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 )reio evol( سهیعط سندهینو . 

 یبرا یو مجبور یشیتار وصل م هیکه به  یتو زندگ ادیم شیپ یگاه

 که فقط لوفریمثل ن یکردن به همه جا چنگ بنداز یبودن و زندگ زنده

 یحال گل نیو با ا زندیبه آب اطرافش چنگ م ینازک داره ول یا شهیر

 کنهیرشد م انشیدر م لوفرین ییبایز به
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____________________________________ 

 را به یگوش دادیمرگ م یصدا شیپاها ریخش خش برگ ها ز یصدا

 محکمتر چسباند و گفت : فرزاد دلم برات تنگ شده گوشش

 لجوج که گوشه چشمش جمع شده بود را با حرص پس زد یاشک قطره

 از دو ماه بود که نامزدش شتریآورد دلش گرفته بود ب نییرا پا یگوش و

 را آهسته کرد تا شیکرد قدم ها یم شیبود مژگان از پشت صدا دهیند را

 او یبازو ستادیان هن هن کنان کنارش ابرنگشت مژگ یاو برسد ول به

 دختر نفسم گرفت ستایگرفت و گفت :وا را

 را در کاسه شیکالفه چشمها لوفرین دیایدو ال شد تا نفسش جا ب یکم

 برم خونه خوامیو گفت : حوصله ندارم م چرخاند

 

  

 ؟ یمونیرو نم یکالس استاد مهاباد یعنی یگ یم یچ_

 گفت : چت شده تو ؟ یدر چشمش حلقه زد مژگان با ناراحت اشک

 نشستند زمزمه کنان گفت : فرزاد مکتین یرا گرفت و رو دستش

 زده بود زنگ

 هیسفرش  گهیانداخت و ادامه داد : م نییمکث کرد سرش را پا یکم

 یخسته شدم از چشم انتظار کشهیطول م گهید ماه

 حالش چطور بود ؟ _
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 دهیصداش نا ام یخوبه ول گهی: خودش که م

 بر شهیکه خوب م شاالهیکنه ا حیتوکل کن به خدا ، اونم نرفته که تفر _

 گردهیم

 : اخالقش عوض شده سرد شده

 شیماریب یبزن به پا _

 آرامش گرفت شیچشمها یمژگان نگاه کرد از سبز یجنگل یچشمها به

 با فرزاد آشنا یحساس ترش کرده بود وقت یدور نیشده بود و ا حساس

 مشکل حاد شده نیبود که ا یدارد چند ماه یکه مشکل قلب دانستیم شد

 درمان به فرانسه رفته بود اول قرار بود یاالن دو ماه بود که برا بود

 طول گریماه د کیشد دو ماه و االن هم که گفته بود  یماه باشد ول کی

 کشد یم

 مژگان دست دندیرخگالره هر دو به همان سمت چ یپر انرژ یصدا با

 را گرفت و گفت : بلند شو که ناز کردن بسه زلزله اومد لوفرین سرد

 تو سالن چه نینیبب نیایلحظه آرام نداشت گفت: ب هیجلوتر آمد  گالره

 ؟ خبره

 چه خبره ؟ _

 پسره نفر اول شده هیهارو زدن رو برد  یفوق تخصص یقبول ستی: ل

 قبول شده ؟ یچ _

 قلب ی: جراح
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 گفت : خوب به ما چه ؟ مبارکش باشه یحال یبا ب فرلوین

 زد : اه فکر کن ازون خر پوالس اگر شیبه بازو یضربه ا گالره

 شهیم یچ رهیبگ یمهمون

 ؟ اصال یمخش بزن یخوا یرا گرد کرد : نکنه م شیچشم ها مژگان

 هست ؟ یک

 نیمخ ا شهیغل و غش : نه بابا مگه م یب یاز آن خنده ها دیخند گالره

 یشاگرد اول دانشکده پزشک یمثبت رو زد ؟ عماد فتح بچه

 پسره نیدونم ا ی: نم زدیدر فکر رفت و انگار با خودش حرف م یکم

 یپیو خوشت یخوشگل نیپسر به ا زنهینم کیت یدختر چیکه با ه چشه

 کشف کنم نویراز ا دیبچه پولدارم که هست من آخرش با تازه

 دیکرد کش یچانه زده بود و فکر م ریهوا دست او را که ز یب مژگان

 باعث شد به شدت تکان بخورد که

 پسره مشکل داره دی: شا

 چشه باز ؟ نیاشاره کرد و گفت : ا لوفریگالره به ن دندیهم خند با

 نپرس یزیچ یعنیبا چشم به باال اشاره کرد  مژگان

 آب به هیگذاشت و گفت : پاشو برو  لوفریشانه ن یدستش را رو سپس

 از دستت بر ی؟ کار یخونه غصه بخور یبر یخوایبزن م صورتت
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 رد نشه برات بتیکالس غ میبر ای؟ حداقل ب ادیم

 یب بتیگفت که غ شیجلسه پ ی؟ استاد مهاباد یبر یخوایعه مگه م _

 کنهیقبول نم مورد

 را رشیاستاد سختگ یکرد و ادا یرا کلفت م شیکه صدا یدر حال سپس

 که آخر ترم ننه باباتون ستین رستانیدب نجایآورد ادامه داد: ا یم در

 خودتون با زبون خوش نیکرد بتیموجه کنن سه جلسه غ بتیغ انیب

 نیواحد رو حذف کن دیبر

 میبا چندش گفت : انگار نه انگار ما ترم هفت هست سپس
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 بلند شد مانتواش را از پشت صاف کرد گفت : من شیاز جا مژگان

 خواد چرت و پرت بگه یم نیتا شب ا نمیبش نجایرم کالس ، ا یم دارم

 حرفاش یپا نیخله نش نیا لوی: پاشو ن دیرا کش لوفرین دست

 استاد در یادا یجان تو هم بهتره جا یبه گالره کرد و گفت : گل رو

 یباش یفتح یمخ زن یفکر راه برا آوردن

 یداغ دلم تازه کرد یانداخت ادمیرفت : آخ آخ  سهیاز خنده ر گالره

 دیاستاد خسته نباش ریبعد دو ساعت نفس گ دیاز درس نفهم یادیز زیچ

 اش یصندل یهمچنان رو لوفریفقط ن دندیکش یو کل کالس نفس گفت

 دیکشیمفهوم م یب یطرح ها شیکاغذ جلو یبود و با خودکار رو دهیلم
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 استاد گفتیم یزیچ یدخترها به خودش آمد هر کس غیج غیج یصدا با

 جزوه لیآهسته در گوش مژگان که مشغول تکم لوفریکالس نبود ن در

 بود گفت : استاد کو ؟ اش

 ؟ استاد یآن طرف مژگان گالره سرش را جلو آورد و گفت : خواب از

 کالس تموم شد رفت

 یدیو گفت : حتما خبر رو هم نشن دیرا جلوتر کش خودش

 ؟ ینه چه خبر _

 خورهینم ی: هر چند به درد تو که متاهل

 زودرس داشته بچش هفت مانیزا ییزد و گفت : استاد سنا یپهن لبخند

 یگرفته دو ماه باق مانیبعد زا یماهم مرخص شیاومده ش ایدن ماهه

 ادیدانشگاه جاش م دیشاهزاده سوار بر اسب سف مونده

 ؟ یییییک _

 ی: دکتر عماد فتح

 بود یآب دمیغنچه کرد و گفت : البته من اسبش د یرا کم شیلبها

 عروسک نیداره ع سیجنس هیهم تکه  نشیاشرنگ م المصب
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 عاشقت بشه رهیخر گازش بگ یفتح نیکه هم شاالهیا ی: اه ول کن گل

 یاز سر کچل ما بردار دست
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 او نگاه کرد یمقنعه مژگان را عقب داد و با دقت به موها یکم گالره

 ؟ یکن یکار م یسرش را عقب داد و گفت : چ مژگان

 کجاش کچله نمیکنم بب ی؟ دارم نگاه م یکچل یمگه نگفت _

 وونهی: عه گم شو د

 ؟یستیتو کچل ن یتو چ لوین نمیبب _

 داد هیکج زد و دوباره به عقب تک یلبخند لوفرین

 کالس یبا دکتر فتح شیساعت پ رفتیهوا راه م یفکر بود و ب تو

 روزها نیبه کالس نرفته بود ا جهیبود و در نت دهیرس رید یول داشت

 امروز دیرسینم ای دیرس یم رید ای شیپرت شده بود به کالسها حواس

 را از دست داد در یکالس با فتح نیاز همان روزها بود و اول هم

 برخورد کرد کتاب ها و یفکر ها بود که ناگهان محکم با جسم نیهم

 کرد و سرش را باال یولو شد اخم نیزم یدر دستش رو یها جزوه

 یبا لبخند یکه دکتر فتح دیخورده است با تعجب د یبه چ ندیتا بب آورد

 زانو زد تا نیزم یگفت و رو یلب ریاست سالم ز ستادهیا شیجلو کج

 من بود ریتقص دیهم دوال شد گفت : ببخش یرا جمع کند فتح شیها کتاب

 جلسه نیآرام کرد و گفت : اول یو خنده ا دیرا پشت سرش کش دستش

 جواب بدم یتو فکر بودم چ دمیرس رید کالسم

 نخوردم ؟ بتیغ یعنیبا دهان باز نگاهش کرد :  لوفرین

 ؟ نیشما با من کالس داشت _
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 بتیگفت : چرا غ طنتیتکان داد عماد با ش نییسرش را به پا لوفرین

 زنمیکه م رو
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 خنده زد : آخه دختر خوب ریبا التماس نگاهش کرد عماد بلند ز لوفرین

 که خودم نرفتم حضور یکالس یبرا یردم چطورخو بتیخودم غ من

 بزنم ابیغ

 قرار گرفته بود با چهیاز آنکه مورد باز خوردیحرص م لوفرین

 را جمع کرد عماد چند برگه را به دستش داد شیجزوه ها تیعصبان

 بود و بر اثر ضربه از یبرداشت کتاب قطور نیزم یرا از رو یکتاب

 نم دار بود و به نیدو تا شده بود شب قبل هم باران زده بود و زم وسط

 خورده یجد بیآس شیتا از صفحات کتاب و چند تا از جزوه ها چند

 بود

 جزوه هات که خراب شده کمکت کنم نیتونم تو نوشتن ا ی: من م

 میحواس پرت جبران

 زمکه پاره بود را با حرص از دست او گرفت و گفت : ال یکتاب لوفرین

 ینزن بیآس یبه کس وقتیجمع کن که  شتریشما فقط حواست ب نکرده

 بلند شد گفت : من حواسم نبود شما حواست شیاز جا دیبلند خند عماد

 بود ؟ کجا
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 انداخت و سکوت کرد نییگفتن نداشت سرش را پا یبرا یحرف لوفرین

 حرف از کنار عماد رد شد عماد دستش را به یبلند شد و ب شیجا از

 آمد یزد و رفتن او را نگاه کرد از آن طرفتر مهران به طرفش م نهیس

 زد و گفت : االغ یاو ضربه ا یآمد و دست داد و محکم به بازو جلو

 ریچرا د یو گفت : تو مگه کالس نداشت دیاخم کرد مهران خند عماد

 ؟ یاومد

 رفتیبهار امروز رو لج افتاده بود مهد نم _

 : سرتق خانم

 جلست رو نی؟ اول یدیم ی: حاال جواب دکتر رو چ دیبلند خند سپس

 یکرد خراب
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 دختره برخورد کردم و بدبخت هیاالن با  نکهیآره از اون خراب تر ا _

 خر شانسم از یلیخ نکهیو از ا دیشد و نم کش نیهاش پخش زم جزوه

 خودم از آب در اومد یدانشجوها

 ؟ رهیپسر برات دست نگ یآخرش گهی: اوه اوه تو د

 ومدیبه نظر نم ینه بابا فکر نکنم دختر بد_

 :حواست کجا بود ؟

 زد که فکرم غیانقد ج ومدمیم نیآذ شیبهار بردم گذاشتمش پ شیپ _
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 کرد خراب

 ؟ یکن تیزندگ یبرا یفکر هی یخوای: نم

 بچه رو بزرگ کنه ؟ هی ادیبگم ب ی؟ به ک یچه فکر _

 ؟ ی: آخرش چ

 تمومش کن یچیمهران آخرش ه الیخ یب _

 بایمواقع با هم بودند و تقر شتریکه ب شیها یاز همکالس یپیدور اک از

 شدند عماد کیآمدند به آنها نزد یدوستانش به حساب م نیکترینزد

 کرد و گفت : اه شیموها انیدور خودش زد دستش را م یچرخ کالفه

 هم بدم نایجواب ا دیخرشانسم ها ، االن با گمیم

 یداد و گفت : شام رو افتاد هیدستش را به شانه عماد تک دیخند مهران

 داداش

 نجاسیا یک نیاز دور گفت : به به بب مسعود

 بده تیقبول ینیریبا خنده گفت : پسر بدو ش نایس

 دست دادن دراز کرد و در همان ینفر برا نیرضا دستش را اول یعل

 استاد هم شدن شونیا شهیبه شام م لیتبد ینیریگفت : کم کم داره ش حال

 امشب شام مهمون من نیشیلبخند زد و گفت : اگر ذوق مرگ نم عماد

 گفته باشم ارمایهم م دهیگفت : آقا من سپ نیشرو

 لتیبه پشت سر او زد : خاک تو سر زن ذل یرضا محکم ضربه ا یعل

 کنن



 لوفرانهین

12 
 

 

9 

 ؟ نیایتنها ب نیخوایشماها م یعنیخوب  _

 سور هی؟  میمراه داشته باشکه ه هیبا خنده گفت : مگه مهمون نایس

 مردونس

 نهیداره مهم ا یچه اشکال ارهیخواد همراه ب یکه م یگفت : هر ک عماد

 آدرس رستوران میو دور هم خوش بگذرون نیشماها به شامتون برس که

 رزرو زیم خوامیکه م نیکنم براتون فقط تا ظهر تعداد رو بد یاس م رو

 کنم

 که راه افتاد به طرف دفتر دانشگاه ناگهان برگشت و به یحال در

 بهار تنها نباشه اریب طونکتمیاون ش نیگفت : شرو نیشرو

 دمیکرد گفت : من آخرش نفهم یکه فکر م یدر حال نایرفت س سپس

 با عماد داره یچه نسبت بهار

 هیبه شانه او زد و جواب داد : مگه خودش نگفت  یضربه ا مهران

 کنه یرسته که آورده داره بزرگش مسرپ یب بچه

 باشه زیانقد عز تونهینم بهیبچه غر هی _

 هیانقد شب نطوریگفت : هم مسعود

 ؟ نیندار گرانید یتو زندگ یجز فضول یگفت : شماها کار مهران

 شوفاژ ینم دارش را رو یجزوه ها زدیلب غر م ریکه ز یحال در
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 که کجاست دیجواب داد مژگان بود و پرس خوردیتلفنش زنگ م دیچیم

 آنها هم به آنجا آمدند گرید قهیدر نمازخانه است و تا چند دق گفت

 با تاسف به کتاب نگاه کرد گفت : نگاه کن توروخدا با کتاب به گالره

 چه کرده یمهم نیا

 نی: حاال با ا زدیچپ چپ نگاهش کرد گالره همچنان غر م مژگان

 ؟ یبکن یاخویکار م یها چ جزوه

 به روزشون آورده ؟ یپسره کور چ نگا

 

11 

 زانو گذاشت : یرا در شکم جمع کرد و چانه اش را رو شیپاها لوفرین

 کتاب هم سمینویدور از رو جزوه شماها م زمیریکنم م یخوایکار م یچ

 یصحاف دمیبعدم م رمیگ یم یچن صفحه رو از رو کتاب شماها کپ اون

 ، فقط.... کننیم درستش

 ؟ یگفت : فقط چ مژگان

 رو حذف کنم یبرم واحد درس با فتح دیشا _

 : آخه چرا ؟

 نییپا ادینده معدلم ب یممکنه آخر ترم نمره خوب فتهیاگر رو لج ب _

 کن نظرش رو نسبت به یکار رو نکن در عوض سع نی: به نظرم ا

 یبد رییتغ خودت
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 در خودش جمع شد شتریتکان داد و ب یمتفکرانه سر لوفرین

 : بهاااااااار نکن بزار به کارم برسم

 عماد باال رفت عماد لپ تاپ را ینکرد و دوباره از زانو یتوجه بهار

 را گرفت و باال برد و در شیبازو ها ریو به طرف او برگشت ز بست

 بعد از چند بار دیچیبهار در خانه پ یخنده ها یچرخش داد صدا هوا

 یباش یگذاشت و گفت : اگر دختر خوب نیزم یخوردن او را رو چرخ

 برمتیم رونیرم ب یمن کارم تموم کنم شب که با دوستام م یبزار و

 انیاو نشست و با همان لحن کودکانه گفت : ک یمبل روبرو یرو بهار

 ؟ ادیم هم

 بله _

 شمیم یکرد : قول قول قول دختر خوب دنیمبل شروع به پر یرو بهار

 یچه ذوق انیپدر سوخته به خاطر ک یلب گفت : ا ریو ز دیخند عماد

 کنهیم

 پرونده یکی یکیدوباره لپ تاپ را باز کرد و به کارش بازگشت  سپس

 کند و دایاز آنها شناخت پ یکرد تا حدود یدانشجوها را چک م یها
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 معطل کرد نمره شتریب یپرونده کم نیا یهر کدام را بسنجد رو سطح

 جلب توجه کرده بود صفحه اطالعات نیداشت به خاطر هم یخوب یها
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 او را باز کرد یشخص

 تاهل متاهل تیوضع یو سه ساله نام پدر مهد ستیب یصانع لوفری: ن

 ۸۱معدل کل  /۳۷

 یقاتیتحق یاز او در کارها توانستیرا باال داد م شیابرو یتا کی

 نداشت یتیاهم یلیخ شیمعموال تجرد و تاهل دختر ها برا ردیبگ کمک

 یرو یبرود که به طور اتفاق یخواست به سراغ بعد الیخ یب پس

 کرد و عکس بزرگ شد با دهان باز به عکس او نگاه کیکل عکسش

 که همون دختر حواس پرتس چقدر هم نیلب گفت : عه ا ریز کرد

 درسش خوب باشه خوردیبهش نم زدیم جیگ

 آن را جواب داد خوردیزنگ م تلفنش

 : سالم مامان ...... بهارم خوبه ....... قربونت برم ناهار خوردم مگه

 رو بخور ...... مامان جان انقد حرص یغصه همه چ نیانقد نش گمینم

 ؟ یخوریکه بهت دادم م ییباال ...... داروها رهیدوباره فشارت م نخور

 برات ی....... آره همونا رو تا آخر مصرف کن ....... دفعه بعد

 چطور ؟ ستمین فتیهفته ؟ نه ش نیکنم ...... جمعه هم یم ونکمترش

 یزاریم یشما برام قرار خواستگار خوامیزن نم گمی....... مامان من م

 قرارا نیاز ا یبدون هماهنگ گهیبه عمه هم بگو د امینم ری....... نخ ؟

 احترام خوامیم یباهاشون برخورد کنم ه شمیوگر نه مجبور م نزاره

 ...... فدات بشم من خوادیرو نگه دارم اما انگار عمه خودش نم عمه
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 دیمدت بر هیکنم  فیکاراتون رد یخوای؟ ...... م یچ یبرا هیگر مامانم

 یبه زندگ میدا نینشست کاریعاطفه ؟ بهارم ببر ...... شما و بابا ب شیپ

 نکن به عاطفه زنگ بزنم هی؟ ..... مامان توروخدا گر نیکنیفکر م من

 دعوت نامه بفرسته ؟ ...... باشه فدات شم پس خبرم کن اتونبر
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 گفت و خواست قطع کند که از آن طرف خط مادرش یخداحافظ

 ؟ ...... نه امشب قراره با بچه ها یزد : جانم مامان کار داشت شیصدا

 ؟ ...... یندار ی...... چشم کار برمی...... بهارم م رونیب برم

 خدافظ چشششششم

 را کنار لپ تاپش گذاشت به یو گوش دیکش یزد و هوف بلند یلبخند

 و یبود چشم عسل بایهنوز باز بود ز لوفرینگاه کرد عکس ن صفحه

 صورتش متناسب بود لبخند زینبود همه چ یهم عمل شینیرو ب دیسف

 ؟ یعماد فتح یآقا یشد زیتاحاال ه یزد و نجوا کنان گفت : از ک یکج

 که اون شوهر داره ؟ یمتوجه

 با خودکار به سر خودش زد و یتر شد ضربه آرام ضیعر لبخندش

 کن پسر ای:ح گفت

 از نمرات یکل یحاتیرا در کاغذ کنار دستش نوشت و توض لوفرین اسم

 کاغذ زد فکرش ینوشت با نوک خودکارش چند بار ضربه رو او
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 خواستیاو نم یشده بود مادرش اصرار به ازدواجش داشت ول مشغول

 درسش فکر کند هر ریغ یزیکه فوق تخصص قبول شده بود به چ حاال

 یزن در زندگ کیبهار را بهانه قرار داده بودند مادرش از نبودن  دو

 بهار را یکس خواهدیشد که دلش نم یو او مدام متذکر م گفتیم بهار

 او بخواهد که همراهش شود یبرا یبه خاطر دلسوز ایکند  بزرگ

 نیبود با ا هیزنگ در آپارتمان از فکر خارجش کرد حتما همسا یصدا

 به او یمهسا تعجب کرد مهسا تنه ا دنیبا د یدر را باز کرد ول تصور

 رفتیداشت از در م تیو وارد شد در همان حال گفت : همسا زد

 در باز بود من اومدم داخل رونیب

 یکار دار ی: چ ستادیدر را پشت سرش بست و با اخم همانجا ا عماد

 ؟
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 اومدم هیگفت : چ یبه طرف او برگشت و با لبخند پر از تمسخر مهسا

 نمیرو بب بهار

 او اشاره زد و گفت : با کفش نرو تو خونه یجلو تر آمد به کفشها عماد

 ادیکه بدم م یدونیم

 کم به روز باش هی تیمیافکار قد نیاه عماد دست بردار از ا _

 که بهت قول ازدواج یکی نکهیاشم ؟ مثال ا؟ به روز ب یمی: افکار قد
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 نیا یبگ یچیه دی، تو هم نبا دهیادامه م اشیده ، بعد به کثافت کار یم

 به روز بودن ؟ یعنی

 با هم داشتند مهسا یکم یلیجلو گذاشت حاال فاصله خ یهم قدم مهسا

 ادتیو گفت : تو هنوز اون اتفاق  دیچانه عماد کش ریدستش را ز آرام

 ؟ نرفته

 دهیمبل خواب یبه طرف بهار رفت که رو دیخودش را عقب کش عماد

 گرفت و به اتاقش برد و از اتاق خارج شد به آ*غو*شاو را در  بود

 یتداع شیداد و به مهسا نگاه کرد خاطره تلخ آن روز برا هیتک وارید

 یاز همکالس یکیبعد چن روز سخت درس خواندن به اصرار  شد

 تولد او رفته بود آن زمان تازه به مهساهمراه مهران به جشن  شیها

 یزیهنوز چ یازدواج داده بود و او هم قبول کرده بود ول شنهادیپ

 نه مهران رفتینه خودش م هایمهمان نطورینشده بود معموال به ا یرسم

 آرامش بود ، حاال هم که مهسا با دوستانش یخسته بود و دنبال کم ،

 یوقت یاش را قبول کرد ول یهمکالس شنهادیمسافرت رفته بود پس پ به

 نییپشتش تا پا یجذب بدنش که باز ییمهسا را با آن لباس طال شب

 در دنیدر حال لول دیرس یم شیو قدش به زور به وسط ران ها کمرش

 را با مهسا تمام زیشد و همه چ مانیبود از رفتنش پش دهیآن پسر د بغل

 بود کرده

 ؟ یبر سی، بهتر ن یدیاز مهسا گرفت گفت : بهار که خوابه ، د نگاه
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 ؟ یقهوه مهمونم کن هی یخوایمبل لم داد و گفت : نم یبه پشت مهسا
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 قهوه ندارم _

 ؟ یاونم ندار یچ یی: چا

 : مهسا با دیشد غر یم شتریکه هر لحظه ب یجلو رفت و با اخم عماد

 رونیخوش از خونم گم شو ب زبون

 ؟یکن یم رونمیوگر نه ب _

 و گفت : مهسا ...... ستادیصاف ا عماد

 ی؟ قبال با من مهربون تر بود هیچ _

 بودم دهیبود که من تورو تو بغل اون نره خر ند ی: اون مال زمان

 شده بود و سکوت کرده بود عماد از پهلو رهیبه لپ تاپ عماد خ مهسا

 و یپشت یرا رو شگریدسته مبل گذاشت و دست د یدستش را رو کی

 این نجایهم ا گهی، د رونیگم شو ب گمیخشم گفت :با توام ، م با

 لپ تاپ را به طرف او برگرداند و گفت : خوشگله مهسا

 گفت : دیلرزیم تیاز عصبان شیکه صدا یبرخاست و در حال شیجا از

 باشه که منم دوستت داشتم ادتی یول رمیم باشه

 زد و با دست به در اشاره کرد پشت او در را یپوزخند صدا دار عماد

 او را دوست داشت یکه زمان کردیانکار نم دیبلند کش یو نفس بست
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 شعله شترینفرتش ب دید یسال گذشته بود و هر بار که او را م شش

 به ساعت نگاه کرد پنج بعدازظهر بود ساعت هفت قرار بود دیکشیم

 زد یموضوع لبخند نیا یادآوریدر رستوران جمع شوند با  همه

 گرفت مشغول یرا دوست داشت و کنار دوستانش آرامش م جمعشان

 خواست لپ تاپ را ببندد متوجه شد عکس یشد و وقت زیکردن م جمع

 که احتماال مهسا در موردش یصفحه است از فکر یهنوز رو لوفرین

 زد و لپ تاپ را بست یطانیش یبود لبخند کرده

** 
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 دانستیرا قطع کرد نم یکه در چشمش حلقه زده بود گوش یاشک با

 گفته بود که شیسه روز پ نیتعجب کند ! فرزاد هم ایباشد  خوشحال

 پرواز دارد گرید قهیاالن گفت که تا چند دق یول ماندیم گریماه د کی

 زد یرفت جست یشد و به فرودگاه م یآماده م دیبه خودش آمد با ناگهان

 کار او شوکه شده بود نیکه با ا نینازن دیپر نییتخت پا یاز رو و

 وونهیاز دستش افتاد : چته ؟ د کتابش

 گردهیفکر کنننن فرزاد داره برم یناز یو گفت : وا دیذوق باال پر با

 یا قهیدوش پنج دق کیاش را برداشت و به طرف حمام رفت  حوله

 مو از حما دیچیدور خودش پ نهیآورد حوله را از س یرا جا م حالش
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 گمیمگه نم لویمادرش : ن غیج غیشد که مصادف شد با ج خارج

 نتیبب ینجوریا مایزشته دختر االن اگر ن این رونیاز حموم ب ینطوریا

 ؟ یکن یکار م یچ

 برادر بزرگ ترش بود درست بود که با هم مایبا مادرش بود ن حق

 حرمت ها شهیهم نیو خواهر کوچکترش نازن لوفرین یبودند ول راحت

 ستیکه خونه ن مایمامان ن الیخ یکردند : ب یحفظ م را

 یکه پشت به آنها بود باال آمد و صدا یکاناپه ا یاز باال یدست ناگهان

 برم اتاق بخوابم خوامیزود برو که م نجامیبود که گفت : من ا ماین

 یضربه ا دیکش یکوتاه نیدهانش گرفت و ه یدستش را جلو لوفرین

 ؟ یاومد یسرش زد و گفت : خاک بر سرم تو ک به

 یحموم بود یوقت _

 عیرفت و او را به اتاق فرستاد سر لوفریبه ن یچشم غره ا مادرش

 اش را یخی نیج دیرا سشوار کش شیموها یو سر سر دیپوش لباس

 اش را سرش کرد یرا به تن کرد و شال صورت دشیو بافت سف دیپوش

 و گفت : دیخند نینازن دیپر رنگش را چن بار به لبش کش یصورت رژ

 اون رژت کم رنگ کن دهیشوهر ند بدبخت

 الیخیب شهیتا برسم فرودگاه کمرنگ م _
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 گهیبهت م یزیچ هی مای: االن ن

 غلط کرده _

 گفت : مامان من رفتیکه به طرف در م یدر حال دیپر رونیاتاق ب از

 ؟یندار یکار رونیب رمیم دارم

 که با حوله صورتش را خشک یآمد در حال رونیب سیاز سرو ماین

 ؟ یزد پی؟ ت یکرد گفت : کجا به سالمت یم

 فرودگاه رمیم ادیفرزاد داره م _

 یبر یخوایم یرا باال داد و گفت : اونوقت تو با چ شیابرو کی ماین

 فرودگاه ؟ تا

 گهید یخوب با تاکس _

 برمت صبر کن تا حاضر بشم یکرد : من م یجد یاخم ماین

 نهیشیبه ساعتش کرد و گفت : پروازش ساعت هشت م ینگاه کالفه

 باش زود

 ساعت تازه پنجه لویاز داخل اتاق گفت : ن ماین

 وونسید نیا گمیآورد و گفت : من م رونیسرش را از اتاق ب نینازن

 نه دینگ

 کرد وپرت  نینازن یاش را برا یرو فرش ییدر دمپا یاز جلو لوفرین

 خانم از هیبه پشت در خورد سم ییبا خنده در را بست و دمپا نینازن

 به دست با اخم گفت : چتونه زشته ریآشپزخانه خارج شد و کفگ داخل
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 هیدر و همسا جلو

 ؟ یایکرد و گفت : شام م لوفریبه ن رو

 از اتاق خارج شد و با خنده دیپوشیاش را م یکه کت پشم یدر حال ماین

 شام از هیتا  رهیداره م نیکه ا ینطوری: دلت خوشه ها مامان ا گفت

 گردهیبرنم رهینگ فرزاد

 که یدونیم یایکن زود ب یگفت : شب سع لوفریخانم خطاب به ن هیسم

 یبرگرد رید ادیخوشش نم بابات
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 گهیچشششششم امر د _

 برو سالم هم برسون یچی: ه

 نشست نیداخل ماش یوقتاز در خارج شد و به کوچه رفت  ماین همراه

 را طرفش گرفت و با اخم گفت : اول اونو یجعبه دستمال کاغذ ماین

 کن پاک

 و؟یچ _

 به لبت ی: اون که زد

 نکن تیاذ مایعه ن _

 نداره من دارم رتیفرزاد اگر روت غ نی: ا

 و دیکش رونیبرگ دستمال ب کی ماینکرد ن یاخم کرد و حرکت لوفرین
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 کم هیگفت : حداقل  زدیکه استارت م یطرفش انداخت و در حال به

 کن کمرنگش

 آن نگاه کرد و با حرص رژش نهیداد و در آ نییرا پا ریآفتابگ لوفرین

 که زن تو بشه یاون دختر چارهیلب غر زد : ب ریپاک کرد و ز را

 یگفت یچ دمیبه او کرد و گفت : شن ینگاه مین ماین

 دادمیوگرنه جوابت م که حالم خوبه فیو در دلش گفت ح دیخند لوفرین

 که در دست داشت در انتظار یدو ساعت بود که با دسته گل حدود

 تازه هفت گذشتیبه ساعتش کرد چرا نم گرید یبود کالفه نگاه نشسته

 بود

 داشت در فکر فرو رفت به یشانیبر پ نیریش یکرد که اخم مایبه ن رو

 پدر خودش به خاطر دیبار فرزاد را د نیاول یفکر کرد که برا یروز

 یاش پسر یبود و تخت کنار یبستر وی یس یدردش در بخش س قلب

 پدرش رفته بود پدر را صیترخ یهفته برا کیبعد  یاخم بود وقت بد

 بود مارستانیهمان ب یپسر که از دکتر ها یحال صحبت با عمو در

 یکرد آقا مهد لیآنها شروع به جمع کردن وسا یتوجه به حرفها یب دید

 هفته کی نیندارم من تو ا یکرد و گفت : من حرف لوفریبه ن ینگاه مین
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 در مورد آقا فرزاد یقیتحق هیما هم  دیاجازه بد یول دمیند شونیاز ا یبد



 لوفرانهین

25 
 

 هم مهمه لوفریالبته که نظر ن میبکن

 شد به پدرش نگاه کرد سپس نگاهش به پسر اخمو زیت شیگوشها لوفرین

 دهینداشت کش یو االن در آن لحظه اخم دانستیهنوز اسمش را نم که

 نییسرش را به پا یمحو زد و کم ی، لبخند لوفرینگاه ن دنیپسر با د شد

 بود یآغاز نیو ا دیلبخند به باال پر نیبا ا لوفرین یداد ! ابروها تکان

 اش یدر زندگ یتحول یبرا

 ؟ ییگفت : کجا مایزد به خود آمد ن شیبه پهلو مایکه ن یضربه آرام با

 شو پروازش نشست بلند

 رفت دل در دلش نبود دسته گل را تیبلند شد و به طرف گ شیجا از

 اش فشرد و به چهره مسافران نگاه کرد بالخره آمد چهره اش نهیس به

 به صورت داشت و شانه به شانه یدینبود ماسک سف دایپ ی زیچ که

 آ*غو*شدر  یرفت احساس کرد الغر شده است دلش برا یراه م پدرش

 تنگ شده شتریدو ماهه ب یدور نیحس کرد دلش از ا زدیپر م گرفتنش

 شانه یمحو او شد افتادگ شتریاشک در چشمش حلقه زده بود ب است

 ماسکش ستادیا لوفرین یقدم کیآمد جلوتر آمد و در  یبه چشم م شیها

 او دراز کرد : احوال خانم دکتر یدستش را برا دیکش نییپا را

 قطره اشک از چشمش جدا شد فرزاد آرام آن را پاک کرد و گفت نیاول

 ؟ یکنیم هی: چرا گر

 دلم برات تنگ شده بود _
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 من هم هستم ! فرزاد یعنیرا صاف کرد  شیصدا یمصنوع ماین

 را به دست چپش داد و به او دست داد پدر لوفریزد و دست ن یلبخند

 سرد و یلیگرفت و به طرف آنها آمد خ لیچمدانها را تحو فرزاد

 ! شهیکرد مثل هم یبا آنها احوال پرس یمعمول

 در منتظرتم یبه فرزاد گفت : جلو رو
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 ناراحت گفت : لوفریراهش را گرفت و رفت ن گرید یبدون حرف سپس

 قبول کنه من عروسشم دیبا گهید اون

 ه تو خودت روبهتر ادیموضوع کنار ب نیبا ا تونهیوقت نم چیبابا ه _

 به هم بخوره مونینامزد کشیمن و دختر شر یکه باعث شد ینزن گول

 گرد به او نگاه کرد : من باعثش بودم ؟ من که بعد یبا چشمها لوفرین

 ؟ یبه هم زد تیتو به خاطر من نامزد دمیعقد فهم از

 ؟ نیتمومش کن سیبحث آنها آمد : بهتر ن انیبه م ماین

 که به سین یزیموضوع چ نیبه طرف او برگشت و اخم کرد : ا فرزاد

 مایمربوط باشه پس دخالت نکن ن تو

 بغض کرده بود لوفرین دیو خودش را عقب کش دیابرو در هم کش ماین

 : فرزاد چت شده ؟ گفت

 برم خونه خستم خوامیفقط م یچیه _
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 جواب دو نیا لوین میبر ای: ب دیرا کش لوفریزد و دست ن یپوزخند ماین

 منتظر آقا نشستنه نجایا ساعت

 ؟یایبا ما نم یعنی _

 کبودش را به هم فشار داد و به حالت ناله گفت : نه بابا یلبها فرزاد

 زنمیفردا بهت زنگ م منتظرمه

 لوفریرفت ن یرا رها کرد و به سمت خروج لوفریدست ن ریتاخ یکم با

 در دستش نگاه کرد بلند صدا کرد : فرزاد یگلها به

 با سرعت خودش را به او رساند و دسته لوفرین ستادیا شیدر جا فرزاد

 رفت بهت بدم ادمیرو  نیرا به طرفش گرفت و گفت : ا گل

 ماسکش ریکه او ز دیند لوفریتکان داد و گلها را گرفت ن یسر فرزاد

 زد : عاشقتم لب

 از نگاه او دیگونه اش چک یرو یکه پشتش را کردقطره اشک یوقت دیند

 بود یسرد م دینگاه دست دلش رو شود با نیا ریکرد از آنکه ز فرار

 ردیتا بتواند اوج بگ گذشتیاز او م دیبا
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** 

 نیاالن با ا گهیاو گذاشت و گفت : بسه د یپا یدستش را رو ماین

 فهمهیرو م زیخونه مامان همه چ یورم کرده بر یچشما
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 ماین _

 : جونم

 ؟احمقم که دوسش دارم  یلیمن خ _

 گهیاونم خسته بود د یستی: نه خواهرم تو احمق ن

 نبود ینطوریفرزاد ا _

 کرده رییبود فرزاد تغ لوفریشد حق با ن رهیاخم کرد و به جلو خ ماین

 که یمرد نینبود ا ستادیهمه ا یجلو لوفریکه به خاطر ن یآن فرزاد بود

 دار کرد همان فرزاد حهیراحت غرور خواهرش را جر یلیخ امشب

 خورد چون نخواست یلینبود که روز عقدش از پدرش س شیماه پ هفت

 لوفریبه او کرد : ن ینگاه مین دیبه عشقش از گل کمتر بگو یکس

 هوم _

 خونه ؟ میکه حالت بهتر بشه بعد بر ییجا هی میامشب بر یخوای: م

 ادیخونه خوابم م میسرش را به اطراف تکان داد و گفت : نه بر لوفرین

 چشمات یتا قرمز میچرخیکم م هیسر تکان داد گفت : با تاسف  ماین

 خوابنیهم تا اون موقع م نایبشه و مامان ا کمتر

 یرا رو فشیکه ک یساعت دوازده بود به خانه بازگشتند در حال حدود

 کرد گفت : شام شیآهسته صدا مایبه طرف اتاق رفت ن دیکشیم نیزم

 بخور بعد بخواب یزیچ هی ایب ینخورد

 ریندارم شب بخ لیم _
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 لوفری: ن

 جلو آمد دستش را یقدم ماینگفت ن یزیچ یبرگشت ول مایطرف ن به

 که به خاطرش ستین یمشکل نیا لوین نیشانه او گذاشت : بب یرو

 یخودت رو عذاب بد یبخوا
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 از دیشا شهیدرست م یشد و ادامه داد : همه چ رهیاو خ یچشم ها به

 شیماریبه خاطر مشکل ب دمیشا دونمیپدرش تو فشاره نم طرف

 یخودش پسر بد یشده درکش کن فرزاد به خود فیضع اعصابش

 سین

 نایمامان ا خوامینم مایتکان داد : ن نییسرش را به پا دیلرز لوفرین چانه

 دیو خودمون با ستین یمشکل بزرگ نیا یگیبدونن تو راست م یزیچ

 میکن حلش

 نیگفت : آفر   ماین

 در دفتر من به یمشاور داشت هیبه  ازیبرو بخواب هر وقت هم ن حاال

 بازه روت

 یممنون که هست _

 که یبرادر را داشت آنهم برادر نیدلش خدا را شکر کرد که ا در

 موفق باشد یو مشاور روانشناس
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 تخت یرا عوض کرد و رو شیگفت و به اتاق رفت لباسها یریبخ شب

 رفتار یسرد خوردیدر مغزش چرخ م یادیز یفکر ها دیکش دراز

 به گفتیرا درک کند او م مایتوانست حرف ن یسابقه بود نم یب فرزاد

 تازه بود ؟ اصال یماریب نیمگر ا یاش است ول یماریب طیشرا خاطر

 رغم مخالفت یآنها بود فرزاد عل ییبود که باعث آشنا یماریب نیهم

 زود اصرار به عقد کرد یلیکرد و خ یو مادرش از او خواستگار پدر

 و پدرش هم امدیآورد مادر شوهرش که اصال ن ادیعقدش را به  روز

 اصل و نصبه یدختر ب نیتو هم اقتیآمد جلو جمع به فرزادگفت : ل که

 رو دوست لوفریبلند شد و گفت : بابا من ن شیاز جا تیبا عصبان فرزاد

 اگر اون شخص پدرم یکنه حت نیبه عشقم توه یدم کس یاجازه نم دارم

 باشه

 بود از طرف پدرش یلیس کیفرزاد  جواب
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 زده بود رونیکه از گوشه چشمش ب یزد اشک شیدر جا یغلت لوفرین

 از پدرش نداشت گرچه او یپس زد رفتار مادر فرزاد هم دست کم را

 کیدر عالم خودش غرق بود که کمتر به فکر آنها بود فرزاد  آنقدر

 خوردن ییچا هیمامانم مهم تر از  کوریبا تاسف گفته بود : جلسه مان بار

 هیهم دور
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 خونه دوستش رو نیجشن هالو خیگفته بود : مامانم تار گریبار د کی ای

 مونهینم ادشیوقت تولد من و برادرام  چیه یول کنهینم فراموش

 یبود برادرها دهیهفت ماه فقط چند بار او را د نیدر ا لوفرین

 یزندگ سیترش فرهود و فربد دوقلو بودند و هر دو در پار بزرگ

 دهیند کیآنها را از نزد لوفریو همانجا ازدواج کرده بودند و ن کردندیم

 دلش خش یآزار دهنده فرزاد رو یحرف ها یادآوریباز هم  بود

 تا خوابش برد ختیکرد و اشک ر الیآنقدر فکر و خ انداخت

** 

 یها هیبر اثر گر شیشد چشمها داریب از خواب نیبا تکان نازن صبح

 گفت : تو ادیبا فر نیشد نازن یپف کرده بود و به زور باز م شیپ شب

 ؟ یکالس ندار مگه

 با قهیدق ستیساعت هشت و ب دنیاتاق نگاه کرد با د یواریساعت د به

 ساعت نه کالس داشت صورتش را شسته و دیپر شیاز جا یجست

 کرد : یلب غر غر م ریز دیآمد و لباس پوش رونیب ییاز دستشو نشسته

 یمحاله به موقع برسم پسره عقده ا هیکالسم با دکتر فتح نیاول اه

 راهم بده خداکنه

 بود پشت دهیرس رید یربع کیآژانس خودش را به دانشگاه رساند  با

 آمد انگار هنوز درس را شروع نکرده یم یدکتر فتح یصدا ستادیا در

 ینفس زدیحرف م ازیمورد ن یمنابع وکتابها و داشت در مورد بود
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 در را باز کرد و وارد شد دیکه شن یدییو آرام در زد با بفرما گرفت
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 کنار یصندل یرو ندیبه داخل اشاره کرد و از او خواست بنش عماد

 شیآرام با پا یاو نگه داشته بود نشست گالره ضربه ا یکه برا گالره

 ؟ یاو زد و آهسته گفت : باز خواب موند یپا به

 آره _

 یبرس ریسر عمل د شهیهم ی: فکر کنم تو جراح هم بش

 زیم یلبش را گاز گرفت تا نخندد عماد با نوک خودکارش رو لوفرین

 لطفا دیو بلند گفت : خانما ساکت باش زد

 لطفا نظم کالس به هم یاومد رید یگفت : خانم صانع لوفریبه ن رو

 زینر

 ؟ دونهیاسم تو رو از کجا م نیگالره باال رفت : ا یروهااب

 دونمیچه م _

 کنم یاخم کرد : خانما خواهش م عماد

 یسر کالس صدا ادیبلند شد و گفت : من اصال خوشم نم شیجا از

 کنم مفهومه ؟ یبشنوم اگر تکرار بشه هر دو تون رو اخراج م یا گهید

 فقط سر تکان داد و گالره آهسته گفت : بله استااااااااد لوفرین

 زدند زیتمسخر آم یاز کالس با شکل ادا کردن استاد گالره لبخند یمین
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 در هم رفت و تا آخر دوساعت کالس شتریعماد ب یاخم ها که

 شکل اقتدار خود را به اثبات برساند نیدرس داد تا به ا رانهیسختگ

 نشست و مشغول جمع شیصندل یو رو کالس را اعالم کرد انیپا

 شد شیبرگه ها کردن

 دیداشته باش فیتشر ی: خانم صانع

 نشست گالره و مژگان گفتند که در سلف شیدوباره در جا لوفرین

 خلوت شود عماد یصبر کرد تا دور دکتر فتح لوفریهستند ن منتظرش

 زدند و قصد خروج از یحرف م یکه با لوند یرو به دو دختر کالفه

 اگر دمیم حیحتما در موردش توض ینداشتد گفت : جلسه بعد السک

 نییبفرما سین یسوال گهید
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 اشاره زشیم یجلو یدو با عشوه از کالس خارج شدند به صندل هر

 نیجلوتر بش ایو گفت : ب کرد

 حرف جلو آمد یرا برداشت و ب فشیک لوفرین

 کم هیچرا  یهست نای: من پرونده شما رو مطالعه کردم شما جزئ بهتر

 مثل شماس ییدانشجوها فهیح یستیتر ن منظم

 دارم یمشکل خانوادگ هیمدته  هی نیاستاد ببخش _

 کمکت کنم ؟ تونمی: م
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 نکرد با تکان سرش موضوع را یسکوت کرد عماد اصرار لوفرین

 یسر هی یمن رو یبا سرپرست یقاتیتحق میت هیکرد :  عوض

 دمیکه من در شما د یا ییکنن با توانا یکار م یپزشک موضوعات

 یکن یاز پروژه ها با ما همکار یکیتو  خواستم

 استاد من فعال اصال تمرکز ندارم یول _

 حی: صح

 ییرا به دست گرفت و گفت : چه روزا فشیبرخاست ک شیاز جا عماد

 ؟ یکالس دار مارستانیب

 ظهرشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت هفت صبح تا چهار بعد از  _

 ساعت چهار تو اتاقم فتمیش مارستانی: خوبه منم چهارشنبه بعدازظهر ب

 بهت بدم یهمکار نیدر مورد ا حاتیتوض یسر هیهستم تا  منتظرت

 استاد ...... یول _

 : خدافظ

 سرش را لوفریتکان داد و از کالس خارج شد ن لوفرین یبرا یدست

 خودخواه یلب گفت : لعنت ریگرفت و ز شیدست ها انیم

 شیبرخاست و به سلف رفت گالره با ذوق از جا شیاز جا یسست با

 کارت داشت ؟ یکن چ فیو گفت : خوب تعر دیپر

 به خدا وونسیرسما د اروی نی: ا

 خنده گفت : چرا ؟ انیو در م دیخند مژگان
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 گهیکنم م یقیتونم کار تحق یدارم نم یمن مشکل خانوادگ گمیم _

 منتظرتم

 ؟ دونستیاز کجا اسمت م لویکرد و گفت : ن زیرا ر شیچشمها گالره

 خنگه خوب معلومه پرونده بچه ها رو خونده _

 مونده تازه اون ادشیتو حتما اسمتم  یگفت : خوب با نمره ها مژگان

 بمونه ادشیباعث بشه اسمت  تونستهیهم م شتونیچن روز پ برخورد

 نگفت ؟ یزیاز اون روز چ لوین یوسط و گفت : راست دیپر گالره

 مثال ؟ ینه چ _

 یزیچ یعذر خواه دونمی: چه م

 تازه من خودم گهیکرد د یمعذرت خواه یبدبخت همون روز کل _

 بودم که حواسم پرت بود مقصر

 در آورد و به اسم و فشیاش بلند شد آن را از ک یزنگ گوش یصدا

 ش نشستکنج لب یصفحه افتاده بود نگاه کرد لبخند یکه رو یعکس

 ؟ یذوق کرد ینطوریکه ا هی: ک

 گهیم یفرزاد چ نمیدهنت ببند بب قهیدو دق هیگالره  _

 را وصل کرد : سالم فرزاد تماس

 ؟ ییسالم خانوم کجا _
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 : دانشگاه

 ؟ شهیساعت چند کالسات تموم م _

 کالس دارم شی: تا ش

 دنبالت امینرو م ییباشه تموم شد جا _

 دستش را گرفت و گفت : یره با مسخرگذوق تماس را قطع کرد گال با

 ؟ یریذوق نم از

 زشته یلبش را گاز گرفت و گفت : گل مژگان
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 مدام به گذشتیکالس آخرش زمان کند م انیفکرش شده بود پا تمام

 یبه فراموش یکرد رفتار شب گذشته فرزاد را به کل ینگاه م ساعتش

 زیاو بود تا همه چ یتماس از سو کیبود مثل آنکه فقط منتظر  سپرده

 جمله دو کیبرود به دهان دکتر رادمنش چشم دوخته بود تا  ادشی از

 از آن خارج شود یکلمه ا»  دیخسته نباش« به ساعتش نگاه کرد  باز

 به گرید ینگاه یکالس لعنت نیشد ا یبه شش بود چرا تمام نم قهیدق پنج

 ستشبه دکتر چشم دوخت د تیکرد شش تمام بود با عصبان ساعت

 قهی، شش و هفت دق قهی، شش و پنج دق قهیشش و دو دق دیلرزیم

 دی: خسته نباش

 چپاند کتاب فشیرا جمع کرده و نکرده به داخل ک شیجزوه ها لوفرین
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 با گالره و مژگان یزد حت رونیرا به دست گرفت و از کالس ب شیها

 کرد یو با عجله حرکت م زدینکرد در راهرو به افراد تنه م یخداحافظ

 یمایماکس دنیو به اطراف نگاه کرد با د دیپر رونیدر دانشگاه ب از

 به او کرد ینگاه شهیزد و به همان طرف رفت از ش یاو لبخند دیسف

 شیداده بود چشمها هیداده بود و سرش را به عقب تک نییرا پا ماسکش

 زد فرزاد سرش را بلند کرد و به شهیهم بسته بود چند ضربه به ش را

 زد و قفل در را باز کرد و او سوار شد با هم دست یلبخند مهین او

 فرزاد دست او را محکمتر در دست گرفت دندیو حال هم را پرس دادند

 چرا هیبار گفت : چ طنتیش یبا لبخند لوفریشد ن رهیاو خ یبه چشمها و

 ؟ یکنینگام م ینطوریا

 : دلم بدجور برات تنگ شده بود

 که یو در حال دیکش رونیدستش را از دست او ب یبا دلخور لوفرین

 اونقدر سرد شبید نیهم یمحکم باشد گفت : برا شیکرد صدا یم یسع

 ؟ یکرد رفتار

 میو دلتنگ یخستگ یرا به حرکت در آورد : بزن به پا نیماش فرزاد
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 انتظار شبیلحنش کرد : د یچاشن طنتیش یجان زد و کم یب یلبخند

 کنم یبخوام رفع دلتنگ مایجلو ن ینداشت که
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 کم گرمتر هی: بدجنس الاقل  اوردیکم ن یول دیخجالت کش یکم لوفرین

 ؟ دمیکش یتا صبح چ یدونیم یزدیم حرف

 ؟ ی؟ من رو هم معتاد نکن یدیکش یچ _

 او چه دیفکر کرد و ناگهان فهم یکم دیابتدا منظور او را نفهم لوفرین

 ؟ زود یزاریاو زد : سر به سر من م یبه بازو یمشت یبه آرام گفته

 کن یازم معذرت خواه باش

 نیسنگ یناگهان خنده اش بند آمد باز هم اخم یول دیبلند خند فرزاد

 یبه رو یول دیحالت را د رییتغ نیا لوفریاش نشست ن یشانیپ یرو

 به یناگهان رییتغ نیرا گرفته بود ا نشانیب نیسنگ یسکوت اوردین خودش

 مانع یزیکرد چ یم تیذهن فرزاد را اذ یزیبود انگار چ بیعج نظرش

 خلوت نگه داشت از یابانیشد کنار خ یم لوفریشدنش به ن کینزد از

 او گذاشت و با یپا یبزرگ برداشت و رو یلونیعقب نا یصندل یرو

 هات یسوغات نمیبود گفت : ا دایآن پ یکه سرد یلبخند

 او را یدست برد و دستها اما خوشحال از او تشکر کرد فرزاد لوفرین

 نیاش نگاه کرد نگاهش ب یعسل یبه چشمها یدست گرفت ابتدا کم در

 به لوفریو ن دیآن دست او را کش کیچشمش در نوسان بود در  دو

 بغل کردنت تنگ شده بود یلب گفت : دلم برا ریپرت شد ز شآ*غو*ش

 یو آرام گفت : فرزاد توجه کرد دیبا خجالت خودش را عقب کش لوفرین

 ؟ میابونیتو خ که
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 دستش را به پشت سرش برد و گفت : خوب نامزدم رو بغل فرزاد

 چه ؟ یرو به کس میزن عقد کردم

 عاقبت گفت : فرزاد یپا و آن پا کرد ول نیا یکم لوفرین

 جانم _

 ...... یخواینم گمی: م
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 لویگونه او گذاشت : ن یرا نصفه رها کرد فرزاد دستش را رو حرفش

 پس ادامه بده ادیخوشم نم مهیکه از حرف نصفه ن یدونیم

 با بابام یییییعروس یبرا ییییییخوایامممممم نم گگگگمیخوووووب م _

 ؟ یبزن حرف

 آورد نییدستش را آرام از رو گونه او پا دیواضح رنگ فرزاد پر کامال

 لرزان گفت : نه زوده ییبا صدا آهسته

 تو االن حرفش میسال که نامزد کی شهیم گهی؟ چند ماه د یپس ک _

 کشهیم یبکش تا برنامه هامون جور بشه چن ماه شیپ

 ندارم شیمن فعال آمادگ لوینه ن گمیبا خشونت گفت : م فرزاد

 پس مشکل یخونت هم که دار یندار یمشکل یتو که از نظر مال _

 ؟ یدار یچ

 تو یخونه ؟ به نظرت باباصدا دار زد و گفت : هه  یپوزخند فرزاد
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 من بهت بده ؟ یمتر صدیدر خور خونه س هیزیجه هی تونهیم

 گفت : مشکل تو تیشد با عصبان رهیباز به او خ یبا دهان لوفرین

 منه ؟ هیزیجه

 فرمان یرا برگرداند فرزاد عصب شیرا با تاسف تکان داد و رو سرش

 را به یلیآخرش بود او مسا گرید نیدر دست گرفت و حرکت کرد ا را

 مسئله ها بود فرزاد نیتر تیجزئ کم اهم شانیکه قبال برا دیکشیم رخ

 حال معذرت نیبا ا یزده است ول یکه حرف زشت دانستیهم م خودش

 خسته گفت : زنگ بزن به مامانت بگو یینکرد آرام با صدا یخواه

 یبا من شام

 الزم نکرده من رو برسون خونه _

 ؟ ی: ناراحت شد

 خوشحال بشم ؟ یانتظار داشت _

 قتهیحق هی نیا یول زمی: نه عز
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 ینطوریا یول یریبگ یاول زندگ یبرا کتریخونه کوچ هی یتونیم _

 یدیتو از روز اول من رو د یرو به رخ من و خانوادم نکش تیپولدار

 یما کجا و قصر بابا یخونه صد متر یدیبابام رو د یمال تیوضع

 کجا منم عاشق پولت نشدم یجنابعال
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 سیبه فرداش ن یدیام چیکه ه یشد یقلب ضیمر هی هی: پس عاشق چ

 که به گفتیساده داشت م یلیخ گفتیدر چشمش حلقه زد او چه م اشک

 قبول کرده با او ازدواج کند لوفریپول بوده است که ن خاطر

 شمیم ادهی: فرزاد نگه دار پ

 خونه رسونمتی: ملب گفت  ریبه او نکرد ز یتوجه فرزاد

 صبر نکرد او از کنار یآهسته گفت و در را بست فرزاد حت یخداحافظ

 خودش چه فکر شیدور شود با سرعت حرکت کرد و رفت پ نیماش

 بود کشان نیسنگ یکه فرزاد داده بود کم یلونیکرد و چه شد نا یم

 ینبود ول نیآنقدر سنگ فشیک ای لونیبه طرف خانه رفت نا کشان

 به یخانه پارک بود فکر یجلو ماین نیندارد ماش یکرد توان احساس

 یرا گرفت به نوا مایاش را در آورد و شماره ن یگوش دیرس ذهنش

 یکدام خواننده بود صدا دانستیاز نم میمال یگوش داد آهنگ شوازشیپ

 یکرد ری؟ د ییکجا لوفریآهنگ را قطع کرد : الو ن مایآلود ن خواب

 نگرانته مامان

 ماین سالم _

 : سالم

 ؟ میبزن یدور هی میبر نییپا یایب شهیمن پشت درم م ماین _

 شده ؟ یزی: چ

 ایکنم ب یخواهش م مای: ن دیلرزیم شیکرد صدا بغض
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 صبر کن نمییپا گهید قهیشد : تا چند دق یجد ماین یصدا

 ماین _
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 : بله

 ینگ یزیبه مامان چ _

 : باشه

 یعصب مایکرد ن یم هینشسته بود و گر ماین نیساعت بعد در ماش مین

 خودش کرده ؟ شیپ یچه فکر کهی: مرت دیلب غر ریز بود

 که برام یکس یاندازه حس حقارت نداشتم اونم جلو نیتا حاال تا ا _

 ارزش داره ایدن

 قصد فرزاد از ینیبب دیتو با لوین نیدر جلد مشاورش فرو رفت : بب ماین

 هیکارا چ نیا

 زدن نبود شیمکث کرد : فرزاد آدم ن یکم

 بود یهمچنان عصبان مایکرد ن یم یبا دستمال در دستش باز لوفرین

 خواهرش کمک یکرد تا آرام باشد و بتواند به زندگ یرا م شیسع تمام

 کار کرد ؟ دو ماه فرانسه بودن یچ شیماریبلند گفت : با ب یبا نفس کند

 کرد ؟ یکمک

 در یحرف چیه نیبهترم هم گهیدونم فقط م یمباال انداخت : ن یا شانه
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 زنهینم موردش

 ستین یسرماخوردگ هی یضیمر نیبا خودت روراست باش ا لوفرین _

 یعنی نیقلبشه که مشکل داره ا شهیخوب م گهیتا چن روز د یبگ که

 یلیکه اون زمان خ ستیکه دور از ذهن ن ارهیکم م ییجا هی بالخره

 نباشه دور

 نگاه کرد مایبه چهره در هم ن یسر در گم با

 یبا فرزاد ندار یا ندهی: تو آ

 دید لوفریاشک در چشم ن یمکث کرد حلقه ا یکم

 کنهیرو درست نم یکار هیگر لوی: ن

 من دوسش دارم _
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 که ییحرفا نیبه فکر خودتم باش االن با ا یدرست ول ی: دوسش دار

 هیو کنا شیتو هم ن دهیخودش رو نشون م یگفته داره اون رو بهت

 سقف هی ریرو ؟ االن که هنوز ز شیماریهم ب یرو تحمل کن هاش

 حتما یبعد عروس یبه خاطر پول باهاش ازدواج کرد گهیداره م نینرفت

 زاشتیکه منت سرت م شبی. مثل د زنهیرو به روت م یبدتر یزایچ

 رو به هم زد شیبه خاطر تو نامزد که

 دونستمینم شبیکه من تا د یزیلب گفت : چ ریزد و ز یپوزخند
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 پدرش کیکه فرزاد با دختر شر دانستیم لوفریحق داشت فقط ن ماین

 و با زندیرا بر هم م یاو نامزد دنیبا د ینامزد بوده است ول یماه چند

 زود اصرار به عقد یلیکند و خ یم یاز او خواستگار شیعمو کمک

 کند یم

 قصدش ینیبب یدستش را گرفت و گفت : بهتره باهاش صحبت کن ماین

 هیچ

 به دستش آورد : اگر یپر اشک او چشم دوخت فشار یچشمها به

 کنم یدفتر خودم باهاش صحبت م ادیروز ب هیبگو  یتونینم

 طاقت شناسمشیم زنهیفعال که مثال باهاش قهر کردم خودش زنگ م _

 من رو نداره قهر

 که دوسم داره دونمیزد : م شیاشک ها انیم یلبخند مهین

 دیا وونهیرا به حرکت در آورد و با خنده گفت : جفتتون د نیماش ماین

 تو هم اون شوهر ناقص و العقلت هم

 را بلند کرد مایکرد و چپ چپ نگاهش کرد که خنده ن یاخم لوفرین

** 

 ینسخه زد و آن را رو یدر حال نوشتن نسخه بود مهرش را پا عماد

 هول داد : پس فراموش نکن استرس شیبه طرف زن و مرد جلو زیم

 شده فیضع یلیقلبت خ یچیه تیعصبان یعصب فشار
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 هست ؟ یدیگفت : دکتر ام یچارگ یبا ب مرد

 به خدا باشه دتی: ام

 چند یدست زن رنجور را گرفت و با هم از اتاق خارج شدند صدا مرد

 شلوغ بود و خسته یلیخگفت آن روز  یلب لعنت ریبه در آمد ز ضربه

 ماریبود و اطالعات ب نییگفت و در باز شد سرش پا یدییبود بفرما شده

 بود به نییکرد همان طور که سرش پا یرا وارد پرونده اش م یقبل

 سالم استاد شخص وارد شده یکنار دستش اشاره کرد با صدا یصندل

 نشاند و جوابش را داد شیلبها یرو یرا باال گرفت لبخند سرش

 در را باز کرد و گفت : خانم یآمد ال زیطرف م نیهم به ا خودش

 ؟ میمراجعه کننده دار گهیچن تا د یاسد

 دکتر گهیدو نفر د _

 ؟ یعجله ندار یگفت : خانم صانع لوفریبه ن رو

 سرش را به دو طرف تکان داد لوفرین

 بفرست یکی یکیهم  ناینوبت نده ا گهیبگو د رشیبه پذ ی: خانم اسد

 داخل

 یبود عماد به صندل ستادهیهنوز وسط اتاق کوچک سه در سه ا لوفرین

 چهار تا نیگفت : اونجا بش یپشت سرش اشاره کرد و با شوخ یخال

 خورهیم ندتیبه درد آ ریبگ ادی زیچ
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 بود که یرزنیاول پ ماریکج زد و به حرفش گوش کرد ب یلبخند لوفرین

 یاو را کم یدخترش آمده بود فشارش باال بود عماد داروها همراه

 یب یاضافه عماد با حوصله به حرفها یکیکم کرد و  یکیداد  رییتغ

 به دخترش کرد و ییها هیآخر هم توص دادیو با ربط او گوش م ربط

 بود که همراه مادر و پدرش بود پسر یپسر جوان یبعد ماریرفتند ب آنها

 نهیو عماد مشغول معا دیتخت خواب یآمد رو یمرنجور به نظر  یلیخ

 نیا ستیبازگشت : خوب ن زشیداد و پشت م یشد سرش را تکان اش
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 دیگفتم با شمیمن هفته پ یدکتر رحمت شیپ نشیببر دمینامه رو م یمعرف

 بشه یجراح زودتر

 کهیگفت : امتحانام نزد دیپوشیرا م ورشیتخت نشست پل یرو پسر

 دکتر

 جونت پسر ؟ ایکرد و گفت : امتحانات مهمتره  یاخم عماد

 دمیزحمت کش یلینامم خ انیبه خاطر پا _

 ؟یخونیم ی: چ

 یاضیر _

 تیبازم سالمت یول یچه رشته سخت نیرا باال داد : آفر شیابرو عماد

 یبش چهیدر وندیزودتر پ دیبا کنهیکار نم باًیقلبت تقر چهیدر مهمتره
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 دلگرم کننده گفت : با استاد یرا به دست پدر او داد و با لبخند برگه

 کننیصحبت کن حتما درک م راهنمات

 یو به عقب برگشت و رو به رو دیکش یخروج آنها از اتاق نفس با

 که دیدیدختر م نیقرار گرفت ساکت بود و در فکر بود چه در ا لوفرین

 یمجعد از جلو ییخرما یکند کمکش کند ؟ موها یشد سع یم باعث

 نهفته در عمق چشمانش بود به طرف یزده بود غم رونیاش ب مقنعه

 که یدر آورد و گفت : اون کتاب یبرگشت از داخل کشو کتاب زشیم

 ؟ شیکار کرد یشده بود رو چ پاره

 یصحاف دمشیبعد امتحانا م یچیهنوز ه _

 کم کهنه شده چون هیرا به سمتش گرفت : من نمونش رو داشتم  کتاب

 هنوزم قابل استفادس یازش استفاده کردم ول یلیخ

 کم عذاب وجدانم هیبزار  گهید ریبا تعجب به او نگاه کرد : بگ لوفرین

 بشه کم

 ؟ اون روز من خودم فکرم مشغول بود و یچ یعذاب وجدان برا _

 مقصر اون اتفاق بودم خودم

 نبودم ریتقص ی: خوب منم ب
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 در آخر با خنده گفت که او کتاباصرار کتاب را به او داد و  با
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 اوردیب شیبرا تیرا با همان وضع خودش

 کم نفس بکشم ؟ هیهم من  میبخور یزیچ هیتو محوطه هم  می: بر

 سرش را به نشانه موافقت تکان داد لوفرین

 نسکافه را یکاغذ یوانهاینشستند عماد ل مکتین کی یهم رو کنار

 ؟ یانقد ساکت شهیدستشان گذاشت گفت : تو هم کنار

 مفرد صدا ریکرد که او را با ضم ی؟؟؟؟؟ چه راحت با او برخورد م تو

 بگم شما با من کار یکرد سرش را تکان داد و گفت : خوب چ یم

 نیداشت

 ریرو که د روزیتحمل کنم د تونمیرو نم ینظم یمن ب نکهیاول ا _

 سیبخشش در کار ن گهید یول دمیبخش یاومد

 تکرار نشه کنم یم یسع دی: ببخش

 سر موضوع خودمون میخوب بر _

 یتونیدر هفته م ینسکافه اش را به دست گرفت : چقدر وقت خال وانیل

 ؟ یباش داشته

 درسام رو هم بخونم دیکم چون با یلیفکر کرد : خ یکم لوفرین

 ؟ ستین نطوریهم هست ا تیاون مشکل خانوادگ _

 : با دینسکافه اش را نوش یبا اکراه سرش را تکان داد عماد کم لوفرین

 ؟ یمشکل دار همسرت

 یقلب داره دو ماه برا یینه با خودش که نه اون مشکل نارسا _
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 برگشت یرفت فرانسه و دوشنبه ا معالجه

 شد مشکلش رفع شد ؟ یداد و گفت : خوب چ یسرش را تکان عماد

 نه به نظر من بدتر هم شده _

 : چرا ؟

 شده از اونا ونیدر م یکیساش خوب رنگش زرد شده الغر شده نف _

 بدخلق شده نکهیا بدتر
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 نه ؟ یبچه که ندار کنهیداره کار م فیضع یلیقلبش خ یعنی نی: ا

 میعقد مینکرد یما هنوز عروس _

 داره ؟ یقلب یینارسا یدونستی: از ابتدا م

 بله _

 یگیکه م ینطوریچون ا یکه قبول کرد یدوسش دار یلی: پس حتما خ

 درمان به خارج از کشور بره یحاده که وادارش کرده برا مشکلش

 بود کم کم یینارسا صیتشخ هیانقد حاد نبود فقط  شیهفت ماه پ _

 رو به وخامت رفت حالش

 نیاز بهتر یکی؟ اون  شیارینم یدکتر رحمت شیپ تیزیو هی: چرا 

 قلب کشوره یجراحا

 کنم یکار رو م نیحتما ا _
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 : خوبه

 را کنارش گذاشت و شروع به یخال وانیلمکث کرد  یکم عماد

 او کرد در آخر هم گفت که اگر کارش خوب فیکار و وظا حیتوض

 در نظر شیهم برا یو بتواند عضو گروه شود حتما دستمزد باشد

 اش نخواهد بود یشغل ندهیدر آ ریتاث یب تیعضو نیشود و ا یم گرفته

 را یشغل ندهیآ گفتیاما سکوت کرده بود و در دلش ناسزا م لوفرین

 به یاش در تالتم بود با در ماندگ یفعل یزندگ یچه کند وقت خواستیم

 االن دونمی: م دینگاه را شکار کرد و آرام خند نینگاه کرد عماد ا او

 یکنیفحش بارونم م یدار

 کنم که در توانم یکار نیکنیچرا مجبورم م نیدونیخوب شما که م _

 ؟ ستین

 یرو دار رفتشیپ نیا اقتیل دونمی: چون م

 میشخص یو گفت : منم کم تو زندگ دیبلند کش یمکث کرد نفس یکم

 یکنم و فکرم رو خال یبا کارم خودم رو آروم م یندارم ول مشکل
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 شرفتیپ نیا اقتیچون ل فتهیتو هم ب یاتفاق برا نیخواد ا یکنم دلم م یم

 یدار رو

 یتونینم یدیکار که د یرا قطع کرد و به او نگاه کرد : هر جا حرفش
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 گروید یکیتا  یبه خودم بگ هینداره کاف یاشکال چیه یبد ادامه

 کنم نتیگزیجا

 کردند یسرش را تکان داد و از هم خداحافظ دیبا ترد لوفرین

 فرزاد را باز نکرده بود از یها یسوغات لونیروز قبل هنوز نا از

 یاز رو نیتخت نشست نازن یآورد و رو رونیرا ب لونیکمدش نا داخل

 کتابش را رها کرد و کنار او نشست دیپر نییخودش با ذوق پا تخت

 نیو پوت فیو ک یقهوه ا یچرم یپالتو کیکه خارج کرد  یزیچ نیاول

 جعبه مخمل سبز هم بود در آن را باز کرد سنجاق سر کیبود  ستش

 آن در آستر سبز جعبه دیو درشت زرد سف زیر یها نیکه نگ یبزرگ

 یسنجاق را برداشت موها یبا ذوق زدگ نیزنکرد نا یم یینما خود

 طرف جمع کرد و کیبود را  ختهیروشنش را که دورش ر ییخرما

 زد از اتاق خارج شد تا آن را به مادرش نشان دهد شیرا رو سنجاق

 آنها یبود از فکر به ارزش مال متیو گران ق بایفرزاد ز یها هیهد

 نیا یدکتر فتح یگرفت فکر و روحش خسته بود با حرف ها دلش

 ها به یگرفتار نیبا همه ا دیهم شده بود حاال با شتریب یفکر یریدرگ

 که احساس کرد به ییاو گفت هر جا دیرس یبا گروه او هم م یهمکار

 آن حس بد را نسبت به او گریکند د یکمکش م رسدینم شیها درس

 پزشک جوان کیاو را  گرید مارانشیبرخورد او با ب دنیبا د نداشت

 شده ینکات مهم خط کش ریدر آورد ز فشیکتاب را از ک دیدینم غرورم
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 هم در کناره ها نوشته شده بود خطش بد نبود یگریو مطالب د بود

 : دکتر خوش خط دیخند آرام

 

37 

 یبودند صدا قیدق یلیها را نگاه کرد خ ادداشتی زیتعجب نکات ر با

 تلفن یوارد اتاق شد گوش نیتلفن خانه بلند شد چند لحظه بعد نازن زنگ

 به طرفش گرفت و گفت : فرزا د را

 نیرا گرفت و به او اشاره کرد که سنجاق سر را به او بدهد نازن یگوش

 از اتاق خارج شد : سالم لوفریلب غر غر کرد و با اشاره ن ریز

 ؟ یسالم خانم دکتر خوب _

 ادکند فرز یکم محل یفقط کم یکم خواستیسکوت کرد دلش م لوفرین

 ادی؟ داره برف م یدیرو د رونیب لوی: ن گفت

 آره یپرده را کنار زد و کوچه را نگاه کرد : واااا عیسر

 ؟ رونیب میدنبالت بر امیب _

 دمتی: هنوز نبخش

 میبا هم حرف بزن دیبا لوفرین _

 شنومی: بگو م

 دنبالت آماده شو امیم _

 : باشه
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 اش یشمیسبز  یو پالتو یرا عوض کرد شلوار کتان مشک شیلباسها

 فقط کردینم یادیز شیهم سرش کرد آرا یشال بافت مشک دیپوش را

 روشن زد از اتاق خارج شد و به آشپز خانه رفت یرژ قهوه ا یکم

 چهار نفره وسط آشپز خانه زیم یشسته شده را رو یها یسبز مادرش

 پارچه پهن یرو یغذا خور زیکار مادرش بود تا م زیم شتریب که

 ؟ رونیب یریاو کرد و گفت : با فرزاد م یبه سر تا پا یکرد نگاه یم

 آره _

 خونه ارشیکنم ب یدرست م یپلو با ماه ی: شام سبز

 گمیبهش م یول ادیفکر نکنم ب _

 مقدار گله داره هیبابات  نجایا ومدهیکه از سفر اومده ن ی: از وقت

 مامان تازه سه روزه اومده ها _
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 سر بزنه هیحداقل  میانتظار داشت میدونیم مای: من و بابات اون رو مثل ن

 اش یتک زنگ گوش یگفتن نداشت از اتاق صدا یبرا یزیچ لوفرین

 نهییشد آرام گفت : فرزاد اومده پا بلند

 ایب لوفریبه او کرد و گفت : ن ینگاه میاز اتاقش خارج شد و ن ماین

 دارم کارت

 در را بست و به مایبا هم وارد اتاق شدند ن دیبگو خواهدیچه م دانستیم
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 ؟ رونیب یریبا فرزاد م یداد : دار هیتک در

 ادیکرد و گفت : مگه قرار نبود ب یپوف مایسرش را تکان داد ن آهسته

 من ؟ دفتر

 شتیپ ادیب گمیزد حتما بهش م یاگر امشبم باز حرف _

 بره ؟ نیحرمتا از ب دیبگم به تو آخه حتما با ی: من چ

 کار کنم ؟ یچ یگیخوب م _

 به عنوان مشاور نی: امشب باهاش صحبت کن اگر من رو قبول دار

 ششیپ دیکنم بر یم یاز استادام رو معرف یکیمن اگر هم نه  شیپ نیایب

 مشکالت نیا لویاو را در دست گرفت : ن یمکث کرد شانه ها یکم

 رشونیبگ یمشکالت بزرگ تر باشه پس جد نهیزم تونهیم ییجز

 گونه او زد و با یرو یاب**و*س*ه بلند شد و  شیپنجه پا یرو لوفرین

 گفت : ممنونم نیریش یلبخند

 زد و در را باز کرد و اشاره کرد که برود در همان یلبخند گرم ماین

 شده نزار فرزاد سرعت بره زیل یلیخ ابونیخ نیگفت : مراقب باش حال

 داداشم هاتینگران یو گفت : فدا ستادیو در چارچوب در ا دیخند بلند

 دستش را پشت او گذاشت و با هم خارج شدند : خدا نکنه امین

 خورد آن را از اتاق برداشت و یگریاش تک زنگ د یگوش

 گفت و از خانه خارج شد یکل یخداحافظ
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 گرینشسته بود و به در چشم دوخته بود در سمت د نیداخل ماش فرزاد

 قرمز گل رز یسوار شد فرزاد شاخه ا لوفریاز داخل باز کرد و ن را

 ؟ یدیطرفش گرفت و گفت : حاال بخش به

 ؟ یگفت یبره چ ادمی یخوایشاخه گل م هیبا  یعنی _

 خوبه ؟ دمیشامم م هی: خوب 

 را باال انداخت : نچ شیابرو کی لوفرین

 ؟ یفکر کرد گفت : اگر خونه رو به نامت بزنم چ یکم فرزاد

 حرف که فکر نکرده از هی؟ به خاطر  یگ یم یتعجب کرد : چ لوفرین

 که ببخشم ؟ الزم یخونت رو به نام من کن یخوایدر اومده م دهنت

 یدلم رو نشکن ینطوریا گهیفقط قول بده د دمتیبخش نکرده

 مال تو گهیکه تا چن روز د نمیماش نیکنم ا یبالخره که به نامت م _

 کنم به یسهام کارخونه که اونم بتونم بابا رو راض مونهیفقط م شهیم

 برگردونم به دیندارم با یچاره ا گهیاگر هم نه که د شهیتو م اسم

 خودش

 به او کرد فقط ینگاه میکرد فرزاد ن یبا دهان باز نگاهش م لوفرین

 را به حرکت در آورد و گفت : کجا نیزد و سکوت کرد ماش لبخند

 ؟ میبر

 بعدم میکم دور دور بر هی سیتو اصال خوب ن یسرده و برا رونیب _
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 خونه ما میبر

 : خونه نه

 یایدرست کرده گفت حتما ب یپلو با ماه یمامان شام سبز _

 بخورم دیسرخ کرده نبا ی: من غذا

 اریکنه بهانه ن یتو تراس برات کباب گمیم مایبه ن _

 تو یدست او قرار داد و گفت : باشه هر چ یدستش را رو فرزاد

 یبخوا

** 
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 ها شده ابانیخ یو شلوغ کین باعث ترافهما یآمد ول ینم یادیز برف

 بود و کیبرف آذر ماه خوشحال بودند هوا تار نیمردم از اول بود

 چراغ برق همه جا را روشن کرده بود یها ریمغازه ها و ت چراغ

 با او مایکرد که چگونه در مورد مشاوره با ن یفکر م نیمدام به ا لوفرین

 به خانه رفتند و ابانیچرخ خوردن در خ یساعت کیبزند بعد از  حرف

 خانم قرار گرفت رفتار فرزاد هیو سم یمورد استقبال آقا مهد فرزاد

 رییتغ کبارهی یمهربان بود و عاشق ول یدر تناقض بود گاه مدام

 گذاشته بود ریاو تاث یسفر رو نیشد ا یو خشک و خشن م دادیم موضع

 بل از سفر رفتارش طورشد ق یچه که بود مربوط به همان سفر م هر
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 شیحاال برا یعنوان قبول نداشت ول چیبود خانواده اش را به ه یگرید

 سند شیمنطق پدرش برا یسر و ته و ب یب یشده بودند و حرفها مهم

 یها هیو کنا شیاز ن لوفریمحق بود ن شیهایبود مادرش در کم محل شده

 شد مانیاو را به خانه آورده بود پش نکهیگرفته بود از ا جهیسرگ او

 خانم از آشپزخانه دخترها را صدا کرد تا به کمکش بروند آقا هیسم

 بود یعصب مایبلند شد و به اتاق رفت ن شینماز از جا یهم برا یمهد

 مبل یبرخاست و رو شیکرد از جا یبا حرص به فرزاد نگاه م و

 همه رو یدار یکنیآورد : فکر نم نییرا پا شیاو نشست صدا یکنار

 ؟ یرنجونیم

 شد و لیبه جلو ما یزانو گذاشت و کم یرا رو شیساعد دست ها فرزاد

 نییکرد و سرش را پا مایبه ن ینگاه میرا در هم قفل کرد ن شیها دست

 کرد یحال من رو درک م یکیآرام گفت : کاش  انداخت

 شانه او گذاشت : منم مثل برادرت یدستش را رو ماین

 پسر هیمکث کرد : بهم اعتماد کن فرزاد ، حرف بزن دردت چ یکم

 تیزندگ شهیبه ر یزن یم یبرداشت شهیت چرا

 هم داره ؟ یا شهیمن ر یمگه زندگ _
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 به شتریکم ب هیمن  یگرفت و گفت : اگر پدر و مادرم تو نوجوان ینفس



 لوفرانهین

58 
 

 زدینم ونیدر م یکیاالن قلب من  کردنیتوجه م من

 گفت : ماینگاه کرد رو به ن لوفریاپن به ن یاز باالرا بلند کرد و  سرش

 ؟ میاتاقت صحبت کن میبر شهیم

 از آشپزخانه به لوفریبرخاست ن شیباز استقبال کرد از جا یبا رو ماین

 دستش را پشت فرزاد قرار داد و با هم به سمت اتاق ماینگاه کرد ن آنها

 کرد خوشحال شد که فرزاد خودش یبا نگاه آنها را همراه لوفرین رفتند

 نبود او خودش را یازین گریقدم شده بود برا گرفتن مشاوره و د شیپ

 ندازدیزحمت ب به

 بود بعد حدود پانزده مایچشمش مدام به در اتاق ن زدیبد شور م دلش

 بود فرزاد دهیبه وضوح پر مایبا هم از اتاق خارج شدند رنگ ن قهیدق

 یهم قبل آنها آمده بود و داشت کانالها ینشست آقا مهد یقبل یجا سر

 را کنار ونیزیکرد با آمدن فرزاد کنترل تلو یرا عوض م ونیزیتلو

 بود از یظاهرا عاد شانیو مشغول صحبت شد حرف ها گذاشت

 روز یو خبر ها استیکارخانه گرفته تا اوضاع جامعه و س یکارها

 را صدا مایخانم ن هینبود سم یحال فرزاد عاد ینمود ول یم یعاد همه

 که در یبه دستش داد و گفت که آن را در منقل یماه یو تکه ا کرد

 به تراس رفت فکرش مشغول یحرف چیه یب مایکند ن یبود کباب تراس

 یحرفها دنیبا شن یبه فرزاد مشاوره بدهد ول خواستیبود مثال م شده

 بابه خودش مشاوره بدهد مغزش قفل شده بود  خواستیم یکیحاال  او
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 را بفهمد به عقب جهیآمده است نت لوفرین دیشدن در تراس فهم باز

 مایشانه اش انداخت و به او ذول زد ن یکاپشن او را رو لوفرین برگشت

 یخوریکرده بود : برو تو سرما م اخم

 شد ؟ یچ ماین _

 بشه ؟ خواستیم ی: چ
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 ؟ یباهاش حرف زد _

 : نه

 چرا ؟ _

 منم نخواستم مزاحمش بشم حاال تو دیکم دراز کش هی: فرزاد خسته بود 

 زنمیباهاش حرف م گهیوقت د هی

 ؟ یچقدر دوسش دار لویشد و گفت : ن رهیافروخته خ یذغال ها به

 یلیجواب داد : خ یول دیخجالت کش یکم لوفرین

 یاو نگاه کرد : انقد دوسش دار یسرش را بلند کرد و به چشمها ماین

 ؟ یگذربه خاطر خودش ازش ب که

 گذرمی؟ معلومه که نم هیچه حرف نیا _

 ؟ یرو ازت بخواد چ نی: اگر خودش ا

 بخواد ؟ یزیچ نیهمچ دیآخه چرا با _
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 یحرف گریباز هم سکوت کرد و به کارش ادامه داد تا آخر شب د ماین

 نشد و بعد از رفتن فرزاد هر کدام با افکار در هم خود به تخت نشانیب

 یاز حرفها لوفریبود و ن دهیترس ندهیدر آ یاز طوفان مایرفتند ن خواب

 سردرگم شده بود مایمفهوم ن یب

** 

 ها شده ابانیخ یو شلوغ کیهمان باعث تراف یآمد ول ینم یادیز برف

 بود و کیبرف آذر ماه خوشحال بودند هوا تار نیمردم از اول بود

 ودچراغ برق همه جا را روشن کرده ب یها ریمغازه ها و ت چراغ

 با او مایکرد که چگونه در مورد مشاوره با ن یفکر م نیمدام به ا لوفرین

 به خانه رفتند و ابانیچرخ خوردن در خ یساعت کیبزند بعد از  حرف

 خانم قرار گرفت رفتار فرزاد هیو سم یمورد استقبال آقا مهد فرزاد

 رییتغ کبارهی یمهربان بود و عاشق ول یدر تناقض بود گاه مدام

 گذاشته بود ریاو تاث یسفر رو نیشد ا یو خشک و خشن م دادیم موضع
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 شد قبل از سفر رفتارش طور یچه که بود مربوط به همان سفر م هر

 شیحاال برا یعنوان قبول نداشت ول چیبود خانواده اش را به ه یگرید

 سند شیمنطق پدرش برا یسر و ته و ب یب یشده بودند و حرفها مهم

 یها هیو کنا شیاز ن لوفریمحق بود ن شیهایدر کم محلبود مادرش  شده
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 شد مانیاو را به خانه آورده بود پش نکهیگرفته بود از ا جهیسرگ او

 خانم از آشپزخانه دخترها را صدا کرد تا به کمکش بروند آقا هیسم

 بود یعصب مایبلند شد و به اتاق رفت ن شینماز از جا یهم برا یمهد

 مبل یبرخاست و رو شیکرد از جا یبا حرص به فرزاد نگاه م و

 همه رو یدار یکنیآورد : فکر نم نییرا پا شیاو نشست صدا یکنار

 ؟ یرنجونیم

 شد و لیبه جلو ما یزانو گذاشت و کم یرا رو شیساعد دست ها فرزاد

 نییکرد و سرش را پا مایبه ن ینگاه میرا در هم قفل کرد ن شیها دست

 کرد یحال من رو درک م یکیرام گفت : کاش آ انداخت

 شانه او گذاشت : منم مثل برادرت یدستش را رو ماین

 پسر ؟ هیمکث کرد : بهم اعتماد کن فرزاد ، حرف بزن دردت چ یکم

 ؟ تیزندگ شهیبه ر یزن یم یبرداشت شهیت چرا

 هم داره ؟ یا شهیمن ر یمگه زندگ _

 به شتریکم ب هیمن  یگرفت و گفت : اگر پدر و مادرم تو نوجوان ینفس

 زدینم ونیدر م یکیاالن قلب من  کردنیتوجه م من

 گفت : ماینگاه کرد رو به ن لوفریاپن به ن یرا بلند کرد و از باال سرش

 ؟ میاتاقت صحبت کن میبر شهیم

 خانه بهاز آشپز لوفریبرخاست ن شیباز استقبال کرد از جا یبا رو ماین

 دستش را پشت فرزاد قرار داد و با هم به سمت اتاق ماینگاه کرد ن آنها
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 کرد خوشحال شد که فرزاد خودش یبا نگاه آنها را همراه لوفرین رفتند

 نبود او خودش را یازین گریقدم شده بود برا گرفتن مشاوره و د شیپ

 ندازدیزحمت ب به
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 بود بعد حدود پانزده مایچشمش مدام به در اتاق ن زدیبد شور م دلش

 بود فرزاد دهیبه وضوح پر مایبا هم از اتاق خارج شدند رنگ ن قهیدق

 یهم قبل آنها آمده بود و داشت کانالها ینشست آقا مهد یقبل یجا سر

 را کنار ونیزیکرد با آمدن فرزاد کنترل تلو یرا عوض م ونیزیتلو

 بود از یظاهرا عاد شانیرف هاو مشغول صحبت شد ح گذاشت

 روز یو خبر ها استیکارخانه گرفته تا اوضاع جامعه و س یکارها

 را صدا مایخانم ن هینبود سم یحال فرزاد عاد ینمود ول یم یعاد همه

 که در یبه دستش داد و گفت که آن را در منقل یماه یو تکه ا کرد

 به تراس رفت فکرش مشغول یحرف چیه یب مایکند ن یبود کباب تراس

 یحرفها دنیبا شن یبه فرزاد مشاوره بدهد ول خواستیبود مثال م شده

 به خودش مشاوره بدهد مغزش قفل شده بود با خواستیم یکیحاال  او

 را بفهمد به عقب جهیآمده است تا نت لوفرین دیشدن در تراس فهم باز

 مایه او ذل زد نشانه اش انداخت و ب یکاپشن او را رو لوفرین برگشت

 یخوریکرده بود : برو تو سرما م اخم
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 شد ؟ یچ ماین _

 بشه ؟ خواستیم ی: چ

 ؟ یباهاش حرف زد _

 : نه

 چرا ؟ _

 منم نخواستم مزاحمش بشم حاال تو دیکم دراز کش هی: فرزاد خسته بود 

 زنمیباهاش حرف م گهیوقت د هی

 ؟ یچقدر دوسش دار لویشد و گفت : ن رهیافروخته خ یذغال ها به

 یلیجواب داد : خ یول دیخجالت کش یکم لوفرین

 یاو نگاه کرد : انقد دوسش دار یسرش را بلند کرد و به چشمها ماین

 ؟ یبه خاطر خودش ازش بگذر که

 گذرمی؟ معلومه که نم هیچه حرف نیا _
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 ؟ یرو ازت بخواد چ نی: اگر خودش ا

 بخواد ؟ یزیچ نیهمچ دیآخه چرا با _

 یحرف گریباز هم سکوت کرد و به کارش ادامه داد تا آخر شب د ماین

 نشد و بعد از رفتن فرزاد هر کدام با افکار در هم خود به تخت نشانیب

 یاز حرفها لوفریبود و ن دهیترس ندهیدر آ یاز طوفان مایرفتند ن خواب
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 سردرگم شده بود مایمفهوم ن یب

** 

 هفته که کیشد در آن  یوارد اتاق دکتر فتح ختهیبه هم ر یاعصاب با

 سردتر شده بود زمزمه شیرفتارها گذشتیآمدن و رفتن فرزاد م از

 قابل تحمل شیبرا گرید نیکرد ا یهم از اشتباهش در انتخاب او م ییها

 دیفهمیدرد و دل کند که نم توانستیم مایتنها با ن نکهیاز همه بدتر ا نبود

 گرفتیم پشت فرزاد را مهم چش شده بود که مدا او

 نشست تا یصندل یرو ندیاشاره کرد که بنش زدیبا تلفن حرف م عماد

 دادیاو گوش م یاو تمام شود ناخواسته به گفتگو صحبت

 شیپ برمتیم امیشب که ب ینکن تیرو اذ نیخاله آذ ی: اگر قول بد

 یبخواب ششیرضوان پ مامان

 ......_ 

 برم به رمیبگ یبده که انرژ ییماچ به بابا هیدختر خوب حاال  نی: آفر

 برسم کارم

 اون ماچت یکرد : آخ که من فدا یخنده بلند عماد

 ......_ 

 : قربونت برم خدافظ

 لوفریچهره اش بود به ن یخنده اش رو هیکه هنوز ته ما یدر حال عماد

 از آنکه آن بچه به او لوفریکرد نگاه کرد ن یبا تعجب نگاهش م که
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 داد : بهار حیبابا تعجب کرده بود که عماد خودش زودتر توض تگفیم

 کنم یو من دارم بزرگش م کنهیم یمن زندگ با

 پدر و مادرش کجان ؟ _

 بهار رو باردار بود تصادف کرد و مرگ یاخم کرد : مادرش وقت عماد

 بدنش اهدا شد یشد اعضا یمغز

 شد به من دهیتلخ زد : بچشم بخش یلبخند

 ؟ یپدرش چ _

 تکان داد و سکوت کرد یفقط سر عماد

 چه ناراحت شدم یطفل ی: آخ

 عشق من چه نیکرد و گفت : بب دایاش پ یاز داخل گوش یعکس عماد

 نازه

 شماس دکتر هی: چقد شب دیباال پر لوفرین یابروها

 به من بود هیشب یلیبا من داشت و خ کینسبت نزد هیپدرش  _

 هیشب یلیبا حسرت به عکس او نگاه کرد و تکرار کرد : خ عماد

 سرش را گرید یبه عکس بود که با ورود شخص رهیهمانطور خ یکم

 دیبه صورتش کش یگذاشت و دست زیم یرا رو یگرفت گوش باال

 کرد یمودبانه احوالپرس لوفریجلوتر آمد و با او دست داد و با ن مهران
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 که بیدکتر مهران اد یبرگشت : خانم صانع یبه حالت عاد عماد

 حضورتون هستن ؟ معرف

 دمتونید یگاه مارستانیبه مهران کرد : تو دانشگاه و ب ینگاه لوفرین

 بودم دهیتا حاال اسمتون رو نشن یول

 نییو سرش را پا دیپشت سرش کش یآرام کرد و دست یخنده ا مهران

 ستمین یدکتر فتح یمن به معروف نطورهی: البته هم انداخت

 گفت : دکتر لوفریو خنده اش را جمع کرد ن دیپشت لبش کش یدست عماد

 شناختمیاستادم بشن نم نکهیهم من تا قبل ا یفتح
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 عماد با همان دینتوانست خنده اش را کنترل کند و بلند خند گرید مهران

 دیکرد کسانمیبا خاک  فتهیخودش نیگفت : ممنون خانم جلو ا لبخند

 یاعضا یکه همگ گریباز هم در زده شد و چند نفر د دندیسه خند هر

 بودند وارد شدند یقاتیتحق میت

** 

 پر شده بود با حرف عماد که گفت به اتاق کنفرانس بروند بایتقر اتاق

 آن پنج مرد که هر کدام نیپشت سر او خارج شدند از آنکه در ب یهمگ

 از پسرها یکیمعذب بود  یکم رفتیجذاب تر بود راه م یگرید از

 ؟ ومدنیچرا ن دهیو سپ نی: شرو گفت
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 انیم ریکم د هیزنگ زد گفت  نیگفت : شرو عماد

 شهیو ادامه داد : داداشمون داره دوباره بابا م دیخند

 عقب نیهممون از شرو یعنیاز پسرها گفت : اووووه  گهید یکی

 میافتاد

 جان زودتر به ناینداره س یبه پشت سر او زد و گفت : کار یگرید

 باال بزنه نیبگو برات آست یجان دکتر رحمت بابا

 دارم ؟ یمگه خودآزار _

 دندیخندیهم م یهایسر خوش بودند و به شوخ یهمگ

 بودند در زدند و وارد شدند دکتر دهیپشت در اتاق کنفرانس رس به

 جمع مردانه پر سر نیبزرگ نشسته بود و با ورود ا زیپشت م یرحمت

 آنها دست داد و او هم سراغ کی کیبرخاست با  شیصدا از جا و

 بود دکتر نایکه اسم کوچکش س یرا گرفت دکتر دهیو سپ نیشرو

 بود و متخصص گوش یرا بابا صدا کرد پس پسر دکتر رحمت یرحمت

 بود مهران متخصص گوارش بود و فوق تخصص ینیحلق و ب و

 یو دکتر عل نیراست و معده قبول شده بود دکتر مسعود یمر یجراح

 میهمان دکتر کر ای نیبودند شرو یهر دو پزشک عموم یفرهاد رضا
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 سال یپور دانشجو میکر دهیمتخصص غدد و همسرش دکتر سپ پور
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 متخصص قلب و یدکتر عماد فتح میت نیبود و سرگروه ا یعموم آخر

 حال در کار نیبودند و در ع یمیکه همه با هم صم ی، گروه عروق

 کرد و چقدر یرا معرف لوفریهمه ن یبودند عماد بعد از معرف یجد

 از لفظ دکتر که قبل اسمش گذاشته شد در دلش قند آب شد دکتر لوفرین

 رو به او یخودش بود دکتر رحمت دیاز اسات شناختیپدر را م یرحمت

 نخوره یبه درست لطمه ا یو گفت : خانم صانع کرد

 دانشجو نیاز بهتر شونیدکتر ا کرد در جواب دادن : یدست شیپ عماد

 کنم یهم که به مشکل بخورن من کمکشون م ییهستن هر جا ها

 کار رسما شروع شد در دل خدا را شکر کرد دهیو سپ نیآمدن شرو با

 برگه به دست یسر کی یهم هست دکتر رحمت گریخانم د کی که

 مقاله هاشون دیماه با نیکه تا آخر ا یموضوعات نمیداد و گفت : ا عماد

 آماده بشه شهیبرگزار م رازیکه در ش یپزشک یکنفرانس علم یبرا

 نیکنفرانس بد دیکه خودتون با نیآماده سفر هم باش یراست

 هیوقت کم یلیماه ؟ خ کیکرد و گفت : فقط  یپسر ناله ا یرحمت دکتر

 بابا

 به عماد کرد : عماد چند تا مورده ؟ رو

 به برگه ها کرد : نه تا ینگاه عماد

 باز هم با اعتراض نایس دندیکش یرضا با هم نفس بلند یو عل مسعود

 بازم سه تا میموضوع کار کن هیهر کدوم رو  می: ما هفت نفر گفت



 لوفرانهین

69 
 

 ادهیز

 نایس یزن یگفت : چقدر غر م عماد

 موضوع که مربوط به هیها را وسط گذاشت و گفت : هرکدوم  برگه

 کار رو تا ده روز جهینت نیروش کار کن نیو تخصصتونه بردار رشته

 نیبه من برسون گهید

 عماد ده روز ؟ الیخیگفت : ب نیشرو
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 که هنوز عقب لوفریبه او نکرد رو به ن یزد و توجه یلبخند عماد

 نیموضوع انتخاب کن هیشما هم  یبود کرد : خانم صانع نشسته

 من یبرا نیضوع آخر رو بزارخطاب به همه گفت : دو تا مو سپس

 مانده همان که رو بود یدست دراز کرد و از سه برگ باق لوفرین

 در مورد یچیبه آن کرد آه از نهادش در آمد تابحال ه ینگاه برداشت

 نگاه کند مستاصل چشم گریبه دو برگه د دینخوانده بود خجالت کش آن

 دیحالت او را د رییتغ یدر برگه اش دوخته بود عماد وقت حاتیتوض به

 به موضوعات همه نگاه کرد تا به او کیبه  کیبرخاست  شیجا از

 مانده یآن را خواند دو برگه باق یبرگه را از دستش گرفت و کم دیرس

 گذاشت رو به زیم ینگاه به هر دو ، آنها را رو کیبرداشت و با  را

 ؟ یبرداشت یچ نمیرضا بده بب یرضا گفت : عل یعل
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 برگه اش را به دست او داد زیشد و از همان طرف م رضا دو ال یعل

 نیا یشما رو یکرد و سپس گفت : خانم صانع یبه آن هم نگاه عماد

 کن کار

 دانشجوت رو یهوا ستیو با اعتراض گفت : قرار ن دیرضا خند یعل

 ها یباش داشته

 رضا داد و گفت : کاش همه یرا به دست عل لوفریبرگه ن عماد

 بودند یها مثل خانم صانع دانشجو

 به عماد نگاه کرد و سرش را یبا قدردان دیموضوع جد دنیبا د لوفرین

 داد یتکان

 از زیر کی نیدر لپ تاپش بود و غرق در کارش شده بود نازن سرش

 سرش را بلند زدیو مدام تمرکزش را بر هم م گفتیکنکورش م کالس

 مقاله رو تا نیا دیدا باتوروخ یناز یگفت : واااااا تیو با عصبان کرد

 آماده بکنم شنبه

 هیگریمعلمه چه ج یدونیآخه نم _
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 ؟ هیچ گریخنده دار کرد : خجالت بکش بچه ج یاخم لوفرین

 افهیو خوش ق پیخوشت یعنی گریج _

 هیبدنساز یکه نگم انگار مرب کلشیپرروترش کرد : ه لوفریآرام ن خنده
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 کن دختر ایبه سر او زد : ح یبا خودکار در دستش ضربه آرام لوفرین

 ؟ اصال به مامان یبزن دیمعلما رو د کلیه ای یدرس بخون یریم تو

 کالس شوهرت بده خالص ینزاره بر گهید گمیم

 آمد فونیزنگ آ یگفت صدا یکشدار شیکرد و ا یخنده بلند نینازن

 ایب گهیفرزاد اومده م لوفریخانم جواب داد و سپس به اتاق آمد : ن هیسم

 کارت داره نییپا

 باال ومدیعه چرا ن _

 با دیبرخاست مانتو و شالش را برداشت و در حال رفتن پوش شیجا از

 او دنینشسته بود با د نیرفت فرزاد داخل ماش نییاز پله ها پا سرعت

 آمد : فرزاد یم حالیب یلیکرد که سوار شود به نظرش خ اشاره

 ؟ یش یتر م فی؟ چرا روز به روز ضع یخوریرو م داروهات

 را خاموش کرد دست نیبه او کرد و سکوت کرد ماش ینگاه مین فرزاد

 ؟ هیچ نیگفت : ا لوفریبه دستش داد ن یلونیداشبورد کرد و نا در

 را به طرفش گرفت : مبارکت باشه چییسو فرزاد

 ؟ یکرد : چ ینگاه م چییبه او و سو یجیگ با

 گهید نیماش _

 ستی؟ من که گفتم الزم ن شی: به نام من کرد

 الزم بود _

 شیرو یفور ینگاه کرد ول لوفرین یمکث کرد به چشمها یکم فرزاد
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 لوفریبرگرداند : ن را

 هوم _

 : به نظرت ازدواج ما درست بود ؟
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 فرزاد من دوستت دارم _

 کرد ؟ یزندگ شهی: مگه با دوست داشتن م

 که ما از میقبول کن دیبا بهت او را نگاه کرد فرزاد ادامه داد : با لوفرین

 مییتا فرهنگ جدا دو

 کم آوردم گهیمن د لویرا برگرداند و گفت : ن شیرو

 ؟ هیمنظورت چ _

 کم تونمینم گهیکرد گفت : د ینگاه م رونیهمانطور که به ب فرزاد

 مامانم رو تحمل کنم یهایمحل

 او را درک یحرفها یجمع شد معن فرلویگوشه چشم ن یاشک قطره

 با ناله گفت : فرزاد تو چت شده ؟ کردینم

 به خاطر تو دارم از طرف نمیتونم بب ینم گهینشده فقط د میزیچ _

 شمیطرد م خانوادم

 یزن یم دیجد ی: حرفا

 پرم گهیتو خودم که د ختمیانقد ر _
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 میریبگ یزودتر عروس گمیم نیهم ی: برا

 ادامه بدم تونمینم گهیمن د لوفرین _

 ؟ یچ یعنی: 

 ..... دیما با یعنی _

 گفت : ما یطوالن یدهانش مشت کرد بعد مکث یدستش را جلو فرزاد

 میجدا بش دیبا

 یشد حاال معن ختهیسرش ر یآب سرد رو یاحساس کرد سطل لوفرین

 را کرد تا او را از خودش متنفر شیاو تمام سع دیفهمیاو را م یکارها

 رابطه مایبا کمک گرفتن از ن خواستیداشت که م یخام الیچه خ کند

 را محکم کند سرش را بلند کرد و از پشت پرده اشک به فرزاد اشان

 لرزانش در را باز یبود با دستها رهیخ رونیدوخت هنوز به ب چشم

 ادهیکند پ یآنکه خداحافظ یگذاشت و ب یصندل یرا رو نیسند ماش کرد
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 از پله ها باال یبه سخت رفتیم جیو به طرف خانه رفت سرش گ شد

 بخواهد به طالق فکر کند در یروز کیکه  کردیفکرش را هم نم رفت

 همه نیخانم از آشپزخانه گفت : ا هیرا باز کرد و وارد شد سم خانه

 باال نیومدی؟ خوب م نیبود نیتو ماش وقت

 دنیو با د دیخانم از آشپزخانه سرک کش هیسم یزیافتادن چ یصدا با
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 هم از اتاق خارج شد نیزد نازن یادیافتاده بود فر نیزم یکه رو لوفرین

 گفت : زنگ بزن به بابات نیرو به نازن یخانم با دستپاچگ هیسم

 لوفریگذاشت و با آه و ناله گفت : ن شیپا یرا رو لوفریسر ن خودش

 چشمات باز کن مامان

 خونه رسهیم گیربع د کیمامان بابا گفت تا  _

 باشه کتریاون نزد دیکجاس شا نیبب ماین : زنگ بزن به

 با عجله در را باز کرد و در نیزنگ در آمد نازن یموقع صدا همان

 حال و روز مادرش و دنیوارد خانه شد وبا د مایرا باز گذاشت ن خانه

 شده ؟ یدستپاچه شد : چ شیخواهرها

 ییجا یمارستانیب مشیمامان کمک کن ببر ماین _

** 

 چشمش را باز کرد سوزش سرم را در دستش احساس کرد سرش یال

 کنارش مایسرش گذاشت ن یبود دست آزادش را رو دنیحال ترک در

 بود

 : حالت خوبه ؟

 ماین کنهیسرم درد م _

 نتیبب ادیب گمی: االن به دکتر م

 افتاده است یآمد که چه اتفاق یم ادشیاز اتاق خارج شد کم کم  ماین

 شد بدنش به یخارج م شیاز کنار چشمها یاراده ا چیه یب شیها اشک
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 به همراه مایبه هق هق شده بود که ن لیاش تبد هیافتاده بود گر لرز
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 سردش را در دست گرفت یخانم دست ها هیوارد اتاق شد سم مادرش

 گرید یشخص یصدا دیسرش کش یدست مالفه را تا رو کیهمان  با

 یبه آرام دیاو را شن یآرام و آشنا یصدا یآمد ظاهرا دکتر بود وقت یم

 بند آمد دوست شیاشک ها نیچهره دکتر راست دنیرا کنار زد با د مالفه

 دکتر به دیکش قیعم یبرسد نفس یقاتیبه آن گروه تحق انیجر نداشت

 همراهش گفت که سوزن سرم را که تمام شده بود از دستش پرستار

 بودند و دکتر ستادهیطرف تختش ا کی مایکند مادرش و ن خارج

 نهیبود و در حال معا ستادهیا گرشیطرف د یمیصم یبا لبخند نیراست

 اش برداشت هنوز دهان باز نکرده بود نهیس یرا از رو یبود گوش اش

 شخص وارد شده دنیبا د لوفریخورد و باز شد ن یدر اتاق ضربه ا که

 ضیاومدم مر ریکم د هی دیرا برگرداند : ببخش شیکرد و رو یپوف

 داشتم

 نبود به زحمت یازینگرانش نگاه کرد : ن یبه او و چشمها لوفرین

 دکتر نیفتیب

 حرف رو نزن نیا _

 رو به مسعود کرد : حالشون چطوره ؟ عماد
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 چکاپ کامل هی شتریب نانیاطم یبرا یظاهرا که فقط افت فشاره ول _

 شده قیسردرد داره که مسکن تزر نوشتم

 و به آنها نگاه دیکش نییرا پا شیپلکهاچراغ قوه اش را در آورد  عماد

 اش ضربان قلبش را گوش کرد و نبضش را گرفت یبا گوش کرد

 ؟ یشد یعصب _

 یاو گفت : از صبح تاحاال کلش تو یجا یساکت شد مادرش ول لوفرین

 دونم کدوم استادش داده کار یکه نم یقیتحق هی یتاپشه داره رو لپ

 سر دیاستاده بدعنقه با گهیکم استراحت کن م هی گمیم یهر چ کنهیم

 آمادش کنم وقت

 ساکت کردن مادرش گفت : ماماااااان یبا اعتراض برا لوفرین
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 وقت نگفتم شما بد چیدکتر من ه نیرو به عماد کرد : ببخش شرمنده

 نیعنق

 بهتون یعنی نیجوون یلی؟ آخه خ نیخاک بر سرم شما استادش یوااا _

 مگه شما چن سالتونه ؟ نیدانشگاه باشاستاد  خورهینم

 گفت : ماماااان تیباز هم با عصبان لوفرین

 و نه سالمه ستی: من ب زدندیو عماد لبخند م مسعود

 ؟ یهوش شد یب قیتحق هیآماده کردن  ی: برا لوفرکردین روبه
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 گفت : گرانیلبش را به دندان گرفت عماد رو به مسعود و د لوفرین

 صحبت کنم ؟ شونیبا ا یخصوص قهیچند دق هیمن  شهیم

 و مادرش پشت سر مسعود از اتاق خارج شدند ماین

 یرا روبرو ینشسته در آورد صندل مهیتخت او را به حالت ن عماد

 یباز شیکه با انگشت ها لوفریبه ن ینشست کم شیقرار داد و رو تخت

 کن فیشد گفت : خوب تعر رهیکرد خ یم

 ؟ ویچ _

 رو یو عصب یمن فرق خستگ ستین یتگحال تو بر اثر خس نی: ا

 دونمیم

 به او نگاه کرد : خانم گرید یعماد کم دیجویگوشه لبش را م لوفرین

 یصانع

 ستنین یحرفا و حس ها گفتن یانداخت : بعض نییسرش را پا لوفرین

 شدن و افت فشار هوشیحرفا و حس ها رو با ب یآره خوب بعض _

 گنیم

 ...... خانم لوفریبا حرص به لبخند شوخ او نگاه کرد : ن لوفرین

 کرد یدکتر مودب او را با اسم کوچکش صدا م نیبود که ا یبار نیاول

 ؟ گهیرو بگم د کتیاسم کوچ تونمی: م

 به من اعتماد کن اگر هم نتونم لوفریتکان داد : ن نییسرش را به پا فقط

 یشیکم سبک م هیو  یدرد و دل کرد یکیکنم الاقل با  کمکت
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 به او اعتماد کرد و به حرفش گوش کرد به او گفت یچرا ول دانستینم

 جمله را گفت صورتش از نیآخر یرا به او گفت وقت زیچ همه

 با لبه لوفریبرخاست ن شیبود عماد متفکر از جا سیخ شیها اشک

 شهیکرد عماد ش یهنوز هق هق م یرا پاک کرد ول شیاشک ها شالش

 شیآب برا یوانیکمد کنار دستش برداشت و ل یرا از رو یمعدن آب

 طالق رو داده ؟ شنهادیو به دستش داد : به نظر خودت چرا پ ختیر

 دونم ینم _

 هی یکه گفت ی؟ مثال اون دختر ستین شیتو زندگ یا گهی: شخص د

 باهاش نامزد بود یمدت

 بعد به هم خوردن گفتیکه فرزاد م نطوریاون دخترم ا کنمیفکر نم _

 و با فروشهیپدرش تمام سهام کارخونش رو به پدر فرزاد م ینامزد

 رفتن رانیاز ا خانوادش

 یزیچ هیشده و  یاحساسات دیامروز حالش خوب نبود ؟ شا ی: گفت

 گفته یجور نیهم

 رو اعصابش مسلط بود یحالش خوب نبود ول _

 ؟ شیاوردین یدکتر رحمت شی: چرا پ

 فرانسه بهم گفتن یالزم بود بدونم دکترا یهر چگفت  یم ومدین _
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 ؟ هیچ شیاز ذهن عماد گذشت : گروه خون یبرق

 _ Oچطور ؟  یمنف

 اموالش دیکرده تو رو از خودش متنفر کنه ؟ پس چرا با یسع ی: گفت

 به نامت کنه ؟ رو

 باال انداخت و سرش را به اطراف تکان داد یشانه ا لوفرین

 یبه بهبود یدیکنه چون ام دیداشته تورو از خودش نا ام ی: اون سع

 نداره

 

56 

 بشه که بازم وندیپ دیبه او نگاه کرد : اون احتماال با یجیبا گ لوفرین

 چهیدونم رگ ، در ینم یچ وندیهم نداره حاال پ یوقت وندیپ یبرا احتماال

 مطمئنم نویا یول یدونم چ یقلب نم ،

 کنه ؟ دیمن رو نا ام دیخوب چرا با _

 ؟ یخودت متوجه نشد یعنی: 

 او نگاه کرد : گروه جینگران و گ یمکث کرد و به چشمها یکم

 شیخون Oنشه اون  دایپ وندیپ یبرا یمورد چیه دیشا یعنی نیا هیمنف

 یموقع مرگش تو کنارش باش خوادینم

 مرگش ؟ _

 خارج از توانش بود مرگ گرید نیا دیدوباره جوش لوفریاشک ن چشمه
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 سرش یحکم نفس داشت باز هم مالفه را تا رو شیکه برا یزیعز

