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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

    

  

  

  

 به نام خدا        

        ************** 

 ستمیام ن ی شروع کنننده وتمام کننده زندگ         

 زنم یاش رو خودم رقم م ی ام راتابخش  ی رزندگ یمس        

 آگاه است  زیبرهمه چ بیکه عج زندیام رقم م ی زندگ سندهینو  گرراید میون        

http://www.romankade.com/
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 " ی َشئرا لمس کرده ام"ومااعلمو به ُکلُّ   هیآ نی چون خوب ا        

سرنوشتم داشته است ومن   یقلم را برا نی واتریوش نیباتر یوحقاکه ز        
 ...رابه دست او سپردم رمیچقدرخوشحالم که خودم وتقد

        ******************************* 

به  ردارهیمترو انقدرتاخ نی چرا ا  دونمینگاه کردم نم میبه ساعت مچ ی باکالفگ        
  نییدراوردم ومشغول باالپا فمیموازتوکینم،گوشیومجبورشدم منتظربش  دمیسنر ی قطارقبل

به مانتوم   ی شدن قطاراومد ازجام بلندشدم دست کی نزد یشدم که صدا نترنتیکردن توا
 انداختم وسوارشدم. نمشو یرومرتب رو فمیوک دمیکش 

 رهیبه دستگ  ودستمو ستادمیگوشه ا هیپربود  پی تاک  پیطبق معمول واگن ک        
 هابندکردم 

 دمیموردنظرم رس ستگاهیربع به ا هی باالخره بعداز        

  ی روندگرون نیفعالباا دمیوگرفتم وبعدبه محل کارم رس ی تاکس  هی  ستگاهیازجلوا        
  امیب  ی عموم  یها لهیمجبوربودم باوس رمیواسه خودم بگ نیماش ه ی تونستمیوتورم نم
 سرکار... 

کردم   ضیکارم تعو  دیشدم ولباس هامو باروپوش سف مارستانیوارداتاق استراحت ب        
 روپوشم سنجاق کردم بیروبه ج میمقنعه ام رومرتب کردم وکارت پرستار 

  

 

که مشغول صحبت باصدف بودم   یرفتم همونطور  یپرستار  ستگاهیبه ا    
بود بااخم روبه  ی اخالقخانم غرغروبد میلیدخیسررس ی )سرپرستار(خانم زارعزرمونیسوپروا
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اتاق   یبه جاصحبت کردن به اوضاع بچه ها ی منو صدف گفت:خانم مشکات وخانم توکل
 نیکن ی دگ ی(رس7شماره)

به سمت  میاتاق هفت روبرداشت یبچه ها ی وپرونده وگزارش پزشک  مویگفت ی چشم    
 م یاتاق راه افتاد

زبون  نی ریپسر فوق العاده ش هیکه  ایبود صدف رفت سراغ ارش توهراتاق دوتاتخت    
 ی شده بود بالبخند بهش سالم کردم ودست  یدختره که تازه بستر  هیبود ومنم رفتم سراغ 

نگاه  ؟توصورتمیگیوگفتم:خب دخترخانم نازم شما اسمتوبه من م دمیبه موهاش کش 
 !ه؟یاسم شماچ نهیکردوگفت:اسم من آو

 س،خب قشنگم چندسالته؟ +اسم منم مهدا     

  رفتمی م ی گفت:واقعاقشنگم آخه وقت یوباحالت مظلومانه ا رچونشیدستشو گذاشت ز    
 زشتم ی لیمن خ گفتیم شونمی کیتازه  دنیترسیمهددوستام ازم م

پستم خورده  ادبهیمدت ز نی حداقل توا دمیشنیحرفاروم نی نبودکه ا یبار  نیاول نیا    
 شنونیکم حرف از مردم توجامعه نم شونی پوست یمار یمشکل وب بچه هابخاطر نیبود ا

باشم   یکردم عاد ی !سع کنن یباهاشون برخوردم ی حالت چندش هیوهمه انگاربا
 ی وخشک  یزخما نیازعلت ا تات منتهادوس ی هم خوشگل ی لیجان توخ نیوگفتم:آو 

 چندسالته؟  نمیحاالبگوبب ی زشت کردنیفکرم نیخبرنداشتن واسه هم

 سالمه خاله مهدا6من-     

االن پانسمان دستاتوعوض کنم   دی باخانم من نی دوباره سرشو نوازش کردم وگفتم:آو     
 ؟ ی کن یباهام همکار  یدیقول م
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مخصوص پانسمانشو اوردم مشغول  یسرشوبه نشونه موافقت تکون داد بانداژها    
گفتم:من کارم تموم  روبه بهش زدم یکه تموم شد لبخندعوض کردن پانسمان شدم کارم 

 بهم بگو باشه؟ ی داشت  ی شدهروقت هرمشکل

 سرشوتکون دادوگفت:باشه مهداجون مهربون.     

ولوکردم   ستگاهیا ی وخودموروصندل  دمیکش  ی ناراحت یاز رو ی اومدم وپوف رونیازاتاق ب    
وخب البته  شهی خاص دارن حالم خراب م ی مار یکه ب یی تومواجه بابچه ها  شهیهم

کالدوماهه مشغول به کارشدم  هیهمه عاد یبراسابقه ام کمه وگرنه نکهیبخاطرا
کودکان   یبرا یبودم اونم مخصوصاپرستار  یکودکان واقعاعاشق پرستار  مارستانیتوب

  وانی.صدف بادوتالاستخدام بشم مارستانیب نیکردن تونستم توا نییباالپا  ی بازحمت کل
  یمهدادقت کرد گمی:مدوگفتیعه اش کش به مقن ی ونشست دست  کنارم اومد یی چا

 تونخته؟  یدکترهوش بر  نی چقدرا

خودت که   شمیزانمیچ نیخوردم وگفتم: من انقدر شوتم متوجه ا میی ازچا  یی جرعه ا     
کاراشو  ی معن   من زدیتودانشگاه پرپرم  ی درفعتیاوپسره سع یدیمنو مگه ند ی شناس یم
 !گرفتمینم

پسره   نیاالن من آگاهت کردم ا ی کنیرمیس گهیاد یدن هیوکردوگفت:کال تو  یز یخنده ر     
 هواشوداشته باش ستایبدن

  رحرفویمس نکهیا یبرا دمیقرارش م میبررس ستی نازک کردم وگفتم:تول ی پشت چشم     
 رو؟  ی فرحمند طفل  نی آو نی ا یدیعوض کنم گفتم:صدف د

 گناه دارن یلیبراشون خ سوزهیم ی لیآره،دلم خ-     

  ی عنیشده  ینطور یا یومادرزاد ی ک یکه خوندم بخاطر مشکل ژنت شوی +پرونده پزشک    
 متولد شده  ی شکل نی ا یازنوزاد
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 رفته؟  ادمیبود  ی چ شون یضیاسم مر-     

 یب یا   شهیاش م انهی اعامیزبولوسایدرمولی+اپ    

 آهان-     

بچشه ازجام   یبرا کیوت یب  ی آنت قیکه ساعت تزر اومدوگفت کمونینزد ی خانم هی    
بچه هازدم  هیهم به بق یکردم وسر  قیبلندشدم وهمراهش رفتم آمپول روتو سرمش تزر

 نداشته باشن... ازین یز یکه چ

  

 

ازهمه    ی سرزدم خواب بودساعت سه صبح بود وقت  نی شب داشتم دوباره به آو فیش
 شدم به اتاق استراحت رفتم تاسرمو گذاشتم روبالشت خوابم برد... زمطمئنیچ

 م ی بد لیروتحو فتیش دی:مهدا پاشو بادارشدمیصدف ازخواب ب یباصدا

 :ساعت چنده؟ دمی وروتخت نشستم وازصدف پرس دمیبه صورتم کش  ی دست 

-8 

 مارستانیروبرداشتم وباصدف از ب لمیتکون دادم لباس هامو عوض کردم ووسا یسر 
 اومدم  ونریب

 مهدا-

 +بله

 انقالب؟  ابونیسمت خ میبر میدوربزن کمی میبر یا هیپا-
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که   ادی!انقدرگشنمه وخوابم مشهیوصدات ازجاگرم بلندم یدار  یصدف توچقدرانرژ  ی+وا
 حد نداره

 یستی ن هیپا دونستمیخب حاالتوهم م ی لیخ-

 رون یب میبعدش بر میبخواب کمیخونه ما  می بر یای+م

 باشه-

باهم   میکه انتخاب رشته کرد نکه یبود ازسال دوم بعدازا رستانمیدوست دوران دب صدف 
البته صدف   میقبول شد یدبهشتیوبعدازاونم جفتمون دانشگاه شه میشد ی همکالس 

  قامثلی دق گذرهیاستخدام شد واالن نه سال ازرفاقتمون م مارستانیدوماه زودترازمن توب
 نی ایسال بگذره شماجز خانواده هم به حساب م فت ازه ی رفاقت وقت هیاون مطلبه که مگ
 ...میوهمش وردل هم بود   میبود ی شکل نی منو صدفم هم

 دمیصدف نفهم یها یمامان برامون ناهاراورد که بامسخره باز  میدیخوابکمی نکهیبعدا
 !دمیخوردم بس که خند ی چ

کلفت بود)بعدم اداشودراورد(وگفت:شماخانم  صداش  میرداشتیدب ه ی ادتهیمهدا  گمیم-
 به من بگو که... ی مهداتوکل 

بارم سرکالس اداشو  هیصدف  ی نیرنبیکردم توصورتشوگفتم:خ زپرت یم  ی  رو دستمال
رمنوچسب یدراورد  !یکه توادامو دراوورد  دیاومد خ 

 زبون دراوورد ومشغول جمع کردن ظرف هاشد  برام

  کمی رونیب می رفتن نشدومجبورم کردبر رونیب الیخیب گهید  میظرف هاروشست نکهیبعدازا
 یجمهور  روبعدشمیهفت ت  ابونیخ یها  ی خالصه که راسته مانتو فروش  میبگرد

 باالکردمنو! نییروازپادراورد بس که پا
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فرقش  ابونیخ هیخونه،خونه هامون باهم  میدادبرگرد  تیشب شده بود که رضا گهید
 به خونه اومدم  مویکرد  ی بود ازهم خداحافظ 

واردشدم روبه باباسالم کردم که بااون همون اخمش جواب دادازبعداون   دانداختمویکل
که روزبه روز برم تولک   شدیباعث م نیمثل قبل نشدباهام!وهم گهیکه برام افتادد ی اتفاق
 کس نتونم اعتمادکنم...  چیوبه ه یی تنها

 برام اکران شد:  روسقف لمی ف هیوخاطراتم مثل  دمیدرازکش  روتختم

/ 

 سال سوم روبدم یها  یی امتحان نها رمیکه دارم م ی اول روز

  امینفربه خودم م هیبودبزنه بهم باداد کینزد یموتور  هیکه  شدمیردم  ابونیازخ داشتم
که   تونیحالتون خوبه طور  گهیوبهم م ادکنارمیردبشه م یعقب تاموتور  کشمیوخودمو م

 نشد 

  نی:نه ممنونم که صدام زدگمیخودموجمع وجورکنم وم کنمیم ی محوصداشم سع ومن
 برام افتاده بود! ی چه اتفاق دونمیمن نم نیکارنکرده بود  نی اگرا

مدرسه وتالحظه آخرباچشمام  اطیجلودرح دمیومن رس  شهیودورم گهیم ی کنم  خواهش
 کنم یرفتنشو نگاه م

/ 

 رونیب امیازگذشته م خورهیکه به درم یی ها باتقه

 مامان +جانم 

 شام بخور  کمی ایب ینخورد  یز یااگرچیب-
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 االن  امی+چشم م

 

  

 

بودنشو بعداز دوسال متوجه   نیانقدر سرسنگ ی معنبابا یبه کارا شمیم قیدق زشامیسرم
بود فقط وفقط خودم  یبخاطرانتخاب اشتباهم بود اما اگرم ضرر  دونمیم لشویدل شمینم
 فهممی بخوان سرزنشم کنن رواصالنم ی احت یکنن و همیبخوان تنب هی بق نکهیا  ی ول دمید

 کنن یدرک نم نویا هیبقخودمه امامتاسفانه  ی چون زندگ 

 ... کنن یوکارخودشونوم

به اتاقم رفتم  رهیکه بابابهم م یبه چشم غره ا تیتشکرکردم وبدون اهم ازمامان
 ...دمیکه صدف بهم داده بود خواب ی مطالعه رمان کمیوبعداز

اتاقمو مرتب کنم مختصرصبحانه   کمی امروزبرنامه داشتم  دارشدمیازخواب بظهر  یدما دم
کردم   ی خوردم وشروع به کارکردم اول ازکتاب خونه م شروع کردم کتاب هاروخال یی ا

عکس  هیکه  گردوندمیداشتم کتاب هاروسرجاشون برم دمیبه طبقه ها کش  ی دستمال 
دونفرمون بودودوباره غرق  ی هاازعکس  ی کی مبرداشت  نی افتاد دوالشدم وعکس رواززم

 خاطراتم شدم:

/ 

قبول شدم کل   ی امانبود... امتحاناتم تموم شدوبامعدل خوب  نمشیروز منتظربودم بب هر
  ی ومتقاض می انگارنه انگارکه سال بعدکنکور دار میگذروندیتابستون روباصدف م یروزا

  میدیخندی وم  میزدیم سیل ی فیق ی بست  میکه داشت ی روزباصدف درحال  هی ادهیتورشته ماز
 امیبنظرب نیکردم سرسنگ ی وجورکردم وسع  ومدخودموجمع یازروبه روداشت م دمشید
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...صدف  نابودیرفت که سرکوچه صدف ا ی که به مشاورامالک  دمیازکنارم بالبخند ردشدود
 به پهلوم زدوگفت:مهداجوون مردم تموم شد یی سقلمه ا

 گه یوگفتم:گمشوصدف خداچشم داده برانگاه کردن د بهش رفتم  یی غره ا چشم

که لباسات با  یبه اون مادرمرده درحد ی زول بزن قهیکه پنج دق ندادهی درست ول  نیا-
آب شده بود وگندخورده بود به  ی به خودم کردم بستن  ی بشه نگاه  ی ک یتودستت   ی بستن

 شستمشون   نایخونه صدف ا ی بدبخت هیلباسام وبا

خونه  رفتم یمحل کارش کجاست هر روز به بهانه مختلف م دمیمفه نکهیبعدازا خالصه
صدف  ی روز وقت هی نکهیدنبالش تاا رفتمیامیدم خونشون و رسوندمشیمرفتمی امیصدف و 

 چندلحظه  هید یوگفت:ببخش  رونیرو رسوندم دم خونشون اومدازمغازه ب

 ن یی وگفتم:بفرماندم کردم بروزش یتودلم نبود واسترس داشتم اماسع  دل

 اجازه دارم اسمتونوبپرسم؟ -

 ی+مهداهستم مهداتوکل

 الدنوبخت یالدم،میدادوگفت:منم م سرشوتکون

 

 کنه یداره مسخره م دمیفهم

 هیبرخورد رودررو من با نی اول نی انداختم چون ا نییسکوت کردم وسرموپا  درجوابش
 پسربود 

 زدوگفت:چندسالته شما  یروم لبخند به

 ؟یسالمه،شماچ 18+
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 22منم -

 ن؟ یداشت ی+کار 

 شمارتونو داشته باشم؟  تونمیبله م-

 د؟یشماره منوداشته باش دیبا ی چ  ی+برا

 یبد تین  ادوواقعایشماره ردوبدل کردن امامن ازشما خوشم م ستین  ی کاردرست دونمیم-
 ندارم

 وفته یم نیی دست انداز بزرگ گرومپ به پا هیاز وانگارقلبم

 ترشدم  وونهید  وونهی اول من د ی ساعت ها شماره دادم وازهمون ومنم

/ 

نرفت که  نیخونه تموم شدوکمد لباس هامم مرتب کردم دست ودلم به ا کارکتاب
 زاشتینم ی حس  هی الدکهی م یها یادگار یکنم اونجا پربوداز زیاتاقم روتم یوار ی کمدد

 دوربندازمشون...

خودمو به محل کارم رسوندم عاشق   داشتم حاضرشدم ودوباره فتیش مارستانیب امروز
 ی خسته کننده ش بعض یها فتیکه داشت باش ییودردسرا  اشیشغل بودم باهمه سخت

 فتیروز ش هی)24/48وقتاهم   هی(لیروزتعط هی فتیروزش هی)م یبود24/ 24اوقات  
 ( لیدوروزتعط

دراتاق   کردمیروعوض م نیآو یپانسمان ها  ددوبارهیبودومن با مارستانیمالقات ب ساعت
بودومن   ی شده بود وتختش خال  امرخصیارش به درزدم ووارد شدم یی بسته بود تقه ا

 نباشه ضیمر  یی بچه ا چیه گهی واصالد نمشینجانبیا گهیوقت د چیتودلم آرزو کردم که ه
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رفتم  نی بودوپشتش به من بود به سمت تخت آو ستادهیآقاپشت پنجره اتاق ا هی
 ت خوبه؟وگفتم:سالم دخترخوشگله بخش حال

 زدوگفت:سالم خاله مهداجونم آره خوبم ی نیریلبخندش

 پانسمان دستات عوض بشه  دیجونم دوباره با نی+خب آو

 باشه-

 کی نزد نهیآو یبابا دم یهمون مرده که بعدفهم زدمیکه داشتم پمادهاروم ی موقع 
 مقدارتب داره  کی اومدوصداشوصاف کردوگفت:خانم پرستاردخترم 

 کترل کنه ادکهیب گمیدرج کردم وگفتم:به دکترم ی وتوگزارش پزشک دادم  سرموتکون

 نایازا گهی د  ی نشون چیه گهیفردا بعدازعملت د  دوارمیام زدلمی گفتم:عز نی روبه آو ودوباره
 نباشه وبه دستاش وصورتش اشاره کردم

 اومدم...  رونیب وازاتاق

تاخودمو به  رفتمیم ع ی همه تو تکاپو افتاده بودن منو داشتم سر رواوردن ی بچه تصادف هی
کردم  ی بود عذرخواه  نی آرو ینفربرخوردکردم بابا هیاورژانس برسونم که توراهرو با

 وازکنارش ردشدم.

که خورده بود  یی پسربودکه چهارسالش بودوبراثرشدت ضربه ا هی مونیتصادف  ضیمر
 یانتقالش داده بودن همون ساعت ها مارستانی بود به ب دهیپرت شده بود وتحالش ترک

 یکودکان ومتاسفانه کار  مارستانیکنن وانتقال دادن به ب یامانتونستن بودن کار  هیاول
شدکه دنده هاش رفته توقلبش وقبل   شخصتوعکس هام  ومدچونیازدست ماهم برن

 اتاق عمل تموم کرد...  مشیببر نکهیازا
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کردم من  هیرگریدل س هیگوشه   هیاومدم ورفتم نشستم  رونیکرده بودم ازاتاق ب بغض
 رونداشتم!...  ی دردناک یها عهی ضا نیهمچ هی دنیبودم وطاقت د ی دختراحساسات ی لیخ

 

  

 

 ی ض یروبردن اتاق عمل مر نی متوجه شدم که آو فتیش لیوموقع تحو  داربودمیب تاصبح
  هی شیماری ب ادبودیز یمار یب نیمقابله باا یهابرا نهینداشت وهز ی درمان چیباهیتقر   نیآو
  ی مخاط  یهستش که توپوست وغشا ی پوست  یوتوبافت ها هیکه ارث ی پوست یمار یب

تودوز باالقرارداشت  ن یآو یداره وبرا ی هم بستگ یمار ی.شدت بکنهیم جادی تاول ا
  کیاز  شمی ماریبشه!ب دهی شد تاهمه جوانب سنج یازقبل عملش بستر  نمیوبخاطرهم
 یی دسته اول کسا دهیو به دوصورت بروز م شهیجادم یا اکالژنی نیدرکرات  ی کیجهش ژنت

 یمار یب نیدربدوتولد دچارا  گهیودسته د شنی مبتالم یهستن که به صورت مادرزاد
 بود... یقرارداشت که مادرزاد یی تودسته ا نمیوآو  شنیم

جابازکرده بود ودوستش  گوشه ازدلم  هیوبخوابم اما  امیب رونیب نی کردم ازفکرآو  ی سع
خاطراسترس گرفته بودم وانگارکه درقبالش مسئولم اون   نی داشتم وبه هم

 بود... یی ا گهیجورد هیاما قض کنهیم جابیا ینطور یکه شغلم ا کردمیروزهافکرم

انجام شده واالن  تیتماس گرفتم گفتن که عملش باموفق مارستانیووردوبابیطاقت ن دلم
 آروم گرفت وتونستم بخوابم. ی بعدازعمل  دلم کم یکاور یتور

 دارشدمیازخواب ب می زنگ گوش یباصدا

 +الو 

 ی،جونسالم-
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 ی دارکردیدوباره صدف که منوازخواب ب هی+چ

 اخونمون یحوصلم سررفته پاشو ب-

 سرگرم کن  یجور  هی نداره خودتو  ی +به من ربط

 کنم یسرتوم یدونه دونه موها  امی ،میایگفت:ن غیباج

 امینزن م غیاهههه صدف ج+

 کنم  دت یازاول حرف گوش کن که نخوام تهد نیآفر-

 ام یب رتاحاضربشمی+قطع کن وقتمو نگ

به مامانم گفتم:من  دمیپوشیکه داشتم کفش م ی نیکردم وحاضرشدم درح شیآرا کمی
 صدف شیناپیرفتم خونه خاله الهام ا

 دادزد:باشه ازتوآشپزخونه

مثل قاتالنگاهم کردوازکنارم   کهالدبرخوردکردمیمان مسرکوچشون با ما  دمیکه رس ی وقت
که   ی آدم تواتفاق  نی تر گناهیکه من ب ی درحال  دونستنیزمیردشدورفت اونامنومقصرهمه چ

 ... الدافتادبودم یم یبرا

 ازم حالمو پرس وجو شد ی ازم کردوکل ی استقبال گرم  شهیمثل هم خاله

 پشت سرم اومد ودراتاق روبست  اتاق صدف رفتم وخودشم به

عکس دونفره ازخودم وصدف روکه زده بود روبه روتختش چشمم افتادو منودوباره  به
 !: وفتمیم ب ادگذشتهی شدمنیبود که همش باعث م یز یچه چ دونمی غرق گذشته کردونم

/ 
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به درس  قیمن شدومنوتشو الدمشوقیشدومی روز گرم ترم الدروزبهیبام مونی دوست
ازبابت  الشیخ یجور  هیقبول شدم وانگار دمنی فهم نکهیخوندن کردتازمان کنکوربعدازا

 میقا نیبشه و از ا یبزاره ورابطمون جد شیخوادپاپیدرس من راحت شد گفتش که م
 رن یقراربگ انیهامونم درجر ادوخانوادهیدرب یوموشک باز 

ونده بود ازبس که غصه خوردم  ازم نم ی چیه گهی ماه تمام بابامخالفت کرد من که د  سه
که  الدیباوساطت بابابزرگ م نکهیرفت وآمدها تاا  نی شدازا ی داشت خسته م گهید الدمیوم

  انیشدکه ب ی باباراض ومدیمعتمد به حساب م  یبازار  هی یجور  هیحاج آقانوبخت بود و
  غهیبابادوماه صبه خواست  ستین ی راض دکهیفهم شدی ازبرخوردش م ی بله برون ول یبرا
  گشتمیوبرم  رفتمیالدمیم دباخود  یبا ومدمی وم رفتمیدوماهم من دانشگاه م نیتوهم می کرد

  ی شکاک گرفتمیم دهی!اماخب بخاطرعشق دوست داشتنم نادهیومتوجه شدم که آدم شکاک
کردن ومن  نییعقدروتع  الدوقتیتموم شدوخانواده م غهیهاشو وخالصه مدت ص

ذوق داشت چون من تک   ی لیکه مامان خ ییوازاونجا میوشوهرشد الدرسمازنیوم
  نیکه ا ادمهیقایرودعوت کرد ودق لیجشن عقدمفصل گرفت وکل فام هیفرزندبودم برام 

 کردن یبود که داشتن شام سروم  ی که باصدف گرفتم درست موقع  ی عکس

/ 

  بال یدار  هیسمتشووگفتم:هاچ دادبرگشتمیچشمام داشت تکون م ی دستشوجلو صدف 
 ؟ یزنیبال م

 به اون عکسه یشد  رهیدوساعته خ-

واالنم داشتم   وفتمیم ی لیالدخ یادمیچندروزه  ن یکردم،ای+داشتم به اون موقع هافکرم
 د یکش یداشت بانگاهش برام خط نشون م دمیمامانش رود ومدمیم

 بده ی به خودت فرصت زندگ  کمیگذشته رو  نی ول کن مهداا-
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 کردم؟  یبد الدی+صدف بنظرت من به درحق م

بچسبه به تودست ازکاراش برداره بنظرم اون درحق جفتتون   خواستینه،خودش م-
 بدکرد 

خوبمون بشم درسته جنگ  یروزا الیخیب تونمیباوجود دوسال هنوزم نم دونمی+نم
 م ینداشتخوب کم یادبوداماروزایودعواهامون ز

 یخور یم  یی ولش کن،چا -

 کنمیباهات دردودل م نادارمیشعوروببی+ب

 یازحدفکرگذشتت  شیب کنمیوقتاحس م هیکنم  توعوضیرفکر یمس خوامیمهداجان من م -

من بنظرخودم  ی ول  برهیکرد زمان م وروفراموشیدفعه همه چ هی شه ی+صدف بخدانم
 برگردم ی خوب تونستم خودم روجمع وجورکنم وبه زندگ  ی لیخ

 !ی برخوردکرد هیقض نیباا یقو ی لیلحاظ خ نیازا کنمیم  نتیتحسآره واقعا-

 ... دیکردوگونم بوس  وبغلم

بره  خواستی،فرداش جمعه بودوطبق هرهفته خاله مصدف موندم شیروپ شب
 یی که صدف اول راهنما ی بودم چون وقت دهیصدف روند یسرمزارهمسرش من تاحاالبابا

برادرم داشت که اونم  هیالبته   کردنیم ی بوده فوت شده وصدف بامامانش تنهازندگ 
 زد ی باربهشون سرم ه ی ی بودوچندوقت  هیسلو بخاطرشغلش ع

وکنارمزارنشست  همراهشون به بهشت زهرارفتم صدف بابغض وآه مزارباباشو شست منم
  ی وخودشون روخال کردنیم  هیوهردوشون گر کردیخاله الهامم گل ُرزهاروآروم آروم پرپرم

 ازدارمیشدن ن ی خال  یومن هم حس کردم به قدر  کردنیم
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خودم  ی حرفام ول  نیترازا  یکه حالم خوبه ومن قو کردمیتظاهرموقت بودکه   ی لیخ
سمت   هیبه  کشهیخنده فکرم پرم یبازنده روبه زوالم درست تواوج شاد هیکه  دونستمیم

 !گهیوسوق د 

 .خونه ومنورسوندن ورفتن.. می وصدف ازجاشون بلندشدن برگشت خاله

موداد رفتم تواتاق باکله جواب  زدویمامان سالم کردم وداشت باتلفن حرف م به
به مکالمه مامان   زکردمیاسمم گوشامو ت  دنیلباسام رفتم توسالن وبعدشن ضیوبعدازتعو 

 گوش دادم: 

 مهدام اره خوبه-

 ......+ 

دارم  شتردوستیموبیینه تنها گهیم ادوسطیموقتا حرفش هی دهیچشمش ترس گهینه د-
 آرامش دارم 

 ......+ 

دوسال گذشته توخونه حرف زدن راجبش   گهیشانس بچه من بود د نمیبابا خواهرا یا-
البته هنوزم که هنوزه بامهدامثل قبل   گهیبودگذشت ورفت د ی اشتباه گهیم ی قدغنه عل
 نشده 

 .....+ 

 یبازساز  دبهیداره با اجیطفل معصوم به محبتت احت  نیا گمیمنم بهش م گهیاره د-
 اره یخوشحال درم یبچم داره اداآدما  فهممیآخه منم مادرم م نیبب میکمک کن شیروح

....+ 

 زنه یبخدا وگرنه چشماش غمشودادم نهیهم-
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که تموم  دوارمیادامه داره اما ام ی روزا تاک نیا  دونمیوبه اتاقم برگشتم نم دمیکش  ی پوف
هم  هیبق  دیشا ربدمیی تغ مویزندگ کمیخستم اگربتونم  میبشه چون خودم ازحال روح

 بردارن... شونیتکرار   یبشن ودست ازسرحرفا الیخیب

 

  

 

گرفته   ی خوب جهیبودونت ی گذشته بودوخداروشکردکترهم ازعملش راض نی روزازعمل آو سه
کردم قصدخروج ازاتاق روداشتم که باباش   قیآمپولش روتزر نکهیبودن.بعدازا

بودم  دهیبودمادرش روندشده  یبستر  نیده روز که آو نی اومدکنجکاوشده بودم توا
 به عنوان همراه کنارش بود! شهیوباباش هم

 کردم وباگفتن بااجازه ازاتاق خارج شدم  سالم

  ددستموگرفتیکه بهم رس ی ومدوقت یخندون وبشاش سمتم م یی داشت باچهره ا صدف 
 خبرمهم دارم برات  هیکارت دارم  میابری:بدگفتیکش 

 خبرمهمتو   ی تابگ امیول کن دستمو خودم م یی +آ

مهدا باالخره  یگفت:وااا  جانیدستمو ول کردوباه دمیکه با اتاق استراحت رس ی وقت
 موفق شدم

 ؟ یموفق شد ی چ  یشده؟برا ی +چ 

  ی اورژانس خوشم اومده بودوه  ی بود من از دکترعموم ی چندوقت ه یآخ آخ نگم برات -
 ره یچشمش منوبگ بلکم دادم یجلوش مانورم
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 یبه من بگ  دیبا نواالنی+خب ا

 !انهی  زنهیم ی حرکت نمیمنتظربودم تابب ی زودتربگم ول خواستمیم-

 ؟ ی شکن ی بادمت گردوم یشده حاالکه دار  ی +خب چ

روبه راه شدبهم گفت برم   کمی  ضیمر  ی اورده بودن کناردستش بودم وقت ضیمر هیاالن -
گفت آره خانم مشکات من ازاول ازشماخوشم   ی کرد ول ی ن یمقدمه چ کمیاتاقش منم رفتم 

  کمیخواست  خوام،ازمیکه من م نیهست ی قاهمون یدق مدمیوفه رنظرداشتمتونی اومده وز
 رابطمون رو میکن شی م جدیتابعد اگرجوربود  میباهام آشناش

 یوجوون مردمو ازراه به درکرد  یجامه عمل پوشوند تتی+به به باالخره پس به ن

 مهداجون،ازحاالبه بعدمنوهمسردکترفرهادآذرمنش بدونآره -

 شه ینم مونیپش  یاول کار  نیادوهمیگندت کنارب یبااخالقا تونهیبنده خدام  نمی+بزارب

 شه ی انمی شهیم  مونینکبت خانم پش  نیبه بازوم زدوگفت:حاالبب ی مشت

  ی اومدم پشت سرم اومدوبشگون رونیچشم غره رفتموپاشو لگد کردم وازاتاق ب بهش
 زبازوم گرفت وگفت:بالگدتت فلج شدم گراز ا

 بشگونش برداشتم  یازماساژجا دست

 که عوض داره گله نداره  یز یبه سرش زدم وگفتم:چ وضربه

 وبه حالت قهررفت  ادامودراوورد

خودموجمع  ادسمتمیداره م  نیآو یبابا دمیبودم وسط راهروکه د ستادهیوا یهمونجور 
 ی:خانم توکلستادوگفتیجورکردم واومدجلوم ا

 +بله
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  کمیدیلطف کن شهیبمونم اگرم نیآو شیشب پ  تونمی اومده ونم شیبرام پ یمن کار -
 ن یکنی دگ یرس شتربهشیب

 +چشم حتما 

 پرستارابهتره هیباشماازبق نیرابطه آوشدم  دامامتوجهیببخش -

  نی راحت باشه من خودمم آو التونیفرحمندخ یآقا کنمیم  ی دگیزدم وگفتم:رس یلبخند
 رودوست دارم 

 د،بااجازه یلطف دار-

مشغول   داربودوباتبلتشیب نی که سرم خلوت شدوازحجم کارم کم شدرفتم تواتاق آو  کمی
 خانم چطوره  نیکنارتختش نشستم وگفتم:آو ی بود روصندل 

 خوبم-

 ی+خداروشکر دردکه ندار 

 خارهیدستام م کمینه فقط -

 یکن  دتحملیبا کمی زمیعز شهی+درست م

 خاله-

 +جانم 

 مامان مثل شماداشتم  هیکاش   ی مهربون ی لیشماخ-

 جانم مامان خودتم مهربونه  ی+ا

 من مامان ندارم-
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 +چرا؟ 

 کوچولوبودم رفت  ی مامانم وقت-

 +کجا رفت؟ 

که  دمیزدشنی روزکه داشت بادوستش حرف م هیاما  دونمیمن نم کنهیارفکرمیباباسان-
 مامانش بمونه  شی مامانم رفته پ گفت یطالق گرفته تاقبل اون روزبه من م

 شیادپیخاطربودکه مامانش کنارش نبود حاال ازشوهرش جداشده چرا نم  نیبه هم پس
 بچش؟!...

 شترشد یحس ترحمم نسبت بهش ب دمیکش  نینوازش به سرآو دست

که سوپش   ی وقت  زاشتمیبودخودم تودهنش م هی رواوردن سوپ بدون ادو نی آو یغذا
 دادم ودوباره به اتاق برگشتم  لیتموم شد ظرف هاروتحو

 کردم  قیآمپولش بود داروهاش روخوردوآمپولش روتزر قیدارووتزر ساعت

 خاله مهدا-

 +جانم 

 تاخوابم ببره  گهیبرام قصه م شهیارهمیباباسان ی گیبرام قصه م-

 گمی+باشه خاله جان م

 روبراش گفتم: گفتیبرام م امیکه مامان بچگ یی ابازبونم ترکردم وقصه  کمیرو لبم

 پروانه ها ی  به نام خدا 》

 نبود  ی ک یبود یکیرسم قصه ها به
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را در تمام  ایقلب دن نی کرد که بهتر ی بود و ادعا م  ستاده یا یوسط شهر  ی مرد جوان  یروز 
 آن منطقه دارد. 

بر آن وارد نشده   یخدشه ا چیجمع شدند. قلب او کامال سالم بود و ه یاد یز تیجمع
 اند.  دهیاست که تاکنون د ی قلب  نی باتریز ی کردند که قلب او به راست د ییبود. پس همه تا

 پرداخت.  ی از قلب خود م فی بلندتر به تعر یی جوان در کمال افتخار و با صدا مرد

 . ستیقلب من ن یی بای آمد و گفت: اما قلب تو به ز تیجلو جمع یرمردیپ ناگهان

. اما دیتپ ی نگاه کردند. قلب او با قدرت تمام م  رمردیبه قلب پ تیجمع هیجوان و بق مرد
آنها شده بود،   نی گزیجا یی از قلب او برداشته شده و تکه ها یی پر از زخم بود. قسمت ها

دندانه دندانه در قلب او   یی گوشه ها را پرنکرده بودند و   ی خال یجاها ی اما آنها به درست
آنها را   یتکه ا چیوجود داشت که ه  ی قیعم  یارهاینقاط ش ی بعض رشد. د ی م  دهید

 پرنکرده بود. 

چطور  رمردیپ نی کردند که ا ی و با خود فکر م ستند ینگر ی به او م ره یخ ی با نگاه مردم
 دارد.   یباتر یکند که قلب ز ی ادعا م 

! قلبت را با  یکن ی م  ی و گفت: تو حتما شوخ دیاشاره کرد و خند رمردیجوان به قلب پ مرد
 است. ی دگ یزخم و خراش و بر ی کن، قلب تو تنها مشت سهی قلب من مقا

رسد اما من هرگز قلبم را با قلب تو  ی گفت درست است. قلب تو سالم به نظر م  رمردیپ
است که من عشقم را به او داده ام؟   ی نشانگر انسان ی هر زخم  ی دان یکنم. م  ی عوض نم 
از قلب خود را  ی او هم بخش  ی ام. گاه دهیاز قلبم را جدا کرده ام و به او بخش  ی من بخش

هم  نی دو ع نی شده قرار داده ام، اما ا دهیآن تکه بخش  یبه من داده است که به جا
 نبوده اند. 
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دو  انیعشق م ادآوریچرا که  زند،یعز  میدندانه دندانه بر قلبم دارم که برا یی ها گوشه
 انسان هستند.  

از قلب خود را به  یز یام اما آنها چ دهیبخش  ی از قلبم را به کسان ی ها بخش ی وقت  ی بعض
  ی ادآورعشق یهستند گرچه درد آورند، اما  قیعم یارهایش نیها هم نیمن نداده اند ا

 هستند که داشته ام.  

که من در  یرا با قطعه ا قیعم یارهایش نی بازگردند و ا یکه آنها هم روز  دوارمیام
 ست؟ یچ ی واقع  یبایکه ز ی نیب  ی انتظارش بوده ام پر کنند پس حاال م

شد به   ی م  ریسراز  شیکه اشک از گونه ها ی . در حالستادیا ی سخن  چیه ی جوان ب مرد
لرزان  یآورد و با دست ها رونیب یرفت. از قلب جوان و سالم خود قطعه ا رمردیسمت پ

 کرد.   میتقد  رمردیبه پ

  یخود را در جا ی و زخم ریاز قلب پ ی داد و بخش  یآن را گرفت و در قلبش جا رمردیپ
 شهیاز هم  ی کرد، سالم نبود ول  زخم قلب مرد جوان گذاشت. مرد جوان به قلبش نگاه

 《بود ... باتریز

درون   یی بایاشاره به ز دمیبزرگ شدم فهم ی اماوقت کردمیداستان بچه بودم درک نم نیا
 داره 

 خوابش برده بودروشومرتب کردم وبه اتاق استراحت رفتم  نیآو

 

  

 

 سرگرم بود  شیبالبخندباگوش  صدف 
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 چرابازه  شتیولوکردم وروبه صدف گفتم:ن خودموروتخت

خوشحاله که بهم حسشو گفته آخه منم گفتم که   ی لیخ گهیکنم،میدارم بافرهادچت م -
 شناسه ی سرازپانم گهیدوست دارم د

 ... نایبهتر قیبود وال  ی صدف،صدف دخترخوش قلب یذوق کردم برا تودلم

 رونیروجمع کرده بودوداشتن ازدراتاق ب لیبود باباش تمام وسا نی شدن آو روزمرخص
وازخودم جداش کردم  دمیخودشو انداخت توبغلم سرشو بوس نی آوکه ومدنیم

 خوب باشه  شهیوحالت هم نمتینب مارستانیروتخت ب گهید دوارمیام زمیعز  نیوگفتم:آو 

 نم یمن دوست دارم دوباره شماروبب ی خاله جونم ول ی مرس-

  یی جا ی ول  رنطویزدم وگفتم:منم هم یوباپدرش نگاهمون گره خورد لبخند سرموباالاووردم
 !مارستان یرازبیبه غ

 ن ی دیدخترم زحمت کش  یبرا ی لیازشما ممنونم خ ی جلوتراومدوگفت:خانم توکل باباش

 جان خوب باشه نیحال آو شهی هم دوارمیام نبود ام فهیجزوظ یکنم،کار ی+خواهش م

 ازتون داشته باشم تونمیخواسته م هیممنونم،-

 د یی+بفرما 

 رمیکه درصورت الزام باهاتون تماس بگ نیروبهم بد تونیشماره تماس شخص شهیم-

 کردن ورفتن...  ی شماره تماسم رودادم وخداحافظ ی چرا ول دونمینم خودمم

 ...ستیکنارم ن ابرادرمیجورکه انگار خواهر هیبود  ی خال نیآو یجا
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گذشته   برام طبق دوسال هیزیخاطره انگ زفصلیید،پایرس زازراهیی هم تموم شدوپا تابستون
بارون نم نم   دمیدوست داشت روخر شهیهم دکهیدسته گل رز سف هی روزسالگردعقدمون 

 به قطعه موردنظرم رفتم ی باتاکس دیباریداشت م

  ی کی که روسنگ بود  ی شدم به عکس  رهیکردم روسنگ مزار وخ ی گالب روخال  یبطر 
حال  نیدرع یداشت ول  ی طنتیبرق ش هی شهیروزعقدمون بود چشماش هم ی تک  یازعکسا

مکث کردم وبعدادامه دادم   کم یوگفتم:سالم  دمی روعکس کش  ی باجذبه بود دست  شهیهم
برام  تیخال یوجا کنهینم تمیت اذیقبل دور یمثل ساال گهیام ود هیامسال پراز گال

که افتاد  یی تواتفاقا  کنمیفکرم یهرجور  ی دونی وگفتم:اخه م دمیکش  ی آه  ستیزجرآورن
  ی خودت نخواست ی کردم ول یمنم کم کار  یی جا هی دیدرسته شا یفقط تومقصربود
که کلت بادداره وهمش   دمیدرسته د  یاون آدم سابق نبود گهید دنمونیانگاربعدبهم رس

کاش اون روزا به حرف بابام  امابازم خواستمت ی گرانید یبرا دنی کش  شونهفکرشاخ و
اماعشقت   خورهیبه دردت نم ی خوشگذرون  ی پسره پ  نی ا گفتیگوش کرده بودم که م

 ... الد یمنوکوروکر کرد م

 وآروم آروم زمزمه کردم: گالروپرپرکردم

 نه آغازونه انجام جهان است امروز》

 که پس پرده نهان است   یبس غم وشاد یا

 ی ر یود  یغم مخورازدور  ی گرمردره 

 هنرگام زمان است  دنیکه رس ی دان

 سرمنزل عشق  ی نهیریتورهرود 

 زخون تو به هرگام نشان است  بنگرکه

 بخوردزود  نشیکه برآسودزم ی آب
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 روان است  وستهی رودکه پ اشودآنیدر

 ند یبنش  ی هم به نشان  ی کی باشدکه

 کهنه کمان است  نی درچله ا رکهیت  بس

 تودل کندنم آموخت زمانه  یازرو

 که خونابه فشان است تی ازآن رو دهید نیا

 نیخون یباز  ن یدرا  غاکهیدرداودر 

 است  انیآدم ام،دلیا ی چهیباز

 الله وگل داشت یبرگذرقافله  دل

 دشت که پامال سواران خزان است  نیا

 یکه بجنبدنفس بادبهار  یروز 

 که گل وسبزه کران تابه کران است  ی نیب

 ی دیامروزشن ادمنیکوه توفر یا

 هزارجهان است که  نهیس نی ست در یدرد

 همه گفتندونکردند  اد،زدادآنیفر

 دست وزبان است  ی چقدرفاصله  اربی

 ی کنج صبور  نیدرا  دهیچکدازد یم خون

 افشردن جان است  کنمیصبرکه م نیا
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 که آن گوهرمقصود  هیمروسا ازراه

 《ست که اندرقدم راهروان است ی گنج 

 ی تاکس  ستگاه یخودموبه ا  شدی دمیبارون داشت شد دمیکش  میبه بارون ی ودست  ستادمیا
مدل باالجلوپام ترمز فکرکردم  نیماش هیبودم که  ستادهیوا  ی هارسوندم منتظرتاکس

 .. آشنا معلوم شد. یاومدوچهره ا ن ییپا  شهیکه ش رفتمیمزاحمه وداشتم م

 نهیآو یبابا دمی فکرکردن فهم کمیبا

 دیسوارش  نیی بفرما ادیب ی حاالحاالهاتاکس کنمیبه صورتم انداخت وگفت:فکرنم  ی نگاه

 شم ی+نه ممنون مزاحمتون نم

 نیشد س یخ ی تااالنم کل ی خانم توکل  نیی بفرما-

 مزاحمتون شدم  دکهیوخجالت روکنارگذاشتم وسوارشدم وگفتم:ببخش   ی سی رودروا

 کنم یخواهش م-

بهشت   مونیداربعد ید کردمیکه اتفاق افتاده بود تعجب کردم فکرشم نم ی ازبرخوردتصادف 
چطوره  نی وگفتم:آو دمیبه شالم کش ی وخودمو جابه جاکردم ودست  کمیزهرا باشه...! 
 حالش خوبه؟ 

 رفت  نی لرزون گفت:آو یی باصدا

 ؟؟؟کجارفت؟؟؟ ی گفتم:چ  باتعجب

 فرشته بود هیکه بغض داشت گفت:رفت دخترم  ی بم یباصدا

 دیزده گونه هام بار ی رخشک ی روکو  دواشکامیکه توگلوم بودترک ی بغض

 اتفاق افتاد؟  نی ا ی دردآلودگفتم:ک یی باصدا
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 مرخص شد مارستانیازب نکهیدوماه بعدازا-

 ؟ ی لی +آخه چرا به چه دل

 بودکه درحال مبارزه بااشکاشه معلوم

  ی خصوص  مارستانیدستش عفونت کرده بودودائم تب داشت بردمش ب یاززخما ی کی-
خودشم   ی ض یانجام دادن گفتن که عفونت واردخونش شده ومر شیآزما  ی شدکل یبستر 
 نی موندنش نباشم اما آو دواربهیام ی لیباالست دکتراجوابش کردن وگفتن خ ی لیخدوزش

واالن  وردین ی کرداماخب دووم  مبارزه  ی زندگ یدوماه برا فشیمن بااون تن دردمندونح
 سه ماهه که ازدستش دادم کی نزد

باشما  یدردمند یبرا ی متاسفم واقعاتاسف واژه کم  ی لیشدت گرفت وگفتم:خ می گر
 درک کنه  تونهیبه جزخودتون نم چکسی وسعت غم شماروه

 ممنونم -

 فرحمند  ی+آقا

 بله -

 شهیرمی موقعه هست که دست تقد هی ستیدست مان یی زایچ هیوقتا   ی دگاهیدونی+م
 قدرت برتر 

 سکوت کرد...  درجوابم

 کدوم سمته؟  رتونیگفت: مس میازبهشت زهرا خارج شد نکهیبعدازا

 ن یدی زحمت کش  نجاشمیتاهم  شمی مزاحمتون نم  ی ،ولی+سهرورد

 ه یکیبایتقر  رمونیمس ی توکل دخانمیتعارف نکن-
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 بازم ممنون  شهی +زحمتتون م

 کنم یخواهش م-

 کرد   ی پل ی سکوت برقراربود که آهنگ نمونیب

 ی من چه کرد ی  رانهیبا قلب و تو》

 ی من چه کرد ی  وانهیعشق د نیبب

 عادت آسوده بودم شمیابر در

 ی من چه کرد  یبا حال پروانه  تو

 از جام چشم تو مستم  دهیننوش

 ی من چه کرد ی خانهیاست م خمار

 دادن نبودم هیتک قیال مگر

 ی با حسرت شانه من چه کرد تو

 یو خود خسته رفت  یخسته کرد مرا

 ی من چه کرد یکرده باخانه  سفر

 باران سیات خ هی من از گر جهان

 ی من چه کرد یبا سقف کاشانه   تو

 ی من چه کرد ی رانهیبا قلب و تو

 《یمن چه کرد ی  وانهیعشق د نیبب
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 نگاه کردم   نیماش شهیش خوردبهیوبه قطرات بارون که م دمیکش  ی آه

 ی خانم توکل-

 +بله

 سوال ازتون بپرسم هی تونمیم-

 د یی+بله بفرما 

 د؟ یکردیشما اونجاچکارم-

 میمیقد یازدوستا ی کی+اومده بودم سرمزار 

 . دمیکه شمارواونجاد زبودبرامیبله،تعجب برانگ-

 نطور یمنم هم ی+برا

  ی براش زندگ خواستمیبودکه م ی تنهاآدم  نی ن،آویآو  شیپ امیسه ماه هرروز م نیمن توا-
 کنم

 باورکنم که اون دخترمهربون تنهاتون گذاشته تونمی+هنوزم نم

 کرد یم ارصدامیهنوزم صداش توگوشمه که باباسان شهیخودمم باورم نم-

 براتون... خوامیازخداصبروآرامش م دهیم ده،صبرتحملشمی +خدادردم

اسباب   ی لیکه گفتم:دست شمادردنکنه آقافرحمند ازتون ممنونم خ می خونه بود یکاینزد
 زحمت شدم

 بود  ی تصادف جالب ی خانم توکل کنمی:خواهش مستادوگفتیا نابویکنارخ

 شدم وگفتم: خدانگهدار ادهیپ نیازماش
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 خدانگهدار... -

  

 

  

 

متحمل شده  شیماریب ریکه تومس یی ها ی فکرکردم به رنج وسخت نی به آو تاخودصبح
 !کرده شکستشون بده ی سع  فشیکه باتن نح یی وبه دردها

نوشته  دمیفالوواومدبازکردم د هیکه برام  زدمی چرخ م  نستاگراممیتوصفحه ا داشتم
وخودم هم صفحشون م قفل بود درخواستشون روقبول کردم ارفرحمندصفحه یسان

 روفالوکردم 

گذاشته  نی عکس دونفره ازخودش وآو ه یده روزقبل بودکه  ی پستش برا نیآخر

 سخن  ی ندهرنوع یجان ازبدن گو دررفتن》نوشته بود رشیبودوز 

 یکردم ودردلم برا کیروال پست《رود یکه جانم م دمید شتنی خودبه چشم خو من
 ...پدردعاکردم نی آرامش ا

کرده  کی دوستش داشتم روال  ی لیکه خ یی ازعکسا ی کیاومد  کیال هیبرام  قهیبعدازچنددق
 ...دمیروکنارگذاشتم وخواب میبودگوش

دردداشتم فکرکردم بخاطرتوبارون بدن  یی جورا هی دارشدمیازخواب ب ی کرخت  بااحساس
 مارستانیوبعدبه ب وفتمیخوردم تاازپان ی قرص سرماخوردگ  هیموندن سرماخورده بودم 

مراجعه  ادیوآنفوالنزاز  ی سرماخوردگ یمارایشلوغ بودبخاطرسردشدن هواب بایرفتم تقر
 کردن یم
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که   کمی میسرخاروندن هم نداشت باوقتیتقر رفتی ومدومی م ضیمر ینطور یتابعدازظهرهم
 دمی کش  ی آه  میهانشست مکتیازن ی ک ی یتومحوطه ورو  میسرمون خلوت شدوباصدف رفت

 گرفته اس  ی لیوگفتم:صدف حالم خ

 ؟ ی چ یبرا-

 ادته؟ یفرحمندرو  نی +آو

 شده؟  ی داشت دستاشوعمل کردن،خب چ  ی ب یفکرکردوگفت:آره همون که ا کمی

 +فوت کرده 

 ی دینگوتوازکجافهمدروغ  ی:واادوگفتیکش  یبلند میه

 اون برام گفت  دمید ی تصادف ی لی+پدرشوخ

 کشن یعذاب م ی لیهاخودشونم خ ی مهداطفل  ی خداصبربده به خانوادش ول ی آخ-

 داشته باشه ی ازبدنت تاول وخشک  یی +آره،توفکرکن تمام مدت قسمتا

 ید یحاالباباشوکجاد-

 +بهشت زهرا 

 وااونجاچرا!؟ -

 الد  یمهرسالگردعقدمن وم26که ستین ادت ی+مگه 

 دوتاموضوع نیبهم دارن ا ی چه ربط ادمهی-

 دمیفرحمندرود  یبودم که آقا ی الدومنتظرتاکس یقبل رفتم سرمزارم ی+من مثل ساال
 ومنورسوندخونه وتوراه بهم گفت 



 پیله پروانه 

33 
 

 نطوریآهان که ا-

 سرشو تکون داد...  ی مشکوک   وباحالت

 مهدا-

 +بله

 بهت بگم خوامیم یز یچ هی-

 +بگو 

 )برادرش(امروزاومده دمیوسع  فرداشب یخواستگار  انیب خوانیفرهادوخانوادش م -

 شد ی دوستمم عروس م نی چلوندمش باالخره بهتر ی بغلش کردم وکل باذوق

بپوشم  ی ولباس چ  کارکنمیفردابهم بگوچ اخونمونیجداکردوگفت:توروخداب منوازخودش
 اد یتومراسمم باش مامانم گفت به مهدام بگوب

 گمیم  ی چ یوسط مراسم خواستگار  ی من مثله جارودست ی ول  امیم ی دلگرم  ی+برا
 گت ید  یبزارواسه مراسما

