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ن م زدمیم ادیلحظه فر نیو دردناک تر یزندگ طیشرا نی.اونوقت دربدتریبود،خاله باز یهم باز یکاش زندگ ایخدا

 .کنمینم یباز گهید

 د؟یداریخانم؟ خانم ب_

 . دارشدمیخانم ب یگفتم:بله کت شدیم دهیک به زور شن ییباز کردم پتو رو کنار زدم و با صدا چشمامو

 صبحونه منتظرتونن. زیادامه داد:خانم،مامان و بابا سر م یباز کرد بعد لبخند یرو به آرومخانم د یکت

د حموم برم بع هیخانم  یرا برداشتم موهامو بستم و گفتم:باشه کت میکش مو شدمیتخت بلند م یک از رو یدرحال

 .نییپا امیم

 خانم به حموم رفتم. یرفتن کت بعد

 *** 

و عقب  یگفتم. صندل ریصبح بخ شانیبابا به راه بود.بلند به هردو یها یخنده مامان و شوخ یصدا شهیهم طبق

 و نشستم. دمیکش

 . بابا بود با همون لحن مهربان و ساده اش.ریسالم دخترم صبح توهم بخ_ 

 مامان بود با لبخند بر لبش. نمی.اریصبح تو هم بخ زمیسالم عز_

 . رهیک بابا گفت:پاشو دخترم،پاشو د لقمه دوم را درست نکرده بودم هنوز

مرد بذار دخترم صبحونشو  یدار کارشیباز کرد: چ تیمتعجبم رو بهش دوختم و زودتر از من مامان لب به شکا نگاه

 بخوره.

 و دلش بخواد بره. ادیچون شرکت باباشه هروقت دلش بخواد ب ستیخانم قرار ن یچ یعنی_ 

 ره.کار دا ادیامروز نم نیبه هر حال آذ_

 کار؟یچ_

 با سارا کار داره._
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 بود. نجایا شبیداره سارا ک د کاریاوه، با سارا چ _

 دخترم. یبابا تو ک نشست یبلند شد و روبه من ادامه داد: ا یجروبحثاشون خندم گرفت. بابا از صندل به

 شبیرفت د ادمیامروز منو معاف کن تروخدا کار  دارم با سارا  هی ییبهش گفتم: بابا رهیو مظلوم کردم و خ نگاهم

 .کنمی.خواهش مگهیبهش بگم. بعدشم آرتام هست د

چل  پسر خل و نیبود ک گفت: به عروس گلم سالم برسون بگو ا شیکفش ها دنیبه سمت در رفت مشغول پوش بابا

 کنه ک زود برسه شرکت. داریمنو صبحا زود از خواب ب

 .…گفتم و بعد رفتن بابا به اتاق برگشتم یچشم

و  لیاست. دکتر زنان،ازخانواده با اص یعروس خانواده فرخ نیو در واقع آخر نیمطب سارا توقف کردم.سارا اول یجلو

اما الغر و  ۱۵۵قدش حدود  زه،یم زهینقش.به قول آرتام ر زیو ر بایز ی.دختراتیو البته تنها فرزند از خانواده ب بینج

کوچک و قلبه  یو لب ها ییلخت طال یبا موها یسلع ی دهیچشمان کش دینقش. صورت گرد پوست سفخوش 

 بود. یم شییبایکننده تمام ز لیو تکم انگری.نماشیا

 .یخسته نباش یخانم احمد ریزدم:سالم روزتون بخ یبلند شد لبخند زیمطبش از پشت م یپله ها باال رفتم منش از

 .دیاومد ر،خوشیسالم خانم مهندس،ممنون روز شماهم بخ_

 خانم دکتر هستن؟_

 .دیبله هستن بفرمائ_

 درو باز کردم. دییبفرما دنیبه در زدم و بعد از شن یا تقه

 ؟یکنیم کاریچ نجایا ینیبه به سالم آذ_

 .نمتیها،اومدم بب یعروس فرخ گانهیسالم بر _

 ؟یقرار دار ای ینیمنو بب یرد: اومدابروشو باال دادمرموزانه نگاهم ک یتا

 . در واقع فرار کردم.نمتی:نه بابا اومدم ببدمیخند
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 ؟یازچ_

 ببره سرکار. خوادیاز دست بابا، صبح زود آدمو م_

 .نیریکار در م ریبابا. فقط به فکر تو و آرتامه شما دوتا هم ک همش از ز چارهیخندش باالتر رفت:ب یصدا

 .یکن یطرفدار خوادیخب حاال نم_

 به صدا در اومد. تلفن

 داخل. انیب توننیبله،م_

 بلند شدم. یمراجعه کننده داره از صندل دمیفهم

 ؟یریکجا م_

 .نمیو بب مانیا رمیم_

 نگو نه. یاومد اری دنید یبرا گمی:من مدیخند

 اومدم. رونیکردم و از مطب ب یدر ک بلند شد خدافظ یصدا

*** 

 اد.از چند تا بوق باالخره جواب د بعد

 .جانم خانمم،جانم نفسم_

 مان؟یا یی؟کجایخوب زدلمیسالم عز_

 ؟یخوبم خانم،دادگاهم کارم دار_

 ولش کن. گهیسرت شلوغه د یعه پس کار دار_

 وقتم آزاده. شهیتو هم ینه دورت بگردم، من برا_

 آرامش بود. یبودم، صداش خدا اشیمهربون نیزدم،عاشق هم لبخند
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 دنبالت. امیپس من م_

 باشه منتظرتم مراقب خودت باش فعال._

 ....مانیا

چهارشانه،بازوانش  یکلیه۱۹۰ساله،قدش بلند حدود فک کنم ۲۴.نیخاله بزرگم نسر ،پسرهیدوران کودک یباز هم

کوچک ک به  صورت مردانه  یلب ها ی.صورت گرد پوست سبزه چشمان درشت قهوه اکردیم وانهیآدم را مست و د

 و خواندم،منیدرس م کردم،یم ی.با او بازدمو همراهش بو مانیآمدم با ا ایبدن ی.از وقتبخشدیم یاش اقتدار و مردونگ

 سه ماه ازمن بزرگتر.  مانیو ا بزرگترمانیخوب. آرتام دوسال از منو ا یو آرتام سه دوست و هم باز مانیا

شدم  دم،متوجهیو فهم یعشق و عاشق یمعن ی. از وقتیخوب کودک ی. روزهامیکنار هم داشت یخوب یروزها

 سالم بود: ۱۸ ی.درست وقترسهیآرومم خوشحالم ضربان  قلبم به هزار م دنشیعاشقشم با د

 رهیچقدر دور.نکنه بره،نه نم رازیش ایخدا ی.وارازیش مانیکنکور اومد من شهر خودمون قبول شدم و ا جواب

 مطمئنم.

بار بود ک از غم  نیرفتن گرفته.اونجا اول یا برار مشیبود ک تصم دایپ شیبود از صحبتها دهیثبتنام رس زمان

 نه. ایدونستم ک اونم منو دوست داره  ینم نکینبودنش بغض کردم.با ا

*** 

 جان؟ مانیجانم ا_

 ن؟یدار فیسالم خانم،من کارم تموم شد شما کجا تشر_

 دنبالت. امیمطب سارام االن م یجلو_

ل شدم.مث ادهیپ نیدادگاه نگه داشتم از ماش یکردم.جلو یبا تمام توان رانندگ اری دنید یگاز گذاشتم و برا یرو پا

به تن داشت و با  یمردونه قهوه ا رهنیپ یو مردونه،الحق ک وکالت برازنده اش بود. کت شلوار مشک کیش شهیهم

 ک به زور داشت یدر حال یکرد و با اخم مصنوع راندازرا ب میمنتظرم بود.به طرفش رفتم سر تا پا یشگیلبخند هم

 ها؟  یدیپوش هیچ نیگفت: ا گرفتیخنده اش رو م یجلو

 اونم پاک کن. ریمقابل صورتم گرفت و ادامه داد:بگ دیکش رونیب بشیاز ج یدستمال
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 .دمیبهت نشون م نیتو ماش میلب گفتم: بر ریاطرافم نگاه کردم و آروم ز به

 رفت پشت فرمان نشست کنارش نشستم تابه راه افتاد.  نیو به طرف ماش دیخند

 خانومم؟ میخب کجا بر_

 .مینیحلقه بب میفکر کردم و پاسخ دادم:بر یبود کم۱۰.۳۰به ساعت انداختم  ینگاه

کن دختر خاله جان  دایگل کرده بود:حلقه؟! شما اول زنشو برام پ طنتشیمتعجبشو به من دوخت و بازهم ش نگاه

 .شکشیحلقش پ

 کن. دای:زن؟ خب خودت پدمیدخن

 قبا بدن. الیمگه مردم دخترشونو از سر راه آوردن به من  دهیبه من زن م یدخترخاله جان اخه ک یا_

 به بازوش کوفتم و به حالت قهر سرمو رو به پنجره چرخوندم. یمشت

 م؟ی:خب حاال قهر نکن.کدوم پاساژ بردیچیپ نیخندش در ماش یصدا

 .در خوشگلهنگاش کن چق مانیا یوا_

 ،یکار نیو دور تا دور نگ فیظر یثابت ماند. حلقه ا یحلقه ا ینگاهم رو رد

 و داخل مغازه برد. دیبر لب نشاند دستم را کش ی.رد نگاهم را گرفت لبخنددیدرخشیم

 .دیسالم آقا خسته نباش_

 درخدمتم. دیسالم جناب بفرمائ_

 .و با دست به حلقه اشاره کرد.خواستمیم نتونویتریپشت و یاون حلقه _

 .باسیاما واقعا ز فهیقشنگه،ظر یلیخ ایخدا یوا_

آروم در گوشش گفتم:  دمیرا د تشیچشم دوختم لبخند رضا مانیانگشتم نشاندمش و همزمان لبخند زدم و به ا یرو

 مشون؟یبخر
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 .میدیپسند نارویگرفت رو به فروشنده گفت:آقا ما ا یشتریب یپهنا لبخندش

 دی.خندکردیام م وانهیحلقه ها د دیشوق و ذوق خر میاومد رونی. از مغازه بدیا قهی،مبارکه چقدرم ک خوش سلبه به_

 .لباس عروس نمیا دی:بفرمائدیو دستم را کش

عالمه لباس عروس در خود جا داده بودند به وجد آمدم.دستم را مقابل دهانم  هیک هر کدام  میپاساژ روبه رو دنید از

.نگاهش اطراف را جستجو کرد دست راستش آروم کمرم را احاطه کرد به سمتش دمیکش یفیخف غیگرفتم و ج

 .واشیخانمم  سیشدم: ه دهیکش

پس از  یکیمغازه ها رو  یو شور خاص جانیو به داخل پاساژ کشوندمش.با ه دمیکش رونیاز دور کمرم ب دستشو

به لباس  رهیو خ کردمیساعت معطل م مین یغازه ابگم ک مقابل هر م تونمی.به جرات مگذاشتمیپشت سر م یگرید

 شکمم بلند شد. یچقدر گذشت ک صدا دونمی. نمکردمیعروس ها نگاه م

 گشنمه. مانیآخ ا_

بود  یآدم نیخوش رو تر ن،ویمهربان تر نیخوش اخالق تر مانیبشم،ا دنتیخند یک من فدا ی.الهدیباز هم خند و

 .دمیسال د۲۴ نیا یک من تو

 ساعت چنده؟  نمیشکمو،بذار بب یآ_

 ما؟ می: مگه چقدر معطل کرددیاش انداخت. تعجب کرد و باهمان لحن متعجبش پرس یبه ساعت مچ ینگاه و

 مگه ساعت چنده؟_

 یب مانیزمان برا میگذشت. تا کنار هم باش یزمان چطور میدیدو بود و ما اصال نفهم یکایساعت نزد شدینم باورم

 .شودیم یخودش زمان یهم برا هیثان کیاونوقت  میفقط از هم دور ش هیاما کاف شودیمعنا م

 ناهار؟ میبر_

 گشنمه. یلیک خ میاره بر_

حوضچه کوچک  دهیسرسبز و بزرگ درختان سربه فلک کش ی.جامیخودمان رفت یشگیهم یطبق عادت به جا و

با  یمیقد یچوب یگرد و تخت ها یچوب یها یصندل زویو قرمز است. م زیر یها یک مملو از ماه اطشیوسط ح

است به اسم اکبر آقا.  یمرد کهن سال ییبایز نیبه ا اطیرنگارنگ و صاحب ح یقرمز. باغچه پر از گل ها یها یپشت
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ن تخت او میرفت مانیشگی. به طرف تخت هممیکنیبا اکبر آقا او را عمو اکبر صدا م نمانیب یبه رسم دوست مانیمنو ا

ت سم ی.تخت گوشه نهیروش بش یکس ذارمینم چوقتیتخت مال شماست و ه نیا گهیبر مبود عمو اک یخال شهیهم

 برد دستش رو باال مانیگارسون به سمتمان اومد ا میبانش بود.تا نشست هیکنار باغچه.درخت بلند سرو سا اطیچپ ح

 .یشگیجمله بود: همون هم نیا یو لبخند زد ک نشان دهنده 

 عه عمو اکبر._

ز ا کبارهیاومد.هردو به  یبه طرفمان م یرز قرمز و صورت یپر از گل ها یپشت سرم نگاه کردم عمو اکبر با گلدون به

ار ک نیعاشق گل رزم و عمو اکبر هر بار خودش مسئول انجام ا دونستیبود م مانی.گلدون سفارش امیتخت برخواست

 بود

 جانم مامان؟_

 شام. انیم انیخالت ا ایزودتر ب کمیجان، نیسالم اذ_

 لبخند زد بعد گفتن چشم قطع کردم. دیچرخ مانیبه طرف ا نگاهم

 خونمون. رهیخاله داره م_

 .میآخ جون پس شام افتاد_

 آره شکمو جان._

و سارا و مامان مشغول صحبت بودن از ورود ما باهم تعجب کردن  نی. خاله نسرمیدیک به خونه رس دینکش یطول

  ؟یجان خوب نیخاله از مبل بلند شد لبخند زنان گفت:سالم آذ

 .دیگونه اش را بوسه زد: سالم خاله جون. خوش اومد میکردم لبها بغلش

 ف مامان چرخوندم. و صورتمو طر دمیچشمک زد. خند مانیسارا دست دادم و سالم کردم لبخند زدو رو به ا با

 کرد و سالم کرد و بعدهم با سارا و خاله. یبا مامان روبوس شهیهم طبق هم مانیا
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احترام از  یادا یبرا مانیبه طرفمان اومد ا یچا ینیخانم با س یکت مینشستاز هم یمبل دونفره با فاصله کم یرو

جان خجالتم نده بفرما  مانیا یوا یگفت:ا شدیم کیک بهمان نزد یخانم لبخند زد و در حال یمبل بلند شد کت

 .یپسرم خوش اومد نیبش

 خانم. یممنون کت_

 .گذاشتم زیم یرو رو ییچا یرو برداشت و تشکر کرد.منم بعد از احوال پرس ییچا

ومو خان یکت مانیو بعد گفتن)من برم لباسامو عوض کنم(به طرف اتاق رفتم.پا به پله دوم گذاشتم،ا برخواستم

 شد؟یخانم پس چ یمخاطب قرار داد: کت

 پسرم؟ شدیچ یدوخته شد: چ مانیخانم به ا یمتعجب کت نگاه

 برام. یکن دایقرار نبود زن پ گه،مگهیزن د_

 زیچشمامو ر دمیرو در هم کش میابروها دمیلب گز یبرخواست.دندان رو کبارهیخنده مامان و خاله و سارا به  یصدا

 کردم. دیو تهد مانیارم اکردم و با انگشت اش

 .دیباش دیک داد یگفتم بهتون بگم ک به فکر قول دما،یو دوباره گفت:من رفتم حلقه د دیخند

فت لب گ ریز یازش قول گرفته بود چشم یک مانیا دونستیخبر نداشت و اصال نم زیچ چیک از ه چارهیخانم ب یکت

 و به آشپزخونه برگشت.

 جان. مانیسرد نشه ا تیی:چامامان

 االن. خورمیچشم خاله م_

 دمیمحکم بغلش کردم و هورا کش میدیگفت و پشت سرم به راه افتاد. به اتاق ک رس یسارا اشاره کردم،با اجازه ا به

  شده؟یبه عقب هولم داد: چ دیترس چارهیب

 چشماتو ببند._

 .یخل شد یگشت مانیباز با ا_

 .گهیعه،بابا چشمات و ببند د_
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 خب. لهیخب،خ لهیباال برد: خ میتسل یبه نشانه  دستشو

 .دمیکش رونیحلقه هارو ب یباز کردم و جعبه  فمویمقابل چشماش گرفت. ک دستاشو

 صورتش گرفتم و بازش کردم: خب حاال چشماتو باز کن. مقابل

باز شد  مهیحلقه ها تعجب کرد دهانش ن دنیچشمش برداشت و چشماشو باز کرد از د یاز جلو عیسر دستاشو

 .؟یکنیم ینجوریچرا ا هی: چدمیباز و بسته کرد. خند ینش را چند بارچشما

 چقدر خوشگله. یتخت نشست:وا یحلقه هارو ازم گرفت رو جعبه

 .دیا ونهیزدم و کنارش نشستم.ادامه داد: شما دو تا واقعا د لبخند

 خب ی.ولمیخبر نداره ما حلقه هامونم گرفت یکس ی.وقتمیا ونهیواقعا د یگفتیاما سکوت کردم راست م دمیخند

 هست به آلمان یک چند سال ماین ییبرادر.دا هیخواهر داره و  هی ای.مامان از دار دنکنهیمخالفت نم یکس  میدونستیم

 یبود و عروس زیمراسم عز یک برگشت برا یزمان وتنهاساله  ۲۰سالمون بود االن ۴ مانیمنو ا یاز وقت یعنیرفته 

 و هر لحظه. هیهر روزشون باهمه هر ثان نیو آقاجون مامان و خاله نسر زیآرتام.بعد از فوت عز

 حلقه رو پشتش پنهان کرد. یجعبه  عایک به در خورد سارا سر یتقه ا با

 جانم؟_

 زدو گفت: حلقه ها چطور بود سارا؟ یبه چهار چوب در داد چشمک هیتک مانیباز شد ا یبه اروم در

 خوشگله. یلیه،خیآورد:عال رونیزد حلقه هارو از پشتش ب لبخند سارا

 آوردن. فیک عمو و بابا و البته همسر دلباخته شما تشر نییپا دیایب دیخب پاش لهیخ_

 نقطه ضعف سارا رو ها. یدونیاز اتاق خارج شد.لبخند زدم: توهم م عیتخت گذاشت و سر یحلقه هارو رو سارا

 .گهی:خب عشقه ددیخند

 .میصرف شام دعوت شد یبرا ی.بعد از سالم و احوال پرسمیشد یراه نییبه پا مانیهارو پنهون کردم و با ا حلقه
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 به دیبه صحبت کردن پرداختن.بابا و عمو سع نیبود بعد خوردن شام مامان و خاله نسر شهیمثل روال هم زیچ همه

خانمم مشغول جمع کردن  یصحبت.کت یبرا یشگیهم یو جا اطیبه ح مانیشرکتشون.من و آرتام و سارا و ا یکارها

 .ییرایو پذ الیوسا

 ؟یباال بزن نیآست یخواینم ایشیم ریپ یدار گهید مانیخب ا_

 باال زد گفت:االن جوون شدم؟ نشویآست مانیا

 ها. رهیزد و گفت: پسر بجنب از دست م مانی.ارتام به کمر امیدیخند

 ره؟یاز دست م یکرد و خودشو به اون راه زد:ک کیابروهاشو به هم نزد مانیا

 لبخند زد:همون ک تو دلته. آرتام

 یحت گهینم یمنو به کس یرازا چوقتیاون ه ستینه کار سارا ن یدهن لق،ول یسارا یده،ایخدا نکنه آرتام فهم یوا