 کرد هیگر یبلند یو با صدا دیکش

 لوفری: ن

 یسردش قرار گرفته بود و سع یدست ها یگرم عماد رو یها دست

 دیبس کن تو با لوفری: ن اوردیب نییسرش پا یآنها را از رو داشت

 براش یشبار اضافه ب هی نکهینه ا یکمکش کن یتا بتون یباش محکم

 دیهمون بهتر که جدا بش ینطوریا

 رونیگفت : برو ب ادیآورد و با فر نییناگهان مالفه را پا لوفرین

 خودت نگه دار یهم برا اتتینظر

 خوام کمکت کنم یمن م یبریم نیخودت رو از ب یتو دار لوفرین _

 کس ندارم چیهم به کمک ه یازین نمتیبب خوامینم رونی: گفتم برو ب

 تکان داد و به طرف در رفت و در همان حال گفت : بعدا یسر عماد

 شو الشیخیب قمیدر مورد اون تحق میکن یصحبت م یبهتر شد که

 آمادش کردم بایمن تقر یناگهان به خودش آمد : ول لوفرین

 شهیم مونیهمکار نیو آخر نیاول نیخوبه پس ا _
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 کیو  قیعم شینفسها ینکند ول هیکرد گر یکرد سع یهق هق م لوفرین

 یشده بود قبل از خروج عماد گفت : دکتر فتح انیم در
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 لوفریآورد و به طرف او برگشت ن نییپا رهیدستش را از دستگ عماد

 کنترلم رو از دست دادم خوامیانداخت : معذرت م نییرا پا سرش

 نداره یاشکال _

 اشاره مایتکان داد و از در خارج شد به ن یخداحافظ یرا به معن سرش

 فهیضع یلیاعصابش خ نیکه جلو آمد : مراقبش باش ردک

 رشهیبله به خاطر مشکالت اخ _

 من شیپ ادیب نیکن یهمسرش رو راض نیتونی: اگر م

 مایگفت و عماد از کنارش رد شد چند قدم دور شده بود که ن یچشم ماین

 کرد : دکتر شیصدا

 : بله دیو به طرف او چرخ ستادیا شیجا در

 از مادرش فاصله یجلوتر آمد دستش را پشت او گذاشت و کم ماین

 ؟ نی: شما متخصص قلب هست گرفتند

 بله چطور ؟ _

 ؟ رمیوقتتون رو بگ قهیچند دق تونمی: م

 کنم یبتونم کمک شمیسرش را کج کرد : حتما خوشحال م یکم عماد

 خانم فاصله گرفتند هیاز سم شتریراهرو اشاره کرد و ب یبه انتها عماد

 بود و آشفته بود به واسطه ختهیاعصابش به هم ر ماین یصحبتها با

 مورد فرق نیا یول ردیقرار نگ ریتحت تاث ادیکرد ز یم یاش سع حرفه

 مهم شده بود چند شیاش برا یو زندگ لوفریچرا ن دانستینم داشت
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 ختهیبه در اتاق مسعود زد و وارد شد کامال مشخص به هم ر ضربه

 ؟ یفتیبه او نگاه کرد : امشب ش یچشم ریمسعود ز بود

 برم دینه با _

 ؟ یخوری: قهوه م

 آب بده بهم وانیل هینه  _
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 وانیکوچک گوشه اتاق در آورد و همراه ل خچالیاز  یآب شهیش مسعود

 پاشو برو خونه استراحت کن روقتهیاو گذاشت : د یجلو

 اورژانس باشم دیتا ساعت دوازده با _

 ؟ یینجای: پس چرا ا

 کننیم جمیکارم داشته باشن پ _

 عماد .... گمی: م

 سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد عماد

 یداغونه تو هم متوجه شد یلیخ یدختره به نظرم از نظر روح نی: ا

 بود ؟ یکه داشت عصب یحمله ا که

 نامعلوم نگاه کرد یتکان داد و به نقطه ا نییسرش را به پا عماد

 داره ی: نامزدش مشکل قلب

 ارهیم نییپس خواهشا از گروه بزارش کنار چون راندمان رو پا _
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 احساسش را ترحم بگذارد اگر نیاسم ا خواستیدر فکر بود نم عماد

 کرده بود با رینبود پس چه بود هر چه که بود فکرش را درگ ترحم

 کرد و آن را در آورد دشیروپوش سف بیاش دست در ج یگوش لرزش

 شد : سالم عروسکم شیو لبخند مهمان لبها کرد یشماره نگاه به

 ؟ یایچرا نم ییسالم بابا _

 ؟ از ساعت خوابت گذشته یداری: شما چرا هنوز ب

 بخونه ییالال ستیبلد ن یمامان نیا ییبابا _

 باش بخواب تا یدختر خوب یکن تیمامان رضوان رو اذ سی: قرار ن

 خونه میبر امیب من

 بخون یینه شما برام الال _

 بالشتت تا من بخونم یاشه شما سرت بزار رو: ب

 هورااااا _

 ایدر یتو یمثل ماه _: الالالال گل بابا 

 بخواب ریمن بگ زیعز _گل آفتاب  الالالال
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 یدوست دارم چقدر عال _ یگل قال الالالال

 خوابهیبهار خانوم نم _گل الله  الالالال

 گل دونه دونه نمیچ یم _گل پونه  الالالال
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 گل و بلبل شیپ نیبش _گل سنبل  الالالال

 الو عماد ؟ _

 : سالم مامان

 یخسته نباش زمیسالم عز _

 ؟ دی: ممنون بهار خواب

 ؟ یبهش گفت یچ دیآره خواب _

 کنج لبش نشست : بابا چطوره ؟ یلبخند عماد

 دیکرد براش پماد مسکن زدم خواب یکم کمرش درد م هیاونم خوبه  _

 خان دیطفه صحبت کردم گوش به زنگ باش سعمامان امروز با عا _

 پاسپورت بهارم هستم اونم یدعوت نامه فرستاده دنبال کارا براتون

 نشیببر

 یومدی: کاش تو هم م

 سرم شلوغه شماها یلیخ یمدت هیدانشگاه بهم کالس داده  تونمینم _

 میبا هم برگرد امیمنم ب دیع یبرا دیشا دیبر

 او آرامش گرفت از یبا مادرش صحبت کرد و از صدا گرید یکم

 را مرخص کند و اگر کارش لوفریبرخاست و به مسعود گفت ن شیجا

 و گفت : عماد دیدر اورژانس است مسعود خند داشت

 خواننده شو ای یخسته شد یبه طرف او برگشت : اگر از پزشک عماد

 پرستار بچه ای



 لوفرانهین

85 
 

 از اتاق خارج شد همان وقت ازنثارش کرد و  یا وانهیکج زد د یلبخند

 کردند با سرعت خودش را به جشیکه پ دیگو اسمش را شن بلند

 یقلب ستیا یزیکه بر اثر خونر یتصادف ماریب دنیرساند با د اورژانس
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 خودش را جمع کرد و به کمک عیسر یابتدا حالش بد شد ول داشت

 نیچن دنیبا د گذشتیهنوز بعد از پنج سال که از پزشک شدنش م رفت

 که یروح نهیزم شیشد آنشب با آن پ یحالش دگرگون م ییها صحنه

 که آن زن جوان دیبه اوج رس یحال بدتر هم بود و وقت نیا داشت

 زیم یرا در آورد و رو دشیفوت شد با خشم روپوش سف یتصادف

 آمده بود با همان حال خراب به اتاقش یبعد فتیکرد پزشک ش پرتاب

 شد و به عشق نیرفت سوار ماش نگیرا برداشت و به پارک فشیک رفت

 داشت با ازین ییخانه خودش راند به شدت به تنها یخانه به سو آرامش

 باز هم به دنبالش نرفت فکر یشود ول یبهار ناراحت م دانستیم آنکه

 به خون نشسته اش از پس یچشمها شدیاز سرش خارج نم لوفرین

 ایکه او شوهر دارد  زدیش مدام تشر مبه خود رفتیکنار نم شیچشمها

 موفق یکرد دلش را از سنگ کند ول یمثل همه است سع یکیهم  او

 به خانه به حمام رفت دوش گرفت و خارج شد دنیبه محض رس نبود

 تخت افتاد فکرش به همه جا یو همان حالت رو دیتنپوش را پوش حوله
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 فردا یکرد برنامه ها یمکث م شتریجاها ب یکرد و در بعض یم پرواز

 مشکل دیجد یبهار با مرب رفتیبه مهد بهار م دیمرور کرد اول با را

 را به نیا دیحساس بود با یبهار به خاطر نداشتن مادر بچه ا داشت

 اول زدیسر م کیکرد بعد از مهد به دانشگاه  یگوشزد م دشیجد یمرب

 فکرش پرباز هم  لوفریدوباره ن دنید یادآوریکالس داشت با  وقت

 یخصوص یتا حاال زندگ یلب خطاب به خودش گفت : از ک ریز دیکش

 دختر انقد برام مهم شده هیاون هم  بهیغر هی

 به تن کرد و یتخت بلند شد لباس راحت یو از رو دیکش یپوف کالفه

 اش بلند شد یگوش یهنوز چشمش گرم نشده بود که صدا دیپتو خز ریز

 به شماره کرد و جواب داد مادرش بود به او یغرغر بلند شد نگاه با

 کنار تخت زیم یرا رو یرود گوش یبردن بهار م یکه صبح برا گفت

 بود دلش دهیپر کش شیخواب از چشمها دیو دوباره دراز کش گذاشت
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 نیبه ا توانستینم یبه پدرش قول داده بود نکشد ول خواستیم گاریس

 زیم یتخت برخاست از کشو یبار از رو نیچندم یباشد برا بندیپا قول

 را عقب یرا برداشت به آشپز خانه رفت صندل گاریتخت بسته س کنار

 از آن گرفت سرش را به یقو یآتش زد و دم یگاریو نشست س دیکش

 یشانه برا کیاش خارج کرد دلش  نهیداد و دود را از س هیتک عقب
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 را بست شیگرفت چشمها گارشیاز س گرید یکام خواستیدادن م هیتک

 القا یکه حس خوب فیظر ییداد شانه ها هیبه آن شانه تک الشیدر خ و

 نکیسوخته اش را داخل س مین گاریبرخاست س یکرد با کالفگ یم

 پنجره را باز کرد تا دود یباز کرد ال شیآب را رو ریو ش انداخت

 مبل نشست لپ تاپش یبود رو دهیشود خواب به کل از سرش پر خارج

 کرده بود لیمیا شیرضا برا یکه عل یباز کرد و به سراغ مقاله ا را

 در فکر و دیاز آن نفهم یزیآن را خواند با آن حالش چ یکم رفت

 به خودش آمد ابانیدر خ یزیافتادن چ یغرق بود با صدا االتشیخ

 یبودند با کالفگ ستادهیپنجره رفت چند گربه سر سطل زباله ا پشت

 و رفت که لپ تاپ را ببندد و دیرا به عقب کش شیمجعد مشک یموها

 نگاه کرد او توریبا تعجب به صفحه مان یهست بخوابد ول یجور هر

 دانشجوها رفته بود و از آن تعجب یبه صفحه اطالعات شخص یک

 را باز کرده بود لوفریعکس ن یک آورتر

** 

 روز ستیآن حدود بمژگان و گالره نگاه کرد در  نیب یخال یصندل به

 یخواب یب یتوجه باشد ول یکرد ب ینداشت سع یریتاخ گرید لوفرین

 ساعت زودتر کالس را تمام مین بایگذشته کالفه اش کرده بود تقر شب

 آورد : نییرا پا شیدوال شد و صدا یو کم ستادیگالره ا زیم یجلو کرد

 ؟ نیخبر ندار یاز خانم صانع یفرامرز خانم
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 نه استاد _
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 نیرو بد شونیشماره ا شهیبده م لیرو تحو یقیمقاله تحق هی: قرار بود 

 ؟

 را باال شیمکث کرد به مژگان نگاه کرد مژگان شانه ها یکم گالره

 خودم شمارش ی: اااامممم استاد اگر اشکال نداره من با گوش انداخت

 نیشما باهاش صحبت کن رمیبگ

 قبول کرد رو به مژگان و گالره گفت : یبود ول یگرچه ناراض عماد

 دفترم منتظرتونم یتو

 را گرفت در همان حال به لوفریشماره ن عیرفتن عماد گالره سر با

 دفتر عماد حرکت کرد چند بوق خورد تا جواب داد گالره تند تند طرف

 چرا یکارت داره سراغت گرفت راست ی: دکتر فتح زدیم حرف

 ؟ یومدین

 شدم تا ساعت هوشیشدم ب یعصب روزیره دگال سیحالم خوب ن _

 جمیبودم هنوز گ مارستانیشب ب دوازده

 ؟ یزن یحرف م یعه حاال با دکتر فتح _

 بازم بگه روزیخواد درباره د ی: اه حتما م

 مگه اون خبر داره ؟ _
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 بود و یقاتیتحق میاورژانس از اعضا ت ی: آره از شانس من دکتر عموم

 اورژانس بود تفیپزشک متخصص قلب ش خودشم

 ؟ یزن یتو ، حاال باهاش حرف م یچقد خوش شانس _

 حرف نزنم ؟ تونمی: م

 خاموشه تیگوش گمیخوب م _

 زنمی: نه حرف م

 دستت باشه یلحظه گوش هیمن االن پشت در اتاقشم  نیبب _

 توجه نکرد یدر زد و عماد خودش در را باز کرد تعجب کرد ول گالره

 پشت خط است عماد لوفریرا به طرف او گرفت و گفت که ن یگوش

 یرا گرفت : سالم خانم صانع یگوش یفور
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 سالم دکتر _

 ؟ نی: حالتون چطوره ؟ بهتر شد

 ممنون بهترم _

 چرا ؟ نیومدی: امروز ن

 رهیم جیکم سرم گ هیهنوز  _

 کامله ؟ قتیتحق یگفت روزی: د

 تا آخر شب شدیحالم بد نم روزیکم کار داره اگر د هینه هنوز  _
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 کردمیم تمومش

 ؟ یکن لشیمیبرام ا یتونیکه هست م ی: اشکال نداره همونطور

 نکردم رو کاغذه پشمیآخه هنوز تا _

 بابا ی: ا

 ؟ رمیبگ امیب یفکر کرد : ممکنه آدرس بد یکم

 ؟ نیانقد عجله دار یعنی _

 به گالره کرد و پشتش را به او کرد و گفت : هنوز به ینگاه عماد

 ؟ یناراحت شبید یحرفا خاطر

 نیکن ادداشتینه نه اصال ، آدرس رو  _

 را به گالره برگرداند یگوش یآدرس و خداحافظ ادداشتیپس از  عماد

 از او تشکر کرد و

 تخت برخاست از اتاق خارج شد و به آشپز یاز رو یحال یبا ب لوفرین

 به لوفریخوردن بود : ن یرفت مادرش در حال پاک کردن سبز خانه

 ؟ یزنگ زد فرزاد

 ؟ یدار یگفت : نه مامان چه اصرار یاوقات تلخ با

 بدونه حالت بد شد دیاون شوهرته با _

 سیفرزاد خوب ن ی: مامان استرس برا

 تکان داد و مشغول کارش شد : مامان یخانم سر هیسم

 



 لوفرانهین

91 
 

64 

 مقالم رو که ادیداره م ینگاهش کرد : دکتر فتح یخانم با دلخور هیسم

 باال ؟ ادیبه نظرت تعارفش کنم ب رهیبگ نوشتم

 باال حاال تو تعارف کن ادیاون که نم _

 تخت یتکان داد و به اتاق بازگشت مانتو و شالش را آماده رو یسر

 یبرا زدیم ادیاش را فر یحال یکرد چهره اش ب ینگاه نهیبه آ گذاشت

 کم یرژ صورت یرا از چهره اش دور کند کم مارگونهیآن حالت ب آنکه

 رو به یخانم با نگران هیزنگ از اتاق خارج شد سم یزد با صدا رنگ

 تعارف یمانتواش بود گفت : عجب چه ب دنیکه در حال پوش او

 شده مامان ؟ یچ _

 باال گفت چشم نیی: تا گفتم بفرما

 گوش کنکج زد و گفت : چه حرف  یلبخند لوفرین

 خانم با عجله به سمت آشپزخانه رفت و در همان حال گفت : زود هیسم

 بزارم ییچا هیدر رو باز کن من  باش

 سرش مرتب کرد و در را باز کرد عماد پشت در یرا رو شال

 تو ما نیایزد و گفت : با کفش ب یلبخند لوفریرا در آورد ن شیکفشها

 میاریکفش در م نجایا

 سرش را با نوک انگشت یدر اشاره کرد عماد کم یبه فرش جلو و

 تو خونم ادیبا کفش ب یو با خنده گفت : آخه من دوست ندارم کس خاراند
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 ادیشما هم خوشتون ن دیشا گفتم

 فرش حق نیا یشد جواب داد : ما تا رو یکه عماد داخل م یحال در

 هیکم وسواس هیمامان من هم  میکفش دار آوردن

 داد او لوفریزد جعبه شکالت را به دست ن یتر قیلبخند عم عماد

 : شما دیو عماد باز هم خند دیشکالت را پرس نیا لیکرد و دل یتشکر

 د؟یر یم یدست خال دیر یم ضیمر ادتیع

 چرا عماد اصرار به آمدن داشت و چرا دیزد و تازه فهم یلبخند لوفرین

 داخل سالن نشستند به آشپز خانه یمبل ها یتعارف باال آمده بود رو یب
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 گفت و به سراغ مادرش یدیآمد ؟ ببخش یکرد چرا مادرش نم نگاه

 ؟ یای: مامان چرا نم رفت

 هیوسط ولو نیا نطوریزشته هم کردمیجمع م هارویسبز نیداشتم ا _

 اون یومدیکه جلو ن نهیرا بست : مامان زشت تر ا شیحرص چشمها با

 تو آشپزخونه ادینم که

 ادیبر م یبگ یتعارف هر چ یبش ر ب نیواال از ا _

 ضمیمن که مثال مر ادتیگرفت : مامان اون اومده ع خندش

 ؟ یضیمثال مر _

 مامان یشد : واااااا شتریاش ب خنده



 لوفرانهین

93 
 

 مبل نشسته بود و یانداخت عماد آرام رو ییرایبه طرف پذ ینگاه

 کرد یبه اطرافش نگاه م داشت

 ؟ مونهی: به نظرت ناهار م

 را گرد کرد : فکر نکنم در اون حد پر رو باشه شیچشمها لوفرین

 ینیخنده اش به کنار عماد برگشت مادرش با س هیو با ته ما دیخند سپس

 جلو آمد و با تشکر بابت شکالت به آشپزخانه باز گشت عماد یچا

 آنکه سکوت را بشکند گفت : یدر خانه داد و برا یرا چرخ نگاهش

 نیدار یقشنگ خونه

 ساختش یمانکارینقشه تا پ یساختمون همه کارش رو از طراح نیا _

 پدرم انجام داده رو

 معمار هستن ؟ شونی: جالبه ، ا

 و یمانکاریپ کیشرکت کوچ هیهستن و  یبله پدرم مهندس معمار _

 و ساز داره ساخت

 : موفق باشن

 ممنون _
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 شیپ یآنکه بحث یبرا لوفریرا گرفت ن نشانیسکوت ب یهم کم باز

 او گذاشت یعماد آورد و جلو یرا برا قشیبه اتاقش رفت و تحق بکشد
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 دو یکیبه آنها نگاه کرد  یبرگه ها را به دستش گرفت و کم عماد

 اش یرا گوشزد کرد همچنان غرق در نوشته ها بود که گوش مورد

 توجه به شماره به آن جواب داد ناگهان حالت چهره اش یخورد ب زنگ

 انداخت و زیم ینشست و برگه در دستش را روکرد صاف  رییتغ

 شونیخطرناکه ا یلیخ یزیبشه خونر ریممکنه د امیشد : تا من ب یجد

 مارستانیب نیبرسون رو

 ......_ 

 اونجا امی: من دارم م

 را جمع کرد و زیم یرو یرا قطع کرد و برگه ها یحرف گوش نیا با

 یعنیکار اول خوبه  یبرا یداره ول یکیکوچ یرادایا هیعجله گفت :  با

 کنم یرو رفع م راداینداشتم من اون ا یا یکار قو نیانتظار همچ هیعال

 یبرا یهم آماده بش یکن پشیبه خودت که هم تا گردونمشیبرم و

 کنفرانس

 کنفرانس بدم ؟ دیخودم با یعنیباال رفته گفت :  یبا ابروها لوفرین

 گهیبله د _

 هم برخاست عماد به لوفریاو ن از تیبلند شد و به تبع شیاز جا عماد

 شمیم ریدر همان حال گفت : تا بهار بزرگ بشه من پ رفتیدر م طرف

 تازه عمل شده شینیو خانم ب شیمهد با لگد زده تو صورت مرب یتو

 که ظاهرا مشکل ساز شده بوده
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 کرد یبا تعجب به او نگاه م لوفرین

 یعمل یها ینیب نیگفت : امان از ا دیپوشیرا م شیکه کفشها یحال در

 خانم جلو آمد و با هیچهره اش را به حالت چندش جمع کرد سم سپس

 نینکرد لیکامل م تونمییدکتر شما هنوز چا یدلخور گفت : اوا آقا یلحن

 کجا ؟ که
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 برام یکار فور هی یو گفت : ممنون خانم صانع ستادیصاف ا عماد

 رفع زحمت کنم دیاومده با شیپ

 در را بست و به لوفریکردند ن یاز هم خداحافظ یتعارفات معمول با

 خانم گفت : بهار بچشه ؟ هیکه سم رفتیاتاقش م طرف

 کنهیسرپرسته که داره بزرگش م یبچه ب هینه دکتر زنم نداره بهار  _

 خدا به پدر و هیباال انداخت و گفت : چه پسر ماه ییخانم ابرو هیسم

 ببخشش مادرش

** 

 مینگه دار نجایبهار رو ا میتونینم گهیدکتر ما د ی: آقا

 نینداره مدارکش رو بد ی: اشکال دیرا در هم کش شیاخم ها عماد

 گهیمهد د هی برمشیم

 آورد گفت : تا مشکل یکه مدارک را از کشو در م یدر حال ریمد خانم
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 هم کنهیم تیهم خودش رو اذ نیمهد بره ا سیحل نشده صالح ن بهار

 هم خطر سازه گهید یبچه ها یر و بعضاً برا اشیمرب

 متوجه است دسته چکش را یعنیتکان داد  نییسرش را به پا عماد

 یا گهید نهیاگر هز دمیرو کامل م هیشهر نهیگذاشت : من هز زیم یرو

 جا پرداخت کنم کیتا  نییهست بفرما هم

 باال ی، به مبلغ یخرج تراش یزد و با کل یبرق ریخانم مد یچشمها

 نیداد عماد چک را جدا کرد و به طرف او گرفت : اسم ا تیرضا

 شده ؟ یو کجا بستر هیچ یمرب خانم

 سمینویم مارستانمیاالن آدرس ب یعیمارال سم _

 یمارستانایبلند شد : خانم من تو نصف ب شیاز جا تیبا عصبان عماد

 هیکاف دیفقط اسمش بگ خوامیکار کردم آدرس نم تهران

 دیش پرآ*غو*شعماد به  دنیبهار با د اوردیاز او خواست بهار را ب سپس

 سر بر شانه اش گذاشت و با هم از مهد خارج شدند و
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 عقب نشاند و کمربندش را بست و خودش پشت یصندل یرا رو بهار

 قبول کرد او را بزرگ یبه بهار نگاه کرد وقت نهینشست از آ فرمان

 کیبا  یوقت شیراهش آنقدر سخت باشد چهار سال پ کردیفکر نم کند

 دو ماهه از کرمان به تهران آمد چقدر مورد تمسخر و طعنه کودک
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 تواندیبچه نم نیشد با وجود ا یگرفت عمه اش هر دم متذکر م قرار

 کرد و یکند و هر بار در جواب او فقط با عشق به بهار نگاه م ازدواج

 بهارم رو هم بخواد دیاخواد ب یمن رو م ی: هر ک گفتیم

 او چه کرده بود !؟ جز آنکه آنقدر از او دور شده بود که او یبرا االن

 از ییرها یوقت بود که برا یلیتشنه محبت خودش کرده بود ؟ خ را

 خودش را در کارش خفه کرده بود همه بعدازظهرا هر الیو خ فکر

 اش هیداشت و بق سیبود صبح ها دو روز تدر مارستانیب کیدر  روز

 مارستانیفوق تخصص خودش بود که آنها هم عموما در ب یکالسها

 یوارهایکرد خودش هم رنگ د یکم کم احساس م گریبود د دانشگاه

 یرو ای خواندیدرس م ایرا گرفته است شب ها در خانه هم  مارستانیب

 شده بود همان جمعه ها صبح که با حشیکرد تفر یکار م قاتشیتحق

 ناهار را با مهران ایوسط هفته شام  یو گاه رفتیباشگاه م دوستانش

 یشتریوقت ب دیکرد با یم جادیا شیدر روال زندگ یرییتغ دیبا خوردن

 به عقب برگشت و به ستادیپشت چراغ قرمز ا گذاشتیبهار م یبرا

 شد و رهیکه اخم داشت و عروسک سگش را بغل گرفته بود خ بهار

 پرنسس یشی: اخم نکن زشت م دیرا کش لپش

 ییبابا _

 : جونم

 ؟ یچ یعنیننه  _
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 مامان یعنی: ننه ؟ 

 ؟ یدیلبش را به دندان گرفت : چرا پرس بهار
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 ننه بابا منم فکر کردم یب یآخه خاله مارال به من گفت دختره  _

 یاونم گفت اگر ننه بابا نیپرت کردم زم میزده کاسه خوراک یبد حرف

 منم تیترب یبعدم بهم گفت ب یمثل بچه آدم بود یداشت یحساب درست

 کرد محکم با پا زدم تو صورتش یرو جمع م امیداشت خوراک یوقت

 ستمین تیترب یمن ب ییکرد : بابا یم هیگر بهار

 به تیبا عصبان کشدیکرد از چشمانش آتش شعله م یاحساس م عماد

 و یهست یینکن نفس تو دختر بابا هی: گر دیبلند کش یبرگشت نفس جلو

 تو صورتش یزد یکرد یکار بد یول یستین تیترب یهم ب اصال

 بخوابم ؟ شهیم ییبه خودش فشرد : بابا شتریعروسکش را ب بهار

 زمیبخواب عز _

 و دیدراز کش یصندل یو رو دیکمربند باال کش یخودش را از ال بهار

 گم شد شیش صداشعر یخواند و ال به ال ییعروسکش الال یبرا

 نیدر ا شینگه داشت سال پ مارستانیب ینگهبان یرا جلو نیماش عماد

 بود در دل دعا کرد نگهبان یخصوص مهیکرد ن یکار م مارستانیب

 دنیبگذارد با د نیراحت در ماش الینشده باشد تا بهار را با خ عوض
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 زد از یهم سن و سال خودش بود لبخند بایتقر ینگهبان که جوان مرد

 چشمت هی شهیم یرسول یکرد : آقا یشد و با او احوالپرس ادهیپ نیماش

 کشهیساعت طول نم میاز ن شتریمن باشه دخترم خوابه کارم ب نیماش به

 داخل محوطه تا منم حواسم به دخترتون باشه نیاریرو ب نیبهتره ماش _

 یرا روبرو نیتکان داد و دوباره پشت فرمان نشست و ماش یسر عماد

 تکان داد و به سمت ساختمان ینگهبان دست یپارک کرد برا ینگهبان

 رفت و در همان حال با محل کار بعدازظهرش تماس گرفت مارستانیب

 امروز را با بهار باشد به اطالعات خواستیبرود م تواندیگفت که نم و

 نشسته بود وتریکه پشت کامپ یخانم ردیرا بگ یتا سراغ خانم مرب رفت

 دکتر از یبلند شد : سالم آقا شیزد از جا یعماد لبخند بزرگ دنید با

 ورا نیا
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 با نیهمچن بایو صد البته چهره ز یلیتحص تیبه خاطر موقع عماد

 انیاز پدرش به ارث گرفته بود در م یادگاریکه  کلیآن قد و ه داشتن

 کردینم ییکه اعتنا ییاز آنجا یداشت ول یادیز تیمخالف جذاب جنس

 خانمش محکوم یها یهمکاران و همکالس انیمغرور بودن در م به

 شد یم

 یپس سع اوردین ادیاسم آن خانم را به  یبه ذهنش فشار آورد ول یکم
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 به بردن اسم او نباشد : احوال شما یازیصحبت کند که ن یطور کرد

 لطف شهیم نمیشده بب یکه امروز بستر ماریب هی، راستش اومدم  خانم

 کجاست ؟ نیاتاقش بگ نیکن

 ؟ هینشست : بله اسمشون چ ستمیدوباره پشت س دختر

 داره ینیب یشکستگ یعیمارال سم _

 و هشت تخت پنج صدیخانم ها اتاق س ی: طبقه سوم بخش عموم

 ستگاهیا یرفت جلو یبستر یکرد و به طرف بخش ها یتشکر عماد

 برانداز در حال شانیبه سه پرستار که با چشم ها ستادیا یپرستار

 اش را یکارت پزشک شناختیکدام را نم چیبودند نگاه کرد ه کردنش

 یکیگذاشت و خواست که اجازه بدهند که وارد بخش شود  زیم یرو

 دکتر یبه کارت کرد و در همان حال گفت : آقا یپرستارها نگاه از

 میبه بخش راه بد یکس میمالقات اجازه ندار ریغ ساعت

 کرد و رو یآنهمه عشوه در لحن پرستار حالش بد شد اخم دنیبا د عماد

 میساعت که تازه دوازده بود آه از نهادش بلند شد تصم دنیبا د برگرداند

 پرستار هم نرم شد دیتا شا ردیبا او گرم بگ یکم لشیبرخالف م گرفت

 ؟ یکنیکار م یچ نجایدهان باز نکرده بود که : عماد ؟ تو ا هنوز

 از برادر نیا یبود به طرف صدا دایدر رفتارش پ که کامال یذوق با

 برگشت : مهران زتریعز

 ؟ یخوایم یچ نجایرا گرفت : سالم ا شیبازو مهران
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 و سرش به عقب دیکرد مهران بلند خند فیاو تعر یرا برا انیجر عماد

 قربونش ییرا با دست عقب زد و گفت : دا شیمشک یشد موها پرتاب

 کنهیخودمه از حقش دفاع م نیع بره

 رو دست من گذاشتن یآنچنان یکج زد : آره با خرج ها یلبخند عماد

 مهد دادم و خانم هیشهر یچن وقته چقد الک نیتو ا یدونیم ییدا جناب

 نرفته

 خودم نوکر خواهرزادم یچقد خرج کرد یکنیخوب چرا ترش م _

 دمیبهت م هستم

 ؟ یکنیم یچه غلط نجایا ی: مهران توروخدا دهنت ببندد راست

 یپرونیخوب رو م سیعه عه درست صحبت کن االن چن تا ک _

 کردند اشاره کرد عماد لبخندش یبه سه پرستار که به آنها نگاه م سپس

 باش نیکم سنگ هی یسرت دکتر ریجمع کرد : خاک تو سرت خ را

 بود که حاضر یچ ریبگو کارت گ یفکر وزن من باش خوادیتو نم _

 یبا اون لبخند ژکوندت حرف بزن نایبا ا یشد

 من یاخالقا ادیشانه او گذاشت و گفت : خوشم م یدستش را رو عماد

 یشناسیبهتر از خودم م رو

 نیا یمکث کرد و با دست به بخش اشاره کرد : اون خانم مرب یکم
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 امیساعت مالقات ب دیبا گنیو م هیبستر بخش

 جرات کرده به داداش با مزه کرد و بلند گفت : کدومشون یاخم مهران

 حرف رو بزنه ؟ نیا من

 ناگهان رو به پرستارها کرد عماد که اصال دوست نداشت به آنها سپس

 حرف مهران به آنها نتوانست نخندد و به ذکاوت دنیکند با شن التماس

 نیاومده لطف کن ضشیمر تیزیو یبرا ی: دکتر فتح دینگو نیآفر او

 اتاق ..... پرونده

 : دکتر کدوم اتاق ؟ دیطرف عماد چرخ به

 و هشت تخت پنج صدیس _
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 نی: بله همون پروندش رو بد

 و پرونده را از او گرفت و همراه هم وارد دیپشت لبش کش یدست عماد

 رفت پرونده ادمی: عه  ستادیا شیشدند مهران ناگهان در جا بخش

 امیصبر کن من االن م رمیخودم بگ ضیمر

 فوق تخصص قبول شده بود به خاطر یآمد مهران از وقت ادشی تازه

 منتقل شده بود به پرستارها که به نجایاش به ا یکار یساعت ها رییتغ

 ستیپسربچه ب نیا یطنتهاینگاه کرد و از ش دندیخندیمهران م یهایلودگ

 هشت ساله لبخند بر لبش آمد و
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 معده داشت دیبود که عفونت شد یمهران که خانم ماریهم اول به ب با

 ینفس ستادیرفتند عماد پشت در ا یزدند و سپس به سراغ خانم مرب سر

 یطرف کار درست دونمیکه مهران دستش را گرفت : عماد م دیکش

 به خودت مسلط باش یول نکرده

 دنیباشه با هم وارد اتاق شدند عماد با د یپلک بر هم زد به معن عماد

 یبهتر کبود نهیمعا یازد جلو رفت و بر یآن خانم پوزخند چهره

 چانه او را در دست گرفت : دکترتون اومدن شاهکار بهار صورتش

 ؟ دندیرو د من

 یرو یحرف او لبخند بزرگ نیبا ا یداشت لبخند نزند ول یسع مهران

 اطرافش و یها یخون مردگ یاش بانداژ شده بود ول ینیآمد ب شیلبها

 بودن ضربه داشت : ارزشش رو ینشان از کار شیچشمها ریز ورم

 داشت

 ؟ یچ _

 بچه هی: شکستن دل 

 گرانیغلط خودتون رو گردن د تینکردم لطفا ترب یمن که کار _

 یو البته فوق العاده ب هیبچه خودخواه و لجباز و عصب هیبهار  دیننداز

 تیترب
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 به جلو خم شد : هر چقدر یلبه تخت را گرفت و کم تیبا عصبان عماد

 ننه بابا یب یبهش بگ یباشه شما حق نداشت تیترب یبچه ب هیکه  هم

 دختر چهار ساله رو هی یکمبود ها یطیشرا چیتحت ه یحق ندار شما

 به روح بهار یکار چه ضربه ا نیبا ا یدونیشما م نیروش بزن به

 ؟ یزد

 را شیاو را در دست گرفت تا آرامش کند با ضرب بازو یبازو مهران

 نهیدر آورد : چقدر هز فشیدست او رها کرد دسته چکش را از ک از

 ؟ عملتونه

 نیخانم ا نیکرد : بب یساکت به او نگاه کرد عماد کالفه پوف یمرب خانم

 پس خورهیمن بر نم یزندگ یجا چیو به ه ستین یزیمن چ یبرا پوال

 امیاز پس پرداختش بر م یباشم وقت یکس نید ریز خوامینم

 او دسته چک را لبه تخت گذاشت و شروع یوت کرد ولباز هم سک او

 نینوشتن کرد و سپس برگه را جدا کرد و به طرف او گرفت : ا به

 شد شمارم رو شتریهستش اگر ب ینیب ییبایز یجراح هی نهیاز هز شتریب

 مهد داره ریمد

 به او کند از اتاق خارج شد مهران دستش یگریبدون آنکه نگاه د سپس

 نی؟ ا یکنیکار م یو متوقفش کرد : معلوم هست چ دیاز پشت کش را

 عمل کامل نهیاونوقت تو هز شهیحل م میترم هیبا  دمیکه من د یزیچ

 بهت زنگ بزنه ؟ تو شتریپول ب یبرا یگیتازه م یبهش داد شتریب اونم
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 پسر یساده ا چقد

 یکنه ول تیبچه چهار ساله شکا هیاز  تونهیزد : اون نم یپوزخند عماد

 کنم انقدر هم تیدخترم ازش شکا یبه عنوان آزار روح ونمتیم من

 کنم یباز هست که براش پرونده ساز دستم

 تو آخه یبود یزد : بدجنس ک انهیموز یلبخند مهران
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** 

 به گود نشسته در صورت یپشت پرده اشک به قهوه داغ چشمها از

 وقت یلیرا برگرداند خ شیرو یفرزاد نگاه کرد فرزاد ول دهیپر رنگ

 ترس از دیترسیاو م یکرد از چشمها یفرار م لوفرین یاز نگاه ها بود

 خانم با حرص هیبرگردد سم مشیو از تصم اوردینتواند تاب ب آنکه

 یمبل ها یفاصله از او رو یبا کم تیبا عصبان یو آقا مهد خوردن

 را به شیدست ها ماینشسته بودند ن ییرایداخل پذ یو بنفش راحت دیسف

 یلحظه ا یبرا ماین رفتیراه م یطرف کمرش زده بود و عصب دو

 با یبزند ول یو به او چشم دوخت دهانش را باز کرد تا حرف ستادیا

 یرا بر هم فشرد آقا مهد شیپر از التماس فرزاد چشم بست و لبها نگاه

 روز هی هیدرد شما جوونا چ فهممیبه فرزاد گفت : آخه من نم خطاب

 روز فارق هیو  نیعاشق
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 کرد باز هم رو به فرزاد گفت : فکر انیگر لوفریبه ن یا یعصب نگاه

 ؟ خورهیبچه م نیبا طالق به ا یچه ضربه ا یدونیم یرو کرد لوفرین

 : د اوردیطاقت ن مایانداخت و سکوت کرد ن نییسرش را پا فرزاد

 بگو گذرهیتو اون مغزت م یبگو چ هیبزن فرزاد بگو دردت چ حرف

 متهمت کنه یمعرفت یبه ب یراحت کن هم نزار کسخودت  هم

 گفت یسرخ شده بود چشم دوختند آقا مهد تیکه از عصبان مایبه ن همه

 ؟ یدونیم یزیتو چ مای: ن

 و پشتش را به دیکرد و آنها را به عقب کش شیموها انیدستش را م ماین

 کرد آنها

 دونه ینم یزیچ مای: ن

 بود نییحرف را زده بود سرش پا نیبه طرف فرزاد برگشت که ا ماین

 بود از همه آن نگاه ها شرمنده بود و رهیخ نیزم یرو یبه نقطه ا و

 تحمل کند قلبش شتریتوانست ب یآنها در حال آب شدن بود نم یداغ ریز

 کرد یاش گرفت سع نهیگذاشته بود دست به س یباز سر ناسازگار هم
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 یکوچک شهیکاپشنش که کنارش بود کرد و ش بیباشد دست در ج آرام

 یزبانش گذاشت نگاه ریرا ز یدر آورد درش را باز کرد و قرص را

 با کمک یتاب تا ک یقلب ب نیقرص کرد و با فکر آن که ا شهیش به
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 شیبرگرداند و از جا بشیآن را به ج اوردیتاب ب توانستیقرص م نیا

 کس چیه مایاز ن ریگفت و به طرف در رفت غ یدیو ببخش برخاست

 پشت سر او خارج شد در را بست و بعد از مایدنبالش نرفت ن یگرید

 داخل شد به اتاقش رفت و در را از داخل قفل کرد و فقط قهیدق چند

 شام آن هم با اصرار مادرش خارج شد و باز هم با همان حال زمان

 یخداحافظ یزود و ب یلیبه اتاقش باز گشت و صبح فردا هم خ شانیپر

 خانه خارج شد تا چند روز وضع همان بود کامال واضح از از

 کرد همان زمان کم سر سفره هم ساکت یبا خانواده اش فرار م برخورد

 لیاز دل یزیمطمئن بودند که او چ گریبود د زانیو از نگاه ها گر بود

 داندیمنتظره فرزاد م ریغ میتصم نیا

** 

 ماسیدفتر آقا ن یبرم خونه خالم که کوچه پشت خوامیم امی: منم باهات م

 باشه پس زودتر کارت رو تموم کن _

 جزوه یکرد تند تر جزوه اش را از رو یبا گفتن باشه سع گالره

 مایبود ن یزیکامل کند مژگان رو به او کرد : به نظر من اگر چ مژگان

 گفتیبهت م خودش

 هست مطمئنم که هست _

 دونستیروانشناسه اگر الزم م هیاون  گمیمن م یول یدونی: خودت م

 مایهست که ن یفرزاد انقد مهم و منطق لیپس حتما دل گفتیم خودش
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 بگه یزیچ نخواسته

 را دسته کرد شیمژگان را به او برگرداند و برگه ها یجزوه ها گالره

 من آمادم میدر کالسورش گذاشت : بر و

 هم از کالس خارج شدند با
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 با او تماس گرفت تا مطمئن شود که در دفتر است مایبه دفتر ن دهینرس

 ؟ امیمنم باهات ب لوفریبود گفت : ن دیکه از او بع یا یبا نگران گالره

 کجا ؟ _

 گهید مای: دفتر ن

 ؟ یایب یخوایچرا م یول ایب یدوست دار _

 باشم شتیپ گهیبهم م یحس هی: 

 شده بود که زیتلخ زد چقدر حال و روزش رقت انگ یلبخند لوفرین

 او را در دست یو شاد را هم نگرانش کرده بود دستها الیخ یب گالره

 ایو فشرد : ب گرفت

 به ساختمان پزشکان یشدند نگاه ادهیرا پرداخت کرد و پ یتاکس هیکرا

 ساختمان باال رفتند و یکرد و از چند پله جلو شیطبقه روبرو چند

 با باز شدن در آسانسور ستادندیآسانسور ا یشدند سپس جلو یالب وارد

 دکمه طبقه پنجم را فشرد به ساعتش نگاه کرد لوفریوارد آن شدند و ن »
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 قهیچهار و ده دق«  یدفتر نبود و ساعت ها شتریتا پنج ب ماین معموال

 کار کمتر مراجعه کننده داشت با ورودشان به دفتر نگاه هر دو آخر

 کرد یش را معرفخود لوفریشد ن دهیکم سن و سال او کش یمنش یرو

 صبر کند رو یکم دیاست و با ماین شیمراجع پ نیگفت که آخر دخترک

 نشه رتیگالره گفت : د به

 نه _

 خارج شدند و مایاز اتاق ن یربع گذشت تا دختر و پسر جوان کی بایتقر

 دنیکردند با د یکرد و آنها خداحافظ یآنها را تا در اتاقش همراه ماین

 کرد و به داخل اتاق اشاره کرد گالره با چشم به او یاخم لوفرین

 یصندل یدستش را فشار داد با هم از رو یداد و به گرم نانیاطم

 یبا گالره کرد و سپس به طرف منش یگرم یاحوالپرس ماین برخاستند

 هستم شما پرونده ها رو از یمن منتظر کس یرفت : خانم مظفر اش

 یبر یتونیمن جمع کن مرتب کن م زیم رو
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 نازک کرد : چشم دکتر یپشت چشم دخترک

 ستمیمن دکتر ن گمیبار صدم م یلبخندش را جمع کرد : خانم برا ماین

 به اتاقش برود لوفریبه طرف اتاقش رفت و در را باز گذاشت تا ن سپس

 انداخت و نییگالره سرش را پا دیرا ند یآهسته و کشدار منش شیا و
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 به یغم چیه یکاش مثل گالره ب خوردیه مبه حال او غبط لوفرین دیخند

 با فشار دست گالره دیخندیبرادرش م یدختر برا کی یکردن ها ناز

 راحت شد که المیخ گهیدستش سرش را باال آورد : من برم د یرو

 به آقا داداشت سپردمت

 یممنون که اومد _

** 

 نشسته بود و سرش را زشیرفت او پشت م مایرفتن گالره به اتاق ن با

 ؟ یهست یرا بسته بود : منتظر ک شیداده بود و چشمها هیعقب تک به

 سرش را بلند کرد : پس کو دوستت ؟ ماین

 رفت _

 پرونده ها رو تونمیم نیباز را بازتر کرد : ببخش مهیدر ن یمنش دخترک

 ؟ ببرم

 هول داد و خانم زشیم یدکمه دار رنگارنگ را رو یپوشه ها ماین

 گفت ماین رفتیم رونیکه از اتاق ب یدر حالآنها را برداشت و  یمنش

 نیگوشه اتاق اشاره کرد : بش یرا هم ببندد به مبلها در

 ؟ یهست یمنتظر ک ماین _

 نیدیتو و فرزاد به بن بست رس لوی: ن

 یدیمشاوره م ینطوری: همه رو هم دیبا خشم به طرف او چرخ لوفرین

 ازت رمیاز مراجعه کننده هات اومدم مشاوره بگ یکیفکر کن منم  ؟
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 هستم تو یروان هیمن  یاومدم تو بهم راهکار بد ضمیفکر کن مر اصال

 یمعالجم کن دیبا

 سخته یلیدل کندن خ مایدر چشمش حلقه زد : ن اشک

 داره درکش کن ازین ییجدا نیفرزاد به ا لوفرین _

 ؟ ی: چطور

 پشت دستش رد انداخت شیو اشک ها دیکش شیپشت دست به چشمها با

 یزن یدر موردش حرف م یراحت دار یلیخ مای: ن

 شیاز جا مایداشت ن یبسته شدن در دفتر نشان از رفتن منش یصدا

 بازگشتش به دور اتاق دیطول کش یو از اتاق خارج شد کم برخاست

 واریدست داشت و د کی دیسف یواریکاغذ د وارید کیانداخت  ینگاه

 یشده بود مبل ها دهیپوش ییو طال دیسف یواریاش با کاغذ د یکنار

 آرامش یشاد داشت حس یبا رنگ ها یرنگ یکه کوسن ها یراحت دیسف

 از چوب و به رنگ مایبزرگ کار ن زیکرد م یالقا م یتوام با شاد بخش

 قرار داشت کفپوش یبزرگ یبراق بود که پشت سرش پنجره قد ییطال

 بود مالک از دوستان پدرش بود یبود دفتر اجاره ا دیسف کیسرام اتاق

 خودش و قهینبود پس آنجا را به سل ییوجه نگران جابجا چیبه ه ماین و

 چیبود که با ه یبا کارش دکور کرده بود تنها دغدغه اش منش متناسب
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 شد یم ضیبار تعو کیهر چند وقت  بایو تقر دیایکنار ب توانستینم کدام

 نشست دستش لوفرین یمبل کنار یبازگشت و رو یابا دو فنجان چ ماین

 لویدست او گذاشت : ن یرو را

 او نگاه کرد یسرش را باال آورد و به چشمها لوفرین

 گفتم ؟ یشب تو تراس خونه بهت چ هی ادتهی: 

 به خاطر فرزاد ازش یحاضر یتکان داد : آره گفت نییرا به پا سرش

 منم گفتم نه بگذرم

 یازش بگذر دیتو با یول _

 ما ؟ یداره برا یگذشتن چه سود نی: ا
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 ؟ یداره به جز دلشکستگ ی: چ دیلرز یکه داشت م یاز بغض شیصدا

 با ورود فرزاد دیرا به طرف خود کش مایزنگ در آمد و ن یصدا

 را برگرداند و جواب سالم او را شیشد به حالت قهر رو شتریب بغضش

 آورد رو به یگرید یفنجان چا مایمنتظر فرزاد بود ن مایپس ن نداد

 یتونیتو هم م لویگفت : فرزاد پالتوت بده به من راحت باش ن فرزاد

 ادینم گهید یکس یاریمقنعت رو درب یو حت پالتو

 با همان فرم نشستن گفت : من راحتم لوفرین

 چوب یداد که رو مایاش را در آورد و به ن یپشم یفرزاد پالتو اما
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 نیب ماینشست و ن لوفرین یکرد فرزاد روبرو زانیگوشه اتاق آو یلباس

 وقت نیهاتون بخور ییها اشاره کرد : اول چا یقرار گرفت به چا آنها

 ادهیصحبت ز یبرا

 از ظرف مایفنجانش را برداشت و شروع به خوردن کرد ن لوفرین

 خورمیبه طرفش گرفت : نم یشکالت زیم یرو شکالت

 ؟ یفرزاد تو چ _

 تکان داد : دستت درد نکنه داداش منم شکالت نخورم یسر فرزاد

 بهتره

 خورمیشما دو تا م یاووم پس خودم جا _

 نجایا میومدیگذاشت : ما ن زیم یرا رو یبا حرص فنجان خال لوفرین

 میو شکالت بخور یچا

 ازت بگذرم ؟ دیبه فرزاد گفت : من آمادم بشنوم چرا من با رو

 به جلو خم شد : چون یگرفت و کم شیدست ها انیفنجانش را م فرزاد

 نهیبابام ا شرط

 شرط رو گذاشته ؟ اصال نیا یبود : بابات در مقابل چ یعصب لوفرین

 از منه ؟ شتریارزشش برات ب یچ

 میقلب لعنت نی، ا میجونم ، زندگ _

 نمی: فرزاد درست حرف بزن بب
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 عمل نیبرگردم فرانسه ا دیعمل با یعمل بشم برا دیمن با لوفرین _

 گهیحاضر به دادنش شده که تو د یداره و بابام به شرط یادیز نهیهز

 ینباش میزندگ تو

 زدینر نییکرد که اشکش پا یسع یلیجمع شد خ لوفریدر چشم ن اشک

 نلرزد : خونه رو بفروش شیبود تالشش را کرد صدا دهیفا یب یول

 بده یو ندار یکه دار یرو بفروش هر چ نیماش

 رو به نام نیبرگردونم به بابا ماش یانیسهام کارخونه رو که در جر _

 کردم خونه هم ... تو

 تونمیداره نم یمشکل هیانداخت :  نییمکث کرد سرش را پا یکم

 بفروشمش

 یچ خوامیرو م نیشد : فرزاد من ماش رهیبه او خ یبا ناباور لوفرین

 اون رو بفروش کار

 دی؟ اونم بفروش نهی: مگه چقدر پول اون ماش دیحرفش پر انیبه م ماین

 ستیپنجم خرج عمل هم ن کی

 گفت : درسته مایحرف ن دییبا تا فرزاد

 کالفه برخاست و از اتاق خارج شیاز جا مایکرد ن یهق هق م لوفرین

 نشست دستش را دور او لوفریبلند شد و کنار ن شیفرزاد هم از جا شد

 او گذاشت : فرزاد سخته نهیس یسرش را رو لوفریکرد ن حلقه
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 منم سخته یبرا زمیعز دونمیم _

 چانه او برد و صورتش را به طرف خودش باال آورد ریدست ز فرزاد

 دل کندن از عسل چشمهات برام زجره لویشد : ن رهیاو خ یچشمها به

  

  

 در شتریفرزاد را در چنگ گرفت و سرش را ب یسرمه ا وریپل لوفرین

 وونهیبا خاطره هات من د ینطوریاو فرو کرد : نکن فرزاد ا نهیس

 شمیم

 یلیسر او زد : خ یرو یاب**و*س*ه حلقه دستش را محکم تر کرد و  فرزاد

 تو یول یایکنار ب ییجدا نیتا راحت تر با ا ادیکردم از من بدت ب یسع

 یآشت یکردیم یو زود سع یگرفتیرو به دل نم یچیکه ه یخوب انقد

 یکن

 نگاه کرد شیسر او را باال گرفت و به چشمها دوباره

 ؟ یدیبهم م یقول هی لوفری: ن

 یقول بده زود فراموشم کن یمکث کرد : قول بده خوشبخت بش یکم

 تونم فرزاد ینم _

 از هم یباز شدن در فرزاد حلقه دستش را باز کرد و کم یصدا با

 گرفت و گفت : آروم لوفریآب را به طرف ن وانیل مایگرفتند ن فاصله

 لوفرین باش
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 دیمامان و بابات نبا لوفری: ن دادیاش فشار م نهیس یدستش را رو فرزاد

 بدونن یزیموضوع چ نیا از

 تکان داد نییآرام سرش را به پا لوفرین

** 

 : عماد

 مادرش نگاه کرد : یسرش را از کتابش بلند کرد و به چشمها عماد

 مامان جانم

 تخت یبچه گناه داره ببر بزارش رو نیپاشو ا _

 شیپا یو صاف بهار کرد که آرام رو یمشک یموها انیم یدست عماد

 ؟ یکارش دار یبود : جاش خوبه چ دهیمبل خواب یرو

 عماد ؟ _

 ؟ یبگ یخوایم ینگاه از بهار گرفت : مامان چ عماد
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 شهیم شیگرفت : دلم ر شیخانم نم اشک را از گوشه چشمها رضوانه

 نمیبیم ینطوریبچه رو ا نیا

 گرم زد : آخه چرا ؟ یلبخند عماد

 بده یلیخ یمادر یب _

 یدگهمه بچه بدون پدر مادر دارن زن نی؟ ا یستی: شما مگه مامانش ن
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 بهتر از اوناست بهار من رو داره شما رو داره یلیحاال بهار خ کننیم

 همه دورش هستن شییدا خالش

 براش ؟ ستنیکدوم مادر ن چیه _

 شو یبحث تکرار نیا الیخ ی: مامان توروخدا ب

 گفت : حق با مامانته پسر گرید ییسرش صدا ازپشت

 جلو آمد و یحاج فتح دیپشت برگشت و چهره در هم پدرش را د به

 یخوایم یعماد کنار رضوانه خانم نشست : تا ک یمبل روبرو یرو

 ؟ یبچه بزار نیا یرو پا عمرت

 منه یبابا بهار همه زندگ _

 اجیبهار به مادر احت یازدواج کن دیبا میگیم تیزندگ نی: به خاطر هم

 داره

 گرفت و همانطور که به آ*غو*شرا کنارش گذاشت بهار را در  کتابش

 مثل بچه گروید یکیبچه  یگفت : کدوم زن رفتیاتاق خواب م سمت

 کنه ؟ یبهار مادر یکه بخواد برا دونهیم خودش

 شد متوجه شود داریباز گذاشت تا اگر ب مهیاتاق خارج شد و در را ن از

 بدتر نیاز ا خوامیخراب هست نم یبهار به اندازه کاف ی: اوضاع روح

 بشه

 آخه ...... _

 میراض میمن از زندگ خوامیمن زن نم نی: مامان تمومش کن
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 شیتکان داد و دست به زانو گرفت و از جا یخانم سر رضوانه

 : برم نمازم بخونم برخاست
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 مامان نشسته بخون _

 : سختمه مادر

 یلیدوال راست شدن خ نیسن شما ا یبخون برا زیحداقل پشت م _

 داره ضرر

 فکر ینگران نماز خوندن من باش خوادینمکرد و گفت :  یاخم رضوانه

 یدکتر عماد فتح یو اون طفل معصوم باش آقا خودت

 گشاد زد و سکوت کرد او تنها فرزند پدرش بود و یلبخند عماد

 با یادیز یعاطفه از ازدواج اول مادرش بود تفاوت سن خواهرش

 سال کوچکتر بود کیو  ستیاز خواهرش ب یاش داشت حت خانواده

 نبود یو نه سال با مادرش کم تفاوت یو هفت سال با پدرش و س چهل

 باعث نشده بود که از آنها دور باشد خواهرش با آنکه از آنها نیا یول

 یجشن عروس یبرا شیمدام با هم در تماس بودند سال پ یبود ول دور

 ماه کیسفر کرده بودند و  کایپسر بزرگ تر خواهرش به امر نیآرت

 العاده را کنار خوانواده خواهرش گذرانده بود آراد پسر کوچکتر و فوق

 پانزده ساله او را دوست داشت یبایدختر ز تایآرم
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 ؟ یریکمر درد من بگ نیا یوقت برا هی یتونی: عماد بابا م

 کم مراعات سن هیشما هم  یدر آمد : بله حتما ول الیاز فکر و خ عماد

 آخه اون شرکت نیکن یرانندگ دیابگم نب یتا ک نیسالتون رو بکن و

 ؟ دیشینم الشیخیداره که ب یفرش چ صادرات

 کار باشم یب تونمینم نهیمن شصت ساله کارم ا _

 راننده هیشرکت خودت از دور نظارت کن  یبرا ریبگ ریمد هی: بابا 

 رفت و آمدت یاستخدام کن برا هم

 دمیم یباشه آگه _

 کار بود به یبود که ب ییبرخاست امروز از معدود جمعه ها شیجا از

 یکه پسر یمادر و پدرش آمده بود اتاق سابق خودش رفت زمان خانه

 بود به بهار نگاه کرد که پتو از ییایدن شیاتاق برا نیبود ا نوجوان
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 ینرم رو یاب**و*س*ه  دیشانه اش کش یرا رو شیکنار رفته بود پتو شیرو

 او را به یداشت مدت مینشست تصم ریتحر زیپشت م اش زد و یشانیپ

 از دوستانش که روانپزشک بود داده یکیرا  شنهادیپ نینفرستد ا مهد

 را در آورد و لوفریرفت مقاله ن فشینگاه از او گرفت و به سراغ ک بود

 مقاله را به او دیمطالعه کرد فردا باز هم با او کالس داشت و با یکم

 گردادندیم باز
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 دکتر یقاتیتحق یکه او در کارها دانستندیم شیها یهمه همکالس گرید

 آخر کالس بماند دینبود عماد به او بگو یازیدارد ن یهمکار یفتح

 بماند منتظر شد تا دور او خلوت شود دیکه با دانستیخودش م چون

 گفت یشگیبه او انداخت و رو به دو دختر کَنه هم یاز دور نگاه عماد

 نهیمقدار سنگ هیشماها  یسوال برا نی: جواب ا

 در خروج یبه سو یکشدار شیآنها داد که با ا لیتحو یپوزخند سپس

 نگاه کرد نگاهش به گوشه کالس بود و لوفریگرفتند عماد به ن راه

 برخاست و شیاز جا دیند یزیبه آن نقطه نگاه کرد و چ کردینم یحرکت

 کنارش دوال شد و دیاز او ند یعکس العمل چیه یکنارش رفت ول به

 ؟ یکرد : خانم صانع شیصدا آرام

 ؟ لوفری: ن زدیپلک هم نم لوفرین

 ؟ لوفریکرد : ن شیبلند تر صدا یکم نباریا

 اش گذاشت و با نهیس یدست رو دیپر شیاز جا یدیبا تکان شد لوفرین

 حواسم نیانداخت : ببخش نییلرزان به او نگاه کرد سرش را پا یلب

 بود پرت

 متوجه شدم _

 رینفس بگ هیآب بخور  وانیل هی: برو  ستادیکمر صاف کرد و ا عماد

 اتاقم ایب
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 چشم _

 را برداشت و پشت سر عماد از کالس خارج شد به فشیسرعت ک با

 یعماد باال دنید یآب سرد کن رفت زبانش از ترس ناگهان طرف

 باال یه اتشنه است شان دیبود عماد از کجا فهم دهیبه سقش چسب سرش

 یوانیانداخت ل گریدست د یدست رو نیا یپالتواش را از رو انداخت

 کیاش نزد دهیخشک یرا به لبها وانیو همان طور که ل ختیر آب

 که ناگهان تنه رفتیم نییکرد به طرف اتاق عماد رفت از پله ها پا یم

 ظیمقنعه اش برگشت با غ یآب رو وانیبه شانه اش خورد و ل یمحکم

 یبه عماد نگاه کرد ول دهیچسب یشگیهم یطرف همان دختر ها به

 نگفت یزیچ

 ؟ ی: مگه کور

 گرد شد دختر شیشده بود چشمها ریحرف او غافلگ نیکه با ا لوفرین

 هول یاز ذوق رفتن به اتاق دکتر فتح گهیکرد : آره د یپوزخند دوم

 شده

 آنها تکان داد و یبا تاسف برا یسر دیهم باال پر شیابروها نباریا

 داد با آنها دهان به دهان نشود نه حوصله داشت نه وقتش را که حیترج

 اش به مانتواش یسیآنها تلف کند مقنعه اش را جلو نگه داشت تا خ با
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 ستاره گمیو آرام از کنار آنها گذشت : م نرسد

 هووم _

 انقد لونده که دل دکتر رو برده ؟ یچطور نی: ا

 نتوانست سکوت کند با اخم به طرف آنها برگشت : دوباره نباریا لوفرین

 ؟ یگفت یچ نمیکن بب تکرار

 چندش آور گفت : اگر یانگشتش را به دهانش گرفت و با لبخند ستاره

 که چه یدکتر فتح میکردیم یو دلبر میهم اندازه تو عشوه داشت ما

 مشد و هر د یهم با اون اخالق گندش نرم م یکنم دکتر مهاباد عرض

 خواستمونیاتاقش م تو
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 شیو از پله ها باال رفتند اشک تا پشت پلکها دندیهر دو بلند خند سپس

 زانو گذاشت و یپله نشست سرش را رو یبغض کرد همان جا رو آمد

 و اعصاب داغونش از برگه الیدست محکم گرفت فکر و خ با

 بود کم بود که حاال دهیدادگاه که صبح زود به دستش رس هیاحضار

 هم حال خرابش را خراب تر کرد یدکتر فتح یبرا یو دلبر یلوند انگ

 نگاه سرش را بلند کرد و عماد را با آن اخم کی ینیاحساس سنگ با

 نجای: من گفتم تو راه پله منتظرتم که ا دیسرش د یگره خورده باال یها

 ؟ ینشست
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 تر اریاخت یو ب دیاشکش چک اریاخت ینتوانست مقاومت کند ب گرید

 شما یکنترل زبانش را به دست گرفت : من لوندم ؟ من برا مغزش

 ؟ کنمیم یاستادام دلبر یاومدم ؟ من برا عشوه

 پله یپله ها انداخت سپس کنار او رو نییبه باال و پا ینگاه عماد

 شده بود شتریب شیاخم ها نشست

 مزخرفات رو گفته ؟ نیا ی: ک

 : اونا گفتن اون دوتا همون ..... دیاش را باال کش ینیب آب

 آره ؟ انیو مجد یحرفش را قطع کرد : فراهان عماد

 امیآرام سر تکان داد : برو اتاق من تا من ب لوفرین

 رفت نییاز پله ها پا گرید یحرف یبرخاست و ب شیآرام از جا لوفرین

 نشست دلش یاتاق شد و در را پشت سرش بست آرام لبه صندل وارد

 سرش رفتیسمتش در بدنش فرو م کیبود و هر تکه اش از  شکسته

 ؟ ینیبیمن رو م ایباال گرفت : خدا را

 ؟ کنمیم یهم زمزمه کرد : من دلبر باز

 پشت سرش برخورد کرد واریباز شد و به د یبد یاتاق با صدا در

 نشست و زشیعماد وارد شد و پشت سرش دختر ها عماد پشت م ابتدا

 یداد : خوب چ رونینفسش را ب یکرد با کالفگبه آنها نگاه  یبرزخ

 ؟ ادیمن عشوه م یداره برا نیکه فکر کرد نیدید شونیا یتو
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 ریپر تمسخر را فراموش کرده بودند ز یکه انگار همه آن لبخندها آنها

 زیم یرا محکم رو لوفرینگاه کردند عماد مقاله ن لوفریبه ن یچشم

 پاساژ به اون پاساژ نیاز ا یرنگ یاگر دنبال مانتوها نی: ا دیکوب

 مقاله پر محتوا نیاالن ا گذروندیم شگاهیو همه وقتش رو تو آرا رفتیم

 آماده نداشت هیارا یبرا رو

 نیبودند نگاه کرد : بزرگ تر دهیبه آنها که مثل موش ترس گرید یکم

 واحد دیبر دمیمهلت م نکهیا گمیو لطف د دمیکه گزارش نم نهیا لطفم

 ادیسر و ته تو کارنامتون ب یصفر ب هیکه  نهیبهتر از ا نیحذف کن رو

 افتاده گفت : ممنون استاد ریز یبا سر ستاره

 ضربه زد که از شیبه او رفت و با آرنج به پهلو یچشم غره ا وایش

 دمینشن انیعماد دور نماند : خانم مجد نگاه

 استاد ؟ یچ _

 : تشکر

 که لبخند را بر لب عماد آورد و باعث شد سرش دیکش یخرناس وایش

 کنم یممنون استاد ترم بعد جبران م یلی: خ ردیبگ نییپا را

 تو نمیبش دمیم حیترج رمیگ یترم بعد ؟ من بار اول و آخرمه کالس م _

 و قهوم رو بخورم تا با امثال شما سر و کله بزنم خونم

 بودن ینعمکث کرد : کاش همه دانشجو ها مثل خانم صا یکم
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 دست به در اشاره کرد و آنها خارج شدند با

** 

 زود حکم آن صادر شد صد و چهارده یلیبود خ یطالق توافق چون

 رونیدفتر را امضا کرد و از اتاق دادگاه ب دیاش را بخش هیمهر سکه

 فرزاد لیدهانش گرفت تا هق هقش بلند نشود وک یدستش را جلو رفت

 طرفش کی ماین دیایآمد و از او خواست تا بعدازظهر به محضر ب جلو
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 سرش لیحرف وک دییدر تا لوفرین گرشیبود و پدرش طرف د ستادهیا

 ؟ گهید ادیگفت : فرزاد خودش م مایتکان داد ن را

 بنده به انیاز پله باال ب توننینم سیصدر حالشون مساعد ن ینه آقا _

 قرار دادگاه که من اومدم مثل امیم شونیاز ا یندگینما

 ماین یبه بازو ستدیبا شیپا یرو توانستیدلش غم داشت انقدر که نم در

 میبر مایزد : ن چنگ

 بغلش را گرفت و گفت : حالت خوبه بابا ؟ ریز پدرش

 به پدر و برادرش از آنجا خارج هیتکان داد و با تک نییرا به پا سرش

 که در یقشنگ یفرزاد را از دست داده بود روزها یراحت نیبه هم شد

 یلیشد و خ یکرده بودند توسط پدر او خط خط میکنار هم ترس ندهیآ

 غهیو ص دیکرد وقت محضر هم رس یکه فکرش را م یزیاز چ عتریسر
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 اسم باطل شده در شناسنامه اش . کیخوانده شد و او ماند و  طالق

 کرد بغض یخداحافظ شهیهم یاز طالق فرزاد تماس گرفت و برا قبل

 بار آخر التماسش یتلفن هق زد و برا یکرد پا یرا حس م شیصدا

 کرد

 میپاشو بر لوی: ن

 را مایتار و لرزان ن ریسر بلند کرد و تصو دیچشمش چک یپا اشکش

 شیدراز کرده است دست او را گرفت و از جا شیکه دست به سو دید

 نیتا ماش برمیرو م لوفریرو به پدرش گفت : بابا من ن مایشد ن بلند

 دکتر ؟ انگار حالت خوب یبر یخوایگفت : نم لوفریرو به ن مادرش

 سین

 نه خوبم _

 ماین می: بر دیسمت در چرخ به

 گذشته بود نه یینشست سه روز از آن روز کذا مایمبل دفتر ن یرو

 و گالره جواب دادهمکرر مژگان  یرفته بود و نه به تماس ها دانشگاه
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 او را با خودش به دفترش آورده بود تا با مایو با اصرار مادرش ن بود

 دهیپر یلیدکتر ؟ رنگت خ میبر یخواینم لویصحبت کنند : ن هم

 به من نگاه کن لوفریکنارش نشست : ن ماین
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 که به آخر ایو به او نگاه کرد : دن دیچشمش کش ریبا انگشت ز لوفرین

 دهینرس

 یکنیتو حال من رو درک نم ماین _

 یبرس تیبه زندگ دیتو با گمیم یول کنمیدرکت م زمی: چرا عز

 او نگاه کرد دست دور شانه اش انداخت و سرش را یبه چشمها یکم

 عشق نیا یبرا گمیغصه نخور نم گمیخود گذاشت : نم نهیس یرو

 یباشه که تا چند روز فقط حق دار ادتی یول زیاشک نر سوخته

 ادتی نویا یبرگرد تیبه زندگ دیبعدش با یکن یزار هیو گر ینیبنش

 یخوب یها تیو موقع یهست یسال چهارم پزشک یکه تو دانشجو اریب

 هوی یو غصه بخور ینیتمام عمرت بش یاگر بخوا یول یدار شیپ در

 دختر اخمو و افسرده که درسشم ریپ هی یشد ینیبیم یکنیباز م چشم

 حال تو چقد داره نیا یدونی؟ م یتموم کنه به مامان فکر کرد نتونسته

 یشده ؟ اشکا یچن روز بابا چقد عصب نیتو ا یدونی؟ م کنهیم تشیاذ

 میما دوستت دار لوفری؟ به ماها فکر کن ن یدیرو د نینازن یواشکی

 بلند شد و جعبه دستمال شیاز جا مایآمد ن رونیاو ب آ*غو*شاز  لوفرین

 مایرا پاک کرد : ممنون ن شیرا به طرفش گرفت و او اشک ها یکاغذ

 یکنیآرومم م شهیهم

 لوفرین گمیکنج لبش نشست : م یلبخند ماین

 رو بغل یکس چیبار او نگاه کرد : تاحاال ه طنتیبه لبخند ش لوفرین
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 بودم تا بهش مشاوره بدم نکرده

 وونهیکرد : د یتک خنده ا لوفرین

 دیکشبه کجا  قتیتحق یراست _
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 رتریگ یسمج تر و پ یعنی مایو گفت : دست رو دلم نزار ن دیکش یآه

 دمیند یدکتر فتح نیا از

 متخصص هیهم  تونستینم یو نه سالگ ستینبود تو ب نطوریاگر ا _

 هم انقد قبولش داشته باشن که بشه قیخوب باشه هم سرپرست تحق قلب

 ظاهرا آره ؟ خونهیتازه درسم م نیگزیجا استاد

 خونهیقلب م یتکان داد : آره فوق تخصص جراح نییرا به پا سرش

 کرد : تو االن نییچانه اش را جلو داد و سرش را باال پا نیبا تحس ماین

 کامله ؟ مقالت

 بدم کنفرانس تو لیتحو رمیبگ نتیمونده بعد پر پشیکم آخر تا هیآره  _

 رازیبرم ش یعنیاصرار داره خودم کنفرانس بدم  یدکتر فتح رازهیش

 اصال نه حالش دارم نه حسش منم

 هست که اونم میخانوم تو ت هیمکث کرد : تازه تنها هم هستم فقط  یکم

 تا مرد برم شیاون ش نیفکرش رو بکن من ب یواا ادیب تونهینم بارداره

 امیبگم نم یبه دکتر فتح شهیاصال رومم نم رازیش
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 قراره برن ؟ یک _

 پنج شنبه کنفرانس باشههفته فکر کنم  نی: تا آخر ا

 ؟ یکه بر یدیم تی؟ رضا یچ امیاگر منم ب _

 گرد شد : واقعا ؟ شیچشمها لوفرین

 تو خوبه اگر تنها هم هیروح رییتغ یبرا یلیمسافرت خ نیخوب ا _

 شهیبهترم م یلیکه خ ینباش

 ؟ ییایداداش دن نیبهتر یدونستی: م

 به عنوان حق ایخواهر دن نیبرخاست : ممنون حاال بهتر شیاز جا ماین

 ؟ رمیشام بگ هیازت  تونمیم مشاوره

 جبران کنم تیعروس دمیم حیاممم ترج _
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 کنمینخواستم خودم مهمونت م سیخس می: پاشو بر دیبلند خند ماین

 شدن ایکنج خونه نشستن و تارک دن یجا یگرفت میتصم نکهیا ینیریش

 نگاه هیمن  یو انقد همه رو عذاب ند یدختر خوب درس بخون هی مثل

 یآخر هفته رو خال تونمیم یچطور نمیهفتم بندازم بب نیا یقرارها به

 کنم

 کو پس؟ تیمنش _

 بچه بود ردش کردم رفت یادی: ز
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 نداختیاز دست تو خوب بچه باشه کارت که راه م _

 رهیکرد انگار داره م یم شیآرا نی: همش هجده سالش بود همچ

 یعروس

 ووو تو هم که حساساو _

 به مراجعه کننده یگاه دمید نکهیتا ا یمحل کاره نه سالن عروس نجای: ا

 منم عذرش خواستم واال حوصله ندارم بعدا دهیجوونم هم داره نخ م یها

 میما دخترمون دست تو سپرد یکه آ نجایا انیب خانوادش

 ادیب رتیکه به دردت بخوره گ یکی دوارمیام یآره خوب کرد _

 دوارمی: ام

 بود مایدر فکر بود حق با ن لوفریسرش به کار خودش گرم بود و ن ماین

 قبول دیبا یبه همراه داشت ول یادیز یتلخ ییجدا نیبود که ا درست

 کتاب را ورق نیا دیتمام شده بود حاال با شیفصل زندگ نیکرد که ا یم

 خواستیرا نم نینه آنکه در صفحه آخر در جا بزند فرزاد هم ا زدیم

 دیتن بدهد با ییجدا نینبود محال بود به ا انیاو در م یسالمت یپا اگر

 عذر کیکرد  یبا دوستانش بهتر رفتار م دیبا خواندیرا م درسش

 بدهکار بود بدون اطالع او نه فقط کالسش که یهم به دکتر فتح یخواه

 را که امروز بود هم نرفته بود و یقاتیتحق میصبح بود که جلسه ت شنبه

 چند روز نیهر چه تماس گرفته بود فقط تماسش را رد کرده بود ا او

 گالره و مژگان را هم جواب نداده بود یکه تماس ها یفقط دکتر فتح نه
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 کرد اول با مژگان تماس گرفت یجبران م دیاش را در آورد با یگوش

 بود که یکرد مژگان دخترکرد درد دل  هیبا او صحبت کرد گر یکم

 تکرار شیرا برا ماین یحرفها شتریبود او هم ب یشنونده خوب شهیهم

 نندیبیرا م گریکه فردا صبح در دانشگاه همد نیو در آخر با گفتن ا کرد

 کردند سپس با گالره تماس گرفت گالره برعکس یهم خداحافظ با

 را یگوشو داد کرد و فحشش داد که چرا  غیج یبود اول کل مژگان

 فحش نثار او کرد یافتاده باز هم کل یاتفاق ها دنیبعدم با شن داشتیبرنم

 و دیکه از دستش رفته است را بخورد آهسته خند یزیغصه چ دینبا که

 گهیکرد را بر زبان آورد : گالره هستش د یکه م یکرد فکر قطع

 مشاوره خودش رو داره روش

 مگه ؟ هیسرش را بلند کرد : گالره ؟ روشش چ ماین

 تو همون کار خودت بکن خورهیبه درد تو نم _

 : چطور ؟

 کم دور از ادبه هی یداره ول ییباال ییروشش درسته کارا یچیه _

 کلمه ها رو به کار برد خاک نیا ونیکلمه در م هی:  دیآرام خند سپس

 ، وونهی، کثافت ، االغ ، اسکل ، د شعوریسرت ، خاک برسرش ، ب تو

 ستیکه قابل عرض ن گهید یزایچ هیو  نفهم
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 و سرش را تکان داد و باز به کارش مشغول شد و در همان دیخند ماین

 گفت : گالره همونه که اوندفعه همراهت اومده بود نه ؟ حال

 آره _

 ادب باشه یب خوردی: بهش نم

 داره که اونم اتیخورده مشکل ادب هیادب کجا بود فقط  ینه بابا ب _

 ستین یشدن درست

** 
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 را در لوفریدست و چمدان ن کیچمدان کوچک خودش را در  ماین

 مهران دنیبا د رفتیجلوتر م لوفرین دیکشیپشت سرش م گرشید دست

 به همه مایو ن دندیهم کم کم از راه رس هیرفت و سالم کرد بق جلو

 ! دکتر یو دکتر فتح یاز دکتر رحمت ریشد همه بودند غ یمعرف

 از یخبر یروز قبل رفته بود ول یهنگظاهرا به خاطر هما یرحمت

 ساعت به پرواز میکمتر از ن زدیبه دست قدم م ینبود مهران گوش عماد

 کرد مهران با خنده یشد از همه عذر خواه شیدایبود که بالخره پ مانده

 میشدینگرانت م میداشت گهیتو ؟ د ی: کجا موند گفت

 شروع گهیکه فقط مهران بشنود گفت : توروخدا تو د یطور آهسته

 خورد هست از صبح دارم دنبال شناسنامم یاعصابم به اندازه کاف نکن
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 نکردم داشیآخرم پ گردمیم

 سوار یخوایم یگرد شده گفت : خوب االن چطور یبا چشمها مهران

 ؟ یبش مایهواپ

 دایودم اون رو پگرفته ب یالمثن هی شهیشناسنامه دارم مال ده سال پ هی _

 خودم نیبا ماش شمیوگرنه مجبور م هیمیقد نینفهمن ا دوارمیام کنمینم

 امیب

 نفهمه یزیچ یحاال تو هم تابلو نکن تا کس شهینم یزیکه چ شاالی: ا

 ؟ یکار کرد یبهار رو چ یراست

 امشبم اگر مامانم سازهیپرستاره نم نیهوووف دست رو دلم نذار با ا _

 هیلینکنه خ مارستانیت یرو راه رزنیخل نکنه و پ رو

 نیآذ شیپ شیزاشتیم یبردی: م

 خودش کینه بابا خواهرتم گناه داره االن وقته امتحاناشه با بچه کوچ _

 آوار بشه سرش ؟ نمیا

** 

 دو نفر یکیو  شیهما یو مسئول برگزار یدکتر رحمت یسخنران بعداز

 به او که نیبا تحس لوفریداد ن یکنفرانس را دکتر عماد فتح نیاول گهید
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 مقاله اش را ارائه کرد نگاه کرد استرس داشت و لکسیمسلط و ر آنقدر
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 بار هزارم در دلش یبرا فشردیکه کنارش نشسته بود دستش را م ماین

 بیکه دکتر مهران اد گریداشتن او خدا را شکر کرد چند پزشک د از

 خواندند و ییهم جزئ آنها بودند هم مقاله ها نیدکتر مسعود راست و

 بود هنگام دهیحد خودش رس نیبه آخر لوفریاسترس ن دیناهار رس وقت

 آنها آمد و با گرفتن اجازه کنارشان نشست زیعماد به سر م ناهار

 ؟ ی: استرس دار

 ادیز یلیخ _

 رو یادیز یهفته فشار عصب هی نیتو ا لوفریزد و گفت : ن یلبخند ماین

 نطوریمرحله هم بگذره ا نیاز ا ونهتیکه م کنهیثابت م یکرده ول تحمل

 ؟ لوین سین

 کنمیرو م میزد و گفت : سع یجانیلبخند ب لوفرین

 یکه آخر ینگاه کردم تو بعد از کنفرانس دوم من ستیگفت : تو ل عماد

 تونهیم کننیچطور صحبت م نیبه همه خوب توجه کن بب یهست هم

 نداره برگرد یهول نشو اشکال یپتق زد ییکننده باشه اگر هم جا کمک

 بابت نحوه یا زهیجا یبه کس سیمطلب رو از اول بگو قرار ن دوباره

 تا حس کسالت به یروون و راحت باش هیداده بشه فقط کاف ارائه

 نیهم یند مخاطب

 همه دکتر و پروفسور کنفرانس نیا نیبه حرف آسونه دکتر قراره ب _

 زنهیداره قلبم تو دهنم م کنمیاحساس م بدم
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 یتونیتو م ری: خودت رو دست کم نگ

 کنفرانسم نیو گفت : من اول دیپشت سرش کش یکرد دست یکوتاه خنده

 بودم افتضاح

 عماد کرمان تو دانشگاه ادتهیبهتر بود  یلیاز من خ گهیدروغ م _

 میکار کرده بود ییرو دوتا قیتحق هیبود ؟  خودمون
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 دستش را به یبه پشت سرش نگاه کرد مهران با لبخند بزرگ عماد

 ؟ میزد یچه گند ادتهیاو گرفته بود : عماد  یصندل یپشت

 رینشست : دو تا برگ آخر مقالمون با ش دیعقب کش یا یصندل مهران

 دهیبه گند کش میبخور میرفت شیقبل هما یلکسیر یکه مثال برا یا قهوه

 جمع یجور هیسر هم تهش رو  میختیعقل ناقصمون رو ر مینشست شد

 دونستیبود که نم دهیکه استاد راهنمامون آخر کار انقد خند میکرد یبند

 کنه همونیتنب یچجور

 ریبخ ادشیشانه عماد گذاشت :  یرا رو دستش

 با آب ینطورینبود شاهکارمون رو ا ازیکرد : حاال ن یخنده آرام عماد

 یبد حیتاب توض و

 یجالب تیشما شخص بیشده بود گفت : دکتر ادکه از خنده قرمز  ماین

 نیدار
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 مهران ، راحت باش تا منم باهات راحت باشم _

 راحت تر ؟ نیبا همان لبخندش گفت : از ا عماد

 ؟ ی: تو مشکل دار دیباز هم خند مهران

 داد مهران آرام گفت هیداد و به عقب تک رونینفسش را با صدا ب عماد

 بد اخالق رو گذاشته سر نیکردم که خدا ا یدونم من چه گناه ی: نم

 راهم

 سالن که چهار دوست گریرفت و به سمت د یچشم غره ا عماد

 عماد ضربه زد یپا ینشسته بودند نگاه کرد مهران محکم رو گرشید

 دوسش گهیکار کنم د یچ یکم بد عنقه ول هی: درسته  دیاو از جا پر که

 دارم

 کارا پاشو برو به بچه ها نیا ی: به جا دیرا در هم کش شیاخم ها عماد

 ما شیپ نجایا انیب بگو

 کنن بتیغ ارشیو دست سییآره بزار برم نکنه پشت ر _
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 زد و گفت : مهران یبرخاست عماد لبخند شیحرف از جا نیگفتن ا با

 بزرگ بشه خوادیوقت نم چیه طونهیش یادیکم ز هی

 کودک درونشون شونیداشت نخندد گفت : ا یکه سع یدر حال ماین

 خوبه یلیخ نیزندس و ا هنوز
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 نطورهیدرسته هم _

** 

 یکه با قدمها لوفریبه ن امدیم نییسن پا یکه از رو یدر حال عماد

 باش یقو یتونیگفت : تو م رفتیباال م لرزان

 تا با تسلط دیربع طول کش کیپلک بر هم زد و باال رفت حدود  لوفرین

 تا به سواالت پاسخ دهد عرق از تمام اش را خواند و منتظر شد مقاله

 نیشده بود نگاهش با نگاه عماد برخورد کرد که با تحس ریسراز بدنش

 را هم از نظر مایکرد ن نییکرد عماد آرام سرش را باال و پا یم نگاهش

 یزیلب چ ریهم انگشت شصت و اشاره را به هم چسباند ز ماین گذراند

 در حفظش داشت یکه سع یبا آرامش یکی یکیکه متوجه نشد  گفت

 نییتشکر کرد و پا یهمه سواالت را داد و در آخر از دکتر فتح جواب

 قلبش یمقنعه رو ریو عماد نشست دستش را از ز ماین نیب رفت

 از آنطرفش دست آزادش را ماین دیکوبیکه با تمام توانش م گذاشت

 یبود ی: عال فشرد

 ودهم فراتر ب یسر برگرداند و گفت از عال عماد

** 

 داخل چمدانش دنبال مایکرد ن یدر دستش نگاه ریبه لوح تقد لوفرین

 ماین گمی: م گشتیم یزیچ

 هووم _



 لوفرانهین

138 
 

 

97 

 فرزادم بود نه گرفتمیرو م یقیمقاله تحق نینامه بهتر ریتقد ی: کاش وقت

 ؟

 نشست و به او نگاه نیزم یسر از چمدانش برداشت همانطور رو ماین

 یبه فرزاد فکر نکن گهید یتو قول داد لوی: ن کرد

 شمیم وونهی؟ دارم د تونمی: مگه م دیگونه اش چک یرو یاشک قطره

 تخت نشست یبلند شد و کنار او رو شیاز جا ماین

 ببرمت خامیاالن وقت غصه خوردنه ؟ پاشو لباس عوض کن م لوفری: ن

 جناب حافظ شیپ

 رو میسرمه ا وریکنار چمدانش نشست : من مطمئنم که پل دوباره

 رداشتمب

 نجایجا نداشت مامان گذاشت ا گهیتو چمدون منه چون مال تو د _

 که سوغات فرزاد بود را به تن کرده بود و شال یچرم قهوه ا یپالتو

 هم رنگ پالتو اش را که تا یبافت هم سرش کرده بود بوت ها کرم

 مداد چشم یو کم یرژ گلبه یکم ستادیا نهیزانو بود پا زد جلو آ ریز

 تا او خارج شود ستادیدر اتاق را باز کرد کنار ا مایبود ن ششیآرا همه

 پشت سر او از اتاق خارج شد و در را بست هم زمان در اتاق و

 که اتاق عماد و مهران بود باز شد و هر دو خنده کنان خارج یکنار
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 من رو یخوایمهران محکم به کمر عماد ضربه زد : آخه االغ م شدند

 مغ...... یب یلی؟ خ یکنخفه  یلعنت نیدود ا با

 گفت : مایحرفش را رو به ن هیخواهر و برادر بق نیا دنیبا د مهران

 جان ؟ ماین دیر یم ییجا

 هیحافظ میریبله م _

 شونیا میبزن یدور هی رونیب میرفتیم می: عه چه خوب ما هم داشت

 میعماد اشاره کرد : تمدد اعصاب کنن برگرد به

 میبا هم بر نیایب نیگفت : اگر دوست دار مایکج زد ن یلبخند عماد

 هیحافظ
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 باال انداخت یبه عماد نگاه کرد که او شانه ا مهران

 دیایب نییکنار آرامگاه پا یاش باعث شد از پله ها یزنگ گوش یصدا

 با او زدیدور شود گالره بود همان طور که آرام قدم م یاز جمع کم تا

 فرزاد و یاش برا یگفت واز دلتنگ تشیکرد از موفق یصحبت م هم

 نشست و تماس را قطع کرده است سرش را مکتین یرو یک دینفهم

 از نگاه ییابا چیه یزانو گذاشت و اجازه داد قطرات اشکش ب یرو

 اطرافش بچکد یها

 نیچنان نماند و چن________غم نخواهد ماند  امیمژده که ا دی: رس
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 نخواهد ماند زین

 به شدت به طرف صدا برگشت انگار تفال به حافظ زده بود و سرش

 دیچشمش کش ریجوابش بود با سر انگشتانش ز تیتک ب نیا

 : حال همسرت چطوره ؟

 یبا درد شانه ا دادینقطه دردش گذاشته بود و فشار م یدست رو عماد

 ندارم یانداخت : خبر چندان باال

 چطور ؟ _

 هفتس کیسکوت کرد :  ید و کمهم فشار دا یرا محکم رو شیچشمها

 میشد جدا

 متاسفم ، تو یلیبزرگ کرد : بالخره کار خودش کرد ؟ خ یاخم عماد

 ؟ یشد یراض چطور

 شد و پدرش شرط گذاشته بود یم یجراح دیمجبور شدم ، فرزاد با _

 که من گورم گم کنم دهیم یجراح نیا نهیهز یدر صورت که

 داد حیشود ترج یاو م تیبحث باعث اذ نیا دید یساکت شد وقت عماد

 کند سکوت

 ؟ میکم قدم بزن هی: 
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 نگاه کرد او با مهران گرم صحبت بود عماد هم رد مایبه سمت ن لوفرین
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 دنبالت امیگفتم م مایاو را گرفت : نگران نباش به ن نگاه

 اسپرت و پیبرخاست و کنار عماد راه افتاد آن ت شیاز جا لوفرین

 که به دنبال ییجذابش کرده بود و نگاه ها یادیجذب بدنش ز کاپشن

 سوال بپرسم ؟ هیدور نماند :  لوفرین دیاز د دیکشیم خود

 یکرد که باعث شد کمر کاپشنش کم نشیشلوار ج بیدست در ج عماد

 برود : بپرس باال

 ؟ نیرو خفه کن بیدکتر اد نیخواستیم یبا دود چ _

 مشخص شد : از دست مهران من شیدندان ها فیو رد دیبلند خند عماد

 ندارم ییآبرو چیه

 گاریلغزاند : دود س شیموها انیرا م دستش

 ؟؟؟؟ گاریبا تعجب به او نگاه کرد : س لوفرین

 یتکان داد : فکر نکن نییزد و سرش را به پا ییلبخند دندان نما عماد

 رو یفشار عصب هی ایکه خستم  یهستم ها گاه یحرفه ا یگاریس هی

 کنهینصفه نخ آرومم م هی اینخ  هیسر گذاشتم  پشت

 مانیخودتون ا یکه به حرفا نیهست یشما چطور متخصص قلب _

 قلب مضره ؟ یسالمت یبرا گاریکه س نیندار

 ؟ خورهیکه از کوزه شکسته آب نم یدید ی: کدوم کوزه گر

 نیکن یسع سیاصال خوب ن گاریباال انداخت : به هر حال س شانه

 دینخ هم نکش هی همون
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 خانوم ؟ گهیبر چهره داشت : چشم امر د یهنوز لبخند بزرگ عماد

 گاریبه من چه اصال ، انقدر س دیلبش را به دندان گرفت : ببخش لوفرین

 نیرو خفه کن بیو با دودش دکتر اد نیبکش

 ینکش منم گفتم چشم ول یگفت یشی: چرا ناراحت م دیبلند خند عماد

 دمینم یقول
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 سرش را با تاسف تکان داد و او هم بالخره لبش به لبخند باز شد لوفرین

 ؟ هیاز پشت سرشان هر دو برگشتند : دکتر نظر شما چ ماین یصدا با

 ؟ یراجع به چ _

 به خاطر رهیبگ یمهمون هیخواد  یم مایزودتر به حرف آمد : ن مهران

 خواهرش من گفتم عصرونه باشه بهتره تیموفق

 نهیهز خوامیآقا من م زنهید : باز حرف خودش منگاهش کر یچپک ماین

 ؟ یزن یشام بدم تو جوشش م کنم

 را باال آورد و با شیبود عماد دست ها رهیبا تعجب به آنها خ لوفرین

 شام ولیگفت : ا طنتیش

 ارمیهم م دهیکه بگه من سپ یخال نیشرو یبا خنده گفت : جا مهران

 هم دهیسپ یپکره که تنها اومده جا یلیسفر خ نیا چارهیآره واقعا ب _

 داد کنفرانس
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 تهران پس من میگردی: فردا صبح که برم دیحرفشان پر انیبه م ماین

 همسرشم نیپور هم بگ میشب شام منتظر همه هستم به دکتر کر فردا

 ارهیب

 با خودم ارمیهمراه م هی: عه پس منم  دیباز هم خند عماد

 حرکتا نیاز ا شنومیم دیجد یازی: عه چ دیمهران باال پر یابروها

 ؟ ی؟ چرا تا حاال رو نکرده بود یتور کرد ویبال ک یکردینم

 و زمزمه وار گفت : دیدر صورتش کش یبا همان لبخندش دست عماد

 مزخرف بگو مهران کمتر

 نویا یکردند گفت : حرفا یکه با تعجب نگاهش م مایو ن لوفریبه ن رو

 کم منحرفه هی نیرینگ یجد

 مخ کدوم نمی؟ حاال بگو بب یزن یم کیشما که در خفا ت ایمن منحرفم  _

 ؟ یزد یبخت بد
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 بر لب ضیعر یلبخند ماین یلبش به دندان گرفته بود تا نخندد ول لوفرین

 داشت

 مخ کدومه منظورم از همراه یدهنت ببند مهران آبرو برام نذاشت ی: ا

 بهاره

 نتوانست خودش را کنترل کند و یابتدا لبش به دندان گرفت ول مهران
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 بر زبان ییزهایچ دهیبر دهیو در همان حال بر دیخند یحالت انفجار به

 ____من  ____فداش بش ____بها __حال کر یریآورد : بم یم

 یکه از خنده اشک در چشمش جمع شده بود دوال شد و سع یحال در

 اخم همراه لبخند عماد دنیبا هر بار د یخنده اش را کنترل کند ول کرد

 لب در گوش ریو ز دیچسب مایبه ن شتریب لوفرین دیخندیبا شدت م دوباره

 آهسته گفت : خدا شفاش بده او

 او دستش را دور یلبها یخنده رو دنیو با د دیبه طرف او چرخ ماین

 کرد کیبه خودش نزد شتریاو حلقه کرد و او را ب کمر

 یآرام رو لوفریتل بازگشتند نبه دوازده بود که به ه کینزد ساعت

 یخودش مرتب کرد و آن را تا رو یپتو را رو دیدراز کش تخت

 از آنکه به آن سفر آمد خرسند بود گالره چقدر ذوق دیباال کش گردنش

 را گرفته است شک یقیمقاله تحق نیبهتر ریاو لوح تقد دیشن یوقت کرد

 یشد و دست در گردنش م یرد م یاز داخل گوش توانستیاگر م نداشت

 از کاشتیگونه اش م یمحکمش رو یهاب**و*س*ه و دو تا از آن  انداخت

 مشکوک بود صبح قبل پرواز یکم یخبر یب نینبود و ا یخبر مژگان

 گرفتیاو حتما تماس م با

** 

 ساده یو مژگان بعد از دانشگاه به آنجا آمده بودند مژگان مانتو گالره

 دیپوش یا یو شال مشک نیشلوار جهمراه با  یرنگ کوتاه یخردل
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 کرد گفت : یم دیکم رنگش را تجد یرژ مس نهیکه در آ همانطور

 ؟ ستین نینازن

 تخت گذاشت : نه فردا امتحان یو کت و شالش را رو دیکش یآه لوفرین

 داره رفته خونه دوستش درس بخونه کیزیف

 روشنش یآب نیبه تن داشت که شلوار ج یکاربن یبافت آب کیتون گالره

 و ختیفر شده اش را دورش ر یرا کامل کرده بود موها پشیت هم

 پاشنه بلندش را بپوشد و یکرد کفشها یگرفت و سع زیبه لبه م دست

 شد تو یم یخوب چ لوین یریبم ی: ا زدیلب غر م ریز همانطور

 من رو یدادیانقد عذاب نم یگرفتیم یمهمون رستوران

 یاز موها یدسته ا دیپوش دشیپ سفتا یاش را رو یکت مشک لوفرین

 هم تو مایوگرنه ن ایبنداز نایرو ا یچ هی:  دیرا در دست گرفت و کش او

 رونیب کنهیاز تراس پرت م یبا جنابعال یهم من رو به خاطر دوست رو

 داد هیرفت و لبه تخت نشست و به تاج آن تک سهیاز خنده ر مژگان

 یرا باال انداخت : حرفشم نزن کل شیابرو کیحق به جانب  گالره

 کله سحر پا شدم وقت گذاشتم و فر کردمشون صبح

 بزنم شونیکیتونستم مخ  دیشا یدیزد و گفت : خدارو چه د یچشمک

 ستاین یا کهیهم بد ت هیهمراه فتح شهیکه هم بیاد نیا
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 نثارش کرد و با خنده گفت : از من گفتن بود خود یا وانهید لوفرین

 یدان

 کجاست ؟ مایآقا ن نیا االن _

 دونم فکر کنم اتاقشه یباال انداخت : نم یا شانه

 کنمیامتحان م ومدهیکس ن چیو گفت : االن که ه دیچرخ لوفریطرف ن به

 یخوایکار م یگرد شده نگاهش کردند : چ یو مژگان با چشمها لوفرین

 ؟ یبکن

 پارچه بنداز سرت کهیت هینشو حاال  وونهید یصاف نشست : گل مژگان

 که یریمینم
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 زد و گرید یچشمک دیکش نییرا پا رهیبه سمت در رفت و دستگ گالره

 با دندیدر سرک کش یو مژگان هم زمان از ال لوفریاتاق خارج شد ن از

 یدر دست دارد و جلو یکه کتاب دندیرا د ماینظر به کل سالن ن کی

 محکم به سمت یدرون مبل لم داده بود گالره با قدم ها نهیشوم

 پاشنه یتا صدا دیکوبیرا محکم تر م شیرفت و از قصد پا آشپزخانه

 گالره دنیسرش را از کتابش بلند کرد و با د ماین چدیدر سالن بپ شیها

 نگفت تنها یزیچ یانداخت ول نییپر رنگ باز هم سرش را پا یاخم با

 یفوت کرد و کتاب را رو رونیمکث نفسش را ب یکه کرد با کم یکار
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 چشم دوخت نهیپرتاب کرد و به آتش درون شوم زیم

 شد سرش را داخل آورد و گفت : انیبزرگ بر لبش نما یلبخند لوفرین

 نظر اکتفا کرد هیبشم که به همون  امیداداش با ح قربون

 اخلدوباره لبه تخت نشست که در با شدت باز شد و گالره به د مژگان

 : دیکشیاش را از پشت باال م یدامن تنگ مشک پیداشت ز لوفرین دیپر

 شد ؟ یچ

 من بخوره ؟ کیبه رنگ تون یشال دار هی لوین گمیاااممم م _

 صندل راحت هیبلند شد : آهان  کبارهیبه  لوفریخنده مژگان و ن یصدا

 بلنده یادیز نیا خوامیم ترم

 یریحجاب نگ یخواستیشما که م _

 گفته ؟ ی: ک

 نظرم عوض شد هویخندان آنها نگاه کرد : خوب  یچشمها به

 با ناله گفت : ختیفرو ر شیبار سد دفاع نیهم به آنها نگاه کرد ا باز

 شهیالزم م ییکه آدم دستشو کنهینگاه م نیهمچ ماین نیا

 را شیکه موها یرا به دست گالره داد و او در حال دیشال سف لوفرین

 با کف دست لوفریکرد آن را گرفت ن یمحکم م رهیسرش با گ یباال

 زانو بود کرد : ریدامنش که تا ز نییبه پا ینگاه دیلباسش کش یرو

 شدم ؟ خوب
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 کم رژت کم رنگه هی _

 یلیبه صورت متفکر گالره نگاه کرد : در عوض مال تو خ لوفرین

 غهیج

 و ندهتو ر یدوست انیحکم پا مایتکان داد : امشب ن یبا تاسف سر سپس

 هیلیخ دستم

 دیکش قیعم ینفس لوفرین دندیمهمانها رس یعنی نیزنگ در آمد ا یصدا

 در یجلو ماین رفتندیرفت و پشت سرش گالره و مژگان راه م رونیب و

 در بودند یتر روبرو نطرفیا یبود و پدرش و مادرش هم کم ستادهیا

 قرار گرفت طبق قانون مایجلو رفت و کنار ن لوفرین» خانم ها مقدمند  «

 پنج شش ساله را در یوارد شد که دست پسر بچه ا دهینفر سپ نیاول

 پور بعد میهمان دکتر کر ای نیداشت پشت سرش همسرش شرو دست

 دو نفر هم نیوارد شدند ا یو دکتر فرهاد نیآنها هم دکتر راست از

 ریتاخ یو با کم یجفت بودند بعد از آنها دکتر رحمت شتریبا هم ب ظاهرا

 در یکه فرشته کوچک یمهران و سپس عماد در حال یا هیثان چند

 خوش آمد ییبه همه با خوشرو لوفریخواب بود وارد شدند ن شآ*غو*ش

 نیایرو به عماد گفت : دکتر ب لوفریشدند ن ریهمه جاگ یوقت گفتیم

 دیشیم تیاذ نیتو اتاق من راحت بخوابه خودتونم دار نشیبزار

 بهار اگر یبهار زد و گفت : ممنون ول یشانیپ یرو یآرامب**و*س*ه  عماد
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 کنم وگر دارشیب دیبا گهید ترسهیبشه م داریاز خواب ب بهیغر یجا تو

 خوابهیشب نم نه

 بود : عمو ستادهیعماد ا یپا یجلو زانیآو یبا لبها دهیپسر سپ انیک

 بوسش کنم ؟ هی شهیم

 نشاند : حاال شیپا یو رو دیرا کش انیو مهران دست ک دیخند عماد

 ؟ یبد شییماچ آبدار به دا هی شهینم
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 گونه اش را پاک کرد و یرو انیمحکم به گونه او زد ک یاب**و*س*ه  سپس

 چندش به مهران نگاه کرد و خنده جمع را به صدا در آورد گالره با

 یعنی؟  شهییمژگان نشسته بود با تعجب در گوش مژگان گفت : دا کنار

 ؟ یچ

 با تشر پسرش را نیندانستن باال انداخت شرو یبه معنا یشانه ا مژگان

 ؟ مودب باش انیقرار داد : ک خطاب

 ابتدا شیعماد تکان خورد و قبل از باز کردن چشمها آ*غو*شدر  بهار

 و با دیرا دور گردن او حلقه کرد خودش را باال کش شیها دست

 ؟ ییکو بابا انیخمار از خوابش گفت : ک یچشمها

 به بغل دستش اشاره زد بهار ناگهان به پشت سرش نگاه کرد و او عماد

 ؟ نییپا ایمنه ب ییو حق به جانب گفت : دا دیمهران د یپا یرو را
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 اش را یانگار اسباب باز دیپر نییمهران پا یپا یبا خنده از رو انیک

 آورد نییو او را پا دیبود که انقدر ذوق کرده بود دست بهار را کش دهید

 یکه نم یچند نفر دنیبا د ستیاطرافش نگر یابتدا به چهره ها بهار

 شد زانیعماد آو یدوباره به پا شناخت

 را یخال ینیتعارف کرد س یدور به همه چا کیبعد از آنکه  لوفرین

 آرام سرش را سمت او چرخاند ماینشست ن مایاپن گذاشت و کنار ن لبه

 دوستت مومن شده نمیبیآهسته گفت : م یبا صدا و

 کوتاه انداخت و با یبه گالره نگاه یو فور دیمنظور او را فهم لوفرین

 نبود دایپ ییبود و تار مو دهیسرش کش یاو که شال را تا جلو دنید

 دختر نیشکل گرفت : ا شیلبها یپر از تعجب و تمسخر رو یلبخند

 هیباز وونهید یخدا

 شیوونگیثابت شد دبه بنده که  ششیساعت پ میبله با حرکت ن _

 زد و یهم لبخند مایبا همان لبخند لبش را گاز گرفت ن لوفرین

 شد..... رهیبه گالره خ نامحسوس
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 بلند مربوط یرفت تنها سر و صدا شیپ یرسم یکامال با جو یمهمان

 در شانیخنده ها یکردند و صدا یو بهار بود که دنبال هم م انیک به

 از آنها یکی یجوان از جشن عروس یپزشکها دیچیپیخانه م تمام
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 بایتقر یدر هوا نکهیبود ظاهرا ! و ا نیکردند دکتر راست یم صحبت

 بهتر است جشن در سالن گرفته شود عماد در فکر بود مسعود دیع سرد

 زیچ هیبه نظر من جشن تو باغ  یسرده ول دیع گهیهم م ی: شاد گفت

 عماد ؟ هینظر تو چ گسید

 چانه ریبه عماد که ساکت بود نگاه کردند عماد دست از ز یهمگ سپس

 و صاف نشست : خوب باغ درسته دیخودش را باال کش یو کم برداشت

 ؟ گهیزمان د هی نیبنداز شهیسرده نم یلیهنوز هوا خ دیع یول بهتره

 رانیا ادیب یا گهیزمان د تونهینم ینه پدر شاد _

 ستمین رانیا دیمنم ع ادیتکان داد : به احتمال ز یسر عماد

 با پدر و گهیبهار اشاره کرد و ادامه داد : بهار تا دو سه روز د به

 دارم برم یرو وقت خال دیمنم فقط ع کایرن آمر یم مادرم

 ؟ میکار کن یگفت : عه پس چ زانیآو یبا لبها مسعود

 نیبرنامه تون به هم بزن خوادیشانه باال انداخت و با خنده گفت : نم عماد

 رستوران با هی نیبریشب شام من رو م هیعوض شما و خانومت  در

 نیاریشهر از دلم در م یاون باالها کالس

 باز به او نگاه کرد : نوکرتم هستم داداش شما جون شیبا ن مسعود

 که بده هیک بخواه

 رضا یو عل نایو سپس سربه سر س دندیاو خند یشوخ نیبه ا یهمگ

 مگر یباشد ول دیاز آن دو با یکیمال  یکه انشااهلل مراسم بعد گذاشتند
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 ؟ ! یازدواج کن دیتو هم با دیجرات داشت به عماد بگو یکس

** 

 شده بود که سر ساعت مقرر هیاز رستوران ته شام
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 قرار داده شد زیم یبود رو دهید هیخانم ته هیکه سم یو با مخلفات دیرس

 نیک دون رو بداون نم شهیم یرو به گالره گفت : خانم فرامرز عماد

 من ؟ به

 هول زده نمک دان را برداشت و گفت : بله استاد گالره

 یگیکه م میکرد و با ته مانده لبخند گفت : مگه سر کالس یاخم عماد

 ؟ استاد

 بگم استاد ؟ یخوب چ _

 یبه من گفت یروز اول سر کالس چه جور ادتهی:  دیبلند خند عماد

 ؟ استاد

 آورد رو به او گفت : استااااد یاو را در م یکه ادا یدر حال سپس

 دیانداخت : ببخش نییو گالره با شرم سرش را پا دندیخند همه

 کنمیمنم اون موقع جبران م یخانم فرامرز کهیآخر ترم نزد _

 تکرار نکنم گهید دمیقول م دیتوروخدا ببخش ی: وا

 یعنینه رو به غ......  چارهیبا خنده گفت : بس کن عماد دختر ب مهران
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 یگفتن انداخت دیببخش

 به طرف او برگشت ابتدا یمصنوع یو با اخم دیاو خند یبه سوت عماد

 که کل کالس روز اول من ینیبب یزد و سپس گفت : آخه نبود یچشمک

 به مسخره گرفتن رو

 او شده بود گفت : حاال به خاطر یکه متوجه آن چشمک و شوخ مهران

 دفعه رو ببخش نیا من

 به طرف گالره برگشت که او با التماس تند تند سرش را باال و عماد

 خنده زد : شامت رینتوانست نخندد و بلند ز گریکرد عماد د یم نییپا

 کردمیم یدختر داشتم شوخ بخور

 که وا رفته بود گفت : ممنون استاد گالره

 استاد گهیباز م _

 کرده ها گل طنتتیرضا با اعتراض گفت : عماد امشب ش یبار عل نیا
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 سر به سر دانشجوها گذاشتن اصال قند تو دل آدم آب دهیآخ حال م _

 یچ هی گمیم یچ هیاستاد اصال  گنیبا ترس و لرز بهت م یوقت شهیم

 دیشنویم

 یدوست من نلرزون ما آرزو نی: عه دکتر انقد تن ا دیخند لوفرین

 ها میتو لباس عروس دار دنشید
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 دیرسیم گریگوش به گوش د نیکه از ا یشیگالره با ن دیبلند خند عماد

 او گرفت : د ببند اون رو یاز پا یشگونیآنها نگاه کرد مژگان آرام ن به

 یپر رو آبرو برامون نذاشت دختره

 گفت : نییپا یلیخ یبه هم چفت شده با صدا یاز پشت دندان ها گالره

 یمژ یش الل

 ادامه داد مهران سرش را به پهلو چرخاند و ضشیبه لبخند عر سپس

 متوجه حرف زدنش نشود گفت : یکه کس یدر گوش عماد طور آهسته

 ؟ چه خوشش هم اومده از عروس شدن یرو دار طرف

 دهانش گرفت و یبه جمع کردن خنده اش داشت دست جلو یسع عماد

 طرف بازار ظاهرا نیهم نا محسوس لب زد : اون رو ول کن برو ا او

 کننی، دارن تو دلش قند آب م یکی

 ! مایبه ن دیصاف نشست و به همه چهره ها نگاه کرد و رس مهران

 : اوه اوه فاتحَه

 از کبابش را سر چنگال زد و بهار را صدا یو تکه ا دیآرام خند عماد

 و به دستش داد کرد

 یها طنتیگالره و ش یها یمهران و حاضر جواب یها یمزه پران با

 آرام کردنشان شب به یبرا نیعماد و شرو یو تشر ها انیو ک بهار

 .دیرس انیپا

 خواست لوفریقدم شد مادرش از ن شیبردن گالره و مژگان پ یبرا ماین
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 که ییبا آدرس ها مایتنها نباشد ن مایاو هم برود که هنگام برگشت ن تا

 که گالره ییکرد سپس به آدرس ها ادهیابتدا مژگان را پ دادندیم آنها
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 که دفترش در آن قرار داشت یابانیکه به خ یعمل کرد زمان دادیم

 دفتر منه کیگفت : عه چه جالب منزلتون نزد دیچیپ

 کم مشکل هیمن  میخونه خالمه ما خودمون اطراف تهران نجاینه ا _

 دختر هیالبته  شهیمزاحم خالم هستم هم نیهم یو آمد دارم برا رفت

 رهیمزاحم منه انقد که رو مخم راه م شتریدارم اون ب خاله

 دختر خالت هنوز یناگهان به طرف او برگشت : گل یول دیخند لوفرین

 ؟ گردهیکار م دنبال

 بره ییهر جا زارهیشوهر خالم نم یآره ول _

 ؟ ینگرفت یتو هنوز منش مای: ن دیچرخ مایبه طرف ن لوفرین

 خوشم یتکان داد : نه هنوز البته دو تا امروز اومدن ول یسر ماین

 کم خنگ بود هیهم  یکیبد حجاب بود و اون  یکی ومدین

 بود تو اون رزادیخانم ش دیو سپس ادامه داد : ورژن جد دیخند ماین

 الهیسر

 نشیبب ادیب میدختر خاله گالره رو بگ نیا یخوایم _

 ؟ چن سالشه ؟ هیچ التشیبه گالره انداخت : تحص ینگاه نهیاز آ ماین
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 ؟ هیحجابش چجور تینه ؟ و از همه مهمتر وضع ایکار داره  سابقه

 داره وتریکامپ پلمیرخ او نگاه کرد : د میباال رفته به ن ییبا ابرو گالره

 سالشه سابقه مار به اون صورت که بشه اسمش کار کیو  ستیب

 زرنگ و بالس و حجابش هم نرماله مثل یلیخ ینداره ول گذاشت

 خودمونه

 ؟ قایدق هیزد و گفت : منظورتون از خودمون ک یلبخند ماین

 سر شب او دارد لبش را به دندان ییاو اشاره به ماجراجو دیفهم گالره

 به یمعذرت خواه هیمن ..... اممم  مایآقا ن گمیو گفت : اممم م گرفت

 ومدمیم رونیضع از اتاق ... اممم ببا اون سر و و دیبدهکارم نبا شما

 چن تا خانم تو خونه یوقت دیمن بود نبا ری: نه تقص دیبلند خند ماین

 شستمیاونجا م هستن
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 نیاش را جمع کرد و به آنها نگاه کرد : جمع کن ینیبا چندش ب لوفرین

 کننیو پاره م کهیت یتعارف چه

 خنده زدند ریشدند و ناگهان هر سه ز رهیخ لوفریدو به ن هر

 صبر کردند تا یشد و در ر ا بست کم ادهیهمان تعارفات گالره پ با

 لویحرکت کرد : اااممم ن مایخانه شد سپس ن وارد

 هوم _
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 ؟ یشناسیدوستت چقدر م نی: ا