 من که خواهرندارم گفتم تومثل خواهرکنام باش ی بروباباخانم جارودست-

 ...ی شیعروس م یام که دار  دهی+دورت بگردم صدف خله ترش

روبرداشتم وبه سمت خونه   خواستمیم یمراسم خواستگار  یکه برا یی ها لهیهاووس لباس
 افتادم  ناراهیصدف ا

بودم  رهیخونه روبرق انداخته بودن بالبخندبه تکاپوشون خ ی وصدف حساب  خاله
 شیپ خواستمیکه م یخودم افتادم برخالف تصورم اونجور  یخواستگار  ادمراسمی

پوشش استفاده   یبرا شونیالداوناازامالکیپدرم قامقابلیبودودق ی قاض کی نرفت!بابام 
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داشتن  شهیوحشتناک بود آشپزخونه ش ی لیخ شونیوگرنه تجارت اصل کردنیم
 یوبابام تاحدود کردنیدم یتول ی البراتورداروکه دراصل موادمخدرصنعت  هیودرکنارشم 

برادرش مهردادوپدرش چکاره  الدودراصلیبودکه خانواده م دهیازدوستاش وهمکاراش شن
  ادمهیقانع نشدو ی راهش جداست ول  الدیکردن متقاعدش کنن که م ی همه سع هستن 

  غهیاجازه بله برون وص دت ی سف یگفت:)فقط به حرمت مو نوبخت ی جمله به حاج هی
درست  رنیکه پسرتونوه هات دارن م ی راه ی دون یخودتم م دونمیوگرنه من م  دمیروم
شداونموقع حرف   قاهمونمی(دقگرده یازپادرازتربرمدست  ی ول  رهیدخترمنم م نیا ستین

دوتاخانواده بود  وصلتداشتنه امانبودازدواج  زدوستیهمه چ کردمیفکرم  رفتیتوکلم نم
خانوادش بامن   یرحرفایتاث الدتحتیخانواده هامون دخالت داشتن م

 ونوش...   شیع ی همش افتادپ میعقدکرد  نکهیبازبود وبعدا  قیکردورفیبرخوردم

 

  

 

  

 

 وهیدوساعته م وونهیردشدوگفت:مهدا د دازکنارمیسع امیب رونیدادم تاازفکرب سرموتکون
 به روبه رو یشد رهیدستت بعدخ ی هاروگرفت 

 روپرتاب کردم سمتش وگفتم:توفکربودم منگل خان بیس

 نگقت... ی ز یبه نشونه تاسف تکون دادوچ سرشو
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دوست من هم به حساب   ی جور  هیداشت و  ی تورفاقت ومنوصدف نقش پررنگ  دمیسع
حفظ   یکه مهندس نفت شد،برا ی اماازوقت زاشتیسربه سرمنوصدف م میومدوکلیم
 کرد یبرخوردم ووردومتشخصیدرم یکمترمسخره باز  یکار  نی بریسید

 حاضرشده بود یی رایپذ ل یگذاشتم کالوسا زجلومبلیم یورو دمیهاروتوظرف چ  وهیم

کت وشلوار  هی میدیجفتمون سرش به توافق رسکه  مونیاتاق صدف رفتم لباس انتخاب به
داشت وشلوارش هم  ی بود مدل فوق العاده خوش دوخت  ی بودکه کتش سرخاب 

هم به  یدوروسر یبود صدف کت وشلوارپوش رکتشیز درنگمیتاپ ساده سف  هیدبودیسف
 هیمنم خودم  ستتخت نش  یسرش کرد ومضطرب رو  ی دوسرخابیساتن سف یروسر 

 رنگ ی وشال طوس  ی نفت ی دارآب زپوف ی شوم کیبودم با دهیرنگ پوش یطوس  سهیدامن پل

به خودم کردم  نهییومنم نگاه آخرتوآ  دیصدف مثل فنرازجاش پر فون یزنگ آ یباصدا
برعکس خانواده صدف که کم  میبه استقبال مهمون هارفت میوباهام ازاتاق خارج شد

ن ودوتاخواهر که بودودوتابرادربود  عتی باپرجمیبودخانواده فرهاد تقر عتیجم
مجردبودخالصه کل خانواده اومده بودن   هخواهرازدواج کرده بودن وبچه داشتنبرادرشم ک

شون زده شدصدف وفرهادتواتاق   هیاول یشرکت کرده بودن حرفا یوتومراسم خواستگار 
  نییام تع هیاومدن مهر  رونیب ی ووقت دنیرفتن صحبت هاشونم کردن وبه تفاهم رس

  گشتیدزودبرم یوبا دکارداشتیشدومادرفرهادانگشترنشون دست صدف کردچون سع
دوتاهموازقبل   نی بودن که ا دهیهفته بعدش گزاشته شد همه فهم ک ی  یقرارعقدهم برا

 شترورفتیب تیی بودکه حرف آشنا نیباهم دوست بودن ا ی پنج ماه  هی و شناختنیم
 آمدزده نشد 

 زدمیلبخندم ی منم ه  داکردنیپ  ی م یجوصم کمی رسم ورسومات خانواده ها بعدازبجااوردن
 ..دنیخندیزمیزریر یفرهادوصدفم رفته بودن وردل همو ه
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بهم زدوگفت:گلم شمااسمت   یبودکنارم نشسته بودلبخند هیاسمش عال مادرفرهادکه
 درسته؟ گهیمهدابودد

 +بله مهداهستم 

 شما یقربونت برم چقدرناز -

 نهیبیجون چشماتون نازم هی+خدانکنه عال

 ن یمهداجان شماهمکارصدف هست-

 میکنیهم کارم شی+بله منوصدف جفتمون پ

 زجانی عز ی موفق باش-

 +ممنونم 

 مهداجان شماچندسالته؟  ی راست-

 سالمه 25+من

 مادرت گل دختر  یخداحفظت کنه برا -

 شماروهم حفظ کنه براتون... ی+انشاهلل خدابچه ها 

  یی وباخاله همونجورکه چا  میکرد  رفتن ومنو صدفم خونه رومرتب فرهادوخانوادش
 م یمشغول نظردادن راجب خواهرا وکالخانواده فرهادشد  میخوردیم

 هم خوشحال  ی لیکه کالتوهپروت بودوخ صدفم

 ی خوشحال  نیبه همچ میزندگ  یروزا نیبراش خوشحال بودم وواقعاوسط ا ی لیخ منم
 ازداشتم ین
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 یصدفم که صدا خوردمیمبودم تاخوابم ببره وداشتم وول   دهیخواب دراز کش  تورخت
 خروپفش دراومده بود 

 

  

 

شماره ناشناس  هیدراومد بازکردم از میاس ام اس گوش یباخواب بودم که صدا درجدل
دادم حس کردم  امی چرابهتون پ دونمیخودمم نم دیبود ونوشته بود:)سالم خوب

 باهات حرف زد(  شهی که م ی هست  ی شماتنهاکس 

 باشه؟!!! تونست ی م ی ک  ی عنی

 شما؟(  ووردمیدبجانینوشتم:)سالم ممنونم،ببخش  درجواب

 جواب داد: نی بعدازچندم

 ( نیآو یبابا ارفرحمندمی)سان

 اس ام اسو چندبارخوندم ودرجواب نوشتم:  باتعجب

 ( کنمیم دگوشیی )بفرما

 زودترجواب داد: کمی ینسر یا

 نمیباشماره شما تومخاطب نبودباهاش صبحت کنم تاکه  ی دلم گرفته بودوکس ی لی)خ
وباهاتون صحبت کردم  دمتونید ی اتفاق ی چندروزقبل افتادم که وقت ادیبرخوردکردم و

 آروم شدم(  ی کم

 سوخت ونوشتم: شی کس ی ب یبرا دلم
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حال خوب آدم  لیدوست دارم دل شهیهم نیگی م ینطور یفرحمند خوشحالم که ا ی)آقا
 هاباشم( 

 شت: نو ی بعدمدت طوالن بردکهیخوابم م داشت

 روز(  کی نمتونیبب دیروداشت طشی)اگرشرا

 دادم:  جواب

 (ر ی)باشه،شبتون بخ

 داد:  جواب

 (ر یبهتون،شبتون بخ دمی)زمانش رواطالع م

 مشغول بود... ی منم فکرم حساب ارفرحمندنبودیازسان یروزگذشته بودوخبر  سه

پروبود  وحلقه همراهشون باشم صدف تواتاق  دلباسیخر یازم خواست که برا صدف 
صفحه اسم   یزنگ خورد رو م یکه گوش کردمیمزون رونگاه م یلباس ها هیومنم داشتم بق

 صدامو صاف کردم وبعدتماس رو وصل کردم  کردیم یی فرحمند خودنما یآقا

 +الو 

 ی سالم خانم توکل-

 فرحمند ی+سالم آقا

 ن؟یخوب-

 ن ی+ممنونم شماخوب

 بشه گفت خوب بله خوبم عتمیاگربه وض-
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 +خداروشکر 

همونطورکه به سمت اتاق   نمیصدف صدام زد که برم لباس روتوتنش بب نیح توهمون
 رمیگیکاردارم خودم باهاتون تماس م کمیفرحمند شرمنده   یگفتم:آقا   رفتمی پروم

 شمی مزاحمتون نم نیباشه به کارتون برس-

 ن،فعال یمراحم کنمی+خواهش م

 فعال-

 ومدیم شتربهشی بودقشنگ تربودوب دهیکه پوش ی قبل  یازلباسا دمیروتوتن صدف د لباس
هم که ست   یدیتوربان مروار هیو دیکردم ولباس روخر فی ازش تعر ی خاطرکل نیبه هم
راحت  الشونیازبابت لباس خ ی دوقت یبودخر  رهنشیودورکمرپ نی سرآست یدهایمروار 
َرو میشدرفت کنارهم  ن یحلقه که سه تانگ  هیکه  میکرد  ههارونگا ی سنتروجواهرفروش  یه 

 هیفرهادم  یوبرا دنیکردخر دشیی تا  ی خورده بود روصدف خوشش اومدوفرهادهم کل
که تموم شد ازشون  دهایشد خر ی که اسم صدف داخل حلقه حکاک دنیساده خر نگیر

 یروبرداشتم وباآقا میخواستم ومنوبه خونه رسوندن لباس هاموکه عوض کردم گوش
 گرفتم که بعدازچندبوق جواب داد  تماسفرحمند

 الو-

 مجبورشدم قطع کنم  داونموقع یفرحمند ببخش  ی+سالم آقا

فردا  دیرودار  طشیباهاتون تماس گرفتم که بگم اگرشرا کنم،راستشیخواهش م-
 نمتونیبب

 وچهار،چهل وهشته  ستیب فتامونیهفته ش نیرودارم توا طشی+بله شرا

 خونتون منتظرتونم  کی نزد دونیخب پس من فردا ساعت پنج دورم ی لیخ-
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 پس نمتونیبی+باشه م

 نمتون،خداحافظیبیم-

 +خداحافظ 

به بهترشدن  تونمیچون م کنمیچراباهاش گرم گرفتم فقط فکرم دونمیهنوزنم خودمم
 آدم کمک کنم!... هی هیروح

 دونستم یاسترسم روهم نم لیسه استرس گرفتم دل ازساعت

  رفتیآبان ماه روبه سرماداشت م یهم توانتخاب لباس وسواس به خرج دادم هوا ی کل
 بود... ی مشک  میانتخاب یزهایچ هیپالتو که تقربانازک بود تنم کردم وبق هیخاطر نیبه هم

  ی شدم بعدازسالم احوال پرس نیوسوارماش دمیساعت به مکان مشخص شده رس  راس
  دهیپوش ی طوس   ی اسک قهی رشیتنش بودوز  ی پالتو مشک  هیچشم نگاهش کردم  ازگوشه

داشت وموهاشم  شی ر دمشیبود ازروزاول هم که د ی بودوشلوارش هم مشک 
 قبل بود یترازسر   بامرتبیتقر 

 دیش ادهیلطفاپ امیم یتوماه چندبار  بایتقر  هی دنج یوگفت:جا ستادیکافه ا هی یجلو

گوشه بودروانتخاب   زکهیم هی  رفتیازمن جلوترراه م کمی می شد ادهیپ نیازماش
دابل  هیهات چاکلت سفارش دادم واون   هیمن   میسفارش هامونم داد میکردونشست
 اسپرسو...

 انداخته بودم ومنتظربودم که سرصبحت روخودش بازکنه  نیی سرموپا

غم پنهان توچهرتون   هی کنمیچراهمش حس م ی روصاف کردوگفت:خانم توکل  صداش
 ؟ نیدار
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  شیتوزندگ ی خاطرگفتم:باالخره هرآدم  نیبدونه به هم میاززندگ یز ینداشتم چ دوست
 !گهیداره د ب یمشکل وفرازونش 

 شتره یب بشیمقدارفرازونش  ایبعض ی چرا زندگ  دونمینم ی اونکه بله ول-

 فرحمند یآقا نی+ناشکرنباش

 گرم  ی ل یجاشم دم خداخ نی تاهم ستمیناشکرن-

وگفتم:آدم  دمیازهات چاکلتم نوش یجرعه ا می هامون که اومد سکوت کرد سفارش
طرف   هیاز دهیرخ م مونیاتقاق تلخ توزندگ هیخداباشه اگر دسپاسگزاری با شهیهم

 یبهتر  یزایتاچ رهیگیروم ی ز ی چ هیودرکل خدا وفتهیم مونیتوزندگ  نیریهزارتااتفاق ش
 بهمون بده 

 کردحرفامو...  دییسرش تا   خوردبایداشت اسپرسوشوم همونطورکه

بهم   مونیاززندگ یز یچ میتوسکوت گذشت انگارجفتمون دوست نداشت قمونیدقا هیبق
 میتونیکه گفت:م میبود ربرگشتیتومس میرفت نیحساب کردبه ماش نکهی...بعدامیبگ

 روندارم یوکس  بمیراستش من توتهران غر مینیهموبب ی هرازچندگاه 

  یکنجکاو  یهمو وازرو مینیبب  ی خاطرگفتم:باشه هرازگاه  نیبه هم سوختیبراش م دلم
 پس خانوادتون کجان؟ نیبی:چراغر دمیپرس

 ران یپدرومادرم کردستانن وخواهرم ازدواج کرده رفته ازا -

 +خداحفظشون کنه براتون 

 ممنونم -

درصدم  کیبودم که زن نداره اون  درست بوده نودونه درصدمطمئن نیحرف آو پس
 شک بود که باحرفاش رفع شد... 
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 ورفت. می کرد ی هم خداحافظ منورسوندوازم

 

  

 

  شهیرستوران که هم هی می رفت مونیمیقد یشب قبل از عقدصدف باچندتاازدوستا کی
  میگرفت یازمجرد  ی ومثالبه گفته خودمون جشن خداحافظ میرفتیم ییتودوران دانشجو 

خنده هامون تورستوران   یصدا  ی فرهادوستاشم به ماملحق شده بودن حساببراشون 
  مینبود ی م یصم ی لیخ میباهم بود گاهوصدف تودانش  دوزهراومنیبود. ساراومهش  دهیچیپ
اماخب منوصدف   میهم باهم گذروند  یهم دوران کارآموز  یبرا میبود  ی خوب یدوستا  ی ول
 دمیمحک مشغول شد،زهراومهش  مارستانیم،ساراتوبیشروع به کارکرد مارستانیب هی تو
 مشغول شدن... ی خصوص مارستانیتوب

  یخودمون بودن ودوتاشونم دوستا مارستانیب  یفرهادهم دوتاشون ازدکترها یدوستا
 بودن والبته برادرشم هم که ظاهرااونم دندانپزشک بود موقع غذا اومد  رستانشیدوران دب

بام تهران  میرفت شنهادجمع یبه پ میاومد  رونیکه تموم شدوازرستوران ب غذامون
 رهیروشن روبه روم خ یوبه چراغ ها ستادمیا  ی.گوشه ادیهم نسکافه خر یفرهادبرا

نفرروکنارم حس کردم سربرگردوندم  هیحضور دمیشدم وجرعه جرعه ازنسکافه ام نوش
 ی م یدوست صم گهید  نیهست  امهداخانمدادوگفت:شم رونینفسشوب دبرادرفرهادبود یفرش

 گم؟یصدف،درست م

 صدف ی م ی+بله مهداهستم دوست صم

 ترفرهاد  کی برادرکوچ دمیخب فکرکنم منم معرف حضورتون باشم فرش-

 +بله
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جمع نظرموجلب کرد درواقع کنجکاوم  یدخترا هیآرام بودن شمانسبت به بق نیراستش ا-
 د؟ یانقدر آروم شهیکردشماهم

 مشکالتم باعث شدافتاده وآروم شمانقدرآروم نبودم  ی زمان  هی+

 داشته باشه؟  تونهیم  ی به سن وسال شماچه مشکل یچه جالب خب دختر -

 داره؟  ی مشکال،مگه مشکل داشتن به سن وسال آدمابستگ  ی لی+خ

:جسارت نکردم آخه من باقشرهم سن شماکه گشتم مشکالتشون  ابروشودادباالوگفت
 ناخن هاشون بوده  اشکستنی و ونشش یبه قرارهاشونو،خراب شدن آرا دنیررسیدرحدد

 ناست ی+به ظاهرهم

 باشماباشه دحقیشا-

  دیکه صدف گفت: بچه هادقت کرد می ندادم وازکنارش ردشدم دورهم نشسته بود ی جواب
 نشد؟! ی کس معرف  چیکس به ه چیه

 دبعدهادوبارهیشا رنشدهیدستشوانداخت دورگردن صدف وگفت:حاالم که د  فرهاد
 خودشون ی .پسرا اول شروع کردن به معرف دی کن ی پس خودتونو بهم معرف  ننیهموبب

هستم دکتر   یگفت:من محمدصدر  ومدیدوبارم ییکه هفته ا مارستانیجراح قلب ب دکتر
 ساله ازتهران32اضافه کرد: ی جراح قلب وعروق وباحالت لودگ 

ش توکارخود ی ول  باتوپربودیتقر  کلشمیداشت قدش متوسط بودوه ی معمول  یا چهره
 بودن  ی راض اشیتبحرداشت وهمه ازجراح ی لیخ

 یر یداشت باسربه ز  ی آروم ومعقول  تیشخص مارستانیدکترارتوپد ب دبهیرس نوبت
هستم دکترارتوپدم وبالبخندگفت:چون محمدگفت سنشو منم  یگفت:منم مهرداداحمد

 سالمه31بنده هم گمیم
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 دیبودونظرمهش  افهیخوش ق  ی لیکه خ شونیکیفرهادبود  ی رستان یدب  یدوستا نبارنوبتیا
 یهستم داروساز  ی هاشم  ی روبه خودش جلب کرده بودصداشوصاف کردوگفت:منم عل

 سالمه 33 نیی ا یب رونیب یازکنجکاو نکهیا یالبراتوردارو دارم وبرا هیخوندم ودرحال حاضر

  کرده بود گفت:منم یشوخ بودوازاول شروع به دلقک باز  ی لیدوستشونم که خ ی کی اون
تهش  ی روگرفتم ول  میتجرب پلمیکردوگفت:من د یی هستم تک خنده ا یآرمان صبور 

 قتابسازبندازمیزدوباحالت پچ پچ گفت:حق یدراوردم چشمک یسرازساختمون ساز 

 خنده جمع رفت باال... یصدا

 سال عمرازخداگرفتم 33که ساکت شدن دوباره گفت:تااالنم هیبق

هستم دندانپزشکم  دآذرمنشیبه من گفت:منم فرش رهیخ ی دبانگاهیفرش دبهیرس نوبت
 سالمه 28و

 :جوجه جمع مردادوگفتیدکش یبه سرفرش یدست نوازش آرمان

سالمه 33هستم و  ی دکترعموم  گهی:خب منم فرهادم ددگفتیخندی م فرهادهمونطورکه
 بااجازتون مهیشب مجرد  نی وامشب آخر

 دختراشد ی معرف نوبت

پور هستم  ی دسعادتیبودگفت:مهش  ی که نگاهش روبه عل ی ددرحالیمهش 
 سالمه 26و  مارستانمیپرستارب

بشه که   یز یاون چ دواربودمیوام دمیدیاحساس تازه متولدشده روم کی  ی عل تونگاه
 ... کننیبهش فکرم

 سالمه 26محکم  مارستانیهستم پرستارب یی کرد:منم سارامهرجو ی خودشومعرف  ساراهم

 سالمه 25و  مارستانمیزهراعرب هستم پرستاربگفت:منم   زهراهم
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 سالمه 25هستم باصدف همکارم و ی :منم مهداتوکل رگفتمیسربه ز ی لیخ منم

کرد بساط آشناشدن که تموم شد آرمان نبض جمع رودست   ی هم خودشو معرف صدف 
مون  ادهمهیکه جوآروم شد فرهادگفت:خوشم م کمی خندوندیرو م هیگرفت وهمش بق

 هیرشته تجرب یبچه ها نگیتیشنگ انگارمق می خوند ی هم تجرب

  نیا دیدونیگه،م یبودم گفتم:آره د  باساکتیکردن ومنم که تااونموقع تقر دییحرفشوتا همه
 یداروساز،پولش برا یپزشکه،درسش برا یبرا ش یثابت شدس سخت زنمی که م ی حرف

 دندانپزشک!...

هست   راپزشکمیبگم که زحمتش براپ نمیوصدف گفت:ا دکردنییحرفمو تا  همه
 مخصوصاپرستارا 

ومن   میکرد  ی ازهم خداحافظ میبه برگشت گرفت میازدوازده گذشته بودکه تصم ساعت
دوتابودم ازبس که همش همه  نیا یباصدف وفرهادبرگشتم فکرکنم من سرجهاز 

تشکرکردم    ی آپارتمانمون توقف کرد ازشون بابت همه چ یجادرکنارشون بودم!فرهادجلو
 شدم... ردساختموندوایوباانداختن کل

 بودم که زودخوابم برد...  اونقدرخسته

 

  

 

 یی صبح بود مختصرصبحانه ا  ازدهیساعت  دارشدمیصورتم ازخواب ب خوردبه یکه م یبانور 
آماده   یخوردم ورفتم دوش گرفتم ساعت پنج عصرنوبت محضربود ووقت داشتم برا

اتاقم تادرشوبازکردم چشمم خوردبه  یوار یاومدم رفتم سراغ کمدد رونیشدن ازحموم که ب
بهش  ی خاک گرفته دستمال   ی وقابش کل میتوسالن گرفته بود یعکس دونفرمون که برا
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وتولدوماهگردسالگردهمه دست نخورده    نیولنتا ی وکنارگذاشتمش جعبه کادو ها دمیکش 
  ی بودحساب دهیبرام خر نیولنتا  نی که اول ی بود وخاک گرفته بودن عروسک خرس بزرگ 

 ختمیر هزبال سهیهاش تمام جعبه هاروتوک یادگار ی کمدپربوداز  نیمرد شده بود کل اچرک 
نظرمو جلب کرد  یی شئ طال هیروقاب عکس انداختم وبه کمدبرش گردوندم  یپارچه ا

 داده بود وبرام نوشته بود:  الدبهمیکارت پستال بود که م هیبرش داشتم

 "بگذار

 بدارم دوستت

 از اندوه دور بمانم  تا

 برهم  ی ک یاز تار تا

 دور شوم ی از زشت تا

 در کف دستان تو بخوابم  ی دم بگذار

 ها...مکان نی ترامن یا

 "ی _قباننزار

  شتربهیشدوبیزباله انداختم باگذشت زمان چشمام داشت بازم سهیپستال هم توک  کارت 
ارزش شده بوددورانداختم فقط  ی که برام ب مییزها یچ هیبق  بردمیم ی اشتباهم پ

 رفت... نیانگارحس تعلقات همم ازب کردمیم ی عکساوآلبوم هامون موند احساس سبک 

زباله رودستم گرفتم وبردم انداختم توسطل زباله به خونه برگشتم که مامان صدام  سهیک
 زد:مهدا 

 +جانم 
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 گه؟ یدورد شونیختیر-

 فضااشغال کرده بودن  ی فقط الک خوردنی+آره بدردم نم

 یدیجد ،پاآدمی رکردییمتوجه شده بودم که تغ گهی فکرکنم غول مرحله آخربود د نیخب ا-
 وسطه؟ 

که چه اشتباه  فهممیدارم م یعبور کرد وجواب دادم:نه،ول ارازذهنمیلحظه سان  کی یبرا
 کردم ی بزرگ 

 خداروشکر-

 کردم ببخش منو  تتیاذ ی لی+مامان من خ

 !یگناه که نکرد یعاشق شد یکرد ی مادرتوهم جوون گهید-

 پشتوانه س برام هیگذاشتم وگفتم:مامان برام دعاکن دعات مثل   سرموروشونش

 برات کنمیدعام شهی من هم-

 روگونش زدم وگفتم:دورت بگردم من  یی ا بوسه

 خدانکنه... -

به  شدیدوستم داشت عروس م نیمشغول آماده شدن،شدم بهتر  گهیود ناهارخوردم
کمرم بودرو لخت کردم  ی بزنم موهامو که تاگود پی کردم خوب ت  ی خاطر سع  نیهم

 نیرژ بودبه هم ملیدرحدر شمیوقت بودکه آرا ی لیخ ختمیوبعدفرق بازکردم ودورم ر
 هیشم روانجام دادم ودرآخرم ی مراحل آرا هیوبق دمیخط چشم نسبتاکلف کش  هیخاطر 
  نیآخر ومدکهینم ادمیعوض شد  افمیق ی زدم کل لبام یبود رو یقرمزوقهوه ا نیرژکه ب
دخترانه ام روگرفته  یازهایازن ی لیخ یجلو میکرده بودم افسردگ شیآرا ی شکل نی ا ی بارک

 بود...
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داشت   ی قشنگ ی ام همخون رهی بات یتقر ی وشلوارل ی روتنم کردم باشال مشک  مانتوقرمزم
اومدم  رونیبودروپام کردم ازخونه ب ی که پاشنه سه سانت میمشک یدرآخرم بوت ها

 ...نایبرم تاخونه صدف ا ی دادم باتاکس  جیترج

 اددنبالشیملوس شده بود ومنتظرنشسته بودتافرهادب ی رفته بودوحساب  شگاهی آرا صدف 
 ...می قراربودباهم بر  عدهمیمنوخاله وس

 دمیبسایفرهاددوطرف تورباالسرعروس دومادروگرفتن ومنم قندم یخواهرا می محضررفت به
شوق  یروگفت به عقدهم دراومدن خودمو توبغلش انداختم واشکا دفعه سوم صدف بله

فرهاد گفت:مهداخانم اشک زنمو که   کردکهیم هی براش صدف هم داشت گر ختمیریم
 ی دراورد

 س زنت شده ها قهیجداشدم وگفتم:خوبه حاالپنج دق ازصدف 

 انداخت وگفت:به هرحال  دستشودورکمرصدف

  ارمینگاه باعث شدسرموباالب هی ی نیبگن سنگ کی تاخانواده هاشونم بهشون تبر کناررفتم
 ندادم  تینازک کردم واهم ی پشت چشم  دبودیفرش

  ی روبهم نزنم خداحافظ شونیجمع خانوادگ نکهیا یرستوران برا بعدازمحضرقراربودبرن
حس   ی دولیاصرارکردن وصدف برام خط ونشون کش  ی لیکردم وبرگشتم خونه هرچندکه خ

 ...ستیکردم بودنم درست ن
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گرفته بودوباخانواده هاشون رفته  ی هفته مرخص  هیرفتم صدف  مارستانیب بعددوروزبه
 بودن شمال

  رونشی دوبیروپوشم لرز بی توج میصدف رواعصابم بود گوش ی خال  ی  بودم وجا دپرس
 بود تماس رو وصل کردم ارفرحمند یاوردم سان

 +الوسالم 

 گرفته گفت:سالم یی باصدا

 شده؟  یز یافتاده؟چ ی گفتم:اتفاق نگران

 ست یحالم خوب ن  ن  ینه،امروزتولدآو-

 شما؟  نیی :کجا دمیشدم وپرس شترنگرانشیب

 مزار -

 رسونم یخودمو م نی+همونجابمون

مزارنشسته  یخودموباآژانس رسوندم بهش باال رمیبگ ی ساعت  ی مرخص بااصرارتونستم
 یرزصورت یدسته گل بزرگ ازگال هی بودو  دهیخر کیک هیبود 

 دستموروشونش گذاشتم وگفتم:متاسفم واقعا ینشستم به نشونه همدرد کنارش

که حس کردم حالش بهتره    ی بدم وقت  ی کردم بهش دلگرم ی حالم خراب بودسع  خودمم
تولدت   یی نوشته بود:"پروانه ا کی ک یروبرداشتم رو کیازجام بلندشدم ک ستادمنمیسرپاا

 مبارک"

 ذوق کردن... ی روبهشون دادم وکل کیبودن ک ازمندیچندتابچه بودن که ن نیماش کی نزد
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به  ارچندتقهیسان کردکهیبودم داشت حرکت م  ارگرفتهیشدم آژانس دراخت نیسوارماش
 وگفتم:بله نیی پا دمیروکش  شهی زد،ش شهیش

 ن یاومد نی دیحاالکه زحمت کش  رسونمتونیم دخودمیش ادهیپ-

 خودم رمی+نه ممنون م

 د یانقدر تعارف نکن ی خانم توکل-

 !می گفت:آخه ندار دیحرفم پر نی+آخه... ب

 شدم... ادهیناچاراپ

 ن؟ ی ریکه گفت:خونه م می کردیم ی حرف جاده روط بدون

 دوباره  دبرگردمیگرفتم با ی ساعت  ی مرخص مارستانی+نه ازب

 مارستانیب رسونمتونیخب م ی لیخ-

 +ممنونم 

 کنم یخواهش م-

نرمال  ی لیخ میحال روح ربودخودمیمنورسوندورفت تمام مدت فکرم درگ توسکوت 
 ...! کردمیم ارکمکیحال سان دبهینبودامابه با

 دیدیم یو  ی دادم وبه خونه رفتم باباسرکارنرفته بودوخونه بود وداشت ت لیتحو  فتمویش
بدون حرف   ستیحواسش به من ن کردکهی وانمود م  یشدم طور  کشیقدم به قدم نزد

 گذشت اماباالخره دستشو دورکمرم انداخت  قهیچنددق دونمیخودم توبغلش انداختم نم

 بابا دونهیبغلت کنم تنگ شده بود  نکهیا ی :آخ که چقدردلم برادوگفتیکش  ی آه
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هق هق کردنم گفتم:بابامن   نیتوح  کردیم سیروخ شیداشت تک پوش خونگ اشکام
 منوببخش ی خواست یمن م یبرا ی توفقط فقط خوب دمیاشتباه کردم االن فهم ی لیخ

فقط منتظربودم خودت ابرازندامت  دمتی:بخش کردگفتیکه منوازخودش جدا م ی درحال
 من... شیپ ی کن

جمع   یرواوردباالخره بعدازمدت ها گرما یی چا ی ن یکردسیم  هیکه داشت گر ی درحال مامانم
داشتم  یباشم حال  خوب داکردهیبعدازچندوقت پدرموپسه نفرمون روحس کردم،انگارکه 

 اتاقم رفتم دوبعدبهیروبوس میشونی رگفتموپیمثل گذشته هاقبل ازخواب به باباشب بخ

داشتم بازش کردم  امیپ هیروچک کردم  م یقبل خواب گوش که داشتم ی عادت  طبق
  طیتوشرا نینذاشتتنهام  نکه یتشکرازا نیکه امروزاومد  ی بود:)مرس اربودونوشتهیازسان
 بدم(

 ( کنم ینوشتم:)خواهش م درجواب

 یکه برا یی ها  یکاراودلسوز  نی سوال همش توذهنم بود ا هیروکنارگذاشتم  میگوش
اول بودوقلبم  نهیجواب ذهنم گز گهید  احسیو هی دلسوز یازرو دامیم  ارفرحمندانجامیسان

 به افکارم...  شاخ وبرگ ندم ی لیکردم خ ی دادسع یداشت سازمخالف م 

وسط شکل   نیداشت ا یز ی چ هی رگذروندمیدرگ یروزجمعه روکه خونه بودم بافکر  کل
 که اسمش بود! ی حاالهرچ گرفتیشکل م دیکه نبا گرفتیم

 رفتم وگفتم:جانم،اومدم  رونیازاتاق ب ششیخواست که برم پ زدوازمیصدام م باباداشت

  زدمیباهات حرف نم ی فکرنکن  :مهدابابادوگفتیکش نشستم دست نوازش به سرم کنارش
 هیبهت بودومراقبت بودم چون روح شترحواسمیب شهیحواسم بهت نبودا اتفاقاازهم

 شناختمی شکننده تو م

 شونش گذاشتم  یکردم وسرمورو خودمولوس
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 من! ردستی ز وفتهیپسره ب ن یا یوقت پرونده بابا چیه کردمی:فکرنمدوگفتیکش  ی آه

 !دم؟یشن  ؟؟؟درستیبرداشتم وگفتم:چ سرموازروشونش باتعجب

 ردستی پرونده احمدنوبخت ومهردادنوبخت افتاده ز یدیآره باباجان درست شن-
 پروندشونم ی من،قاض

 شو  الشونیخیخطرناکن ب ی لیباباتوروخدا اوناخ ی+واااا

که اونادارن  یکه بعدم بااون پرونده قطور  ستنیدخترم نگران نباش ازقانون خطرناک ترن-
 !ستیبندن یی حکمشون اعدامه ودستشون به جا

دادگاه   ی هرچندکه قاض وفتهیب ی بابام اتفاق یواسترس گرفته بودم نکنه برا دمیکش  ی پووف 
 بودومطمئن بودم همه جوره هواشودارن امابازم دلم آشوب بود...  انقالب

 فی ازسفرشون تعر  ی کل میرفت مارستانیبرگشته بودوبهم زنگ زدوباهم به ب صدف 
دوست   یلیوصدف روخ نیخوب یآدما ی لیفرهادواقعا آقاست وخانوادش خ نکهیدوازاکر

 وحس دوگانم رو  می که داشت یی براش وبرخوردها اروگفتمیسان هیدارن،منم قض

 !یستین لیم ی بهش ب کنمی امااحساس م دبگمی با ی چ  دونمیدرجواب گفت:نم صدفم

 ... شترمنوبردتوفکری حرف صدف ب نیوا

....نداشته باشم  ی ام یتاپ کردمیسرگرم بودمنم چک م شیهمش باگوش  صدف  ازطرف 
 نبود... یاماازش خبر 

 نداره ی که لزوم  کردمیارسال کنم چون فکرم ی امیمن پ دادنینم اجازهومنطقمغرورم
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 ی لیکنم رفتاربابا،خ  الدازدواجیبام نکهیبه روال گذشته ش برگشته بودبه قبل ا میزندگ
هم مثل  ی وگاه  ارمیدارم شوروشوقموبه دست م کهکردمیخوب شده بوداحساس م

 ...ندبودیخانوادم خوشا یبرا  ی لیخ نیوا کردمیم طنتیگذشته ش

بچه رواورده   هیشدم  تیاذ ی لیخ شبیکه برگردم خونه د دادمیم لیتحو  فتمویش داشتم
کنارش بودم چشمام ازشدت   شب تاصبح باکلیکرده بودوتقر دتشنجی بودن که ازتب شد

خودموبه خونه رسوندم فقط  مارستانیدربست گرفتم ازدم  ب هی دیدی جارونم چیخواب ه
 دمیروتخت وخواب خودموانداختمروازسرم برداشتم وباهمون پالتوشالم

لباسام  شدی م کی هواداشت تار ی ول دارشدمیچندساعت گذشته بودکه ازخواب ب دونمینم
ت وصورتم زدم وبه آشپزخونه رفتم مامان همونطورکه داشت به دس ی روعوض کردم وآب 

برات  ی دارنشد یصدات کردم ب ی گفت:ساعت خواب،ناهارهرچ شستی هاروم یسبز 
 فسنجون پخته بودم! 

گشنمه مامان   میلیخاطربه مامان گفتم:خ نیموردعالقم بود به هم ی غذا یوا فسنجون
 زحمت  ی گرم کن برام ب

 وخوردمغذاروگرم کرد  مامان

بود  اریپاسخ داشتم ازسان ی تماس ب  میگوش ی رو هاروشستم وبه اتاقم برگشتم ظرف 
 تپش قلبم باالرفت دوباره تماس گرفت جواب دادم میگوش ی اسمش رو  دنیباد

 +الوسالم 

 ن؟ ی،خوبی سالم خانم توکل-

 ن ی+ممنونم شماخوب
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 نمتون یخداروشکرخوبم،راستش خواستم اگربشه بب-

 وکجا؟  ی +ک 

 گه یساعت د کی نداره تا ی اگرمشکل-

 خاطرگفتم:باشه نینداشتم وبه هم یکار 

 میشام بر یکه برا دیپس آماده باش-

 +باشه خدانگهدار

 خدانگهدار -

 شیدادم آرا حیکردم؟ترجیباصورت پف کردم چه کارم نهییآ یبلندشدم ورفتم جلو ازجام
 !شد ی م ی زافتضاحی چ کینکنم وگرنه 

باباخونه نبود وبادوستاش  رونیب رمیممامان گفتم بادوستم شام روتنم کردم وبه لباسام
 شدن ی ودورهم جمع م  رفتنیکبارمی ی که معموالماه   الدماوندیرفته بودو 

روبازکردم  نیدرماش د یلرزیم  کمیبود دستام ازاسترس  ستادهی ساختمون وا ی  جلو
شام   یبرا  میوبعدبر میدوربزن کم ی میکرد وگفت بر ی وسوارشدم بالبخندسالم واحوال پرس 

 ابونیبه خ میدیتارس میمنم چون تاخرخره فسنجون خورده بودم قبول کردم همونطور رفت
کردن  یرو ادهی:شبا پکردوگفت یروپارک م  نیشوتائتر شهر همونطورکه ما عصریول

 دوست دارم  ی لیودورتائترشهرروخ

 دم ومیم ی لیمدت خ  هیدادم وگفتم:آره منم  دتکونیی سرموبه نشونه تا منم

 بودن یاد ی ز یوزوج ها میزدیحرف قدم م بدون

 سوال بپرسم ازتون  هی ی دادوگفت:خانم توکل   رونیباآه ب نفسشو
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 د یی+بله بفرما 

 ن؟ یهست  ی شماچندسالتونه ومتولدچه ماه -

 !ک  یتولدم نزد  نکهیا  ی عنیآذرم 10سالمه ومتولد25+من 

 اوه چه جالب -

 ن؟ یهست  ی چندسالتونه ومتولدچه ماه  ی +شماچ 

 اسفندم 17سالمه ومتولد34من-

 دی+بله برقرارباش

  ی راجب زندگ کمیبتونم  نکهیا  یبرا میزدیوبدون حرف قدم م  میسکوت کرده بود گهید
 سوال بپرسم  هیمرموزش بدونم گفتم:

 د یی بفرما-

 +همسرتون کجان؟ 

 میجداشد-

 +آهان 

ومن   ادهی ز تشیمسئول  دگفتی رود نی آو ااومدومشکلیبدن نی آو ی :وقتدوگفتیکش  ی پوف
  ی ابیوبعدش طالق غ ااومدرفتیهفته بودبه دن کی  نی آو ی تروخشکش کنم ووقت   تونمینم

 گرفت!

 نیبه هم شیماریمادرازبچش بگذره وبزاربره اونم بخاطرب  هیشهی کردم مگه م تعجب
 بگذره؟  شیضیمادرازبچش بخاطر مر  هی شهی خاطرگفتم:مگه م

برایمادرنبود اسم مادرز -  رفتن داشت ومنتظربهونه بود  ی  اون،ازاولشم که زن من شدپا یاد 
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 ارفته؟ یازدننی آودونهی+خب االن کجاست؟م

رفته داره  رانیبامن ازدواج کنه دوستش داشت وازا نکهیازدواج کرده باهمون که قبل ازا-
 بود! تیتسل امیتاج گل وپ هی  نیآو مرگ یلطفشم برا تی ونها کنهیم ی زندگ  سیلیتو انگ

 تونیزندگ  قتاداستانیحق دگفتیبا ی چ  دونمیگفتم:نم میرفتیم نیسمت ماش همونطورکه
 !دس یچیپکمی

 دسیچیزدوگفت:بله پ یشخندین

 ست؟ ین تون ی توزندگ ی کس  ی روبه حرکت دراوردوگفت:شماچ  نیماش

 !گفتمیدمیگفته بود منم با  شیاون اززندگ حاالکه

 ساله که جداشدم قبالوجود داشت،سه   ی کس منی +توزندگ 

 شده؟ یخب چرا؟خودش االن چ-

بودن  دکنندهیتوکارقاچاق موادن درواقع تول  ی که خانوادگ دمی+راستش بعدازعقدمون فهم
 کردن،چندماهیدمیتول ی موادصنعت  البراتورداروکه هیداشتن وهم  شهیهم آشپزخونه ش

لکلش باالرفته  شبانه ومصرف ا یها  ی مهمون رفتیرکردم ییبعدعقدمون رفتاراش به کل تغ
اوردوز   ی شب زنگ زدن گفتن که تاپا هیرواورده بود گهید ی وموادصنعت  نی بودوبه کوکائ

گرفتم چون ازدواجم خودکرده بود وخانوادم مخالفت  یی به جدا م یرفته همونجاتصم
خواهش   ی گرفتم کل  یی به جدا  میهمون شب تصم  ی کردن چشم روکاراش بسته بودم ول

  وبارهکردود  ی هفته درست زندگ  کیکرداماخودش نخواست که درست بشه کال التماس 
 یگذاشتم وبابامم کارا ونیبودباخانوادم درم  ی قطع ممیافتادتواون خط منم که تصم
  نیکه مست بود باماش ی سال بعدازعقدمون درحال کی و میطالقم روانجام دادوجداشد

 !ارفت یچپ کردوازدن

 م...داد ی سوال روچقدرطوالن  کی  جواب
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 من یقصه زندگ  نمیگم؟ای خودشو داره درست م ی قصه منحصربه فرد زندگ  ی هرآدم -
 وشمابوده!

 کردم  ی پرحرف  کمی دی +بله درسته،ببخش 

 گه یبزنن د دحرف یآدمابا  هیحرفاچ نیا-

 +بله

 م یومنتظربود  می سفارش داده بود میرستوران توقف کردوباهام واردرستوران شد یجلو

 بدم؟  شنهادبهتونیپهی تونمیبه صورتم انداخت وگفت:م قیدق ی نگاه

 کنم یگوش م  نی+بد

 م؟ یوباهم دست رفاقت بد  دوتادوستم؟مثلیتربش  ی میصم باهم کمی شهیم-

 خوشم اومدمثل دوتادوست درکنارهم بودن خوب بود! شنهادشیازپ

 +بله موافقم 

 ارمیبه بعدمن سان نی وگفت:ازا می درازکردمنم دست درازکردم وباهام دست داد دستش
 وشمامهدا باشه؟ 

 +باشه...
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وبدون شب  میوجودهم عادت کرده بود  داکردبهیپ یشب رابطمون ُبعدتازه ا ازاون
باخودم صادق  دیوخب با میدی دیبارهموم ه ی چندروز  دیوبا میدی خوابینم رگفتنیبخ
 ی بودم ومنتظر حرکت داکردهی پ شیمردکردجذاب وخوش اخالق گرا نی من به ا بودمیم

رفتم که  رشیکردن به پذ جمیکه پ کردمیم ی ازسمت اون بودم.داشتم توبخش سرکش
 کارتون داره  ی گفتن پشت تلفن کس

 د ییروگرفتم وگفتم:بله بفرما تلفن

 ن یهست ی توکلداشت گفت:شماخانم  یکه لحجه کرد یطرف تلفن مرد ازاون

 +بله

 یخودش گفت زنگ بزنم به شما چون پرستار  ستیحالش خوب ن ارم یمن داداش سان-

 به تلفن خودم نیبرام فقط چرازنگ نزد نیاالن آدرسوبفرست  امی گفتم:باشه م نگران

 ن یسرتون شلوغ باشه جواب ند دچونیشا مارستانیداداش گفت زنگ بزنم به ب-

 دیمن اس ام اس کن یخب آدرسوبرا ی لی+خ

 باشه خداحافظ-

 +خداحافظ 

که برام فرستاده بود راه افتادم  ی نگران به سمت آدرس ی خودم وبادل ی روگذاشتم جا ی کی
وزنگ واحدروزدم نگران  ستادمیساختمون ا ینداشت جلو مارستانیباب یی فاصله ا

 چش شده بود؟  ی عنی اربودمیسان

درساختمون بازشد باآسانسورخودمو به واحدرسوندم زنگ روچندبارزدم  کیت  یباصدا
حالش ازمنم بهتربود!   نکهیظاهرشد ا کیفوق العاده ش پیت  هیاربایقامت ساندرکه بازشد 

واردخونه شدم همه جا پرازگل وشمع بود توشوک بودم که صدف وفرهادم ازتواتاق  
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وسط سالن آهنگ تولدت مبارک  بودم ستادهیبگم وگنگ وا یز یچ تونستمیظاهرشدن نم
که تولدم بوده   دمیباآهنگ تازه فهمکرد  ی شدوجمع هم شروع کردبه همخوان ی پل

:مهداجان دوست خوبم تولدت ستادوگفتیا اراومدوکنارمیواصالفراموش کرده بودم سان
 قمروبرات ر ی کنم وروز خوب زت ی کردم فقط خواستم سوپرا داگرنگرانتیمبارک باشه ببخش 

 بزنم 

فکرشم !اصالی خوشحالم کرد ی لیگفتم:ممنونم واقعاخ دادمیکه بغضمو قورت م ی درحال
 !ی کن زمیکه سوپرا  کردمینم

 رفت وبه جاش صدف اومدوگفت:عقب مونده تولدت مباررررک  بالبخندازکنارم

 جن زده هارفت نگوبرنامه داشته مثلدفعهیچرا  نیا گمیبه بازوش زدم وگفتم:م ی مشت

مامانتم کرده بودتازه  یز یبامن برنامه ر نستاگرامیا قیهفته قبل ازطر کیارازیبله آقاسان-
بوده ومنم رفتم برات لباس گرفتم دمه خونتون برولباساتوعوض کن منم  انیدرجر

 نگاه نکن  یاونجور 

 کاسه بوده  هی +پس همتون دستتون تو

 بله برولباساتوعوض کن انقدرحرف نزن -

زانوم بود ومدل   یقرمز اورده بودکه تاباال راهنیپ هیکه صدف گفت رفتم برام  ی اتاق به
نداشت  یز یجلوش خورده بودچ ونیپاپ هیوجزکمربندهمرنگ خودش که داشت   یساده ا

که صدف ازخونه  یی ها شیآرا بالوازامختمیلباس روتنم کردم وموهام روبازکردم ودورم ر
ازاتاق  ی مشک  ی پاشنه پنج سانت یکفشا دنیوباپوش کردم ممیمال ش یآرا هی اورده بود 

کنارهم نشست  ارهمیبود نشستم سان گاهیکه مثال واسم جا ی مبل یخارج شدم ورو
 دشوبهی باورز یجذب که عضالت تقر ی مشک  راهنیپ هیبودو  دهیپوش یشلوارکتان کرم رنگ

 گذاشته بودتنش بود  شینما
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 یصورت خستتم خوشگل نیکردوگفت:باا  زتورنگاهمیآنال

 نگفتم یز یقنج رفت وچ دلم

ازخودش  اربودکهیواقعاداداش سانکه زنگ زده بودبهم   ی اون میهفت نفربود باخودمون
درسش اومده تهران وصدف وفرهادم  یبوداسمش که گفت برا روانیتربودس کی کوچ

بودکه گفت   ارهمیسان یازدوستا ی کیدعوت کرده بود و  دوساراوزهرامی بودن وصدف مهش 
 کرده زکمکمیتوامرسوپرا ی لیهمکارمه وخ

 رشیوآمپول هم کنارش بود وز بود وقرص  یروصدف اورد شکل لباس پرستار  کمیک
بهم  قهیروبرام خوندوچنددق ارجملهیمهربونم تولدت مبارک"سان قی نوشته شده بود"رف

 ...میباچشمامون احساساتمون روبروز بد میداشت ی سع میشد رهیخ

 ورق خورد!... میازکتاب زندگ یی ا گهیروفوت کردم وصفحه د  شمع 

کادوهاشون روبهم دادن اول ازهمه  همه  میکرد میرونصف وتقس  کیک
کارشده  نیبرام گردنبندنقره که دوتابال فرشته بودوتماماروش نگ ارروبازکردم یکادوسان
دونفرمون که لب  یازعکسا ی ک یبودوخودشم انداخت گردنم صدف برام  دهیبودخر

بودوبرام  دوساراوزهرامشترکیکرده بودن کادو مهش  ی روداده بودبرام طراح میابود یدر
عروسک خرس  دونهی ارمیبودن دوست سان دهیروخر ورموردعالقمید سی کلن ماد 

 گذاشتم  لمیبانمک بود ازهمشون تشکرکردم وکادوهاروکناروسا ی لیبودکه خ دهیپشمالوخر

  ی پرکرد ووسط گذاشت وهرک السیهمه گ یبرگشت برا  یبطر  هیرفت وبعدبا  روانیس
ازاولش دوست نداشتم تجربش کنم بنظرم  می دوست داشت برداشت منوزهرانظاره گربود

 نداشت! ی لذت  چیه

 ی خور یکه م کردمیمن گفت:فکرم دوروبهیخوردوکنارکش  السیدوتاگ ارهمیسان

 کنم دوست نداشتم تجربش چوقتی+ه
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 ن یچه جالب آفر-

 ن؟ ی +شماچرانخورد

 خورمیگرم شدن م کمیدرحد شهیهم عالقه ندارم ی لیمنم خ-

 باال  رفتیخنده هاشون م  کیوشل  دنیشدکنارکش که خورده  یبطر  کل

  ی پل یتلوتلوخوران بلندشدورفت سمت دستگاه صوت وآهنگ شادپرانرژ   صدف 
 وسط  ختنیکردوهمشون ر

 م یکردیبالبخندنگاهشون م میکنارهم نشسته بود  ارهمیوسان من

شب بودکه   یها مهیبانیرفت ودونه دونه اومدن نشستن تقر لیهاشون تحل یکم انرژ  کم
رفتم  رونیبه رفتن گرفتن منم رفتم تواتاق لباسام روعوض کردم وب میتصم

روبرسونه،منم داشتم باصدف   دوزهرایاسمش عرفان بودساراومهش  ارکهیقرارشدهمکارسان
 صبرکن  رسونمتی:خودم مگفتبردکنارو  اردستموگرفتیکه سان رفتمیوفرهادم

 گفتم:باشه کنارش باشم  یشتر یزمان ب نکهیواسه ا منم

 وتشکرکردم واوناهم رفتن  ی وفرهاقدران   ازصدف 

مهداروبرسونم   رمیگفت:من م روانیروبه س داشتیروبرم چشیی که سو ی درحال اریسان
 امیب

 کله تکون دادوخودشو روکاناپه ولوکرد  روانمیس

 ی دیزحمت کش  ی لیخ ی که گفتم:ممنونم بابت همه چ  م ی منتظرآسانسوربود

نکردم فقط  یروزد درهمون حال گفت:کار  نگیودکمه پارک می آسانسورشد داخل
 خوشحالت کنمخواستم
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 مضطربه کمی دمیازحاالتش فهم ردورترکردیمس  کمیحس کردم  می شد نیسوارماش

 شهیش کمی کرد دنیشروع به بار یبه صورت رگبار  دزدوبارونیرعدوبرق شد کی آسمون
 هام کردم  هیخاک نم داررووارد ر یوبو  نیی رودادم پا

 دوست دارم  ی لیبوروخ نیمنم ا-

 کنه یدارمیخوبه اصالتمام احساسات وعواطف آدموب ی لی+خ

 یهست  ی احساسات ی لیدرواقع خ ی پراحساس ی لیمهداتوخ-

 !ابدیخوبه   دونمی+آره نم

 مهدا-

 +بله

بگم که خوب به حرفام  خوامیبهت بگم وقبل گفتنش م خوامیروم یز یچ هیراستش -
 خب؟ ی گوش وفکرکن 

 بگو+خب 

 سراسروجودموگرفته بود! جانیه

حس رونداشتم   نیوقت ا چیشکل گرفت امامن ه  ی ازکجاشروع شدوازچه زمان  دونمینم-
من من کردوبعدادامه داد:من خب  کمی! مونم یساله م جدهیپسربچه ه کیودرست مثل 

 من ،راستش تورودوست دارم!