 ن؟یآذ نهمهیا یک آرتام کرد به خودم اومدم مخاطبش قرار داده شدم: تو چرا سرخ شد یآرتام. از خنده ا

 شدم:م...من؟ دستپاچه

 ک.... یتو.نکنه اون گهیاره د_

 .…نکن(به بحث خاتمه داد تی)عه آرتام اذیو با جمله  دیوسط حرفش پر سارا

فکر کردم  نیو به ا دمیانداختم خند یصورتم پخش شد چشمامو باز کردم.برخواستم ساعت و نگاه یک رو ینور با

 شروع شه. شدادیک االنه باز بابا داد و ب

سرم بود خندم گرفت و باالفاصله جواب  یتو ک ی...از فکردید،خریع یبو دیچیبهار به اتاق پ یرو باز کردم بو پنجره

 .چونمیامکان نداره بابا بذاره امروزم شرکتو بپ گیخودمو دادم:نه د

فتم و گ رینبود.صبح بخ یخانم مشغول خوردن صبحونه بودن و از بابا خبر یرفتم در کمال تعجب مامان و کت نییپا

 : بابا هنوز خوابه مامان؟ دمیپرس شستمیک م یدرحال

 نه،رفت شرکت._
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ون ا گهیاگه تنها بره من د دونستیاز تعجب چهارتا شد اصال امکان نداشت بابا بدونه من بره شرکت چون م چشمام

 دیخر میبر میخوایو گفت: من بهش گفتم بره، گفتم م دیبود تعجب کردم خند دهی. مامان ک درمیروز  شرکت نم

 هفته. هینمونده.کمتر از  دیبه ع یزیچ گهید

 زدم:پس من برم به سارا زنگ بزنم ک اونم نره مطب. لبخند

 دنبالش به خالتم زنگ زدم ک آماده باشه.  میخودش زنگ زد گفت بر خوادینم_

 .میصبحونه آماده شدم همراه مامان اول دنبال خاله و بعد دنبال سارا رفت گفتم و بعد خوردن یاوهوم

باز  یاز لباسا دونستمیو م مانی. خب اخالق اکیو ش دهیدنبال لباس مناسب بودم لباس پوش دیع هیشب مهمون یبرا

کرد انقدر گشتم تا  دایپ شدیم یخب به سخت یبودم ول کیبه خاطر همون دنبال لباس بسته اما ش ادیخوشش نم

 زیر یها دیو مروار نینگ شیها نیآست یرو یاش دلبر قهی.کیحال ش نیدر ع یکردم.لباس ساده ول دایباالخره پ

اما  زندیساعت غر م کیبه رنگش  دنشیبا د مانیا دونستمیدلم م یو بلند و ساده.هرچند تو ینقش بسته بود. زرشک

. سارا تنها دمشیمامان و خاله خر یمخالفت ها ینکردم. با تمام دایپ یلباس بسته ا گهینداشتم چون د یچاره ا

بود. مامان و  بایو ز کیش  دیخر ی. سارا کت شلوار آبهیلباس چ نیا دیخر یاصرار من برا دونستیم بود ک یکس

 .هم هیاما شب یخاله قهوه ا یو برا یمامان سرمه ا یبرا دنیخاله هم کت و دامن خر

 .میو به خانه برگشت میکرد ادهیخانه اش پ یخونه اش و خاله هم جلو یجلوسارا را  دیخر بعد

 یزیخونه از تم یشب بود.همه جا مهین ۲:۳۰ساعت  دی.عدیفرارس یمدت مثل برق و باد گذشت و روز مهمون نیا تمام

خانم اومده بودن.سارا هم قرار  یکمک به مامان و کت ی(برانایخانم)خدمتکار خاله ا ایاز صبح زود خاله و ثر زدیبرق م

رو به خونه ما آورد  نایخاله ا نکیبعد ا مانی. بابا و آرتام هم شرکت بودن و اادیبود بالفاصله بعد مطب به خونه ب

 یشرکت نرفتم و خونه موندم برا شهی. منم ک طبق همدونمیم دیاما بع گردهیبرم یخودش رفت گفت فور

م نشست نهیآ ی. جلومیتا آماده ش میگپ و گفتگو به اتاق رفت یاومد بعد از کل بود ک سارا ۳ یساعتا بایکمک.تقر

 کنم. شتیسارا آرا ای: بدمیو برداشتم خند شیلوازم آرا

 کن. شیتو خودتو آرا_

 کنم. شیدوست نداره آرا مانیا یدونیمن؟ منو ک م_

 .گهینم یزیچ مانمیکن ا شیآرا کممی. ریبابا،انقدر سخت نگ یا_
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 یچاره ا یبود و توچشم ول ظیکردم اما رژمو به انتخاب سارا قرمز زدم غل شیآرا حیمل یلیحرفش گوش کردم و خ به

اال ساده از ب یلیو خ دمیبود.موهامو به کمک سارا اتو کش حیکمرنگ و مل شمیآرا هیبق ینبود همرنگ لباسم بود.ول

ه طرف کیبود موهاشو  نهایا نیماب زیچ هی حیو نه ملظ ینه غل شیشد آرا بایز یلیسارا بر خالف من خ یبستم. ول

 کردم و براش گل درست کردم.

 در بلند شد:جانم؟ یصدا

 .انیمهمونا دارن م دیایخانم،نرگس خانم گفتن ب_

 .میخانم اومد یچشم کت_

پاشنه دار  یبود. ساراهم کفش ها ییطال دمیبودن و پوش دهیک سارا و آرتام برام خر یپاشنه ده سانت یها کفش

 . میرا به پا کرد از اتاق خارج شد شیسرمه ا

چقدر خوشگل شده انقدر نگاش  ایخدا یبود نگاه کردم وا میک روبه رو یک باز کردم مات و مبهوت به شخص درو

 ؟ییکجا نیچشمام تکون داد: آذ یکردم ک خندش گرفت دستشو جلو

 .یر خوشگل نشده بودانقد تیداماد یباور کن تو یآرتام چقدر خوشگل شد یوا_

 ...آرتام

پر و  بایتقر کلی. ه۱۸۰قد بلند  یو البته با اومدن سارا بعد سارا. پسر مانیمونس و همدمم بعد ا تنها

 .صورت گرد وشهیم دیسف زنهیم شاشویک ر یو فقط وقت هیگندم گهیسارا بهش م د،البتهیچهارشونه.پوست سف

 تپل،تپل که نه پر.

 نهزیک اکثر مواقع مثل امروز به سمت باال م یمشک یموها یپر مشک مهین یابروها یمشک دهینسبتا کش یچشما

چونشه ک سارا هم  یاونم چال رو زیچ کی یتو شهیها خالصه م ییبایز نیا یو البته تمام کیو بار فیظر ینیب

 دیمردونه سف رهنیلپ سمت چپش.پ یرو داستیکه موقع خنده پهم گهیچونش داره و چال د یچالو رو نیهم قایدق

 شیک صدا فتمیرفتن.خواستم پشت سرشان راه ب نییبه تن داشت همراه سارا به پا یو شلوار سرمه ا یو کت مشک

 باعث شد توقف کنم.

 موهاشو همانند آرتام یبا شلوار مشک یسرمه ا رهنیشده بود درست مثل آرتام.پ بایپشت برگشتم لبخند زدم ز به

 .یشد باتریز یبابودیو آروم گفت:ز ستادیلبخند زد مقابلم ا دنمیبه باال زده بود. از د
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 همه اومدنا. نییپا میبر ای.بیشد باتریز یبود بایزدم:توهم ز لبخند

 گرفت و به دنبال خودش برد در اتاق و باز کرد و منو به داخل اتاق کشاند. دستمو

و  دیکش رونیاز کمد ب یاز کرد شال زرشکبه سمت در کمد رفت و ب گشتیم یزیبه دنبال چ دیدیاطراف را م نگاهش

 دیگردنم لغز یرو یزیچشامو بستم چ ستادیبردتم.پشت سرم ا نهیآ یتخت انداخت مقابل قرار گرفت جلو یرو

ا گردنبند گذاشتم سرش ر یباال بردم و رو وقلب بود دستم فیظر یچشامو آروم باز کردم لبخند زدم گردنبند نقره ا

 مبارک هم نفسم. دتیع خم کرد آروم زمزمه کرد:

 قشنگه. یلیعشقم خ یطرفش برگشتم:مرس به

 ناقابله. کنمیخواهش م_

سرم  یحاضر شم. شالو رو یمهمون یتو ینجوریاجازه ندهد ا دنمیبا د زدمیشد شالو از تخت برداشت حدس م خم

 .میرفت رونیمرتب کرد دستمو گرفت و از اتاق ب

بود و همچنان  زانیطال ازش آو لویک کی شهیرفتم طبق هم لهیهمه مهمونا اومده بودن به سراغ عمه جم بایتقر

 ینگرفتم به سمت عمو جالل رفتم بغلش کردم و بهش خوش آمد گفتم.عمه و عمو کرج زندگ لشیتحو ادیمغرور ز

 . ..هو عمو هم مجرد کنهیم یبعد از فوت شوهر عمه، عمه با عمو زندگ کننیم

م و خان یکت شدیم یسپر یبه خوب ی.مهمونو سارا و آرتام نشسته بودم مانیگذشته بود.من کنار ا یاز مهمان یمدت

 ی.مدتشدینواخته م یمیمال یقی.موسیمهمان دار یو مامان و بابا هم به خوب کردنیم ییرایپذ یخانم به خوب ایثر

 هم سن و یبه تن داشت کنار مرد یدامن سرمه ا بلوزبلند قد الغر اندام سبزه ک  یشام بود ک زن یکایگذشت نزد

ا نه الغر ام مانیقدبلند فک کنم هم قد ا یبه تن داشت وارد شدند.پشت سرشان پسر یسال بابا ک کت شلوار مشک

 راهنیبا پ یکت شلوار کاربون ،یقهوه ا ی دهیو صورت گرد چشمان نه چندان کش دیپوست سف مانیا یبه اندازه 

ابا به ب یشدم. با صدا رهیخ مانیبه داخل خانه گذاشتند.نگامو ازشون گرفتم و بالبخند به ا اشت،قدمبه تن د دیسف

 خودم اومدم از جام برخواستم.

 مهندس راد هستن. یآقا شونیادخترم_

 زدم:خوش بختم. لبخند

 شتند.برگ ایتالیاز ا روزیراد تازه د یپسرشون هستن عل شونمیاشاره کرد:ا شیجوابم لبخند زد. بابا به پسر کنار در



 یادگاری

 
17 

 

 ارکیچ ایخدا یدستشو به سمتم دراز کرد،وا ی.علدنشیاز د یلبخند رو به پسرشون کردم و ابراز خوشبخت باهمان

 به کمکم شتافت مانیمکث کردم ا ی.کمشهیبابا بد م یکنم و اگه دست ندم برا کاریو چ مانیکنم اگه دست بدم ا

 .خوشحالم دنتونیهستم از د یزدانی مانیگرفت و گفت:ا یدست عل یدستشو تو

 .مانیآقا ا نیبه دستشان ک در هم گره خورده بود داد و گفت:همچن یتکان یعل

 با آرتام و سارا آشنا شد. یمان،علیا بعد

ک همراهشون بود  یدمشون،خانمیدیبار بود م نیاول یجناب راد دوست بابا در شرکت هستن و من برا دمیفهم من

 آروم و ساکت. اریداشت و خودشم بس یآروم یبود چهره  یراد،زن مهربون یو همسر آقا یلالناز خانم مادر ع

.اطاعت نمیدستمو گرفت و اشاره کرد ک بش مانی.برخواستم،امیخانم به صرف شام دعوت شد ایو ثر یکت توسط

خودش  یمشغول بودن و هر کس برا هیشام رفت. بق زیبه طرف م ارمیکردم.برخواست و با گفتن خودم برات غذا م

 .تندنشس یغذا خور زیهام پشت م یلیصرف شام و خ یبرا کردیانتخاب م یگوشه ا

 اجازه هست؟_

 مانیا شام رفت زیبود،نگاهم به سمت م ستادهیلبخند بر لبش مقابلم ا هیبشقاب دستش و  هیباال گرفتم با  سرمو

 .دیمو جمع و جور کردم و لبخند زدم:بفرمائخود یپشت به ما مشغول پر کردن بشقابا بود. کم

 د؟یفاصله گرفت هی:چرا از بقدمی.پرسنشست

 عادت کردم. ییهر روز تنها بودم به تنها نکیبه خاطر ا دیشا دونمینم_

 .ذارمیپس با اجازتون منم تنهاتون م_

 نکرد،برخواستم و به راه افتادم. یمخالفت

. بعد از شام مهمونا قصد رفتن کردن و به گفته خودشون میشدو مشغول خوردن شام میکنار هم نشست مانیباا

 منزل خودشون باشن. لویسال تحو خواستنیم

و  نیهفت س یو سفره  میشدن. ماهم برخواست یراد نشستن و بعد راه یخانواده  یرفتن مهمونا چند ساعت بعد

پخش شد  ونیسال از تلوز لیتحو یشسته بودم دعان نیبود همه دور سفره هفت س۲:۲۸. ساعت میآماده کرد

 .خواندمیلب دعا م ریچشمامو بستم و ز
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گفتن به  کیکردن و تبر یبه روبوس میو هورا بلند شد.شروع کرد غیتوپ و ترقه و دست و ج ی.صدا۱۳۹۶ سال

 مانی.امیگرفت یدیع دیسعتومن از بابا و بعد از عمو ۵۰ یتک تکمان گرفت و ماهم نفر یهم،بابا قرآن و باز کرد و جلو

 مبارک. دتونیخانم ع یخانم گفت:کت یرو به کت

 توهم مبارک. دیممنون پسرم ع_

 کم دارم االن؟ یمن چ یخانم اگه گفت یخب کت_

کم  یزینگاه کرد و گفت: ماشااهلل هزار ماشاااهلل چ مانیافتاده بود.به ا مانیا یطنتایبه دام ش چاره،بازمیخانم ب یکت

 پسرم. یندار

 دختر خوشگل کنارم کم دارم. هی گهیچرا د_

 د؟یریگیزن دوستن چرا زن براش نم نهمهیخانم رو به خاله گفت:خانم،آقا ک ا ای.ثردیخانم خند یکت

 جون قربون دهنت. ایآخ ثر_

 دادم رد کرده.  شنهادیو پ یمن تا االن هرک دیحرف زدنشو نگاه نکن یجور نیو گفت: ا دیخند خاله

 .یگفتیم دیک با یبه جز اون یه چشمانم نگاه کرد و ادامه داد: هر کب مانیا

 شمال؟ میبر میفتی. فردا راه بستین ریزن بگ مانمیا نی. ادیول کن نارویوارد بحث شد:ا دیسع عمو

 یخانم و کت ای.البته ثرمیفتیدست و هورا بلند شد. چون همه موافقت کردن قرار شد صبح زود راه ب یصدا بازهم

 به شهر خودشون رفتن. التیتعط یگرفتن و برا یخانم مرخص

 ��یادگاری

 نهم پارت

 یبا غر غر ها ۱۰ساعت  ی.صبح روز بعد مهمونیروز در شمال به دور از هر کار و مشغله ا ۱۳بود. یخوب التیتعط

 یلی.خمیرفت دیمشترک بابا و عمو سع یالیو آرتام خواب بودن.به و مانیتموم راه ا ی.تومیو آرتام به راه افتاد مانیا

 نبود.بابا... شهیمثل هم زیچ هی.اما میزدیم م،حرفیزدیساحل قدم م کردم،لبیم یخوب بود و خوش گذشت.باز
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 ک بر یو وقت گرفتیاز جمع فاصله م زدیتلفنش زنگ م ینه وقت یاما معمول کردیصحبت م یاول سفر تلفن از

زنگ زد برخواست و از جمع فاصله گرفت  شیبار گوش کی. دونمینم یته از چو ناراح یکامل معلوم بود عصب گشتیم

سرخ شده بود و مدام دستانش را تکان  تیچون به شدت از عصبان کردینگاهش کردم انگار با فرد پشت تلفن دعوا م

 بود. یما عال یبه بابا خوش نگذشت اما برا التی. مسافرت و تعطدادیم

 .میدیرسبه خونه  نیفرورد۱۴م،یبرگشت

ت امکان نداش دادیدر دلم هشدار و گواه بد م یزیکردن ما به شرکت رفت.نگران بودم مدام چ ادهیبالفاصله بعد پ بابا

ان و از بابا نبود با مام یبالفاصله رفت. شب شده بود و خبر میدیبار تا رس نیبده اما ا تیحد به کارش اهم نیبابا تا ا

گذشت ۱۰اما جواب نداد و در آخر هم خاموش شد.ساعت ک از  میفتتماس گر شیاز صد بار با گوش شیخانم ب یکت

 مامان؟ یری: کجا مرفتیو به طرف در م دهیک مانتو پوش دمیمامان و د

 .نمیک دست رو دست بذارم بش یانتظار ندار_

از استرس ک خودم  یآب خنک کردم در حال وانیل یخانم تقاضا یزدم دستانش را گرفتم و نشاندمش از کت لبخند

 گفتیبابا م ادمهیبودن و هستن. داشتم مامان و به آرامش دعوت کنم. مامان و بابا عاشق هم یاما سع شدمیخفه م

. آخ آقاجونم چقدر بنده خدا هارو دنیکش تظارسال ان۱۰به  کیو نزد دهیبدست آوردن مامان زحمت کش یچقدر برا

 کرده،خدا رحمتش کنه. تیاذ

 شرکت االن... رهیآرتام گفت م ست،بعدشمیآبو به دست مامان دادم:آروم باش مامان جان،بابا که بچه ن وانیل

 .دیچیتلفن بر فضا پ یام تموم نشده بود ک صدا جمله

 مامان خوبه؟ ؟ی.خوبنیسالم آذ_

 شد؟یچ م،بابایسالم آرتام.ما خوب_

 شارژ تموم کرده. شیباباهم خوبه شرکته.گوش_

 بده بابا مامان کارش داره. وی: گوشدمیاشاره که کرد منظورش رو فهم مامان

 .یمردم از نگران یی. کجادیبه مامان دادم:الو جمش ویگوش

_... 
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 ک انقدر مهمه؟ یدار کاریچ ؟یاینم_

_... 

 .شتیپس به آرتام بگو بمونه پ_

_... 