 در کل یکم خل و چله ول هی میگالره ؟ از سال اول دانشگاه با هم _

 از مژگان هم بهتره شهیبه گوشش نرسه پر رو م هیدوست خوب یلیخ

 : چطور ؟

 هاش هم به دل یباز وونهیگالره د یول هیمنطق یادیخوب مژگان ز _

 یو اون شکل نمیبب مایعکس العمل ن خوامیمثل امروز گفت م نهیشیم

 رونیب اومد

 یمورد عالقه ا یخورده ا ینیریش ینشون کرده ا ی: اااممم نامزد

 نداره ؟ یزیچ

 روشن تر به شینگاه کرد عسل چشمها مایبراق ن یبه چشمها لوفرین

 یآمد گفت : برا یلبش کش م یکه کم کم رو یآمد با لبخند یم نظر

 اون وقت ؟ یبدون یخوایم یچ

 گمیداد : ولش کن خستم دارم چرت و پرت م یسرش را تکان ماین

 سکوت گفت : قهیشد بعد از چند دق رهیبا همان لبخند به او خ لوفرین

 اشمدل عاشق داد قربون

 نویا ییجا ینگ هی: عه نه عشق چ دیبه شدت به طرف او چرخ ماین

 یندازیرو تو هول و وال م مامان
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 گریدست فرمان را گرفت و با دست د کیبا  ماین دیبلند خند لوفرین

 —— — —دارد  یغم دمیعالم هر که را د ارانی: ز هوش دیسرش کش پشت

 ——دارد  یهم عالم یوانگیشو د وانهید دال — —

 نه ؟ ستیهم بد ن یوونگیکم د هیخندان نگاه کرد :  لوفرین به

** 

 کنار تخت زانو زد نیاتاق را پر کرده بود نازن یهق هقش فضا یصدا

 نشد با عجله از اتاق خارج شد در داریب یکرد ول شیبا ترس صدا و

 را رهیدستگ دینشن یجواب یاتاقشان ضربه زد وقت یبه در کنار یکیتار

 نه مگر مهم بود ؟! ایآمد  یخوشش م مایداد و وارد شد حاال ن نییپا

 ؟ مایاو را در دست گرفت : ن یو بازو ستادیا مایتخت ن کنار

 شده ؟ ی؟ چ نینشست : نازن شیبه ناگهان در جا ماین

 کار کنم یدونم چ ینم مای، زود باش ن لوفرین _

 بلند از اتاق خارج شد لبه یکنار زد و با قدم شیپا یپتو را از رو ماین

 او گذاشت : تب نداره سیخ یشانیپ ینشست دست رو تخت

 عرق کرده یول _

 نهیبی: داره کابوس م

 ؟ میکار کن یحاال چ _

 در صورتش شیبود کرد موها شانیبه او که در خواب پر ینگاه ماین

 و هق هقش همچنان بلند دادیبود و سرش را به اطراف تکان م ختهیر
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 کرد یرنگش ناله ا یب یلبها یرا چنگ زد و از ال رشیفه زمال بود

 بکن یکار هی مایگفت : ن مایاش گرفته بود رو به ن هیگر نینازن

 نهیبب یمغز بیممکنه آس میکن دارشیب دینباب**و*س*ه کا هیوسط  _

 ماینشست ن شیو در جا دیزد خودش از خواب پر لوفریکه ن یادیفر با

 ش گرفتآ*غو*شانداخت و او را در  شیدور بازوها دست

 : چه خبره ؟
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 سین یزیلب گفت : چ ریآهسته و ز دیبه طرف در چرخ ماین سر

 دهید خواب

 نمیرا از جا بلند کرد : بلند شو بب مایخانم جلوتر آمد و ن هیسم

 اریآب ب وانیل هی نینشست : نازن لوفرین یروبرو خودش

 مامان به من نگاه کن لویرا با دست قاب گرفت : ن لوفرین صورت

 سین یزیچ نترس

 را باز کرد و به چهره مادرش چشم دوخت : شیآهسته چشمها لوفرین

 حالش خوب نبود درد داشت صورتش دادیفرزاد داشت جون م مامان

 از من برگردوند رو

 خانم هیکرد سم یم هیو گر گفتیهمان طور تند تند از خوابش م لوفرین

 کرد و سپس کمکش کرد تا کیشکش نزدخ یآب را به لبها وانیل
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 مایکرد گفت که بخوابد ن یم هیهم که هنوز گر نیبخوابد به نازن دوباره

 کنار آنها نشست و گرید یهم به اتاق خودش فرستاد خودش کم را

 ندارند به اتاق خودشان رفت یمطمئن شد مشکل یوقت

** 

 برم خوامیمن نم یی: بابا

 داشت خودش را کنترل یاش فشار داد سع نهیبه س شتریبهار را ب عماد

 بود که انقدر یبار نیاول نینشکند ا ینیفرشته زم نیا یو جلو کند

 یاش گذاشت و سع نهیس یسر بهار را رو شدندیاز هم دور م یطوالن

 از هق هقش کم کند کرد

 عمه عاطفه تنگ شده ؟ یدلت برا یگفتی: بهار خانوم ؟ شما مگه نم

 امیمنم م یبش داریب یه چن شب بخوابعم شیپ دیشما بر خوب

 ؟ یدیصورت عماد گذاشت : قول م یسر بلند کرد و دست رو بهار

 امیکه زود ب دمیم ییبله قو ل بابا _

 باز نشد شیاخم ها یاش بند آمد ول هیقانع شد گر بهار
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 انداخت که با شینگاه را به آن فرشته زندگ نیآخر شهیاز پشت ش عماد

 آزاد دورش از یصاف مشک یموها یو کاله کج رو ییمویل یپالتو آن

 گذاشت و آن را شهیش یعماد دستش را رو نمودیفرشته تر م شهیهم
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 دست تکان داد مشتش را باز کرد و شیپله ها برا یکرد بهار باال مشت

 بود به خودش هودهیتالشش ب گریتکان داد د شیرا در هوا برا دستش

 نهیدر س یفتنش احساس کرد حفره ابا ر دیدروغ بگو توانستینم که

 اش کم شد یاز زندگ یزیکرد چ یشد احساس م جادیا اش

 قیعم ینشست و نفس یشد کم نشیرفت و سوار ماش یطرف خروج به

 رونینخ ب کیرا از داخل داشبورد برداشت و  گارشیپاکت س گرفت

 اش را روشن کرد هنوز به ییگذاشت فندک طال شیو کنج لبها دیکش

 گاریدر سرش گفت : س فیظر ییآتش نزده بود که صدا گاریس تن

 دینخ هم نکش هیهمون  نیکن یسع سیخوب ن اصال

 را روشن کرد گارشیزد و س یلبخند

** 

 نداد به یبرگه ا لوفریبه ن یهمه پخش کرد ول نیبرگه ها را ب عماد

 یکرد کامال مشخص بود اوضاع روح یچشمش نگاه ریز اهیس هاله

 لوفریدر حال غر زدن بود عماد نگاه از ن نایس شهیندارد مثل هم یخوب

 انداخته میاگر به خاطر بابات نبود تا حاال از ت نایو گفت : س گرفت

 یکنیانقد که غرغر م رونیب بودمت

 یکرد و سرش را به نشانه تاسف برا یمیپدر خنده مال یرحمت دکتر

 ساکت شد یشد ول انیبر لبش نما یلبخند بزرگ نایتکان داد س نایس

 یباز شیشده جلو یهنوز در سکوت با خودکار و کاغذ خط خط لوفرین
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 و دیشنیشد را نم یکه رد و بدل م ییکرد و متوجه جمع نبود صحبتها یم

 یعنیبود  شیخواب شب پ یداشت فکرش پ یکیزیف یحضور فقط

 فرزاد یهم داشت ؟ اگر داشت آن دست و پا زدن ها و ناله ها یریتعب

 داشته باشد ؟ توانستیم یریتعب چه
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 اومده ؟ شیپ ی: مشکل

 که غرق یبه جز خودش ، عماد و دکتر رحمت یرا بلند کرد کس سرش

 یاهیدر اتاق کنفرانس نمانده بود به س یپرونده بود کس کی در

 عماد نگاه کرد : نه یچشمها

 سیانگار حالت خوب ن _

 : خوبم

 ؟ نینداد قیتحق یبرا یزیمکث کرد : چرا به من چ یکم

 رفته ؟ ادتیامتحانات  _

 برم ؟ تونمیتکان داد : م دنیفهم یبه معنا یسر لوفرین

 برخاست و برگه و خودکارش شیبا دست به در اشاره کرد از جا عماد

 گفت و رفت یگذاشت با اجازه ا دشیروپوش سف بیدر ج را

 یکم حوصله ا یستیشده عماد ؟ امروز رو به راه ن ی: چ

 یخوابیکم ب هیصبح زود بهار و پدر و مادرم رو بردم فرودگاه  _
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 کرده تمیاذ

 به او نکشیع یسرش را از پرونده بلند کرد و از باال یرحمت دکتر

 بشه ؟ ادیکه کم و ز ی؟ تو مگه خوابم دار یکرد : تو و کم خواب نگاه

 هیکج زد و گفت : خوووب  یلبخند دیبه پشت گردنش کش یدست عماد

 بهار کالفم کرده یدور کم

 قرار داد : خووب چرا زیم یرا برداشت و رو نکشیع یرحمت دکتر

 ؟ یندار شیبره تو که طاقت دور شیفرستاد

 شده ادیز یلیبهار به من خ ی: وابستگ دیرا مال شیچشمها یکم عماد

 براش الزم بود یسفر و دور نیا

 نیکه گفت : هم رفتیبلند شد به طرف در م شیاسمش از جا جیپ با

 من یالزم برا طور
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** 

 روپوشش را باز کرد که یحال عوض کردن لباسش بود دکمه ها در

 را بست و با شیدوباره دکمه ها دیدر اورژانس را شن یدکتر فتح جیپ

 به سمت اورژانس رفت اورژانس پر سر و صدا بود و پر از سرعت

 هره اش آشنا بودآمد چ یم یزن یزجه ها یو آمد پشت در صدا رفت

 است محمد محمد گفتن از زبانش دهیآمد کجا او را د ینم ادشی یول
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 داده بود و شانه هیتک واریبه د هیهم کنارش در حال گر یافتاد مرد ینم

 افتاده بود و یماریب نهیس یوارد اورژانس شد عماد رو دیلرزیم شیها

 جلوتر رفت گشتیبرنم مارینداشت و ب یا دهیفا یول دادیم یقلب ماساژ

 گفت : لوفرین دنیبا د دادیم یدستور انشیبه هر کدام از اطراف عماد

 زود باش دستگاه شوک رو آماده کن لوفرین

 بر یابتدا هاج و واج به او نگاه کرد سپس با تشر عماد مبن لوفرین

 که عماد یدرجه ا یو موج را رو دیداشتن دستگاه را جلو کش عجله

 شد باز هم شتریبار دو بار درجه ب کیستش داد کرد و به د میتنظ گفت

 لوفریدستگاه را به دست ن یدینداشت عماد با ناام یا دهیفا گرید یتالش

 گفت دو دستش را در هم مشت یدیتخت ببخش یرو ماریرو به ب داد

 منقطع دستگاه یاش ضربه زد صدا نهیس انیو با تمام توانش به م کرد

 اش یشانیرا به پ نشیعماد آورد لبه آست یقلب لبخند را بر لبها ضربان

 دور شد یکرد از تخت کم یبود داشت تالش م قهیدق ستیدرست ب دیکش

 گمیم کیتبر نیجلو رفت و گفت : خسته نباش لوفرین

 دیداد : محمد با هیپشت سرش تک زیزد به م یلبخند خسته ا عماد

 بشه چهیدر وندیپ دیکشوره با یاضیر یاز نخبه ها گشتیبرم

 نهیاو را همراه پدر و مادرش در اتاق معا ستیآمد او ک ادشی ازهت

 بود دهید عماد

 ؟ میکار کن یبه هوش اومده چ ماریب ی: دکتر فتح
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 وی یس یآ یبرا نیرو به پرستار گفت : آمادش کن عماد
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 ؟ یرفتیم دینبا یینجایبرگشت و ناگهان گفت : تو چرا ا لوفریطرف ن به

 زیچ هیمنم بتونم  نیکمک بخوا دیگفتم شا نیشد جیپ دمید یچرا ول _

 گرفتم ادیکه با اون ضربه آخرتون  رمیبگ ادی دیجد

 ؟ اون مشت محکم رو که یگرفت ادی یزد : چ یتر قیلبخند عم عماد

 دنیم ادیهم  هیاول یکمک ها تو

 معذرت ماریشما از ب نیکه قبلش کرد یزد : نه کار یهم لبخند لوفرین

 ! ماریگرفتم احترام به ب ادی نویا نیخواست

 شد رتیکرد و گفت : د یگرفت تک خنده ا زیاش را از م هیتک عماد

 امیکنم ب یدختر برو لباس عوض کن منم محمد رو بستر گهید

 خونه رسونمتیم

 نه آخه .... _

 وقته ریتکان داد و گفت : د ینگذاشت او حرفش را تمام کند دست عماد

** 

 توراهم ...... اممم نه نگران امی...... دارم م: الو ..... سالم مامان 

 ...... چشم ..... خدافظ امیدارم م یبا دکتر فتح نباش

 به عماد کرد : مامانم سالم رسوند ینگاه
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 تکان داد : سالمت باشن نییسرش را به پا عماد

 ..... سالم مایبود : جانم ن مایبار ن نیاش زنگ خورد ا یگوش دوباره

 دستت ی..... آهان باشه گوش

 را به طرف عماد گرفت : با شما کار داره یگوش

 آن مایرا گرفت و بعد از صحبت با ن یباال انداخت و گوش ییابرو عماد

 آمد یکه از آسمان م ییمحو دانه دانه برف ها لوفریبه او برگرداند ن را

 ادهیفرزاد عاشق پ ادیو متوجه صحبت او نشد گفت : داره برف م بود

 برف و بارون بود ریز یرو

 بچکد را گرفت نییکرد پا یم یکه سع یاشک قطره
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 یراحت زنگ یتونینم یکن یخاطره باز ی: اگر مدام تو فکرت بخوا

 یکن

 ادی یزیهر چ دنیاگر با د گفتیجواب او سکوت کرد درست م در

 هم دست از سرش بر گاهشیگاه و ب یکابوسها نیا دیشا کردینم گذشته

 از دست دادن نیدونیلرزان گفت : شما نم ییآهسته با صدا داشتیم

 یچ یعنی یکه دوسش دار یکس

 دونم ؟ یکه نم یدونیاز کجا م _

 به چهره متعجب او ینگاه میمحکم تر به فرمان زد ن یچنگ عماد
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 کردمیکه حس م یرو درست وقت یکیو به جلو نگاه کرد : منم  انداخت

 از دست دادم عاشقشم

 وقت چیبزرگ برام گذاشت که ه یادگاری هی یث کرد : ولمک یکم

 کنمیوقت نگو درکت نم چینکنم پس ه فراموشش

 در شیشد حس کرد مردمک چشمها رهیبه او خ گرید یکم لوفرین

 نا ابانیخ دنینگاه کرد با د رونیاز او رو گرفت و به ب دیلرز شانیجا

 نیریم نیگفت : فکر کنم اشتباه دار آشنا

 خونه من میریبند زد : م مین یلبخند عماد

 دهیشود که نترس نیمنکر ا توانستیپشتش را به در چسباند نم لوفرین

 کیاونم تا  انهیدر جر مایکش آمد : ن یموز یعماد به لبخند یلبها بود

 ادیم گهید ساعت

 کار ؟ یچ _

 گهیم ادیدونم گفت م ی: نم

 را با نگیساختمان چند طبقه نگه داشت در پارک کی یجلو عماد

 شدند با ادهیرا پارک کرد و پ نیباز کرد و داخل رفت ماش موتیر

 نیبه ماش ینگاه لوفریرا قفل کرد ن نیماش یدر دستش درها ریدزدگ

 گالره افتاد فیتوص ادیرنگ او انداخت و  یآب» سوار بر  شاهزاده

 رنگ یاسب آب« آمد  شیلبها یلبخند رو ناخودآگاه
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 ؟ یخندیم ی: به چ

 به قول گالره یبه شاهزاده سوار اسب آب _

 : امان از زبون اون دختر دیکرد و خند نشیبه ماش ینگاه عماد

 تا او اول وارد شود ستادیهم به طرف آسانسور رفتند عماد کنار ا با

 دکمه که طبقه ششم بود را نیتر ییخودش هم وارد شد و باال سپس

 فشرد

 خونه من تا شام هم نیایمن گفتم ب یدفترش ول میخواست که بر مای: ن

 میهم باش دور

 نیدستپختم رو دوست داشته باش دوارمیمکث کرد : ام یکم

 ؟ نیکنیم یشما تنها زندگ _

 کنهیم ی: تنها که نه بهارم با من زندگ

 نداره ؟ یا گهیبهار کس د _

 شهیی: مهران دا

 ی؟ پس چرا شما ازش نگه دار شهییباز به او نگاه کرد : دا یدهان با

 ؟ نیکنیم

 به مادرشه نید یادا نکهیتلخ کرد : بزن به حساب ا یتک خنده ا عماد

 وقت نخواستن اون رو از شما چیه شی؟ خانواده پدر یپدرش چ _

 ؟ رنیبگ
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 بود باز کرد خودش خارج شد و در را ستادهیدر آسانسور را که ا عماد

 را داخل قفل چرخاند و در را باز کرد و دشیاو باز نگه داشت کل یبرا

 در یرا جلو شیکفشها لوفریتا او اول داخل شود ن ستادیهم کنار ا باز

 اریپا درآورد عماد گفت : برو تو در ب از

 دوست نیبار گفت هی ادمهیهول داد :  یرا به کنار شیکفشها لوفرین

 تو خونتون ادیبا کفش ب یکس نیندار

 نیآفر یدار ی: چه حافظه ا دیبلند خند عماد
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 یرا رو شانیکه پشت سرش عماد کفشها دیداخل شد و د لوفرین

 همه وسواس او زد نیبه ا یپهن شده پشت در گذاشت لبخند روزنامه

 و همه جا برق زیوسواس در امان نبود همه چ نیاش هم از ا خانه

 ندیدر آورد و به او اشاره کرد که بنشداشت عماد پالتو اش را  یزیتم

 را هم در آورد و لبه مبل گذاشت و به آشپز خانه رفت و بعد از کتش

 یدوباره بازگشت کت و پالتو اش را برداشت و در حال یکوتاه لحظه

 دوش کوتاه هیگفت : راحت باش تا من  رفتیبه سمت اتاقش م که

 ادیب مایتا ن میخورینسکافه م هیآب هم جوش اومده و  رمیبگ

 با تعجب به در لوفریوارد اتاق شد و در را پشت سرش بست ن سپس

 در یبیعج یزهاینگاه کرد چقدر راحت بود امشب چقدر چ بسته
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 یواقع ییمهران که دا ایعشقش را از دست داده  نکهیا دیفهم موردش

 بهار یبود و چقدر ماهرانه از جواب دادن در مورد خانواده پدر بهار

 بود در قسمت یبه اطرافش انداخت خانه بزرگ یرد نگاهک فرار

 و فرش یا روزهیف یبا روکش ها دیسف یخانه نشسته بود مبلها ییرایپذ

 دست کی گرشیبود سمت د شمیکه به نظرش دستباف و ابر یکوچک

 سمت چپش مبل ال که ییکرم طال یبا روکش ها دیمبل سف گرید

 روشن داشت یو قهوه ا یا روزهیدرشت ف یبا گلها دیسف یا پارچه

 برخاست و پالتواش را در شیقرار گرفته بود از جا ونیزیتلو یجلو

 به خانه انداخت گرید یدسته مبل گذاشت قبل نشستن نگاه یو رو آورد

 کند و همه جا یفضول یگرفت کم میتصم دیآشپزخانه سرک کش داخل

 کرد چهار اتاق در یگالره را خال یدر دلش جا ندازدیب ینگاه را

 آب از یبود اتاق اول که عماد وارد شده بود را رد کرد صدا راهرو

 در اتاق دوم را باز کرد یآمد پس هنوز در حمام بود ال یعماد م اتاق

 نفره و کیتخت  کیبه داخل آن انداخت اتاق مهمان بود فقط  ینگاه و

 اتاق بود در را ییتک مبل سبز روشن تنها دارا کیو  شیها یعسل

 کیاتاق مهمان بود باز کرد به نظر مثل  یکه روبرو یو در بعد بست
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 اتاق کار بود آن را هم بست و در اتاق آخر که ایکوچک  کتابخانه
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 اتاق دنیبا د نیریش یاتاق عماد بود را باز کرد لبخند یروبرو درست

 یتور کوچک که دیدر را کامل باز کرد و وارد آن شد تخت سف زد

 و دو تا مبل زیشده بود م دهیآن کش یکم رنگ مثل چتر رو یصورت

 روشن و کمد یو پرده صورت دیسف یشمیکوچک وفرش ابر یصورت

 را داشت که وارد کلبه هفت یبرف دیکوتاه ، حس سف نهیآ زیو م دیسف

 بود بایآن اتاق دخترانه ز زیبود همه چ ینیریشده است حس ش کوتوله

 رنگ و وارنگ یبود جلو رفت و در کمد را باز کرد لباسها بایز یلیخ

 سشوار یبود با صدا یخوب یلیحس خ دیآنها دست کش ی، رو دخترانه

 از اتاق عماد آمد با عجله در کمد را بست و از اتاق خارج شد مثل که

 بهیغر کیشده بود از آنکه آنقدر در خانه  گوشیباز یبچه ا دختر

 بار بر لب آورد طنتیش یش گرفته بود لبخندکرده بود خنده ا یفضول

 هم جفت یرا رو شیمشک یمانتو یاش نشست لبه ها یقبل یسر جا و

 به همه جا سرک دیفهمیداد مطمئن بود اگر عماد م هیو به عقب تک کرد

 باال یشانه ا شدیهم ناراحت نم دیشا یشد ول یاست ناراحت م دهیکش

 از شرم !! یگرفت رنگ یگریو لبخندش رنگ د انداخت

 عادت کرده بود شیآمد چشمها رونیمرتب از اتاق ب یبا ظاهر عماد

 او کرد یبه سر تا پا یاو شگفت زده شود نگاه دنیبا هر بار د که

 مردانه و رو فرم کلیدر آن ه دیشرت سف یو ت یسرمه ا نیج شلوار

 یهر دختر یتوانست آرزو یساخته بود که م یخواستن یاو مرد از
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 باشد

 دارم انقد که یقلب یایمن هر وقت که پروسه اح ی: ببخش منتظر موند

 ارهیحالم رو جا ب تونهیدوش آب گرم م هیفقط  کنمیم عرق

 باشه تیعاف _

 به سمت آشپزخانه رفت : ممنون عماد

 ؟ یمرغ دوست دار سلیآشپزخانه شد و از همانجا گفت : شن وارد
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 نیفتیتو زحمت ب سین یازین یآره ول _

 ؟ یسراغ دار یزیراحت تر چ سلی: از شن

 کیخودش که  نکهیکند ا یکار دیبرخاست احساس کرد با شیجا از

 شام کار کند حس یمرد برا کیو  ندیخانم بود بنش کیبهتر  ایو  دختر

 دکتر ؟ نیخوایدر آشپز خانه گفت : کمک نم ینبود جلو یخوب

 دکتر ؟ یبه من نگ گهید شهیزد : م یلبخند عماد

 بگم ؟ یداخل گذاشت : پس چ یمقد

 من اسم دارم اسمم هم عماده _

 کم سخته هی: آخه 

 اسمم رو صدا کن مییتنها یوقت ایحداقل تو خونه  _

 آقا عماد ؟ نیخوای: چشم حاال کمک نم
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 یگذاشت : فعال کار ینینسکافه ها را که آماده کرده بود داخل س عماد

 سرخ کنم نارویو بخوام ساالد درست کنم و ا ادیب مایتا ن ندارم

 مزه دار شدن بود یبرا یعیمرغ که داخل ما یبا سر به تکه ها سپس

 کرد

 بزنم مارستانیزنگ ب هیمنم  مینسکافه بخور هی مینیبش می: فعال بر

 محمد رو چک کنم تیوضع

 را بلند کرد و از آشپزخانه خارج شد ینیدست دراز کرد و س لوفرین

** 

 او یآوردن نسکافه برا ینشست عماد برا لوفرین یمبل کنار یرو ماین

 داره یا یآهسته گفت : دمش گرم چه خونه و زندگ مایبود ن رفته

 داره ها هیما یلیخ معلومه

 پولدار باشه دمیبا کنهیلبش به دندان گرفت : کل هفته داره کار م لوفرین

 دخترش کجاس ؟ _
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 یخواهرش راست شیپ کای: امروز با پدر و مادرش فرستادشون آمر

 ؟ نجایا یکه خودت رو دعوت کرد یکار داشت یچ

 زد و عقب تر نشست بلند تر از دفعات قبل ییلبخند دندان نما ماین

 ادیصبر کن عماد ب گمیکرد : م صحبت
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 او گرفت و گفت ینسکافه را جلو یحاو ینیموقع عماد آمد و س همان

 ن اومدم: م

 او نشست و گفت : خوب بفرما من در خدمتم یمبل روبرو عماد

 انداخت و سپس رو به عماد لوفریبه ن ینگاه مین دیکش قیعم ینفس ماین

 یکن یخواستگار ویکیبرام  خوامی: م گفت

 مقدمه خواسته اش را گفت نگاه یبا دهان باز به او که انقدر ب لوفرین

 به یزیچ یول دیبگو یزیرا گرد کرد و خواست چ شیچشمها کرد

 ؟ یسپس گفت : از ک دیمکث بلند خند یعماد اما با کم دیرسینم ذهنش

 گالره _

 حالت مایگشادتر شدن نداشت گفت : ن یبرا ییجا گرید لوفرین یچشمها

 یگفتم عاشقش شد کردمیم یاون شب من باهات شوخ خوبه

 با بهت گفت : واقعا عاشقش لوفریرا در هم گره زد ن شیانگشت ها ماین

 کجا ؟ وونهیکجا و گالره د یمنطق ی؟ آخه تو یشد

 اشخاص نطوریاتفاقا ا لوفریخنده اش را جمع کرد : صبر کن ن عماد

 ؟ یجان شما از حست مطمئن مایمکمل هم باشن حاال ن توننیم خوب

 عاشقش شدم فقط ازش خوشم گمیتکان داد : نم نییسرش را به پا ماین

 خواستم اول به شماها بگم نظرتون رو بدونم بعد به خودش و اومده

 میبه خانواده ها بگ بعدم

 بگم یمن که هنوز تو شوکم چ _
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 اصال دیشا یداشته باش یصحبت هیبه نظر منم بهتره اول با خودش  “

 تورو نخواد اون
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 نیهم دلش بخواد داداشم به ا یلیخود کرده نخواد خ یچه غلطا ب _

 ییو آقا یماه

 زشته درست حرف بزن لوی: عه ن

 میبکن دیکار با ی: حاال ما چ دیخند عماد

 نظر خودش نینیبب نیباهاش صحبت کن خوامیلبه مبل نشست : م ماین

 کنار میتونیم میدیدوبار من باهاش حرف بزنم اگر د یکی هیاگر اوک هیچ

 با خانواده ها یرسم یقرار خواستگار هی میداشته باش یا ندهیآ هم

 میزاریم

 ؟ هیگفت : نظرت چ لوفریبه ن رو

 اون یکن یتو ازش خواستگار نهیبیبگم ؟ گالره تو خوابم نم یچ _

 وقت چیالبته ه زنهیاز استادامون رو م یکیآخرش مخ  کنهیم فکر

 زنهیکار رو نکرده فقط حرفش رو م نیا عمال

 هست ؟ تازه زنش ستشیهم تو ل یبزنه دکتر مهاباد ویهه مثال مخ ک “

 جدا شده ها ازش

 ینداره تازگ یراه دیبزنه د خواستیمخ شما م شینه تا چند روز پ _
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 داشت حرفاش یجنبه شوخ شتریب گمیداده البته م تیرضا بیدکتر اد به

 فکر کنم مایمتفکر انداخت : ن یمایبه ن ینگاه زدیقهقهه م گرید عماد

 تونست مخ تو رو بزنه فقط

 انقد دلش دروازه هستش ؟ یعنیکج زد : واقعا  یلبخند ماین

 یبرا یطرفش حت ومدیپسر م هیمن گفتم دلش دروازه هستش ؟ اگر  _

 از ترس ومدیزبونش بند م چارهیهم اگر بود گالره ب دنیپرس آدرس

 شدن به کینزد یبرا یتالش چیفکر نکنم تا حاال ه هیهمه شوخ حرفاش

 پسر کرده باشه هی

 طونهیش یلیخ میاز حق نگذر یول “

 ؟ یزن یلبش به خنده باز شد : عماد باهاش حرف م ماین

** 
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 خرد شده یکاهو ها لوفریرا داخل روغن انداخت ن لهیف یتکه ها عماد

 کاهوها یرا هم خرد کرد و رو اریو گوجه و خ ختیداخل کاسه ر را

 کم هیبه ظرف ساالد کرد و با خنده گفت : دختر  یداد عماد نگاه قرار

 ساالد درست کنم ینطوریبه خرج بده منم بلد بودم ا تیخالق

 تونم یبلدم بهتر نم یمدل نیاخم کرد : من ا لوفرین

 نیکتاب رو بش هیبگو  نیو نشست : به ا دیعقب کش یا یصندل ماین
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 صفره شیخونه دار یبرات ول خورهیدو ساعته کتاب رو م بخون

 به طرفش پرتاب کرد در زیطرف م نیرا از ا یگوجه فرنگ لوفرین

 خانه یراه مایو ن لوفریو خنده شام را صرف کردند و ن یشوخ انیم

 یکم االتشیبود توانسته بود از فکر و خ لوفرین یبرا یشب خوب شدند

 دوستانش دل داده بود باعث نیاز بهتر یکیبه  مایکه ن نیشود ا دور

 گالرهدل خودش را فراموش کند  یدرد ها یادیبود تا حد ز شده

 اش باشد یدوست داشتن یماین یبرا یمناسب نهیگز توانستیم

 لوی: ن

 هوم _

 ؟ هی: نظر تو چ

 دونم گالره تا دلت بخواد ینگاه از بارش برف گرفت : خوب نم لوفرین

 هیاون  یآروم یطیدر هر شرا شهیبرعکس تو که هم یول مهربونه

 خودت یول نیمکمل هم هست یکه به قول دکتر فتح نهیبش تونهینم لحظه

 ؟ یایکنار ب یبمب انرژ نیبا ا یتونیم نیبب

 با دختر خالش شیشدم چن روز پ شیذات طنتیش نیجذب ا شتریمنم ب _

 از جاش بلند نهینتونست تو اتاق بش قهیپنج دق شهیدفتر باورت نم اومد

 چرخ هی رونیو رفت آب خورد برگشت اومد دوباره بلند شد رفت ب شد

 که بلند شد یبرگشت دفعه بعد ییاومد باز بلند شد رفت دستشو خورد

 چرخ بزن برگرد تا من کارم با دختر خالت هی ابونیشما برو تو خ گفتم
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 رونیو رفت ب دیدادم دستش از جاش پر شیبشه انگار حکم آزاد تموم

 و لواشک برگشت پسیبغل چ هیساعت بعد با  مین

 ؟ نهیشیسر کالس م یچطور نی: ا دیچرخ لوفریلبخند به سمت ن با

 چطوره ؟ درسش

 ستیدرسشم بد ن نهیشیم یخنده اش را کنترل کرد : به سخت لوفرین

 داشت به دکتر شدنش دیام شهیم

 بکنه یمامان چه ذوق یمکث کرد : وااااا یکم

 به یها حت ینگ نایبه سرعت به طرفش نگاه کرد : فعال به مامان ا ماین

 نگو یزیچ نینازن

 جونم عروس یگل یمشخص بود گفت : ووو شیکه در صدا یذوق با

 شهیم

 یگل یبه خانوم من بگ نمینب گهیکرد : د یمصنوع یاخم ماین

 اووووووو تو هم بزار بهت بله بگه بعد خانومم خانومم بکن _

** 

 نیعماد نشسته بود و نگاهش مدام ب یبهت زده جلو یبا چهره ا گالره

 ش را در هوا تکان داد و با لکنت گفت :دست دیچرخ یم لوفریو ن او

 بگم ی... چ یدونم االن چ یدونم .... امم نم ی.... نم ی... من نم من
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 االن ستیدستش را پشت دست او گذاشت و گفت : قرار هم ن لوفرین

 یبگ یزیچ

 با نکهیو بعد ا یامروز فکر کن یتونیزد : م نانیپر اطم یلبخند عماد

 نداره ازت یانتظار جواب فور یکس یبهش جواب بد یحرف زد ماین

 شهیم یما چ ی: اگر جوابم نه باشه دوست دیچرخ لوفریبه طرف ن گالره

 ؟

 هم مایو ن یمونیبشه ؟ تو همون دوست خول و چل من م یقراره چ _

 خودش یدنبال زندگ رهیم

 

126 

 با خودش حرف بزنم یدکتر قبل هر جواب یبه گفته آقا خوامی: م

 بزاره یقرار هیکه  گمیزد و گفت : من بهش م یلبخند لوفرین

** 

 گالره اصرار دید یتحرک م یبود که گالره را انقدر ب یبار نیاول

 زیخلوت بود آو بایشاپ تقر یقرارش او هم باشد کاف نیبود اول کرده

 شاپ یدر سکوت کاف یموزون یخورد و صدا یتکان یدر ورود یباال

 شیگالره با هول از جا دیو سر هر دو به طرف در چرخ دیچیپ

 او نخندد او هم از یکرد به عکس العمل ها یسع لوفرین برخاست

 نگاه کرد مثل ماینشستند به ن یدست داد و همگ مایبلند شد با ن شیجا
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 شهیتر از هم پیامروز به چشم او خوش ت یخوش پوش بود ول شهیهم

 انگار از جواب گالره مطمئن بود زدیو برق م دیخندیم شیچشمها بود

 به هم ینگاه مین یکرد آنها در سکوت گاه یحس اضافه بودن م لوفرین

 گهیزد و گفت : من برم د یلبخند لوفرین زدندینم یحرف یکردند ول یم

 حواس گفت : کجا ؟ یب گالره

 بخرم دیبا ییزایچ هیرا عقب داد بلند شد : اممم  یصندل لوفرین

 گهید برمتی؟ خوب صبر کن خودم م یریبگ یخوایم یچ _

 چشییبود و با سو زیم یانداخت دستش را که رو مایبه ن ینگاه لوفرین

 نیشماها به کارتون برس ستیکرد گرفت و فشرد : نه الزم ن یم یباز

 خونه رمیم دمیبعد خر منم

 تکان داد : باشه مراقب خودت باش نییسرش را به پا ماین

 چند ییدو گفت و از آنجا خارج شد حس ها به هر یخداحافظ عیسر

 به سراغش آمده بود خوش حال بود برادرش را دوست داشت گانه

 یو قدر دان یبرق خوشحال یزمان خداحافظ یهم دوستش بود ول گالره

 شد یبرادرش داشت از او دور م دید ماین یدر چشمها را

 ! ییتنها حس
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 به مایدر تالش بود ن یول دیدینم یا ندهیآ گریدر عشق خودش د او
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 برسد عشقش

 حسادت ! حس

 خودش بود یاو خوشبخت یکرد خوشبخت یحسادت م مایبه ن دینبا نه

 را بداند خودش که قدر عمر شانیروزها نیخوب بود کاش قدر ا گالره

 اش را ندانست یعاشق کوتاه

 حسرت ! حس

 ه بودشد دتریکرد برف شد یذوق ذوق م شیکرد پنجه ها یدرد م شیپاها

 دمیساعت ، دو ساعت شا کیکرده است  یط ادهیچقدر راه را پ دینفهم

 یلباسها یرطوبت را رو زدیبارش برف قدم م ریبود که ز شتریب

 رفتیهنوز راه م یکرد سردش بود خسته بود ول یهم احساس م رشیز

 برف به یصورتش را به سمت باال گرفت دانه ها دیلرزیم تنش

 لب گفت : فرزاد برف رو دوست داشت ریز خوردیملتهبش م صورت

 آورد و به راهش ادامه داد نییرا پا سرش

** 

 کز کرده بود و فقط یفرزاد گوشه ا سوزدیکرد در آتش م یم احساس

 بود صورتش انقدر الغر بود شهیتر از هم دهیکرد رنگ پر یم نگاهش

 لب گفت ریدستش را دراز کرد و ز دیدیرا در دو کاسه م شیچشمها که

 فرزاد من رو ببخش من تورو ول کردم :

 کرد احساس یو باز هم فقط نگاهش م زدیم نیغمگ یلبخند فرزاد
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 دست کی یکند حس سرد یم هشیدارد تنب رهیکرد او با آن نگاه خ یم

 زیوادارش کرد دهان باز کند چ یشد کس یمتوجه م شیدور بازوها را

 پلکش را از دو طرف باز کرد یکیزبانش قرار گرفت  یبه رو یسفت

 شد صداها در هم برهم بودند چقدر دهیدر چشمش تاب دیشد ینور و

 : لوزه هاش ملتهبه گفتیم یکیدر سرش بود  صدا

 باالس عماد یلیگفت : تبش خ یبعد یصدا
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 برف مونده ؟ ریگفت : چرا آخه ز یقبل یصدا همان

 دکتر بچم داره از یآقا نیکن یکار هیهمراه ناله گفت :  یزن یصدا

 رهیم دست

 کنمیگفت : بهش سرم وصل م یاول یصدا همان

** 

 شیداشت گلو شیچشمش را باز کرد حس سوزش پشت پلکها یال آرام

 کرد یدرد م شیبود تمام استخوان ها نیاش سنگ نهیکرد و س یم درد

 سخت بود شینفسها دیچیدرد در تمام بدنش پ یشود ول زیخ مین خواست

 است دهیخواب نینازن یجا ماین دینگاه کرد با تعجب د یارتخت کن به

 ؟ مایگفت : ن آرام

 شد : حالت خوبه ؟ زیخ مین شیبه ناگهان سر جا ماین
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 کو ؟ نینازن _

 ؟ یتو بهتر دهی: تو اتاق من خواب

 کنهیدرد م یلیگلوم خ _

 ارهیگرم ب ریبرات ش گمی: االن به مامان م

 تخت چهار زانو یبعد برگشت رو قهیاز اتاق خارج شد و چند دق ماین

 چقدر از راه رو روزیبه گود نشسته او نگاه کرد : د یبه چشمها نشست

 ؟ یاومد ادهیپ

 ؟ روزید _

 تا االن یخونه و پشت در افتاد یدیکه رس روزی: از شش بعدازظهر د

 لوین دیخر یریم یتو به من گفت یبود هوشیساعت پنج صبحه ب که

 کو ؟ داتیخر

 بود لینکردم همه جا تعط دیخر _

 گذاشتیم دیکرد نبا یشد خودش را لعنت م رهیبه او خ تیبا عصبان ماین

 برگردد آن هم آن ساعت از روز جمعه تنها
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 گفت : تو مایگرم وارد شد رو به ن ریش یوانیباز شد و مادرش با ل در

 ؟ ارمیبرات ب یخوریم هم

 نه دستت درد نکنه _
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 گذاشت و زیرا لب م وانیگذاشت ل لوفرین یشانیپ یخانم دست رو هیسم

 نیی: خداروشکر تبت اومده پا گفت

 بخور نویانداخت و بلندش کرد : پاشو ا شیبازوها ریز دست

 مامان سردمه _

 یانداخت همان طور گفت : وقت شیشانه ها یجلو آمد و پتو را رو ماین

 شزنگ به هیباشه  ادتیعماد زنگ زدم خودش رو زود رسوند  به

 ازش تشکر کن بزن

 پر را به مادرش برگرداند خوابش مهین وانیسرش را تکان داد و ل آرام

 شده بود است کدام مسکن ! قیکه تزر یاثر مسکن گفتیم مایآمد ن یم

 سرم که پشت دستش مشخص بود پس یکرد جا یدرد م شیبازو یرو

 را کنار زد و به ورشیگشاد پل قهیاز چه بود  شیو درد بازو سوزش

 که انقدر گشاد نبود نشیآست دیرس شیبازو یسوزن رو یو جا یکبود

 راحت به بازو برسد توانستیهم نم وریشل آن پل قهیباال برود از  که

 عماد او را نکهیبه تن نداشته است ! از ا یوریپل ماندیحالت م کی پس

 پوشاند و یرا نم رشیلباس ز یبندها یکه حت یآن تاپ جذب نارنج با

 گل انداخت دوباره شیاست گونه ها دهیبه تن داشت د ورشیپل ریز حاال

 را بست شیو آرام چشم ها دیدراز کش شیجا در

** 

 دهیخواب مهیمبل در آورد و به حالت ن یاش را پا یچرم یها ییدمپا
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 یقرار داد کتابش را به مبل کنار زیم یرا رو شیمبل لم داد و پا یرو

 کند یکل یامتحانش بود و فقط مانده بود مرور نیاول انداخت فردا اش

 شیبرا یلیبهار خ یدو هفته ا یذهنش را جمع کند دور توانستینم یول

 نبود از شیباعث به هم خوردن تعادل فکر نیا یگذشته بود ول سخت
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 برهنه یشانه ها زیچ کیتمام ذهنش پر شده بود از  شیروز پ سه

 ! دیلرزینازک در دستانش م ینارنج یآن بندها ریکه ز یدیسف

 کنار دستش یگاریس ریگرفت و آن را در ز گارشیاز س قیعم یکام

 برخاست به شیداد و از جا رونیکرد نفسش را با صدا ب خاموش

 به پشت سرش برد و یکرد دست یحالت نشستنش گردنش درد م خاطر

 سیکه تدر یامتحان درس گریگردنش را ماساژ داد چند روز د یکم

 کرد بود سؤال ها را از قبل طرح کرده بود لپ تاپش را آورد و یم

 کرد کارش که تمام شد لیمیمسئول امتحانات ا یها را برا سؤال

 به پوشه پرونده ها رفت پرونده مورد نظر را کردینم شیرها وسوسه

 کرد عکس کل صفحه را گرفت از کیعکس او کل یکرد و رو باز

 داد هیبه عقب تک ندیلبخند او را بب توانستیهم م یآن عکس پرسنل پشت

 میاز ن شتریخودش که ب میشد از آن نگاه مستق رهیبه عکس او خ و

 و دیبه صورتش کش یدست دیبود ترس رهیبود که به آن عکس خ ساعت
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 تاپ را بست لپ

** 

 عماد دنیسرش به باال نگاه کرد با د ینگاه باال کی ینیاحساس سنگ با

 دوباره به برگه اش نگاه کرد هنوز خجالتگفت و  عیسر یسالم

 برگه او گذاشت و آن را طرف خود یعماد دستش را رو دیکشیم

 و همانطور با دقت به آن نگاه کرد نا محسوس انگشتش را چرخاند

 اشتباهش عیاشاره او را گرفت و سر لوفریسوال نگه داشت ن کی یرو

 لوفریزد و رد شد ن شیبه رو طنتیبا ش یکرد عماد لبخند حیتصح را

 ! دیکوبیاش م نهیکه چطور انقدر محکم به س دیاو را ند قلب

** 

 همه را امتحان کرده بود بایکرد تقر یبا ذوق به حلقه ها نگاه م گالره

 او با لبخند یها دنیپر نییبا همان آرامش خاص خودش به باال پا ماین
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 کرد گالره دوباره از اول شروع به دست کردن حلقه ها کرد و یم نگاه

 مرد فروشنده رو به گالره دادینشان م مایهر کدام را به ن یکی یکی

 ارمیب گهید یسر هی ومدهی: اگر خوشتون ن گفت

 را برداشت و یکیحلقه ها  انیبرداشت از م طنتیدست از ش گالره

 ؟ مایچشمم رو گرفته بود چطوره ن نی: از اول ا گفت
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 بلند نخندد : خوبه یفروشنده عصبان یکرد جلو یم یسع یلیخ ماین

 قشنگه

 و انگشتش را که حلقه در آن بود نشانش دیچرخ لوفریبه طرف ن گالره

 : چطوره خواهر شوهر ؟ داد

 تکان داد : تو که از اول انتخابت رو یبه نشانه تاسف سر لوفرین

 سر کار ؟ یزاریهمه رو م یدار مگه مرض یکرد

 گفت : خدا صبرت بده مایرو به ن سپس

 مایاو زد و با خنده به طرف ن یبه بازو یبا مشت ضربه آرام گالره

 برگشت

 دیهمه خر مایو ن لوفرین یگالره و خنده ها یها طنتیروز با تمام ش آن

 یبعد از امتحانات زمان مناسب یدو هفته ا التیرا کردند تعط عقد

 بسته خیتهران  یماه بود و هوا یدوم د مهیجشن بود ن یبرگزار یراب

 بود

 یپالتو لوفریگالره در دماوند بود ن یدر منزل پدر یعقد و نامزد جشن

 دست ریکنار گالره که ز دیلباس شب سبزش پوش یاش را رو یچرم

 ریکم آروم بگ هیکالفه شده بود رفت در گوشش گفت :  گرید شگریآرا

 زودتر کارش تموم بشه بزار

 خسته شدم _

 تو خوشش اومد من هیاز چ مایبه او رفت : ن یچشم غره ا لوفرین



 لوفرانهین

188 
 

 به خدا موندم

 افهیو بد ق اهیبرو انقد پشت آقامون بد نگو خواهر شوهر زشت و س _
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 به منم مایعالوه بر ن ایرا در کاسه چرخاند : خدا شیچشمها لوفرین

 لهش کنم نویبده نزنم ا صبر

 خارج شد شگاهیاز آرا لوفریو ن دیخند زیر گالره

** 

 آمد گالره یبه چشمش جذاب تر م یاز هر مرد یداماد پیبا آن ت ماین

 لباس پر دندیرقصیم یمیگرفته بود و با آهنگ مال آ*غو*شدر  بایتقر را

 عقب خوردیکه م یمیمال یگالره با تکان ها یگلبه فونیتور و ش از

 یا یکرد خودش نامزد یبا بغض به آنها نگاه م لوفریشد ن یم جلو

 خودش ، پدر و عمو کانیساده در حضور چن نفر از نزد یعقد نداشت

 در شانیفرزاد سرجمع ده نفر نبودند مهمانها یمیدو دوست صم و

 شیمژگان با آرنج به پهلو دیرس انیکه خاطراتش به پا یمحضر همان

 ینطوریکار کرده که داداشت ا یگالره چ نیا گمیزد : م یا ضربه

 غرقشه

 بر لب آورد : نیغمگ ینگاه کرد لبخند مایفکر در آمد و به ن از

 بمونه یجور نیهم شهیعشقشون هم دوارمیام
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 کرد تا یشد دستش را گرفت و سع شیمژگان متوجه غم صدا انگار

 زیهم قصد داشت فکر او را مشغول چ دیرا عوض کند شا موضوع

 خوشگله ها یلیخ نایخونه گالره ا اطیح گمیت : مکند که گف یگرید

 ؟ میعکس بنداز میبر یایم

 و گالره گرفت و به چهره خندان مژگان داد : ماینگاهش را از ن لوفرین

 میصبر کن برم مانتو بپوشم بر باشه

 کوچک بود یبه باغ هیشب شتریکه ب اطیبه سمت ح وانیا یپله ها از

 یگاریس یآمد از بو یمردانه از کنار ساختمان م یجمع یصدا رفتند

 از خانه خارج گاریس دنیکش یآنها برا دندیکردند فهم یاستشمام م که

 از پشت ساختمان ییاند خانه دو طبقه مجزا بود و درب طبقه باال شده

 و مجلس مردانه در طبقه باال که منزل برادر گالره بود برگزار بود
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 اش را به دست مژگان داد شالش را از سر یگوش لوفریبود ن شده

 فر شده اش را با دست مرتب کرد و گفت : زود باش یموها برداشت

 عکس بنداز هی ومدهین یتا کس یمژ

 داره یکیچند عکس گرفت و رو به او گفت : فکر کنم  عیسر مژگان

 طرف ساختمون نیا ادیم

 یسرش انداخت ول یاش را رو یشال سبز صدر یسر سر لوفرین
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 دنیرا از مژگان گرفت و مشغول د یآن را جمع نکرد گوش یجلو

 شد عکسها

 ؟ یبد گاریس یبو یفرسخ هیاز  ادیبگم به تو ؟ خوشت م ی:آخه من چ

 و مژگان هم زمان سرشان را بلند کردند و با هم هول زده از لوفرین

 گفت : به بهزد و  یآن ها سالم کردند مهران لبخند کج کبارهیبه  دنید

 هوی نینگفت کننیکار م یزده چ خیوسط باغ  ندهیآ یدکترها خانوم

 بخورتون ؟ یزیچ یپلنگ یگرگ

 ؟ گرگ و بیدکتر اد نیکنیکرد : مسخره م یمصنوع یاخم مژگان

 کجا بود ؟ پلنگ

 به خودش و عماد اشاره کرد و گفت : من گرگ و دیبلند خند مهران

 بچه هم پلنگ نیا

 کیرا هم به خنده انداخت عماد با  لوفریرفت و ن سهیاز خنده ر مژگان

 را کامال واضح پشتش گرشیمهران را گرفت و دست د یبازو دستش

 دیچند لحظه خانوما ، ببخش هیو گفت :  دیکرد دست مهران را کش پنهان

 کارت دارم ایمهران ب ،

 یبرق آتش یبا سرعت دستش را دوباره پنهان کرد ول دیچرخ یوقت

 نشود ! دهید یکینبود که در تار یزیدر دستانش چ کوچک

 دستش بود ؟ گاری: س

 بگم ؟ یشانه باال انداخت : چ لوفرین



 لوفرانهین

191 
 

 

134 

 ؟ اگر تو دست دکتر گاریبچه مثبت و س نیبا تعجب گفت : ا مژگان

 کردمیانقد تعجب نم دمیدیم بیاد

 دونه هی گهیم یدکتر فتح یول دنشهیکش گاریمخالف س بی: دکتر اد

 کنهیآرومش م گاریس

 دارن ؟ یبچه پولدارا هم غم نی؟ مگه ا کنهیآرومش م _

 : زود قضاوت نکن مژگان

 بودند ستادهیدورتر عماد و مهران ا یکه کم یمکث کرد و به سمت یکم

 کرد : عماد عشقش رو از دست داده نگاه

 عه واقعا ؟ _

 خودش که شیبهار رو آورده پ نمیبه خاطر هم کنمی: آره ، فکر م

 داشته باشه و به گذشته فکر نکنه یا گهید یذهن تیمشغول

 بیشدم که بهار به دکتر اد نی، اون شب خونه شما متوجه ا دیشا _

 ؟ یتو هم متوجه شد ییدا گهیم

 شهیی: خوب چون واقعا دا

 ؟ یگیم یرا گرد کرد : جد شیچشمها مژگان

 کرد : آره ..... شینقش لبها یلبخند لوفرین

 به شانیصحبتها یو مهران دورتر مشغول صحبت بودند و صدا عماد
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 ی: عماد چته تو ؟ دستم رو از جاش در آورد دیرسینم آنها

 انداخت و آن را له کرد : شیپا ریسوخته اش را ز مین گاریس عماد

 نندیرو بب گارمیاون دو تا س خواستمیفقط نم یچیه

 خاعک یا _

 منم یتو آبرو یعنیرفت : کف دستش را با چندش به طرف او گ سپس

 کارم نیمنم ا کنهیاالن دختره فکر م یبریسوال م ریز

 ای لوفری: کدوم ن دینداشت بلند خند دهیفا یکرد نخندد ول یسع عماد

 ؟ دوستش

 هم داره ؟ یبه او نگاه کرد : مگه فرق ینیب زیبا ت مهران
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 نگاه کرد لوفریداشتند با هم ؟ به ن یلبخندش را جمع کرد فرق عماد

 کرد: فرق دارن ؟ آره ؟ زیرا ر شیچشمها مهران

 تو ؟ یگیم یعه چ _

 ادیم ییزد : اووووووووم بوها یموز یلبخند مهران

 گرفتم ؟ گاریس ی: انقد بو دیلبه پالتو اش را بو کش عماد

 ادیم گهید یبو هی رینخ _

 رااو  یپالتو قهیبا تعجب به او نگاه کرد مهران با آرامش لبه  عماد

 ادیم یدلدادگ یکرد : بو صاف
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 شد : نگو نه رهیبه او خ شخندیرا باال برد مهران با ن شیابروها عماد

 نمیبیچن وقته دارم برخوردات رو باهاش م که

 اون نامزد .... یدونیکدومه تو که م ی؟ دلدادگ یگیچرا چرند م _

 ؟ نامزد داره ؟ عماد امشب ی: هاااان چ دیحرف او پر انیبه م مهران

 گرفتیباباش داشت به عموش که سراغ نامزدش رو م دمیشن خودم

 که شکل رفتارت باهاش عوض شده یدونستیم نویجدا شده تو هم ا گفت

 سر شانه او را تکاند : یشانه او گذاشت و خاک فرض یرا رو دستش

 داداش رمیبرم بم دیتو رو نشناسم که با من

 کرد و به آنها بشیا رفت عماد دستش را در جبه طرف دختره سپس

 آمد خودش هم متوجه آن شده بود یم یدلدادگ یبو یکرد به راست نگاه

 داشته توانستیم یگرید یقلبش چه معن جانیپر ه ینه آن تپش ها وگر

 کرد و سرش را رو به آسمان گرفت و بعد چن لحظه یکالفه پوف باشد

 او هم به کنار آنها رفت یطوالن

** 

 یجلو یمشک یمایماکس دنیبا د دیغروب بود که به خانه رس کینزد

 شد ؟ یخانه هجوم خاطرات به مغزش سرش را درد آورد مگر م در

 نهیکه به آ یکوچک زیرفت خودش بود محال بود اشتباه کند آو جلوتر
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 اش بود در لحظه به گذشته پرتاب شد یبود نشان زانیآو» :  هیچ نیا

 ؟ لوین

 ماهگرد عقدمون نیاول یکادو _

 آورد سه تا بچه گربه رونیرا ب زیبا ذوق کادو را باز کرد و آو فرزاد

 به شهیش یبودند و فرزاد آن را جلو دهیبودند خند یچوب یداخل سبد که

 میمن و فربد و فرهود نایوصل کرده بود و گفته بود : ا نهیآ «

 صورت مداوم زنگ در را فشرد با باز شدن در با سرعت از پله ها به

 رفت در خانه را باز کرد و داخل شد کوله و کتاب در دستش را باال

 ؟ نجاسیانداخت : فرزاد ا یکنار

 و مایتازه کرد ن یخم شد و نفس زدیزده بود نفس نفس م ادیفر بایتقر

 مایلبش را گاز گرفت نخانم  هیخارج شدند سم مایخانم از اتاق ن هیسم

 اش بود همان موقع پدرش هم از پشت آنها یشانیبر پ نیسنگ یاخم

 و ماین یآقا مهد ستادیدر اتاق مشترکشان ا یهم جلو نیشد نازن انینما

 لرزان او را گرفت و گفت : یرا کنار زد و جلو آمد دست ها همسرش

 اومد شرکت لشیامروز وک یول ستین نجایفرزاد ا نه

 نبود که یزیتاب او چ یپدرش نگاه کرد نگاه ب یبه چشمها لوفرین

 آن را پنهان کند : خوب بتواند

 مبل نشاند : بابا یرا محکم تر گرفت و او را رو شیدست ها پدرش

 شده ؟ یزیچ
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 نشده یزینه بابا چ _

 ؟ یاریم ییچند تا چا هی هیکرد به همسرش و گفت : سم رو

 دور خودش یهم کالفه چرخ مایبه آشپزخانه رفت ن عیخانم سر هیسم

 رو به نام تو نشیفرزاد ماش ادتهی لویو کنارشان نشست گفت : ن زد

 بود ؟ کرده
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 را مایتکان داد پدرش دنباله حرف ن نییسرش را به پا یجیبا گ لوفرین

 داد و چمییمن و سو یرو آورد برا نیسند ماش لشی: امروز وک گرفت

..... 

 دستش ماینکند ن هیکرد اشک پشت پلکش را پس بزند و گر یسع لوفرین

 ادامه داد : در ضمن سند و یاو حلقه کرد آقا مهد یدور بازوها را

 خونش رو هم آورده بود فرزاد خونه رو هم به نام تو کرده مدارک

 سرش را باال گرفت : آخه ... آخه ... یبا ناباور لوفرین

 شکستن سد چشمانش را یت جلونتوانس گریگفتن نداشت د یبرا یحرف

 حلقه دستانش را محکم تر کرد : مایرا تار کرد ن دشیاشک د ردیبگ

 جبران کنه خواستهیم ینطوریفرزاد ا لوفرین

 جبران کنه ؟ ویچ _

 و بدون بهانه ی؟ الک یچ یعنیاو نشست : آخه  یمبل روبرو نینازن
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 رو به نشیخونه و ماش ارهیاز دلش در ب نکهیا یبده بعد برا طالقش

 کنه ؟ نامش

 فرزاد خبر یواقع لیکس از دل چیاو زد ه یبه رو یلبخند تلخ ماین

 !!!! مایاز ن ریغ نداشت

** 

 که یرا نگاه کرد نخ و سرب شیرو یجلو یبار صدم آن کتابچه  یبرا

 خانه را به نامش دیبود را لمس کرد آخر چرا با زیآو شیپهلو به

 اش کند ؟ چرا ؟ چرا یکرد ؟ چرا آن را نفروخته بود تا خرج جراح یم

 ؟

 با نیبود که سرش درد گرفته بود نازن ادیذهنش ز یچراها نیا انقدر

 ادیبرق رو خاموش کن خوابم م لوفریشد : ن زیخ مین شیغر در جا غر

 برخاست شیچشمش را با نوک انگشت پاک کرد و از جا ریز اشک

 آنقدر فکر کرد و اشک دیدراز کش شید و در جارا خاموش کر چراغ

 تا خوابش برد ختیر
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** 

 دیکشیسنگ فرش فرودگاه م یکوچکش را پشت سرش رو چمدان

 به یکرد عماد با قدم دایمسافران عماد را پ انیرفت و در م جلوتر
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 زود یکرد ریآمد چمدان را از دستش گرفت و گفت : چقدر د طرفش

 شماره پرواز اعالم شده باش

 رفت تیچمدان او و چمدان خودش را محکم گرفت و به طرف گ عماد

 به میرا با ت یسفر دونفره آنها بود سفر قبل نیسفر و البته اول نیسوم نیا

 آماده کرده بودند و قرار قیتحق کیپروژه فقط  نیرفته بودند و ا کرمان

 او مید به عنوان سرپرست تبدهد و عما هیارا شیآن را در ک لوفرین بود

 کرد یم یهمراه را

 کرد افسرده یبود خودش احساس م دهیکه سندها به دستش رس یروز از

 در حالش نکرده یهم تفاوت ماین یاست و مشاوره ها و راهکار ها شده

 و اگر خواستیکم حرف شده بود و دلش در جمع بودن را نم بود

 یادیز لیآمد م یسفر نم نیو عماد نبود هرگز به ا ماین یاصرارها

 داد یاجازه را به او نم نیعماد ا یول ردیکناره بگ میاز ت داشت

** 

 در اتاقش عماد یبازگشته بودند جلو شیخسته بود تازه از هما یلیخ

 ناهار بروند و او فقط یآماده باشد تا برا گریساعت د کیبود تا  گفته

 سرحال نشده بود یولکوتاه به او گفته بود گالره زنگ زده بود  یچشم

 آمده بود به شیکه تابستان گذشته با خانواده اش و فرزاد به ک یسفر ادی

 را از دست داده بود! شیچشمها اریانداخت اخت یچنگ م روحش

 آمد به ناچار بلند شد و لباسش را عوض شیکه از عماد برا یامیپ با
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 شال دیداشت پوش یصورت یتور یها بیکه ج دیسف یبهار یمانتو کرد

 الیخ ینداشت پس ب شیهم سرش کرد حوصله آرا یمیمال یصورت

 رفت رونیشد و از در ب نهیکردن در آ نگاه
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 اش فرو کرده بود و یشلوار کتان مشک بیدستش را در ج کی عماد

 یو در همه حالت شهیرنگش باال رفته بود هم یکت اسپرت خاکستر لبه

 به عماد یحوصلگ یبا ب لوفریبود با هم به رستوران رفتند ن پیت خوش

 کرد نگاه کرد عماد متوجه یدر مورد کنفرانس خوب او صحبت م که

 شد قیغذا خوردن هم به او دق انیحالت او شد و سکوت کرد در م نیا

 کند یم یباز شیکه او فقط با غذا دید و

 لوفری: ن

 قاشق رو شمردم پنج هیسرش را باال آورد و به او نگاه کرد :  لوفرین

 ؟ یخوریتو بشقابت چرا نم یباال و دوباره برگردوند یبرد بار

 رمیندارم س لیبشقاب را پس زد : م لوفرین

 هیقاشق و چنگال در دستش را در بشقاب گذاشت و به عقب تک عماد

 یستیهست که سرحال ن یهفته ا هیشده ؟  یزی: چ داد

 ستین یزینه چ _

 کم قدم هی ایلب در رمیمبلند شد : من  شیرا عقب داد و از جا یصندل
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 بزنم

 داد : فقط دور نشو مراقب خودت یتکان کوچک نییسرش را به پا عماد

 باش

 یهم به معنا دیلبخند بود شا دیخورد شا یتکان کوچک لوفریلب ن گوشه

 جمع شد عیسر یلیهر چه که بود خ یهمه توجه او ول نیاز ا تشکر

** 

 نییاش را در آورد و از بند آن به دست گرفت پا یکتان یکفشها

 فرو ایرا درون آب کف کرده لب در شیتا زد و پا یرا کم شلوارش

 کم کم به همه شیاحساس آرامش از پاها دادیم یحس خوب کرد

 یو البال دیوزیم یشد باد خنک ریو در آخر به قلبش سراز شیها اندام

 کرد یگرفته بود احساس م یزآن را به با یو لبه ها دیچیپیم مانتواش

 چه درس یکرد برا یم یچه زندگ یهدف شده است برا یاش ب یزندگ
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 دیکشیچه نفس م یبود و برا ستادهیا نجایچه االن ا یاصال برا خواندیم

 ریآورد ز نییآن را پا شیو با حس اشک ها دیرا به صورتش کش دستش

 هاش رو یادگاری؟ من  یکنیکار م یبا من چ یدار ایگفت : خدا لب

 خواستمیمن خودش رو م خوامینم

 ؟ یشنویصدام رو م ایبلندتر گفت : خدا یکم
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 ؟ ییاصال تو کجا ایرا باالتر برد : خدا شیهم صدا باز

 ؟ ینیبی: خداااااا من رو م زدیم ادیفر گرید

 : خدااااااااااااا

 : خداااااااااااااا

 : خدااااااااااااااااااا

 آب نشست و آب را به سر و صورت انیدو زانو افتاد و در م یرو

 او را در یدست خودش نبود از پشت سر کس شیکارها دیپاش خودش

 چت شده ؟ لوفریگرفت : بس کن ن آ*غو*ش

 شیبازوها یمحکم یکرد دست ها هیانداخت و فقط گر نییرا پا سرش

 تاو گذاش نهیس یداد و سرش را رو هیگرفته بود به عقب تک را

 کوبش قلب او گوش داد و کم کم آرام یرا بست و به صدا شیچشمها

 روبرو شد ناگهان متوجه یاهیسرش را برگرداند و با جفت چشم س شد

 عماد هم ستادیبلند شد و ا شیاز جا یحال یشد با ب تشانیموقع

 ستادیا شیروبرو

 دختر ی: من رو ترسوند

 دست خودم نبود دیانداخت : ببخش نییسرش را پا لوفرین

 رونیاز آب ب ایاو را از داخل آب برداشت و گفت : ب یکفشها عماد

 او را یزانو زد و کفشها نیزم یرو شیپا یجلو یخشک یرو سپس

 برخاست شیگذاشت و کمک کرد تا آنها را به پا کند از جا شیپا یجلو
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 هتل تا سرما میبهتره زودتر برگرد سهیگفت : کفشات و لباسات خ و

 یدنخور
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 از سرما کبود بود و رنگش شیلبها دیلرزیکامال محسوس م لوفرین

 بود عماد کنارش قرار گرفت و دستش را دور او حلقه کرد و دهیپر

 یو بهار یعال شیاواخر اسفند ماه ک یکرد تا قدم بردارد هوا کمک

 سیخ یشده سرد بود و با آن لباسها فیضع لوفرین یبرا یول بود

 نکرد ینسبت به رفتار او اعتراض لوفریبود ن ادیز شیپهلو نهیس احتمال

 کند عماد در شیاجازه داد تا پشت در اتاقش همراه تیبا همان وضع و

 ریدوش آب گرم بگ هیاو را باز کرد : برو  اتاق

 ممنون _

 کنمی: خواهش م ستادیعقب ا یدستش را از دور او باز کرد و کم عماد

** 

 آهسته دوباره آن را باز کرد یدر را بست ول یوارد اتاق شد کم لوفرین

 بود و به بسته شدن در نگاه ستادهیا نهیهنوز همانجا دست به س عماد

 ؟ میبا هم صحبت کن یکم میتونیکرد گفت : آقا عماد م یم

 هینخورد : االن نه برو  یتکان شیدر جا یدوستانه زد ول یلبخند عماد

 اتاق من ایب گهیدساعت  کی یتا گرم بش ریآب گرم بگ دوش
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 دیلرزیهنوز م یزد و در را بست سردش نبود ول یبند میلبخند ن لوفرین

 یکم یا قهیدوش ده دق کیرا در آورد و وارد حمام شد  شیلباسها

 دیرا پوش شیو لباسها دیچیپ شیرا جا آورد حوله را دور موها حالش

 بود دایپ ایاتاق در یقد یاز پنجره ها دیدراز کش یخسته بود کم یلیخ

 به دنیرس یوقفه برا یب یشد موجها در تالش رهیآن خ یموجها به

 آرام بود کوچک که یدر حال حرکت یبودند در آسمان تکه ابر ساحل

 همراه دختر رفتندیکه به خانه پدر بزرگش در شمال م ییزمان ها بود

 کردند و هر کدام یو به ابرها نگاه م دندیخوابیم وانیا یرو شیها خاله

 یکودک نیریخاطرات ش یادآوریکردند از  یم هیشب یزیرا به چ آنها
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 از یهم گذاشت تا کم یرا رو شیمحو زد چشم ها یلبخند اش

 استراحت کند یاش نگذاشت کم یزنگ گوش یکم شود ول سوزشش

 کرد که او خودش یم ییهم نگرانش بود و مدام سوال ها یلیبود خ ماین

 که عماد دیفهم ینگفت ول مایگرچه ن دیبگو ششیساعت پ کیحال  از

 زد و قطع مایبرادرانه ن یها یبه نگران یاو تماس گرفته است لبخند با

 رفت خچالیکنار تخت رها کرد و به سراغ  زیم یرا رو یگوش کرد

 کرد شیبه لباسها ینگاه دیاز آن نوش یآب برداشت کم یا شهیش

 داشت یعکس گل سرخ بزرگ شیکه جلو یبلند زرد نیآست شرتیت
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 که با خود آورده بود یراحت یهم به پا داشت کفشها یکتان مشک شلوار

 یاش را هم سرش کرد باز هم ب یگذاشت شال مشک شیپا یجلو را

 یب دیرا در راهرو ند یکس یدر را باز کرد وقت یشد ال شیآرا الیخ

 کوتاه به در اتاق عماد زد یرفت تقه ا رونیمانتو شد و از در ب الیخ

 از دو مبل اتاق یکی یگشوده شد رو شیمنتظر نماند و در به رو ادیز

 زیم یو رو ختیعماد از فالکس آب جوش داخل دو فنجان ر نشست

 نسکافه ؟ ای یی: چا گذاشت

 نسکافه _

 او نشست بعد یکرد و روبرو یبسته نسکافه را داخل فنجان خال عماد

 بد یتماس گرفته بود و او از حال روح مایزگشت با نآنکه به اتاق با از

 گفته بود او

 ناراحتتون کنم خواستمیاون ......نم خواستمینم یعنی: من ..... من ..... 

 ستیمهم ن _

 داره یفنجان نسکافه اش را برداشت و لب زد : خوب بگو ؛ چ عماد

 ؟ کنهیم تتیاذ

 سند خونه و شیپداد و در خودش جمع شد : چند روز  هیعقب تک به

 دیفرزاد که به نام من شده بود به دستم رس نیماش

 را باال داد: خوب شیابرو کی عماد

 



 لوفرانهین

204 
 

143 

 گذاشت تا وقت صحبت کردن شیزانوها نیرا ب شیدست ها لوفرین

 کار رو کرده نیدونم چرا ا یآنها تمرکزش را به هم نزند : نم لرزش

 ؟ یپرسیچرا از خودش نم _

 همه کارشه لشیباهاش داشته باشم خطش خاموشه وک ی: نتونستم تماس

 چینه ه ایمعالجش رفته  ینگفت برا ینداد حت یراه تماس چیه اونم

 ازش ندارم یخبر

 ایدونم زندس  یرا پاک کرد : اصال نم شیبا کف دست اشک ها لوفرین

 مرده

 مهره هی؟ اون به هر حال  یبه حال تو که بدون کنهیم یچه فرق _

 فکر کرده دمیکار رو کرده شا نیتو ا یزندگ یراحت یبرا دیشا سوختس

 نهیمهم ا یوجود داره ول یادیز یدونم احتماال ینم شیببخش ینطوریا

 شرفتیپ دیو با یتو با استعداد یبهتر تالش کن یزندگ یبرا دیتو با که

 یکن

 اش را یشد و سکوت کرد عماد فنجان خال رهیاو خ یبه چشمها لوفرین

 به پا شده بود احساس ییگذاشت . در دل خودش غوغا زیم یرو

 دارد شیدر پ یکرد راه دراز یم

 به یسفر دو هفته ا هیهفته  نیبحث را عوض کند : من آخر ا خواست

 خواهرم شیپ رمیدارم م شیاز کشور در پ خارج
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 یاو را نگاه کرد عماد لبخند بزرگ رهینگفت و باز هم خ یزیچ لوفرین

 ؟ صد در هیچ یدرمان یعال وهیش هیلب آورد : نظرت در مورد  بر

 دهیجواب هم م صد

 کج کرد یو گردنش را کم دینفس نوش کیآخر نسکافه اش را  لوفرین

 ؟ یآنکه چه روش یمعنا به

 ی: پاساژ درمان

 بلند شد شیکرد و از جا یتک خنده ا لوفریدندان نما زد ن یلبخند سپس

 : ممنون بابت نسکافه
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 آماده بشم رمیبه سمت در رفت و گفت : م یقدم

 تخت افتاد و یاز خروجش عماد لبه تخت نشست و به پشت رو بعد

 خوردیدر سرش چرخ م یادیز یرا از هم باز کرد فکر ها شیها دست

 آنها هول و حوش بهارش بود دو ماه بود که او را در نیمهم تر و

 از عشقش نسبت به گرید نکهینگرفته بود دلتنگش بود و ا شآ*غو*ش

 فرصت با مادرش راجع به او صحبت نیدر اول دیمطمئن بود با لوفرین

 ی؟ اصال چه برخورد ردیبهار را بپذ توانستیم لوفرین ایآ یکرد ول یم

 و از دیکرد ؟ کالفه با هر دو دست به صورتش کش یموضوع م نیا با

 برخاست شیجا
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** 

 دیست سف شرتیبود دو تا ت یتجربه جالب شیکردن کنار عماد برا دیخر

 گالره یشد برا یکامل م یگریهر کدام بود و کنار د یرو مهین یقلب که

 یعماد هم برا دیاش خند قهیسل نیبه او و ا یگرفت و عماد کل ماین و

 استفاده کرد شیاو در انتخاب ها قهیکرد و از سل دیخواهرش خر خانواده

 دیاو خر یدخترانه هم برا راهنیبهار گرفت و چند تا پ یبرا یعروسک

 لوفرین یکارش برا نیا دیخر یبهار م یبرا دیدیم یدخترانه ا زیچ هر

 از حد او به بهار شده بود و عماد سر شیآور بود متوجه عشق ب تعجب

 ندیبیاو را م گریهفته د کیاز آنکه تا  خوش

** 

 در یدر مورد خدمات درمان یقیتحق یمانده بود و رو دیروز به ع دو

 یرا برا قیتحق جهیکرد قرار بود نت یکار م ییمحروم و روستا ناطقم

 نام در دانشگاه خودشان آماده کند نیبه هم یشیهما یبرا دیاز ع بعد

 ی: وااااا دیاو پر یخارج شد و جلو مایکودکانه از اتاق ن یبا ذوق گالره

 با حاله دستت درد نکنه یلیخ نیشوهر ا خواهر

 

145 

 زانیکه سرش را از لپ تاپش بلند کند گالره از گردنش آو یقبل لوفرین

 با چندش او را از خودش لوفرین دیرا بوس شیو تند و تند گونه ها شد
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 صورتم پر از تف شد یکرد : اه اه گل جدا

 پر از فخر گفت : چقد یگالره افتاد با نگاه شرتینگاهش به ت تازه

 دهیرات خرکه ب یبوده اون قهیخوشگله چه خوش سل شرتتیت

 از اتاق خارج شد : خود پسند ماین

 یشانه او گذاشت و قلب رو یگالره نشست و دستش را رو کنار

 کامل شد : چطوره ؟ لباسشان

 قرار داد و ژست تفکر گرفت : مال شیلبها یخودکارش را رو لوفرین

 کج و کولس نیتو تن ا یخوشگله ول یلیخ تو

 من کجم ؟ یعنینه آدم دوما  گنیبه درخت م نیاخم کرد : اوال ا گالره

 یستیبزرگ زد و مثل خودش جوابش را داد : اوال آدم ن یلبخند لوفرین

 ؟ یصاف یکردیتا حاال فکر م یعنی دوما

 با اعتراض گفت : ) مایرا گرد کرد : اوال ( رو به ن شیچشمها گالره

 که صافم یدوما پس چ ستمیمن آدم ن گهیم تیابج نیا نیبب

 ک یدوما اگر صاف بود مایمگه نه ن یفرشته ا یستیم ناوال شما آد _

 عشق من یو رو فرم یکلیشما خوش ه زاشتنتیبرق کار م ریت یجا

 فرستاد و گالره با خنده آن شیدر هوا برا یاب**و*س*ه از همان جا  سپس

 ها وونهیبا خنده گفت : د مایدر هوا گرفت ن را

 داده ؟ دیع فیلپ تاپ اشاره کرد و با اعتراض گفت : عماد تکل به

 وقت بهشتیارد لیگفت : نه بابا تا اوا زدیکه لبخند م یدر حال لوفرین
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 یبه درسا شتریمن دوست دارم زودتر حاضرش کنم تا ب یول دارم

 برسم خودم

 هست ؟ یدر مورد چ _

 ییدر مناطق روستا ی: خدمات پزشک
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 ینیبه ب ینیچ لوفریلم داد ن شیداد و گالره به بازوها هیتکبه عقب  ماین

 دختر مجرد نشسته نجایا نیخودتون رو جمع کن نیداد : بلند ش اش

 ش جا داد بعد از آنکه خندهآ*غو*شدر  شتریو گالره را ب دیبلند خند ماین

 میت هیقراره  دیبعد ع لوین گمیگفت : م لوفریتمام شد رو به ن شانیها

 دور افتاده برن منم اسمم یبه چند تا روستا یو روانشناس یپزشک

 موثر تونهیم قتیتحق نیا یبرا ایب یخوایکه برم تو هم اگر م نوشتم

 باشه

 امیاگر بتونم م هیک نیبپرس بب خشیعه چه خوب تار _

 ؟ امیب تونمیمنم م مای: ن دیپر شیاز جا گالره

 صورتش یبه پهنا یحلقه دور شانه او را محکم تر کرد و لبخند ماین

 : چرا که نه عروسک زد

 داد : من آخرش چشم و نیاش را چ ینیب یساختگ یباز با چندش لوفرین

 از دست شماها شهیباز م گوشم
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 را گرفت و شروع به لوفریچشم ن یلبه پلک ها دیبه جلو پر گالره

 در برود خواستیدستش م ریتقال از ز با لوفریاو کرد ن یچشمها نهیمعا

 گالره یکنیکار م ی: چ

 چرا چشمت بستس حاال به گو شت هم نمیتکون نخور بب قهیدق هی _

 نگران نباش خواهرشوهر میرسیم

 ماین گریآمد طرف د رونیهم از اتاق ب نیآنها نازن یسر و صدا با

 یکاناپه سه نفره نشست : چه خبرتونه مثال من امسال کنکور یرو

 آرامش داشته باشم دیها با هستم

 ؟ آخه یتو هنوز زنده ا کهیبا خنده گفت : اوا خواهر شوهر کوچ گالره

 خواهرشوهر یب یگفتم به حول و قوه اله ادیازت نم ییصدا دمید نکه

 شدم

 یبا اخم نیکرد نازنحلقه  نیرا دور نازن گرشیو دست د دیخند ماین

 هیرو از دست داد کاف مایگفت : نه خانواده ما ن یتصنع
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 نشیبب ناهاشیا ستین شیزیکه چ ماین _

 رهیمیبه خنده افتاد : آخرش که از دست تو م نینازن

 هیشماها چرا از من ما نیاریوقت کم ن هیبه قهقه افتاده بود :  گرید ماین

 کنم یزندگ خوامیو هشت سالمه م ستیبابا من جوونم تازه ب نیزاریم
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 تو گور کننیدارن من رو م یدست یعه عه نگاه دست عه

 غل و غش آنها نگاه یب یلپ تاپش را جمع کرد و به خنده ها لوفرین

 از ته شیچرا خنده ها دانستینم یول خواستیم یشاد یدلش کم کرد

 نگاه شانیبه آنها و خنده ها یگریغمزده تر از هر زمان د ستین دل

 پر شد و شیچشمها دیدیکرده در بن بست م ریاش را گ یزندگ کرد

 متوجه شد ماین دیچک شیزانو یقطره که رو نیافتاد اول نییبه پا سرش

 بلند شد دست او را گرفت و وارد اتاق شیرا پس زد و از جا گالره

 شدند : معلوم هست چته ؟ نه خندت معلومه نه اشک و خودش

 تیناراحت

 ستیاحساساتم دست خودم ن مایببخش ن _

 کرد : شیرا کالفه در موها گرشیدست به کمر زد و دست د کی ماین

 یبریم نیبا فکرت از درون خودت رو از ب یتو دار لوین

 کار کنم ناخودآگاه احساس یچ یگیرا فرو داد : م شیبغض گلو لوفرین

 زنهیتو دلم چنگ م یبد

 به گالره کنهیلم رو آشوب مد گرانید یشاد دنیرا به او کرد : د پشتش

 شهیم میحسود

 چرا شهیم میجلو گذاشت : به تو حسود یبرگشت و قدم مایطرف ن به

 و من ..... دیکنار هم باش دیبا شماها

 و در دیاو را در دستش گرفت و او را به سمت خودش کش یدستها ماین
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 دلم زیگرفت : عز شآ*غو*ش
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 کمکت کنم از دمیاو زد و گفت : من قول م یموها یرو یاب**و*س*ه 

 یبخوا دیفقط خودت هم با دمیقول رو م نیگالره هم ا طرف

 تکان داد نییرا به پا سرش

 رو گهیهمد یتا گالره و ناز میبر ایرا از خودش جدا کرد و گفت : ب او

 من نکشتن سر

 داد و با هم از اتاق خارج شدند یرا تکان سرش

** 

 گردن انیعماد سرش را م دیش پرآ*غو*شبه  ریوصف ناپذ یبا ذوق بهار

 دییو بو دیکرد و او را بوس او

 پرنسس من ی: چطور

 پس چرا یایبشم م داریچن شب بخوابم و ب یمگه نگفت ییبابا _

 ؟ یومدین

 دلم برات تنگ شده بود گهیکم کار داشتم االن اومدم د هی: 

 داداشم دلت نمتیبب ایو گفت : ب دیجلو آمد و دست عماد را کش عاطفه

 بهار تنگ شده بود ؟ یبرا فقط

 ش دعوتآ*غو*شگذاشت و خواهرش را به  نیبا خنده بهار را زم عماد
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 چقد یدار یتو چ نیا ییآمدند : دا یو آراد پشت سرش م دیسع کرد

 نهیسنگ

 شماها ، گز و پسته یچمدان را از دستش گرفت و گفت : سوغات عماد

 گهید زایچ نیا و

 نیمگه ا یاریهمه بار ب نیاو را ماساژ داد : الزم نبود ا یبازو عاطفه

 شهینم دایجا پ نیا زایچ

 نشستند : مامان و بابا کجان ؟ ییرایپذ یمبل ها یهم رو با

 رفتنینم یایم دونستنیاگر م ایبردنشون لب در فریو جن نیآرت _

 زد : چه خبرا دکتر شیپا یرو یکنار دستش نشست ضربه آرام دیسع
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 شما ستین یا گهی، خبر د گهید زایچ نیو ا مارستانیخبر که کار و ب _

 ؟ یاستوپ کرد ای یکنیم ییکشور گشا یهنوز دار یکنیکار م یچ

 تک خنده دیاو بود سع یا رهیزنج یاضافه شدن رستوران ها منظورش

 بسه گهید دمیخر یرستوران ساحل هیامسال فقط  گهیکرد : نه د یا

 بازنشست بشم دیبا گنیم زارنینم گهیشدم بچه ها هم د خسته

 گذاشت و کنار همسرش نشست زیم یرا رو یچا یفنجان ها عاطفه

 شد عشق یم گذشتیکه از ازدواجشان م یادیز یبعد از سال ها هنوز

 ؟ نیشد ریکه پ نیقبول کرد یعنی:  دیدر رفتارشان د را
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 بشه مگه ریکرد : خوب پ کیبه همسرش نزد شتریخودش را ب عاطفه

 ؟ هیچ

 زانو نشاند و یبود رو زانیآو شیو بهار را که به پا دیبلند خند عماد

 کجاس ؟ تایاو زد : آرم یموها یرو یا**و*س*ه ب

 آمد باعث شد سرش به یم نییکه با دو از پله ها پا یدخترک یصدا

 ییطرف برگردد : دا همان

 او باز کرد دخترک با یش را براآ*غو*شبهار را کنارش گذاشت و  عماد

 با خنده فتدیمبل ب یو باعث شد او رو دیاو پر آ*غو*شسرعت به  همان

 را مخلوط یو فارس یسیکه انگل یعماد بلند شد و در حال یرو از

 ؟ ییدا یایم یدار یگفت : چرا نگفت یکرد با لهجه با مزه ا یم

 عروسک یتو چه بزرگ شد _

 یی: خانومم شدم دا

 تایبا تشر گفت : آرم دینشست سع شیسر داد و در جا یخنده بلند عماد

 نکن خستس تیرو اذ ییدا

 را شیمشک یموها یاو را محکم تر به خود فشرد و نرم رو عماد

 دیبوس

** 
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 اش قرار داد نهیس یکه زد از خواب برخاست دستش را رو یادیفر با

 دستش حس کرد بهار کنارش خواب ریمحکم قلبش را ز یضربه ها و

 کنار دستش زیم یکه رو یبرخاست و از پارچ آب شیآرام از جا بود

 آمد چه ینم ادشینشست  شیکالفه در جا ختیخودش آب ر یبرا بود

 در آرام باز یبود ال دهیترس یلیهر چه بود که خ یاست ول دهید یخواب

 یبه همان طرف نگاه کرد عاطفه بود : عماد حالت خوبه ؟ تو بود شد

 ؟ یزد داد

 ؟ یدیخوبم ببخش ترس _

 ؟ یدیسوسک د ای یدیدیداخل گذاشت : خواب م یقدم عاطفه

 فرو کرد لبه پتو را شیموها انیکرد و دستش را م یتک خنده ا عماد

 انگار قدش بلند شده دمشی: دو ماه فقط ند دیبهار کش یرو

 یموها یآن طرف تخت کنار بهار نشست دستش را آرام رو عاطفه

 گهید شنی: بچه ها بزرگ م دیکش بهار

 مامان یکنیکار م ینگاه کرد : تو چ یکیعماد در تار یچشمها به

 آره ؟ یاستاد دانشگاه شد گفتیم

 زد و گفت : مامان که فقط در حال افتخار کردن به منه ، یلبخند عماد

 ترم قبول نکردم اعصاب نیبودم ا نیگزیدو ماه استاد جا شیپ ترم

 ؟ یکنیکار م یخواد سر و کله زدن با دانشجو ها ، تو چ یم یفوالد

 امیمطب ، م رمیم یچیه _
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 آورد ایچهار قلو دن هی مارامیاز ب یکی شیگفت : هفته پ جانیه با

 بالشتش لم داد و آرنجش را ستون بدنش یزد و رو یتک خنده ا عماد

 نکرد ؟ تیقلبش اذ گهی: مادر شوهرت چطوره ؟ د کرد

 نه خداروشکر _

 پاشدم اومدم گرفتمت به یبلند شد : منم نصفه شب شیاز جا عاطفه

 بخواب ریبگ حرف

 ادیبه هم خورده خوابم نم میبدن ستمیس یاز نظر زمان سینه مهم ن _
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 میبخور یزیچ هی نییپا می: پس پاشو بر

 و همراه او از فتتیتخت ن یبهار گذاشت تا از رو گریطرف د یبالشت

 نشست و زیپشت م یصندل یخارج شد با هم به آشپز خانه رفتند رو در

 نیگذاشت : بهار ا شیدر آورد و جلو کیک یتکه ا خچالیاز  عاطفه

 نکرد ؟ تیاذ مدت

 مَچ شده با هم تایاالن با آرم یبود ول یو عصب ریچرا ، بهانه گ لیاوا _

 هیبچه باهوش کننیم طنتیش

 تنهاس و ..... یلیخ یول

 دست عماد گذاشت و ینگران او نگاه کرد دستش را رو یچشمها به

 داد : عماد بهار کمبود محبت داره ادامه
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 کار کنم یچ یول دونمیاخم کرد و دستش را مشت کرد و گفت : م عماد

 دارم شنهادیپ هیمن  _

 شنهادهیپ هیمثل شب او نگاه کرد : البته فقط در حد  یبه چشمها عماد

 یبروز بد یبیو نه عکس العمل عج یبد یاالن جواب خوامیم نه

** 

 ؟ یبگ یخوایم یعاطفه چ _

 بهتر نجایاون ا دیبه من و سع یبهار رو بد یسرپرست خوامی: ازت م

 کنه یزندگ تونهیم

 تو ؟ یگیم ی: چ دیدست او کش ریدستش را از ز تیبا عصبان عماد

 نکن تیزن رو اذ ریپ نیتو هستش انقد ا یعماد مامان نگران زندگ _

 ؟ بهار همه یگیم یدار یچ یفهمیرا عقب داد و گفت : م یصندل عماد

 ؟ دمیدو ماه چقد عذاب کش نیتو ا یدونیمنه م یزندگ
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 به هم چفت یدندان ها یخم شد و از ال زیم یبرخاست و رو شیجا از

 یازیمن ن نینکن یمن و بهار انقد دلسوز یزندگ ی: برا دیاش غر شده

 رحم ندارمت به

 او نگاه کرد : عماد یبه چشمها میبرخاست و مستق شیهم از جا عاطفه

 یخودت بگذر یتو به خاطر بچش از زندگ سین یبهار هم راض مادر
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 قول نیبه طرف در برگشت و پشتش را به او کرد : من به نوش عماد

 قولم بزنم ریز تونمیمراقب بهار باشم نم دادم

 از آشپزخانه خارج شد و به سرعت از پله ها باال رفت و وارد سپس

 کیبه او نگاه کرد فکر  یکیو در تار دیشد کنار بهار دراز کش اتاق

 مگر از گفتیکرد عاطفه چه م یاش م وانهیاز او د یدور گرید بار

 ؟ دادیم یشنهادیپ نیخبر نداشت که همچ ینیفرشته زم نیبه ا عشقش

** 

 بود لقمه زیم یاد نشسته بود و عماد از هر چه روعم یپا یرو بهار

 خوردیو بهار با خنده آن را م گذاشتیو در دهان او م گرفتیم

 تایبخور آرم یزیچ هیخانم با اعتراض گفت : عماد خودت هم  رضوانه

 به منم اممممم ییخنده گفت : دا با

 مامان ؟ شهیم یبه مادرش گفت : چ رو

 ؟ یچ _

 گفت و عاطفه با خنده گفت : لقمه یسیبه انگل یا کلمه

 به منم لقمه بده ییآهان آره دا _

 وروجک حسود اینان گذاشت و به دستش داد : ب یرا ال ریپن عماد

 ؟ یچ یعنیحسود  _

 تو عروسک یعنی: حسود  دیکرد و خند یبه او نگاه عماد

 بلند وارد آشپزخانه شد از پشت سر دست یریبا سالم و صبح بخ دیسع
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 یومدین ینه عماد گذاشت و گفت : دکتر صبح خواب موندشا یرو

 دنیدو یبرا
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 محکم به گونه رضوانه خانم زد یاب**و*س*ه هم پشت پدرش وارد شد  آراد

 خودم ی: احوال مامان

 فدات شم پسرم _

 همسر و پسرش گذاشت رو به عماد یرا جلو یچا یفنجان ها عاطفه

 زمیبر یی: عماد فنجونت بده دوباره برات چا گفت

 خورمیاش را نشان داد و گفت : نم یکامال محسوس دلخور عماد

 ریبوس صبح بخ نمیبب نجایا ایبه طرف بهار دست دراز کرد : ب دیسع

 شد خانوم خوشگله یچ من

 چیه یب دادیشدن نم کیاجازه نزد یکه قبال تا عماد بود به کس بهار

 از تایرماو همراه آ دنیاو رفت و بعد از بوس آ*غو*شبه  یاعتراض

 کرده بود ! رییخارج شد دخترکش تغ آشپزخانه

** 

 : دیرا به هم کوب شیدست ها جانیبه مهره اش داد و با ه یتکان نیآرت

 و مات آقا عماد من بردم شیک

 یداشت یتو حام ستیکج زد و گفت : قبول ن یلبخند عماد
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 خنده نیبه او نشسته بود اشاره کرد آرت کینزد یلیکه خ فریبه جن سپس

 یبچسبه به من و نزاره من باز نکهیجز ا فریکرد و گفت : جن یبلند

 انجام داد ؟ یچه کار مثبت کنم

 شود یرا متوجه شد که در مورد خودش صحبت م نیفقط ا فریجن

 نیآرت یدستش را دور بازو شتریداد و ب لیبه عماد تحو حیمل یلبخند

 وقت هی یر نکنفرا نیخنده زد : آرت ریکرد عماد هم بلند ز سفت

 در آورد عاطفه ظرف هیگر یکرد و ادا یمصنوع یاخم نیآرت

 کار با یآنها قرار داد و گفت : چ یپر پر شده را جلو یپرتقالها

 شماها ؟ نیدار عروسم

 عماده نیا ریندارم تقص شیمن که کار _
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 کار کرده دختره یچ سیبا اعتراض گفت : به من چه ؟ معلوم ن عماد

 لحظه ولش کنه هی ترسهیم

 غیج تایشدن آرم کیو با نزد دیعماد پر یپا یرو غیج غیبا ج بهار

 او پنهان شد و با همان یزد و به طرف عاطفه رفت و پشت پا یگرید

 خواد من و بخوره یم دایکودکانه اش گفت : عمه آرم لحن

 بهار به طرف آراد که در حال یبرداشت ول زیبه طرف او خ تایآرم

 آراد دست دور شکم او دیاو پر آ*غو*شو در  دیبود دو دنید فوتبال
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 به میمن بر یمایاو را در هوا گرفت و گفت : هواپ یو افق انداخت

 تایارتش آرم جنگ

 بهار در یبلند خنده ها یکرد صدا تایبا همان حالت دنبال آرم سپس

 بهار یدر دلش بابت شاد یاز سر ذوق یبود عماد با لبخند دهیچیپ خانه

 که در خانه خودشان یکرد بهار به عکس زمان یآنها نگاه م یباز به

 کرد یم یباز شیکرد و با عروسک ها یکز م یو مدام گوشه ا بودند

 کرده بود ! رییخانواده چقدر شاد بود دخترکش تغ نیدر کنار ا نجایا

** 

 آمد بهار را به آنها بسپرد یافتاده بود نه دلش م ریگ یبد مخمصه ا در

 آمد ایکه بهار دن یکند روز یدر توانش بود از او نگه دار گرینه د و

 به خاطر داشت با التماس از دکتر زنان خواسته بود در یبه خوب را

 مادر بهار قول داده بود نیجان نوش یعمل باشد همانجا به جسم ب اتاق

 یاز زندگ یاالن به نقطه ا یکند ول ینگه دار یبچه اش به خوب از

 او را کنار یشاد یکرد کم آورده است وقت یبود که حس م دهیرس بهار

 یکم است برا یلیخ ییمتوجه شد که خودش به تنها دیدیخانواده م کی

 یشخص زدیحرف م یبا کس دیبا رفتی! کالفه در اتاق راه م دخترکش

 یریگ میتصم نیهم حالش را درک کند و هم انقدر عاقل باشد تا در ا که

 یآن نگاه کرد رو نیدر آورد و به مخاطباش را  یکند گوش کمکش
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 تر کیبه او نزد یمهران مکث کرد چرا که نه ؟ مهران از هر کس اسم

 ردیاز او کمک بگ توانستیبهار بود پس م ییاو دا نیهمچن بود

** 

 یرا برداشت و به آشپز خانه رفت حاج فتح یچا یفنجان ها عاطفه

 ؟ میکم قدم بزن هی اطیتو ح میعماد گذاشت : بر یزانو یرو دست

 میپدرش نگاه کرد : بر یسرش را بلند کرد و به چشم ها عماد

 بود نشستند عماد دل دل یپشت اطیکه در ح ییها یصندل یهم رو با

 دستش گذاشت : یپر از چروکش را رو یدستها یکرد حاج فتح یم

 پسر ؟ چته

 سین میزیچ _

 ؟ هیبگو دردت چ شناسمی: من تو رو م

 کنم ؟ یبهار پدر ینظرت من نتونستم برا بابا به _

 ؟ یکنیفکر رو م نی: چرا ا

 داره ادیداد : خوب بهار مشکل ز هیبه عقب تک عماد

 عماد نگاه کرد : همش هم به خاطر نداشتن یبه شب چشمها یفتح حاج

 یتونینم یبچه کن نیخانواده کامله تو هر چقدر هم که پول خرج ا هی

 یمادرش رو جبران کن یخال یجا براش

 بکنم براش ؟ تونمیکار م یچ _
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 شهییباشه دا ی: بده به مهران بزرگش کنه هر چ

 با تعجب به پدرش نگاه کرد : بابا ؟؟ عماد

 به خاطرش شیاز دست ند یخوایزد و گفت : اگر م یلبخند یفتح حاج

 خودت بگذر از

 عاطفه فکر کنم ؟ شنهادیرو پ یعنی _

 : فکر نکن عمل کن
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 داد مهران هم نظر پدرش را داشت حاال مهم نبود یسرش را تکان عماد

 با دیشا گفتیفرق داشت پدرش فکر بهار بود و مهران م لشیدل که

 یبد تیتو زندگ یرییتغ هی یبهار تو هم قبول کرد نبودن

** 

 دیعماد استقبال کرده بودند سع میاز تصم شانیو بچه ها دیو سع عاطفه

 عماد قبول نکرد و در یبهار را به او بدهد ول یبود سرپرست خواسته

 وکالت یبه ماندن او داد که آنها فقط از نظر قانون تیرضا یصورت

 و خرج و مخارج او همچنان در دست اراتیرا داشته باشند و اخت بهار

 سه ساله یکه داشت توانست اقامت ییآشناها لهیبه وس دیباشد سع خودش

 به ماندن او لیو اگر تا آن زمان باز هم عماد تما ردیبهار بگ یبرا

 شود دیاقامت تمد نیا داشت
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 بود شیبرا یخداحافظ نیسخت تر نیاش فشرد ا نهیبهار را به س عماد

 تایقرار است آرم یب نیچن نیکه چرا او ا کردیهنوز درک نم بهار

 میکن یاتاق من با هم پازل باز میما بر ای: ب دیاو را کش دست

 دیرا بوس تایسر آرم یاو خارج شد عماد رو *غو*شآاز  یلیم یبا ب بهار

 گفت : مراقبش باش و

 تکان داد و همراه بهار از پله ها باال رفت و نییسرش را به پا تایآرم

 آنها را با چشم دنبال کرد عاطفه او را در دشیتا پنهان شدن از د عماد

 هر دمیل منباش قو یچ چیگرفت و در گوشش گفت : نگران ه آ*غو*ش

 میداشته باش یریباهات تماس تصو روز

 پسر بهار یهست یوارد کرد : نگران چ شیبه بازو یضربه آرام دیسع

 مونهیمثل دختر خودمون م درست

 هیشانه او گذاشت : من تا حاال  یدستش را از پشت سر رو آراد

 داشتم از حاال دو تا خواهر دارم خواهر

 که یدخترک توانستیمگر م یکرد که نگران نباشد ول دیتاک عاطفه

 سال با جان و دل از او مراقبت کرده بود را به حال خود رها چهار
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 بهار از لحظه تولدش که خودش در اتاق ی؟ لحظه لحظه زندگ کند

 که تا صبح یکرد ، شب یچشمش عبور م یبود تا به االن از جلو عمل
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 شد ، داریدر دهانش پد زیر یدیو صبح مروار دیداشت و نخواب تب

 یکه سهل انگار یروز ایکمک برداشت  یقدم را ب نیکه اول یروز

 چشمانش یآن روز مرگ را جلو دیپر شیدر گلو السیو هسته گ کرد

 برگشت یدیتا نفس او باال آمد و رنگ صورتش از بنفش به سف دید

 بهار الزم یبرا رییتغ نیا ی، ول میتصم نیکرد از ا یمانیپش احساس

 داشت اجیخانواده کامل احت کیاو به  بود

 گهید ای: عماد ب

 نشسته بود نگاه کرد اطیدر ح نیکه پشت فرمان ماش نیو به آرت دیچرخ

 : اومدم

 کرد و همراه پدر یخانواده دوست داشتن نیرا هم با ا یخداحافظ نیآخر

 بازگشت رانیمادرش به ا و

** 

 زد و وارد شد نهیبه در اتاق معا یتقه ا لوفرین

 : سالم دکتر سال نو مبارک

 آمد : سالم زیطرف م نیبرخاست و به ا شیاز جا یبا خوشحال عماد

 شما هم مبارک ینو سال

 نیکه اومد دمیشن مارستانی؟ امروز اومدم ب نیاومد یک ریبخ دنیرس _

 دمیرس روزی: ممنون د

 براتون کنمیم لیمیآماده شده امشب ا یتا حدود قمیتحق یراست _
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 روپوشش کرد و به بیرا در ج شیبلند کرد و دست ها یخنده ا عماد

 دتی؟ از ع بهشتیبود ، حاال کو تا ارد یداد : چه عجله ا هیتک زشیم

 یبردیم لذت
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 یرا در هم قفل کرد : لذت شیانداخت و انگشت ها نییسرش را پا لوفرین

 سرگرم شدم یطور نیبرام ا نداشت

 فراموش یکنینم ی: چرا سع ستادیشد و صاف ا نهیدست به س عماد

 یکن

 سخته دکتر یلیسخته خ _

 یکنیفقط خودت رو داغون م ینطوریا یول کنمی: درکت م

 روپوش یانداخت و سکوت کرد عماد دکمه ها نییسرش را پا لوفرین

 تموم شد ؟ ای یرا باز کرد و گفت : هنوز کالس دار دشیسف

 گهیبرم د خواستمیتموم شده م _

 خونه ؟ یری: م

 گهیآره د _

 هیمن تا  میکرد و کتش را برداشت : بر زانیروپوشش را آو عماد

 رسونمتیم ییجا

 شمیلبش را گاز گرفت و گفت : نه مزاحم نم لوفرین
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 گهید رمهیمس هیمزاحم چ _

** 

 شدصبر کرد تا او وارد خانه  یشد کم ادهیپ نشیخانه از ماش یجلو

 شیاش را در پ یخانه پدر ریپدال گاز گذاشت و مس یرا رو شیپا

 گرفتیاز آنها مشورت م دیمطمئن بود با مشیاز تصم گرید گرفت

 را نداشت آن از مهسا که دختر گریشکست د کیتحمل  گرید چون

 گند در کل نیا یکه باال آورد و چون بو یپدرش بود و گند همکار

 و آن هم از ...... میبه همه گفت ما با هم تفاهم ندار چدینپ لیفام

 فرمان خورد یو سرش با ضرب رو دیچیدر مغزش پ یبد یصدا

 بود ! پس ضربه ستادهیبه اطراف کرد او که پشت چراغ قرمز ا ینگاه

 له شده دیپرا نشیشد پشت ماش ادهیپشت بود کمر بند را باز کرد و پ از
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 او فرو رفته بود جلو رفت تا نیکامال در ماش شیبود که جلو ستادهیا یا

 شد خواست دیرا چک کند که متوجه بوق ممتد پرا تیوضع شتریب

 فرمان افتاده است مغزش یکند که متوجه شد راننده سرش رو یپرخاش

 لحظه به او فرمان داد جلو رفت و مرد راننده را از پشت کی در

 اش را در آورد و با یخواباند گوش نیزم یخارج کرد و رو فرمان

 عقب یصندل یاش را از رو یپزشک فیتماس گرفت ک اورژانس
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 یرا رو یپزشک یگوش شدندیعابران کم کم دورش جمع م برداشت

 یکرد بعد از کم یاو گذاشت ضربان نداشت شروع به ماساژ قلب نهیس

 ادیبرگشت از جا بلند شد و با فر یول فیضربانش هر چند ضع تالش

 ؟ نیکنینگاه م یبه چ نیو خلوت کن: دورش ر گفت

 امدادگران بود عماد یبرا یآمبوالنس باعث باز شدن راه ریآژ یصدا

 داد راننده در حال حیرا توض تیکرد و وضع یرا معرف خودش

 عماد نبود حتما جانش هیاول یسکته کرده بود و اگر کمک ها یرانندگ

 کرد و خدا را شکر کرد که دایتلفن مرد را پ یگوش دادیاز دست م را

 اش تماس گرفت همکارش بود یافتیشماره در نینداشت با آخر یرمز

 برانکارد نگاه کرد که یتا او برسد به مرد رو ماندیهمانجا م گفت

 حدود چهل دینداشت شا ییکردند به نظرش سن باال یآمبوالنس م سوار

 به شدتتماس گرفت سرش را که  سی، پشت فرمان نشست و با پل سال

 ییجا ابانیبغل به کنار خ نهیداد نگاهش از آ هیکرد به عقب تک یم درد

 بود ماند ماریب کیزنده نگه داشتن  یدر حال تالش برا شیپ یقیدقا که

 شد مردم از کنار ادهیاش زد و پ یبه حواس پرت یلبخند فشیک دنید با

 را فشیهنوز هم شلوغ بود ک یپراکنده شده بودند ول بایها تقر نیماش

 یقرص مسکن فشیباز گشت از داخل ک نشیو دوباره به ماش برداشت

 از رهگذران یکیکه  یا یآورد و در دهانش گذاشت و با آب معدن در

 نهیاش حس درد داشت آ یشانیدستش داده بود آن را فرو داد گوشه پ به
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 یاهینثار آن س یلکه کبود لعنت دنیکرد و با د میصورتش تنظ یرو را
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 با خوردیاش زنگ م یداد گوش هیو دوباره سرش را به عقب تک کرد

 محو کنج لبش نشست : سالم چه به موقع یاسم مخاطبش لبخند دنید

 یزد زنگ

 سالم چطور ؟ _

 آدم رو هیجون  شیپ قهیو چند دق ستادمیتصادف وا هی: االن وسط 

 رو ببره نمیماش ادیب لیو جرثق سیدادم االنم منتظرم پل نجات

 چه نمیدرست حرف بزن بب یریزد : عماد درد بگ ادیفر بایتقر مهران

 شده ؟ ی، چ مرگته

 نشده تصادف کردم یچی: ه

 پسر یری: بم دیباز دم بلند مهران باعث خنده اش شد مهران غر یصدا

 دنبالت ؟ امیب ییکجا حاال

 آدرس را گفت و قطع کرد عماد

** 

 و اطرافش را با اش کرد یشانیپ یرو یبه کبود یقینگاه دق مهران

 ینطوریکه ا یهست یتو ناز ناز ایفشار داد : ضربه محکم بود  دست

 یعکس بنداز هی میبر دیشده ؟ با کبود
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 و دستش را پس زد : الزم دیفشار دست مهران سرش را عقب کش با

 رهیگیکه ، انقدر هم فشارش نده درد م ستین یزیچ ستین

 جو هی نیوقت مغزت تکون نخورده باشه هم هی ستیالزم ن ویچ یچ _

 فتهیاز کار ب فتهیهم که داره کار م عقلت

 نشیماش لیرا برگرداند بعد از آنکه جرثق شیزد و رو یپوزخند عماد

 او را هم بردند او نیبرد و همکار آن مرد هم آمد و ماش رگاهیبه تعم را

 شد ! شیداینشست مهران تازه پ ابانیساعت کنار خ مین

** 

 و بعد از گرفتن عکس از دیخواب یتخت رادولوژ یبا غر غر رو عماد

 عکس را از دست مهران یاز اتاق خارج شد دکتر منصور سرش
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 نور گرفت و به آن نگاه کرد و گفت : خداروشکر یو جلو گرفت

 هستش یجمجمه سالمه و فقط کوفتگ استخون

 به سر شانه اش زد و با خنده گفت : یبه عماد کرد و ضربه ا رو

 خدا رحم کرد نهیبب بیمغز بود که آس نیا فیح

 ستین یچیه گمیم یکرد و رو به مهران گفت : من ه یخنده آرام عماد

 بفرما

 گرفت و با دقت به آن نگاه یعکس را از دست دکتر منصور مهران
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 سوال هی: دکتر  کرد

 بله _

 کم آدم بشه ؟ هیتا طرف به کجا ضربه بخوره  دیبا قای: دق

 و دیآورد و به عماد خنده رو نگاه کرد دکتر بلند خند نییرا پا عکس

 شاگرد خوب من نی: برو جوون انقد ا دیکش دشیبه محاسن سف یدست

 نکن تیاذ رو

 خارج شدند و سوار مارستانیمهران از ب یها و خنده ها یشوخ با

 غش و ضعف کرد و گفت : امشب به یاو شدند مهران کم نیماش

 ؟ یمهمونم کن یخوایشام نم هیقرار رو از دست دادم  هیتو  خاطر

 ؟ یقرار داشت یبا ک یشیکرد و گفت : تو آدم نم یاخم عماد

 دکتر هیبه او کرد و با لبخند گفت :  ینگاه میاز پشت فرمان ن مهران

 و عاشق پیگل و خوش ت خوش

 ؟ یرو کار گرفت یدوباره مخ کدوم بد بخت _

 تهیهم با شخص یلی: عه درست حرف بزن خ

 را برگرداند مهران دمق شده گفت : شیزد و رو یپوزخند عماد

 بود ؟ یک یبدون یخواینم

 خوامینه نم یستیدر جهت نگاهش نداد : تو آدم بشو ن یرییتغ عماد

 بود یک بدونم
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 یرضا فرهاد یدکتر عل _

 ؟ خوب چرا به هم یرضا قرار داشت یباز پوزخند زد : با عل عماد

 ؟ شیزد

 آدم گند دماغ هی: به خاطر 

 براش یرضا ؟ چه نقشه ا یکامال به طرف او برگشت : تو و عل عماد

 تو ؟ یدیکش

 یلیکم مشکوک شده بود منم خ هیرضا  یعل ای؟ تازگ هیبابا نقشه چ _

 یبخش گرفتم اونم چه گرفتن یمچش رو تو اتاق داروها یاتفاق

 کرد و گفت : دارو کیرا بار شیکه کنجکاو شده بود چشمها دعما

 ؟ دیدزدیم

 دیدزدیدل م یعنی: نه لب عه نه  دیبلند خند مهران

 ؟ یچ یعنیصاف نشست :  عماد

 ازش خواستمیشده امشبم من م کیتو چ کیبا سر پرستار آقا چ یعنی _

 ینزاشت یکه جنابعال رمیحق السکوت بگ شام

 یوگر نه عل خوادشیواقعا م دیبزرگ کش آمد : شا یعماد به لبخند لب

 کم هیفرصت طلبه و  گفتمیبود م نایاگر س ستیحرفا ن نیآدم ا رضا

 رضا نه یعل یتو کارنامش داره ول یطونیش

 که خودش نطوریبرد : آره بابا ا نگیرا به داخل پارک نیماش مهران
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 دختر میخواد دختره هم از حق نگذر یم یلیخاطر طرف رو خ گفتیم

 هیخوب

 باال شام نخواستم خودم نوکرت هم میبر ایشد و گفت : ب ادهیپ نیماش از

 یتو شکمت شب گشنه نخواب یزیبر دمیاملت باحال م هی هستم

 شد ادهیتکان داد و پ یسر دیخند عماد

** 
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 یحوله را دور کمرش محکم کرد و حوله کوچکتر را رو عماد

 ؟ گهیبودن د زیبه من تم یحوله ها که داد نی: مهران ا دیکش شیموها

 هفت هیبه او کرد : نه فقط  یهیاز آشپزخانه نگاه عاقل اندر سف مهران

 محل رو باهاشون خشک کردم یگربه ها یبار هشت

 : باور دیمهران بلند خند دیسرش کش یبا چندش حوله را از رو عماد

 ؟ یکرد

 ستین دیاز تو بع _

 تختم یبودن و تازه شسته بودمشون برو رو زیکردم تم ی: نه بابا شوخ

 لباس گذاشتم برات

 ییرایلباس ز یگفت : راست گشتیکه دوباره به آشپزخانه برم یحال در

 راحت التیبرات گذاشتم نو هستن خ که
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 تخت افتاد یو همانجا رو دیبه اتاق رفت و لباس پوش دیبلند خند سپس