ازشدت   دیانگارتوگونه هام دوخون بدنم  کردوتمامیقلبم داشت گوشمو کرم ضربان
 شهیشترشیب کمیمسلط باشمکردم به خودم ینفس بهم دست داد سع  ی تنگ جانیه



 پیله پروانه 

63 
 

کنم  داعتراف یمنم با ارراستشیوگفتم:سان دمیکش   ی ق یونفس عم نییپا  دمیروکش  نیماش
 که دوستت دارم 

 من  یباشه برا تونهیم  نیبهترازا ی زده سمتم برگشت وگفت:چ  ذوق

 دونم یازته دل کردم وگفتم:نم یی ا خنده

 صدام زد:مهدا دوباره

 دادم:جانم نبارجوابیا

 !یاما،بهار قلب من ی ز ییمتولدپا  نکهیزدوگفت:توباا یلبخند

خونه  یجلو  کردیخودش م  فتهیشترشیدلموبردباهرجمله ش منوب  دهیکه ازراه نرس آخ
  یی کردوبوسه ابابدنش روتجربه کردم منومحکم بغل میتماس مستق نیاول یتوقف کردبرا

ما ازهم  ی زندگ  یبرا یملود نی شدبهتر شهیش یقطرات بارون رو یزدوصدا میشونیپ یرو
که  ی تمام مدت  ی حال خوب که حت هیواردساختمون شدم با  میکرد ی خداحافظ

 ...دمیبودم خواب نکردهالدبودتجربشیم

 

  

 

 نیارعجیداشت باسان قمیدقا دادوتمامینشون مخوبشوبهم ی  داشت بعدمدت هارو ی زندگ 
  میداکردیرفت ومابهم حس پ شیپ ع یسر  ی انقدرهمه چ یاصالچجور  دونمینم شدیم

خوشحال شدبرام ازاون شب   ی مسخرم کردامابعدش کل  کمیدیروفهم هیقض ی صدف وقت
  ادیم  فتیش لیتحو ارزمانیاسانه شترموقع یب ماهکی  نیتوا  گذرهیماه م کی حدودا 



 پیله پروانه 

64 
 

  ی لبخندتومراازتمام بدبخت نی :به قول شاملوکوچک ترگهیشاخه گل وبهم م کیدنبالم با
 !دهد یهانجات م

من  یامابرا هیبق شیکنه پ شیکردمخفیم ی سع  شهی وعاطفه بوداماهم ارپرازحسیسان
 .. زاشتیطبق م  یخالص بودوتمام احساساتشو تو

 .اربودیسان رونیزنگ خوردوازفکراومدم ب میگوش

 +سالم

 یزم،خوب یسالم عز-

 ی+آره خوبم توخوب

 یکنیخوب شدم،چکارم دمیخوب نبودم اماصداتوشن-

 که بخورم ختمیر یی استراحتم چا  فعالتواتاق ی چ ی+ه

االنم وقت  رمیبگ یزنگ زدم انرژ  نکهیرفته بودا نیدادگاه ازب وسطمیانرژزمیباشه عز-
 یندار  یبرم کار  دیتنفس دادگاه تموم شده با

 باش+نه مراقب خودت 

 نطور،خداحافظیتوهم هم-

 +خداحافظ 

  لیاروکیکردم،سان تیموفق یآرزو اروبراشیسان شیدپیروکنارگذاشتم فکرم پرکش  میگوش
مبارزه   سیهاش باپل یموفق بودتوکارش همکار  میلیداشت وخ ی موسسه حقوق هی بودو

 شده بودبراش... نیافتخارآفر ی لیخ یی باپولشو
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پام ترمزکرد  یارجلویسان  نیماش کهگرفتمی م ی دادم وداشتم تاکس  لیفتموتحویش
درکنارش باشم  یانرژ  ت یکردم درنها ی خسته بودم اماسع ی لی بالبخندسوارشدم خ

 زده  نی اون آدم کله گنده روزم لیوک نکهیبرام گفت ازا روزشیتودادگاه د  تشیازموفق

 برم من  ات یقربون خستگ ی روگونم زدوگفت:اله  یی ا بوسه

 !وونه ی+خدانکنه د

 مهدا-

 جانم +

که هروقت دلم گرفت وحالم  یبود ی توتنهاکس م یزندگ لیتنهادل یشد نیتوبعدمرگ آو-
 خوامت یم ی لیبودنت خ ی!ممنونم برایخوب نبودکنارم بود 

 اریسان ی زنده بودن یمن برا زهیبه روش زدم وگفتم:توتنهاانگ یلبخند

بهم  قهیخواننده باعث شدچنددق  یروروشن کرد وحرفا نیماش دوبعدضبطیبوس دستمو
 م یبش  رهیخ

 دلت گرفته  ای"اگه از دن

 نباشه من هستم  غمت

 رو که با ی کس  ینکرد دایپ

 هم صدا شه من هستم  تو

 با تو یکه زندگ  یدید اگه

 من هستم ومدین راه

 سال بعد  ی عشقه من کل واسه
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 تو لک زد من هستم  دله

 هستم من هستم من

 شه ی عشقه من حساب کن هم رو

 شه یاز عشقش که خسته نم آدم

 من رو تو ذهنت نگهدار تنها

 من هستم  یتو بخوا تا

 ینباش ی من باش  کهینزد

 یکه صدا ش  ای ی سکوت ش غرقه

 به تو خدا نگهدار گمینم هرگز

 من هستم  یتو بخوا تا

 من هستم  یآ

 و ی تو نباش ی عن یعشق  اگه

 من هستم  ی کنم هست  فکر

 یعمر  نکهیشم با ا نگرانت

 من هستم  ی شکست  منو

 یکه زندگ  یدید اگه

 من هستم   ومدیتو راه ن با
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 سال بعد  ی عشقه من کل واسه

 تو لک زد من هستم  دله

 هستم من هستم من

 شه ی عشقه من حساب کن هم رو

 شه یاز عشقش که خسته نم آدم

 من رو تو ذهنت نگهدار تنها

 من هستم  یتو بخوا تا

 ینباش ی من باش  کهینزد

 یکه صدا ش  ای ی سکوت ش غرقه

 به تو خدا نگهدار گمینم هرگز

 من هستم  یتو بخوا تا

 من هستم"  یآ

 ... میکرد ی ازهم خداحافظ ی سخت به

که بتونم به نبودنش فکرکنم  کنمیبودامافکرنم ی چ ندهیآ یاربرایسان  میتصم دونمینم
شدم وحسم عاقالنه  دبازعاشقیباد کردیم نبارفرقی ارایشدتوسانیخالصه م دوآرزومیتنهاام

خوردم اماحسم به بودوضربشم ی بچگ  یکورکورانه وازرو الدداشتمیکه به م ی بود حس
 ...کردیفرق م ی لیارخیسان

 م یهست وهمودوست دار  میتوزندگ ی سربسته گفته بودم که کس  ی لیمامانم خ یبرا
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 حرف ها  نی باشه وازاکردکه درست انتخاب کن وحواست  هیتوصبهم ومامانم

 رهیکه تلفن خونه زنگ خورد مامان جواب داد خ میزد یگپ م میداشت بعدازناهاربامامان
 دمیباترس ازجام پر اابوالفضلیزدوگفت  ی غیکه مامان ج ونیزی شدم به صفحه تلو

 شده یوسمتش رفتم وگفتم:مامان چ

 شده یچ گمی ندادودوباره صدازدم:ماماااان م ی جواب

 گفت:بابات دهیبر دهیبر

 ؟؟ ی گفتم:باباچ  ی بانگران

 مارستان یبعددادگاه حالش بدشده بردنش ب-

 م یخارج شد وازخونهمیدیلباس پوش باهول

تودادگاه   نکهیبالن زده بودوحرص وجوش واسترس براش سم بودومثل ا باباقبالقلبشو
  ی کی ی بخاطرگرفتگتنش داشته وبعددادگاه حالش بدشده ودکترگفت که  ی لیامروزش خ
داشت  هیمامان باگر  میپشت دراتاق عمل منتظربود وبشهی دآنژیبا شیاصل یازرگ ها
 ...تظربودمسرموتودستم گرفته بودم ومن کردومنمیدعام

 کننیرفته وباباحالش خوبه واالن منتقلش م شیخوب پ  ی اومدوگفت همه چ  رونی دکترب
 به بخش

 میرفتم وبزوربه خوردش دادم به اتاق بابارفتگ یمامان آب معدن  یبرا  مارستانیب ازبوفه
 گذاشتیسرمن ومامان م  زدوسربهیبودولباش خشک شده بودامالبخندم دهیرنگش پر

که اصرارکردم که به عنوان همراه شب کناربابابمونم مامان قبول نکردوخودش  ی هرچ 
 موند 

 به خونه برگشتم ومن
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  ی معن  ی چقدرب  ی اگرپدرومادرم نباشن زندگ  کردمیفکرم نیبودم وبه ا دهیدرازکش 
 باالسرمه شکرکردم شونیسا نکهی!...وازته دل خداروواسه اشه یم  یوخاکستر 

 

  

 

که سرش رودست بابابودخوابش برده   ی رفتم مامان درحال مارستانیبلندشدم وبه ب  صبح
وبابغض گفتم:من   دمیرفتم وگونشو بوس کردسمتشیبود وباباهم داشت سرشونوازش م

 نمت یبیدارم م ی شکل نی برات که ا رمیبم

 زدوگفت:خدانکنه دختربابا  یلبخند

  یبهش انداختم وقرصا ی روگرفتم نگاه ی باباروچک کردگزارش پزشک عتیپرستاراومدووض
 ی باباروبهش اضافه کردم وبهش برگردوندم اسم قرص هاروخوندوگفت:پزشک ی مصرف 

 اپرستاری

 دمیکودکان مف مارستانی+پرستارب

 یجالب موفق باش ا چه-

 ن ی +ممنونم،همچن

 خارج شد وازاتاق

 زنگ خوردصدف بودجواب دادم: میگوش

 +بله

 سالم  کیعل-
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 +خب حاالسالم

 نه  ی ش ینمآدم-

 شن ی+نه فرشته هاآدم نم 

 مون یم زااارت -

 +صدف کارتوبگو 

 یبهت بگم که گازگرفت  یز یچ  هی خواستمیواال م-

 ممنون واقعا  ی لی+خ

 ییکجا-

 مارستانی+بابام حالش بدشده اومدم ب

 بنده خدا شدهیاواچ-

کردن االنم خداروشکرخوبه وتابعدازظهرمرخص    وشیحالش بدشده آنژ روزبددادگاهی+د
 شه یم

 ،مهداخب خداروشکر-

 +هان 

 یصحبت کن ی تونیمرگ م-

 کنمی+نه پس االن دارم گل لگدم

 داکردم یتودهنت،بدبخت برات شوهرپ زدمیم یکاش دم  دستم بود یواا-

 +دستت دردنکنه 
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 شعوریمسخره نکن ب-

 هست حاال  ی +ک 

 برگشته! دبختیفرش-

 ؟؟؟ یییی +چ

  ی جونم ازتوخوشش اومده وگفته ک هیاومده وعال دازتوخوششیفرش نی باباا ی چیه-
 بزارن ونیباخانودات درم انیب هیازمهدابهتروخواستن من بهت بگم که اگرنظرت اوک

بود:نه صدف   نی بود وجوابم به صدف ا میارتوزندگیسان ومدومنینم دخوشمیاصالازفرش
اگرقرارباشه تاآخرعمرم باهاش  ی دارم حت اررودوستیمن چقدرسان  ی دون یخودت که م

 مونم یم ی فیتوبالتکل

به گردنم   ی نیگفتم بهت بگم که د  ی ول  دونستمیاداُعق زدن دراووردوگفت:خودم م  صدف 
 ؟یندار  یتوعجوزه روتحمل کنه کار  ستیقرارندکهیفرش ینمونه البته بهترشدبرا

 گفتم:نه کثافت خداحافظ  باخنده

 خداحافظ-

غذابخوره منم  کردکهی بودوداشت به باباکمک م دارشدهیاتاق برگشتم مامان ب به
برم  تونمیگفت اگرم دوبهمیپرسیوحال باباروازم م میبود یباز  امکیپ ارمشغولیباسان

بابااومدن  یدوتاازهمکارها  ی ک یچون دلش تنگ شده برام منم گفتم باشه  نمشیبب
مرخصش  تونمیکردوگفت م ی اباروبررس ب عتی رفتن دکتراومدوض نکه یوبعدازا دنشید
 یها  نهیهاروجمع کردومنم رفتم صندوق هز لهیومامان کمک کردبه بابا ووس میکن
نشستم پشت فرمون راه   مارستانیبابارواورده بودن ب نی کردم ماش روپرداخت مارستانیب

 افتادم به سمت خونه
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  میمروخوردیبامامان ناهارن  مشیروتخت خوابوند میخونه روآماده کرد  طیبابامح یبرا
 م یاتاقامون تااستراحت کن میورفت

وبه  اراومددنبالمیسان رونیوحاضرشدم وازخونه زدم ب دارشدمیوبعدب دمیمختصرخواب
 م یوجفتمون قهوه ترک سفارش داد میهمون کافه موردعالقش رفت

مدت روکه بامن   نیصورتمودرنظرگرفته بودوبدون مقدمه گفت:توا  یاجزا قیدق ی بانگاه
 ؟ یبهش فکرکرد یگذروند

ام بهش  قهیدق کی ی که دوسش دارم حت  دم یوفهم  میکه اومده بودتوزندگ ی ازوقت 
 فکرنکرده بودم!

 یهرکار  خورمیکه م ی هرچ رمی هرجاکه م یی وافکارم تو می ومه که نه من تمام زندگ+معل
 زم یهمه چ یچراانقدرتوشد دونمیخودمم نم  کنمیکه م

 !دونم یمنم نم-

  اردوستشیسان ی :توچ دمی پرس خوردمیهامون اومدم همونطورکه ازقهوه م م سفارش
 ؟ یداشت

زندگ گردوندمیدنبالش وبرش نم رفتمیبنظرت اگردوستش داشتم نم-  ش یسر 

 ؟ یچراباهاش ازدواج کرد ی +خب اگردوستش نداشت

 ی من باهم قهربودن اماازبچگ  ی بهبودروابط باباهامون بود عموم وبابا ی ازدواج ماصرفابرا-
واسه   لمیفام یبزرگا برنی)زن سابقش(روبه اسم من م نایرسم مسخره ناف ت  کی  ی  ط
ناف روم هیبدن قض ی دوتابرادرآشت نیا نکهیا وسط وخالصه   کشنیازدواج وبند 

باهم نبود وبعدازچندماه  نسفره عقدودالمو  ی  مادوتاروکشوندن پا
 سال بود2ما  ی دزندگ ی باردارشدوکالعمرمف
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 روداشت  ی کیاون مشکل ژنت ی لیبخاطرازدواج فام نی+پس آو 

  عتیدوضیشا میوازش سربازکرداگررفته بود  میبد کیژنت شی آزما می ومدبریبله ازقصدن-
 د یکش ینبوددخترنازم انقدرعذاب نم ی اون شکل نیآو

که گفتم   ادتهیدوباره حالش گرفته نشه دستمو رودستش گذاشتم وگفتم: نکهیا یبرا
 قدرت برتره؟  یی جاها  هیری دست تقد

 آرامش خانم ادمهیبله -

وبعدمنورسوندخونه وجلودربهم  میهازد ابونیتوخ یودور  میازکافه خارج شد باهم
 دل  ما را،  نباشی  تو" گفت:

 " ستنی  که ستین َثمری

  وونهی د ی خونیکه م یی شعرا نی ازعمق وجودم زدم وگفتم:توآخرمنوباا یلبخند
 آخه؟ یناروازکجابلدی،ایکنیم

  شهیهم  ی بودبعددوترم انصراف دادم ورفتم حقوق ول ی فارس  ات یدورت بگردم،رشتم ادب-
 بود! ات ی گوشه ازدلم باادب هی

 بود  گهیزدیچ کیبرام  یحس ورسالت پرستار   ی دوست داشتم ول  ات یادب ی لی+منم خ

 خورهیم یمهربونت فقط پرستار  هیبه روح-

  نیکردم وازماش ی وبعدخداحافظ دمیوگونش روبوس دمیخوشحال شدم وپر فشیازتعر 
 شدم وبه خونه رفتم... ادهیپ
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که من ومامان  زورواجبارش خودش به سرکاربرگشت هرچقدرهم بابابعدازچندروزبه
 توخونه نموندوادعاداشت که  میاصرارکرد

درحال مطالعه کتاب چهاراثرازفلورانس  کنهیم ادکالفشیوتوخونه موندن ز رون  یب یمردبرا 
خوشم اومدوکامالدرکش کرده بودم  ی ل یجمله اش خ هیبودم واز نیاسکاول ش

 "کندیرنم ی"خداهرگزدنکهیا

 یکه اصالجا نهیچیروقشنگ کنارهم م ی بودچون خداانقدرهمه چ قتیحق نیع ودرست
 ...دهیموقعش به بنده اش م زروبهیهمه چ  شهی وهم زارهینم تی شکوه وشکا

 ناشناس بود نکه یجواب دادمثل ا خوردمامانیخونه داشت زنگ م تلفن

 مامان گفت:شما چون

 ه؟یک دمیرفتم وبااشاره ازمامان پرس رونیکتاب روبستم وازاتاق ب  یکنجکاو ی  ازرو

 آذرمنشم! گه یلب زد:م ومامان

  ی لیاومدکه فام ادمی فکرکردم تا ی زدم وکم قهی بود دستموروشق یی آشنا ی لیفام
 فرهادآذرمنش  

 دمیصحبت کنم ونظرشوبدونم بعدبه شماخبرم دبادخترمی گفت:من با  مامان

 یخواستگار  کشیروقطع کردوروبه من گفت:مادرشوهرصدف بودتوروواسه پسرکوچ تلفن
 دنظردخترموبپرسم یکرد منم گفتم با

صدف زنگ زدبهم گفت منم  مارستانمیوگفتم:اون روزتوب رونیدادم ب نفسموپرحرص
 اد یردکردم چون ازپسره اصالخوشم نم



 پیله پروانه 

75 
 

 بده؟  افشیوق ختیمگه شغلش که خوبه ر  اد؟چشهیچراخوشت نم-

 مه یتوزندگ ی تکبروغرورداره ودرضمن من کس  ی لیاماخ سهی +نه اتفاقاخوش ف

 چکارس؟  هیبرام بگو چ کمی نمیبب هیچ مشیکنه؟تصم ی خواداقدام ی نم ی خب اون کس-

 گفتم:مامان برات گفتم که قبال باخجالت

 یگفت  مهیواالنصفه ن-

 روداشته  ییتجربه جدا  عتشیداره وخب واق ی وموسسه حقوق لیوک ار  ی+خب اسمش سان

 داره  ی بیاسم عج نطورچهیکه ا-

 اصالتاکرده  گهید هی +اسمش کرد

 یکنیم فی بازازش تعر شیبان یدار  ینطور یدلتوبرده هاکه ا میحساب-

فرق داره باحس گذشتم من کم ضربه  ی لیوگفتم:خ نیی سرم روانداختم پا باخجالت
مامان باوجوداونه که   شمیخوب م ی نخوردم ازعشق واحساس االن تازه دارم ازلحاظ روح 

 منم آرومم 

 یوفت یازپاب ی وافسردگ  یی بودکه ازتنها  نیوگفت:همه ترسم ازا   دتوبغلشیسرموکش 
 ی پسره رو اومد نی باوجودا نکهیاماخداروشکرمثل ا

 ی  که جوابت منف  گمیبهشون م زنمیزنگ م حاالفرداهم

 شن یم  الیخیبفهمن من جداشدم خودشون ب یهم وقت  ی +اصالنگ

 مگه؟! دوننینم-

 زن  مطلقه! یخواستگار  ومدنیجاافتادمون نمغلط   روفرهنگیکه پ دونستنی+نه اگرم
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 ...گهید  نهیبگم واالهم ی چ-

هستش وبنظرم هرکس  ی کامل ی لیتواتاقم به مطالعه پرداختم کتاب خ تاشب
 کتاب روبخونه...  نیا شیدتوزندگیبا

 گفت:مهداامروزچندمه؟  دفعهیکه  میتوسروکله هم زد کمیسرکارباصدف  بعدازدوروزرفتم

 باشه 20  ؟فکرکنمی چ  ی+برا

ولنتایاووو -  افتادم نی اد 

 اریسان یبرا گرفتمیم ی کردم؟چ یدچکارمیاصالحواسم نبودبا آخ

 ؟ ی بکن یخوایچکارم یدیخر یز ی:توچدمیپرس ازصدف 

 هستش  نمونیولنتا  نیاول رسرمینکردم خ یکار  چیه-

 ی لیروخ ارساعتیسان خرمیمن ساعت م  میریبگ میبر  فتیفکرکردم وگفتم:فردابعدش کمی
 دوست داره 

 ها  نهیزم نیندارم توا ییتجربه ا چیمن که ه گهیباشه دمثل هم میدی خر ی هرچ-

 +باشه

وهرروز   ازداشتین  هیازبچه هابه کل ی ک یبود ختهیبهم ر کمی  مارستانیب اوضاع
 یبرا دادن ینم تی بودرضا دشدهییتا  یمرگ مغز  نکهیازخانواده هاباا  ی ک یشدویزمیالید

:چه باباالگفتمیتقر یی به سمتشون رفتم وباصدا بودن ختهیاهداعضو وبخش روبهم ر
 دادندارهیدادوب ازبهیدنیکن  دمشکلتونوحلیتونی ها باصحبتم م مارستان  ینجابیخبرتونه ا

که چقدردردبچت هنوزداره  ی دونیشده بودگفت:آخ نم یکه بچش مرگ مغز  مادرهمون
  کهیمگه آدم بچشوت  نیبه اون قلبشوبده به ا شوبدهیاکلیبهت بگن ب انیب کشهینفس م
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  کهیخوابم به من بگه چرامامانم هرت  ادبهینم گهی واون؟دوروز د نیبه ا دهیم کنهیم کهیت 
 ادبگه؟ یپرستارنم ادخانمی؟هانمیکیبه  یازبدنموداد

که کنارش بودن  گهیدوتاخانم د  گفتیم ونی داشت هز ی ازشدت شوک وناراحت چارهیب زن  
لحظه  کردتواونیم هی وارگرید یداشتن آرومش کنن وپدربچه هم سرگذاشته بودرو  ی سع
بعدازدوساعت خانواده اون بچه  یپرستار  ستگاهی وبرگشتم به ا دچکارکنمیبا دونستمینم
 گاهیکارشون جا نی بوداماباا گناهیومعصوم ب اکاهداعضو بچشون پ یدادن برا تیرضا

 رقم زدن...  یبچشون روتوبهشت ابد

 ...ی اهدازندگ  ی عنی اهداعضو

بودم که  دوارمیانجام شدوام هیوندکلیپ بودمیعمل م دتواتاقیبا میعمل آماده شد  یبرا
بودباالخره بعدازپنج ساعت   ی ومهم ی عمل طوالن  نمیزنبیالید یبرا گهیهلماچهارساله رود

 زولهیبه اتاق ا  یکاور ینرمال بود وازر ی وهمه چ  ی ات یعالئم ح میاومد رونیازاتاق عمل ب
خودموبه اتاق استراحت رسوندم وکفشموازپام  ی خستگ ازشدت انتقال داده شدومنم 

 نیورم کرده بود توهمون ح ادسرپاموندنیدراوردم مشغول ماساژپاهام شدم ازز
ن قربو ی اومدم کل  رونیافتاده وتازه ازاتاق عمل ب  ی زدبراش گفتم که چه اتفاق ارزنگیسان

 ...فتر نیازب میوناراحت امیصدقم رفت وبرام شعرخوندکه اصالخستگ

 

  

 

انتخاب کردم  ی صفحه مشک  لیساعت بنداست هید یمرکزخر میباصدف رفت فتیبعدازش
باکس  دیبودخر دیکه صفحه ش سف یساعت بندچرم قهوه ا هیوصدف هم  دمیوخر

 خونه... میوبرگشت می دیکادوهم خر
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داد:"ساعت شش  امیپ دادوآخربهمیجواب نم زدمیم ارزنگیسانبه  ی هرچ  نیروزولنتا 
 بهت بگم" ی زمهم یدچی کافه هابا  اهمونیب

 ندادم  ی بودامروزازدستش ناراحت شده بودم وجواب چقدرسردشده

 رونیگذاشتم وازخونه زدم ب  فمیآماده شدم وجعبه کادوروتوک بااکراه

بزنم ازپشت  ی روز تاخواستم حرف جلوم اومدوگفت:کافه رزرو  ام  ی خلوت بود وگارسون کافه
 شونی :بامن هستن اارگفتیسرش سان

 ورفت  گارسون

  هیکرد  تیهدا ی ز مشخصیولحن سردبهش سالم کردم باسرجوابمو دادومنوسمت م بااخم
  نیهم یکه برا کردمیوچندتاسبدگل بود فکرم کی کافه بودکه روش ک یانتها زبزرگیم

 بودکه گفتن کافه رزرو  

 ؟ یحرفام هست دنیکردوگفت:مهدا آماده شن  ارصداشوصاف یسان

 دیجوشی م روسرکهیگرفته بودم ودلم به قول مامان مثل س استرس

 میروتموم کن درابطمونی...بادیوبعدادامه داد:متاسفم امابا  دیموهاش کش  نیب ی چنگ

 گونه هام روونه شد خواستم بانفرت نگاهش کنم امانتونستم  یرو اشکام

  کیموز  یکه صدا داشتمیبرداشتم وازجام بلندشدم داشتم قدم ازقدم برم فمیک
 زد:مهداصبرکن  ارصدامیبلندشدوبعدسان

دراووردوبعداومدسمت من  یبرگشتم سمتش دست کردتوکتش وجعبه ا ی اشک یباچشما
در جعبه  کردمیگشادشده نگاهش م یوجلوم زانوزد ازکاراش درتعجب بودم وباچشما

بودوشروع  مونیردوگفت:منظورم ازتموم کردن رابطه،رابطه دسترنگ روبازک  یسرمه ا
 !مون ییرابطه زناشو
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 خانم؟   ی کن یازدواج م بامن

ش فروبردم  نهیبلندشد خودموتوبغلش انداختم وسرموتوس نیزم یوازرو  دستشوگرفتم
  هیآرامشوبهت هد شهیکه هم ی وصال کس  هی شوق گر  هی سردادم گر هیگر یها یوها
 یهست   نیزم ی  که انگارتنهازن  رو کنهیباهات رفتارم یوطور  کنهیم

 ه؟ ی!جوابت چای جداکردوباشصتش اشکاموپاک کردوگفت:جوابمومنونداد منوازخودش

 گفتم:معلمومه که بله س!   هیگر ونیبالبخندم

 دوفشرد یکش  نبارمنوتوبغلشیا

شکل بود روش اسم  ی قلب کیکافه برد ک یزانتهایمنوبه سمت همون م  دستموگرفت
خودم وخودش نوشته شده بودصدف وفرهاددعوت کرده بود واوناهم به ماملحق شدن  

که قراربودهمسرم بشه به  یبودتمام مدت چشم دوختم به مرد  ی وجشن چهارنفره خوب
 قشیبودوانصافاسل ی ف یوفوق العاده ظر نیشدم حلقه تک نگ  رهیحلقه تودستم خ

 نداشت... دحرف ی توخر

تشکرکردوباذوق نگاهش کردوگفت:ممنونم واسه همه   ی ساعت دورمچش کل بعدازبستن
 همه عمرم بود  هی هد نی بهتر یکه داد یی بله ا ی ول  ی چ

 دیرس انیبه پا یی ا یزرویشب خاطره انگ اون

اقدام   ی به صورت رسم  یخواستگار  یتماس خونه وبابام روگرفت که برا ارشمارهیسان
 وصحبت کنه 

بودم  ید یترد چیبدون ه ینسر یا ی بازم مضطرب بودم ول  ی قبالتجربشوداشتم ول نکهیباا
 قرص بود... ی وته دلم حساب
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بعداون شب تلفن خونه زنگ خوردومامان صحبت کردچون بهش گفته بودم قراره  دوروز
شب  میفردااون روزساعت هشت ون یوبرا  شوداشتی آمادگ یخواستگار  انیب

 قرارگذاشتن...

کت  هیلباس درآخرهم  دیخر یبرا میاشتم وبامامان وصدف رفتند ی مناسب لباس
  دبودوخالیاش سف نهیبابلندبودوزمیبوداماکتش تقر  دسادهیکه شلوارش سف دمیوشلوارخر
روش هم  یوبرا خوردیکمربندساده م کیداشت روشم  ی کاربن ی درشت آب یخال ها
 دمیخر ی کاربن ی دآبیسف یروسر 

 ...میوبعدبه خونه برگشت میخورد رونیهم ب شام

 زکنیتم  گفتیروم یی جاها  هیخونه روبرق انداخت  دوکلیکارگرازم کارکش  هیمثل   مامان
 اونجارو؟  ننیبیم رنی:مامان مثالمگفتمیوم کردمیرپاژم یکه ازتعجب گ

 نباشه فقط انجامش بده  تی:توکار گفتیکردومیاخم م ودرجواب

 باحالتیتقر  یداد رفتم که آماده بشم بعدازحمام موها تیمامان رضا گهیکه د ی وقت
ساعت مونده  کی کردم تااومدنشون  شی آرا ی زمان بردوبعدم کم ی دارمولخت کردم که کل
رفتم مامان برام الحول والقوه االبال   رونیوازاتاق ب دمیبود لباس هامم پوش 

 انداخت  همب نیباتحس ی خوندواسفنددود کردبابانگاه

 ... ابودیزمهیچ همه

 

  

 



 پیله پروانه 

81 
 

پدرومادرش اول واردشدن  میزده شدتودلم بلوابه پاشدبه استقبالشون رفت فونیآ زنگ
داده بوداماچشماش مهربون بودنش  ی به صورتش فرم خشن لشیبیس نکهیپدرش باا
 ی  داشت وبنظرم چشما  ی سنش باالبوداماچهره جذاب نکهیهم باا زدمادرشیرودادم
 یاومدوسبدگل رزا دمهداکششخودش بااون لبخن مادرش بود درآخرهم نیارعیسان
 یآروم گفت:چقدرخوب شد ی لیبه صورتم انداخت وخ ی قرمزروبه دستم داد نگاه  یهلند
 زم یعز

 ی تک طوس   دوکتیسف رهنیبودباپ دهیپوش ی شلوارمشک  هیبهش انداختم  ی نگاه منم
 ومد یبهش م ی لیبه تنش نشسته بودوخ ی لیرنگ که خ

 یپ یخوش ت  شهیوگفتم:توهم مثل همزدم  یلبخند منم

 بامامان وباباشد... ی انداخت مشغول سالم واحول پرس  نیی سرشوپا باخجالت

  تیباهاش برخورداشته وموفق یادیز یوگفت که تودادگاها دشناختشیرود  اریباباتاسان
حرفاشون حول ومحورقانون  کردیکرد اونم بامتانت تشکرم نشیوتحس  دهیهاش رود

 داشت صحبت کردن  اردردستیکه سان  ی اسیس نیونده سنگراجب پر کممی بودو

بالبخندنگاهش  ارمامانمیخوشش اومده ازسان ی باباخوندم که حساب یها وازچشم
 ... کردیم

 کندمیازاسترس پوست کنارناخنموم داشتم

  دسراصلیبر  ستیاسمش فاطمه بود روبه شوهرش گفت:خسروخان بهترن ارکهیمادرسان
 مطلب

 نکهیدوتاجوون مثل ا نیقتاای حق ی باباگفت:جناب توکل دکردوروبهیی هم باسرتا  پدرش
کردوبعدادامه  یی تک خنده ا دنیداشتن وباهم توافق رس ی تییازقبل باهم آشنا

پسرمن  نکهیا عتشیدل شازده ماروبرده اماواق یبدجور  نکهیداد:دخترخانم شماهم مثل ا
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دخترداشت احساس کردم حرف زدن براش  هی شیقبل شیروداشته واززندگ یی تجربه جدا
 !ارفتهی:اونم هفت ماه  که ازدندوگفتی کش  ی سخت شدآه

 کله تکون دادوگفت:متاسفم  باباهم

وخب  لیپسرموبکنم پسرمن وک فیتعر کممیگفت:حاالمن   اردوبارهیپدرسان
وخونه روداره وازبابت اخالق  نیازخودش ماش نکهیخداروشکرتوکارش موفقم هست وا 

 ماجرادست شماست  هیبق گهیوحاالد  کنمیم دشیین تا رفتارهم م

دخترمن هم تودوران  نکهیبگم ا دبهتونیکه با یز یصداشوصاف کردوگفت:چ باباهم
 عقدجداشده 

 هیداره؟جفتشون  ی ماگفته مگه چه اشکال یزروبرا یهمه چ ارجانی:سانارگفتیپدرسان
 گهیتجربه مشترک دارن د

 :بله باباگفت

برن   نیحرف هااجازه بد  نیلحظه ساکت بودگفت:گذشته ازا  خانم که تااون فاطمه
 روباهم بکنن  شونیی نها یتاتوافق ها گهیصحبتاشون روبکنن باهم د

 من باچشم هاش اذن رفتن به اتاق روداد  باباروبه

 پشت سرم اومد ارهمیسمت اتاق رفتم وسان یی بلندشدم وباگفتن بااجازه ا ازجام

 بودوسمت کتابخونه گوشه اتاقم رفت  ستادهی ارایروتخت نشستم وسان خودم

 ار یکردم:سان صداش

 جان دلم-

 رفت! ادمیاصالحرفم  یجواب داد ینطور ی+ا
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 زم یبگوعز-

 ؟ ی+منودوست دار 

 دوست دارم شترازجونمیب-

 +منم دوست دارم

بازکردوبااون   یی ازتوقفسه برداشت شازده کوچولو باترجمه احمدشاملوبود صفحه ا ی کتاب 

  یزهایچ داصلی خوب د توانیباچشم دل م فقط》شروع به خوندن کرد شیلعنت یصدا
ازچشم سرپنهان است شازده کوچولوتکرارکردتادرخاطرش بماند روباه گفت:همان 

گلت شده است شازده  تی واهم زشباعث ار یگلت صرف کرده ا یکه برا ی مقداروقت 
ش کرده رافرامو قتی حق نیکوچولوتکرارکردتادرخاطرش بماندروباه گفت:آدمهاا 

تومسئول  یکرده ا  شیکه اهل یشو یآن م ی شگ یتومسئول هم ی کن دفراموشیانداماتونبا

 《...شازده کوچولوتکرارکردتادرخاطرش بماند:من مسئول گلم هستم ی گلت هست

 !یکرد میدرقبال من که اهل ی مهداخانم شماهم مسئول -

که  ی مسئول گلت هست اریآقاسان نطوریرفتم ودستشوگرفتم وگفتم:شماهم هم سمتش
 من باشم 

 دربست مخلصتم تاآخرعمر -

 یخوب ی لیارتوخی+سان

 گهیباالخره منم اخالق بددارم د ستیخوب ن ی لیکس خ چیه-

 +اونکه صددرصد 

 تواتاق   میوقته اومد ی لیخ میبر-
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 آخه! می +چقدرهم که ماحرف زد

 م؟ یبر ادهیحرف زدن ز یوقت برا-

 م ی+بر

 دخترم  هیچ شد؟نظرت یفاطمه خانم گفت:خب چ میاومد رونیکه ب ازاتاق

ندارم وجوابم مثبته وحاال  یگل انداخته گفتم:من حرف  یوبالپ ها ن ییپا  سرموانداختم
 پدرم بگن ی هرچ 

 ندارم مبارکه ی حرف منم هی:حاالکه دخترم راضدوگفتیکش  شاشی به ر ی دست  باباهم

 دست زدن  همه

 !شدیجدانمنبارلبخندازلبامیا ختمیکه فقط اشک ر ی قبل ی خواستگار  برخالف 

 خیسکه شد وتار25مونی ازروز خواستگار  ابتیام به ن هیومهر ارشدمینشون سان من
 دوهفته بعدگذاشته شد...  یعقدمون هم برا

  نیزم ی  نه رو میقراربودمال  هم ش نکهیارازایومن وسان رفتیم شیخوب پ ی لیزخیچ همه
 ونه روهوا...  میبود

 

  

 

 دمی لباس پوش ی خواب مونده بودم هول هول شیانجام آزما یبرا ارقرارداشتمیباسان
بخوادغربزنه گفتم:من شرمندتم خواب   نکهینشستم وقبل ا نیتوماش  رونیوازخونه زدم ب
 مونده بودم 
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وسرم  می نشسته بود شگاهیآزما  رشی نگفت توپذ یز یدوچیکش   ی کالفگ یازرو  ی پوف
وازاتاق   دبودنیحم الدافتادباشوهرشیمارال خواهرم چشمم به دفعهیروشونش بودکه 

گفت که   یز یدچینگاه پرنفرتش به صورتم انداخت وروبه حم اومدن رونیب یر ینمونه گ
 گه؟ ید نیناکی:ادیپرس رلب یارزیسان نبه من انداخت وبه سمتمون اومد ی نگاه اونم

 الد  ی+خواهرم

 کرد  اخم

ازدواج   یوحاالدار  ر خاکی ز یزدوگفت:داداش منوکرد یستادوپوزخندیجلوم ا مارال
 یکشیخجالت نم ی کنیم

 :مارال جاندوگفتیدبازوشوکش یحم

عجوزه خانم باعث مرگ داداش منه  نی:ادوگفت یکش  رونیدبی حم بازوشوازدست
به اون بابات بگودست  گهید نیخوا یم ی کثافت ازجون ماچ  یخدالعنتت کنه دختره 
  نیدست بردارا ر خاکی ز نیداداش جوونموکه کرد ی ک یبرداره اون ازسربابا وداداش من 

 ن؟ ی ش یدوتانم

 کلهی زدوادامه داد:نظرت چ یقبرستون دوباره پوزخند نهیس نشونیبفرست نی خوایم
 راحت شه التونیخ دبلکمیخاندان نوبخُت بکش 

داداش  خانم به ظاهرمحترم نیوذول زدم توچشماش وگفتم:تموم شد؟بب ستادمیسرپاا
من کل  یخودش عاقبتش شدمردن اگرشماداداشت روازدست داد  یازسبک سر  ی جنابعال
واون شدم بخاطرداداش   نیدادم آبروموازدست دادم انگشت نماا ندموازدستیوآ ی زندگ 

  شهیپس به من مربوط نم ده یم شوانجام فهیوداره وظ ستین یجان  شمابابامم کاره ا
اتوداداشت دفاع کن درضمن تجارت وحشتناک دادگاه از باب ی وشمابروتوصحن علن

 ارکهیوحرفم ناتموم موند سان ر گوشمیزدز ی لیآلوده به خون  هزارتاجوونتون س یشماودستا
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ن یگورتونوگم کن روجفتتونی:دست  زنتوبگدگفتی تااون لحظه ساکت بود باتشرروبه حم
 !نیش  مونینکردم اززنده بودنتون پش  یتاکار 

 رونیب  شگاهی روگرفت کشون کشون بردش ازآزمامارال   ددستیحم

 سوخت یم یکه خوردم بدجور  ی ناحق ی لیس ی  شدجا یجار  اشکام

ضربه  یلیس نی بدترازا کنمی م ینکن کار  هیکردوگفت:قربونت برم گر ارگونمونوازشیسان
 ننیبب

 ...کردیرونوازش م  ارسرمیوسان کردمیهق م هق

کارمون که تموم شددوشادوش هم گرفته نمونه دادم و  ی خونده شدباحال اسمامون
وباهم به کافه  رفتمیخوردن صبحانه روپذ یاربرایشنهادسانیپ میخارج شد شگاهی ازآزما

  هیارعلیسان یدهایکنجکاوشده بودم ازجهت تهد میداشت رفت ی وقشنگی که و یی ا شهیش
 ؟ ی بکن ی تونیمگه چکارم یکرد دشونی :چراتهددمیوپرس  الدیخانواده م

شدم   لی:توپروندشون من ازطرف دادگاه وکخوردگفتیلقمه ژامبونش روم همونطورکه
 قراره ارائه بدم  یهم تودادگاه بعد شی کردم وبق هیشون ته هیبرعل ی ومدارک

 ازتواون هم ازبابام نیا ترسمیم ی لیمراقب باش بخدامن خ ی لی+خ

  یی زهایرمیبخاطرز ومدهی نترس اگراالنم هنوزحکمشون ن یز یچ  چیتامن کنارتم ازه-
 دار! ی وگرنه تااالن ده باررفته بودن باال دهیبه عوامل دادگاه م لشونیهستش که وک

خطرناکن   ارنیکه بخوان سرت ب یی هربال توننی مراقب باش اونام ی لی+درهرصورت خ
 آدماشون همه جاهستن 

 کنهی نگران نباش عشقم،اون خواهرشم دارم براش که دست روصورت زن من بلندم-

 که به دلم نشست... ی من چه واژه قشنگ زن  
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  یمحضر  نی دنبال محضر،وسوم مینبود باهام رفت ی مشکل چیاومدوه شمونی آزما  جواب
 م یرزروکرد میخواستیکه م ی خیتار  یخوشمون اومدوبرا مید یدکه

که صبح  یشام دعوت کرده بودتمام مدت حالم گرفته بودازاتفاق یوباباروبرا ارمامانیسان
 زخوبی نگفتم دوست نداشتم حاالکه همه چ یز یچ دیان هم ازم پرسافتاده بودمام

 یمسخره باز  ی هم موقع شام خودشو رسوندوتاآخرشب کل روانیبودناراحتش کنم س
 خواستیم زهی ر خوردهکمیانداختم  اریبه کل خونه سان ی روخندوند نگاه هیدراوردوبق

 ...مینگفته بودم صبرکردم تاتنهابش  یز یارچیسان  یبرا ممیهنوزازتصم کردمیدمی دخریوبا

کردبرامون ومن   ی خوشبخت یکردوآرزو  فیارتعر یازخانواده وخودسان ی برگشت باباکل توراه
 ... دمیبال شترازقبلیبه انتخابم ب

بودم که  دشدهیباناامیتقر   گرفتیچشمم رونم ی ز ی ومن چ میرفته بود دحلقهیخر یبرا
  ی اسمامون حکاککه روش میساده گرفت نگیداد دوتار  ی شنهادقشنگیارپیسان

که  ی به فردا وقت می روموکول کرد دلباسیعقدمون ساده اماخاص خر خ یوشدوداخلش تار
 ارگفتم یسانروبه  شنهادمیپ میخوردیتورستوران شام م میداشت

 ار ی+سان

 جانم-

 یکه قبول کن دوارمیام دمیم  شنهادبهتیپ هی+

 زم یعز  کنمیگوش م-

 درسته؟ یر یبگ یمن عروس یبرا نکهیتوبرنامت ا  نی+بب

 بله درسته-

 مینداشته باش ی توخونه خودمون وجشن عروس  می+خب من دوست دارم بعدازمحضربر 
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 باالوگفت:چرا؟  ابروشوانداخت

 ی وازتوش کل میبکن ی عروس یکه قراره برا یی ا  نهیدوست دارم اون هز نکهی+بخاطرا
 م یصرف کن  یهتر کارب یروبرا نهی هز اداونیانتقاددرب

 یچه کار -

مثل   ی ض یکه مر  یی به بچه ها یی پروانه ا یمارایبه خانه ب میکمک کن ی ب ی+به خانه ا
 دارن  نیآو

 کنهیفکرم شنهادمیسکوت کردمعلوم بودکه داره روپ قهیچنددق

 شن؟ یخانوادت ناراحت نم-

 کننیم  قمونی تشو  همی کل می که کرد ی+معلومه که نه واسه کار 

  میبخر میخونه بر  یکه الزم هست برا ی پس ازفرداهرچ شنهادت یمنم خوشحال شدم ازپ-
 کنمیخانوادم مطرح م  یروبرا هیقض نی ومنم ا

 خوشحال شدم...  ی لیخ رفتیشنهادموپذ یپنکهیازا

 ...دیدچکارکنی دبایدونیباخودتونه وبهترم میوباباهم گفتن تصم  مامان

 

  

 

  مید یپرده خر  نیرنگ پرده هارودوست نداشتم وبخاطرهم لیدوسا یخر یبرا میاررفتیباسان
  یزهایتابلوومجسمه وخورده ر کمیو  مید یخر ی وروتخت  میچوب هم عوض کرد سی سرو
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چوب   سیکه به خونه روح بده سرو ی عیوچندتاگل طب ی ن ییتز لی به عنوان وسا گهید
 میهم خودمون برد لیوسا ی روبارزدن ومابق 

  کردودرآخرهمینگاهشون م قیفاطمه خانم دق نمشونیتاسر فرصت بچ  میگذاشت یی ا گوشه
 هیس وبرامون اسفند دودکرد اوناهم ازقض  قهیخوش سل ی لیگفت:عروس ماشاهلل خ

 استقبال کردن ی ب ینگرفتن وکمک به خانه ا ی عروس 

به   م یاهداکرد میبهم ابرازعالقه کن میبخوا نکهیروهم قبل ازا نیاتاق آو  لیوسا  تمام
دراتاق روقفل کرده بودودوتااتاق   ارهمیسان بود لهیازوس ی واتاقش خال  ازمندیخانواده ن

رو وتمام  شیی گوشه ا هی میمن کتابخونه گذاشت   قهیروبه سل شیکیقابل استفاده بودکه 
ازاتاق روکه جلو پنجره   گهیگوشه د هیهاش قرارگرفت  ارتوقفسهیمن وسان  ی  کتاب ها
وگل   ی نییتز  یها لهیاتاق روهم باوس یجاها هیوبق میولپ تاپ گذاشت زمطالعهیبودروم

 هم وسط اتاق قرارگرفت  یی ا چهیوقال میکاکتوس پرکرد  یها

 دمیداخل وروش روچ لیرووسا شیزآرایاتاق خواب مشترکمون م  دبهیرس نوبت
ه  وپرد می روانداخت ی روتخت میوارزد یروهم به د مونی دونفره وتک  یچندتاازعکس ها

العاده شدوآرامش درونش موج   دفوقیاتاق خوابمون بااستفاده ازرنگ سف می رونصب کرد
 زد یم

 ی لیخونمون خ میداد  ی اساس ونیردکوراسییوتغ میروآماده کرد  یی رایسالن پذ  درآخرهم
 خوشگل وپرازحس خوب شد 

گفته   مادست نخورده بمونه وبه لیوسا نکهیوفاطمه خانم هم بخاطرا خسروخان
وقرارشدتاروز   شون ی خانوادگ یازدوستا ی ک یخودشون نو بمونه رفتن خونه 

 محضراونجابمونن 
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 ی شرکت کنه زنگ زدوکل یمادرش نتونسته بودتومراسم خواستگار  ی ضی بخاطرمر کهصدف 
جبران    یراه برا گهیاددیمحضروگفتم اگرن ی  آمارازم گرفت وبافرهاددعوتشون کردم برا

 نداره...

 یهاش ازرو نیگرفتم که آست یدیسف راهنیپ دلباسیخر یبرا میاررفتیاصرارسان به
ازگل خورده بود مدل ساده   یبازوپف داشت ومدل راسته بود دورکمرش هم کمربند

 دمیخر دهمی سف ی وکفش پاشنه ده سانت ی دست  فی ک اربودیداشت وانتخاب سان ی کیوش
 د یخر ی مشک  ونی دوپاپیسف رهنیپبا ی خوش دوخت  ی شلوارمشک کت   اربودکهیونوبت سان

 آماده بود... یی ایوصال رو کی  یزبرایچ همه

به شکل فردرشت  شدم وموهام هم کاپیم میمال ی لیرفتم وخ شگاهیآرا  دیروزمحضرفرارس
انداخت  ی عکسامون تک زنگ  یبرا میوبر اددنبالمیاربیدراومد ومنتظرنشسته بودم تاسان

سالن   ی کردم وبه سمت خروج  درنگمومرتبیشال سف رونیابیب نکهی نشونه ابه میروگوش
 قیدق ی دستم داد نگاه دبودبهیسف دهیوگل ارک ی زصورتگل ر بیرفتم دسته گلم روکه ترک

 ؟ ی دونست یم  یی ایعروس دن نیبهم انداخت وگفت:خوشگلتر

که زده  ی ون یانداختم سنش باپاپ نیی زدم وسرم روپا ی نیریلبخندش
 العاده جذاب شده بود  ومدوفوقیبودکمتربنظرم

عکس  ی بازباشه کل یتوفضا مونیعکاس شنیلوک  میداد  حیترج مینداشت  ی عروس  چون
 م ی.بعدبه سمت محضرراه افتادمیانداخت

که روبه رومون قراره گرفته بودمحل  یی ا نهیآ  میسفره عقدنشست ی صندل  یرو کنارهم
 ...کردیروپرم نمونیکه تودستمون بودفاصله ب ی بودوقرآننگاهمون  ی تالق

  دنیخودشورسونده بود که باد  ارهمیساخواهرسانی خاله هام دعوت کرده بودوسار  مامان
 ذوق کردوخوشحال شد  ی من کل
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 خت یهم اومدو اشک شوق ر صدف 

 ازخاله هام دوطرف تور روگرفتن  ی کی و دوصدف یساقندسابیسار

 به خوندن خطبه کرد عاقدشروع

 م؟یاوکلیآ م یگویبارسوم م یبرا

 +ازامروزتاآخرعمربله

 بله روداد  ارهمیاندازشدسان نیطن غیسوت وج یصدا

 م یکرد یامضام ی امضاهابالذت وخوشحال  یبرا میرفت میبلندشد یوازجا

 هامون صفحه دوم شناسنامه مون روپرکرد... واسم

 

  

 

روبازکردواردخونه  ددریارباکلیسان میبه سمت خونه رفت یی دوتا میکرد ی خداحافظ  ازهمه
 م یشد

 م؟یدستگاه پخش رفت وگفت:برقص ارسمتیسان

 می+برقص

 شروع به خوندن کرد:  دوخوانندهیکردومن روتوآغوشش کش ی روپل آهنگ

 جون متی"تو رو به ق

 لقمه نون هی نیهم به
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 رو به ماه آسمون  تو

 نشون ی ب یعاشقا به

 رو به حرمت چشات تو

 همه مقدسات به

 رو به خود خدا  تو

 هق هق شبونه ها به

 دم  ی م  قسمت

 دم ی دم قسمت م  ی م  قسمت

 یدم از عشقم نگذر  ی م  قسمت

 ینر  نجایدم که از ا ی م  قسمت

 دم ی دم قسمت م  ی م  قسمت

 یدم از عشقم نگذر  ی م  قسمت

 ینر  نجایدم که از ا ی م  قسمت

 دم ی دم قسمت م  ی م  قسمت

 نگاه  کیفقط با  یاگه بخوا تو

 زنم  ی م  شیدوآت یبرات خورش من

 دلم اگه تو رو نخواد  یروز  هی



 پیله پروانه 

93 
 

 کنم  ی م نهیس یاونو از تو من

 شبا نی رو به خود خدابه تموم ا تو

 یبه نماز عاشق ی رو جون رازق تو

 دم  ی م  قسمت

 یدم از عشقم نگذر  ی م  قسمت

 ینر  نجایدم که از ا ی م  قسمت

 دم ی دم قسمت م  ی م  قسمت

 جون  متیرو به ق تو

 لقمه نون هی نیهم به

 رو به ماه آسمون  تو

 نشون ی ب یعاشقا به

 رو به حرمت چشات تو

 همه مقدسات به

 رو به خود خدا  تو

 هق هق شبونه ها به

 دم  ی م  قسمت

 دم ی دم قسمت م  ی م  قسمت
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 یدم از عشقم نگذر  ی م  قسمت

 ینر  نجایدم که از ا ی م  قسمت

 دم ی دم قسمت م  ی م  قسمت

 یدم از عشقم نگذر  ی م  قسمت

 ینر  نجایدم که از ا ی م  قسمت

 دم" ی دم قسمت م  ی م  قسمت

 کردعاقبتیفکرشوم ی درهمون حال گفتم:ک م یخورد یبودونرم تکون م سرموروشونش
 ن؟ یمنوتوبشه ا

آدم وواسه   هینجات جون   یبرا یتوتکاپوافتاده بود یتوچجور  دمیمن همون موقع که د-
 همون موقع خواستمت   یکرد هی فوتش گر

 کردم؟  هیکه من گر یدی +عه توازکجاد

 رنظرداشتمت یز-

*** 

 کرد:مهدا  صدام

 +جانم 

 ؟ حالت خوبه-

 خسته م. کمی+خوبم 

 ی  عیطب-



 پیله پروانه 

95 
 

 م؟ یشام چکارکن یاربرای+سان

 رمیگیم رونیازب-

 بلندشدم وبابرداشتن حوله به حمام رفتم ودوش گرفتم... ازجام

 وظرف هاروشستم وجابه جا کردم میروخورد شام

 یوقت روز  چیصبح برام شعرخوندمطمئن بودم ه ی  کایش بودوبرام تانزد نهیروس سرم
 کرد   میروفراموش نخواه میهم شد یکه برا

 شعربخونم برات؟  هیمنم  اری+سان

 بخون آرامشم -

 بود  دهیبوس نیاگرا ناهمیس بوعلی 》

 م یناداشتیس وانیقانون وشفا د یجا

 مسجدراباتجمل ساختند  گرچه

 《راباتوکل ساختند خانهیدل م اهل

 بخواد توروببوسه خودکردهینابیس ی عه بوعل-

 ی از ازل م شیابد چشم تو را پ ی وقت  دیدر ی عدم با دست خلقت م  بانیگر  وقتی 》گفت: 
  ی م  میعطش طعم تو را با اشکها ی وقت  دی کش  ی ناز تو را در آسمانها م  نیزم ی وقت  دیآفر
و  ی وانگی د نی دانم از ا ی نم یز یچ ی من عاشق چشمت شدم نه عقل بود ونه دل  دیچش 
لحظه بود آن دم که چشمانش مرا از   کیهمان   ایعاشق شدن دن نیآن شد ا کی ی عاقل

تر شد  ی نیبه نامم سجده کرد آدم زم  طان یکه من عاشق شدم ش ی عمق چشمانم ربود وقت
دانم از  ینم  یز یچ ی و نه گل ی و عالم به آدم سجده کرد من بودم و چشمان تو نه آتش
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 یدر آنسو یز یچ  شتریهم ب  ی کم دیمن عاشق چشمت شدم شا ی و عاقل  ی وانگی د نیا
 ری فقط تصو گریتو بود د  یتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشا  شیهم ک ی کم دیشا نیقی

 《تو بود یدر مردمکهامن 

 زن روبلدبود... کی خوب  ی ل یمست شدم وخوابم برد...خ باصداش

  شوییمشترکمون شروع شد جرعه جرعه چا ی روزاززندگ  نیروحاضرکردم واول صبحانه
 فقط ناراحت نشوخب؟  گمی بهت م یز یچ هیخوردوگفت:مهداخانم 

 کنمیکه ناراحت نشم امابگوگوش م دمی+قول نم

 توروهمراه خودم ببرم  تونمیوکالسام فشردس ونم سیسوئ دبرمیدوره با کی یمن برا-

 ؟ی دبر ی+چندوقت با

 چهارماهس -

 چه برسه به چهارماه! نمشیساعت نب کی کردم من طاقت نداشتم  بغض

 ؟ یمنوباخودت ببر  یتون یآشکارتوصدام گفتم:چرانم ی بابغض

 دبرمیپرونده با هیدنبال کردن  داره وواسه ی تیجداازکالس دوره؛ مسائل امن نکهیبخاطرا-
 ست ین ی خوب  طیوشرا

 به نبودنت فکرکنم  تونمی+من اصالنم

 شیپ موندمیوم رفتمیسخته بخداامامجبورم اگردست خودم بودکه نم ی لیواسه منم خ-
 دبرمیبا ن ی اول فرورد ی تو ول 

 سکوت کردم... نیکنم ومانع کارش بشم واسه هم  یر ینداشتم بهانه گ دوست
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 کی ارنزدیبودتولدسان زخوبیمشترکمون گذشته بود وهمه چ ی هفته ازشروع زندگ  کی
 جشن دونفره بودم  ک ی  یزبرای سوپرا یدرشرف وکارابودومن

 راحت بود... المیشده بودوخ  زهماهنگیچ همه

وخودهم داشتم   رونیادبیب ارازحمامیکه سان ناومنتظربودمیخونه مامان ا میبر قراربودشام
 رهیاومدوبه حرکات من خ رونیازحمام ب دهیپوش ارحولهیکه سان کردمیم شیآرا نهیجلوآ
 شد

که آماده گذاشته بودم  یی کناررفتم ولباس ها نهیآ یوازجلو دمیلبم کش  یرژموچندباررو
کردم   رنگم روتنم ی خاطرپالتوبهاره عسل نیشده بودبه هم یروتنم کردم هوانسبتابهار 

که تولدم کادوگرفته   یور ید س یسرم انداختم وازادکلن م یروهم رو  یی قهوه طال یروسر 
  دهیرنگشوپوش ی کردوآماده شدکت بهاره عسل سشوارخشکموهاشوبا ارهمیبودم زدم سان

 بودوبامن ست کرده بود.

