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 تنها _شاپرک#

 یمیقد_پروانه#

 : خالصه

بدون داماد  نیبا آرم شیروز عروس یبعد از ده سال عاشق روشنا

 بهه یم هجههه غ یدر اوج غم و نههارا   گردهیبرم یبههه خهنههه پههدر

 شی. به هم خهردن عروسشهیو آه از نهادش بلند م شهیخهاهرش م

که تاوانش را  ییاز گذشهه ه برمال شههه رازها ییرازها شههه یمهجب م

 داده...  شیو معصهم  یروشنا با تمهم مظلهم

و  شهههیشههتههه ه شههاهد ازدواج خهاهرش با عشههقش م یبا قلب روشههنا

کشهها اون  یو روشههنا در پ نیکه آرم هییازدواج هم معما نیا  لیدل

 نیدل روشهههنا و آرم یتر رو نیسهههنگ یکه درد یراز ههههه ند. راز

مرد  کیبه  نیو آرم تنهیم اریکه روشهههههههنا ترک د ییا جات ذارهیم

 ....نتهیتا ا ایبر سر رو شهیو آوار م شهیم لیخشن تبد
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 1#پارت

 

س دست و صدای زنگهای ممتد در گوشش اکو یم شد. استر
ن آورد. صدای  پایش را به لرز انداخت. گوشی را با دلهره پایی 

 مینا او را که در افکار خود غرق بود، از جا پراند. 

؟ -  چه ختر

 با نگرانن رسش را به چپ و راست تکان داد. 

شدددددددددددددددون رو    ک ددددددددددددددد جواب خونددددهجواب نددددداد. ت     -
 ده! نگران ... نکنه بالنی رسش اومده باشه! نیم

ه شدددددددددددد. نگرانن از شددددددددددد  پ ش در  آیه کشدددددددددددرد و به رو.رو خت 
دلش خانه کرده بود. وقتر نگاه نگران و گریزانش را دید و در 

اش، فقط نگایه ت خ و سدددکوت برابر سدددشالش در مورد نگرانن 
ب درونن و دودوی جواب گرفدددددددت. بدددددددا خوش خردددددددا  التهددددددا

س امروز ر.ط داد و نر 
خرال رد چشددددددددددمان نگرانش را به اسددددددددددتر

ی امروز را کرد، او    مانند خودش دلهرهشددددددده بود. فکر یم
  تری دارد.  ر چه باشددد امروز یا از مه 

 
 شددانروز ای زندگ

 است. 

 ای بابا خریل دیر شد! نکنه واقعا ات اقر براش افتاده؟ -
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 را به مینا دوخت و با التماس گ ت:  چشمان سراه و پرغمش

س داره مال  به    یم - خوره... نگو تورو خدا... از اسدددددددددتر
ی یم  داد. کاش یا یه ختر

دو.اره تماس گرفت و ای  بار اپراتور از خاموش بودِن گوشی 
آمد، غرورش داد. بغض راه ن سدددددددددددش را  سدددددددددددت. ا ر نیمختر 

ر کردن به شددددددددد. متر فکیمدار پ ش دوسدددددددت و آشددددددددنا جری ه
ای  موضدددددددش   ق اش را تا رسمد ایسدددددددتادن، ت ت فشدددددددار قرار 

ی از او ن ود. نر داد. سددددددددددددددا ت دیر یمیم اراده گذشددددددددددددددت و ختر
 اشک در چشمانش م قه زد. مینا با اخ  غرید: 

اشدددددددددددددددک ممنش . گند نزن به کار آرایشدددددددددددددددگرت، وگرنه خود   -
 کشمت. راستر چرا رؤیا نیومد؟یم

ی ختر ندار ... شددو مینا. م  از صددخ ه - ن  ح ای  جا  و از چت 
به ماِل خود  باید زار بزن ، دیگه موص ه فکر کردن به رؤیا 

 رو ندار ! 