 در نیاتاقش تخت دو نفره گرفته بود ! ا یچرا مهران برا دانستینم

 شیصدا رونیشناخت ! مهران از ب یاو را م یبود که اخالق ها یحال

 را مرتب کرد یسرمه ا یبرخاست و روتخت شیشام ، از جا یبرا کرد

 در کل مرتب بود به آشپزخانه رفت یبه وسواس خودش نبود ول مهران

 جوره چرا زن تیگزند ینشست : مهران تو که همه چ زیپشت م و

 ؟ یریگینم

 گذاشت زیتابه وسط م یغذا را با همان ماه مهران

 تهران یایم یپولدار ندارن که وقت یبابا هی ی: همه که مثل جنابعال

 و کل امکاناتش برات آماده باشه خونه

 هر هیاجاره ا نجایا یدونیگذاشت : خودت که م زیم یها را رو بشقاب

 کنمیخونه بخرم اون وقت بهش فکر م هیتونستم  وقت

 یجا هی یکن یباال ها زندگ نیا یستیزد و گفت : مجبور ن یلبخند عماد

 یپول جمع کن یتا بتون ریتر بگ ارزون
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 جا رو بخرم نیزد و گفت : تو فکرشم هم ییلبخند دندان نما مهران

 هم خدا بزرگه شیپولش رو هم جمع کردم باق نصف

 .... گمیتکان داد و گفت : خوبه ، م یسر عماد
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 من یخونه رو دیخر یبرا گمی: م ختیاز غذا داخل بشقابش ر یقاشق

 کن حساب

 ؟ یزاریسر به سرم م یدار ای؟  یگیم یجد _

 مارستانیب هیاز سهم  هیکه بابا چن سال یدونیگفتم م ی: نه کامال جد

 من به پول سودش دست نزدم یول دهیمن سهام خر یبرا یخصوص

 غرض بدمش قمیکنم تا حاال انقد شده باشه که بتونم به رف فکر

 کم یدونیبه تو برگردونمش ؟ خودت هم م یاون وقت من چطور _

 ستین یپول

 لقمه اش را در دهانش گذاشت و بعد از خوردن آن گفت : هر عماد

 به من برگردون یجمعش کن یتونست وقت

 کرد و با ذوق شروع به نییباال و پا دنیفهم یعنسرش را به م مهران

 کرد خوردن

** 

 عماد قرار داد و با ینمک و نعنا زده را جلو یگوجه سبز ها بشقاب

 شهیچه مدل نشستنه گردنت داغون م نیگفت : ا تشر

 را شیبود و پاها دهیمبل خواب یکامال رو یشگیکه به عادت هم عماد

 شکمش گذاشته بود یوسط قرار داده بود و لپ تاپش را رو زیم یرو

 وهیگوجه سبز در دهانش گذاشت : م کیو  دیخند رفتیبه آن ور م و

 ستیاز نوع ترش بعد غذا خوب ن اونم
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 ؟ یخوریدر دهانش انداخت : پس چرا م یبا خنده گوجه سبز مهران

 گوش داد دیدکترا که نبا نیا یبه همه حرفا _

 در دهانش گذاشت و مهران را به خنده انداخت در گرید یکی سپس

 بهار پشت خطه ایصاف نشست و گفت : ب شیجا
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 دسته مبل نشست عماد لپ تاپ یو رو دیبه کنار او پر یبا جست مهران

 ریصبح بخ ییگذاشت و تماس را وصل کرد : سالم بابا زیم یرو را

 ؟ نجاستیا یک نیبب ریبا خنده گفت : صبح شما هم بخ عماد

 عروسک یسرش را جلو آورد و سالم کرد : چطور مهران

 مهالن ییداااااااااا _

 اون مهالن گفتنت ی: فدا

 زانو یبا بهار صحبت کردند و عماد لپ تاپ را بست و آرنج رو یکم

 چانه زد ریدستش را ز کیو  گذاشت

 ؟ یکنیفکر م ی: به چ

 ن نگاه کرد : بهمهرا یقهوه ا یداد و به چشمها هیبه عقب تک عماد

 ؟ هیمناسب نهیگز لوفرین نظرت

 ؟ یچ یبرا _

 یدونیکه خودت هم م یهمون یکم رنگ کرد : برا یاخم عماد
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 دونم یآهان نم _

 تیی: ممنون از راهنما

 بگم دل یدر دهانش انداخت : آخه من چ یو گوجه سبز دیخند مهران

 بعد من نظر بدم ؟ دهیسُر تو

 مهران ترسمیم _

 ؟ ی: از چ

 ؟ یچ ادیاگر نتونه با موضوع بهار کنار ب _

 دیبا یازدواج کن یبخوا یتو با هر دختر یمن عماد آخرش چ ی: خدا

 یرو بهش بگ زیچ همه

 کرد و گفت : فعال که بهار تا سه شیموها انیکالفه دستش را م عماد

 گمیحاال بعدا بهش م ستین سال

 اول کار بگو نیبه نظر من هم یول _

 بفهمه یزیچ دیبرخاست : نه نه نه اون نبا شیاز جا عماد
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** 

 خسته اش کرده بود آنقدر که به چپ یبود و حساب یطوالن یخاک جاده

 کرده بودند یراست افتاده بود و جاده پر از دست انداز و چاله را ط و

 شده بود استراحت گاه موقت یاز اهال یکیتهوع گرفته بود خانه  حالت
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 از دیچکیکه آب از سر و صورتش م یدوازده نفره ، در حال میت نیا

 رفته بود و حس خس خس شیها هیخارج شد خاک تا درون ر سیسرو

 کرد گرد یو سع دیاش کش یشال مشک یکرد دست نم دارش را رو یم

 بر لب نگاهش یجلو آمد و با لبخند ماین ردیآن بگ یرا از رو خاک

 ؟ ی: بهتر کرد

 را بلند کرد و به او نگاه کرد : آره سرش

 شهر دور نیاز آخر لومتریفکر کرد : چند ک یمکث کرد و کم یکم

 ؟ میشد

 لومتریحدود پونزده ک _

 پونزده یامکانات پزشک نیکترینزد یعنیرا باال برد :  شیابروها

 فاصله داره ؟ نجایبا ا لومتریک

 آره بایهووووم تقر _

 برداشت و از همان ابتدا شروع به کار فشیرا از ک نشیدورب لوفرین

 تا ترک سقف ییپسرک روستا فیکث یکوچک ول یاز دستها کرد

 و غیج غیسوژه بود گالره با ج شیبرا یدو کالسه روستا همه چ مدرسه

 پنج شش ساله یدختر بچه ا یپا یجلو لوفریآمد ن یزدن دنبالش م غر

 شود یم یخاک شلوار نو اش یمهم نبود سر زانوها شیزد برا زانو

 اشک کودک شد یو متوجه عفونت مجار دیکش نییرا به پا شیها پلک

 همه نیا شیبرا دیکش آ*غو*شدخترک را به  یکرد و با ناراحت بغض



 لوفرانهین

238 
 

 نییکه به گالره گفت پلک دخترک را پا یبودن درد داشت در حال عقب

 ها مشکالت یماریب نیچن نیاو عکس انداخت ا یدارد از چشمها نگه
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 یآب بود کف دستها یاز آلودگ یاطالع یبود و آن هم ب یاهال ییجز

 یموها زشیشد ر یپماد درمان م کیکه قارچ داشت فقط با  یمرد ریپ

 همه درد را نیا خواستیم حیشامپو و آموزش صح کیفقط  دخترها

 میآشفته به محل استقرار ت یتا آب نشود با حال خواستیدل سنگ م دنید

 رفتیدنبال مادرش به دنبال او راه م یجه اردکگالره مثل جو برگشت

 بود میهمراه ت یکم زاتیبود تجه یاز اهال یکیدر حال صحبت با  ماین

 بود رفت با مشورت با او یاز پزشکان که پزشک عموم یکی سراغ

 گرفت و به مادر آن دختر بچه داد خواستیکه م ییاز داروها یمقدار

 ؟ هیداد : اسمت چ ادیاستفاده را هم به او  قهیطر و

 خانم جان اسمنی _

 تو یزیریچهار بار م یقطره قرمزه روز نی؟ از ا اسمنی یگرفت ادی: 

 اسمنی شهیها وگرنه دخترت کور م یپشت گوش ننداز چشمش

 چشم خانم جان _

 گرشیداروها را هم به دست د لونیدست دخترش را گرفت و نا اسمنی

 دست تکان شیبرگشت و براخارج شد دخترک به عقب  اطیو از ح داد
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 داد

 یتخصص خواست یاز پشت سرش آمد : به نظرم برا ماین یصدا

 اطفال بخون یبخون

 مشاوره یچشم در چشم شد : االن دار مایعقب برگشت و با ن به

 ؟ یدیم یلیتحص

 ادیحق مشاوره من رو رد کن ب گهیزد : آره د طنتیبا ش یلبخند ماین

 وونهید _

 ؟ کجاست ؟ یکارش کرد یخانم من رو چ نی: ا

 یاالن از کدوم تپه ا ستیمعلوم ن نهیشیآروم م قهیدق هیواال مگه  _

 باال رهیداره م یزیچ یدرخت
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 کش دار شیرفت که ا یلب قربان صدقه ا ریزد و ز یشخندین ماین

 اطیداشت در همان وقت گالره با سر و صدا وارد ح یرا در پ لوفرین

 گم شده یکردم فکر کنم طفل دایپ یچ نیبب ایب ماین ی: وااااا شد

 هر دندیکه د یزیخارج شدند و با چ اطیاز ح یبا کنجکاو لوفریو ن ماین

 را به پشت در بسته بود یگالره افسار کره االغ دندیبلند خند دو

** 

 رونیخارج شد و به طرف مژگان و گالره که زودتر ب شیسالن هما از
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 خواهر شوهر ولیبودند رفت گالره محکم بغلش کرد و گفت : ا آمده

 بود اون عکسا چه خوب شده بودند یعال

 بود مگه قبال یدنید یدکتر فتح افهیخنده اش را جمع کرد : ق مژگان

 بود ؟ دهیرو ند عکسا

 ؟ یرو خودت گرفته بود نایبودم ا دهینه ند _

 یا افهیمد و با قجلو آ یهر سه دختر به عقب برگشت عماد قدم سر

 کار خودت بودن ؟ یگفت : نگفت یجد

 از مواخذه شدن لبش را با زبان تر کرد : ب ... بله دیترس لوفرین

 سفر نیبه ا یوقت کرد یباز شد : تو ک زیر یچهره اش به لبخند عماد

 ؟ یبر

 به عنوان روانشناس گروه مایبود ن یپزشک میت هیسفر دو روزه با  هی _

 منم همراهشون رفتم بود

 شهیاز هم یبود یتکان داد و گفت : در هر صورت عال یسر عماد

 کنمیمثل تو افتخار م ی، به داشتن شاگرد بهتر

 استاد یگل انداخت : مرس لوفرین یها گونه

 دیباز هم سرش را تکان داد و از کنارشان رد شد هر کدام از اسات عماد

 گفتیم ینیکرد و آفر یبه او م نیبا تحس یشد نگاه یاز در خارج م که

 رفتیم و
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 تا صبح دیبا یستیبا نجایاگر ا میبر ایو گفت : ب دیدستش را کش مژگان

 ممنون یبگ

** 

** 

 لوفریراه رفته را برگشت : ن عماد

 بله _

 با هم یایب شهیگفت : م دیترد یو با کم دیپشت گردنش کش یدست عماد

 ؟ ییجا میبر

 او شد : تن .... ها دیکرد عماد متوجه ترد یبه دوستانش نگاه لوفرین

 یزی.... چ ینگاه کرد : باشه ول شیبا تعجب به او و دستپاچگ لوفرین

 ؟ شده

 یفهمیخودت م ای: نه ب دیخند عماد

** 

 نیخوایداد : نم هینشست و به عقب تک یصندل یعماد رو یروبرو

 شده ؟ یچ دیبگ

 سفارش یزیچ هیدر هم قفل کرد : اول  زیم یرا رو شیدست ها عماد

 حاال گمیم بده

 یشاپ رو یخدمت کاف شیو هات چاکلت انتخاب هر دو بود که پ کیک
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 لوفری: اممم ن دیرا عقب کش شیآنها قرار داد عماد دست ها یجلو زیم

 بالخره ؟ یبا موضوع نامزد سابقت کنار اومد تو

 کنمیخودم رو م یدارم سع _

 نه ؟ یایباهاش کنار ب یتونیکمکت کنه بهتر مباشه  یکی: اگگگر 

 نسبت به موضوع یلیم یقاشق را داخل فنجانش چرخاند و با ب لوفرین

 دوست ؟ هیگفت : مثال  صحبت

 ..... همسر هیهمراه  هیمثال  کترینه از دوست نزد _
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 لرزان او نگاه کرد عماد یناگهان باال آمد و به شب چشمها لوفرین نگاه

 و دل را به دیکش شیران پا یعرق کرده اش را رو یدست ها زیم ریز

 ؟ یکنیزد : با من ازدواج م ایدر

 دانستیچه نم یقورت داد بغض کرد برا یآب دهانش را به سخت لوفرین

 نیکرد رمی: من ... غافلگ

 برات بکنم یهمه کار دمیاون همراه باشم برات ، قول م تونمیمن م _

 را به طرفش گرفت یعماد دستمال کاغذ دیاز چشمش چک یاشک قطره

 ؟ ی: ناراحت شد

 نینه نه فقط به من فرصت بد _

 ؟ هی: تا آخر هفته کاف
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 دونم ین .... نم _

 مهربان زد : فقط زودتر فکرات رو بکن یلبخند عماد

 طاقت نداره ادیکوچولو ز نیزد و گفت : ا یاش ضربه نرم نهیس به

 با خانوادم صحبت کنم دیزد : من با دیبا ترد یلبخند لوفرین

 در دهانش قرار داد کیک یسرش را تکان داد و تکه ا دییبا تا عماد

** 

 ازت یعنیکردند :  یو گالره با دهان باز به او نگاه م مژگان

 کرد ؟ یخواستگار

 گهیزد : آره د یبه پشت سر گالره ضربه آرام مژگان

 خبر داره ؟ مایاخم کرد : ن گالره

 تا بعداز ظهر خودم باهاش یبندیدهنت م یبا تحکم گفت : گل لوفرین

 بزنما حرف

 خبر نیخودم ا خواستمینگم ؟ خوب م یعنیگفت :  زانیآو یبا لب گالره

 بهش بدم رو

 جلو ادیآخرش م دونستمیگشاد گفت : من م یبا لبخند مژگان

 را گرد کرد : از کجا ؟ شیچشمها لوفرین
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 گفتم یجور نیهم یچیهول زده گفت : هاااااان ه مژگان
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 کرد زیرا ر شیمژگان ذل زد و چشمها یسبز وحش یبه چشمها گالره

 ؟ یدونستی؟ تو از کجا م ی: مژ

 کرد طفره برود مقنعه اش را با هول مرتب کرد : یم یکه سع مژگان

 گروه یسر جلسه ها یدکتر فتح یگفت که رفتارا یکیخوب  اممم

 دوستانه بود و مثل همه نبود یادیز یقاتیتحق

 باشن که تو جلسه ها بوده یک یکی نیمشکوکانه گفت : اونوقت ا لوفرین

 ؟

 گفتم یچ هی دونمیشماها اصلن چه م نیگیم یعههههه چ _

 و دهیسپ یچیبا خنده حالت فکر کردن گرفت : عماد که ه لوفرین

 ما هم شیهم که بعد عروس نیدکتر راست نینیبیهم که شماها نم شوهرش

 قشیاسرار رف ادیگرمابه و گلستانشه نم قیهم که رف بیدکتر اد مشیدیند

 بزرگ یالبته دکتر رحمت یو دکتر رحمت یمونه دکتر فرهاد یبده م لو

 تو جلسات هست که حسابش جداست هم

 به هول افتاده مژگان نگاه کرد : کدومشون مژگان ؟ دکتر یچشمها به

 ؟ یر فرهاددکت ای یرحمت

 و نایزد : خووووب س یبند میکند لبخند ن یمخف توانستینم گرید مژگان

 ..... من

 فقط هیپر از تعجب آنها نگاه کرد : عهههههه خوب مگه چ یچشمها به

 حاال میبشناس شتریرو ب گهیتا هم د میکم به هم فرصت بد هی میخواستیم
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 شده ؟ یچ مگه

 نشده فقط من ساده رو بگو یزیرا باال برد : نه چ شیابروها لوفرین

 و اون وقت تو .... گمیرو به شماها م زینشده همه چ یچیهنوز ه اومدم

 ؟ نیچند وقته با هم اصال

 خونه شما یاز دو سه روز بعد از مهمون _

 چهار ماه ؟؟؟؟ یعنیگفت :  گالره
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 از ایخوشحال باشد  دانستینم لوفریتکان داد ن نییسرش را به پا مژگان

 ناراحت شود یپنهان کار نیا

** 

 باال ماین زیم یمبل جلو یکند رو یذوقش را مخف توانستینم گالره

 یحس چیهنوز ه لوفریحرفش را بزند ن لوفریشد و منتظر بود ن یم نییپا

 ماین دیچه بگو دانستیمنتظره نداشت و نم ریغ شنهادیپ نیبه ا نسبت

 نه ؟ ایشده  یچ دیگیبه آنها نگاه کرد : م منتظر

 یچا یفنجانها یحاو ینیکه همان دختر خاله گالره بود با س یمنش

 ؟ نیالزم ندار یا گهید زهیگفت : چ مایشد و رو به ن وارد

 نه دستتون درد نکنه _

 گهیگرفت و گفت : بگو د لوفرین یاز بازو یزیر شگونین گالره
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 گمیعه هولم نکن م _

 آمد و کنار گالره زشیطرف م نیبلند شد و به ا شیکالفه از جا ماین

 خواد یم یلفظ ریانگار ز لوین نیخودت بگو ا زمی: عز نشست

 انداخت نییخجول زد و سرش را پا یلبخند لوفرین

 یاز خانوم خواستگار یدکتر فتح یچیداد : ه انیخنده اش را پا گالره

 کرده

 نگاه ریمتح لوفریزد و سپس به نحرف  حیابتدا به گالره که صر ماین

 مقدمه هیشد سپس رو به گالره گفت : عشقم  لوفریمحو ن یکم ماین کرد

 یزیچ یا ینیچ

 به آدم نرفته تیچیکه ه ی: بترک دیلب غر ریز لوفرین

 ؟ هینظر خودت چ _

 : نه

 اریب یمنطق لیدل هیچرا ؟  _
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 میمن هنوز نتونستم با رفتن فرزاد از زندگ یدونیخودت هم م مای: ن

 فکر کنم ؟ گهید یکیبه  یچطور امیب کنار

 رو وارد گهید یکی دیبا ومدنیکنار ن نیدلم اتفاقا به خاطر هم زیعز _

 تا عشق فرزاد سرد بشه یکن تیزندگ
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 را پاک کرد : شیو اشک ها دیصورتش کش یبا کف دست رو لوفرین

 ؟ اون وقت یکه هست بدتر شد چ ینی؟ اگر از ا یسرد نشد چ اگر

 عماد هم خراب کردم یزندگ

 ستیچهار پنج ماه شناختم انقد سست ن نیکه من تو ا یاون عماد لوین _

 تو خبر یروح تیدر ضمن عماد از مشکالت و وضع یتو بترس که

 ستین یگذاشته عماد آدم شیفکر کرده که پا پ نایو حتما به همه ا داره

 گدار به آب بزنه یب که

 رو گهید یکی تونمی.... نم تونمیانداخت : نم نییسرش را پا لوفرین

 کنم نیگزیجا

 ؟ یو خوده فرزاد ازت بخواد چ شینیاگرررر ، اگر بب _

 لرزان او نگاه کرد : یسرش را باال گرفت و به مردمک ها لوفرین

 ؟ رانهیمگه ا فرزاد

 اش بند آمد : هیگر لوفریتکان داد ن نییبار سرش را به پا کیآرام  ماین

 شد ؟ یم یجراح دینبا مگه

 .... یشد ول یم یجراح دیچرا با _

 نه ایدرست است گفتنش  دانستیسکوت کرد نم ماین

 ؟ تو از یبگ یخوایم یچ مایتکان داد : ن دیسرش را با ترد لوفرین

 ؟ یخبر دار فرزاد

 به تونیید بعد جدا: فرزا دیکالفه دستش را به پشت گردنش کش ماین
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 هم که گفت یهم نبود که بره اون شرط یازینرفت اصال ن فرانسه

 یکی یخودش بود االن تو شنهادیبه پ یدروغ مصلحت هیگذاشته  پدرش

 و تو نوبت هیبستر وی یس یٓ  تهران تو بخش ا یها مارستانیب از
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 فرزاد به خاطر تو از تو گذشت پس تو لوفریقلب قرار داره ن افتیدر

 بگذر ازش رامششٓ  به خاطر خودت به خاطر فرزاد و ا هم

 یم یدروغ نیفرزاد همچ دی؟ چرا با دیشن یم چه بود مدهٓ  بند ا زبانش

 ؟ گفت

 بده حیرو توض زایچ یلیخ دی، فرزاد با نمشیبب دی: با

 یول شیببن میری: باشه م دیکف هر دو دستش را به صورتش کش ماین

 که بتونه حرف بزنه ستین یتیتو موقع فرزاد

 ؟ یتو .... تو باهاش در ارتباط بود _

 کرد نییسرش را باال و پا ماین

 یحرفا رو به من بدهکار یلیتو هم خ مای: ن

 برخاست شیجا از

 ؟ مارستانهی: کدوم ب

 دنشید میریوقته صبح م ریاالن که د لوفریو گالره هم بلند شدند : ن ماین

 برمتیم دمخو
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 طرف در رفت و خارج شد و در همان حالت تند تند شروع به به

 ؟ همه رو میفردا صبح چن تا وقت دار یزدن کرد : خانم سجاد حرف

 کن کنسل

 دیمن تا فردا تحمل ندارم با مایرا گرفت : ن ماین یاز پشت بازو لوفرین

 نمشیبب امشب

 ینگاه کرد ول شیاو را در دست گرفت و در چشمها یبازوها ماین

 توروخدا ماین:  مدٓ  زودتر با التماس به حرف ا لوفرین

 : باشه باشه دیکالفه دستش را پس کش ماین

 اش را در یفکر کرد گوش یکم کند رامٓ  گالره اشاره کرد تا او را ا به

 کردیم نگاه نهآ  هاج و واج به ا یو شماره گرفت دخترک منش وردٓ  ا

 ؟ یاریم بٓ  ا وانیل هیرو به او گفت : نغمه  گالره

 برگشت بٓ  ا یوانیل با و رفت بدارخانهٓ  با عجله به ا نغمه
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 نهآ  را قطع کرد و رو به ا یگوش ماین دادیرا ماساژ م لوفریپشت ن گالره

 شینیبب یبتون کنهیعماد گفت هماهنگ م می: بر گفت

 ؟ یبا اعتراض گفت : چرا به اون گفت گالره

 ماد هم خبر داشت ؟سرش را باال گرفت : ع لوفرین

 یچیرا دو طرف سرش گرفت : نه عماد از ه شیدستها یبا کالفگ ماین
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 بار که در مورد فرزاد باهاش حرف زدم متوجه شدم با هینداشت  خبر

 اجازه مالقات مارستانیدوسته ، االن ساعت هفت عصر کدوم ب دکترش

 ینیفرزاد رو بب ی؟ ازش خواستم با دوستش صحبت کنه تا بتون دهیم

 دلش هم یبه عماد نداشت ول یحس چیبغض کرده بود ه لوفرین

 به گفتیم مایاش شده باشد ن یزندگ اتییوارد جز یلیاو خ خواستینم

 دوباره که حاال هم نٓ  ؟ ا توانستیمگر م یفکر کند ول شنهادشیو پ او

 ندیفرزاد را بب خواستیاز حدود چهار ماه م بعد

 ستگاهیا یجلو رفتیجلوتر م یقدم مایرا داشت و ن شیبازو ریز گالره

 با پرستار صحبت کرد و ماین ستادندیا وی یس یٓ  پشت در ا یپرستار

 یتونیفقط تو م لویبرگشت : ن لوفریکوتاه به طرف ن یاز لحظه ا بعد

 قهیاونم فقط پنج دق شینیبب یبر

 قهیاز پنج دق شتریب دمیجلو گذاشت : باشه قول م یبا هول قدم لوفرین

 نشه

 شدند بعد وی یس یٓ  گفت که به دنبالش برود و با هم وارد بخش ا پرستار

 و در را باز کرد : ستادیدر ا کیگذشتن از چند در پرستار پشت  از

 نزارم شترینشه دکتر پورمند سپرده که ب قهیاز پنج دق شتریب توروخدا

 دیبمون

 صحنه دنیسست وارد شد با د یتکان داد و با قدم نییبه پا یسر لوفرین

 مشت پوست و کی نٓ  ا کردینم باور شد وارٓ  بر سرش ا ایدن شیروبرو
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 و لوله مدفون میس همه نٓ  ا ریباشد که ز کلیفرزاد درشت ه استخوان
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 دست زرد ستادیجلو رفت و کنار تخت ا دیلرزیم شیاست زانو ها شده

 فرزاد را در دستان لرزانش گرفت : فرزاد دهیرنگ پر و

 هر چند کوچک به یاو اخم دنیرا گشود با دپلکش  یال رامٓ  ا فرزاد

 داشت یفیضع یلیخ یصدا یاش نشست لب زد ول یاستخوان یشانیپ

 کرد : جان کیاو نزد یرنگ و رو یب یرا به لبها شیگوشها لوفرین

 بگو فرزاد

 _ یاووومدددد چراااا

 شد یم دهیخش داشت و به زور شن شیصدا

 ؟ من یبه دست او زد : چرا من رو از خودت دور کرد یاب**و*س*ه 

 همه مدت کنارت باشم نیا تونستمیم

 را پاک کرد : فرزاد چرا به شیاشکها لوفریباز هم اخم کرد ن فرزاد

 ؟ یدروغ گفت من

 لب زد : برو فرزاد

 ... یبرووو د لللوووویکرد : ن کیباز هم سرش را به او نزد لوفرین

 ایییهههمم ن گهید

 ؟ چرا خهٓ  ا _
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 بپرررس ممماییی: اززززز ن

 یدستها یرا رو شیاو زد و اشکها فیبه دست نح یگریدب**و*س*ه  لوفرین

 لووووی: ن دیاو کش یچشمها یپا و وردٓ  فرزاد دستش را باال ا ختیر او

 نننجججایا اییین گگگهییییبرررس د تیبه زندگگگ بروووو

 اشاره کرد که وقتش لوفریدر به ن یال از و کرد باز را در رامٓ  ا پرستار

 به فرزاد کرد گرید یبرخاست و نگاه شیاز جا لوفریاست ن تمام

 بازم امین گهیاو کرد و گفت : از من نخواه که د یموها یرا ال دستش

 دنتیبه د امیم

 گفت و از یلب خداحافظ ریکمرنگ زد و ز یلبخند شیاشکها انیم در

 خارج شد در
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 سرش برد پناه غوششٓ  به ا لوفریرا گرفت و ن شیبازوها و مدٓ  جلو ا ماین

 مدٓ  جلو ا یگالره با دلسوز ختیر اشک رامٓ  او گذاشت و ا نهیس یرو را

 در سکوت به او نگاه کرد و

 مین مایخانه شدند ن یرا به خانه خاله اش رساندند و خود راه گالره

 ؟ یانداخت : خوب لوفریبه ن ینگاه

 کرده بود به او نگاه کرد و سرش ریگ شیکه در گلو یبا بغض لوفرین

 دمتیتکان داد از او هم دلخور بود : فکر نکن بخش نییبه پا را
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 کردم به خاطر خودت بوده یزد : هر کار یلبخند محو ماین

 که فرزاد گفت از تو بپرسم ؟ یبد حیتوض دیرو با یتو چ ماین _

 ت :کرد و محکم تر فرمان را در دست گرف ینگاه رونیبه سمت ب ماین

 هم ...... چن هفته دیفردا شا دیامروز شا دینداره شا یادیوقت ز فرزاد

 و....... ارهیبالخره قلبش کم م یول گهید

 نگه داشت کامال ابانیرا کنار خ نیکرد و ماش لوفریبه ن یهم نگاه باز

 نیفرزاد ترس از ا لوفریداد : ن هیو به در تک دیچرخ لوفریسمت ن به

 با تو نداشته باشن که یکه پدر و مادرش بعد از اون رفتار خوب داشت

 رو کرد تا تورو از خودش زده شیطور هم هست تمام سع نیهم قطعا

 خوادیموفق نبود و مجبور شد اون دروغ رو بگه اون دلش نم یول کنه

 و تنها دهیفرزاد به ته خط رس لویبزنه ن یبه تو حرف یمرگش کس بعد

 یتو هست شینگران

 رو به نام من کرد ؟ شییچرا مال و دارا _

 کرد شیتورو وارد زندگ نکهی: بزن به حساب عذاب وجدانش بابت ا

 یشد یتیاون عذاب رو کمتر کنه که حداقل اگر اذ خواستیم ینطوریا

 مورد باهاش حرف زدم نیدر ا یلیتو داشته باشه من خ یبرا یسود

 که به نهیمال به تو برسه بهتر از ا نیا گفتیپا داشت م هیمرغش  یول

 رو از سود سهام کارخونه نیکه اون خونه و ماش یدونیبرسه م پدرش
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 هم یحساب بانک هی دهیکه پدرش به فرزاد و دو تا برادراش داده خر یا

 کرده که من فقط زشیپول وار یاسمت باز کرده و مبلغ قابل توجه به

 خبر داشتم ازش

 پاک کرد چقدر نیستٓ  شده بود با لبه ا دشید یث تاررا که باع شیاشکها

 بود دلش گرفته بود سکوت دهیفرزاد رس لیبه دال رید انقدر نکهٓ  ا از

 کردینگاه م مایبود و فقط به ن کرده

 حاال که کنهیبلوا به پا م یاون رفت دنی: اگر پدر فرزاد بفهمه تو د

 یبوده تو هم قول بده به زندگ یفرزاد چ یواقع لیدل یدیو فهم شیدید

 یبهتر فکر کن خودت

 و با جا زدن دنده دوباره به حرکت در دیزد و چرخ یلبخند مهین ماین

 نیا یفرزاد برا لیرا با سر انگشت پاک کرد دل شیاشکها لوفرین مدندٓ  ا

 اش یحرفها حال نیدلش ا یبود ول یمنطق یبه اندازه کاف یکار پنهان

 که کم کم فرزاد در دلش یعشق زدیم ادیش را فرو مدام عشق اول نبود

 بود کاشته

 ؟ هیعماد جد یخواستگار انی: جر

 رهٓ  تکان داد : ا نییسرش را به پا لوفرین

 ؟ یکنیم دشییتو تا مایبرگشت : ن مایسمت ن به

 و دمیکه دور و برم د هییکسا نیاز بهتر یکی نظرم به رهٓ  عماد رو ؟ ا _
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 شناختم

 گفتن داشته باشم هر چند که یبرا یاز من نخواه که زود جواب ی: ول

 دهینم تیبازم دلم رضا یبرسم ول میخواست برم و به زندگ فرزاد

 خوبت رو راحت از دست نده یها تیموقع یبهت ول دمیحق م _

 تر فکر کن یکم رنگ گفت : به عماد جد یمکث کرد و با لبخند یکم

** 
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 حالش دیچیپیو کم کم درد در تمام عضالتش مگرفته بود  یدرد بد سر

 یصدا ردیبگ شیراه خانه را پ ییبود که بتواند به تنها یتر از آن خراب

 با بهت به راننده یاو را به خودش آورد نگاه ینیترمز ماش غیج

 جا پرت کن هیبرو خودت رو از  یکن یخودکش یخوای: خانم م انداخت

 ؟ یبدبخت کن یخوایچرا مردم رو م نییپا

 ابانیسست به کنار خ ییرو صورتش را پس زد و با قدم ها یها اشک

 عوق زد و دیجوش یزیجدول نشست حس کرد در معده اش چ یرو آمد

 یآورد زن یشد آن همه غم و آن حس بد را هم باال م یآورد کاش م باال

 ؟ یی، تنها ستیسال کنارش نشست : دخترم حالت خوب ن مسن

 پدر فرزاد افتاد : یحرفها ادی یبه هم خورد وقت شتری!! دلش ب تنها

 شیتنها گذاشت رهیمیداره م یدیفهم یوقت
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 پدر او اجازه یزانو زد ول نیزم یاو افتاد ، رو یکرد ، به پا التماس

 دیرا در سرش کوب نیو مدام ا ندیفرزاد را بب یلحظه ا یفقط برا نداد

 او را تنها گذاشته است ازیدر زمان ن که

 اش گرفت و نهیحالش سر او را به س دنیبا د بهیزن غر دیلرز شیلبها

 دنبالت ؟ ادیب یزنگ بزن یدار یرا به خود فشرد : کس او

 زنگ مایاش را در آورد و به ن یتکان داد گوش نییسرش را به پا آرام

 خاموش بود با دفترش تماس گرفت نغمه گفت که جلسه دارد به زد

 رفته یاز پروژه ا دیبازد یزنگ زد او هم خارج از شهر برا پدرش

 تماس گرفت ! توانستیکه م یبا تنها کس یدیاز سر نا ام بود

 یکه برا یاو نشسته بود و تنها حرف نیساعت بعد در ماش میاز ن کمتر

 نیماش یعصب یهق هق خفه اش بود عماد با حالت یداشت صدا گفتن

 دوباره پشت یبعد وقت قهیشد و چند دق ادهینگه داشت و پ ابانیکنار خ را

 دهیاو گذاشت : بخور ، رنگت پر یپا یرو یلونینشست نا فرمان

 ستین میزیبه خاطر استفراغه چ _
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 را در آن فرو یدر آورد و ن لونیرا از داخل نا وهیپاکت آب م عماد

 و به طرفش گرفت : بخور کرد

 در دستش نگاه کرد و آن وهیه او و آب مب لوفریبود ن یدستور لحنش
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 یاش ابتدا باعث دل به هم خوردنش شد ول ینیریاز او گرفت ش را

 گفت و عماد حرکت کرد : یلب ممنون ریبعد حالش بهتر شد ز یکم

 ؟ نجایا یاومد چرا

 دمیدیفرزاد رو م دیبا _

 به تو یاون چه کمک دنید یدیخودت رو عذاب م یتو دار لوفری: ن

 ؟ کنهیم

 حال شتریب یباعث خراب نکهیکرد : جز ا انیگر لوفریبه ن ینگاه مین

 تو به ستین ی؟ به خدا اونم اگر دوستت داشته باشه راض شهیم تیروح

 یفتیحال ب نیبه ا خاطرش

 دهانش گذاشت : یداد و مشتش را جلو هیدستش را لبه پنجره تک لوفرین

 که تنهاش گذاشتم شمیحس له م نیا ریکار کنم ؟ دارم ز یچ یگیم

 ؟ اون خودش خواست که یدونستیزد : د آخه مگه م ادیفر بایتقر عماد

 یو تو مخالف بود دیبش جدا

 فکر پوچ هیرو مدام با خودت تکرار کن نذار با  نایهمه ا لوفرین

 تباه بشه تیزندگ

 و دیفهمینم یچیدلش بود که ه یول دانستیرا م نهایهمه ا دانست،یم

 عماد نگاه کرد فک منقبض یشت به چهره عصبخودش را دا منطق

 و فرمان را محکم در دست فشردیاش م ییاش را به فک باال شده

 ، به یاگر چه عصب یلبخند دینگاه او را د یبود عماد وقت گرفته
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 بسته شکالت هم هست اونم هی لونینشاند و گفت : تو اون نا شیلبها

 بخور

 ستیخوب ن ییهویهمه قند  نیا _

 ؟ دهیکرد : شاگرد داره به استاد درس م یخنده آرام عماد
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 از آن حال در آمده بود شکالت را در آورد و باز کرد بایتقر لوفرین

 داد و هیاز آن را دندان زد سرش را به عقب تک یکوچک قسمت

 را بست ناگهان بسته شکالت از دستش در آمد به عماد نگاه شیچشمها

 نید و دوباره آن را به دستش داد : ابه آن ز یکه گاز بزرگ کرد

 خورنیم یطور

 با تعجب به او نگاه کرد و سپس به تکه شکالت در دستش که لوفرین

 که خودش دهان زده بود خورده شده بود دوباره ییاز همان جا درست

 بود یعماد نگاه کرد: دهن به

 گفت : اوووم چه خوشمزه بود یاو با لودگ اما

 مرد بلد نینثار او کرد ا یا وانهیلب د ریزد و ز یلبخند مهین لوفرین

 چگونه حالش را خوب کند بود

** 

 تمام تالشش را دیرا به داخل کش شیکرد خنده اش را بخورد لبها یسع
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 یزد : نترک یبود تا نخندد مهران محکم به پشت سرش ضربه ا کرده

 ؟ یبخند یریمی؟م یدک

 نیگنده اومد ینتوانست نخندد و بلند قهقهه زد : آخه مردا گرید عماد

 یبهانه برا نی؟ شرو نیساله تولد مبارک بخون شیبچه ش هی یبرا

 ما رو دعوت کرد انیگرفتن نداشت تولد ک یمهمون

 جابجا شد : آخه شیاش بود به زحمت در جا یکه ماه آخر باردار دهیسپ

 میشام بد هیهم  میگرفت میکه تصم شد نیا دییخونه ما ولو میشماها دا نکه

 شما ژیو به پرست یبعدم آقا عماد اگر ناراحت میریکادو تولد بگ هم

 ینخون یتونیم یتولد مبارک بخون خورهینم

 مبل یدست همسرش را که کنارش نشسته بود رها کرد و لبه  مسعود

 شب چه با آب و تاب از هی ینیبب یداره ؟ نبود ژیپرست نی: ا نشست

 خوندیم ییبهار الال یتلفن برا پشت

 ؟ یاوردی: عمو چرا بهار رو ن ستادیعماد ا یجلو زانیآو یبا لب انیک
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 مدت هیبهار  یینشاند : گفتم که عمو شیپا یاو را بلند کرد و رو عماد

 مسافرت رفته

 شیقراره پ یجد یاش را از مبل گرفت : جد یرضا پشت یعل

 بمونه ؟ خواهرت
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 گذاشت و سرش را چند بار نیزم یرا رو انیزد و ک یلبخند تلخ عماد

 کرد نییپا باال

 رضا یکه کنار عل یرو به دخترک محجوب دید نیکه جو را سنگ دهیسپ

 کن ییرایرضا ازشون پذ ینکن آقا عل یبیغر زمیبود کرد : عز نشسته

 دهیبه سپ یاو ممنون یرضا دستش را دور پرستو حلقه کرد و جا یعل

 داشت همه به هم یگریزنگ در خبر از آمدن شخص د یصدا گفت

 تواند یم یپس چه کس میآنکه ما همه که هست یعنینگاه کردند  گرید

 اش را مرتب کرد و یاسیبلند شد لباس بلند  شیاز جا دهی؟ سپ باشد

 با ورود شخص تازه ستادیکنار در باز شده آپارتمان ا نیسر شرو پشت

 دندان نما به او یلحظه نزد ! مهران با لبخند کی یقلب عماد برا وارد

 دهیکرد و آرام در گوشش گفت : بدبخت عشق ند نگاه

 کرد یم یروبوس دهیکه با سپ لوفریبه او رفت و به ن یچشم غره ا عماد

 شد تا ییکرد به اتاق راهنما یشد بعد از آنکه با همه احوال پرس رهیخ

 آن یو لبه ها دیمزش کشقر کیبه تون یدست نهیعوض کند در آ لباس

 به یبپوشاند دست شتریرا ب دشیتا شلوار سف دیکش نییبه پا شتریب را

 و رژ دیبود کش ختهیر رونیفر مجعدش که سرکش از شال ب یموها

 به دور یکل یکرد و از اتاق خارج شد نگاه دیقرمز ماتش را تجد لب

 مبل دو یکنار عماد رو یخال یتنها جا دنیدور سالن انداخت و با د تا

 شیبه مهران کرد که چند لحظه پ یآه از نهادش در آمد عماد نگاه نفره
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 به او ثیخب یاز کنارش برخاست و حاال با نگاه یساختگ یبهانه ا با

 نیو ا دیکشیاو خط و نشان م یدوخته بود عماد با چشمش برا چشم

 

183 

 گرفتار در آنتر کرد عماد که خودش را  قیلبخند او را عم کارش

 را لوفریبا استرس زد و به کنارش اشاره کرد و ن یلبخند دید تیموقع

 هل آورد و باز هم بابت یچا شیبرا نیبه نشستن کرد شرو دعوت

 نتوانست نگاه متعجبش را از همراه لوفریاز او تشکر کرد ن آمدنش

 نظر داشت گفت : ریاو را ز یعماد که همه حالت ها ردیرضا بگ یعل

 تا آخر ماه نامزد بشن هقرار

 خوشبخت بشن دوارمیخوشحال شدم ام یلیزد و گفت : خ یلبخند لوفرین

 یدکتر فرهاد گمیم کیرضا گفت : تبر یهمان فاصله رو به عل از

 دیرو شگفت زده کن گرانید دیلیما یلیدوستان خ یانگار شما و باق یول

 زد یکه دستپاچه شده بود به زور لبخند ناینگاه کرد س نایبه س میمستق و

 گفتن نداشت : عه چرا من رو یبرا یزیدفاع از خود چ یبرا یول

 نبود ؟ گهیبود د ی؟ منظورتون کل نیکنینگاه م ینطوریا

 بود ؟ ی، کل نیدونم شما بگ یباال انداخت : نم ییابرو لوفرین

 اش آمد : یشانیبه پ لوفرین طنتیش نیهمراه لبخند از ا یزیاخم ر عماد

 ما رو تو معذورات قرار نده که به گناه یقایرف نیخانم انقد ا لوفرین
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 نکردشون اعتراف کنن یها

 نکرده چرا دست یاگر گناه یبزرگ تر شد : جناب رحمت لوفرین لبخند

 پاشون رو گم کردن ؟ بعدم چرا حرف من رو به خودشون گرفتن ؟ و

 خانوما نیزبون ا فیکن که حرزود باش رو  نای: س دیبلند خند مهران

 یشینم

 ساده من و مژگان که یرو کنم ؟ آخه دوست ویبا تعجب گفت : چ نایس

 کردن نداره رو

 دهانش گرفت و به وضوح قرمز شد با خنده یدستش را جلو ناگهان

 اش خورد و نهیکه چانه اش به س یانداخت به طور ریرا به ز سرش

 که گفته از دهانش یزیچ ینعیرا به دو طرف تکان تکان داد  سرش
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 یکه لبخند لوفریسپس به ن نایاست همه با دهان باز به س دهیپر

 نگاه کردند زدیم روزمندانهیپ

** 

 ؟ یتنها با آژانس بر یخوایوقت شب م نی: ا

 رسونمتیکرد و ادامه داد : الزم نکرده خودم م یاخم عماد

 شهی: آخه راهتون دور م دینال لوفرین

 شهیبه کمر عماد نشاند : از خوابتم کم م یو ضربه آرام دیخند مهران



 لوفرانهین

263 
 

 از من گفتن بود ها

 به او رفت یبه طرف او برگشت و چشم غره ا عماد

 را باال گرفت : شیبه عقب رفت و دست ها یکار او قدم نیبا ا مهران

 شمیگم م رمیداداش خودم م نزن

 را بغل گرفت و مثل او شروع به انیبا خنده از آنها دور شد ک سپس

 و با خنده گفت : دیبه چانه اش کش یکرد عماد دست اهویو ه یباز

 مردمیم مینداشتم تو زندگ نویمن اگه ا مونهیبچه ها م نیکن ع نگاش

 مانتوم رو رمیکرد و از کنار پنجره کنار آمد : م یخنده آرام لوفرین

 تا آقا مهران کمتر نگران خواب شما باشه میبهتره زودتر بر بپوشم

 کرد و به رفتن او نگاه کرد مهران باز جلو آمد و ییصدا یخنده ب عماد

 ..... گمی: م ستادیبه او ا دهیچسب بایتقر

 بزرگ زد : یگفت مهران لبخند یکرد و هوم کوتاه یبه او نگاه عماد

 ؟ یحرف زد باهاش

 فکر دی، گفت که با شیر روز پتکان داد : چها نییسرش را به پا عماد

 کنه

 عماد من هنوز معتقدم که ..... _

 گفت : نه یناگهان به طرف او برگشت و برزخ عماد
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 هی یباال آورد : باشه باشه ول میرا به نشانه تسل شیدست ها مهران

 یشیم مونیخودت پش یروز

** 

 چانه زده بود و آرنجش را به لبه پنجره ریبه او که دست ز ینگاه مین

 مقابلش داد نم نم ابانیداده بود کرد و دوباره حواسش را به خ هیتک

 کرده بود دلش فیآن ساعت از شب را لط یگرفته بود و هوا باران

 ییدر دلش بلوا خواستیسکوت را نم نیبزنند دلش ا یحرف خواستیم

 شکسته شد : لوفریسه نکه بر لب داشت با چند عط یپا بود مُهر به

 ؟ سردته

 کم هی _

 با تعجب به او نگاه کرد و با لوفرین ستادیو ا دیکش یرا به کنار نیماش

 عماد کتش را در آورد و دیپرسیرا م یتوقف ناگهان نیا لیاز او دل چشم

 شانه اش صاف یآن را رو قهیو  دیکش لوفرین یکمال آرامش رو در

 بر اعتراض بزند عماد دستش را یمبن یتا خواست حرف لوفرین کرد

 نگو یچیه ششششیخودش گذاشت و آرام گفت : شه ینیب یرو

 دنده گذاشت و یبه حالت قبل پشت فرمان جابجا شد و دست رو دوباره

 ؟ یکرد : گرم شد حرکت

 ..... یآ ... آره ول _

 ستی: اعتراض وارد ن دیحرفش پر انیبه م عماد
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 به یکت بود جان گرفته بود لبخندتن او که در  یکه از گرما لوفرین

 هیکه از کت  یگرفت عطر آ*غو*شدر  شتریتشکر زد و کت را ب عنوان

 گرفت و لبخند بر لب آورد یقو یآرامش بخش بود دم دیرسیم مشامش

 که از ذهنش ینبود ؛فکر گاریس یعطر آغشته به بو نیآنکه ا از

 را بر لب آورد : خوشحالم گذشتیم

 ؟ یبابت چ _

 دیکشینم گاریس گهید نکهی: ا
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 ؟ یدیابرو باال انداخت : از کجا فهم عماد

 خجالت یو با کم دیباال کش یصندل یزد و خودش را رو یلبخند لوفرین

 عطر کتتون ی: از بو گفت

 به نی: آفر دیناگهان بلند خند یانداخت ول ینگاه میابتدا به او ن عماد

 یباهوش گمیهاس که م ینینکته ب نیا خاطر

 طنتیبزرگ بر چهره اش بود با ش یبه لبخند لیته مانده خنده که تبد اب

 نه ؟ ای: حاال خوشت اومد  گفت

 ؟ یبود که باال برود : از چ لوفرین یبار نوبت ابروها نیا

 از عطرم ! _

 گهید هیقدر که خوش بوئه کاف نی؟ هم ادیخوشم ب دی: مگه من با
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 اش مثل پسر افهیرا جمع کرد و به حالت تفکر باال آورد ق شیلبها عماد

 خواستیبهتر و محکم تر م یفیتخس شده بود که دلش تعر یها بچه

 آره دوست نیناراحت بش خوادیبا خنده گفت : خوب حاال نم لوفرین

 داشتم

 شد : چرا من رو جمع یناگهان لحنش جد یول دیباز هم خند عماد

 ؟ مگه من چند نفرم ؟ یبندیم

 آورد : خوب رونیرا ب شیآورد و دست ها نییکت را پا یلبه ها لوفرین

 برام قابل نیهم یاستادم بود یزمان هیو  یشما از من بزرگ تر ،

 کردتون احترام

 کرد و گفت : االن حس بابا بزرگ بودن بهم دست یتک خنده ا عماد

 داد

 آقا عم...... یول _

 آقا رو هم بردار نی: ا

 به او انداخت و سپس نگاهش را به ینگاه میدندان نما ن یلبخند با

 داد مقابل
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 گذاشتیکرد و انقدر او را در انتظار نم یحسش را درک م لوفرین کاش

 یانگار طوالن شیانتظار برا نیا دیدروغ بگو توانستیخودش که نم به
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 نیو ا خواستیشد او را م یتاب تر م یدلش ب دنشیبود با هر بار د شده

 نزند : من ینتوانست حرف زدندیم ادیبدنش فر یتک تک سلول ها را

 منتظر باشم ؟ دیبا یک تا

 که غافل از تفکرات او بود متوجه منظورش نشد و با همان لوفرین

 سوال نیصدا از ا یب ینگاهش کرد عماد تک خنده ا یجیگ حالت

 گمیرو م میزد : جواب خواستگار ییهوی

 من و من یبا کم دیدو شیپوست گونه ها ریحس کرد خون به ز لوفرین

 صحبت کردم اونم به پدرم مایرا داد : امم خوب م...من با ن جوابش

 شما ..... یلیاونا که خ گفت

 به شما گفتن او رفت که باعث شد جمله اش را یچشم غره ا عماد

 اما..... کننیم دتییقبول دارن و تا یلیکند : اونا که تو رو خ حیتصح

 آورد لوفریکه ن ییبا اما ینتوانست لبخند خود را پنهان کند ول عماد

 جمع شد لبخندش

 ؟ یاما چ _

 حس گناه دارم ، حس هی دمیفرزاد رو فهم ییجدا لیدل نکهی: بعد از ا

 کنارش باشم و نبودم تونستمیچهار ماه م نیا نکهیوجدان ، حس ا عذاب

 خواد جبران کنم یم دلم

 تو رو خدا به لوفری؟ ن یرو جبران کن ی: چ دیحرفش پر انیبه م عماد

 رفته ؟ با برخورد پدر ادتیرو  روزتیفکر کن حال د شتریب خودت
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 یاز گل نازک تر بشنو نکهیاونطور حالت بد شد تو که طاقت ا فرزاد

 ؟ یجبران کن یخوایم یچطور یندار رو
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 پدر فرزاد گفتیم کردمیصحبت م یداشتم با دکتر پورمند تلفن امروز

 کشونده که چرا گذاشته اون شب تو مارستانیب سییر شیرو تا پ اون

 شینیبب کیاز نزد یبر

 قطرات یرا گرفت ول دیچکیکه داشت از چشمش م یقطره اشک لوفرین

 گرفتن به او نداد و به سمت چانه اش راه گرفت یبرا یمجال یبعد

 پارک کرد کامال به سمت او ابانیرا کنار خ نیدوباره ماش عماد

 کرد یم یباز شیانداخته بود و با انگشت ها ریکه سر به ز برگشت

 به پاک کردن یادیز لیشد و کالفه دستش را که م یعصب عماد

 یول دیاش کش یپُر و مشک یموها یاو داشت محکم ال یها اشک

 چانه او گذاشت و صورتش را ریدستش را دراز کرد و ز اوردین طاقت

 اش که حاال رنگ خون یعسل یسمت خودش چرخاند و به چشمها به

 را لمس کرد : دلم شیچشمها ریز گرشیشد با دست د رهیبود خ گرفته

 یکن هیگر خواستینم

 نسبت به حرف او یتفاوت یبر ب یمبن یتکان کوچک لوفرین یلبها گوشه

 که حاال یو با دست ردیخودش را بگ یجلو گریخورد عماد نتوانست د ،
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 و دیشانه اش افتاده بود او را به سمت خودش کش یچانه به رو ریز از

 سر گذاشتن یبرا یهم به شانه ا لوفریش گرفت انگار نآ*غو*شدر  نرم

 دستش را پشت سر او کینکرد عماد  یمقاومت چیداشت که ه ازین

 سر او زد آنقدر یرو یاب**و*س*ه و آن را نرم نرمک نوازش کرد  گذاشت

 اصال متوجه آن نشد حس لوفریرا زد که احساس کرد نب**و*س*ه  نیا آرام

 سر او یرو گرید یاب**و*س*ه شد  یم قیتزر شیبود که به رگ ها یخوب

 را شیرا از دور او آزاد کرد و بازوها شیدست ها یو به نرم زد

 نگاه شیاش بلند کرد و دوباره به چشمها نهیس یو او را از رو گرفت

 زد و با قیعم ینگاه فرار کنند عماد لبخند نیداشتند از ا یکه سع کرد

 !! یزد و گفت : خجالت یاو ضربه ا ینیانگشت به ب نوک
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 داد عماد هیبه در تک بایو تقر دیزد و خودش را عقب کش یلبخند لوفرین

 افتاد گفت : یکه راه م یو پشت فرمان جابجا شد و در حال دیخند بلند

 ؟ از من ؟ یدیترس

 شتریکرد او را ب یسع ینگفت عماد با لودگ یزیو چ دیلب گز لوفرین

 ؟ میدوباره امتحانش کن یخوایم ومدی: انگار بدت ن بخنداند

 نیرا از فرمان جدا کرد و به دو طرف باز کرد : آه ه ه بب شیها دست

 آمادم من
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 زد : من گرید یبا لبخند دوباره لبش را گاز گرفت عماد لبخند لوفرین

 عروسک رو دوباره بغل کنم هی آمادم

 چهره اش سرخ شده بود با اعتراض به طرف او گریکه د لوفرین

 من یاو زد و با خنده گفت : عهههه ه یبه بازو یو مشت برگشت

 ادامه بده یتو ه گمینم یچیه

 از چند شتریباز هم نتوانست ب یسکوت کرد ول یو کم دیبلند خند عماد

 مونیدرصد احتمال داشت پش کیحاال اگر تا  ی: ول دینگو یزیچ قهیدق

 بغل رو با نیرفت من تجربه دوباره ا نیدرصدم از ب کیاون  بشم

 کنمیعوض نم یچیه

 ریخجالت زده کرد دست دراز کرد و دستش را ز لوفریبه ن ینگاه

 دنده قرار داد و آرام با انگشت شصت پشت آن را یخودش رو دست

 کرد نوازش

** 

 یبر یخوایتخت انداخت و کالفه گفت : آخه کجا م یکتابش را رو ماین

 ؟ شهیامتحان هات مگه شروع نم گهید هفته

 فقط دو روزه _
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 پنج شنبه چند تا قرار مهم زمیهمه برنامه هام رو به هم بر تونمی: من نم
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 آخه اون چند تا فهممیمن نم ادیبرم مرکز ترک اعت دیجمعه هم با دارم

 ؟ یدوباره بر یخوایداشت که م یچ روستا

 و زدیآرام ضربه م مایاتاق ن ریتحر زیبا نوک انگشت لبه م لوفرین

 به چهره در هم او نگاه کرد : مگه جمعه شب مایکرده بود ن سکوت

 ؟ انیب خوانیو خانوادش نم عماد

 میگردیتا بعدازظهر جمعه برم _

 کنم یآخر هفته خال یمن برنامه هام رو برا گهیهفته د ی: بزار برا

 امتحان دارم گهیمن جمعه د شهینم _

 ببرت دمیکرد و گفت : به بابا آدرس م یا یخنده عصب ماین

 بود ! متیباز هم غن یبرود ول مایتر بود با ن یگرچه راض لوفرین

** 

 بار نیو پر از دست انداز باز هم حالت تهوع ا یهم جاده طوالن باز

 دنیرگشت و با دخانم به عقب ب هیهوا هم اضافه شده بود سم یگرما

 توقف کنند آقا یاش رو به همسرش گفت که کم دهیرنگ پر چهره

 نمانده یاش کرد و گفت که راه یاس گوش یپ یبه ج ینگاه یمهد

 یبعد خانه ها قهینمانده بود چرا که چند دق یو واقعا هم راه است

 یجلو لوفرین یشدند وارد روستا که شدند با آدرس ها انینما ییروستا

 و پدرش لوفریآمده بود توقف کردند ن یپزشک میخانه که قبال با ت همان

 جاست ؟ نیشدند : خودشه ؟ هم ادهیپ
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 خلوت به یتکان داد با چشم در کوچه ها نییسرش را به پا لوفرین

 در زد و بعد از یآقا مهد گشتیگرما ، دنبال همان کودکان م خاطر

 و دیچیپ اطیبه پا داشت در ح ییکه دمپا ییلخ لخ پا یصدا قهیدق چند

 اش را یشال سبز چمن لوفریگشوده شد ن شانیلحظه بعد در به رو چند

 ؟ همراه ادتونهیسرش مرتب کرد و جلو رفت : حاج آقا من رو  یرو

 ؟ میتو خونه شما موند نجایا یچند ساعت هی میاومد یپزشک میت
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 شما و شهیباز شد : خانم جان مگه م یبه لبخند نشیکمال چهره دلنش آقا

 دوست پر سر و صداتون رو فراموش کنم بفرما بفرما اون

 به سمت خانه ادیو از همان جا با فر دیرا کامل باز کرد و کنار کش در

 اهلل ای می: منصوره بابا مهمون دار گفت

 گالره ادیآب به صورتش زد  ینشست و کم یمانیکنار حوض س لوفرین

 یآورد دختر جوان شیماندنشان شده بود لبخند بر لبها ادی باعث به که

 حوله ستادیکنارش ا یحدس زد همان منصوره باشد با حوله کوچک که

 زهیبه طرفش گرفت : بفرما تم را

 گفت و حوله را گرفت دست او را گرفت و کنار خودش یممنون لوفرین

 حوض نشاند : اسمت منصوره بود نه ؟ ی لبه

 به بایتقر یبه او نگاه کرد با وجود لباسها لوفریداد ن سر تکان منصوره
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 است : چقد درس ییچهره اش مشخص بود که روستا یول روزش

 منصوره ؟ یخوند

 که فقط نجایا یاز دخترا یلیرا جمع کرد : برعکس خ شیلبها منصوره

 پلمیخوندند من درس خوندم و تا دانشگاه هم رفتم فوق د ییآخر ابتدا تا

 گهیبعد از مرگ شوهرم د یگرفتم ازدواج کردم و برگشتم ده ول که

 کنهیهم که آقاجون اصرار م یو حال ادامش رو ندارم هر چ حس

 تونمیواقعا نم نمیبیم

 دخترونه داره ؟ رستانیدب نجای؟ ا یدرس خوند یتو چطور _

 عموم بودم تو شهر شی: نه من پ

 ؟ یخوند یباال انداخت : آهان حاال چ ییابرو لوفرین

 یحسابدار تیری: مد

 ؟ یبچه ندار یشوهرت چرا فوت کرد ؟ راست _

 زوده گفتیمنصوره رنگ غم گرفت : نه بچه ندارم کامران م یچشمها

 میاومد یبعد عروس میبود تو دانشگاه با هم آشنا شد یکشاورز مهندس

 .سهیعط____________.....لوفرانهین
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 داداش ناصرم که زن گرفت رفت شهر آقاجون تنها بود ازمون نجایا

 میجا بمون نیهم خواست

 اشاره کرد : اون جا رو خوده اطینو ساز آن طرف ح یاتاق ها به



 لوفرانهین

274 
 

 خواد بمونه و تو یروستا رو دوست داره و م گفتیساخت م کامران

 آموزش بده یبه اهال یکشاورز تیوضع بهبود

 میموندگار شده بود نجایا ی: از وقت اشک را با لبه شالش گرفت نم

 بهتر شده بود همه کامران رو دوست یلیمردم ده خ یکشاورز وضع

 داشتند

 راه بود ؟ نیدر آمدتون از هم _

 بود خوب دهیکه بهش رس یا هیکامران به خاطر ارث ی: نه وضع مال

 کرده بود یگذار هیشرکت ساخت و ساز سرما هیپولش رو تو  بود

 کهیت هیکار نباشه  یب نکهیا یهم برا نجاینصفش به نام من بود ا البته

 دستش رو مار نیکرد پارسال سر زم یبود روش کار م دهیخر نیزم

 روز کیشده بود  رید یلیبشه خ قیبه شهر و پادزهر تزر میتا برس زد

 تموم کرد بعدش

 متاسفم یلیخ _

 کرده بود چشم دوخته بود و بغض اطیگوشه ح یبه اتاق ها منصوره

 بود با صدا کردن آقا کمال منصوره از انینما شیدر چشمها حسرت

 و گرد پشت شلوار دیتر کش نییبرخاست پشت بلوزش را پا شیجا

 توروخدا ناراحتتون کردم دیرا تکاند : ببخش نشیج

 ؟ هیحرفا چ نینه ا _

 گذشتیو به سمت خانه رفت هر چه م دیپاش شیبه رو یلبخند منصوره



 لوفرانهین

275 
 

 دختر زودتر به نیشد اگر همسر ا یمصمم م مشیدر تصم شتریب لوفرین

 بهورز کیاالن زنده بود آنها فقط به  دیشا دیرسیم یپزشک امکانات

 ییابتدا یکند و داروها ایپزشک مه دنیداشتند تا مقدمات را تا رس ازین
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 از ملزومات هر یکی واناتیح شیبه آنها برساند وجود پادزهر ن را

 نجات توانستیساده م قیتزر کیدختر فقط با  نیوهر ابود ش روستا

 کند دایپ

 که فقط چند یمعصوم یافتاد ! چشمها اسمنیمتورم دختر  یچشمها ادی

 نجات بخشش بود قطره

 شیپ دنیبلند شد و به طرف خانه رفت منصوره در حال چ شیجا از

 شانیپدر و مادرش بود آقا کمال ظرف هندوانه را جلو یجلو یدست

 هندوانه سر حال آمد و شروع به صحبت کرد : یبا خنک لوفرین گرفت

 خونه هی ای کیکوچ نیزم هی نجایا شهیم نمیبب خوامیحاج آقا من م دینیبب

 ؟ دیخر یکلنگ

 اش همراه خنده یکرد و با همان لهجه محل لوفریبه ن یکمال نگاه آقا

 خانم دکتر ؟ یموندگار بش نجایا یخوای: م گفت

 بسازم اگر کیکوچ یبهدار هیبراتون  خوامی: نه حاج آقا م دیخند لوفرین

 ساخت رو نهیرو بده که چه بهتر من فقط هز نیهم باشه که زم یریّخ
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 دمیم

 ؟ یکرد دایگنج پ لوفریبا تعجب به او نگاه کرد : ن یمهد آقا

 که فرزاد به یبه پدرش نگاه کرد : آره گنج نیغمگ یبا لبخند لوفرین

 خورهیم ییکارا نیدرد همچ فقط به دهیبخش من

 پر یحساب بانک هیرو فروختم  نیماش شیمکث کرد : چند روز پ یکم

 فروش یبه نامم باز شده خونه هم گذاشتم برا دمیهم فهم مونیپ و

 هاش هم یادگاریقراره خودش نباشه  یانداخت : وقت نییرا پا سرش

 باشه خوامینم

 کرد اگر یباز هم سع یتکان داد ول شیبرا نیبا تحس یسر یمهد آقا

 تو منطقه فهیکند : اون خونه ح مانیاو را پش ستین یراض یا ذره

 به دردت خورد ندهیدر آ دیداره بزار شا اطی، خوش ساخته و ح هیخوب

 ندارمش کنمیبابا تا حاال نداشتمش از حاال به بعدم فکر م خوامینم _

 

194 

 ی: خود دان

 ؟ ستین نطوریا دییبه آقا کمال گفت : معتمد روستا شما رو

 به من لطف یتکان د اد : اهال نییمرد با تواضع سرش را به پا ریپ

 دارن

 نوشت و به یزیآن چ یدر آورد و رو فشیاز ک یتکه کاغذ لوفرین
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 شد با من تماس دایمناسب که پ نیشماره منه زم نیاو گرفت : ا سمت

 کنمیو ساخت رو براتون ارسال م دیخر نهیمن هز نیریبگ

 زارمیم ارتونیرو در اخت نمی: من زم دیبحثشان پر انیبه م منصوره

 کامرانه ادگاری نیاون زم یمرد با تعجب و اخم گفت : ول ریپ

 خوامیهم نم شیادگاری ستیخودش که ن شونیبه قول ا _

 یدعا ینطوری: ا دیبه اشک نشسته اش کش یچشمها یرا پا دستش

 هم پشت سرشه ریخ

 گفت : منصوره جان شما خودت هم یزد و با فکر یلبخند لوفرین

 یو خودت اونجا رو اداره کن ینیتو شهر بب یدوره بهورز هی یتونیم

 دونم ، آره فکر کنم بتونم یبه او شد : نم رهیکج کرد و خ یلب منصوره

 امیپسش بر ب از

** 

 کج بر یلبخند کرد و زدیاش که چشمک م یگوش یبه اسم رو ینگاه

 آورد : سالم لب

 ؟ ییجا هیتا  میدنبالت بر امیب ی؟ وقتش رو دار ییسالم خانوم کجا _

 ؟ هیضرور یلی: االن ؟ خ

 که دلم برات تنگ شده ؟ نیتر از ا یضرور _

 رنگ گرفت لبش را به دندان گرفت و به پدرش و آقا لوفرین یها گونه

 مناسب بودند نگاه کرد نیزم کیکه در حال صحبت با صاحب  کمال
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 نیکه کالفه از گرما در ماش دیرا به آنها کرد و مادرش را هم د پشتش

 تا آفتاب دیاز آنها فاصله گرفت شالش را جلو تر کش یاست کم نشسته
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 کجا لوفریجاده نشست : الو وو ن ینکند لبه شانه خاک تیرا اذ صورتش

 ؟ ی؟ هست یرفت

 عماد _

 : جانم

 ؟ میبر یخواستیکجا م ستمیمن تهران ن _

 ؟ ی؟ کجا رفت یستی: ن

 دمیم حیبرات توض امیسفر دو روزه م هی _

 ؟ یی: حداقل بگو کجا

 اطراف اراک _

 ؟ یگردی: تا فردا که بر م

 یپشت سرش گذاشت و کم نیزم یرا رو گرشیدست د دیخند لوفرین

 شده باشم ؟ مونیپش یدی؟ ترس هیشد : چ لیعقب متما به

 : تا فردا ظهر بر ختیدر دلش ر ینیریخنده بلند عماد حس ش یصدا

 گردمیم

 یخودت رو از دست داد قهیحلقه نشون با سل دیشانس خر یباشه ول _
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 رو قبول دارم قتی: سل دیهم خند لوفرین

 شما ؟ یبرد یخوب من پ قهیاون وقت به سل یچطور _

 گهید یا قهیخوش سل یعنی یکه من رو انتخاب کرد یی: از اونجا

 فتهیشما رو که من انتخاب نکردم خانم خودش _

 انتخاب کرد ؟ یاخم کرد و صاف نشست : پس ک لوفرین

 کل صورتت رو گرفته شما دونمیاون اخمات بشم که االن م یمن فدا _

 خانوم اخمالو به درد نیبهش گفتم ا یانتخاب کرد ه وونمیدل د نیا رو

 ها گوش نداد خورهینم تو

 و نامش را خواند : عماااد دیاو پر یلودگ انیبا اعتراض به م لوفرین

 جون عماد _
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 با خنده گفت : جناب دکتر لوفریآمد ن یعماد از پشت خط م جیپ یصدا

 یبه کس نمی؟ نب کننیباشن صداتون م یاون خانوم خوش صدا ک یفتح

 هم بگو وونهیبه اون دل د نویها ا ینگاه کن چپ

 یبا لبخند لوفریکرد و قطع کرد ن یو خداحافظ دیباز هم خند عماد

 بود با هر بار رهیاش خ یبه گوش قیعم» جونم « به  شتریاو ب گفتن

 که یداشت ! از آن شب یسیمغناط یشد انگار جاذبه ا یم دهیکش سمتش

 مثل غلغلک در قلبش به وجود آمد یگرفت و حس آ*غو*شرا در  او
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 کند از آن شب و از هیتواند به او تک یاست که م یبود عماد مرد دهیفهم

 صورت او بعد از اعالم یرا در تمام اجزا یکه خوشحال یا لحظه

 ندیبیکرد بهتر او را م ی، حس م دید یرسم یخواستگار یبرا تشیرضا

 خوب یلیداشت او خوب بود خ تیجذاب شیاو برا یو رفتارها کارها

 یش بر بهبودکرد و تمام تالش یاو را درک م یروح تیموقع بود

 نشسته بر دلش ، در یبر زخم ها یاو بود عماد شده بود مرحم یروح

 بودند گرچه از نظر عماد دهیرا د گریهر روز همد بایهفته تقر کی نیا

 ! ستین یکدام اتفاق چیه دانستیم لوفرین یبود ول یها اتفاق دارید نیا

 اشاره کرد که لوفریپدرش به طرف او نگاه کرد به ن یصدا دنیشن با

 بودند دهیبه توافق رس متیبرود انگار سر ق جلو

 یمنصوره و پدرش برگشتند هنوز دو روستا یدوباره به خانه  شب

 چقدر از آقا کمال ممنون بود که آنها را رفتندیم دیبود که با گرید

 شد مردم راحت یاز خودشان باعث م یمحل کیکرد وجود  یم یهمراه

 اعتماد کنند تر

** 

 و یرا با پول حساب بانک نیکه سر زد شش زم ییدوازده روستا از

 ریّها را قول نامه کرد سه تا هم خَ نیپرداخت داد و زم شیپ نیماش پول

 دو تا هم قرار شد بگردند و خبر خواستیساخت م نهیو فقط هز داشت
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 یکنار مسجد داشت که به خاطر کم شدن اهال یا هینیهم حس یکی بدهند

 شاد یکار اختصاص دادند با دل نیاستفاده بود و همان را به ا یب بایتقر

 تهران بازگشت به

** 

 و با اخم گفت : تو مثال دیرا از سرش کش یشال سرمه ا گالره

 ؟ من چقد یلباس روشن تر ندار هی؟  یسرت کرد هیچ نی؟ ا یعروس

 از دستت حرص بخورم ؟ دیبا

 را باز کردسرخوشانه کرد و در کمد  یخنده ا لوفرین

 بپوشم یلبه تخت نشست : بفرما خودت بگو چ و

 را در آورد و یپر رنگ ی: کت تک صورت دیبه لباسها کش یدست گالره

 چقد جلفه نیگرفت : ا جلو

 شهیناراحت م یجلوش نگ نهیرا گرد کرد : مال نازن شیچشمها لوفرین

 بچه

 نه ؟ ای: حاال اندازه تو هست  دیخند گالره

 نهیمال نازن گمیجلفه ؟ بعدم م یگیمگه نم _

 ؟ دهیشب لباسش بهت غرض نم هی نینازن یعنی: 

 زانیآو شیو سر جا دیبرخاست لباس را از دستش کش شیاز جا لوفرین

 یلباس شب خواستگار گهید یجا هی یوقت هی خوامیبعدم نم ری: نخ کرد
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 همه لباس دارم نیخودم ا نهیتو تن خواهرم بب یرو کس من

 نیداشت در آورد و گفت : ا یدرشت مشک یکه خالها یدیسف راهنیپ

 ؟ خوبه

 نمیدستش را به چانه اش زد و گفت : بپوش تو تنت بب گالره

 ستادیا نهیآ یاز اتاق خارج شد و او لباس را به تن کرد و جلو گالره

 یخرگوش یلباس هفت بود و لبه ها قهی دیرا به کمرش کش دستش

 داشت باعث ییطال یسگک حلقه اآن  یکه جلو یکمربند مشک داشت
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 میدامن ن نییکمرش شده بود از کمر به پا شتریب یکیدادن بار نشان

 هم تنگ شیها نیزانو آمده بود آست ریتا ز یزیر یها نیآن با چ کلوش

 ساعدش را یتا رو بایبلند تقر یلیکوتاه بود و نه خ یلیو نه خ بود

 : اومدن دیپر شیاز جا بایگالره به داخل اتاق تقر دنیبود با پر گرفته

 ؟ یستیهنوز حاضر ن تو

 ؟ دمیزنگ زدن من نفهم یاومدن ؟ ک _

 نیمن ا نینشاند : بش ریتحر زیم یصندل یاو را رو یبه تند گالره

 باال انیسوختت رو درست کنم االن از پله ها دارن م صورت

 انه اش گذاشت و بهش یخواست بلند شود که گالره دست رو لوفرین

 یچشمت که دکتر فتح یپا زنمیم نیهمچ لویفشار داد و گفت : ن نییپا
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 بکنم که خوامینم یکار قسیدق هی نیبشه از انتخابت ها عه بش مونیپش

 نیرژ هم هیپوست آفتاب سوختت و  نیکرم بزنم به ا هی

 یگل شهیم رید _

 انجام داد و در همان حال غر عینداد و کارش را سر یتیاهم گالره

 شد راس یم یدکتر وقت شناسه و حاال چ یآقا نیکه چرا انقد ا زدیم

 آمد با خنده گفت : فکر کنم پشت در یشش که قرار داشتند نم ساعت

 شد شش زنگ رو زد نیکرد هم یبود به ساعتش نگاه م نشسته

 : بسهبا حرص گفت  لوفریآمد ن یاتاق م رونیاز ب یاحوال پرس یصدا

 یگل گهید

 و دیاو کش یلبها یرو گریبار د کیمات را  یرژ لب قهوه ا گالره

 ایتو هم زود ب رمیشال هم سرت کن من م هی: پاشو  گفت

 به داخل اتاق آمد و با ذوق در را بست و جلو آمد و نیلحظه نازن همان

 شهیم پیزد : آخه مگه مرد هم انقد خوشت لوفرین یبه بازو یمشت

 اصال آدم دلش گرهیج یلیاز پدر شوهرت نگم خ یبشه وااا کوفتت

 مردا دلم ریپ نیمرد رو تماشا کنه آقا من از ا ریپ نیا نهیخواد بش یم

 خواد یم
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 رهیبَده صدات م سیه یناز یبا خنده لبش را گاز گرفت : بترک لوفرین
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 رونیب

 بار کیبه سرش انداخت  دیو سف اهیشلوغ و درشت س یبا گلها یشال

 شالش را مرتب کرد گالره در را باز نگه ینگاه کرد جلو نهیبه آ گرید

 متوجه لرزش یکرد کس یو با هم از اتاق خارج شدند سع داشت

 که بر لب آورده بود ینشود و سالم کرد جلو رفت و با لبخند شیصدا

 کدام مادر عماد است ! با دانستیدست داد نم یدو خانم مسن چادر به

 کرد آنطرف یهم احوالپرس گفتیم نیکه نازن یچهره ا خوش رمردیپ

 بود با نگاه او را ستادهیعماد نشسته بود که به احترامش حاال ا رمردیپ

 کرد کت تک نسکافه یم نیتحس دنشیهمه وسواس در لباس پوش نیا از

 دایکت پ ریاز ز ینسکافه ا کیکه کراوات بار دیسف راهنیرنگ و پ یا

 یو براقش را به باال و رو به عقب داده بود و برق یمشک یموها بود

 محترمانه او را یلیخ لوفریچشمانش داشت ن یاهیدر س یخوشحال از

 یآنها نشست حرف ها یروبرو یمبل یبه نشستن کرد و رو دعوت

 نیا لوفرینگاه کرد و ن لوفریبه ن یچشم ریشد عماد ز یزده م یعاد

 داخت تا لبخند پر رنگش راان نییرا شکار کرد و سرش را پا نگاه

 دیبا گفتن ببخش لوفریکرد و ن شیگالره از آشپزخانه صدا ندینب یکس

 از جا بلند شد یکوتاه

 یبشه پسره داره با اون چشما یاونجا که چ ینشست دی: دختره چش سف

 ؟ یدیم لشیاون وقت شما خنده تحو خورتتیم زشتش
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 یدستش را جلو لوفریها گرفته بود و ن رزنیهمانطور ژست پ گالره

 و ستادیدر درگاه ا مایخنده اش بلند نشود ن یگرفته بود تا صدا دهانش

 اخم گفت : چتونه شماها بابا زشته با

 ریزنت بگ نیتوروخدا دست ا ماینشست : ن نیزم یپشت اپن رو لوفرین

 چه گنیاز خنده االن مادر و پدر عماد م شمیدارم منفجر م ببرش

 دهاوم رمونیگ یخل عروس
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 اگر بهیفکر کنن عج نیا ریکرد و گفت : غ ییصدا یخنده ب مین ماین

 نندیبب نجایا تیوضع نیاالن با ا تورو

 اخم کرد و نیزم یرو لوفرین دنیخانم هم به آشپزخانه آمد و با د هیسم

 پاشو خودت جمع کن من شربت ها رو آماده کردم تو لوی: ن گفت

 گالره جان مادر کمکش کن اریب هییلبه طال ینیبزار تو اون س خچالهی

 یبود تو دست و پا چلفت نیاالن مامان منظورش ا یعنی:  دیخند ماین

 شربت آوردن ساده هی یحت یبکن یکار چیه یتونینم یهست

 : برو بچه پر رو ستادیا شیرا گرد کرد و در جا شیچشمها لوفرین

 از دیکشیم شیموها یکه دستش را ال یزد و در حال یلبخند بزرگ ماین

 را کنار گذاشت و گفت : من شربت یخارج شد گالره شوخ آشپزخانه

 اریرو ب ینیتو س ارمیدر م خچالیرو از  ها
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 باشه _

 شربت آلبالو را داخل یها وانیدر آورد و ل نتیرا از داخل کاب ینیس

 یظیغل یرنگ آب و قرمز یاز آنکه حالت ب اطیگالره با احت دیچ آن

 لوفریها قرار داد ن وانیها را داخل ل یبود به هم نخورد ن وانیته ل که

 را به دست ینیجابجا کرد و س یرا کم ینیکنار س ینییتز ینیچ گل

 : خوبه ؟ برم ؟ گرفت

 برو یزد : عال شیبه رو یبخش نانیلبخند اطم گالره

 به یفیرا برداشت و لرزش خف وانشیچشم در چشمش دوخت و ل عماد

 یمبل تک یاپن گذاشت و رو یرا لبه  یخال ینیاو انداخت س دست

 گفت : یگالره نشست گالره سرش را جلو آورد و به آرام کنار

 ؟ ی؟ سالم نخوردت

 کرد آرامش خودش را حفظ کند پدر عماد یزد و سع یلبخند لوفرین

 دی: بعد از فوت همسرم و پسرم نو دادندیگوش م هیکرد و بق یم صحبت

 ینبات یختر که بعد از سه روز کما زندگد هیتصادف من موندم و  تو
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 به شدمیمن حاضر نم یخواهرم اصرار داشت ازدواج کنم ول داشت

 برم یخواستگار

 خانوم چند تا خانم رو حهیمل ادتهیو رو به خواهرش گفت :  دیخند سپس
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 زد و در جوابش گفت یخانم لبخند حهی؟ مل یو به من نشون داد یآورد

 ؟ یاریبرام خواستگار م یگفتیم یدیخندیم ادتهی: بله شما هم 

 رو از اون موقع یگفت : عمه کال خواستگار هیو با کنا دیخند عماد

 داشتن دوست

 به او رفت : چقدر هم که شما پدر و پسر به یخانم چشم غره ا حهیمل

 نیدادیمن گوش م حرف

 ادامه یلبش را گاز گرفت و با لبخند عقب نشست حاج فتح عماد

 نرگس تیسال بود که وضع کی بایبه دست گرفت : تقر را صحبتش

 نکرده بود رضوانه خانم پرستار نرگس تو خونه بود خوب من یرییتغ

 کم کم ازش دمشیدیخونه م یبود که مدام تو یهفت هشت ماه بایتقر

 همه خانواده یجا تونهیکه م هیخانم کس نیاومد به خواهرم گفتم ا خوشم

 در ییر نرگس منتظر بود تا من از تنهاانگا رهیدست رفتم رو بگ از

 واقعا رضوانه زنم شد گهیهفته بعد از ازدواج ما فوت کرد د هیکه  امیب

 و سه سالم شد ستیهفده سالم شد ، نرگس ب دینو ،

 سال بعدش کیبه همسر سالخورده اش کرد :  یبا مهربان ینگاه

 همه نداشته هام رو پر کرد یداد که جا هیبه من هد یزیچ رضوانه

 که در توانمون بود براش از ییما شد تا جا یزندگ دیتنها ام عماد

 یو نه سال برا ستیاالن بعد ب نینیبیخودتون که م میکم نذاشت یچیه

 تو کارش موفقه و من شناسنشیتهران م یشده نصف دکترا ییآقا خوش
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 میهست یمادرش هم که ازش راض و

 یبه عماد کرد و در جواب حاج فتح تیرضا یواز ر ینگاه یمهد آقا

 نجایاالن ا نکهیقابل احترامه و ا یلیما هم خ یدکتر برا ی: آقا گفت
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 رو قبول شونیما ا یعنی کننیم یو از دختر من خواستگار نشستن

 مثبته شونیبه ا لوفریو جواب ن میدار

 گفت که به زور یلب ممنون ریبازش را جمع کند ز شینتوانست ن عماد

 دیرس یگوش کس به

 فرو کرد : بچه ذوق مرگ شد لوفریباز هم سر در گوش ن گالره

 را به هم فشار داد و آرام گفت : گالره خفه شو تو شیدندان ها لوفرین

 خداااا رو

 او را به خودش فشرد یساختگ یو با لبخند دیگالره را کش یبازو ماین

 ؟ یکار به عشقم دار یگفت : چ نییپا ییبا صدا و

 سرش را به باال گرفت و از خدا طلب صبر کرد لوفرین

** 

 چشمش نگه یرا جلو ییبود و حلقه طال دهیتخت خواب یرو یکیتار در

 قلب که یبه شکل باال فیظر یبود حلقه ا رهیبود و به آن خ داشته

 برسد که حلقه یروز کردیبود فکر نم انیبرل زیر یها نیاز نگ دهیپوش
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 گوشه چشمش جمع یعوض کند قطره اشک یگریرا با انگشتر د زادفر

 شود آن را با دستش گرفت انگشتر را در مشتش ریقبل آنکه سراز شد

 آن استاد شیبرا گریاش گذاشت عماد د نهیس یو دستش را رو فشرد

 گفت و یکرد و جانم م یعشق خرجش م غیدر یو مغرور نبود ب یجد

 چیه دادیبار اجازه نم نیفشار داد ا شتریحلقه را ب دادیم هیرا هد جانش

 شتریاش جدا کند حاال حس قلقلک قلبش ب یاو را از مرد زندگ یزیچ

 کردیکه فکر نم یحس خوردیعماد قلبش تکان م دنیبود با هر بار د شده

 فرزاد و خاطراتش ادیاز فرزاد دوباره آن را تجربه کند باز هم  بعد

 چنگ نیکرد ا یکه فکر م ریچند روز اخ به دلش انداخت به یچنگ

 تیمحرم غهیکه به ص یآمد انگار با بله ا یکمتر به چشمش م انداختن

 ماهه عماد گفته بود فرزاد کوله بارش را جمع کرده بود و داشت از دو

 هم کم رنگ شده بود ! ادشیکه  رفتیم رونیب قلبش
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** 

 ینگید یگوش هی میآورد و با حرص گفت : دا نییکتاب را پا مژگان

 نیکن لنتیرو سا اتونیاه گوش دهیم صدا

 اس ام نیتازه دوم نیرا برداشت : ا یدندان نما گوش یبا لبخند لوفرین

 گالره هستش نیاومد همش مال ا اسه
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 با اعتراض گفت : عه خواهرشوهر مال من نبود که مال خودشه گالره

 داد امیهمش سه تا پ ماین بچم

 لنتهیمن سا یرا گرد کرد : گوش شیچشمها مژگان

 ؟ دیدار یبچه ها حس بستن _

 نگاه کردند لوفریو مژگان به ن گالره

 یدار اری؟؟؟ و یگفت : بستن تیعصبان یچاشن یبا تعجب و کم مژگان

 ده میندارم ها بعدم هنوز سه تا فصلم درس نخوند یمن تو خونه بستن ؟

 فصله تا

 اش نگاه کرد سپس با یبه گوش لوفریآمد و ن امیپ نگید یصدا دوباره

 میریبعدم م میبخور یبستن هی می، بر شنهادیباز به آنها نگاه کرد : پ شین

 و آخرش هم رفع دهیاستاد جنتلمن بهمون درس م هیخونه خوشگل  هی

 کنهیم اشکال

 فکر کنم میشونیزد و گفت : شام هم در خدمت ا یچشمک

 دکتر بگو دستشون درد یانداخت : به آقا زیم یکتاب را رو مژگان

 از درس عقبم یکل ستمیکه ن یکیمن  نکنه

 واقعا گریبلند شد مژگان د لوفرین یگوش یبعد دوباره صدا قهیدق چند

 که لوفرین یسرخ به او چشم دوخت ول یشد و با چهره ا یعصبان

 اگر گهیکل صورتش را گرفته بود رو به او کرد : عماد م لبخندش

 ؟ یایبازم نم ادیهم ب یرحمت دکتر
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 با ما درس ادیمگه م یوا رفته به او نگاه کرد : آخه دکتر رحمت مژگان

 کنه ؟ کار

 کهیکوچ یدکتر رحمت یکینه اون  یاون دکتر رحمت _

 فکر کنم دیباز نشود گفت : خوووووب با ششیداشت ن یکه سع مژگان

 هم مایمن به ن هیاضاف مایبرخاست : فقط ن شیبا اعتراض از جا گالره

 ادیب گمیم

** 

 دادم ؟ حیتوض یچ یدیحواست رو بده به درس اصال فهم لوفری: ن

 گفت : تو صالیگذرا کرد و با است یعماد نگاه یبه چهره جد لوفرین

 یدیدرس م یدار میکه اومد یاز لحظه ا یبدم ول یبستن نیایب یگفت

 شدم خسته

 یرو مایرا از داخل گاز گرفت تا نخندد از پشت سرش ن شیلبها عماد

 هیما  گهید گهیخنده دار گفت : راست م یاش خم شد و با اخم یصندل

 مینیخانوممون رو بب نیا میهم نتونست لحظه

 مایدکتر ن ضاًیاز آن طرف سالن دستش را بلند کرد : ا نایس

 دستت نگو که شکارم از یچیه یکیبه طرف او برگشت : تو  عماد

 یحساب
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 کار کرده ؟ یلب به اعتراض گشود : عه دکتر مگه چ مژگان

 یکه شماها رابطتون رو مخف یچ یعنیبه مژگان نگاه کرد :  عماد

 ؟ نیکرد

 مژگان یبلند شد و پشت صندل شیاز جا دیچیدر سالن پ نایبلند س خنده

 میدیهم رو د شتریب ییآشنا یدو بار برا یکی؟  هیچ ی: مخف ستادیا

 نیداد : اون وقت ا هیرا باال برد و به عقب تک شیابرو یتا کی عماد

 ؟ دیدو بار چهار ماه طول کش یکی

 دندان نما زد و به عماد نگاه کرد یلبخند نایس
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 ایب لویبرخاست : ن شیگفت و از جا ینتوانست نخندد هوف گرید عماد

 میاریب یکن بستن کمک

 بلند شد و پشت سر عماد وارد آشپزخانه شد شیبا ذوق از جا لوفرین

 وسط قرار داد و کاسه زیم یرا رو یلیوان یظرف بزرگ بستن عماد

 خارج کرد نتیرا از داخل کاب ستالیکر یخور یدار بستن هیپا یها

 یکی لوفرین زدیبر یرا به دست او داد و از او خواست که بستن قاشق

 و او با دادیعماد قرار م یو جلو ختیر یم یکاسه ها را بستن یکی

 یرنگ یدراژه ها یو چند حلقه موز و مقدار تیسکویب کی وسواس

 زد و یو وسواس لبخند قهیبه آن همه سل لوفرین ختیر یآن م یرو
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 سس شکالت را اطیعماد با احت دیچ ینیآماده را داخل س یها یبستن

 را به دست گرفت ینیو س ختیها ر یبستن یرو

 شوخ گفت یآن با لحن نییرا جلو گرفت با اشاره به تز یکاسه بستن ماین

 یزدیحرکتا نم نیاز ا لوی: ن

 عماد لم یدر دهانش گذاشت و به بازو یبستن یقاشق یالیخیبا ب لوفرین

 ستیکار من ن زنمی: االنم نم داد

 شونهیقاشقش به عماد اشاره کرد : هنر ا با

 کرد : دوماد انقد کدبانو ؟ مگه نییباال و پا نیسرش را به نشانه آفر ماین

 ؟ میدار

 کار یگفتیحلقه کرد : اگر م لوفریو دستش را دور ن دیبلند خند عماد

 شد ؟ یم یچ خودته

 دروغ بگم ستمیمن بلد ن _

 کرد ؟ یکلمه انقد حال عماد را بد م نی! چرا ا دروغ

** 

 او خانه عماد بود و با کمک او ایامتحان بود سه روز گذشته  نیآخر

 بود یکرد امتحان مهم و سخت یرفع اشکال م یتلفن ای خواندیم درس
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 همان جا دیخاطر کش یبا آسودگ یآمد نفس رونیاز سالن امتحان ب یوقت
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 ماه ریت ینشست و منتظر گالره و مژگان شد گرما اطیح یپله ها یرو

 اش را در آورد و روشن یآرامشش را بر هم بزند گوش توانستینم هم

 هم امیپ کیناشناس !  یتماس از عماد و سه تماس از شماره ا کی کرد

 از همان شماره داشت» برس  تیفرزاد مُرد راحت به زندگ« !  اخم

 باشد ؟ با همان توانستیم یبود ؟ چه کس یا یچه شوخ گرید نیا کرد

 مطمئن ی؟ زنگ زد هیتماس گرفت با زنگ سوم جواب داد : چ شماره

 که یبرس اون وقت شتیراحت برو به ع الی؟ آره فرزاد مرد با خ یبش

 که یو وقت شیوسط خوشبخت یدیجفت پا پر شیتو زندگ یومدیم دینبا

 یزیچ گهیخونه رو که گرفتم د یگفت یفلنگ رو بست یموندیپاش م دیبا

 که تو یآره فرزاد من از غم کار رهیبزار ولش کنم که زودتر بم نداره

 خدا ازت یتو باعث مرگش شیبه اون روز افتاد تو تنها گذاشت یکرد

 نگذره

 کرد که یم نشیخشک شده بود مادر فرزاد هنوز داشت نفر لوفرین

 با کردینم هیگر یافتاد حت نیاز دستش سُر خورد و به زم یگوش

 مادر فرزاد در یها غیج یسرش گذاشت صدا یدست رو یناباور

 افتاد گرمش بود نه سردش بود بازبدنش به لرزش  زدیزنگ م گوشش

 دیشنیم هم

 »فرزاد مرد  «

 » یتو باعث مرگش «
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 »خدا ازت نگذره  «

 » شیتنها گذاشت «

 یجلو یتار رینشنود تصو یزیگوشش گذاشت تا چ یرا رو دستش

 شدند ادیچند نفر دورش را گرفتند صداها مثل فر دیدیچشمانش م »

 فرزاد مرد «

 »فرزاد .......... «
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 در مغزش بلند بودند هنوز یصداها یول دیدیم یاهیس»  فرزاد

»....... 

 سوزن سرم بود سر درد ریچشمانش را باز کرد دست چپش گ یال

 دهیکه کنار تخت سرش را گذاشته بود و خواب یبه شخص ینگاه داشت

 داریجابجا شد گالره سرش را بلند کرد : عه ب شیدر جا یکرد کم بود

 ؟ یشد

 ؟ هویگالره من چم شد  _

 ، رونیاز جلسه امتحان اومدم ب یدونم وقت یصاف نشست : نم گالره

 از دستت افتاد ، تو دستت تیگوش هوی یزدیبا تلفن حرف م یداشت

 همونجا رادیدکتر ه یدفعه افتاد کیسرت که  یرو یبود گذاشته

 کرد گفت فشارت افتاده و زنگ زد به اورژانس و آوردنت نتیمعا
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 اومدن که نایبود فکر کنم مامانت ا نجایا شیپ قهیعمادم تا چند دق نجایا

 ارشونیب رفت

 که یی؛اشک ها دیکه شن یآن تلفن افتاد ! فرزاد ! آخ از خبر ادی

 را باد شیکه حاال خاکسترها یرا از دست داده بود ؛عشق ارشانیاخت

 برد ؛ یم

 من یاله نگران مادرش آمد : یباز شدن در و پشت سرش صدا یصدا

 تو ؟ یشد یبشم چ فدات

 و دست ستادیرا با پشت دست پس زد عماد کنار تخت ا شیها اشک

 با سرمش را در دست گرفت و پشت آن را با انگشت شصتش ریدرگ

 هوش یکه ب یزدیبا تلفن حرف م یکرد : گالره گفت داشت نوازش

 یشد

 خانم آن طرف هینگران عماد نگاه کرد سم یچشمها ین یبه ن لوفرین

 دل مامان زیحالت رو بد کرد عز یبود : دوباره چ ستادهیا تخت
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 یم یهم وارد اتاق شد دورش شلوغ بود و هر کس سوال یمهد آقا

 شده بود صداها در مغزش مثل همهمه کیاعصابش تحر شتریب دیپرس

 به دست عماد چنگ زد و با التماس با نگاهش از او خواست بود

 داد که نانیکرد و به او اطم یکنند عماد رو به آقا مهد یرا خال دورش
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 توانند بروند و با اصرار یو آنها م ماندیم لوفرین صیتا ترخ خودش

 کرد یرا راه یهمگ

 نشست لوفریعماد در اتاق را قفل کرد لبه تخت ن یاز رفتن همگ بعد

 آن را از داخل رگ او اطیبه سرم کرد که تمام شده بود با احت ینگاه

 به او کرد و چسب ینگاه میکرد عماد ن یفیناله ضع لوفریآورد که ن در

 دستش محکم کرد : چشمه اشکت خشک نشد ؟ یرو را

 بود عماد ونیدر م یکینفسش  دیکش شیرا به چشمها نشیلبه آست لوفرین

 در موردش حرف هیگر یبه جا سیآب را به دستش داد : بهتر ن وانیل

 ؟ یبزن

 شینشسته در آورد و دوباره کنار او نشست پاها مهیرا به حالت ن تخت

 نهیس یرا رو لوفریداد سر ن هیتخت دراز کرد و به عقب تک یرو را

 زد و با یرا دور او حلقه کرد لبخند شیگذاشت و دست ها اش

 ؟ یحرف بزن یخوایسر او را نوازش کرد : نم یرو یدلسوز

 او نهیدر س شتریروپوش عماد را چنگ زد و سرش را ب نهیس لوفرین

 کرد : عماد فرزاد مُرد فرو

 پر از یاش بلند کرد و به چشمها نهیس یناگهان سر او را از رو عماد

 ؟ یدونیاو نگاه کرد : تو از کجا م اشک

 مادرش زنگ زد _

 عماد نگاه کرد : عماد من تنهاش یعصب یمکث کرد و به چشمها یکم
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 دیموندم شا یم ششیتنها بمونه اگر پ شتریمن باعث شدم اون ب گذاشتم

 من باعث مرگش ...... اوردیدوام م شتریب
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 نگو تو باعث مرگش گهیاو فشرد : د یلبها یدو انگشتش را رو عماد

 فرزاد مال حاال نبود اون یماریافتاد ب یزود م ای ریاتفاق د نیا یبود

 انقد شیارمیشد ب یکه چهارده پونزده سالش بود معالجه م یزمان اگر

 نداشت باعث مرگ فرزاد پدر و مادرش هستند که نسبت به شرفتیپ

 توجه بودند یب بچشون

 یلیفرزاد خ لویمحکم کرد : ن لوفرین یرا دور بازوها شیها دست

 خواستیکرد تو رو از خودش دور کنه اون نم یداشت که سع دوستت

 ینیبب یبیآس تو

 اش فشرد : کاش منم بتونم مثل فرزاد دوستت نهیسر او را به س دوباره

 یباشم کاش من رو هم مثل فرزاد قبول کن داشته

 تنهام نزار گهی: عماد تو د دیاش را باال کش ینیآب ب لوفرین

 زارمینم زمیعز زارمیزد : نم شیموها یرو یطوالن یاب**و*س*ه  عماد

** 

 کم هی اش زد : یشانیپ یرو یکوتاهب**و*س*ه  دیاو کش یپتو را رو عماد

 سوپ خوشمزه درست کنم هیتا من برات  بخواب
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 باشم رونیخونه بابام دوست نداره شب ب رفتمیکاش م _

 ینامه زنم هم هست غهیطبق اون ص ی؟ تو خونه من هست یرونی: مگه ب

 تو فقط بخواب کنمینگران نباش ، من با پدرت صحبت م پس

 مچ دست او را گرفت : عماد لوفریلبه تخت برخاست ن از

 به طرفش برگشت : جانم عماد

 ممنونم _

 را بر هم فشرد و از اتاق خارج شد شیپلکها یبا دلگرم عماد

 و جیو هو یدر آورد نخودفرنگ زریاز فر چهیگوشت ماه یا تکه

 یشده بود را هم در آورد گوش زیو فر یخورد شده که بسته بند کرفس
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 یانقدر برا لوفرین هیداد : نه چه حرف گریبه شانه د شانه نیرا از ا تلفن

 شب مراقبش باشم هیهستش که  زیعز من

 آب گرفت : بله حرف ریش ریو ز ختیمواد را داخل زود پز ر همه

 درسته شما

 را به دست گرفت و با دست یاجاق گاز قرار داد گوش یرا رو قابلمه

 سرخ شد : یاجاق را روشن کرد لبش را به دندان گرفت و کم گرشید

 نجایشب رو ا یباشه که قبل از عروس یبار نیآخر نیا دمیم قول

 خونه شما ، دلم اوردمشیاگر م گهید نیشما هم درک کن یول مونهیم
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 اوردینم طاقت

 : چشم مراقبش هستم ........ روز شما هم خوش خدافظ دیخند بلند

 به لب آورد و به یقرار داد لبخند نتیرا قطع کرد و لبه کاب یگوش

 ادامه داد کارش

 دو یخواب بود جلو رفت و رو لوفرین دیدر به اتاق سرک کش یال از

 کنار تخت نشست دست او را در دست گرفت و نبضش را چک زانو

 صورتش افتاده بود با نوک یمرتب بود چند تار مو رو زیهمه چ کرد

 را پشتش ستون کرد و در شیانگشت آنها را کنار زد دست ها دو

 به هیروشنش بر اثر گر یو روشن اتاق به او نگاه کرد مژه ها کیتار

 لوفرین یبا او صحبت کرد تا آرام شود او ساقه ا یلیبود خ دهیچسب هم

 لوفرانهیکرد ن یاش سع یدر زندگ نیسهمگ یکه با وزش طوفان بود

 یرا پشت سر گذاشته بود و کس یاو روز سخت دستیمحکم با شیجا سر

 توانست حالش را درک کند ! یاندازه خودش نم به

 گذاشت که رهیدستگ یبرخاست و به طرف در رفت دست رو شیجا از

 : عماد

 ؟ یشد داریبرگشت : جانم ب لوفریطرف ن به

 ؟ یخوایم ی: چ ستادیشد عماد کنارش ا زیخ مین شیدر جا لوفرین

 ییبرم دستشو خوامیم _

 .سهیعط____________.....لوفرانهین
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 کمکت کنم ایبغل او انداخت : ب ریدست ز عماد

 اون سرم یتو یکرد : چ زانیرا از تخت آو شیزد و پاها یلبخند مهین

 ؟ خوابمیکه من انقد م یزد

 زمیعز یینزدم تو خوابالو یزیبا خنده گفت : من چ عماد

 تا دید عماد در را باز کرد و کنار کشرفتن سیطور به طرف سرو همان

 ؟ یخوایوارد شود : کمک نم او

 یتو چه کمک نیخمار از خوابش را گرد کرد : ا یچشمها لوفرین

 ؟ برو کنار بزار من به کارم برسم یبکن یخوایم

 برات میآشپز خونه شام بخور ای: باشه برو بعد هم ب دیبلند خند عماد

 درست کردم چهیماه سوپ

 نشست قاشق شیگذاشت و خودش روبرو شیبشقاب سوپ را جلو عماد

 لوفریبه ن یچشم ریاز سوپش را خورد ز یبه دست گرفت و کم را

 عماد با زدیرا به هم م شیکرد قاشق به دستش بود و فقط غذا نگاه

 به او نگاه کرد : بخور لوفریچند ضربه به لبه بشقاب خودش زد ن قاشق

 نکن یباز

 غذا حالم رو بد یبو خورمیبه عقب هول داد : نمبشقاب را  لوفرین

 کنهیم

 یرا گرد کرد : نکنه حامله ا شیبه حالت مسخره کردن چشمها عماد
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 بدم ؟ یها حاال من جواب بابات رو چ یموند نجایشب ا هی نیبب

 را طرفش یگل انداخته اش جعبه دستمال کاغذ یبا لپ ها لوفرین

 هیام فکر کنم  نهیمعا فیکرد و خنده عماد را بلند کرد : تو ک پرتاب

 ؟ ارمیبشه ها ب دایهم پ یباردار صیتشخ تیک

 ؟ فتیتو ک یمگه داروخانه دار _

 گهید شهیم ازمین ییجا هیوقت  هی: خوب  دیگردن کج کرد و خند عماد

 خودش یبرا هیاورژانس شهیم دایپ فمیهم تو ک گهید یزایچ یلیخ ،

 اریداروخانه س گهیم فمیبه ک مهران
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 انداخت نییزد و سرش را پا یلبخند مهین لوفرین

 ؟ ارمی: ب

 ؟ یچ _

 یباردار تی: ک

 گذشت قاشق را در ظرف رها کرد و به لوفریمثل برق از ذهن ن یفکر

 که هنوز لبخند بر لب داشت نگاه کرد : عماد من .... عماد

 وقت .... چیانداخت : من و فرزاد ه نییرا پا سرش

 نگذاشت حرفش را کامل کند : دیکرد منظورش را فهم یاخم عماد

 به من نگاه کن لوفرین
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 عماد چشم دوخت عماد یسرش را باال گرفت و به شب چشمها لوفرین

 چیمن ه لویگونه او گذاشت : ن یدست دراز کرد و رو زیآنطرف م از

 قبول کنم دیبوده من با نتونیب یزیدر مورد تو نکردم اگر هم چ یفکر

 موضوع جلو نیفرزاد هفت ماه شوهر تو بوده و من با دونستن ا ،

 یبکش شیموضوع رو پ نیا گهید خوامی، نم ستیپس برام مهم ن اومدم

 ؟ باشه

 از یخوایم یبا شوخ دیتکان داد : ببخش آخه گفتم شا نییرا به پا سرش

 یمن مطمئن بش یباردار

 خنده زد دوباره قاشقش ریناگهان بلند ز یابتدا به او نگاه کرد ول عماد

 ماهه از همسرت جدا شیبه دست گرفت : آخه خانم دکتر شما ش را

 پزشکم و تا مچهین هیشد منم  یتا حاال معلوم م یاگر باردار بود یشد

 نیبود هم یو همه حرفام فقط شوخ ارمیسر در م زایچ نیاز ا یحدود

 رها شده اش یزد و به او نگاه کرد عماد به بشقاب غذا یلبخند لوفرین

 ینکن یالک یفکرا گهید فتهیکم بخور مغزت کار ب هیکرد :  اشاره

** 
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 وهیم ماین یآورد و از گردن گالره که برا نییرا پا یگوش جانیه با

 شد : درست شد درست شد زانیآو گرفتیم پوست
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 االن آب هلو وونهید یکنیکار م یبا حرص او را پس زد : چ گالره

 شهیرو لباسم لک م زهیریم

 کرد یرا خشک م شیکه دست ها یخارج شد و در حال سیاز سرو ماین

 شده ؟ یگالره نشست : باز چ کنار

 هلو بردارد یگالره تکه ا یجلو یدست شیدست دراز کرد از پ سپس

 دست او زد : ناخنک نزن یبا پشت چاقو رو گالره

 گفت یدانیچاله م یرا باال برد و با لحن شیابرو کیزد و  یلبخند ماین

 نمیبزار دهن آقاتون ب وهیم فهی: ضع

 دستش را دور او حلقه کرد و رو به مایرفت ن سهیاز خنده ر گالره

 گفت : اهل خونه کجان ؟ لوفرین

 به آن زد : یآلو برداشت و گاز کی زیم یرو وهیاز سبد م لوفرین

 از بعد کنکور هر نیسفره دعوت بود نازن نایخونه خاله زهره ا مامان

 ددر بابا هم که حتما شرکت کارش رهیبعدازظهرا با دوستاش م روز

 کرده ریبوده که د ریگ

 از عماد چه خبر ؟ _

 نظر ریرو قراره ز شیجراح نیاول گهی: عماد هم خوبه چند روز د

 اونه رهیاز استاداش انجام بده سخت درگ یکی

 داد : چه پدر و مادر مایسر چاقو زد و دست نهلو به  یتکه ا گالره

 ؟ لویداره نه ن یناز
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 ماهه باباش یلیتکان داد : آره مامانش که خ نییسرش را به پا لوفرین

 جوون به لباس هی نیهفتاد سالش باشه ع خورهیاصال بهش نم هم

 شرکت صادرات فرش دستباف هی دهیم تیو کاراش اهم دنشیپوش

 ؟ گردونشیخودش م شهیباورتون م یداره به چه بزرگ یرانیا

 توپه شونیباال انداخت و گفت : پس همونه انقد وضع مال ییابرو ماین
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 عماد تصادف نیماش شیملک و امالک دارن چند وقت پ یآره بابا کل _

 ام و در خونم پارک یب هیفردا صبحش  دیبابام فهم یوقت گهیم کنهیم

 سانتافه نیو ا دهیو پسش م ادیخوشش نم دشیسفکه آقا از رنگ  بود

 رهیگیپاشه م ریکه ز هیمشک

 بود ؟ یتلفن ک لوین یسرش را باال آورد و گفت : راست گالره

 ادمیزده شد : آخ داشت  جانیآمده بود دوباره ه ادشیکه ناگهان  لوفرین

 شده دایپ یقولنامه خونه براش مشتر یبرم برا دیفردا با رفتیم

 لوفریناراحت گفت : خدا رحمت کنه فرزاد رو ، ن یبا اخم و لحن ماین

 االن یموافق نبودم ول یلیخ لیمن اوا یکنیم یدار یبزرگ یلیخ کار

 یکنیم یکار رو دار نیبهتر نمیبیم کنمیفکرش م که

 و نیرا نلرزاند : اون خونه و ماش شیکرد بغضش صدا یسع لوفرین

 یاولش همه رو نذر سالمت خوردیدرد من نم چیبه ه یبانک حساب
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 میبشه اسمش بزار دیکرده بودم حاال هم که خدا نخواست شا فرزاد

 فرزاد یبرا راتیخ

 نهیتکان داد : قطعا هم نییسرش را به پا ماین

 امیبرخاست : من برم لباسهام رو عوض کنم ب شیاز جا ماین

 بگو یدک نیگفت : زنگ بزن به ا رفتیکه به طرف اتاقش م همانطور

 کم ببرمش حال کنم هیکنم  یباهاش تخته نرد باز خوامیم نجایا ادیب بش

 ادیدر ب میخستگ

 ؟ یتونی؟ مگه م یعمراً ، تو عماد رو ببر _

 نه ای تونمیم نیبب ادیآورد : زنگ بزن ب رونیسرش را از اتاق ب ماین

 را برداشت و شماره گرفت بعد از چند بوق یگوش دیبلند خند لوفرین

 بود که با عشوه و ناز گفت یفیلط یعماد صدا یبه جا یداد ول جواب

 : بله ؟

 فکر کنم اشتباه گرفتم دیاخم کرد : ببخش لوفرین

 ؟ یمگه با عماد کار ندار یاشتباه نگرفت زمینه عز _
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 : شما ؟

 نیشما تماس گرفت یول دیآخ ببخش _

 : من نامزدشون هستم
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 فتهیاز دهنش نم لوفریحظه نل هیعماد  دییخانم شما لوفریپس ن یوا یا _

 اوردمیمن به جا ن یول دی: ببخش

 کنمیدستتون االن صداش م یمن تارا هستم گوش _

 : زدیآمد که عماد را صدا م یپر از ناز تارا م یآن طرف خط صدا از

 ! زمیعز یتلفن دار ایجان ب عماد

 یعصب یعماد آمد خشک بود و کم یصدا یاز چند لحظه طوالن بعد

 آمد : الو ینظر م به

 ؟ هی، الو چ یزیچ یگلم یزمیعز هیتفاوت باشد :  یکرد ب یسع لوفرین

 ؟ زمیعز ییتو لوفریعه ن _

 باشم یک یخواستی: پس م

 من یگوش یچ یآمد : برا یبحثش با تارا م یآن طرف خط صدا از

 ؟ یجواب داد رو

 یکامال عصب گریمحکم بسته شدن در آمد عماد د یپشت سر آن صدا و

 من سر در یخواد از همه زندگ یم نجای: دختره فضول اومده ا بود

 ارهیب

 بودن ؟ یک شونیاون وقت ا _

 ، لیو مامانش وک سیدونه باشه و باباش پل هی ی: دختر پسر عمم وقت

 از بچشون داشت که کاراگاه نشه شهینم شتریب یتوقع

 خواد ؟ یم یبعد تو خونه تو چ _
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 : خونه من ؟

 ن داد : اوهومسرش را تکا لوفرین

 خونه من باباش خونش رو ادیخنده زد : جرات نداره ب ریبلند ز عماد

 کم حال ندار بود مامان هیهستم بابا  نایمن خونه بابام ا کنهیم حالل
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 از اون یبابام ول ادتیتارا هم مثال اومده ع نجایزد اومدم ا زنگ

 کشهیمن سرک م لیو وسا فیکه اومدم داره تو اتاق و ک یموقع

 ؟ گهید یگیراستش رو م یعماد دار _

 ؟ ی: به من اعتماد ندار دیدینم لوفریپر رنگ کرد گرچه ن یاخم عماد

 گهید ترسمیم یول زمیدارم عز _

 حسود ییو اونم فقط تو لرزهیم یکی دنیقلب من فقط با د نی: بب

 من یکوچولو

 من حسودم ؟ _

 ؟ یستی: ن

 عمااااااد _

 هی میدنبالت بر امیب ی: جون عماد ، حالش رو دار زدیهه مبلند قهق عماد

 ؟ میبزن یچرخ

 ؟ نجایا یایم گهیم مایافتاد ن ادمیعه خوب شد  _
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 بمونم تونمینم ادیز یول امی: باشه م

 چرا ؟ _

 مارستانیبرم ب دیبا فتمی: امشب ش

** 

 مهره اش را از صفحه خارج کرد : من بردم آقا عماد شام نیآخر ماین

 یافتاد رو

 کنم از خودش هم ینذاشت من درست باز لوفرهین نیا ریهمش تقص _

 ریبگ شام

 : به من چه ؟ دیبا اعتراض از آشپزخانه سرک کش لوفرین

 شدیمن حواسم پرت نم یاوردینم ییو چا وهیم ی: اگر تو ه دیخند عماد
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 یو دست به کمر زد : فکر کن دار ستادیدر درگاه آشپز خانه ا لوفرین