 مراقب خودت باش.خدافظ._

 داد.  رونیکرد و نفسش رو با صدا ب قطع

 مامان؟ گفتیم یبابا چ_ 

 گفت سرش شلوغ بوده متوجه گذر زمان نشده._

 .رفتینم ادشینداشت.بابا به خاطر مامانم ک شده بود اصال گذر زمانو  امکان

 .دیبخواب دیراحت شد بر التونیخ گیزدم:خب االن که د لبخند

.دراز تذاشیلحظه ام آرومم نم کیبه اتاقش رفت منم به اتاقم رفتم. فکر بابا  ریگفت و بعد از شب بخ یباشه ا مامان

خونتون  یجلو۱۱بود: فردا ساعت مانیداشتم از طرف ا امیبار چک کردم پ نیآخر یبرداشتم و برا ویگوش دمیکش

 من. یمنتظرتم فرشته 

 چسبوندم و چشامو بستم. نمیبه س ویزدم گوش لبخند

* 

 تگرفیک شماره م یرفتم.مامان تلفن به دست در حال نییزدم و به پا تیانداختم لبخند رضا نهینگاه در ا نیآخر

 مامان؟ یریگفت: کجا م

 .رونیناهار ب رمیم_

 .میمهمون دار ایپس شب زود ب_

 باشه._
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درست دم در منتظر بود از  مانیزدم. ا رونیو کفش کرم. از خونه ب فیو ک یشال قهوه ا یمانتو قهوه ا یمشک شلوار

 شد لبخند زد:سالم خانم.احواالت؟ ادهیپ نیماش

 و باز کردو سوار شد: سالم آقا.خوبم و احواالت شما؟ نیو باز کردم همراه من در ماش نیخندزدم در ماش لب

 و روشن کرد و به راه افتاد: شکر خدا خوبم.چشمات چرا قرمزه؟ نیماش

 .دمیخواب رید کمی شبید_

  چرا؟_

 رفت میاز شمال برگشت یاز وقت ومدیک خونه ن شبمید نجایشمال هم ا یخودشه هم تو یتو یلیروزا خ نیبابا...ا_

 .ومدیشرکت شبم ن

 .نگران نباش ستین یزیچ_

 نکردم. یسوال نیبه خاطر هم میریکجا م دونستمیم

 .میرفت یشگیو به طرف تخت هم میشد ادهی.پمیدیرس یشگیمقصد هم به

* 

 تولدت مبارک دخترم._

ز بود ا ستادهیپشت سرم ا  شهیگلدون هم گیو با دست د یشکالت کیدست ک کیعمو اکبر با  دمیعقب چرخ به

 یوا ی. ا۱۵. آها .مگه امروز چندمه؟فکر کردمکردمیک دست عمو بود نگاه م یکیتخت بلند شدم مات و مبهوت به ک

مثل  مانیابرده بود.خوشحال بودم ادمیاز  زویچروزش همه  ۱۴ نیا الیرفت.بابا... بابا و فکر و خ ادمیچطور تولدم 

 بود ادتیتخت گذاشت و از ما فاصله گرفت. لبخند زدم: یرو کیفراموش نکرده بود. عمو اکبر گلدون و ک شهیهم

 عشقم. ی. مرسشهیمثل هم

 فراموش کنم آخه خانومم.  شهیزد:مگه م لبخند

 .یشگیهمون هم ایو آروم زمزمه کردم:خدا چشماش نگاه کردم چشمامو بستم به



 یادگاری

 
22 

 

رو مقابلم گرفت:تولدت  یبرام دست زد جعبه ا مانیا دمیو بر کیسال شدم.ک۲۵فوت کردم و وارد  مویسالگ۲۴ شمع

 خدا. ی هیمبارک هد

 .هیچه کار نیا یکادوئ نیتو خودت بهتر_

 و تشکر کردم. رو باز کردم.دستبند چرم ک با طال اسمم روش حک شده بود.خوشگل بود لبخند زدم جعبه

* 

چرا چراغا خاموشه.وارد شدم تمام  زدمیتولدمه حدس م دمیوارد خانه شدم چراغا خاموش بود  حاال ک فهم مانیا با

. مامان و بابا رو بغل کردم.بابا دمید.خندهمراه ترکوندن بادکنکا بلند ش غیدست و ج یروشن شد  صدا کبارهیچراغا 

خانم و سارا و  ایو ثر مانیو ا دیو عمو سع نیخاله نسر ضور. تولد با حکردیم تشیاذ یزیناراحت بود انگار چ یلیخ

و شال  یو سارا مانتو صورت ،آرتامیچرم قهوه ا فیک دیو عمو سع نیخانم برگذار شد.خاله نسر یآرتام و کت

 هیک دستبند هد مانمیو ا دیتومن پول،مامان و بابا هم گوشواره طال سف۵۰خانم هر کدوم  ایخانم و ثر ی،کتیصورت

 .ندداد

 .دمیمامان و بابا رو از اتاقشان شن یخواستم به اتاق برگردم صدا نایرفتن خاله ا بعد

 .گمیم زنمیبذار صبح باهاش حرف م_

 شه براش. دایپ نینم خواستگار بهتر از اچون فکر نک یکن شیکن راض یسع یخب بگو ول لهیخ_

 به طرف اتاقشان  رفتم تا واضح تر بشنوم. کردنیصحبت م یپاهام سست شد در مورد ک ایخدا یوا

 .میبه زور شوهرش بد میتونیما که نم یول گمیباشه بهش م_

 .خوامیخانم.من صالحشو م هیزور چ_

 .زنمیصبح باهاش حرف م میبخواب امیباشه بابا بذار برم مسواک بزنم ب_

مدت خواستگار نداشتم  نی.ا ایخدا یو باال رفتم. خواستگار؟ وا دمیمامان درو باز کنه به سرعت به طرف پله ها دو تا

 ....مانیا یوا یچقدر راحت بودم.ا

* 
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 جان. نیآذ_

 جانم مامان._

 باهات حرف بزنم. خوامیم نیبش ایب_

کردم و از صبح منتظر بودم مامان صدام کنه.نشستم کنارم نشست و فکر  شبیآماده کرده بودم کل د خودمو

پسرشو تو لباس  هیهر مادر یتا بزرگتون کنم.آرزو دمیکش یچقدر سخت یدونیدستم گذاشت:نم یدستشو رو

 .نهیو دخترش و تو لباس عروس بب یداماد

 گفت برات خواستگار اومده. شبیزدم. ادامه داد:بابات د لبخند

 کرده. یتورو از بابات خواستگار یپسرش عل یراد. برا یادامه داد: آقا دیسکوتمو د چون

هم ک  گهیبه نظر من و بابات بهش بله بگو دخترم.د هیخواستگار خوب نیا گهیسکوت کردم. ادامه داد: بابات م بازهم

 رد کردنش. یبرا یندار یبهونه ا

واج من قصد ازد یو گفتم: ولبه گونه مامان زدم یرد کردنش اما بلند شدم بوسه ا یبهونه نداشتم برا گفتیم راستم

 الاقل فعال نه. یندارم مامان

 ..…تماس گرفتم مانیبا ا رفتمیم رونیک از خونه ب ی.اماده شدم و در حالگفتمیم مانیبه ا دیبا اتاق رفتم به

 

 کردن. خودیخواستگار؟ ب ؟یچ_

 .زدلمیآروم باش عز_

 االن؟ ییآرومم،تو کجامن _

 .زدمیدارم قدم م_

 االن دنبالت. امیم_
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سرخ شدش مشخص بود.  یبود از چهره  یسوار شدم.عصب یمعطل چیپام ترمز کرد بدونه ه یجلو دینکش یطول

 .دونمی. اما کجا نمروندیگاز گذاشته بود و م یپا رو یساکت بودم، ساکت بود.بدونه حرف

* 

 شماااااااااال؟_

 سارا. یزنیعه چرا داد م_

 ؟یباک_

 .مانیا_

 ؟ییییییییییچ_

 سارا داد نزن. یاز گوشم فاصله دادم: وا ویگوش

 کردم. فیهمه ماجرا رو براش تعر و

 تیرضا نایبابا ا ینباش یبه زور سر سفره عقد ببرنتون. تا خودت راض نیستیبچه ک ن ن،یایب نیبرگرد ن؟یخل شد_

 .دیکنار برگرد دیرو بذار ی. بچه بازدنینم

 .شهیم یچ نمیبب دونمینم_

 .دی. پس فقط مواظب خودتون باششمیمن ک حرف شما دو تا خال نم_

 مامان خونست؟ خانم یخانم برداشت:سالم کت یشد.شماره خونه رو گرفتم کت قطع

 بله هستن._

 باباهم هست؟_

 .ومدنیهنوز ن رینخ_

 مامان لطفا. دیبد ویگوش_
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 جانم؟_

 مامان من با بچه ها اومدم شمال._

 شمال؟_

 .میگردیبرم گهیچند روز د هیاره _

 ؟یدفعه ا هیچرا _

 .گهیشد د دونمینم_

 باشه مواظب خودت باش._

* 

ونه ش یرو یکتشو بدونه حرف دمی.سرد شد، لرزمیهر دو سکوت کرده بود مینشسته بود یتخت سنگ یساحل رو لب

 ام انداخت دستانش کمرم رو احاطه کرد و من به آغوش گرمش پناه بردم.

 دوستت دارم._

 .را بستم: منم دوستت دارم میبود تا اعماق دلم را بلرزاند.چشما یجمله کاف نیبود، هم یکاف

*** 

 الو خانم؟_

 خانم؟ یکت شدهی: چدیخانم پشت تلفن به گوشم رس یکت ی هیگر یصدا

 .دیایخانم ب_

 خانم. ید حرف بزن کت_

 .دیآقاجمش_

 خدا خودت کمک کن...خدات به دادمون برس. ای... شدهیبابام... بابام چ نیاحسی
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 شده؟ی:بابام چدمیکش ادیفر

 بردنش. شیساعت پ مین نیهم مارستانهیب_

 گذاشت زیم یبشقاب و رو مانی.اشدیم ریسراز یگریپس از د یکیو  دادیاشک مجال نم یقطع کردم.قطره ها تلفنو

 .دیو به طرفم دو

 نفسم؟ شدهیچ_

 گفتم: با..با..بام. دهیبر دهیبر ومدینفسم باال نم زدمیهق م هق

 یریبلند شدم و به طرف در رفتم: کجا م کبارهیاز آب خوردم به  یآب برگشت. کم وانیبعد با ل هیشد چند ثان بلند

 ن؟یآذ

 باباااااام._

بدونه  مانمیا زدمیو با سارا و آرتام حرف م کردمیم هیگر ریمس .تماممیو به راه افتاد میشد نیحرف سوار ماش بدونه

 .روندیگاز گذاشته بود و سرعت م یپا رو یحرف

 .مارستانیب میدیبود رس شب

 :بابا...کردمیم هیگر

 حال بابام خوبه. زدلمی: آروم باش عزدیاومد به سمتم دو رونیاز اتاق ب سارا

دست  یبه سمت تخت رفتم دستمو رو دمینگران ترس یلیبود نگران بود خ ستادهیان باال سر بابا ااتاق رفتم مام به

 شده؟یچشمات و باز کن چ یی...بابامییبابا گذاشتم:بابا

 هدیبر دهیبر میرفت رونی. آرتام به سمتم اومد دستمو گرفت و از بابا جدام کرد. به بکردیم هیصدا گر یب مامان

 شده؟ی.. چی: چدمیپرس

 و... شهیو حالش بد م شهیم یبعد عصبان کردهیبابا با تلفن صحبت م نکهیمثل ا_
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 رونیافته. با اومدن دکتر از فکر ب یحال م نیکه به ا کنهیصحبت م یدر مورد چ ی...تلفن...بابا پشت تلفن با کتلفن

بهشون  دینبا یگونه فشار عصب چیه گهیاما د دشونیبمونن فردا ببر نجایا نانیاطم یاومدم: حالشون بهتره.امشبو برا

 ... دیآ یاز ما بر نم یکار گهیوارد شه و گرنه د

 کنان به سمتمان هیخانم نگران و گر ی. کتمیموند و من و مامان و سارا به خونه اومد مارستانیب یکنار بابا تو آرتام

 چطوره؟ دی: آقا جمشدیدو

 .دیزدم:خداروشکر بهتره نگران نباش لبخند

و چشماشو بست و به خواب رفت. برخواستم  دیتخت دراز کش یبه اتاق رفت و من و سارا هم به اتاق. سارا رو مامان

 .هیاصل موضوع چ دمیفهمیم دیبا

. شده بود رهیتخت نشسته بود و به عکس بابا خ یدرو باز کردم مامان رو دییبفرما دنیبه در زدم بعد شن یا تقه

 بحثش شد؟ یبابا با ک بود؟ شدهیکنارش نشستم:مامان چ

 راد. یآقا_

 کرده بود. یپسرش خواستگار یراد...آها همون دوست بابا ک منو برا یکردم آقا فکر

 و باهم جرو بحث کردن. هیبابات بهش گفت جوابت منف_

 جرو بحث نداره. نهمهیمن ک ا یجواب منف یچ یعنی

 بابات... ن،یآذ_

 ... یعنی شدیمگه م دمیشنینم یچیبودم ه جیمات بودم گ ایخدا یوا شنومیم یچ

من  میآرتام و سارا به تصم یزندگ یحت مون،بابا،شرکت،یز،زندگیهمه چ گرفتمیم میتصم دیبودم با داریصبح ب تا

 کمکم کن. ایخدا یوا ؟یچ شیزندگ ؟یچ مانیداشت. ا یبستگ

 کردم.  یو قطع میاز اذان صبح تصم بعد

 .ممیمطمئن بودم از تصم گهید حاال

... 
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 ن؟یآذ یگفت یتو چ-

 راد جواب مثبت بدم. یآقا یبه خواستگار خوامیگفتم م_

راد  یآقا شدیمرخص م مارستانیو گرفته بودم بعد از ظهر بابا از ب میمن تصم یبهم. ول رهیمات و مبهوت خ سارا

رادو دادم و با گفتن شب  یخودم جواب آقا دمیبا مامان حرف زد و من بازهم اشک مامان و د نباریدوباره زنگ زد ا

 و گذاشتم. یقرار خواستگار میمنتظرتون

از بابا طلبکار بود اما اوضاع  اردیلیم۱۰راد  یگرفتم اما من مجبور بودم. آقا مویتصم نیچرا ا دونستیبود نم جیگ سارا

 یون تو همه چ دونمینداشت من خودم و مقصر م نیسنگ یبده نیخراب و بابا توان به پرداخت ا یلیشرکت خ یمال

نظر پسرش منو در  دنیمن در مراسم و پرس دنیبعد از د راد یاز پنج بار به شرکت نرفتم. آقا شتریمدت من ب نیا

 چک بابا باشه. اردیلیم۱۰من  هی.قرار شد مهرکنهیم یخواستگار یبرابر بده

ناراحت شد دخترش و در برابر  یلیبراش گفت ناراحت شد خ زویاز ظهر ک بابا به خونه برگشت مامان همه چ بعد

 .دادیآذارش م نیو ا دادیشوهر م اشیبده

فرستاده بود  امیبار تماس گرفته بود و پ۶۰ کینزد مانیآماده شم.از صبح ا یمهمون یکه شد به باال رفتم تا برا شب

ر د یه شده بودم ک صداآماد بایو انتخاب کردم تقر یا روزهیو شال ف یبا شلوار آب یا روزهیف وریاما جواب ندادم. پل

 بلند شد.

 خواهر من؟ یکنیم کاریچ یتو دار نی:آذ

 یروز هی دیمن ک با ؟ی. باالخره چینگران و ناراحت آرتام به اجبار لبخند زدم:نگران نباش داداش یبرابر صدا در

 راد بهتر. یاز آقا یازدواج کنم به قول بابا چه کس

 ؟یچ مانیپس ا_

 ..من ...مانی..ایتخت نشستم. منو من کنان گفتم: ا ی.رودی. دستم لرزختیفرو ر قلبم

ما که با ش یمن یبرا یکنیواقعا فکر م مانی.تو و انیبا شما دوتا بزرگ شدم آذ ی. من از بچگیبگ یزیچ خوادینم_

 .دیانقدر سخته که متوجه نشم شما به خاطر هم تا االن صبر کرد یبودم از بچگ

 نه. حالش چطور بود. خداکنه منو ببخشه. ای مهیبود امشب خداستگار دهیشن دونمی.. نممانیا
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صدا  ی.بغلش کردم و بمانیآرامش بود درست مثل ا یاشکمو از گونه ام پاک کرد لبخند زد،لبخندش خدا ی قطره

 .ستمیگر

*** 

 یچک بابا بود ک دست آقا اردیلیم ۱۰من  هیقرار عقد گذاشته شد و طبق قرار مهر عیسر یلیتموم شد خ یمهمون

داشتن نظرم و عوض کنن اما  یراد بود. و قرار شد به محض گفتن بله چک به بابا برگردانده شود. آرتام و سارا سع

گذاشته شد و از فردا  گهیچهار روز د یعنی جشنبهآخر هفته پن یسکوت کردن. عقد برا دنیکل ماجرا رو فهم یوقت

 .میرکات عقد آماده شتدا یراد برا یقرار شد من و عل

... 

قطع  ویباهاش حرف بزنم گوش تونستمی. نمدهیداشتم فهم نانیبود،اطم مانی. ادمیتلفن از خواب پر یبا صدا صبح

. خاله بود...پس حدسم ومدیآشنا م یرفتم صدا نییکردم و از تخت بلند شدم. بعد شستن دست و صورتم به پا

هم  یمبارکه انشااهلل به پا ؟یم خاله از رو مبل بلند شد:سالم دخترم خوبرفت نییبود.به پا دهیفهم مانیدرست بود ا

 .دیبش ریپ

 .دیاجبار لبخند زدم:سالم خاله جون.ممنون.  خوش اومد به

 .یها آبج مانهیهم باشه نوبت ا ینوبت گهیوارد بحث شد:د مامان

 .شده ونهیک د شبمیاز د رهیگیچرا زن نم دونمیخدا از دهنت بشنوه نرگس، نم_

 ...ایخدا یخبر داشته. وا شبیاز د مانیا پس

 . دیو خر شیآزما یراد اومدن دنبالتون برا یخانم..اقا_

 نوم.خا یداخل کت ومدیم یگفتی: مدمیمامان و شن یک صدا رفتمی. به طرف اتاق مشمیخانم االن آماده م یباشه کت_

 .شنیگفتن مزاحم نم_

از قرار معلوم به اصرار مامان و خاله به داخل اومده بود از مبل بلند شد:  یاومدم عل نییلباس به پا دنیپوش بعد

 سالم.
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 نکردم به طرف در رفتم: سالم. نگاهش

 ی.اول برابعد سوار شد و به راه افتاد یشدم او هم چند نشیاز خونه خارج شدم و سوار ماش گهیحرف د بدونه

 حلقه و لباس به پاساژ. دیخر یبعد آن برا میرفت شگاهیها به آزما شیآزما

 نگه داشت. میبود دهیحلقه خر مانیهمون مغازه ک با ا یدرست جلو میدیرس

 ینداشت چه حلقه ا تیاز مغازه فاصله گرفتم برام اهم یعل یتوجه به حرفا یب فشردیرو م میشدم بغض گلو ادهیپ

نقره  نگیحلقه ساده ر دیکرد و خر خودش حلقه رو انتخاب قهیبه سل یعل گهید یو... مغازه  یچه مدل یچه شکل

 ادهیبعد از پ یعل میدی. شب بود به خونه رسیتبود و به رنگ نبا دهیساده و پوش یعل قهی.لباس عقدمم به سلیا

ستم شک کبارهیبود،به  مانی.اگذاشتمیکاش نم یکردن من بالفاصله به خونه برگشت قدم به داخل گذاشتم که ا

. دیدست کامل سف کی شیرو نداشت موها شهیهم یشدم نابود شدم. شکسته شده بود چهره اش شاداب چیه ختمیر

من تمام  یگفت ول کیکمک به طرفم آمد.لبخند زد تبر یبه روزش آمده.ارتام برا هشبه چ کی نیبب ایخدا یوا

ود خوشحال ب کردیخاله بغلم م خانم اسپند دود کرده بود یزده بود کت هیبود ک به چهار چوب در تک یاون یحواسم پ

شده بود.  رهیخ اشکمپر از  ی. بابا... فقط به چشماخوندیو آهنگ م گفتیم کیتبر دیعمو سع زدیمامان لبخند م

در خونه سر پا بود.  ی... حاال تنها توسط چهار چوب هامانی. ادییپایرا م مانیا گرشینگاهش من و نگاه د کیسارا...