 میبه خونه پدر ومدمیبودکه م ی هفته باردوم  هی نی توا میخارج شد ازخونه

افسرده   هیبود  دهیوخنده روبه خودش ند ی وقت بودکه رنگ خوش ی لیخونه خ نیا دختر 
خنده  یبودامااالن ورق برگشته بودصدا رکردهیوسط گ  نیمادرکه ا هیپدردل شکسته و  هی

 کوچکم شکرکردم  یخوشبخت یخونه روپرکرده بودومن دردل خداروبرا یوشاد

صحبت   یراجب پرونده فساداقتصاد هارباباباهمونطورک یوسان میدیروچ  زشامیم  بامامان
 نشستن  زشامیاومدن وسرم کردنیم

 کرد یدوست داشت ومدام بهش تعارف م ی لیدامادتازه واردش روخ نی ا مامان
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 کرد یتشکرم یر ی باسربه ز ارهمیوسان

 می دیچ یی ظرفشو نیوظرف هاروتوماش  می روجمع کرد زشامیم

 م یوبه سالن رفتروبرداشتموشکالت   وهیومنم ظرف م  ختیر یی چا مامان

  لیوک یبدجور  سیکه پل یدیفهم ارجانیگفت:سان گرفتیپرتقال پوست م باباهمونطورکه
 نوبخت هاروچزونده؟

 شده؟ ی:نه چارکنجکاوگفتیسان

  کیش یک ی قاض نداختهیم قی و اومدن حکم روبه تعو  دادهیم  یز یرمیهمش ز  نکهیمثل ا-
 پروانه وکالتش باطل بشه هست! نکهیخالصه که احتمال ا دهیلوش م فهمهیهم م

بودم وبه  دهیگفت:من خودم فهم گذاشتیروکنارم شیی چا وانیکه ل ی درحال ارهمیسان
 خواستم یشدکه من م ی همه اطالع دادم پس آخرسرهمون

 آره-

 ووردمیخودم ن ی  به رو یز یحرفاشون استرس تودلم خونه کرداماچ دنیچراباشن دونمینم

کرده بودم  رسکوت یتومسمیوبه سمت خونه راه افتاد  میکرد ی وباباخداحافظ ازمامان
 بابا... ی  وفکرم مشوش بودازحرفا

 نگفت... یز یمتوجه حال گرفته شده بوداماچ ارهمیسان

چقدرگذشته  دونمیحلقه شد نم اردورکمرمیبالشت گذاشتم ودست سان یرو ی سرموبانگران
 بوداماباالخره خوابم برد...

 یمبل روباگال یتاجلو یازدرورود دمیبه خودم وخونه رس ی حساب  اریوزتولدسانر
روکه   ییکاکائو کیکردم وکل سقف روپرازبادکنک کردم ک ردرستیپرپرقرمزوشمع مس
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  یوطور   ستمیون رونیبهش گفتم قراره برم باصدف ب ی دوست داشت سفارش دادم الک
 ست ین ادمیوانمودکردم که اصالتولدش رو 

شام هم زرشک  یبرا  نیدوست داشت وبخاطرهم ی لیپلوبامرغ روخ ارزرشکیسان
گفته بودکه  یپلوبامرغ درست کردم ودرکنارش پاستاآلفردوهم درست کردم چون چندبار 

 هوس کرده...

 ینقره ا ی کوتاه پولک  راهنیاومدنش بودبه اتاق رفتم تالباسم روعوض کنم پ یکاینزد
که  میمشک  یباالسرم بستم وکفشا یدل گوجه اتنم کردم وتمام موهام روهم م ی رنگ

 داشت پام کردم  یبه صورت ضربدر  یی بندها

کردم وبعدخودم روپشت  ی کم پل یآهنگ روباصدا داومداولی لیچرخش ک یصدا
 ی باخوشحال  زشدهیبودکه سوپرا  دمعلومیعقب کش  ی دررسوندم بابازکردن درخودشو کم 

 ...دیموهام روبوس  یورو ی شون یدوپیمنوتوبغلش کش 

 رهنیپاش کرده بودوپ ی رنگ ی تالباس هاش روعوض کنه شلوارطوس  فرستادمش
 هم تنش  ی درنگیسف

 ...گرفتیم لمیداشت ازمون ف هیروپا نی مدت دورب تمام

 گذاشت... ی سالگ 35هاروفوت کردومردمن پابه  شمع 

که   یی ها یی که زدناراحتم کردازبابت تمام تنها  ی تشکرکردوباحرف   ی کل میروخورد شام
 ده یکش 

 ... دیرس انیبه پا زمونیشب خوب وخاطره انگ نکهیبعدازا

انقدرقشنگ  تونهی م یفکرکردم که خداچجور  نیحموم رفت ومن تمام مدت به ا اربهیسان
 دوتاآدم روسر  راه هم قراربده



 پیله پروانه 

100 
 

 یامدهایالدوپیازم یی من هنوزهم توبرزخ جدا  گرفتیمن قرارنم  ارسرراهیقطعااگرسان
 !...زدمیبعدش داشتم دست وپام

 

  

 

 م یشدی ترم کی وبه آغازسال نو نزد گذشتیم روزهاداشت

دفترنرفته بودوداشتم صبحانه   ارهمینداشتم وسان فتیجفتمون بودمن ش لیروزتعط
 هوس نون سنگک تازه کرده بودم رهیرفته هوس من روبگ ارهمیوسان کردمیروآماده م

 م یومشغول خوردن صبحانه شد مختیر یی واردشدومنم چا  اربانونیسان

 یز یچ  رمیدارم م نی من سوم فرورد  کهیکه تموم شدگفت:مهدامن رفتنم نزد صبحانه
 ...ی مراقب خودت باش  ی لیخ ستمیمدت که ن نی توا خوامیازت م گهیحدودده روزد 

 شدکرد؟جزتحمل ی م کرداماچهی م وونمیوچهارماه نبودنش د فکررفتنش

 وگفتم:باشه سرموتکون دادم  درجوابش

 نابود یخونه زنگ خوردازخونه صدف ا تلفن

 +الوسالم 

 ؟ ی سالم مهداخوب-

 ی+قربونت صدف توخوب

 ارخوبهیمنم خوبم آقاسان-
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 خوبه  ی خوبه آقافرهادچ  ارهمی+آقاسان

قراره  یبساط خوبه خوبه روزنگ زدم بگم شب چهارشنبه سور  نیاره خوبه، ولش کن ا-
 ؟ ن یا یم نایفرهادا اللواسونیو میبر

 هست؟  ی ک  دونمی+نم

 م یخودمون قرارکه بر یفرهادودوستا یبادوستا میر ینم ی بگم خانوادگ  نمیفرداشب  ا-

 دمیبهت خبرم اربگمی+به سان

 لی:گمشوکثافت شوهرذلادامودراووردوگفت

 گه یکنم د دمشورت ی+خفه شوصدف خب با

 بزنم تودهنت  ومدمیکن مهداتان ی خداحافظ-

 رباباخداحافظ ی+بم

 :صدف بود دگفتیدیداشت اخبارم ارهمونطورکهیگذاشتم سان شیقطع کردم وروپا تلفن

 +آره 

 گفت  ی چ-

 نا یفرهادا اللواسونیو ی  فرداشب که چهارشنبه سور   ی+دعوتمون کردبرا

 م ی بر یدوست دار -

 می بر ادکهیبدم نم ی +اگرتوکارنداشته باش

 م یریخب پس م ی لیخ-

 +باشه
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 !اچترشویاونم نوشت باشه ب میا یصدف وگفتم که م  ینوشتم برا ی امیپ

کنارهم بودنمون تموم شدوقبل ازمن رفته بوددفترمنم خواب مونده بودم وبه  قیدقا
  ی عصربودکه مرخص یکاینزد مارستانیازتخت خواب کندم وحاضرشدم که برم ب ی سخت

شب برندارم اماباتوجه به    فتیش گهیگرفتم به خونه برگشتم قراربودکه بعدازازدواجم د
 کارروکنم...  نی دادم بعدازبرگشتش ا حیترج سی ئبره سو ارقراربودچهارماهیسان نکهیا

 کردم وکنارگذاشتم  اررواتویسان راهنیخودم وپ مانتو

خونه رومرتب کردم وبعدشروع به آماده شدن کردم همه موهام رولخت کردم  کمی
 هم کردم  شی آرا ختمیوبابازکردن فرق وسط دورم ر

رنگ  یی کت اسپرت سرمه ا دیکه انتخاب کرده بودم روپوش یی اومدلباس ها ارهمیسان
شده بودکه به تنش نشسته بود خودمم   ی قشنگ ب یترک  ی همرنگش وشلوارذغال راهنیباپ

  میسمت لواسون راه افتاد وبه دمیدپوشیباشلواروشال سف ی رنگ ی هم مانتوبهاره طوس 
 ی نیسنگ کی جنگ بودوتراف دونیهامثل م ابونیصدف برام آدرس روفرستاده بوداماخ

 م یرسوند یبودخودموبه سخت 

اومده بودکه صدف گفت شب تولدمن   ارهمیتعجب عرفان همکارسان  درکمال
 خاطردعوتش کرده...  نیوفرهادم به ا شدهنگیبافرهادج

 

  

 

  ی زصورت ی شوم کیکردم  ضیولباس هام روتعو   ی کردورفتم تواتاق مییراهنما  صدف 
 داشت... ی همخوان دمیباشلوارسفکه  دمیپوش
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 کمیباهاشون  ارهمیسان می دیخندیآرمان م یها  ی وبه شوخ  مینشسته بود شی دورآت 
بگوبخندکردن  کمی نکهیشدبعدازا ی صحبت م  هم شتربافرهادوعرفانیجورشده بوداماب

 پسرارفتن دورمنقل تاجوجه هاروکباب کنن

  کشیبرگشت دست کردتوپالست ی رنگ ی مشک کیرفت وباپالست نشیسمت ماش آرمان
سروصدا به پاکردوبعدم  ی موادمحترقه گرفته بودحساب ی دراوردکل ی ان ت ی بسته ت کیو

 انداخت. دنیرقص یکردهمه روبه به تکاپوبرا ی پل یآهنگ شاد نشیماش ستمیازس

 ستادوتماشایامتناع کردوکنارمن ا ارهمیرقص سان یکردبرا اراصراریبه سان ی هرچ  آرمان
 کرد 

 میالرفتی که فرهادصدازدکه شام حاضره داخل ساختمون و دنیتاآهنگ رورقص هاس یدو
 م یهم داخل اومدن وشروع به خوردن کرد ونی وآقا میدیروبادختراچ زشامیوم

ملحق   ونیوبه جمع آقا میرفت  اطیوبه ح میوظرف هاروشست میکرد زروجمع یم بعدهم
 م یشد

 م یرفتیهم پذ قتی احقیجرعت   یبرا شنهاد صدف یپ

خاصشون بهم شدم   یافتاده بودازسرشب متوجه نگاه ها ی دوعل یبه سمت مهش  یبطر 
 شکل گرفته  نشونیب یز یکه چ کردمیوفکرم

که زدهمه  ی روانتخاب کردکه باحرف  قتیهم حق ی عل دکهیپرسیم  ی دازعلیدبا یمهش 
  نیکه توا   ی انیدوست دارم درجر ی لیمن شماروخ  دخانمیمهش  نکهیا قت ی روشوکه کرد:حق
 نکهیخواسته دارم اونم ا هی ومن ازت  یمن شد ی همه چ  می توزندگ یچندماه که اومد

ودوباره گفت:بامن    دگرفتیبه سمت مهش  یی حلقه ا ی عمرتوبامن بگذرون هیوبق یایب
 ؟ یکنیازدواج م

 بله کردوباسرگفتیم  هیبدون حرف گر ی وخوشحال دازشوکیمهش 
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تواستخرانداخت  ی بلندشدوخودش روازخوشحال   دکردوازجاشیحلقه رودست مهش  ی عل
 یزدتوبغل عل رجهیبه سمت استخررفت وش دمیکه مهش  دنی خندیهمه داشتن م

 ترن   کیرمانت ناازماهمی:مهداازدگفتیخنده توش م یکه رگه ها یی ارباصدایسان

 ی منوسکته داد یازتوبهتربوداتواون روزخواستگار  ی عل تیخالق ی گفتم:آره ول  باخنده

 خانم کوچولو  گهی د دیوموهام زدوگفت:ببخش ر یی ا بوسه

 هاشون روعوض کنن التالباسیحوله بردواونارفتن داخل و ی دوعلیمهش  یبرا صدف 

  یاووردوبرا السیفرهادگ مینشسته بود شی وهمونطورکه دورآت  میروادامه نداد یباز  گهید
 .ختی همه جزمن وزهرار

 ی ازدواج کرد  یی هو ینشست وگفت:ناقالچه  زهراکنارمن

 رفت  شیپ یی هوی یلیخ ی +آره همه چ 

 م ییباپسردا  کنمیمنم دارم نامزدم-

 ش؟ ی خواستی+عه همون که چندسال م

 بله برونمون باشه نی فرورد  حامدقرارهگهیآره د-

 یخوشبخت بش  زمی +مبارک باشه عز

 ن یقربونت برم همچن-

 گونم زد...  یرو یی کردوبوسه ااومدکنارم نشست ودستشودوگردنم حلقه  ارهمیسان

 م یتموم شدوبه خونه برگشت هم یچهارشنبه سور  شب

 بهش خوش گذشته... ی لیامشب خ گفتیخوشش اومده بودوم  ارازجمعشونیسان
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ازفرصت باهام  نکهیکردومنم واسه ا لیددفترروتعطیهفته مونده بودبه ع کیاریسان
 باشم فتیدروشیع امیوقرارشدکل اگرفتم   ی بودنمون استفاده کنم مرخص

 بازار  میبر  میگرفت می تصم  بعدازصبحانه

حس خوب داشت  ی شلوغ بوداماکل نکهیقشنگ بودباا ی لیدخیبازاردم  ع یوهوا حال
 کردمیبودم وبالبخنداطرافمونگاه م دهیچیارپیدستم دوربازوسان

سفره هفت   یست هم برا ی  ظرفا  یسر  کی قرمزوسبزه و ی ماه  میدیوشکالت خر لیآج
 م یگشت وگذاربه خونه برگشت ی بعدازکل میدیخر نیس

 شدم...  رهیقرمزروتوتنگ انداختم وبه حرکاتش خ ی ماه 

  راهنی پ کردمیم شیآرا نهیآ یوداشتم جلو دمیچ قهیسل تیروبانها نیهفت س سفره
مونده بود   لیساعت تاسال تحو کی بستم  ی وموهام رودم اسب دمیپوش  یدار  دپفیسف
بودروتوساک کادوگذاشتم  ی چ ییپول وجاسو  فی ست کمربندوک  کی ارکهیسان یدیع

مشغول کردم طبق   توآشپزخونهرو کردم وخودم می زقایرمیوازاتاق خارج شدم کادوشوز
شکم  ی درست کردم البته ماه  ی پلوباماه  یشام سبز  یکه مامان بهم گفته بودبرا ی رسم
 پر

  یکارامل وساالدهم براگرفتم وژله و  لشیتحو  ی رفتنش حساب یروزا کی نزد
 کنارغذاحاضرکردم

 رونیلباس هاشوعوض کرده بودازاتاق ب ارهمینمونده بودسان ل یتاسال تحو یز یچ
 م ینشست نیاومدکنارسفره هفت س

ازخدا خواستم که  خوندومنیالقلوب م ارمقلبیآغازسال نوسان یمعکوس برا  شمارش
 زودبگذره... می که ازهم دور یی وروزا میخوشبخت بمون ددرکنارهمیسال جد نیدرا

 .... صدیهزاروس کی آغازسال
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  یجعبه ا زکنارمبلیم  یتوبغلش موندم ازرو قهیوچنددق م یکرد  ی روبوس  باهم
 خانم خوشگلم   هیناقبل هیاووردوگفت:هد 

 روگونه ش زدم وتشکرکردم  یی بودبوسه ا ی ف یظر ی  ست طال میروبازکردم ن بالبخندجعبه

عمرم  یدی ع نیه؟بهتر یچ ی دونیخوشش اومدوگفت:م ی لیدادم خ کادوش روبهش  منم
 کنارتوبودنه...

وبرنامه   الیسر یبه تماشا کردمیخفه م لیکه داشتم خودم باآج ی ودرحال میروخورد شام
 می نشست ینوروز  یها

 م یرودرکنارشون بوددادوشام یدیبابابهم ع میرفت دپدرومادرمیبازد  یبرا روزدوم

 شیپ دنیوچهارماه ازخواب میکه کنارهم هیشب نی آخر نکهیخواب حالم گرفته بودازا موقع 
 ...میهم محروم

 

  

 

صبح   تیرفتنش منم ازبودنش نها ی کردومتقاعدم کردبراعاشقانه یتوگوشم نجواها تاخود 
  دونستمیکه م یی روزها ی نبودنش برا یروزها یاستفاده روکردم صداشوعطرتنشوبرا

 دم... کر  رهیمباداست ذخ

که هوس کرده   یبعدازظهربود خودم چمدونش روبابغض بستم وناهار  یبرا پروازش
 بودروپختم 

 می کردیوبعدهم روبغل م میشد یم رهیبه صورت هم خ همش
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 دیبوسی دستموم ی  اصرارخودم باهاش رفتم تافرودگاه دستم تودستش بودومدام رو به

  ی داغ بی شدلهیپخش م انیشجر ونی ازهماکه   یی ا دوقطعهیباریمکه ینم بهار نم بارون  
 کردیروسخترم یی جدا  نیوا  نشستیقلب هامون م یبودکه رو

 باهاش میهامون همنواشد هی هم،باگر خوندومنوبارونیم  ونیهما

 روز ز دلدار جدا نیجدا چون کنم دل به چن اریاز  شومیبارد و من م  ی "ابر م

 جدا  اریکنان ابر جدا  هیستاده به وداع من جدا گر اری و باران و من و  ابر

 یبه زلفت بند یمرا در سر هر مو یا یبه زلفت بند یمرا در سر هر مو  یا

 بار جدا کیبار جدا همه  کیبند ز بندم همه  ی کن چه

 مردم چشم  یاز بهر تو خون بار شده ا دهی مردم چشم د یاز بهر تو خون بار شده ا دهید

 خون بار جدا دهیکن مشو از د ی مردمکن مشو از   ی مردم

 روز ز دلدار جدا نیجدا چون کنم دل به چن اریاز  شومی بارد و من م ی م ابر

 جدا"  اریکنان ابر جدا  هیستاده به وداع من جدا گر اری و باران و من و  ابر

ساعت   مین رهیورفت تاکارت پروازش روبگ چمدونش روبرداشت  میدیفرودگاه رس به
 فرصت داشت 

  میماهم نشده بودکه ازدواج کرد کی هنوز شدمی بغلش کرده بودم وازش جدانم محکم
 م یکردیم دتحملیروبا ی طوالن  یی جدا کی اما

 پروازش اعالم شد.  شماره

مراقب   ی لیدوست دارم مهدا خ ی لیروبوسه بارون کردوگفت:خ میشونیچشمام وپ  پشت
 امامجبورم نجاستیدلم ا خودت باش من
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توروخدامواظب خودت باش  دوست دارم ارمنمیگفتم:سان هیبغض گر  ونیم
 کنم یدق م  خبرنزاروگرنهیومنوب

 زارمت یخبرنمیچشم ب  ی ول  ی چ  ی عنی کنمی م  ردقیزبونتوگازبگ-

 رفت  تی وبه سمت گ میازهم جداشد ی سخت به

 پنهان شد دمیشدم به رفتنش انقدرکه ازد رهیآخرخ تالحظه

 پشت رول نشستم  رفتمنگیسمت پارک به

 ...کردمیبوم نیبودتوماش دهیچیهاعطرشوکه پ وونهید مثل

 لیوسا  ازنبودنششدمیکالفه م کردوداشتمی م تمیاذ شیخال ی  اول جا  یها ساعت
 نارفتمیروبرداشتم وبه خونه مامان ا میضرور

 دوروبرم نبودن ی لیشهودبودومامان وباباخازچهرم کامالم  میقرار ی ب

قراربودکه بره بامحاسبات من االن  هیارازترکینبودوسان سیبه سوئ م یپروازمستق رانیازا
 روبرداشتم وشمارش روگرفتم  میفرودگاه آنکارابودگوش گهید

 د یچیپ ی صداش توگوش  بعدازچندبوق

 بمش که آرامش روح وروانم بود  یازاون صدا آخ

 زمیسالم عز-

 +سالم

 خونه؟ یدیمهداجان رس ی خوب-

 ؟ یدیرس ی +آره توچ 
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 گرفتم لیاالن تحو نی آره چمدونم روهم-

 زمان هست؟  تی +باشه عشقم،چقدرتاپروازبعد

 میحدودا دوساعت ون -

 چشم انتظارتم  امنیخودت باش ارمراقبی+سان

 شه یهاتم م  یجفت چشمام مراقبم قربون چشم انتظار  ی  به رو-

 ؟یندار  ی+خدانکنه کار 

 مراقب خودت باشه  زمینه عز-

 نطور،خداحافظ ی+توهم هم

 خداحافظ-

سرگرم کرده بودم هرشب  مارستانیهفته ازرفتنش گذشته بودومن خودم روباب کی
 زنگ زدنا  نیشده بودهم میودلخوش کردباهام یم زدوصحبتیزنگ م یر ی تصو

  ارمشورت یدباسانیامابابرم  ومدکهینمشمال خودم بدم میابامابریبهم گفته بودب صدف 
 ... دادمشیقرارم انیددرجریاماخب بازم با کنهیمطمئن بودم که قبول م کردمیم

اختالف ساعت داشت باتهران واختالف  میبوددوساعت ون  اررفتهیکه سان چیشهرزور
 کردبرامون یجادنمی ا ی ساعت مشکل

 برم...  تونم یشمال رفتن روگفتم وگفت که م هیزنگ زدم وقض بهش
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 جمع کردم لباس هام روتنم کردم ومنتظرتماس ازطرف صدف موندم ی کیکوچ ساک

 هاموبهم زد... یز یبرنامه ر ارتمامیرفتن سان ی ول  دمونیع یداشتم برا یز یر چقدربرنامه

 رون یتماس گرفت ساکم رودستم گرفتم ورفتم ازخونه ب  صدف 

 کردم  ی شدم وسالم واحوال پرس  نیسوارماش

 اهستن؟ یصدف گفتم ک  وروبه

بوده اونام جوگرفتتشون دارن   شونی نامزد شبید دمیومهش  ی وعل دهستنیمامانم وسع-
 انیم

 فقط؟  میینا ی+هم

 بله اگرخدابخواد-

 م یخوردیکناروصبحانه م میزدیدمیگذاشت با  هیکه صدف بابق یقرار  طبق

 میشد ادهیپ نیدادن ازماشکارروانجام نیهم هم هیکنارجاده بق دی چیفرهادفلشرزدوپ

 ی خبررفتی وب دفعهیگفتم که گفت:دخترتوچرا  کیکردم وسال نوروتبر  یالهام روبوس باخاله
 ت ی سرخونه زندگ

 رفت  شیچراهمه انقدرزودپ دونمی+خاله خودمم نم

 گهی:هول بوددومدگفتیتودستش بود به سمتمون م یکه باسبد ی درحال  صدف 

 نگفتم یچ ینازک کردم براش وه ی چشم  پشت

 م ی دوباره راه افتاد میکنارهم صبحانه روخورد دنیهم رس  ی دوعلیمهش 
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 هم افتاد... یشدورو نیپلکام سنگ خسته بودم ی لیکه خ یی ازاونجا 

 م یبود دهیرس دارشدمیصدف ازخواب ب یباصدا

 داشتم  دوستش ی لیقشنگ بودوخ ی نقل ی لیاومده بودم خ یکه قبالچندبار  نایا الصدف یو

داشت روبه   الالزمیکه و  یی زهایچ ستی خودش مشغول پختن ناهارشدول خاله
 دکنن ی دادواوناهم رفتن که خر دوفرهادیسع

اتاق هم   هی  دیومهش  ی اتاق هم عل هیاتاق روصدف وفرهادبرداشتن  هی خوابه بود  السهیو
 قرارشدتوسالن بخوابهوسط که اونم  نیدموندایفقط سع میمن وخاله الهام برداشت

 بزنم ارزنگیخاله ساالد درست کردم وبعدبه اتاق رفتم تابه سان کمک

 " زنمیداد:"خانمم سرکالسم تموم شدبهت زنگ م امکیکردوپ ردتماس

 کردم"باشه"  پی تا

تماس رووصل   ع ی دراومدسر میگوش ی  به دست منتظرزنگش بودکه باالخره صدا ی گوش 
 کردم 

 سالم خانمم-

 اری+سالم سان

 ؟ یدیرس ی خوب-

 ؟ ی توخوب   شهی م ی ساعت کی+خوبم آره 

 کنه یم تمیاز زنم اذ یوسط دور  ن یمنم خوبم فقط ا-

 کنه یم تیمنم اذ ی+خب اون دور 
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 اومدم ی دورت بگردم چشم بهم بزن  شهی تموم م-

 نگذشته  ی ول  زنمی هفته س دارم چشم بهم م کی+

 گه ید  میتحمل کن دی روبا یی ها ی سخت ک یباالخره  گذرهیم-

 یکار  دبرمی من با ارجانی:سانارگفتمیبرم ناهاربخورم وبه سان کردکهیداشت صدام م صدف 
 ؟یندار 

 نه قربونت برم خداحافظ-

 خداحافظ... ی+خدانکنه قربونم بر 

 میتواتاقامون تااستراحت کن  میرفت میظرف هاروشست دهمی ومن ومهش  می ناهارروخورد
 ا یلب در می وبعدازظهربر

 بردیبودم خوابم نم دهیخواب  نیتوماش چون

 کردم ارمشغولیخودم وسان یعکسا دنیود میروباگوش وخودم

 هم خوابش برده بود  خاله

کردم وگفتم فراموش کرده   ی گذاشتم منم عذرخواه  خبرشونیزنگ زدوگفت چراب مامان
 بودم.

 ایلب در می که بر نیشدی بودن وداشتن حاضرم دارشدهیب همه

 دکردمی روتمد شمی روبافتم وآرا موهام

اوورد شروع به  نیبودروازتوماش دهیکه خر ی فرهادتنقالت میونشست می پهن کرد یرانداز یز
 ...می خوردن کرد
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بودواحساس  ارکنارمیلحظات سان نی توا خواستی شدم چقدردلم م رهیغروب آفتاب خ به
  کیگرفتم چهره خستش نشون از یر یخاطرباهاش تماس تصو  نیکردم وبه هم ی دلتنگ

 بده  یوانرژ  هیداشت به من روح ی بودامابازبااون حال سعروزسخت 

 ...میالبرگشتیوبعدبه و  میاخوردیروکناردر شام

 

  

 

قلعه رودخان کمک صدف وفرهاد  میکه بر کرده بودن یز یناهارهم برنامه ر یبرا
 گذاشتم  نیتوماش راندازروبردمیسبدهارووز 

شاددهه  یصدف آهنگها میعقب نشست یی فرهاداومدن وسه تا نیباماش دهمیوسع خاله
 ... دنیرقصی م دداشتنیکردوخودشوسع ی پل ی شصت

آداب بودن  یکه باالخره دست ازمباد نمیبی:به به آقامهندس مدگفتمیسع بالبخندروبه
 ی دیکش 

 یخودتورهاکن  گهیوقتاد  هیدراووردوگفت:الزمه  زبون

 +اوهوم رهاکن خودتو 

 م یدیرودخان رسبه قلعه  قهی وپنج دق بعدازچهل

 داشت...  ی فوق العاده جذاب طیمح

شدپله  مونیسع تیامانها رمیپله م نیمن تاآخر گفتیومدومی م ی قوپ  ی ه  صدف 
 م یونشست می داکردیجا پ یی گوشه ا گهیصدوپنجاهم که د 
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 واونم ازچهره خسته ش برام عکس فرستاد  ارفرستادمیسان یبرا چندتاعکس

 ...می تورودخونه برگشت یآب باز  کمیوبعدازمیخورد  ناهارروهم

 ...میالموندیروهم توو شب

که گروه خانم  میکرد یگروه وحکم باز   کیهم تو ونیگروه شدن وآقا کیهاتو  خانم
 چون شرط روباخته بودن... رنیبگ ی هم که باخته بودن رفتن تابستن ون ی هابرنده شدوآقا

 که کنارم باشه... خواستیروم اریلحظات دلم سان نیچقدردرا 

 م یبعدازظهربه سمت تهران برگشت می کارداشت ی همگ اوچونیلب در میناهاردوباره رفت  یبرا

 م یتارودبارنداشت ی توقف 

 خونه خودم ومامان وبابا  یبرا دمی کولوچه خر ی لواشک وترش  ی ازرودبارکل 

تشکرکردم    گهید یزای کردازشون بابت سفروچ ارتوقفیآپارتمان خودم وسان یفرهادجلو
 ودعوتشون کردم به داخل اماتشکرکردن ورفتن 

سفرازتنم   یانداختم ورفتم دوش گرفتم تاخستگ  ییلباسشو نیروتوماش فمیکث یها لباس
 خارج بشه

 تاخشک بشه کردم زپهنی رخت آو یولباس هام رورو دمیپوش لباس

 وخونه ام دمیبه مامان زدم وگفتم که رس ی زنگ

  ی باهم وبعدخداحافظ میصحبت کرد  ی ساعت  کی گرفتم  یر یتصو ارتماسیوبعدباسان
 م ی کرد

 دمیی کردم وبو ارروبغلیخوردم وبعدبه تخت خواب پناه بردم بالشت سان یمختصر  شام
 آروم کردن منوداشت... تیعطرش هم قابل ی حت
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 یرفتم تاشب خبر  مارستانیبه ب دارشدمیکه گذاشته بودم ازخواب ب ی باآالرم
که رفتم تواتاق استراحت   ن یهم زدیدلم شورم داد یهام رونمتماس   ارنبودوجوابیازسان

 تماس گرفت  دمیودرازکش 

 غرغرکردم واون قربون صدقه م رفت تاآرومم کنه  ی ه

شدم   الیخ یکه صدفم سمتم پرت کردب ی شددرآخربالشت ی شترمیم ب هی شدت گر  ی ه ومن
 کردم... یارخداحافظ یوازسان

پارک سرخه حصار  میمثل گذشته هارفت یی وباباسه تابامامان  دیبدرهم رس زدهیروزس
شده بودم  رهیکه اومده بودن خ یی به خانواده ها  ی نشسته بودم وباکالفگ یی گوشه ا

بدرکباب درست کرده   زدهیروزس یبرا شهیمثل هم مامان صدام زدکه برم ناهاربخورم 
 بودن 

مه کوچولوآش رشته پخت قابل کی ومامان  می کرد یباز  نتونیبا،بابا بدم کمیوبعد میخورد
 م یودرکنارهم خورد

 م یغروب به خونه برگشت یدما دم

 زد: ارزنگیبودم که سان  دهیلباسام روتخت درازکش  ضیبعدازتعو

 +سالم آقا

 سالم خانم -

 ییکجا ی +خوب

 یدربره توخوب میبخورم بعدکالس خستگ ی خوبم اومدم کاف -

 م یاومد رونی +منم خوبم تازه ازب
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 مگه   یکجابود-

 پارک سرخه حصار مینارفتیبدربودبامامان ا زدهی+س

 یبه گردش وخوش شهیبه به هم-

 +مچکرم آقا

 نجاست یا ی مهداچقدردختربلوندچشم آب  گمیم-

 یزن یدمید ی واسه من دختربلوندچشم آب یدار  ی +عه رفت

 زنم یدمیکه همسرمه د ی فقط دخترچشم ابرومشک  رمنینخ-

 یگرد یفقط سرت تودفترکتابت باشه تابرم  دباشهینبا نمیرازایهمسرغ یآقا نی+آفر

 موبخورمیمن کاف یندار  یچشم خانم کار -

 نوش جونت خداحافظ  زمی +نه عز

 خداحافظ-

 

  

 

 رسد یم انیبه پا ی"انتظارهم روز 

 ازحدانتظار  شیکه ب یازانتظار  اماامان

 شود... ی طوالن 
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 ..."جودیمغزت رام  انهیذره مثل مور چالندوذرهیجان ودلت رام انگارکه

داره   طیبل امروز یگذشت بهم گفته بودکه برا یوروزشمار  یوچشم انتظار   ی دلتنگ چهارماه
 نبود  یاماهنوزخبر 

 م یمبل چمبره زده بودم وچشم دوخته بودم به ساعت وگوش یرو توسالن

همه   نی وگفت:توکه ا دیبودکش  شونیبه موهام که دورم پر ی کنارم نشست ودست  مامان
 دورت بگردم   گهیهم تحمل کن د گهیچندساعت د  هی  یمدت تحمل کرد

 دچکارکنم؟یتحمل نکنم با گهید کنمیوگفتم:تحمل م دمیکش   ی کالفگ یازرو  ی پوف

 یبابات سرباز  میمنوباباتم تازه نامزدکرده بود گهید زاهستیچ ن یاا یاول همه زندگ-
 افتادکرمان دوسال تمام منتظرش بودم

 ادیکرده بدم م ی بدقول نکهیمامان اماازا دونمی+م

 اومدحسابشوبرس  ی غصه نخوروقت-

 گفتم:باشه  ی جون ی بالبخندب

اطرافش   طیگرفت ازمح یر یخودش تماس تصو  نکهیارنبودتاا یازسان ی وخبر  دوروزگذشت
 ؟ ییتوکجا   شدهی گفتم:چ ی بانگران مارستانهیتوب دمیفهم

 ینگران نش یدیقول م-

 بدقول یآقا شدهیگفتم:چ باحرص

دارم  یپرونده ا یر یگیپ یخانم خوش اخالقم بنده گفتم به شماکه به جزکالس ودوره برا-
 درسته؟  گهید رمیم

 یمارستانیوتوب یومدی+بله درسته،حاالچران
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واختالس   ی باندبزرگ جاسوس   هی یر یکردم وتودستگ یهمکار  ی مل تی مهداجان من باامن-
بودوچون  امیبخوام ب نکهیشب قبل ا هی  شونی ریبهشون کمک کردم شب دستگ
  یهمکار  سیمن باپل دنیکه فهم ی ودرصورت  دونستنیاونامنوهمدست خودشون م

  طیوبل شمیم رمرخصشدم امروزبعدازظه ی من چپوندن وجراح رتوشونهی ت  هی کردمیم
 امیم رمیگیم

  نیدست ازا ارتوروخدایبودمراقب خودت بودن آره؟سان نی کردم وگفتم:ا اشکاموپاک
 ؟ ی کنیم  ی خودت دشمن تراش یکارچقدربرا نیباا ی دون یتومهات بردار یشرلوک هلمزباز 

 دست بردارم وبچسبم به همون وکالتم  دمیقول م گه،چشمینکن د  هیگر-

 یندار  یخب کار  ی لی+خ

 ؟یقهر -

 رناراحتم ی+نخ

 امیتموم شددارم م گهیناراحت نباش د-

 م ینی+تابب

 دکتراومدباالسرممن برم  ،ی نیبیم-

 +خداحافظ 

 خداحافظ-

 ربهیاگراون ت ایخدا یوا ه یرگریکردم وسرموتودستام گرفتم باشدت زدم ز موپرت یگوش
برم  اقربونتیخدا کردمیچکارم خوردمنیمثل قلبش م  یی ا گهید ی  شونه ش به جا یجا

 ...یگذار یم ی شکرشوباق ی  جا شهیکه هم
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کرده بودم سردردداشتم   روزی که د  یی ا هیازگر گذشت یهم باچشم انتظار  گهیروزد  کی
 شدوخوابم برد...  نیومسکن روکه خوردم چشمام سنگ

مثل  دیآشنابه مشامم رس یاماچشمام بسته بودعطر  دارشدمیب ی دست  بانوازش
 عطرشوکرده  ی  بو یدلم هوا ی ازشدت دلتنگ اربودامافکرکردمیعطرسان

شده بودبه صورتم پتوروکنارزدم  رهیندخصداش چشمام روبازکردم بالبخ دنیاماباشن
ش وموهام   نهیروگذاشت روس دسرمیوبغضم ترک دمی به صورتش کش  ی ونشستم دست 

ماه آخرهمش   کی نیا گهیمامانت م  هی خودتوباگر ی رونوازش کردوگفت:بسه مهداکشت 
 آره؟ یکرد یم  هیگر  ی داشت

 امیبه سرم زدکه ب ی بنظرت حت  کردمیروازش جداکردم وگفتم:خب چکارم خودم
 برد یزمان م دشی امااعتبارپاسپورتم تموم شده بودوتمد

 قشنگت بخنده یلبا نیدایفقط با یندار  هیگذشت ورفت ازاالن به بعدحق گر-

  دادمیوبه گلهاآب م زدمیبارسرم کی چندروز میشام به خونه خودمون برگشت بعدازخوردن
 دم یرسیوبه سروگوش خونه م

 قلبش گوش دادم یتابانه  ی گذاشتم وبه تپش ب نشیروس سرم

 خوابم برد  نهیهمون س یورو

ناهارخورشت  یصبحانه روآماده کردم وبرا دم یطعم خانم خونه بودن روچش  دوباره
 بارگذاشتم که تاظهرجاافتاده بشه 

ازمن   یبودم که دوست نداشتم لحظه ا دهی کش  ی روزم روتوبغلش گذروندم انقدردلتنگ  کل
 دورباشه 

 زنگ خورد صدف بود: میکه گوش  دکنهیخونه خر یبرا  کمیبود  اررفتهیسان
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 سالم-

 +سالم صدف خانم 

 اربرگشته یچشمت روشن آقاسان ی خوب-

 ی دیازکجافهم ی +قربونت توخوب 

 مامانت به مامانم گفته بود -

 نطور ی+آهان که ا

 دیشد ازدارمیمهدا من به کمکت ن-

 شده  ی +بازچ 

 یف یبالتکل نیخسته شده ازا گهیفرهادد  می ریبگ ی عروس  گهیقرارشده که تادوماه د-

 خوبه  نکهیا+خب

 گمون ید یزایرزروه نه چ شیآره خوبه امامن واسه مراسمم موندم نه سالن آرا-

 م یکنیدرستش م  قی+غمت نباشه رف

 تورفاقت بخدا  ی نیقربونت برم من آخه بهتر-

 دنبال کارات میکه بر کنمیهماهنگ م زنمی+فدات شم بهت زنگ م

 خداحافظ زمیباشه عز-

 +خداحافظ 

 جابه جاکردم...  نتیوکاب  خچالیروتو اراوردیکه سان  یی دهایروکنارگذاشتم وخر ی گوش 
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که  ی شی آرا ،سالنی شیدنبال سالن آرا میرفتیدمی که باصدف گذاشته بودم با یقرار  طبق
واکثرامعروف بودن صدف نمونه  داشت  ی خوب یها  ستیآرت  کاپیم  رفتمیم  شتراوقات یب

کردم وقردادبست به  دشیی خوشش اومدومنم تا  ی لیخ شونیکیدوازکار یکارهاشونود
چون عروسشون مختلط بودلباس  عروسلباس  یبرا  میبه مزون هم رفت شنهادخودشیپ

 مهم بود رزرو شد ی لیکه خ یی زهایانتخاب کرد چ  یا دهیباپوشیعروس تقر

دوست دارم   ی لیوتوبغلش چلوندتم وگفت:خصدف بوسم کرد ی خداحافظ  موقع 
 دچکارکنمیبا دونستمیمن نم یمهدااگرنبود

 بود بهم بگو یهرکار  میشترنداریصدف که ب دونهی+

 باشه بازم تشکر -

 باال؟ یایکنم،نم ی+خواهش م

 خواد یم  نشوینه مامان ماش-

 +باشه خداحافظ

 خداحافظ-

 وواردخونه شدم دروانداختمیکل

 اوردم روشوپوشوندم  ی کاناپه خوابش برده پتونازک یاررویسان
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 ی رودرست کردم وبعدماکاران  یحاضرکنم موادماکاران  یز یشام چ یتوآشپزخونه تابرا ورفتم
 دم انداختم

 ششیبه ته ر ی اپن نشست دست ی صندل  یاومدتوآشپزخونه ورو دارشدیاربیسان
قربونت   ی کن یغذاهم درست م ی دار  یستادیوا یاومد رونی:خسته وکوفته ازبدوگفتیکش 

 گرفتم یم رونیبرم خب ازب

 ی دست پخت خودموبخور  خوادفقطیمدلم یبعدازچندوقت اومد گهی+نه د

 .خودتواون دست پختت یاومدو بغلم کردوگفت:فدا بلندشدوسمتم

 بعدشام موقع خواب  یبرا  ی ذاشت یارمی:سانزدگفتم یکه خنده توش موج م یی باصدا

 االن... گهیابروهاشوباالانداخت وگفت:نه د طنتیباش

 ادیتاب دمیروچ زشامیرفت حموم ومنم رفتم توآشپزخونه وساالددرست کردم وم خودش
 شام روخوردم وبعدبه حموم رفتم...