 و عرقت خشک ارهیم یچیپرستاره برات پنس و ق یکنیم یجراح

 حواست پرت بشه ؟ دیتو با کنهیم

 مایباشه نه ن دیپرستار و دلبر با نیب یفرق هیحق به جانب گفت :  عماد

 ؟

 ینیزم بیس هی؟ برو بق ی: خورد دیچسب ماین یبه بازو شتریب گالره

 سرخ کن هاتو
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 نای: بده به من همه ا دیکش رونیب لوفریرا از دست ن ریخانم کفگ هیسم

 که سوخت

 یدر حال نیبه گالره رفت و کنار عماد نشست نازن یچشم غره ا لوفرین

 گفت و به یکل یکرد از در خانه وارد شد سالم یبا تلفن صحبت م که

 ایتازگ یناز گمیرفتن او را دنبال کرد : م ریمس مایرفت ن اتاق

 حواست بهش باشه لوفریها ن زنهیم مشکوک

 : دکتر دیپر شیتکان داد گالره با ذوق از جا نییسرش را به پا لوفرین

 ؟ میایب یک

 کجا ؟ _

 ؟ گهی: شام د

 گذاشت و گفت : شام شیزانو یرا رو لوفریدست ن دیخند عماد

 ؟ گهید یعروس

 حاال ؟ یبا خنده گفت : نه بابا کو عروس گالره

 ماه نیتا آخر ا شاالیا _

 ؟ شما هنوز عقد هم نیکنیم یرا گرد کرد : شوخ شیچشمها گالره

 دینکرد

 یکه به چشمها یحلقه کرد و در حال لوفریدستش را دور کمر ن عماد

 نیهم میریگیروز م هیرو تو  یکرد لب زد : عقد و عروس ینگاه م او

 چطوره ؟ میتا با پدرت صحبت کن امیبا بابام م روزا
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 ؟ ستیبگم .... زود ن یدستپاچه به او چشم دوخت : ام .... چ لوفرین

** 

 به پدرش کرد و با التماس سرش را کج کرد حاج گرید ینگاه عماد

 بگم به تو پسر ؟ هنوز دو ماه از یسر داد : آخه من چ یخنده ا یفتح

 نگذشته تونینامزد

 تو رییتغ هیشده و  فیضع یلیخ یاز نظر روح لوفریخوب ن _

 الزمه شیزندگ

 گذاشت و به دست عماد یدست شیهندوانه را در پ یخانم برش رضوانه

 که حاضر شده به تو بله نیهنوز داغ دلش تازس هم ی: دختره طفل داد

 حرفه یخودش کل بگه

 کنمیرو م میبراش بکنم ؟ دارم تمام سع تونمیکار م یخوب من چ _

 دلش خوب بشه حال

 یکنیاش را بر لب آورد : فکر نم یشگیلبخند مهربان هم یفتح حاج

 ؟ یکنیعجله م یدار

 خجول زد : خوووب ...... یکرد و لبخند شیموها یرا ال دستش

 یصدا کرد حاج فتح یب یانداخت و خنده ا نییکرد و سرش را پا مکث

 داد : خوووب ؟ هیعقب تک به
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 : اعتراف دیبرخاست دستش را به کمر زد و بلند خند شیاز جا عماد

 بابا ؟ یریگیم

 که گفت : قرار فردا شب رو بزارم ؟ رفتیطرف در خانه م به

 ، شمیتو نم فیگفت : من که حر یبرخاست حاج فتح شیاز جا مادرش

 بزار

 داره که ی؟ اون خونه چ یریرا گرفت : کجا م شیخانم بازو رضوانه

 ؟ یدیم حیترج نجایا به

 اونجا خونمه خوب ستمیمامان جان بچه که ن _
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 ، صبر کن ی: هنوزم بچه ا

 کرد : مامان ناهار خونه شیبه طرف آشپزخانه رفت عماد صدا سپس

 ؟ یاریب یچ یرفت مارستانیب رمیدارم م ستمین

 کم دلمه برگ مو هیرا به دستش داد :  لونیخانم جلو آمد نا رضوانه

 توش یچ ستیرو نخور معلوم ن مارستانایب نیا یگذاشتم انقد غذا برات

 زنیریم

 دستت درد یی: هووووم چه بو دیرا باال آورد و بو کش لونینا عماد

 حفظت کنه یحاج فتح یرضوان جون خدا برا نکنه

 زیاو را نرم نوازش کرد : برو بچه انقد زبون نر یخانم بازو رضوانه
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 و از در خارج شد دیمادرش را با خنده بوس یشانیپ عماد

 باد چهیروشن کرد و در را نیاول مرداد کشنده بود کولر ماش یگرما

 نیگرفت و راه افتاد امروز اول یکرد نفس میخودش تنظ یرو را

 ستادهیاسترس داشت پشت چراغ قرمز ا یاش بود کم ییبه تنها یجراح

 که یلب آهنگ ریفرمان ضرب گرفته بود و ز یو با انگشت رو بود

 که مادرش داده بود در ییدلمه ها یکرد بو یشد را زمزمه م یم پخش

 از یکیبود دست دراز کرد و در ظرف را باز کرد و  دهیچیپ نیماش

 ها برداشت دلمه

 را بست که با شیکش دار گفت و چشمها یدر دهانش گذاشت اوم و

 چشم باز کرد و به راه افتاد خنده اش دیکه پشت سرش شن یممتد بوق

 دلمه راه را بند آورده بود ! کیبود به خاطر  گرفته

** 

 دیرا پوش دشیرا تمام کرد و سجاده را جمع کرد روپوش سف نمازش

 آرامش کند توانستیم گرید زیچ کیکمک خواستن از خدا فقط  بعداز

 اش را در آورد به یگوش رفتیطور که به طرف اتاق عمل م همان

 نیمحو زد در ب یصفحه بود نگاه کرد و لبخند یکه رو لوفرین عکس

 دنبال اسم نیمخاطب» جانان « گرفت کرد شماره را  شیدایپ یوقت گشت
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 در گوشش لوفریخواب آلود ن یرا کنار گوشش قرار داد صدا یگوش و

 : سالم دیچیپ

 ؟ یسالم جانان ! چطور _

 ؟ یبغض دار جواب داد : خوبم تو چطور ییبا صدا لوفرین

 منم خوبمممم _

 ؟ یسرما خورد لویرفت : ن لیعماد تا آخر جمله اش تحل یصدا

 : نه خوبم دیاش را باال کش ینیآب ب لوفرین

 ؟ یکرد هیآخه صدات گرفته گر _

 ؟ لوفریکه کرد نشان از حال خرابش داشت : ن یسکوت

 ؟ ییارتعاش گرفت : عماد کجا شیشکست و صدا بغضش

 دلم زیعز _

 یکیدارم فکر کنم  یاالن جراح مارستانمیمکث کرد : من ب یکم عماد

 باشه ؟ رونیب میدنبالت بر امیغروب م کشهیساعت طول م دو

 باشه _

 خوش مزه درست کن یغذا هیاصال پاشو  ینکن هیقول بده گر لوفری: ن

 خونه من میریم شب

 شوهرت باش بیکم به فکر ج هیمخلوط لحنش کرد :  یشوخ یکم

 ها رمیبگ یبرات عروس خوامیببرمت رستوران م چقدر

 من حالم خوب نبود تو از من وونهیکرد : د یتک خنده ا لوفرین
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 که یتر خراب

 حاال با رمیبگ هیبخند مثال زنگ زده بودم روح نی: آفر دیبلند خند عماد

 هیلیمردم رو نکشم خ ضیحال تو مر نیا

 برات ندارم یزیمن جز دردسر چ دیببخش _

 ها یحرفا بزن نیاز ا نمینب گهی: د
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 بهت گهیبرم دو سه ساعت د دیبود : من با دهیاتاق عمل رس کینزد به

 ها پاشو من دلم کتلت دستپخت خانمم یکن هیگر گهید نمینب زنمیم زنگ

 خواد یم رو

 یسر داد حاالت روح بشیرا به داخل ج یاز آنکه قطع کرد گوش بعد

 کمکش توانستیم یشد و فقط در صورت یروز به روز بدتر م لوفرین

 در صورت ازدواجشان نیرا با او بگذراند که ا یشتریکه وقت ب کند

 شد یم محقق

 بودند مکث کرد ستادهیا شیکه ناالن جلو یپسر جوان و زن یجلو

 در نگاه پسرک گره خورد زن اشک گوشه چشمش را با لبه نگاهش

 به شماست دمیدکتر ام یگفت : آقا ینیریگرفت و با لهجه ش چادرش

 ستین یسخت یلیبه خدا باشه عمل خ دتونیمصمم زد : ام یلبخند عماد

 رونیپسر را گرفت : مادرت ببر ب یبازو
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 هم گذاشت یپلک رو پسر

 برگشت و یطوالن یسالن نگاه کرد و با مکث یرفتن آنها تا انتها به

 کرد آرام باشد ابتدا قبل یاتاق عمل شد لباس عوض کرد و سع وارد

 داد یدواریبا او خوش و بش کرد و ام یسر زد کم مارشیبه ب یهوشیب

 اشاره کرد کارشان را شروع کنند خودش هم یهوشیدر ببه کا سپس

 مخصوص شست و خشک کرد و دستکش عیرا با ما شیدست ها رفت

 را به دست گرفت یبرش جراح غیرا به دست کرد و باز گشت ت ها

 لب گفت و شروع کرد ریز یالله بسم

 را شکافت و نهی، بافت ها را کنار زد ، جناق س نهیس یاول رو برش

 بود که آن را یاصل انیلمس کرد مشکل در شر کیتپنده را از نزد قلب

 کار نیچنان با مهارت ا زدیم هیو دوباره بخ دیبریکرد رگ ها را م رفع

 یدهد عرق از رو یرا انجام م یجراح نیکرد انگار سالهاست ا یم را

 جلو آمد و آن را گرفت دوباره یسر خورد دستمال نییاش به پا قهیشق

 

222 

 انیکارش را به پا دیزد و با گفتن خسته نباش هیبرش ها را بخ همه

 شی! در پاها قهیساعت را نگاه کرد درست دو ساعت و ده دق رساند

 به نشستن داشت از اتاق مخصوص ازیکرد ن یدیضعف شد احساس

 انداخت پرستار ها گرید ینگاه مارشیدر به ب یخارج شد جلو یجراح
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 بر لب آورد تمندیرضا یبودند لبخند یکردن محل جراح زیحال تم در

 الوقوع نجات دهد در بیقر ینفر را از مرگ کیآنکه توانسته بود  از

 را به شینشست و دست ها یصندل کی یداشت رو یحس شاد دلش

 را بست شیداد و چشمها هیباز کرد و سرش را به عقب تک اطرافش

 قول داده بود لوفریبه ن یداشت ول گاریبه س یدیشد لیم

 دینگاه چشم باز کرد و سر بلند کرد : سالم دکتر ببخش کیحس  با

 نینشدم اومد متوجه

 شده بود گرفت و به زیخ مین ستادنیا یشانه او را که برا یرحمت دکتر

 یخسته ا نیپسر بش نیفشرد : بش نییپا

 نمیو من بش نیاخه زشته شما سر پا باش _

 اشکال نداره نی: بش

 یکه جمع کرد یا یجراح میبزرگ به او زد : ت یلبخند یرحمت دکتر

 تر کن یکم قو هی تیخوبه فقط پرستار یلیخ

 ییبله ممنون بابت راهنما _

 : درضمن

 قیمرد دوخت : داشتم از طر رینگاهش را باال آورد و در نگاه پ عماد

 نیکارت حرف نداشت آفر کردمینگاهت م نیدورب

 در صورت عماد طرح زد : ممنون بایز یلبخند

 رفت یتکان داد و به طرف خروج شیبرا یسر یرحمت دکتر
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 یهمسر و پسر شخص دانستیبرخاست و به سمت در رفت م شیجا از

 نگران پشت در هستند دیتپیدو ساعت گذشته قلبش در دستانش م که

 و در را دیکش شیموها یال یدست دیسبز رنگ را از سرش کش کاله
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 دکتر یکرد پسرک جلوتر از مادرش به طرفش قدم برداشت : آقا باز

 بابام چطوره ؟ حال

 منتقل گهیدو ساعت د یکیدلگرم کننده زد : خوبه تا  یلبخند عماد

 نرمال باشه و یو تا سه روز بعد هم اگر همه چ وی یس یبه آ شهیم

 شهیبه بخش منتقل م ادین شیپ یمشکل

 ؟ ادیب شیپ یممکنه مشکل یعنی:  نگران گفت ییبا چشمها و صدا زن

 خوبه ؟ دیگینم مگه

 لباس سبز رنگش چپاند : نه من بیکاله اتاق عملش را در ج عماد

 ممکنه یا یهر عمل جراح یکه برا یمنظورم بود مشکالت احتماالت

 ستین شتریدو درصد ب یکیو احتمالش  ادیب شیپ

 خدا را شکر کرد یرا رو به باال گرفت و با زبان محل شیدست ها زن

 زد و تیرضا یاز رو گرید یکرد عماد لبخند ریخ یاو دعا یبرا و

 یرا چک کرد و برا مارشیب تیبه اتاق عمل بازگشت وضع دوباره

 رفت گریلباس به اتاق د ضیتعو
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** 

 قرار زیم یرا رو شیگرفته بود و آرنج ها شیدست ها انیرا م سرش

 ز کرد و دستش را به کمر زدروپوشش را با یبود مهران دکمه ها داده

 را باال برد و با شیاو قدم رو رفت عماد کالفه دست ها یجلو و

 گرفتم جهی، سر گ قهیدو دق هی نیگفت : مهران بش اعتراض

 زیم یرا رو شیسرخ شده بود کف دست ها تیکه از عصبان مهران

 یدست یدست یعماد دار شهینم تیداد و به جلو خم شد : چرا حال قرار

 اول کار بهش بگو نیتو چاه هم یندازیرو م خودت

 : نه نه االن وقتش دیکوب زیم یرا رو شیکف دست ها یعصب عماد

 ستین

 که بدونه تو .... لوفرهیحقه ن نیا _
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 تمام رها کرد مهیاتاق ناگهان باز شد و مهران حرفش را ن در

 بدونم ؟ دیرو با ی: من چ

 آن کرد نیگزیسخت تر جا یلبخند اخمش را باز کرد و یبه سخت عماد

 رفت ؟ ادتی: سالم 

 مهران نگاه کرد و سپس نگاهش یبه چهره پر از اخم و عصب لوفرین

 ییبه عماد داد : سالم فکر کردم تنها را
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 به او انداخت : من تا یبلند شد مهران نگاه چپ زشیاز پشت م عماد

 اتاقم هستم یداشت یکار نجامیهفت ا ساعت

 تکان داد و از در خارج شد عماد پشت سر او در را لوفرین یبرا یسر

 کار یچ نجای: خوب خوب خوب ا دیچرخ لوفریو به طرف ن بست

 ؟ یمن کتلت درست کن یخانم خوشگله ؟ مگه قرار نبود برا یکنیم

 حواس یکاره مهران بود ب مهیجمله ن ریکه هنوز فکرش درگ لوفرین

 : هان ؟ گفت

 تر کیحلقه کرد و او را به خودش نزد دستش را دور کمر او عماد

 یلبها و چشمها نیصورت او گرفت نگاهش ب یصورتش را جلو کرد

 بدونم ؟ دیحق منه که با ی: عماد چ دیعقب کش لوفریدر نوسان بود ن او

 را از لوفریعماد خشک شد آب دهانش را فرو داد و ن یبر لبها لبخند

 یکه بدون یدار یزد : چه اصرار یتصنع یجدا کرد لبخند خودش

 آخه مهران گفت حق منه که بدونم _

 محکم تر او را فشرد نباریش گرفت و اآ*غو*شرا در  لوفریدوباره ن عماد

 یکم خله اصرار داره بدون هیاو زد : مهران  یلبها یآرام رو یاب**و*س*ه 

 من چقد عاشقتم که

 روپوشش ریروشن عماد که از ز یصورت شرتیت قهیبا دکمه  لوفرین

 عماد صورت خجالت زده او را باال گرفت رفتیزده بود ور م رونیب

 زد و با خنده سرش را به عقب پرت کرد و او را گرید یاب**و*س*ه  و
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 او زد : عه آروم باش نهیآرام به س یمشت لوفریبه خودش فشرد ن شتریب

 ستادهیپرستار فضوله پشت در وا نیا االن

 به جا مانده از خنده اش بود که یکمر او را رها کرد و با لبخند عماد

 رفته ها ادمی یشد ؟ فکر نکن ی: کتلت دستپخت خانوم من چ گفت

 کتلت نمیگذاشته بود بلند کرد : بفرما ا نیزم یکه رو یلونینا لوفرین

 دکتر شکمو یآقا شما

 امیب یدیدستش انداخت : ترس یروپوشش را در آورد و رو عماد

 ؟ خونتون

 پا و آن پا کرد : نیا یکم لوفریشد ن رهیداد و به او خ هیتک زیبه م سپس

 ... یول نه

 ؟ یچ یول _

 ؟ میبر ییجا هی شهی: عماد م

 کجا ؟ _

 : امروز چهل روزه که فرزاد رفته

 گرفت : خوب ؟ زیاش را از م هیاخم کرد و تک عماد

 دستش و لبه شالش را در کیعماد را در  یجلوتر رفت و بازو لوفرین

 خواد برم سر خاکش یگرفت : دلم م شگرید دست
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 قطره اشک گوشه چشمش را کنترل کند عماد دستش را دور نتوانست

 کجا دفنش کردن یدونیسر او زد : م یرو یاب**و*س*ه او حلقه کرد  کمر

 ؟

 نه _

 ؟ یبر یخوایم ی: پس چجور

 دونمینم _

 ؟ یمادرش ندار ایدور خودش زد : شماره پدرش  یکالفه چرخ عماد

 نه _

 ... یتونیزد : پس چطور م یعصب یپوزخند عماد
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 که بهم اس ام اس زد یآهان اون شماره ا _

 رو امیسرش را باال گرفت و با اخم گفت : مگه قرار نبود اون پ عماد

 ؟ یکن پاک

 نمیبده بب تیانداخت عماد دست دراز کرد : گوش نییسرش را پا شرمنده

 او داد عماد همان طور که بهرا به دست  یگوش یحرف چیه یب لوفرین

 نگاهش را از یطوالن یرا گرفت و با مکث یکرد گوش ینگاه م او

 بعد از روشن شدن آن به قسمت دیاو برداشت رمز را از او پرس چهره

 کردنش شماره را وارد دایگشت بعد از پ امیرفت و به دنبال آن پ امهایپ



 لوفرانهین

323 
 

 رو امیپ نیچند بار ا یخودش کرد سپس آن را پاک کرد : روز یگوش

 ؟ یخوندیم

 خورد : هزار بار یتکان کوچک لوفریلب ن گوشه

 یکه فرزاد رو فراموش کن یخودت بخوا دیتو با لوفرین _

 هر بار کنار یخواد ، ول ی: دلم م دیکش شیاشک ها یکف دست رو با

 کنمیم انتیدارم به فرزاد خ کنمیباشم حس م تو

 تو یکنینم یگناه چیتو ه لوی: ن دیچیاو پ یدستش را دور بازوها عماد

 ؟ یفهمی، م دی، با یکن یزندگ دیو با یتو زنده ا یکنیم یزندگ یدار

 خوشبختت کنم به منم فکر کن به خدا دوستت دارم تونمیم من

 او را رها کرد و پشتش را به او کرد یبازو ها یعصب

 انداخت و دست به کمر زیم یاش را باال آورد روپوشش را رو یگوش

 را به گوشش چسباند یو گوش زد

 : سالم.... خانم صدر ؟ ..... سرکار خانم من از دوستان فرزاد بودم

 بگم ..... بله ..... نه من مسافرت تیرو تسل شونیگرفتم فوت ا تماس

 بپرسم شهینشد مراسم رو خدمت برسم ...... اممم خانم صدر م بودم

 کنم ادداشتیدستتون  یلحظه گوش هیدفن فرزاد کجاست ؟ .....  محل
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 ...... ممنون دییبرداشت : بله بفرما یرفت خودکار زیبه طرف م عماد
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 ..... خدافظ شما دیینفرما کنمی..... خواهش م گمیم تیتسل بازم

 امام زاده هیکرد گفت :  یکه به آن نگاه م یرا باال آورد و در حال کاغذ

 و میزنیسر م هی نایاز اون طرف هم به مامان ا میلواسونه زودتر بر تو

 میگردیبرم شب

 شد : ممنون زانینور باران شده بود به گردن عماد آو لوفرین یچشمها

 ممنون عماد

 به طرف در عیبه گردن عماد زد و سر یاب**و*س*ه و  ستادینوک پا ا یرو

 می: بر رفت

 کجا ؟ نمیبب: صبر کن  دیاز پشت دستش را کش عماد

 را برداشت روپوشش را فشیرفت از پشت آن ک زشیبه طرف م عماد

 گفت گذاشتیم فشیکه آن را داخل ک یبرداشت و در حال زیم یرو از

 اون رو بردار هیدر آب یظرف بلور هی خچالی: تو 

 نیآورد : ا رونیرفت و ظرف مورد نظر را ب خچالیبه طرف  لوفرین

 ؟ دلمس ؟ هیچ

 اونم نقطه ضعف من که شکممه دستشه گهی: آره مامانمه د دیخند عماد

 خواد یدلم دلمه م دونستیم

 کهیت کهیعضالت ت یشد و با خنده دستش را رو کتریبه او نزد لوفرین

 خواد ؟ یدلش م یچ گهینقطه ضعف د نیو گفت : ا دیاو کش شکم

 ینطویش یجا نجایبرو دختر ا ای: ب دیرا بست و بلند خند فشیدر ک عماد
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 اومد یدر باز شد و همون پرستار فضوله که گفت یدید هوی ستین

 گرفت مچمون

 نداشتم یمن منظور ایح یاو زد : ب یبه بازو یمشت لوفرین

 منم منظورم خوردن کتلتا یشانه باال انداخت : تو منحرف دیق یب عماد

 بود

 یگیتو که راست م _
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 یرا کنار نیعماد ماش دندیبعدازظهر گذشته بود که به امام زاده رس از

 یروانیو ش دهیسرپوش یآنجا شدند سقف اطیکرد و با هم وارد ح پارک

 در حال جارو یمرد ریبه اطراف کردند پ یامام زاده بود نگاه یجلو

 سنگ قبر ها بود جلوتر رفتند عماد دست لرزان یو رو اطیح کردن

 فشرد : سالم پدر جان شیمشتها انیمرا در  لوفرین

 دییمرد سرش را بلند کرد : سالم بابا جان بفرما ریپ

 تازه دفن شده میگردیقبر م هیما دنبال  _

 پسرم ؟ هی: اسمش چ

 فرزاد صدر _

 داد : آهان پسر مهندس صدر یمرد سرش را تکان ریپ
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 فردا که دیکن داشیپ نیتونیاون چنار بزرگه م کیامام زاده نزد پشت

 جمعس مراسم چهلمشه خدا رحمتش کنه جوون بود شب

 چنار را جارو زد یبلندش برگ ها یو با جارو دیکش یآه

 باً یرا تقر لوفریپشت امام زاده برداشت و ن اطیبه سمت ح یقدم عماد

 هیسا ریکردند عماد ز شیدایقبور پ نیگشتن ب یبا کم دیسرش کش پشت

 زده آن نشست و گذاشت او با رونیبزرگ ب یها شهیر یرو چنار

 کند ! یسابقش خداحافظ عشق

 اش نهیکه عکس فرزاد بر س یاهیو کنار سنگ س دیلرز شیها زانو

 از یکوچک یرا بست جو شیافتاد چشمها نیزم یبسته بود رو نقش

 لرزانش راه گرفت یبسته اش به طرف چانه  یپلکها یاز ال اشک

 یچشم باز کرد و رو کرد یم ینیدلش سنگ یرو یادیز یها حرف

 کنارم یخواستیم ینطوریرا با کف دستش لمس کرد : فرزاد ا عکس

 ؟ یبمون

 ینکرد یازم خداحافظ یمعرفت حت ی: ب

 ؟ ی: فرزاد مگه از دل من خبر نداشت
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 ؟ یزیچقد برام عز یدونستی: مگه نم

 میدر هق هقش خفه شدند و نامفهوم بود حدود ن شیدرد دل ها هیبق
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 یرا رو اهشیس نکیگذشته بود عماد به ساعتش نگاه کرد ع یساعت

 را در بغل گرفته بود و چانه اش را شیزانو ها لوفریگذاشت ن شیموها

 گرچه با زدیکرد و نه حرف م یم هینه گر گریزانو گذاشته بود د یرو

 درد نیکرد او به ا یحس م یشد ول یاو قلب عماد فشرده م یها هیگر

 داشت که با خودش و نبودن و مرگ فرزاد کنار ازیدارد او ن ازین دل

 نیاز ب انتیتا آن حس خ ستین گریداشت که بفهمد فرزاد د ازین دیایب

 شیبرا دارید دیتجد نیسکوت او نشان از آن داشت که ا نیو ا برود

 داشته است ! یا جهینت

 نشست انگشتش را شیبرخاست و کنار قبر نوک پا شیاز جا عماد

 فرستاد چند ضربه با نوک یسنگ قرار داد و آرام فاتحه ا یرو

 میکن بر یخدافظ زمینگاه کرد : عز لوفریبه سنگ زد و به ن انگشت

 میتو قبرستون بمون ستیخوب ن شهیغروب م داره

 زد انگشت اشاره اش اهیهر چند کم رنگ رو به سنگ س یلبخند لوفرین

 : فرزاد ، دیآن کش یرو یرنگ نوشته ها ییطال یفرو رفتگ یال را

 دارم باهاش یتو رو گرفته تو قلبم ، من رو ببخش ول یاومده جا عماد

 کنمیرو دوباره تجربه م عشق

 کند رو به عکس فرزاد کرد : دمت ینتوانست لبخندش را مخف عماد

 ناراحت رمیمن جات رو بگ نکهیکه تو هم از ا دونمیداداش م گرم

 انتیبفهمون که دوست داشتن من خ شونیبه ا یجور هیپس  یستین
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 کم با دل من راه اومد و دوست داشتنش رو نشون داد نه هی دیشا ستین

 به عشقش اعتراف کنه نجایمن رو بکشونه ا نکهیا

 سرش را باال یانداخت وقت نییکرد و سرش را پا یتک خنده ا لوفرین

 : عماد ؟ دیخندیم شیاشک ها انیدر م گرفت

 جونم _
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 به فرزاد بده یقول هی: 

 ؟ یچه قول _

 یکنیوقت من رو مثل فرزاد ترک نم چی: قول بده ه

 ، هم دمیقول م یول ستیمرگ که دست من ن زمیزد : عز یلبخند عماد

 شما هم به آقا فرزاد که فقط مرگ بتونه من و تو رو از هم جدا کنه به

 دمیقول م میموند نجایبسه ا گهیرا گرفت : پاشو عشقم د لوفرین دست

 باشه ؟ میایب بازم

 امیب خوادیدلم نم گهینه ، د _

 گهیتموم شد ، د گهیعکس گذاشت : د یو رو دیدست خود را بوس کف

 خورد ایکه تو ساحل در یباد هیخاطره قشنگ ، شد  هیشد برام  فرزاد

 و رفت دیچیموهام پ یصورتم نوازشم کرد ال تو

 به گرید یند شد نگاهبل شیعماد را محکم تر گرفت و از جا دست
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 شهیهم یسنگ انداخت : خدافظ ، ، ، برا یرو عکس

** 

 شربت لوفرینشست ن یآقا مهد یبا تعارفات معمول روبرو یفتح حاج

 که یدر حال یاو نگه داشت آقا مهد یخوشرنگ آلبالو را جلو یها

 دکتر هم قرار بود یگفت : آقا دادیقرار م شیجلو زیم یرا رو شربتش

 ؟ ومدیچرا ن ارنیب فیتشر

 یظاهر اً مشکل ماراشیاز ب یکیباهاش تماس گرفتن  مارستانیاز ب _

 ادیزود ب کنهیم یگفت سع یاومده بود ول شیپ براش

 تکان داد : خدا زنده نگه دارش یسر یمهد آقا

 که نیدونیفکر کنم م یصانع ی: آقا دیاز شربتش نوش یکم یفتح حاج

 مزاحمتون شدم یچ یبرا من
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 کم تو هیاو ادامه داد : عماد  داندیم یعنیتکان داد  یسر یمهد آقا

 یا دهیباهاش حرف زدم فا یمراسم عجله داره من که هر چ گرفتن

 ؟ هیحاال نظر شما چ نداشت

 برخاست و در را باز کرد عماد با شیاز جا لوفریزنگ آمد ن یصدا

 شد از گرفت و وارد خانه شیگل رز را جلو یخندانش شاخه ها چهره

 لوفرینشست ن یعذر خواست و کنار آقا مهد رشیبابت تاخ یهمگ
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 گل را در گلدان قرار داد و کنار درشوهرش قرار گرفت یها شاخه

 ؟ ستین مایلبخند زنان گفت : ن عماد

 دیاونا هم تا آخر تابستون با دیخانم گفت : نه با گالره رفتن خر هیسم

 گهید رنیرو بگ جشنشون

 میهم دار گهید یعروس هیکرد و گفت : پس  نیی و پاسرش را باال عماد

 نیکم وقت بد هیاو گذاشت : شما به ما  یزانو یدستش را رو یمهد آقا

 چه ریبگ یاون وقت شما هم عروس میکن هیرو ته لوفرین هیزیجه ما

 داره ؟ یاشکال

 خجالت زد : مگه من جهاز خواستم ؟ یبا کم ختهیآم یلبخند عماد

 بالخره رسمه _

 کمه که اونا هم خودم ییزایچ هیداره خوب  ی: خونه من همه چ

 نیفتیشما تو زحمت ب ستین یازین رمیگیم

 میریگیکن بده ما م ستیکمه همونا رو ل یخوب چ _

 نمیبینم یانداخت : گرچه من لزوم نییسرش را پا یبا شرمندگ عماد

 چشم یول

 لوفریعماد کرد و به ن یشدن ها دیبه سرخ و سف یخنده آرام یفتح حاج

 را در دستش لوفریانداخت دست ن یکنار دستش نشسته بود نگاه که

 ؟ هی: دخترم نظر خودت چ گرفت

 نداره یمن فرق یانداخت : برا نییسرش را پا لوفرین
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 تو یخواینداشته باشه تو م یفرق شهیکوچک کرد : مگه م یاخم عماد

 رو لشیخونه و وسا میریفرصت م نیتو اول یکن یخونه زندگ اون

 که به نظرت کم و کسر داره شما زحمتش یهر چ میریگیم ستیل

 نیکن هیته نیبکش

 .....ین یازین گمیمن بازم م یکرد : ول یبه آقا مهد رو

 شما هم تعارف شهیکه نم یچیحرف او را قطع کرد : بدون ه یمهد آقا

 هیپول  نی، ا لوفریبه حساب ن زمیریم یمبلغ هیبزار کنار من  رو

 هم هر جور دوست شیبق دیریرو بگ اتونیکامله کم و کسر هیزیجه

 نیخرج کن نیدار

 ..... یول _

 و اما رو بزار کنار یول گهی: د دیحرف عماد پر انیبه م یفتح حاج

 دارن لطف یقبول آقا مهد لهیخونه تکم یگیانقد اصرار نکن م پسر

 نیخرجش کن یا گهید یجا نیتونیشما م دنیپول رو م نیا کننیم

 صالحه همون کار رو نیکنیکه فکر م یبگم ؟ باشه هر کار یچ _

 نیبکن

** 

 ؟ یچ یعنیگفت :  یبه تند گالره
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 پسره نفهم جلو چشم من دونمی: چه م دیرا در هم کش شیاخم ها مژگان

 دادیدختره نخ م به

 ؟ یرا باال فرستاد : تو مطمئن شیابرو ها لوفرین

 خانوم اجازه هست حساب گهیشاپ به دختره م یکاف شخونیپ یجلو _

 گهید یچه معن نی، ا ییکه فکر کرد من رفتم دستشو ی؟ اونم وقت کنم

 تونه داشته باشه ؟ یم یا

 تو سرش یزدیمحکم م فتیرا در هوا تکان داد : با ک شیدست ها گالره

 و کیشربت ختم ننه جانت رو حساب کن نه ک ینیریبرو ش یگفتیم

 دم رودختر مر قهوه
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 نیاز ا شتریلبش را گاز گرفت تا نخندد و مژگان دلشکسته را ب لوفرین

 و از او ستیاهل دل دادن ن ناینکند عماد قبال گفته بود که س ریدلگ

 یها یریاو آنقدر درگ یهشدار را به مژگان بدهد ول نیبود ا خواسته

 یآمده بود که فراموش کرده بود دستش را از رو شیپ شیبرا یفکر

 دست مژگان قرار داد : حاال خداروشکر کن که زود خودش یرو زیم

 برخورد یدار یکه منطق ینشون داد خداروشکر کن انقد عاقل هست رو

 به قول خودتون ایساده  یدوست هی یبرا یکنیو عز و جز نم یکنیم

 شتریب ییآشنا یبرا مهلت
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 ییآشنا نی: چه خوب که تو هم دیاش را سر کش وهیته مانده آب م گالره

 شیشناخت شتریب

 اتفاق نیا دیبدجور دلم شکست آخه چرا با یبغض کرد : آره ول مژگان

 که ینبودم ، من زایچ نیکه اصال تو خط ا یافتاد من یمن م یبرا

 بود که انقد بهش یپسر نیاول نایطور رابطه ها بودم ، س یا مخالف

 شدم کینزد

 یمژ نمیگفت : بب نییپا یو با صدا دیکش زیم یخودش را رو گالره

 نه ؟ راستش بگو بال ای دیقرمز هم رس یخط ها رهیبه دا رابطتون

 که آماده شکستن بغضش بود به او چشم غره رفت : گم شو مژگان

 بود که نیکه رد کردم ا یخط قرمز نیبزرگ تر هیخط قرمز چ وونهید

 میگرفتیهم رو م دست

 ؟ یچیه یچه انه لو ینه لب یعنی:  دیپکر شده عقب کش گالره

 هم مایکه ن زنمتیم نیرا گرد کرد : گالره همچ شیچشمها مژگان

 ها نشناستت

 االن دلش شکستس اعصاب نداره نی: زن داداش جون ا دیخند لوفرین

 مخ نداشتش راه نرو رو
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 کرد یآن سع یرا دوباره برداشت و با ن یخال وهیآب م وانیل گالره
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 با لوفریکرد ! ن دیتول یبد یقطره آخرش را باال بکشد که صدا چند

 او گذاشت : ینصفه خودش را جلو وانیداد و ل نیاش را چ ینیب چندش

 من رو بخور وهیآب م ایب یآبرو برامون نذاشت یگل

 او گذاشت و گفت : وهیخودش را داخل آب م یکودکانه ن یبا ذوق گالره

 شهیلباس عروس تو تنت زشت م یشیتو نخور چاق م آره

 یدکتر رو نیتکان داد : تو مشنگ تر شیب ا تاسف برا یسر لوفرین

 یشیم نیزم

 را هم زد : چقد با داداشت مثل هم فکر وهیداخل آب م یبستن گالره

 شمیدکتر م نیقشنگ تر گهیم نیمشنگ تر گهیفقط اون نم نیکنیم

 هیفرقش » ق « و » م «  گهید هستش

 حالش به خنده افتاد یم با همه بدمژگان ه یحت

** 

 عماد ژرنال لباس عروس دیچرخیعرو س مزون م یلباسها نیب گالره

 واال دونمیبرگرداند :نم لوفریبه ن را

 نه ؟ ایحاال قشنگ هست  _

 نظر داد ؟ شهیکرد : آخه مگه از رو عکس م فیظر یاخم عماد

 ندارم ینظر نمیتنت نب یباال انداخت : تا من تو طنتیرا با ش شیابرو

 ی: اون که عمراً آقا دیلباس عروس ها سرک کش یاز ال به ال گالره

 فعال فقط عکسش رو نیکنیم تشیرؤ شاالیا یشما شب عروس دکتر
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 دیکن دییتا

 باال ستین یچاره ا یبه معن ینگاه کرد که شانه ا لوفریبه ن عماد

 ؟ اسیجور نی: ا دیجابجا شد و دست به چانه اش کش یقدم انداخت

 یدکتر فتح یتر شد : بله آقا قیعم لوفرین لبخند

 پشتش نشسته بود دو ال شد و آرام گفت : لوفریکه ن یزیم یرو عماد

 ها حواست هست ؟ شهیمنم م نوبت
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 خم شتریآمد عماد ب دیو سف یپف پف یخنده گالره از پشت لباسها یصدا

 که به دادت برسه و بهت خط بده ستین طونکیش هی: اون وقت  شد

 لبش را گاز گرفت و به وضوح سرخ شد لوفرین

 دیو بلند خند ستادیتوجه به زن فروشنده مسن سال صاف ا یب عماد

 نشست و آهسته در گوشش گفت : خدا بهت رحم کنه لوفریکنار ن گالره

 ؟ خندهیداره ها چرا م یقاط شوهرت

 یاو گرفت : بترک یاز پا ینشگویباز لبش را گاز گرفت و ن لوفرین

 زتیتز سورپرا نیبا ا گالره

 لباس عروس را سفارش دادند و از مزون خارج شدند عماد از بالخره

 جلو به عقب نگاه کرد و رو به گالره گفت : گالره خانوم شما رو نهیآ

 برسونم ؟ کجا
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 خونه خالم فردا صبح کالس دارم رمیم _

 یترم تابستون الیخ یامسال ب شدیبه عقب برگشت : حاال نم لوفرین

 ؟ یشد یم

 یترم رو ب نیحتما ا تهیتو هم تابستون امسال عروس دونستمیاگر م _

 یدایتو خر یخودمون هم همراه یعروس یدایشدم هم خر یم الیخ

 چقدر از یدونیجهازم ، م دیخر یهم دنبال مامانم رفتن برا یجنابعال

 خوندن عقبم انداخته ؟ درس

 ؟ یکن یه من رو همراهگفت ی: خوب ک

 مغز من رو روزیاز د یرا گرد کرد : تو نبود شیچشمها گالره

 بود چند یک ایلباس عروسم ؟  دیخر یبرا یایب دیکه تو هم با یخورد

 اتاق یپرده برا میبر ایمن افتاده بود که ب یبه دست و پا شیپ روز

 ؟ میریبگ خواب

 تو بد شد ؟ تو هم مدل پرده یبا خنده گفت : خوب بابا مگه برا لوفرین

 یفقط مونده بر یرو انتخاب کرد تییرایخواب و آشپز خونه و پذ اتاق

 یو سفارش بد یبزن اندازه
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 کارم جلو افتاد یکل یگیآره واقعا راست م _

 ؟ یشد راست یخونه چ یگل گمی: م
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 قسطاش شروع گهیاز ماه د میپرداخت رو جور کن شیپ میتونست _

 در عوض بعد چند سال که میدیاجاره م میدار میفکر کن گهیم ماین شهیم

 تموم بشه خونه مال خودمونه قسطا

 یچانه اش را باال انداخت : عجب طرز فکر جالب عماد

 خودش هم یکه ، آقامون برا ستین یگالره برق زد : الک یچشمها

 پول رو با نیو ا ادیب یتا کمتر بهش فشار روان چهیپیمشاوره م نسخه

 بده زهیانگ

 کرد : بعععله نییبا پوزخند سرش را باال و پا عماد

** 

 همان که خودش دیتازه نصب شده کش یپرده ها یدستش را رو لوفرین

 ، حس یدرشت زرد و نارنج یبا الله ها دیداشت بود تور سف دوست

 پرده داشت را هیبرجسته شب یکه الله ها دیسف یلبه روتخت دادیم یخوب

 در یشب نیهمچ گریکه هفته د شدیرد باورش نمو صافش ک دیکش یکم

 ریشب را صبح کند از فکر کردن به آن شب خون به ز دیاتاق با نیا

 دیزد و از اتاق خارج شد به در سف یلبخند دیدو شیگونه ها پوست

 بر یوقت اجازه نداد او دست چیزل زد که قفل بود و عماد ه شیروبرو

 داشت حاال یببرد مگر نه آن که بهار بچه عماد نبود ؟ پس چه لزوم آن

 داشته باشد ؟ مگر عماد نگفته بود بهار یدر خانه آنها اتاق ستین که

 یبازگردد ؟ پس چرا اصرار داشت اتاقش دست نخورده باق ستین قرار
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 بود یاو کس یعماد نداشت ول یوابستگ نینسبت به ا ی؟ حس خوب بماند

 شد و او را با تمام مشکالتش شیایوارد دن شیفصل زندگ نیتردر بد که

 مشکالت را پشت سر بگذارد پس نیا یکی یکیو کمکش کرد  رفتیپذ

 یو نظراتش احترام بگذارد حت قشیبه او و عال دانستیخودش م فهیوظ

 و نظرات با تفکرات خودش منافات داشت قیعال نیا اگر
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 ؟ یکنینگاه م ی: به چ

 یچیکرد نگاه کرد : ه ینگاهش م نهیعماد که دست به س به

 مارستانیزودتر برم ب دیبرسونمت که با میزودتر شام بخور ایپس ب_

 ؟ یفتیامشبم ش یبود فتیش شبیاخم کرد : تو که د لوفرین

 پشتش را کرد و به طرف آشپزخانه رفت و در همان حال گفت : عماد

 یعادت کن ییهوی یرفتنا نیبه ا دیبا

 ؟ یچ یعنیشد پشت سرش راه افتاد :  شتریب لوفرین اخم

 یآشپزخانه نشست و با فخر فروش زیکرد و پشت م یخنده ا عماد

 هر مارامیپزشک متعهد هستم ؟ ب هیمن  یگفت : فراموش کرد یتصنع

 برم دیداشته باشن با ازیاز شبانه روز به وجود من ن زمان

 پزشک متعهد من از تنها یگذاشت : آقا زیم یها را رو وانیل لوفرین

 من یگاه یخوایم یعنی یبعد از عروس ترسمیاونم نصفه شب م موندن
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 ؟ یبر یول کن رو

 و او را دیعقبتر کش یرا کم یصندل دیدست او را گرفت و کش عماد

 ؟ هینشاند : به نظرت چاره چ شیپا یرو

 او زد و ینینرم به نوک ب یعماد با انگشت ضربه ا دیلب برچ لوفرین

 نظر دارم هی: من  دیخند

 یهمباز هیخودت  یشد : زودتر برا رهیاو خ یچشمها یاهیبه س لوفرین

 من یکوچولو اریب

 ؟ یهمباز _

 گفت : بچه ! یشکم او گذاشت و با لبخند بزرگ یدستش را رو عماد

 زود یلیاونم خ خوامیبچه م من

 او پنهان کرد : نهیپهنش زد و سرش را در س نهیبه س یمشت لوفرین

 عماااااد
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 بلند کرد شیپا یبه گونه او زد و او را از رو یاب**و*س*ه  دیبلند خند عماد

 که من داره کم کم میبخور اریشام دونفرمون رو ب نی: پاشو پاشو اول

 شهیم رمید

** 

 عماد قرار داد و به رقص دو نهیس یسرش را رو یو نرم یآرام به
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 قیدر دلش تزر یاشان ادامه داد احساس آرامش وصف نشدن نفره

 عماد حلقه دستش را گرفتیم یشتریحس حجم ب نیشد و هر لحظه ا یم

 که دورشان را یآن همه چشم الیخ یکمر او محکم تر کرد و ب دور

 نرم و یشده اش زد رقص ونینیش یموها یرو یاب**و*س*ه بودند  گرفته

 هدف یکوچک و ب یبه تکان ها شتریداشتند که ب جانیاز ه بدور

 ستادندیا شانیدر جا کیموز افتنی انیداشت تا رقص ! با پا شباهت

 چانه اش را گریدست را دور کمر او نگه داشت و با دست د کی عماد

 شد رهیعسل چشمانش خ یو سرش را بلند کرد و به جام ها گرفت

 صورت او یکیرا تا نزد شیلبها دیدیرا نم یبه جز او کس شیچشمها

 بود دلش دهید بایز دیرا در آن لباس سف لوفریکه ن یاز لحظه ا برد

 با زدیم واریخودش را به در و د دنشیگرفتن و بوس آ*غو*شدر  یبرا

 لوفرین یشانیکوتاه به پ یاب**و*س*ه شد و به  مانیو کف حضار پش غیج

 بهیغر یداد در خلوتشان و به دور از چشمها حیداد و ترج تیرضا

 ! دو دست او را در دست گرفت و با هم به اوردیزا در باز ع یدل

 ؟ یعروس و داماد رفتند و کنار هم نشستند : خسته که نشد گاهیجا

 نه _

 کرد که در همان یمرتب م شیبازوها یبنفش را رو ریشال حر نینازن

 کارتون دارنا ونیجلو آمد : دکتر تو قسمت آقا حال
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 یگذاشت عماد اخم شیرا به نما شیزد و دندان ها یلبخند بزرگ سپس

 کرد : برو بچه من خانوم خوشگلم رو ول کنم برم با عمو یمصنوع

 کنم ؟ یروبوس لوهایبیس

 از شانه یقسمت یرو شیموها یها نیدلبرانه کرد و چ یخنده ا نینازن

 تی: عه دکتر اذ ختیکرد با شال بپوشاندش ر یم یکه سع انشیعر

 ستنیخانوما راحت ن گهید نینکن

 ؟ هیچ تی: اذ دیبلند خند عماد

 انداخته بود جلو آمد : دکتر شیموها یرو یشال یکه سر سر گالره

 نیکارتون دارن گفتن عجله کن مادرتون

 جلوتر آمد : یاخم کرد گالره قدم لوفریزد ن لوفریبه ن یچشمک سپس

 شهیخراب م شتینکن آرا اخم

 نقشه ها نیگرفت و گفت : ا لوفریدستش را محکم تر در دست ن عماد

 خورمیشده من از جام تکون نم یمیقد

 : عماد مگه گالره جان نگفت وستیخانم هم به جمعشان پ رضوانه

 کارت دارم ؟ ایب بهت

 ناگهان ستادیانداخت گالره حق به جانب ا نییبا خنده سرش را پا عماد

 یی: بابا دیعماد پر یپا یبه رو یکپشت سر رضوانه خانم دختر از

 ش فشرد :آ*غو*شبهار را محکم در  دیپر شیبا ذوق و خنده از جا عماد
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 ؟ نیاومد یوروجک ؟ ک یکجا بود تو

 و نیاومده ؟ آرت یبه مادرش کرد : مامان عاطفه کو ؟ بهار با ک رو

 هم اومدن ؟ پس کجان ؟ آراد

 رفتن فریو جن تایاومدن عاطفه و آرم ی: همگ دیخانم آرام خند رضوانه

 عوض کنن لباس

 یسالم کرد لوینشاند و گفت : بهارم به خاله ن شیپا یبهار را رو عماد

 ؟
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 دست لوفریدست در گردن عماد انداخت ن انشیپا یب یبا خنده ها بهار

 عروسک چقد نمتیبب نجایا ای: ب ردیو خواست او را بغل بگ انداخت

 یناز شما

 که خطاب به عماد بود همه ینازک یبا صدا دیبه عماد چسب شتریب بهار

 ما چه کیمرد کوچ نینیداداشم بشم بب یمن فدا یبرگشت : اله سرها

 فرشتش نیشده کنار ا ماه

 زیگرفت بهار جست و خ آ*غو*شزد و خواهرش را در  یلبخند عماد

 بابام عروس نیبب ی: آرم دیرا کش فیو ظر کیدست دخترک بار کنان

 شده

 آ*غو*شرا در  لوفریعاطفه محکم ن دندیبه او و جمله اش خند یهمگ
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 لحظه رو داشتم ازدواج عماد نیا دنید یدلم چقدر آرزو زی: عز گرفت

 تونهیم دونمیمن بود م یآرزوها نیاز بزرگ تر یکی دنشید و

 کنه خوشبختت

 ؟ یبازم قد بکش یهم جلو آمد عماد با خنده گفت : تو قصد دار تایآرم

 تاحاال قدت بلند تر شده دیع از

 تیکرد : اذ تایآرم نیآست یب یبا خنده دستش را حلقه بازوها عاطفه

 بچم رو عه نکن

 و دست و پا شکسته گفت دیمو بلوند هم از پشت آنها سرک کش دخترک

 : ساالم

 داد و با همان زبان حال یسیاو جواب سالمش را به انگل دنیبا د عماد

 عاطفه با خنده امدهیآنها ن شیپ نیچرا آرت دیپرسو او  دیرا پرس نیآرت

 دندیداد و سپس به عماد گفت که چون تازه رس حیاو توض یرا برا لیدل

 نندینشیخسته هستند م و

 لوفریدو طرف ن نیکم عماد هم به قسمت مردانه رفت گالره و نازن کم

 آنها نشست گالره به بهار کیآورد و نزد یا یمژگان هم صندل نشستند

 میبا پسر دکتر کر دشیو سف یدر دست و لباس تور یبا شاخه گل که
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 حاال قراره بهار بازم با دکتر لویکرد اشاره کرد : ن یم یباز پور
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 کنه ؟ یزندگ

 بود چون مجرد بود ششیکه محاله قبال پ نیابرو باال انداخت : ا مژگان

 بچه هیبراش  لوفرین نیزنش شده ، نکنه انتظار دار لوفریحاال که ن نه

 هستن رو بزرگ کنه یننه و باباش ک ستیکه معلوم ن میتی

 گل رز قرمز بود در یدستش را همراه دسته گلش که غنچه ها لوفرین

 ستیخودتون ، بهار قرار ن یشماها برا نیگیم یتکان داد : چ هوا

 برنیو هر زمان عاطفه خانومشون برن اونم با خودشون م بمونه

 درضمن

 ، هیبه مژگان ادامه داد: مادر بهار که مشخصه ک رو

 با عماد داشته ینسبت هی، پدرش هم  بیدکتر اد خواهر

 به دکتره نه ؟ هیبهار چقد شب لویبه بهار بود : ن رهیخ نینازن

 هیکوچک داد : اوهوم گفتم که پدرش با عماد  یسرش را تکان لوفرین

 نشدم چشیمنم پاپ ینگفت ک کینسبت نزد هی گهیداشته عماد م ینسبت

 پرسمیباشه از مادر شوهرم م ادمیحاال بعدا  هیک نمیبب

 چونه من ؟ پا ریز نینشست نجایمگه مهمه ؟ اصال شماها چرا ا یول

 منه ها یمثال عروس نیش

 رقص ستیرا گرفت و با هم به پ نیو دست مژگان و نازن دیخند گالره

 پدر عماد در یبایز یالیخنک بود مجلس در باغ و یهوا کم رفتند

 دیسف یها یشده بود صندل یبرگزار شده بود تمام باغ چراغان لواسان
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 شده دهیدرختان چ انیم یخال یگرد هشت نفره در فضاها یها زیم دور

 یادیز یلیخ نهینحو اجرا شده بود عماد هز نیبه بهتر زیهمه چ بود

 جشن مجلل کرده بود و در تمام مدت زمان جشن نیا یبرگزار بابت

 یشاد شیو با آمدن خواهر زاده ها شدیاز او دور نم یو خوشحال خنده

 کیو در  گذاشتیدو چندان شده بود مهران سر به سرش م اش
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 به پشت سر او زد و پچ پچ کنان گفت : یآرام ضربه ا ییتنها فرصت

 جلف کهیببند مرت شتین

 داره یچه حس ینی: خدا قسمتت کنه بب دیبلند خند عماد

 شد : دمت نهیداد و حق به جانب دست به س هیاش تک یبه پشت مهران

 حس و حالش مال خودت و دمیداداش من عطاش رو به لقاش بخش گرم

 ما بهترونش از

 صرف شام کنار عروسش فرا خوانده شد با یو برا دیبلند خند عماد

 بردار چند قاشق دهان هم لمیسر به سر گذاشتن با عکاس و ف یکل

 کرد : بخور که کینزد لوفریبه دهان ن یگریعماد قاشق د گذاشتند

 اسمش دنیبا شن یهمه غذات رو خودم بزارم دهنت ول خوامیم امشب

 آورد و به سر نییاخم کرد و به طرف صدا برگشت قاشق را پا ناگهان

 بود و آن دهیهم همانقدر جلف لباس پوش او نگاه کرد هنوز یپا تا
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 یتوجه یمتر هم پارچه نبرده بود ول میاش ن یو پولک یصورت راهنیپ

 کند : سالم خوش یزبانیتوجه به گذشته او م یکرد ب یو سع نکرد

 یاومد

 شد : به به مبارکه کیشام نزد زیبه م یقدم مهسا

 کرد خشمش را یدوستانه نبود عماد دستش را مشت کرد و سع لحنش

 کند پنهان

 زمی: عماد جان تنوع طلب هستن مراقب باش عز

 بلند شد : شیکنترل شده از جا یبود عماد با خشم لوفرین مخاطبش

 مهسا

 که بهم داده ی؟ من هنوز حلقه ا نهیا ری؟ غ هیکج زد : چ یلبخند مهسا

 نگه داشتم یبود

 : خودت هم قرار داد زیم یخم شد و کف دستش را رو زیم یرو عماد

 اون حلقه حق تو نبود یدونیم خوب

 آره االنم اومدم اون حق رو بهت برگردونم _
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 عماد دراز کرد و مشتش را باز یدست مشت شده اش را جلو مهسا

 شتریب زیم شهیش یرو یافتادن و چرخ خوردن حلقه فلز یصدا کرد

 رونیعماد را به هم زد : از مجلس من برو ب اعصاب
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 دو رو و دروغگو رو تحمل کنم یآدما تونمیچون نم رمیآره م _

 به وقتش یدارم برات خانوم صانع ژهیو هیهد هیکرد :  لوفریبه ن رو

 برات فرستمیم

 عیبه عماد زد و چند قدم به عقب رفت و سپس برگشت و سر یپوزخند

 آنها دور شد از

 بود عماد ؟ یک نی: ا

 دوسش دارم کردمیفکر م یزمان هیکه منه احمق  یکی _

 ؟ گهیم یحلقه چ نی: ا

 تیکه به رسم یا یافتاد : حلقه نامزد یصندل یوا رفته رو عماد

 که مال یشب نیحداقل نه تو همچ یبهش فکر کن گهیخوام د ینم دینرس

 و توئه من

 یکیکرد : مهسا دختر  ینگاه کرد کالفه هوف لوفرینگران ن یچشمها به

 میما قرار بود با هم ازدواج کن شیهفت سال پ شیباباس ش یهمکارا از

 بهش دادم هنوز میجواب مثبت خواستگار یحلقه رو در ازا نیا من

 بند و یآزادانه و ب ینشده بود که با رفتار ها یو رسم یما علن ینامزد

 گرفتم همونجا تمومش کنم و ..... میتصم دمیکه من از مهسا د یبار

 و دست عماد را رنگش نشاند یزرشک یلبها یرو یلبخند لوفرین

 رونیاز دلت که ب نمیبینم شتریب حیبه توض یازی: عماد من ن گرفت

 دیپس از فکر و مغزت هم خارجش کن شامت بخور که زودتر با رفته
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 از مهمونا یخداحافظ یبرا میبر

 به رنگ محبت به او چشم یپر از تشکر زد و با نگاه یلبخند عماد

 دوخت
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 شد با داریاش از خواب ب یگوش یدم بود که با صدا دهیبه سپ کینزد

 را مارستانینگاه کرد و شماره ب یباز به صفحه گوش مهین چشم

 در یغلت لوفرینشست و تماس را وصل کرد ن شیداد در جا صیتشخ

 ساعت ؟ نیعماد ا هیشد : ک زیخ میزد و ن شیجا

 نیکن شیگفت : بستر یشانه او گذاشت و در گوش یدستش را رو عماد

 رسونمیخودم رو م گهیساعت د میتا ن من

 آمد نییاز تخت پا عیرا قطع کرد و سر یاخم کرد عماد گوش لوفرین

 مونهیعماد ؟ مثال روز اول زندگ یرینشست : کجا م شیدر جا لوفرین

 او زد : یشانیبه پ یاب**و*س*ه را لبه تخت گذاشت و  شیزانو کی عماد

 تا صبح برگردم دمیقول م یمن رو ببخش دیبا

 را از تنش یسرمه ا شرتیو ت ستادیرا برداشت و صاف ا شیزانو

 را به تن کرد شلوارش را هم عوض کرد یراهنیپ عیو سر دیکش رونیب

 حتماً دی: حاال با ستادیا شیجلو لوفریرا برداشت ن فشیاز داخل کمد ک و
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 ؟ یبر

 افتاده بود به شیبازو یرا که رو لوفرین دیبند لباس خواب سف عماد

 به سر شانه او زد و گفت : اگر یاب**و*س*ه شانه اش انداخت  یرو

 عشقم رفتمینبود که نم یاورژانس

 آمد : باشه برو یاو کنار م یبا شغل شبانه روز دیبا دیلب برچ لوفرین

 ؟ ادیخوابت نم یدیخواب رید شبمید فقط

 کم خوابم یلیمن خ _

 تند نرو ادیخلوته ز ابونایت خساع نی، ا یکنیم ی: مراقب باش رانندگ

 گفت : گرفتیکه با تلفن شماره م یبلند کرد و در حال یخنده ا عماد

 ؟ ابونیرفت تو خ شهیگل زده م نیخانوم کوچولو مگه با ماش آخه

 بخواب صبح بلند شو ریتو هم االن بگ رمیمکث کرد : با آژانس م یکم

 امیلباس خوشگل بپوش عطر بزن تا من ب ریدوش بگ هیخانوما  مثل
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 کرد سپس به طرف در نیاش صحبت کرد و درخواست ماش یگوش با

 لوین یبرگشت : راست لوفریکه ناگهان به طرف ن رفت

 کوتاه کرد : اون یبه حالت بغ کرده نگاهش کرد عماد خنده ا لوفرین

 رو هم بزن هیشیآت رژ

 جمع کرد و در را بست کرد خنده اش را لوفریکه ن یاخم با



 لوفرانهین

350 
 

 چشمش یاز جلو شیابتدا به اتاق بازگشت لحظه لحظه شب پ لوفرین

 داشت تارا نوه ادیاقوامش خاطر خواه ز یدخترها نیعماد ب رفتندیم رژه

 که دادیرفتارش نشان م ینگفت ول یزیاش گرچه چ حهیعمه مل ی

 که گرید یاز دختر ها یلیخ ایبود و  لوفرین یدوست داشت جا چقدر

 و در آخر مهسا که دیدیم شانیرنگ حسرت را در چشم ها لوفرین

 دم دانستیکه حق خودش م یو از عشق ستادیآنها ا یجلو دیالق آنطور

 زد

 یمشترکش م یمراقب زندگ شتریب دیبا دیعماد ترس یذات تیجذاب نیا از

 کیکه لبه تخت بود برداشت و به صورتش نزد یسرمه ا شرتیت بود

 بدنش را یدر آن نبود فقط بو یا یعطر مصنوع چیه دییو بو کرد

 بودند دهیمدت کم چند ساعته که کنار هم خواب نیکه در ا ییبو دادیم

 شیاز جا دیکش گرید قیکرد معتاد آن شده است چند نفس عم حس

 آمد حوله تنپوش رونیسبک گرفت و ب یبه حمام رفت و دوش برخاست

 از ظهر شیتخت گذاشت تا پ یچمدان ها را رو دیاش را پوش یگلبه

 چند روزه بروند و ماه عسلشان را همراه یبود به مسافرت قرار

 کنند حاال که یکرد سپر یعماد در آن شرکت م زدیکه در  یکنفرانس

 را ببندد تا صبح که شانیچمدانها دیبود بهتر د دهیاز سرش پر خواب

 با هم بودنشان داشته باشند یبرا یشتریآمد وقت ب عماد

 بود هوا روشن شده بود ریدرگ شدیاز چمدانها که بسته نم یکیقفل  اب
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 برخاست و شینثار قفل چمدان کرد و از جا یکارش تمام شد لعنت که

 لحظه حس کرد قلبش نزد کی دیکه د یزیسمت در برگشت که با چ به
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 ی: ک دیکش قیعم یاش گذاشت و چشم بست نفس نهیس یرو دست

 ؟ دمتیکه من ند یاومد

 به او یاز چهارچوب در برداشت جلو آمد و با لبخند تلخ هیتک عماد

 صدا وارد بشم یکردم ب یسع یفکر کردم خواب دمیشد : تازه رس رهیخ

 او شد جلو رفت و کتش را از دستش گرفت یمتوجه ناراحت لوفرین

 وارد خونه نشو من ینطوریوقت ا چیه گهیبه گردنش زد : د یاب**و*س*ه 

 ترسمیم

 سر او زد قفل چمدان را جا یرو یاب**و*س*ه کرد و  یخنده ا تک عماد

 قرار داد سپس به پشت نیزم یتخت بلند کرد و رو یو از رو انداخت

 او کرد : یموها یکنارش نشست و دستش را ال لوفریتخت افتاد ن یرو

 شده ؟ یزیچ

 فوت شد مارمیب _

 عماد چشم بست : ستادیاو از حرکت ا یموها انیم لوفرین دست

 کنم یبراش کار نتونستم

 من مطمئنم یکرد یتونستیم یشد : تو هر کار زیخ میکنار او ن لوفرین
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 ینکرد یتو کم کار که

 کم بخواب هیخود جا داد :  آ*غو*شرا در  لوفریدست انداخت و ن عماد

 باشه ؟ میصبحونه بخور میآروم شم بعد بر نجایا

 او نهیس یوعماد گذاشت و دستش را ر یبازو یسرش را رو لوفرین

 ؟ یلباس عوض کن یخوایداد : نم قرار

 هیلباس تو خوشگله کاف نیا نکهیزد و گفت : نه هم یتک خند عماد

 به خودش کرد که سرخ شد هنوز حوله به تن داشت عماد ینگاه لوفرین

 هم عاشقتم پس ینجوری: من هم دیاو کش ختهیبه هم ر یبه موها یدست

 ؟ هیچ یبرا خجالت

** 

:🌾AhovotA🌾 
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 خودش برگرداند یکولر را رو چهیدر لوفریگرم بود ن یلیخ یلیخ هوا

 به او انداخت ینگاه میداد عماد ن هیگرفت و سرش را به عقب تک ینفس

 چشمش جابجا کرد و گفت : اگر خسته یرو یرا کم اهشیس نکیع

 میجا توقف کن هی یشد

 گرمه سرم درد گرفته یلینه فقط خ _

 میومدیم مای: کاش با هواپ
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 ماه عسل شدیاون وقت نم _

 دست خودش گذاشت ریدنده ز یزد و دست او را رو یلبخند عماد

 هتل پارک کرد یبه آدرس انداخت و سپس جلو گرید ینگاه عماد

 را به دربان سپرد و چمدانها را برداشت و وارد هتل شدند در نیماش

 با لوفرین دندیرا د نایساعته س مین یو با فاصله ا نیو شرو دهیسپ یالب

 یاتاق ها مجبور بودند کم لیاخم کرد تا آماده شدن و تحو نایس دنید

 ؟ ینگاه کرد : خوب لوفریبه ن یعماد کم نندیبنش یدر الب گرید

 اشاره کرد : آره بهترم نییچشم به پا با

 ؟ نیگردینشسته بود : شما با ما بر نم ییمبل روبرو دهیسپ

 یچند روز هیحلقه کرد : نه قراره  لوفریدستش را دور شانه ن عماد

 میکن یگرد رانیا

 نیبزرگ زد : از ماه عسلتون لذت ببر یلبخند دهیسپ

 بود که در خودش بود یمدت رفتیاش ور م یساکت بود و با گوش نایس

 شده بودند عماد که اهویپر ه ینایاز س یریگوشه گ نیهمه متوجه ا و

 و با خنده دیکش رونیرا از دستش ب یشسته بود گوشاو ن یکنار مبل

 نایدکتر س یتک بپر نمی: نب گفت

 را از دست او گرفت : حوصله ندارم یزد و گوش یلبخند مچهین نایس

 ؟ یحوصلگ یبه جلو خم شد : تو و ب نیشرو

 با تعجب به جمع نیرفت شرو رونیبرخاست و از در ب شیاز جا نایس
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 چشه چند وقته ؟ نیکرد : ا نگاه
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 با دوست دخترش به هم زد ؟ یگفت : سر چ دهیسپ

 به هم نزد مژگان به شونیاز او نداشت گفت : ا یکه دل خوش لوفرین

 زد هم

 چرا ؟ _

 نیدلش نخواد من در ا یدکتر رحمت دیباال انداخت : شا ییابرو لوفرین

 صحبت کنم مورد

 دمکار کر یخواد بدونم چ ینه اتفاقا دلم م _

 یبا اخم ها نهیرا دست به س نایکرد و س یبه پشت سرش نگاه لوفرین

 گفت : نایکرد و رو به س دهیو سپ نیبه شرو یبرگشت نگاه دیهم د در

 میبعداً در موردش حرف بزن بهتره

 بتونم بفهمم مشکلش ینطوریا دیشا دهیمن رو نم یمژگان جواب تلفنا _

 بود یچ

 تمام ماند مهین شانیصحبت ها شانیاتاق ها دیگرفتن کل لیتحو با

 یلبه تخت نشست اتاق بزرگ لوفریچمدانها را گوشه اتاق گذاشت ن عماد

 هم بود و حس بودن در یمدرن و به روز بودن سنت نیو در ع نبود

 یادینور ز یبزرگ چوب یکرد پنجره ها یرا زنده م یخیشهر تار کی



 لوفرانهین

355 
 

 دیتخت دراز کش گریکرد عماد طرف د یم تیبه اتاق هدا را

 ؟ هی: کنفرانس چه ساعت

 شد : صبح ساعت زیخ میدستش را ستون بدنش کرد و ن کی عماد

 چطور ؟ هشت

 ؟ یدار ی: تو هم سخنران

 داشتم نایکار مشترک با س هیآره  _

 ؟ یشناسیرو م نای: عماد چقدر س دیبه طرف او چرخ لوفرین

 نبود یر دکتر رحمتو اگر به خاط کترهیاز من کوچ یدو سال هی نای: س

 هست که سرش به سنگ یسال هیاالن  ینداشت ول ییمن جا میت تو

 شهیو داره کم کم آدم م خورده
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 که با مژگان دوست بود و بهش قول یدر حال تونستهیبه نظرت م _

 هم باشه ؟ یا گهیداده بود با دختر د یخواستگار

 االن نه فکر نکنم با یآره ول گفتمیم یدیپرسیم شیسال پ کی: اگر 

 برادرش افتاد سرش به سنگ خورد یزندگ یکه برا یاتفاق

 ؟ یچه اتفاق _

 بچه دو ساله مچ هیمشترک و  ی: زن برادرش بعد شش سال زندگ

 از اون به نایرو تو خونه خودش گرفت و ولش کرد و رفت س شوهرش
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 هم ایگتو کارش نبود تاز انتیاگر بود خ اینبود  یدختر چیبا ه ای بعد

 ینانیاطم چیکه منم ه نیخواد با مژگان ازدواج کنه با ا یم گفتیم که

 بودم که مژگان براش فرق داره دهیباور رس نیبه ا ینداشتم ول بهش

 بده حیحتماً توض دیبا نایپس س _

** 

 داد : گوش بده مژگان ....... گریدست به دست د نیرا از ا یگوش

 هی...... ااااه گر ستین یکنیکه تو فکر م یزیموضوع اون چ اصال

 از یکیدختر  یدیشاپ د یبزار حرف بزنم ..... دختره که تو کاف نکن

 کنم که شیمن برگشتم به مژگان معرف گهیباباشه م یمیقد یهمکارا

 یتو صبر نکرد یدنبالت اومده ول گهیم رونیب رهیداره از در م دمید

 توروخدا یبزنه ول بهت زنگ گمی...... آره قربونت بشم ...... بهش م

 یناراحت شد یتو از چ دونستیتلفنش رو بده بنده خدا اصال نم جواب

** 

 »هشت ماه بعد  «

 امیمتن پ دنیانداخت با د یاش به آن نگاه یگوش امکیزنگ پ یصدا با

 آمد و یم شیناشناس برا یها امیپ نیبود که ا یبدش بدتر شد مدت حال

 گذاشت انیدر م مایکرد ابتدا با ن یاش م یبه بهم زدن زندگ دیرا تهد او
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 چاک قبل ازدواج عماد است نهیس یاز عاشقا یکیگفت که احتماال  او

 یبرا ستیک نکهیکند حدس ا یم یروان هیلیخودش را تخ نطوریا که

 دینگو یزیداد به عماد چ حیترج لوفریسخت نبود ، مهسا ! ن لوفرین

 کنار هم یدغدغه ا یب آرام و یحاال که زندگ خواستیدلش نم چون

 مبل یرا رو یمثل مهسا آن را برهم بزند گوش یمسئله مزخرف داشتند

 بهشتیمطبوع ارد یبود هوا دهیامانش را بر جهیانداخت سرگ کنارش

 یکنفرانس یحالش را بهتر کند از روز قبل که عماد برا توانستینم هم

 را در شکم جمع کرد و شیرفته بود حالش بدتر شده بود پاها گرید

 چرخاندیم وانیکه قاشق را در ل یمبل مچاله شد گالره در حال یرو

 حاال لیبدبخت شوهر ذل یشیبخور بهتر م نوی: پاشو ا ستادیا شیجلو

 یکنیغش م شیهنوزم از دور رهیم کنهیدوبار ولت م یکی یماه خوبه

 یچیدو هفتس رفته آلمان ه نایاالن س ریبگ ادیمژگان  نیاز ا اصال

 گهینم

 حالش چقد بده نیبب یبا خنده گفت : ول کن گل مژگان

 او گرفت ینبات را خورد و سپس آن را جلو یچا وانیاز ل یکم گالره

 به من ؟ یدیخودت رو م یدهن وانیرا گرد کرد : ل شیچشمها لوفرین

 نمیمعاتو راهه خودش  ادینخواستم زنگ زدم به عماد گفت داره م اصال

 چه مرگم شده نمیبب کنه

 من جواب رهیتو خونه من بم یمژ گمیکنار مژگان نشست : م گالره
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 بدم ؟ یرو چ ماین

 دور هیاش را در آورد و طرفش پرت کرد :  یروفرش ییدمپا لوفرین

 جون بگو از

 به اریبراش ب گهینبات د ییچا هیمبل افتاد : پاشو  یاز خنده رو مژگان

 مزخرف گفتن یجا

** 
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 جهیفقط سرگ یاو گذاشت : تب که ندار یشانیپ یدستش را رو عماد

 ؟ یدار

 حالت تهوع هم دارم کنهیمعدم درد م _

 بوده ؟ خاتیحواست به تار لوفرین گمی: م

 کرد و گفت : آره یسر انگشت یحساب لوفرین

 به دکتر زنانم که گفتم گفت ختهیکم به هم ر هینه  یفکر کرد : ول یکم

 ر استرس درس و دانشگاههخاط به

 گشتیم یزیدنبال چ فشیلبش نشست در ک یرو یموز یلبخند عماد

 شمیبهتر م یآمپول ضد تهوع برام بزن هی: 

 یگرفت : نه تا وقت شیرا جلو یکش آمد بسته کوچک شتریعماد ب لبخند

 دمیتست رو ند نیا جواب
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 نگاه کرد : محاله یباردار یفور صیتشخ تیبا تعجب به ک لوفرین

 عماد

 محاله ؟ چرا ؟ _

 عماد من مطمئنم الیخ یداد : ب یسرش را تکان لوفرین

 ستمیمن مطمئن ن ی: ول دیخند عماد

 خوامی؟ من فعال بچه نم یگیم یچ یفهمیعماااااااد م _

 ازش یرا در دست او قرار داد و گفت : بلد تیک دیباز هم خند عماد

 ؟ یکن استفاده

 رفت ییبلند شد و به سمت دستشو شیاز جا یلیم یبا ب لوفرین

 واریخارج شد به د ییتر از قبل از دستشو دهیپر یبعد با رنگ قهیدق چند

 شد عماد از رهینا معلوم خ یداد و به نقطه ا هیتک ییدستشو کنار

 یدر دستش را رو یچا وانیل لوفریحال ن دنیخارج شد با د آشپزخانه

 نیبش نجایا ای؟ ب یشد یاش گذاشت و جلو رفت : چ یکیدر نزد یزیم

 : دیکش رونیرا از دستش ب تیک ندیمبل بنش یکمکش کرد تا رو سپس

 شد ؟ یچ نمیبب بده
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 : مبارک باشه افتی یشتریدو خط قرمز لبخندش وسعت ب دنید با

 من یکوچولو مامان
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 لوفریبه گونه او زد ن یاب**و*س*ه ش فشرد و آ*غو*شاو را محکم در  سپس

 عماد یگیم یدار ی: چ دیکش رونیاو خودش را ب آ*غو*شحرص از  با

 سال نیمن آخر گهیسال د یدونیمگه نم خوامی؟ من بچه نم هیبچه چ ؟

 شده ؟ من وقت نیو سنگ ادیچقدر درسام ز یدونی؟ مگه نم دانشگاهمه

 با دو تا آمپول تمومش کنم تونمیم ستین یزیندارم االن که چ یدار بچه

 او را با دو یکرد شانه ها یدر همش به او نگاه م یاخم ها با عماد

 همون قدر که یکار رو بکن نیا یگرفت و گفت : تو حق ندار دست

 یاریسرش ب ییبال دمیتوئه مال منم هست من به تو اجازه نم مال

 یگیزور م یمشوش به او نگاه کرد : عماد دار یناراحت با ذهن لوفرین

 که یکرد : تو فراموش کرد شیاخم ها نیگزیمهربان جا یلبخند عماد

 میکن یدرس خوندن تو م یبرا یفکر هیاون موقع  ادیهستم ؟ بزار ب منم

 چطوره ؟ میریگیبراش پرستار م اصالً

 با دو دست سرش را گرفت و لبه مبل نشست و به جلو خم شد : لوفرین

 میدکتر مونییسرمون دو تا ریخ میدیاز دستمون در رفته که نفهم یک

 بود دیاز ما بع یا یاطیاحت یب نیهمچ

 یشانه او قرار داد و با لحن یدستش را رو دیخودش را جلو کش عماد

 رو درست یکه کار یدهنده گفت : حاال که اتفاق افتاده ناراحت یدلدار

 یمامان و بابا هی، االنم پاشو لباس عوض کن مثل  زمیعز کنهینم

 شام هم میریرو جشن بگ دیو اومدن عضو جد رونیب میبر باکالس



 لوفرانهین

361 
 

 بابا لینگیکه دل ف یو هر چ یکه تو بخوا ییهر جا میریمن م مهمون

 میخوریم خواست

 یگیتو م ارمیدارم باال م گمیرا گرد کرد : عماد من م شیچشمها لوفرین

 رونیب میبر شام
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 رمیبه سمت اتاق خواب رفت : من م یحال یبلند شد و با ب شیجا از

 یشامت سر هم کن گرسنه نمون یبرا یزیچ هیتو هم  بخوابم

 یب یبابا ریداد و زمزمه وار گفت : شب بخ یرا در هوا تکان دستش

 اطیاحت

 صدا نبود بر لب آورد و به یشباهت به خنده ب یکه ب یلبخند عماد

 او نگاه کرد رفتن

** 

 پسر هیبه پشت سر عماد زد و لبخندش کش آمد : عال یضربه ا مهران

 دهینگرانه به نظرم ترس یلیخ لوفرین _

 ؟ ی: از چ

 نگرانه به نکهیداره و ا یعاد یترس ها یسر هیخوب تجربه اولشه  _

 فتهیاتفاق ب نیا خوامیلطمه بخوره من نم درسش

 ؟ ینزد ی: عماد در مورد اون موضوع هنوز باهاش حرف
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 رونیو نفسش را با صدا به ب دیکالفه دستش را به صورتش کش عماد

 یول زنمیامشب باهاش حرف م گمیکرد : نه هر دم با خودم م فوت

 کردم از فیگفتن رد یکه تو ذهنم برا ییهمه حرفا نمشیب یتا م تونمینم

 ایفکر کنه گولش زدم  ترسمیبهش بگم م دیبا یچجور دونمینم رهیم ادمی

 ازش به خاطر بزرگ کردن بهار سواستفاده کنم خواستم

 بگذره یعمادهر چ ی: ول دیچانه اش کش یرو شیبه ته ر یدست مهران

 خودت بشنوه ریغ یکه از کس یبترس از زمان شهیم بدتر

 یتو بهش بگ نکهیبه او نگاه کرد : مگه ا یبه تند عماد

 گفتمیم نایزودتر از ا خواستمیمنظورم خودم نبود من اگر م _

 دونهینم یزیچ یکس یتو و دکتر رحمت ری: خوب غ

 ؟ یدانشگاه اون زمان چ ی؟ بچه ها یخانواده من رو فراموش کرد _

 ننیبب لوفریتو رو همراه ن یبه صورت اتفاق شونیکی هیکاف
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 شانه او گذاشت یبرخاست مهران دستش را رو شیاز جا یعصب عماد

 حتماً با دیکش ادیز یسخت لوفریفکر کن ن تیبه زندگ شتریکم ب هی: عماد 

 کنهیبرخورد م ینطقموضوع هم م نیا

 باهاش مانشیبعد زا یبرا زارمیم کنهیفرق م تشیحاال فعال که وضع _

 زنمیم حرف
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** 

 ؟ هیبابت چ ینیریش نیا یگینم یدکتر فتح ی: خووووب آقا

 رد کرد و دور کمر او حلقه لوفریدستش را از پشت ن دیبلند خند عماد

 بزرگ ینوه حاج فتح نی: به مناسبت ورود اول کرد

 به ینگاه میخشک شد ابتدا ن ینیریرضوانه خانم در ظرف ش دست

 کرد انداخت و سپس ینگاه م لوفریکه با عشق به عماد و ن یفتح حاج

 را به بهت داد : مبارکه شیجا نیریش یشد لبخند رهیبه عماد خ دوباره

 ؟ نمیبیمن بالخره بچه تورو م یعنی یواااا مبارکه

 عماد ؟ ی؟ بچه  یحاج یدیشکر شن یرا باال گرفت : اله شیها دست

 من یزد و گفت : آره مامان بچه  یبهار افتاد لبخند تلخ ادیبه  عماد

 دست همسرش گذاشت : آره یاش را رو دهیدست چروک یفتح حاج

 شکرت مبارک باشه ایخدا نمیبیو نوه ام رو م رسمیبه آرزوم م بالخره

 و دیاگر نو نیوندونسته شما ها رو پس قدرش رو بد قیخدا ال دخترم

 من یلیبود خدا خ جهینت دیزنده بودن االن دورم پر از نوه و شا نرگسم

 دوست داشت که عماد رو به من داد تا من حسرت به دل نمونم رو

 اش یلب گفت و با لبه روسر ریآرام و ز یخانم خداروشکر رضوانه

 را گرفت شیچشمها نم

** 

 لوفریبه گونه نب**و*س*ه و مدام  دیپر یم نییسرکش باال پا یبا ذوق نینازن
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 خدا کنه دختر باشه چقد بچلونمش من اسمش بزار لوین ی: وااااا زدیم
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 دختر یبرا یاصال خدا کنه پسر باشه بر ماسیاسم بچه ن الینه نه ن الین

 چه شود یوااا یخواستگار ماین

 : ردیخنده اش را بگ یجلو یدهان گرفت تا کم یدستش را جلو لوفرین

 یکشیبچش نقشه م یبرا یکه دار شهیهم داره بچه دار م مایمگه ن حاال

 ؟

 شهیخووووب بالخره که م _

 ستنی: همه که مثل من هول ن

 مادر ؟ هیگذاشت و گفت : هول چ شیرا جلو مویخانم شربت به ل هیسم

 میهم خوبه ما که خوشحال شد یلیخ

 یخانم با نگران هیاو را به اتاق کشاند سم نینازن یزنگ گوش یصدا

 بچه حرف نیکم با ا هیمامان  لوفریکرد : ن کینزد لوفریرا به ن خودش

 بزن

 شده مگه ؟ یچرا چ _

 نیبب زنهیپسر حرف م هیمشکوک داره متوجه شدم با  یبگم تلفنا ی: چ

 ؟ هیطرف ک ینیبب یزبونش بکش ریز یتونیم

 از دیسالشه شا ستیب یکه انقد نگرانش ستیبچه ن نیمامان نازن _



 لوفرانهین

365 
 

 هاشهیهمکالس

 راحت بود المیخ مایساده اس من از جانب تو و ن نینازن دونمی: چه م

 ..... نینازن یول

 ته گهیشربتش را به دست گرفت : آره د وانیزد و ل یلبخند لوفرین

 لوس مامان و بابا نهیهم گنیکه م یتغار

 گفت : برم رفتیشد و به سمت اتاق م یبلند م شیکه از جا یحال در

 بفهمم یزیچ تونمیم نمیبب

 مکالمه اش نیبه در اتاق زد و وارد شد با ورودش نازن یکوتاه ضربه

 وانیل لوفریرساند و لبه تخت نشست ن انیبه پا زنمیبا بعداً زنگ م را

 گرفته بود نیکنار تخت گذاشت و کنار او نشست نازن زیرا لبه م شربت
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 یزانو یدستش را رو لوفرینبود ن ششیپ قهیچند دق یاز شاد یخبر و

 ؟ گذرهیگذاشت : خوش م او

 اوهوم _

 : دانشگاه چطوره ؟ خوبه ؟

 اوهوم _

 سخته نه ؟ ی: دندون پزشک

 اوهوم _
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 زد : عه زهر مار یمیبه پشت سر او ضربه مال تیبا عصبان لوفرین

 ؟ یمگه زبون ندار اوهوم

 بگم ؟ یخوب چ _

 چه مرگت شد هوی یدیپریم نییباال پا یکه داشت شیپ قهی: تا چند دق

 ؟ یشد پنچر

 ستین یزینه چ _

 یگی: تو که راست م

 انداخت نییزد و سرش را پا یلبخند نینازن

 و رو شد ؟ ریبود زنگ زد که حالت ز یک ی: ناز

 مهتاب بود دوستم یشکیهان ه _

 : حالش چطوره خوبه ؟

 آره خوبه _

 من خواهرتم چرا یدست او گذاشت : ناز یدستش را رو لوفرین

 زود به میومدیشد م یم یاون موقع ها هر چ ادتهی؟  یگیرو نم راستش

 ؟ میگفتیم هم

 شد نم اشک که به رهیاو خ یسرش را بلند کرد و در چشمها نینازن

 بلند شد و در اتاق را بست لوفریانداخت ن نییآمد سرش را پا چشمش

 غل گرفت :را در ب شیاو نشست و زانو ها یپا یجلو نیزم یرو

 شده یحاال بگو چ خوب
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 ؟ ادتهیشهباز رو  یمعلم کالس کنکورم آقا _

 بود نه ؟ یمی: همون که ازش خوشت اومده بود ؟ معلم ش

 میساله با هم کیاالن  وسفیتکان داد : من و  نییسرش را به پا نینازن

 از تعجب باز ماند : هاااان ؟ لوفرین دهان

 گهیانقدر همد گهیسال د کیرا به اطراف تکان داد : خوب بعد  سرش

 نیرابطه بکن نیشدن ا یعلن یبرا یاقدام هیکه  نیشناخته باش دیبا رو

 نهیافتاد : مشکل هم نیگونه نازن یقطره اشک رو نیاول

 : مشکل ؟ دیخودش را جلوتر کش نیزم یرو لوفرین

 دونمینداره من که م یا اصال خانواده یعنیپدر و مادر نداره  وسفی _

 خانواده درست و هیبابا مهمه که خواستگار دخترش از  یبرا چقدر

 که حالل ستیکه اصال معلوم ن یبچه پرورشگاه هیباشه نه  درمون

 نه ایهم باشه  زاده

 تو پرورشگاه بزرگ شده ؟ وسفی: 

 کار کرده و خرج یاز پونزده سالگ گهیم دمیمنم دو سه ماهه فهم _

 فوق فیشر یو دانشگاه خودش رو در آورده تو دانشگاه صنعت درس

 رو دوست داشته االن تو دو تا سیگرفته چون تدر یمیش سانسیل

 موسسه هیاز  کنهیم سیتدر یمیو دو تا آموزشگاه ، ش رستانیدب
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 من دوسش لوفریگرفته ن یهمکار یهم دعوت نامه برا یدولت یقاتیتحق

 قبولش نکنن نایکه بابا ا ترسمیم یول دارم

 کنهیقبول هم نم دونمیکه من از بابا دارم م ی: با شناخت

 : االن زنگ زده بود گفت دیکش شیاشک ها یبا پشت دست رو نینازن

 گفتم نه صبر کن گفت یخواد بره شرکت و با بابا صحبت کنه هر چ یم

 روشن بشه فمونیزودتر تکل دیطاقت ندارم با گهید

 منطق زود باش بهش یگرد شده گفت : چقدر ب یبا چشمها لوفرین

 هی مایمن با ن نیصبر کن شهیبد تر م ینطوریبزن بگو نره ا زنگ
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 اون رگ خواب میزیبه سرمون بر شهیم یچه خاک مینیکنم بب یمشورت

 رو بهتر بلده بابا

 یو شماره گرفت بعد چند لحظه گوش دیاش را باال کش ینیآب ب نینازن

 دهی: جواب نمآورد  نییپا را

 میبا مامان حرف بزن دیبا ایبلند شد گفت : ب شیاز جا لوفرین

 تو بهش بگو شهیمن روم نم _

 اتاق خارج شد و به آشپزخانه رفت مادرش در حال برش هندوانه از

 مامان گممممیو نشست : م دیعقب کش یا یصندل بود

 : جانم مامان ختیر یهندوانه را در ظرف بلور یخانم برش ها هیسم
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 کارت نیبش قهیدق هیگذاشت :  خچالیظرف را بلند کرد و در  لوفرین

 دارم

 ی: چ دیکش شیرا شست و نم آنها را به پهلوها شیخانم دست ها هیسم

 ؟ شده

 اممم خوب چطور بگم ؟ _

 شده ؟ یگفت : چ ینشست و با نگران ییروبرو یخانم صندل هیسم

 ...... نینازن _

 شده ؟ یزیحرف بزن چ لوفری: ن

 .... ییییخوب ناز _

 دلش رو باخته و نیمادرش را گرفت : مامان نازن یدستها زیم یرو از

 یکن یبابا رو راض دیبا شما

 هست یک مینیما بب یخواستگار ادی: خوب پسره با پدر و مادرش ب

 نه ایداره  اقتیاصال ل مینیهستن و بب یک خانوادش

 یچون پسره خانواده ا یکن یبابا رو راض دیبا گمیم نیهم یبرا _

 نداره

 ؟ شهی؟ مگه م یچ یعنی: 
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 هیآره چون بچه پرورشگاه _
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 گرد شده به او نگاه کرد : محاله بابات قبول کنه یخانم با چشمها هیسم

 داره کار خوب داره یمیش سانسیمامان پسره فوق ل _

 نیهستن ا یک ستی: خوب داشته باشه در عوض ننه باباش معلوم ن

 ستین یکم مساله

 به وجود آوردنش و بعدم تیمسئول یکه دو تا آدم ب هیگناه اون پسر چ _

 سر راه ؟ گذاشتنش

 لذت هی جهیکه نت یدونیآورد : از کجا م نییرا پا شیخانم صدا هیسم

 ؟ ستیبند و بار ن یب یا قهیدق چند

 یبچه ها گنیکه اگر بود االن انقد پاک نبود م ستیمامان ن ستین _

 یبچه ها گنیم ایقلب داره مثل در هی وسفی یزاده بد ذاتن ول حروم

 یبچه ها گنیآزار تره م یبچه ب هیاز  وسفی یزاده شرورن ول حروم

 زاده ...... حروم

 گریآشپز خانه نشست و هق زد و نتوانست د یجلو نیزم یرو نینازن

 آ*غو*شنشست و سرش را در  نیزم یکنارش رو لوفریبزند ن یحرف

 ینکن قربونت بشه آج هی: گر گرفت

 شده ؟ داشیآقا از کجا پ نیاصال ا _

 کالس کنکورم یمی: پارسال معلم ش دیکش شیبه اشک ها یدست نینازن

 بود

 خانم جواب داد بعد از چند باشه هیسم دیچیزنگ تلفن در خانه پ یصدا
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 ادیقطع کرد پشت دستش زد و گفت : خاک بر سرم باباتون داره م گفتن

 خونه

 ادیبگو اونم زود ب مایمامان زنگ بزن به ن _

 ؟ شهیم یرا محکم گرفت : حاال چ لوفرین یدستها نینازن

 دونمیسرش را تکان داد : نم لوفرین

 ادیگفت داره م مایآورد : ن نییرا پا یخانم گوش هیسم
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 فون که در یزنگ آ یگذشت صدا شانیقرن برا کیساعت به قدر  مین

 ستادیبرداشت و صاف ا شیناخن ها دنیدست از جو نینازن دیچیپ خانه

 یاش وارد خانه شد کتش را رو یشانیپ یرو یبا اخم ها یمهد آقا

 اتاقت باهات حرف دارم ایگفت : ب نیمبل پرت کرد و رو به نازن نیاول

 ابا .......جلو آمد : ب لوفرین

 دخالت نکنه ی: کس دیحرفش پر انیبه م پدرش

 با بسته شدن در دیرا گرفت و به طرف اتاق کش نیدست نازن سپس

 هق هق ینگاه کرد صدا لوفریبه مادرش و متقابال او به ن لوفرین اتاق

 به در مایشد ن مایکه از پشت در بسته بلند شد همزمان با ورود ن نینازن

 چه خبره ؟ نجاینگاه کرد : ا اتاق

 شده بود به سمت دیاش تشد جهیحالت تهوع گرفته بود و سرگ لوفرین
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 خانم موضوع هیبه صورتش زد در آن فاصله سم یرفت و آب ییدستشو

 انیلبه مبل نشست و سرش را م مایکرد ن فیتعر ماین یبرا را

 ازدواجش یانقد بزرگ شد که برا نینازن یگرفت : ک شیها دست

 ؟ رهیبگ میتصم

 نییاش به شدت باال و پا نهیکه س یدر حال یاتاق باز شد و آقا مهد در

 شد خارج شد رنگ چهره اش سرخ بود که نشان از باال بودن فشار یم

 بابا رو یرو به مادرش کرد و گفت : مامان قرصا لوفریبود ن خونش

 اریب

 گرفت : تو به بابات برس لوفرین یدارو ها را جلو لونیخانوم نا هیسم

 برم اون طفل معصوم از حال رفت انقد هق زد من

 گرید یکیبه دست پدرش داد و  یقرص لوفریکنار پدرش نشست ن ماین

 نیکرد آرام حرف بزند : بابا مگه نازن یسع مایزبان او قرار داد ن ریز

 جرمه خوانیهم رو م نکهی؟ ا هیاون پسره ؟ گناهشون چ ایکرده ؟  گناه

 ؟
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 کورش رو یکه چشما نهیا نیگفت : گناه نازن ادیبا فر بایتقر یمهد آقا

 خودش کرده ؟ دختر پاک من رو شیپ یچه فکر کهینکرده مرت باز

 بته به عمل ریهم مثل خودش از ز نیفرض کرده فکر کرده نازن ساده
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 به گور ببره دیداشتن دختر من رو با یبه خودش هم گفتم آرزو اومده

 نی، فکر ا نطوریگفت : تو هم هم نیبه اتاق کرد و خطاب به نازن رو

 کس و کار یب هیکن من دختر به  رونیجوهر لق رو از سرت ب پسره

 ؟ یدیفهم دمینم رونیاومده ب یاز کدوم خونه فساد ستیمعلوم ن که

 بسه یکنیدست پدرش را محکم فشرد : بابا االن سکته م لوفرین

 پرتاب کرد و گفت : جمع لوفریرا به طرف ن داروها لونینا یمهد آقا

 یآت و آشغاال رو دل و رودم رو به هم زد نیا کن

 بود با خشم جلو اومد : ستادهیخانم که در چهارچوب در اتاق ا هیسم

 ؟ یکار دار یبچه چ نیبه ا یمهد یکنیکار م یچ

 بغض کرده را در دست گرفت و با دقت به او نگاه لوفرین یها شانه

 نخورد ؟ تیی؟ به جا ی: خوب کرد

 هم انداخت : یبغضش را فرو داد و پلک رو قیعم یبا نفس لوفرین

 خوبم

 که دستش را در هوا یو در حال دیخانم به طرف همسرش چرخ هیسم

 ؟ یدیم یبشه جواب شوهرش رو چ شیزیچ هیگفت : اگر  دادیم تکان

 ؟ یدیم یبچه تو شکمش رو چ جواب

 ؟ یگرد شده به او نگاه کرد : مگه حامله ا یبا چشم ها ماین

 بار به کیخورد و آهسته سرش را  یتکان کوچک لوفریلب ن گوشه

 بد رو ینتوانست لبخندش را پنهان کند : خبرا مایتکان داد ن نییپا
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 ؟ دیگیرو آخر م یخوب نیو خبر به ا نیدیم زودتر

 دل یکیخواهرت به  نکهیا مای: ن دیبه طرف او چرخ یبه تند لوفرین

 ؟ هیخبر بد بسته
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 آب به صورتت هیشانه پدرش گذاشت : پاشو بابا  یدستش را رو ماین

 میزنیبعد در موردش حرف م ادیحالت جا ب بزن

 رو دوسش وسفی: من  دیبه گوش همه رس نیرمق نازن یب یصدا

 مخالفت کنه تونهیهم نم یکس چیباهاش بمونم ه خوامیم دارم

 در قفل در دیچرخش کل یو صدا دیدر اتاق را محکم به هم کوب سپس

 تعلل یبا کم مایسکوت افراد حاضر در خانه خط انداخت ن یرو اتاق

 نیو به در ضربه زد : نازن دیکش نییرا پا رهیطرف اتاق رفت دستگ به

 باهات حرف بزنم خوامیکن م باز

 لوفریه زد نبا کف دست به در ضرب ماین امدیاز داخل ن ییصدا یول

 در رو باز کن یدر آمد : آج کنار

 هیدرست از پشت در آمد پس همانجا نشسته و به در تک نینازن یصدا

 کنمیباز نم نیرو قبول کرد وسفیبود : تا مطمئن نشم که  داده

 بچه نشو در رو باز کن مثل چند تا آدم با نی: نازن دیبه در چسب ماین

 میزنیحرف م مینیشیم فرهنگ
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 با اعتصاب و در قفل یسر خورد : ناز نیزم یکنار در رو لوفرین

 شده و یراض گهیبرد اصال االن بابا م شیپ یکار شهیکه نم کردن

 پس راه حلت کامال مزخرفه رشیز زنهیم یتو در رو باز کن یوقت

 باشه و خودش ازم بخواد نجایا وسفیکه  کنمیدر رو باز م یمن وقت _

 رو باز کنم در

 ینی: محاله ممکنه ، تو خواب بب دیبر در کوب یجلو آمد و مشت یمهد آقا

 رو تو اون کله پوکت فرو نیاون پسره رو تو خونه خودم راه بدم ا من

 کن

** 

 که کنار تخت داخل بشقاب بود را برداشت و در دهانش یتیسکویب

 اش کم شود به پهلو یشد از تهوع صبحگاه یباعث م نیداد ا قرار
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 خوابش یآن سمت تخت نشان از آمدن عماد داشت تازگ یآشفتگ دیچرخ

 کردینم داریکنار دستش او را از خواب ب یشده بود و تکان ها نیسنگ

 دیاز بالش عماد گرفت و دوباره چرخ یاز خودش ، رو یدلخور با

 اش مواجه شد یخال یاش را بردارد که با جا یدراز کرد تا گوش دست

 ؟ یگرد یم ی: دنبال چ

 میشد : گوش زیخ مین شیجا رد
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 به سالن برگشت و بعد از چند لحظه دوباره آمد لبه تخت نشست و عماد

 ؟ یشی: سالم مامان خوابالو پا نم گفت

 کنار زد و لبه تخت نشست : سالم شیپا ینشست پتو را از رو کامل

 و دیاو را به سمتش گرفت و خودش را به طرف او کش یگوش عماد

 گهیبود زد : د ختهیشانه اش ر یکه رو شیموها یآرام رو یاب**و*س*ه 

 خودت خوبه....... یرو باال سرت نزار نه برا یگوش شب

 که هنوز هم تخت بود قرار داد و ادامه داد لوفریشکم ن یرا رو دستش

 فندق بابا نیا ی: نه برا

 او رها کرد : ساعت گذاشته بودم آخه آ*غو*شخودش را در  لوفرین

 یاومد ینشم تو ک داریب دمیشده ترس نیخوابم سنگدارم انقدر که  کالس

 متوجه نشدم ؟

 صبح بود کیرا دور او قفل کرد و گفت : نزد شیدست ها عماد

 ؟ یپس چرا زود اومد ینبود فتیمگه تا هفت صبح ش _

 خانومم باشم ؟ شیپ شتریکم ب هی: بده اومدم 

 داشت : یعماد زد که خنده او را در پ نهیبه عضالت سفت س یمشت

 ؟ یچرا زود اومد گمینکن م تیاذ

 عروق اومد امروز دیشد یبا گرفتگ یاورژانس ضیمر هی شبید _

 کم استراحت کنم تا آماده بشم هیقراره عملش کنم اومدم  ازدهی ساعت

 اتاق سیبلند شد و به طرف سرو شیتکان داد و از جا یسر لوفرین
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 ؟ یو از همان جا گفت : عماد شماره دکتر فروزان فر رو دار رفت
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 ؟ ششیپ یبر یخواینه ندارم م _

 خارج شد و با حوله صورتش را خشک کرد : آره ییاز دستشو لوفرین

 رو یا گهی، تو دکتر د گهیمتخصص زنان ثابت برم د هی دیبا گهید

 ؟ یکنیم شنهادیپ

 هم خوبه فکر کنم مهران یلیتخت افتاد : نه خ یبه پشت رو عماد

 رو داشته باشه شمارش

 یشلوارک راحت بیاش را از ج یبود گوش دهیطور که درازکش همان

 که به پا داشت در آورد و شماره گرفت یا

** 

 نکن هی: مامان گر

 فتهیبچم پس ب ترسمیم ایتوروخدا زودتر ب لوفرین _

 : هنوز در رو باز نکرده ؟

 تا حاال حتماً ضعف هم کرده آخه چهار تا شینه از دو شب پ _

 هم نداره یجون استخونه

 آخه ؟ هیچه جور اعتراض نیا فهممی: من نم

 بود قهیدق ستیهشت و ب یکرد رو وارید یبه ساعت رو ینگاه لوفرین
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 اونجا ارهیمن رو ب گمیخونه اومد م میدنبالم با هم بر ادی: عماد قراره ب

 ایبخانم هق زد : باشه فقط  هیسم

 تو اتاقه ؟ شیگوش _

 زنهیحرف م یمعلومه که داره با گوش ادیم شیگر یصدا ی: آره گاه

 زنمیمن بهش زنگ م _

 جواب نداد سرش را یرا گرفت ول نیاز آنکه قطع کرد شماره نازن بعد

 کرد با یخسته اش م شهیهم مارستانیگرفت کار ب شیدست ها انیم

 دیرا مال شیشصت پشت پلکها انگشت

 اسطوره خسته باشه یعشق دکتر فتح نمی: نب
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 بود دهیدر سرک کش یسرش را بلند کرد و به گالره که از ال لوفرین

 کرد نگاه

 تو ای: ب

 به او شبیاز پر یحرف مایو وارد شد معلوم بود ن دیخند الیخ یب گالره

 است نزده

 زشتش چطوره ؟ ین ی: حال مامان و ن

 بشنوم مایاز ن دی، من با یشعوریب یلیاو زد : خ یبه بازو یمشت گالره

 ؟



 لوفرانهین

379 
 

 دیفهمیحاال م دیهم نبا مایزد : ن یجان یب لبخند

 یخواستینم یعنیرا درشت تر کرد :  شیدرشت قهوه ا یچشمها گالره

 ؟ یمن و مژگانم بگ به

 ؟ یچشم جنگل یبانو نیکجاس ا یراست گفتمیبه شماها م دیحاال شا _

 به رنگ هیبود که مهران به مژگان و با کنا یلقب یچشم جنگل یبانو

 به او داده بود ! شیچشمها

 جونش بالخره جلوس اجالل فرمودن و از اجالس سران نای: امروز س

 کرد کالسا رو با رایآرا گ یآوردن خانوم صبح کل فیملت تشر هفت

 استقبال هنوز یو رفت برا چوندیجونش پ نایهمون س یگرم پشت

 ومدهین

 زیم ینشست با نوک انگشت رو لوفرین ی، جلو ریتحر زیلبه م گالره

 لوی: امممم ن دینامفهوم کش یها طرح

 را باز کرد : هوم دشیروپوش سف یبرخاست دکمه ها شیاز جا لوفرین

 کرد یکه لباس عوض م لوفریو پشت ن دیپر نییپا زیم یاز رو گالره

 حوصله بود یاومد خونه ب ماین شبی: پر ستادیا

 به طرف او برگشت : خووب لوفرین
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 با هم میکرد یهفت ماه که عروس شیش نیبار تو ا نیاول یبرا _
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 خونه راه رفت و یساعت جلو مین هیشد و آخرش هم رفت  حرفمون

 دیشام بخوره و با من حرف بزنه رفت خواب نکهیبدون ا بعد

 چش بود ؟ تو خونه یدونیاو نگاه کرد و ادامه داد : تو نم یچشمها به

 افتاد ؟ یاونجا اتفاق یبود نایا مامانت

 خودش برات خواستیاگر م مایداد و گفت : ن یسرش را تکان لوفرین

 شده یکه چ گفتیم

 شده یزیچ هیپس  _

 فتهیم ییاتفاقا هیاحتماال  ینشده ول یزی: هنوز نه چ

 شده یخوب بگو چ یزن یحرف م یچرا انقد رمز _

 یبپرس مای: بهتره که از ن

 گل رز از یضربه به در خورد و سپس در باز شد ابتدا شاخه ا چند

 که شاخه گل را در یصاحب دست یدر به داخل آمد سپس صدا یال

 که ایمامان دن نیبه بهتر می: تقد دیداشت از پشت در به گوش رس دست

 اسیدن یبابا نیو دکترتر نیزتریو عز نیو بهتر نیتر پیخوشت عشق

 کرد آرام یگالره سع دیحرکت عماد خند نیحوصله از ا یب لوفرین

 کم هندونه هی: دکتر بفرما  بخندد

 که فکر کرده بود او تنهاست لبش را گاز گرفت و سرش را از عماد

 در داخل کرد از شدت کنترل خنده اش سرخ شده بود گالره با یال

 و رفت وکرد با رفتن او عماد جل یاز آنها خداحافظ نمتیبیبعداً م گفتن
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 در نکهیا یادآوریاو زد و با  یشانیبه پ یاب**و*س*ه را به دستش داد  گل

 پرستار فضوله نبودم ادیو گفت :  دیعقب کش عیاست سر باز

 یوجود خارج یکس نیکه همچ دانستندیخودشان هم م دیآرام خند سپس

 ! ندارد

** 
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 دیچرخ لوفریخانه پدرزنش پارک کرد به طرف ن یرا جلو نیماش عماد

 ساعت زودتر زنگ بزن میخونه ن یایب یگفت : هر وقت خواست و

 دنبالت امیم خودم

 به او نگاه کرد چون از او خواسته یپر از عذر خواه یبا نگاه لوفرین

 ؟ یستینکند : عماد ناراحت که ن شیهمراه بود

 من بود ازم یشک ندارم اگر جا زمیزد : نه عز نیدلنش یلبخند عماد

 نجایا یایتنها ب یخواستینم

 ممنون _

 اش بلند یگوش امیپ یانداخت و در را باز کرد همان لحظه صدا دست

 یبرا یدر دست یکرد جلو ینکرد و با عماد خداحافظ یبه آن توجه شد

 بود تکان داد و وارد راهرو شد و در را بست ستادهیکه هنوز ا عماد

 اش آمده بود یشگو یکه برا یامیپ رفتیکه از پله ها باال م یحال در
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 ؟ هیباز کرد : حواست به شوهر جنتلمنت هست که االن تو بغل ک را

 کرد : آره چون االن تو بغل خودمه ! پیگرفته بود تند تا حرصش

 موش ترسو _

 خانم با هیبود در را باز کرد و داخل شد سم ختهیبد به هم ر اعصابش

 تاحاال شبیز پرمتورم شده بود جلو آمد : ا هیکه از فشار گر ییچشمها

 که اونم تا من بفهمم دوباره در ییرفت دستشو رونیدو دفعه اومد ب فقط

 قفل کرد رو

 ؟ یکنیدر رو باز نم یپشت در اتاق نشست : ناز لوفرین

 بلند شد و سالم کرد شیاز جا لوفریاز اتاق خودشان خارج شد ن پدرش

 داد یبه در بسته انداخت کالفه سرش را تکان یطوالن ینگاه یمهد آقا

 گونه اش یکه رو یخانم اشک غلطان هیدوباره به اتاق بازگشت سم و

 رهیگرفته بود را پاک کرد و گفت : نگران باباتم ، دوباره قلبش بگ راه

 ؟ یچ

 دونمیتکان داد : نم یسر لوفرین
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 فکر بابا باش یستین یک چیفکر ه نیشد : نازن کیبه در نزد دوباره

 خانم را صدا زد و او وارد اتاق شد هیسم یمهد آقا

 به ادتهی نیرا در بغل گرفت : نازن شیداد و زانوها هیبه در تک لوفرین
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 یبرا گمی؟ حاال نوبت منه ، نم یدادیم یفرزاد من رو دلدار خاطر

 یرو انتخاب نکرد یراه درست ینجنگ ول خاطرش

 خانم از اتاق خارج هیآمد سم یو آهسته هق هق از اتاق م زیر یصدا

 چند ضربه به در زد : ستادیزد و کنار در اتاق ا یجانیلبخند ب شد

 نینازن

 نیزنگ بزن به ا گهینگاه کرد : بابات م لوفریمکث کرد و به ن یکم

 باهاش حرف داره نجایا ادیبگو ب پسره

 ب به مادرش نگاه کردمتعج ییبرخاست و با چشمها شیاز جا لوفرین

 در چشم مادرش حلقه زد آرام پشت دستش زد و گفت : خدا به اشک

 بگذرونه ریخ

 به طرف آشپز خانه رفت سپس

 رو وسفیخواد  ی؟ بابا م نینازن یدیبا ذوق رو به در گفت : شن لوفرین

 پس در رو باز کن نهیبب

 را بشنود : تا نیرمق نازن یو ب فیضع یتا صدا دیطول کش یکم

 کنمیو من موافقت بابا رو نشنوم در رو باز نم ادین وسفی

 ادیپس زنگ بزن بهش بگو زودتر ب _

** 

 یاش که آشفته رو رهیت ییخرما یبود موها یچهار شانه و قد بلند مرد

 دایسوخته اش پ یقهوه ا یبود را کنار زد و چشمها ختهیر صورتش
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 یبود که از دخترها یدر حد یول نبود بایز یلینداشت خ یچهره بد شد

 دیرسیبود و دستپاچه به نظر م یخجالت یکند کم ییکنکور دلربا کالس

 مایبه داخل دعوتش کند که ن یبود و منتظر بود کس ستادهیدر ا یجلو
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 کار را کرد دستش را جلو گرفت و او را به نشستن دعوت کرد آقا نیا

 او نشست و با یمبل روبرو یبالخره از اتاق خارج شد رو یمهد

 ادیدختره رو صدا کن ب نیبرو ا مایگفت : ن مایرو به ن ظیغل یاخم

 یرا صدا کرد ول نیتعلل به طرف در بسته رفت و نازن یبا کم ماین

 دهیجواب من رو نم نیبازگشت : بابا نازن ییرایو به پذ دینشن یجواب

 کار کنم ؟ یچ

 خجالت یم قفل کرد و با کمرا در ه شیلبه مبل نشست دست ها وسفی

 من باهاش حرف بزنم نیلرزانش گفت : اگر اجازه بد یدر صدا ختهیآم

 از خشم داشت با دست به او اشاره کرد که ینگاهش رنگ یمهد آقا

 از جا برخاست پشت در اتاق چند ضربه به در زد و او را وسفی برود

 انداخت ینگاه ییرایبه جمع نشسته در پذ دینشن یجواب یزد وقت صدا

 خانوم ، یبا رنگ به رنگ شدن شروع به حرف زدن کرد : ناز سپس

 نینازن میحاال در رو باز کن با هم حرف بزن گهی، من اومدم د زمیعز

 نمتیبزار بب رونیب ایبرات تنگ شده ب دلم
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 یکه رو یکرد و بعد از مکث نیبه خانواده نازن گرید ینگاه وسفی

 در نیباز کن ا نیدر بسته کرد : نازن داشت رو به یآقا مهد چهره

 فاصله بندازه من دوستت نمونیب یک چیه دمیرو من اجازه نم یلعنت

 یدیفهم میمن و تو مال هم هست ستمیا یم یهمه چ یو تا آخرش پا دارم

 هم مال

 آمد و در باز دیچرخش کل یصدا وسفیبعد از مکث  یفاصله کوتاه به

 ! وسفی آ*غو*شدر  نیباز شدن در مصادف شد با افتادن نازن یول شد

 یدست بلند کرد و رو یجان را رو یو ب دهیرنگ پر نینازن وسفی

 خانم هول زده به صورتش زد : هیقرار داد سم ییرایسه نفره پذ کاناپه

 ؟ یشد یچ رهیمادرت بم یاله

 وسفیرمق باز کرد و زمزمه وار لب زد :  یپلکش را ب نینازن
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 نیرا که دست سرد نازن مایجلو آمد و ن یگرچه هول شده بود ول لوفرین

 ؟ یاریم ظیآب قند غل هی مایدر دست داشت کنار زد : ن را

 زانو زد نبضش نیزم یاو رو یجا لوفریبرخاست و ن شیاز جا ماین

 را از هم باز کرد و نگاه کرد : ضعف کرده شیگرفت و پلکها را

 دهیخشک یلبها نیگرفت و با قاشق چند قطره ب مایآب قند را از ن وانیل

 نیاز ا شتریاش ب ینداشت ضعف جسم یا دهیفا یول ختیر نینازن
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 با عماد دیاش را برداشت با یبلند شد گوش شیها بود از جا حرف