ه شددددد. نگرانن  روسددددک  مینا نگران به چشددددمان دوسددددشش خت 
زیبای رو.رویش به او    منتقل شدددددددددددده بود. یار دیری ش بود 
و سدددددددددالها دوسدددددددددتر او را مانند خوا ر  ایزش کرده بود. با ای  

 مال خودداری کرد و با آرامش گ ت: 
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خرال باشدددددددددددددده! با خوا رش شدددددددددددددده، تا ای  مد نر باور  نیم -
 ...  تماس بگت 

ن افتاد. شدددماره اش را گرفت. زنگ اول که تما  شدددد، یاد ما ی 
ی رد تماس کرد. بغض به گ شیش خنج کشرد و درد در ق سه

مس رو رفته بود، پا ایش نر اش پرچرد. از  س قد سددددددددددددددد نه
اش د. روی صدند  نشست و اشدک دا ن روی گونهشدده بو 

 خورد. فکر اینکه بالنی بررس  شقش آمده باشد، او را به 
رسر

ه مرز جنون یم رسدددددداند. درمانده و مسددددددتخصددددددل به سددددددا ت خت 
داد. نگرانش بود. مرد شددددددد. دلش آشددددددوب بود و گوایه بد یم

ار بود.  ن رؤیددا ددایش تدددا بددده مدددال بددددقو  نکرده و از بددددقو  بت 
ن روز مهیم ای  رفتار برایش معما شددددددده مخصدددددد وصددددددا در چنی 

ی صددددددددددب ش را به یاد کردهبود. نگاه خسددددددددددته و چشددددددددددمان پ 
ده...  س چرا  س تا صدددددد ح خوا ش نتر

آورد. گ ته بود از اسددددددتر
 نر 
ن خرا  رساغش نرامده بود؟ نکند ات اقر بدی االن در  ی 

 برایش افتاده باشد؟

به سددمت گوشی  صدددای زنگ گوشی نگاه نگرانش را  راسددان
کشددددددددددداند.  ما بود. روا از بدنش خار  شدددددددددددد. پاسددددددددددد ن برای 

اش نداشددددددددددت. با انگشددددددددددت رسد و لرزان تماس را برقرار نگرانن 
 کرد. 
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 سال  مامان.  -

 صدای لرزان و نگرانش بند دلش را پاره کرد. 

سدددددددددددددال   ایز دل ... چرا  نوز نیومدید؟ آبرومون رفت،  -
ن! ی مهمونا خسدددددددددددددددته شددددددددددددددددن و رساغتون رو یم مه گت 

. پچ یم مه دارن پچ ن  کین

 با بغض نالرد: 

ن  نوز نیومده!  -  مامان، آرمی 

زده مادر مانند ناقوس مرگ در گوشدددددددددددش زنگ صددددددددددددای بهت
 خورد. 

 

 2#پارت

 

 

زده مادر مانند ناقوس مرگ در گوشدددددددددددش زنگ صددددددددددددای بهت
 خورد. 
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؟ اینکدددددا     یچ کددددددو  از  - خددددددا مرگ  بدددددده... یعتن هم
یکشدده... ش نیومدن، جز اون خانواده دد موش که رسی  رسد

ه؟  امروز چه ختر

 دلش زیرورو شد. با ما  نزار نالرد: 

ن ات اقر افتاده باشه! دون  مامان. یمنیم -  ترس  برای آرمی 

تونددده ای  کدددارشدددددددددددددددون رو توجرددده کنددده. الاقدددل  یچ ات ددداقر نیم -
ن یه زنگ بزن  و ختر بدن. یم  تونسیر

ود. ضددددددددع  شدددددددددیدی وجودش را فرا گرفت. م  با مادرش ب
 کنان نالرد:     

 مامان، باید هم کار کن ؟ آبرو  رفت!  -

ید و زود براید. اون آقا ا ه اومدنن بود، تا  - یه تاک ددددددددددددددد بگت 
توندده جواب فددامرددل بددابدداتو شدددددددددددددددددد. مدداال گ یممدداال پرددداش یم

ن بر  ز رمار شده...   بده... آبرومون رفت! پدر.زرگت  ی 

س به   جانش مینداخت. از )فامرل بابا(  مانن بود که اسدددددددددددتر
روی صند  ب ند شد. چشمانش سرایه رفت. ن س  مرقر 

 کشرد. 
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رو خددا  نک . مددا کدده بدا   طور نگو مددامدان! توی دل ای  -
ن افتاده...  مشدددکل نداشددشر . شددداید ات اق بدی برای آرمی 

 زنه. دل  شور یم

 صدای غرش  ما در گوشش پرچرد: 

ا رو چه دلت خا   شدددددددده چه نشدددددددده، ای  مرد  آبروی م -
 به ک شدددددددددشدددددددددون ن ود، باید مادرو پدرش 

 
برده... ا ه ریا

اینکددددددددا، پ ش مددددددددا بودنددددددددد. غت  از اونددددددددا  یچ کدددددددددو  از 
خوره! شدددددون نیومدن... بوی بدی به مشدددددام  یمخانواده

 رؤیا رو بردار و زود برا. 