  ی سع کردومنمیملکه برخوردم کی بودبامن مثل  ی ارمردکامل یخوب بودسان مونیزندگ
 براش تمام خودم باشم کردمیم

.کارش تموم کردیم  شمیوداشت آرا شگربودمی آرا ردستیدزیهم رس صدف  ی روز عروس 
صورتم   یرو  یکرم وقهوه ا تی ال  شیآرا کیروبه دستم دادطبق خواسته خودم  نهیشدوآ

 نشونده بود 

 ومد یچشم م شتربهیرنگم ب ی مشک  یملوس شده بودوچشما  ی لی ام خ افهیق

همه  نکهیباا دیچیسرم پ  یباال یموهام روبه طورساده ا نگیکارهم بعدازبراش ونیشن
 دمیرسیبنظرم کیشبودامابنظرم خودم زسادهیچ
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داربودومدل دامنش راسته بود مانتوم  نیروشن هم روتنم کردم آست ی طوس راهنیپ
 سرم انداختم  یوشالم روهم رو دمیروهم پوش

 باغ  میمابر یمستق شگاهیآرا نی وازهم اددنبالمیاربیقراربودسان

 زدوگفت که دم  در   ارزنگیسان

 رونیزدم ب شگاهیبرداشتم وازآرا  فمیک

 بوداماکرواتش بارنگ لباس من ست بود دهی پوش ی رنگ ی کت وشلوارمشک  ارهمیسان

احساساتش   تونهیانقدرخوب م نکهیکردومن غرق لذت شدم ازا فی ازم تعر ی بالبخندکل
 روبروز بده 

  میکرد ی سالم واحوال پرس میکه بچه هانشسته بودن رفت  یز یوبه سمت م میدیباغ رس به
 م یونشست

 کرد  یی الهام به سمتمون اومدوخوش آمدگو خاله

 تیروشدم بدون اهم دروبهیشدم برگشتم وبانگاه خصمانه فرش ینینگاه سنگ متوجه
 دم یچیارپیبرگشتم ودستمودوربازوسان

که  میرفت یی به سمت جا ی همگ  انیاعالم شدکه عروس دوماددارن م کروفونیم  پشت
 شدن ی ومادواردمعروس د

 العاده شده بود  دفوقیبااون لباس سف صدف 

که درهمه حال کنارم بوده عروس شده بود آروم  یدوست  نکهیداشتم ازا ی خوب  چقدرحس
 شوقم روپاک کردم  یآروم اشکا

 ک یعرض تبر یبرا میجلورفت ارهمیرفتن ومنوسان گاهشونیودومادبه سمت جا عروس
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 ی چقدرنازشد  قهی وگفتم:عتروبغل کردم  بالبخندصدف 

 کثافت  یشد کهیبه بازوم زدوگفت:خودتم ت  یا ضربه

 آدم باش ی+عروس شد

 هستم -

که   دونمی باوجودصدف نم دالبتهیانشاهلل که خوشبخت بش  گمیم کی فرهادگفتم:تبر روبه
 !انهی وفتهیاتفاق م نیا

 تشی :مهداخانم اذدوگفتیچیکردودستش رودورکمرصدف پ  یخنده ا فرهادتک
خوشبخت دبودنینکن  ه یصدف خود 

 م یبرگشت ارسرجامونیتکون دادم براش وباسان ی روبه من زبون دراورد منم سرتاسف صدف 

 بود وسته یبه جمعشون پ دهمیفرهادهمش وسط بودن سع یوساراوخواهرا  آرمان

 م یکرد شونی آهنگ همراه کی دبایاصرارسارامن ومهش  به

 دور رقص دونفره هم باصدف کردم  هی

 سروکردن  روهم شام

 ستیکردم وباهم به پ ارروقبولیکردن درخواست رقص سان ی آهنگ تانگوپل بعدازشام
 میرقص رفت

 عقدخودمون افتادم وبالذت سرم روشونش گذاشتم  ادروزی

 نرم بودکه دوست نداشتم آهنگ تموم بشه اماتموم شد انقدرحرکاتمون

 دن یقوه خودشون بااون هاهم رقص شدکه رقصنده هابه ی هم پل گهیچندتاآهنگ شادد هی
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 یدستبندهم برا هیصدف و یگردنبدبرا  کی بودم روبه صدف دادم  دهی خر یی کادو 
 تشکرکرد  ی فرهادکل 

 توباغ تموم شدو  مراسم

 عروس کشون  میرفت

وخاله دست صدف وفرهادروتودست  میکرد  ی آپارتمانشون همراه   وفرهادروتادم  صدف 
 ی دخترم باشه هاخوشبختش کن دخترم ب دونهی وگفت:آقافرهادحواست به هم گذاشت 

 هم براش پدرباش هم شوهر  دهیکش  یپدر 

  ی خداحافظ دهمیباسع نیح کرددرهمونیم هیگفت وتشکر کردصدفم گر  ی فرهادچشم 
 کرد 

 ... میبه سمت خونه راه افتاد یاشکاموپاک کردم وبعدازخداحافظ  منم

 

  

 

که  اریپاشنه دارمو دراووردم وکناراندختم سان یکه کردم کفشا یکار  نیاول میشد واردخونه
گرمش مثل مسکن   یکتش روداوردوشروع به ماساژدادن پاهام کرددستا دیورم پام رود

 برد  نیعمل کردودردپام روازب

روباتاپ وشلوارک  راهنمیلباسم روبازکنه پ پیز  ارخواستمیتخت بلندشدم وازسان یازرو
  رهیاون همه گ خواستیم ی موهام ماتم گرفتم ک   دنیکردم باد نهیوآت   ی عوض کردم نگاه

لباساش انگارکه فکرموخونده بودبهم   ضیبعدتعو ارهمیروبازکنه سان شگرزدهیکه آرا یی ومو
 کنمیبازشون م اخودمیگفت:ب
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 ومشغول بازکردن موهام شد مینشست نیروزم جفتمون

 دادیکاروانجام م نیا واشیازبس که  بردیداشت خوابم م ردستشیز

 زدوگفت:تموم شد موهام یرو  یی ا بوسه

 گونش زدم وازش تشکرکردم   یرو یی بوسه ا منم

 !کنه؟یم ی نیکه چراانقدرچشم روسنگ کنمیروکندم درک نم ی مژه مصنوع  اول

 روپاک کردم شمی هم بادستمال مرطوب آرا بعدم

 ... ومدیخوابم م ی ل یاماخ گرفتمینبودم دوش م اگرخسته

 صدف بود:  دارشدمیب می زنگ گوش یباصدا

 یباش دخوابی+توکه االن با

 دارمیشرمنده که ساعت دوظهرمن ب گهید-

 +ساعت دوشده 

 آره؟ یدیبله تااالن مثل خرس خواب-

 +آره 

 یبعدتوهنوزخواب دارشدمیب ازدهیخاک توسرت من که عروس بودم ساعت -

 ن یی امرتونوبفرما هیدم،حاالچیچراانقدرخواب  دونمی+خودمم نم

جهازنشون منم به  یرودعوت کرده برا لیفام یخاله زنک ها نی مامانم زنگ زده ا -
 گرفته برام ی جورپاتخت  هی یایزدم گفتم به توهم بگم که ب دوزهراوسارازنگیمهش 

 +عه ساعت چند؟ 
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 انیقرارشده ساعت چهارب-

 امی+باشه م

 خب خداحافظ ی لیخ-

 +خداحافظ 

 رفتنم قراردادم انی اردرجریاومدم وسان رونیگرفتم ازحموم ب ودوش حمومرفتم

 رفتم  رونیلباسام ازخونه ب دنیکردم وباپوش ی کم  شیروبافتم وآرا وبعدموهام

واماخانم   دبودیسف ی قشنگ بودوپرازحس خوب ست خونش صورت ی لیصدف خ خونه
 کرد یوشربت تعارف م ی نیریبالبخند به همه ش ومدیخونه بودن هم به خودش م

خانم بااخم به من نگاه  هیهرچندکه عال می بزن وبرقص کرد حدودادوساعت
  یکه توپسرم منوردکرد یبه روم اوردوگفت:مبارکه مهداخانم واالاونجور  کردوآخرسرمیم

 م یدرجوابش فقط سکوت کردم وبعدبه خونه برگشت ی کنیگفتم حاالحاالها ازدواج نم

 ... ره یدلگ ی غروب پاتخت  شهیهم هرچندکه

 یماه عسل رفته بودن دب یصدف گذشته بودوبرا  ی ازعروس دوهفته

  شدومنی قرارترمیاربیسان میشد ی کترمیبه اون روزنزد  ی بودوهرچ کیهم نزد  نیسالگردآو 
 کردمی م دآرومشیفقط با

ومامان   میبودکه ماخودمون بر  نیقراربرا دیهم رس ن یآو ارفتنیاون روز نحس ازدن باالخره
 سرمزار انیبوباباهم خودشون جداگانه 

روبرداشت  وهیظرف م ارهمیدست گرفتم وسانکه آماده کرده بودم ییخرماوحلوا ی نیس
 م یازخونه به سمت بهشت زهرارفت
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 من هم دراورد هیش گر هی وگر ختیریم  ارآشکارااشکیسان

 مهدا-

 +جانم 

رودووم   نی ازآو یی جدا تونستمیاگردوست داشتن تونبودمن نم یاگرتونبود  ی دونیم-
 ارم یب

منم  یهمونطورکه توبه من آرامش داد  دونمیم  گهیروشونش گذاشتم وگفتم:االن د سرم
 کارروکردم نیمتقابال ا

 بودن که اسمتوگذاشتن مهدا  دهیروزارود  نیبله واقعاپدرومادرت ا-

 ؟ ی چ  ی+برا

 یتوهم آرامش روح وروانم  گهیآرامش  د اسمتی معن-

 موندمامان وبابا حرفمون ناتموم  بااومدن

 م یروپخش کرد می که اورده بود یی ها رات یخ

 خونمون انیرفتن به اصرارمن قرارشدمامان وباباب وموقع 

پخته  یبابادوست داشت قرمه سبز  نکهیاومدبخاطرا ی ازدستپختم خوشش م  ی کل  مامان
 بودم

 دست پختش مثل خودته  نیباخنده گفت:مه زشامیباباسرم

خوب   ی کردول ینم یادآشپز یوز  رفتیسرکارم نکه یزدوگفت:آره بچم باا یلبخند مامان
 داره  ی دستپخت 
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هنوزهم ناراحت  زبودگذاشتیدستم که روم  یرو اردستشویسان
واجازه  نمیدونست قیال نکهیازاممنونم هیبودامالبخندزدوگفت:دخترتون ازهمه لحاظ عال

 من باشه  یدبرا یداد

خب باباجوابش  ی دوست داشتم بپرم وماچش کنم ول  ارخشنودبودمیسان یها ازحرف 
 رودادوگفت:لطف توبه مهداس آقادوماد 

 م یارتنهاشدیوگپ وگفت مامان وبابارفتن ومن وسان ی بعدازکل 

پناه به آغوش من پناه اورده بودومن آروم آروم موهاش  ی طفل ب کی ارمثلیسان
آروم  ی دادووقت یکارروانجام م نی بودا ی اعصبیناراحت  ی معموالوقت کردمیرونوازش م

 ...بردیمن خوابش م شدهمونجاتوبغل یم

 

  

 

لحاظ خوب  ارازهمهیبودسان زخوبیهمه چ  ارگذشتیمن وسان  ی ماه اززندگ  هشت
فروکش  تشی شدوزودعصبانی م ی بودوتنهااخالق بدش زودجوش بودنش بود زودعصب 

  میدونستی وقدرهموم میگذاشتیمتورابطمون بهم احترام میهم باهم نداشت ی مشکل  کردیم
 ...دبرقراربو نمونیوآرامش ب می شدیارزش قائل مهم یوبرا

شام پختم  ادباعشقیازکارز  ی ناش  ی به خونه اومدم باوجودخستگ مارستانیپنج ازب ساعت
 میوگپ بزن میبخور یچا م یکه داشت ی عادت  ادطبقیارازدفترمیحاضرکردم تاسان یوچا

خونه  تونس دازاومدنیمن بودچون نو یبرا ی سمفون  نی لدتودربهتریچرخش ک یصدا
 داد یم
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 روازش گرفتم  فشیاستقبالش رفتم وکت وک بالبخندبه

 به سروروش بزنه  ی تاآب  یی رفت تودستشو  خودشم

 بردم یی را یدرکنارتنقالت گذاشتم به سالن پذ ی ن یتوس ختمیروتوفنجون ر یچا منم

 بود رهیعوض کرده بودومتفکربه روبه رو خ ی هاش روباگرمکن ورکاب  ارلباسیسان

 ار یکردم:سان صداش

 زم یجانم عز-

 ؟ یکنیفکرم ی به چ  شدهی+چ

بعدازچند  رنظرگردوندیصورتم روز یحرف مهم بزنه اجزا خواستیکه م ی وقت مثل
  کیکه توتحت نظر دمیرس جهی نت نیفکرکردم وبه ا ی لی:مهداراستش من خگفتقهیدق

 م یاقدام کن یبچه دارشدن وباردار  یوبرا یر یدکترقراربگ

  کمیوتوفکرفرورفتم راستش خودم هم به بچه دارشدن فکرکرده بودم اماکردم  سکوت 
 زودبود 

 م ی ماتازه هشت ماهه ازدواج کرد کمی  ستیارزودنی+سان

 وباالودوست دارم که دوباره پدربشم   رهیمهداجان من سنم داره م-

 کیکارم بودکه اونم  یبرا ومدتنهامشکلمیاون دوست داشت ومنم که بدم نم حاالکه
 شدیم حل یجور 

 ندارم من خودم عاشق بچه هستم  ی +باشه حرف

 باهم دکتر  می تابر رمیروخوردوگفت:پس من فردادفترنم شیی چا  ی بالبخندوخوشحال

 تنده ها  شتی وگفتم:آت  دمیخند
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 انداخت باالوگفت:اووف چجورم! طنتیابروهاشوباش

ساعت پنج وقت  یازدوستاش که متخصص زنان بودروگرفتم وبرا ی ک یشماره  ازمامان
 داده بود 

 کفشام ازخونه خارج شدم  دنیدرمنتظرم بودومنم باپوش ی  ارجلویسان

حال  یی کردم که باخوشرو ی اسمم وارداتاق دکترشدم وبعدخودم رومعرف بعدازگفتن
 دیواحوال مامان روپرس

 دی که هست ازدواج کرد ی وگفت:خب شماچندوقت  ارانداختی به من وسان ی نگاه

 +هشت ماه 

 هشت ماه؟  نی توا   نیدادیانجام م یر یخب پس،جلوگ-

 کردم ی+من قرص مصرف م

  تشیوبارعا  دمیارائه م یی وبعددارووبرنامه غذا   سمینویچکاب م یسر  کیمن براتون -
 ن یریگی انشاهلل که جواب م

 ممنون  ی لی+خ

 دخترم کنمیخواهش م-

  شگاهی آزما میبه ناشتابودن نداشت رفت یاز یهان  شیوچون آزما  میخارج شد ازمطب
 م یوانجامشون داد 

 بدن جواب گهیروزد وقرارشدتاسه

دم  دستش   ی مادرشدن باالببره هرچ  یبه گفته خودش قوت من روبرا نکهیا یاربرایسان
 توشکم من.  ختیر یبودم
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 شی جواب آزما میرفت  ادوباصدف یداشت ونتونست همراهم ب  ی مهم اردادگاهیسان
 میوبعدبه مطب رفت  میهاروگرفت

استرس گرفته بودم که باالخره   شیجواب آزما  یبرگه ها  یشده بودرو قیدق نکیدکترباع
  یوشوهرتم توبارور  یتخمدان دار  ی برگه هاروگذاشت کناروگفت:مهداجان شماخودت تنبل

 فهیضع

 باردارشم؟  تونمیمن نم  نکهیا ی عن ی ی چ  ی عنی نی:خب ادمیپرس ی نگران باحالت

وجودنداره چون انقدرعلم  یبه اسم نابارور  گهید  یز یکردوگفت:نه االن چ بالبخندنگاهم
 برده  نیکلمه روازب نی کرده که ا شرفتیوداروهاپ

بهم برخوردکنن زمان   یتوبارور  فیکه دوتاآدم ضع ی وقت  ی دون یوم یخودت پرستار  زمیعز
 بره یم

 دادم یکرده بودم وفقط درجواب دکتر سرتکون م بغض

 اریسان یمن نوشت هم برا یداروهم برا یسر  کی

 باصدف به خونه برگشتم  ی هاداروهاگرفتم بعدازخداحافظ ازداروخونه

سمتم   ی اربانگرانینشسته بودم که برقا روشن شدوسان ی کیکرده بودم وتوتار  بغ
 یشد ی شکل نی مهداچراا  شدهی شدبه وصورتم وگفت:چ رهیاومدوکنارم نشست وخ

 زده   ی ؟دکترحرفینشسته بود ی ک یچراتوتار

 میبچه دارش  میتونی:مانمدوگفتمیترک غضمب

 روتوبغلش انداختم  وخودم

 گفته  ی دکترچ  نمینکن درست بگوبب هیگر  ی چ  ی عنیجداکردوگفت:  منوازخودش
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 که دکترزده بودوگفتم براش بعدداروهاش رونشونش دادم  یی حرفا

خداتوکل بعدم خانمم به  برهی گفته زمان م شهیرونوازش کردوگفت:دکترنگفته که نم سرم
 گره زدم... یروبه اون باالسر  دمی. ومن تمام امکن

 

  

 

که دکتربهم داده بودعمل  یی غذا  روبرنامهیروازدست داده بودم اماهمچنان پ میروح کمی
 کردمیوداروهام روهم مصرف م کردمیم

هم جزصدف ومامان  انی جر نیبده ازا هیبهم روح کردکهیم ی هاش سع ارباحرف یسان
 خبرنداشت  ی کس

بهمون سربزنن توآشپزخونه مشغول بودم همه   انیقراربودب اریسان خانواده
 ورفتم تواتاق تالباس هام روعوض کنم بودم زروحاضرکردهیچ

 اردرروبازکرد یزده شد سان فونیآ زنگ

 که تنم کرده بودم رومرتب کردم وازاتاق خارج شدم به استقبالشون رفتم  ی لباس

 ران یاومده بودن ا یباهمسرش چندروز  ساهم یم سارکرد یی آمدگو  بالبخندخوش

من  ساهمسنیروبردم وتعارف کردم سار ین یریهانشستن ومنم شربت وش مهمان
کل خونه  اقیتربودوبااشت یتروپرانرژ  طونیازمن ش ی فرزندخانواده ول  نیبودوآخر 
 د یروچرخ

 ناخوبن؟ یعروس خانم مادرت ا خانم که کنارم نشسته بودگفت:چه خبرا فاطمه
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 شکرسالم دارن خدمتتون  ی +سالمت

 چقدردلم برات تنگ شده بودا  ی سان ی :وا دوگفتیخند یبلند یساباصدایسار

صدام نزن بدم   ی گفتم منوسان شتربهتیب دمیگفت:صدبارشا ی بااخم ساختگ ارهمیسان
 اد یم

به  رومنی بودوسربه زآروم  ی لیرخی پرسروصدا بودشوهرش ام ی لیخ ساکهیسار برعکس
تفاهمن  گهیزوج د نیفکرکردم ا نیا  آخر 

 م یدیروچ زشامیسامیسار باکمک

اومده چه   رشی گ ی درچه زن اردربهیسان نی زدوگفت:او ا ی سوت  سایشدسار لیتکم زکهیم
 شد ی لعاب  زپررنگیم

 ؟ ی کن ینم یوگفتم:مگه خودت آشپز  دمیخند

هم که   ی چندسال نیتوا  میریبگ هینه بابامن همش سرم به درس مشق بودکه بتونم بورس-
 رغذاپخته ی اامیو می گرفت رونیرفتم آلمان همش ازب

 شام صدازدم یروبرا ه ینشونه تاسف تکون دادم وبق سرموبه

پس کجاست مگه نگفته خودشوتاشام   روانیبه ساعت کردوگفت:س ی ارنگاهیسان
 رسونه؟ یم

سربزنه به  رهیباالانداخت وگفت:واالگفت م دونمیبه نشونه نم یخانم شونه ا  فاطمه
 گرده یوبرم اشیهمخوابگاه

 ...میزده نشدوتوسکوت شام روخورد ی حرف گهید
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به خونه اومدخسروخان چپ چپ نگاهش  روانیشب بودکه س یها مهیبانیتقر 
 بهش  ارهمیکردوسان

 غره رفت  چشم

 خواب هاروپهن کردم وهرکس رفت تابخوابه  رخت

 کردم وخودم روتخت ولوکردم ضیروبالباس خواب تعوهام  لباس

 میشونی روپ یا دبوسهیبه اتاق اومدوالمپ روخاموش کردوکنارم درازکش  ارهمیسان
 بود ی زعالیبابت همه چ ی زدوگفت:مرس 

 هام کردم  هیچسبوندم وعطرشوواردر نشیروبه س سرم

که   دونمیمهدامن م  شهیموهام رونوازش کردوگفت:انقدرغصه نخوربخدادرست م یرو
 که عالج نداشته باشه ستیامابه قول بابام مرگ ن رهیتوفکرت همش درگ

 بخداتوکل کردم فقط  دونمی+م

 غمت نباشه گهیخب د-

 دستاش خوابم برد... وبانوازش

 ز ی اومدن سرم دارشدنیودونه دونه ب ارحاضرکردمیروباکمک سان صبحانه

 شد الشیخیفاطمه خانم ب ی ون یکردکه باپادرممواخزه  روانیصبحانه خسروخان س موقع 

 دیکش یم ی عصب یهم نفس ها روانیوس

 م یتوشهربزن یتادور  میرفت ساباهمیروجمع کردم وبعدبه اصرارسار زصبحانهیم

 ومدمیادم یروز  میانقالب بودوگفت:دوترم کاردان ابونیکردخ ساانتخابیکه سار یمقصد
 انقالب ولوبودم  ابونیتهران وهمش خ
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 مهدا-

 +بله

 بگم یز ی چ کیمن -

 +بگو 

  نیاصالواسه هم رونیب میایگفتم ب نمیبخاطرهم زکنمیرروسوپرایام خوامیمن حامله ام وم-
 زبشن ی که خانوادمم سوپرا رانیاومدم ا

 ... ساداشت یکه سار ی خوشحال شدم اماته دلم غبطه خوردم ازحس ی لیخ نکهیباا

 کیروتوش گذاشت وبعدهم ک ششیآزما  دوجوابی خر یی جعبه کادو  شنهادمنیپبه
 می خونه رفت دوبهیخر

 آماده بشه  سایتاسار می کرد میقا خچالی تو  ی واشکی رو کیک

 کرد یدورهم نشسته بودن وفاطمه خانم هم داشت باتلفن صحبت م ونیآقا

لحظه توجه  کی مبل گذاشت وگفت: یزجلویروبرداشت روم  کیجعبه کادووک سایسار
 لطفا نیکن

 برگشت  نگاه هابه سمتش همه

 رداد یکادوروبه ام جعبه

 شهیباورم نم زمیعز ی:واا دوگفتیخند قه یبازش کردوبعدازچنددق رباتعجبیام
 گرفت  ساروتوبغلشی وبعدسار

وسط چه   نی به مابگه ا ی کی:د یوفاطمه خانم پرس  کردنیباشوک تعجب نگاهشون م هیبق
 خبره؟!
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 بارداره  ساجانی سار نی ش یمادربزرگ م نی دار گمیم کی جواب دادم:تبر  من

 گفتن  کی گرفتن وبهش تبر ساتوبغلیهم سار روانیاروسیوسان خسروخان

  ی به اوضاع درونم پ نکهیا یخوشحال شده بودامانگاهش به من بودمنم برا نکهیارباایسان
 زدمینبره لبخندم

وهمه توجه شون معطوف   زدیتوش موج م  ی وجوخونه خوشحال میکرد می روهم تقس کیک
 شده بود...  سایسار

 

  

 

گرفته بودن قراربودشب برن وبعدازناهارهم فاطمه خانم وخسروخان   طیربلیساوامیسار
 هم رفتن  روانیوس

ومن   میتوسالن نشسته بود ارهمیاستراحت کنن ومن وسان کمیبودن تا ررفتهیساوامیسار
 اربودیسان یبودم وسرم روپا دهیدراز کش 

 کنه یروداره تجربه م یخوب ساچقدرحسیوگفتم:خوش به حال سار دمیکش  ی آه

 دونمی ی ک یخوشحالم که خواهرم  ی لی:منم خدوگفتیبه سرم کش  ینوازش  اردستیسان
 انشاهلل خدااگرصالح دونست ماروهم پدرومادرکنه  شهیداره مادرم

 آه بود... ک ی من فقط  جواب

 کردن ورفتن  ی رخداحافظ یساوامیوساعت ده شب سار میخورد ی سبک شام
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که رفتن  ی وقت  میرفت آمدنداشت ی لیدورم خلوت بودوخ شهیهم ی ازبچگمن  چون
 نه یاحساس کردم که چقدرخونه هواش برام سنگ

 رفتم یرودادومنم پذ یگرد شنهادشبی دپیکه حال  گرفته منود  ارهمیسان

تابستون  نکهیباا میشد ادهیپ نیازماش مید یرس اورانیتابه بام ن میورفت میرفت باهم
 بوداماتوارتفاع بام هواخنک بود 

 قیعم یشدم نفس ها رهیبه روبه روخ نهیزدومنم دست به س هی تک نیماش اربهیسان
 هام کردم  هیآزادروواردر یو هوا  دمیکش 

ترم وتودلم شروع به درددل  کی سکوت برقراربودحس کردم اونجابه خدانزد نمونیب
 باخداکردم:

که   ی هرچ  اازبابتیخدا یی حرف ها  نیترازارعوف  ی لیاماتوخ اهتمی بنده روس امنیخدا
ممنونم   یقرارداد ارروتوسرنوشتمیسان نکهیازبابت ا کنمیازت تشکرم  یبهم داد میتوزندگ
 قیموومنوالیهستم ببخش  یبد  یکه اگربنده  خوامیخواسته ازت دارم ازت م کیا یاماخدا

 که مادربشم وبتونم حس مادرشدن رودرک کنم! ی بدون  نیا

 که بودآروم شدم...  ی باخداهرچ  ادرددلیو اربودنیاکنارسانیآزادآرومم کرد یهوا  دونمینم

 انه یکرده و یر ییتغ عتیوض نهیوچکاب تادکتربب نه یمعا میرفتیدمیماه گذشته بودوبا کی

 یعکس ها دنیروانجام دادم دکترباد ی نوشته بودورفتم سونوگراف  یمن سونوگراف  یبرا
  یدوار یام  یاالن خداروشکربهترشده وجا دبودوخبیتخمدانت شد ی گفت:تنبل ی سونوگراف 

 شوهرتم بهتر شده عتیانداخت وگفت:وض ی نگاه  ارهمیسان شی هست به برگه آزما 

 دوارباش یاداماامیم شیپ ی چ مینیبب  دتاانشاهللیداروهارومصرف کن همچنان

 گرفتم  یدوار یام ی حرف هاش کم دنیوباشن



 پیله پروانه 

139 
 

 گفت دکتر  ی :چ ستادوگفتیمنتظرم نشسته بودسرپاا رشی توپذ ارکهیسان

 بهترشده  کمی:اوضاعمون بالبخندگفتم

 رونیب م یگفت وازمطب زد   یخداروشکر  رلبیز

 م ینارفتیداروهاروگرفت وبعدبه خونه مامان ا ازداروخانه

 یشددکتررفت یمامان گفت:چ کردمیکه توآشپزخونه داشتم کمک مامان م ی موقع 

 +آره 

 گفت  ی خب چ-

 م یبهترشد  دوگفتی اررودیسان شی من وآزما  ی +سونوگراف

 رون یب دمیم پزمیشله زردم یخب خداروشکربراتون نذرکردم انشاهلل حامله شد-

 گونش زدم وازش تشکرکردم  یرو  یی ا بوسه

 ... میشام به خونه برگشت بعدازخوردن

 نی اکردم تو ساصحبتیکه سرم خلوت شدطبق عادتم زنگ زدم وباسار کمی مارستانیتوب
  دمیپرسیوحالش روم زدمیزنگ م ونیروزدرم کی ایچندوقت بعدازرفتنش هرروزو

 بعدازچندبوق جواب داد:

 سالم زن داداش گلم-

 ی+سالم خواهرشوهرخوب

 پدرمودراوورده  میارخرکیو  نیخوب که چه عرض کنم ا-

 گه ید نی اول هم ی+تحمل کن معموالماه ها
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 دراومد  چارهیربیپدرام ی ول  دونمیآره م-

 گه یبچه اونم هست د یکه بچه دارنشد یی توتنها زمیعز فشهی+وظ

 سوزه یبراش م  نومنتهادلمیهم  گمیمنم بهش م-

 وونهی وگفتم:د دمیخند

 خورهیگرفته گفت:مهدامن برم حالم دارم بهم م یی باصدا

 +باشه باشه خداحافظ

 خداحافظ-

داشت ودائم حالش بهم  ی نیارسنگیو ی لیشده بودوخ  ی واردسه ماهگ  ساتازهیسار
 ...خوردیم

توفکرم اومدکه   ونی زیبودم به صفحه تلو  رهیبه خونه برگشتم همونطورکه خ مارستانیازب
 یز ی چ نیبه همچ میبچه هارودعوت کنم روح هیصدف وفرهادوبق رمیبگ ی مهمون 

 ازداشت ین

 کرد   روباهاش مطرح کردم وموافقتش رواعالم هیبه خونه اومدقض ارهمیسان ی وقت

 خوب بعدازمدت ها... ی مهمون کی گرفتن  یدرتالش افتادم برا ومن

 

  

 

 م یوبعدبه خونه برگشت مید یکه الزم بودروخر ی هرچ  میفروشگاه رفت اربهیباسان
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  ،زهراوحامدوساراوبهی دوعل یدونه زنگ زدم بچه هارودعوت کردم صدف وفرهاد،مهش  دونه
 م ی هم دعوت کرد ارعرفانیخواست سان

خونه دست   دمانیتوچ کممی کردم و  یر یوهمه جاروگردگ دمیخونه کش  یسرروبه  ی دست 
 خونمون   انیبودکه قراربودب یبار  نی اول هیبه جزصدف وفرهادبقبردم

 یومشغول پختن غذاشدم،زرشک پلوبامرغ وفسنجون روبه عنوان غذا دارشدمیب ازصبح
 درست کردم  ی اصل

غذادرست کردم ژله چندرنگ  شیهم به عنوان پ وکشک بادمجون روقارچیش سوپ
 دسردرست کردم  یبرا ارهمیوکارامل وساالدکاهووماست وخ

 رونیازحموم ب ی کردم تاوقت  سیخودم که اومدم ساعت پنج عصربود برنج روهم خ به
 اومدم بزارم بپزه 

تنم کردم  ی رنگ ی مشک   زلمهیشوم حاضرشدم نهیآ یگرفتم وجلو یمختصر  دوش
 سرم بستم یباال  ی هام پام کردم موهام روهم دم اسب ی رنگ ی وشلوارزغال 

 واردشد  ی نیریجعبه ش ارهمیسان

 دم یمبل چ ی زجلویم یتنقالت رو،رو  هیهاوبق وهیم

 خونه زده شد زنگ

 وفرهادواردشدن صدف 

 کرد  یی خوش آمدگو یی ارباخوشرویسان

 ی دوعلیربع سارااومدوبعدش هم مهش کیبعداز

 همزمان باهم زهراوحامد عرفان هم اومدن  کردم یی را ی که ازشون پذ کمی
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 بود دهیچی خنده توخونه پ ی وشوخ  یصدا

 بود یر یبودن وحامدهم پسرسربه ز ی خانواده زهرامذهب  ومدنیبهم م ی لیحامدزهراخ

شدازبس که رنگارنگ   کیهم اشتهاتحر زخودمی م دنیباد  میدیروچ زشامی هم م باکمک
 شد

 کرد ی م ارباافتخارنگاهمیوسان   کردنیم فی ازدست پختم تعر همه

مهداخانم   شیچندجلسه پ کی ایشماب دجانیمهش  گمی:مدگفتیروبه مهش  طنتیباش ی عل
 یر یادبگی رو مروشکستنین مونیالاقل تاعروس یر یادبگی یآشپز  کمیتا

 زدباعث خنده جمع شد  ی پاعل یدرو یکه مهش  ی مشت

 نیهاروتوماش ظرف  زباصدف ی بعدازجمع کردن م میخنده خورد ی روهم باشوخ شام
 م ی دیچ یی ظرفشو

 وبه همه تعارف کردم  ختمی ر یی چا  ی نیس کی

وحامدوزهراهم   رنیگفت که قراره اسفندماه مراسم بگ شونیعروس یبرا  مشیازتصم ی عل
 سال رو  کیقراربودعقدکرده بمونن 

 کرد یعرفان به ساراشدم که داشت بازهراصحبت م قیدق یمتوجه نگاه ها  ومن

 رفتن  ی هاتشکرکردن وبعدازخداحافظ  بچه

 خونه رومرتب کردم وظرف هاروهم جابه جاکردم کمی

ممنونم   ی کاشت وگفت:کدبانومن بابت همه چ  میشون یپ یرو یاومدوبوسه ا ارسمتمیسان
 یخسته شد ی لیفرداخ یکارروبزاربرا هی بودامشب بق ی عال

 خوابم برد... بالشت یخسته شده بودم تاسرم روگذاشتم رو ی لیخ واقعاهم
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 وچشم انتظاربودم! کردمیم داروهارومصرف 

 ی فرق عتیقبل وض یکردوگفت باسر  دمینبارناامیا  ی دکتررفتم ول  شیچکاب پ یبرا
 نکرده...

  ی ومهربان تیتمام معصوم دنشی رواوردن باد  نیمثل آو  یی دوباره بچه ا مارستانیتوب
 چشمم نقش بست ودلم گرفت ازسرنوشتش  یجلو نیآو

کمتربودومشکلش بعدازتولدش   ی لیخ نی ازآو شی ماریکردم دوزب ی دگ یرس عتشیوض به
 شکل گرفته بود 

  قیهم تزر ک ی وت یب ی زخم دارگذاشتم وآنت  یی ها یمخصوصش روجا یها بالبخندپانسمان
 همش برام زنده شد نی آو ادوخاطرهیکردم

قشنگ  یتونوزاد نی کردم چقدرچهره آو اررونگاهیسان یبه خونه آلبوم ها بعدبرگشتنم
 کرد یم یی صورتش خودنما یهم رو  یکوچک قرمز  یبوداماتاول ها

روانجام بدم تاازسالمت نوزادم  شات یآزما  ی فکرکردم اگرباردارشدم حتماتمام  نیا وبه
 باخبربشم..

 

  

 

دکتررفتم   شیماه هم پ نی سوم یبرا می من بود یارمنتظرباردار یمن وسان گذشتیروزهام
 ی چ  دونمی رودراوردوگفت:من نم نکشیکردوع ارنگاهیمضطرب من وسان  یدکتربه چهره ها

 اف روبهتون بدم   یو یشنهادآیکه پ دمیم  حیاماترج دبگمیبا

 دکتر؟  ی چ  ی عنی:دیازمن پرس ارقبلیسان
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عمل  کیبا رهیگیخارج ازرحم شکل م لقاح ی عنیبه صورتش انداخت وگفت: ی دکترنگاه
 رهیگیلقاح شکل م شگاهی وبعدتوآزما شهی برداشته م ساده ازخانم تخمک وازشما اس*پرم

 . شهی وبعدنطفه به رحم انتقال داده م

 :راه آخرمونه؟ دمیبااسترس پرس من

 باشه تونهیم نیراه هم نیبهتر  نیهست ف یضع یتوبارور  ی لیبنظرم چون شماخ-

 روانجام بدم یمن حاضرهرکار   گهید نیداد:مطمئن ارجوابیسان

امابنظرم  نیانجامش بش  دچندبارمجبوربهیوشا  دهیباراول جواب نم دمعموالهمونینیبب-
 ن ی ریگیجواب م نیکارروانجام بد نی اگرا

 ؟ ی گ یم ی به من انداخت وروبه من گفت:شماچ  ی ارنگاهیسان

 م یبد انجام دوننیدکترصالح م ی+هرکار 

 روهم بهمون داد  میدادیروانجام م دعملیروکه با  یوقت زدوآدرس اون مرکز  دکتربرامون

 میهفته فرصت داشت کی

 م ی دادیم دانجامی با شات ی آزما یکسر یقبل ازعمل  یبرا

دادم به   هیروتک سرمرهیبگ وهیتابرام آبم اررفتینمونه ازخونم فشارم افتادوسان بادادن
 وچشمام روبستم  شگاهی آزما ی وارسنگ ید

 روبخور  وهیآبم نی اایب زمیاعزیگونم نشست وگفت:ب یارروینوازش سان دست

 روبه سمت دهنم گرفت  وهیآبم ی  ن

 بهترشد  کمیوحالم  دمیجرعه نوش جرعه
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شدمنتظرنشستم   یر یشدووارداتاق نمونه گ امادهدادیانجام م شی دآزمایبا ارهمیسان
 اومد...  رونیساعت ب میبعدازن

 نبود  ی اف مشکل یو یآ یهااومدوبرا  شیآزما  جواب

 میمرکزرفت  اربهیوسان دبامامانیرس روزعمل

 بود  ی وکوتاه  یی عمل،عمل سرپا یبرا می شد آماده

 م ینطفه هم بهمون دادن وبه خونه برگشت روزقراردادن

آرومم   اربودکهیاون روزهااصال آرامش نداشت ونگران بود... وفقط آغوش سان آرامش
 کرد یم

 گفتیداشت ذکرم نیدرمنتظرم بودن ومامان مه ارپشت یوسان  دمامانیرس ی اصل روزعمل
 خوندیتوسل برام م  یودعا

 عمل  انیکوتاه وبعدهم پا  ی هوشیب کی

وعطسه وسرفه   کردمیکارم دتاچهارروز یبعدازعمل به مراتب سخت تربودنبا یها مراقبت
 ممنوع هم بود 

 داشتم یدمیواضطراب واسترس هم نبا  بودمیم ددرآرامشیهم با ی روح ازلحاظ

 اعدمیو  یتاازمقدارهورمون هام متوجه باردار  شگاه یآزما  رفتمیدمیروزگذشت با  دوازده
 م یبش  میباردار

 اد یجواب م گهی هفته د کیانجام شدگفتن تا شی آزما

ساعت  یگذشت ومن چشم دوخته بودم به عقربه ها یهفته به کند کی اون
 م یگرفتن جواب بر یبرا شگاهیآزما ادوتابهیاربیتاسان



 پیله پروانه 

146 
 

 یگفت:مهداتوکل روبه من  رشیمعطل کردن ومسئول پذ  کمی

 +بله

 خانم هیمنف-

 سرم یشکوهش آوارشدرو  یعظمتش باهمه  ی جهان باهمه  تمام

 کله تکون دادم وگفتم:ممنون  ی سخت به

 شدمهدا  ی دچیپرسیم ی کرده ینگاهم م ارنگرانیسان

بغض  ونیدومیبغضم ترک می شد کینزد  نیاومدم وبه ماش رونیب شگاهیکه ازآزما  ی وقت
شده باشه که منوانقدربهم  تونهیم ی چ شده؟بنظرت  ی بلندگفتم:چ  یی باصدا هیگر
 بوووود  ی ارمنفی بودسان ی زه؟منف یبر

خوددکترهم گفت ممکنه  ادتهی دهیبه آخرنرس اکهیآروم باش مهداتوروخدا خودتونبازدن-
 انقدر  دنباشیدفعه اول جواب نده خانمم ناام

 کردمیم هینشستم و توسکوت گر  نیحرف توماش بدون

 صالح  ارمنوببرامامزاده ی:سانارگفتمیزذهنم گذرکردوروبه سانا یفکر 

 چرا؟ -

 خلوت کنم باخودم وخدا ازدارمی+ن

 سمت امامزاده رفت   ردادوبهیی رروتغیمس

 نی دادم وگفتم:توا هیتک  حیسرخوردم وسرموبه ضر نیزم یوبه داخل رفتم رو چادرگرفتم
بچه داربشم   ی به راحت  تونمی نم گهید یایلیمثل خ نکهیازا دمیدم،ناامیناام ی لیچندماه خ

 کردمیم اوج گرفت وهق هق م هی لذت وطعم خوش مادرشدن روبچشم گر تونمینم
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  رونشیب فمیازک دیلرز فمیتوک میشدم گوش رومکه آ  کردمیچقدرگذشت اماحس م دونمینم
 دادم:  اربودجوابیاوردم سان

 ؟ی اینممهداجان االن سه ساعته منتظرم-

 ساعت گذشته؟  +واقعاسه

 منتظرتم دونیوقته دورم ی لیخ زمیآره عز-

 ام ی+االن م

اوردم وپام کردم چادرروهم  رونیآخرم روزدم وکفشاموازتوساک ب یحرف ها  حیضر روبه
 رفتم  نیامامزاده به سمت ماش اطیدادم وازح لیتحو

 صدام روبردم باال   شگاهی آزما یدجلوی:ببخش ارگفتمیروبه سان ی جون ی بالبخندب

 دمیحق م بهتزمینداره عز ی بیع-

 کرد یرفتارش م فتهیشترشی باالبودمنوب ی لیکه درکش خ نیمهربون بودنش وا نیا

 ... دمیبدون خوردن شام باخوردن آرامبخش خواب میخونه رفت به

 

  

 

 د یرود شمی مطب دکتررفتم آزما به

 زشی مادرازپشت م کیهم مثل  یام گرفت دکترمنوچهر  هیباجوابش دوباره گر ومن
لندشدوکنارمن نشست ودستاموتودستاش گرفت وگفت:مهداجان دخترم ب
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اف هم باردارنشده وآخرسربه  یو یداشتم که با پنج بارآ یانقدرزودنبازخودت رومن مورد 
 ن یکه انجام بد کنمیشنهادم یهم پ گهیکباردی یمن برا زمیباردارشدعز ی ع یطورطب

 جوونه زد دتودلمیحرف هاش ام دنیباشن

 به عمل دوباره نبود یاز ین گهیبودود شگاهیتوآزما  میقبل یها ازنمونه

 عمل قراردادن نطفه داخل رحم یبرا میاررفتیبامامان وسان  دوباره

 ارهمیدوسانیچرخیومامان مثل پروانه دورم م ناموندمیتاچهارروزخونه مامانم ا بعدازعمل
 برام  گرفتیم  یمقو ی ها ی همش خوراک 

 هورمون رفتم  شی آزما یروزدوباره برا بعدازدوازده

 یهفته زمان بردجوابده  کیقبل  یگرفته شدومثل سر  نمونه

 دواربودمیقبل ام یسر  برعکس

 ومدیمهم داشت وهمراهم ن یقرارکار  کی اریسان ی روزجوابده 

 شده  مثبتگمیم کی زدوگفت:تبر یلبخند رشی مسئول پذ ستادمیرفتم ومنتظرا  خودم

 لبخنداکتفاکردم کیاماتنهابه بپرم ماچش کنم  خواستیم دلم

 به خونه مامان وبابارفتم  دمیخر  ی ن یریوسرراه ش رونیزدم ب شگاهی ازآزما

 خودموتوبغل مامان انداختم وگفتم:مامان مثبته  ی باخوشحال 

 باشه ی بسالمت زدلمیمنوازخودش جداکردوگفت:مبارکه عز  مامان

 گفت  کیبغلم کردوتبر  باباهم

 اربشه به پدربچه که خبرد دهیرس نوبت
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مامانم   گرفتیتواتاق نشسته بودم داشت ازمامان سراغ من روم ارازدفتراومدومنیسان
 قدم هاش اومدبعدبادوتقه به درواردشد یگفت من تواتاقم صدا

 تخت بلندشدم بالبخندبه سمتش رفتم یازرو

 ی ر یروبگ شیجواب آزما  ی شدرفت ی نگاهم کردوگفت:چ ی سوال

 +آره رفتم گرفتم 

 شد؟ یخب چ-

 مثبت بود  ی بهت باباجون گمیم کی +تبر

گذشت  قهیچنددق دونم یدونمیتوچشماش جمع شده بودمنوتوبغلش کش  اشک
 ...اشکرت ی:مهداممنونم خداوگفتزد میشونی پ یرو یی منوازخودش جداکردبوسه ا

 سهیک یر یازشکل گ یمطب دکترمنوچهر  میرفت  ی پرونده وانجام سونوگراف  لیتشک یبرا
  نیتامیوانواع و فولیدوفیاس کی مثل فول ی ت یتقو یبود وداروها  ی راض نیوجن یباردار 

 زکرد یهاروبرام تجو

 مطلق باشم  داستراحتیبرم سرکاروبعدازاون با تونمیم ی گفت تاپنج ماهگ وبهم

که  یباوجود فندق کوچک  میخوشبخت کردمیحس م  داکردومنیپ گهید  یروزهاعطربو
 شد ی م کردکاملی داشت درونم رشدم

 خوشحال شدن وذوق کردن  ی شدن کل میباردار ی هیمتوجه قض ی وقت  ارهمیسان خانواده

 ... کردلیروتکم مونی دختربودخوشحال ساکهی فرزندسار تیشدن جنس ومشخص

 ی ومن وارددوماهگ گذشتیروزهابه سرعت م اماتحمل کردم شدمی م تی اذ کمیتوکار
 دادمیانجام م ی دغربالگر یشدم وبا
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 المونیجواب اومدازسالمت کامل بچه خبردادوخ هنکیانجام شدوبعدازا ی کل یغربالگر 
انجام   یغربالگر  گهیکباردیی قرارشدکه توچهارماهگ یشنهاددکترمنوچهر یراحت شدوبه پ

 میمطمئن بش نیبشه تاازسالمت کامل جن

که   دنیخریالبته اسپرت م وردنی وم دنیخریم یوباباازذوقشون لباس واسباب باز   مامان
 بود دخترونه وپسرونه نیب

 .بشه اتاق بچه.. نیآو وقرارشداتاق

منوواداربه خوردن  خواستیم  ارمدامیشده بودم وسان لیم ی نسبت به غذاخوردن ب کمی
 ارخانینه شما سان شهی حال من بدم گفتمیغذاکنه وهربارمن باحرص م

 بخورحرف نباشه گفتیهم بااخم جذابش م واون

 ...می کردیم یسپر  میروداشت ی خوب یروزها

 

  

 

شدت به   شدبهیکردوبزرگترمیکه درونم بودداشت رشدم  یی وبچه ا رفتنیم ی ن یریروزهاباش
 ومدخونه یهرروز باآلوچه ولواشک م ارهمیداشتم وسان شیگرا  جات یسمت ترش

  نی قلب بچه روبشنو یکه صدا نی خوایدمیودکترازمون پرس میرفت ی سونوگراف  یبرا باهم
 بله میگفت  اقیجفتمون بااشت

داشتم که تابه اون روزتجربه نکرده  ی حس دیچیتندبچه تواتاق پ  یتپش ها یصدا
که داره اشک شوق  دونستمیچشماش گذاشته بودوم یاردستشوجلویبودمش وسان

 میتخت بلندشدم ولباس هام رومرتب کردم وازمطب خارج شد  یازرو زهی ریم
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 ...رفتیوقربون صدقمون م گذاشتیشکمم م یدستشورو   ی رانندگ ارموقع یسان

 دیرس تیجنس نییتع  ی دوم وزمان سونوگراف  یشدم وموقع غربالگر  ی واردچهارماهگ 

شدبه   رهیدکتربادقت خ میرفت ی سونوگراف  یانجام شدوبعدبرا یغربالگر 
 ی  پسرکاکل زر  کیشما ی:مهداجان بچه توروگفتیمان

 ممنونم دکتر  ی لیازته دل کردم وگفتم:خ یا خنده

 ...توربودیبه مان رهیبودوخلب هاش  یرو یلبخند ارهمیسان

من افتاده بود زنگ   یوشادباش باردار  ی نیریش یبرا ی مهمون  کی  یبرا اردرتالشیسان
بچه هادعوت به عمل اوردومنم پدرومادرم روهم دعوت  زرزروکردوازتمامیزدرستوران وم

 کردم 

کرم رنگ داشت باکت   میرنگ مال کیروکه  زمییحاضرشدم مانتوپا ی رفتن به مهمون  یبرا
 کردم ارستیکرم سان

 م یکرد ی بودن سالم واحوال پرس دهیمامان وباباقبل ازمارس میکه رفت ی وقت

 مراقبم باشه  گفتیکردومیارمیمن روبه سان زسفارشیزریبابار

مامان  یقربونت برم که دار  گفتیکردومیصدف دائم منوماچ م دن یازراه رسهم هیبق
 یشیم

 گفتن   کیوبهم تبر دنم یبه آغوش کش  دوساراوزهراهمیمهش 

 بودن  دهیخر یبودن که بچه پسره براش اسباب باز  دهیفهم وچون

باالانداخت وروبه من  یی هرکس روگرفت صدف ابرو  یاومدوسفارش ها گارسون
 پاش کرده  زوبهیبخاطراون فندوق خان بر ی حساب لیآقاوک نمیبیگفت:م
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 م ید یکش  ی که چقدرسخت  ی دون یخوشحاله خودت م ی لی+اره خ

 مهربون شه کمیفرهاد نیمنم بزارم حامله شم بلکم ا دونمیم-

 غذاهاحرفمون ناتموم موند  بااومدن

 قاشق بخورم  کی  ی غذابدم اومدنتونستم حت  یمشغول شدومن ازبو هرکس

 شام همه تشکرکردن ورفتن  شدنبعدازتموم

 شد... مونیزندگ گهید  ی ادماندنیبه  یشب هم مثل شبا نیا

 گرفتم و ی مرخص  مارستانیواستراحت مطلقم ازب مانیزا یبرا

  کی ی ول  ازداشتمیارنیسان شتربه یب ی استراحت مطلقم شروع شده بودوازهرزمان  دوران
تواتاق  ومدخونهی هم که م ی وقت ی دردست گرفته بودمدام مشغول بودحت نیپرونده سنگ
 !کردمی برخوردم نیوباهاش سرسنگدلخوربودم  ی لیازدستش خ شدومنیکارمشغول م

  تونستمیهم چون استراحت مطلق بودم نم ی بودم وازطرف داکردهیپ تی بوهاهم حساس به
 رفت یموندومیوچندساعت درروزهم کنارم م ووردبرامیوم پختیکنم مامان غذام یآشپز 

واردخونه شدمنم   دانداختیارکلیبرام شام اورده بودورفت بعدرفتن مامان سان مامان
 رومشغول مرتب کردن خونه نشون دادمخودم 

 سالم کیسمتم اومدوکوسن مبل روازدستم گرفت وگفت:عل به

 +خب سالم

 ؟ یکن داستراحتیمگه شمانبا-

کوسن مبل به بچه ات   دونه یراحت  التیبعدم خ کردمی+تااالن داشتم استراحت م
 کنه یواردنم ی بیآس
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 بامن؟  ی کن یمهداچراانقدرسردبرخوردمچت شده -

 ست ین میچی+ه

 شدم؟ تیکردم که باعث ناراحت یمن کار  رکردهییرفتارات تغ فهممیم ستمیبچه که ن-

 ت ی کوفت ی+نه شمابروبچسب به کارت واون پرونده ها

 آره؟  ی ناراحت نی اهان پس شماازا-

ونسبت  یمشغول کرد  ی روحسابوتوخودت  ازدارمین شتربهتیب ی +آره چون االن ازهرزمان 
 یتی اهم ی به من ب

 نهی شغلم ااماچه کارکنم ستمین تیاهم ی ب-

 یکن یشغلت م یمنوبچه ات روفدا ی+دار 

 حرف رومهداخانم نینزن ا-

بچه  ن یا یلباس برا کهیت   کی  میهنوزباهم نرفت ی پنج ماهم شده ول  نیبب ی +باشه ول
 م ی هنوزاتاقشوآماده نکرد میهمه منتظرش بود نیکه ا یی بچه ا میبخر

 ...دیخر میریم کنمیم لیگونم زدوگفت:فرداکاروتعط یرو  یی ا بوسه

 میدبرداشت یسف ی روطوس  لشیست وسا ی سمون یدسیخر میرفت

 نمشون یتاسرفرصت وبااومدن کمدوتختش بچ میگذاشت  دتواتاقیبعدازخر

مزه برنامه نگاه   ی ب یبه حرکات مجر  ونی زیبه صفحه تلو  رهیحوصله نشسته بودم وخ ی ب
 اومد  فونیزنگ آ یکه صدا کردمیم

 آب روبزارم  یسمت آشپزخونه تاکتر بودن دربازکردم ورفتم وصدف دیمهش فونیرآیتوتصو 
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شکمم که داشت روزبه  دنیهم اومددرروبازکردم وصدف باد  ی زنگ درورد یصدا
 مامان عجوزه ت کلیعشق خاله گندبزن به ه نی:آفر دوگفتی شدخندیروزبزرگترم

 وگفتم:گمشو دمیخند

 واردخونه شد دباخندهیمهش 

  ایهپل شد ی لی:مهداخزگفتیدم یاتاق بچه رود  لیهمونطورکه رفته بودوداشت وسا  صدف 
 ی دیچیبچه روم لیالاقل وسا

 اد یگفتم:منتظرم تختشوکمدش ب گذاشتمیزمیم یرورو یی چا ی نیس همونطورکه

 آهان-

 شام پخت  یکه هوس کرده بودبرا یی بودن وصدف برام غذا شمی هاتاغروب پ بچه

 خوش رنگ ولعاب صدف روخوردم یواون غذا  ارنموندمیمنتظرسان

 خوابم برد... یکه چجور  دمیونفهم دمیکاناپه دارزکش  یظرف هارو بعدازشستن

 بخواب  اسرجات ی:مهداجان پاشوبدارشدمیاربیسان یباصدا

 +ساعت چنده؟ 

 ده شب-

 خودموبه تخت خواب رسوندم وادامه خوابم روتاصبح رفتم... ی دار یخواب ب ونیم
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  یروگذاشته بودبرا نشیارماشیدکترسان شیپ رفتمیدمیماهانه ام با نه یومعا  چکاب یبرا
 من وخودش باآژانس رفته بوددفتر 

 یروجلو  نیماش کنهیم بمینفرداره تعق کیحس کردم که  رفتمیمدت که داشتم م تمام
 مطب پارک کردم 

 بود  ی راض طی ام روکنترل کردوازشرا گهید یزایباالدکتروزنم وچ ورفتم

  ستیدو  کیهمراهم بود  کنه یم بمینفرداره تعق کی برگشت هم همون حس که  موقع 
 دم ید نهیرنگ روازتوآ  یی وشش آلبالو

 روپارک کردم  نیوماش نگیرفتم توپارک تیاهم ی ب

دهنم قرارگرفت   یجلو ی به درکه دست  نداختمیدمیباالوداشتم کل باآسانسوررفتم
 زن بود  کی واریسمت د دبهیومنوکش 

 یروهم دراوردمارال بودباچشم ها شیآفتاب نکیدهنم برداشت وع یدستشوازجلو
 قرمزومتورم 

 یبرا ی سال نشده توله پس انداخت  کیهنوز نمی به شکمم کردوگفت:مب ی باپوزخندنگاه
 لیآق وک

 یخوای م ی چ  نجاازمنیا ی+بتوچه توچه کاردار 

 ی  داداش مهردادموبابام روفرستادن باال شرفتیشوهرب نیا زت یهمه چ ی ب یاون بابا-
 هفته س داغ گذاشتن به دلمون  کیداراالن 

 دادیگلوم وفشارم ی  بودرو دستشوگذاشته

 که دستشوبرداشت کردمیخرخرم ومدوداشتمی داشت بندم نفسم
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که بابات سرمون اورده   یی همون بال یکردوگفت:دوست دار  ی ک یریستیه خنده
 ارم؟یروسرتواون بچه توشکمت ب

 کردمی م دوحسیلرزیبدنم لونه کرده بودوزانوهام داشت م یتمام سلول ها یتو ترس
 وزنم روندارن یپاهام توان نگه دار 

 !رمیتقص ی گفتم:مارال...من....متاسفم امامن....ب دهیبر دهیبر

بدقدم پاگذاشت  ی!جالبه ازاون روز ؟ یر یتقص ی توب  ی ک- کل  تیتوخانواده مابدشگون ی که تو 
 خاندانمون روگرفت!

  ع یکه هلش دادم عقب وبه صورت دورفتم سمت خونه سر ووردسمتمیهجوم م داشت
 واردخونه شدم ددرروبازکردمیباکل

 ازتون  رمی گیانتقام مرگشونوم  مونهیتقاص نم ی :کارتون بدوگفتیبه درکوب ی محکم  مشت

 شد یگلوم مونده بودوداشت کبودم یهام روعوض کردم ردچنگ وانگشتاش رو لباس

 دونمینم کردمیوهق هق م ختمیریمهابااشک م ی بهم واردشده بودب  ی شوک ازشدت 
بسته   ینشسته بودم که صدا ی ک یسردوتوتار کی سرام یچندساعت گذشته بودکه رو 

 اراومد یسان یشدن دروبعدقدم ها

 خوابمون روروشن کردوبه سمتم اومد اتاق  المپ

  عتتیوض نی دورت بگردم چراباا شدهینگران گفت:مهداجان مهداخانم چ یی باصدا
 نجا یا ی نشست 

 ه یرگریزدم ز یشتر یبلندشدم وخودم روتوبغلش انداختم وباشدت ب ازجام

سکته ام  یشده؟دار یچ ی بگ یخوا ی:نمکردگفتیکه داشت سرم رونوازش م ی اردرحالیسان
 ها  یدیم
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 ار ی+سان

 جانم-

  ی سرت اومده ک یی متعجب گفت:مهداچه بال یی دفعه نگاهش افتادبه گلوم باچشما  کی
 ؟ یحرف بزن  یخوایکارروکرده؟نم نیا

 کرد یهق هق گفتم:مارال اومدتوراهروساختمون داشت خفه ام م ونیم

 حسابشونوبرسم بده تابرم حیدرست توض ی چ  ی عنی-

 دادم حیتاآخرماجراروبراش توض ازاول

 یبکنه اما من تودلم بدجور  تونهینم یکار  چیدادکه ه  یدوار ینوازشم کردوبهم ام ی کل
 شده بود  ی خال

 ی لیخ  نیشده بوددستگاه فشاراوردوفشارم نه بودا ارنگرانیسردبودوسان ی لیخ دستام
 خانم باردارخطرناک بود کی یبرا

 زوربه خوردم دادقندوباگالب اوردبه  ارآبیسان

 کرد  یبلندشدوآشپز  خودشبعدم

  دمینداشتم وباخوردن چندقاشق کنارکش  لی م ی درست کرده بودول  ی ساالدماکاران
 ارتشکرکردم یوازسان

 ی دست   دمیبه شکمم زدوبچه ام افتاد ازخواب پر ی که مارال ضربه محکم  دمی د توخواب
 زخوردنیبودامال هدیحسش کردم هنوزبه لگدزدن نرس ردستمیوز  دمیشکمم کش  یرو

 کردمیهاش روحس م
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شکمم بود وباپسرم صحبت  یکرد دستم همونطوررو ختنیاشکام شروع به ر دوباره
 آخه... ی جون من  مهیوفتادتونیواست ن ی کردم:مامان دورت بگرده خداروشکرکه اتفاق

 دهیخر اررنگیاتاق بچه سرگرم کرده بودم سان دنیداشتم اماخودم روباچ استرس
  قاهمونیکردم دق ی جاهاش رونقاش ی خودم اتاقش رورنگ کردم وبعض  قهیبودخودم باسل

 بچه ام بسازم یدخترونه ام دوست داشتم برا یاهای تورو شهیرودرست کردم که هم ی اتاق

دورتادوراتاق انداختم  ی تخت کاراتاقش تموم شدبالبخندنگاه یزباالیکردن آو زونیباآو
توهم دوستش داشته  دوارمیوگفتم:ام دمیشکمم کش  یرو ی چقدردوستش داشتم دست 

 فندوق مامان  ی باش

 که خوردمن به نشونه دوست داشتن اتاق برداشت کردم... ی ک یکوچ تکون

 

  

 

روازخودم  یمنف  یانرژ  کردمیم  ی بدبودم اماسع  یمنتظراتفاق ها داربامارالیروزد ازبعداون
 دورکنم... 