 . دمیدویم انیدر م یکیاتاق رو  ینگاهم رو به اجبار ازش گرفتم و پله ها

*** 

 دنبالت آماده باش. امیم۱۰آماده شده فردا ساعت  شیسالم جواب آزما_

 .دمیکنار گذاشتم و خواب ویارسال شده بود گوش یبود که از طرف عل یامیپ

 میمعطل نکرد به محض نگه داشتنش سوار شدم و به راه افتاد ادیدم زدر خونه منتظرش بو یجلو ۱۰ساعت  صبح

 میتونستینداشت اما خب جواب مثبت بود و م تیبرام اهم شی. جواب آزمامیبود بهیمثل دوتا غر میکرد یصحبت نم

 . میازدواج کن یمشکل چیباهم بدونه ه

شاپ  یشاپ رفت. کاف ینزدم. به طرف کافحرف  یشکست. نگاهش کردم ول ؟یستیبا گفتن: گرسنه ن نمونویب سکوت

 بلده. رانمیا یهمه جا رانیبود تو دلم گفتم تازه دو روز اومده ا یکیش

 ؟یخوریم یچ_
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 .خورمینم یزیچ_

 و دو فنجون قهوه سفارش داد. یشکالت کیک دوتا

 باهاتون صحبت کنم. خوامیمن م_

شما هم درست مثل  دونمیفکرمو به زبون آورده بود که گفت: من م نکیصداتو بشنوم.. مثل ا خوامیمن اصال نم یول

 .دیمسخره بابا شد یباز نیا ریمن در گ

 .و مهناز مانیشدم، نگاه پرسشگرانه ام رو بهش دوختم ادامه داد: من و شما و ا کنجکاو

 دونست؟یم یچ مانیاز ا مان؟یا ه؟یک گهیمهناز د مهناز؟

 شینما نیا گرهیاونم مثل فقط باز دونمیازش متنفر نبودم الاقل م گهیبود. حاال د یعل یحرفا شیفکرم پ تمام

گفته و مهناز هم قول  زویبه مهناز همه چ یتفاوت ک عل نیبا ا مانیو مهناز هم درست مثل من و ا یمسخرس. عل

عشق و  یپ یو هر کس میراه شد از هم جدا شد هرو ب زیهمه چ یوقت میگرفت میتصم یداده به پاش بمونه. من و عل

 خودش باشه.  یزندگ

ور و  نیزود همه در تالش و تکاپو به ا یلیاز صبح خ دیمانده هم تموم شد. باالخره روز عقد رس یچند روز باق نیا

من به خونه  شیآرا یراد برا یمخصوص خانواده  شگریبود که آرا۳ یو از قلم نندازن ساعتا یزیتا چ رفتنیاون ور م

 چشم باشم. یتو یلیخ خوادی.دلم نمکه گفتم:ساده باشم یماومد.تنها کال

 یبه شکل گل درست شد. به کمک سارا لباسمو به تن کردم.فرحناز خانم مادر عل میو موها حیمل شمیشد آرا ساده

 بود ک مانیا یادگاریتنها  ریزنج نیا شدیرو بندازم اما مگه م دنیخر میک برا یپر زرق و برق سیاصرار کرد ک سرو

 بود.ممانعت کردم دهیبار خر نیتولدم آخر یکه برا یدستبند یازم گرفته بود حت زویمونده بود سارا همه چ شمیپ

مان که ما یشده بود رو هم انداختم.گوشواره ا یداریخر یعل قهیکه بازهم به سل یحلقه رو به انگشتم انداختم،ساعت

 هرو به پا کردم آماد یکردم کفش پاشنه بلند نقره ا زانیآو میش هابودن رو هم به گو دهیو بابا برام کادو تولد خر

و  یشده بود کت و شلوار سرمه ا پیبود وارد شد نگاهم کرد نگاهش کردم خوشت یشدم.در اتاق به صدا در اومد عل

 هیموند. سارا برخواست و بعد گفتن: من برم شماهم  رهیبه تن داشت نگاه شو ازم گرفت و به دست گل خ یآب راهنیپ

. کندیاو هم به مهناز فکر م دونستمیرفت. م مانیا شیپ رم. تمام فکمیگذاشت. سکوت کرد مانی. تنهادیایب گهیربع د

همه اومدن منتظرن   دیایسارا درو باز کرد: پس چرا نم میاومد میدر به خودمون یچقدر گذشت که با صدا دونمینم

 .دهیدم رسعاق
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 سارا؟_

 .رسونهیپاسخ داد: نه. خاله گفت امروز دادگاه داره گفته اگه بتونه خودشو م ستیسوالم در مورد ک دیفهم

ا .به کمک سارزدیرا بهم نر شمیو آرا ملیسه بار پشت هم که اشکم ر دمیکش قیرو قورت دادم نفس عم میگلو بغض

اوووو. .میاومد نییبود. درست مثل من. دستانم را گرفت از پله ها پا خی یبود دستان عل خیاز تخت بلند شدم.  یو عل

 وهیرنگارنگ م یبایز یبا اومدن من نواخته شد. گل ها که یقیآماده بود. گروه موس زی. همه چیبا شکوه یچه مهمون

 ونیدکوراس یهمه  کردیخانمم که راه به راه اسپند دود م ی... کتمهمونا یاز همه مدل و همه  ینیریاز همه نوع ش

  لوارشکنار سفره عقد نشسته بودن. بابا کت  یصندل یدر اومده بود.مامان کنار بابا و هر دو رو یخونه به رنگ نبات

. آرتام . آرتام و سارا کنار هم و سمت راست مامان نشسته بودنیبلند سرمه ا راهنیبه تن داشت مامان هم پ یمشک

 .ست لباس مامان رو به تن داشت شهی. خاله هم که طبق همیبلند بادمجان راهنیو سارا پ یکت شلوار قهوه ا

 ی.سفره عقد با شکوهمی. سر سفره عقد نشستیراد هم کت شلوار مشک ی. آقایخانم کت شلوار کرم قهوه ا فرحناز

 بود. اما...

 هنکیا دیداشتم. ام دیچشمم به در بود. ام دنیسابیقند م یسر من و عل یباال لیشروع کرد. دختران مجرد فام عاقد

ن اما م کردیبه صفحات قرآن نگاه م ی. علدیایالاقل به خاطر پسرش هم که شده کوتاه ب ادیراد دلش به رحم ب یآقا

 .تمام نگاهم رو به در دوخته بودم

 دیدهیبه بنده وکالت م ایآ دیفرزند جمش یفرخ نیمحترمه خانم آذ زهی.دوشکنمیبار دوم سوال م یعروس خانم برا_

و شمعدان و مبلغ  نهیجام آ کی دیجلد کالم و اهلل مج کیمعلوم  ی هیراد با مهر یعل یآقا یشمارا به عقد دائم

 لم؟یبنده وک ایآ اورمیتومن در ب اردیلیم۱۰

 گهینم یچرا عل کنم؟یدخترمو معامله نم زنهینم ادیمنصرف شده؟ چرا بابا فر گهیراد نم یچرا آقا د؟یآ ینم مانیا چرا

و صد نفر را  یکو؟ بخوان عاقد بخوان که اگه صد بارهم بخوان مانیمنه؟ پس ا شیپ یچرا عل خوام؟یمن مهنازو م

 عقد باطل است. نیا یریشاهد بگ

 لم؟یبنده وک ایآ کنمیبار سوم و بار آخر سوال م یعروس خانم برا_

 .خوادیم یلفس ریعروسمون ز_
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کجاست  مانیا ایدهنم قفل شده بود خدا دیچرخیچک بابا رو بهم داد. زبانم نم اردیلیم۱۰ یلفس ریز یراد برا یآقا

شونه ام احساس کردم سرمو باال گرفتم سارا اشکشو پاک کرد دم  یرو یمراقبش باش. دست ایحالش چطوره؟ خدا

 . گوشم گفت: بگو بله

کام اش دمیهمه منتظر بودن نگاهم به بابا گره خورد منتظربود نفهم کردمیبه سارانگاه م رهیبودم خ جیبودم گ مات

 کردن.اروم و بغض آلود و لرزان: بله. زشیشروع به ر یک

هم آروم همان جواب را داد.  یشد عل دهیهم پرس یو هورا به هوا برخواست همان سوال ها از عل غیدست و ج یصدا

 .میو شوهر شدشرعا و قانونا زن  یامضا ها زده شد و من و عل

 به چشمان نگرانش ی.بابا همچنان ناراحت بود.هر از چندگاهامدین مانیا دیرس انیشکل به پا نیعقد به بهتر مراسم

ام را  یراحت یلباس ها دیرو مبل دراز کش یعل میبه اتاق رفت یتا آرام شود نگرانش بودم. من و عل زدمیلبخند م

را باز کردم و بعد از گرفتن دوش به  میآوردم موها رونیتنم ب زرا لباسم را ابرداشتم و به اتاق آرتام رفتم به کمک سا

بازو اش گذاشتم و آروم  یشدم چشمانش بسته بود.دست رو کشیبود نزد دهیهمچنان دراز کش یاتاق برگشتم عل

 .یکردم: عل شیصدا

 ریتنش انداختم و سرش را بلند کردم و به ز یرا باز کرد اما باز هم بست خسته بود اصرار نکردم پتو رو رو چشمانش

 سرش بالشت گذاشتم.

 و به خواب رفتم. دمیتخت دراز کش یرو خودمم

که متوجه شدم همراه بابا و  دمیهم نبود.از مامان پرس نییرفتم پا نیینبود به پا یشدم عل داریک از خواب ب صبح

 آرتام به شرکت رفته و سارا هم به مطب.

 آخه... خودهیب یچه رسما نیپاگشا فردا شب دعوت کرد. اه ا یگرفت و برا خانم تماس فرحناز

* 

 میاش رو به شش ها زهیپاک یزدم و داخل شدم هوا کنم،لبخندیم کاریچ نجایباال گرفتم تعجب کردم من ا سرمو

 کردم.  یها باز یکنار حوضچه کوچکش نشستم دستمو به داخل آب فرو بردم و با ماه دمیبخش هیهد

 . یم دخترم خوش اومدسال_
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 به طرفش برگشت لبخند زدم و برخواستم:سالم عمو اکبر، حال شما؟ نگاهم

 رفت. یکرد ریرفت و گفت: منتظرت بود د مانیشگیممنونم دخترم،نگاهش به طرف تخت هم_

 .نهیبش مونیشگیتخت هم یاونم رو نجا،یا ادیم یک مانیاز منو ا ریبه غ مانیاره ا مان؟یمنتظرم بوده؟ ا یک ؟یک

 شده بود. ریاشکام شه اما د زشیبکشم که مانع از ر قیکردم نفس عم یسع دیلبخند بر لبم ماس

ردم شروع ک نیبه خاطر هم خواستمیهمدم م هیاکبر دعوتم کرد به نشستن. نشستم انگار منتظر بود منم انگار  عمو

قطره  نیاول ختنیعاقبت اشک مجالش نداد با ر کرد،یبه حرفام گوش م یکالم یکردن. عمو اکبر بدونه حت فیبه تعر

 اشک از چشمانش بر خواست و ازم فاصله گرفت. 

که کنار هم  یخوب یروزها ادیتولدم افتادم  ادی. از کنار تخت گذشتم بعد برخواستم و به راه افتادم یچند منم

 :جوجه کباب مخصوص عمو اکبر.یشگیافتادم همون هم میداشت

برخورد کردم سرمو آروم باال گرفتم و  یکه گذاشتم با شخص رونیبود پا به ب نییو گذشتم. سرم پا اوردمین طاقت

 ... یهمزمان گفتم: ببخش

سخت و نفس  میهوا برا و فراموش کرده بودم دنیصورتم بود نفس کش یجلو مانیدر هم ا یتموم نشد چهره  حرفم

انداختم و از کنارش  ریسرمو به ز اوردمیده شکسته طاقت نش ری. چقدر... احساس کردم پشونهیبود چقدر پر ریگ

دستمو گرفت و از حرکت نگهم  دیبه سمتم با سرعت دو دیدو نستادمیوا دیکش ادیزد اسم مو فر ادیگذشتم. فر

 . داشت

: شدیم زیچ کیبود اما تمام حرفاش ختم به  دهیبر دهیبود حرفاش بر تینبود از عصبان دنیاما از دو زدینفس م نفس

 چرا؟

درد گرفت به زور دستمو  شدیاز طرف دستش بهش وارد م تیکه از عصبان یکردم مچ دستم در برابر فشار سکوت

 آخرش مردم... یو به راه افتادم.با  جمله  دمیکش رونیب

 .بخشمتیوقت نم چیه ی. منو خودتو نابود کردنی: ازت متنفرم آذدیکش ادیفر

 اما... فتمیداشتم به راه ب یسع کردمیم هیتوان راه رفتن نداشتم گر گهید

* 
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ه چ نی: ازدیباال سرم آشنا بود خوب گوش کردم انگار با خودش حرف م هیگر یصدا داریب ایتو خواب بودم  دونمینم

 بود گفتم.چرا دروغ گفتم.من که دوسش دارم.هنوزم... یحرف

درمانگاه بود. به دستم سروم زده بودن  هیشب ییبود اشکاشو پاک کرد اطرافمو نگاه کردم جا مانیباز کردم ا چشمامو

 : ساعت چنده؟دمیپرس

 عصر۵_

 .میشدم و به راه افتاد مانیا نیگفت و رفت. بعد تموم شدن سرومم سوار ماش نویا

 بود. یبه صدا در اومد عل تلفنم

 یلیشدم. آروم گفت خ ادهیپ نیاز ماش یبدونه حرف دمیگذاشتم. به خونه رس فمیکردم و داخل ک صدایندادم ب جواب

 : مواظب خودت باش.دمیآروم اما شن

... 

حال  نیپسر خوب و مودب و در ع یبود. عل یعال یتموم شد. خوب بود همه چ نامیفرحناز خانم ا یمهمون شب

 دمیخندیو م میگفتیم کردمیراحت تر باهاش ارتباط برقرار م ونهیمهناز در م یپا دونستمیبشاش بود حاال که م

اتاق نشسته بودم و مشغول نوشتن  یتو ۹ساعت  یکایشب بود نزد ادمهی. میزدیقدم م میگشتیم میرفت یم رونیب

 شدم. ریاخ یاتفاقا

 تق تق

 بله؟_

 اجازه هست دخترم؟_

 بفرما. ییزدم دفتر و بستم و کنار گذاشتم: بله بابا لبخند

: دخترم دیتخت نشست چهره اش بازهم نگران بود. نگاهم نکرد شمرده شمرده پرس یباز شد بابا داخل شد و رو در

 ؟یخوشبخت
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نگران بود. فکر کردم مگه  یلیکه آروم شود نگران بود خ زدمیم یحرف دیام. با چارهیب یدهنمو قورت دادم. بابا آب

 خوشبخت بشم؟  تونمیم یکنم؟ اصال مگه من با عل یچقدر از ازدواج ما گذشته که احساس خوشبخت

که  هیمهربونه شاده همونجور هیپسر خوب یلیخ یاومدم لبخند زدم: معلومه باباجون، عل رونیلمس دستانم از فکر ب با

 .میقربونتون برم ما باهم خوشبخت دیشما اصال نگران نباش خوامیمن م

بود که زدم. اما چاره نداشتم نگران حال بابا  یحرف نیخنده دار تر م،ی. ما باهم خوشبختگرفتیحرفام خندم م از

 بودم. 

 .رمیم گهیبه موقع باهام تماس گرفت. بابا لبخند زد: جوابشو بده بابا جان معطلش نذار منم د یعل

 : جانم؟زدم و بعد رفتن بابا دکمه اتصالو فشار دادم لبخند

 ؟یجونت سالمت، خوب_

 می.چون باهم هم درددونستمشیشناختم.مثل دوست و همدم م یو به خوب یعل یمدت نامزد نیبود.ا نیغمگ صداش

 .میشده بود کیبه هم نزد یلیخ نیبه خاطر هم میکرد یو با هم دردو دل م میکردیخوب درک م گرویهمد

 ؟یناراحت_

 دلتنگم. کمینه _

و آروم  میزدیباهم قدم م میبودناراحت و دلتنگ  مانیا ایافتاد هر بار که من  ادمی. مانهی...منم دلم تنگه ادلتنگه

 .میدر خونه قرار گذاشت یجلو گهیساعت د مین یدادم استقبال کرد و برا یو به عل شنهادیپ نی. هممیشدیم

 نیا یریم ییبودن مامان نگاهم کرد و گفت: جا ونیتلوز یرفتم مامان و بابا مشغول تماشا نییشدم و به پا آماده

 وقت شب؟

 .میقدم بزن میریم یباعل_

ه هم کنار هم شانه به شان دیهم رس یکه عل دینکش یرفتم طول رونیبه ب یبابا نگاه کردم لبخند زد بعد از خدافظ به

 ...میهر دو سکوت کرده بود میزدیقدم م
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مثل دو تا دوست خوب  ی. من و علرفتیم شیخوب بود و بر وفق مراد پ زیگذشت. همه چ یم مانیماه از نامزد کی

و فقط خاله و  دمیند گهید دمیو د مانیک ا یاز همون چند بار ریماه به غ کی نیا یم،تویکنار هم و باهم بود شهیهم

به گفته سارا با خودش کنار اومده و االن اوضاعش بهتر  وبودنش  دهیاومدن. سارا و آرتام د یبه خونمون م دیعمو سع

 شده.

 شب... هی

 غیج یصدا دنیداشتم پتو رو کنار زدم اما با شن یبیشدم. سر درد عج دنیواببافته ام رو باز کردم و آماده خ یموها

 دمیکه د یرفتم با ترس و لرز درو باز کردم از صحنه ا نایاومدم به سمت اتاق مامان ا رونیمامان هراسان از اتاق ب

 وحشت کردم بابام... 

 بود. ماتم برده بود انگار پاهام ادیاش همراه با فر هیو گر دیکوبیجان بابا به سرو کله اش م مهیسر جسم ن یباال مامان

خانم دم  یکت غیج یزدن هم نداشتم. با صدا ادیتوان حرف زدن فر یخودم نبود توان راه رفتن نداشتم حت یبرا

 ...دیجمش.... آقا میخاک بر سر شد یگوشم به خودم اومدم: وا

 قدم برداشتم به باال سر بابا شانیچه شده پر دمیسر بابا رساند انگار تازه فهم یهراسان و شتاب زده خود را به باال و

 غیزده بودم و فقط تونستم ج رتیدستش همچنان در دستان مادر بود. ح دیچیپیجانش به خود م مهیجسم ن دمیرس

 بزنم:باباااااااا.

 یوغفر گهیپر فروغ و مهر بابا حاال د یکار از کار گذشته بود چشما گهیاما د دیگذشت تا آمبوالنس رس قهیدق چند

اش به  هیو هق هق گر یها یجان بابا افتاده بود و ها یجسم ب یکرده بود مامان رو خینداشت. دستان و بدنش 

 ...دیآسمون ها پرکش

 ییکسا یها و دوستا ها و آشناها آمده بودند حت لیفام یو باشکوه برگذار شد و تمام یرسم یلیخ یخاکسپار مراسم

گرفتن تابوتش  سر و دست  یها به بابا پشت کرده بودن و دستش را نگرفته بودن حاال برا یسخت یک تو

 و خاک بر سر دیکوبیکه به سر و صورت خودش م دمیخواستن بابا رو به خاک بسپارن مادرم را د ی. وقتشکوندنیم

گاه قرارداده بود و فقط مات به  هیرا تک انمیشونه ا دیدیپناه م ی. سر چرخاندم آرتام که حاال خودشو بختیریخود م

سارا رو گرفته بود و اورا سرپا نگه داشته بود و سارا هم فقط آرام اشک  یبازو نی.خاله نسرکردیتابوت نگاه م

پدرش داغ دلم چند برابر شد به طرفش حمله ور  دنیبود و مواظبش بود. با د ستادهیکنار آرتام ا مه ی. علختیریم

دا خ یازت متنفرم لعنت یگمشوووووو تو پدرم و کشت نجایزنان و بغض آلودگفتم: گمشوووووووو از ا ادیشدم و فر

 کنه.  لتیلعنتت کنه خدا ذل
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به  رهیمات و مبهوت خ یعل ادیکس جرات نداشت سمتم ب چیه زدمیم ادیمشت کرده بودم واز ته قلبم فر دستمو

 یو زندگ میکه سر منو زندگ یگفت از معامله ا شهیبود و م یرفتارم بود مادرش فرحناز خانم زن خوب و مهربون

 رهیطرفم اومد خواست تا دستم و بگ کردبهیم هیخبر بود.فرحناز خانم آروم قدم برداشت گر یپسرش کرده بودند ب

 .دیییییییمامان مامان بلند شد: جمش ادیکه فر

 جیبر تنش را داشتند چشمانم تار شد سرم گخاک  ختنیعقب برگشتم بابا رو داخل قبر گذاشته بودن و قصد ر به

 .نیییی...آذنیحس ایبود:  مانیا یصدا دیآ یم ادمیک  یزیچ نیرفت آخر

*** 

 منو ببخش. کنمیمنو ببخش دخترم. خواهش م_

 بابا جونم نرو برگرد. ،ییبابا،بابا_

مرگش را به  یلحظه  نیآخر شدیم ییجمله بابا باز هم در ذهنم تدا دمیمرتبه از خواب پر کیبلند گفتمو  ینیه

 خاطر آوردم...