ت به مینا نگایه کرد و آرا  زمزمه کرد:   با مت 

 رؤیا؟!  -

 با مرص گ ت:  

 ی توی آرایشگاه جاش بذاری؟خواب ه... نکنه یم -

 اما...  -

یش  - ن ؟ جون  رو بدده لدد  رسدددددددددددددددوندددی؟ نکندده رؤیددا چت  امددا هم
 شده؟

شد، آشونر در دلش برپا شد. با صدانی که به زور ش رده یم
 زمزمه کرد: 
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 رؤیا که پ ش م  ن ست!  -

؟ دو سا ت بعد از رفتنت، اون  اومد پ ش تو!  -  یعتن هم

 اما نیومده... مینا پ ش منه!  -

ه... تا م  - ن یا خدا... برا زودتر تا ببین  چه ختر رو به کشدددددددددددددددیر
 شه...  ندید، خرالتون رامت نیم

تماس قطع شدددددددد. شدددددددماره رؤیا را گرفت. گوشی خاموش بود. 
رسدددددرد. مانند شدددددمع  وب شدددددد و بوی خونر به مشدددددامش نیم

روی صددند  چسددبرد. باورش سددخت بود، اما واقعرت مانند 
نه... باور اینکه در ای  روز مه  سدددددددددددددددریل برصدددددددددددددددور ش خورد. 

ن تنهایش گذاشددددددددددددددته باشددددددددددددددد، در مغزش نیم گنکرد، چه آرمی 
برسدددددددددددددددد به ناپدید شددددددددددددددددن خوا رش ر.ط پردا کند. صددددددددددددددددای 

ن  نوز در گوشش بود.   آرامش بخش آرمی 

خواد توی سدددرایه چشدددمات غرق  شددد ... چه کار دل  یم -
 ی خودت کردی... کردی که اینکور م  رو دیوونه

پ ش کددددده لبددددداسدددددددددددددددش را از مزون ت شیدددددل گرفتندددددد،  چهدددددار روز 
ل ظات  اشدددددددددددددددقانه و زیبانی را کنار    گذرانده بودند. ناز از 
. چدده تصدددددددددددددددشیر زیبددانی از آینددده برای 

ن او بود و نوازش از آرمی 
 ایشددددددددددددددددان را    خود ترسدددددددددددددددر  کرده بودندد. متر تعددداد بچدده
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مشدددددددددددددددخا کردند. آن ل ظات و مرفها مانند نوار یک فر   
شدددددددد. با خشددددددد  رسش را تکان داد ، تا ش تکرار یممدا  در رس 

آن ل ظات از ج وی چشمش دور شود. از درون گر گرفت. 
 ای پرتمنایش  نوز شدددددددددددددد! صددددددددددددددای ن سشدددددددددددددد، که نیمنیم

 درگوشش بود. 

اب مس ور کننده  لتر تر کنر .  -  کاش امروز از ای  رسی

انددده ت شی ش داده بود و بدددا طندددازی جواب داده خندددده ای دلتر
 : بود 

 ی خودمون  روس  ش . خواد توی خونهنچ... دل  یم -

 

 3#پارت

 

 

 از جا برخاست. 

-  .  مینا برا  یه آژانس بگت 

 هم شد؟ -

 ای که ن سش را بند آورده بود، نالرد: با بغض خ ه
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ی ازش ن سددددددددددددت. نیم - تون  تا آخر شدددددددددددد  اینکا فعال که ختر
 بمون . مددامددان  گ ددت، زودتر خود  رو بدده تدداالر برسدددددددددددددددون ... 

 ج وی مهمونا آبرومون رفت! 