 یببرند خودش هم م مارستانیکرد عماد گفت که او را به ب یم مشورت

 دیآ

 به دیبا ترد یکرد و گاه ینگاه م نیبه نازن یبا نگران یگاه یمهد آقا

 دست گرفته بود یکاه رو یرا مثل پر نیکه نازن وسفی

 لوفریخودش خواباند و ن نیعقب ماش یصندل یرا رو نینازن وسفی

 جلو نشست یصندل یهم رو مایخودش قرار داد ن یپا یاو را رو سر

 و در را بست دیکش نیآشفته نازن یموها یرو یدست وسفی

 در اورژانس منتظرشان بود با یبود و جلو دهیاز آنها زودتر رس عماد

 که کنار تخت یشد به دو مرد ادهیکه از همه زودتر پ ماین دنید

 آن قرار داده شد یرو نیبودند اشاره کرد و نازن ستادهیا برانکارد

 به مراتب بهتر از قبل داشت ییکه حاال رنگ و رو نیکنار نازن لوفرین

 نیب نیدر ا وسفیکنار مادر و پدرش مانده بود و  اطیدر ح ماین ماند

 تشیهدا رونیشانه او گذاشت و به ب یبود عماد دستش را رو فیبالتکل

 رفت یدر سالن انتظار نشاندش به طرف پرستار یمکتین یو رو کرد

 بازگشت کنار او نشست و با لبخند گفت : عجب یبا دو فنجان چا و

 هم که من آوردم تییپسر چا گهیتو د یداشت یا یخواستگار مجلس

 کت نشسته بود میانداخت لبه ن ینگاه میزد و به عماد ن یلبخند وسفی

 به جلو یرا در دست گرفته بود و کم مکتین یاز دو طرف لبه ها و
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 حق داره که من یصانع یمثل شما آقا یشده بود : با داشتن داماد خم

 قبول نکنه رو

 منم ریشانه او گذاشت : خودت رو دست کم نگ یدستش را رو عماد

 به خواسته دنیرس یلباس تنمه برا نیتو درس خوندم که االن ا مثل

 نترس و بجنگ دلت

 کس و یتنهام ، من ب یلیرا در چنگش گرفت : من خ شیموها وسفی

 من رو گرفته از یکه جلو ناسیهستم ، ا یبچه سر راه هی، من  کارم

 بود که یبودن انگ یو شناختم پرورشگاهدست چپ و راستم ر یوقت

 گشتمیو شب خسته برم کردمیکار م رفتمیبهم روزا م دیچسبیم مدام

 پول جمع کردم رفتم دانشگاه ، ینبود بگه خسته نباش یکس شگاهیآسا

 کار یبرا رفتمیبشم بازم نشد هر جا م یخودم کس یخوندم که برا درس

 کار یبچه پرورشگاه هی؟ ما به  هی؟ پدرت ک هیضامنت ک گفتنیم

 دنیدختر نم یبچه پرورشگاه هیحال و روزم ، به  نهیاالنم که ا میدینم

 دهید ادیز یبدهد حق داشت سخت یچطور او را دلدار دانستینم عماد

 من رو یبغض کرد : هر ک وسفیاز جامعه داشت  یو دل پر بود

 ادرم بهکه م نهیا کنهیکه م یفکر نیکجا بزرگ شدم اول فهمهیو م نهیبیم

 هیمن  یرفته بوده و از ترس آبروش من رو سر راه گذاشته ول خطا
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 منم پدر داشتم دهیاز مادرم دارم که نشون م نامه

 هیبه عقب تک نهیشانه او برداشت و دست به س یدستش را از رو عماد

 حیمن توض یبرا یدربارت نکردم که دار یفکر نیمن همچ ی: ول داد

 یدیم

 راهرو بلند شد هر دو به آنطرف نگاه یکه از انتها ییسر و صدا با

 کرد یم شیاز پشت سر صدا مایآمد و ن یبه آنطرف م یآقا مهد کردند

 و در ستادیا وسفی یجلو یشدن آنها از جا بلند شدند آقا مهد کینزد با

 عقد یدنبال کارا یفتیاو نگاه کرد : فردا صبح م یچشمها
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 برق به نیبا ادامه حرف او ا یزد ول یاز شاد یبرق وسفی یچشمها

 یریگیبعدش دستش رو م نیعقد کن دیمبدل شد : تا آخر هفته با یکیتار

 گهیخودت ، د شکشیندارم ، پ نیبه اسم نازن یدختر گهیمن د شیبریم

 من مُرد ، تموم یبرا نیاز خانوادش ببره ، نازن یحق نداره اسم نینازن

 هم حق تونیچارگیو ب یوقت بدبخت برهیاز من نم یارث چی، ه شد

 نیریاز ما بگ یسراغ نیندار

 از پشت سر دست پدرش را گرفت : بابا ماین

 آب دهانش را فرو داد و مایبه طرف او برگشت ن ظیبا غ یمهد آقا

 ؟ ما یگیم یدار ی: بابا چ دیعقب نکش یتکان خورد ول شیگلو بکیس
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 ؟ یآخه سر چ میرو دور بنداز نینازن میتونینم که

 سر و پا دل بده یب هیبه  دیمن و تو که خواهرت با یرتیغ یسر ب _

 یصانع یمشت شده اش را محکم تر مشت کرد : آقا یدستها وسفی

 یب ینداشتم ول یدرسته پدر و مادر دیاحترام خودتون رو نگه دار لطفاً

 یلتدو یقاتیموسسه تحق هیسر و پا از  یب نیاالن ا نیهم ستمیو پا ن سر

 دستشون یسر و پا رو رو یبه قول شما ب نیبه کار شده و ا دعوت

 برنیم

 هفته نیکه گفتم آخر ا ینیهم یخودت هست یبرا یهست یهر چ _

 ! پس اگر انقد یا هیزیجه چیبدون ه ابونهیبا چمدونش تو خ نینازن

 عشقت آواره بشه دست بحنبون یکه نزار یعاشقش

 نیکم مهلت بد هیندارم کجا ببرمش به من  ی: من ... من که خونه ا

 دستش را باال یآقا مهد ستادیا وسفیجلو گذاشت و کنار  یقدم عماد

 یبمون زیکند : دکتر بزار برام عز یو به او هم اجازه نداد صحبت آورد

 نزن یحرف پس

 ماجرا نیرحمانه داشت با ا یب یلیانداخت او خ نییسرش را پا عماد

 هم از سر عجز در برابر پا دیبود شا یآن یجنون دیکرد شا یم برخورد

 ندهیو آ یهر چه که بود قمار بر سر خوشبخت یبود ول نینازن یفشار
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 از خود محاکمه یکه بدون دفاع یگناه یگناه بود دو ب ینفر ب دو

 آمد یکس بر نم چیاز دست ه یو کار شدندیم

 میگفت : بر مایرا زد و رو به ن شیحرف ها یمهد آقا

 دنبال پدرش به راه افتاد با وسفیچهره عماد و  یرو یبا مکث ماین و

 راهرو نگاه کرد با یمبهوت به انتها یا قهیچند دق وسفیآنها  رفتن

 یو منگ عقب عقب رفت و رو جیشانه اش گ یدست عماد رو نشستن

 عماد فشردیدستش م انیدر م شیزانو ها کیکت افتاد سرش را نزد مین

 یآقا مهد شهیآورد : درست م شیبه بازو یشارنشست و ف کنارش

 دختراش رو نداره یناراحت دنیمهربونه و طاقت د یلیخ

 خودش فکر کرده ؟ شیپ یگفت ، من کجا ببرمش ؟ چ یچ یدیند _

 ؟ یکنیگفت تو چرا باور م یچ هی: حاال اون 

 ! برمیببرمش و م دیمن تا جمعه با _

 ی؟ فقط چهار روز وقت دار یگیم یدار یچ یفهمی: م

 شیآزما یو تا ظهر کارا رمیگینامه م شیآزما یفردا اول وقت برا _

 کنمیمرد ثابت م نیدنبال خونه من به ا میگردیم میریبعد م شهیم تموم

 امیبر ب میاز پس زندگ تونمیم که

 ؟ یرو کرد نی: فکر نازن

 یمدت هی دیبا ستهیباباش وا یجلو دیخواد با یاگر من رو م نینازن _

 کنه تا بتونه ثابت کنه تو انتخابش اشتباه نکرده تحمل
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 حساب لوفریکمک من و ن یاو زد : رو یزانو یدستش را رو عماد

 یو صد البته روح یو چه کار یچه مال کن

 یعماد نگاه کرد عماد لبخند یسرش را بلند کرد و به چشمها وسفی

 باجناق خیبار در تار نیاول یبرا دیندارم شا یزد : من برادر مهربان

 برادر ، هان ؟ بشه
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 انداخت نییداد و آن را پا یکرد و سرش را تکان یتک خنده ا وسفی

 شیکه در فکرش بود از جا یزیگفتن چ یداشت برا دیترد یکم عماد

 وسفی... آقا  گمیزد : م نهیو دست به س ستادیاو ا یجلو برخاست

 یاز نظر پول گمیسرش را بلند کرد و به او نگاه کرد : اممم م وسفی

 ؟ یریخونه بگ یتونیکه م نهی؟ منظورم ا یهست یچه وضع در

 خونه که انقد پول ندارم دنیخر یتکان داد و گفت : برا یسر وسفی

 جورش تونمیمنطقه متوسط م هیتو  کیکوچ یجا هیاجاره  یبرا یول

 کنم

 ؟ یو اساس خونه چ لیوسا _

 دونمینم دونمیگرفت : نم شیدست ها انیدوباره سرش را م وسفی

 خونتون هم با من هیاساس دیخر یبزار برا یکه دار ی: پس پول

 او بود یلبها یکه رو یناگهان سرش را بلند کرد و به لبخند وسفی
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 کرد نگاه

 کهیکوچ یلیخونه که نه بزرگه و نه خ هیداد :  یشتریب حیتوض عماد

 قابل استفادس و فقط یول هیمیهم داره قد کیکوچ اطیح هی،  شیتجر تو

 بشه یمقدار بازساز هی دیبا

 ؟ هیمال ک _

 ؟ هیمال ک یکار دار ی: تو چ

 کنمیمن صدقه قبول نم _

 به پدرم و دهیپسر خوب خونه مال پدربزرگم بوده که رس هی: صدقه چ

 به یکی یکیچون تنها وارث پدرم هستم اون همه اموالش رو داره  منم

 شهیخونه هم بالخره به نام من م نیا کنهیمن م نام

** 
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 یو رنگ و رو رفته  یمیقد زیم یرا رو یجعبه کوچک لوفرین

 شهینم یقرار داد گالره با اخم جلو آمد : آخه اگر تو کار نکن آشپزخانه

 ؟

 اش یشانیپ یداد با پشت دست رو هیتک زیتلخ زد و به م یلبخند لوفرین

 خونه نینازن یدلم برا یآن را پاک کرد : گل یو عرق نشسته رو دیکش

 رو شیسر و صدا زندگ یب دیکس و کاره که با یبچه ب نیمگه ا آخه
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 کنه ؟ شروع

 چیه یبرا یحرف چیه یبگم بابات جا یشد : چ کترینزد یقدم گالره

 آرامبخش هیبهش  مایکرد ن هیگر یمامان کل ینذاشته صبح طفل کس

 کرد تا آروم شد قیتزر

 از آشپزخانه رونیآمد هر دو به ب یکه از سالن م ییسر و صدا با

 شد باز کرد و یباز م اطیدر دو لنگه خانه که به ح وسفی دندیکش سرک

 فرش کیکرد  یم یکه آمده بود خال یکارگر چند تکه اساس کی همراه

 بزرگ یکرم زنگ با کوسن ها یست مبل راحت میو ن یمتر دوازده

 زریو فر خچالی کیو  چهیو چند تکه قال یو شکالت یقهوه ا یگل گل

 یسر هم بلند

 ساعت وسط میبود که بعد از ن یلیوسا ییلباسشو نیاجاق گاز و ماش و

 آن روز دانشگاه داشت و فردا جمعه بود و نیقرار داده شد نازن خانه

 نگهنوز آماده نبود نقاش رنگ سالن را زودتر تمام کرده بود و ر خانه

 عماد نجار شیروز پ گرید یاتاق خانه موکول شده بود به زمان دو

 ریکه امکان داشت تعم ییرا تا جا یمیقد یچوب یها نتیو کاب آورد

 بود تا دهیرس اطیبه ح یدرها را عوض کرده بود و کم یبود قفلها کرده

 یکه همان اول زندگ یتازه عروس شود عروس کی رشیپذ مناسب

 شخص به قلبش شکسته بود ! نیکتریاز طرف نزد دلش

** 
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 هیرا در مشتش فشرد سرش را به عقب تک یغر غر کنان گوش لوفرین

 را شیکه ابروها یکارش را بکند اسم خانم شگریو اجازه داد آرا داد

 اش بود انگشتش را یشگیهم یمشتر لوفریسوزان بود و ن داشتیبرم

 نارویا زمی: باز کن عزآورد  یاو گذاشت و فشار نرم یدو ابرو انیم

 نداشت فقط یاز باردار یشکمش که هنوز نشان یدستش را رو لوفرین

 آمدن بچه ایآمد قرار داد در ذهنش داشت ماه به دن یپر به نظر م یکم

 زیم یاش که رو یاس ام اس گوش یکرد که صدا یرا حساب م اش

 ! گرید یامیبود باعث شد سوزان آن را به دستش بدهد باز هم پ شیجلو

 شود ؟ حاال که او سه یکار خسته نم نیمهسا از ا یعنیخودش گفت  با

 از عماد را دنیشدن و دست کش الیخ یباردار بود هم قصد ب ماهه

 ؟ نداشت

 یآرزو یروز هی کنمیکه فرستاده بود فکر کرد : آرزو م یامیمتن پ به

 باشه ! گهید یکیبه  دنیعماد رس یو آرزو یرو داشته باش عماد

 اش زد فکر کردن به نهیمحکم به س یکرد قلبش ضربه ا ساساح

 مثل امشب که یکرد شب یکرد سع یعماد هم حالش را بد م انتیخ

 فکر نکند امشب شیروان پر کی اتیازدواجش بود به چرند سالگرد

 ینکند و فشار یکار چیداشت و عماد از او خواسته بود که ه مهمان
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 صبح مادرش زنگ زده بود و گفته بود که هر چه به اوردیخودش ن به

 وسفیو  نینشده است با وجود نازن یاصرار کرده است راض پدرش

 یکرد ول یشده بود ناراحتش م جادیکه ا یفاصله ا نیا ندیایآنجا ب به

 غصه نخورد که زمان گفتیآمد عماد مدام م یاز دستش بر نم یکار

 دنیکش گاریمادرش و س یها هیگر یکند ول یرا درست م زیچ همه

 آن ببندد یرا رو شینبود که بتواند چشمها یزیمکرر پدرش چ یها

 اش شده بود یزندگ نفکیگاه مهسا هم جزئ ال یگاه و ب یها مزاحمت

 گریمشترکش د یدر زندگ نیبودن نازن یدست و پا چلفت نیب نیا در

 رنگ لباسها کیاز تفک یانجام هر کار یباال غوز بود که برا غوز
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 زد و یاملت ساده به او زنگ م کیشستشو تا درست کردن  یبرا

 که یکرد مادر یم یاو باز یناخواسته نقش مادر را برا دیپرسیم سوال

 زدیاش له له م یته تغار دنیبود و دو ماه بود که در حسرت د خودش

 یکه وقت عقد دخترکش اشک ها یآمد مادر یاز دستش بر نم یکار و

 کیاش فقط  هیکه بعد از عقد هد یمادر ختیو فقط اشک ر دیرا د او

 و یبیغر یکه دلش برا یدخترکش بود مادر یاشک ها یبه روب**و*س*ه 

 دم نزده بود یجشن عقد دخترکش سوخته بود ول یخلوت

 پر بود به عماد زنگ زد قرار بود هر زمان شیها یو باز ایاز دن دلش
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 امشب یمهمان یبرا دیتمام شد به او زنگ بزند تا با هم به خر کارش

 ؟ دیبود خند یعماد آمد : ک کیاز نزد فیظر یخنده ا یصدا بروند

 ؟ دیخند یمگه کس دونمی؟ نم یک _

 دمیخنده شن ی: من صدا

 زمیعز یکنیاشتباه م _

 : عماد من اشتباه نکردم

 دهیراهرو رس یانتهاکه حاال به  یاخم کرد و به دو دختر جوان عماد

 دو تا دختر شیچند لحظه پ ینگاه کرد : من که متوجه نشدم ول بودند

 اونا یصدا دیبودند از کنارم رد شدند شا ضیفکر کنم همراه مر که

 بوده

 به حالت یداد : عماد وا گرشیرا به دست د یگوش تیبا عصبان لوفرین

 یدروغ بگ اگر

 ؟ هیزد : اصال دوست دارم دروغ بگم حرف ثانهیخب یلبخند عماد

 پس با تشر اسم او را به زبان دیاو را ند طنتیکه لبخند پر از ش او

 جناب دکتر یفیکث یلیو ادامه داد : خ آورد

 زل زد مگر چه یتماس را قطع کرد عماد هاج و واج به گوش سپس

 یادیز لوفریمثل آنکه ن یکند ول یشوخ یبود ؟ فقط خواست کم گفته

 را داشت یسخت یکرد او دوران روح یدرکش م دیشده بود با حساس
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 به یآماده کرد وقت یمنت کش یخودش را برا گذاشتیسر م پشت

 پشت سرش یافتاده است دست یدر بد دردسر دینداد فهم یپاسخ تماسش

 زدیرا به چانه اش زد و متفکرانه با خودش حرف م یو لبه گوش دیکش

 به یچ یعنی؟  یبود کرد یشوخ نمیآخه ا گهی: آقا عماد درک کن د

 هم قشنگ نبود حاال دندت شیدوست دارم دروغ بگم شوخ یگفت دختره

 نقطه ینبوده آخه آدم عاقل دست رو ینطوریبرو ثابت کن که ا نرم

 ؟ زارهیخانوما م ضعف

 سالگرد ازدواج یلب گفت : آقا عماد عالوه بر کادو ریزد و ز یلبخند

 هم افتاد گردنت بخور نوش جونت یمنت کش یکادو هی

 رفت داداش ! با یگردنش نشست : تموم شد یاز پشت سرش رو یدست

 ؟ یزن یحرف م خودت

 یهوا گفت : مهران کادو یصورتش کش آمد ب یلبخندش رو عماد

 به نظرت ؟ رمیبگ یرو چ یمنت کش نیاول

 یلیقاقال دونمیتو تله ؟ چه م ی: پس بالخره تو هم افتاد دیبلند خند مهران

 ؟ یپرسیمگه من تجربه دارم از من م ریبگ

 کدوم دوست دخترات حرفت نشده بعدش مجبور چیتا حاال با ه یعنی _

 ؟ یکن یازش معذرت خواه یبش

 که سرش به عقب پرت شد : دادا ش من ، یبه طور دیبلند خند مهران
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 ستیتو کار من ن یشد گذاشتمش کنار ، منت کش با هر کدوم حرفم من

 یکه پول نیا ی؟ برا رمیکادو بگ هی یمن سر گنج نشستم که هفته ا مگه

 کار کنم فتهیچند ش یشبانه روز دیاز تو قرض گرفتم رو جور کنم با که

 رنگ و یخرج دوست دخترا گهیانجام بدم د یجراح هی یروز و

 هیاز  شتریدختر ب هیمن با  یدیکش اصال تو تا حاال د شیپ وارنگ

 ؟ یدیهم برسه ؟ نه جون من بگو د یبمونم که کارم به منت کش هفته
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 اهل یول دیباریم شیاز سر و رو طنتیگرچه ش گفتیدرست م مهران

 وقت به چیدر مرامش نبود و ه یدادن دختر ها نبود و دختر باز یباز

 او یها یاز پر حرفنداده بود ! عماد که  یدوست شنهادیپ یدختر چیه

 شانه او گذاشت و با چند یشدت خنده سرخ شده بود دستش را رو از

 که خنده اش فروکش کرد یکم اوردیکرد خنده اش را بند ب یسع سرفه

 خواستم تو بحث رو ییراهنما هی؟ من ازت  یگی: چرا مزخرف م گفت

 ؟ دفعه آخرت خوامیبه پول خونه ؟ مگه من گفتم ازت پول م یکشوند

 بگو عماد شماره ایب ی، هر وقت جورش کرد یزن یحرفش رو م باشه

 مگه قرار نبود نمیبه حسابت ، اصال بب زمیبده من پول رو بر حساب

 شد ؟ ی؟ پس چ یبه ازدواج فکر کن یدیرو که خر خونه

 راه برن ابونیتو خ ینجوریهم ستنیهمه که مثل شما خوش شانس ن _
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 دیمن با نیرو زم فتنیو ب پشت سرشون دخترا غش و ضعف کنن و

 دونه نابش رو جدا کنم هیکنم  تالش

 ایح یب کهیو گفت : برو گم شو مرت دیخند عماد

 برم گم بشم ؟ نییفرمایم ی: چشم اجازه مرخص دیبلند خند مهران

 یگم بش یریحاال کجا م دمیزد : بله اجازه م ییلبخند دندان نما عماد

 یایشب زودتر ب یگم نشو که برا ادیز

 مطب دکتر فروزان فر رفتمی: داشتم م

 ها دنتیاز رز یداشت شرفتیپ نیرا باال فرستاد : آفر شیابرو یتا عماد

 متخصص اونم بزرگ تر از خودت یتو کار پزشکا یپرستارا زد و

 سال از من بزرگ تره ها ؟ کی: فقط  دیپشت سرش کش یدست مهران

 نتونیب یزیواقعاً چ یعنینگاهش کرد :  نهیدست به س روزمندانهیپ عماد

 ؟ هست

 مگه یکشیزبون آدم حرف م ریبدجنس از ز یبا خنده گفت : ا مهران

 پنهون کرد ؟ یزیاز تو چ شهیم
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 دکتر فروزان فر که متخصص زنانه ؟ نیبا تعجب گفت : هم عماد

 بار ازدواج کرده ها هیاون فکر کنم  مهران

 بره خواستینه بابا ازدواج کجا بود نامزد کرده بود که طرف م _
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 که خانم شهیم ینطوریو ا کنهیاز کشور و شکوفه قبول نم خارج

 ؟ شیبرم خواستگار اهاشیمن با اسب رو نهیشیم منتظر

 یحد ممکن باال رفت : مگه ازش خواستگار نیعماد تا آخر یابروها

 ؟ یکرد

 کنمیم یبه زود ینه هنوز ول _

 داداش یشانه او گذاشت : مبارکه خوشبخت بش یرو یدست عماد

** 

 دانستیخودش هم م دیاش کش ینیرا به ب یدستمال کاغذ لوفرین

 دیعماد حق نداشت به او بگو یبه خرج داده است ول یادیز تیحساس

 دییحرفش خنده دختر کنار دستش را تا نیبا ا دیدارد دروغ بگو دوست

 ؟ دست ستیک دیاو که بود که عماد نخواست به او بگو یکرد ول یم

 تا حاال شیپ میساعت و ن کی، از  ختنشینبود اشک ر خودش

 اشک شده بود عماد چند بار زنگ زده بود و او جوابش را خوراکش

 بود که عماد دلخورش کرده بود و حاال شده یبار نیاول نیبود ا نداده

 بدهد ! یتن به آشت یداشت به راحتقصد ن لوفریقهر آنها و ن نیاول بود

 در تخت خودش را شترینکرد و ب یزنگ آپارتمان آمد توجه یصدا

 عماد آمد یباز شدن در و پشت سر آن صدا یصدا یکرد وقت گلوله

 در اتاق خواب داخل یپتو کرد عماد سرش را از ال ریرا ز سرش

 میود بر؟ مگه قرار نب یدی؟ چرا خواب ستی: خانومم حالت خوب ن آورد
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 ؟ دیخر

 را جمع کرد احساس کرد لبه تخت شیپاها شتریجواب نداد و ب لوفرین

 با کهیمن دلم کوچ یگیرفت عماد کنارش نشست و گفت : نم فرو

 ؟ شکنهیم دنتیند
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 خرس لوفریو ن دیکش نییسر او پا یانداخت و پتو را از رو دست

 باز یزد ول یلبخند مهین دیرا مقابل صورتش د یبزرگ یلیخ یعروسک

 هی؟ در ضمن من با  یریگیکرد : مگه من بچم برام عروسک م اخم

 بخشمتیو نم امیپشمالو کوتاه نم خرس

 تو یبالشت لم داد : منم برا یشد و رو زیخ میکنار او ن دیبلند خند عماد

 مال دل شکسته بچم بود که از باباش قهر کرده نگرفتمش

 به کمرش بود دهیعماد که چسب نهیبه پشت سرش و در س یمشت لوفرین

 عماد بخشمتی: نم زد

 سر او رد کرد و سر او ریکرد عماد دستش را از ز هیباز هم گر سپس

 نیهمچ هی ادی: دلت م دیاش گذاشت و به پشت دراز کش نهیس یرو را

 ؟ یبا من قهر کن یروز

 ؟ یکن انتیبه من خ یروز نیتو دلت اومد همچ _

 ؟ من ؟ ی؟ ک انتیرا گرد کرد : خ شیچشمها عماد



 لوفرانهین

402 
 

 یگفتیم یداشت یشد : با ک رهیسرش را بلند کرد و در چشم او خ لوفرین

 دوست دارم دروغ بگم بهت ؟ ی؟ چرا به من گفت یدیخندیم و

 ادامه داد : عماد اگر دیلرزیم شیو صدا شکستیکه بغضش م یحال در

 بیبازم ع یدوستم ندار گهینداره اگر د بیع یخوایم ینطوریا تو

 بچه رو نگه دارم ؟ نیا یچرا گذاشت یخوایتو که من رو نم یول نداره

 ششششیلرزان او گذاشت : ه یلبها یانگشت اشاره اش را رو عماد

 هست که میزن تو زندگ هی؟ من فقط  خوامیم ی؟ من چ یگیم یدار یچ

 من یدیخنده هم که شن یاونم خانوم خودمه به خدا اون صدا عاشقشم

 دو تا دختربچه چهارده پونزده دمید ینشدم اصال ، بعد که گفت متوجه

 رن من که بهت گفتم احتماالً یکه از کنارم رد شده بودن دارن م ساله

 نفهم باشم یلیخ دیکدومه ؟ من با انتیخ یدیاونا بود که شن یصدا

 گهید یکیخوشگلم رو ول کنم و برم سراغ  خانوم
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 او نهیس ید با آرامش سرش را روکه بغضش کمتر شده بو لوفرین

 افتاد ادشی یزیاو زد ناگهان چ یموها یرو یاب**و*س*ه و عماد  گذاشت

 مثال شب مهمون ییرایتو پذ میاو را بلند کرد و گفت : عه پاشو بر سر

 فهیبزرگه چقد کث زیاون م میدار

 که برم ینشست و با اخم گفت : من صبح قبل شیناگهان در جا لوفرین
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 کردم زشیتم شگاهیآرا

 نیخودت برو بب یکنیباور نم فهیباال انداخت : فعال که کث یشانه ا عماد

 و از اتاق خارج شد چند لحظه دیپر نییاز تخت پا تیبا عصبان لوفرین

 از دهانش خارج شد عماد با آرامش لبخند ادیکه اسمش با فر بعد

 سرش قرار داد و ریصورتش نشاند و دو دست را ز یرو یبزرگ

 به جانیبا ه لوفریانداخت و چشم بر هم نهاد ن گرید یپا یرا رو شیپا

 را به یرا تکان داد و جعبه مخمل رهیقرمز ت یدسته گل رزها دیپر اتاق

 مال منه ؟ نایعماد ا یاش فشرد : واااا نهیس

 خندش یکه صدا هیبدون آنکه چشم باز کند گفت : نه مال همون عماد

 یدیشن رو

 صورت او پرت کرد یرا رو یبا حرص خرس عروسک لوفرین یوقت

 قرمز یش جا داد جعبه مخملآ*غو*شبلند شد و او را در  شیخنده از جا با

 اندازته ؟ نمیامتحانش کن بب ایاز دستش گرفت و گفت : ب را

 وسط آن قرار داشت و یضیبود و زمرد ب یبه شکل لوز انگشتر

 یدستش را جلو لوفریاحاطه کرده بود ن انیبرل یها نیرا نگ دورش

 آره ؟ فهیکث زیگرفت و با خنده گفت : که م صورتش

 زهیتم کنمیکرد و گفت : نه االن که فکر م یخنده ا عماد

 کرد شیاو زد و با خنده رها یلبها یمحکم رو یاب**و*س*ه  سپس

 امشب دکتر فروزان فر یشد گفت : راست یکه از اتاق خارج م یحال در
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 ادیم هم

 ؟ یبال او راه افتاد : تو دعوتش کردبا تعجب دن لوفرین
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 از بچه هاس یکینه همراه  _

 ؟ ی: ک

 ، حدس بزن یکنیکه فکرش هم نم یکیرا باز کرد :  خچالیدر  عماد

 یرا برا شیکرد و با زمزمه حساب ها یسر انگشت یحساب لوفرین

 و مژگان ، مسعود نای، س نهیکه با نازن وسفیکرد :  یتکرار م خودش

 و مایو بچه هاشون ، ن دهیو سپ نیرضا و پرستو ، شرو ی، عل یشاد و

 و مامان و باباش و عمت ! نای، مامان و بابات و ت گالره

 دوسته ؟ نایعماد نگاه کرد : با ت به

 رو جا یکیخارج کرد : نه بازم فکر کن  خچالیآب را از  یبطر عماد

 یانداخت

 مهمانان را مرور ستیل گریبار د کیفکر کرد و  گرید یکم لوفرین

 که ناگهان با تعجب گفت : مهران ؟ کرد

 شد : آره ؟ کیبه آشپزخانه نزد یقدم لوفرین دیبلند خند عماد

 آورد : احسنت نییآب را پا وانیل عماد

** 
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 بگم ؟ ی: آخه چ

 شهی، بگو مزاحمت م لویبهش بگو ن _

 ؟ یفکر عماد رو مشغول کنم که چ یخود ی: نه بابا ولش کن ب

 گرد شده یاو کرد و با چشمها یبا تعجب به سر تا پا ینگاه نمژگا

 هیخودش  دیفکرش مشغول کنم بهش بگو شا یچ یعنیرا داد :  جوابش

 عاشق دل خستش بکنه نیبه حال ا یفکر

 گذاشت به طرف او برگشت و گفت : زیم یظرف ساالد را رو نینازن

 سال که از هیبعد  وونهیدختره د یچ یعنی گهیراست م مژگان

 هنوز تو نخ شوهرته ؟ گذرهیم تونیعروس
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 کرد که در همان حال گفت : یخارج م نتیبشقاب ها را از کاب گالره

 زنهیو هفت م شیکالً مخش ش لوین نیا

 کرد : اگر گریگذاشت و رو به جمع سه نفر د زیم یها را رو بشقاب

 ها شروع شد یباز امکیپ نیکه ا شیسال پ هیبود که همون  نیا ریغ

 کند یرو م هیو قال قض گفتیدکتر م به

 بلند شد و با اعتراض گفت : پدر مهسا با پدر شوهرم شیاز جا لوفرین

 فتهیو آخرش هم م خورهیبه هم م ونشونیم یالک زیچ هیسر  دوسته

 من ؟ یبه زندگ نیدیمن ، اصال چرا شماها چسب ریتقص
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 و دستش را به سمت او گرفت : تو مگه قرار دیطرف مژگان چرخ به

 شد ؟ ی؟ پس چ یاریب یامشب کارت عروس نبود

 دعوتتون کنم خوادیدلم نم دیبزرگ زد : شا یلبخند مژگان

 ماها یعروس یاومد یرا گرد کرد : تو غلط کرد شیچشمها گالره

 یپس بد دیحاال با یخورد

 هوس سین میحرفا حال نیداد : من ا یرا در هوا تکان شیدست ها لوفرین

 ؟ یدیجواب باباش م یایکردم دهن بچم باز بمونه تو م یعروس شام

 سس آماده شده را کنار ساالد ها گذاشت : تو فقط لب یظرفها نینازن

 کنهیهم جور م یکن دکتر برات عروس تر

 به خدا گهیرو راست م نیبا خنده گفت : ا گالره

 شد ؟ یچ یرو به مژگان کرد : حاال بگو کارت عروس سپس

 خونشون جا گذاشت نایبعد از رنگ به رنگ شدن گفت : س مژگان

 لوفریکمک به ن یبرا شانیزنگ آنها را که زودتر از همسرها یصدا

 و دسته گلش بود وسفینفر  نیبودند از آشپز خانه خارج کرد اول آمده

 آمد با او دست داد رونیه اش بود بکه تا آن لحظه در اتاق مطالع عماد

 برد و یچا شانیبرا نینشستند نازن ییرایپذ یمبل ها یبا هم رو و

 بار زنگ نیکه بر لب داشت از او تشکر کرد دوم یبا لبخند وسفی

 و گذشتیاز ازدواجشان م یرضا و پرستو که شش ماه یرا عل خانه
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 و دیکرده بود و نوزاد سف مانیکه تازه زا یو همسرش شاد مسعود

 بعد قهیداشت به صدا در آوردند به فاصله ده دق آ*غو*شرا در  سرخش

 مصادف با ورود حاج مایو خانواده اش بودند که آمدند آمدن ن نیشرو

 سرهنگ نایو پدر و مادرش بود پدر ت نایو رضوانه خانم و ت یفتح

 بود و مادرش بود که باز نشست شده یبود البته چند سال یروانتظامین

 پوش و کیهمچنان ش یاز او گذشته بود ول یبود که با آنکه سن لیوک

 اش ! یبود و نور چشم یحاج فتح یکرده  زیعز نایبود ت آراسته

 کردن از رید نیچرا که ا گرفتندیهمه سراغ مهران را م نایآمدن س با

 ! نمودیم دیبع او

 گمیگرفت و گفت : مکه مژگان سر چنگال زده بود را از او  یبیس نایس

 ستین یشکیانگار ه ستیمهران پر سر و صدا ن نیا

 کرده ؟ ریچرا د یرو به عماد گفت : عماد تو خبر ندار سپس

 مرغا یکش آمده جوابش را داد : اونم قصد داره قاط یبا لبخند عماد

 همونه یاحتماال برا بشه

 خبر به عماد نگاه کردند نیبلند گفتند و با تعجب از ا ییبا هم اووو همه

 عروس نگون بخت ؟ نیهست ا ی: حاال ک

 زهیو گفت : سورپرا دیعماد خند دیپرس نیرا شرو نیا

 با خنده گفت نایموقع زنگ به صدا در آمد ابتدا مهران وارد شد س همان
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 : شازده خانوما مقدمتر هستنا

 به کمر خانم کیعقب رفت و دستش را نزد یقدم یبا لودگ مهران

 آدم که یبرا زارنیهمراهش گرفت و گفت : آخ حواس نم کیو پ کیش

 یریبگ ادی دیکرد خنده اش را جمع کند : مهران جان با یسع مسعود

 زارمیکالس م گانیرو ، خودم برات چند جلسه را ذاللت

 شیپ نیتا شرو یرضا با اعتراض گفت : تو چرا کالس بزار یعل

 کسوته
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 حداقل نه به اندازه آقا ستین لیذل نیکرد : شرو یظاهر یاخم دهیسپ

 عماد

 را به صورت باز باال گرفت و خنده کنان گفت : شیدست ها مهران

 استفاده ببرم یاز محضر همگ دمیدوستان قول م نیند خجالتم

 لوفریبود دسته گل را به دست ن ستادهیکه با لبخند پشت سر او ا شکوفه

 جمع اشاره کرد و آنها را به نشستنعماد به  دیرا بوس شیو رو داد

 کرد دعوت

 به شکوفه کرد و گفت : دکتر یاز جابجا شدنشان مهران اشاره ا بعد

 من هستن که امشب افتخار دادن همراه یهمکارا نیفر از بهتر فروزان

 باشن من
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 لب ریشکوفه ز»  یکنمیخواهش م« داد عماد  هیو به عقب تک گفت

 شد ؟ یچ یگوش مهران پچ زد : خواستگار ریز آرام

 معده یبه جا هیکل وندیگذاشت : از پ شیچشمها یدست به رو مهران

 سخت تره به قرآن ! هم

 یرو جا هیکل شهیبه پشت سرش زد : آخه مگه م یآرام ضربه ا عماد

 جا زد ؟ معده

 کار سخته ! هی گمیم گهید نهیخوب حرف منم هم _

 یشدن نیا یول هیکار نشدن هیاون  یگی: چرا مزخرف م

 نیا تونمیوقت نم چیشده اگر به من باشه ه یمنم نشدن یفعال که برا _

 رو بکنم کار

 دارم شنهادیپ هی: من 

 ؟ یچ _

 ؟ هیامشب باهاش حرف بزنه نظرت چ نی: مامانم هم

 یعماد نگاه کرد : ب یبه چشمها یمهران سرخ شد وناگهان یگوشها

 کشمیعماد من از مامانت خجالت م الیخ
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 بودنت پس یخجالت نیخاک بر سر ا یاخم کرد و با تشر گفت : ا عماد

 ؟ یبکن یخوایکار م یچ
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 بگم بره نیبه آذ دیشا کنمیم شیکار هیشانه باال انداخت : حاال  مهران

 باهاش حرف بزنه مطبش

 دارم اجیحتبه مامانم ا یاز هر زمان شتریبا تاسف تکان داد : ب یسر

 نکرده ؟ یریینگاهش کرد : حالش چطوره ؟ هنوز تغ یبا ناراحت عماد

 را چرخاند : نه ، هنوز نشییچانه اش را محکم کرد و فک پا مهران

 و منتظره من از مدرسه بافهیکاله و شال م نیو آذ نینوش یبرا داره

 پام گهیعماد د میبا هم ناهار بخور ادیو بابام از سر کار ب برگردم

 رو هم نیمن و آذ گهید یلعنت شگاهیبرم سمت اون آسا کشهینم

 شناسهینم

 غصه نخور شهیاو گذاشت : درست م یزانو یدستش را رو عماد

 داداشم

 میببر ضیما هم ف نیشماها بلند تر حرف بزن نیگیم ی: چ

 که آنها را نایچهره غم گرفته اش آورد و به س یرو یلبخند مهران

 قرار داده بود چشم دوخت خطاب

** 

 تکان تکان داد و گفت : لوفریچشم ن یشده را جلو چیروبان پ چییسو

 سال کیکه  ایعروس دن نیبهتر یبرا ی، عروسک دیسف یتارایو نمیا

 من ساخت و االن داره بار بچه یکردنا و نبودنا ریها و د یبد خلق با

 که ایمامان دن نیبشه بهتر گهیکنه و قراره چند ماه د یرو حمل م من
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 منه عشق

 سالگرد نیعشقم بمون اول شهیادامه داد : عشقم هم لوفریرو به ن سپس

 مبارک ازدواجمون

 از ته چاه ییکه گو ییدهانش گرفت و با صدا یدستش را جلو لوفرین

 من ؟ ی؟ برا شیدیآمد گفت : عماد واقعاً خر یم در
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 را شیبود لبها رهیاو خ یعسل یکه همچنان با شعف به چشمها عماد

 و خنده جوابش را داد : نه یمهران با لودگ یجواب باز کرد ول یبرا

 عماد نیمن از اول گفتم ا دهیخر یبغل هیدختر همسا یخانم برا لوفرین

 شهیشلوارش دو تا م آخرش

 ؟ نیبگ ینطوریدر مورد عماد من ا ادیعه آقا مهران دلتون م _

 ادی؟ چه جورم دلم م یبلند گفت : پس چ یبا خنده ا مهران

 اعتراض شکوفه بلند شد : اوا دکتر زن باردار رو انقدر یبار صدا نیا

 و تیشخص یریبچش ضرر داره و تو شکل گ یبرا نیند حرص

 ...... ایبچه بعد از به دن هیروح

 که کله و پاچش باشه ! هی: آخه مورچه چ دیحرف او پر انیبه م مهران

 نخوده ها هیقد  نیگیکه م یبچه ا نیا

 جان حدود هفته چهاردهمه لوفریچشم گرد کرد : االن ن شکوفه
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 االن اندازه مشت نیمهران گرفت : جن یرا مشت کرد و جلو دستش

 منه

 ؟ یانقدر یعنیبرداشت و گفت :  یدست شیاز داخل پ بیس کی مهران

 زد و گفت : عماد بیبه س یسر تکان داد مهران با خنده گاز شکوفه

 گاز بچت رو بخورم هیبا  تونمیاالن م من

 ما مراسم یدیو با خنده گفت : اجازه م دیبه پشت سرش کش یدست عماد

 ؟ میکادو دادنمون رو تموم کن یاحساس

 کرد : نییزد و با خنده سرش را باال و پا بشیبه س یگریگاز د مهران

 دمیبله اجازه م بله

 که چییسو ستادیعماد ا یبلند شد و جلو شیجاتعلل از  یبا کم لوفرین

 یلب ممنون ریرا گرفت و ز خوردیدر دست عماد تکان تکان م هنوز

 عماد گم شد عماد دستش را باال آورد و همان یو در شب چشمها گفت

 هی، فقط  کنمیاو بود لب زد : خواهش م یبه چشمها رهیکه خ طور

 .... یزیچ
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 اومدن بچه مجوز ای: تا بعد دن دیکش رونیرا از دست او ب چییسو

 یندار یرانندگ

 خنده همه را به صدا در آورد یوا رفته به او نگاه کرد که صدا لوفرین
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 لوفریرا به گردنش انداخت ن فیظر یخانم جلو آمد و گردنبند رضوانه

 هم به یاب**و*س*ه و به طرف پدر شوهرش رفت و  دیاو را بوس صورت

 او نشاند گونه

** 

 با عماد داشت یرا در زندگ یتجربه قهر و آشت نیروز اول آن گرچه

 روز و نیاز بهتر یکیو مالطفت آن روز را به  متیعماد با مال یول

 از نیانگشتر بعداز ظهرش و ا هیکرد آن از هد لیعمرش تبد یشبها

 همه لطف و نیقدردان ا دیچطور با دانستینم زشیسورپرا هیهد

 بود که او یباشد عماد کس شیعماد در برابر مشکالت زندگ یصبور

 بود دستش ستادهیاو لبه پرتگاه ا یکه وقت یاز سقوط نجات داد کس را

 یزندگ ندهیپرتگاه راه رفت و آ نیاو لبه ا یگرفت و خودش همپا را

 در وجود او وجود یکرد بد یاو در آن برهه زمان یرا بند افسردگ اش

 کی یفکر آنکه چطور ظهر به او شک کرد و باعث شد قهر نداشت

 اش را آتش زد او که بند دلش بند نفس نهیداشته باشد س مهیو ن ساعت

 فکر نکرد و زود نیکند ! چرا به ا انتیخ توانستیبود نم لوفرین یها

 گرفت چییکرد ؟ نگاهش را از روبان قرمز بزرگ بسته به سو قضاوت

 که ناخواسته یبه عماد که کنار جمع مردانه نشسته بود داد با اخم و

 از دقت به سخنان جمع بود ، بند ینشسته بود و ناش شیابروها انیم

 ینشسته بود و تمام حواسش به عل نهیپاره شد عماد دست به س دلش



 لوفرانهین
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 مقاله مشترک در کیکه قرار بود با  یشیو مسعود بود که از هما رضا

 گفتندیر آن شرکت کنند سخن مد کیژنت مورد

 دیاز اتاق مهمان خارج شد و گفت : بالخره خواب دهیسپ
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 داد تیکرد تا بالخره به خواب رضا هیساله آنها انقدر گر کی دخترک

 بکشد یتوانست نفس دهیسپ و

 کنهیم تیکم اذ هی ارهی: داره دندون در م

 نیلیشا یعنیجون نگو  دهیسپ ینگاهش را از نوزادش گرفت : وا یشاد

 کنه ؟ تیخواد انقد اذ یم هم

 نکنه که تی: اگر اذ دیکش نیلینرم شا یموها یدستش را رو شکوفه

 نداره یلذت

 نگو توروخدا خانم دکتر من ییچهره اش را جمع کرد : وو نینازن

 یاز بچه دار دمیترس

 بهزوده  یلیجان شما که هنوز خ نیدندان نما زد : نازن یلبخند دهیسپ

 یفکر کن بچه

 رضا که حاال یقرار داد : من و عل زیم یرا رو شیاستکان چا پرستو

 خواد درس بخونه یرضا تازه م یعل میها قصد بچه دار شدن ندار حاال

 تخصص آزمون بده یبرا



 لوفرانهین
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 دادیکه تا آن لحظه سکوت کرده بود و فقط به صحبتها گوش م تارا

 رو به شکوفه گفت : خانم دکتر ناگهان

 زمیجانم عز _

 ؟ ی: شما چرا حلقه ندار

 ؟ یکار دار یتارا لبش به دندان گرفت : تارا زشته چ مادر

 نامزد کردن بی: مگه عماد نگفت دکتر اد دیبه طرف مادرش چرخ تارا

 ؟

 که تمام چهره اش سرخ شده بود سرش را به اطراف تکان داد : شکوفه

 هیبا هم من امروز  میکارنامزد کجا بود ما فقط هم زمیعز یکنیم اشتباه

 مشاوره با دکتر هیهم داره و  تیسیآپاند یباردار نیداشتم که ح ضیمر

 کنم خب منم شونیازم خواستن امشب همراه شونیداشتم که ا بیاد

 نیهم ا شونیو ا شناختمیرو از قبل م یجون و دکتر فتح لوفرین چون
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 ازشون خواسته که من رو هم دعوت یرو دادن که دکتر فتح نانیاطم

 ستیما ن نیب یزیوگر نه چ امیقبول کردم که امشب ب کنن

 عماد گفت که مهران نیایکه شما ب یقبل یباال انداخت : ول ییابرو تارا

 مرغا یرفتن قاط بیدکتر اد یعنی

 ردیکه تارا زد بگ یخنده اش را با گند ینتوانست جلو یکس گرید
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416 
 

 دختر فوضول داد حق با نیناسزا بلد بود به ادر دلش هر چه  لوفرین

 به دنیدر خونش بود و سرک کش یدختر ژن کاراگاه نیبود ا عماد

 آمد با بلند یبه حساب م حاتشیاز تفر ییجز گرانید یشخص یزندگ

 خانم ها مردها هم نظرشان یها یپران کهیو ت شانیخنده ها یصدا شدن

 خنده اش یکرد جلو یم یکه سع یدر حال دهیآن طرف جلب شد سپ به

 خطاب به مهران گفت : آقا مهران مبارکه ردیبگ را

 گفته باشم من خوامایبود : من شام م شیلبها یگشاد رو یلبخند گالره

 دمینم تیرضا ینیریش به

 کرد شکوفه که سرش را یباال رفته به آنها نگاه م یبا ابروها مهران

 : آقا مهران تارا دیخند لوفرینگه داشته بود سکوت کرده بود ن نییپا

 رو راحت کرد کارتون

 کرد : تارا خانم دکتر رو یخنده بلند تر لوفریشد ن شتریمهران ب تعجب

 کرد یخواستگار براتون

 بود چه کرده لبش را به دندان گرفت و سرش را دهیکه تازه فهم تارا

 مهران زدیفر و آزادش دو طرفش بر یانداخت که باعث شد موها نییپا

 وندیمعده پ یبه جا هیبزرگ رو به عماد زد : عماد بالخره کل یدلبخن

 شد زده

 شیموها انیبه م یکه دست یکرد و در حال ییصدا یخنده ب عماد

 سرش را تکان داد و از همانجا رو به شکوفه گفت : خانم دکتر دیکشیم
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 ؟ هیحاال ؟ جوابتون چ نیکنیقبول م یآقا مهران ما رو به غالم نیا

 ؟ ییهویسرش را باال گرفت و به مهران نگاه کرد : چه  شکوفه
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 را که شیاز موها یفرستاد و دسته ا رونیرا همراه خنده اش ب نفسش

 بود را به پشت گوشش زد : من انقد شوکه شدم ختهیصورتش ر یرو

 بعد در موردش با هم حرف شهیم بیبگم دکتر اد دیبا یدونم چ ینم که

 ؟ میبزن

 شدن همه ییهوی نیمتعجب از ا ایخوشحال باشد  دانستیکه نم مهران

 گهیوقت د هیتکان داد و گفت : به نظر منم بهتره  نییبه پا ی، سر زیچ

 میکن صحبت

 نیدیمجلس کرد و گفت : اجازه م یرو به بزرگ تر ها دیبلند خند عماد

 ؟ امیدن قیرف نیبهتر یبزارم به افتخار خواستگار کیموز هی من

 داد : شما جوونا به یاش را در هوا تکان یچوب یعصا یفتح حاج

 ؟ نیدار اجیما هم احت اجازه

 نیبرخاست : پاشو خانوم بزار ا شیبه همسرش کرد و از جا اشاره

 برسن ششونیبه ع جوونا

 برخاست و رو به پدر و مادر تارا شیگفت و از جا یا یعل ای رضوانه

 سرسام نایا مبولیدامبول د یتو تراس وگر نه از صدا میبر نیای: ب گفت
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 میریگیم

** 

 زدیزنانه که با ناز حرف م ییصدا دنیشن با

 آمد : من با خط دکتر دیپد شیابروها انیکوچک م یاخم ناخواسته

 تماس گرفتم ، شما ؟ یفتح

 هستم ، ی، من سهراب نیکرد : درست گرفت یخنده ناز دخترک

 پرستارم

 ؟ دیداداخم کرد : چرا شما جواب  شتریب لوفرین

 سپردن به من تا اگر شما شونیتو اتاق عمل بودن گوش شونیچون ا _

 دنبالتون انیبگم که خودشون م نیگرفت تماس
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 هم شده بود گفت : بهش شتریبا حفظ همان اخمش که حاال ب لوفرین

 مارستانیب امیچون دارم م ادین نیبگ

 انجام سونو یرا قطع کرد از عماد دلخور بود قرار بود با هم برا تماس

 بخواهد به اتاق عمل برود با نکهیقبل از ا توانستیبروند او م یگراف

 نشست به اخم شیجلو یبستن یگالره با ظرف ها ردیتماس بگ خودش

 کرد : نگران یمصنوع یصورتش نگاه کرد و او هم اخم یرو یها

 نامه اش ای ادیخودش م ای نباش
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 ؟ یهان ؟ نامه ک _

 : نامه دکتر عماد دیبلند خند گالره

 هیجور هیحس و حالم  یرا در ظرفش چرخاند : گل یقاشق بستن لوفرین

 ؟

 ؟ یچه جور _

 رابطه رو ازم هی دمی، شا یزیچ هیعماد داره  کنمی، حس م دونمی: نم

 کنهیم یمخف

 تیشک به زندگ لویباال رفته با اعتراض گفت : ن یبا ابروها گالره

 من که از عماد چشم پاک تر شهیم ادتریز یکه شک تخم اختالفا نکن

 دمیند

 مایزد و گفت : البته بعد از ن یچشمک

 گالره آخه دونمی، نم دونمیداد و گفت : نم یسرش را تکان لوفرین

 از لشیزنگ موبا هیکه با  شیتلفن کردناش تو تراس و بدخلق یواشکی

 تو نمیبیم شمیم دارینصفه شب ب نکهیکنم ا ریتعب یرو به چ رهیم نیب

 تا نیفاصلمون زم ایتازگ نکهیبهار انقد مونده که خوابش برده ، ا اتاق

 دکتر گفته گهیپرستاره برداشته م هیشده االنم بهش زنگ زدم  آسمون

 رمیدنبالم منم حرصم گرفت که چرا به خودم زنگ نزد گفتم من م ادیم

 اونجا
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 زیرا تم شیرا کنار گذاشت و با دستمال انگشت ها یظرف بستن گالره

 مثل عماد ، خله اون دمیند یشکیبه خدا ه یا وونهیکرد : تو د یم

 ؟ کنهیم انتیداره خ یکنیتوئه بعد تو فکر م وونهید

 یکنیفکر م یطور نیکه ا یستیمن ن یجا _

 نصف نمیبیاون رو م یچشم که دارم و رفتارا یول ستمیتو ن ی: آره جا

 کننیزناشون نم یبرا گهید یرو مردا کنهیتو م یکه عماد برا ییکارا

 ادیهمش بهانه م ومدهیمن ن ینایاالن دو ماهه خونه مامان ا ماین نیهم

 به خاطر دور بودن راه دونمیمن که م یحرفا ول نیسرم شلوغه و ا که

 رهیعماد به خاطر تو تا قله قاف هم م یول ادینم

 اس ام نیا انیجر دیبا گمیکه م نهیهم ید و گفت : برابلند ش شیجا از

 هموناست حاالم به ریچرند هم تاث یفکرا نیا یهارو به عماد بگ اس

 من اون میدر رفته بلند شو بر تیپرت و پال اگر خستگ یفکرا یجا

 گردمیزود برم رمیمن م نیبش نجایوگرنه تو ا رمیرو بگ هییطال کفش

 ستمیخسته ن میهم برخاست : نه بر لوفرین

 یکیشاپ واقع در پاساژ خارج شد :  یغر غر کنان از در کاف گالره

 اَه ! خدا پنج شنبه یگرفت یبه مژگان بگه چرا وسط هفته عروس ستین

 گهیکارا د نیا یرو گذاشته برا جمعه

 از دستت ؟ کشهیم یچ مایگالره ؟ ن یزن یچقد غر م _
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** 

 هنوز هم داشت دادیشد اسکناس را در مشتش فشار م یتاکس سوار

 از مارستانیب یاز آنکه عماد زنگ نزده بود جلو خوردیم حرص

 سال داد که او انیشد و اسکناس مچاله شده را به راننده م ادهیپ یتاکس

 با تاسف تکان داد و یکرد سر لوفریبه ن یبه پول و بعد نگاه ینگاه

 لب گفت : جوونا اعصاب ندارن ریز

 یزد و به سمت در ورود یبود پوزخند دهیکه حرف او را شن لوفرین

 با یکیکند سالم عل دایتواند عماد را پ یکجا م دانستیرفت م مارستانیب
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 وی یس یراست به سمت بخش آ کیکرد و وارد سالن شد و  نگهبان

 یعماد را فقط باال یکه تا دو سه ساعت بعد از جراح دانستیم رفت

 که به او ییدر سرش داشت حرف ها افتیتوان  یم مارشیب سر

 و ستادیا وی یس یآ یکرد جلو یم فیبزند را پشت هم رد خواستیم

 باز شد ییبه صورت کشو یکیت یپشت در را زد و در با صدا زنگ

 به داخل بخش بگذارد ! ینتوانست قدم دیکه د یزیبا چ یول

 لرزان از صحنه یریرا تار کرده بود و فقط تصو دشید یجلو اشک

 پرتاب رونیصدا دار زد و نفسش پر شتاب به ب یهق دیدیم شیروبرو

 حال او به سرعت از دنیپرستار به پشت سرش برگشت و با د شد



 لوفرانهین

422 
 

 لب فقط گفت ریو ز دیپر نییکه عماد پشت آن نشسته بود پا یزیم یرو

 : خاک بر سرم بد بخت شدم

 به کبارهیکه آنطور به  ستیتا بببند ک دیپرستار سرک کشاز پشت  عماد

 که یبه طور دیپر شیبا ضرب از جا لوفرین دنیهق افتاد که با د هق

 شد با چند قدم بلند خودش را دهیکش نیزم یرو یبد یبا صدا یصندل

 یاو را در دست گرفت و به سمت در یبازو یاو رساند عصب به

 کی یدر اتاق را باز کرد و با هم وارد شدند او را رو کشاندش

 جان ؟ چت شده ؟ لویزانو زد : ن شیپا ینشاند و جلو یصندل

 کم گذاشتم یگونه اش راه گرفته بودند : عماد من چ یاشک رو قطرات

 ؟ برات

 ؟ هیچه حرف نیا یمن زیتو همه چ زمیعز _

 دمی: عماد من خودم د

 ؟ یدید ویبرخاست : چ شیکالفه از جا عماد

 منکر یتونی: عماد نم دیکش شیچشمها یبا شتاب دستش را رو لوفرین

 یلم داده بود و تو داشت زتیم یتو رو یاون جلو دمیمن خودم د یبش

 یدیخندیم
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 ؟ من داشتم می؟ مگه جرم کرد نیزد : هم یعصب یتک خنده ا عماد



 لوفرانهین
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 عمل ریکه تازه از ز یضیمر یبرا گفتمیرو بهش م فشیوظا شرح

 من نشست و زیم یاومد رو ییاونم با کمال پر رو رونیب اومده

 یلیبوده و خ فتیتاحاال ش شبیکرد و گفت که از د یخواه معذرت

 ! نیکارش خندم گرفت هم نیمنم از ا خستس

 مگه یاون بخش کوفت یدستش را در هوا تکان تکان داد : تو لوفرین

 دکتر خوش بر هی یجلو نهیبش زیم یرو دیخانم با نیکه ا ستین یصندل

 رو و براش لبخند بزنه ؟ و

 دکتر خوش بر و رو نی: االن ا ردیلبخندش را بگ ینتوانست جلو عماد

 نه ؟ گهید منم

 عماااااااد _

 حتماً  دونمیحرص او را در آورد : چه م شتریکه ب دیآهسته خند عماد

 دکتر خوش بر و رو نیاز ا تونهیم یک ییخدا یول گهینبوده د یصندل

 اش نشه هان ؟ رهیو خ نهیو جلوش نش بگذره

 عمااااااد جواب من رو بده _

 قاب شیاو زانو زد و صورت او را با دست ها یپا یدوباره جلو عماد

 سر او را جلو آورد دیاو کش یچشمها ریو با انگشت شصتش ز گرفت

 ؟ کنمیفکر م یخودش چسباند : آخه من به جز تو به ک یشانیبه پ و

 یا گهیخودم به صورت د یبه جز صورت قشنگ خانوم تونمیم مگه

 کنم ؟ نگاه



 لوفرانهین
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 او یکوتاه به لبها یاب**و*س*ه کرد و  کیبه او نزد شتریصورتش را ب آرام

 ها هم هست ؟ب**و*س*ه  نیتر از ا نیری: مگه ش زد

 یاز رو زیاو را در دست گرفت و هم زمان با خودش او را ن یدستها

 اراده یب لوفریدست ن یش فشرد وقتآ*غو*شمحکم در بلند کرد و  یصندل

 زد و یلبخند ردیفشار آمدن به آن را بگ یسمت شکمش رفت تا جلو به
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 شما دو تا بشم دفعه آخرت باشه یش جدا کرد : من فداآ*غو*شرا از  او

 ؟ یشیپسر من م یو باعث ناراحت یشیناراحت م ینطوریا

 گفته پسره ؟ یحاال ک _

 خوامی: پسره چون من پسر م دیخند عماد

 ؟ یسونوگراف میبر یپسر دوست ! مگه قرار نبود زنگ بزن یآقا _

 دلخور شدم یلیاون موقع هم از دستت خ آهان

 چرا ؟ گهیو حق به جانب گفت : د ستادیا نهیدست به س عماد

 اتاق عمل یکه بر یبود تلفنت جواب داد ؟ اصال چرا قبل یاون ک _

 ؟ ینزد زنگ

 زنگ نزدم ؟ یدونیا م: از کج

 ؟ یچون نزد _

 رو یبا اون زنداداش سرخوشت کدوم پاساژ ستیمعلوم ن ی: زدم ول
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 اتاق عملم میدر دسترس نبود منم تا لتیکه موبا نیزدیشخم م نیداشت

 افتاد ادتیتا اگر  یبدم به خانم سهراب میمجبور شدم گوش رفتیم داشت

 دنبالت امیب یبهت بگه آدرس بد ینگرانته و زنگ زد نجایهم ا یدل هی

 که فقط گفت خانمتون یبا بدبخت حرف زد یسرکار خانم طور که

 خواست بهم هشدار هم بده که چارهی، ب نجایا ادیزد گفت داره م زنگ

 دکتر خانمتون بد توپش پر بود ! گفت

** 

 نشست عماد شیو در جا دیشکمش کش یرا رو یدستمال کاغذ لوفرین

 کرد و گفت : تو که با دختر یکرد اخم یبزرگ نگاهش م یلبخند با

 که من فقط یدیمن رو حرص م یضیمر یکنیشدن انقد ذوق م دار

 ؟ خوامیم پسر

 هم داره ؟ یو سرش به عقب پرتاب شد : مگه فرق دیبلند خند عماد

 ارزه یم ایکه سالمه به دن نیهم
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 را داخل پاکت قرار داد و به یجواب سونوگراف ستیولوژیراد دکتر

 خواد یم اقتیعماد داد : مبارکه دکتر دختر داشتن ل دست

 به خود یاز تلخ یلبخند به جا مانده از خنده اش ناگهان رنگ عماد

 باشم قشیخواد کاش من ال یم اقتی: بله ل گرفت
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 آمد و لباسش را مرتب کرد : وا عماد جان چه نییاز تخت پا لوفرین

 گهیکه خدا بهت داده د یقیحتما ال یزن یم هیحرف

 کیکه  یو به دکتر دست داد و در حال دیکش شیموها انیم یدست عماد

 کرده بود از اتاق خارج شدند لوفریکمر ن لیرا حا دستش

 به طرف شکوفه هول داد زیم یرا رو یپاکت جواب سونوگراف لوفرین

 او خواست پاکت را بردارد برق حلقه در دستش ناخودآگاه لبخند یوقت

 آورد : مبارکه خانم دکتر شیلبها بر

 ؟ یبا تعجب نگاهش کرد : چ شکوفه

 زد و گفت : یبه انگشت دست چپ او اشاره کرد شکوفه لبخند لوفرین

 ب یو غر بیعج ی.... ممنون مهران امروز جواب خواستگار نیا آهان

 ا رو گرفتخونه شم اونشب

 شهیهم م لوفری! ن دهایبا خنده گفت : من رو برادر مهران بدون عماد

 ! تونیجار

 نییبرادر داره اونم شما هیکرد : بله مهران گفته که  یحیخنده مل شکوفه

 ؟ هیچ یجونم که مثل خواهر خودمه جار لوفرین

** 

 کنار تخت انداخت و سرش را در بالش فرو کرد زیم یرا رو یگوش

 که شروع یجنگ نرم نیرا نداشت مهسا با ا یباز نیتحمل ا گرید

 به کنار دستش کرد یبود قطعاً روح او را نشانه گرفته بود نگاه کرده
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 داشت باز هم یدیدر خواب هم اخم کرده بود شب قبل سر درد شد عماد

 از عمل جان سالم به در نبرده بود و او بود که مارانشیاز ب یکی

 با دیرد و در آخر سردردش که به اوج رسک یرا سرزنش م خودش
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 به خوردش داد به خواب رفته بود او به اندازه لوفریکه ن یمسکن

 به مشکالتش گرید یفکر خواستینم لوفریمشغله داشت و ن خودش

 بر زیمادرش ن یفشار خون باال دیتشد یکند مخصوصاً که تازگ اضافه

 انیمشکل مهسا را از م داشت خودش میاو افزوده بود تصم یهاینگران

 کرد و زانیرا از لبه تخت آو شیرفت پاها نییدارد آرام از تخت پا بر

 یپا تخت یرنگش را به پا کرد از رو یصورت یابر یهاییدمپا

 لباس خواب نازکش به یساتن بنفشش را برداشت و رو روبدوشامبر

 را یرفت سپس به آشپزخانه سر زد و کتر ییکرد ابتدا به دستشو تن

 عماد از اتاق آمد و یگوش یآهسته  یاجاق گاز قرار داد صدا یرو

 آنکه تلفن قطع شده است به سمت اتاق رفت الیقطع شد به خ بالفاصله

 یبا صدا یبخوابد ول شتریب قهیآن را بردارد که الاقل عماد چند دق تا

 کرد پشت در اتاق متوقف شد و یعماد که با تلفن صحبت م فیضع

 ه مکالمه او گوش دادب ناخواسته

 می: قربونت بشم منم دلم برات تنگ شده زندگ
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 ....._ 

 امیب تونمیکه فعال نم یدونی: م

 ....._ 

 تونمینکن نم ی: اصرار الک

 ....._ 

 گهینکن د هی: گر

 ....._ 

 خوبه ؟ امیباشه اصال م باشه

 ....._ 

 ؟ یمن یایکه دن یدونی: م

 ....._ 

 نمیبوس بده بب هیباش و  ی: دختر خوب

 

311 

 یبغض بد زدیدختر حرف م کیعماد با  دینشن یزیچ گرید لوفرین

 را گرفته بود فکر دنشیکه راه نفس کش یرا گرفته بود به طور شیگلو

 لحظه به مغزش هجوم آورد نکند با مهسا صحبت کیمختلف در  یها

 نشسته زشیم یرو شیهم همان پرستار که چند هفته پ دیکرد ؟ شا یم

 از یلباس باردار ییکه چند تا یکیهمان دخترک فروشنده بوت ای!  ودب
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 در حال قورت دادن ششیاز آرا نیسنگ یو دخترک با چشمها دیخر او

 مادر نهیمعا یبرا شیپ یکه مدت ییبایدختر ز دیشا ایبود ؟  عماد

 که نایسمج س یهم دختر عمو دیبه او مراجعه کرده بود ؟ شا بزرگش

 یایکه دن یدختر نی؟ ا دیچیپیعماد م یمژگان ، به پا یعروس شب

 دیاو اس یحرفها یآور ادیباشد با  توانستیم یشده بود هر کس عماد

 به بایشکمش که حاال تقر ریاش در حلقش ترشح شد دستش را ز معده

 درون یعیما نکهیمتر جلو زده بود گرفت حس ا یچند سانت اندازه

 و در دیدو ییتر شد به سمت دستشو یشود قو یم نییباال و پا شیگلو

 پشتش خورد لبه واریبه د یبد یرا با شدت باز کرد و در با صدا آن

 دیعماد را از پشت سرش شن ینشست و باال آورد صدا ییدستشو

 ینشان دهد همراه قطره اشک فیخودش را وا داده و ضع خواستینم

 زد که باعث سوزش حلقش شد یعوق خشک دیاز چشمش چک که

 به دیتا اثر اشک را پاک کند نبا دیرا محکم به چشمش کش دستش

 اش ینگه داشتن زندگ یبرا دیبا دیکشیرقابت پا پس م نیدر ا یراحت

 به کمرش و گریگرفت و دست د شیدست به بازو کیعماد  دیجنگیم

 یکه کنارش زانو زده بود بلند کرد و جلو یرا از کنار توالت فرنگ او

 : دیبه سر و صورت او پاش یو با دست خودش آب ستادیا ییروشو

 ؟ یخوب

 یگریتن د دیکه شا یحس لمس توسط او بدنش مور مور شد دستان از
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 ولم کن تونمیقداست نداشت : خودم م گرید شیلمس کرده بود برا را
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 که بر لب آورد گفت : مگه من یو با لبخند دیپس نکش یول عماد

 ؟ ذارمیم

 بود گفت : گفتم ولم کن به من دست نزن یکه رو به بلند ییتُن صدا با

 امیاز پس خودم بر م خودم

 داشت بر یو سع زدیلبخند نم گریدو دستش را رو به باال گرفت د عماد

 خوبه ؟ رمیمسلط باشد : باشه باشه داد نزن اصالً من م خودش

 را گرفت ییخم شد و لبه سنگ سرد روشو یکم لوفریبسته شدن در ن با

 لجوج پشت یاشک خوردیو تاب م چیمختلف در سرش پ یفکرها

 سد شیداشت بسته نگه دارد جمع شد با لرزش پلکها یکه سع ییپلکها

 طفل یبرا ختیخودش اشک ر یچارگیب یشکست برا زین اشکش

 اشک خوردیم یزیر یوول ها یکه در بطنش بود و تازگ یمعصوم

 یفروپاش یبرا ختیاش اشک ر یاز دست رفتن خوشبخت یبرا ختیر

 آب به یمشت ختیبود اشک ر یگریکه حاال متعلق به د ییایدن

 یبه راحت دینگاه کرد نه نبا نهیو به چهره خودش در آ دیپاش صورتش

 یعماد را با کس خواستیکرد دلش نم یم میتقد یگریرا به د شیایدن

 جذب او تالش کند حوله را به یبرا شتریگرفت ب میکند تصم میتقس
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 یواقع ریهر چند کمرنگ هرچند غ یکرد لبخند یو سع دیکش صورتش

 داد و در را باز کرد نییرا پا رهیالزم ، به صورتش بچسباند دستگ یول

 داده بود : بزار کمکت کنم رنگ به روت هیکنار در تک واریبه د عماد

 سین

 دستش را به طرف او و به قصد گرفتن دستش دراز کرد و سپس

 من برات نیبش نجایا ایب زمیعز ایسرد و لرزان او را گرفت : ب یدستها

 ارمیکم رنگ ب ییچا هی

 شیمبل نشست و عماد به طرف آشپزخانه رفت پاها نیتر کینزد یرو

 خودش را گرفت یجمع کرد با دست بازوها رشیباال آورد و ز را

 ! زمیعز گفتیبا احساس م نطوریبود هم ا شیایبه او که دن یعنی
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 کنارش زانو زد : چرخاندیم وانیکه قاشق را درون ل یدر حال عماد

 برم سفر دیبا یچند روز هیجان من  لوین

 برود ؟ آن هم با آن حال خراب خواستی!!!! چرا ؟ کجا م سفر

 تلفن او زنگ یهر روزه اش ! در سرش جمالت پا یصبحگاه

 ! امیاشه م، دلم برات تنگ شده ، ب می، زندگ یمن یای: دن خوردیم

 سرعت عازم رفتن شده بود ؟ نیبه ا یعنی

 چن هی بندمیکم استراحت کن من خودم چمدونت م هیجا  نی: تو هم
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 ثبت نام هیبه حسابت تا شهر زمیریپولم م نایبرو خونه مامانت ا یروز

 زنگ یثبت نام کن دیهفته با نیکه تا آخر ا یدونیم یرو بد دانشگاهت

 یگرما بر نیتو ا یتنها پا نش دیمژگان با هم بر ایبه گالره  بزن

 ها باشه ؟ دانشگاه

 ؟ آن برق گذاشتیم یزیچه چ یها را به پا یو دلنگران حینصا نیا

 یاب**و*س*ه ؟ عماد  یچ زدیرا م شیکه هنگام صحبت با او چشمها ینگاه

 نبات را به دستش یچا وانیبه عرق نشسته و سرد او زد و ل یشانیپ به

 من پرواز میبهتره زودتر بر ادیکم حالت جا ب هیرو بخور  نی: ا داد

 شهیم رمید دارم

 شده شیایبود که دن ییانقدر عجله داشت ؟ مگر چقدر دلتنگ او یعنی

 ؟ بود

 محال یداشته باش ییسفر هوا یتونستیاگر م هیکم طوالن هیسفر  نی: ا

 تنها برم بود

 ؟ کشهیچند روز طول م _

 زد خیتمام بدنش  شیصدا یسرد از

 رو شیهما انیپا یقطع خیپونزده روز تار ایحدود ده  کنمی: فکر م

 ندادن

 کجا هست ؟ _

 رازی: ش
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 که یکنفرانس نیاول ادتهینگاه کرد :  شیزد و به چشمها یلبخند عماد

 بود رازیرو ؟ اونم ش یداد

 که یکرد حالش از آن همه دروغ یهمچنان سرد نگاهش م لوفرین

 سفر مشترکشان و آن نیاول یادآوریاز  خوردیبه هم م گرفتیم لیتحو

 یبلند شد وقت شیخورد عماد از جلو چیدلش پ هیدر حافظ ییدل کذا درد

 و بهیغر یحالت ها نینزد و ا یحرف یناراحت شد ول دیاو را د سکوت

 با شکوفه یمشورت دیاو زد با تیوضع یگونه او را به پا یافسردگ

 برنامه یمقدمه و ب یقت آن را نداشت با ابالغ بفعال و یکرد ول یم

 کرد یوقت را تلف م دیاز دانشگاه گرفت نبا روزیکه د یا یزیر

 و یعلم اتیبه عنوان عضو ه دیامروز بعدازظهر بود و با هیافتتاح

 گرید یداشت نگاه یدانشگاه در آن حضور م یقاتیگروه تحق سرپرست

 دیکرد که کنج مبل در خودش جمع شده بود نفهم لوفریبه ن ینگران با

 روزها با حالت تهوع شتریچرا امروز حالش انقدر خراب است ؟ ب که

 امروز حالش فرق داشت دلش یشد ول یم داریاستفراق ب یگاه و

 هم نداشت کالفه یچاره ا یبرود و او را تنها بگذارد ول خواستینم

 دیآشفته اش کش یبه موها یفوت کرد و دست رونیرا با صدا به ب نفسش

 به سمت اتاق رفت و
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 تخت قرار داد تاپ یو رو دیکش رونیب یواریرا از داخل کمد د چمدان

 پا یکرده بود رو ضشیبا لباس خواب تعو شیاو که شب پ یارغوان

 عطر او از یبود آن را به دست گرفت و به آن نگاه کرد بو یتخت

 کج زد و آن را در چمدان گذاشت یلبخند خوردیبه مشامش م لباس

 او یسبز آب یو شلوار راحت شرتیرا باز کرد ت لوفرین یلباسها یکشو

 برداشت یبرد و بلوز شیبرداشت و داخل چمدان قرار داد دست پ را

 به فکر فرو رفت صبح که یک دیشده بود و نفهم رهیرنگ زرد آن خ به
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 بازش به او مهیپلک ن یال شد و از داریرفت ، ب رونیاز تخت ب لوفرین

 از تهوع و کسالت نداشت حاال چه یکرد حالش خوب بود و اثر نگاه

 کرد و لباس را داخل یحال افتاده بود ؟ کالفه پوف نیبود که به ا شده

 مچاله لوفریرفت ن رونیبرخاست و از اتاق ب شیگذاشت از جا چمدان

 رش رفت ورا بسته بود کنا شیمبل نشسته بود و چشمها یرو شده

 ؟ یداریب لوفریاش گذاشت سرد بود : ن یشانیپ یرو یدست

 یبود ول دارینداد ب یدهان باز نکرد و جواب یاو تکان خورد ول یپلکها

 دور یو چرخ دیبه صورت خود کش یعماد دست دادیرا نم جوابش

 او خم یاو کالفه شده بود رو یحال و عکس العملها نیزد از ا خودش
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 ؟ لوفریداد : ن هیتک شیو به زانوها شد

 یعسل ین ین رهیآرام پلک گشود و به او نگاه کرد عماد خ لوفرین

 صورتش افتاده یمو که رو یبرد و دسته ا شیشد دست پ شیچشمها

 گذشته بود گرفت و به پشت گوشش زد : شیچشمها یو از جلو بود

 دو هفته رو نیا یمن با حس بد یشیحالت باعث م نیتو با ا لوفرین

 بگذرونم

 : زدیبرخ شیاو را گرفت و وادارش کرد از جا یزد و دستها یلبخند

 شو کمک کن چمدونت ببندم بلند

 برم اونجا خوادیمن دلم نم _

 را گرد کرد و به طرف او برگشت شیچشمها عماد

 مسافرت ؟ یریباره م نی: مگه اول

 یاو قرار گرفت و دستش را دور کمر او انداخت : نه ول یجلو عماد

 خوام تمام مدت فکرم ینم ذارمیباره که تو رو با دخترم تنها م نیاول

 راحته المیخ ینطوریباشه ، ا ریدرگ

 راحت تر بود و آسوده تر به الشیآره خ دیخودش را عقب کش لوفرین

 قطره اشک را از چشمش نیاول ختنیر ینتوانست جلو دیرسیم ششیع

 که دچارش بود یضعف نیاز ا دیپشت دستش را به چشمش کش ردیبگ
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 عماد دور یگرفته بود چند قدم عقب عقب رفت و از دستها حرصش

 ماه سفرت کیدو هفته  یبهتر بود : چطوره به جا یدور نیآره ا شد

 سال ؟ کی دیماه بشه دو ماه ؟ نه شا کی یخوایبکشه ؟ اصالً م طول

 برم خونه بابام ؟ شهیهم یبرا یخوایچند سال ؟ اصال م دمیشا

 ؟ یااااااااخویم

 چت لوفریکرد : ن یو عماد هاج و واج نگاهش م زدیم ادیوار فر وانهید

 ؟ شده

 پشتش را به او کرد و به سمت اتاق رفت قبل آنکه عماد به او لوفرین

 در را پشت سرش بست و آن را قفل کرد برسد

 که داره یزیدر مورد چ رونیب ایب لوفریآرام به در ضربه زد : ن عماد

 میحرف بزن کنهیم تتیاذ

 من آخه چت شده تو ؟ زیخانومم ، عز لویرا به در زد : ن یبعد ضربه

 نامه رو یدکتر رحمت شبیبه خدا د رمیمشکل رفتن منه خوب نم اگر

 یقراره باشه ول یشیهما نیهمچ هی دونستمیمنم روحم خبر نداشت م داد

 از اول تا آخرش اونجا باشم دیبا کردمیفکر نم خوب

 به در زد و با یبود و سکوت ! عماد ضربه محکم هم سکوت باز

 رو یدر لعنت نیگفت : د باز کن ا ینسبتاً بلند یصدا

 نگاهش کیو  رفتیدر خانه راه م یبود که کالفه و عصب یساعت مین

 دادیبه در اتاق بود داشت زمان را از دست م گرشیساعت و نگاه د به
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 ا نبسته بود و تادوازده پرواز داشت و هنوز چمدان خودش ر ساعت

 یببرد گوش شیاز پ یکار توانستینم کردیدر اتاق را باز نم لوفرین

 از دکتر خواستیخانه را برداشت و شروع به شماره گرفتن کرد م تلفن

 شماره نیاو بفرستند هنوز آخر یرا جا یگریبخواهد شخص د یرحمت

 آشفته چمدان در یبا حال لوفرینگرفته بود که در اتاق باز شد و ن را

 نمیکرد و جلو رفت : بده به من بب یاز آنجا خارج شد عماد اخم دست
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 هم کرده نشی؟ نگاه چه سنگ یکنیبلند م نویمگه من مُردم که تو ا نویا

 سفر قندهار رهیداره م انگار

 تر دهیلب عماد افتاد پر یچشمش به لبخند رو یوقت لوفرین دهیپر رنگ

 او بابت نرم شدنش ! یاز خوشحال رفتیم یاهیس شیچشمها شد

** 

 در صندوق عقب را باز کرد و چمدان ها را درون آن قرار داد و عماد

 ، دنده را جا لوفریگونه ن ماریچهره ب یرو یفرمان نشست با مکث پشت

 که ذهنش را آشفته یزیو چ لوفرین ریو راه افتاد تمام فکرش درگ زد

 نیچندم یشد را برا داریکه از خواب ب یبود شده بود از صبح کرده

 لبه یاز آرنج رو گرشیدستش به فرمان و دست د کیمرور کرد  بار

 بود در ذهنش با خودش شیموها انیو کف دستش م نیماش پنجره
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 بلند شد روبدوشامبر لوفریکرد : ن یو دو دو تا چهار تا م زدیم حرف

 یعنیآشپزخونه  یتلق و تلوق تو یصدا رونیو از اتاق رفت ب دیپوش

 درست کردن که حال بد شدن نداره ییکرد چا یدرست م ییچا داشت

 دمیعوقش رو شن یکه صدا زدمیداشتم با بهار ! حرف م من

 یخوایبه او انداخت : هنوز نم ینگاه میداد و ن رونینفسش را ب کالفه

 ناراحتت کرد ؟ یچ یبگ

 کرد بدون آنکه به طرفش برگردد گفت : عماد ینگاه م رونیبه ب لوفرین

 ؟ یدیبهم م یقول هی

 بگو دمیبه تو دادم بازم م ادیمن قول ز _

 آشغال رفتار نکن کهیت هیآدم مثل  هیوقت با احساسات  چی: ه

 یرا گرد کرد و به او نگاه کرد نفسش به شکل خنده ا شیچشمها عماد

 کردم ؟ یکار نیهمچ یپرت شد : من .... من ک رونیبه ب یعصب

 من زیعز ستیبه قول دادن ن یازین
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 گذاشت بر یقول صحه ا نیهم سکوت جوابش بود عماد با ندادن ا باز

 که به جانش یاو را در شک مسموم شتریو ب لوفریاشتباه ن تفکرات

 بود فرو برد افتاده

** 
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 نزار نگاه کرد عماد چمدان او را داخل اتاق برد و لوفریخانم به ن هیسم

 ینره ها قرصا ادتیجان  لوی: ن ستادیا لوفرین یاز خروجش جلو بعد

 دونمیرو هم م ییرو حتما مصرف کن اون پودر مکمل غذا آهنت

 که ییتا جا یبخور که جون داشته باش یول یدوست ندار طعمش

 زمیریپول م رفتیم ادمیشت نرو باشه ؟ آهان دا رونیاز خونه ب یتونیم

 حسابت برو دانشگاه انتخاب واحدت رو بکن و ثبت نام کن بازم به

 و یگردیبا آژانس برم یریها در ضمن با آژانس م یتنها نر گمیم

 پس تپهیازت دوره دلش به عشق تو و دخترش م یلیکه خ یکیکه  بدون

 عشقش باش مراقب

 به دیبگو یکرد و باعث شد نتواند حرف ریگ شیپشت گلو بغض

 یوقت زدیچه م یها را به پا ینگران نینگران او نگاه کرد ا یچشمها

 واریو کنار د ختیبرود ؟! با بسته شدن در فرو ر خواستیبهتر م ییجا

 یشد یگفت و به سمتش رفت : چ یخانم خاک برسرم هیسم نشست

 هیتو آشپزخونه  میپاشو بر نمی؟ نگاه کن رنگ به رو نداره پاشو بب مادر

 یحتماً ضعف کرد یبدم بخور یزیچ

** 

 گذاشته بود چند شیرا نداشت عماد از صبح که تنها یشلوغ حوصله

 ثبت یمژگان تماس گرفت تا برا یوقت دیزنگ زد و حالش را پرس بار

 است و یپانزده روزه واقع شیدانشگاه هماهنگ کند متوجه شد هما نام
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 که کرده بود یرود از خودش و شک یم گریهم چند روز د نایس

 تلفن صبحش چه یکرد ول یندانسته عماد را محکوم م دیکشیم خجالت

 دیاو شده بود ؟ خودش شن یایعماد بود و دن ی؟ او که بود که زندگ بود
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 چیرود ، چرا عماد ه یم دنشیبه شخص مخاطبش قول داد که به د که

 بوده که آن را پنهان یزینگفت ؟ پس حتماً چ ییاز آن تلفن کذا یحرف

 ! کرد

 خواهرشوهر ؟ یی: الووووو کجا

 نشسته بود چشم شیسرش را بلند کرد و به گالره که روبرو لوفرین

 پسره رفته نیروزه ا هیتازه  ریکرد و گفت : نخ ینچ ماین دوخت

 ! مونهیازش نم یزیچ گهیما از دست رفت تا دو هفته د خواهر

 ! مگه تا لمشهیف نیداد : ا هیتک ماین یبه بازوها شتریبا خنده ب گالره

 عماد مسافرت نرفته ؟ حاال

 گذاشت و با زیم یبرش خورده را رو یخانم ظرف خربزه ها هیسم

 مثال گفتم نینکن تیدختر رو اذ نیو گالره گفت : انقد ا مایبه ن تشر

 نیماها اومدنکنه ش الیدورش شلوغ باشه فکر و خ نجایا نیایب امشب

 ؟ نیپاشیرو زخمش م نمک

 اشاره زد که مایگشت به ن یکه دوباره به آشپزخانه باز م یدر حال سپس



 لوفرانهین

441 
 

 برود !!! دنبالش

** 

 به توانستیشد از حرکاتش حدس زد مادر بود و نم یرا م ینگران

 از کنار حال و احوال دخترش بگذرد یراحت

 شده مامان ؟ ی: چ

 : به دیبه حوله آشپزخانه اش کش یخشکش را عصب یخانم دستها هیسم

 ؟ هیعیطب لوفریحال ن نظرت

 کرد : چطور ؟ زیرا ر شیچشمها ماین

 از صبح که عماد آوردش الم تا کام حرف نزده و تو خودشه _
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 دور شدن از تشی؟ با توجه به وضع بهیکجاش عج نی: االن ا

 ادیز یبراش سخته خصوصاً با وابستگ شیشخص زندگ نیکترینزد

 تر هم هست نیبراش سنگ یدور نیبه عماد ا لوفرین

 به پونزده روز یحال و روزشه وا نیروزه رفته و ا هیتازه  _

 شهیو بهتر م کنهیدو روز عادت م یکیبعد  ستیهم ن اینطوری: نه ا

 طور بشه نیخدا کنه هم _

 ساالد آماده شده زد که تشر مادرش یرو یبه گوجه فرنگ یناخنک ماین

 از آشپزخانه خارج شد یداشت سپس با خنده بلند یدر پ را
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** 

 یکوله اش سر داد مژگان در حال بیرا قطع کرد و آن را در ج یگوش

 از در راهرو خارج شد و به زدیکاغذ خودش را باد م یبا ورقه ا که

 فت و با فاصلهنشسته بود ر اطیح یکاج ها هیسا ریکه ز لوفرین طرف

 داشت و با قلوه ریسر به ز لوفریگالره هم آمد و کنار آنها نشست ن کم

 با عماد دیکرد نتوانست آنطور که با یم یبود باز شیپا ریکه ز یسنگ

 هفته بود که رفته بود و هنوز نتوانسته بود دلش را کیکند  صحبت

 باعث نشده بود آن تلفن یکند درست بود که دلتنگش شده بود ول صاف

 شخص پشتش را فراموش کند و

 ؟ نیناهار توپ چطور هی: با 

 که بر ی! گالره با لبخند لوفریبه گالره نگاه کرد و مژگان به ن لوفرین

 دانشگاه سراغ یکاینزد نیخوب هم یجا هیآمد گفت :  یکش م لبش

 دارم

 رم خونهب دمیم حیبه اطراف تکان داد و گفت : من ترج یسر لوفرین

 شهیموندم ناراحت م رونیب ادیگرما ز نیهم بفهمه تو ا عماد

 حال آدم رو بد گهیرا در هم کرد : اه اه شما دو تا د شیاخم ها مژگان

 نیکنیم
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 شکم باال نیسال و ا هیبه خدا هنوز بعد  گهی: راست م دیخند گالره

 نیمونیتازه نامزدا م نیتو ع اومده

 ؟ یییچ یعنیرا گرد کرد :  شیچشمها لوفرین

 یعنیدهانش گرفت تا خنده اش بلند نشود :  یدستش را جلو مژگان

 چقد فهمهیندونه هم م یهر ک کنهیباهات رفتار م یطور هی دکتر

 خواد یرو م خاطرت

 بلند شد تا آنها اشکش را شیاز جا دیدو لوفریبه گوشه چشم ن یاشک

 خستم یلیانس منتظرمه خآژ رمیپشتش را کرد و گفت : من م نندینب

 افتاد که یحرف مهسا در شب عروس ادیعشق عماد مطمئن نبود  از

 گفت» عماد تنوع طلبه « ؟ اگر عماد کس  یداشت چ تیواقع اگر

 ریغ شیداشت برا قتی؟ اگر حق یکرده بود چ نشیگزیرا جا یگرید

 جهینت نیمکرر عماد به ا یهفته و تماس ها کی نیتحمل بود در ا قابل

 مگر یبه آن تلفن و مخاطب پشتش فکر نکند ول گریبود که د دهیرس

 هم فکر نهایشد به ا ی؟ همان طور که از در دانشگاه خارج م توانستیم

 که سرشان یکرد به پست سرش نگاه کرد گالره و مژگان در حال یم

 آمدند از همانجا یبا فاصله م زدندیبرگه بود و با هم حرف م کی در

 کرد یتکان داد و خداحافظ یآنها دست یبرا

** 

 مادرش چشم دوخته بود باز هم از آن یبه اشک ها یناراحت با
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 یریکرد : مامان چرا نم یرا م نینازن یتاب یبود که او ب ییروزها

 ستیانقدرا هم بد ن شی؟ به خدا زندگ شینیبب

 یچ دهیگرفت : بابات اجازه نم شیچشمها یخانم نم اشک را از پا هیسم

 کنم ؟ کار

 و تا ظهر نشده میریبا هم م ستیاالن که صبحه و بابا خونه ن _

 میگردیبرم
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 آنقدر دلتنگ دخترکش بود که یکرد ول یخانم مردد به او نگاه م هیسم

 یبا آن چمدان سرمه ا نینکند چهار ماه بود که نازن یتوجه دشیترد به

 خواهر نازدانه اش یاز خانه اشان کوچ کرده بود دلش برا رنگ

 شیآمد همه محبتش را برا یاز دستش بر نم یکمک یسوخت ول یم

 مادر و پدرش به خصوص آ*غو*شآه کشان  نینازن یکرد ول یم خرج

 برخاست و به اتاق شیاز جا یخانم با دو دل هیسم دیطلب یرا م مادرش

 بود و دهیاش را پوش یخاکستر یبعد مانتو قهیرفت و چند دق خوابش

 : پاشو برو لباس ستادیاو ا یاش جلو یحال بستن گره روسر در

 ادیکن تا من زنگ بزنم آژانس ب عوض

 بلند شد شیهفته طاقت فرسا بالخره لبخند زد از جا کیبعد از  لوفرین

 قلب مهربونت مامان جونم یمحکم به گونه او زد : فدا یاب**و*س*ه  و
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 روشنش را یآب جلو باز یو به اتاق رفت مانتو دیپر شیاز جا یفور

 کوچک یبه شکمش که مثل بالشتک ینگاه ستادیا نهیآ یو جلو دیپوش

 در دی: با دیآن کش یکج زد و دستش را رو یزده بود کرد لبخند رونیب

 رمیدو تا مانتو گشاد بگ یکیفرصت برم  نیاول

 را به هم شیلبها یو کم دیکش شیلبها یروشن را رو یلب صورت رژ

 اش سر به سمت سالن چرخاند : مامان یزنگ گوش یبا صدا دیمال

 ؟ یدیم جواب

 عماده لویدر داخل آورد : ن یسرش را از ال قهیبعد چند دق مادرش

 دلش را مشخص فیکم رنگ کرد هنوز نتوانسته بود تکل یاخم لوفرین

 شد و با زنگ زدنش دلش یاز او نگرانش م یخبر یبا ب کند

 زنمیو دستم بنده بعدا بهش زنگ م: بگ خواستیبا او را نم یهمصحبت

 که دستت بنده ؟ یکار دار یرا گرد کرد : چ شیخانم چشمها هیسم
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 بود به سمت یکاف شیکه از سالمت عماد خبر داشت برا همانقدر

 ینیبیرو ترش کرد و قلم خط چشمش را باال گرفت : مامان نم مادرش

 گهید زنمی؟ بگو زنگ م کشمیخط چشم م دارم

 رفت رونیدر حدقه چرخاند و ب یخانم چشم هیسم

** 
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 مادر و خواهرش یها را جلو یدست شیهول زده بود با عجله پ نینازن

 که آنها آورده بودند را با همان جعبه ییها ینیریداد و ش قرار

 شده سیخ ییو مادرش با چشمها قیعم یبا لبخند لوفریکرد ن تعارفشان

 لب ریآنها نشست و ز یروبرو نیکردند نازن ینگاه م شیاو و کارها به

 نی: خوش اومد گفت

 بزرگ به یباال گرفت و گاز یدست شیرا با پ یناپلئون ینیریش لوفرین

 چطوره ؟ سر کاره ؟ وسفیزد و با دهان پر گفت :  آن

 یتو یاو زد : خوبه اونم آره از وقت یخامه ا یبه لبها یلبخند نینازن

 خونس که اونم ونیروز درم کیمشغول شده  یقاتیشرکت تحق اون

 کنه سیبره موسسه و تدر دهیم حیترج

 که به اطرافش نگاه یو در حال دیکش شیچشمها ریز یخانم دست هیسم

 ؟ یندار یچطوره ؟ خوبه ؟ کم و کسر تیکرد گفت : زندگ یم

 انعکاس داده بود : کم و شیکه در دل داشت در صدا یحسرت نینازن

 که .... کسر

 هم خوبه مونیگیکرد و به چهره گلگون مادرش نگاه کرد : زند یکثم

 و با هم مشونیبرطرف کن میکن یم یسع میدار یول میکه دار مشکل

 میخوایو م میشروع کرد یپشتوانه ا چیما بدون ه میرو بساز مونیزندگ

 میخودمون بساز یپا یرو رو امونیدن میتونیکه م میکن ثابت

 به گوششان یمردانه ا یو پشت بندش صدا اطیبسته شدن در ح یصدا
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 یخانوم ، خانومم ، عشقم ، زود از اون شربت خنکا برا ی: ناز خورد

 گرما نیدرست کن که هالک شدم تو ا آقاتون
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 گل انداخته یو با گونه ها دیحواس به طرف در خانه پر یب نینازن

 بود و همچنان او را شیکه در حال در آوردن کفشها وسفی یجلو

 رنگ یبه جلو و به سمت گونه ها وسفی ستادیا زدیصدا م دلبرانه

 و لبش را گاز گرفت : دیعقب کش نیشد که نازن لیاو متما گرفته

 میمهمون دار وسفی

 انیکوچک م یبود اخم دهیکه تازه دو جفت کفش زنانه را د وسفی

 ؟ ینشست و اشاره کرد : ک شیابروها

 لوفریمامانم و ن _

 جا زیم یرا رو فشیخوش اومدن ک یلیبا حفظ اخمش گفت : خ او

 رفت و سالم کرد ییرایپذ یدر رها کرد و به طرف مبلها یجلو یکفش

 یبا کم نیباشد نازن شانیمهمانها نیاول یبرا یخوب زبانیکرد م یسع و

 کنار او نشست دیچیپیرا در هم م شیکه انگشت ها یدر حال مکث

 خرده به دل زیاز مادر آنها ن وسفی زدینم یحرف یبود و کس سکوت

 از دخترش نگرفته یبود چرا که چهار ماه بود و او هم سراغ گرفته

 آمد و مشخص یبه نظر م دهیرنگ پر ینگاه کرد که کم نیبه نازن بود
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 یبند ول مین یاسترس دارد دست او را در دست گرفت و لبخند بود

 کننده بر لب آورد دلگرم

 نیکنیم سیتدر نیدوباره دار دمیشن فوسی: آقا 

 اون شرکت یتو یچند ماه هینگاه کرد : بله آخه  لوفریبه ن وسفی

 هی ینطوریبشم ، ا یتا استخدام رسم رمیم ونیروز درم کی یدولت

 رسمیهم م سیتدر یعنیکه دوست دارم  یبه کار مقدار

 ؟ یکنیهم قبول م یشما شاگرد خصوص _

 من ادیدانش آموز باهوش به تورم بخوره بدم نم هیداره اگر  ی: بستگ

 بودم یعاشق معلم باز یبچگ از

 رو به شگاهیآسا کتریکوچ ی: بچه ها دیاخمش باز شد و خند بالخره

 بزرگ تر شدم یالبته وقت دادمیو بهشون مثال درس م کردمیم صف
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 امکان میکه داشت یمحدود یمال تیچون با وضع دادمیدرس م واقعا

 نبود فتریضع یبچه ها یو اضافه برا یجبران یکالسها گذاشتن

 به دو طرف به آن داد انگار داشت ییانداخت و تکان ها نییرا پا سرش

 کجا دیبگو یاز آنکه به کس ییابا چیکرد ه یخاطراتش را م مرور

 بود یحُسن بزرگ نیا لوفریشده است نداشت و از نظر ن بزرگ

 خوامیمن م یبود که شروع کرد : ناز لوفریسکوت دوباره باز هم ن با
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 ؟ یایهمراهمون ب یتونیبخرم م مانتو

 شانه باال انداخت وسفینگاه کرد و  وسفیبه  نینازن

 امی: باشه م

 به امام زاده صالح ارتیز یبرا خواهدیخانم گفت که م هیکه سم یزمان

 استقبال کردند یدخترها با خوشحال برود

 روز کی یمنف یها الیو فکر و خ یو خودخور ییهفته کذا کیاز  بعد

 کنار شیدخترانه را در بازارچه تجر یها طنتیو پر از ش یعال

 با هم بودنشان بود کم کم یتجربه کرد دلتنگ روزها خواهرش

 چقدر به هم وابسته بودند چهار سال از او یکرده بود که زمان فراموش

 کنند یهم دور فاصله باعث نشده بود از نیا یتر بود ول بزرگ

 نیا لویرا جلو گرفت و گفت : ن ییو طال یگشاد مشک یمانتو نینازن

 ؟ چطوره

 در حدقه گرداند : یاو چشم یمادر بزرگ شنهاداتیپ نیاز ا لوفرین

 زن یمانتو به درد حاج خانم ها نیو چهار سالمه ا ستیمن تازه ب یناز

 یو ه ندازنیهمونا که تا آرنج النگو م خورهیها م یبازار یحاج

 ارنیو صداش رو در م دنیرو تکون تکون م دستشون

 : دیخند دادیرا تکان م یالیخ یاو که النگوها یبه تکان دستها نینازن

 به کجا ؟ یدیمانتو رس هیاز  اووو

 تو نظر خودته ؟ یدر فروشگاه چرخاند : حاال چ یچشم
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 از نظرو مانتو ها را  زدیدور خودش م یهمانطور که چرخ لوفرین

 سبک باشه و راحت گشاد هم باشه خوامیم یزیچ هیگفت :  گذراندیم

 ..... دمیم حیرنگشم ترج ادیبه چشم ن یلیشکمم خ که

 باد کولر ریبود و ز زانیکه باال آو یا روزهیف یمانتو یرو چشمش

 یا روزهیزد و حرفش را ادامه داد : ف یثابت ماند لبخند خوردیم تاب

 باشه

 که آنجا یو از خانم فروشنده ا دیخط نگاهش را دنبال کرد خند نینازن

 اوردیب شانیخواست که همان را برا بود

** 

 کرد یرا در تنش برانداز م دشیجد یبود و مانتو ستادهیا نهیآ یجلو

 اش هماهنگ شده بود یعسل یروشن آن با چشمها یا روزهیف رنگ

 ر گشاد بود که در آن گماندامش نشسته بود نه آنقد یرو یبه خوب مانتو

 یبرآمده اش را نشان دهد صدا یو نه آنقدر تنگ که شکم کم شود

 اوردیبکند و مانتو را در ب نهیخانه باعث شد دل از آ زنگ

 ؟ لوفری: ن

 در اتاق خارج شد : بله از

 کرد جوابش را داد : چشمت یکه در خانه را باز م یخانم در حال هیسم
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 عماده روشن

** 

 مثل خوره به جانش یتعجب کرد از آمدن سر زده او ! فکر لوفرین

 از خودش تیو عصبان یو مغزش را به کار انداخت با ناراحت افتاد

 یآمد ، صبح با عماد تلفن ادشیتازه  دیاش کوب یشانیدستش را به پ کف

 بود که او نیو نزده بود خانه نازن زندینزد و گفته بود که زنگ م حرف

 یانداخت به تند فشیصدا کرد و در ک یرا ب یزنگ زد ، گوش باز

 دنیرا روشن کرد و با د یتخت چنگ زد و گوش یرا از رو فیک
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 و دو تماس فقط یدر دستش افتاد س یپاسخش لرزش یب یتماس ها تعداد

 ! مایعماد و سه تماس از ن از

 سست از جا ییآمد با زانوها یعماد با مادرش م یاحوال پرس یصدا

 شره کرد در را باز کرد و نییاش به پا یشانیپ یشد عرق از رو بلند

 کنج لبش نشست جلو یشخندین دنشیباشد عماد با د یکرد عاد یسع

 ینلرزد : سالم خوش اومد شیو تمام تالشش را کرد تا صدا رفت

 صدا دار زد : چه عجب یبار پوزخند نیخانم ا هیتوجه به سم یب عماد

 دلشون خواست به ما سالم کنن خانوم

 عماد من ..... _
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 که لوینگو ن یچی: ه دیحرف او پر انیکرد و به م ظیغل یاخم عماد

 میکفر یلیخ

 یانداخت عماد چرخ نییبه مادرش کرد و سرش را پا ینگاه مین لوفرین

 را آزرده کند از لوفرین خواستینم یبود ول یخودش زد عصبان دور

 تحمل گریاو را د یده روز دور نیرفتار ا یسرد توانستیهم نم یطرف

 در حال محاکمه است صبح زود یبه چه جرم دانستیخودش هم نم کند

 لشیچطور وسا دیپدرش تماس گرفت و از حال بد مادرش گفت نفهم که

 رفت و در راه مارستانیبه ب دنیجمع کرد و بازگشت به محض رس را

 پشت تلفن مکالمه او و او صحبت نکرد از یزنگ زد ول لوفرین به

 خط چشمش انقدر مهم بود که حاضر به دنیکش یعنی دیرا شن مادرش

 بعد تماس گرفت یباز هم تحمل کرد و ساعت یبا او نشد ؟ ول صحبت

 که یزمان یمکررش نگرفت حت یدر برابر تماس ها یجواب گرید که

 تماس گرفت و او هم بعد از چند مای، با ن یپاسخ یب نیشد از ا کالفه

 آنها به نکهیجواب به مادرش زنگ زد و خبر ا یتماس گرفتن ب بار

 آسوده کرد یفقط کم یرا کم الشیو امام زاده صالح رفته اند خ شیتجر

!! 
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 انداخت : لوفریبه ن دیایبه نظر ب یداشت کمتر عصب یکه سع ینگاه
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 میزنیهم حرف م خونه تو راه با میخونه کار دارم بر من

 چمدونم رو جمع کنم دیمن با _

 نجایا یالزم باشه بازم برگرد دی، شا خوادی: نم

 عماد .... _

 به عقب یقدم لوفریکه باعث شد ن دیبا غضب به طرف او چرخ عماد

 لباس بپوشم رمیلب گفت : م ریز بردارد

 به سمت اتاق برداشت و یقدم لوفریکرد ن یآنها نگاه نیخانم ب هیسم

 انداخت : عماد جان نییداد و سرش را پا هیتک یبه در ورود عماد

 ؟ یخورد ناهار

 نگاه کرد لوفرین یها یبه عسل هیشب یسر بلند کرد و به چشمها عماد

 بود و با وجود جو به وجود آمده حق داشت که نگران روابط مادر

 خوردم رونیب یزیچ هیباشد :  دخترش

 ؟ نی؟ ناهار خورد یچ لوفریمکث گفت : شما و ن یکم با

 میناهار خورد رونیما هم ب _

 خورد ؟ فست یغذا چ لوفریاز در گرفت : ن هیاخم کرد و تک عماد

 ؟ نیکه نخورد یفود

 جات میاو زد : نه کباب برگ خورد یبه نگران یلبخند مهیخانم ن هیسم

 بود یخال یلیخ

 عماد میاز اتاق خارج شد : بر لوفریزمان ن هم
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 را شیاو که باردار دیجد یمانتو دنیهمراه اخمش نتوانست از د عماد

 دیشده اش کش ویش یبه دور دهانش و چانه  یلبخند نزند دست دادیم نشان

 تا ستادیلبخندش را جمع کند که موفق نبود در را باز کرد و کنار ا تا

 خانم که جلو آمده بود هیخارج شود در همان حال رو به سم لوفرین اول

 ارمشیآخر شب دوباره م یول دینباش لوفریشام منتظر ن ی: برا گفت

 نجایا
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 شده آقا عماد ؟ یزیچ _

 ستادهیپله ها ا یکه جلو لوفریکوتاه به ن یتکان داد و نگاه یسر عماد

 انداخت سپس رو به مادر همسرش گفت : مامانم رو امروز بود

 نیکردم براش دعا کن یبستر مارستانیب

 نرم به گونه اش زد : خدا مرگم بده چرا ؟ یخانم ضربه ا هیسم

 شده ؟ یبه سمت عماد برداشت : مادر جون ؟ چ یقدم لوفرین

 فشارش رفته باال و .... روزید _

 عماد را در دست گرفت : االن حالشون یتر شد و بازو کینزد لوفرین

 ؟ چطوره

 لوفریفشار آورد : ن شیبا دو انگشت شصت و اشاره به چشمها عماد

 خستم یلیمن خ میبر
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 خانم با تحکم صدا بلند کرد : عماد مامانت حالش خوبه ؟ هیسم نباریا

 دیبراش دعا کن ستیتکان داد : نه خوب ن یسر عماد

 ! : لوفریشد بر دل زخم خورده ن یآتش نیبغض داشت و هم شیصدا

 مده ؟او شیپ یدرست حرف بزن االن چطورن ؟ اصال چه مشکل عماد

 یشد و س زیالیها از کار افتاد و امروز د هیبر اثر فشار خون باال کل _

 باشه یموقت تونهیم یراست به کار افتاد ول هیکل درصد

 راه گرفت عماد دست دراز کرد و لوفریگونه ن یاشک که رو یا قطره

 خواست را به دست یکه م یاو را محکم گرفت و بالخره آرامش دست

 که از یشدند کم نیکردند و سوار ماش یخانم خداحافظ هیاز سم آورد

 گونه هیبه او انداخت که بر اثر گر ینگاه میرفتند عماد ابتدا ن ریمس

 قبلش را فراموش کند تیکرد عصبان یگل انداخته بود سع شیها

 نو مبارک یلبش نشست : خانوم مانتو یرو یلبخند

 : ممنون امروز دیشاش ک ینیدر دستش را به ب یدستمال کاغذ لوفرین

 دمیخر
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 قشنگه دوسش دارم _

 چرخاند : خوش به حال رونیکرد و رو به سمت ب یپوزخند لوفرین

 مانتوم



 لوفرانهین

456 
 

 ؟ یکنیم یاخم کرد : حسود عماد

 آره _

 یدنده گذاشت : کوچولو یدست خود رو ریو دست او را ز دیخند عماد

 من یداشتن دوست

 داد و به یپشت چراغ قرمز به در پشت ستادنیمکث کرد و با ا یکم

 دارم ؟ یحس نیمن همچ ای یو نگاهش کرد : الغر شد دیاو چرخ سمت

 خودش نگاه کرد و به شکم بر آمده اش اشاره کرد : یبه سر تا پا لوفرین

 شکم ؟ نیشدم ؟ با ا الغر

 اووووم آره فکر کنم دختر من بزرگ تر شده که مامانش رو الغر تر _

 ؟ کنهیکه نم تتیحال دخترم چطوره ؟ اذ یراست دهیم نشون

 : خوبه اونم

 با یرا با او داشت لبخند یا یکه بعد ده روز مکالمه نسبتاً طوالن عماد

 کالفه شد باز هم یرگیخ نیکه از ا لوفریشد ن رهیزد و به او خ تیرضا

 لویاو را گرفت : ن یعماد دو ال شد و بازو دیسمت پنجره چرخ به

 هووم _

 ؟ به من نگاه کن هی: هووم چ

 خرم ؟ هیبه او نگاه کرد و سکوت کرد عماد اخم کرد : من شب لوفرین

 ؟ یچ یعنیرا باال داد :  شیابروها لوفرین

 فکر یعنی؟  شمیحرف زدنت نم یمن متوجه تلگراف یفکر کرد یعنی _
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 ؟ من اگر ازت دور هم دهیداره آزارت م یزیچ هی فهممیمن نم یکنیم

 و از جواب تلفن زنماتیتلفن و از بعدا زنگ م یصدات پا از باشم

 هست یزیچ هیکه  فهممیم ندادنات
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 لویرا به راه انداخت و همانطور گفت : ن نیسبز شد و عماد ماش چراغ

 شد تیباعث بد حال یچ کنمیاون روز صبح تا االن دارم فکر م از

 اون .... _

 ادامه داد : اون تلفن ، تو دلت براش یو به سخت دیطرف عماد چرخ به

 که دلت یعماد ؟ تو که مدام تو گوش من خوند یک یشده بود برا تنگ

 شد یعاشقانت ؟ چ یشد اون حرفا یشد ؟ چ یپس چ یبه من داد رو

 اسطوره ؟ یدکتر فتح یشد آقا ی؟ هان ؟ چ یریعشق اساط اون

 رفت گشادتر شدکه باال  لوفرین یپلکان یعماد کم کم با صدا یچشمها

 ؟ یگیم یدار ی: کدوم تلفن ؟ چ

 بهش یامیدن یکه بهش گفت دمیانکار نکن عماد من خودم شن گهید _

 و پس جنگمیدلم برات تنگ شده اولش گفتم م یبهش گفت یمیزندگ یگفت

 ، عماد من از ستمین دونیم نیمن مرد ا تونمیکه نم نمیبیم یول رمتیگیم

 نیا یها یکشش باز گهید تونمینم گهیفرزاد کم زخم نخوردم د مرگ

 مزخرف رو ندارم عماد من کم آوردم من ...من عماد من طالق یزندگ
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 من ..... خوامیم

 ی؟ آخه سر چ یخوایبا چندش چهره اش را جمع کرد : طالق م عماد

 حرف زدم ؟ یبا بهار تلفن نکهیطالقت بدم ؟ سر ا دیبا

 تکرار کرد : بهار ؟ و دیکش شیبه اشک ها یشوکه شده دست لوفرین

 و ینخواست یحیتوض چیهمون روزم ازم ه یکه حت یتو انقد بچه ا _

 که همه ی؟ اون یکنیتن منم م یو دار یو دوخت یدیخودت بر یبرا

 هیکردم  یکه چهار سال باهاش زندگ یمنه بهاره بچه ا یایو دن یزندگ

 رو جز من نداره یکس چیکه ه بچه

 یگی؟ دروغ م یزدی: تو ... تو با بهار حرف م

 دروغ بگم ؟ دیپارک کرد : آخه چرا با ابانیکنار خ عماد

 و دیکرد و آنها را به عقب کش شیموها انیدستش را م یو عصب کالفه

 سرش بود شوکه یباال شیکه دست ها ینگه داشت و در حال همانجا
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 شیکه انقد راحت حرف طالق رو پ یانصاف یب یلیخ لوفری: ن دینال شده

 یکشیم

 تازه از شوک در آمده بود و زدیآورد نفس نفس م نییرا پا شیها دست

 انتیداده بود : من اگر بخوام بهت خ تیرا به عصبان شیجا یرانیح آن

 روحت هم یکه تو حت یکار رو بکنم طور نیا تونمیراحت م یلیخ کنم
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 دو شب رو نیا تونمیو راحت م فتمینشه من دو شب در هفته ش خبردار

 نیهم ای ینیبیصبح تا غروب که تو من رو نم ایو بکنم سه شب ت یبرا

 یدوره ا یها مسافرت

 راحت یلیمن خ ینیبیبار با آرامش ادامه داد : م نیزد و ا یپوزخند

 ستیتو مرام من ن نیا یکنم ول انتیسرت کاله بزارم و بهت خ تونمیم

 یکیندارم که باهاش دنبال  یدل گهید یعنیگفتم دلم برات رفته  یوقت من

 فتمیب گهید

 وونهیزد و رو به او گفت : هه د یخنده ا تک

 تر شد : طالق ؟ عیاش وس خنده

 که من راحت طالقت بدم ؟ یخودت کرد شیپ ی: چه فکر دیخند شتریب

 بچه دار میمن عاشقتم و االن که دار لوفریشد : ن شتریعماد ب یها خنده

 از قبل عاشقتم شتریب کنمیحس م میشیم

 پر از اشک به یاو بود و با چشمها یهنوز در شوک حرف ها لوفرین

 شیدستش را به چشمها یشده بود به سخت رهیوار او خ وانهید ی خنده

 مگه نه ؟ یگیکرد : عماد .... دروغ م یو آنها را از اشک خال رساند

 هر دو دست او را در دستش گرفت : چرا آخه دروغ بگم ؟ عماد

 ؟ یکرد یچرا اون تلفن رو مخف یگیراست م یگر دارا _

 باشه که یمهم زیچ کردمینکردم فقط فکر نم یکردم ؟ نه مخف ی: مخف

 ؟ یدونیبگم آخه من که دائم با بهار در تماسم تو که م بهت
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 دونستمی؟ نه نم یدر تماس _