:گفت منو ببخش دخترم، من به تو شدیباز م یرا نداشت و لبانش به سخت یشگیهم یسو گریک چشمانش د یحال در

 بد کردم، منو ببخش.

 .یبود ایدن یبابا نیکه من ببخشمت تو بهتر ینکرد یتو کار ییشد، نه بابا ریسراز اشکم

 اومدم. رونیب در اتاق از فکر یصدا با

 .دیشد داریعه خانم ب_

افتاد صبح مراسم  ادمیبود چشمانش کامل سرخ بود.به خودم امدم  دهیپوش یکه سر تا پا مشک دمیخانومو د یکت

 دم؟یخانم گفتم:من چرا تا االن خواب یشب بود رو به کت گهیبر من مراسم مهمان ها. د یوا یبابا بود. ا یخاکسپار

 .پس مهمونا...مزاسم..

د خانم رفت بلن یبرگذار شد. کت یبه خوب دینگران مراسم نباش دیموقع خواب بود نیشما به خاطر آرام بخش تا ا_

 میام سرخ بود موها ینیو نوک ب رشیخودم را نشناختم چشمانم به زور باز مونده بود ز ستادمیا نهیآ یشدم جلو

از صورتم نقش بسته بود به خاطر آوردم خودم را چنگ  یناخن بر گوشه ا یصورتم پخش بود و جا یرو دهیژول
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ام را سر کردم و از پله  یشال مشک میهنوز هم مهمون داشته باش نکیرا مرتب کردم و از فکر ا میموها ی. کمزدمیم

مو عدر حق  یافتاد بابا چقدر خوب ادمیمعرفتن  یو ادماش ب ایکس نبود. آخ بابا جونم چقدر دن چیآمدم اما ه نییها پا

.مگه تازه بابا رو به خاک نسپارده ستندین نجایخواهرش کرده بود اما کو چرا االن آن ها ا لهیو عمه جم برادرشجواد 

مثل برادر در مراسم بابا  دیدلم آرام گرفت. عمو سع دیو شوهرخاله سع نیخاله نسر دنیچرا... با د ستنیچرا ن میبود

 انجام بدهند دیک با ییکارها ستیبودن و مشغول نوشتن ل دهاز خونه رو انتخاب کر یحضور داشت . با خاله گوشه ا

حالش را دوست  نیچقدر چهره اش آرام بود ا خواندیلب قرآن م ریبودند. سارا کنار عکس پدرم نشسته بود و آرام ز

ود هر چه گشتم مادر داده ب هیمبل نشسته بود و سرش را به پشت تک یدور تر آرتام رو یداشتم. سمت راستش کم

من  یدارد ول یدانست چه حال یکس نم چیکرده بود و در حال خودش بود. ه اریاخت ی. البد او هم گوشه ادمیندرا

نبود.  مانیا دمشیغم از دست دادن عشق چقدر سخت است. دور تا دور خانه را از نظر گذراندم اما ند دانمیخوب م

 هم نبود.  یعل

 گفتم: مامان کو؟ دیچیم سیمراسم فردا داخل د یخانم خرما هارا برا یتطرف آشپزخانه رفتم ک به

 اتاقن._

 و ادامه داد: بعد رفتن مهمونا به اتاق رفتن. دیکش یآه

 بخور. یزیچ هیدخترم  ایگذاشت گفت: ب یم زیم یرو رو یک بشقاب یحال در

 ...دخترم... آخ بابا. دخترم

فتاد ا مانیزدم چشمم به ا رونیندارم از آشپزخونه ب لیفرستادم تشکر کردم و بعد گفتن م رونیرا با صدا ب نفسم

هم به دست  یباال زده بود و پارچه مشک مهیرا تا ن شیها نیکه آست یمردانه مشک راهنیبا پ یشلوار کتان مشک

 موند کجا بزارمش؟ن یکی نیا یجا برا ماگفت: بابا من پارچه ها رو نصب کردم ا دیداشت. روبه عمو سع

 کرد.  تیهدا اطیاو را به سمت ح مانیدر گوش ا یزیبه پارچه انداخت و بعد گفتن چ ینگاه عمو

 کو؟ پدرش کو؟ مادرش کو؟  یعل پس

باز کردم مامان انقدر غرق در خاطراتش با بابا بود ک  یبه در زدم و درو به آروم یرفتم تقه ا نایسمت اتاق مامان ا به

ا رو باب یشده بود و مامان لباس آب ختهیبابا دور تا دور مامان ر یگرفت تمام عکسا و لباسا شیم آتمتوجه نشد. دل

 و دییبویو لباس را م کردیم هیچقدر خوشحال بود در دست داشت گر اباب ادمهیبود و  دهیهمون ک روز مرد براش خر
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 ینفس م خواستیکج کردم دلم هوا م اطیدرو بستم راهم را به سمت ح اوردمی.تاب نفشردیاش م نهی. به سدیبوسیم

ب که امش یبود عشقم بود. وا مانیبرخوردم سرمو آروم باال آوردم ا یبه کس نهیبه س نهی. سخواستیم ادیخواست فر

 ؟یبهتر نیآذ یآروم شدنم. چشمان نگرانش را به چشمانم دوخت: خوب یدارم برا اجیچقدر به آغوشت احت

 چشمامو بازو بسته کردم.  طفق

  ؟یخورد یزی؟چیریکجا م_

. راه رو برام باز کرد منم به راهم ادامه دادم.کنار دمیفهم دیکه کش یاز پوف نویزدم. کالفه شد ا یخنده کمرنگ لب

آورد خودش رو با گال و درختا سرگرم  یم ریباغچه ها رو دوست داشت تا وقت گ نینشستم چقدر بابا ا اطیباغچه ح

تا خانه  اطیچه طور مسافت ح دونمیخاله نم ادینشستم با فر یعتبرسه. چند سا نایقراره بعد بابا به ا یک گهید کردیم

.. قدمم آروم شد انگار چالق شدم، نه تحمل نداشتم، تحمل مامانم. ایخدا یبودن.  وا نایهمه اتاق مامان ا دمیرو دو

که اسمم رو به  یخوردنم شد در حال نیبود ک متوجه زم یتنها کس مانیا نینداشتم همونجا خوردم زم هگیداغ د

 .نی:آذدیبه سمتم دو اوردیزبون م

  ن؟یآذ یشدیدو زانو نشست: چ یمقابلم رو دیرس بهم

 لب زمزمه کردم: مامان. ریمونده. ز رهیبه در اتاق مامان خ نگاهم

 آروم باش. نمیآذ ستین یزیچ_

 بلند شدم آروم به سمت نیاز زم مانی. به کمک ارمیبود تا دوباره جون بگ یکاف تیمالک میم نیهم ایخدا یوا نم؟یآذ

. کنار تخت نشستم کردیصحبت م یبود آرتام با دکتر سپهر دهیتخت دراز کش یرفتم مامان رو نایاتاق مامان ا

 شیکه انگار منتظر تلنگر کوچک بود تا بغض گلو ساراکردن.  هیگردستان مامان رو در دست گرفتم و شروع کردم به 

 کردن... هیرا آزاد کند شروع کرد به گر

 .میآرامش و استراحت  مامان اتاق و ترک کن یکرد و از ما خواست که برا قیآرام بخش به مامان تزر یسپهر دکتر

 ؟یم سارا از بازوم گرفت:خوبسرم گذاشت یحالت تهوع داشتم دستمو رو رفتیم جیشدم سرم گ بلند

انم خ یمبل نشستم کت یطرف سارا بازوانم رو گرفته بودن رو هیطرف آرتام و از  هینگفتم آرتام و صدا کرد از  یزیچ

 و چشمامو بستم. دمیآب قند به دستم داد سر کش
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 جان؟ نیآذ یشدیچ_

 م؟خان یزانوم گذاشت و گفت: خوب یزانو نشسته بود دستشو رو یبود چشمامو باز کردم مقابل پاهام رو یعل یصدا

فردا ناهار هماهنگ  یبود گفت: من برا ستادهیا مانیبلند شد رو به آرتام که کنار ا دیکش قیزدم نفس عم لبخند

 راحت. التیو انجام دادم خ یهم که گفت ییکردم کارا

 دستت درد نکنه داداش._

 .فسیوظ_

*** 

 یلیخ ین،علینسر مان،خالهید،ایبودم.عمو سع دهیبود که تا حاال د یمراسم نیم شد آبرومند ترفردا هم تمو مراسم

 . دنیزحمت کش

مامان به عکس بابا زل زده بود  میسکوت کرده بود میدور هم جمع بود یمیقد ارانیبود همه رفته بودن و باز هم  شب

 .ختیریو آروم اشک م

 م؟یکرد یفکر هی دینرگس من و سع گمی: مخاله

 خاله؟ ی: چه فکردی. مامان اصال حواسش به خاله نبود. آرتام پرسدینگاه ها به سمت خاله چرخ همه

 .ماین ییدا شیبره پ میچطوره مامانتو بفرست_

 قبول کنه. کنمی: فکر نممن

 ماه.۱۰چند ماه مثال  یبرا_

 . شدیحتما داغون م موندیبود اگه مامان م یخوب شنهادیپ

شونه مامان گذاشت مامان نگاه اشکبارشو به سارا دوخت سارا لبخند زد و گفت:مامان جان خاله با  یدستشو رو سارا

 شما کار دارن.

 نگاشو از سارا گرفت و به خاله دوخت مامان
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 گفتن و به عمو واگذار کرد. تیمامان رشته کالم از دستش در رفته بود مسئول دنیکه انگار با د خاله

 براتون خوبه. یلیآلمان خ مایداداش ن شیپ دیمدت بر هیما شما  یر همه واال نرگس خانم به نظ_

 .دیزیخودتون برنامه نر یبرا یخودیب رمینم ییگفت: من جا رفتیکه به طرف اتاق م یبرخواست و در حال مامان

 .ادیز ستیو آروم گفت: شرمنده ها مامان حالش خوب ن دیدندان به لب گز آرتام

 یراب ینگفت. حق با اونم هست ول یزینرگس خانم که چ هیچه حرف نیلبخند زد و ادامه داد: نه بابا پسرم ا دیسع عمو

 خوبه. شیروح

 .کنمیم شیمن راض_

گذشت که  یرفت. مدت نایهم برخواست و به اتاق مامان ا دیعمو سع دینکش یگفت و به طرف اتاق رفت طول نویا

 رفت. اطیشد. به ح یاومد و با گفتن: راض رونیآرتام ب

... 

ند چ نیا دونمینگرانشان لبخند زدم و گفتم: خوبم فقط نم یبودن به چهره  ستادهیو سارا نگران پشت در ا مامان

 . ختهیشدم معدم بهم ر ینجوریروزه چرا ا

 برو استراحت کن. کمی هی: از کم خوابسارا

 بره. خوادیفردا م میمامان و جمع کن لیوسا میاالن بهترم بر_

 .تو برو استراحت کن میکنی:من و سارا جمع ممامان

 ییدا یگذشت. ماجرا رو برا یم یهفته ا هیبابا فوت کرده بود  یاز وقت دمیگفتم و به اتاق رفتم. دراز کش یا باشه

 دعوت نامه رو انجام داد و دعوت نامه رو فرستاد مامان هم کاراشو یاو هم بالفاصله کارا میکرده بود فیتعر ماین

 صبح.۱۰رفتن شد فردا ساعت  یانجام داد و آماده 

* 

منو گفت: دخترم مواظب خودت  دیکش رونیاز آغوشش ب عی.مامان سرستمیو محکم به آغوشم گرفتم و گر مامان

 .شتیبمونه پ ادیمدت ب نیآقا قراره ا ی.علایباش
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 راحت مامان جونم برو خوش بگذره بهت التیزدم اشکامو پاک کردم: خ لبخند

 شد و پروازش به سمت آلمان حرکت کرد. مایکرد سوار هواپ یباهمه خدافظ نکیبعد ا مامان

دادن به خونشون برم. تا خواستم جواب  شنهادیپ دیهمه خونه ما جمع بودن بعد از خوردن شام خاله و عمو سع شب

. تا همسرشون هستن چرا گهید ششیپ موننیآقا م یمبل بلند شد و به طرف در رفت و گفت: عل یاز رو مانیبدم ا

 ما.

 اش دلم گرفت اما لبخند زدم و گفتم:نه خاله جون ممنونم. کهیت از

 خانم هم که هست. یکت مونه،یم شمیپ یعمو کردم و ادامه دادم: عل روبه

 .میمونیم نجایهم میریوارد بحث شد: ماهم خونه نم آرتام

 کردن و به راه افتادن. و من بازهم حالم بد شد.   یبابت من راحت شد خدافظ الشونیو عمو که خ خاله

 .دنیسارا شروع کرد به خنداومدم رونیکه ب ییدستشو از

 ؟یخندیم ی: به چمن

 تو چت شده؟  یوا_

 ؟یکرد یزد و ادامه داد: کلک نکنه کار چشمک

 ؟یمثال چه کار _

 مثال.... _

 .دیشکمم گذاشت و خند یرو دستشو

 به هم دستم.. چیپس زدم و گفتم: گمشو. ما ه دستشو

 ...شیحرفمو خوردم. فکر کردم. امروز چندمه؟ چرا من ماه پ هیبق

 سارا؟ _
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 جانم._

 ...شیمن چرا ماه پ_

 .گهیبوده د یبابا خل خو از ناراحت یا_

 .کنمیفکر نم_

 .طونیش نیکرد ینکنه کار یو گفت: خب پس چ دیخند

 نه بابا _

 .گهید یستیکه ن میهلل حضرت مراستغفرا ؟یپس چ_

 .شیروز پ ۱۵ماه و  کیآوردم. درست  ادی به

 ...شمال

 ال؟یتو و میرو به آغوش گرمش پناه برده بودم نگاهم کرد: بر یسرد بود مدت هوا

 سردمه. میاره بر_

 ....میبه اتاق رفت ییبعد خوردن چا ختیر ییبه آشپزخونه رفت و چا مانیا میرفت الیو داخل

*** 

 نههههه؟!_

 ستمیمطمئن ن دونمینم_

  د؟یبود که کرد یچه کار نیهم گذشته. ا ونهیبخدا. از د دیا یشما دوتا روان ایخدا یوا_

 چه خبره. مینیمطب بب میریفردا م میسارا ول کن تروخدا. بخواب یوا_

 .شگاهیآزما میبر دیبا کار؟یمطب چ_

 .…شگاهیآزما میریخب م لهیخ_
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مادر شوم.  گهیماه د۹مثبت بود و من قرار بود  شیکه زدم درست بود.جواب آزما یحدس یبود در کمال ناباور درست

 ماه نشده که باردارم.  کیهنوز  دیفهم نهیاست. سارا بعد معا مانیکه پدرش ا یمادر فرزند

 فکر.فوتبال بودن من و سارا هم هر دو در  یخانم مشغول تماشا یو آرتا و کت یبود عل شب

 .کردمیو بچه ام فکر م مانیو خودم و ا یاما من به عل دانمیرا نم سارا

چه  گهید ستیازدواج از اولش به خاطر بابا بود  حاال که بابام ن نیاصال ا میاز هم جداش دیبا یدرسته من و عل اره

 .میشیو بچه مون کنار هم خوشبخت م مانیو من و ا رسنیو مهناز بهم م یعل میشیما جدا م میداره کشش بد یلزوم

 درسته...  اره

 درسته؟ یچ _

 با سارا مشورت کنم. دیفعال با گم،ینگاه کردم بازهم فکرمو بلند گفتم لبخند زدم: بعدا بهت م یعل به

 و سرش رو به چپ و راست تکون داد. دیخند

 کامال تو فکر بود تکونش دادم سارا

 ها؟_

 سارا؟ ییکجا_

 .ردمکیداشتم فکر م_

 ؟یبه چ_

 .یکردیبه همون که تو فکر م_

 ؟یدیهم رس جهیبه نت_

 راستش نه._

 .دمیرس جهیمن به نت یول_
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 خب؟_

به بحث  .دونمیمنتظر نگاهم کردم منم تمام فکرمو بهش گفتم سکوت کرد بعد شانه باال انداخت و با گفتن: نم سارا

 خاتمه داد.

 یدرو بست و داخل شد رو یعل ؟یاما چه جور گفتمیم یعل هی دیتخت نشستم با ی. رومیخواب به اتاق رفت یبرا

 باهات حرف بزنم. دیمبل نشست نگاهش کردم و گفتم: با

 نگاهم کرد آب دهنمو قورت دادم: من... من باردارم. منتظر

 ؟ی: چدیانگار که باورش نشده باشه پرس دیهاشو درهم کش ابرو

 کردم. فیکل ماجرا رو براش تعر منم

 بهش گفتم بدونه حرف گذاشت و رفت. مویتصم یوقت ختیبهم ر افشیق

 .دمیو خواب دمینکردم دراز کش یخب کار یکردم از رفتارش ول تعجب

*** 

 من فکرمو کردم._

 کردم. نگاهش

 .میبعد جداش ادیب ایبچه ات بدن میبه نظرم بذار_

 چرا؟_

 .کنهیچون االن اگه دادگاه بفهمه حکم طالق صادر نم_

خونه  به یبدونه گرفتن مراسم میگرفت میهم تصم یقبول کردم باهم فکر نیبه خاطر هم گفتیکردم راست م فکر

زهم ا یو من و عل میبگ ویهمه چ مانیاومدن بچه به ا ای. بعد بدنهیمن و عل یبچه برا میو به همه هم بگ میخودمون بر

 .میجداش
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 هفته هی یدادن و من و عل تیمامان اول مخالفت کردن اما بعد با اصرار ما رضا یحت میباخبر کرد مونیرو از تصم همه

 .میشد یراه یخونه عل یعنیخونمون  هیبعد 

ها پرده، مبل، تخت خواب  لیوسا یفرحناز خانم تمام ی قهیخونه. به سل یها لیوسا یبا تمام کیش ینقل یعل خونه

 یپر از باغچه و پر از گل ها یمتر۵۰فک کنم  اطیح هیبا  یمتر ۱۰۰ یخونه  هی. کیبنفش بود.خوشگل و ش دیو... سف

شدم. موقع  یچمدون وارد خونه عل هی. منم فقط با یمتر۱۲. رفتیو به باال م خوردیرنگارنگ. اتاق خواب شم پله م

من باشن تا مامان از آلمان برگرده اما قبول نکرد و اجازه  شیمدت پ نیخانم خواهش کردم ا یرفتن از خونه از کت

 گرفت تا اومدن مامان به خونه دخترش بره.

…. 

اصرار کرد که برگرده اما موافقت  یلیمامان هم با خبر شد خ یحت دیخانواده چرخ یتک تک  اعضا نیب میباردار خبر

 نکردم.