ه... ا ه د ا یم - کن  به خت  بگذره. با ای  مال م  نرا  بهتر
ی شد، متما به من  ختر بده.   ختر

مینا آیه از ته دل کشددددرد.  روس زیبا با چشددددمان پراشددددک رو 
اش را ب شتر خرد نکند.  روش که برگرداند، تا غرور له شده

 دا
 
رد، چه برسدددددددددددددددد دیدن روز  روش رک  خورده، درد بزرگ

مددال خراب اطرافرددانش. آیه کشدددددددددددددددرددد. بددا دردی کدده از ق دد  
 گرفت، زمزمه کرد: پرخونش رسچشمه یم

 افتاده باشه، ای  نر  -
کنه! آبرونی رو درست نیم ر ات اقر

چرخرد، که در او  خوشددددددبختر با رس باید دنرا طوری یم
ن بخور  و مرب بددابددا  روی رس   وار یم شدددددددددددددددددد! بدده زمی 

 ب اونو هم بد ؟ماال جوا

 اش گذاشت و با نارامتر گ ت: مینا دستر روی شانه

ن غصدددددددده نخور...  ر هم باشدددددددده خودت یم - ، جون آرمی 
دونن

 به جوِن تو بنده. زود قضاوت نک ! شاید مالش بد بوده... 
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االن خالب ای  اد دددا رو تدددابدددت کرده... ا ددده مدددالش بدددد بود  -
ینددا! مددال  خریل شددددددددددددددد ، مدادن... دار  دیووندده یمبددایددد ختر یم

ش ! ای  یه ت قت  بزرگ بود، بده... از درون دار  متالشی یم
 داد . م  م  ای  ن ود! برای متن که جوون  رو براش یم

   افتاد. دیگر آرایش صدددددددددددددددور ش صددددددددددددددددایش لرزید و به   
تکددددددده شدددددددددددددددددددددددن بود. برایش مه  ن ود. ق اش در مدددددددال تکددددددده

اش مشدددددددددددددددکدددددل بود. میندددددا خودداری برای ق ددددد  شدددددددددددددددکسدددددددددددددددتددددده
دانسدددددددددددددددت، بوی خونر اش داد، اما بهتر از  ر کس یمدلداری

رسدددددددد. مرفهای مادرش مانند ناقوس در رسش به مشدددددددا  نیم
 کش.رد. یم

، کار را روی صددور ش کشددرد،  ن  با آمدن ماشددی 
بعد از دقایقر

 کرد و از آرایشدددددددددددددددگدداه بدده تنهددانی و بددا ق تر 
از مینددا خدددامدداف ن

ون آمددد. دلش نرددامددد بددا لبدداش غ ت  از لبدداس شدددددددددددددددکسدددددددددددددددتدده بت 
ون براید.  نوز ته مانده ای از امرد در  روش از آرایشگاه بت 

ن خود را برسدداند.  ر چه فکر یم  بود، که آرمی 
کرد، دلش باقر

فهمرد!  یچ مشکیل نداششند، دلرل ای  پا  س کشردن را نیم
شددددددددددد.    ش چون تر از قبل یمروز داغجز  شددددددددددقر که روز.ه

کشددددرد، تا دلریل برای   یماموا  خروشددددان به  ر سدددددمت رس 
ای  ات اق برابد. رؤیا ککا رفته بود، که مادرش رساغش را از 
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ای در مغزش زده شدددددددددددددددد. ای جرقهگرفت؟! برای ل ظهاو یم
ون آمدد، رؤیدا بدا چشدددددددددددددددمانن رس   دیشدددددددددددددددد  وقتر از ممدا  بت 

ن به اتاقش رو.رویش قرار گرفت. نگاه یم دزدید و قصدددددددددددددد رفیر
چشمانش را پرسرده بود، با اخ   را داشت. وقتر دلرل رسهن 

 گ ت: 

ای شددددددددددددددددده...  رچنددد کدده خوا ر ت  ددهدل  برات تنددگ یم -
 ن ودی. 