 ؟ یدونستیبا تعجب گفت : واقعا نم عماد
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 دونستمین داد : نه نمسرش را به اطراف تکا لوفرین

 شب و ازدهیرأس ساعت  یکرد تماس ها لیکم مغزش شروع به تحل کم

 کردن در تراس .... صحبت

 ؟ یزدیتراس با بهار حرف م ی: چرا تو

 زنمیتلفنام رو تو تراس حرف م شتریبزرگ زد : من ب یلبخند عماد

 تق و توق ای ونیزیتلو یاونجا صدا نکهی؟ به خاطر ا یتوجه نکرد نگو

 ستین خونه

 سرش را زدیمواقع در تراس با تلفن حرف م شتریاو ب گفتیم درست

 درونش به جوش آمده بود خجالت ینگه داشت احساسات متفاوت نییپا

 زمان در حال تجربه بودند کیهمه در  یو خوشحال یناراحت

** 

 ماند یداد که شب را م نانیو به او اطم دیزرد مادرش را بوس گونه

 خواد مادر برو خونه زنت رو تنها نذار ی: نم

 خونه باباشه ستیتنها ن _

 تنگ نشده ؟ لوفرین یدلت برا ی: تو تازه از مسافرت اومد
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 هم سالم رسوند اصرار هم داشت یلیخ دمشیرفتم د یبعدازظهر _

 نتونیبب ادیب

 به مادرش زد و ادامه داد : شام هم بردمش رستوران یچشمک عماد

 به دلم بد بگذره ذارمیراحت من نم التیخ

 یداشت یبدن او صاف کرد و گفت : من تا صبح هستم کار یرا رو پتو

 کنهیزنگ رو بزن پرستار خبرم م نیا

 از اتاق خارج ریمادرش زد و با شب بخ یشانیپ یرو گرید یاب**و*س*ه 

 زنگ نیداشت یگفت : من تو اتاقم هستم کار فتیرو به پرستار ش شد

 امیم نیبزن
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 را شیچشمها دیتخت دراز کش یرا باز کرد و رو راهنشیپ یها دکمه

 قرار داد یشانیپ یدستش را رو کیو ساعد  بست

 هم ییآنقدر در داستان خودش غرق شده بود که به طالق و جدا لوفرین

 لوفریابتدا به خانه رفتند ن بیعج یکرده بود بعد از آن بگو مگو فکر

 دیکاناپه دراز کش یتو شوک بود با همان مانتو و شالش رو هنوز

 مبل به پهلو شد عماد یرا در شکم جمع کرد و رو به پشت شیپاها

 خانومم لویزانو زد : ن نیزم یرو کنارش

 ؟ یاو گذاشت : هنوز از من دلخور یبازو یرا رو دستش
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 کنم یکم ذهنم رو خال هیعماد بزار  _

 رمیدوش بگ هی مریبرخاست : من م شیجا از

 دوش آب ریاو را به حال خودش گذاشته بود ز یگریحرف د چیه یب

 دیشیخورده اش اند چیپ یکند به زندگ یآنکه حرکت یب ستادیا سرد

 او خواب یزود وقت یصبح ها یحق داشت به او شک کند وقت لوفرین

 در یحیوقت توض چیکرد و ه یصحبت م یآخر شبها با بهار تلفن ای بود

 دیبه او نداده بود پس حق داشت با ستیتماس ها که با ک نیا مورد

 یگند دیحق با مهران بود او با زدیدر مورد بهار با او حرف م زودتر

 در گل وا نطوریتا االن ا گفتیم لوفریدر گذشته اش زده بود را به ن که

 و پوست تنش را ختیریبدن گُر گرفته اش م یآب سرد رو نماند

 که ذهنش را آشفته کرده یگریکرد ؟ موضوع د یم دیچه با سوزاندیم

 دیتهد یاو را به پا شیتماس چند روز پ دانستیمهسا بود ! نم بود

 بود ؟ کالفه دهینه ! او از چه خبر داشت ؟ اصال از کجا فهم ای بگذارد

 حمامش را تمام کرد و خارج شد حوله را دور کمرش محکم کرد عیسر

 دیکش شیموها انینشست و سشوار را به برق زد شانه را م نهیآ یجلو

 به چهره پف کرده از نهیاز آ دیکش رونیشانه را از دستش ب یدست که

 او را شانه یو در سکوت موها زدینم یحرف لوفریاو نگاه کرد ن هیگر

 شیگونه ها یکرد قطرات درشت شبنم رو یو با سشوار خشک م زدیم
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 آمد در یاو فرود م انیعر یسر شانه ها یو رو خوردیسر م نییپا به

 خودش گرفت و یبازوها انیبلند شد و او را م شیحرکت از جا کی

 نکن با خودت ینطورینکن ، ا لوفریکرد : نب**و*س*ه را غرق  صورتش

 ده روز نیاو چسباند : عماد من رو ببخش تو ا نهیسرش را به س لوفرین

 ویتو بغلته ؟ ک یاالن ک کردمیبهم گذشت همش فکر م یچ یدونینم

 و زنده مردمیفکرا م نیتو دستاته ؟ عماد من با ا ی؟ دست ک یبوسیم

 شدمیم

 بود همون روز یفقط کاف وونهیاو زد : د ینینرم به ب یضربه ا عماد

 یکن یالزم نبود انقد خودخور گهید یمورد اون تلفن ازم بپرس در

 یمن یندگش فشرد : تو تنها عشق زآ*غو*شرا محکم تر در  او

 یبود و با شام دو نفره ا نیریش یلیخ یآشت نیاز آن کش مکش ا بعد

 عماد او را به خانه افتی انیدر رستوران صرف شد روزشان پا که

 رفت تا کنار مادرش باشد مارستانیرساند و خودش به ب پدرش

 نشست کالفه از آن شیبرداشت و در جا شیچشمها یرا از رو ساعدش

 را شیدکمه ها دیصورتش کش یکف دستش را رو الیفکر و خ همه

 به مادرش زد که خواب بود سرمش را چک کرد و یو سر بست

 به یپتو برگرداند و قدم ریرا کنترل کرد آرام دست او را به ز نبضش

 در برداشت سمت
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 ؟ یی: عماد مادر تو

 دیکردمتون ؟ ببخش داریزد و به سمت او برگشت : ب یلبخند

 دلم ، ساعت چنده ؟ زیاشکال نداره عز _

 میمچش کرد : سه و ن یبه صفحه ساعت بزرگ رو ینگاه عماد

 تخت رو درست کن نیا ایشد : ب زیخ مین شیخانم در جا رضوانه

 کارش کنم ؟ یچ _

 گهید ادیاالن خوابم نم دمیخسته شدم از صبح همش خواب نمیبش خوامی: م
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 نشسته در آورد و خودش لبه تخت رو به مادرش مهیرا به حالت ن تخت

 گونه عماد گذاشت : عماد مامان یرضوانه خانم دستش را رو نشست

 آفتاب لب بوم هستم من

 مامااان _

 : مراقب بابات باش نذار تنها بمونه

 تیرضوانه خانم همچنان به وص یباز هم اعتراض کرد ول عماد

 نمشیت داشتم ببدوس یلیادامه داد : به بچت بگو خ کردنش

 ؟ ینصفه شب هیحرفا چ نیا ینیبیمامااان شما بچه من رو م _

 خانم قطره اشک گوشه چشمش را گرفت : عماد من خودم رضوانه

 که آخر راهم دونمیم خوب
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 ی: مامان دار دیآورد و بوس نییگونه اش پا یدست او را از رو عماد

 یکنیم تمیحرفات اذ نیا با

 خانم اخم کرد : عماد به من گوش کن رضوانه

 نگاه کرد شیروبرو رزنیپ دهیبه چهره رنگ پر عماد

 ؟ ی: چرا به من که مادرتم هم دروغ گفت

 باال رفت : دروغ گفتم ؟ شیابروها عماد

 ؟ هیک نیعماد نوش _

 : شما ردیبگ دینتوانست لرزش پشتش را ند نیاسم نوش دنیبا شن عماد

 ؟ نیدونیکجا م از

 شناسنامه یتو نیاسم نوش دونمیکه م نهیو مهم ا دونمیکه م نهیمهم ا _

 شی؟ پنج سال پ هی؟ بهار ک یکنیپنهون م یدار ویبوده ! عماد تو چ تو

 بچه دوستته که تو یگفت یو اون بچه رو با خودت آورد یاومد که

 پدر بهار با تو نسبت داشته ؟ یگفت لوفریمرده ، چرا به ن تصادف

 آمد : مامان االن وقت نییرضوانه خانم تند شد عماد از تخت پا ینفسها

 یبش یعصب دیشما نبا ستیحرف ها ن نیا
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 اش گذاشته بود و نهیس یکه دستش را رو یخانم در حال رضوانه

 نیکه از پلکش جدا شد گفت : عماد فقط بگو همه ا یبا اشک فشردیم
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 با تو نداره یدروغه ، بگو بهار نسبت حرفا

 انداخت : همش راسته مامان نییسرش را پا مادع

 یکوچک یتکان ها شیشده بود لبها رهیخانم مبهوت به عماد خ رضوانه

 زنده بودن نیدر ع رزنیپ شدیخارج نم شیاز گلو ییصدا یول خوردیم

 او را یبه طرفش برداشت شانه ها یقدم یبود عماد به سخت مرده

 : مامان حرف بزن گرفت

 : زدیمادرش را صدا م ادیبا فر دادیاد را شستشو معم یگونه ها اشک

 توروخدا حرف بزن مامان

 آمپول آرام هیپا داخل راهرو گذاشت : پرستار  کیسمت در رفت و  به

 اریب بخش

 در آورد آمپول دهیاتاق بازگشت به سرعت تخت را به حالت خواب به

 روشن یگشاد لباس صورت نیشده را از دست پرستار گرفت آست آماده

 را باال زد چند ضربه به داخل آرنج او زد و سوزن سرنگ را مادرش

 بعد یبخواب دیکرد : مامان من رو ببخش فعال با تیداخل رگ او هدا به

 باشه ؟ میزنیهم حرف م با

 هم فشرد عماد کمر راست کرد و یبار پلک رو کیخانم  رضوانه

 ی: مامان ک و اثر اشک را پاک کرد دیصورتش کش یرو یدست ستادیا

 حرفا رو به شما گفت ؟ نیا

 باز کرد و به شتریچشمش را ب یاز خواب بود ال جیخانم که گ رضوانه
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 لب زد : مَ .... مَه ..... مهسا یسخت

 لب زمزمه کرد : مهسا ؟ ریبه عقب رفت ز یتلنگر عماد

** 

 یآن نگاه یبود به تابلو ستادهیشرکت ا یبود که جلو یساعت دو

 انداخت» مجموعه کارخانجات فرش دستباف ماهور  یمرکز دفتر
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 کاشان«  نینامنظم ا سییر بیآنجا منتظر نا دیبا یتا ک دانستینم

 شرکت از نیدر هم یروز کی نکهیچند طبقه بماند فکر ا عیوس شرکت

 مکان از او نیکرد و آن جواب مثبت را هم در هم یخواستگار او

 شتریب اهیس یتیگران یسنگ ها ینمانفرتش را از آن ساختمان با  گرفت

 کرد و نگاه به سر یپوف ازدهیساعت  دنیبه ساعتش نگاه کرد با د کرد

 یپوزخند دیچیکه به آن سمت پ یبنز مشک دنیانداخت و با د ابانیخ

 رو به نگیپل پارک یشد و رو ادهیپ نیلبش نشست از ماش یرو

 نکیشد راننده ابتدا دو بوق زد عماد ع نهیو دست به س ستادیا ساختمان

 سمت یدود شهیش دیسرش گذاشت و به سمت او چرخ یرا رو اهشیس

 زد گرید یپوزخند دیزده او را د رتیآمد و عماد چهره ح نییپا راننده

 یتا مشت ردیخودش را بگ یکرد تا جلو یم یسع یلیخ دیلبش را جو و

 لب او نکند یآن لبخند مزخرف رو حواله
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 به کلبه خرابه ما نیشده افتخار داد ی، چ یدکتر فتح یبه آقا : به

 ؟ نیاریب فیتشر

 او اشاره کرد متیگرانق نیبه سر و وضع و ماش دیبا تمسخر خند عماد

 یخرابشده ا نی: اون وقت شما حتماً صاحب ا

 را از چشمش برداشت : درست صحبت کن عماد نکشیع مهسا

 دو ال شد : دلم یقرار داد و کم نیدست دو طرف پنجره ماش عماد

 ؟ هیدرست صحبت کنم حرف خوادینم

 مکث گفت : نه یگرفت و با کم شیدندان ها یرا ال نکیدسته ع مهسا

 که ازت توقع کنم ؟ یبا من درست حرف زد یتو ک ستین یحرف

 تو نگفتم و یایاز کثافت کار یچیمهسا اگر ه یتو خودت نخواست _

 اگر آبروت رو نبردم فقط به میتفاهم ندار زمان فقط گفتم با هم اون

 یو ندار ینداشت یارزش چیپدرت بود وگرنه تو برام ه خاطر

 جا با هم حرف هی میبر نیتو ماش نیمحل کار منه بش نجای: عماد ا

 میزنیم
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 بگم برم یزیچ هیفقط اومدم  امی: من با تو تا بهشتم نم دیغر عماد

 ؟ یچ _

 بفهم نویا خوامتینم گهیمهسا من د رونیمن بکش ب ی: پاتو از زندگ
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 به ستمیمن زنم رو دوست دارم و حاضر ن شمیدارم بچه دار م من

 که به مامانم یکنم اون مزخرفات یمثل تو ازش چشم پوش یآشغال خاطر

 یهم رسوند لوفریخودت نگه دار چون بفهمم به گوش ن یبرا یگفت هم

 مهسا کنمیکار رو م نیچم قسم که ابه جون ب دمیرو به باد م دودمانت

 زد : کدوم بچت ؟ یپوزخند مهسا

 قدر نیبه عقب برداشت : هر دو تاشون ! ، هم یخورد قدم کهی عماد

 هیکاف یکرد مارستانیب یمامانم رو راه که

 کیرا باز کرد  نیپشتش را کرد و قصد رفتن کرد مهسا در ماش عماد

 : پس خودت هم اون مزخرفات رو ستادیگذاشت و ا رونیرا ب شیپا

 یدار قبول

 توقف کرد و مشتش را محکم فشرد شیدر جا عماد

 ؟ کنهیکار م یاگر زنت بفهمه چ یکنی: فکر م

 از ی؟ چ یکنیم دمیتهد یبا غضب به طرف او برگشت : دار عماد

 ؟ یخوایمن م یزندگ جون

 : ستادیقرار داد و محکم تر ا نیزم یرا هم رو گرشید یپا مهسا

 و لیعماد تو من رو تو فام خوامیهمون جونت رو م یگفت درست

 بشم کیکردم دوباره بهت نزد یسع یلیخ یو آشنا خورد کرد دوست

 ، خواستم مینخواست گهیرو به گند بکشم ، نشد ، تو د تیزندگ خواستمیم

 تو اون بچه رو یول یبه خاطر اون نرم بش دیبشم شا کیبهار نزد به
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 یازدواج کرد نکهیتا ا نمیمن اون رو بب یذاشتیو نم یکرد غیازم در هم

 یب نمیعماد ، من تا خورد شدنت رو به چشمم نب شمینم دیمن نا ام یول
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 نمیبب گمیهمه اون به قول تو مزخرفات رو به زنت هم م شمینم الیخ

 عاشقت باشه ؟ تونهیم بازم

 دود خارج شیکرد از گوشها یعماد سرخ شده بود احساس م صورت

 اش ینیاز ب ینیبه سمت او برداشت و با هر قدم نفس آتش یشود قدم یم

 و در صورت او از ستادیاو ا یمتریشد در فاصله چند سانت یم خارج

 من رو خط لوفری: دور ن دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها یال

 یتونینم یگه چیتو ه یبش مونیپش تیاز زندگ کنمیم یوگرنه کار بکش

 یندار یمدرک چیتو ه یبخور

 یرو رونیرفت مهسا رو به ب نشیبلند به طرف ماش یبا قدم ها سپس

 یبرا ارمیلب زمزمه کرد : مدرکم م ریراننده نشست و ز یصندل

 یدکتر فتح یآقا عشقت

 اسم مکث کرد کی یرو نشیمخاطب نیاش را در آورد و ب یگوش

 کرد سپس ارسال کرد پیتا یزیچ

 رفت نگیلبش نشاند و به داخل پارک یرو یموز یلبخند

 هیهد هیباش قراره  تیتو زندگ یخوب یمنتظر اتفاقا ی: خانوم فتح
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 به دستت برسه خوب

** 

 دوباره سر دیکش رشانیها را دسته کرد و بلند کرد دستمال را به ز کتاب

 کرد یبلند م کیبه  کیرا  نهیآ زیم یرو لیمرتبشان کرد وسا شانیجا

 قسمت نیتر یدر گوشه ا چرخاندیآنها م ریرا ز یریدستمال گردگ و

 باعث مکث در کارش شد آن را برداشت و رهیسبز ت یجعبه مخمل زیم

 زیر یدستش افتاد و قطره اشک دهیدر انگشتان کش یکرد لرزش بازش

 را از بند شیچشمش جمع شد سنجاق سر را برداشت موها گوشه

 نیید اشک را پاباز کرد و سنجاق را پشت سرش محکم کر پسشیکل

 زد امروز بعد یبه خودش لبخند نهیاز گوشه پلکش گرفت و در آ امدهین
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 کرده بود یحیمل شیبه صورتش داده بود و آرا ییده روز صفا از

 چند ضربه به در باز یزد و به کارش ادامه داد صدا گرید یلبخند

 آفتاب سرش را داخل آورد : یخانم با لبخند بزرگ هیزده شد و سم اتاق

 کدوم طرف در اومده ؟ از

 زد : مهربون شدم ؟ طنتیبا ش یلبخند لوفرین

 ، به یکنیم زیاتاقت رو تم ی، دار یدر اومد یاز افسردگ رینخ _

 ؟ عماد قراره هیخبر نمیدورت بب یختی، موهاتم که ر یدیرس خودت
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 ؟ ادیب

 باشه ؟ دیبا یچه خبر کنمیکارا رو م نیا شهی: عه مامان من که هم

 بشه داشیپ نجاهایو مامانشه فکر نکنم ا مارستانیب ریفعال گ عمادم

 گنده گنده دل یخوبه خوشحالم که بالخره از اون تخت و اون کتابا _

 یکند

 ادیحال خروج از اتاق ادامه داد : به عماد زنگ بزن بگو ناهار ب در

 بچه گناه داره خورهیکه م مارستانیب یغذاها نیا هیچ خونه

 سالشه یس یگیبچه که م نیگرد شده گفت : مامان ا یبا چشمها لوفرین

 هست خورهیکه م ییمراقب غذاها خودشم

 ؟ به منم یاش را در هم کرد : اه اه اه مرد هم انقد آخه وسواس چهره

 نیا لویاون چربه نخور ، ن لوینمک داره نخور ، ن نیا لوی، ن دهیم ریگ

 فسفر داره بخور یماه لویاون آهن داره بخور ، ن لویداره نخور ، ن قند

 نیتامیو نی، ا هی، اون فست فود هیکنسرو نیاون نگهدارنده داره ، ا ،

 ...... نیداره ، ا نی، اون پروتئ داره

 مگه بده گهی: اوووووو بسه د دیحرف او پر انیخانم با خنده به م هیسم

 فکرته ؟ به

 مامان یو لبه تخت نشست : مگه من گفتم بده ؟ راست دیخند لوفرین

 بله _

 من خودم برم ؟ ایمادرشوهرم  دنید میبا هم بر یای: بعدازظهر م
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 زیتم امیسر پا نمون بزار من برنجم دم کنم م ادیتو هم ز امیآره منم م _

 کنمیم

 داشت و از آنکه عماد را باز هم یبا مادرش بود امروز حال خوب حق

 میمفهوم ن یخوشحال بود اگر همان اس ام اس ب دیدیآن خودش م از

 را گذرانده بود یتا االن روز خوب گرفتیرا در نظر نم شیپ ساعت

 بلد بود حالش را خوب کند ! عماد

** 

 نه ی: هفده رو

 باالس یلیروپوشش کرد : باالس ، خ بیدستش را در ج یعصب عماد

 یکرد نمود و داروها یاز مبه پرستار که دستگاه فشار خون را ب رو

 کرد که سر ساعت استفاده شوند به دیکرد و تاک زیرا تجو یگرید

 آرام بخش برات یدی: مامان چرا اجازه نم دیمادرش چرخ طرف

 کنند ؟ قیتزر

 کرد و به یرا برگرداند عماد پوف شیرو یخانم با دلخور رضوانه

 در اتاق رفت طرف

 رمشیو بغلم بگ نمیبتونم بهار رو بب گهیبار د هی: کاش 

 : مامان دیرا بست و به طرف او چرخ شیچشمها عماد
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 کرد اشاره کرد که خارج شود جلوتر یپرستار که سرم را چک م به

 حیرو برات توض زیکم حالت بهتر بشه همه چ هی: مامان بزار  رفت

 دمیم

 گهیرو بگو د زیچ هیخانم دست عماد را گرفت : عماد فقط  رضوانه

 بدونم خوامینم یچیه

 کرد شیموها انیکالفه سر تکان داد و دست آزادش را در م عماد

 کرد : بهار حالل زادس ؟ شتریخانم فشار دستش را ب رضوانه
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 کیو  دیباال پر شیحرف او گرد شد و ابروها نیاز ا شیچشمها عماد

 ؟ معلومه که یدر مورد من کرد یعقب رفت : مامان چه فکر قدم

 زادس من و نو..... حالل

 داد و نگذاشت او حرفش را رونیب یخانم نفسش را به راحت رضوانه

 یرو چ لوفرینگو عماد فقط فکر کن جواب ن یچیه گهیکند : د تمام

 یبد یخوایم

 مامان شمیم وونهیعقب رفت : دارم د گرید یقدم عماد

 ؟ ینیرو بب تیارتا آخر عمرت عذاب پنهون ک یخوای؟ م یآخرش چ _

 عماد یکرد اشتباه

 که یگند یچطور دونمیاالنم نم دونمیانداخت : م نییسرش را پا عماد
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 رو جمعش کنم لوفریخودم و ن یبه زندگ زدم

 من و بابات ، گند تیبه ترب ی، تو گند زد یاز گند زد شتریعماد ب _

 دیبه گند نکش تو با گهیرو د لوفریعشقت به ن یبه اعتماد ما ، ول یزد

 یرو بهش بگ قتیو حق یحرف بزن باهاش

 باهاش مانشیهر دو دستش را باال برد : نه مامان االن نه بعد زا عماد

 خودش یموضوع برا نیا دنیاز شن یاتفاق بد خوادیدلم نم زنمیم حرف

 فتهیبچم ب ای

 ؟ یگیعماد مطمئن باشم که م _

 دوره نیمونده ا گهیقصد رو داشتم فقط سه ماه د نی: آره خودم هم هم

 ویهمون جا همه چ نیببرمش کرمان سر قبر نوش خوامیبشه م تموم

 گمیم بهش

 که به در خورد به طرف صدا برگشتند : سالم یچند تقه ا با

 دنیاز استرسش بابت د یتا کم دیکف دستش را به صورتش کش عماد

 انیم قیعم یبه وجود آمده کم کند نفس طیآن هم در شرا لوفرین کبارهی

 چهره یهر چند کم رنگ رو یکرد لبخند یو سع دیکش شیها دست
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 ومدمیم یگفتیم یایب یخواستیدلم م زیاش بنشاند : سالم عز خسته

 دنبالت



 لوفرانهین

476 
 

 نیدیبود کرد : زحمت کش ستادهیا لوفریخانم که کنار ن هیبه سم رو

 نییبفرما

 شد و به عروسش و مادرش خوش آمد زیخ مین شیخانم در جا رضوانه

 و مشغول ستادیتخت ا کیجلوتر رفت و کنار عماد و نزد لوفرین گفت

 کیبه او نزد شتریبا مادرشوهرش شد عماد خودش را ب یاحوالپرس

 دست او را در دستش گرفت و فشرد و در یحرف چیه یو آرام و ب کرد

 یخوب یدروغگو، کاش من انقد  ی: کاش انقد خوب نبود دینال ذهنش

 وقت از چی، کاش ه کردمیبودم ، کاش به حرف مهران توجه م نشده

 ، لعنت بهت مهسا کردمینم یخواستگار مهسا

 شده بود او شتریب لوفریدست ن یافکارش رو ریکه تحت تاث یفشار با

 لرزانش نشان از حال یطرفش برگشت فک منقبض و چشمها به

 نا محسوس به او اشاره کرد عماد لوفریاو داشت ن یو عصب خراب

 دیدست او را کش لوفریزد و سرش را باال انداخت ن ینصفه و کج لبخند

 پرستاره نجایمن ا یاز دوستا یکیبا من من رو به مادر ها گفت :  و

 ؟ یایعماد تو هم م کنمیم داشیپ نمیبب برم

 هپر از خواهش او نگاه کرد : آآآر یشده بود به چشمها جیکه گ عماد

 زمیعز میبر امیم

 ستادیا لوفریبودند که ن دهیراهرو نرس انهیهم از اتاق خارج شدند به م با

 : عماد چته ؟
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 بود کالفه به دهیخروج از اتاق را فهم یکه تازه منظور او برا عماد

 یزیکرد : چ شیموها انیداد دستش را م هیپشت سرش تک یسنگ وارید

 نیخستم هم یلیفقط خ ستین

 که فهممی: عماد من م ستادیاو ا یقدم میاو در فاصله ن یجلو لوفرین

 یهست یعصب
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 مکث کرد و با دست به در اتاق که از آن دور شده بودند اشاره یکم

 ؟ هی: مشکل مادر جون چقد جد کرد

 دستش به گوشه دو چشمش فشار آورد : انقد که کیبا دو انگشت  عماد

 ستین گشیهفته د هم چند دیبه چند ماه ، شا یدیام گهید

 من یدهانش گرفت : خدا یدستش را جلو لوفرین

 و رو کرد ریکه گوشه چشمش جمع شد دل عماد را ز یاشک قطره

 یکن هیاو را گرفت : نگفتم که گر یگرفت و بازو واریاز د هیتک عماد

 خانومم لوی: ن اوردیاش ب یچهره خسته و عصب یرو یکرد لبخند یسع

 دخترت یخودت خوبه نه برا یکه نه برا یدونیم یغصه بخور نمینب

 کرد تشیهدا یاو در دستش بود به طرف خروج یکه بازو همانطور

 عماد شدند و عماد در را پشت سرش قفل کرد یهم وارد اتاق شخص با

 ؟ یکنیدر رو قفل م شهی: تو چرا هم دیبه طرفش چرخ لوفرین
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 هیکه  یوقت مچم رو یکس خوامیزد : چون نم ییلبخند دندون نما عماد

 فتهیو اسمم سر زبونا ب رهیتو بغلمه بگ عروسک

 نجایخنده زد : اصال تو چرا ا ریدر حدقه چرخاند و ز یچشم لوفرین

 ؟ یدار یشخص اتاق

 مارستانمیب نیا یخوب چون من سهام دار اصل _

 من تا آخر عمرم هم حساب مال یعنیرا باال داد :  شیابرو کی لوفرین

 ادیتو دستم نم ییدارا و

 وقت چیخوب بابا ه یول ستیهم ن اینطوری: نه ا دیبلند خند عماد

 که حاصل در آمدش از شرکت بود رو تو بانک نگه نداشت یا هیسرما

 قبول شدم یکه من پزشک یکرد سال یگذار هیسرما ای دیملک خر ای و

 نجایالبته در آمد ا دیمن خر یرو برا نجایچهل درصد سهام ا بابام

 رسهیبه دست من نم ادیز یول ادهیز یلیخ گرچه

 صرف نجایبا دهان باز نگاهش کرد عماد ادامه داد : در آمد ا لوفرین

 هم هست البته گهید مارستانیدو تا ب شهیم ازمندین یسرطان یمارایب
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 ختهیسودش به حسابم ر شیکی ستین نجایسهامم اونجاها اندازه ا مقدار

 هم شیکی رمیسراغش نم ادیبهش ندارم ز یازینکه البته من چون  شهیم

 اختصاص داره نهیمعلول شگاهیآسا هیحساب که مربوط به  هی به
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 یبا تعجب سرش را به اطراف تکان داد : عماد تو چه دل بزرگ لوفرین

 یدار

 جوابش را داد : نه بابا نشستیم زشیکه پشت م یدر حال عماد

 فکر هیحساب برام کاف هیمن همون  ستیهم ن یگیکه تو م ینطوریا

 سالگرد ازدواجت از هیپول هد ای مونیو بپاش عروس زیپول بر یکنیم

 دارم واقعاً  یو درآمد خوب کنمیاومد تازه من خودم هم دارم کار م کجا

 ندارم شتریبه درآمد ب یازین

 : تو دلت ستادیچرخان عماد ا یجلو تر رفت و کنار صندل لوفرین

 عماد اسیدر

 او را در دست گرفت و به طرف یو دستها دیو چرخبه طرف ا عماد

 به لب او یکوتاهب**و*س*ه  ندیبنش شیپا یو مجبورش کرد رو دیکش خوش

 : دوستت دارم عشقم زد

 کاراس ؟ مگه ما خونه نیا یجا نجایکرد بلند شود : عماد ا یسع لوفرین

 ؟ میندار

 چرا در اتاق رو قفل کردم ؟ یدی: حاال فهم دیبلند خند عماد

 اش گذاشت نهیس یرا رو لوفریسر ن تیخنده اش تمام شد با رضا یوقت

 نیداد ا هیرا دور او حلقه کرد و با آرامش سرش را به عقب تک دستش

 را لوفریداشت شال ن اجیشب به آن احت مهیبود که از ن یزیچ همان

 را بست شیو چشمها دیاو کش یموج موها انیم یو نفس دیکش نییپا
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 هم دستش را دور گردن او لوفریفرو رفته بود ن نیریش یخلصه ا در

 را بسته بود در ده روز گذشته آنقدر استرس و شیبود و چشمها انداخته

 داشت عماد حلقه ازیرا تحمل کرده بود که حاال به آن آرامش ن فشار
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 یسر خورد و رو نییاو را شل کرد و کم کم دستش به پا دور

 در حالت نشستنشان بدهد یرییآنکه تغ یشکم او ثابت ماند ب یبرجستگ

 بود داشتن دو تا یاز سر شوق زد چه حس خوب یچشم باز کند لبخند ای

 خدا ! یفرشته ها نیبهتر از

 دستش به سرعت سرش را بلند کرد : ریحس حرکت موج مانند ز با

 رفلکس بود ؟ ایخورد ؟  تکون

 شده شتریببا خجالت زد : دو روزه تکوناش  ختهیآم یلبخند لوفرین

 محکم و یاو*س*ه ب**اش فشرد و  نهیبه س شتریسر او را ب تیبا رضا عماد

 لب شکر کرد ریاو زد و خدا را ز یموها یرو یطوالن

** 

 ، هزار و دو ، هزار و سه ، شوک کیهزار و  _

 نهیس یخورد عماد دوباره رو دیشد یتخت تکان یحرکت رو یب مرد

 ، هزار و دو ، هزار و سه کیخم شد : هزار و  او

 هیسر بلند کرد : کاف یدیکه آنطرف تخت بود با نا ام یگرید پزشک
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 گردهیبر نم دکتر

 به ساعتش یقدم عقب رفت نگاه کی یشانیبزرگ بر پ یبا اخم عماد

 شد ساعت دییتا ماریو رو به پرستار کنار دستش گفت : مرگ ب کرد

 قهیمرگ نوزده و چهل دق قیدق

 روپوشش یهم شد چند قدم عقب عقب رفت دو دکمه باالاش در  چهره

 قدم تند کرد و با سرعت خارج شد ایباز کرد و به سمت در اتاق اح را

 یرفت و رو اطیبه ح ختیریحالش به هم م ماریب کیبا مرگ  شهیهم

 گرفت و آرنج شیدست ها انینشست پشت سرش را در م مکتین کی

 انسان که یجوان نبود ول ماریداد درست بود که ب هیتک شیبه زانوها را

 انسان را از مرگ نجات دهد از کینتوانسته بود  گرید یو او بار بود

 بلند شد سر بلند کرد و به آن ونیش یاورژانس صدا یورود سمت
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 با خبر زشانینگاه کرد خانواده شخص فوت شده از مرگ عز سمت

 و زدیبه سر و صورت خودش م به سر ، یچادر مشک یبودند زن شده

 را شیپاها نیزم یرو یگریزانو نشسته و د یرو یکیمرد جوان  دو

 فضا را پر کرده بود شانیها هیگر یها یها یکرده بود و صدا دراز

 که کنارش یکس یکرد و دوباره سر بر زانو گذاشت که با صدا بغض

 دییدکتر فرم تا یکرد سر بلند کرد : آقا یم شیبود و آهسته صدا ستادهیا
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 سردخونه میکه جنازه رو بفرست نیرو پر کن مرگ

 سر تکان داد و خودکار و فرم را از دست پسر جوان گرفت : عماد

 ؟ یپرستار

 بله _

 ؟ هیبودمت اسمت چ دهی: تا حاال ند

 مشغول نجایدو روزه ا یکیشدم و  لیتازه فارق التحص دواریام دیوح _

 کار شدم به

 نوشت مهرش را شیپا یدر کاغذ رو ییزهایزد چ ینلبخند کم جا عماد

 لتیفرم زد و آن را به او برگرداند : اسم فام یدر آورد و پا بشیج از

 با مسماس چه

 ممنون _

 خودش فرو رفت سر و لهیدور شدن پرستار عماد باز هم در پ با

 هیگر فیآرام و ضع یهنوز هم صدا یکمتر شده بود ول ونیش یصدا

 را شیگذاشت و دست ها شیران ها یرا رو شیآمد ساعدها یم هیمو و

 گرفت باز هم حس عذاب وجدان گرفته نییهم مشت کرد و سر به پا در

 هر دنیکه بعد از د یو قلبش در هم مچاله شده بود حس مزخرف بود

 از سر ریکه در چند روز اخ ییافتاد با ماجراها یدادن به جانش م جان

 شانه اش قرار یرو یشده بود دست فیبود اعصابش ضع گذرانده

 بار رشته افکارش پاره شد و باز سر باال گرفت و نیچندم یبرا گرفت
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 به پوزخند شباهت شتریکه ب یکه با لبخند دیچند ساله اش را د قیرف

 

338 

 باز که یاست : احوال دکتر فتح ستادهیدست بر شانه او ا داشت

 غرق شدن پسر اتیکشت

 یشانه اش رد کرد : مهران اگر اومد یدست او را از رو عماد

 برو که حوصلت رو ندارم یبگ مزخرف

 رسم رفاقت نهیا متیدیبعد ده دوازده روز د کهی؟ مرت اسیطور نیا _

 برو گم شو ، عه عه عه گهیرد کنه م یماچ هیپاشه  نکهیا یبه جا ؟

 سوال ریپونزده شونزده سال رفاقت رو برد ز گاین گاین

 او را ییو نتوانست لبخندش از چرت و پرت گوزد  یتک خند عماد

 ؟ یکنیهم کار م نجای؟ مگه ا یکنیکار م یچ نجایکند : ا پنهان

 که یفکر نکن نیبه او کرد : اصال به ا یهینگاه عاقل اندرسف مهران

 ها نمتیبب اومدم

 و دستش را دور گردن او که حاال کنارش نشسته بود دیآرام خند عماد

 مهران با خنده گفت : آهان حاال شد انداخت

 قیکه رف کردمیدستش را برداشت : من اگر نداشتمت دق م عماد

 ؟ رونیب میشام بر یای؟ م یفتیتا ساعت چند ش _

 اورژانس شلوغ بود اومدم کمک که ....... ستمین فتی: ش
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 فوت کرد ؟ _

 نیهم یبا تاسف تکان داد : پس برا یسر تکان داد مهران سر عماد

 ؟ یکنیم یخودخور یو دار نجایا یشستن

 باز هم سر تکان داد مهران با اخم به سمتش برگشت : آخه االغ با عماد

 نه یو بگ یستیخدا وا یجلو یتونی؟ مگه تو م شهیکارا اون زنده م نیا

 ؟ عماد احمق نباش تو هر رهیدستمه بم ریکه ز یکس نیا زارمینم من

 که داره یاون کنهینم یبراتم فرق یکنیم ضاتیمر یبرا یبتون یکار

 کارس یچ ای هیک دهیم جون

 پس یستین فتیمکث کرد و به چهره در هم او نگاه کرد : اگر ش یکم

 یچقد خسته ا زنهیداره داد م افتیکار پاشو برو خونه ق یچ یموند
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 تونمینم هیبستر نجای: مامانم ا دادیرا تکان م شیپا کی یعصب عماد

 ترسمیمهران م ترسمیبزارم م تنهاش

 چرا باز فشارش رفته باال ؟ _

 رو ختهیمزخرف من رو براش ر یاومده و زندگ یآدم عوض هی: آره 

 به اورژانس زنهیبابا زنگ م یشده ، مهران وقت یو اونم عصب هیدار

 در مرز سکته بود یعنی؟  یفهمیو سه بود م ستیب یرو فشارش

 خدا ایو سه ؟  ستی؟ ب یگیم یچ _
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 گفته ؟ یاومده ؟ چ یمکث کرد : ک یکم مهران

 از کجا خبر دونمیگرفت : مهسا !، نم شیدست ها انیسرش را م عماد

 رو گذاشته کف زیو همه چ نایصبح رفته خونه مامان ا روزیشده د دار

 ارشیو بابا هم م شهیمامانم و مامان بعد رفتن اون حالش بد م دست

 چمدونم یچجور دمیبه من نفهم زنهیو زنگ م کنهیم شیو بستر نجایا

 نجایراست اومدم ا کیبستم و رفتم فرودگاه و  رو

 ؟ دهیمهسا ؟ از کجا فهم _

 دونمی: نم

 ..... نیبا نوش خواستمیمنه اگر اون سال ازت نم ریعماد همش تقص _

 تو بود تو که رینگو تقص گهیحرف او را قطع کرد : مهران د عماد

 یا گهید زیخواهرت مهمتر از هر چ یاون موقع سالمت ینکرد یگناه

 زیعز یلیمنم خ یبرا نیو آذ نیمن ، نوش یتو هم برا یهم برا بود

 بودن

 زندیلب انگار که با خودش حرف م ریبرخاست و ز شیاز جا عماد

 و کاش بهار مردینم نینبود کاش نوش ی: کاش اون تصادف لعنت گفت

 دادینم هیبه من هد رو

 ؟ هیکاش هارو ، حرف حساب مهسا چ یا نیحاال ول کن ا _

 : امروز رفتم سراغش
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 خوب ! _

 یروپوشش کرد و سنگ کوچک بیشصت هر دو دستش را در ج عماد

 لمیتحو یگرفت : خزعبالت یبود را با نوک کفش به باز شیپا یجلو که

 شهیاز سرت دود بلند م یکه بشنو داد

 داره انتقام الشیه خاخم کرد و او ادامه داد : دختره نفهم ب مهران

 رهیگیم

 گره خورده مهران نگاه کرد یمکث کرد و به ابروها یهم کم باز

 دختره شمینم الیخ یب نمیتا خورد شدنت رو نب گهیزد : م یپوزخند

 گهیم لوفریرو به ن زیکرد که همه چ دمیتهد هرزه

 ؟ یعنینداشت  یدرخواست _

 رهیگی: نه گفتم که داره انتقام م

 ؟ یکن یمخف لوفریاز ن یخوایم یعماد تا ک _

 او به چرخش در آورد : مهران تو یانگشت اشاره اش را جلو عماد

 دمیاز مامانم شن ینکن که از صبح تا حاال به اندازه کاف حتمینص گهید

 بزنت نه یخوریزد و گفت : حاج خانوم حق داره تا م یکج خند مهران

 نه یان و بابات بگو گفتکنه همون موقع چقد گفتم به مام حتتینص نکهیا

 را باال برد : مهران بگم غلط کردم دست از سرم شیدست ها عماد

 ؟ یداریبرم
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 چند ضربه به شانه او ستادیا شیبلند شد و روبرو شیهم از جا مهران

 موضوع مرتبطم و اشتباه تو نیو گفت : عماد منم بخوام نخوام به ا زد

 کنمیبتونم برات م یدنبال کردم پس هر کار رو

** 

 زمی: عماد .... عماد پاشو .... عماد عز

 باعث دشیشد یبه سر شانه او داد تکان ها یگریکرد و تکان د ینوچ

 را از پهلوها رشیکرد مالفه ز یشده بود عماد همچنان ناله م شیداریب
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 شد سرش را به اطراف یخم و راست م شیچنگ گرفته بود و پاها به

 شد ینا مفهوم خارج م یخشکش اصوات یلبها نیو از ب دادیم تکان

 ینیبیخواب م یدار زمیشو عز داری: عماد جان ب

 کرد داریرا ب یکس دیکابوس نبا نیب گفتیآمد که م ادشی ماین حرف

 آمد نییخود کنار زد و از تخت پا یپا یکرد پتو را از رو گرید ینوچ

 سخت شده بود به شیبرا ییجابجا یشکمش گرفت کم ریرا ز دستش

 آن را پر کرد خچالیبرداشت و از آب سردکن  یوانیرفت ل آشپزخانه

 مادرش حاد بود و او به یماریگذراند ب یرا م یسخت یروزها عماد

 بود البته خواهرش یادیتنها فرزند خانواده بودن تحت فشار ز خاطر

 به او خبر بدهند عماد بعد از کردیرضوانه خانم قبول نم یبود ول هم
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 آمده بود آن هم فقط به خاطر آنکه روز بعد قرار بود شب به خانه سه

 مهین شیهمان هما هیپرواز داشته باشد و در اختتام رازیهم به ش باز

 تا شب دوباره گرید یشده شرکت کند و به گفته خودش با پرواز رها

 یرا رو وانیآب به دست به اتاق برگشت ل وانیل لوفرین گشتیم باز

 سرد کف اتاق زانو زد و دست کیسرام یگذاشت رو یپا تخت زیم

 و زدیهمچنان دست و پا م دیشانه عماد گذاشت او نا محسوس لرز یرو

 و در حال فرار بود دیترسیم یزیاز چ انگار

 : آقا عماد

 ننننننی: نوش دیکش یادیو به ناگاه فر دیباز هم لرز عماد

 دهیترسمتعجب و  لوفرینشست ن شیگفت و در جا ادیرا با فر نینوش نام

 آب را به سمت او که به تاج تخت وانیزد و ل یشد پلک رهیاو خ به

 زده بود گرفت : عماد ؟ هیتک

 شده یگفت : چ یجیاز اطراف نداشت با گ یکه هنوز درک درست عماد

 ؟

 کم آب بخور حالت بهتر هی زمیبلند شد و لبه تخت نشست : عز لوفرین

 یدیدیخواب م یداشت شهیم
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 صحنه تصادف دوباره در دیدستش را به صورتش کش کیکف  عماد
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 مثل وز وز پشه نینوش زیر یجان گرفته بود و هنوز ناله ها خوابش

 را از دست او گرفت و الجرعه سر وانی، ل زدیگوشش آهنگ م در

 وار در خودش جمع شد نیو جن دیدوباره دراز کش شیدر جا دیکش

 و کیت گذاشت در تاربالش یهم کنارش آرام به پهلو سر رو لوفرین

 تر شده بود با نوک قیاتاق به چهره او نگاه کرد خط اخمش عم روشن

 آن را لمس کرد که باعث شد او آرام اخمش را باز کند یرو انگشت

 چشم نگشود و همانطور با پلک بسته دست دراز کرد و او را به یول

 ؟ یدیترس زمیدعوت کرد : ببخش عز شآ*غو*ش

 اوهوم _

 عماد بود و یبازو یرو لوفریبه خودش فشرد سر ن شتریاو را ب عماد

 ! لوفریسر ن یعماد رو چانه

 گرفت و همانطور یزود بود که از خواب برخاست دوش کوتاه صبح

 از اتاق خارج شد لباس دیچیپینمدارش م یموها یحوله را رو که

 در حال غل یرا کنار کتر شیلرز داشت دست ها یکم یبود ول دهیپوش

 نگه داشت : سردته ؟ زدن

 دهیم یخوب یلیحس خ یعماد به عقب برگشت : نه ول یصدا با

 سیگفت و به سمت سرو یریبزرگ زد سالم و صبح بخ یلبخند عماد

 ریبا آن درگ لوفریشب ن مهیبود که از ن یآشپزخانه خارج شد فکر از

 نه به عماد نگاه کرد که ای دنشیدرست است پرس دانستیو نم بود
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 را کنار یچا وانیزد ل ریبه پن یآشپزخانه نشست و ناخونک زیم پشت

 نشست : عماد ؟ شیقرار داد و روبرو دستش

 جونم _

 ؟ یعماد نگاه کرد : خوب یقرمز از کم خواب یچشمها به

 لقمه اش را به طرف او گرفت : آره خوبم چطور ؟ عماد
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 ؟ یحرف بزن شبتیدر مورد خواب د یخواینم _

 کرد : نه کیرا به هم نزد شیابروها

 خواب لوفریآورد : ن نییدادن لقمه به او دراز بود را پا یکه برا دستش

 ادشیب ادمی گهید خوامینم دمیند یخوب

 ؟ هیک نی: نوش دیپرس خوردیکه داشت مغزش را م یسوال دیترد با

 : مادر بهار ستادیرا عقب داد و ا یشد صندل رهیعماد ت نگاه

 من تو خواب از دهنم در یهر چ خوامیازت م لویعقب رفت : ن یقدم

 رو زیبه موقعش همه چ یول ستیاالن وقتش ن یرو فراموش کن اومد

 دمیم حیتوض برات

 عماد مثل خوره به جانش افتاده بود به او که یدر زندگ یراز لعنت نیا

 راز چه بود ؟ نینگاه کرد ا رفتیسمت اتاق مطالعه اش م به

 یبه زندگ یچه بود ؟ مادر بهار چه ربط یرااو ب شانیپر یها خواب
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 کرد ؟ یداشت که خواب او را آشفته م عماد

 دهد پس یم حیتوض گفتیدرست کرد اگر او م ریلقمه نان و پن چند

 سرد شده عماد را برداشت و در یچا وانی! ل گرید دادیم حیتوض

 گذاشت ظرف ینیو در س ختیر یچا گرید یوانیکرد ل یخال نکیس

 را به ینیگذاشت س یکه گرفته بود را هم کنار چا ییو لقمه ها شکر

 و نفس ستادیگرفت و از آشپزخانه خارج شد پشت در اتاق ابتدا ا دست

 نییرا پا رهیچند ضربه کوتاه به در زد و با جواب عماد دستگ گرفت

 نشسته بود انداخت : زشیبه عماد که پشت م یدر نگاه یو از ال داد

 تو ؟ امیب شهیم

 کنار زیم یرا رو ینیس لوفریزد و به داخل دعوتش کرد ن یلبخند عماد

 را از سرش یمنف یزد که تمام فکرها یاو گذاشت عماد لبخند دست

 پراند

 ؟ یاریمنه احمق صبحونه ب یوضعت برا نی: آخه انصافه تو با ا
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 فکرت مشغول باشه و یگاه ی، تو هم حق دار یستیتو احمق ن _

 ینداشته باش یکار چیه حوصله

 ینیکتاب درون دستش را بست و کنار گذاشت همان طور که س عماد

 پاشو موهات رو خشک کن خورهیگفت : سرت سرما م دیکشیجلو م را
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 برم دیخشک شده با گهیسرش را محکم تر کرد : د یحوله رو لوفرین

 بکشم برس

 لبش یرو یموز یکرد و لبخند ریسراز شیشکر را در چا عماد

 ! تنشس

 ارمیب ییبرات چا رمیمن م میبا هم صبحونه بخور نی: پس بش

 ؟ نجایا _

 با خنده به طرف در رفت عماد

 بداند تا آنکه صبحانه نیدر مورد نوش شتریدوست داشت ب لوفرین

 حال امدیدلش ن دید یشانیخنده او را بعد از آن پر یوقت یول بخورد

 را خراب کند خوشش

 عماد را در دهانش گذاشت و متوجه حضور او پشت یاز لقمه ها یکی

 قرار داد و خودش زیم یرا رو یشد و دستش که از پشت چا سرش

 گهید نیبش ای: ب ستادیاو ا پشت

 بود دوباره صاف کرد و آرام حوله دهیاو را که به پهلو چرخ عماد

 ؟ یدکتر فتح یکنیکار م یسر او را باز کرد : چ یرو

 و تکون هم نخور یسر جات خانوم دکتر صانع نیش: ب دیآرام خند عماد

 موهات رو برس بکشم خوامیم

 دلبرانه کرد : عمااااد بعد از صبحونه خودم برس یخنده ا لوفرین

 کشمیم
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 بلد یبگ یخوای: م ختیدر هم بر هم او را دورش ر یموها عماد

 باز کردن چند تا گره مو سخت تر از باز گهیخانوم دکتر ؟ د ستمین

 ستیرگ آئورت که ن کردن
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 و اجازه داد او به کارش برسد عماد نرم برس را دیباز هم خند لوفرین

 او را یموها یبا حوصله گره ها یکی یکیو  دیکشیاو م یموها یرو

 اتاق هینظرت چ لویگفت : ن دیکشیکرد همانطور که برس را م یم باز

 اتاق بچه ؟ یکنن برا یواریکاغذ د انیرو بگم ب مهمان

 اتاق مهمان ؟ _

 اتاق خودمونم هست ی: آره اتاق کنار

 یاستفاده افتاده رو برا یدوست داشتم اتاق بهار که ب شتریعماد من ب _

 رو هم شیواریپرده و کاغذ د ستین یازیتازه ن میبچه آماده کن اتاق

 میکن عوض

 بارها میبه اتاق بهار دست بزن خوامیعماد رفت : نه نم یاز لبها لبخند

 فکر کن خونه سه تا اتاق ستیبهت گفتم فکر کن اون اتاق تو خونه ن هم

 نه چهار تا داره

 در دست فشردیو دست او که برس را م دیبه طرف او چرخ لوفرین

 یهم نداره که تو خونه من برا یلیدل ستین نجای: عماد بهار ا گرفت
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 که یلدر حا رمیبگ دیاتاق رو ند نیا تونمیاتاق داشته باشه من نم خودش

 چشمم به رونیب امیکشون م ازهیدارم از اتاقم خم یروز صبح وقت هر

 نداره یاشکال میبه اون اتاق دست نزن یگیاگر تو م یول خورهیم درش

 زارمیبه نظرت احترام م من

 او یمحکم شده به پشت موها یپشتش را به او کرد عماد با فک دوباره

 کیکرد ؟  یم یکرد ؟ با خاطرات بهارش خداحافظ یشد چه م رهیخ

 میسال و ن کیبود که بهار را از خودش دور کرده بود و  میو ن سال

 که او باز یوقت داشت تا او دوباره به کنارش باز گردد زمان گرید

 مناسب شیبرا گریآن اتاق د نیزایشد و د یهفت ساله م یدختر گشتیم

 نبود

 کرد خی تیی: عماد چا
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 زیبست و کنار او پشت به م گرید یحرف چیه یمو را آرام و ب کش

 لویداد : ن زیبه لبه م هیو تک ستادیا

 گذاشت و به عماد که در آن لباس زیرا لبه م شیچا وانیل لوفرین

 نگاه کرد بردیدل م یو سرمه ا دیسف یورزش گرمکن

 گهید میسال و ن کیاز اقامت بهار گذشته و  میسال و ن کی گمی: م

 ی..... اممم تو دوست ندار یتمومه توووو .... دوست ندار اقامتش
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 من برگرده ؟ شیپ بهار

 دارم خوووب کی، اون موقع من خودم بچه کوچ دونمیعمااااد من نم _

 فکر نکنم بتونم یول سوزهیبهار که پدر و مادر نداره م یدلم برا منم

 کنم قبولش

 یبا استرس زد : حق دار یلبخند عماد

 سر هی مارستانیب رمیطرف در اتاق رفت و در همان حال گفت : م به

 لباس بپوش تو رو هم سر یخوایفرودگاه م رمیبعد م زنمیمامان م به

 بزارم خونه مادرت وگرنه خودت با آژانس برو در هر صورت راهم

 نمون تو خونه تنها

 را به هم فشرد و سکوت کرد شیلبها لوفرین

** 

 کارت یخدا بگم چ یآ یداد : آ نییکنان پشت کفشش را پا یل یل گالره

 شاالیا یمردم از پا درد ، مهاباد یبش لیکه ذل شاالی، ا یمهاباد کنه

 .... ی، مهاباد یبش کچل

 کیبه تو گفته که کفش کوچ یداره ؟ ک یچه ربط یبه استاد مهاباد _

 ؟ یبخر

 شوهر یز همکاراها انقد ا زنمتیم لویرا گرد کرد : ن شیچشمها گالره

 نکن یطرفدار جونت
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 به کنهیم تیکفشت پات رو اذ گهید گهی: خوب راست م دیخند مژگان

 ؟ یکار دار یننه مرده چ اون

 ادهیدر پ یرا به درخت گریدستش را به کمرش گرفت و دست د لوفرین

 گرفت مژگان که متوجه عقب ماندن او شد به پشت برگشت رو

 ؟ لویشد ن ی: چ

 اش نشسته بود را با دست گرفت یشانیدانه درشت عرق که به پ لوفرین

 فقط خسته شدم ستین یزی: چ

 حرف نزن یبه استاد مهاباد گهیدر حدقه چرخاند : بعد م یچشم گالره

 نه میخوردیکرده انقد چرخ نم یاگر به خاطر اون کتاب که معرف آخه

 یشدینه تو خسته م زدیمن تاول م یپا

 برو خونه من و گالره ، اون کتاب رو ریبگ یتاکس هی یخوایم لوی: ن

 میخریتو هم م یبرا میکرد دایپ که

 یاش را به گالره داد تاکس یتکان داد و کارت اعتبار یسر لوفرین

 گرفت و به خانه بازگشت یدربست

 مقنعه اش را گرشیچرخاند با دست د یرا در قفل م دیطور که کل همان

 و همزمان با ورود به دیمانتو را جلو کش قهیآورد و کالفه و خسته  در

 از داخل بهیغر یمرد یصدا دنیاش فوت کرد که با شن قهیدر  خانه

 دیسرش کش یمقنعه را نامرتب رو ستادیکوب ا خیم شیسر جا خانه
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 بهیکه مرد غر ییشده بود که متوجه حرف ها رهیانقدر بر او چ ترس

 لرزان ینبود عقب عقب رفت تا پشتش به در خورد با دست زدیم

 ییفشار دهد با صدا نییدر را گرفت و تا خواست آن را به پا رهیدستگ

 بار تمام بدنش شل شد و دستش نیا یول ستادیا شیدوباره سر جا گرید

 افتاد نییپا رهیدستگ یرو از

 ها یکنیکار م یچ نمی: دستت درد نکنه مهندس بب

 هنوز انگار استفاده لشیشده و وسا نیزایاتاق که تازه د نیر اآخه دکت _

 نشده
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 کن شیجا بردار و دوباره طراح هیهمه رو  ستی: برام مهم ن

 آخه ..... _

 نو باشه زیهمه چ خوامیم مونیبچه تو راه ی: آخه نداره گفتم که برا

 ستیهم مهم ن پولش

 ؟ نیکنیکار م یچ یقبل یها لهیبا وس _

 کار کنم به نظرت ؟ ی، چ دونمی: نم

 پولشه یتخت و کمد کل نیفروش ، ا یبرا نیکن یبه نظر من آگه _

 کردن با ی: خوب پس همه رو ببر انبار فروشگاهتون زحمت آگه

 نصف نصف یفروخت یهر چ خودت
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 که مهندس خوانده شده بود از اتاق خارج شد و پشت سرش یمرد ابتدا

 آمد رونیشانه مهندس قرار داده بود ب یکه دستش را رو یدر حال عماد

 من بفرس..... لیمی: شما طرحاتون رو به ا

 بود حرف در دهانش دهیکه به در خانه چسب دهیرنگ پر لوفرین دنید با

 قدم برداشت لوفریدستش را از شانه مهندس جدا کرد و به طرف ن ماند

 ؟ یاومد یحالت خوبه ؟ ک لوفری: ن

 گرفته گفت : فکر کردم دزد اومده ییا صدازد و ب یلبخند مهین لوفرین

 دمیترس

 و نفسش را دیپشت گردنش کش یلبش را از داخل گاز گرفت دست عماد

 یلیعوض کردن موضوع به مهندس که خ یفرستاد برا رونیب کجای

 زدن اطراف کنترل کند اشاره دیداشت خنده اش را با د یسع آشکارا

 از یکی شونیاز دوستان من و دکوراتور هستن ا ی: مهندس افضل کرد

 یصنعت چوب رو دارن من ازشون خواستم برا یبرندا نیمعتبرتر

 انیدکور اتاق بچه ب یطراح

 سست به سمت اتاق یمهندس تکان داد و سپس قدم یبرا یسر لوفرین

 نیبه کارتون برس شمیخودشان برداشت : مزاحمتون نم خواب
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 کرد و وارد اتاق خودشان شد و در را یق بهار اخمدر باز اتا دنید با
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 تخت یرا جلو فشیسرش بست مقنعه را از سرش برداشت و ک پشت

 مانتواش را باز یرها کرد بند جلو فیکالسورش را هم کنار ک انداخت

 عماد و یتعارفات و خداحافظ یصدا دیتخت دراز کش یو رو کرد

 با دیرا شن یبسته شدن در ورود یآمد پس از آنکه صدا یم مهندس

 چند ضربه به در اتاق خواب آمد و متعاقب آن یکوتاه صدا یا فاصله

 را بسته بود و به شیچشمها لوفریدر را باز کرد و وارد شد ن عماد

 بود دهیخواب پهلو

 یگرفتیم یترم رو مرخص نی: کاش ا

 ار شیفرو رفتن لبه تخت متوجه نشستن عماد لبه آن شد چشمها با

 کنه ، تیدانشجوهاش رو اذ ادیخوشش م یدکتر مهاباد نی: ا گشود

 شهیم یبشه پزشک بهتر تیاذ شتریدانشجو ب یبهش گفتن هرچ انگار

 : چطور ؟ دیکرد و به طرف او چرخ یتک خنده ا عماد

 میگشتیرو م شیکتاب فروش یانقالب و پاساژا میاز ساعت دو داشت _

 کرده یکتاب که به عنوان منبع معرف هی دنبال

 او گذاشت : از دو تا چند ؟ یبازو یاخم کرد و دست رو عماد

 تا چهار _

 تو متوجه لویرا درشت کرد : ن شیبا حفظ همان اخمش چشمها عماد

 ؟ یخودت هست وضع

 حس نیرا بست و سکوت کرد ا شیچشمها یبا ضعف و خستگ لوفرین
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 شتریب گذشتیداشت هر روز که معماد را دوست  یو نگران تیحما

 شد یعماد م وابسته

 وضع دانشگاه نیتو با ا زارمیمن نم یریبگ یترم رو مرخص نیا دی: با

 یبر

 بدنش ستون کرد : عماااد ریشد و آرنجش را ز زیخ مین لوفرین
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 حال و روزته نیروز اول ترمه و ا نی؟ بب یتونیمگه م _

 داره ؟ عماد من امروز خسته شدم چون رفتم دنبال اون ی: چه ربط

 به نیآره قبول دارم اشتباه کردم که با بچه ها رفتم انقالب و از ا کتاب

 نکنم یرو ادهیپ ینطوریا گهید دمی، هم به خودم و هم به تو قول م بعدم

 بسپرم به بچه ها دارویخر نطوریا و

 برخاست دستش را به کمرش زد و شیکرد و از جا یکالفه پوف عماد

 رو مارستانیتا نه شب ب یکالسا ی: بر فرض دنبال کتاب نرفت گفت

 ؟ یکنیم کاریچ

 اسم او را برد : دهینشست و بلند و کش شیبا اعتراض سر جا لوفرین

 عمااااد

 ؟ هیفوت کرد : چ رونینفسش را به ب عماد

 رو یعمل یواحدا رمیخودم م شمیم تیدارم اذ دمیاگر د دمیقول م _
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 شیدندان ها یعماد زبان رو دارمیها رو برم یو فقط تئور کنمیم حذف

 نهیآ زیسکوت کرد و به سمت م یفرو کش کند کم تشیتا عصبان دیکش

 را شیگذاشت و به جلو خم شد چشمها زیرا لبه م شیو دست ها دیچرخ

 دوست داشت و دلش یلیرا دوست داشت ، او را خ لوفرین بست

 در برخوردش تند رفته بود یبه او وارد شود کم یا یسخت ستخواینم

 بود باعث آن بود و شیکه رو ییشد فشارها یم یروزها زود عصب نیا

 ینیکه بر دوشش سنگ یاز بار ینبود که کم یو دار کس ریگ نیا در

 یمادرش و رو شدن دستش برا یطرف سالمت کیکرد کم کند از  یم

 اعصابش یمهسا به اندازه کاف یدهایفشارها و تهد گری، از طرف د او

 و درک لوفرین هیحساس شدن روح نیب نیو در ا دیکشیبه چالش م را

 بردیم لیشده اش را به تحل فیاعصاب ضع گریاو د کردن

 بغ لوفریبه ن نهیکه پشتش به او بود سرش را باال آورد و از آ همانطور

 هر چند یز کند و لبخندرا با شیکرد اخم ها ینگاه کرد سع کرده

 موضوع خواستیبه او نگاه کرد م نهیبه او بزند همانطور از آ کوچک
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 اتاق یبرا یا دهیا ای یرا عوض کند : تو نظر شیپ قهیچند دق بحث

 ؟ یندار بچه

 نگاه کرد : نه فرصت نهیسرش را باال گرفت و به چهره او از آ لوفرین
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 بهش فکر کنم نشده

 و لبه آن نشست : دیتخت جلو کش یمکث کرد و خودش را رو یکم

 ؟ یاتاق بچه در نظر گرفت یعماد چرا اتاق بهار رو برا گمیم

 داد و دست به هیتک نهیآ زیو پشتش را به م دیبه طرف او چرخ عماد

 ؟ یخواستیرو نم نیشد : مگه تو هم نهیس

 ه نظرتشد ک یپس چ شهینه و نم یتو که گفت یخوووب چرااا ول _

 کرد ؟ رییتغ

 دکور به هم رییتغ نیکه دلش از ا یزد در حال حیمل یلبخند عماد

 .... یول دیچیپیم

 خونه نیا یکنیم یخونه زندگ نیتو ا ی: چون عشقم مهمتره ، تو دار

 و انتخاب تو حرف اول یپس راحت یخونه ا نیتوئه و تو خانوم ا مال

 زنهیم رو

 از دییگرفتن تا یاو کرد و برا یلبها یبه لبخند کش آمده رو ینگاه

 او گفت : هوم ؟ طرف

 برخاست و دستش را دور گردن او انداخت : تا حاال شیاز جا لوفرین

 ؟ یزن یگفته چقد قشنگ حرف م یکس

 تیلبخند رضا نیهم دیاو زد و بلند خند یموها یرو یاب**و*س*ه  عماد

 شود بر یرا پس بزند و مشت شیها یتیتمام نارضا توانستیم لوفرین

 دست به اتاق بهارت نزن ! گفتیآن سمت دلش که م دهان
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 دکوراتور یبه شکم عماد زد : بدجنس چرا نگفت یآرام مشت لوفرین

 ؟ یاریب یخوایم

 یکه خودت با اومدن ب یبش زیسورپرا خواستمیم نکهیبه خاطر ا _

 یخرابش کرد موقعت
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 ش خوب هست ؟مهندسه کار نیا نمی: حاال بب

 که نهیا شیبه روزه خوب یبرندا نیاز بهتر یکیآره بابا گفتم که  _

 از موکت کف و کاغذ یعنی دنیتا صد کار رو خودشون انجام م صفر

 دنیخودشون ارائه م یگرفته تا لوستر رو با طراح یوارید

 شهیم یلیکه خ نشیهز نی: خوب ا

 تار موت هی یاز حد گشاد گفت : خوب بشه فدا شیب یبا لبخند عماد

 میکم کم به اسمشم فکر کن دیبا یدخترم راست یخنده ها یفدا اصالً

 کایلبه تخت نشست و با ذوق گفت : ن لوفرین

 به جلو آمد : بازم فکر شیبا تفکر تکان داد و چانه و لبها یسر عماد

 یرو اوک نیمه مینکرد دایاسم خاص تر پ هیاگر  میگردیو م میکن یم

 میکن یم

 با خنده کردینم دایپ یتر از اسم گذار نیریش یکه انگار بحث لوفرین

 سای: نک گفت
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 کرد : نوچ یمصنوع یاخم عماد

 نهال _

 : نه

 نرگس _

 : حرفشم نزن اسم خواهر مرحومم بوده داغ بابام رو تازه نکن

 ناردونه _

 ی: مثل اسم غذاس ، ناردون

 ندا _

 : نه

 یکین _

 : نه

 سانین _

 هیاش داد : حتما رنگ پوستش هم آب ینیبه ب ینیچ عماد
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 نوشابه هم اسمه ی: به خدا اسمه حت دیخند لوفرین

 از دی: حاال چرا با دیعماد بلند خند» ن« مثال اسم عال چشه ؟  باشه

 : عماد عال که اسم پسره دیخند شتریب لوفرین

 چند تا اسم دختر با هیعماد شانه باال انداخت : خوب » ع« بده  شنهادیپ
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 عفت ، عصمت ، عزت _

 را لوفریکش دار گفت که خنده ن یباال انداخت و نوچ ییابرو عماد

 عماد عشرت جا موند چطوره ؟ به نظرم اگر مثل یداد : راست شدت

 رخانوم دکت شهیهم م ینیباباش دکتر بشه اسم با کالس و سنگ مامان

 یفتح عشرت

 را در هوا تکان تکان داد : بلند شو بلند شووو که فکر شیدست ها عماد

 شده حاال بعدا سر فرصت لیمغزت تعط یکرد یرو ادهیپ یادیز کنم

 یاسم خوب و با معن هیدنبال  میگردیم

 رُکسان _

 ؟ ی: چ دیپاشنه چرخ یکه به طرف در برگشته بود رو عماد

 رُکسان _

 رو دوست داشتم یکی نیبه لب عماد آمد : ا یلبخند

 بهتر از یگفت : رکسان فتح رفتیکه دوباره به طرف در م یحال در

 هیفتح عشرت

 با یکی نی: ا دیخند» ن« چرا ؟  شهینم شروع

 باال انداخت : در عوض با یشانه ا لوفرین» ن«  نیهم یعنی شهیم تموم

 هیبچه کاف هی

 باش که من از پسر دار الیخ نیکرد و گفت : به هم نیریش یاخم عماد

 بگذرم شدن
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 ؟ یکنیپسر پسر م یعماد روان شد : عه عماد چرا ه دنبال
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 سالم باشه حاال کنمیم ی: شوخ دیو لپ او را نرم کش دیبلند خند عماد

 باشه پسرم

 عماااااد _

 ردچنان به قهقهه افتاد که چند بار سرش را به پشت پرتاب ک عماد

** 

 پتو داد رنگ ریکرد و دوباره دست رضوانه خانم را ز ینوچ یناراض

 مثل اهشیس یرفته بود چشمها لینبود و به وضوح تحل رزنیپ یرو به

 نبود کالفه یخوب یعالمتها نهایعماد ا یشده بود و برا یتوخال یگو دو

 تخت گریبه پدرش که طرف د یفشار سنج را برداشت نگاه دستگاه

 ییرفتن بود با قدمها لینشسته بود کرد او هم در حال تحل یمبل یرو

 زیم یبلند از اتاق خارج شد دستگاه فشار سنج را رو یول آهسته

 ؟ ییگذاشت : خانم رضا یپرستار

 آورد : رونیب یپرستار ستگاهیسرش را از در اتاق واقع در ا پرستار

 دکتر ؟ بله

 نیآماده کن زیالید یمادرم رو برا _

 تر: چشم دک
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 بخش به راه یپرستار تکان داد و به سمت خروج یبرا یسر عماد

 کرد همانطور اهشیبه صفحه س یاش را در آورد و نگاه یگوش افتاد

 کرد مادرش یرا آماده م یاول جمالت دیبا زدیسمت اتاقش قدم م به

 ماه کیحاال بعد از گذشت  یبه خواهرش خبر دهد ول دادینم اجازه

 رضوانه خانم تیماه وضع کی نیدر ا دیایب دیو بامطمئن بود که ا گرید

 یرا در حال خداحافظ یادیز مارانیعماد که ب یشده بود و برا حادتر

 به آخر خط سخت نبود دنیرس صیبود تشخ دهید یزندگ از

 شماره ضربه زد وارد اتاقش شد یرا باالتر گرفت و مطمئن رو یگوش

 ی: الو ها دیچیپ یکودکانه در گوش ییسپس صدا یدر پ یبوق پ چند
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 وروجک یگفتنت چطور یاون ها یبه لب آورد : من فدا یلبخند مهین

 ؟

 ندیبب غشیبهار را همراه ج دنیباال پر توانستیفرسنگها دورتر هم م از

 یی: بابا

 ؟ گذرهیبابا ؟ خوش م یخوب _

 ی: ممنون دد

 پدرسوخته عمه کجاس ؟ یشد یچه خارج _

 خورنیم یدارن ت اردیتو  دی: عمه با عمو سع
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 از در هم حرف زدن او کرد : عمه رو صدا کن یخنده آرام عماد

 دارم کارش

 از گوشش فاصله یرا کم یمانند بهار باعث شد گوش غیبلند و ج یصدا

 دهیخط شن یشاد عاطفه از آن سو یبعد از چند لحظه کوتاه صدا دهد

 عاطفه را با هم داشتند جانیپر از ه یول یعاد یابتدا احوالپرس شد

 رانیکه به ا دیچطور به او بگو دانستیکرد نم یمن و من م یکم عماد

 مادرش با او به دل دارید نیتا حسرت آخر دیایکه ب دیچطور بگو دیایب

 نماند شانیدو هر

 ؟ کنهینم تی؟ اذ کنهیکار م ی: بهار چ

 نیبا ا یکار کرد یچ رهیگیبهانه تورو م گاهینه خوبه اونم گاه و ب _

 که ورد زبونش بابامه ؟ بچه

 هم یلیخ کنهیداره باهاش زبان کار م تای: آرم دینرم و آهسته خند سپس

 داشته شرفتیپ

 دمیآره د _

 : مامان و حاج آقا چطورن ؟

 اش یهمان نقطه حساس عماد گذاشت و با سوال بعد یدست رو عاطفه

 دلم شور دهیجواب نم زنمیگ مبه مامان زن هیمدت هیرا فشار داد :  آن

 افتاده
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 عاطفه .... گمیامم م _

 ییییتونی: م دیکش قیعم ینفس

 شده ؟ یگفت : عماد چ زدیدر آن موج م یکه نگران ییبا صدا عاطفه

 ای: عاطفه ب دیکرد و آنها را به عقب کش شیموها انیدستش را م عماد

 رنگ اتاق افتاد : یتک مبل خاکستر ینتوانست تحمل کند و رو گرید

 ایبه خاطر مامان ب ایب فقط

 شده ؟ یمن عماد چ یخدا _

 و یبتون دیبا گمیم یتونیاگر م گمیعاطفه نم ستی: مامان حالش خوب ن

 نتیتا بب ایب یایب

 امیعماد م امیخواهرش را حس کرد : م یهمانجا اشک ها از

 ایکن و ب فیکارات رو رد یتونیم عتریسر یهر چ _

 امیم دیبا سع گهیگرفت و گفت : عماد من تا دو سه روز د ینفس عاطفه

 خدافظ

 منتظرتم خدافظ _

 : عاطفه دیبه ذهنش رس یفکر ناگهان

 جونم عماد _

 : مامان دوست داره قبل ازززز ...

 بهار تنگ شده من یقبل از مرگش : مامان دلش برا دیآمد بگو ینم دلش
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 اریاونم با خودت ب فرستمیسفرش رو م نهیهز

 ارمشیرو نزن م نشیحرف هز _

 : خدافظ

 خدافظ _

 بود ینیانداخت بار سنگ شیکوچک جلو زیم یرا قطع کرد و رو تلفن

 چند ضربه به در اتاق خورد با یاز دوشش برداشته شده بود صدا که

 برخاست و در را باز شیچشم بر هم نهاد و از جا یلحظه ا یکالفگ

 ؟ یخوایه بود : مهمون نمداد هیاش تک یچوب یبه عصا یحاج فتح کرد
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 دییبا دست به داخل اشاره کرد : بفرما عماد

 بابا نیرا پشت سرش بست و به همان تک مبل اشاره کرد : بش در

 یبرق یاتاق بود و کتر یکه انتها یکوچک نتیکه به سمت کاب همانطور

 ؟ زیالید یگفت : مامان رو بردن برا رفتیآن قرار داشت م یرو

 عماد غصه یتکان داد او هم پا به پا نییبه پا یفقط سر یفتح حاج

 را کنار هم گذرانده بودند شانیسال از زندگ یبود کم نبود س خورده

 شد گفت که یشروع نشده بود و م یبا عشق و عاشق شانیزندگ دیشا

 سال انقدر یس نیکم کم در ا یآنها را کنار هم قرار داده بود ول اجبار

 هم تب یگریتب هر کدامشان د کیهم وابسته شده بودند که با  به
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 کرد یم

 ؟ چرا روز به روز داره شهی: عماد پس چرا حال مامانت بهتر نم

 ؟ رهیم نیاز ب شتریب

 نتیکاب زیم یرا رو وانهایهمانطور که پشتش به پدرش بود و ل عماد

 زیالید نیکه ا نی؟ ا گفتینگاه کرد چه م شیروبرو واریبه د دادیم قرار

 یبدتر یمنتظر خبر ها دیبا نکهیندارد ؟ ا یچندان ریتاث گریهم د شدنها

 تواند مادرش را از مرگ نجات دهد ؟ یمعجزه م کیفقط  نکهی؟ ا باشند

 ییسخت بود و سخت تر آن بود که به تنها نهایبود ، گفتن همه ا سخت

 دیکشیهمه غم نگفتن را به دوش م نیا

 شما زنگ زدم به عاطفه یپا شی: پ

 یا سهیک یچا کیآب جوش را به همراه  وانیبه پدرش برگشت و ل رو

 گهیداد : تا چند روز د هیکارش تک زیگذاشت و خودش به لبه م شیجلو

 ادیم

 ارهیبهارم ب یگفتیمکث گفت : م یتکان داد و با کم یسر یفتح حاج

 حسرت به وامخینم نمشیبتونم بب گهیبار د هیکاش  گهیهمش م رضوان

 بمونه دل
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 خورد : گفتم یعماد تکان کوچک لب
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 انداخت وانیرا برداشت و داخل ل یا سهیک یدوال شد و چا یفتح حاج

 : عماد ؟

 کنار دستش برداشت و به او نگاه کرد وانیسر از ل عماد

 ؟ یبا مهسا رو به هم زد تی: چرا اون سال نامزد

 من یاشتباه بود تو زندگ هیزد : مهسا  یبا تلخ یپوزخند عماد

 من یدیانجام نم یرو الک یکار چیجواب سوال من نبود تو ه نیا _

 شناسمتیم

 دمشید یمهمون هی: تو 

 ؟ یا ی؟ چجور مهمون یمهمون _

 ! شهیم دایتوش پ یزیبود که همه چ یی، از اون جور مجلسا یپارت هی: 

 ینبود زایچ نی؟ تو که اهل ا یخواستیم یتو اونجا چ _

 یمهمون نیوقت به ا چی: منم ه دیموهاش کش انیم یدست یعصب عماد

 بار ، بار اول و آخرم بود هیهمون  رفتمینم ها

 رو بگو شیخوب بق _

 یلیدانشگاه بود من سال چهارم بودم خ یاز بچه ها یکیمال  ی: مهمون

 در هم بود اگر اصرار اون دوستمون که یپلوغ بود همه چ شلوغ

 یا یمهمون نیبود نبود محال بود من و مهران پا به همچ مونیهمکالس

 ما با هم رستانی، از زمان دب گهید دیشناسیمهرانم که خوب م میبزار

 گاریو همه کارامون با هم بود مهران که دود س زمونیو همه چ میدوست
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 رفتم از میزودتر بر ایها حالش رو بد کرده بود گفت ب یدنینوش یبو و

 دمی.... تو اتاق د هی دمی.... که د ارمیم و مهران رو باتاق کت خود تو

 کوتاه و لخت .... با یو به شکل زننده ا ییدختر .... که لباس طال هی

 پسر که مست بود .... تو بغل هم بودن .... پشت دختره به من بود هی

 ی.... سع دشیبوسیداده بود دختره داشت با ولع م هیتک واریبه د پسره

 .... کتامون رو فتهیاز حد پشت لباس دختره ن شیب ینگاهم به باز کردم
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 که دختره متوجه من شد و رونیب امیبرداشتم و خواستم از اتاق ب عیسر

 طرفم برگشت به

 کف دو دستش را به صورتش دیدیهنوز آن اتفاق را به چشم م انگار

 بازم هم شیاون همه آرا ریاز ز ی: باورش برام سخت بود ول دیکش

 اونجا گهیکه جلوم بود مهسا بود د یاون مهسا بود دختر شناختمشیم

 میچرخ خورد ابونایتا نصفه شب تو خ رونیب میو با مهران اومد نموندم

 من دونستمیم رتیغ یبر خورده بود نه اصال خودم رو ب رتمیغ به

 یبرا یلیبابا خ دونستمیدست اون کرده بودم اون رو مال خودم م حلقه

 هی یکه هنوز حت یو زمان دونهیکه حق خودش م یمرد سخته زن هی

 نهیهم ازش نگرفته تو اون حال بب کیکوچب**و*س*ه 

 بود که نیکه تونستم بکنم ا یخورد شدم له شدم تنها کار شکستم
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 به هم بزنم مینامزد

 ؟ یچرا همون موقع نگفت _

 خودم رو نشونه رتیغ گفتمی؟ تف سر باال بود اگر م گفتمیم ی: چ

 گرفتمیم

 کرمان ؟ یرفت نیهم یبرا _

 به دیترسیم دیچرخیتکان داد : مهسا مدام دورم م نییرا به پا سرش

 گرفتم و تا تموم شدن یکالفه شدم انتقال یبزنم منم وقت یحرف باباش

 رفتم کرمان طرحم

 ! گهیمهرانم که دنباله روئه تو بود د نیا _

 بهش گفتم تو بمون یهر چ وونسیکرد : اون د یتک خنده ا عماد

 مراقب مادر و خواهرات باش گوش نداد تهران

 موند یبا حسرت ادامه داد : که کاش م سپس

 مادر بهار ؟ _

 اش مشغول کرد یا سهیک یسر تکان داد و خودش را با نخ چا عماد

 ... ینپرسد ول گریدلش دعا کرد پدرش از مادر بهار د در

 

361 

 : از اولش برام تعر......

 چند ضربه به در اتاق نگذاشت او حرفش را ادامه دهد عماد یصدا
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 فوت کرد و به طرف در رفت و با باز رونیحبس شده اش را به ب نفس

 به حاج لوفریمواجه شد ن لوفریخسته ن یکم یدر با چهره شاد ول کردن

 یعماد با اخم و بد خلق دیسالم داد و از عماد حال مادرش را پرس یفتح

 نجای؟ ا یخاطره تلخ گفت : تو مگه کالس نداشت از مرور آن حاصل

 ؟ یخوایم یچ

 شروع میهم مثل او اخم کرد : کالسم کنسل شد گفتم تا کالس بعد لوفرین

 میاومدم با هم بر یینجایکه گفتن تو هم ا نمیمادرجون رو بب امیب بشه

 دمیکه چه خوب شد حاج آقا رو هم د ششیپ

 من انقد مهم بود که به خاطرش از دنید یعنیکرد :  شتریب یاخم عماد

 باال ؟ یایها ب پله

 یبغض کرد عماد پوف لوفریبا تشر اسم عماد را صدا زد ن یفتح حاج

 طرف نیرا به ا زیپشت م یداد صندل رونیو نفسش را با صدا ب دیکش

 به خاطر زمی: ببخش عز ندیخواست که بنش لوفریآورد و از ن زیم

 نمیمن برم بب نینیکم بش هیتا تو و بابا شدم  یکم عصب هیمامان  تیوضع

 نشینیبب نیاینه و با انتقال مامان به بخش ب ایتموم شده  زیالید

** 

 باران یعنی نیآسمان را پوشانده بود و ا اهیس یبه باال کرد ابرها ینگاه

 با دیدیروزها کمتر عماد را در خانه م نیراه بود دلش گرفته بود ا در

 کند ، یمعجزه م شیکه با دست ها یآوازه پزشک جراح جوان دنیچیپ
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 بود همان زمان یماه کیبا هم بودن داشتند و االن که  یبرا یکم وقت

 از او دور توانستیرا هم کمتر داشتند عماد نگران مادرش بود و نم کم

 به یذوق زدگ یکالسش کنسل شده است با کل دید یوقت لوفرین باشد

 امدهیبه خانه ن شبیعماد را که د خواستیمادرشوهرش م دنید بهانه
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 عماد از اتاق خارج یوقت دیبا برخورد تند او بادش خواب یول ندیبب بود

 از طرف دلدارش را یدلش دلدار یداد ول شیدلدار یحاج فتح شد

 کیکه  خواستیناب عماد را م یاز آن محبت ها یدلش کم خواستیم

 را به دستش داد و گفت که در چییعماد سو یوقتشده بود  ایمیبود ک ماه

 یو ب دیمادرشوهرش را بوس دهیرنگ پر یمنتظرش باشد رو نیماش

 سردش شده بود و آمدن عماد یرفت کم نگیو چرا به پارک چون

 با باز شدن در سمت راننده و نشستن عماد پشت یشده بود ول یطوالن

 و دیرا به هم مال شیعماد دست ها دیطول نکش شتریانتظارش ب فرمان

 ستیآنها ها کرد : سرد شده ها تو سردت ن نیب

 نه _

 از کجا آب یسرد نیا دیجواب او شد و خودش فهم یمتوجه سرد عماد

 را روشن کرد و نیتلخ باال رفت ماش یگوشه لبش به لبخند خوردیم

 امیاالن م نیبش گهید قهیکرد : چند دق ادیآن را ز یبخار
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 لب ریرا در بهت قرار داد ز لوفریرد و رفت و نسرعت در را باز ک با

 کرد : چش شد ؟ کجا رفت ؟ زمزمه

 به لوفریکه عماد باز گشت دوباره پشت فرمان نشست ن دینکش یطول

 بود رهیگرفته بود خ دنیباران که تازه به بار زیو قطرات ر رونیب

 ؟ یشانه او را لمس کرد : قهر عماد

 جوابش را داد : نه ردیآنکه نگاه از باران بگ یب لوفرین

 یپس دلخور _

 کم هی: 

 به من نگاه کن _

 شاخه دنیبالخره دل از آسمان کند و به طرف او برگشت و با د لوفرین

 بر لبش آمد و همان یکه طرفش گرفته شده بود لبخند یرز قرمز گل

 کوچک هم فراموشش شد گل را از دست عماد گرفت و با یدلخور

 وونهیکوچک گفت : د یا خنده
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 خانومم از دست من دلخور باشه نمی: نب دیخند عماد

 یخاکستر یحال و هوا ریشده عماد بود که از ز ایمیهمان محبت ک نیا

 سر بر آورده بود شیروزها نیا

** 
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 که از ییداشت دلشوره ها یمختلف یدر تب و تاب بود دلشوره ها دلش

 رد بهار دست عاطفه را رها کرد و بهآو یطرف به او فشار م همه

 مشخص یآمد ول یطرف نم نیبه ا شیصدا دیدو یا شهیش وارید طرف

 از آن دختر بچه افسرده و یخبر گریکند د یم غیج غیبا ذوق ج بود

 اش یسرخاب یبود و حاال در آن پالتو دهینبود بهارش قد کش یخجالت

 نشست تا هم قد بهار شود لب شیدر جا دیرسیبه کمرش م بایتقر قدش

 دیدلم برات تنگ شده بود بهار با خنده سرش را به عقب برد و خند زد

 را دوست یادگاری نیدختر را دوست داشت ا نیدل عماد را برد ا و

 یبا لبخند دیخودش نگه دارد سع شیاو را پ توانستیکاش م داشت

 راه یبه طرف بهار آمد و او را بغل کرد و به طرف خروج بزرگ

 عاطفه زودتر از همسرش و بهار خارج شد با سرعت به طرف افتاد

 او فرو رفت و به محض آ*غو*شحرکت کرد و با بغض در  عماد

 سرش به سر شانه افتاده برادرش سد چشمانش ترک برداشت دنیرس

 دشیرا گرفت و به عقب کش شیبازو دیسع

 نه یکه به عماد کمک کن یخودت کنترل کن تو اومد زمی: عاطفه عز

 بده یعماد تورو هم دلدار نکهیا

 اش بند هیگر یکوچک داد ول یو سرش را تکان دیعقب کش یکم عاطفه

 که یبود و هنوز بغض داشت عماد موجود کوچک دوست داشتن امدهین

 حرکت کیحلقه بسته بود را از خودش جدا کرد و با  شیزانوها دور
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 عشق من دلم برات تنگ یش فشرد : چطورا نهیرا باال آورد و به س او

 بود شده
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 را نشان داد و گفت : دل من انقد شده بود برات شینوک انگشت ها بهار

 انقد شب گفتنیبابام م شیپ میبر گفتمیو عمه م دیبه عمو سع یچ هر

 میریم یبش داریو صبح ب یبخواب

 عماددو دوستش را باز کرد و به نشانه تعداد به  یانگشت ها سپس

 قرارش داد نیزم یمحکم به گونه او زد و رو یاب**و*س*ه داد عماد  نشان

 کرد لبخند بزند : عماد یرا با دستمال گرفت و سع شیاشک ها عاطفه

 ؟ چرا ؟ شهیبه تو م هیشب شتریبهار هر روز داره ب یکرد توجه

 مشکوک به او نگاه کرد عماد که هول شده بود دست بهار را سپس

 خواهر من ، کجا یبه راه افتاد : توهم زد یو به سمت خروج گرفت

 به منه ؟ هیشب

 باال انداخت یشانه ا دینگاه کرد و سع دیبه سع عاطفه

 در صندوق یکی یکیچرخ بار بر بلند کرد و  یرا از رو چمدانها

 خونه ما میرو به عاطفه گفت : امشب رو بر گذاشت

 گفت : خواهرم منتظرمونه دیسع

 دیسارا خانوم باش شیشب کمتر پ هیحاال  _
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 شیبرم پ خوامیعقب نشست : من که م یصندل یرو یبا خستگ عاطفه

 مامان

 دو مرد با اخم با هم نامش را صدا زدند عماد دو طرف در عقب را هر

 شیکجا ببرمت پ ی: نصفه شب دیتنه اش را به داخل کش میو ن گرفت

 ؟ مامان

 یتو اومد دونهیاخم کرد : مامان نم یکم

 یبه معنا دیسع دیو عقب کش دیکش شیموها انیم یکالفه دست عماد

 هم گذاشت در سمت عاطفه یاو رو یرا برا شیبار پلکها کی نانیاطم

 هفتس که کارش شده کیگوش عماد گفت :  ریبست و با زمزمه ز را

 دم هیو  رفتیم رونینه از خونه ب رفتینه مطبش م ختنیاشک ر فقط

 میبر گفتیم فقط
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 ببخش شما هم انداختم تو ادیب گفتمیاگر به خاطر مامان نبود بهش نم _

 زحمت

 میبر نیحرف رو نزن پسر بش نی: ا

 ؟ گهیرا دور زد : خونه ما د نیزد و ماش قیعم یلبخند عماد

 خونه خواهرم ری: نخ دیخند دیسع

 پس برمیمن بهار رو م _
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 ی: از امشب مال خودت تا وقت دیبلند خند نشستیکه م یدر حال دیسع

 میدوباره برگرد که

 از دلهره گرفت یرنگ یلب عماد گرچه پر رنگ بود ول یرو لبخند

** 

 بلند بهار یموها اوردیدر ب بشیرا از ج دیکرد کل یدست سع کی با

 گرفتیرا م شیدست و پا یبود جلو ختهیر رونیاز دور کالهش ب که

 گذاشت و گرشیشانه د یبود را به رو قیعم یبهار که در خواب سر

 بود و فقط نور کیو در قفل کرد خانه تار دیکش رونیرا ب دیکل بالخره

 روشن بود دهیبود د ییدستشو یکه جلو یچراغ خواب سقف کیاز  یکم

 خواب لوفرین دیبه داخل اتاق مشترکشان کش یرفت و ابتدا سرک جلوتر

 تخت گذاشت دکمه یرو یامبه اتاق مهمان رفت و بهار را به آر بود

 کند آن را از دارشیآنکه ب یکرد ب یپالتواش را باز کرد و سع یها

 ادیکوچک زد : عمه نکن خوابم م یخارج کند بهار نق تنش

 کنان گفت : من عمم پدر سوخته ؟ نجوا

 را از یچرم یبوت ها یبه آن خانواده خو گرفته بود به نرم دخترکش

 به یاب**و*س*ه و  دیکش شیدر آورد و کنار تخت گذاشت پتو را رو شیپا

 برخاست در شیو از جا دیبه سرش کش یزد دست شیموها یرو

 دور و کم رنگ کم کم در یبه چهره بهار نگاه کرد خاطره ا یکیتار

 بستینقش م ذهنش
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 »:  عماد
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 هوم _

 ؟ میبزار ی: اگر دختر باشه اسمش چ

 دونمینم _

 ؟ یچ: پسر باشه 

 دونمیبازم نم _

 : من بگم ؟

 بگو _

 ادیم ایدن دیبهار چون تو ع میزاری: دختر بود م

 نوروز میزاریپسر بودم م _

 آن روز که با هم از دیچیپ نیماش یشاد او در فضا یخنده ها یصدا

 خنده یبار دلش برا نیاول یحس کرد برا گشتندیجلسه دکتر برم نیاول

 دیلرز یا!  «

 مرتب کرد چراغ کنار تخت را روشن کرد و از گریبار د کیرا  پتو

 خارج شد و در اتاق را باز گذاشت اتاق

 زانیرا داخل کمد آو شینوک مداد یاتاق خودشان شد کت پشم وارد

 یو آرام رو دیپوش یراحت یرا در آورد و فقط شلوار راهنشیپ کرد
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 دیدراز کش تخت

 بود را به عقب لوفرین چهره یمو که رو یآهسته و نرم دسته ا یلیخ

 فهیکه انگار فقط وظ یفکر کرد افکار شیو در دلش به دلشوره ها زد

 کی ریو ز نجایرا کوفتش کنند حاال که بهارش ا شیها یدلخوش داشتند

 که دیشیاند یآنکه سرخوش باشد به آن م یبود به جا دهیبا او خواب سقف

 گذاردیم شیاو دوباره تنها یزود به

 آمد یاز دستش بر نم یشد و کار یمادرش روز به روز بد تر م حال

 کرد که موضوع بهار را به یو تکرار م دادیمدام اس ام اس م مهسا

 خواهد گفت لوفرین
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 رقم زده بودند شینا آرام برا یدر هم و برهمش خواب یفکرها

 لبه تخت دیپریبار چهارم بود که از خواب م نینشست ا شیدر جا کالفه

 دیکش شیموها انیم یو دست نشست

 : عماد

 کردم ببخش بخواب دارتیبه طرفش برگشت : جانم ب عماد

 ؟ یخوابیشده ؟ چرا نم یشد : چ زیخ مین شیدر جا لوفرین

 تیسر او هدا ریدستش را به ز دیدوباره دراز کش شیکالفه در جا عماد

 ترسمیم لوفریسر خودش قرار داد : ن ریرا ز گرشیو دست د کرد
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 ؟ یبرهنه او گذاشت : از چ مهین نهیس یدستش را رو لوفرین

 بخواب زمیعز یچیاو نشاند : ه یموها یبه رو یاب**و*س*ه 

 یخوریبپوش سرما م یزیچ هیعماد پاشو  _

 به خودش فشرد : سردم شتریو او را ب دیباال کش شتریپتو را ب عماد

 دهیخواب یمهمون که اتاق بغل هیبه من و  دیتو بخواب که صبح با ستین

 یبد صبحونه

 ؟ میباز کرد : مهمون دار یخوابش را کم مهین یچشمها لوفرین

 ؟ نجایاومدن ا نایا خواهرت

 فقط بهار اومده اونا رفتن خونه خواهر شوهرش زمینه عز _

 منم نجایا شیعماد فشرد : چه خوب که آورد یسرش را به بازو لوفرین

 سوزهیبراش م دلم یلیخ شهیندارم سرم گرم م یکالس فردا

 بهار دل بسوزاند دوست یبرا یکس خواستیدلش نم دیلب گز عماد

 دل نسوزانند شیو برا ستیکس ن یبهارش ب دیبگو ایبه تمام دن داشت

 بخوابد یکرد کم یهم گذاشت و سع یرا رو شیچشمها

** 

 یقدم از تخت جراح میرها کرد و به اندازه ن ینیرا درون س پنس

 ؟ من حالم خوب یتمومش کن یتونیگرفت : دکتر صباغ شما م فاصله

 ستین
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 و در گرفتیگُر م ایشد دستش بلرزد بدنش مدام  یداشت و باعث م لرز

 سوزش گرفته شیچشمها دیلرزیاز شدت سرما م ای سوختیم حرارت

 برداشت رونیبه سمت ب یتکان داد و او قدم شیبرا یدکتر سر بود

 گ گرفت و دستکشها را از دستش خارج کرد باسبزش را به چن کاله

 ولو شد یصندل یاش را گرفت و رو یشانیپ یدست عرق رو پشت

 کج یلبخند دیرا د نایگرفته شد سر بلند کرد که س شیآب جلو یوانیل

 اش شد دهیرنگ پر یلبها مهمان

 ؟ ی؟ حال ندار هیچ رونیب یاومد دمتید میداشت یجراح ی: اتاق بغل

 شدم عرق ادهیپ نیو از ماش دمیرس یکه رفتم فرودگاه وقت شبید _

 فکر کنم سرما خوردم تب و لرز دارم ومدیم یسرد یلیباد خ داشتم

 لوفرین شیپ یحال نر نی: اوه با ا

 بمونم ؟ مارستانیتو ب یچن روز هیکار کنم  یچ یگیم _

 هی: فکر خوب دیخند نایس

 دیکالفه خند عماد

 یلب به هر چ ریز یرفت لعنت یاهیبرخاست که چشمش س شیجا از

 لباس ضیتعو یکرد و برا یخداحافظ نایبود داد و از س یسرماخوردگ

 آن روز یها تیزیزنگ زد و همه و مارستانیاش در ب یبه منش رفت

 نداشت و فقط قصد استراحت داشت یکنسل کرد واقعا حال خوش را
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 را شکر کرد که از بعد ازخدا  زدیهم به مادرش م یسر دیبا یول

 نیرا کم کرده بود و فقط در هم مارستانیب نیکارش در چند ازدواجش

 که فقط از پله گریحال تر از هر زمان د یکرد ب یکار م مارستانیب دو

 یبرا یو منتظر شد سر ستادیکرد االن کنار آسانسور ا یاستفاده م ها

 قهیتکان داد و وارد آسانسور شد دکمه مربوط را زد و چند دق نگهبان

 که به یدر نفس یسست به طرف اتاق مادرش رفت جلو ییبا قدمها بعد

 از داخل نشد یشد گرفت و در زد و منتظر جواب یم نییباال و پا یسخت

 یرا دوست نداشت اخم دیکه د یزیتارش چ یدر را باز کرد چشمها و
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 نداخته اش نشاند و جلو رفت با عاطفه که از صبح زودچهره گل ا به

 به طرف شخص سوم درون یلحظه ا یبرا یبود دست داد ول آمده

 مادرش را در دست فیو دست نح ستادیبرنگشت کنار تخت ا اتاق

 و نبضش را با ساعتش چک کرد : باز فشارش باالس ؟ گرفت

 ترل فشارشکن نیتخت برداشت و آخر یکرد و چارت را از جلو ینچ

 کرد : هجده ؟ یبررس را

 را نگاه کرد : شیبود دوساعت پ شیربع پ کی نیمال هم ساعتش

 چهارده

 فشارت بره باال ؟ دیبه مادرش گفت : مامان چرا تو دوساعت انقد با رو
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 زدهیانقد باال نرفت س یدی؟ عاطفه رو که د یخورد یحرص چ دوباره

 نفر نیبه سوم ینگاه میچرا االن چهارده شده هجده ؟ ن یچهارده ول شد

 دنیجونت با ارزش تر از حرص خوردن از د یکنی: فکر نم انداخت

 آدماس ؟ یبعض

 یمکث کرد و با پوزخند ادامه داد : البته اگر بشه اسم آدم ، رو یکم

 افراد گذاشت نیا

 اریبگرفت : عماد بهار رو  یخانم نم اشک را با لبه روسر رضوانه

 نمشیبب

 مارستانهیب نجایدست مادرش را گرفت : مامان ا گریاز طرف د عاطفه

 بچه رو آورد شهینم

 نه امروز ، حالم خوب یول ارمشیانداخت : م نییسرش را پا عماد

 کم استراحت کنم هیبرم خونه  خوامیم ستین

 کرد رو به شخص یو از عاطفه خداحافظ دیدست مادرش را بوس پشت

 کارت دارم رونیب ایگفت : ب گرید

 ادیخند او ببندد و همانجا بر سرش فر شین یکرد چشم رو یسع و

 نکشد
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 قدم از اتاق دور شده بود : عماد چند
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 چه کنه ؟ نجایا یبا خشم به طرفش برگشت : اومد عماد

 ؟ یدار یاومدم مالقات همسر دوست پدرم تو مشکل _

 اگر مادر من نجایا یبود اومددفعه آخرت  گمیم یچ نی: گوش کن بب

 یکه تو زد هیتخت افتاده فقط به خاطر گند نیا یرو االن

 یتو ؟ گند ایشد : گند رو من زدم  کترینزد یزد و قدم یپوزخند مهسا

 خواهرت ؟ آره شیپ شیچرا فرستاد نمیاثرش شد بهار ؟ اصال بب که

 یجونت رو از دست ند لوفرین نکهیا ی، برا یدونیرو خودتم م جوابش

 بهار رو فرستادم ستیطور ن نیرا به هم فشرد : ا شیدندان ها عماد

 گرفته بود یچون افسردگ رفت

 بدهد یحیداشت که به او توض یلیکرد چه دل یاخم

 : مادرش معشوقت بود ؟

 خفه شو مهسا _

 یعقدش کن انهیمخف یهوس بوده که مجبور شد هی دمی: شا

 گفتم خفه شو _

 شد یآورد تا مشتش را که هر لحظه سفت تر م یبه خودش فشار م عماد

 را رفتیکه بر کف دستش فرو م شیناخنها اوردیدهان مهسا فرود ن بر

 اومده عماد ؟ شیپ یتر فشرد : مشکل محکم

 در همش به آنها یبه پشت سر مهسا نگاه کرد عاطفه با اخم ها عماد

 یو به سر پرستار که کمبه اطراف تکان داد و ر یکرد عماد سر نگاه
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 ؟ یی: خانم رضا دیآنها دورتر بود چرخ از

 که به آن مشغول بود برداشت : بله دکتر یسر از دفتر سرپرستار

 بخش بزارن نیحق ندارن پاشون رو تو ا گهیخانم د نیا _

 : بله ؟

 شما هم نمیبب نجایرو ا شونیمن ا گهیبار د هیکه گفتم ، اگر  نیهم _

 خواهرم و پدرم ریغ نیهم بگ یبعد یها فتیرو به ش نیا یشیم خیتوب
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 حق مالقات با مادرم رو نداره به هر یکنم کس دییکه من تا یهر کس و

 ؟ نیممنوع المالقاتش کرده متوجه شد یدکتر فتح نیاومد بگ یکس

 نشه داتیپ نجایا گهیرو به مهسا برگشت : تو هم د سپس

 آخرش ریمهسا نگاه کرد و ت پر از خشم یمکث کرد و به چشمها یکم

 کنمیم چارتیب فتهیمامانم ب یبرا یزد : مهسا به خدا قسم اگر اتفاق را

** 

 آب دهانش را قورت داد و از سوزش به وجود آمده در یسخت به

 آرام بر سرش زد و گفت یچهره اش جمع شد مهران ضربه ا شیگلو

 ؟ پاشو برو خونت بگو زنت برات یبکن یچه غلط نجایا ی: اومد

 درست کنه سوپ

 برم ختهیکنم ؟ در ضمن اعصابم بد به هم ر ضیبرم که اونم مر _
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 تا فردا صبح کنمینم گهیکنم کار د یاون رو هم عصب نکهیجز ا خونه

 رمیم یکن تحملم

 نایبرم خونه شکوفه ا خوامی! من امشب م خودی: ب

 ندارم یتو برو من به تو کار _

 نیتو خونه من ع ی؟ اومد یچ یعنیرا گرد کرد :  شیچشمها مهران

 تونمیبعد من م یاوردیدو تا قرص و دارو هم با خودت ن یافتاد جنازه

 حال ولت کنم برم ؟ نیا با

 جا گذاشته است مارستانیرا در ب فشیآنکه ک یادآوریدوباره از  عماد

 کاناپه سه نفره دراز یدل به خودش فحش داد مهران کنار او که رو در

 گلوت چرک نکرده نمیبود زانو زد : باز کن اون دهنت رو بب دهیکش

 اش را در یدهانش را باز کرد و مهران نور چراغ قوه گوش عماد

 باز نیهمچ نمیاو انداخت با چندش چهره اش را جمع کرد : ببند بب دهان

 داسیهاش پ هیتا کل کنهیم
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 به شکم او زد مهران فیضع یو مشت دیدبا آن حال و روزش خن عماد

 رمیم گهیشب د هی گمیبه شکوفه م زنمیعقب نشست : زنگ م یقدم

 اونجا

 دینکبت با یخاست ادامه داد : به خاطر تو یبرم شیکه از جا یحال در
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 از جناب پروفسور بزرررررگ بکنم یمعذرت خواه هی

 نیادا کرد چون پدر زنش اصرار بر ا یبزرگ را با مسخرگ پروفسور

 یلیموجب تمسخر خ نیکه او را با لفظ پروفسور صدا کنند و ا داشت

 برداشت یبود کاپشنش را از داخل کمد کنار در ورود ها

 ؟ یری: االن کجا م

 شامت سوپ بزارم یکنم برا دیکمم خر هیبرم تا داروخانه ،  _

 دو یکیخبر بده  لوفرینگفت : به  دیپوشیکه کاپشنش را م همانطور

 ستیو دلشوره براش خوب ن یاالن نگران یینجایا روز

 سوزانش را بسته بود گفت : خودم بهتر از یهمانطور که چشمها عماد

 کتم بردار پول داروهام رو از کارت بیاون کارت منم از ج دونمیم تو

 بده خودم

 ازت بخوام عماد ؟ یزیچ هی شهیم _

 دسته مبل بلند کرد و به مهران نگاه یگردن دردناکش را از رو عماد

 کرد

 تا زودتر یو بخواب یو فقط بخور یدهنت رو ببند یینجایتا ا شهی: م

 ؟ یو شرّت رو از سر من کم کن یبش بهتر

 تو هم شمیرا بست : باشه من الل م شیو باز هم چشمها دیخند عماد

 کنهینره تمام استخونام درد م ادتیبرگرد آمپول مسکن  زودتر

 شورش را در آورده بود گریچشمش قرار داد مهسا د یرا رو ساعدش
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 بود ؟ اصالً  یچجور انتقام گرید نی؟ ا دیدیو روز مادر او را نم حال

 آن زمان نکهیا ایخودش ؟  یبند و بار ی؟ بابت ب یبابت چ انتقام

 شلوارش در بیج اش را از ی؟ گوش دیخر قتیرا با نگفتن حق شیآبرو
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 با عاطفه گرفت و از حال یگشت ابتدا تماس نشیمخاطب نیو ب آورد

 آمده نییپا یدوباره فشارش تا حدود نکهیا دنیبا خبر شد با شن مادرش

 خاطرش آسوده شد سپس شماره خانه اش را یکنترل شده است کم و

 لبخند به لبش آورد لوفریشاد و سرزنده ن یصدا گرفت

 خونه ؟ یایمگه قرار نبود ناهار ب یی: عماد کجا

 دیببخش زمیعز گهینشد د _

 شده ؟ یزی: صدات گرفته ؟ چ

 ؟ کنهیکار م یبهار چ ستین یزیکم سرما خوردم چ هی _

 با هم زدی: ساعت روز و شبش به هم خورده از صبح داشت چرت م

 که ناهارش رو دادم خورد همون کنار یبعد میدرست کرد ایالزان

 تو آشپزخونه خوابش برد بردم گذاشتمش تو اتاق االن هنوز شیصندل

 خوابه

 ؟ یاخم کرد : خودت بلندش کرد عماد

 بغلش گرفتم خودش راه رفت ریرو ز ی: نه طفل دیخند لوفرین
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 بهار ادیب فرستمیمهران م امیدو روز خونه ن یکیمن احتماال  لویامم ن _

 نایببره خونه خالش تو هم برو خونه مامانت ا رو

 شده عماد ؟ یانداخت : چ لوفرین یبه صدا فیخف یلرزش ینگران

 حالش خوبه ؟ مادرجون

 کم سرما خوردم اومدم خونه هیدلم گفتم که  زیعز ستین یزیچ _

 تو نباشم بهتره شی، پ مهران

 تو نباشم بهتره ؟ من واکسن زدم شیپ یچ یعنی: عماد 

 مال آنفلوانزا بوده نه یکه شما زد یاون واکسن نکهیل ااو _

 تو سختته گهیم امیمن ب زارهی، در ضمن مهران نم یسرماخوردگ

 یبد سیبه من سرو یبخوا
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 آمد : عشقم من بازم بهت زنگ یدر قفل در ورود دیچرخش کل یصدا

 هات جمع کن که مهران اومد بهار رو ببره تو رو هم لهیپس وس زنمیم

 خونه مامانت بزاره

 یلبش را جمع کرد : باشه مراقب خودت باش منم از حالت ب لوفرین

 نزار خبر

 من باش یتو هم مراقب عشق من و عشق کوچولو _

 : عشقت و عشق کوچولوت منظورت بهار و دخترته ؟
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 عاشقم کرده بود ومدهیمنظورم خودت و اون که هنوز ن رینخ _

 برگرداند چند یرفته اش را کم لیحلت یانرژ لوفریخنده آرام ن یصدا

 بسوزد مهران جلو آمد و با اخم شتریب شیپشت هم باعث شد گلو سرفه

 تاب داد شیکرد و سرنگ آمپول را جلو نگاهش

 قطع کنم اگر دیبا ستادهیجلوم ا نجایدکتر بداخالق ا هیاالن  زمی: عز

 ه ؟هم آماده باش ، باش گهیدو ساعت د یکیزنگ بزن تا  یداشت یکار

 داد : باشه صیرا تشخ لوفرین دهیبرچ یهمان پشت تلفن هم لبها از

 ببره ادیبگو مهران ب کنمیسوپ درست م برات

 مثل شمر باال سر من هیآورد : چ نییرا پا یگفتن خداحافظ گوش با

 می؟ خداروشکر حر یدیمن و زنم گوش م یبه عاشقونه ها یستادیوا

 سین تیهم حال یخصوص

 را گرد کرد و همان طور که سرنگ را از دارو پر شیچشمها مهران

 ؟ االن که زدم فلجت کردم سین میکرد جوابش را داد : من حال یم

 ، کمربندت شل کن برگرد یبا من درست صحبت کن یفهمیم

 به او کرد : بزن به بازوم یاخم عماد

 ؟ زنهیبه بازو م یبرگرد چرک خشک کن رو ک گمیبهت م _

 ریآمپول مسکن بگ هی؟ بهت گفتم  یچ ی: چرک خشک کن برا
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 پر از عفونتت ها یتو همون گلو کنمیسرنگ رو م نیا نجایعماد هم _

 برگرد گمیم بهت

 خشونت همراه یبرگشت و مهران کم شیدر جا یبا اوقات تلخ عماد

 کرد و تا عماد خواست اعتراض کند کمر او را شیکارها یچاشن طنز

 فشار داد : کجا ؟ نییو دوباره به پا گرفت

 یآ ی؟ آ یکنیبرخورد م یطور نیا ضاتیبا همه مر یپام وحش یآ _

 کارت کنه یخدا چ بگم

 مسکن هم بزنم برات هیبخواب  گمیخواست بلند شود : بهت م دوباره

 الزم نکرده _

 الزم کرده گمی: فعال که من دکترم و م

 کند یاعتراض و تا او خواست دیکش نییلبه شلوار او را به پا همانطور

 و در دیکش رونشیرا در عضله اش فرو کرد و خنده کنان ب سوزن

 گذاشت : آه زیشربت را لبه م شهیکرد ش یرا جمع م لشیکه وسا یحال

 خروسا که تازه نیا نیبخور صدات ع نمیقاشق از ا هینالت تموم شد  و

 شده کننیقوقو م یقوقول

 گفت : دیمال یکه باسنش را م یشد و در حال زیخ مین شیدر جا عماد

 یاخالقش رو ندار یفقط اسمش رو دار یبشکنه از دکتر دستت

 بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت : تا من شیاز جا دیبلند خند مهران

 کم هیبخواب  ریبگ زارمیشام سوپ م یبرا
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 اریبرام ، برو ب کنهیگفت سوپ درست م لوفرین _

 : مگه من نوکر توام ؟

 یریم گهیدو ساعت د یکی یچاکر خواهرزادت که هست ینه ول _

 سوپ نیآذ شیپ یذاریخونه مادرش بهارم م یبریرو م لوفریمن ن خونه

 برام یاریخانوم منم م دستپخت

 ، دلم براش شییآخ آخ بهار رو پاک فراموش کرده بودم عشق دا _

 کنمیکارا رو برات م نیشده فقط به خاطر اون ا تنگ
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 آمپول مسکن اثر کرده بود و او دیعماد کش یرو ینازک یپتو مهران