 پس. ایبچم دختره سارا بفهمم  شیدارم قراره برم پ یادیاسترس ز امروز

 . هانیآ ای نیحس ایاگه دختر شد نفس و اگه پسر شد  میقرار گذاشت یعل با

*** 

 شروع شد.  نهیسارا دستگاه و روشن کرد و معا دمیتخت دراز کش یکمک سارا رو با

 .زدلمیعز یجانم مامان فداتشه اله یضربان قلبشو گوش کردم ا اول

 یو به همه اعالم کنم از سارا هم قول گرفتم به کس رمیبگ یبچه ام مشخص شد قرار شد فردا جشن بزرگ تیجنس

 نگه. یزیچ

 یمرغ و جوجه کباب سفارش دادم به کمک عل نیشام هم ته چ یسفارش دادم برا یبزرگ کیمراسم فردا ک یبرا

راد  یو آرتام و سارا و فرحناز خانم و آقا مانیو ا دیکردن از شمع و بادکنک. خاله و عمو سع نییتمام خونه رو تز

اما دست سرنوشت  رمیبگ مانیجشن و با ا نیا خواستیدلم م یلی. خمانیمهمونمون بودن. همه خوشحال بودن جز ا

 نوشت. گهیجوره د
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: گفتمیدلم م یشکمم بود و تو ی.مدام دستم رودیخندیکمتر م زدیخودش بود کمتر حرف م یتمام جشن تو تو

 .زمیستا خوب نگاش کن عزبابا

 .کردیانگار وجود باباش و حس م خوردیبچم تکون م شدمیم کینزد مانیبه ا یوقت

 زیم یرو کویبود چراغا رو خاموش کردم و فقط با نور شمع روشن بود. ک زیاز صرف شام حاال نوبت سورپرا بعد

همه دور تا دور جمع  میرفت زیبود به پشت م یم شمیپ مانیا یعل یهرچند دوست داشتم به جا یگذاشتم با عل

دخترم اومدنت به  یبا نوشته  یصورت کیبه هوا رفت. ک غیدست و ج یشدند و منتظر بودن چراغا روشن شد و صدا

 بزرگا مبارک.  یایدن

 …نفس دخترم

 ها. نجایا زنیها بز هیهمسا زنمیم غیج یدست به من بزن یاو یاو_ 

 و گفت: داد بزن. دیخند

 منو کشتتتتتت. ن،یایهااااا ب هیهمسا ییییشروع کردم: آ منم

 آبرومون رفت. دیببخش دیببخش سیباال برد:ه میبه نشونه تسل دستشو

 مبل نشستم.  یو رو دمیخند

 ؟یعل_

 جانم؟_

 نفس؟ یبرا میکن دیخر میبر_

 .میاره بر_

واب نداد زنگ زد ج یتلفن عل میشب که به خونه برگشت مینفسم گرفت یبرا لیعالمه لباس و وسا هی میبازار رفت به

زنگ زد رفتم تا جواب  شی. گوشبازهم زنگ زد جواب نداد چند بار زنگ زد جواب نداد کالفه شد و به حموم رفت

 ندم...  ایبدم مهناز بود. ماندم جواب بدم 

 بله مهناز خانم؟_
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 هست؟  یعل_

 د.نگران و ناراحت بو دیلرزیبغض داشت م صداش

 نه رفته حمو..._

منو  یبه تو اجازه داده گوش ی:کدیکش ادیو فر دیکوب نیو قطع کرد تلفن و زم دیتموم نشده تلفنو از دستم کش حرفم

 ها؟ یجواب بد

 دخترم. ستین یزیشکمم گذاشتم:چ یترسناک شده بود دستمو رو دمیترس

 من کردم: م...م...من... منو

 ؟یها توچ یتو چ_

باشه.  یانقدر عصب یبودم که عل دهیبود بغض کرده بودم تا حاال ند یعصب یلیمبل نشستم خ یعقب رفتم و رو عقب

 و رفت. دیبه موهاش کش ینگفتم کالفه دست یزیچ

 .رونیب میکه رفت یکه بود از ظهر شروع شد از وقت یهر چ یعنی. شدهیبودم چ مونده

ند بود لبخ شهیهم ینبود مثل عل یعصب گهیبود آروم شده بود د یعل شدم داریتنم از خواب ب یرو یزیافتادن چ با

 زد منم لبخند زدم بر خواستم نشستم پتو رو کنار گذاشت و نشست.

 ؟یکجا رفت_

 صبر کن. کمیدور زدم درضمن  هیرفتم _

کرده بود.کنارم نشست  میپشتش قا یزیبرگشت انگار چ یموندم بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت وقت منتظر

 دست  داشت. لبخند زدم تشکر کردم. یو مقابلم گرفت. شاخه گل رز قرمز تو دیکش رونیدستشو از پشتش  ب

 که زدم. یببخش بابت داد_

 بر لبم پهنا گرفت. لبخند

*** 



 یادگاری

 
50 

 

 .زونیآو یباهات چه جور برخورد کنم دختره  دونمیم یبه من زنگ بزن گهید کباری_

شده بودم تازه هفت ماهم تموم شده بود به زور از مبل بلند شدم آروم آروم  نیبلند شد. سنگ ادشیفر یصدا بازم

 کردم در و باز کردم.  یبه طرف اتاق رفتم پله ها رو به زور و آروم ط داشتمیقدم برم

م دستش گذاشت یموهاش گره شده بود. نگرانش شدم کنارش نشستم دستمو رو یتخت نشسته بود دستش ال یرو

 شده؟یچ یعنی ایخدا ی. واکردیم هیرشو باال گرفت گرس

 کنم... کاریچ ای.خدادادیاشکاش مجال حرف زدن بهش نم دیلرزیم دستاش

 آب و به دستش دادم و منتظر شدم که آروم شه.  وانیکنار تخت بود.ل یعسل یشانس بودم چون آب رو خوش

بود رنج،  زینگاهش همه چ یبرخواست که بره دستشو گرفتم برگشت نگام کرد تو دیکش یقینفس عم دیسرکش آبو

 . دستمو رها کرد و رفت.دونمینم یاما از چ ،ی،دلخوریدرد، غصه، ناراحت

* 

بود. نگرانش بودم  رونیوقت شب ب نیخاموش بود و تا ا شینشد گوش یاز عل یشب بود خبر۱۱ساعت نگاه کردم  به

بار از  ۸۰از  شیمن تنهام مخصوصا االن که باردارم. ب دونستیچون م موندینم رونیت شب بوق نیتا ا چوقتیاون ه

گذشت طاقت  ۱۲. ساعت که از یچیبه ه یچیاما ه مزنگ زد شیبار هم به گوش ۱۰۰از  شینگاه کردم، ب رونویپنجره ب

 به آرتام زنگ زدم. اوردمین

 ؟یالو داداش_

 شده؟یچ ن؟یآذ_

 تا االن خونه بر نگشته. ینشده فقط عل یزیچ_

 کجا رفته مگه؟_

 ناراحت بود. یلیفقط خ دونمینم_

 اونجا. امیباشه االن م_

 روشن شه اما نشد. شیگوش نکهیا دیو گرفتم به ام یعل یکرد. من بازم گوش قطع
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 من موند و آرتام رفت. شینگذشت که خودشونو رسوندن سارا پ یو سارا مدت آرتام

* 

 یشکل نیچرا ا ستین یکه عل نیبود؟ نه. ا یمامو باز کردم برخواستم به طرف در رفتم علدر چش یصدا دنیشن با

 شده؟

شلوار چشماش کاسه  رونیب گشیسمتش داخل شلوار و سمت د کیلباسش  دهیحال افتاده؟موهاش ژول نیچرا به ا 

 بود؟ یبود؟ عل شدهیبه اتاق رفت. سارا سمتم اومد:چ یخون. بدونه حرف ی

 شده بود. ینجوریچرا ا یبود ول ینگاش کردم عل مضطرب

 اومد. یجواب دادن به سوال سارا گفتم: به آرتام زنگ بزن بگو عل یجا به

 به اتاق رفتم.  یجواب دنیبدونه شن و

. دیکشیچشماش گذاشته بود تندنفس م یبود دستشو رو دهیتخت دراز کش یبه در زدم و درو باز کردم رو یا تقه

 .ینشستم و آروم صداش کردم: عل تخت یکنارش رو

چرخوند.  گهیچشماش برداشتم نگاه شو به سمت د یدستش گذاشتم و دستشو از جلو ینداد دستمو رو جواب

 .یبازهم صداش کردم:عل

در اتاق بلند شدو بعد از اجازه گرفتن آرتام و سارا داخل شدند اصال متوجه نشدم  ی. صدادمیبازهم جواب نشن و

 کردن و رفتن.  ی.خدافظبرگشت یآرتام ک

 ؟شدهیسوال در ذهنم بود:چ نیبود. مدام ا ینشستم و به نفس هاش گوش کردم تند و عصب یکنار عل یمدت

. نایخونه مهناز ا یدرست روبه رو یبه خونه هزار متر میرفت یمتر۱۸۰سالم بود از خونه ۱۸خودش شروع کرد: عاقبت

ار روز که کن هی. شدیباز م ییاتاق خونه روبه رو یو انتخاب کردم که پنجره اش به کوچه و البته روبه پنجره  یاتاق

کنار پنجره اومد. نگام که به نگاش گره  یدرشت قهوه ا یشماو از چ یفر مشک یقد بلند با موها یپنجره بودم دختر

برادر  هیساله بود و ۱۶التماسش کردم تا قبول کرد. مهناز یلی. دنبالش بودم خدیپام لرز دیدستم لرز دیخورد دلم لرز

 ابا. بمیکردیم یلحظه ها رو کنار هم سپر نیعاشقانه تر گمیخوب اون روزا رو م یلیساله داشت. خوب بود خ۲۰

م و با رفتن مونهیمنتظرم م دمیفهم یبه خارج بفرستتم با مهناز حرف زدم وقت لیادامه تحص یگرفت برا میتصم
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عوض شده بود.  یول نداره،رفتم. رفتم و بعد از تموم شدن درسم برگشتم.بزرگ شده بود خانوم تر شده بودمشکل 

 اما نشد. بابا به شهیدرست م کنهیم یبگیغر حساسا دیگفتم شا اوردمیخودم ن یبودم اما به رو دهیفهم رشویتغ

قبول کردم اما بازهم قبلش با مهناز حرف  یخاطر خودش و شرکت ازم خواست تن به ازدواج با تو بدم منم مجبور

ال س کیکه من رفتم خارج. هیاون موقع یبرا ستیاالن ن یاما نموند، نموندنش برا مونمیزدم بازم گفت منتظرت م

 . بهش قول ازدواج داده بود و...یآشنا شده بوده به اسم کاوه، کاوه تهران یبعد رفتنم با پسر

دوست داشتن و عشق و  یکه معن ییایح یمهناز چه دختر ب کردمیجب نگاهش مادامه نداد. فقط متع دیترک بغضش

 قدر از من متنفره. نیهم مانمیاالن ا یعنی. با خودم فکر کردم فهمهینم

هم بعد  یتماس گرفته عل یشده و با عل مونیازدواج کرده اما پش یبا کاوه تهران شیمهناز هفت روز پ دمیفهم

 ...رونیب شیو از زندگ کنهیدلش دفن م یتو شهیهم یو مهنازو برا شهیمتنفر م تمام داستان از مهناز دنیشن

 نگاه ونی.به تلوزمانی. شکسته شده بود درست مثل اسوختیداغون شده بود. دلم براش م یلیشده بود خ داغون

 دیچشمش لغز یشدم قطره اشک گوشه  رهیبود. کنارش نشستم متوجه نشد بهش خ گهید یاما حواسش جا کردیم

اتاق. پشت سرش بعد خاموش کردن  هاز ته دلش بود. کالفه بلند شد و رفت ب دیکشیگونه اش سرخورد. آه م یو رو

بود کنارش نشستم عکس خودش و مهناز بود.  رهیخ یتخت نشسته بود و به قاب عکس یبه راه افتادم. رو ونیتلوز

موهاش بردم و  ی.دستمو الدیشت و دراز کشپام گذا ینگاش کرد بعد قاب عکسو کنار گذاشت و سرشو رو یمدت

 شروع کردم به نوازشش.

* 

 ؟یکنیچرا لج م_

 .شمیپ ادیجان من خوبم تو برو به کارت برس فرحناز خانمم گفته م یاخه عل یچ یبه دستش دادم:لج برا کتشو

 .یتنها بمون دیجان ماه آخرته نبا نیآذ_

 برو بگو چشم. گمیم یعل یوا_

 ها؟ یگیم یچ رمیاصال نم_

 : پاشو از سنت خجالت بکش.دمیمبل نشست خند یبچه ها قهر کرد و رو مثل



 یادگاری

 
53 

 

 نازک کرد برام و گفت: مگه چند سالمه؟ یچشم پشت

 پدر بزرگ جان. دونهیلبم به حالت فکر کردن گذاشتم: اووووووم، خدا م یرو دستمو

 ؟یگفت ی:چدیبشم.چشماشو تنگ کرد و ابروهاشو در هم کش هوشیگفتم و کم مونده بود از خنده ب نویا

 جان. یعل یچیکردم لبخند زدم و گفتم: ه یو خوردم و تک سرفه ا خندم

 .دیبگو ببخش_

 د؟یمن بگم ببخش ؟یباال انداختم:چ ابروهامو

 .ایدیاز چشم خودت د یدید یوگرنه هر چ دیآره بگو ببخش_

 ...یرفت فقط تونستم بگم: ع..عل..عل یاهیدلم چشمام س یتو دیچیپ یکه درد محکم دمیخند

*** 

 دخترم. دختر قشنگم._

 لبش. یجواب بدم.آروم چشمامو باز کردم فرحناز خانم باال سرم بود لبخند رو تونستمیاما نم دمیشنیهارو م صدا

 از کردم.هم کنار فرحناز خانم.چشمامو بستم و دوباره ب مانیو ا دیو خاله و عمو سع یآرتام و عل

رگ بز است،یدن نجایا زکمیعز گم،یشکر م تیو معصومم خدا رو به خاطر وجودت به خاطر سالمت بایدختر ز دخترکم،

 بزرگان مبارک. یایباش. نفسم اومدنت به دن تیرحم مواظب تمام مهربون یو خطرناک و ب

* 

درست مثل من. دختر  زشیمه چزدم.  درست مثل خودم. چشماش رنگ چشماش لباش رنگ پوست، مو و... ه لبخند

 .یخوش اومد بامیز

 دیهم گفت: بفرمائ هیخطاب به بق کردیم تشیکه به سمت در هدا یدستشو پشت کمر آرتام گذاشت و در حال سارا

 بده.  ریمادر به دختر ش رونیب

 .ی: چشم خانم دکتر جددیخند آرتام
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 .میسرکارم جد شهیلبخند زد: من هم سارا

 بدم. ریو به نفس ش نمیرفتن سارا کنارم نُشست کمکم کرد تا بش همه

 زودتر برگرده. یهر چ کنهیم یخوشحال شد. گفت سع یلیمامان زنگ زد. خ_

به  میوقته به خاطر باردار یلیخوشحال بود. خ یلیمامان تنگ شده بود. آخ بابام اگه بود االن خ یزدم دلم برا لبخند

 .راشون تنگ شدهسر خاکش نرفتم. چقدر دلم ب

 .دیخورد و خواب ریش نفس

* 

و سر  میزد نیمن و نفس زم یپا یجلو یطبق رسم و رسوم گوسفند یمن و عل یخاطر اومدن نفس به زندگ به

 مونیشاد یو همه رو تو میکرد میبرگذار یبزرگ و مجلل یلی. مراسم خمیفرستاد ازمندانین یو گوتششو برا میدیبر

 برگرده. گهی. مامان هم قرار بود تا دو ماه دمیکرد کیشر

*** 

 د؟یخواب_

 .نشستم: اره خداروشکر یکنار عل دمیکش یپوف

 .خاله گهیسخته د ی: بچه داردیخند خاله

 .نهیریزدم: اما ش لبخند

 یواخیکه کنار آرتام و سارا نشسته بود رفت بعد نگاشو به خاله دوخت و گفت: خانم نم مانینگاهش اول سمت ا عمو

 .یبذار انیدخترخاله و پسر خالشو در جر

 .دینگاه ها به سمت خاله چرخ همه

 ؟یچ انی: جرخاله

 .یخواستگار هیهمون قض _
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آبو  وانیحالم شد ل یمتوجه دگرگون یباال کرد. عل یشد قلبم شروع به زدن با ضرب ها خیدلم پاره شد. دستم  بند

گذاشتم نگاهم فقط به دهان خاله دوخته شده بود خاله لبخند زنان شروع  زیم یبرداشت و به دستم داد نخوردم و رو

بگم همه خوشحالم  ی. دوما مطمئنم وقترمینم یخواستگارکه  ادیخواهرم ن دونهیکردن: اوال من تا  فیکرد به تعر

 .شنیم

 .ستیمتوجه حالم ن یچرا کس کنمیخاله حرف بزن دارم سکته م گهیبگو د اه

دستش گرفت و فشرد نگاش کردم از چشمام خوند که حال  یم شتافت دستمو محکم تودستش به کمک یگرما

 .شنایحالت م ریجان االن همه متوجه تغ نیندارم سرشو به طرف گوشم خم کرد: آروم باش آذ یخوش

 حرف خاله نگاهمو به طرفش برگرداندم. با

 جونه. نیعروس من نگ_

. محاله هیراض مانیا مان،یا یعنی. هیچه کار نیامتحانم نکن. ا یرجو نیا کنمینه ازت خواهش م ایخدا یوا ن؟ینگ

 امکان نداره.  نیا ادیخوشش نم نیاز نگ مانیممکنه ا

 هست؟ یخانم ک نینگ ،ی: مبارکه به سالمتیعل

 دختر عموشه. نیپسرم نگ یسالمت باش_

 آقا سامان. دختر

از  . سارا بعدشدیو فقط ساکت بود سارا و آرتامم که انگار مثل من دهانشان به حرف زدن باز نم گفتینم یچیه مانیا

 خبر؟  ی: چطور بدیصاف کردن گلوش پرس

  ؟یخودت پسندش کرد نمیبب ؟ینگفته بود مانیکرد و ادامه داد: ها ا مانیروبه ا بعد

 یروز هی یال گرفت لبخند زد و گفت: باالخره هر کسبود سرشو با نیکه تا اون موقع ساکت بود و نگاش به زم مانیا

 .گهیازدواج کنه د دیبا

مکان دور شم چشمام باز هم  نیهم که شده از ا یلحظه ا یبرا دی. بلند شدم بایرسیچرا به دادم نم ا؟یخدا یچ یعنی

 یبرخواست از بازوم گرفت: خوب یگذاشتم و شروع به ماساژ دادنش شدم. عل میشونیپ یرفت دستمو رو یاهیس

 خانم؟
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 اوهوم._

 کمکت کنم؟ یخوایم_

 نه.خوبم._

 آشپزخونه رفتم. به

 ن؟یآذ یخوب_

 رفتم.  ییراینشستم و بعد با سارا به پذ یبود نگاش کردم نگران بود لبخند زدم و با سر فهموندم که خوبم. کم سارا

 اد؟یم ینگفت ک ی: آبجخاله

 .گهی: دوماه دآرتام

 م؟یصبر کن گهیما تا دوماه د یعنی_

 میریهروقت خاله اومد م یخواستگار میما بر نیخوایکرد: خب م یتک سرفه ا مانیلبخند زد و ساکت موند. ا آرتام

 عقد.  یبرا

هر لحظه  ی. علیکنیامتحانم م یدار ینجوریچرا آخه چرا ا ایخدا یا گفتیرو م نایبود که ا مانیا نیا یچ یعنی

و  مانیا یرفتن برا یمخالفت کرد و قرار خواستگار مانیدستش در دستم بود نگرانم بود. خاله با حرف ا کردینگاهم م

 گذاشتن تا اومدن مامان.

*** 

شده بود لبخند زدم و از تخت بلندش کردم و  داریاومدم به اتاقش رفتم ب رونینفس که بلند شد از فکر ب هیگر یصدا

 خوشگل من؟ یشد داریمامان فداتشه دختر قشنگم، ب یچسبوندمش: جانم مامان، اله نمیبه س

 تلفن بلند شد. یصدا

 ؟ییجانم مامان تو_

 چطوره؟ ینفس خوبه؟ عل ؟یسالم دخترم خوب_
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 .؟یگردیبرم یهمه خوبن مامان جان. ک_

 .نهیشیشب م۹من پروازم فردا ساعت _

تنگ شده بود.مامان که قطع کرد با سارا تماس گرفتم خبر داشت قرار شد بعد  یلیخوشحال شدم دلم براش خ یلیخ

 میبر دیمراسم فردا به خر  یو برا ادیاز مطب به خونه ب

... 