  خواستیدم غروب بودوم میگذرونده بودوقت  ی وباهم کل   شمیازصبح اومده بودپ صدف 
شام نگهش داشتم صدف هم زنگ زدبه  یاصرارکردم برا ی بره که من کل 
 بعدازتموم شدن کارش اومد فرهادوفرهادم

 ومد ی ارنیبه ساعت چشم دوختم سان ی هرچ 

 غذاسفارش دادم  رونیزدم وازب زنگ

 دمیروچ زشامی غذاهااومدوم
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 قراره ی کردم اون هم ب خوردوحسی وول م ی آشوب بودوبچه هم حساب دلم

وبعداون خانم اپراتور  کنمیبوق صبرم  نیبوق دوبوق تاآخر  کیبرداشتم  تلفن
 باشد"  ی نم یی "مشترک موردنظرقادربه پاسخگوگهیم

 جواب موند  ی تماس گرفتم اماب  همگهیچندبارد

 کردم یم یباغذام باز  لیم ی وفرهادهم غذاشون روخوردن منم ب صدف 

طول  دکارشیمتوجه حالم شده بودوگفت:نگران نباش شا صدف 
 مونده  کیداصالتوترافیشا دهیکش 

کارشو تاساعت  شهیارهمی!سانستیارنیسان ومدنین لیهادل نیکه ا  دونستمیم ی ول
پرونده هاتودستش  نیتر   نیوسنگ نیاگرسخت تر  ی حت کنهیم لیهشت شب تعط

 باشه... 

بدنم  ی شست من ازشدت استرس نگران  کردوبعدظرف هارم زروجمع یخودش م صدف 
 ازجابلندبشم تونستمی کرخت شده بودونم

گرفتم عرفان  شویدفتر روگرفتم منش  رفتمیراه م ی هم گذشت باگوش میازده ون ساعت
 کرده وبرگشته خونه  لیهمشون گفتن سرساعت مقررتعط ی روگرفتم ول 

دلم برام خبراورده   ختمیریآروم آروم اشک م دادومنیداشت شونه هاموماساژم صدف 
 اتفاق بد...!  کیبودخبر

 گذشت که تلفن خونه تودستم زنگ خورد  ازدهیاز ساعت

 دادم و  اربودجوابیسان ی گوش  شماره

 :مهداجاندیچیپ ی حالش توگوش  ی ب یصدا
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 ؟ یی ارتوکجایسان شده ی گفتم:چ هیباگر

 مارستانم ینگران نشوامامن االن ب نیبب-

 مارستان؟ یکدوم ب ی چ  یبرا مارستانی+ب

 شدهنیی فشارم باالپا کمی  ستین می زیدوتادزدبهم حمله کردن چ-

 ؟ یمارستانیکدوم ب گمیارمی+سان

 امیم  شمیوقت خودم مرخص م هی یای...نمارستانیب-

 گفتم:باشه تیاهم بدون

 مارستان یب یمنوببر  ی زحمت بکش شه یقطع کردم وروبه فرهادگفتم:م تلفن

 م یحاضرشوزودتابر  فمهیوظ ی زحمت چ -

 میرفت مارستان یمانتوموتنم کردم وباصدف وفرهادبه سمت ب  ع یسر

 ارفرحمندکجاست؟ یرسوندم وروبه مسئولش گفتم:سان مارستانیبه اورژانس ب خودم

 ازچپ  ی تخت سوم -

 که گفت رسوندم ی به آدرس خودم

غرق خون بودتعجب کردم خودش خواب بودودستش   ارکهیدسانی سف رهنیپ دنیباد
 بود  ی چیپباند

 دارشدیتکونش دادم تاب  ی کم

 گه؟یشدنه د نیی فشارباالپا هیاالن  نیباالرفته گفتم:ا یی باابرو

 ؟ یایمگه نگفتم ن-
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 نگاهش کردم وگفتم:جواب منوبده باحرص

 ی خب نخواستم نگران ش-

 ؟ یشد ی شکل نیتوچراا  نمیبده بب حیتوض   اردرستی+سان

سرم  ختنینوبخت هار نیا ینوچه ها ومدمیکرده بودم داشتم م لیدفترروتعط ی چیه-
 ی ک یباچاقوزدتودستم  شونمی کی رشدمیکه من باهاشون درگ رنیروبگ فمیاول خواستن ک

 زدتوشکمم گشونمید

 نگاهش کردن  ارومتعجبیبودن اومدن باالسرسان ستادهیوفرهادم که دورترا صدف 

 تارشد  رهیبرام ت  شدوجهانیچ دمیبودنفهم ارافتادهیسان یکه برا ی اتفاق دنیازشن

 دمیبه مشامم خوردچشمام روبازکردم وفهم ی مارستانیتندالکل ب یچشم بازکردم بو ی وقت
 هستم  مارستانیتواورژانس ب

 :جانم ستادوگفتیسرم ا یباال مهیصدف روصدا زدم سراس ع ی وقا یادآور یبا

 شد؟ یارچی+صدف سان

 بزنن  هیبردنش تازخم دستشوبخ-

 ؟ ی +شکمش چ 

دکترهم   قهیعم ی لیزخم دستش خ ی ول ندارههیبخ ازبهیون  ی دکترگفت زخم شکمش سطح-
 ده ینرس ی بیکه به تاندون دستش آس نی گفت خداروشکرکن

  کردمینکردن مبارزه م هی گر یکه داشتم برا ی شدم ودرحال رهیقطرات سرم خ به
 روندارم روزروتموم کنه که من کشش نی گفتم:خدافقط ا

 گذرهی:مهداانقدرغصه نخوربخدامدوگفتیدستم کش  یرو ی دست نوازش  ف صد
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روزهام بااسترس وغصه کرده همه دمیوتهد دمیکه مارال رود  ی+بخداصدف ازاون روز 
 خوردن گذشته 

زن  یکه استرس برا ی دونینکن مهداباخودتواون بچه توشکمت خودت م  ینجور ینه ا-
 باردارممنوعه 

 من  شیشده بودوبافرهاداومدن پ ارتمومیدست سان هیکاربخ

 ای مگه من نگفتم ن یچرااومد  شهیزدوگفت:توکه حالت بدم ی جون ارلبخندکمیسان

 خب ووردی+دلم طاقت نم

:حال مهداازسرشب بدشده بودازشدت استرس شماروهم که ارگفتیروبه سان صدف 
 بدترشد  گهید دید ینطور یا

مارورسوندخونه دم   ی فرهادباوجودخستگ میاومد رونیب مارستانی تموم شدوازب  سرمم
 میدرازشون تشکرکردم به خونه رفت

نگرانش بودم که  دیمسکن خوردولباسش روازتنش دراوردوبدون لباس خواب ارقرصیسان
 داشت  یز ییسرمانخوره هواسوز پا

روبالشت گذاشتم  خودمم سرممتوجه شدم که بخاطرزخم هابدنش تب دارشده اماخب
 شدم  کیارنزدیانس شدبه یکه م یی وتاجا 

 باماست...  کطرفهیشروع جنگ اتفاق تازه نی که ا دونستمیم

ازاون حادثه گذشته بودوبعدازظهرهامن خودم پانسمان دست   یچندروز  کی
 کردمیغرغروگاهاقربون صدقه عوض م ی ارروباکلیسان

 اومده بودن وسرزده بودن بهمون... ادتشیع یهم برا همه
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 بودوحالش بهتربود  ارافتادگذشتهیسان یکه برا ی هفته ازاتفاق  کی

 خونه زنگ خورددستم روگرفتم به دسته مبل وازجابلندشدم تلفن

 مامانم بود:  خونه

 +سالم مامان

 ارخوبن یبچه وسان ی سالم مهداجان خوب-

 نیماشماوباباخوب می+خوب

ده بگو  ش مهداتنگیدلم برا رازبعدگفتیاومده ازش هیشکرمهداجان عمه عط میماهم خوب-
 ؟ ی اینجا،میادایب

 ام ی+عه آره م

 باباتوبفرستم دنبالت -

 رمیگی+نه خودم آژانس م 

 فعال یندار  یباشه کار -

 فعال  نمتیبی+نه م

 رون یوازخونه زدم ب دمیگرفتم لباس هام روپوش  نیآژانس زنگ زدم وماش به
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 یمنوبعدازطالقم براکه مامان  دمید ی روزمان  هیبارعمه عط نیفکرکردم آخر نی به ا توراه
 موندم...  ششونیهفته پ  کیرازو یام فرستادش هیعوض شدن روح

معرفت   ی رفت بالبخندروبه عمه گفتم:ب ی ذوق کردوقربون صدقه توراه  ی کل  دنمیباد عمه
 عقدم یبرا  یومدین هایشد

  ی ض یامابامر امیدوست داشتم ب ی لیخ شترندارمیبرادرزاده که ب دونهی واالعمه جان من -
 تهران   رازاومدهیدکترخودش ازش گهیتهران د می اومد نیا یاالنم برا رشدمی درگ نیحس

 +آره مامانم گفت بهم انشاهلل هرچه زودترحالشون خوب بشه

 انشاهلل -

سرم زدوگفت:شرمنده ناقابله  یرو یاومدبوسه ا رون یب یی رفت تواتاق وباجعبه کادو عمه
 پسرته آقا  یهم برا ی ک یکادوکوچ کی ازدواجت و یکادو

 ممنون  ی لیخ  نید ی+دست شمادردنکنه زحمت کش 

بچه  یبرا  نیوچنددست لباس ودوتاماش فیظر یدستبندطال کیکادوروبازکردم  جعبه
 بود 

 وجعبه روکنارگذاشتم  تشکرکردم

 م یچندسال روگفت نیا یوحرف ها می باعمه ومامان گپ زد تاغروب

 شام یادبرایزنم بزنگ ب ارهمیرفتن داشتم که مامان گفت بمونم وبه سان عزم

خشک   یوداشتم ازآلوها  دمی کاناپه درازکش  یمامان رفته بودن توآشپزخونه ومن رو عمه
  نمیبودم بلندنشدم که بب دهیدراومد چون درازکش میگوش امیپ یکه صدا خوردمیکنارم م

 گه ید نمیبیباخودم گفتم بعدام هیچ
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 میدفتربودازجام بلندشدم ورفتم سمت گوش ی لیتعط  یکایبه ساعت انداختم نزد  ی نگاه
 بزنم  ارزنگیتابه سان

شماره ناشناس که چهار عکس  کیکه برام اومده بودازتلگرامم بود بازش کردم  ی امیپ
 فرستاده بودکنجکاوشدم وعکس هاروبازکردم 

 وار یدادم به د  هیعکس هازانوهام سست شد خودم تک دنیباد

 کنه یم ی بازن خداحافظ اربالبخنددارهیاول سان عکس

 پارک نشستن  مکتین یزن کنارهم رو ارواونیدوم سان عکس

 شده  کی نزد زبهشیم یارازرویاماسان ستیشاپن صورت زن معلوم ن ی سوم توکاف  عکس

 ارنشستن یسان نیچهارم وآخرتوماش عکس

گرفته   یسبک پاپاراتز  یگرفته شده بودانگارکه خبرنگارها یواشکیهمه  عکس
 باشنشون!... 

که  کنمی وانمودم یوطور  کنمیباتلفن صحبت م ی مامان وعمه شک نکن الک نکهیا یبرا
 ادیب  تونهیارنمیانگارسان

 کنمیم  ی وبامامان وعمه خداحافظ شمیبغض توگلوم م الیخیوب  کنمیظاهرم حفظ

 ه یرگر یز زنمیبه شدت م رمیخونه م به

...من تمام نمیارببیروکنارسان یی ا گهیزن د نکهیبه جزا زروداشتمیهرچ تحمل
 بود...  انتیکارخ نیتر یمن نابخشودن  دگاهیوازد خواستمیخودم م یارروبرایقدسان

درشت  یچشم ها  رایباوگیعکس زن ز یرو کنمیزوم م کنمیعکس هارونگاه م گهیچندبارد
که معلومه   ی وقلم کیبار ی نیخوش فرم وبرجسته ب یرنگ لب ها ی عسل دهیاماکش 
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 لیروتکم شییبا یرنگش که فرق وسط بازشون کرده ز ی بلوط  یوموهاهنردست جراحه 
 کرده 

که دربطن وجودم بودازپوست   یاماموجود شدیدچارنفرت م ارداشتیازسان سراروجودم
 بودکه توشکمم بود  یی وگوشت وخون اون بود...!هنوزپدربچه ا 

 کم گذاشتم؟! ی کم داشت ومن چ  ی بامن چ  یفکرکردم توزندگ  نی ا اربهیسان تااومدن

 ازناشناس برام اومد: گهید امیپ کی

 وقت! هیخوش اشتهاهم هست رودل نکنه  لیومدآقاوک یعکس هاروخوشم م نیا نیبب

 اون شماره بالک شدم  وتوسط

 توسرم فروداومد...   ی پتک هامثلکلمه

دائم به خودم  برهیم نیتمام باورامو ازب اردارهی ربعه سان کیریساعت نگاه کردم تاخ به
 کرد یکارم نی منوواداربه ا ی حس  کیکنم اماانگار دزودقضاوت یکه نبا شدمی ادآوردمی

بدون توجه بهش خودم روکاناپه ولوکردم رفت لباس هاش روعوض  اراومدیسان باالخره
من وگفت:به به مهداخانم خوب   یبعداومدنشست روبه رو یی کردوبعدم رفت دستشو 

 ی دیرود نااماخانمیبودن مامان ا

 سکوت کردم درجوابش

 گفت:مهداباشمابودم  دمینم ی دجواب ید  ی وقت

 ؟ ی :خب که چ سردگفتم

 دوباره  شدهیچ-

 یچ ی+ه
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 !؟ ی نیانقدرسرسنگ ی چیبخاطره-

به سمت اومدوخواست بهم دست بزنه وکه دادزدم:دستتو به من   کنمیسکوت م دوباره
 نزن!

 آدم حرف بزن  :چت شده مهدامثلستادوگفتی دوایازجاپر باتعجب

م شده! نیش وگفتم:بب نهیتوسروپرت کردم میگوش  خودت که چ 

 عکس هاشد یمشغول تماشا بادقت

 ا ی:لعنتزوگفتیانداخت روم  میگوش

 ؟ یدار  ی حی توض  ناچهیراجب ا هی+چ

 کردم؟ انتیمن بهت خ ی کن یمهداتوفکرم-

 ی توچه فکر برات بفرسته  ی شکل نیمنوا ی عکسا ی ک یاگر کنمی فکرم ینطور ی+آره ا
 !؟ ؟ ی کنیم

 نداخت یموهاش م نیب دوچنگیکش یم  ی عصب یها نفس

واردشدن ومن   ی کرده؟درسته؟ اوناازبخش روان دت یمارال تهد  ی شمرده گفت:گفت  شمرده
  ی زن که مثاللهراسب نی نقشه ازجانب اونهابوده ا ک یزنم بااون داستانش  نیکه ا دمیفهم

بخاطرشوهرم   گفتیشوهرم برام پاپوش دوخته که ازش جدانشم وم گفتیبود م
هم مکان  شهیهم میرازدفترقراربزار یغبه  ییجا کی و امیتودفترب  تونمیوآدماش نم

 !کردیم  نییتع شیروازپ

 +تموم شد؟االن باورکنم؟ 

 خوب گوش کن وبه حرفام فکرکن!-
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کردن    انتیم خزدم که ادامه داد:همش بهش شک داشتم بخدامهدامن آد یپوزخند
 تونره! یخاربره توچشم من اماتوکف پا گمیمهدامن انقدرتورودوست دارم که م ستمین

 ز ی +بسه زبون نر

 !قتهیحق ستین ختنیزبون ر-

واونقدروجدان دارم   ستمیقهربه اتاق رفتم پشت سرم اومدوگفت:من تنوع طلب ن باحالت
 !...یودوخت یدی خودت بر یتوبرا ی نکنم ول انتیکه به زن  حامله ام خ

 دمی حساس شده بودم نتونستم د ی لیبودم اماچون خ ارروباورکردهیسان یها حرف 
 نسبت بهش... ربدمیی روتغ

 

  

 

 من دلخور...  یها ارازقضاوت یرکردوسانییارتغیبه سان  دگاهمی د من

 م یکردیصحبت م یضرور  شدودرحدچندکلمهیم ی توسکوت تداع  روزهامون

قهربودن سردبودن   نیا نکهینمونده بودودلم گرفت ازا یز یبودوتاتولدم چشده  آذرماه
 کوچکم شده...  یها ی مانع خوش 

 اومدخونه شهی ارزودترازهمیکه سان دمیچهاربعدازظهربوددرکمال تعجب د ساعت

 ییجا هی م یدبریسردگفت:پاشوحاضرشوبا ی بالحن

 +کجا؟ 

 یفهمی خودت م میپاشوبر-
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 م یکردم وازخونه خارج شد روتنم مانتوبافتم

 درونش  میداشت ی رفت که پاتقمون بودوخاطرات خوب یی سمت کافه ا به

 همون خانم توعکس هانشسته بود  می نشستیم شهیکه هم یز یهمون م یرو

 میسمتش رفت اربهیباسان

 کرد یم یی صورتش خودنما یازکتک خوردن رو ی ناش یکبود یردها زن

 زدوسالم کرد  ی جون ی لبخندب

 سردجواب سالمش رودادم  ی لیخ

 یروبرا ی ق یحقا  هیتو نجامیمهداخانم من ا نیخوردگفت:بب شیی ازچا  یی جرعه ا زن
روپس   ی نیخواسته شوهرت تقاص سنگ یخواسته شوهرته ومن برا نمیتوروشن کنم ا

 صورتم هست! یکه اثراتش رو ی نیبیم  یدادم وخودتم دار 

 شنومی+خب بگوم

بکشونن   ی شوهرت که باهم،همدست شدن تاشماروبه نابود  یمن ازطرف دوتاازدشمنا-
که  ی وباندقاچاق شنی م تیهدا  دومارالینوبخت که توسط حم یبازمانده ها رشدمیاج

عذاب وجدان  یکه توباردار  دمیفهم ی رفت وقت  سیی تاسو  رشونیشوهرت واسه دستگ 
 قیتاحقا امیخورده گفتم م بطتونبه روا یوشوهرتم اومدبهم گفت که چه گند گرفتم

قلچماق زنش  یپسرعموها دداداونیفهم ی وقت  شرفمیدبیروروشن کنم برات اون حم
به   دادنیکه اونابهم م یپول  یوقت ندارم امابخدامن برا ی لیمنوکتک بزنن االنم خ

آقاست وتاحاال بجزراجب همون   ی لیخداشاهده شوهرت خ ی شدم ول کی شوهرت نزد
 نزده  یی ا  گهیدبامن حرف  یپرونده سور 

 شد روبرداشت وازکافه خارج فشیک
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 نهیدوست داشتن هم ارروکالذات یروشن شدبرام تونستم ببخشم سان قیحقا حاالکه
 ... ی ش ی بخشنده م

 اریزدم:سان صداش

 بله -

 اتو؟ یکنم و ی دعذرخواه یاالن من با دونمی+من نم

 بدهکارم مونی به خودم وزندگ ی من عذرخواه -

 +ازچه نظر؟!

 روبهم بزنن  مونی که بخوادروان تووزندگ ی نظرکه به هرکس اعتمادنکنم به راحت نیازا-

 ازت که زودقضاوتت کردم  خوامی+منم معذرت م

 ... یندار  یر یاماتوتقص تیممنونم بابت عذرخواه-

 میبه خونه برگشت  باهم

 تامثل اول بشه... ازداشتین یبهترشداماخب به بازساز  رابطمون

  کی دتبریکه با ی شروع شده بودامااون  ی امکیوپ ی تلفن کات یتبر لیدسیازراه رس روزتولدمم
باعث زودرنج شدنم شده  یدوران باردار  ی هورمون  رات یی هنوزنگفته بودوتغ گفتیم

 نگفته  کیتبر اربهمیموضوع که سان نیبودوبغض داشتم ازبابت ا

 بخوابم  کمیناهارخوردم ورفتم تواتاق تا کمی نکهیبعدازا

 برد  خوابم

 :مهداجان پاشومن اومدم دارشدمیاربیسان یباصدا
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 +سالم

 زمیسالم عز-

 

 به دست وصورتم زدم ی آب  یی تخت بلندشدم ورفتم دستشو  یازرو

 صدام زد:مهدا  ارازآشپزخونهیسان

 +بله

 رفته؟  ادمیکه من تولدت رو  ی کنیفکرم-

 بوده مگه؟  ادت ی+

 بله -

چندتافرشته روش  که  ی درنگیسف کی اومد ک رونیازآشپزخونه ب کیوبعدباک
 مبارک"  اتولدت یهمراه دن نیبودونوشته بود"بهتر قرارگرفته

 د یروبوس  میشونیکردم وبوسه به گونش زدم واون هم پ ارروبغلیسان

درونم داشت  یمادرشده بودم وموجودقبل بود امسال یمتفاوت باسال ها تولدامسالم
 کرد یرشدم

 روفوت کردم  میوهفت سالگ ستیتولد ب شمع 

 بود... بیکه پرفرازونش  ی وهفت سالگ  ستیب

ولبخندبه  اربالذت یروخوردم وسان شترشیبهم مزه دادونصف ب کی ک نیریش طعم
 ... کردیمن نگاه م یشکموباز 
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مشترک من   ی سال اززندگ  دودویرفتن واسفندماه ازراه رس یگر ی پس ازد ی ک یروزها
 گذشت  ارهمیوسان

 بود  میآخرباردار  یها هفته

 پسرمون... اومدن یبرامیکردیمیروزشمار 

 شدم یبودوداشتم آماده م ی دوعل یمهش  ی عروس 

 ختمیدرشت کردم ودورم ر یکردم وموهام روفرها ی کم  شیآرا

 هم تنم کردم  ی گشادوکوتاه  راهنیپ

 کردکه عجله کنم ارصدامیسان

 میمرتب کردم وازخونه خارج شدسرم یرورو شالم

 کفش پاشنه داربپوشم ونتونستمرفتمیراه م ی شده بودم وبه سخت نیسنگ

 م یدیسالن رس به

 هاهمه اومده بودن  بچه

 !دم یکش یم  وفتادخجالتیپسراکه به شکمم م نگاه

 میآهنگ ورود ازجابلندشد باپخش

 دواردشدنیومهش  ی عل
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 بودن  یی ای ورو کی العاده زوج ش فوق

 کردن  یی شدن وسالم وخوش آمدگو کمونینزد

 یوضعت اومد  نیباا نکهی:مهداممنونم ازادبالبخندگفتیمهش 

 یخوشبخت بش زدلمیعز  کنمی+خواهش م

 روگرم کردن ودائم وسط بودن ی عروس  ی وساراهم حساب صدف 

 بودم نسبت به غذاتاتونستم خوردم لیم ی اولم که ب یسروشام برعکس ماه ها موقع 

 ی سوربه گاوزد هیگفت:ماشاهلل  رلبیکه کنارم نشسته بودز  صدف 

 کنه یم هی +خفه شومن بچه توشکمم داره تغذ

 قربون بچه توشکمت خانم گاوه!-

 ایمیگفت:به قول قد  ی بودمثل خودمون به آروم دهیبحث منوصدف روشن ارکهیسان
 مهدااالن دونفَسس 

  ی عروس دومادآهنگ تانگوپخش شدوجزخودشون دوتابه کس یکه تموم شدبرا شام
 رقص روندادن ست یاجازه ورودبه پ

 دنیرقصیهماهنگ م یلیکردن وخ نیازقبل تمر  ی معلوم بودحساب دمیومهش  ی عل

 تموم شد  شونیوعروس دنیروبر کیرقصشون ک بعدازاتمام

 ازجام تکون نخورده بودم اماپادردداشتم  نکهیبه خونه باا بعدبرگشتمون

 بودم  اهدانهیماساژپاهام باروغن س مشغول

 گاربکشه یعادت قبل خوابش رفته بودتوبالکن س ارطبقیسان
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 خودم وبچه جمع کرده بودم افتاد  یکه ازقبل برا ی به گوشه اتاق وساک  چشمم

 قشنگ مامان  ی کوچولو دنتمیقربون صدقش رفتم وگفتم:منتظرد تودلم

 روبالشت گذاشتم وخوابم برد... سرم

 فکرکردم درجه بدنم باالبوده وعرق کردم دارشدمیتخت ازخواب ب ی سیخ باحس

 بود سیخوابم خ ی نصف لباس راحت دمیبه لباسام کش ی دست 

اون هم  دمیملحفه تخت هم کش  ی دست  دمیبودبه پام ترس دهیبودوچسب سیخ شلوارکمم
وتکونش   اررفتمیبه سمت سان زدمیتخت بلندشدم نگران تواتاق قدم م یبودازرو سیخ

 ارجانیار،سانیدادم وگفتم:سان

 :جانم خوابالودگفت

 شده سیتخت خ  همه لباسام وملحفه ارمنی+سان

 خوره؟ یتخت نشست وگفت:مهدابچه تکون م یرو باتعجب

 زد ی خوردولگدمیم شترتکونیب شهیازهم

 شترازقبل یب ی لی+آره خ

آبت پاره  سهیمعلومه ک نجورکهی:زنگ بزن به مامانت ادوازجابلندشدوگفتیکش  ی پوف
 شده

 زنگ زدم وبه مامان گفتم  ع ی بودم سر دهیترس

 دکرد ییارروتا یهم حرف سان  مامان

 شد سیدوباره به سرعت خ رمیروتنم کردم شلوارولباس ز لباسام



 پیله پروانه 

175 
 

 م یاومد رونیوساک هاروبرداشت ازخونه ب ی باهول پروندپزشک ارهمیسان

کردوبهم   زچکیدکترهمه چ نهی برانکاردخوابوندنم وبردنم اتاق معا یرو
 وفته ی م ی بچه داره به خشک ی بش نیدسزاریعابا یگفت:سر

 بوداما... ی نیریتمام وجودم روگرفت استرس ش استرس

 وباباهم خودشون رورسونده بودن  مامان

 روامضاکردومن روبه اتاق عمل بردن  نینامه سزار تیاررضایسان

 بود  ی اه یوس دمینفهم ی چیه گهی اسمم د بعدازگفتن

 نور چشمم روزد دارشدمیتودلم ب یبادردبد

 روبازکردم دوباره چشمم  قهیبعدازچنددق

 بچه نبود دمیبه شکمم کش ی دست 

  ع ی هستم وتمام وقا مارستانیبه اطرافم نگاه کردم متوجه شدم توب بااسترس
 روبخاطراوردم

 به داخل اومدن ارمامانیبازشدوسان دراتاق

 ؟یزدوگفت:حالت خوبه دردندار  میشونیپ یرو  یی ا اربوسهیسان

 کو؟  اربچهیحال گفتم:چرادارم سان ی ب

 مشیاریادمیگفت:بچه توبخش نوزادان  گفتن مادربچه به هوش ب ی نیریبالبخندش

 نی من خداروشکرکه ا  دونهیکه تااون لحظه ساکت بودگفت:دورت بگردم  مامان
 دم یروزاتود
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 زدم درجوابش  ی جون ی لبخندب

که   زاستیچ نی"ادیوتوفکرم چرخ کردمیهااحساس م هیبخ هیدرناح یدیشد ی لیدردخ
 !" گهید کنهیم  لیاده تبدموجودخارق الع  هیمادرروبه 

 باچندتقه به درواردشدوبعدحال من روپرس وجوشد  باباهم

  شمونیپ  یچندروز  انیزنگ زده بودبه خانوادش گفته بوداوناهم قرارشده بودب ارهمیسان
 "خانم هم بودن...سای"مدسایدخترسه ماهه سار دنیتاب د  ی هرچندکه ب

 کرد  قیتزر به سرمم ی تی وارداتاق شدوآمپول تقو یپرستار 

 ارن؟ی:بچه م رونمدمیپرس یحالیبهش باب روبه

 ... گهی د قهیتاچند دق ارنشیوچکاب بردنش م  نهیمعا  یبرا زمیعز-

 

  

 

که تخت  ی ترازنه ماه بودتموم شدوپرستاردرحال   ی که انتظارش طوالن قهیچنددق اون
 اتاق اومد  دادبهیروُهل م ی ک یکوچ

 رفت  رونیروکنارتخت من گذاشت وازاتاق ب  تخت

 کردم که نگاهش کنم دایپ جرئت

صورتش قرارگرفته بود صورت گندمگون  یاررویصورت سان  یتمام اجزا انگارکه
 پرپشت  یومژه ها ی وابروهامشک 

 بده مامان جان ربهشیبغلش کردوتوبغلم گذاشتش وگفت:ش مامان
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 راحت باشم ازاتاق خارج شد نکهیا یبابابرا

 هنش گذاشتم ام رودرد نهیرودادم باالوس  لباسم

 زدوبعدآروم آروم شروع به خوردن کرد  ی جون  ی ب کیم

 خت یارریاخت ی ب اشکام

وجودم   رهی که ازپوست وجون خودمه ازش یی بچه ا نکهیبود ا یر ینظیفوق العاده وب  حس
 کنه  هیتغذ 

 فرزندش دربغل من بود! ریبه تصو رهیشده بودوخ ی احساسات ارهمیسان

 گرفتش  ارازبغلمیساننزد  کیم گهیبودد  رشدهیس پسرم

 م؟ یبزار ی :مهدااسمش روچ کردگفتیکه باشوق نگاهش م ی درحال

 بود دهیاسمش هم به ذهنم رس دنشی به فکرکردن نبودباد یاز ین

 ن ی +ُمع

 ی  خوش آهنگ وبامعن  ی لیموافقم خ ادمنمیچقدرهم بهش م-

 هیاسم قشنگ ی لیبغلش کردوخوابوندش توتخت وگفت:نامدارباشه انشاهلل خ مامانم

 خونه ومامان به عنوان همراه کنارم موند   اربابارفتنیمالقات تموم شدوسان ساعت

 خوادیرم یشکه میدیفهمیزدمیکه نق م کمیکردی م هیکم گر ی لیآروم بودوخ ی لیخ نیمع

 دیرس مارستانیشدوزمان مرخص شدنم ازب صبح

خودم هم  یکه برا یی لباس ها دمیچیروعوض کردم وپتورودورش پ نیمع یها لباس
 دمیگذاشته بودم پوش
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 رزقرمزرنگ واردشد یازگل ها ی بزرگ  ی اربادستهیسان

 شد یپاک نم ولبخندازلباش

 برم  نیماش به سمت کردکهیمن کمک م اربهیبغل مامان بودوسان نیمع

 بمونه  شمیخونه قرارشدمامان تاده روزاول پ میرفت

 داکرد یپ یی ا گهید یبه خانواده خونمون رنگ بو نیمع بااومدن

 ... ااومدیازحدمعمول دوهفته زودتربدنپسرم هرچندکه

 وفاطمه خانم هم اومدن وچقدرذوق نوه شون روکردن  خسروخان

 برده بودن  یواکسن وغربالگر  یروبرا نیوفاطمه خانم مع  مامان

 ساعت که نبوددلتنگش شدم کی توهمون  ومن

دلم تنگ  یاشته بودکه اومدتوبغلم گرفتمش وبوش کردم وگفتم:قشنگم تنهام گذ ی وقت
 شدبرات خب 

 رفتن  شمونی ده روزه شدوخانواده هامون ازپ نیمع

 کردمیم  ی دگ ینوزادبه امورخونه هم رس نیسنگ  یروپاشده بودم وباوجودکارا کمی خودم

 ...کردیکمکم م  گذاشتیکم نم ارهمیسان مینگذر ازحق

  ااومدنشیبه مناسبت به دن ی بزرگ  ی داشت مهمون میارتصمیماهه شدوسان کی  نیمع
 بده منم موافق بودم بیترت 

 باباکه دماوندبودبرگزاربشه  یالیبودکه توو  نیقراربرا

 بخاطر سال نواومده بود  ساهمیسار م ی رودعوت کرد همه
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روکه  شی دمشکیسف ی روعوض کردم پودربچه روهم زدم براش وسرهم نی مع پوشک
 یآروم رو یی وبوسه ا دنشیکردم ضعف کردم ازد  داشت روتنش ونی اش پاپ قهی کی نزد

 لپ کوچولوش گذاشتم 

روازکاورش  ی مشک  راهنیفرق کرده بودم پ ی رفته بودم وحساب  شگاهیهم آرا خودم
 دراوردم تنم کردم

 داشت وباالتنه ش تماماکارشده بودودامنش مدل راسته بود  یبلند یها نیآست

 م یافتاد  هالرای سمت و دوبهیکت وشلوارش روپوش ارهمیسان

 نبود  ی کس میبه کارگرفته بود یی رایپذ  یکه برا یی جزکارگرا 

 م ی روتوسالن برگزارکرد ی مهمون  نیماه خنک بودوبخاطرمع  نیفرورد  یهوا

 اومدن ی کی ی ک یمهمونا 

 ...رفتیروگرفته بودبغلش وهمش قربون صدقش م نیمع صدف 

دلم   ربودیگفت بهم دخترش بغل ام کی کردوتبر سابغلمیسار دنیرس ارهمیسان خانواده
 نوراونوررونگاهیرنگش باتعجب ا ی درشت مشک  یبراش رفت ازبس که نازبودبا چشما

 کرد یم

 شروع به زدن آهنگ کردن ی ق یموس گروه

 کردن یم ی کوب یشادوخوشحال بودن وپا همه

 شدم به رقصنده ها  رهیروازصدف گرفتم وبالبخندخ نیمع

 باچندتاازهمکاراش بودکه دعوتشون کرده بود مشغول گپ  ارهمیسان

 م یابریروبده به مامانت ب ن ی سمتمون اومدوگفت:مهدامع اربهیسان
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 م؟ ی+کجابر

 میبرقص-

 خب ی لی+خ

 شد ی خال ستیسکوت برقرارشدوپ ی جید اربهیروبه بغل مامانم دادم بااشاره سان نیمع

 شد: ی پل وآهنگ

 شه ی م  ی که بار چندم دونمی"نگات کردم نم

 شه یم  ی خوبه کنار تو موهام جو گندم  چقدر

 کرد  ییلحظه هوا کی تنها رو عشق تو تو  من

 کرد  ییای موم نهیتو س ی رو که توش  ی قلب دیبا

 

 

 که احساست به احساسم گره خورده  ی احساس  چه

 

 

 بودن غما رو از دلم برده ی ک یحسه  نیهم

 همون اندازه خوشحالم  ی اندازه که هست همون

 چقدر بهتر شده حالم  ی امیتو که دن کنار
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 تو مشتم  شهیجهان جا م یر یگیکه دستامو م تو

 حلقه ات رو انگشتم  یجا مونهیخوبه که م چقدر

 نمیب یقلبم تو رو هر لحظه م زنهیم یجور  هی

 نمیس یدوتا قلبه تو شه یباورم م ی حت که

 

 

 رده که احساست به احساسم گره خو ی احساس  چه

 

 

 بودن غما رو از دلم برده ی ک یحسه  نیهم

 همون اندازه خوشحالم  ی اندازه که هست همون

 چقدر بهتر شده حالم"  ی امیتو که دن کنار

انقدرخوب  ی همه چ  میبااومدنت به زندگ نکهی:ممنونم واسه اارگفتیسان نیح درهمون
 ن ی مع ااوردنیشدممنونم واسه بدن 

 کنارت خوشبختم ادافتادامابازمی برامون ز بیعج یاتفاقاچندماهه  نی ارتوای+سان

 دارم  ی چندماه بازم احساس خوشبخت نیا یآره واقعامنم ازعمق وجودم باهمه اتفاق ها-

رفتم  کردتواتاقیم  هیبودوداشت گر دارشدهیب نی مع میونشست میتموم شدکناررفت آهنگ
 ودوباره خوابوندمش  ردادمیوبهش ش
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 ارنشستم یکنارسان دوباره

 ارگفت یدرگوش سان  یز یخدمت کاراومدبه سمتمون وچ که

 جمعش کنم یجور  هینفهمه تا ی فقط کس امیخب االن م ی لیجواب داد:خ ارمیسان

 شده؟ی :چکنجکاوگفتم

 یچیه-

 نفهمه؟  ی روکس ی چ ی+ه

 گمیبه شماهم م دمیاجازه بده فهم دونمیمهداخودمم نم-

 خارج شد. الیوازو 

 افتاده... یاتفاق بد دونستمیم شکوندمیگرفته بودم داشتم قلنج انگشتاموم استرس

 

  

 

زودترتموم  ی ودستوردادکه شام سروکنن تامهمون  البرگشتیبه و یی گرفته ا ارباصورت یسان
بغلش  کردیاطرافشو نگاه مبودوداشت دارشدهیبزنم ب نیبه مع یبشه رفتم تواتاق تاسر 

 :مهدا اراومدوگفتیکه سان مشدیکردم وداشتم ازاتاق خارج م

 +جانم 

 زدن  شیالروآت یو زاپشتیهمه چ ی ب-

 قا؟ یدق شدهی ا؟چی:کوگفتمدمیکش  یبلند میه
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 گندزدن به باغ رفته ی ع ینسناس نوبختاورف یآدما-

 کاراوناست؟  یدیازکجافهم  نی+خاموشش کرد 

 درختاخاموشش کردن  یار یآره باشلنگ آب-

 نوبخونیدراووردبه دستم دادگفت:ا یبردوورقه ا بشیدستشوتوج

  یکار  داصلیشماست صبرداشته باش ینشونه ازنابود نیآخر نیورق نوشته بود:"ا یرو
 هاموندن"

 ترسم ی م نا؟بخدامنیا ستنیبردارن ارچرادستی+سان

 نیتوخال  ناطبلیا ی دبترس یدونم،مهدانباینم-

 کردن  ی رودادن خداحافظ روهم سروکردن ومهمونادونه دونه اومدن کادوهاشون  شام

 وباباهم گرفته بود  کردنیباهم پچ پچ م اروبابادائمیسان

 م ی اون شب بعدازخوردن ناهاربرگرد یالوفردایتوو میهمه بمون قرارشد

 م یموند  نیی الوماپا یطبقه باالو  اررفتنیسان خانواده

روهم پاک کردم  شمیکن آرا رپاکیرفتم تواتاق موهام روآروم آروم بازکردم وباش دوباره
 ولباسم روازتنم دراوردم

 اومدم  رونیدوش مختصرگرفتم وب کی

 بود  دهیدرازکش  نی به اتاق اومده بودوکنارمع ارهمیسان

 دمیروتنم کردم وکنارشون خوابهام لباس
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چشماش بودگفت:شبموخراب کردن اصالاعصابم بهم  یکه دستش رو ی اردرحالیسان
 س ختهیر

استرس گرفتم  نیکنیم نارودنبالیپرونده ا نیتووبابادار دمی+من ازهمون موقع که فهم
اوناواسه  مونمی نگران زندگ ارمنیونگران بودم بهتون هم گفتم اماگوشتون بدهکارنبودسان

 ان یحساب م دبهیتهد  هیما

 محافظت کنم ددربرابرشونیبا نیشده ازتومع یاماهرجور  دونمیگفت:م درمونده

وجاش روعوض کردم بغلش  ردادمیش نیخواب بودن هنوز به مع هیوبق دارشدمیب صبح
 افتاده  ی چه اتفاق نمیتوباغ نابب  میکردم وباهم رفت

 که بابا باذوق وشوق کاشته بودشون سوخته بودن وخاکسترشده بودن  یا وهیم یدرختا

 سوخته بود یکه اونجاقرارداشت هم بدجور  ی چوب ی زصندل یم

 د یرسیبه گوشم م یناله دردمند  یصدا

 کترشدم یکردم به صدا نزد دقت

ر غم تمام وجودم گرفت ا دنیباد گناه   ی ب  وونیح نی تن سوخته سگ نگهبان باغ باست 
 وانتقام شد... نهی ک ی وسط قربان  نیا

 بودبه باغ اومده بودبه سمتم اومد  دارشدهیب باباهم

 ری+سالم باباصبح بخ

 ریسالم باباجان صبح توام بخ-

 +بابا 

 بله دخترم-
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 سوخته   یسوز  شی توآت  شهی باستر داره تلف م+

 شدوگفت:کجاست؟  شوکه

 باغ  ی+انتها

 به اون سمت  بابارفت

 پانزده سالم روکشتن نامردا  قیناراحت گفت:رف یکرده بودباچهره ا باسترروبغل

 +تموم کرده بابا؟ 

 سوخته  یبدجور  وونیآره ح-

 کرد یصبحانه روحاضرم بودوداشت دارشدهیمامان ب  البرگشتمیو باداخل

 خوردن صبحانه یواومدن برا دارشدنیهم ب هیبق

 ناراحت اومد  یباچهره ا قهیبعدازچنددق باباهم

 م یکرد زروجمع یوم میروخورد  صبحانه

 م یحوصله بود ی بودوب  باگرفتهیهمه تقر حال

 کردن یدرست م یز یناهارچ  یوفاطمه خانم داشتن برا  مامان

 کنن   ی دگیبه اوضاع باغ رس کمیرفتن تا رهمی اروامیوسان روانیس

 م یبچه به بغل نشسته بود ساهمیوسار من

 شد انیگونش نما  دچالیخند ی بودوقت  ادگرفتهی دنیخند ساتازهیمد

 نیخارج بش  رانیمدت ازا  هی ن ی دست رودست بزار شهی کردوگفت:مهدانم سابوسشیسار
 تااوضاع آروم بشه 
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  یی آدما هی کنمیهمش احساس م ترسمیم ی لیخ ی ساول یسار دبکنمیچکاربا دونمی+نم
 کنن! موخرابینشستن که زندگ نیدرکم

 کرده  ی چقدردشمن تراش  گهید دونهی نم لهیدلش خوشه که وک ارمیسان نیا-

 ...رهیهم م یس یپل یمن دنبال پرونده ها ی+آره برا

 برگشتم به سمت خونه  می ناهارروخورد

 رفتن فرودگاه  می مستق رپروازداشتنیساامیسار

 وفاطمه خانم هم برگشتن  خسروخان

 *************************************** 

 به دروواردشدوصدام کرد:مهدا خانم مهداجان لدانداختیارکیسان

 اومدم  زمی +جانم عز

 روبغل کردم وبه استقبالش رفتم نیمع

 بود  دهیخر کیک  نیقبل روزماهگردتولدمع یماه ها مثل

 روازمن گرفت  نیومعروداددستم  کیک

 گذاشتم  کیروک ی سه ماهگ  شمع 

 گذاشتم  هیپا  یرورو نیدورب

 م یوعکس گرفت میلبخندزد

 بخنده... کمی تونستی تازه م  نیمع

 م ی رونصف کردم وخورد کیک
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 کرد یم یباهاش باز  اربودوداشتیتوبغل سان  نیمع

 کردم یبالبخندداشتم نگاهشون م ومن

 روخوابوند  نی ارمعیزده شدوسان فونیآ زنگ

 درروبازکنه  تابره

 دی صبرکن قهیکه گفت:حتماچنددق دمیشن

 ازخونه خارج شد...  دیروپوش رهنشیپ

 

  

 

 د یکش یم ی عصب  یاومدباال نفس ها قهیچنددق باگذشت

 شده؟  ی ارچ یزدم:سان صداش

 اومده  هیمهدابرام احضار-

 ؟؟ ی چ  ی+برا

 هم هست،برام پاپوش دوختن  گهیچندتاپرونده د  یبه جرم اخالل دردستگاه دادگستر -

 اریسان شهی+باورم نم

 شده یچ نمیدادسرابب رمیباورکنم اماشده م تونمیخودمم نم-

 ؟ یدبر یبا ی +ک 
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 گه یپنج روزد-

 موند ینقطه م کیبه  رهیوخ  کردیم گارروشنیس گارپشت،پشت یقراربود دائم س ی اربیسان

 اون اتفاق وضربه آخر رو... کردمیحسش م دونستمیفقط وفقط نگران بودم م منم

گفت:آماده   ارباحرصیآخرسرسان گرفتیآروم نم کردمیم یکردهرکار یم ی تاب  ی ب  نیمع
 هاشو ندارم هیدکتراعصاب گر مشیشوببر

 نکردم... ی مخالفت 

فقط رفالکس معده اش باالست  ستشین ی زخاص یش کردوگفت:چ نهیدکترمعا
 ره یگیدل دردم نیبخاطرهم

 کردبدم بهش بخوره  هی گر ی شربت نوشت که وقت  چندتاهم

 فرمون زدبهیبامشت ضربه م دتوموهاشیکش یفرمون دست م ارپشتیسان

 بود  ی حاالتش عصب همه

 رفت تواتاق مطالعه وخودش حبس کرد... میدیخونه که رس به

 منوال گذشت  نیروزبد پنچ

 بره دادسرا  خواست یکه م یروز 

 م یگذاشتم وباباهمراهش رفتمامانم شی روپ نیمع

 !کرد یتعجب م ارفقط یکردوسانیپرونده سوال م بازپرس

 ؟؟؟ ینکرد یکار  چیفرحمند ه یشماآقا ی عنی :زگفتیروپرت کردروم نکشیع بازپرس
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 یکه ازپوشش استفاده کرد یوفته؟شمانبودین قیبه تعو  ی که حکم قاض ینداد رشوه
 ؟ ی قاچاق کرد

 برگس همش کشکه پس! نی که توا یی زا یچ نیا

 انداخت وگفت:بخداپاپوشه نیی ارسرپایسان

آقاهم دومادمه تاحاالجزخدمت   نیام ا ی من خودم قاض انیکاو ی کرد:آقا بابامداخله
ازپرونده هاش به مشکل برخورد کردن  ی کی درضمن تو  دمیازش ند یز یصادقانه چ
 ه یهم پرونده ساز نی وا کننیم یدارن هرکار  شینابود یباهاش برا داکردنیپ ی سردشمن

بشه درضمن  ی ط شیقانون دمراحلیگفت:درهرصورت با انیکاو  اهمونی بازپرس
 بشه  دبازداشتیبا

 ! اریبدون سان یشب حت کی  تونمی نه من نم بازداشت

 نه  ی+وا

 باشه؟  رونیبزارم ب غهیوص  شهی :نمباباگفت

 تاتودادگاه مشخص بشه اماتاروزدادگاه حق خروج ازتهران رونداره   شهی:مانیکاو

 بابارفت سندخونه رواوردوگرو گذاشت وچندجاروامضا کرد  میمنتظرموند

 کرد یروبغل کرده بودازخودش جدانم نیارمعیسان

 ...رهیبگ نی ازمع خواستیازدست رفته اش روم انگارآرامش

 ختم یر ی توخلوت خودم اشک م  زهیاعصابش بهم نر نکهیا یبرا منم

وباباش ومهردادبازم  شدمیالآشنانمیوقت بام چی"اگرمن هدیچرخیسوال توذهنم م نیوا
 !" وفتادن؟ یاونوقت بازماندگانشون بازم درسدد انتقام ازمام شدنیاعدام م
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کرده بود من  دییبودم که حکم اعدام روتا   ی من دختراون آدم کردمیدانمیپ ی جواب
 ارائه داده بود...  ومدارک ات یشون دفاع هیبودم که برعل ی همسراون آدم 

 !...ماجرابودم دمقصرتمامیشا من

 خوند یتوسل م یدعا  خواستیازخدام یز یهروقت دلش پربودوچ مامان

ازمامان روبه قبله نشستم شروع به خوندن دعاکردم تمام ائمه روصدازدم  تیبه تبع منم
 وازشون کمک خواستم 

 اشکاموپاک کردم  ع ی شده بودوکه دراتاق بازشد سر دعاتموم

 سمت در بالبخندبرگشتم

 مهدا-

 +جانم 

 ربده یفکرکنم گرسنه اس بهش ش زنهینق م نیمع-

 +باشه

 روبه بغلم داد  نیمع

 رشدیباولع مشغول خوردن ش نیمع

 کرد ینگاهمون م ارباحسرت یسان

 تموم بشه  یجور  ه یماجراها   نیوگفت:کاش همه ا رونیپرآهش رودادب نفس

 شهیدرست م دنباشی ارناامی+کاش...سان

 اونافکرهمه جاش روکردن!.. دمیهم ناام ی لیمهداخ دمیناام-
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 ار ی+سان

 جون  دلم-

 +برام شعربخون

 : دوگفتیکش  ی آه  دوباره

 د ی"شعاع دردمراضرب درعذاب کن

 د یرنج مراحساب کن مگرمساحت

 د یتنگ دلم راشکسته رسم کن  طیمح

 د یخنده راخراب کن ی منحن  خطوط

 خواهدخورد  انه ینام مرامور نیطن

 د یخطاب کن نیرازا یگرغینام د مرابه

 خندمیمنطق منسوخ مرگ م گربهید

 د یکن گرمرامجابید ی وهیش مگربه

 ازآنکه آهنگ شوم شیدرانجمادسکون،پ

 د یعشق آب کن یهرم نفس ها  مرابه

 سکوت مرا  ی پوالد  مگرسماجت

 د یکن ادخودمذابیفر یکوره  درون

 افت یانتشارخواهدغم من  بالغت
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 " دیمتن سکوت مراکتاب کن اگرکه

 ه یدیروازصورتم پاک کردم وگفتم:شعرتم که سراسرغم وناام اشکام

 ی جورواجورتجربه کرد یبامن فقط اتفاقا ی زندگ   نیدمهداتوایببخش -

 داره   نییباالوپا  ی +زندگ 

 فراترازحدتصورم... ی لیخ ی خانم  ی لیدوست دارم توخ ی لیکه شدبدون خ ی هرچ-

 منم دوست دارم مرد  من! یخوب ی لی+توهم خ

 

  

 

 اصرارمن گذاشت همراهش برم دبهیهم رس روزدادگاه

 عذاب آوربود  ی لیمتهم خ گاهیارتوجایسان دنید

 بود... گناهینکرده بودوب یکار  چیکه ه یار یسان

 اومده بود  ارهمراهمونیسان لیبه عنوان وک عرفان

 دروارائه دا  اتشیدفاع

 اد یدادگاه ب یبرگزاربشه وتاحکم ورا ددادگاهیبا گهیگفت چند جلسه د  ی اماقاض

  رهیت  یرفته بودبه جاش ابرها  مونیزندگ ی بود انگارکه آسمان آفتاب یبد یروزها ی لیخ
 اومده بود!...