 کرد تا به شیکه هر چه صدا قیرفته بود انقدر عم قیعم یخواب به

 قهینشد به ساعت نگاه کرد چند دق داریتخت بخوابد ب یبرود و رو اتاق

 بردن یعماد نوشت که برا یبرا یتکه کاغذ یبه پنج بود رو مانده

 مبل گذاشت یجلو زیم یاست کاغذ را تا کرد و روو بهار رفته  لوفرین

 کنار یصندل یکه رو یبسته شکالت و عروسک خرس صورت به

 یشباهت ظاهر چیبه لبش آمد بهار ه مهین یبود نگاه کرد لبخند دستش

 او را به ارث برده بود یاخالق ها یبعض یخواهرش نداشت ول به

 گرفتن بود و مثل او هیمثل او عاشق شکالت بود مثل او عاشق هد مثال
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 داشت یحساس هیروح

 یشد جلو ادهیرا پارک کرد عروسک و شکالت را برداشت و پ نیماش

 و زنگ را فشرد با باز شدن در داخل شد و با آسانسور به ستادیا در

 را به خاطر یبه عقب بازگشت زمان شیششم رفت زمان برا طبقه

 نها که نه ! بهار هم بودکرد البته ت یم یتنها زندگ نجایکه عماد ا آورد

 بود که یقیبود او همان رف رستانشیدب لیاز زمان اوا یدوست عماد

 شانه مارشیدو خواهر و مادر ب تیبار مسئول ریکه او ز یزمان درست

 پدرش مادر او را تیعماد به کمک و حما دیکرده بود به دادش رس خم

 داده هیرا به خانواده پر از مشکلش هد دیکرد و ام یبستر شگاهیآسا در

 بود که خبر آمد پدرش در مغازه رستانیسال دوم دب بود

 ادیاش توسط دو سارق مسلح کشته شده است خوب به  یطالفروش

 بودند ییدوم و سوم راهنما بیبه ترت نیو نوش نیزمستان بود آذ داشت

 مادرش در بود و ختهیبه هم ر زیبعد مدرسه به خانه رفت همه چ یوقت

 بافت مادر بزرگش یم یزیاز کاموا نشسته بود و تند تند چ یکوه انیم

 در حال به هوش آوردن او شیافتاده بود و زن عمو هوشیطرف ب کی

 بودند و خاله اش در حال ونیدو عمه اش در حال ش گرید یطرف بود
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 از فشیبود ک رهیخ یمات زده به گوشه ا نیبود و نوش نیپشت آذ ماساژ
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 از خانه ندیاتفاقات را کنار هم بچ توانستیرها شد نم نیزم یرو دستش

 شیرفت عماد آن زمان برا قشیراست سراغ تنها رف کیزد و  رونیب

 تر ! قیرف یتر شد و از هر دوست کینزد یهر برادر از

 باز زد مهیگذاشت چند ضربه به در ن رونیباز شدن در آسانسور پا ب با

 دیو به طرفش دو دیپر نییمبل پا یارد شد بهار از روو انیاهلل گو ای و

 مهالن یی: دا

 سرش یآنها جا داد و رو انیرا باز کرد و بهار را م شیبازوها مهران

 ؟ ییعشق دا یباران کرد : چطورب**و*س*ه  را

 داد : هیاو تک یزانو زده بود بهار به بازو نیزم یطور که رو همان

 داره ؟ ین یتو دلش ن لوفریخاله ن یدونستیم ییدا

 ؟یگ یم یسرش را با خنده تکان داد : نه ، جد مهران

 شما هم یی: دا دیدر آمده مهران کش یشکم به تازگ یدستش را رو بهار

 ؟ یدار ین ین

 سرش مرتب یاز اتاق خارج شد و شال را رو لوفرین دیبلند خند مهران

 و جواب سالم اوبلند شد  شیو سالم کرد مهران بهار به بغل از جا کرد

 داد را

 ها مزاحم شما شده دی: عماد چطوره ؟ توروخدا ببخش

 کم هی خوابهیآمپول بهش زدم راحت تا شب رو م هیخوبه بهتره  _

 که رفته شبید گهیعفونت کرده و استخون درد داره خودش م گلوش
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 سرما خورده فرودگاه

 دیدر هر صورت ببخش _

 هیحرفا به گردن من حق داره  نیاز ا شتریحرف رو نزن عماد ب نی: ا

 گهیسادس د یسرماخوردگ
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 یزیچ یچمدون ینهاد و گفت : بهار ساک نیمکث کرد بهار را زم یکم

 ؟ نداره

 چمدون داره که تو اتاق مهمانه هی _

 ؟ نجای: تو اتاق مهمان ؟ چرا اونجا ؟ مگه بهار خودش اتاق نداشت ا

 بشه کیتاق نزدبه اون ا یکس دادیعماد اجازه نم ادمهی

 دو یکیاتاق بچه خودمون  شهینداره چون اون اتاق داره م گهینه د _

 شد هیتخل شیپ هفته

 طور نیتکان داد : که ا یسر یبا ناراحت مهران

 به سمت اتاق مهمان رفت سپس

** 

 دیاو را بوس یجانش را دور بهار حلقه کرد و گونه ها یب یدستها

 اش گرفت : چقد یبود را با لبه روسر دهیجوش شیکه از چشمها یاشک

 بچه نیسر بزرگ کردن ا زدمیعماد غر م به
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 کارا نیگذاشت : مامان توروخدا ا نییتخت پا یبهار را از رو عاطفه

 کنهیم امتیق ادینکن دوباره حالت بد بشه عماد م رو

 کرد : عاطفه مراقب عماد باش یم یخانم با لبه مالفه اش باز رضوانه

 مامان ؟ مگه عماد بچه اس ؟ هیچ حرفا نیا _

 کنهیم یهنوز مثل بچه ها اشتباهاتش رو مخف یسالشه ول ی: درسته س

 دارم شیتخت نشست : عمه من ج کیمبل نزد یرو بهار

 ییببرمت دستشو ایدست او را گرفت و گفت : ب عاطفه

 باز یداخل اتاق رفت و در را از داخل بست صدا سیسمت سرو به

 عماد آمد فیرمق و ضع یب یدر اتاق آمد و بعد آن صدا شدن

 دیرسیآنها به گوشش م یحرفها ناخواسته

 میبچه تو رو دار دنید یچقد من و بابات آرزو یدونستی: عماد تو م
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 تحمل گهیدو ماه د هی گهید میشیبچه دار م میدار لوفریخوب من و ن _

 ! نشینیبیم نیکن

 ؟ ی: عماااد پس بهار چ

 بهار نینوه خودتون بدون نیکه شما بتون ستین ی؟ بهار اون یبهار چ _

 نکهینفر رو نجات بده نه ا هیاومدن بهار قرار بود جون  هیادگاری هی

 خاک ریبمونه و مادرش بره ز خودش
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 : بهار باعث مرگ مادرش شد ؟

 رو که بارها گفتم نیتصادف کرده ا نینه نوش _

 آمد : عماد رونیرا باز کرد و همراه بهار ب سیدر سرو عاطفه

 به پشت برگشت : سالم عماد

 عماد دوال دیو به طرف عماد دو دیپر رونیدست عاطفه ب ریاز ز بهار

 میبغلت کنم هنوز سرماخوردگ تونمی: نم دیسرش دست کش یو رو شد

 نشده خوب

 گرفت عماد با آ*غو*شجلو آمد و بهار بغض کرده را در  یقدم عاطفه

 آن دو کرد و متوجه نیب یکرد عاطفه نگاه یبه مادرش نگاه م خما

 کم مراعات مامان رو بکن چته تو ؟ هیآنها شد : عماد  نیب تشنج

 االن فقط دمیآرزوم هم رس نیبود : به آخر رهیخانم به بهار خ رضوانه

 حاج آقاس مینگران

 بابات رو داشته باش یعماد نگاه کرد : عماد هوا به

 مامااان _

 یزن یحرف م دیرا پاک کرد : مامان چرا انقد نا ام شیاشک ها عاطفه

 ؟

 دارم گهید یول ستمین دیجابجا شد : نا ام شیدر جا یخانم کم رضوانه

 یول نمیتورو هم بب یدوست داشتم بچه ها شمیم کیآخرش نزد به

 شهیکه نم دونمیم
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 ماماااان _
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 کم جانش را باال آورد : عماد تخت رو بخوابون کمرم خسته شده دست

 بغض داشت جلو رفت و اهرم تخت را چرخاند و تخت به حالت عماد

 کم بکش باال هیدر آمد : مامان خودت  دهیخواب

 کمکم کن ایمادر ب تونمیتالش کرد : نم یخانم کم رضوانه

 ر به باالتر واو را گرفت و مثل پ یبازوها ریدست انداخت ز عماد

 دشیبالشتش کش یرو

 ؟ یتکون بد یتونی: مامان مگه پاهات رو نم

 حسه یب نمییتاحاال از کمر به پا شبینه مادر از د _

 رد و بدل کردند یبا نگران یو عاطفه نگاه عماد

 دیپریم نییمبل باال پا یرو بهار

 اومده ؟ ی: عاطفه بهار با ک

 ادیمامان موند و رفت گفت مهران م شیکمم پ هیبا خالش بود اومد  _

 بهار دنبال

 ییبابا رونیب میبر ایبه بهار کرد : بهار ب رو

 یشد شماره مهران را گرفت که جواب یکه از اتاق خارج م همانطور

 نداد
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 ؟ یی: خانم رضا ستادیا یپرستار ستگاهیا یجلو

 بله دکتر _

 دنبالش ؟ ادیب شییباشه تا دا نجایا تونهیما م یدختر کوچولو نی: ا

 ییمن با دا امیباهات ب خوامیپر از اشک شد : بابا من م شیچشمها بهار

 رمینم

 بهار را گرفت : بهار من االن کار یزانو نشست و شانه ها یرو عماد

 ستیحالش خوب ن یمامان دارم

 دستش را دور گردن عماد حلقه دیپشت دستش را به چشمش کش بهار

 نیخاله آذ شیمن دوست ندارم برم پ ییو هق زد : بابا کرد

 ؟ کنهیم تتیاخم کرد : مگه خاله اذ عماد
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 شما باشم شیپ خوامیم ینه ول _

 خودم شیاز فردا ببرمت پ یخاله باش شیامروزم پ دمی: قول م

 شما باشه .... شیبهار پ ییبلند شد : خانم رضا شیجا از

 اسمش را غیا جخواهرش که ب ادیفر یدر اتاق مادرش صدا یجلو از

 حرفش را قطع کرد خواندیم

 ، زود باش ای: عماااااااد ، مامان عماد ب

 : مامان زدیم یچهره مادرش به کبود دیبا عجله به طرف اتاق دو عماد



 لوفرانهین

544 
 

 نداشت : مامان یرفت و دست او را در دست گرفت نبض جلوتر

 االن نه االن زوده توروخدا

 را شروع کرد : عاطفه زود باش به یاو افتاد و ماساژ قلب نهیس یرو

 ارنیرو ب ایاح زاتیبگو دستگاه شوک و تجه یپرستار

 کرد خودش را کنترل کند با سرعت از اتاق خارج شد یسع عاطفه

 کنترل شده در دهان یلب مادرش گذاشت و با قدرت یلبش را رو عماد

 رضوانه خانم یچشمها گرید یو باز دم یماساژ قلب یباز کم دیدم او

 آمد و رونیاز گوشه چشمش ب یکرد قطره اشک یعماد نگاه م به

 از یخس خس یرنگش به باال حرکت کردند و صدا اهیس یمردمکها

 شده مادرش نگاه کرد با دیسف یخارج شد عماد به چشمها شیگلو

 اشک جمع شده گوشه چشمش را پس زد : نه مامان نه خشونت

 باز هم ماساژ یدینا امرفت با  یدیرو به سف یمادرش از کبود چهره

 را گرفت و به عقب شیاز پشت بازو یرا ادامه داد که کس یقلب

 شیکه برا یآ*غو*شبلند زجه زد و در  ستینگاه نکرد که او ک دشیکش

 نیزم ینداشت پس رو ستادنیطاقت ا شیشده بود فرو رفت زانوها باز

 نشست نیزم یش گرفته بود همراهش روآ*غو*شکه در  یزد و کس زانو

 به پا شده بود در آن یبود همهمه ا دهیچیهق مردانه اش در اتاق پ هق
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 : عماد توروخدا ، عماد دادیم صیعاطفه را تشخ ونیش یصدا یشلوغ

 نشو دیام نا

 دهیخودش نفس آخرش را کش یدستها ریدرون شکست مادرش ز از

 نشسته است : نیزم یرو شیکه جلو دیسر بلند کرد و مهران را د بود

 مهران بزن تو نمیبیاز اون کابوسام رو دارم م یکیکن  دارمیب مهران

 بشم داریتا ب گوشم

 داداش گمیم تیاو را به خودش فشرد : تسل شتریب مهران

 ؟ یبابت چ تی: تسل دیپر شیبا خشونت از جا عماد

 بود شانه دهیرا باال کش دیمالفه سف یطرف تخت برگشت که کس به

 ت شد : مامان تنهام نزارمش شیافتاد دست ها شیها

 بود را در دست گرفت : مامان رونیمالفه ب ریمادرش که از ز دست

 چادر نمازت یال زدیهنوزم همون پسر کوچولوتم که دلش پر م من

 مامان یبرگرد کنمی؟ التماست م یدیکنه مامان جواب من رو نم یباز

 دارم ، مامان اجیدارم من هنوز به دعات احت اجیهنوز بهت احت من

 ؟ ینیرو بب لوفریبچه من و ن یخواستینم مگه

 ؟ آره ؟ ینیبهار رو بب یخواستیعقب رفت : فقط م عقب

 عماد چنگ زد : عماد ، داداش ، توروخدا ، هنوز یبه دستها عاطفه

 دستگاه شوک رو آوردن نیبب گردهینشده ، دوباره ماساژ بده برم رید

 شانه اش یو سر او را رو هق هق خواهرش را در برش گرفت با
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 زانشانیبا عز شهیبود و هم دهیاز آدم ها را د یلیمرگ خ گذاشت

 کرد یکرد حس م یحاال تازه حال آنها را درک م یکرد ول یم یهمدرد

 نکهیداشت ا یرود حس خال ، حس پوچ یفرو م یکیاز تار ییایدر در

 ستین یکس گرید نکهیکه قربان صدقه اش برود ا ستیمادرش ن گرید

 دردناک بود نهایرا بکشد ا نازش

** 
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 که به ییحلوا یبود حالش از بو دهیچیصوت قرآن در خانه پ یصدا

 شده زاریبود ب یرنگ مشک یاز هر چ خوردیبه هم م خوردیم مشامش

 که به خانه یصبح مادرش را به خاک سپرده بودند و از لحظه ا بود

 همه بسته بود سر یه روبودند در اتاق سابق خودش ، در ب بازگشته

 استراحت کرده بود و در اتاق خودش را حبس یبرا یرا بهانه ا درد

 نتوانسته لوفرین یبود . نه مهران ، نه عاطفه ، نه پدرش و نه حت کرده

 گرید یبار یکه برا یزمان اورندیب رونیاو را از الک خودش ب بودند

 یو در را باز کرد و ب دیپر شیاز جا تیبا عصبان دیدر را شن یصدا

 من الیخ یساعت ب کیزد :  ادیبه شخص پشت در نگاه کند فر آنکه

 ؟ هیادیز یخواسته  نیا نیبش

 ستین ادینه ز _
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 دمتونیاستاد ند نیرا به طرف صاحب صدا چرخاند : ببخش شیچشمها

 من رو ببخش نشد صبح گمیم تیکج زد : تسل یلبخند یرحمت دکتر

 امیب عییتش یبرا

 نیبش ییرایداخل سالن تا پذ نییبفرما نیخوش اومد یلی، خ دییرمانف _

 امیاالن م منم

 و برم نمتیبرم فقط اومدم بب دی: با

 ؟ یکرد یمکث کرد : حاال چته پسر ؟ چرا خودتو از همه مخف یکم

 جمع شدن نجایهمه مهمون فقط به خاطر تو اومدن و ا نیا

 کس چینگاه کردن به صورت ه یانداخت : رو ریسرش را به ز عماد

 ندارم رو

 زیعز یلیگونه اش راه گرفته بود پس زد : مامانم خ یکه رو یاشک

 نیاز بهتر یکیبود ، اون وقت من ،  یهمه دوست داشتن ی، برا بود

 واقعا خجالت رهیدست خودم بم ریقلب تهران باشم و مادرم ز یپزشکا

 آوره
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 که یی؟ مگه تو استغفراهلل خدا یبا مرگ مقابله کن یتونیمگه تو م _

 ؟ یریآدم رو بگ هیمرگ  یجلو

 داره ؟ به یچه حال یدیسکوت کرد دکتر ادامه داد : زنت رو د عماد
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 ؟ یاونم از دست بد یخوای؟ نکنه م یفکر کرد بابات

 تحمل از دست دادن پدرش را نداشت سرش را بلند کرد و به گرید

 با حرفاتون دلم رو گرم نیدکتر نگاه کرد : ممنون که اومد چهره

 نیکرد

 غم بغل گرفتن مجلس مادرت رو یزانو یاالنم پا شو به جا _

 یدلش باش یتسل دیاالن با یبابات یببر تو مثال تنها بچه  شیپ آبرومندانه

 : بله

 ریتماس بگ یخواست یکمک ای یداشت یکار اگر

 : بازم ممنون

 لیشماره موبا دیبه ذهنش رس یفکر یدر را بست ولرفتن دکتر  با

 در راهرو یرا گرفت که جواب نداد در را باز کرد و نگاه لوفرین

 سبز شد شیجلو یکرد که ناگهان دخترک ینبود کالفه پوف یکس چرخاند

 بود شیعمو یببندد او از نوه ها یکرد لبخند گشادش را کم یسع دختر

 با آنها نداشتند : صنم ؟ یرفت و آمد یلیخ و

 بله پسرعمو _

 ؟ یخانوم من رو صدا کن شهی: م

 لبخندش خود به خود جمع شد دیحرف عماد بادش خواب نیکه با ا دختر

 ادیب گمی: چشم االن م

 کرد چاله یبا رفتن مادرش حس م دیتخت دراز کش یرا بست و رو در
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 که یکس بود و تنها شیایشده است مادرش دن جادیدر روحش ا یا

 بود ! لوفریپر کند ن شیچاله را برا نیا توانستیم

 تخت نشست : یچند ضربه به در اتاق او را به خود آورد رو یصدا

 تو ایب
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 ؟ یدر را باز کرد و جلو آمد : کارم داشت لوفرین

 شمیپ یایب خواستمیدستش را به طرف او دراز کرد : نه فقط م عماد

 زد و کنار او نشست : عماد یلبخند کوچک لوفرین

 جونم _

 گمیم تی: امروز فرصت نشد درست باهات حرف بزنم ، بازم بهت تسل

 سرش زد : یرو یاب**و*س*ه او حلقه کرد و  یدستش را دور بازو عماد

 عشقم ممنون

 اش را باز کرد : تو یمشک راهنیپ یبلند شد و دکمه ها شیجا از

 یمشک رهنیپ هیم فکر کنم بزرگه لباس دارم تو کمد ه زیاون م یکشو

 هیبرام بزار من  ستیهم باشه اگر زحمتت ن یکت و شلوار مشک هی و

 مهمونا شیپ میبا هم بر رمیبگ دوش

 که یحق با مهران بود و تنها کس دیآمد از آنکه د لوفریلب ن یرو لبخند

 است ! یدارد دکتر رحمت یاز او حرف شنو عماد
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** 

 کسش گذشته بود داغ دلش کمتر شده بود نیزتریروز از رفتن عز هفت

 بود شب قبل مجلس هفتم را در مسجد برگزار نیسنگ شیهنوز برا یول

 سرو کرده بودند یادیز یبودند و شام را در خانه با مهمانها کرده

 یدو طرفش نشسته بودند آنها دو روز بعد از خاک سپار نیو آرت آراد

 چند روز نیشسته بود او ان نیآرت گریبودند مهران هم طرف د دهیرس

 عکس داخل نیرا تمام کرده بود و عماد را تنها نگذاشته بود آرت رفاقت

 نشیبب ناهاشیاش را به طرف عماد گرفت : ا یگوش

 شده نه ؟ فریجن هیرا به دست گرفت : چقد شب یزد و گوش یلبخند عماد

 ستین یآره اصال چهرش شرق _

 بود ؟ آالسکا ؟ ی: اسمش چ
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 : آنابالنکا دیخند نیآرت

 یاوه چقد سخت و طوالن _

 ؟ نیانتخاب کرد ی؟ اسم ی: شما چ

 آنها قرار داد : فعال رُکسان حاال اگر یظرف حلوا را جلو لوفرین

 میزاریرو م نیعوض نشد هم نظرمون

 قشنگه که _
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 حلوا اخم کرد و با دست ظرف را پس زد دنیبا د عماد

 آژانس ای یمن رو برسون ییجا هیتا  یتونی: عماد من کالس دارم م

 ؟ رمیبگ

 منم برمتیسر بلند کرد : من م رفتیاش ور م یکه به گوش مهران

 دارم یجراح هینه  ساعت

 ای نیبدحال دار ضیمر ای رهیگیشماها آدم استرس م نی: ب دیخند آراد

 نیدار یجراح

 : صد بار بهت گفتم ندیتا بهتر برادرش را بب دیخودش را جلو کش نیآرت

 برو دکتر شو ایب یشناس یوحشت ناکه سبز یرشته  نیا یجا به

 و رمیگیرو م یکشاورز یمهندس ی: باز من دارم دکترا دیباز خند آراد

 و خرج زن و بچه افتاد گردنت یازدواج کرد یتو که زرت شمیم دکتر

 یریرو بگ تیآدم شناس سانسیهمون فوق ل ینتونست

 ، فعال که من با همون مدرک نصفه و ینه و جامعه شناس یآدم شناس _

 گردونمیرستوران رو م یدارم کل مهین

 دستش انداخت : اگر کل کل شماها تموم شد یکتش را رو مهران

 کنم ؟ یخدافظ نیدیم اجازه

 یمانتو و شلوار سر تا پا مشک یاش را رو یمشک یپانچو لوفرین

 گرفت و عماد را صدا کرد عماد دست ینفس ستادیدر ا یجلو دیپوش

 دو برادر که دو طرفش بودند گذاشت و بلند شد مهران به یزانو یرو
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 کرد یدست داد و با تعارفات معمول از آنها خداحافظ آنها
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 یداشت یکار زمی: جونم عز ستادیا لوفرین یدر عماد رو در رو یجلو

 ؟

 یب یلیمن تا بعد از ظهر کالس دارم حواست به عاطفه جون باشه خ _

 کنهیم یتاب

 : برو حواسم هست

 نیبخور نیهست گرم کن شبی: غذا از د دیرا پوش شیکفشها لوفرین

 ؟ یخوریم یتو ناهار چ _

 تو نگران نباش رمیگیم رونیاز ب یزیچ هی: 

 گذاشت رهیدستگ یرو دست

 ینخور یفست فود لوی: ن

 خودم حواسم به غذا خوردنم رمیگیغذا م مارستانینه از رستوران ب _

 نجایا امیخونه بعد م رمیسر م هی یراست هست

 : باشه برو مراقب خودت و دختر من باش

 کرد یزد و خداحافظ قیعم یلبخند لوفرین

** 

 که باعث یکس دنیدندان قروچه کرد و فکش را محکم کرد د عماد
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 مهمان محترم کیمثل  دیبا نکهیذاب بود و اع شیمادرش بود برا مرگ

 گرید یپا یراستش را رو یکرد دردآور بود مهسا پا یم ییرایاو پذ از

 گرفته بود را برداشت : شما شیکه عاطفه جلو ییو فنجان چا انداخت

 درسته ؟ نیجون هست عاطفه

 من عاطفه هستم زمیبله عز _

 ؟ یکنیم یزندگ کای: شما امر

 یزندگ ایفرنیمبل کنار عماد نشست : بله من و همسرم کال یرو عاطفه

 چطور ؟ میکن یم

 تو خورهینم دنتونیباال انداخت : آخه به طرز لباس پوش ییابرو مهسا

 نیکن یزندگ شرفتهیکشوره پ هی
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 سرش بود یکه رو یاهیو شال س یبه بلوز و دامن مشک ینگاه عاطفه

 ؟ هیچ دنمی: مشکل لباس پوش انداخت

 دسیپوش یادیام ... چطور بگم ؟ ز یادیز _

 امله ؟ یادیز یگیاز جا در رفت و با اخم گفت : چرا نم عماد

 کرد و به طرف عماد برگشت : عماااد درست حرف بزن ینیه عاطفه

 مهمون هستن شونیا

 به اتاق خواب ها بود آمد یکه منته ییاز داخل راهرو یحاج فتح یصدا
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 یدختر بگ نیبه ا یدوست دار یهر چ ی: عماد حق دار

 : عاطفه ستادیخودش عصا زنان جلو آمد و درست مقابل مهسا ا سپس

 حجابش و رفتارش یول کنهیم یزندگ یاون کشور غرب یکه تو درسته

 هستند بهتره یکشور به اصطالح اسالم نیکه تو ا ییاز دخترا یلیخ از

 نامحرم محرم و یفقط پونزده شونزده سالشه ول یدیرو ند دخترش

 دلشون بخواد بکنن و یکه هر غلط ستیدخترا ن یسر هیمثل  شهیحال

 افتاده یانگار نه انگار اتفاق آخرم

 کرد مهسا با یبه مهسا اشاره م شیبا عصا زدیکه حرف م همانطور

 شیشانه ها یشالش را که رو دیکوب زیم یرا رو شیفنجان چا حرص

 با یبلند شد حاج فتح شیسرش انداخت و از جا یبود را به رو افتاده

 که پاتو تو خونه من هیاشاره کرد : دفعه آخر یبه در خروج شیعصا

 ؟ یدیفهم یزاریم

 بودند نگاه ستادهیا یبا خشم به عماد و عاطفه که پشت حاج فتح مهسا

 : عماد من کارم باهات تموم نشده اون زن احمقت که دو ساله کرد

 بار آخر یروز قراره براکرده هم ام یبا من رو ازت مخف ارتباطش

 کار نا تموم با هیفقط  رمیم رانیاز ا شهیهم یمن دارم برا نمشیبب

 جونت دارم لوفرین

 برم یزد و ادامه داد : زشته بدون خدافظ یخند شین
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 دیو از خانه خارج شد و در را محکم به هم کوب دیبلند خند سپس

 در لوفریگفت ؟ گفت با ن یچ نی: ا دیبه طرف عماد چرخ عاطفه

 ؟ رابطس

 نیبزن ممکنه ا لوفریزنگ به ن هیمبل نشست : عماد  یرو یفتح حاج

 وقت هول نکنه هیرو داشته باشه  شیبره سراغش بگو آمادگ دختره

 بگم ی: چ دیکرد و به عقب کش شیموها یدو دست را ال یعصب عماد

 ؟ بهش

 زنمیباهاش حرف م بده من ری: تو شمارش بگ دیبه طرفش چرخ عاطفه

 در ارتباطه پس لوفریتکان داد : مهسا گفت دو ساله با ن یسر عماد

 کنهیهول هم نم نینباش نگران

 باز یول گفتیبه او دروغ نم لوفریبه پا شده بود ن ییاهویسرش ه در

 لب گفت : دو ریزد و ز یحرف مهسا در سرش تکرار شد پوزخند هم

 با هم ارتباط دارن ساله

 گرفت مدام شیدست ها انیمبل نشست و سرش را م یرو تیعصبان با

 کرد : دوساله با هم ارتباط دارن یجمله را تکرار م نیا

 یزانو زد : عماد تو که حرفش رو باور نکرد شیپا یجلو عاطفه

 قرمزش به مردمک لرزان یسرش را باال گرفت و با چشمها عماد

 ؟ دو ساااال ، یفهمینگاه کرد : دو ساله با هم ارتباط دارن م خواهرش



 لوفرانهین

556 
 

 بفهمم اونم از زبون مهسا ! دیمن االن با بعد

 دیروبرو کوب واریمبل که کنارش بود را برداشت و به د کوسن

 : تو چته ؟ ستادیا شیجلو یفتح حاج

 اتاق یراهرو یکه تا آن لحظه در اتاق بودند جلو نیو آرت آراد

 آمد : اصال تو دو سال هست که شیپ یقدم نیبودند آرت ستادهیها ا خواب

 ؟ یکنی؟ چرا به زنت شک م یکرد ازدواج
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 گفت ؟ دو ساله با هم ارتباط دارن ! از کجا معلوم که یچ یدیند _

 نیهم ینشده باشه ؟ اصال برا کیهم با نقشه مهسا به من نزد لوفرین

 از بچه دار شدنمون خوشحال نشد لوفریکه ن بود

 پرت یرا در هوا تکان داد : چرا دار شیعصا تیبا عصبان یفتح حاج

 لوفریبا ن یسال و چند ماهه دار کیپسر ؟ انگار نه انگار  یگیپال م و

 یور یپاکه ، چرا به در لوفری؟ ن یتو زنت رو نشناخت یکنیم یزندگ

 ؟ یکنیمهسا توجه م یها

 شد یانیپا دیزنگ در و آمدن سع یانداخت صدا نییسرش را پا عماد

 بلند شد شیاز جا یبحث و جو متشنج به وجود آمده ! عماد با بدخلق بر

 نکند از ته یمهسا توجه یبه گفته ها خواستیبه اتاقش رفت دلش م و

 در گوشه قلبش ندا ییصدا یدوست داشت حق با پدرش باشد ول قلبش
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 رو راست لوفریحقته ! چرا که از اول با ن ادیسرت م ییهر بال دادیم

 ! ینبود

 زنگ زد بعد از بوق دوم قطع شد لوفریاش را در آورد و به ن یگوش

 آمد : عشقم من سر کالسم بعد خودم بهت زنگ یامیپ شیبرا بالفاصله

 زنمیم

 که یکه آخر جمله اش گذاشته بود چشم دوخته بود عشق یشکلک قلب به

 را دوست داشت لوفریکرده بود را باور داشت ن دایکم کم به او پ لوفرین

 امروز ! نیکرد ، هم یبا او صحبت م دیگرفت با یآن یمیتصم

 با دی، با ایخونه بعد کالست تو هم ب رمینوشت : من م امشیجواب پ در

 میحرف بزن یموضوع هیدر مورد  هم

 ! دانستیرا م زیهمه چ دیبا لوفریزده بود ن ایدلش را به در گرید

** 

 و از عکس العمل لوفریاز مواجه شدن با ن دادیبد م یگواه دلش

 شد یتکرار م یمنف یمدام در سرش جمله ها دیترسیاو م یاحتمال
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 ؟ ی: اگر ترکم کنه چ

 ؟ یاز من متنفر بشه چ زیهمه چ دنی: اگر بعد شن

 ؟ یچ فتهیبچم ب ایخودش  یبرا ی: اگر اتفاق
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 نیتر از ا یکه او منطق دادیرا م یدلدار نیبه خودش ا گرید یطرف از

 را دیمشوش کل یفکر ها نیاندازد با هم یکه داد و قال راه ب حرفاست

 همه دید شیکه روبرو یبا صحنه ا یقفل کرد و در را باز کرد ول در

 یرو لوفریکه در ذهنش آماده کرده بود دود شد و به هوا رفت ن یکلمات

 یقطره اشک یبود و هر از گاه شیچمباتمه زده بود و مات روبرو مبل

 مین لوفریسست جلو رفت ن ییبا قدمها دیچکیم نییچشمش به پا از

 یبه دفترچه ا هیشب یزیلرزانش چ یبه او کرد و با دستها ینگاه

 که قولش رو یا یعروس هیپرت کرد : مهسا هد شیرا جلو کوچک

 بود امروز برام آورد داده

 دید شیپا یشناسنامه گم شده اش را جلو یوقت دیپشت عماد لرز ی رهیت

 لویزانو زد : ن لوفرین یپا یال شد و آن را برداشت خودش بود جلو دو

 دمیم حیتوض بهت

 ؟ ستیبهار بچه تو ن یبگ یخوایعماد ؟ بازم م یدیم حیتوض ویچ _

 زن تو نی؟ اگر نوش کنهیکار م یاسمش تو شناسنامه تو چ ستین اگر

 ؟ کنهیکار م یاسمش تو شناسنامه تو چ نبوده

 آورد : عماد نییرا از مبل پا شیپاها لوفریرفت نگ نییسرش را پا عماد

 بچه هم هی کنمیعقد م لوفرمین ی؟ با خودت گفت یفرض کرد یرو چ من

 رو ی؟ ک نهیمن و بچم بش یتو دامنش که مجبور بشه پا ندازمیم

 که هنوز یمن که راحت بهت دل ببنده هان ؟ من یبا بد بخت یخواستیم



 لوفرانهین

559 
 

 که زخم خورده بودم و محتاج محبت بودم یفرزاد رو دلم بود ؟ من داغ

 ارزش بودم ؟ هر وقت در مورد بهار یآره عماد ؟ من انقد برات ب ؟

 خواهر مهران که یگفت هیک نیبهت گفتم نوش یطفره رفت دمیپرس ازت

 آخه چرا یکه بزرگ کن یتصادف کرد و تو بچش رو آورد یگفت مُرده
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 چرا اون بزرگش شهییهران دام یفکر نکردم که وقت نیوقت به ا چیه

 رو نای؟ حاال دارم همه ا یکنیم تی؟ چرا انقد تو حس مسئول کنهینم

 و یزن شرع یزنت بود ، بهار بچت بود بچه  نیچون نوش فهممیم

 تیو عقد یقانون

 شد : عماد لیتبد ادیبه فر گریکه کم کم باال رفته بود د لوفرین یصدا

 یپست یلی، عماد خ یپست یلیخ

 وقت چی، ه نمتیبب خوامینم گهیبلند شد : د شیمکث کرد و از جا یکم

 وقت چیه ،

 نداشت هر یافتاد زبانش قفل شده بود حرف شیزانو ها یعماد رو سر

 اتفاق ها نیا دیشن یاگر از زبان خودش م دیحق داشت شا گفتیم چه

 باز هم سرش را بلند یول دیشدن در خانه را شن دهیکوب یافتاد صدا ینم

 از چشمش جدا شد یحق داشت او را پست بداند قطره اشک لوفرین نکرد

 و پشت دستش دیکرد و به چانه اش رس یبا سرعت گونه اش را ط و
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 در ذهنش چرخ یمختلف یزهایچ دیقرار داشت چک شیزانو ها یرو که

 از لوفریبترسد که ن یبه او گفت که از روز یمهران روز خوردیم

 دور یبلند شد چرخ شیرا بشنود از جا نینوش انیخودش جر ریغ یکس

 شده بود و دور وانهیدست خودش نبود د شیاشک ها زشیزد ر خودش

 که او ی، عشقش ، هم نفسش ، کس لوفرشی، ن لوفرین دیچرخیم خودش

 سرش دیترس یکه م یزیحاال از او متنفر شده بود از چ دیپرستیم را

 زد گلدان گرید یرفته بود چرخ یخداحافظ یب لوفرشیبود ن آمده

 اپن بود را چنگ زد و بلند کرد و با تمام توانش و با یکه رو یستالیکر

 پرت کرد گلدان با شیروبرو واریاز سر خشم به طرف د یادیفر

 ختیبر سرش فرو ر شهیش یشکست و باران خرده ها یبد یصدا

 خرده انیآمد م یجان از دستش بر نم یب یجز شکستن تکه ا یکار

 صورتش پنهان کرد و انیو زد و نشست صورتش را مها زان شهیش

 بود ، یخال لوفریکه به نظرش بدون ن یاش در خانه ا هیگر یها یها
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 شد یدر سرش اکو م لوفریدلشکسته و پر از بغض ن ی. صدا دیچیپ »

 نمتیبب خوامینم گهید«  چشییبرخاست چنگ انداخت و سو شیجا از

 جا را کیبرداشت و از خانه خارج شد دلش فقط  زیم یاز رو را

 داشت ! ازیاو ن یداشت االن به دعا ازیاو ن آ*غو*شاالن به  خواستیم
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 نبود انتیبود گرچه کار عماد خ دهیچیپ مایدفتر ن یهقش در فضا هق

 نبود انتیکه قبل از او داشت کم از خ یکردن ازدواج یمخف یول

 با عماد بماند بهار مثل خواستیگر مهم داشت ، ا یکه ثمره ا یازدواج

 با بچه در راهش چه ماندیبود و اگر با او نم شیرو یدق جلو نهیآ

 دخترک یادآوریبا  دانستیبچه را حق عماد نم نیکرد مطمئناً ا یم

 یگرفت و جلو شیآب را جلو وانیل مایشد ن شتریاش هق هقش ب امدهین

 درست یکه کار هیکم حرف بزن با گر هیجان  لویزانو زد : ن شیپا

 شهینم

 اش را هیگر یکرد کم یکرد سع یم یبا دستمال در دستش باز لوفرین

 ومدهیبه من ن مایبزند تا کمتر هق بزند و بتواند صحبت کند : ن پس

 کنم یزندگ خوشبخت

 ؟ هیچه حرف نیاخم کرد : ا ماین

 دوست داشتن رو اقتی: عماد ل دیکش رونیاز جعبه ب گرید یدستمال

 نداره

 پدر شدن رو نداره من اقتیشکمش گذاشت : عماد ل یرا رو دستش

 زارمیرو به دلش م دنشیداغ د نهیبچه رو بب نیرنگ ا زارمینم

 ؟ با هم هیحرفا چ نیاز جا بلند شد : معلوم هست چت شده ؟ ا ماین

 هستش یکس یحرفا یگیم یکه دار یینای، ا یزیهر چ ایشده  بحثتون
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 دهیبه ته خط رس که

 کنم یسقف زندگ هی ریبا عماد ز تونمینم گهید دمیمنم به تهش رس _
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 ؟ هیچه حرف نیکرده ؟ ا دایپ بیرا گرد کرد : مغزت ع شیچشمها ماین

 تنش هی، اگر قرار باشه با  کننیزن و شوهرا با هم دعوا م همه

 شهیختم م ییبه طالق فکر کنن همه ازدواجا به جدا کیکوچ

 به یتنش ؟ دروغ یگیدروغ بزرگ م هی؟ تو به  کیتنش کوچ _

 دو تا اسم تو شناسنامه عماد ؟ یبه پر رنگ یبهار ؟ دروغ یبزرگ

 مرگ همسر تو شناسنامه عماد ؟ دییبه وضوح مهر تا یدروغ

 نمی: دو تا اسم تو شناسنامه عماد ؟ درست حرف بزن بب

 ؟ ماین یفهمیخودش ، معماد قبال زن داشته ، بهار بچه عماده بچه  _

 بچه داره قبل هی، عماد  مایگول خوردم ن یراحت نیداشته ، به هم زن

 خواهرش که راحت بتونه به من دروغ شیما اون رو فرستاد پ ازدواج

 بچش داشته باشه اقامت یبرا هیدا هیکارا رو کرد که  نی، همه ا بگه

 بوده نیهم یو سه ساله بهار هم برا موقت

 یمبل روبرو یبهت زده بود رو لوفرین یحرف ها دنیکه از شن ماین

 رو نای؟ اصال از کجا همه ا ی، تو مطمئن نمیافتاد : صبر کن بب او

 ؟ یدیفهم
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 بود را با دستمال پاک دهیکه به چانه اش رس گرید یقطره اشک لوفرین

 حموم کنم و خواستمی: امروز قرار بود بعد از دانشگاه برم خونه م کرد

 داد که اونم امی، عماد پ یهفته عزادار هی نیکم به خودم برسم بعد ا هی

 هم از مهسا امیپ هیصحبت کنه  یزیخواد در مورد چ یخونه و م ادیم

 اومد برام

 چاک عماد ؟ نهیمهسا ؟ همون عاشق س _

 رونیتکان داد : منم زودتر از دانشگاه اومدم ب نییسرش را به پا لوفرین

 خونه تو یاومدم جلو یوقت نهیخواد من رو بب یمهسا گفته بود م چون

 تیداشت مرگ مادرشوهرم رو تسل یخوب یلیبود برخورد خ نشیماش

 که قولش داده تونیعروس هیهد نیپاکت گرفت جلوم و گفت ا هی گفت

 خوب هیچ دمیپاکت رو باز کردم اولش نفهم یبعدم رفت وقت بودم
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 ورق زدم و به صفحه دوم یوقت یول گهیعماد بود د شناسنامه

 اسم بیاد نینداشتم نوش نانیبه چشمام اطم دمیتو دستم رس ی شناسنامه

 مهر مرگش خورده بود و شیعماد ثبت شده بود که شش سال پ همسر

 عماد اومد و نکهیبه عنوان فرزند عماد بود بازم باورم نشد تا ا بهار

 نشده یاشتباه چیمطمئن شدم ه گهید دمیم حیتوض گفت

 داد ؟ حیکرد : خوب ، توض یمتفکر چانه اش را لمس م ماین
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 گرفت : نه ، زدیم یمتماد یدستش را به کمرش که ضربه ها لوفرین

 رونیداد کردم و از خونه زدم ب یبزنه داد و ب یمن نزاشتم حرف یعنی

 اون دیداره ، شا یحیواقعاً توض دیحرف بزنه شا یچرا ؟ چرا نزاشت _

 زشیکه انگ نیشماها به هم بخوره با توجه به ا ونهیم خواستهیم هدختر

 هم داشته رو

 بگه ؟ اگر خواستیم ی؟ چ یحیرا داد : چه توض مایجواب ن ادیفر با

 کردیو داد من سکوت نم غیداشت در برابر ج یحرف

 دستش را باال آورد تا او را به آرامش دعوت کند ماین

 دستش را محکم تر به کمر دردناکش زدیم یدیبه سف لوفریچهره ن رنگ

 ؟ چرا به خودت لویبرخاست : چته ن شیکرد و از جا ینوچ ماین گرفت

 ؟ یچیپیم

 ! ادیز یلی، درد دارم ، خ ماین _

** 

 گرفته بود اینشست دلش از همه دن یم شیموها ینم بارون به رو نم

 یبار صدم بود گوش یپر پر را چنگ زد و در مشتش فشرد برا یگلها

 و آراد ، نی، مهران ، پدرش ، عاطفه ، آرت ماین خوردیزنگ م اش

 قطع دهیهمه با او تماس گرفته بودند و او زنگ اول به دوم نرس دیسع

 بار شماره او نیصدم یبرا خواستیرا م لوفریاز ن یکرد دلش تماس یم

 گفتیکه م یکس یبه صدا یبار لعنت نیصدم یرا گرفت و برا »
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 باشد یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م« خاک نم  یبو فرستاد

 تازه پرپر شده یو به گلها دیکش قیعم یمشامش را پر کرد نفس دهیکش

 قبر بدون سنگ نگاه کرد آن ساعت از روز بهشت زهرا در یرو

 حالم رو ؟ ینیبیلب زمزمه کرد : مامان م ریفرو رفته بود ز سکوت

 حالم رو ؟ ینیبیرا رو به آسمان گرفت : خدا م سرش

 مخلوط شیو با اشک ها ختیریصورتش م یباران رو زیر قطرات

 وجودش کم یهم از داغ دیوزیکه م یباران و باد سرد یشد سرما یم

 کردینم

 ساده و آروم یزندگ هیتموم نشده ؟ من فقط  دنمیدرد کش ای: خدا

 پا گذاشتم ؟ مال ریرو ز یازت ، مگه گناه کردم ؟ حق کس خواستمیم

 و تونستم به همه کمک کردم دیکه دستم رس ییرو خوردم ؟ تا جا یکس

 ازدواج نیخودم گذشتم و با نوش یدردسر برا یب یزندگ هیحق  از

 ی، من که به زندگ ی، تو نزاشت یکه خوب اونم نشد ، تو نخواست کردم

 دوسش داشتم چرا بازم ازم گهیشده بودم ، من که د یراض نینوش با

 ؟ شدمیدوباره عاشق م دی؟ چرا با شیگرفت

 کم هیرو به آسمان گفت :  امدیم رونیکه از ته حنجره اش ب یادیفر با

 من از دردام بگم میو حرف بزن میبا هم قدم بزن ایب نییپا ایاون باال ب از
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 یبهارم بگم و تو از ب یمادر یتو از دل پر درد من ، من از ب و

 من یمادر

 یشنوی: مامان صدام رو م دیقبر کش یرو سیخ یگلها یرا رو دستش

 یشد برگرد ی، کاش م یدارم کاش بود اجیاالن بهت احت ؟

 بلند شد رو به مزار شیکرده بود آرام از جا دایپ یشتریشدت ب باران

 لوفریبرم ن دیدور بشم با دیبا رمیم یمدت هیلب زد : مامان دارم  مادرش

 مامان نهیکه من رو نب رمیم نتمیبب خوادینم گهیگفت د ادیمن بدش م از

 عشق من باش مراقب
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 را با پشت شیو به طرف قبر گرفت اشک ها دیدستش را بوس کف

 یصندل یکوتاه از قبرستان خارج شد رو ییپاک کرد و با قدم ها دست

 لرزانش باز هم افتاد یگوش یصفحه  یرو مایفرمان نشست اسم ن پشت

 تماس را رد کرد ستخواینم حتیدلش نص خواستیحرف زدن نم دلش

 را خاموش کرد و داخل داشبورد انداخت دلش را به جاده زد یگوش و

 را لوفرشین گریدور ، انقدر دور که د یلیدور شود خ خواستیم فقط

 شود ! دهیکه از طرف او بخش یروز دیخاطر نکند به ام آزرده

** 

 مایخانم نشسته بود ن هیسم گرشیطرفش گالره و طرف د کی
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 آورد : تا حاال بر نییرا پا یگوش یبا کالفگ رفتیقدم رو م شیروبرو

 خاموشه گهیحاال که د داشتینم

 ؟ مایشد ن یبا عجله به آن طرف آمد : چ مهران

 را در هوا تکان داد : خاموش کرده شیدست ها ماین

 عاطفه خانوم مجوز پزشک مهمان گرفتم یبرا _

 نتیطفه خانوم ببعا میبر ایب لوفریکرد : پاشو ن لوفریبه ن رو

 تیبلند شد دوست داشت عماد باشد و در آن وضع شیاز جا لوفرین

 را باز یمهران در دیچیپیشکمش م نییرا بکشد درد در کمر و پا نازش

 شتیپ انیماما م هی: برو تو االن عاطفه خانوم و شکوفه و  کرد

 نترس دو تا یچیدهنده گفت : از ه یدلدار یمکث کرد و با لحن یکم

 بگو یداشت ازیهم ن یزیهر چ ننتیبب خوانیخوب م پزشک

 کرد داشت یم افتیاز شوهرش در دیکه با یا ی؟ دلگرم خواستیم چه

 یمخف نیو ا ایقضا نیسر ا کیدوست او که خودش  نیتر کینزد از

 دست مادرش را رها کرد و پا در اتاق گذاشت گرفتیبود م یکار

 م رو به مهران گفت : دکتررا در دست داشت آرا لوفریدست ن گالره

 از عماد نشد ؟ یخبر

 کنم داشیپ دمیقول م لویسر تکان داد و عقب رفت : ن مهران
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 عماد نینوش مانیبا بغض به طرف مهران برگشت : وقت زا لوفرین

 اومد عماد بود که کل بخش رو ایبچه خواهرت دن یبود ؟ وقت نگران

 بده ؟ ینیریش

 نگاهش کرد : عماد اون موقع حال خودش نبود ینیبا غم سنگ مهران

 اومدن بچه دستگاها رو از مادر بچش جدا ایبعد دن دونستیم چون

 دیبارشون رو به دوش کش ییبود که عماد تنها ییدردا نایا لوفرین کننیم

 یدرکشون کن دیکس کنارش نبود تو با چیکنارش نبودم ه منم

 کنهیدوا نم یحرفا درد نیبه طرف مهران برگشت : ا یبه تند گالره

 کجاست ؟ ستین یباشه ول دیهم بچشه اون االن با لوفرین بچه

 خانم دست گالره را گرفت : تند نرو زود قضاوت نکن گالره هیسم

 به عقب رفت پشتش را به گرید یمهران پر آب شده بود قدم یچشمها

 عاطفه و شکوفه هم مکث دنیبا د یکرد و از آنجا دور شد حت آنها

 کرد و از در خارج شد یراهرو را ط یو با سرعت تا انتها نکرد

 تخت دراز یرا گرفت و با لبخند گفت : برو رو لوفرین یبازو عاطفه

 امیتا ب بکش

 که همراهش بود اشاره کرد که کمکش کند ییبه دختر ماما شکوفه

 ؟ ستیخانم جلو آمد : خانوم دکتر زود ن هیسم

 میزاریکه امکانش باشه نم ییا جات مینیرو بب تشیوضع نیبزار _

 کنه مانیزا
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 پشت در یاز نگران ییایدر را پشت سرش بست و آنها را با دن عاطفه

 گذاشت

** 

 آب را درون گلدان باز ریدسته گل را در گلدان گذاشت و ش مژگان

 ریکنار تخت قرار داد : خداروشکر که به خ زیم یسپس آن را رو کرد

 گذشت
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 از عماد خبر نداره ؟ نایرو از پنجره گرفت : مژگان س لوفرین

 استرس برات خوب لویدستش را پشت دست او گذاشت : ن مژگان

 ستین

 با فتیبه دست او آورد : تکل یاو حلقه زد فشار یکه در چشمها اشک

 و خوامشینم گهیکه د شتیسه روز پ یغایاون از ج ستایمعلوم ن خودت

 ؟ تیاز دلتنگ نیحرفا ، ا نیدروغگوئه و ا هیعوض هی اون

 ستمیدلتنگش ن _

 یگی: تو که راست م

 خودم یو بدبخت تیمظلوم یدلم برا گمیم یجد ستمیدلتنگش ن _

 رهیاز من بگ یسراغ هیبراش مهم نبوده که  یحت نکهیاز ا سوزهیم

 یهست یتیچه وضع یخبر نداره تو تو دیفکر کن شا نیبه ا لوفری: ن
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 دیاش را باال کش ینیو ب دیکش شیاشک ها یبا کف دست رو لوفرین

 زنداداش زلزلت کجاس ؟ نیا گمی: م

 دونمینم _

 خودت یبرا یکنیآرام به پشت دست او زد : حال م یضربه ا مژگان

 که به سر مارستانمیکل پرسنل ب تهیخواهرشوهرت دکتر شخص ها

 حاال اصال دنیم سیراه بهت سرو یو راه و ب خورنیقسم م شوهرت

 ؟ یموندگار شد هیمجان مارستانیچون ب ای یبمون نجایبود ا ازین

 برم خونه بابام برم نجایا یبه جا دادمیم حیدلت خوشه ها من ترج _

 هر دم به خاطر وجود نجایا نکهیخودم و رو تخت خودم لم بدم تا ا اتاق

 مثل عماد بهم احترام بزارن یارزش یب آدم

 کاش بهش لویدرمان کند گفت : ناو را  یکه نتوانسته بود بدخلق مژگان

 یدادیم حیتوض یفرصت برا هی

 بچه هیبگه ؟ به نظرت پنهان کردن  خواستیم ی؟ چ یحیچه توض _

 داشته باشه ؟ یهیتوج تونهیم

 بگم واال ی: چ
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 باز شد و عاطفه سرش را داخل آورد : اجازه هست ؟ در

 را برداشت فشیرا برگرداند مژگان ک شیو رو دیابرو در هم کش لوفرین
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 عزم رفتن کرد بعد از رفتن او عاطفه لبه تخت نشست و مچ دست او و

 ؟ یدر دست گرفت : امروز چطور را

 پنهان نیجواب او را بدهد همه را در ا خواستیکرد دلش نم سکوت

 چیانداخت : سه روزه ه نییعاطفه سرش را پا دانستیمقصر م یکار

 میاز عماد ندار یخبر

 ستیرا برگرداند : برام مهم ن شیهم رو باز

 نیرخ او نگاه کرد : عماد با ا میمکث کرد سپس به ن یکم عاطفه

 تو رو حفظ کنه خواستهیم کارش

 هیگناه عماد رو توج نیخوایبه طرف او برگشت : چرا همش م یتند به

 ؟ نیکن

 .... یکار عماد اشتباه بوده ول دونمیم _

 خان دیسع نیدیفهمیم هویاگر  من یجا نی؟ خودتون رو بزار یچ ی: ول

 ؟ نشیراحت ببخش نیتونستی؟ م نیکردیکار م یبچه داره چ هی

 کس چیه نکهیجابجا شد : ا یکم شیاش از درد جمع شد در جا چهره

 باور کنم شماها که خانوادش نیانتظار دار بهیبرام عج دونستهینم یزیچ

 ؟ نیهم خبر نداشت نیبود

 از گهیاونم م دونستهیم نیآمد : ظاهراً فقط آرت نییاز تخت پا عاطفه

 لیبهش گفته از قبلترش و دل ییزایچ هیما عماد  شیبهار اومد پ یوقت

 دونهینم یزیعماد چ انهیمخف ازدواج



 لوفرانهین

572 
 

 بمونم ؟ نجایا دیبا ی: من تا ک دیباال کش یرا کم شیپاها لوفرین

 زوده یلی، هنوز خ دهیبچه نچرخ یداشته باش یحرکت دیفعال که نبا _

 بهتره یلیخ شینگه دار گهیدو هفته د یاگر بتون یکن مانیزا که

 برم خونه خوامیباشم م نجایا خوامی: نم

 یمونیتخت م نیهم یرو نجایدو هفته رو هم نیا _

 

411 

** 

 یوارد خانه شد با بهت نگاه مایباز کرد و قبل از ن دیدر را با کل گالره

 مااایمن ن یکرد : خدا ختهیخانه به هم ر به

 بود نگاه کرد خرده وارید یکه رو یبه خراش بزرگ یهم با ناباور ماین

 یآهسته در حال ییسراسر کف سالن را پوشانده بود با قدمها شهیش یها

 نرود به طرف اتاق خواب رفتند شانیها به پا شهیمراقب بودند ش که

 وارد اتاق شد اتاق هم گرفتیاش شماره م یکه با گوش یدر حال گالره

 داشت یاز سالن نداشت و اوضاع آشفته ا یکم دست

 ؟ ارمیمن لباسات رو ب یندار یزیچ یساک هی،  لوفری: الو ن

......._ 

 کنار چمدون سرمه یواریکمد د یباال گهی، م مایاشاره کرد : ن ماین به

 هست یساک ورزش هی هیا
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 گذاشت شیپا ریرا ز شیآرا زیم یکمد را باز کرد صندل یدر باال ماین

 یکه چمدون سرمه ا نجایبه داخل آن نگاه کرد : گالره بهش بگو ا و

 نجاسی..... آهان ساک ا ستین

 ؟ ستین هیچمدون سرمه ا یمطمئن گهیم لوفری، ن ماین _

 یبزرگه هم آب یکیو اون  هیصورت یکی: آره بابا دو تا چمدون هست 

 هیآسمان

 رو باز کن یدوم کشو گهیم لوفری، ن ماین _

 هیآمد و کشو را باز کرد : خال نییپا یاز صندل ماین

 عماد چمدونش رو گهیم لوفریآورد : ن نییرا پا یآرام گوش گالره

 عماد بود یهم کشو هیو رفته کشو دوم برداشته

 ؟ یعنیچانه زد : کجا رفته  ریمتفکر دست ز ماین

 ومدهیانقد نامرده که ن مارستانهیب لوفریهفتس ن هیاخم کرد : االن  گالره

 سر بهش بزنه هی
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 نی؟ وضع خونشون رو بب هیعه گالره درست حرف بزن نامرده چ _

 که نمینداره من فقط نگران ا یحال خوب یعمادم از نظر روح یعنی نیا

 ارهیسر خودش ن ییبال

 بچه یکرد دکتر عماد فتح یفکرش م یک گمیلبه تخت نشست : م گالره
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 ادیانشگاه و عشق همه استادا هم تو زرد از آب در بد مثبت

 کج زد و با تشر اسمش را برد : گالره یلبخند ماین

 که عماد قبال زن داشته ؟ اونم یکردی؟ تو فکرش م گمیمگه دروغ م _

 یواشکی؟  یچ

 مارمولک بیمتفکر ادامه داد : اون دکتر اد یمکث کرد و با ژست یکم

 یخواهرش رو قالب عماد کرده بوده ؟ اصالً چجور یبگو چجور رو

 یعقد عماد بشه احتماالً عشق و عاشق انهیشده خواهرش مخف یراض

 زده نه ؟ ییبوده که سر به رسوا یزیچ

 کرد ینگاهش م مهینصفه ن یکه با لبخند مایرا باال گرفت و به ن سرش

 دوخت چشم

 خواسته رو لوفرینکه  ییها لهیپاشو وس یگیپرت و پال م یدار گهی: د

 خرده ها رو جمع کنم شهیکن من برم اون ش جمع

** 

 بود ؟ ی: کشو خال

 تند تند سرش را تکان داد : اوهوم گالره

 عماد چمدان بسته بود و رفته چرخاندیقاشق را درون سوپش م لوفرین

 داد هیافتاده بود قاشق را رها کرد و به عقب تک شیدر گلو یبیس بود

 ی، انتظار داشت الاقل برا گرفتیاز او م یداشت عماد سراغ انتظار

 یمعذرت خواه کیآمد ، انتظار داشت عماد حداقل  یم یخداحافظ
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 هر چند یهیکارش توج یو برا دیایکرد ، انتظار داشت او ب یم کوچک

 شی! در دلش به چشم انتظار اوردیقابل قبول ب ریاساس و غ یو ب پوچ
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 کرده بود یبار گناهش شانه خال ریاز ز یو به راحت او رفته بود دیخند

! 

 من یغذا را کنار زد و لبه تخت نشست : اله زیجلوتر آمد م گالره

 بشم بغض نکن فدات

 با پشت دست ختیشکسته شد و به چشمانش ر شیحرف سد گلو نیا با

 بد بختم نه گالره ؟ یلی: من خ دیچشمش کش یرو محکم

 فقط نگاهش کرد گالره

 اون موقع دمیو بعدش مردن فرزاد کش یضیسر مر ی: اون همه بد بخت

 هست که یکیکنم  هیبهش تک تونمیهست که م یکیحاال  کردمیم فکر

 نمیبیپشت و پناه تر م یخودم رو ب یحاال از هر زمان یپشتمه ول شهیهم

 انقد براش ارزش نداشتم که اطالع بده ستیرفته ، کجا ؟ معلوم ن عماد

 رهیم کجا

 ش گرفت وآ*غو*شاو را گرفت و در  یشانه ها ینگفت ول یزیچ گالره

 آمد ! یاز دستش بر نم یاو کار یزد به جز دل سوزاندن برا هیگر ریز

 : معلوم هست چتونه شماها ؟
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 را پاک کرد : اوا خواهرشوهر شیبا سر انگشت اشک ها گالره

 ؟ یاومد یتو ک کهیکوچ

 شآ*غو*شرا در  لوفریبا گالره ، ن یجلوتر آمد و بعد از رو بوس نینازن

 آقا عماد یجد یجد لویشده ، ن ی: مامان امروز زنگ زد گفت چ فشرد

 داشته قبالً ؟ زن

 تکان داد : بهار هم بچشه نییبار به پا کیسرش را  لوفرین

 او را ببخشد ، توانستیجوره نم چیرا گرفت ه شیبغض راه گلو دوباره

 آن را توانستیم دیفهمیکنند ماجرا را م ازدواج نکهیاگر تا قبل از ا دیشا

 دیایبا وجود بهار کنار ب یحت ایکند و با ازدواج سابق او و  هضمش

 قابل برداشتن ریغ یسرطان یمثل غده ا شیاتفاق برا نیحاال نه ! ا یول

 خواستیم یقو یلیخ ییغده دارو نیبود ا شده
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 زمی: عز

 چند ضربه به در و یفرو رفت صدا نینازن آ*غو*شدوباره در  و

 به لوفریو ن نیسر نازن دیچیدر اتاق پ یسالم بلند مردانه ا متعاقب

 عقب رفت و سرش توانستیکه م ییتا جا نیصدا برگشت نازن طرف

 نینازن نیگفت گالره نگاهش ب یا دهیلب سالم جو ریانداخت ز نییپا را

 بود با استرس جواب سالم او را داد : سالم ریاو درگ و
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 گرفت و به گالره داد : سالم بابا جان یبه سخت نیاهش را از نازننگ او

 ؟ یخوب

 ؟ نیممنون شما خوب هست _

 داد : قبالً  نیگالره باز نگاهش را به نازن یتوجه به احوالپرس یب او

 ! یدادیجواب سالم بابات رو م گرمتر

 را جانشیاز ه یکرد اشک ناش یگرفت و سع نییسرش را پا نینازن

 کند پنهان

 ؟ یبد هیبغل به بابات هد هیبعد هفت ماه  یخوای: نم

 هیدلم برات  یی: بابا دیزد و به طرف پدرش دو هیگر ریبلند ز نینازن

 شده بود ذره

 انقدر برات مهم بود که حاضر کهیاون مرت یعنی گهید یمعرفت یب _

 ؟ یترک ما رو بکن یشد

 تا شما گفتمیم یول توننمیبب امیکرد که ب یمدام اصرار م وسفی: به خدا 

 برم تونمینم ینخوا

 ؟ وسفتیآقا  نیحاال کجاس ا _

 : دیرا کش نیکج کنج لبش نشست لپ نازن یجوابش نشد لبخند منتظر

 پوستت ریبهت سخت نگذشته آب افتاده ز یهم دور یلیخ

 پدرش را نام برد : باباااا یبا شرم زد و اعتراض یلبخند نینازن

 رفت : لوفریسر او زد و به طرف تخت ن یرو یاب**و*س*ه  یمهد آقا
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 بابا ؟ یچطور
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 خوبم _

 از نیرا از برخورد خوب پدرش با نازن نشینتوانست لبخند غمگ لوفرین

 اش دور کند چهره

** 

 پرستار فشارش را گرفت عاطفه با دیچیپیتنه اش م نییدر تمام پا درد

 میبر نیاشاره کرد : بش لچریبه و فشردیبزرگ دستش را م یلبخند

 اتاق عمل یبرا یو آماده بش یعوض کن لباست

 که به تن یبلند یبکشد لباس گل گل نییکرد خودش را از تخت پا یسع

 مخصوصش یجا یلرزانش را رو یو پاها دیباال کش یرا کم داشت

 ترسمیگذاشت : عاطفه جون م لچریو یجلو

 اونم ترس میکن نیسزار میو مجبور دهی؟ بچه هنوز نچرخ یاز چ _

 هم هست یحس یچون با ب هیا قهیدق ستیساده ب یجراح هیکه  نداره

 یبه هوش خودت

 گهید ترسمیم یول دونمی: م

 نیح یتونیآورد و آرام در گوشش گفت : م نییسرش را پا عاطفه

 یاز خانوادت رو کنارت داشته باش یکی یجراح
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 با آن لحن حرف مایکنارش باشد در آن لحظه ؟ ن توانستیم یکس چه

 خودش خواستیم یکیکه  نیاش ؟ پدرش ؟ مادرش ؟ نازن ییجادو زدن

 ! دلش خواستیکدام را نم چیه یهم گالره ؟ ول دیدهد ؟ شا یدلدار را

 ختهیر یکه هر چند کم یوارید خواستیپشت سرش را م وارید همان

 گاه بود ! هیهنوز تک شیبرا یول بود

 ادیکس ب چیه خوامی: نم

 لچریبردن و یکه برا یرش را تکان داد و به پرستار مردس عاطفه

 فتدیبود اشاره کرد که راه ب آمده
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 که مهران از عماد گرفته بود هم نبود مهینصفه و ن غامیهمان پ اگر

 ییشد عماد فقط به مهران خبر داده بود که جا ینگران او م واقعا

 رود که خودش را یآنجا آرامش داشت گفته بود م یرود که روز یم

 نگاه لوفرین یکرد که در چشمها دایکند و هر زمان جرأت آن را پ دایپ

 هم او را ببخشد !! لوفریکه ن یزمان گرددیکند باز م یو عذر خواه کند

** 

 کنار گوشش ماین دیدامنش چک یچانه اش به رو یاز رو یاشک قطره

 یاستراحت کن دی؟ با میزد : بر پچ

 یا شهیموجود قرمز رنگ درون آن دستگاه ش کرد نگاه از آن یسع
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 چقد کوچولو و قشنگه ؟ شینیبیم مای: ن ردیبگ

 اهشیس یآره مثل سوسکه با اون موها _

 چقد چشاش درشته ؟ یدید هی: مثل عماد چشم و ابروش مشک

 رو شیاصال چشماشم باز کرد که تو درشت نیکرد : ا یالک یاخم ماین

 کنهی؟ بچت مثل بچه گربه تا سه روز چشم باز نم یداد صیتشخ

 عماده نه ؟ هیتلخ زد : شب یلبخند لوفرین

 هیفقط مثل  نمیبیکه من م یزیچ نیا یخنده اش گرفت : توهم زد ماین

 اوردهیاومده و هنوز مو در ن ایکه تازه دن موشه

 بچه من رو یبا چندش چهره اش را جمع کرد : توجه کرد لوفرین

 ؟ ینیبیاغ وحش مب ی خالصه

 و ندازهیخنده زد : آره مثل مامانش پلنگه و چنگ هم م ریبلند ز ماین

 باباش .... مثل

 کنهیفرار م شیزندگ قتی! از حق یپا زیگر یکرد : آهو مکث

 را محکم در لچریو یبشنود دسته ها ای دیبگو یزیچ گریآنکه د یب

 انداخت نییسرش را پا لوفریفشرد و به طرف در خروج رفت ن دستش

 بود دو نیهم شیزندگ قتینداشت ، حق ی؟ جواب دیبگو خواستیم چه

 یاز پدر بچه اش نداشت پدر یکرده بود و هنوز خبر مانیبود زا روز
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 زدهیدرست س دیچشیبار اولش نبود که مزه فرزند دار شدن را م که

 یروز بود که در آن اتاق لعنت زدهیبود که عماد رفته بود س روز

 شد یبار شارژ م کیکه هر چند روز  یا یبود کارت بانک یبستر

 اصال چرا رفت و نماند دانستیکجا بود را نم یاز عماد داشت ول نشان

 بار کیهست  دانستیفقط م دانستیکند را هم نم یاز خودش دفاع که

 داده و گفته که حالش یامکیاول پ یکه همان روزها دیمهران شن از

 خوردیا خاموش کرده است مهران قسم ماش ر یاست و باز گوش خوب

 از واقعه گذشته بود و تب تندش یکجاست حاال که مدت داندینم که

 عماد لیدل خواستیبداند ! دلش م خواستیکرده بود دلش م فروکش

 و پنهان کردن نسبت بهار از همه انهیو مخف بیآن ازدواج عج یبرا

 خانواده خودش را بداند ٓ  یحت

 : سالم

 و اثر اشک را پاک دیدست کش شیچشمها ریرا باال گرفت ز سرش

 کرد

 ؟ ی: خوب

 کرد : آقا دییبد بودن تا نیحال خوبش را در ع نییتکان سرش به پا با

 مهران

 : بله زدیضربه م نیبا نوک کفشش به زم مهران

 باهاتون صحبت کنم ؟ شهی.... م یعنی....  تونمیمن .... م _



 لوفرانهین

582 
 

 یروپوشش فرو کرد با مکث بیرجرا د شیشصت دست ها مهران

 یاو را برا لوفرین یبالخره روز دانستیرا بست م شیچشمها یطوالن

 خواهد یم حیتوض

 امیم نمشیدارم بب ضیمر هی: باشه برو اتاقت من 

 شانه او گذاشت و آهسته نجوا کرد : یاشاره کرد دستش را رو ماین به

 هم باش تو

 بار پلک زدن جواب او را داد کیبا چشمش و  ماین
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 بلند شود شیدستش را گرفت و کمکش کرد از جا مایاتاق شدند ن وارد

 نشسته در آورد و مهیتخت دراز بکشد تخت را به حالت ن یرو و

 و به دستش ختیر شیبرا وهیآب م یوانیرا پشتش درست کرد ل بالشت

 نینازن رمیم گهیساعت د کیو وادارش کرد آن را بخورد : من  داد

 ؟ یکه ندار یمشکل شتیپ ادیم گفته

 برس تیتو هم برو به کار و زندگ یکم جان زد : نه چه مشکل یلبخند

 دستت هم درد نکنه نجایا یاومد یصبح در دفترت رو بست از

 ماین یافتاد : راست یزیچ ادیسکوت کرد  یکم

 یبا هم آشت نجایا نیبابا و نازن شیبه طرف او برگشت : چند روز پ ماین

 ؟ یخبر دار کردن
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 دست بوس یبرا شیماه داماد دو شب پ ی: خبر ندار دیبلند خند ماین

 هم گرفته شدن لیتحو یو تا حدود رفتن

 را گرد کرد : واقعا ؟ شیچشمها لوفرین

 و با خنده ادامه داد : آره به خدا ! مثل دیبه پشت سرش کش یدست ماین

 دستشون رنیگیم ینیریجعبه ش هیدسته گل و  هی وسفیو  نینازن نکهیا

 کنهیباز ازشون استقبال م یبابا هم با رو نایرن خونه بابا ا یم و

 چند ضربه به در یاز ته دلش باز شد صدا یلبش به لبخند لوفرین

 زدیبرخ شیاز جا مایشد ن باعث

 یرو مایگرفته مهران باعث شد لبخندش جمع شود با تعارف ن چهره

 جعبه مایکرد ن یم یباز شیتخت نشست با انگشت ها یروبرو مبل

 ریز یممنون ینیریش کیرا به طرفش گرفت و او با برداشتن  ینیریش

 گفت لب

 سرش را باال گرفت و به او نگاه کرد مشخص بود استرس دارد لوفرین

 به هم قول داده میبا هم دوست ی: من و عماد از چهارده پونزده سالگ

 میبا هم دکتر بش میبود
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 تهران یتا پزشک میخوندیآرام کرد : شبانه روز درس م یخنده ا تک

 یطالفروش هیپدر من  میبود رستانی.... دوم دب میکه شد میبش قبول



 لوفرانهین

584 
 

 بود که دو دهیمغازش رو نچ نیتریروز صبح هنوز و هیداشت  بزرگ

 با ضرب کنهیو بابام که مقاومت م کننیبه مغازش حمله م وونیح تا

 هیمامانم دچار  رسهیخبر به خونمون م یوقت شهیتا گلوله کشته م دو

 که خبر بهش یمامانم تو اون روز ، تا قبل شهیم یروان یروح حالت

 اون روز هیبستر شگاهیآسا هیاالن چهارده ساله که تو  کنهیم ریگ برسه

 کاله و شال ببافه ..... نیو آذ نینوش یگرفته بود برا میتصم ظاهرا

 ! بافهیچهارده ساله که هنوز اون کاله و شال رو داره م مامانم

 دینفهم یلیداشت و خ یبچگ طنتیبود خوب ش کتریاز همه کوچ نیآذ

 ..... نینوش یبه سرمون اومده ول یشده و چ یچ

 آب به دستش داد یوانیل مایمکث کرد بغض کرده بود ن یکم

 عارضه هیدچار  دیخبر رو شن یتازه اول بلوغش بود وقت نی: نوش

 و دو ستیب نینادر شد که چند سال بعد خودش رو نشون داد نوش یلیخ

 بود سالش

 و دیشد یدل دردا یسر هیاولش با  میشد شیماریما متوجه ب که

 که داشت من متوجه روز به روز یموقع یوقفه و ب یب یها یزیخونر

 دختر با هیباال سرش نداشت  یمادر نیتر شدنش شدم نوش دهیپر رنگ

 بزاره تا برادر ونیرو در م لیمسا نیا تونهیراحت تر م مادرش

 تا دردش رو گفت دمیزبونش کش ریکه بود ز یترش با هر ترفند بزرگ

 زنان بعد از چند تا دکتر عوض یدکترها نیاز بهتر یکی شیپ بردمش
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 فقط دو تا راه گذاشتن جلو پامون کردن

 نگاه کرد لوفریکرد و به ن یطوالن یمکث مهران

 از زمان مرگ ندیفرا نیو ا بردیم نیداشت بدنش رو از ب نی: رحم نوش

 بود و دهیبه اوج خودش رس گهیشروع شده بود و بعد هشت سال د پدرم

 دو تا راه داشت نیادامه داشت نوش گرفتیکه کل بدنش رو م یزمان تا
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 هم گهید یها بیآس یلیکار خ نیکنن که با ا هیرحمش رو تخل ای

 از بچه دار شدن محروم شهیهم یو برا دیدیبدنش م یداخل یاعضا

 ..... ایشد  یم

 گرد شده بود سپس شیکرد که از تعجب چشمها لوفریبه ن گرید ینگاه

 بود یکرد ، فقط کاف یازدواج م ایصحبتش را به دست گرفت :  ادامه

 یماریب نیشد ا یمتوقف م یماریشد و ب یبشه مشکالت تموم م باردار

 نداشت اون زمان من و عماد سال یا گهینشده بود و نمونه د شناخته

 دیرو عماد فهم انیجر یو چهار سالمون بود وقت ستیب میبود پنجم

 هیبا  ستیکس حاضر ن چیگفتم ه میرحم رو انجام بد هیعمل تخل نزاشت

 اصال بتونه بچه دار بشه ستیمشکل دار ازدواج کنه که معلوم ن دختر

 و کنهیاش م غهی؟ گفت آره گفت ص شیریبگ یضرنه گفتم خودت حا ای

 ؟ گفتم گهیباردار بشه د دیفقط با نیگفت نوش شنیزود بچه دار م یلیخ
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 رو باطل غهیگذشت ص شیجواب داد بعد سه ماه که از باردار آره

 انهیمخف فتنیسر زبونا ن نکهیا یگفت برا کننیو بچه رو سقط م کننیم

 به یراض یلیاولش قبول نکرد منم خودم خ نیکار انجام بشه نوش نیا

 رتیمهم تر بود تا غ ندشیخوب جون خواهرم و آ یکار نبودم ول نیا

 برام قابل اعتمادتر از عماد ؟ ی، ک من

 فوت کرد رونیگرفت نفسش را با صدا به ب شیدست ها انیرا م سرش

 دیچیپیساله خوندن عماد هم که مهسا به پاش م کیموقت  غهیص هی: 

 یکرمان منم با اصرارها یگرفت برا یسال آخر دانشگاه انتقال یبرا

 که یرو به عمم سپردم و همراهشون رفتم عماد طبق قول نیآذ نینوش

 رو که رفت یسونوگراف نیبود تا دو ماه بعد بچه دار شدند اول داده

 یصدا گفتیسقط بشه م دمیکفش کرد که من اجازه نم هیپا رو تو  عماد

 آدم ! هیکشتن  یعذاب وجدان گرفته برا دهیقلبش رو که شن ضربان

 اومدن ایبعد دن گفتیرو عقد دائم کرد م نیکه نوش میکرمان بود همون

 کنهیم یتهران و ازدواجشون رو علن انیم بچه

 

411 

 یراض نیکه گوشه چشمش جمع شده بود را گرفت : نوش یاشک قطره

 ه سالگرد عقدشون براش جشنبود عماد بهش قول داده بود به بهان شده

 رونیب میبود که با هم رفت دیع یکایبود نزد یماه آخر باردار رهیبگ
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 دیخندیمدام م نینوش رونیب میشام رفت میکرد دیخر دیع یبرا

 گوشه من رو هیهمراه با بغض کرد : همون روز  یتک خنده ا مهران

 بهم گفت دوستم داره شبیانداخت و با ذوق گفت داداش ، عماد د ریگ

 شب بود بعد شام اونا من رو رسوندن هیهمون  نیذوق نوش عمر

 باشم عماد به خاطر گذروندن نیآذ شیپ دیع خواستمیمن م فرودگاه

 روستا اطراف بم خونه گرفته بود اون شب عماد و هیتو  طرحش

 مقدار به دنده هاش فشار هیتو راه برگشت تصادف کردند عماد  نینوش

 ...... نینوش ینداشت ول یبود و مشکل خاص اومده

 شیدست ها انینتوانست جمله اش را تمام کند صورتش را م مهران

 لبه تخت نشسته بود نهیکه دست به س مایکرد ن هیو بلند بلند گر گرفت

 شانه اش گذاشت یو دست رو ختیاو ر یآب برا یوانیرفت ل جلو

 مایرا از دست ن وانیاشکش را پاک کرد و ل یبا دستمال کاغذ مهران

 : ممنون گرفت

 دیشد یزیبه خاطر خونر نیو ادامه داد : نوش دیاش را باال کش ینیب آب

 دییتا شیمرگ مغز دیروز اول ع یعنیو بعد سه روز  رهیکما م به

 نیتنها خبر خوب ا نیب نیتو ا کنهیعضو موافقت م یعماد با اهدا شهیم

 ایشد و دن نیسزار یمرگ مغز دییبود و بعد تا دهیند یبیکه بچه آس بود

 هر دو چشمش ، غضروف هیهاش ، قرن هی، کبد ، کل هی؛ قلب ، ر اومد

 قلبش همه اهدا شد ینسوج و رگا یسر هیدو زانوش ،  هر
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 بچه دست تنها دو هیبلند گرفت : عماد داغون شد مونده بود با  ینفس

 گفتم به یتو همون روستا برگشت تهران هر چ نیبعد دفن نوش ماه

 زنه ریمامانم پ شهیبابام ناراحت م گفتی؟ م هیچ انیبگو جر خانوادت

 

411 

 وقت چی، ه دیترسی، از طرد شدن م دیترسیتحمل کنه ، م تونهینم

 و بگه من باباشم ، نتونست به ستهیپدر پشت بهار با هیمثل  نتونست

 که همه یبچه ا نی، ا کنمیرم بزرگ مکه من دا یبچه ا نیبگه ا یکس

 بچه خودمه نیزنیمزاحم بودن بهش م انگ

 دلش رو باخته از همون روز اول بهش دمیفهم یمحو زد : وقت یلبخند

 بشه تیزندگ کیخواد شر یکه م یبه کس یگینم یک چیعماد به ه گفتم

 مشکالت شده بود عماد یسر هیهمون زمان بهار دچار  یبگ دیبا

 نیآذ شیپ ایمهد بود  ایرو تو کارش خفه کرده بود و اون بچه  خودش

 به عماد یدیشد یحال وابستگ نیبا ا یول دیدیکم عماد رو م یلیو خ بود

 یوقت دادیرو داشت بروز م یشروع افسردگ یبهار نشونه ها داشت

 گفت اونجا بمونه عماد اول با من تماس گرفت من که از خواهرش

 موافقت میتصم نیکرده بود خبر داشتم با ا دایتو پ که عماد به یا عالقه

 به تو رو دنیاون اصال قصد دور کردن بهار به خاطر رس کردم

 کرد یامروز و فردا م یه یبه تو بگه ول خواستیاون م نداشت
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 رو گرفته بود و مشیتصم گهید یو ترکش کن یتو بفهم دیترسیم

 مانشیگفت بعد زا یتو باردار دیبا تو حرف بزنه که فهم خواستیم

 همون جا اعتراف نیسر خاک نوش برمشیم گفتیم گمیرو م زیچ همه

 کنمیم

 یلیعماد خ لوفرینگاه کرد : ن لوفریگونه ن یرو یجار یاشک ها به

 ! ..... نیاز نوش شتریب یلیداشت خ دوستت

 تو رو یرو بده ول اشی: عماد عاشق تو بود ، عماد حاضر بود همه دن

 دست نده از

 ندهیآ یداشت که در ازا یانداخت : عماد قلب بزرگ نییرا پا سرش

 رو با نگه داشتن بهار و شیازدواج کرد و مردونگ نیبا نوش خودش

 ثابت کرد نینوش عقد

 

412 

 کرد : االن با مرور لوفریو ن ماین نیب یرا باال گرفت و نگاه سرش

 فکر کنم بدونم عماد کجاس ؟ گذشته

** 

 قرار داد : آروم لوفرین آ*غو*شنوزاد را در  اطیآروم و با احت عاطفه

 سر و گردنش ریدستت بزار ز هی رشیبگ

 یشانیبه پ میمال یاب**و*س*ه اش فشرد  نهینوزادش را به س یبا نرم لوفرین
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 من ، رکسانم یدلم ، دختر مامان زیزد : عز اهشیس یاز مو مملو

 لحظات بود کاش مادرش بود و نیبغض کرد کاش عماد هم در ا عاطفه

 بهار یآور ادیبود با  دهیگرچه او بهار را د دیدیبچه عماد را م بالخره

 زنگ به آراد بزنم هیبابا  یلب گفت : ا ریکش دار گفت و ز ینوچ

 خورهینچرخونه سرما م رونیب ادیرو ز بهار

 سر شانه اش یدستش را پشت نوزاد گذاشت و آرام او را رو لوفرین

 داد : عاطفه جون قرار

 اش برداشت : جون دلم یسر از گوش عاطفه

 ؟ نجایا ارهیبهار رو ب نیبه آراد بگ شهی..... م گمیاممم م _

 ؟ یچ ی؟ برا نجایا ارهی: ب

 نهیبهار دلش بخواد خواهرش رو بب دیخووووب شا _

 زززززمممی: عز

 از بهار را لوفریاستقبال ن نیلبخند بزرگش از ا ینتوانست جلو عاطفه

 عماد قبول گریاو بهار را پس نزده و به عنوان بچه د نکهیا ردیبگ

 نیداشت ا لوفرینشان از دل بزرگ ن نیخوب بود ا یلیاست خ کرده

 قرار لوفریتواند مورد بخشش از طرف ن یاز آن داشت که عماد م نشان

 ! ردیبگ

 ربها گمیخونه بعد از ظهر م یبر یتونیو م یشی: امروز مرخص م

 ..... ارهیب رو
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 خونه مامانت ؟ ایخونه خودت  یریگفت : م دیمکث کرد و با ترد یکم

 کوچک کرد : خونه مامانم یلرزش لوفرین لب

 لب گفت ریز یزد و باشه ا یپلک عاطفه

** 

 شتریگذاشت منطقه ب شیموها یرا از چشمش برداشت و رو نکیع

 شد از یم دهید یبادام وحش یبود و گاهاً تک درخت یریو کو خشک

 کرد خاطرات مثل شیروبرو یبه روستا یشد و نگاه ادهیپ نیماش

 نیکه وارد ا یبار نیاول گذشتیچشمش م یبا دور تند از جلو یلمیف

 یکیبغل  ریپاره ز مهین یکه توپ یشدند ابتدا چند پسربچه خاک روستا

 بارهنکرده بود دو رییتغ یزیچ چیآنها بود از آنها استقبال کردند ه از

 تواند گمشده اش را یشد و حرکت کرد مطمئن نبود که م نیماش سوار

 الشیآمد خ ی! تا خودش نم یکیبود در تار یریت یکند ول دایپ نجایا

 روستا بود باز توقف یکنار قبرستان که قبل از ورود شدینم راحت

 نکرده بود چند درخت یچندان رییتغ شینسبت به پنج سال پ کرد

 یا هیکه آن زمان نهال بودند حاال بزرگ شده بودند و سا پتوسیاوکال

 سر مردگان ساخته بودند وارد قبرستان شد آرام آرام جلو رفت تا یرو

 نجوا گونه از باال شروع به خواندن نوشته دیقبر مورد نظرش رس به
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 کرد : آرامگاه ..... شیروبرو اهیس سنگ

 نام حق .... به

 .... بیاد نینوش بانو

 .... اریماز فرزند

 •/•/• طلوع

 .... •/•/• غروب

 بار سفر یاگر بسته ا تو

 دگر یستیاگر ن تو

 چرا از همه جا پس
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 ! شنومیطپش قلب تو را م یصدا من

 رخ ، نیافش یمرتض زمی( شعر برگرفته از سنگ مزار پسرخاله عز

 نفر نیبدنش به چند یاعضا یکه با اهدا یو شش ساله ا ستیب جوان

 ) یگرام ادشیروحش شاد و  دیدوباره بخش یزندگ

 شیکه در گلو یگره ا دیاسم خواهرش کش یرو یپا نشست دست یرو

 لب گفت : سالم ریفرستاد ز نییبود را با فشار آب دهانش پا افتاده

 یخواهر

 به راه افتاد راه ادهیبرخاست پ شیلب خواند و از جا ریز یا فاتحه
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 اطیاخل روستا بود نمانده بود در حکه د یتا خانه بهداشت کوچک یادیز

 خاک گرفته لبخند را به یسانتافه مشک نیکوتاه ماش ینخل هیسا ریز

 و به دیکش قیعم ینفس ستادیا یا شهیش مهیکرد پشت در ن هیهد شیلبها

 گوش داد از آن فاصله خوردیکه به نجوا به گوشش م یصحبت یصدا

 لبانش جا یبدهد لبخند رو صیاز صداها را تشخ یکیتوانست  یم هم

 ستادیعقب ا یلرزان در زد و قدم شهیکرده بود دو تقه به ش خوش

 شد باز شدن در ریبله اش که آمد آرامش در وجودش سراز یصدا

 از کنارش عبور کرد : یمرد ریشد با مات ماندن عماد ؛ پ مصادف

 درد نکنه دکتر خدا عمرت بده پسرم دستت

 عماد نهیبه س یمحکم مهیمرد مهران با مشت ضربه ن ریرفتن پ با

 ینامرد یلیبهت زده زد : خ همچنان

 ؟ یکنیکار م یچ نجای.... ا نجایتو ا _

 گردمیمعرفت م یب هی: دنبال 

 یلی: خ دیش کشآ*غو*ششانه او را در دست گرفت و محکم در  مهران

 کنمیتو دق م یمن تو اون تهران خراب شده ب یعماد نگفت یمعرفت یب

 ؟

 به خدا ، دلم برات تنگ شده ی: داداشم دیپشت مهران کش یدست عماد

 بود
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415 

 من ؟ یاز او فاصله گرفت : فقط برا یکم مهران

 شیپا ریز یها زهیگرفت و با نوک کفش سنگ ر نییسرش را پا عماد

 ؟ میکه زدم به زندگ یگرفت : همه خبردار شدن از گند یبه باز را

 مونده بود که اونم من سر راهم بهش گفتم امرزیفقط حافظ خداب _

 حال یخوایکرد و مهران دوباره به حرف آمد : نم یتک خنده ا عماد

 ؟ یو بچت رو بپرس زن

 شده ؟ یو بهار ؟ مهران چ لوفریناگهان به او نگاه کرد : ن عماد

 خوبه ؟ حالشون

 خترتخوبه .... اممم اسم د لوفرمیکج زد : بهار خوبه ن یلبخند مهران

 بود ؟ یچ

 گهیبه او چشم دوخت : بهار د یبا گنگ عماد

 یکیبهار نه اون  _

 شده ؟ درست حرف بزن ی: مهران چ

 که به تو رفته خدا کنه افشی: اونم خوبه خوبه ، ق دیبلند خند مهران

 مثل تو گند نباشه اخالقش

 اومد ؟ ایلب گفت : دن ریبود ز رهیبه او خ یهنوز با سر درگم عماد

 تکان داد عماد دو دست پشت سرش گذاشت نییسرش را به پا مهران

 لوفرمیانقد به ن یعنیکار کردم  یمن چ یدور خودش زد : واااا یچرخ
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 حق داره تا آخر لوفریدو ماه جلو افتاد ن مانشیوارد کردم که زا استرس

 تف بندازه تو نهیمن رو نبخشه حق داره هر وقت من رو بب عمرش

 کار کردم با عشقم یخدااااا من چ صورتم

 یمتوقفش کرد دست شیاو را در دست گرفت و در جا یبازو مهران

 کارا برگرد نیا یو اشکش را پاک کرد : به جا دیاو کش یچشمها ریز

 داره اجیبه تو احت یاز هر کس شتریکه االن ب ششیپ
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 نهیبب من رو خوادینم گهیگرفت : مهران اون به من گفت د ینفس عماد

 برگردم ؟ یچجور

 داداش حاال کننینم ریکرد : تو دعوا نون حلوا خ یتصنع یاخم مهران

 ؟ یگفته تو چرا باور کرد یچ هی اون

 خودش گفت که برگردم ؟ _

 و یزنگ بزن یبر دیبا ریشانه او گذاشت : نخ یدستش را رو مهران

 کردم بعد که مورد بخشش قرار یغلط کردم بهار رو از همه مخف یبگ

 شینیبب یبر یتونیم یگرفت

 کنار یصندل یرفت و رو نشیتلخ زد به طرف ماش یلبخند عماد

 اش را که دو هفته بود ینشست در داشبورد را باز کرد گوش راننده

 اسم گشت ، جانان ! کیدنبال  نشیمخاطب انیبود در آورد و م خاموش
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** 

 پاهاش انگشتم ین یم دوخته بود : خاله نبه رُکسان چش یرگیبا خ بهار

 داره؟

 نیلبخند زد : بله که داره بب لوفرین

 او زیر ینوزاد در آورد و انگشت ها یرا از پا یصورت یها جوراب

 لمس کرد را

 دندونم داره ؟ ین ی: خاله ن

 جوابش را داد نباریا عاطفه

 کنه یبشه با من باز داری؟ بهش بگو ب خوابهیهمش م ین ی: خاله ، ن

 یلبخند زد : شما چقد بلبل زبون لوفرین

 نمیبوس بده بب هی ایرا به طرف بهار دراز کرد : ب دستش

 بود و نسبت به او رفتهیبهار را پذ لوفرین زدیلبخند م تیبا رضا عاطفه

 نشست بوسه لوفریبهار از لبه تخت باال رفت و کنار ن گرفتینم جبهه

 لوفریکه ن یکنار او به بالشت لم داد و با عروسکبه گونه او زد و  یا

 یادآوریبا  دیسر او دست کش یرو میمال لوفریاو داد مشغول شد ن به
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 زیلبر شیاو باشد چشمها یقرار بود بهار ناج نکهیو ا نینوش سرگذشت

 سر او زد چانه یبه رو یاب**و*س*ه دستش را دور بهار حلقه کرد و  شد
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 هیشود سم یسر بهار گذاشت و اجازه داد اشکش جار یرا رو اش

 مهر بوجود نیکرد و عاطفه دلش لبالب از ا یبا تاثر نگاهش م خانم

 که عماد بهار را به او سپرد فکرش را یآنها شده بود زمان نیب آمده

 که یکه از روز یزیاو باشد چ یبرسد که عمه واقع یکه روز کردینم

 ! باشد خواستیدلش م دیرا د او

 : بهار

 هووم _

 چشم غره رفت : عه بهار هوم نه بگو بله عاطفه

 : بله دیدراز کش لوفریبالش در کنار ن یآمد و رو یکش بهار

 مامان یدوست دار گمیاو را کنار زد : م یلَخت و مشک یموها لوفرین

 ؟ یباش داشته

 حرف ! نیخانم و عاطفه به وضوح جا خوردند از ا هیسم

 شانه دیق یب زدیکوچکش شانه م یعروسکش را با دستها یموها بهار

 خدا من شیانداخت : مامان رضوان مامان من بود که اونم رفت پ باال

 مامان ندارم گهید

 که یتا قطره اشک دیچشمش دست کش رینگاه کرد ز لوفریبه ن عاطفه

 سواال بچه رو نیجون به نظرت ا لوفری: ن ردیمانده بود را بگ همانجا

 ؟ کنهینم تیاذ

 به گرید یاب**و*س*ه نگفت  یزیبه عاطفه کرد و چ یطوالن ینگاه لوفرین
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 مامان ؟ یگیبهار زد : بهار اگر من مامانت بشم به من م یموها یرو

 پر یدهانش گرفت بهار به چشمها یو دست جلو دیکش ینیخانم ه هیسم

 نگاه کرد و دوباره نگاهش را به عروسک در لوفریاز اشک ن شده

 مامان شهینم یمامان رکسان هست یهست لویداد : شما که خاله ن دستش

 یهم باش من
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 هم مامان رکسان شمی؟ هم مامان شما م شهیچرا نم _

 ؟ یشیمامان نداره مامان اونم م گهی؟ بابامم د ی: بابا عماد چ

 با زمزمه جواب بهار که نه جواب دیاش را باال کش ینیآب ب لوفرین

 فقط برگرده فقط دعا کن برگرده شمیمان بابا عمادم مرا داد : ما دلش

 مامان هر سه تا تون بشم دمیم قول

 گریسر بهار بود پس دست د ریدستش ز کیبغضش شکست  بالخره

 یزد بهار با چهره ا هیگر ریکوتاه ز یگذاشت و با هق شیچشمها یرو

 را پاک شیکه اشک ها یشد عاطفه در حال رهیکرده به او خ بغض

 ایعمه ب ایتخت بلند کرد : ب یکرد از جا بلند شد و بهار را از رو یم

 امیباباجون منم تا شب م شیاونطرف با آراد برو خونه پ ببرمت

 و داد غینشسته بود و ج ییرایاز سپردن بهار به آراد که در سالن پذ بعد

 بازگشت رکسان را از لوفریبر نرفتن دوباره کنار ن یبهار مبن یها
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 بود قرار داد گرید یکه طرف یبلند کرد و در تخت کوچکتخت  یرو

 آرام گفت : ینشست دست او را در دست گرفت و با لحن لوفرین کنار

 جون لوفرین

 بود گرفت و چهره اش از هیاز گر یمنقطع که ناش یدو بار نفس لوفرین

 اش جمع شد یمحل جراح سوزش

 بچت یردهیش یخودت خوبه نه برا یبهبود ینکن نه برا هی: انقد گر

 ؟ ارمیب خورهیداره زنگ م تیگوش لویخانم جلو آمد : ن هیسم

 گنیم یچ نمیبب اریحتما گالره و مژگانن آره ب _

 اش گوش داد تا قطع شد : یزنگ گوش یگرفت و به صدا گرید ینفس

 شد مامان ؟ قطع شد ؟ یچ

 باز به او نگاه کرد : عماد بود یخانم با دهان هیسم

 : هااان ؟ دیبه باال پر لوفریگونه ن گوشه

 جان ؟ هیسم ی: مطمئن دیبا سرعت به طرف او چرخ عاطفه
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 ؟ یکرد ویس یاسمش چ لوفریآآآره عکس خودش بود رو صفحه ، ن _

 دیایب ادشیسرش را تکان داد تا حواسش را جمع کند و  یجیبا گ لوفرین

 : دکتر امم ... دکتر قل ... قلبم ... دکتر قلبم

 انم به عاطفه نگاه کرد : خودش بود مطمئنم خودش بودخ هیسم
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 مامان نمیبده بب _

 زیخ مین شیدر جا لوفریلرزان او داد ن یرا به دستها یخانم گوش هیسم

 ؟ گفتی؟ چه م دیدیتماسش نگاه کرد خودش بود چه م نیو به آخر شد

 کرد : من برم یخانم نوچ هیسم دیکوبیم نهیتوانش بر س نیبا آخر قلبش

 برات ارمیآب قند ب هی

 تو رو خدا اگر بازم زنگ زد جوابش لویمچ دستش را گرفت : ن عاطفه

 بده باشه ؟ رو

 دیصورتش د یشد در تک تک اعضا یرا م التماس

 بزار خودش هم یگفته ول وی: بزار حرف بزنه درسته که مهران همه چ

 رمقبول دا شیببخش یتونیو م ستین یچیتو دلت ه دونمیبرات من م بگه

 یتونیکه م یتو انقد بزرگ یول گفتیدروغ م دیاز اول نبا عماد

 شیببخش

 گونه اش بود را با کف دست پاک کرد : عماد یکه رو یاشک لوفرین

 یاتفاقا یلیشد اون باعث خ میزمان وارد زندگ نیبود که تو بدتر یکس

 ببندم نایهمه ا یچشمم رو رو تونمیمن شد من چطور م یتو زندگ خوب

 ؟

 دیآن به گوشش رس یو نوا دیدر دستش لرز یگوش

 آمده بود نگاه یصفحه گوش یخنده رو رو یکه همراه عکس یاسم به

 اتصال تماس را لمس کرد و با نهیهمراه اشک زد و گز یلبخند کرد
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 کرد کیرا به گوشش نزد یلرزان گوش ییها دست

 : الو

  

 تخت خواباند به طرف تخت یش را روآ*غو*شدخترک در  یآرام به

 و از اتاق خارج شد و وارد دیرُکسان کش یو پتو را رو دیچرخ گرید

 شد ییروبرو اتاق

 گهیزود برگردم بزار برم د دمی: بابا قول م

 بگو زیچ هیبه طرفش برگشت : مامان توروخدا شما  بهار

 گهید دونهیم یزیچ هینه حتماً  گهیاگر بابات م _

 دیبلند خند عماد

 دیاالن خواب نیعه عماد روشان هم سیه: 

 کرد بهار با یدهانش گرفت و با خنده معذرت خواه یدست جلو عماد

 با ینگاه لوفریبار به ن نیآخر یآمد برا نییاز تخت پا زانیآو لب

 هم گذاشت تا خاطرش را جمع کند یرو یپلک لوفریانداخت و ن التماس

 و از اتاق خارج شد دیو گونه او را محکم بوس دیبا ذوق باال پر بهار

 که ذوق کرد ؟ یبهش گفت ی: چ

 نیکرد : من با ا نیریش یلبه تخت نشست و لبخند زد عماد اخم لوفرین

 شمیخر نم لبخندا

 یریگیسخت م یادیز ی: عماد دار دیلبش را گاز گرفت و خند لوفرین
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 به تولده خوببشه ؟ اگر  یشاپ که چ یخواد با پسره بره کاف یم _

 رنیتولد بگ خونه

 یمشت بچه جوونن خوب دوست دارن تو کاف هی ستیکه ن انی: فقط ک

 شونزده سالشه ستیبچه ن گهیبهارم د رنیتولد بگ شاپ

 شهیآدم زبونش بسته م یریگیانقد که طرف بهار رو م یعنی _

 دیخند لوفرین

 لوی: ن

 پتو در کنار ریاش را در آورد و به ز یروفرش یها ییدمپا لوفرین

 : هووم دیخز عماد
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 برات بگم ؟ نیاز نوش یوقت نخواست چیچرا ه _

 یوقت خودت نخواست چیکوچک زد : چون ه یلبخند لوفرین

 خونده تیمحرم غهیکه ص لیتکان داد : اوا نییسرش را به پا عماد

 هیبود که ازش دور باشم  میبلکه تمام سع خواستمشینه فقط نم میبود

 که اومدم دونستمیم نیفقط ا شیش خودم رو تو زندگنق ییجورا

 تشکر از طرف اون با هم هیباشم نجاتش بدم و آخرم با  سوپرمن

 قنج رفت یجور هیبعد دو ماه گفت بارداره ته دلم  یوقت میکن یخدافظ

 مشیببر نیمن تو بطن اون بود اما قرار بود از ب بچه
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 ؟ یبشنو شمیبق یخواینگاه کرد : م لوفریعسل ن یجام ها به

 تکان داد نییسرش را به پا لوفرین

 قراره یوقت گفتیم نینوش میرو با اصرار من رفت یسونوگراف نی: اول

 دمیقلبش رو که شن یصدا نیاول هیبه سونوگراف یبشه چه لزوم سقط

 سقط دمیگفتم من اجازه نم ینگه داشتن بچه رو گرفتم وقت یبرا ممیتصم

 من نهیاون شب انقد به س نیو بب ایبه پا کرد که ب یجنجال نینوش بشه

 کرد یمشتاش درد م یدو روز جا یکیزد که تا  مشت

 کرد : بماند که تا چند روز دستاش نییپا یبا صدا یتک خنده ا عماد

 بالخره قبول کرد بچه زاشتیدور از چشم من و مهران حوله داغ م رو

 فتم هم خودت روگ میکرد میبردمش محضر عقد دا مینگه دار رو

 شمینم یمن برات زن زندگ ضمیمن مر گفتیهم بچت رو م خوامیم

 من رو مداوا کنه گفتم مهم یضیبچه بتونه مر نیاصال ا ستین معلوم

 گفت من دوستت ستیگفتم مهم ن یخواستیگفت تو من رو نم ستین

 گفتم ازت بدم هم یگفت تو من رو دوست ندار ستیگفتم مهم ن ندارم

 دوستت داشته باشم یروز هیداشت  دیام شهیپس م ادینم

 کم کم گهی: د دادیگوش م شینگاه کرد که با دقت به حرف ها لوفرین به

 هم نبود کم یتفاوت یب یبهش دارم عشق نبود ول یحس هی کردمیم حس

 مهران تو شهر گذروندمیدوستش داشتم من سال اول طرحم رو م کم
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 خونه که دو تا اتاق تو در تو بود تو هی نیگرفته بود و من و نوش خونه

 نه مثل همه گذشتیبود م یبه هر شکل مونیزندگ میگرفته بود روستا

 نینه با اون شکم برآمده نوش میبا هم راحت باش میتونستیو شوهرا م زن

 سهم من از میایهمخونه با هم کنار ب ایمثل دو تا دوست  میتونستیم

 بود یاتاق بغل یپتو تو هی نینوش

 تنت حالم یبو گفتی: به من م دیپشت سرش کش یو دست دیخند عماد

 مانیزا خیدو هفته به تار زاشتمیمنم به خواستش احترام م کنهیبد م رو

 میکرد دیخر یکل میبود با هم رفت دیبود چهار روز قبل از ع مونده

 تو راه برگشت میفرودگاه رسوند میبود آخر شب مهران رو برد مهرانم

 بخواب قبول کرد و نیش گرفت بهش گفتم برو عقب بشخواب نینوش

 تند چیپ هیکه سر  نیماش هیتو جاده  رفتیکاش نم یعقب که ا رفت

 من برخورد کرد من کمربند نیاز روبرو با ماش گرفتیسبقت م داشت

 محکم به پشت نینوش یجونم رو نجات داد ول ربگیبودم و ا بسته

 که به شکمش خورده بود یجلو برخورد کرد به خاطر ضربه ا یصندل

 برسه مارستانیتا به ب دیشد یزیشد بر اثر همون خونر یزیخونر دچار

 که اونجا یشد تنها کس دییتا یکما رفت بعد سه روز مرگ مغز به

 تنها بودم اونجا یلیبود من خ یدکتر رحمت شناختمیم

 هم نشست لوفریگرفت ن شیدست ها انینشست و سرش را م شیجا در
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 شانه او گذاشت یرا رو دستش

 کردیکس باورم نم چیکنم ه یمن مجبور بودم اون بچه رو مخف لوفری: ن

 کنه که کارم اشتباه بود منم بعد دو حتمیجور نص هی خواستیم یکس هر

 نتونستم تحمل کنم بهار رو برداشتم برگشتم تهران مامانم گهید ماه

 میتیبچه  هی یخوایم یفقط گفت عماد مطمئن دیبار که بهار رو د نیاول

 ؟ یبزرگ کن رو

 ؟ شی؟ از کجا آورد هیبچه ک نیا دیاز من نپرس گهید
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 بهار رو یوقت یازدواج کنم ول نایمن با ت خواستیدلش م حهیمل عمه

 حرفش گهید هیبزرگ کردن اون بچه قطع یمن برا میتصم دیو فهم دید

 من دلم رمیزن بگ دیکه با دیچیپیمدام به پر و پام م یول دینکش شیپ رو

 یفشار روح یبزرگ بشه از طرف یدست نا مادر ریبهار ز خواستینم

 تخصصم که گرفتم خودم رو تو کار کردمیرو داشتم تحمل م یادیز

 چهار شب کردمیکار م مارستانیکردم هفت روز هفته تو صد تا ب غرق

 مامانم شیپ ایبودم بهار تا غروب که مهد بود بعدش هم  فتیهفته ش در

 روانپزشک هیکرد با  یتو رفتن به مهد بد قلق نکهیتا ا نیآذ شیپ ای بود

 با مامانم و بابام شهیمشورت کردم گفت بهار داره افسرده م کودکان

 عاطفه همون موقع ها بود که شناسنامم گم شد شیپ فرستادمش
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 نگاه کرد و ادامه داد : من قبل عقد لوفرین نانیپر از اطم یچشمها به

 شد دایگرفته بودم که بعد پ یبار شناسنامم گم شده بود و المثن هی نینوش

 و بهار بود و .... نیاسم نوش یکیدو تا شناسنامه داشتم تو  من

 بود و جرقه دیسف یکیگرفت : اون  لوفریکرد و چشم از ن یمکث عماد

 من اون اشتباه رو بکنم زده شد نکهیا

 افتاده بود دست مهسا ؟ یچجور _

 یچ یدونیبرم کرمان رفتم سراغ مهسا م نکهین اتفاق قبل ا: من بعد او

 ؟ گفت

 باال انداخت عماد ادامه داد : اون زمان که بهار مهد یشانه ا لوفرین

 چه موقع شناسنامم ادمهیمن براش پرستار گرفته بودم خوب  رفتینم

 نیهمون اول کردمیرو جمع م رازیشد من داشتم چمدون سفر به ش گم

 یو باق مایهواپ یطایمشترکمون ، شب قبلش شناسنامه و بل مسافرت

 اپن که دم دستم باشه و فراموش نکنم یرو گذاشته بودم رو مدارک

 رفتم دانشگاه بهار با یهماهنگ یسر هی یتا ظهر که من برا صبح

 خونه من و به ادیتو خونه بود همزمان که من نبودم مهسا م پرستارش

 که به من نگه اومده بود شناسنامه من رو که دهیم یپول هی پرستار
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 بعدش رو شروع یها یو باز شهیوجود بهار با خبر م قتیاز حق نهیبیم
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 همون آتو از من انتقام قیاز طر خواستیو به اصطالح خودش م کنهیم

 رهیبگ

 ماجراها باعث نیکه همه ا دونستینم یحلقه کرد : ول لوفریدور ن دست

 میبش کیهم نزدبه  شتریما ب شهیم

 که دونستینم نطوریزد و ادامه حرف او را گرفت : هم یلبخند لوفرین

 که انقدر دل یکه چقدر عمادم رو دوست دارم عماد شهیمن ثابت م به

 یعماد دیبر زایچ یلیاز خ قشیداشت که به خاطر خواهر رف یبزرگ

 دم نزد عماد من بعد یول دیشن ادیبه خاطر نگه داشتن بچش حرف ز که

 اتفاق مرد بود مردتر شد اون

 به خودش فشرد شتریزد و او را ب یلبخند عماد

 پهن سرش را داخل آورد : الو یدر باز شد و بهار با لبخند یال

 تموم شد ؟ ترکوندنتون

 ؟ یندادن در بزن ادیاخم کرد : به تو  عماد

 یگفت : چ لوفرین رو به دیتنه اش را به داخل کش شتریو ب دیخند بهار

 مامان ؟ شد

 زد و گفت : برو یدهانش گرفت چشمک یخنده کنان دست جلو لوفرین

 حله

 نیبه گونه عماد زد : بهتر یاب**و*س*ه  دیتخت پر یزد و رو یجست بهار

 ادیحاال رد کن ب ییایدن یبابا
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 ؟ ویباال انداخت : چ ییبا حفظ همان اخمش ابرو عماد

 ؟ شهیتولد رفتن بدون کادو مگه م گهیپول د _

 نیخریبراش م یزیچ هی نیریبه مامانت فردا صبح با هم م دمی: م

 و از اتاق خارج شد دیرا هم بوس لوفریگونه ن بهار

 گذاشت و شیچشمها یدست رو کی دیدراز کش شیآرام در جا عماد

 ازدهی نیرا در ا یادیز یشکمش گذاشت اتفاق ها یرا رو گرید دست
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 آمدن ایآنها دن نیمشترکشان از سر گذرانده بود و بهتر یزندگ سال

 و هفت سال بعدش تولد روشان و از همه اتفاق ها بهتر رابطه رُکسان

 و بهار و بازگشت او در کنار آنها بود ، مهران لوفرین کیو نزد خوب

 که با کمک شکوفه جمع کرد یاش را فروخت و با پس انداز خانه

 مایشود ، ن هیخانه عماد را بخرد و با آنها همسا نییطبقه پا توانست

 را گرفت و با گالره که متخصص روانپزشک بود در همان شیدکترا

 به لیادامه تحص یو مژگان برا نایکردند س یم یخودش همکار مطب

 شیچشمها یاز جلو یلمیهر کدام مثل ف یزندگ یرفتند اتفاق ها  اروپا

 رفتیم رژه

 در دلش دیچرخ لوفریبرداشت و به طرف ندست از صورتش  عماد

 بار هزارم خدا را شکر کرد که او را سر راهش قرار داده بود یبرا
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 نداشت و همّ و یا یدلنگران گریاز بابت بهار راحت شده بود د الشیخ

 کیکه در  یهمسرش و سه دخترش ، مطب شیشده بود آسا غمش

 نیبود باعث شده بود هر روز در کنار بهتر دهیپزشکان خر ساختمان

 با شیبرا یکه از هر زن یو همسر کتریکه از برادر نزد یدوست

 سخت گذشته بود چرا که شیبرا یبود کار کند سال گذشته کم ارزشتر

 بود که مثل کوه لوفریباز هم ن یاز دست داده بود ول زیرا ن پدرش

 یمو که رو یست طره او از داغ نشسته بر دلش کا ستادیسرش ا پشت

 بود و به او زل زده بود را به عقب دهیکه به پهلو خواب لوفرین چهره

 میگویتو م یرا برا میها لوفرانهیلب از لب باز کرد و گفت : ن فرستاد

 یمن برگرداند یرا به زندگ دیو ام یکه قلب من را در دستانت گرفت تو

 لوفرمیتو ، ن یبرا فقط �🌾�.

 انیپا

 جمعه

۸۱/۶/۸۷۳۱ 
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 قصه هم به سر اومد :) نیا

 پشت شهیکه هم زمیبه همسر عز کنمیم میرو تقد لوفرانهیاز همه ن اول
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 یقدم تونستمینبود من نم شونیا یها تیها و حما قیبود و اگر تشو من

 راه بردارم نیا تو �🌾�

 و توانا سندهینو یاریپور هیبکنم از دوست خوبم هد دیبا ژهیتشکر و هی

 من تازه کار یبود برا یخوب یکه راهنما ی، دختر دوستداشتن مهربون

! 

 ) زمیو معصومه عز میآخر ممنونم از همه دوستان ( مخصوصا مر در

 صبر کردند لوفرانهین یبه پا که

 در یمن بود ول یگرچه کار اول مجاز لوفرانهین نکهیآخر ا صحبت

 ها از تیاز شخص یسر هیداره که  حیتوض یکار دوم منه و جا واقع

 رمان اول به جا مونده بودند منتظر انتشار رمان اول من به اسم »

 ندیگریابرها هم م« هستش !  دیکه سرگذشت عاطفه و سع نیباش

 که هردو در زمان دیتو هر دو رمان توجه نکن خی.ن: به زمان و تارپ

 سال بعد یمال س لوفرانهیکه ن نیریبعد خرده نگ فتنیاتفاق م حال

 انگار زمان تکون نخورده من به زمان اتفاق توجه نکردم یول ستشه

 هر دو رمان رو در زمان حال نوشتم و

 والسالم

 .سهیعط

»love oieL«__ 
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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