راد  یو آرتام و سارا و خانواده آقا نایخونه رو پرکرده بود. خاله ا یخانم دود کرده بود همه جا یکه کت یاسپند یبو

خونه منتظرش  یهمگ نیبه فرودگاه بره به خاطر هم یبود. مامان اجازه نداد کس ایمح زیمهمونمون بودن. همه چ

آروم شدنم  یبرا شهیآروم و قرار نداشتم مثل هم ودب۹ یکایتنگ شده بود. ساعت نزد یلی. دلم براش خمیبود

 میاد. نگران شدم نگرانگردنبند قلبم فرو بردم و آروم فشردمش. آرتام با مامان تماس گرفت اما جواب ند یدستمو ال

بابا به بهشت زهرا رفته  دنیاحتماال اول به د گفتیبود.خاله م۱۰ یکایگذشت و نزد ۹شدت گرفت که ساعت از  یوقت

زنگ خونه  یبود که صدا۱۰:۳۰وقت شب بهشت زهرا بره. ساعت  نیاما امکان نداشت ا دهیجواب نم نهیبه خاطر هم

ام و آرت یو آرتام به کمکش رفتن نفس بغل فرحناز خانم بود عل یشد عل اطیبلند شد. مامان با دو تا چمدون وارد ح

 . رفتنکردن با مامان چمدونو از مامان گ یبعد از بغل کردن و روبوس

 گونه ام یرو یدر پ یک پاش ی. چشمامو بستم قطره هادمیدیبسته بود و مامان و تار م دگانموید یمثل پرده ا اشک

مشتاق به طرف آغوشش پرواز کردم.  یدستاشو به سمتم باز کرد و منم مثل پرنده ا سادیشد. مامان وا ریسراز

لرزون  ی. سارا با صداشدیم دهیها شن واناستخ یکه به وضوح صدا میفشردیدر آغوش م گرویآنچنان محکم همد

 گفت: حاال نوبت منه.

آغوششو به طرف سارا باز کرد لبخند زد  نباریومدم اشکام و پاک کردم و لبخند زدم. مامان اا رونیآغوش مامان ب از

 : دخترم.دیو بعد سارا رو محکم به آغوش کش

 مامان جان. دیآروم زمزمه کردم: خوش اومد سارا

 یند قدم. مامان چدیو همه هم بهش خوش اومد گفتن. نوبت به نفس رس دیمامان همه رو به آغوش کش کیبه  کی

و لرزون صداش  دینفس کش یگونه  ینگاه پر از اشکش رو به نفس دوخت دست لرزونش و رو ستادیفرحناز خانم ا

ان مام میشروع شد. به داخل رفت همنفس  ی هی. گردنشیچسبوند و شروع که به بوس نهیکرد. نفس و محکم به س

. بعد خوردن شام نفس هم دیخندینفس هم با مامان انس گرفته بود و بهش م دادینم یلحظه هم نفس و به کس کی
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. یمشک یدست فیساده و ک یکوتاه زرشک راهنیمن و سارا پ یاش را باز کرد. برا یسوغات یمامان چمدون ها دیخواب

 راهنیهم پ دیراد و عمو سع یآقا یخاله و فرحناز خانم شال و برا یو برا یمچ اعتس مانیو ا یآرتام و عل یبرا

 عروسک و لباس. یصورت یها لیچمدون کامل پر از وسا کیمردانه.اما نفس... 

 یک خاله دوباره شروع کرد: راستش آبج میخوردیم ییراد رفته بودن. چا ی.فرحناز خانم و آقا میهم جمع بود دور

 .یخواستگار میکه بر دیآماده باش

 بود که کمکم کرد. یشد و بازهم عل خیخدا باز شروع شد. ضربان قلبم شروع شد بازم دستام  یوا

 ؟یک یلبخندزد: مبارکه. خواستگار مامان

 جون.  نینگ یخواستگار_

گفت و خاله هم از فرصت استفاده کرد بالفاصله قول  کیو عمو تبر مانیرو لب مامان پر رنگ تر شد و به ا لبخند

  دمیکشینفس م دیآخر هفته پنجشنبه. بلند شدم با یگرفت اونم برا ویگاررفتن به خواست

م به طرف مانیسرم گذاشتم ا یرفت تکون خوردم و به عقب برگشتم دستم و رو یاهیکه بلند شدم چشمام س همون

 شد؟یچ نی: آذدیدو

 م؟زیعز یبازوم گذاشت: خوب یکرد و بعد دستشو رو مانیبه ا یاخم یمانع شد.عل یدست عل رهیبازومو بگ خواست

 لب آروم گفتم: سرم... ریبستم و ز چشمامو

 دخترکم؟ شدی:چمامان

 .هیاحتماال از خستگ ستین یزی:چیعل

 .شناسمیچشمارو م نیچون من خوب ا دمیفهمینگاه کردم نگران بود از چشماش م مانینشستم به ا یکمک عل به

اول به نفس  دارشدمی. فردا صبح زودتر از همه از خواب بمیدیس خوابشب و خونه ما موند و من و مامان اتاق نف مامان

صبحونه مامان گفت که بعد از  زیکردم. سر م داریو ب یکردم و بعد صبحونه رو آماده کردم و مامان و عل یدگیرس

 یحرفهم بدون  یعل میباش ششیپ یمدت یو نفس هم برا نخواست که اجازه بده م یو از عل رهیصبحونه به خونه م

مامان نگاه به در کرد  میدی. رسمیشد یراه یقبول کرد و من و نفس همراه مامان بعد از صبحونه به طرف خونه پدر

ه به خون یقفل در چرخاند و درو باز کرد. در نبود مامان هر روز آرتام و عل یتو دویکل دیلرزیبغض کرده بود دستش م
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. مامان به سمت کردیو خونه رو مرتب م ومدیخانم هم هر روز م یکت کردنیم یدگیو به گل ها و درختا رس ومدنیم

گونه  یوقفه رو یاشک ب ینشست، نشست. قطره ها یاونجا م شهیرفت همون که بابا هم اطیباغچه گوشه ح نیاول

شونه اش گذاشتم:  ینشستم دستمو رو نکالسکه گذاشتم کنار ماما ی. سمتش رفتم نفس و توشدیم ریاش سراز

 آروم باش.مامان جان 

و خوش اومد گفت. مامان هم  دیخانم درو باز کرد لبخند زد مامانو به آغوش کش یشد به طرف خونه رفت کت بلند

دور تا دور خونه رو  زدیبرق م یزیهمه جا از تم شهی. درست مثل هممیاشکاش و پاک کرد و لبخند زد. وارد خونه شد

کرد مدام به اطراف نگاه  یمامان  بابا رو جستجو م گار. اندیچیپیگوشم م یبابا مدام تو یخنده ها ینگاه کردم صدا

فس و خانم ن یکت ستادهیا شیپا یبه اجبار رو لرزدیکه م دمیچشمش به عکس بابا افتاد. به وضوح د نکیتا ا کردیم

 مبل نشوندمش مامان یازم گرفت و منم به طرف مامان رفتم رو

 شد... ادیاش همراه فر هیچسبوند و گر نهیبه س دیب عکس کشقا یبابا رو برداشت نگاش کرد دست رو عکس

 زیم یبخوره. عکس بابا رو رو یبه دستش دادم و ازش خواستم کم یآب وانیکرد که نگران حالش شدم ل هیگر انقدر

 رونیخانم نگام کرد لبخند زدم نفس و از بغلش ب یبلند شد و به اتاق رفت. کت دیآبو سرکش وانیگذاشت بعد ل

 یدرو باز کردم نفس و رو دمیخاطره بود به اتاق رس زخونه برام پر ا یجا یو از پله ها باال رفتم تک تک و جا مدیکش

 . دیخندیم دمیکف پاشو بوس دمیصورتش کش یدستمو رو دمیتخت گذاشتم و خودمم کنارش دراز کش

*** 

چون خبر داشت  چارهیب یآور فرداشب شد. عل ادیدلشوره دارم خاله بازهم زنگ زد و  یلیچهارشنبه است خ امروز

 داشت من و بخندونه و فکر منو مشغول کنه تا به فردا شب فکر نکنم.  یسع یلیناراحتم بنا به هر دل

صحبت  یهم مدام برام از هر در یعل کردیشام و جمع م یالیخانمم وسا یکردن بود. کت یبا مامان مشغول باز نفس

م که گرفت یمی. تصمشدیچشمم رد م یاز جلو الیدرست مثل سر مانیتمام خاطراتم با ا اما من تو فکر بودم. کردیم

 یدخترم به دور از پدرش زندگ دادمیاجازه م دیکه هست بدتر بشه. نبا ینیاز ا میزندگ ذاشتمیم دیدرست بود. نبا

 باهات حرف بزنم. دیبا اطیح میبر یو گفتم: عل دمیوسط حرفش پر زدیهمچنان داشت حرف م یکنه. عل

گاهم کنارم نشست منتظر ن یتخت نشستم عل یرفتم. رو اطیبرخواستم و به ح عیگفتم منتظر جواب نموندم سر نویا

 و شروع کردم به حرف زدن کردمیم یانگشتم باز یکرد. صدامو صاف کردم با ناخن ها

... 
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دخترم در  نمیبب تونمینم کنهیازدواج م گهید یکیپدر دخترم داره با  نمیبب خوامیمن نم مانه،یا یشب خواستگار فردا

 .و نفس بکنم مانیظلم و در حق ا نیا خوامیکه پدرشه بگه عمو نم یبه کس ندهیآ

 ؟یکن کاریچ یخوایخب؟ م_

 بگم. مانیبه ا زویهمه چ خوامیو ادامه دادم: م دمیکش قیعم نفس

 ه؟یانداختم: نظر تو چ نییلحظه هم از چشمام گرفته نشد سرمو پا کیتعجب کرد نگاهش  یعل

گره خورده اش به طرف در رفت و داد  یبود کامال معلوم بود از دست مشت شده اش از ابرو ها یبلند شد عصب یعل

 .ذارمی... نمیکارو کن نیا یتونی... نمیکنینم یکار نی: تو همچزدیم

اومدن مامان نگران و  اطیبه ح خانم یاومد. مامان و کت رونیازش ب یوحشتناک یشد و صدا دهیبا شدت کوب در

ردم تعجب ک ی. به داخل رفتم. از رفتار علمیبحث کرد کمی ستین یزیمضطرب نگاهم کرد لبخند زدم و با گفتن چ

 . دادیجواب نم گرفتمیهم باهاش تماس م یهر چ

*** 

 ؟یدخترم آماده ا_

ه روب حیمل شیو آرا یو شلوار مشک یطوس یبا روسر یکه مانتو سرمه ا دمیدرو باز کرد. مامان و د دیسکوتمو د چون

 من که هنوز لباس بر تن نکرده بودم ثابت ماند. یبود. نگاهش رو ستادهیا میرو

 .رسنیاالن م نایخالت ا ؟یپس چرا آماده نشد_

 .امیفرو بردم صدامو صاف کردم: من نم بغضمو

 داخل شد ابروشو باال برد: چرا؟ مامان

نشه. مامان مقابل پام نشست دستشو  ریکردن تا اشکم سراز یدم با لباسش بازبه نفس دوختم و شروع کر نگامو

 چرا؟ دیزانوم گذاشت و دوباره پرس یرو

 عقد من اومد. یبرا مانیو زمزمه کردم: مگه ا دمیکش قینفس عم نباریا
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 و داد. یند جواب علبلند شد و با لبخ نیوارد اتاق شد و بلند سالم کرد مامان از زم یکه خواست جواب بده عل مامان

 منم با لبخند نگاهش کردم.

 منتظر شمان. نییپا نای: مامان جان خاله ایعل

 . از اتاق خارج شد.نییپا دیایب دیآماده بش عیو بعد گفتن سر دیبه سمتم چرخ یمامان از عل نگاه

 تشکر کردم. دنشیبه خاطر به موقع رس یو از عل دمیکش قیعم نفس

از  صبر کردم خبر یرفت. مدت رونیو به ب دینفس بوس یجلو اومد از گونه  یبدونه لبخند یحت یبدونه حرف یعل اما

خونه نبود به آشپزخونه رفتم  یتو یکس رفتم نییو به پا دمینفس کش ینشد نفس هم خواب بود پتو رو رو یکس

 ؟رفتن نایو خاله ا نایخانم مامان ا ی: کتدمیبود. لبخند زدم و پرس ینیزم بیخانم مشغول پوست کندن س یکت

 بله رفتن._

 دنبال من؟ ومدنیپس چرا ن_

 .به شما خبر ندادن گهیبه خاطر اون د دیدعوت یگفتن شما مهمون یاقا عل_

 به خاطر من دروغ گفت. دستش درد نکنه خالصم کرد. ی؟ اها عل یمهمون

 یوت یچ نمیبب خواستیهم دلم م یبود و از طرف بیبرام عج یرفتار عل یاز طرف دیجوشیو سرکه م ریدلم مثل س اما

 .گذرهیمراسم م

 هیگر یبود. صدا دهیرس هیمهر نییبه مرحله تع یو خواستگار کردیگزارش م امکیپ قیهر لحظه رو برام از طر سارا

 آورد.  نییخانم زودتر از من به باال رفت و نفس و با خودش پا ینفس بلند شد کت ی

 فکر کنم گشنشه دخترم._

ام خم  نهیسرش به طرف س ینفس باز کردم اوهم خودشو در آغوشم جا داد وقت یزدم آغوشمو به رو لبخند

 ریخانم به نفس ش یبه دست نفس زد و کنارم نشست. منم به کمک کت یو بوسه ا دیخانم خند ی. کتدمیشدخند

 دادم.

 تنها صحبت کنه. نیرو با نگ قهیجمع خواسته بود تا چند دق یاز بزرگا مانیرو به اتمام بود ا یخواستگار مراسم
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بعد از  نیداده بود. نگ رییو تغ نیکه بود نظر نگ یندانست اما هر چ یردوبدل شد و کس نیو نگ مانیا نیکه ب ییحرفا

ن ا مبود و تنه یخانم مادرش اعالم کرد. جوابش منف نبیز قیرو گرفته بود و از طر مشیهفته فکر کردن تصم کی

 و عوض کنن نیکردن تا نظر نگ شونویبودن و تمام سع راحتنا یلی. خاله و مامان خبودم که از جوابش خوشحال شدم

 اما نشد. 

و من  دادیتماس گرفتم اما جواب نم یازش نبود منم چند بار یخبر چیرفته بود و ه مانیا یاز روز خواستگار یعل

 :سرش شلوغه.خوبه سالم رسوند.دادمیفقط پاسخ م یمامان در مورد عل یفقط در برابر سوالها

* 

ال از س کیاالن که  اوردیگذشت تا تونست بابا هم به زبون ب ی. بود. مدتکه نفس به زبون آورد: ماما یکلمه ا نیاول

 . کنهیرو دا صدا م مانی. که ارتام و اییدا یعنیگرفته. دا  ادیهم  گهید یکلمه ها گذرهیآمدنش م ایبدن

رم دخت میبزرگ عکس خود نفس و سفارش داد کیک میکرد نیتزئ ینیتزئ یالیخونه رو با بادکنک و وسا یجا همه

خودمون بودن من  یها یشگی. آهنگ تولدت مبارک نواخته شد مهمونا همون همفوت کنه شویسالگ کیقراره شمع 

نفس  یعل کردنیرو زمزمه م مبارکوآهنگ تولدت  زدنیهمه دست م میبود ستادهیسمت نفس ا کیهرکدام  یو عل

و  میو دور هم جمع شد میدیو بر کی. کمیو با شمارش مهمونا شمع و فوت کرد میخم شد یو بغل گرفت سه نفر

 .میدیخندیو م میگفتیم

* 

 الو؟_

 باهات حرف بزنم. دیبا نیآذ_

 بابا.  یند خونه خودشو رسو دهیساعت نکش میبود قطع کرد و به ن یزیانگار نگران چ دیلرزیبود صداش م یعل

 اطیکه درو زد درو براش باز کردم داخل ح یخانمم رفته بود نفس وبخوابونه عل یکت نایرفته بود خونه خاله ا مامان

شده باشه برگشت به طرف در رفت درو باز کرد  مونیانگار که پش کردمیاز پنجره نگاهش م سادیوا اطیشد وسط ح

 یستو ک ایب یرفتم لبخند زنان گفتم: خوش اومد رونیکرد. از خونه بصدام اطیو دوباره برگشت وسط ح سادیبازم وا

 .ستین

 خونمون. مینه اومدم دنبالتون بر_
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بود؟  بود؟ کالفه یعصب خوردیشدم نفس هاش به صورتم م کیجلوتر رفتم کامال بهش نزد شدهیچ یعنیکردم  تعجب

 . دونمیناراحت بود؟ نم

 شده؟ یزیچ_

 و دخترمونو آماده کن.خونمون بر میبر دیبا_

   گه؟یم یچ یعل دخترمون؟

 .آخه شدهیجان چ یگرفتم و آروم فشردمش: آروم باش عل دستشو

بگم  دینداشت با دهیبا خودم کلنجار رفتم اما فا یلیخسته شدم خ گهیشروع کرد: د دهیبر دهیفاصله گرفت و بر ازم

 خودمو خالص کنم. دیبا

 و چشمم به دهانش دوخته شده بود و منتظر بودم کردمیبهش نگاه م رهیخ

 جنس مونث بود متنفر بودم اما... یدخترا و هر چ یمهناز رفت از همه  یداد: از وقت ادامه

 توئه. ریتمام تقص یشد از دو بازوم گرفت و تکونم داد: اما تو نذاشت کمیطرفم نزد برگشت

 .گفتمینم یزیاما چ شدیم دست هاش له نیسرخ شده بود بازوهام ب ادیشدت فر از

 رها کرد به عقب هلم داد.  بازوهامو

 ؟یدیفهم یو بر یتوهم مثل مهناز بذار دمیحاالم اجازه نم یزد: تو منو عاشق خودت کرد ادیفر

رفتن  نییو من فقط باال پا زدیم ادیهمچنان فر ی. سکوت کرده بودم علگفتیم یچ نیاز تعجب باز مونده بود ا دهانم

 .دمیدیرا م شیلب ها

... 

 یدیتو اوج ناام یحق داشت وقت یموضوع فکر کردم عل نیبه ا یلیخ گذشتیم یهفته ا کی یابراز احساسات عل از

بهش که عالقه مند بشه.  دمیپس حق م کردمیبود من بودم که کمکش کردم من بودم که آرومش م یاعتماد یو ب

نفره. نفس هر روز  هیمطلق به  وجودمازم خواست تا بهش فرصت بدم خودشو تو دلم جا کنه اما من تمام  یعل
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دت تمام م یگذاشت،علینفس کم نم یبرا زیچ چیهم از ه یعل  شدیتر از روز قبل م یخوشگل تر و تپل تر و خواستن

 .کردیم دنیشروع به لرز دلم دستم پا هام مانیا دنیاما من هر بار با د دادیهمه کار انجام م

*** 

 یتخت نشستم آلبوم و باز کردم و شروع کردم به نگاه کردن رو ی. رودیدویور و اون ور م نیو ا کردیم یباز نفس

. آخ که چقدر دلم برات تنگ دمیکش یآه دمیعکس کش یرو یتوقف کردم دستم رو به آروم مانیعکس خودم و ا

 شده عشق من. 