 نداشت  ی ت یفعال چگونهیوحق ه رفتیاردفترنمیسان
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 مشهودبود تورفتاراش وچهره اش  ی وسردرگم  ی کالفگ

 تاخوابش ببره دادمیروتوگهواره گذاشته بودم وداشتم تکونش م نیمع

 اومد  یز ی شکستن چ یدفعه صدا کی

 به سمت صدا رفتم  دمیپر ازجام

 بود  زروشکوندهیم   یزده بودوگلدون رو تیارازعصبانیسان

 روتوبغلم گرفتم سرش

 شب بمونه؟   شهیهم دهید  ی :آروم باش مردکوگفتم

 یازدواج زور  هیتن به  میروندارم اول جوون ی زندگ   نیا یکشش ضربه ها گهیمهدامن د-
  دمنیازهم پاش میااومدوزندگیبدن ضمیبچه دارشدم بچه مر امیدادم وتااومدم به خودم ب

ازپاانداختش ازمن   شیضیکه مر کردمیشب وروزاموباهاش سرم ضیموندم واون بچه مر 
  ی ب نیتاکه ا   رفتیم شیداشت خوب پ ی همه چ میتوزندگ  یگرفتش،بعدم که تواومد

 مون یبه زندگ ختنیکردن به زهرر زاشروعیهمه چ

منم به اندازه  ی دون یخوردم خودت که م یادیز یضربه ها ی زندگ  نیازا  ارمنمی+سان
  ی مدل  نیتوروخداخوب باش من طاقت ا کنهیناراحت ترم م ی لیحالت خ نیتوناراحتم اماا 

 روندارم دنتید

 گذشت اماخوابش برده بود  قهیچنددق دونمیکردم نم رونوازش سرش

 . کاناپه گذاشتم  یازخودم جداش کردم وسرش رو آروم

 ...گذاشتیسرش م یبودم خونه رو دهیرتررسی د کمیروبغل کردم  نیومع رفتم

 دیدوم هم رس روزدادگاه
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 گفتن یکه عرفان وبابام ی ازشواهدوقرائم

 نداشت... یر یتاث چیانگاره شدیارمیاندفاع ازس ی بودن هرچ  دهی دادگاه روخر عوامل

 شدن دفترش بود  ارپلمپیسان یضربه برا نی بدتر

 که فشارش ازشدت حرص وجوش رفت باال وخون دماغ شدوازحال رفت  یدرحد

 رفته بود  ارازحالیسان گهید کردازطرف یم هیگر  نیطرف مع کیاز

 ه یرگر یزدم ز ی مونده بودم اون وسط وازسردرگم  ومن

 قفل کرده بود... قهیچنددق یانگارکه برا مغزم

 اومدتوبغلم آروم شد ی روبغل کردم وقت نی رفتم مع اول

 تلفن روبرداشتم وزنگ زدم به اورژانس بعدم

 اومد سرم براش سوارکردن وگفتن بعدازبهوش اومدنش قرص فشارروبهش بدم اورژانس

 اومد  اربهوشیسان

 کرد:مهدا به اطرافش انداخت وصدام  ی نگاه

 +جانم 

 هو؟ یمن چم شد -

 ی+فشارت رفت باالوازحال رفت

 ودورانداختمش   دمیبه سرمش انداختم تموم شده بود ازدستش کش  ی نگاه

 اریسان یآب وقرص روبرداشتم وبردم برا  وانیل هی
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 روخوردوگفت:ممنونم مهدا  قرص

 ...زمیعز  کنمی+خواهش م

که داره بافاطمه   دمیَن"گفتنش فهم"دالگه جوکردازیباتلفن صحبت م یکرد ارداشتیسان
 کنه یخانم صحبت م

  هیمن پشت تلفن گر زدبهیناراحت شدن وفاطمه خانم زنگ م ی لیخ دنیشن ی وقت  اوناهم
 کرد یم

 خوردی غصه م ی بدترازمابودوحساب ساهمیسار

 نبود... ی خوب اوضاع

 رون؟ یب کمیازخونه  میاربزنیتلفنش تموم شدگفتم:سان نکهیبعدازا

 م یکجابر-

 تائترشهر +

 میبر-

 م یبه سمت تائترشهررفت یی شدم وسه تا آماده

 ثبت کردم  ارروتوذهنمیدربغل سان نیرمعی تصو

 ... نجایا می ایکه سه نفره م ی  بار  نیآخر نی که ا دونستمیم

ازهم   ی شناخت چیه اربدونیمنوسان ادکهیب ی داشتم زمان به عقب برگرده واون شب دوست
 ...مینبود یبودومنتظراتفاق بد یعاد ی وهمه چ  میزد یم نجاقدمیا
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 شربت دادم تاخوابش برد  نیبه مع میخونه برگشت به

 دیباقرص آرامبخش خواب ارهمیسان

 کردم یمعصومشون توخواب نگاه م یبودم به صورت ها دارنشستهیب من

 جلسه مونده بودتااومدن حکم کیچهارم هم برگزارشدو  دادگاه

 گذروندمیم روزاموبااسترس

 کردم یوکمکش م دادمیم هیروح ارهمیسان دبهیامابا

 روپاموندن... یبرا

 گرفته بود  ی سالگردازدواجش مهمون  یبرا صدف 

 میکه شرکت کن می تونستیاوضاع م نی که باا کردمیوفکرنم

سنگ تموم  میصدف درهمه حال کنارم بودوتودوران باردار میبر دکردکه یهم تاک ی کل
 گذاشته بود 

 بود! ختهیبهم ر ی لیخ امااوضاعمون

مهداجان درسته حالم خوب  می ری:مدگفتیمن رود ی دگ یچی وپ ی که سردرگم ارهمیسان
 امادوستامونن  ستین

 نبره  ی پ عتمونیبه وض ی کس  نکهیا یبرا
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 کردم  میصورتم قا ربزکیکردم وغم واسترسم روز  شیآرا

 دمیروهم پوش نیخودم ومع یها لباس

 تنش کرده بود  ی وشلوارمشک   رهنیپ ارهمیسان

 شدم مونیاعتراض کنم اماپش  خواستم

 ...ایخودم گفتم بادلش راه ب شیپ

اش   هیگر یتوسط صدف آبلموشدبس که چلوندش وبوسش کرد ووقت  نیمعمول مع طبق
 دراومدبه بغل من دادش!

 ازهمه لحاظ سنگ تموم گذاشته بود  صدف 

 زد یوخنده موج م یهمه شاد یها توچشم

 ...می اربودیاون جمع من وسان نامامتظاهرا

 دن یروبر کیساله شدنش روفوت کردن وک کیوفرهادشمع   صدف 

 زدمیمشغول دست م یبافکر  من

 گفتم بهش   کیروبغل کردم وتبر صدف 

 یناراحت  ی شده؟ازکس  یز یها چ ی ستیکه روفرم ن  دمیبهم زدوگفت:مهدامن فهم یلبخند

وحرف درونش  اشناختی ادنینداشت ده سال رفاقت به زبان آسونه وگرنه دن ی تعجب 
 هست!...

 دل دردداشت بدخواب شده بود  شبیکردد  تمیاذ نیمع کمی+نه 
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پس   یدیتونخواب فهمم یباالخره م ی ول رمیگیکه االن حالتونم ستمیبرومن خرن-
 انقدرگرفته اس ارچشهیسان

 خودش فاصله گرفت ورفت... کردم وکه سکوت 

 نیومع  ارونشستمیکرد منم مثل خودش پوزخند زدم وکنارسان دباپوزخندنگاهمیفرش
 روازبغلش گرفتم 

بودواصالازطرزنگاهش ولباس  ی هم کنارنامزدش نشست دخترفوق العاده جلف اون
جواب   ی هم به صدف متلک انداخت که صدفم ب   یبودچندبار  ومدهیخوشم ن دنشیپوش

 نذاشتش!

 به صورت سلف بود  ی بودول  دهی روچ زشامی م صدف 

 دم یازبرنج وخورشت کش  کمی

 بهم انداخت! نیسنگ یها  دنگاهیخوردم بس که پگاه نامزدفرش  ی چ  دمیواصالنفهم

 نیفرارازنگاهاش هم یراه برا نیبدم بهتر رشیکه دراومدرفتم تواتاق که ش نینق مع نق
 بود...

تخت خوابوندمش وازاتاق به    یخوابش بردرو نمیرسیروکه خوردخودش ز رشیش نیمع
 اررفتم یسمت سان

 د؟یخواب-

 خسته بودخوابش برد  ی لیداربودخی+آره بچم ازغروب ب

 گفت؟ یم ی مهداصدف چ -

 ست یکه حالمون نرمال ن دهی+فهم
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 روندارم  ی خونه اعصاب شلوغ می بر شهیتموم م ی ک-

 به اطراف انداختم همه مشغول خوردن غذابودن  ی نگاه

 اون دخترروندارم! یمنم خودم کشش نگاه ها  میری+بزارغذاهاشون تموم بشه م

 نامزدخواستگارسابقه ت ی ک-

 ؟ ینداز ی+متلک م

 گفتم  ی نه کل-

 ی  منف  یادپرازانرژ یروکارندارم کالازنگاهش بدم م ناشی+حاالخواستگارسابق وا

 اه پگ یشدرو قیکردودق سکوت 

 کردم  افتیدر نوازحاالتشیبهت ا کنهیگفت:حسادت م قهیبعدازچنددق

 +بله درسته 

 تموم شد سروشام

 روجمع کردم  لمیتواتاق لباسام روتنم کردم وسا رفتم

 روبرداشتم  نی ومع

 ازجابلندشد ارهمیسان

سال  انیکه سال دوارمی ممنونم ازتون ام ی لیسمت صدف وفرهادرفتم وگفتم:خ به
 دیخوشبخت وشادوسالمت درکنارهم باش

 ز یدارم براتون تشکربابت همه چ ی خوشبخت یگفت:آرزو  ارهمیسان

 ن ی اومد نکهیگفت:ممنونم بابت ا میشتربمونیدوست داشت ب نکهیباا صدف 
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 ... میبه خونه برگشت ی تشکرکردوبعدازخداحافظ   فرهادهم

 

  

 

 صدف اومدخونمون  ی مهمون یفردا

 کرده  دمونیمارال تهد  نکهیزازایبازکردم وگفتم ازهمه چ شش ی دلم روپ سفره

 ... ار  یدرانتظارسان ی چ ستیمعلوم ن نکهیآمدهاگفتم ازا  شیوپ  ازاتفاق

 بهم داد  ی ودلگرم  یدلدار 

 گفتم  رازخانوادمیبه غ ی کس  شیدرددلم روپ نکهی سبکترشدم ازا ی کم

 کم ازخواهرنبودبرام...  یز یصدف چ هرچندکه

 دیپنجم ابالغ حکم هم رس روزدادگاه

 موند  نیاومدخونمون کنارمع مامان

 هم خودش رورسونده بود  خسروخان

 ...میدادگاه شد ی راهباباوخسروخان همراه

 کرد یوکالفه بوداماباصالبت برخوردم ارمضطربیسان

 حرف هاش روزد  نیارآخریسان

 ... انداخت وسکوت کرد  نیی آخرش رونزدسرپا یشده چون حرف ها میتسل دمیفهم
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 آخرش روارائه داد   ات یهم دفاع عرفان

 تنفس اعالم کرد...  قهیده دق ی قاض

 یی ارباصدایکه سان ختمیرینم نم اشک مومن داشتم می بود توراهرونشسته
 ؟ یکنیم هیگر  یدار  ی چ ی:د  االن برابابلندگفتیتقر 

 زن درست حرف بزن نی ارباایمداخله کردوگفت:سان خسروخان

 تنفس تموم شد وقت

 شروع به قرائت حکم کرد: ی دادگاه باکسب اجازه ازقاض ی منش

 ی"بسمه تعال 

 کل استان تهران  یدادگستر 

 فرزندخسروفرحمند  ارفرحمندیسان یآقا  یدادگاه دررابطه با دعو یی نها حکم

 یباوکالت عرفان حق پرونده

ومصادره تمام اموال  یپرونده پنج سال حبس حد ی توسط قاض دشدهییوتا  یی نها حکم
 توسط دادگاه است."  شانیا

 ار؟یسرم پنج سال نبودن سان یاآوارشدرویدن

 !شه؟ ی م ی چ  نیمع اپسیخدا

 دیچرخیدادگاه دورسرم م سالن

 دنظرداداماردشد یحرف زددرخواست تجد ی باقاض بابارفت

 زود...  ارهیم ادرشیو وفتهیاتفاق ب نیا زارهیکه نم یاردلدار یبه سان عرفان
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درقاچاق موادبه داخل  ی محکوم به حبس بودبه جرم همدست  ی به چه جرم ارمنیاماسان
 ؟ یز یرم ی کشور؟به جرم ردوبدل کردن رشوه وز

 رومرتکب بشه؟! یی زا ی چ نیارهمچیکه سان شهی باورش م ی ک

 بردنش  رونیبه ب  یدستاش زدن وهمراه سرباز  دستبندبه

 خارج شدم به دنبالش رفتم  ازشوک

 اریکه صداش زدم:سان کردنشیم نیدادگاه داشتن سوار ماش اطیتوح

 نگاهم کرد  برگشت

 ستادم یا جلوش

 چکارکنم بدون تو؟  ارمنی+سان

  ناخوابیهمه ا اکاشیخدا ارمیدووم ب ین؟چجور یمهداتوبگومن چکارکنم بدون توومع-
 بود 

 سربازکه سوارش کنن  افسرتذکردادبه

 کردوسوارش کردن  سربازاطاعت

 به سرعت راه افتاد  نیماش

 افتادم وزجه زدم وتنهاخداروصدا زدم نیزم یرو نیماش  پشت

 بلندم کرد  نی زم یروگرفت وازرو ربغلمیباباز

 ازداره یباش ازپانندازخودتوپسرت بهت ن یپاشوباباجان قو-

 کرد!...  م یضربه فن ی نبارزندگیا دمیبر گهیباباد دمیبر گهید تونمی+نم
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 یروبه باباگفت:کدوم زندان بردنش جناب توکل  خسروخان

 قزلحصار  یبردنش زندان مرکز -

 دادم رونیپرآهم روب نفس

 باباشدم  نیسوارماش

 دادم هی روبه پنجره تک سرم

 روونه گونه هام شد واشکام

 روخراب ترکرد: شدحالمی پخش م نیماش  یوی که ازراد ی آهنگ

 همراه جاده ها  یروی"حاال که م

 مرا  یی و پس بده تنها برگرد

 تو  یآرزو ی خاطرات تو ب  ی ب

 را کجا  هیرا کجا برم شب گر دل

 

 داندیها حالم را م هیتنها گر گرید

 ماند یم شی ها  ی عشق دلتنگ از

 ساحل  ی موج ب یدل ا یآه ا یماند جا

 

 داندیها حالم را م هیتنها گر گرید
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 ماند یم شی ها  ی عشق دلتنگ از

 ساحل  ی موج ب یدل ا یآه ا یماند جا

 

 همراه جاده ها  یرویکه م حاال

 مرا  یی و پس بده تنها برگرد

 تو  یآرزو ی خاطرات تو ب  ی ب

 را کجا"  هیرا کجا برم شب گر دل

 نمش؟یساعت بتونم بب کیپنج سال فقط  یچجور  ارمیپنج سال دووم ب یچجور 

 انصاف نبود  نیا

 ...!میمحکوم شد  ی گناه ی گناه ب به

 

  

 

 خفه بود ی دلتنگ  غروب  خانه

 امروز که تنگ است دلم  مثل  

 گفت چراغ  پدرم

 شب از شب ُپر شد و
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 روز گذشت  کی به خود گفتم  من

 د؛ یآه کش  مادرم

 بر خواهد گشت.«  »زود

 د ی آهسته به چشمم لغز یابر 

 سپس خوابم برد  و

 همه درد  نی گمان داشت که هست ا که

 دل  آن کودک  ُخرد ن  یکم در

 یرفت کس  ی آن روز چو م ،یآر 

 آمدنش را باور داشتم

 دانستم  ی نم  من

 »هرگز« را   ی  معن

 گر؟ی د ی چرا بازنگشت  تو

 شوم یواژه  یا آه

 نکرده ست دلم با تو هنوز  خو

 همه سال نی پس از ا من

 دارم در راه چشم

 آه" زانم،یعز ندیایب که
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 نوشتم یهامودرونش م  ی که دلتنگ ی دفترخاطرات نی مع هیگر  یباصدا

 به سمت اتاقش رفتم  بستم

 کرد یم ادتبیدرب خواستیداشت دندون هاش م تب

 محبوس کردن... یکه تمام  جونم روبردن برا یگذشته ازروز  دوماه

 رونداشتم  دنشیمالقاتش طاقت د یهام نرفتم برا ی دوماه باوجوددلتنگ نی توا

گفت برم  ه یزنگ زدباگر کهآخرهم  یباهم سر  میکردیصحبت م قهیزددرحدچنددقیم زنگ
 !...نمشیبب

 شد یهاش قطع نم هی اومده بوداماگر نیی تب بردادم تبش پا نیمع به

 سخت بودبرام  ی لی بودم که چکارکنم دست تنهاخ درمونده

 به صدادراومد  فونیآ زنگ

 ... شدیبنددلم پاره م فونیاآیخوردن تلفن و بازنگ

 +بله

 ن یی پا نیاریب فی چندلحظه تشر-

 ن یی روتنم کردم ورفتم پا مانتوم

 استرس تمام وجودم روگرفت  ی انتظام  یروین یمامورها  دنیباد

 فرحمند یهمسرآقا نی هست ی :شماخانم توکلسیپل

 +بله خودم هستم 

 د یکن هیروتخل دخونهیشمابا میخانم ماحکم مصادره اموال متهم رو دار -
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 منتظرشون بودم...  دونستمیم

شده   یدار یاون خر یها اروپولیسانکه به اسم ی وهرچ   نیماش چییودفتروسو دخونهیلیک
 داده شد  لیهاتحو  سیبود به پل

هم جمع  ن یمع یاضطرار  لیساک ووسا ختمیچمدون ر یارروتویخودم وسان یها لباس
 کردم 

 وبغض خونه روترک کردم... بااشک

 شدم ی سوارتاکس  ستادمیا ابونیکنارخ

 خوابش برده بود  ی حال ی ازبتوبغلم  نیمع

 روبدون پشتوانه وسرپناه نکن  ییبنده ا چیاهیخدا

 نباشه بوداماکنارم نبود!... نکهیروازدست داده بودم نه ا میگاه مامن زندگ  هیتک من

 وبچم بچم کرد  ختیاشک ر مهداشی زندگ  یبرا مامان

 آدم تاسف خورد  یسر  کی نهیبچه اش ازسرک ی زندگ  ینابود یبابابرا

 وکردمروتخت ول خودم

 بود  دهیروخورده بودوخواب رشیبودکه تب نداشت وش یی ا قهیچنددق نیمع

 تی هدا یدچجور یارروبایبدون سان نیمع نده یکردم؟آیدچکارمی مشغول شدبا فکرم
 کردم؟ یم

 !؟ شد یم  ی بچه چ نی نبود ا میماه تاتموم شدن مرخص کی

 !... ی کنیم   دهیبنده هات پچ ی وقت هابرا کیرو یاچراانقدرزندگیخدا
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 اندازخودمم هم به قدراجاره خونه نبود... ارمسدودبودوپسیسان ی بانک یحساب ها تمام

 طلب پول کنم... اخسروخانیبخوام از باباو نکهیا دادینفس هم اجازه نم عزت 

 داشتم یم  نااقامتیباباا  دفعالدرخونهیبا

 دراومد ومامان داشت براش   نیمع یها دندون

 براش  پختیم ی دندون آش

 ربودی سته بودم وفکرم درگحوصله نش ی ب

 صدام زد:مهدا مامان

 +بله

 میدورهم باش انیوصدف بآش آماده شده زنگ بزن الهام -

 +باشه

 انیروبرداشتم وزنگ زدم خونه صدف وگفتم که باخاله ب تلفن

 رنگش روشونه زدم ی مشک  یروعوض کردم موها نیمع یها لباس

ذوق کردوبااون سرگرم  دنشی بودن که باد دهی خر نیماش هیوخاله براش کادو  صدف 
 شد... 

 کنهیکردم که خاله باترحم داره نگاهم م  حس
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دوماه   نی که توا ی همون لبخندساختگ ووردمیخودم ن یشدم ازترحمش امابه رو ناراحت
 صورتم نشوندم  یشده نقابم رو

 خبرخوب ودست اول دارم براتون  کیروبغل کرده بودگفت: نیکه مع ی درحال  صدف 

 کرد یباذوق ولبخند نگاهش م خاله

 که من باردارم  دبگمیصدف ادامه داد:راستش با که

بداما،امان   یروزا نیا ونیبودم ی خبرخوب ی لیکردم خوشحال شدم درسته که خ تعجب
 ارتش ینتونه به وجدب ی چیکه گرفته باشه وه ی ازدل

 گفتم  کی وتبر دمیروبغل کردم وبوس صدف 

 کردن ورفتن...  ی خداحافظ یردار گپ زدن راجب با ی آش وکل بعدازخوردن

 درزندان بود  اریکه قرارمالقات سان یی شنبه ا دسهیشنبه ازراه رس سه

 خودموبه زندان رسوندم باآژانس

 دمیسرم کش  یرو ی چادرمشک 

 دادم  لیرودم  درتحو میوگوش فمیک

 نشستم  شهیپشت ش ی صندل یرو

 اومد  یباسرباز 

 ... زدیزارم ومدوتوتنشیرنگ زندان به قامتش نم ی لباس طوس چقدراون

 پوسهیدل من م ی رحم نگفت ی باالخره ب یروبرداشت وگفت:اومد  ی وگوش  نشست
 نمت؟ ینب
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 ام یدبیکش یپام نم امیب تونستمی:نمدوگفتمیترک بغضم

 ؟ ی خوب ی چطوره خودت چ  نیمع-

 ستم ینه خوب ن ادخودمیکردتادرب تشی آره بچه ام دندوناش اذ نی +مع

 ؟ ی ست یچرادورت بگردم چراخوب ن-

 کمه  یز یچ کی همش  ی ست ی+تون

 مهداجان حکم مصادره هم اجراشدآره؟ -

 روگرفتن! زمونیچ ارهمهیام شدت گرفت وگفتم:آره سان هیگر

 بود  زروگفتهیعرفان برام همه چ شهیغصه نخوردرست م -

 اریزدم:سان صداش

 یکه دوباره صدام بزن خواستیجون دلم چقدردلم م-

 ؟یخور یچشمات گودافتاده مگه غذانم یپا ی+چراانقدرالغرشد

 یالغرشد ی لیخ یکم ازمن ندار  یز یقربونت برم خودتم چ-

 ؟یتوچراالغرشد  دمیرمی+من خب بچه ش

 ازدست رفتن اعتبارخودم وشغلم نی ازتوومع ی،دور ی خوابیب-

 کنه یم  تمیاذ ی لیخ تی اردوریازدستمون رفت سان زمونی +همه چ

  نی ا شهیشب،بازم نی ا شهی"صبح ملمهیاون ف الوگیروزا به قول د نیا  گذرهیتحمل کن م-
 در صبرداشته باش" 

 بارداره  ارصدف یوگفتم:سان دمیکش  ی آه
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 یعه چه خوب بسالمت-

 سمتش اومدوگفت:ساعت مالقات تموم   سربازبه

 زد:مهدا  صدام

 +جانم 

 رباش وغصه هم نخو نیخودت ومع امراقبیبازم ب-

 +باشه توهم مراقب خودت باش 

 دار یددیبه ام-

 +خداحافظ 

 گرفتم لیروتحو فمیاومدم ک رونیب ازسالن

 دراوردم چادرروازسرم

 شدم  نیسوارماش

 ...دنیباریگونه هام م یبودومثل رگباررو دهیاشک هام روبر ارامونیسان دنید

 

  

 

  کیدرتولد  ارنهیقبل بودسان که متفاوت باسال ی داسفندماهیواسفندماه رس روزهاگذشتن
 .خودش.. ی وهفت سالگ  ی فرزندمون حضورداشت ونه درتولدس ی سالگ

 کردیدمیخر یبه سال نونمونده بود مامان همش باذوق وشوق اصراربرا یز یچ
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 د یخر یکنم برا نهینه دل ودماغش روداشتم نه انقدرپول که بخوام هز امامن

 ...شدیم شتراحساسیروزهاب نی ارتوایسان ی چقدرجاخال 

 ن یزم وفتهیب نکه یبرداره امانامتعادل بودقبل ازا تونستیچندقدم م نیمع

 دمیکردم ولپ تپلش روبوس بغلش

 گفت ی" بابا"روواضح موورداماکلمهیکلمات رونامفهوم به زبون م یسر  هی

 نبرده بودمش  ارباخودمیمالقات سان رفتمیمدت که م نی توا

 ببرمش  نبارهمراهمیداشتم ا میتصم

 روهماهنگ کردم  آژانس

روتنش کردم که فوق العاده   درنگشیسف رهنیوپ نیمع ی حاضربشم شلوارل ورفتم
 شده بود  ی خواستن

 روزدم وازخونه خارج شدم  میسرن درپامشک پیت   خودمم

 روهمراهم ببرم نیاصراروخواهش اجازه دادن که مع ی باکل

 اررواوردن یتاکه سان منتظرنشستم

 قربونت برم من پسرم یخوشحال شدوگفت:اله  نی مع دنیباد

 +خدانکنه 

 شده گل پسرم ی خانمم چقدربزرگ شده چقدرخوردن ی خوب-

 سالش شده  کیاالن  شی دید  شیبارپنج ماهگ نی باباش توآخر  گهیآره د ی +خوبم توخوب

 چقدرزودگذشت هفته قبل تولدش بوده آره؟ -
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 +آره 

 روبهمون داده بود  نیمع یدیبودخداعپارسال چقدرمتفاوت ترازامسال -

 دن؟ی نم ی +بهت مرخص 

 نداره  ی که مرخص  ینه جرم من طور -

 ؟ ی باش شمونیپ لی سال تحو  یکردکه برا یکار  هی  شهی+نم

 صحبت کنم  دباعرفانیبا دونمینم-

 ار ی+سان

 جونم-

 کلمه باباروتلفظ کنه گوش بده تونهیم نی +مع

 گفتم:پسرم بگوبابا گذاشتم  نیدهان مع یروجلو ی گوش 

 :بابا تکرارکرد

بوست کنم  تونمیکه نم فیتوچشماش جمع شده بودوگفت:قربونت برم ح اراشکیسان
 بابا زدلیعز

پسرش ضعف  طنتیش یاربرایکردوسانیوسروصدا م شهیش زدبهیبادست ضربه م نیمع
 کرد یم

نوت  بگم اماخب سال  ی چ  دونمیگفتم:نم ی مالقات تموم شدقبل ازخداحافظ ساعت
 کردم وبعدادامه دادم دوست دارم ی مبارک،مکث  شیشاپیپ

 من عاشقتم مهداخانم صبورم عاشقتم -
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 +خدانگهدارت

 خدانگهدار... -

 ... اریخونه امامثل هرباردلم موندتوزندان کنارسان برگشتم

رنگم  ی مشک   یواصالح صورت وابروانجام دادم وموها  شگاهیاصرارمامان رفتم آرا به
 کردم روبعدازچندسال رنگ

 مامان بهم گفته بود  ی بودکه هرچ  نی ا یوفقط برا فقط

 چندوقته ردکرده بودم... نیدرا

  دآمادهیشب ع ی پلوباماه  یسبز  یروبرا یوماه  میزکردیخونه روهم تم کمیباهم

 زنگ خورد میکه گوش کردمیزمی روتم ی شکم ماه  داشتم

 دستاموشستم 

 زبرداشتم یم  یروازرو میوگوش

 دادم:  بودجواب عرفان

 +الوسالم 

 یمهداخوبسالم-

 ی+ممنونم شماخوب 

 چطوره   ی خوبم اون فسقل-

 سوزونه یم شی +اونم خوبه داره آت 

 زدلمه یعز-
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 روبهت بگم یز یچ ه یکردم که گفت:مهدازنگ زدم  سکوت 

 !شده؟ ی+چ

پنجم  ادوروزیفردام رمیبگ ی ارمرخص یسان یکردن تونستم برا نییزدوبندباالوپا  ی باکل-
 شه ی حدودپنج روزم یز یچ رهیدمیع

برسه  ی بود واقعادستت دردنکنه روز  ی خبرخوب ی لیممنونم عرفان خ  یگفتم:وا باذوق
 جبران کنم برات

 جبران کن دهیروزش رس-

 ؟ ی چ  ی عن ی+وا 

 کن  شیخواستگار  ادوتوبرامیساراخانم دوستت خوشم م من ازاون نکهیا ی عنی-

 کنمیمن باساراصحبت م   نطورباشهی+عه که ا

 ؟یندار  یهم ممنون،کار  ی لیخ-

 +نه بازم ممنونم 

 نکردم،خداحافظ یکار -

 +خداحافظ 

هرچندکوتاه هرچند کم  اربود یخبرقطعاخبراومدن سان نی وخوشحال کننده تر  نیبهتر
 کنارهم بودن...
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 اریدنبال سان رهی داده بودکه خودش م امکیبهم پ عرفان

 رفتم حموم  نیبامع

 کردم  روتنش نیدمع یجد یها لباس

 کردم  شی آرا ی تازه رنگ شده ام رواتوکردم بعدازمدت هاکم  یموها 

 دمیروپوش دمیرنگم روباشلوارسف ی زآب یشوم

 به صدادراومد  فونیآ زنگ

 لپام گل انداخت جانیوه ازشوق

 د یآغوش کش  ارروبهیخونه روبازکردوسان یبابادرورود 

 مرد  ی:خوش اومدارزدوگفت یچندضربه پشت سان مردونه

 گفت:ممنونم  مارمظلویسان

 د یروهم به آغوش کش  مامان

 من  دبهیرس نوبت

 د یروبوس میشونی کردوپ بغلم

 روگونش زدم یوبوسه ا دمیبلندش کش  یشا یبه ر ی دست  منم

 کرد یروازخودش جدانم نیمع

 صورتش  زدبهیبوسه م مدام
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 ساعت ده شب بود  لیتحو سال

 م ینشست نیکنارهم دورسفره هفت س بعدازشام

 نم یخوشبخت تر کردمیم حس

 همسرم وفرزندم کنارم بودند!... پدرومادرم

 شد لیتحو سال

 به پاشد کی وتبر ی روبوس  بساط

 داد  یدی ع نیمن ومع بابابه

 گفت:شرمندتونم من  ارسرافکندهیسان

 زدلم یندارم که عز ی :من ازتوتوقع دمیحرفش پر  ونیم

 م یبه اتاق رفت میرگفتیشب بخ وهیوم لیوبعدخوردن آج می دورهم نشست کمی

 دمیهام روپوش ی راحت لباس

 روخوابوندم  نیمع

 کرد ینگاهم م ارداشتیسان

 روتوبغلش انداختم  بالبخندخودم

 رکردیلب هاش اس ونیروم هام لب

 هاازشراب لب هاش مست شدم...  بعدازمدت 

 !... روسرکوب کرده بود ازشیکه چقدرن دمیجلورفت فهم آروم



 پیله پروانه 

218 
 

 بعدازخوردن صبحانه  میدارشدیازخواب ب صبح

 سه نفره روداد  شنهادگردشیارپیسان

 و می باباروگرفت نیماش

 خلوت بود  ی لیدبودخیع الت یچون تعط م یسمت دربندرفت به

 م ینشست ی تخت  یرو

 وتنقالت سفارش داد  ونیارقلیسان

 زده بود وذق رفتیتخت راه م یبلندشده بود ورو نیمع

 شد ارمشغولیاومدوسان ونیقل

 کردمی وتکه م کندمیهاروپوست م وهیم منم

 ار یشدم به صورت سان رهیخ

 یابرایدردن زی چ نیوقشنگ تر   نیتر  ی صورت دوست داشتن  یایزوا نی چهره وا  نیاایخدا
 من بود 

 م یگذشته بودکه ناهارهم سفارش داد  ی دوساعت

 تموم شد ناهارهم

 م یستاد یلب رودخونه ا کمی میوقدم زد میازجابلندشد

 هام کرد... هی اروواردریمرددن نیبهاروبهتر  عطرخوش

 نابزنن یعمه ا رازوسربهیکرده بود که برن ش تیمامان وبابا ن میخونه برگشت به

 هاشون رفتن فرودگاه که برن  لهیهم گرفته بودن بعدازجمع کردن وس طیبل
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 ازهم... میکرد ی خداحافظ

 ارجانی:سانارروصدازدمیسان می خانواده شده بود کی مثل

 زم یجانم عز-

 شام بپزم؟ یبرا یکرد  یی +هوس چه غذا

 یپخت یکه م یی فسنجون ها یآخ مهداضعف کردم برا-

 زمی عز کنمی+چشم االن درست م

 پخت فسنجون شدم مشغول

 وعالقه غذاروآماده کردم  باعشق

 رودادم  نیاول سوپ مع دمیروچ زشامیم

 خوردن شام  یبرا ارروصدازدمیوبعدسان

 بغل گرفت. و منو تو  میکرد زروجمع یشدکمکم کردومکه تموم  شام

 

  

 

 و روی چونه ش رو بوسیدم.قدم شدم  شیپ خودم

 دمش ی"بوس

 نداشتم  گرهراسید
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 ابدی انیپا جهان

 ازجهان سهمم راگرفته بودم." من

 م یازهم جداشد نیخوردن مع نیبازم

 برش داشت نیزم یسمتش رفت وازرو اربهیسان

 بردتاآروم گرفت...راهش  ی کم

 اوردم لمیف کیهام  لمیوفیازآرش

 م یکنارهم مشغول تماشاشد میبردم ونشست  وهیتنقالت وم  ی کم

 م یشدیم رهیبهم خ لمیف کی رمانت یها صحنه

 چکارکنم؟  خوامیبره م ی وقت  دونستمیکنارش آروم بودم نم انقدرکه

 سرم روشونش گذاشتم وخوابم برد  لمیف یآخرا

 دارشدمیدرگردنم ب ی بادردکم 

 به بدنم دادم ی وقوص  کش

 کاناپه خوابمون برده بود...  یرو اربودوجفتمونیسان نهیس یرو سرم

 م یروآماده کردم وخورد صبحانه

خونه صدف  می به سمتش رفتم وگفتم:بر کردکهیم یباز  نی بامع ارداشتیبعدازظهربودوسان
 ؟ ی دن یددیناعیا

 مسافرت نرفتن؟ -

 بهش استراحت دادن  ستیحالش خوب ن ی لی+نه صدف خ
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 میباشه بر-

 می به خونه صدف وفرهادرفت می شد آماده

 زده وخوشحال شدند  ارشگفتیسان دنیباد فرهادوصدف 

 الغرشده بود امافرهادهمش گردوپرش بود  ی لیدخیشد یلیارخیبراثرو  صدف 

اصرارکردامامن باتوجه به  ی ل یشام موندن خ یصدف برا می گپ زد ی کل  مینشست دورهم
 اصرارهاش روردکردم... طشیشرا

 من بسازه  یلحظات روبرا نیکردبهتر  ی ارسعیروزتمام سان سه

 م یروپارک برد نیمع

 م یچرخ زد  ی وکل میدرفتی مرکزخر

 م یکه پاتقمون بودرفت یی همون کافه ا وآخرسربه

 دمیخند گذاشتمیدردهانم م مییکاکائو کی ازک ی که داشتم تکه بزرگ  ی نیدرح
 اصال؟  یحواست هست که منوماه عسل نبرد ارخانیوگفتم:سان

 امانشدونکردم  کردمیدمی توبا یکارابرا ی لیمن خ-

 +من قصدم ناراحت کردنت نبود 

 برمت یهمه جام رونیب امیناراحت نشدم عشقم صبرکن ازاونجاب-

 برقرارشد...  نمونیوسکوت ب  لبخندزدم

 ازلحظه به لحظه اش استفاده کنم... خواستمیم  میداربودیصبح ب یکا یآخرروتانزد شب

 می بوسه هم تجربه کرد نیآغوش وآخر  نی صبحانه آخر نیآخر
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 ... د ییبو یدومیبوسیروبغل کرده بودم نیمع

براش   ی ت یتقو  یها ی تنقالت وخوراک ی ساکش که کل اربابرداشتنی زنگ زدوسان عرفان
 گذاشته بودم

 ...رفت

 

  

 

وزجه  هیرگر یبلندزدم ز یمکث کردن باصدا قیشدوتمام دقا امتوقفیانگاردن  بعدازرفتنش
 زدم یم

بودبه سمتم اومدبغض کرده بود وداشت باتعجب نگاهم  دهیمن ترس هیکه باگر نیمع
 کرد یم

 کرد  هی روانداخت توبغلم وشروع به گر  خودش

 گل پسرم ستین ی چیبه لپش زدم وگفتم:جانم مامانم ه یا بوسه

 زدم نی به صورت خودم ومع ی آب ازجابلندشدم

 دادم وخوابوندمش نی سرالک به مع کمی

 نذاشته بودم ببره ارکهیسان یلباس ها دنیباد

 کرد  ختنیاشکام شروع به ر دوباره

 هام کردم  هیگرفتم وعطرش روواردر نمیب یروجلو شرتشیت 
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  ی ارزندگیکنارسان یدغدغه ا چی روزازودتربگذره ودوباره بتونم بدون ه ن یا شهیم ی اچ یخدا
 کنم؟!

 **************************************** 

 گذاشتم  زیروم دسرمیشد ی باخستگ

 شونم احساس کردم  یرورو ی دست 

 بود  مارستانیب سیرئ سرباالاوردم

من   داتاقیاریب فی تشر ی تکون دادوگفت:خانم توکل یاحترام کردم سر  یوادا دمیازجاپر
 کارتون دارم 

 سم ری+چشم االن خدمت م

 فاصله گرفت ورفت  ازم

 ی به درواردشدم وگفتم:امرتون خانم محمد  باچندتقه

 مانی زا ی سال وچهارماه مرخص  کی که شمابعداز نییایگفتم ب نی ا یبرا ی خانم توکل-
 نی حاضرنشد ی گذشته وشماهنوزدرست حساب   هیسرکارتون دوسال ازاون قض نی برگشت

بره مجبوربه   شینطورپیهاتون ا فتیش ضینطورتعو یوهم  ادهیهاتون ز ی وتعدادمرخص
 شم ی اخراجتون م

روباحقوقم  میزندگ گهید  یوخرج ها نیمهدکودک مع هیخونه وشهر هیمن کرا اخراج
 !کردمیپرداخت م

من   یخانم محمد  قتشیبدونه گفتم:حق  یز یچ  میاززندگ ی دوست نداشتم کس  نکهیباا
به من  ی لیسه سال خ ن یهمسرم به جرم گناه ناکرده سه ساله که زندانه پسرمم توا 
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 نیریبهش سربزنم توروخداکارم روازم نگ دبرم یروزبا نیوابسته شده من مجبوراب
 ودوست دارم شغلم ی لیبه پولش من خ اجیجداازاحت

 مدونست یاگرکه م دونستمیانداخت وگفت:بابت همسرت متاسفم من نم نیی سرپا
 یازدار ین ی لیاوضاع حتمابه پول خ نی باا دادمیحتمااضافه حقوق بهت م

 برام هی+نه مچکرم حقوقم کاف

 اضافه حقوق بهت بدن گمیماه م  نیازا زمی عز ستین ی که کاف  دونمیم-

 دورونش وجودداشت...  تیبودن وانسان فی وجودداشتن که شر  یی آدماها  هنوزهم

 وازاتاق خارج شدم  تشکرکردم

 روبرداشتم لمیتموم شدوسا می کار ساعت

 روازخونه مامان بردم وطبق قرار هرهفته بردمش پارک  نیمع

 شد  یوخنده مشغول باز  باذوق

 کردمیم بالبخندنگاهش

 خوام یم  ی به سمتم اومدوگفت:مامان من بستن نیی ازسرسره اومدپا نکهیبعدازا

 ی خور ی+هواسرده پسرم سرمام

 توروخدا  گهیمامان بخرد-

 م ی بخورباهم میکن تابر یباز  گهید کمیخب پس  ی لی+خ

 درفت یپاکوب باذوق

 مامان  نی کردصداش زدم:مع یکه باز  گهید کمی
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 بله -

 م یابری+ب

 یباشه مامان-

 سفارش دادم ی وبراش بستن میشاپ رفت یروتودستم گرفتم وباهم به کاف دستشو

که  یومردونگ تیهمه جذاب نی واسه ا رفتی مشغول خوردن شد دلم ضعف م باولع 
 شده بود... هیتوصورت کوچکش تعب

 

  

 

 م یبه خونه برگشت ی بستن  بعدازخوردن

 داشت  کردوتبیسرفه م نیمع

 کنه؟یم  ی آخه وسط بهمن ماه هوس بستن ی !کیخور یسرمامگفتم ی دیگفتم:د باحرص

 مامان جون دی:ببخش دوگفتیبرچ لب

 خب حاالخودتومظلوم نکن! ی لی+خ

 روبهش دادم که خوابش برد  یسرماخوردگ  شربت

 کردم یآروم موهاش رونوازش م آروم

 بودم  ودرفکرفرورفته
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شد  دنشی د یبرا ی وتنهادلخوش  رهیبگ ی نتونست مرخص گهید ی مرخص اربعدازاونیسان
 ساعت مالقات کیسه شنبه هابعدازظهر

خونه اجاره کنم هرچندکه باباومامان   کی بابا یباپس اندازوکمک ها تونستم
 که من توخونه خودشون بمونم اصرارداشتند 

 وبال گردنشون باشم...  شدکهی سال نم اماپنج

کردم وساراهم "بله"  یخواستگار  دساراروبراشیارکش یسان یکه عرفان برا ی پاس زحمات به
 گذره یم شونیازعروس  ی دادودوسال 

  برادردرکنارمن کیکم نگذاشته ومثل  نیمن ومع یبرا یز یمدت چ نیهم توا  عرفان
 بود...

من  شدی م ضیروکنترل کردم تبش بنداومده بود خداروشکرکردم اگرمر  نی مع تب
 ...نداختیم  ی روازکاروزندگ

 کردم صبحانه اش رودادم حاضرش کردم وخودمم هم حاضرشدم دارشیازخواب ب صبح

 رفتم  مارستانیمهدکودک وخودم به ب گذاشتمش

 سرش روتودستاش گرفته بود  صدف 

 ه شونه اش زدم نشستم وضربه ب کنارش

 ی نگاهم کردوگفت:عه اومد برگشت

 ؟ یبازماتم زده ا شدهی+آره چ

 انقدربهونه گرفت  شبی بخوابم د شعورنگذاشتیب ی کین-

 +قربونش برم من حقته 
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 چطوره خوبه؟ نیگمشومع-

 +آره اونم خوبه 

 دلم تنگ شده براش گفتیم گرفتیروم نی بهونه مع ی کین اخونمونیب-

 ارمشیروزم هی+باشه 

 شام خونمون  میابریب فتیاربعدشیدرن یمسخره باز -

 شم یخب مزاحمت م ی لی+خ

 میوبعدبه خونه اش رفت نیدنبال مع میرفت باصدف 

 سوزوندن شی تاتونستن آت  ی ک یون نیمع

 کرد یداشت بدوبدوم نیمع

 نیییبش  نی مانندگفتم:مع غیج یی باصدا که

 همه شد...  دن یهم ادامودراووردکه باعث خند ی کین

 م یدادوبه خونه برگشت تیخان رضا ن یمع گهیکه د میشب اونجابود یتاآخرا

 می وقدم زد  میبه اردک ها نون داد هیدیپارک جمش  میرفت نیصبح بود بامع جمعه

بچه ام سه ساله که نتونسته   دمیکش  ی آه کردمینگاه م نیمع یها  طنتیتکاپوش به
 یظلم بد ی لیپسرش باشه خ یها طنتیشاهدش ارنتونستیادسانیباپدرش به پارک ب
 درحق ماکردن...

 یباز   ی چمن نشسته بودوداشت باگنجشک  یرفته بودرو  نینشستم ومع مکتین یرو
 کرد یم
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 وچک کردم  میلحظه گوش کی

 نبود  نیروکه باالاوردم مع سرم

 ازجام بلندشدم بادلشوره

 جان مامان  نیمع  ن،یزدم:مع صداش

 ندادهمه جاروگشتم  ی جواب

 کرد یداشت ذوق ذوق م گهی چندساعت گذشت اماپاهام د دونمینم

 نشستم  نیزم یرو

 ومد یبندنم اشکام

 کنم؟  داشیخدامن االن ازکجاپ آخه

 چکارکنم؟  ایخدا

 زنگ خورد... تلفنم

 

  

 

 بودبادست لرزونم تماس روبرقرارکردم  ی ناشناس شماره

 +الو 

 به به سالمت کو -
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 +شما؟ 

 الد یجاللم پسرعموم-

 ی چکاردار +بامن 

 ماست  شیپسرت پ-

 ؟؟ یدیتوبچه منودزد  ی +چ 

 یز یچ نیهمچ هیآره -

 کجاست؟  نیمع نیداریبرنم می+پست فطرتاچرادست ازسرمنوزندگ

  کی کنمیبعدم آدرس برات اس ام اس م به ضررخودتوبچته ی که کن  ی نیخفه شوهرتوه-
باجنازه بچه ات روبه بعدازاون  گمیکه م ی آدرس نیبه ا یایکه ب یساعت وقت دار 

 یشیروم

 روقطع کرد  تماس

 ساعت من دستم به کجابنده؟ کی اچکارکنم؟دریخدا سردرگم

 گرفتن باعرفان بود   دتماسیکه به ذهنم رس ی تنهاراه حل ازجابلندشدم

 دادم حیبراش توض ان یگر  یی جواب داد باصدا بعدازچندبوق

 آروم باشم تاخودش روبرسونه  گفت

 موساراهمراه شد باعرفان

 کرد یم  ی باسرعت نوررانندگ عرفان

 خونه متروکه خارج ازشهربود  هی
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 م ی گذرکرد شیوطوالن لیطو اطیازح

 م یدیسالن رس به

 نشسته بود  یصندل  کیرو  نیمع

 روبسته بودن دستاش

 مانعم شد  یسمتش خواستم بغلش کنم که مرد دمیدو

 نداشت یا  دهیامافا تقالکردم

نشسته بودکه اگرماتازمان مشخص  نیساراتوماشمن وعرفان هم بستن  یها دست
 زنگ بزنه... سیبه پل می ومدیشده ن

 زد ی کردومنوصدامیم  هیگر  نیمع

 بهش زد  ی ل یاش که شدت گرفت مردس هیگر

 که من ازگل نازک تربهش نگفتم  یی جگرگوشه ام بلندکرده بود جگرگوشه ا یرو دست

  یبسته کار  یبودوبادست هاصورتش مونده بوددلم به درداومده  یرو ی لیردس
 بکنم! تونستمینم

راه  یر یهاگروگان گ لمیف نیچرامثل ا دهی م ی معن ی کاراچ  نیدادزدوگفت:ا  عرفان
 ن؟ یانداخت

 دادن ینم ی کرده بودن وجواب سکوت 

 اندازشد  نیکفش طن یپاشنه ها یصدا

 بود! یی شاهدچه صحنه ا چشمام



 پیله پروانه 

231 
 

 وجانمازآبکش  یخانم چادر  هیرق

شده بودواحساس کردم اون پالتوقرمزرنگ اصالبه اون قامت   شی زآرا یاغراق آم ی لیخ
 اد یکوتاه وگردش نم

داره بچه ات روازت  ی چه حس  یدیسمت من اومدوباپوزخندنگاهم کردوگفت:د  به
  ی من چه داغ  یدی؟دی روازمن گرفت الدمیتوم یوقت  دمیکش  ی من  مادرچ یدیرن؟دیبگ

 اعدام شد؟ مهردادم یروتحمل کردم وقت 

 ؟ید یییی:دادگفتیبافر

  ی به زندگ نی بخداشماگندزد گناههیب ارهمیسان یحت گناههیب نمیمع  گناهمی+بخدامن ب
 من 

 ازشوهر،حقارت وخردشدن یداغ اوالددور  ی بکش  دمیکه من کش  یی ها ی دسختیهه توبا-

 بره رونیمخمصه ب نیازا  نیبزارمع کنمیخانم التماست م هی+رق

 اش شروع شد هیخانم ناتوان شده بودوگر هیرق

 اومدن  دباهمیمارال وحم که

 شدم به صورت مارال  رهیخ بانفرت 

خودم  ابزارمنین یکشش روندار  ی داد:مامان منکه بهت گفتم وقت تیباعصبان مارال
 کنم یکارروتموم م

 یخوایسمت من اومدوچونه ام روتودستاش گرفت وگفت:خب مهداخانم باالخره م به
 یبکش دتوهمیروکه مادرمن کش  ی جاون رن

 بوداشاره کرد  نی اون مرده که باالسره مع به
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 روبازکردوروبه رومن اوورد  نیومع دست

 گذاشت  نی سرمع  یرورو یی ا اسلحه

 پاره شد بنددلم

 مارال مانعم شد  ی که بلندبشم اما دست ها کردمیم  تقال

 کردم یوالتماس م زدمیم غیج

 زد ی کردودادمیهم تقالم عرفان

 روبرداشت  مرداسلحهدیحم بااشاره

 رفتن ومشغول صحبت شدن  یی ا  گهیهم به سمت د هیدورقیوحم مارال

بشن   رمنیدرگ کنمیم یکار  ه یگفت:من   رلبیکردوز کیخودش روبه من نزد ی کم عرفان
 روبرداروفرارکن باشه؟  نی توفقط مع

 +باشه

 بازکرد  ی گره دست منوازدورصندل  که عرفان زدتوجه معطوفش شدآروم آروم یادیبافر

  میش یبلندم ی وخال  نطورخشکیکه هم میماانقدراحمق نی زدوگفت:فکرکرد یپوزخند عرفان
 و  میهاهماهنگ سی سرقرار؟باپل امیوم

 !شهیم سینجاپرازپلیا گهید قهیوتاچنددق شهی شماشنودم یها یصدا تمام

 اوردن سمت عرفان  مردهاهجوم

 دادن  حیفرارروبه قرارترج هم  هیورق دومارالیحم

 روبغل کردم  نیازجابلندشدم ومع منم
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 دم یررودویمس تمام

 کرد یم  هیگر  نیمع

 نیفرارکردن به هم ی:عه چه جالب فکرکردستادوگفتیجلوم ا یدرهنگام خروج مرد دم
 است؟ یراحت

 داد یقدنم یی به جا فکرم

 دم یدو نیبه شکمش زدم که ازدرددوال شد ومن تادم ماش یلگد فقط

 شد؟ یپس عرفان چ نیکه شدم سارابااسترس گفت:خوب نیسوارماش

 دونم ینم ی چیساراه دونمینفس زدم وگفتم:نم نفس

 استرس روبه وخامت بود  ی روبه زورآروم کردم حال خودم هم ازشدت ناراحت نیمع

 اومد  رونیب ی خون راهنیبازشدوعرفان باصورت وپ الیباالخره درو  که

 ... نینجادورشیفقط ازا نیپرسن ی چ یشدوگفت:ه  نیسوارماش ع یسر

 

  

 

 م ی وحوادث مخوف ترش دورشد المخوف یروراه انداخت وازاون و  نیساراماش

 م یرسوند مارستانیروبه ب عرفان

 براثرمشت پاره شده بودوپاودست وشکمش چاقوخورده بود  لبش

 گذاشته بود... هیماازجون ما  یبودم اون برا ونشیمد تاعمرداشتم
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لطفت روجبران کنم بخداشرمندتم که   نیا یانداختم وگفتم:عرفان من چجور  نیی سرپا
 ی حال وروزافتاد نی بخاطرمابه ا

 برام  موننیخواهرم م نیوزن وبچشم ع زترهیبرام عز ارازبرادرمیحرفاروسان نینزن ا شیه-

 روبه خونه رسوند نی موندن سارانگذاشت من ومع یاصرارکردم برا  ی هرچ 

 ...دیبزورخواب نیمع

 وفتاده یبراش ن ی حالش خوبه واتفاق نکهیبابت ا کردمیوخداروشکرم ختمیریم اشک

 ادامه داشت؟  ی که ازجانب نوبخت هابود تاک  یی اتفاق ها نیا

 روازماگرفتن...! زمون ی همه چ اوناکه

 نی مع ی عرفان خوب شده بود اماحال روح ی ازاون روز گذشته بودحال جسم یی ا دوهفته
 داغون بود 

حادثه   رفتیکم حرف شده بود مهدکودک هم به زورم یخوردمنزویزورچندقاشق غذام به
 بود  رگذاشتهیاش تاث هیروح یرو  یاون روزبدجور 

 هم من روسرزنش کردن که چرامراقب نبودم ی وفاطمه خانم نگرانش بودن کل خسروخان

 ...ششونیپ می دبریع الت یتعط یکه برا  واصرارداشتن

 کردم بردمش پارک امااصالازکنارخودم جم نخورد روحاضر  نیمع

 به خودم  دهیوچسب

 گفتم:آخه چکارکنم حالت خوب شه پسرم؟ بابغض

 سا یمد شیپ م یگفت:بر مظلومانه
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 م یری+باشه دورت بگردم م

گفت خودش   میایبه فاطمه خانم زنگ زدم وگفتم که م میازپارک برگشت نکهیبعدازا
دنبالمون هرچقدرهم که گفتم نه گفت تهران کارداره دنبال شماهم  فرستهیخسروخان روم

 ...گهیادد یم

 وآماده گذاشتم  ختمیولباس هامون روتوچمدون ر لیوسا

 ندبودیخوشا ی لیخ نیدوهفته اش غذاخوردوخب ا نیشترازا یذوق داشت وب نیمع
 برام... 