پام نشوندم و دوباره آلبوم  یچند لحظه کنار گذاشتم و نفس رو رو یآلبوم و برا دمیبه پام زد منظورش رو فهم نفس

 یشگیهم یعکس گذاشت و با لحن کودکانه  یافتاد انگشت اشاره اشو رو مانیو بدست گرفتم. نفس تا چشمش به ا

 اش گفت: دا.

 و.ت یباباست. بابا ستین ییمرد دا نیبگم که ا یم چطورو گفتم:آخ دختر دمییرا بو شیزدم موها یتلخ لبخند

 حق اونه که بدونه... نیبگم ا مانیبگم به ا دیبا گهیبمونه د یقراره مخف یبده تا ک ییبهم توانا ایخدا یوا

زانو زدم لباسشو مرتب کردم لبخند زد  دشیتپل و سف یپاها یخودمو مرتب کردم خم شدم جلو نهیآ یجلو

 .دختر خوشگلش بشه ی:آخ که مامان فدادمیبوس شویشونیپ

 مانیا دنیکنار آرتام،مامان و سارا هم کنار هم نشسته بودن. با د ی. علمیرفت نییرو گرفتم و از پله ها پا دستش

 لبخند زدم.

 بابا..._

ره ونت ببابا قرب یباز کرد: اله دیدوینفس که م ینشست و دستش رو برا نیمبل بلند شد چهار زانو زم یاز رو یعل

 دخترکم.

 انداخت و گفت:بابا. مانیهمه خودشو به آغوش ا رتیرد شد و در مقابل چشمان پرازح یاز کنار عل نفس

 بود. یچه کار گهید نیا ایخدا یوا
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س و نف یزد گونه  یلبخند تلخ مانیبلند شد. ا نیآورد و از زم نییهمچنان باز بود آروم آروم دستاشو پا یعل یدستا

فداتشه تپل من.  ییجوووووونم آخ زن دا یو گفت: ا دیتر از من خودشو جمع و جور کرد خند عیسر. سارا دیبوس

 دونه. یو بابا رو نم ییدا نیهل کرد خو مگه چند سالشه فرق ب چارهیب

 رفت... اطیگذاشت و به طرف ح نیینفس و پا مانیخنده ها که باال رفت ا یصدا

عالقه مند کردن من به  یبرا یعل یو من شاهد بزرگ شدن دخترم و تالش ها شدندیم یها پشت سر هم سپر روز

 یهفته ا کیدرست  دمیرو د مانیکه ا یبار نی. از آخرمینفس روهم کنار خانواده جشن گرفت یخودش. تولد دوسالگ

خواسته بود تا در  خونمون اومد، خاله از مامان هبه دعوت مامان  ب مانیبود که ا شی. به خاطر آوردم هفته پگذشتیم

که داد نه  یتنها جواب مانیو ازدواج رو مطرح کرد ا یمامان موضوع خواستگار یصحبت کنه وقت مانیمورد ازدواج با ا

شاهد  خوامیاز سر تمسخر زد و گفت: م یهم نگاهش و به من دوخت و بعد خنده ا مانیخواست ا لیبود. مامان دل

 باشم که باعثه من تا آخر عمر مجرد بمونم.  یکس یخوشبخت

 . دمیو ند مانیهفته ا کیاون روز تا  از

ابسته و یبه عل یعل یمن با کارا زدیحرف آخرشو نم مانیاگه ا دیشا زهیبرانگ نیهم به نظرم تمام تالشش تحس یعل

 یعاشق چیو اجازه ه شهیتکرار مسرم و ذهنم  یتو مانیاما هر بار حرف ا دادمیادامه م یکنار عل مویو زندگ شدمیم

 .دهیرو بهم نم

*** 

. میشب بود که به خونه برگشت۸ساعت  یکایو نزد میکرد دیخر یکم میبه بازار رفت دیخر یمامان و سارا و نفس برا با

 نرویب نیرفت از ماش رونیبه طرف در ب دیپر رونیب نیتر از همه از ماش عیآوردم نفس سر اطیو به دا خل ح نیماش

 .ردزدم: نرو نفس برگ شیصدا دیدویم ابانیاومدم به طرف خ

هاج و واج نگاه  دیچیبا سرعت به داخل کوچه پ یرنگ دیسف یاز سر کوچه مزدا دمیبه طرفش دو ستادیا نفس

 رو.  ادهی: نفس برو پدمیکش ادیبود به خودم اومدم فر ستادهینفس وسط کوچه ا کردمیم

 خواست قدم برداره اما...  نفس
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 سست شد زبانم میافتاد پاها نیبا سرعت بهش برخورد کرد جسم کوچکش به زم نیدخترم، دختر قشنگم. ماش یاو

کشان به  ادیرو باور نداشتم نفسم غرق در خون بود سارا و مامان فر میرو شیپ یبند آمد انگار خواب بودم صحنه 

 و تار شد. رهیو من بازهم چشمانم ت  دنیدویسمت نفس م

 آخ._

 یه؟ واافتاد یکجاست؟ فکرکردم چه اتفاق نجایخاله باال سرم بود. ا دیکشیم ریباز کردم سروم در دستم بود ت چشم

 از تخت برخواستم خاله به طرفم اومد: کجا خاله جان؟سروم دستته. تابیدخترم،خاک به سر شدم. ب یوا ینفسم ا

 نیافتاد از دستم کندمش و به زم نیه دادم. سروم به زمکه در دستم بود به راهم ادام یتوجه به خاله و البته سروم یب

 رفتم. یپرتش کردم به طرف پرستار

 خانم دخترم کو؟_

 دخترتون؟_

 نفس راد._

 اها،اتاق عمل._

 چطوره؟ شده؟حالشیچ ،یاعلی_

 .ومدنین رونیدکتر هنوز از اتاق عمل ب یخانم آقا دونمینم_

 من.  یخدا یبدم، ا یو چ مانی... جواب امانی... امانیکمکم کن به دخترم به من به ا ایخدا یوا

 خانم اتاق عمل کجاست؟_

 راه رو سمت راست. یانتها_

پشت در منتظر  ینخورم مامان و آرتام و سارا و عل نیگرفته بودم که به زم واریآروم قدم برداشتم دستمو از د آروم

 منیبنش یصندل یرو گرفت تا خواستم رو میبرخواست بازو یبودن خاله هم به آنها ملحق شده بود. سارا از صندل

الش بگو دخترم ح کنمیگرفت: دکتر التماست م التماسرنگ  میچشمانم صدا دمیاومد. به طرف دکتر دو رونیدکتر ب

 خوبه.
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 خانم خداروشکر خطر رفع شده اما... دینگران نباش_

 دکتر؟ یاما چ_

 .دینگران آرتام بود که پرس یصدا

 .میدار ازیبه خون پدرش ناما ما _

 . ایخدا ی...خون پدرش... پدر... وایچ

رو مخاطب قرار داد: مگه شما پدرش  یدکتر به خودم اومدم عل ی... با صدامانیآخه. پدرش... ا یچه جور یچ یعنی

 د؟یستین

 ب... بله._

 .بشه ریدهرچه زودتر ممکنه  دیخون دادن آماده کن یپرستار کرد و ادامه داد پدرشو برا روبه

شد. سارا به  یبود همراه پرستار راه جیگ یبا دخترم امتحانم نکن. عل کنمیخداجونم دخترم،ازت خواهش م یوا

 . میخواست به اتاقش برو یاو بازگو کرد. دکتر از منو عل یرو برا یزیو چ دیطرف دکتر دو

 د؟یستیاش ن یمگه شما پدر مادر واقع_

 .گسیجواب دادم: من مادرشم اما پدرش کس د من

 خب باالخره پدرش زنده اس؟_

 بله._

 . میدار ازیبه خونش ن دشیاریزودتر ب یخب پس هر چ لهیخ_

 شه؟یخب دکتر خون مادرش نم_

 دیبته بعانتظار که ال ستیتول میسیدخترتونو بنو دیبا ستیکه گفتم فقط پدرش. اگرم ن نیکالفه شد: نه هم دکتر

 . ارهیبتونه طاقت ب نمدویم

 گرفتم... میباالخره تصم گرفتمیم میو تصم کردمیفکر م دی. فرصت نبود باشنومیم یچ ایخدا یوا
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 مان؟یالو ا_

 .مارستانیب امینفس چطوره؟ دارم م ؟یخوب نمیآذ_

 .ایزود ب مانیا کنمیخواهش م خورهیفقط خون تو بهش م یبه نفس خون بد دیزود خودتو برسون با مانیگوش کن ا_

 . میرفت یبه طرف پرستار مانیبا ا یمعطل چیبدون ه دیرس مانیا دینکش یگفت و قطع کرد. طول یباشه ا مانیا

 آماده ان. شونیخانم ا_

 ؟یچ یبرا_

 خون دادن به نفس راد. یبرا_

 ؟ی: پدرشدیانداخت و پرس مانیبه ا ینگاه پرستار

 نه._

باشه.  پدرش دیو روبه من گفت: خانم محترم دکتر که بهتون گفتن فقط با دیکوب زیم یکالفه خودکار و رو پرستار

 .دیریلطفا وقت ماروهم نگ

 سارا به زبون آورد: پدرشه. ارمویکه من دوسال نتونستم به زبون ب یپدرشه... سارا نجاتم داد حرف یخدا... خو لعنت یا

 یاشک ب یخسته شدم. قطره ها گهیخدا د یستم انش نیزانوهام  به زم ینگاه پراز تعجبشو به من دوخت رو مانیا

 مقابلم زانو زد چشمانش پر از اشک و سوال بود. مانی. اشدیم ریگونه هام سراز یوقفه رو

بلند شد حس  یحرف چیه ی. بدمیم حینفس دخترمونه بعدا برات توض مانیازش گرفتم و آروم زمزمه کردم: ا نگامو

 رو فورا امضا کرد و با پرستار رفت. شیآزما یبرگه  لرزدیم شیدست و پا کردمیم

 . دمیسرکش کبارهیکنارم نشست آبو به دستم داد منم به  یآب وانیبا ل سارا

 نفس دخترشه. دیباباخره فهم_

 بار از دوشم برداشته شد. نیو گفتم: آره باالخره ا دمیکش یراحت نفس
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بود. دکتر از  ومدهیبود و بهوش ن یکاورینفس هنوز تو ربلند شدم و به طرف اتاق عمل رفتم  نیکمک سارا از زم با

 اومد. رونیگذشت تا دکتر ب یرد شد و وارد اتاق شد. مدت مانیجلو

 :حالش چطوره دکتر؟مامان

 .ستین ینگران جیه یجا گهید میکرد قیالحمدااهلل حالش خوبه. خون پدرشم تزر_

 یبه طرف پرستار دمیهم ند مانینبود ا یخبر یا از عل. چشم چرخاندم اممیفرستاد رونینفس هارو با صدا ب یهمگ

 رفتم

 کو؟ شگاهیخانم پرستار همسر من که باشما اومد آزما دیببخش_

 .رونیب مارستانیرفتن از ب شگاهیبعد از آزما دونمینم_

شدم و به طرف اتاق رفتم.  الیخیب دادیهم جواب نم یخاموش بود. عل شیو برداشتم و بهش زنگ زدم گوش یگوش

 رو انجام دادن و به بخش منتقلش کردن. شیکار ها یکه بهوش اومده بود تمام شدیم قهیدق۵نفس 

* 

 یو بهانش برا کردیبرقرار م یدو روز فقط تماس تلفن نیتو ا یعل شدیگذشت حال نفس بهتر و بهتر م یدوروز

 ای میگرفتیتماس م یهم اصال تماس نگرفت و هر چ مانیفته. ابه خارج از شهر ر تیمامور یبود که برا نیا  امدنین

حال نفس شده بود. دلم  یایگرفته بود و جو تماسبا آرتام  یبار کی. البته دادیجواب نم ایخاموش بود و  شیگوش

 .خواندیباهاش حرف بزنم نفس خواب بود مامان کنار تخت نفس نشسته بود و قرآن م دیبا اوردیطاقت ن

 شمال رمیمامان من دارم م_

 اونم االن. ؟یچ یقرآن و کنار گذاشت متعجبانه نگاهم کرد: شمال برا مامان

 انجامش بدم. دیدارم با یکار فور هیبرم  دیبا_

 آخه.._

 . دیمراقب نفس باش گردمی: مامان جان فردا برمدمیحرف مامان پر وسط
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اش  و گونه یشونینفس نگاه کردم چشماش بسته بود لبخند زدم خداروشکر که حالت خوبه دخترم. خم شدم از پ به

 دخترم. گردمیو با بابا برم رمی: من مدمیبوس

س و در آوردم به گردن نف مانیا یادگاریبردم گردنبند  بانمیکرد دست به گر دایپ دیباز کرد لبخندم تشد چشماشو

 گردنبندو محکم به نیا یشد تابیهر وقت ب اینکن یتابیطول بکشه ب یدو روز یکی دیکردم: شاانداختم و زمزمه 

 . ریدستت بگ

 کردم.  یزد. آروم بغلش گرفتم و باهاش خدافظ لبخند

* 

 حدسم درست باشه. کردمیخدا خدا م دمیرس الیظهر بود که به و یکاینزد

 کفش هاش لبخند زدم پس حدسم درست بود.  دنیباز کردم با د یو به آروم در

بود چشماش  دهیتخت دراز کش یبه اتاق رفتم درو باز کردم رو دمینشن یبه داخل گذاشتم و صداش زدم جواب قدم

 دستش گذاشتم چشماشو باز ی. کنارش نشستم دستمو رورفتیم نییبسته بود و نفس هاش مرتب و منظم باال و پا

 دی: پاشو بادمید و پشتش رو به من کرد. خندیشد و نشست. لبخند زدم اخم کرد دراز کش از جا بلند دنمیکردم با د

 باهات حرف بزنم.

من به جان نفس بارها  یول دمیحق م یناراحت باش دمی. خب بهت حق مگهیپاشو د مانینداد. ادامه دادم:عه ا جواب

 .نشد یخواستم بهت بگم ول

 بود گفت: چرا نشد ها؟ چرا نشد؟ هیشب ادیبه فر بایبلند که تقر یدفعه از جا بلند شد سرخ شده بود با صدا هی

 مانع شد. یکردم:هر بار خواستم بگم عل بغض

 وسط ها؟ نیا کارسیچ یعل_

 بهم عالقه مند شده. یانداختم: عل ریسر به ز ختیر نییشد و پا ریاز گوشه چشمم سراز یاشک  قطره

 کرده بود. برخواست و رفت.  سکوت

 کامل بود. یخداروشکر حالش خوب بودو رو به بهبود دمیو برداشتم و از مامان حال نفس رو پرس یگوش
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 الی. از ونمداینم کردیفکر م یو نگاه کردم کنار ساحل نشسته بود به چ رونینبود از پنجره ب مانیرفتم اما ا نییپا به

د لبخند زدم انگار آروم شده بود لبخند زد دستش و به سمتم باز کرد آروم زدم کنارش نشستم تکان خور رونیب

 و تلوب قلبش گوش فرا دادم. تاالب یدادم چشمامو بستم و به صدا هیشونه اش تک یسرمو رو

روع از اول ش مونویزندگ یکنار هم سه نفر میبرگشت یوقت میگرفت میتصم مانیدرست شده بود با ا یهمه چ بازهم

 رو در رو صحبت کنه..  یخودش باعل مانیبود. قرار بود ا یعل یوسط مشکل اصل نی. تنها امیکن

 هیکنارم خواب بود بلند شدم در اتاق و باز کردم سا مانیا دمیترس دمیدر شن یگذشته بود صدا۲بود ساعت از  شب

 . چشم چرخاندمومدینم دلم نک داریو ب مانیبه اتاق برگشتم خواستم ا دمیترس یلیشد خ الیوارد و یرنگ اهیس ی

 …رفتم رونیاز اتاق ب نیپاورچ نیکنار تخت بود چوب و بدست گرفتم و پاورچ یچوب بلند و پهن

و محکم به دست گرفتم و فشردم با  یادگاریبردم گردنبد  بانیدست به گر شدیبا بارون اشک شسته م صورتم

 شونه ام سر به عقب چرخاندم.  یرو یاحساس دست

 شده بود چقدر شکسته شده بود. ریپ چقدر

شده بود  تیبلند چقدر اذ یاز ته دل و با صدا دیکشیآه م ستمیشونه اش گذاشتم و گر ینشست سرمو رو کنارم

 بود. زمزمه وار شروع کرد: دهیچقدر عذاب کش

جا بلند  هل از دمیکنارم نبود ترس نیآباژور کنار تخت و روشن کردم آذ دمیاز خواب پر یزیوحشتناک چ یباصدا

 یعل دیلرزیکپ کرده بودم دستم م نمیبیم یمن چ یرو روشن کردم خدا الیو یزدم چراغا رونیشدم و از اتاق ب

 خنده به لباش خشک دنمیباال آورد با د رشوس دیخندیبود و م سادهیاسلحه به دست وا نیآذ نیسر جسم خون یباال

به طرفم  نیپاش غرق در خون بود اسلحه رو پرت کرد زم یکه جلو نیاول نگاه به من کرد و بعد به آذ دیشد ترس

 ...نی... من... آذیلعنت ی: تو که زنده ادیکشیم ادیکوفت فر وارمیام زد و محکم به د نهیحمله ور شد از س

سرش  یباال دمیدو نیو هل دادم به طرف آذ یبا دو دستم محکم عل شدیگرفته نم نیلحظه هم از آذ کی نگاهم

 یدستمو رو زدیحرف م دهیبر دهیآخرش بود بر یسرش گذاشتم و سرش و باال آوردم نفس ها رینشستم دستمو ز

ز ا یکار کردمیم هیبود گر فرسابراش سخت و طاقت  دنی... نفس کشمانیاش گذاشتم دستش و باال آورد:ا نهیس

 قربونت یشیتو خوب م نینگو آذ یزی... چسیهام گفتم: ه هیگر انیاسممو صدا کرد م یچند بار ومدیدستم بر نم

 واریکه حاال فقط به د ی. رو به علاریعشقم فقط طاقت ب یشیفداتشم دخترمون منتظرمونه خوب م یشیبرم خوب م

 . ادی: زنگ بزن آمبوالنس بدمیکش ادیداده بود کردم فر هیتک
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 یبود. عل نیآذ که مهم بود یزیاما حاال تنها چ دمیجویو خرخره اش رو خودم م نداختمیدست م خواستیم دلم

 ادیو فر کردمیم هیتوان باز نگه داشتن چشمانش را هم نداشت فقط بلند گر نیبود پا به فرار گذاشت آذ دهیترس

چشماشو بست: مراقب دخترمون باش.  شهیهم یجمله اش رو گفت و برا نیآخر نیآذ خواستمیو کمک م دمیکشیم

 دوستت دارم.

و منو  بودم نیباال سر آذ یخون یمن با دستا دیو آمبوالنس رس سیپل یشرکت نداشتم چون وقت نیکل مراسم آذ تو

 کیاعتراف کرد و  نیبه قتل آذ یگذشت که آزاد شدم عل یکسم به زندان انداختن دو ماه نیزتریبه جرم قتل عز

 کرد. زیسال بعد تو همون زندان خودشو حلق آو

رو به ما داد تا  ییقوت و توانا نیاندازه تو به مادرت ا حد و یشباهت ب میسرپا بمون میما تونست یوجود تو همگ با

 . میسرپا بمون میبتون

*** 

بود که مهمون چشماش  هیاون روز نحس گر یآور ادیسال از مرگ مامان هربار با  ۱۸کردم هنوزم با گذشت  نگاهش

به خود گرفته بود دست بردم اشکاشو پاک کردم لبخند زد  یدیرنگ سپ شیموها دیلرزیدستاش به وضوح م شدیم

 عشقم. یادگاری: دوستت دارم دیبوس مویشونیپ

 ..انیپا

 ۹۷/۶/۱۹:خیتار

 ۲۳:۳۰:ساعت

 mahshid5324:سندهینوتلگرام  یدیآ

 ☺دیباش یبعد یرمان ها منتظر

 

 

 



 یادگاری

 
73 

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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