 کنم  ارصحبتیروبده تاباسان  ی تماس گرفتم وگفتم که گوش  بامددجوزندان

 زمی :سالم عزدیچیپ ی بمش توگوش  یصدا

 اری+سالم آقاسان

 خوبه؟  نیمع ی خوب-

 یخوب  ی توچ می+جفتمون خوب

 منم خوبم-

 ار ی+سان

 جونم-

 میدرواونجاباشیع الت یسنندج وتعط میوبر اددنبالمونی+زنگ زدم بگم که بابات قراره ب

دوست  ی لیخوش بگذره بهتون خ زمیدعز ی:چقدرکه دلتنگ کردستانم بردوگفتیکش  ی آه
 گه ید شهیاماخب نم میرفتیم یی داشتم که سه تا

 +قربونت برم من
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 خدانکنه،مهدا -

 +جانم 

 ؟یندار  یکار  دبرمیمن با-

 +نه مراقب خودت باش

 د،خداحافظیشماهم مراقب خودتون باش-

 +خداحافظ 

  ووردچونی سرخودش م یی بال  کی دونستیاگرکه م دونستیروزنم زازاونیچ چیارهیسان
 بود... رشدهیپذ بیآس ی لیاش خ هیروح

 

  

 

 م ی ومنتظرخسروخان شد میرودادم وحاضرشد نی مع صبحانه

 روبرداشتم   فمیچمدان وک فونی صدادراومدن آ بابه

 رفت  نیی باذوق ازپله هاپا نیمع

 رفتم  نیی روقفل کردم وپا درخونه

 باخسروخان کردم  ی واحوال پرس  سالم

 م یافتاد  وراه

 کرد یم یکه پدرباالسرش نبودخوب پدر  ی نی مع یبرا خسروخان



 پیله پروانه 

237 
 

 د یکش ینوازش به سرش م دادودستیم حی زروتوضیباعشق همه چ براش

 ادیاشکم درم  زهاهمیچ  نی دل نازک شدم باکوچکتر ی لیارخیروزهابانبودن سان نیا

بودکه اشکم  یی زها یازچ ی ک یهم  نینسبت به مع زخسروخانیمحبت آم  یرفتارها
 رودراوورد...

کم   یز یبهم انداخت وگفت:عروس چ نهیازتوآ ی خوابش برده بودوخسروخان نگاه نیمع
 خودت نه نوه ام دنهیبکش  ی تونبودپسرم سخت خوامی؟نمیوکسرندار 

 هیزکافی +نه ممنون همه چ

 آقاپدرخودت ی تعارف نکن منم مثل عل  ی خواست ی ز یبه هرحال هرچ-

 هم برام ارزشمنده  نی که گفت نی+ممنونم هم

 ؟ ی کنینم ت ی شکا یر یوگروگان گ یبابت اون دزد-

 حق مسلم ماست   تیتربشن وگرنه شکا یجر  ترسمی+م

واون  نیوبه دام انداختن ا رکردنیدنبال دستگ شی بچه گ ارازهمونیسان نی بگم واالا ی چ-
وکالت  دردسرانتخاب کن دورازچشم مارفت ی شغل ب هی میبود بزرگم که شدماگفت

 قبول شده وبود  یدادگستر  یتوآزمون پروانه وکال گهیهم به ماگفت که د ی خوندوقت 

پرونده  ی اوناباپدرم هم مشکل دارن چون قاض ستیارنی+آخه اونامشکلشون فقط سان
 بابادردسردرست کردن یهم برا یشون بوده چندبار 

 ؟ی باباچه دردسر  یا-

آخرهم داشتن   یشده سر  ی ابان یدوباربهش حمله خ ی ک یدن،ی رودزد نشیبارکه ماش هی+
 گردنش  نداختنیروم ی تصادف ساختگ کی صحنه 
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 هستن...  یی چه حروم لقمه ها گهینادیا-

 د یتنقالت خر  نیمع یکه خسروخان زدوکنارورفت برا میکرده بود  ی رروطیمس بانصفیتقر 

من خسته    پشت رول ی نیبش  کمی یایروبه من گفت:عروس م نیبه ماش بعدبرگشتش
 شدم

 ام ی+چشم االن م

 شدم ودوباره پشت رول نشستم  ادهیپ نیازماش

 ودوباره خودش پشت رول نشست  میتوقف داشت کیخواست خسروخان درهمدان  به

 شدم رهیمنظره وجاده خ به

رنگ درخت  ی صورت یسرسبزاطرافش وشکوفه ها یبود امادشت ها ی چیدرپ چیپ جاده
 ساخته بود ازش یروبکر ینظیب عتیها طب

 کردم ینگاه مبه اطرافم بالذت 

 م یدیساعته رس رششیمس کی کردن  ی بعدازط 

 ازمون استقبال کرد  یی خانم باخوشرو فاطمه

بودبغلمون کرده بود وازخودش  دهیروند نیبودمنومع ی سال  کیکه  ساهمیسار
 کردمارو یجدانم

 ...میدیشام خواب کمی بعدازخوردن

رفتن  اطیح سابهی بامد دارشدیکه ازخواب ب ی چون شب قبل خواب بودوقت  نیمع
 شدن یومشغول باز 

 رون یرفته بودن وب روان یوس خسروخان
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 م یودورم هم نشست ختیر  یی خانم چا فاطمه

دلم داره  ارمهی:دلم تنگه سانکردوگفتیخانم همونطورکه بابغض توصورتم نگاه م فاطمه
 خورد  نیبدجورزم ی لی بچه ام خ دنیازروشوند  ترکهیم

ماساژدادن کتف فاطمه خانم شدودرهمون حال گفت:مامان غصه  سامشغولیسار
کارش خوبه دوباره خودش  ارپشتیاومدنش نمونده که بعدم سان رونیتاب یز ینخورچ

 شه یوروپام  کنهیروجمع وجورم

 همه رو... دادیروآزارم ارهمهیفقط سکوت کرده بودم نبودسان من

 

  

 

 ازاومدنمون به کردستان گذشته بود  یچندروز 

 ششون یپ  میبدربمون زدهیکه تاس کردنیداشتم امااصرارم قصدبرگشت

 هم که شده بودموندگارشدم... نیمع هیروح  بخاطربهترشدن

دونفره ام   یسرگرم کارخودش بودومن داشتم بابغض وحسرت عکس ها هرکس
 کردمیارروتماشامیباسان

 ازته دل بغلش کردم یتولدش بالذت وخنده ا نیاول

 ن یمع ااومدنیبدن یها عکس

 ثبت شده بود  مونیعکس هادرلحظات خوش همه

 که روونه گونه هام شده بودروپاک کردم اشکام
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 روکنارگذاشتم میوگوش

 آماده کردن شام رفتم یکمک فاطمه خانم برا وبه

هرکس به اتاق خودش   رگفتنیوبعدازشب بخ  میظرف هاروجمع کرد میروخورد شام
 ...رفت

 ییروبردم دستشو نیخواب مع یبرا

 م یوبه رخت خواب رفت  میمسواکش روزدبرگشت نکهیبعدازا

 چشمام بود  یساعدم رو همونطورکه

 گفت:مامان مهدا  نیمع

 +بله

 ه؟یباباآدم بد-

 است یآدم دن نی توبهتر یگفتم:معلومه که نه بابا باتعجب

 پسرچرازندانه؟ -

 زده؟  ی حرف  ی کس یکنیسوال هاروم نی ا ی چ  یبرا نی +مع

 زندان برنیکه معلم مهدکودکشون گفته آدم بداروم گفتشیسامیمد-

 حرف رفته توذهن تو! نیکه ا ی گناهه؟درصورتیمن چطوربهت بگم که بابات ب  نیمع آخ

 ی لیبابات خ نوبدونیفقط ا ربخوابیجان بگ نیدادم وگفتم:مع رونیپرآهم روب نفس
 هم دوست داره  ی لیمهربونه وخ

 گذشت اماخوابش برده بود  قهیچنددق دونمینم



 پیله پروانه 

241 
 

 دم یمشوش خواب یهم بافکر  خودم

 دارشدمیازخواب ب  بانورآفتاب

 به بدنم دادم وازجابلندشدم ی وقوص  کش

 رفتم  رونیدرست کردم وازاتاق ب نی مع یپتورورو

 خسروخان وفاطمه خانم سالم کردم وبالبخندجواب دادم  به

 ؟ ی نیارروببیاتاق سان یمهدادوست دار فاطمه خانم روبه من گفت: زصبحانهیسرم

 هنوز؟  نجاستیا  لشی+عه مگه وسا 

 گهی نجادیآره اتاقش دست نخورده موندا-

 نمیبیم رمیم  نی که گفت ی +مرس 

نقطه سالن  نی که گوشه تر ی صبحانه ازجابلندشدم وبه اتاق ی بعدازخوردن کم اقیبااشت
 بود رفتم 

 زبود ی دست نخورده وتم لیوسا

دونفره   ی اچهارسالگ ی سهیها ارتاعکسیسان ی کردم ازکودک وارنگاهید یرو یعکس ها به
 واربود ید  یرو نیاش باآو

 گوشه اتاق بودبه سمتش رفتم  یا کتابخونه

 رنگ نظرم روجلب کرد ی دآب یسررس کی

 روش روتکوندم وبازش کردم خاک

 اربود یسان یوروزانه ها  دلنوشته
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 مشغول خوندن شدم"به نام خدا یباکنجکاو

 گذردوبه یدخترم م کدانهیماه ازمرگ  کی  سمینویروم ادداشتی نیکه دارم ا االن
 نی نبودآو یمرحم به زخم ها  ی اصرارخانواده ام آمدم به زادگاهم تادرجوارخانواده ام کم

 بزنم...

روبرده بودروبه  نیمهربان که دل آو یآن بانو خواستمیام برنامه داشتم م ندهیآ یبرا من
  ی راتییتوانسته بودتغ   نیآخرآن بانوعالوه بردل آو اورمیکنارش ب امادربهیعنوان پرستارو 

که   ی مشک  یباآن چشم ها  اوردیدراحساسات وعواطف من هم به وجودب
هم  رمقنعهیرنگ که ازز ی مشک  ی شم یابر ی  وآن موها دیدرخش یمانندزمزددرصورتش م

 داشت... یی دلربا تیخاص

 ن وفکرم داشتم!بشودکه من درذه ی که آن رانگارنخواستیتقد 

 یاگر خاموش  تو

 

 اگر خاموشم  من

 

 ست ین یا گله

 

 است  نیهم نی زم ریتقد 

 

 میو سکوت کن مییایب که
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 …  میدر سکوت برو و

 وامضا"  ارفرحمند یسان احقی

که   یی ها فی خونده بودمش بغضم روقورت دادم وازتعر اربودکهیسان ادداشتی نیآخر
 بودخرسندشدم... کرده   ادداشتشی ازمن در

بود  دارشدهیب نیاومدم مع رونیوازتاق بهم بوداون روهم برداشتم گهیدد یسررس کی
 گرفت یوداشت بهانه من روم

 مامانم  نجامیسرش زدم وگفتم:ا یرو  یی ا بوسه

 ادداشتیشد ومنم خودم روباخوندن  سایبامد یاش رودادم ورفت مشغول باز  صبحانه
 کردم... ارسرگرمیسان یها

 

  

 

 ورنج بردن ازش...  یی پربودازحس تنها  ادداشتی تمام

بودخوندم  شیومجرد یی دوران دانشجو یهم که برا  دشیسررس ادداشتی نیآخر
 ...سرجاش برگردوندم دهاروبهیوسررس

 دیبدرهم ازراه رس زدهیس

 کم بود  ی ز یچ کیهرچندکه انگار میقشنگ وجذاب لذت برد عتیبه دل کوه وازطب میزد

 نگاه کردم نی وباالکردن مع نییپا بالبخندبه
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 بود... ارکنارشیلحظات سان نی دراداشتم که چقدردوست

 می بدرفاطمه خانم آش پخت وبعدازخوردن آش به خونه برگشت زدهیعصرس یبرا

 روجمع کردم وآماده کردم  لمیکم وسا  کم

 اتوبوس رزروکردم طیهم بل نترنتیازا

 خانواده پرمهربامحبت بودم  نیکنارابودکه  یآخر  شب

 خانم نشستم  ساوفاطمهیخوش کنارسار یی بارو

 م یصحبت کرد یازهردر  وباهم

 وغربت گفت   ی بیساازغریسار

 گفت  ی ودلتنگ   یخانم ازدور  فاطمه

 ...ارگفتمیازسان یی جدا یوعذاب ها  ی ازسخت ومن

 دمیبه زورخودم هم خواب نی مع بعدازخوابوندن

 دارشدمیب میگوش باآالرم

 دارکردمیروهم ب نیمع

 . میرفت نالیصبحانه همراه خسروخان به ترم ی وبعدازخوردن کم می شد آماده

 ازسروکول خسروخان باالرفت ی کل  نیمع نکهیبعدازا

 م یوسواراتوبوس شد  میکرد ی خداحافظ

 اول خوابش برد  قیهمون دقا نیمع
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 شدم به جاده رهیخ

 داشت  ی راه کی بوداماتهش  ی جاده مثل زندگ  نیا

 قابل حدس بود که

 ست ی قابل حدس ن زشیچ چیه ی زندگ  ی ول

 !...کنه یم رت یگ دغافلیبااتفاقات ومشکالت جد وهردفعه

توراهمون گذاشته   یکه فاطمه خانم برا ی ازتنقالت ی بودوگشنه اش بودکم  دارشدهیب نیمع
 بود بهش دادم تابخوره 

 دیخورددوباره خواب نکهیبعدازا

برام رقم خورده بودهرچندکه   یادیبدز یهرچندکه درونش اتفاق ها میدیتهران رس به
من   یابرا یدن یجا نیبودامابهتر کیخداتراف شهی داشت وهم ی شلوغ بودهرچندآلودگ 

 بود...

 م یگرفتم وبه خونه رفت ی تاکس 

 .م ید یدرطول راه زودخواب ی وازخستگ میخورد مختصرعصرونه

 دارشدمیمثبت ازخواب ب یوانرژ  زهیباانگ

 سرکاررفتن آماده شدم  یوبعدازچندروزبرا

 رفتم  مارستانیومامان وبه ب شی روگذاشتم پ نیمع

 م یگفت کی نوروتبر دوسالیومجددع میکرد ی روبوس  باصدف 

باخنده  کردومن یپگاه ناله م  شیبودوصدف داشت ازدست جار فتیش لیتحو  یکاینزد
 زنگ خورد: میکه گوش کردم یمسخره اش م
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 +بله؟

 ی توکل خانم-

 هستم  دخودمییبفرما +

گفتم   مارستانیب می من مددکارزندان هستم اقافرحمندحالشون بدشده االن انتقالش داد-
 دیمراجعه کن  نیواگرخواست نیباش انیکه درجر

 مارستان؟ یگفتم:کدوم ب ی بانگران

 ...مارستانیب-

 رسونم یخب االن خودم روم ی لی+خ

 روقطع کردم  ی گوش 

 مهدا  شدهیگفت:چ صدف باتعجب  وازجابلندشدم

 ار ی+سان

 ؟؟ ی ارچیسان-

 مارستانیبدشده بردنش ب ارحالشی+سان

خودم  مارستانیوبعدازخروج ازب دمیاتاق استراحت رفتم وباعجله لباس هام روپوش به
 ...مارستانیروبادربست رسوندم به ب
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 ارفرحمندکجاست یسان:خانمدمیپرس رشیازپذ

 انتقال دادن؟  همون که اززندان-

 +بله

 اس ژهی و یمراقبت ها-

 +کجاست اتاقتون 

 طبقه دوم سمت راست -

 دادم کناررفتم  سرتکون

 ؟ ی چ یبرا ژهی و یها مراقبت

 ارافتاده؟ یسان یبرا  ی اتفاق اچهیخدا

 هاخودم روبه طبقه دوم رسوندم  باپله

 نگاهش کردم چندتادکترباالسرش بودن  شهیش ازپشت

 درسته؟  گهید  نیهست  ی اومدوگفت:شماخانم توکلکنارم  یی آقا

 +بله

 ام که باهاتون تماس گرفتم  ی هستم مددکارزندان همون یمنم اکبر -

 +بله ممنونم 

 ارافتاد؟ یسان  یبرا ی سکوت گفتم:چه اتفاق ی بعدازکم 

  نهیمعا  میومنتظر میبگومگوشون شدبعدازاونم ازحال رفتن که ماانتقالشون داد ی کم-
 مشخص بشه  ی تمام بشه تاعلت اصل
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 دکتر  یآقا شدهیاومدبه سمتش رفتم وگفتم:چ رونیب دکترکه

بمونن  ژهی امشب رودرمراقبت و طشونیخب بخاطرشرا ی خوشبختانه سکته روردکردن ول -
 بهتره 

 ؟ ی چ  ی+دکترسکته برا

که به موقع انتقالش دادن به   کردهیجادمیباالبوده وداشته سکته ا ی لیفشارشون خ-
 هنوزهم فشارشون نرمال نشده  مارستانیب

 نمش؟ یبب تونمی حال گفتم:ممنونم،م ی ب

 بله،فقط کوتاه -

 اتاق رفتم  به

 بود  خواب

 الغرشده بود  ی لیرنگ خشکش افتاد وصورتش که خ ی ب یبه لب ها چشمم

 کردیم یی گونه اش خودنما یرو یردکبود

 کنارش نشستم  ی صندل یرو

 رونوازش کردم سرش

 د یصورتش چک یوقطره اشکم رو دمیروبوس کبودش  گونه

 بهت خبرداد؟  ی ک ی کنی نجاچکارمیروبازکردوباتعجب نگاهم کردوگفت:توا  چشماش

 مددکارت یاکبر  ی+آقا

 نبوده که  یز یباباچراتورونگران کردن آخه چ یا-
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 نبوده؟  یز ی چ ینبوده؟سکته روردکرد یز ی+چ

 شدمیم شدوراحتی تموم م ی نبوده به جان خودت نبوده کاش همه چ-

  ی دونی به توعه تونم دمونی من وبچه ات وخانواده ات تمام ام ی دونیتونم ی+عه جازد
 ست ین میی مهدا  ی تونباش

 که مهدانباشه رو یاون روز  ارهیخدان شیه-

 ؟ یروزافتاد نی به ا شدکهی+چ

زندونش  ی که قبالخودم راه امیازهم بند ی کیبندشدم  لیمن وک ی چ یگفت:ه حالیب
دادکه من   ی باالگرفت وچندتافحش ناموس یر یدرگ  گهیمن د دبهیوپوچ پر چیکردم سره

 یدون یماجراهم که م هیبق گهیفشارم رفت باالود  تیازشدت حرص وعصبان

 کردیآروم آروم سرم نوازش م ارهمیبغلش کردم وسان هیباگر

 تموم شده  متونیتا گهید  رونیدبیی:خانم بفرما پرستاراومددگفت

 +باشه

 خب؟  رونمی: من بارگفتمیسان روبه

 آخه مهداجان ستیالزم ن-

 +حرف نباشه

 مارستانیوسردب ی وارسنگیدادم به د هینشستم وسرم تک ی صندل یرفتم رو  رونیب ازاتاق

 ادامه داره؟  ی جورواجورتاک  یتنش هاواتفاق ها  نیاایخدا

دادم وگفت   حیروبراش توض هیرودراوردم وبامامان تماس گرفتم وقض میگوش
 ...رمشونخبرنزایب
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 صدف هم زنگ زدم وخبردادم به

 ازباخداشدمیرفتم ومشغول خوندن دعاورازون مارستانینمازخونه ب به

 ی لیاخی کابوس هاواتفاقات پشت سرهم روتمومش کن خدا نیا کنمیخواهش م ایخدا
توان ادامه دادنش روندارم اگرم تااالن تونستم روپابمونم   گهیخسته ام د

 قبل ترجازده بودم!...  ی لیوگرنه خ نهیبخاطروجودمع

 رفتم  رونیتموم شدازنمازخونه ب دعاکه

محافظت گذاشته   یسربازبرا کی و سیپل کی (ICUدر) یجلو نکهیدردناک بودا ی لیخ برام
 بودن 

 فرارکردن ورفتن داشت؟   یبرا ی حالش مگه توان اربااونیسان آخه

 گذاشته بود  چمشاش ینگاهش کردم آرنجش رو  شهیش ازپشت

 کمک به حالش کن تاخوب بشه... اخودت یخدا

 داربودمیشب ب یها مهیتان

 دادم وخوابم برد  هیوارتکیسرم به د ی کم  ی خواب یازب سوختیداشت م گهید چشمام

 ارنبودیازجابلندشدم وخواستم به اتاق برم که سان ع یسر دارشدمیب ی وقت  صبح

 اتاق کجاست؟  نی ا ضیدمریببخش :خانم دمیوتعجب ازسرپرستارپرس بااسترس

 انتقالش دادن بخش-

 +ممنون 

 بودن رسوندم ارروبردهیکه سان ی روبه اتاق خودم
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 اومدومن واردشدم  رونیب دکترازاتاقش

 به روبه روبود  رهیخ

 کنارش وگفتم:سالم آقا بالبخندنشستم

 سالم-

 ی بهترشد ی +خوب

 خوبم-

 یست ی+ن

 یدون یازکجام-

 خونم یآقامن ازچشمات م ی +بارون 

 خت یصورتش ر یدفعه اشکاش رو کی

 یکن یم هیچراگر  اریگفتم:سان بابهت

 یبرا یکرد ی که انقدرازخودگذشتگ  یی تو،تو شیپ  ی ام ازشرمندگ  هیگر  ی ام ازخستگ هیگر-
ام من  هیارن؟گریب نیسرتوومع  خواستنیم یی اون کثافتاچه بال دونمیمن نم   یمن فکرکرد

 گذره یکه انقدرداره تلخ م ی زندگ نیازا

 اش گذاشتم  نهیس یگونه هام شد سرم رو ی اشکام راه منم

 تابه اون روزبود...  مونیسکانس زندگ نیزتریدردمندمون غم انگ یها هیوگر

 م یواشکامون روپاک کرد میکه به دراتاق خورد ازهم جداشد یی ها باتقه

 وارداتاق شدوسالم کرد  یاکبر 
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 ارجانیسان ی شی :تاعصرمرخص مارگفتیسان وروبه

 ی دیزحمت کش  ی لیممنونم خ-

 ام بود  فهیوظ-

 کنه یشومی تاب ی اربیسان ارهیروب نی مامان زنگ زدم وگفتم که مع به

 همراه مامان وبابااومد  نیمع

 دیبوسی کرده بودوسروصورتش روم اربغلشیسان

 بود  نییگرفت ازبس که فشارم پا وهیوآبم کیبرام ک مارستانیوازبوفه ب بابارفت

 زورخوردمشون وتشکرکردم  به

 اریمالقات تموم شد رفتن ومن موندم وسان ساعت

 ...کردیوسرم رونوازش م دیبوسیدستام روم همش

 

  

 

 بود  دهی رس صیترخ ساعت

 دم یپزشک روگرفتم ورفتم ازداروخانه داروهاش روخر نسخه

 کرده بود  ضیتخت بلندشده بودولباس هاش روتعو یازرو

عجله کن فقط چون   کمیشما  رونیب رمیمن م ارجانیداروهاروگرفت وگفت:سان یاکبر 
 فرستادن  نیماش
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 باشه-

 رفت رونیکه ازاتاق ب یاکبر 

 نشیس یروتوبغلش انداختم وسرم چسبوندم رو خودم

 سرم زدوگفت:قربونت برم من یرو  یی ا بوسه

 +خدانکنه 

نمونده   یز یباش چ نیدوست دارم مراقب خودت ومع ی لیبگم که خ ددوبارهیمهدابا-
 کنارتون  امیتاب گهید

حالت  گهید نمیمراقب خودت باش نب ی لیدوست دارم توهم خ یلیخ دبگمی+منم با
 نزارباشه

 مونمی که شده سرپام نمیباشه بخاطرتوومع-

 میرفت رونیوازاتاق ب میازهم جداشد یی ا قهیآغوش چنددق کیبعداز

 بردنش  نییسرباز پا  کی  همراه

 کردنش نیوسوارماش

 دست تکون دادم ودورشد... براش

 خواست یم یی آروم شدن وتنها یقدر  دلم

 وخودم به تائترشهررسوندم  دمیخر یگار یس بسته

 زدم شیروآت  گاراولیس

 دیتوذهنم چرخ یز ییاون شب قشنگ پا وخاطرات 
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وعواطف واحساسات هم روبه   زننیازهم دورتائترشهرقدم م ی زن ومردباشناخت کم  کی
 کشونن یرمییتغ

به گل نشسته  ی بچه چندماهه باکشت  کینباربایزدم همون زن ومردا  شی روآت  یگاربعدیس
بهترشدن حالشون عطرهاب هم   یوبرا زننیدرکنارهم قدم م شونی زندگ

 کنن یهاشون م هیکجاواردر یوهوارو

 آرام بخشه؟ گنیآرومم نکردمگه نم گاریچراس پس

آرومت کنه  تونهیزنمیچ چیه  زنهیبهت م یکار  ی ضربه ها ی زندگ  ی وقت   نیتلق  ناهمشیا
 ...زیچ چیه

 زباله رهاکردم وبه خونه برگشتم  گارروتوسطلیس بسته

 روخوابوندم ن یوجدل مع بابحث

 تونستم بادوتاقرص آرامبخش بخوابم وخودمم

 بودوتوان ازجابلندشدن رونداشتم نیسنگ یازشدت کرخت  سرم

 جنازه افتاده بودم  کی روزرومثل  کل

 ...شدی جاتموم م نی هم ی کاش همه چ کردمیآرزوم تودلم

 بود  ارگذشتهیازبدشدن حال سان یچندروز 

 کردمی م یروداشتم سپر  یر یدلگ ی لیخ یروزا

 انجامش آماده شدم یدوبرایتوذهنم چرخ یفکر 

 روگرفتم  نیودست مع دمیقرمزروخر یگل رزها دسته

 که زودخاموش شد  ی رفتم فرشته کوچک  نیمزارآو  به
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 کردم:  نیهاروپرپرکردم وشروع به درددل باآو  گل

رقم زدبرامون که من وپدرت زن   یمنم همون خاله مهدامهربون سرنوشت طور   نیآو
پدرت به جرم ناکرده   ستیاصالخوب ن مونیجانم اوضاع زندگ  نی اماآو میوشوهرشد 

 ست یمن اصالخوب ن ی وحال روح برهیتوزندان بسرم

 ی وپاک رفت یفرشته پاک بود کیجان تومثل  نیوبعدادامه دادم:آو  دمیکش  ی آه
 ...ی برامون دعاکن  خوام یازت م یتر  کی وتوحاالبه خدانزد

 کردمیم ی سبک احساس

 داده بودم  نی که به مع ی وطبق قول ازجابلندشدم

 کنه  یتاباز  یکین شیپ بردمش

 هم باصدف دردودل کردم ی کم

 ...میخونه برگشت  وبعدبه

 

  

 

 )دوسال بعد( 

 مونده بود  اراززندان یاومدن سان رونیهفته تاب کی

 ببندم وگلبارون کنم...  نیاومدنش آذ یداشتم تمام شهرروبرا دوست

 دیسف راهنیپ نیمع یوبرا دمیخر ی بلندقرمز رنگ راهنیخودم پ یدبرای خر میرفت نیبامع
 ومدیکه بهش م ی رنگ
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 دمیخر یلباس ها ارهمیسان یبرا

 وبرق انداختم  زکردمیلبخندتمام خونه روتم ی باخوشحال 

 دنبالش  میهفته هم گذشت همراه بابارفت کی اون

 روانجام بده  یادار  یشدم وبابارفت کارا ادهیپ نیازماش

 اومدآفتاب چشمش روزد  رونیب

 گذاشت وبه سمتم اومد  شیشونیپ یبون رو هیروبه حالت سا دستش

 ساله جلوم بود کیچهل و یار یساله رفته بودوحاالسان وشش ی ارسیسان

رنگش وقسمت   ی پرومشک  ی زده بودبه موها خونیشب درنگشیسف  یکه موها یار یسان
 بود  ددراومدهیهاشم به رنگ سف شیازر  یی ها

 عشقم  ی بغلش کردم وگفتم:خوش اومد باذوق

 قربونت برم من خانمم -

 م یباباازهم جداشد بااومدن

 میدیخونه رس به

 دنیبوسیوازته دل م قیبودوهموعم ارانداختهیخودش روتوبغل سان نیمع

 به خودم انداختم نهیدرآ  ی ونگاه دمیلبم کش  یقرمزرنگم رو رژلب

 بود  جادکردهیا ی جالب یتضادها میمشک یوموها  درنگمیقرمز رنگم باپوست سف راهنیپ

 اررفتمیبالبخندکنارسان

 ی:چقدرقشنگ شددوگفتیآغوشم کش  به
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 +جدا؟ 

 آره جدا-

مامانم    ی باباه گهیماجادادوباحرص گفت:زشته د نیکردوخودش روب یحسود نیمع
 یکن یروبوس م

 کردم ودلم ضعف رفت براش  یا خنده

 دوست دارم باباجان ی لیخنده داشت گفت:مامانت روخ یکه رگه ها یی ارباصدایسان

 یبوسش کن  ی که ه شهینم یدوسش دار -

 م یزنیکن موقع شام صدات م یباز  کمی:بروباباجان دوگفتی وسروب ارسرشیسان

 به من نگاه کرد  طنتیوباش

 رفت تواتاقش منوبغل کردوبه اتاق برد  نیمع  ی وقت

لحظات کنارهم  نیا یچقدردلم برا ی دون یکردوگفت:م دنمیآروم شروع به بوس آروم
 بودنمون تنگ شده بود؟ 

 رمت؟ یبتونم دوباره توبغلم بگ نکهیکردم واسه ا  یچقدرلحظه شمار  ی دون یم

 دم؟ یتوکش ی من چقدرچشم انتظار ی دونی+توم

 رفتم  رونیولباسام ب شمیحمام رفت ومنم بعدازمرتب کردن آرا اربهیسان

خانواده   کی همزمان باهم اومدن وبعدازمدت هامثل  نیارومعیروانداختم وسانشام سفره
 ...میدرکنارهم شام خورد 
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 نشیس یکه سرم رو ی درآخرهم درحال  می داربودیشب ب یها  مهیخواب تان زمان
اسمش   ارواقعامثلیسه تبربودم وسان نهیس نیآغوش وا نیچقدرکه دل تنگ ا دمیبودخواب

 من... یبود برا ی گاه وپشتوانه محکم هیتک

 

  

 

 یوبرامیبود  قهی درمذ ی اماازلحاظ مال  می کردیم یرودرکنارهم سپر  ی خوب یروزها
واون درخونه به  رفتمی وسرکارم دادمیبودکه من خرج خونه رومسخت  ی لیارخیسان
 ...بردیسرم

 ..اررویکردسان یم تیاذ ی لیخ نی پروانه وکالتش باطل شده بودوا نهیش یعلت سوء پ به

 کنه شوثابت یگناهیاربیکه داره کمک کنه که سان یی کردوقرارشدباآشناها باباباصحبت
 ره یوبتونه دوباره پروانه وکالتش روبگ

 وهمراهش بودم  کردمینم  غیدر ی وان ی وپشت یعاطف  تی ارحمامنم

 ره یوقفه اش جواب دادوتونست مجددپروانه وکالت بگ ی ب  یتالش ها باالخره

 ی کل  ی چشم داشت  چیه  ی جلب اعتمادودوباره راه افتادن موسسه عرفان هم ب یبرا
  ندهیونما یدادگستر  کی هیپا لیارفرحمندوکیکردتاتونست بشه همون "سان شیهمراه
 " ی دادستان 

 م ی شدی سرپام میوکم کم داشت می خورده بود نی مازم

روهم    مونیخونه قبل یبخره واثاث ها یی خونه ا مونیهمون خونه قبل  کینزد  تونست
 ازمصادره دراورد 
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 م یدیهم خر نیکم کم من ماش یاندازها باپس

 دیهم رس مونیوباالخره بهارزندگ می بود خوشحال

 برودغنچه هاگل بکنند"  دبودتازمستانی اوردم"منتظربا مانیجمله ا نیبه ا ومن

  ی مهمون اریوکارسان ی ودوباره خوب شدن اوضاع زندگ   مونیاتفاقات م نیمناسبت ا به
 می داد بیروترت  ی بزرگ 

 م یکرد  کیشر مونیودرخوشحال میروهم دعوت کرد همه

برآمده شکم دنیهادرارتباط نبودم وبادبابچه  گهید ی لیارخیچندسال نبودسان نی توا
 کردم وخوشحال شدم  دتعجبیمهش 

 گفتن  کی زتبریکردن وبابت همه چ  ارروبغلیسان ونیآقا

 م یکرد یم یروسپر  ی خوش قیودقا ساعات 

 م یکردیصحبت م  یوازهردر 

 کردن ورفتن  ی شب بچه خداحافظ یها مهین

 ماه عسل نبردمت؟  گفته بودس ادتهی:ارگفتیسان  میکه تنهاشد ی وقت

 یماه عسل بدهکار  کیبه من  ی جنابعال گمیاالن هم م ادمهی+بله 

 روصاف کنم باهات یبدهکار  نیا خوامیخب م-

 ؟ ی چ  ی عنی+خب 

 سفر میبر میخوایاماده باش م ندهیهفته آ یبرا نکهیا ی عنی-

 کجا؟؟  ی گی+واقعام
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 ...زهی سوپرا میر یکه م یی جا گمیبله واقعام-

 

  

 

برام رقم بزنه بودم فقط بهم گفته بودکه  خواستیارمیکه سان یز یسوپرا یدرتکاپوبرا
 ...ران  یخارج ازا می ریکه م یسفر 

 پتوش رومرتب کردم به اتاق برگشتم  ی زدم ووقت  نی به اتاق مع یسر 

 دمیوخواب  ارزدمیگونه سان  یبه رو یی ا بوسه

 دارشدمیحالت تهوع ازخواب ب باحس

 دم یدو ی بهداشت سیسمت سرو  به

 زدم چندعق

 خشک بود  ینبودفقط عق ها یز یچ

 کاناپه انداختم  ی خودم رورو حالیب

 چم شده بود  دونستمینم خودمم

 بودوازجابلندشدم تاصبحانه حاضرکنم  دارشدهیب نیمع

 باعث شددوباره عق بزنم خچالی ی  روبازکردم بو خچالیتادر

 باردارم نکهیمشکوک بودم به ا  ی کم

 گذشته بود  ام انهیهفته ازماه کی رونگاه کردم  میتقو
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 احتمالش بودکه باردارباشم...  پس

 دادم زودتربرم  حیحال بودم ترج ی وچون ب  میدعوت بود نایخونه مامان ا شب

 م یورفت  میحاضرشد  نیبامع

 ده یگفت:وامهداچقدررنگ وروت پر  دنمیباد  مامان

 جونم  ی وبحالت تهوع دارم  دارشدمیمامان ازصبح که ب  دونمی+نم

 ه؟یگفت:کلک نکنه خبر طنتیباش مامان

باردارنشدم چطورامکان   ی عیروهم به طورطب نیامامامان من مع کنمی +خودم احساس م
 باردارشده باشم ی نشکلیاداره االن

 مطمئن باش ستین رممکنیدوغیبع ی چیه-

 سکوت کردم...  درجواب

 

 شد... میحال ی وب  ی که ازدفتراومدمتوجه کسل ارهمیسان

 م یشام به خونه برگشت بعدازخوردن

 خشک گذشت  یوعق زدن ها  ی حال ی به همون منوال ب   یروز  اسهیبادو یتقر 

 بدم یگرفتم برم وتست باردار   میتصم که

 رودادم وگفتن که بعدازظهرآماده اس شی آزما

 ورفتم وجواب گرفتم  تابعدازظهرمنتظربودم

 یگفت:مهداتوکل شگاهی ازما ی منش
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 هستم +بله خودم 

 مثبت   گمیم کیتبر-

 شده بود  ختهیباهم درآم ی شوک وخوشحال حس

 باردوم رونداشتم  یبچه دارشدن اون هم برا ی باآمادگ یتقر 

 یباردار  نی حکمت ا دونمیامانم شدیم میداشت زخم هاش ترم  مونیزندگ ماتازه
 که هست بازهم خداروشکر  ی هست اماهرچ  ی ناخواسته چ 

 که باردارم...  اربگمیدرسفرمون به سانبودکه  نیا قصدم

 

  

 

هم انجام   هیاول یدادم وچکاب ها لیهم رفتم وپرونده تشک ی دکترمنوچهر  شیپ
 زده شد نیشش هفته تخم نیشدوسن جن

 متناقض بودم...  یها مملوازحس

هم تواتاقش   نی ومع خوردمیم  یی وبه همراه چا  کیکاناپه نشسته بودم وداشتم ک یرو
 مشغول بود 

 زده شد  فونیآ زنگ

 ازجابلندشدم 

 دم یمارال رود فونیرآیدرتصو 
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 سرم قرارگرفت!... یحس کردم دوتاشاخ باال ازتعجب

 یکنینجاچکارمیروبرداشتم وگفتم:توا ی گوش 

 درروبازکن کارت دارم-

 باتوندارمی+من کار 

 بازکن درُ  رمیگینم ی لیوقتت روهم خ ومدمیجنگ ن یمهدامن برا-

 بازکردم وباکراه در  بااسترس

 واحدروهم بازگذاشتم وخودم رفتم نشستم   یدرورود

 رسالم یسربه ز ی لیواردشدوخ ی نیریجعبه ش کیدسته گل و کیبا مارال

 کردم وجاخوردم شترتعجبیکه دردستش بودب یزها ی دادازبرخوردوچ

بابت  نیکنم،بب  دشروعیازکجابا دونمیلبش روبازبانش ترکردوگفت:راستش مهدانم ی کم
اوضاع واحوال  نیبب خوامیازت معذرت م وفتهیب ت ی توزندگ میکه ماباعث شد ی هراتفاق

نتونست  نیوبه خاطرهم رشدهی کرده وجاگ یسکته مغز  ستیمامانم اصالخوب ن
من خودم به   دکردنیقطع ام  دکتراازشبراش چون  رمیبگ تیگفت که ازت حالل ادوبهمیب

که  دمیروفهم  نیا ی کشوندم وقت ینابود توبهیزندگ  نکهیا یبرا مونمیپش  ی لیشخصه خ
که خدابعدازچندسال بهم دادباعث شداون روح انتقام   یی بچه ا نیباردارشدم انگارا

 بره ن یازب انگرمیجووعص

که تونستم جواب بدم  یز یکردم؟تنهاچیهاش روباورم دحرف یبا دچکارکنمیبا دونستمینم
 گمیم  کی بچه هم تبر یسفم برا خانم افتاده متا هیرق یکه برا ی بود:بابت اتفاق نیهم

 ی لیبه صورتم گفت:مهدامن خ رهیجلوتراومدودستام رودردستاش گرفت وخ ی کم
که   ی من ده ساله که ازدواج کردم اماباردارنشدم اماوقت   ی دونی،خودت که م مونمیپش 



 پیله پروانه 

264 
 

 ی بابام ومهردادتجارت خوب بردم ی به اشتباهاتم پ  شمیباردارم ودارم مادرم دمیفهم
 یروانجام دادن وتووبچه ات ب شونیقانون فهیتوفقط وظ ینداشتن وشوهروبابا 

 ن ی ربودیتقص

به گردنم    ی نیپاک باشم ود شمیمادرمحاالکه دارم خوامیمنوببخش م کنم یم  مهداالتماست
 نباشه

 ؟ یبخش یم

 میزندگ ی سال ها نیرورقم زده بودن بهتر میاتفاقات زندگ نیبرام بدتر گفتمیدمیبا ی چ
سکوت  ی خاطربعدازکم  نی نبودبه هم یی ا نه یروخراب کرده بودن اماذات من آدم ک

 مارال اماازمن نخواه که فراموش کنم  بخشمیگفتم:م

 فراموش نکن اماببخش-

بده امروزوفرداست که مثل داداشام  ی لیاش شدت وگرفت وگفت:مامانم حالش خ هیگر
 وبابام تنهام بزاره 

  دمیدستش کش  یسوخت دست نوازش رو یقدر  شیی وتنها ی کس  ی ب یبرا دلم
اگه حالش بدباشه  ی وبمونه درکنارت حت  وفتهیخانم ن هیرق یبرا ی که اتفاق دوارمیوگفتم:ام

داره   شیکه نگه دار  یی اگه نتونه حرف بزنه نتونه غذابخوره باهمه رنج وعذاب ها ی حت
 ی لیخودش خ استیدن نی وتوا کشهیونفس م ی کنیکه وجودش روحس م نی اماهم

 ارزش داره

 آره واقعا-

مزاحمت شدم،خوشحال  دکهی:ممنونم مهداببخش ارازجابلندشدوگفتیسان بااومدن
 خداحافظ  ی وخوشبخت باش

 شماخدانگهدار یدارم برا ی وسالمت ی خوشبخت یمنم آرزو کنمی+خواهش م
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 کرد؟ ینجاچکارمیا نی:ادی پرس ارباتعجبیسان

 کنه  ی +اومده بودعذرخواه

 دیبعدازاون همه ظلم اومده بگه ببخش عه چقدرپروعه -

شدن دل آدم  اهیزجزسیچ ی به دل گرفتن ه نهیونفرت توهم بکن ک نهی+منم کندم ازک
 ووحشتناک شدن افکارنداره 

 فکرفرورفت وگفت:حق باتوعه...  به

 

  

 

 یدکترمنوچهر  ی ت یتقو  یوتهوع همراهم بود اماباخوردن داروهاوقرص ها  ی حال ی ب
 شدم ی بهترم

 به دوراطراف خونه گذروندم باقفل کردن درازخونه خارج شدم اخرمو  نگاه

 یچقدربدجنس   گهید می ریاربگوکجامینشستم وگفتم:سان نیتوماش جانیباه

 گهید ی فهم یفرودگاه م میدورت بگردم بر-

 نشستم  نهیودست به س باقهرروموبرگردوندم

چهارماهمون  یازدواجمون ودور  لیاوا یروزها اداون ی ی نیبه فرودگاه امام خم دنیبارس
 افتادم 

 پروازمون گرفت  یکارت ها  اررفتیسان
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 داشتم جانی ه دومنمی پریم نیی ذوق باالوپا ی باخوشحال نیمع

 متوجه شدم که  یها طیپروازوبل یکارت ها دنیباد

 س  یفرانسه به مقصدشهرپار میری که م یی جا

 دوست داشتم سفرکنم  اهامیدررو شهیکه هم یشهر 

 دونست یروم نی ارایوسان

 وخنده خودم روتوبغلش انداختم وتشکرکردم باذوق

 م یرفت تی سمت گ  مابهیسوارشدن هواپ یشدن برا چیباپ

که   ی وخدامراقب توراه میوسالمت برس  حیودردلم آرزوکردم که صح میماشدی سوارهواپ
 دارم باشه

 روازنظرگذروندم  رون یمابیازپنجره کوچک هواپ کمی دمیخواب کمیسفر  درطول

 کردم ارصحبتیهم باسان ی وکم

 م ید یرس سیبه پار یی ا  قهیپروازپنج ساعت وچهل وپنج دق کی کردن  ی وبعدازط 

 م یبودرفت اررزروکردهیکه سان ی ده شب بودوبه سمت هتل ساعت

 شدم بهش رهیخ اقیمعلوم بودومن اشت فلیاتاقمون برج ا ازپنجره

بعدمدت  نکهیزدوگفت:خوشحالم ازا میشونیپ یرو  یی ا ستادوبوسهیا ارکنارمیسان
 نمیب یروم تی هاخوشحال

 سفر  میایوب میکنارهم باش می +منم خوشحالم که بعدمدت هاتونست

 میکه گشنه نخواب ارمیوتنقالت ب وهیم کمی رمیاالن م ی که فکرنکنم بشه خوردول شام -
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 به خواب رفته بود نازومعصوم ی لیانداختم که خ نی به مع ی ومن نگاه اررفتیسان

 دم یرنگش کش  ی نرم مشک یسمتش رفتم ودست نوازشم روبه موها به

 وارداتاق شد وهی م ی وتست وکم اربانونیسان

داد ومن   لی وظرف هاروتحو ی نیس اررفتیمشغول خوردن شدم وبعدازاتمامش سان باولع 
 که چطورخوابم برد... دمیاصالنفهم

 دارشدمیب ارازخوابیسان یها بانوازش

 ام مونده  ژهیزویکه سوپرا  رونیب می صورتم نگاه کردوگفت:پاشوبر خندبهبالب

 ازجابلندشدم 

 ی درنگی سف شرت ی وت  دم یپوش دیسف یدارقرمزباخال خال ها نیشدم دامن چ وآماده
 زدم  ی ورژقرمزرنگ ختمیرنگم رودورم ر ی مشک  ی تنم کردم موهاهم

 بودن  جادکردهیروا  ی جالب ی خوشم اومدرنگ هاباهم هارمون لمیازاستا

 یافزودبرا تشیبه جذاب ی کل دکهیروشن پوش ی آب ن یج کیبا ی درنگیسف رهنیپ ارهمیسان
 که باپدرش ست بشه  دمیپوش درنگیسف رهنیوپ نیهم شلوارک ج نیمع

صبحانه    سیوجذاب پار ی ابانیخ یازکافه ها ی ک یکردواول در هیکرا ن یماش ارازهتلیسان
 م ی سروکرد

 ...می صبحانه به سمت همون مکان نامعلوم راه افتاد وبعدازخوردن
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 داشتم  ک ی روازنزد دنشید ی آرزو شهی که هم ی لندکم مونده دادبزنم مکان  ی زنی د دنیباد

 چلوندمش تونستمیوتام ارانداختمیخودم روتوبغل سان نیشدن ازماش ادهیبعدازپ

وتحمل  ی اون همه خانم یجورتشکربرا هی نم ی:ادوگفتیموهام روبوس یورو باخنده
 ی موندهاکنارم ی اون سخت یباهمه  نکهیکردنت وا

پرواوبلندبلندوازته دل قهقه  ی وب زدمیقدم م ییایوذوق تواون مکان جذاب رو  باشوق
 زدم یم

دختربچه ذوق زده شده   کیدرست مثل  عتیجم  نیپرنسس ها وقدم زدنشون ب دنیباد
 بودم

 نداشت وخوشحال بود  ازمنهم دست کم نیمع حال

  جانیهبشم وگرنه دلم زشیشگفت انگ یباز  لیجرعت نکردم که سواروسا میبخاطرباردار
 خواست یم

 م یدیرود  یی ا یکل اون مجموعه رو نکهیبعدازا

 م ی وازپادراورد

 میرفت فلیبرج ا اربهیخواسته سان به

 بردم ازاون منظره وچشم انداز  ولذت 

 به روبه رو میشد رهیوخ  میگوشه نشست هی

 ارگذاشتم یشونه سان یرو وسرم

 نبود  ی کردن ضیزتعویچ چیکه کنارش داشتم باه ی آرامش

 نبود ی برام باک دادمیاگرهمون لحظه کنارش جون م ی حت
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 می شونه مردزندگ یکه رو دونستمیم چون

 گاه امنم   هیوتک

 امیآدم دردن نی تر ی داشتن  ودوست

 دادم جون

 زد:مهدا  ارصدامیسان

 +جون دلم 

 دوست دارم -

 +منم دوست دارم

 م یازهم جداشد نیمع باصدازدن

 پسرم  هیبهش برگشتم وگفتم:چ روبه

 گشنمه مامان -

 هتل خودمم گرسنه ام می: برارگفتمیوروبه سان دمیخند

 م ی حرف ازجابلندشدوبه سمت هتل برگشت بدون

 خوابمون برد  دنیپر  نییورفتن باالوپا  ادراهیشام بخاطرز بعدازخوردن

  

 دارشدمیب ارازخوابیمثل روز قبل بانوازش وبوسه سان صبح

 م ی وموزه لووررفت یروز یطاق پ دنیخواسته من به د نباربهیا
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 که درموزه لوورقرارداشت  رانمیا  ی بردم ازآثارباستان وچقدرلذت 

 کردم یمختلف رونگاه م یتمدن ها یخیآثارتار  اقیبااشت

 لوور دموزهی بعدازبازد

 وبعدبه   میغذا خورد ی کم

 م یرفت سانوتردامیکل

 قرارداشت  یعالمه سرسبز  هی که وسط  یی سایکل

 کرد یازکنارش عبورم ورودسن

 اریزدم:سان ارصدایغروب آفتاب وکناررودسن سان ونیم

 جونم-

 بهت بگم  یز یچ هی خوامی+م

 زم یبگوعز-

 یشیبابام یمجدددار  گمیم کی +تبر

 ؟ یگیگفت:راست م ی باخوشحال 

 بابادروغم کجابوده +آره 

 زانونشست وگفت:قربونت برم فندوقم یرو

 گهیبچه د کیقراره بهم  نکهی:ممنونم واسه ادوگفتیروبه آغوش کش  وبعدبلندشدومن
 ی همجوره به پام موند نکهیممنونم واسه ا یبهم بد

 کنه  لیتکم مونی+بااومدنش قراره خوشبخت
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 یکه توامتحان ها یی ها یپاس صبور  خداست به مابه هیبچه هد ن یا نطورهیقطعاهم-
 می داشت ی سخت زندگ 

 ...دمیبوسگونه ش رو  بالبخند

 نکهیا یمن بودوخداروشکرکردم برا ی ردرزندگ ی تصو نی وخوشحال کننده تر نیبهتر  نیا
 هست... مونینگاهش به زندگ

 هامون   یمزدتمام صبور  ی لحظات خوبمون بعدازسخت تمام

 که درشکمم قرارداشت  یی وبچه ا  نیارومعیوجودسان

 بود...  میخدابه من وزندگ لطف

 

 گشت  ی سوگند که تو برخواه  قیشقا به

 دارم ...  مانیمعجزه ا   نیبه ا من

 : دی گو  ی زمزمه کنان م  وانی دلشاد کنج ا باغبان

 بود تا زمستان برود، غنچه ها گل بکنند ... "  دی" منتظر با

 ام افتهیکه من روزنه را  ستیرگاهید

  داریلحظه سبز د شیرو دیام به

 بودنت را در دلم کاشته ام ...  بذر

 :  میگو ی خودم م با

 و من دلخسته  ی خبر از راه رس ی " نکند ب
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 آرزو یآن همه گلها با

 سحرگاه وصال جان خود را به تن خسته دشت بسپارم ... "  در

 خواسته ام مژده آمدنت را  مینس از

 بدهد ...  نیمن عاشق رنگ به

 نهد  یدلم پا به دینبا شک

 خانه قلبم را با اشک مژه گانم آب و جارو کردم  من

 وند یپ دیام به

 لبخند   دیام به

 صحبت  دیام به

 معصوم    ی خندد ، ماه همچون کودک  ی م آسمان

 دارد ... سرسازش

 دشت ی چو آهو زیرقصند، نسترن ن ی م  موجها

 نازد ... ی چشمانش م  ی سرمه مشک  به

  می بو ی را م عشق

   میپو ی م  ی زندگ 

   میجو  ی م آسمان

 بوسد ... ی نگاه م یا شهیسبد ش نی اما غمگ دلم
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   ستین یدیتر چیه

 دارم  مانیمعجزه ا   نیبه ا من

   یی آ ی تو هم م که

 هم پرواز قاصدک   چکاوک ، یچلچله ها، همصدا همراه

  ستین یدیترد چیه

 دارم  مانیمعجزه ا   نیبه ا من

 ییآ ی تو هم م که

 ... یی آ ی م  تو

 

 ان یپا

 یعیناشفیمب

1399 /6 /6 

 

  

 

کردم  هی مهداگر  یها هیبشه اماواقعاباگر یی ا لشهیک ی لیخ خوامی:نمسندهیآخرنو سخن
 کنمیم ی داشت من عذرخواه  یرادیا بیاگرکم وکاست وع دمی وباخنده هاش خند

 بتونم جبرانش کنم  میبعد یتورمان ها دوارمیوام
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  عتی که به واقخودم کردم ی وتمام سع کردم   ی هاش زندگ  تیوشخصرماننی باا من
 بزنم  ی ب یا یوبچه ها یمار یبه ب یز یوخواستم ودورون قصه ام گر سمشیبنو کی نزد

 

 ... نیهمراه قصه من شد نیوقت گذاشت  نکهیبابت ا ممنونم

 

 .انیپا
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