 اش را کشرد و گ ت: با ش ردن ای  مرب خندید، نو  بیتن 

ی مددددا درسددددددددددددددددددت رو.روی مگدددده قراره  مو نبی ر ؟ خوندددده -
ن خونه ، کنارت .  می   ست.  ر وقت اراده کتن

رؤیددا  یچ وقددت بدده او ابراز یدداد پوزخندددی کدده رؤیددا زد، افتدداد. 
کرد. چرا دیش  ب شتر مرب نزد تا دلرل آن رفتار  القه نیم

را ب همد؟  زاران سددددددددددددشال    ش را به  را و کشددددددددددددانده بود. 
ن افتدداد!  ندده... امکددان نددداره رؤیددا... یدداد آخری  پرددامش بدده آرمی 
ن فقط نوشددته بود، )زود بخواب  ابراز  شدد  کرده بود و آرمی 

نکنددده(. رسیددددع از م رط مکدددازی خدددار  فردا چشدددددددددددددددمدددات پ  
.هشدددددددددددده بود. تک تک رفتار انی که به خاطر یم ای آورد، ضن

 کرد. چه ساده بود که...  ولناک برروا و روانش وارد یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 13  

اش او را از  نوز به تاالر نرسدددرده، دو.اره صددددای زنگ گوشی 
ون کشدددددددددددددددرد. با دیدن نا  پدرش ترس و غ    ال  پردردش بت 

ن که تماس برقرار شدددددددددددددددد، توأمان ق اش را  خنج کشدددددددددددددددرد.  می 
 صدای فریادش در گوشش پرچرد. 

 ککانی تو؟  -

 نزدیک تاالر.  -

خواد به اون تاالر خراب شددددددددده بری... خوب برا خونه. نیم -
هنر   ی امم ! آبرو  کردی، دختر

 

 4#پارت

 

 

قبدددل از اینکددده ل هدددای لرزانش را از    بددداز کندددد، تمددداس قطع 
ن پرخشدددددددددددد  النه کرد. دو شددددددددددددد و سددددددددددددکوت،  شددددددددددددت آن طوفا

شددددددان گذشدددددددته بود. با صددددددددانی که به سدددددددا ت از زمان مراسددددددد 
صددددا شدددد، آدرس خانه را به راننده داد و نر زممت شددد رده یم

زار زد. راننده با تعک  نگایه به  روس گریان  شدددددددددت رسش 
ش را تغیت  داد. تما  سددددددددددد ولهای بدنش ر شددددددددددده  کرد و مسدددددددددددت 
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ش  یچ غذانی ل  رفت. از شددددددددد  پ گرفت و دلش مالش یم
ن برایش  نزده بود. انتظددارش برای نددا دداری کدده قرار بود، آرمی 
 شددددددید ضدددددع  به 

 
براورد، به رسانکا  نرسدددددرده بود. گرسدددددنا

 دایش  دددیدده داده بود. مددال بدددش قددابددل توصدددددددددددددددر  مددا رچدده
 ن ود. 

ن پردداده شدددددددددددددددود، نگددایه بدده آپددارتمددان  قبددل از ای  کدده از مدداشدددددددددددددددی 
د. طبقه چهار  که به رو.رونی انداخت. چراغها خاموش بو 

ن تع   داشددددددددددددددددددت، خددداموش بود. خودش روز قبدددل  او و آرمی 
 ای خانه را روشددددددددددددد  گذاشدددددددددددددته بود ، اما ماال خاموش چراغ
 بود! 

زمهریر واقعیتر ت خ در وسددط تا سددتان وجودش را به ر شدده  
ن   نمددداندددد. بدددا دیددددن مددداشدددددددددددددددی 

اندددداخدددت. رمقر در پدددا دددایش بددداقر
 دددای رسزنش مواممدددد و پددددرش مدددالش بددددتر شددددددددددددددددددد. بدددایدددد 

کرد. چرا کدددده انتخدددا ش توزرد از آب  سدددددددددددددددردددداری را ت مددددل یم
درآمده بود! مرب پدر به کرش نشسته بود و بازنده او بود. 

راه شدددددددد و آبروی پدرش پ ش دوسدددددددت و  شدددددددقش رفی  نرمه
 آشنا به مرا  رفت! 

ن و پرخشدددد  پدر رو.رویش قرار گرفت.  در که باز شدددددد، نگاه تت 
 آمد. م  داشت... زدی، خونش در نیمکارد یم
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 خوش گذشت  روس خانو ؟!  -

   کنان خود را به آغوش باز مادر بغضددددش شددددکسددددت و   
د و نالرد:   ستم

ترسدددددددد  بالنی دون  هم شددددددددده که نیومده... یمبه خدا نیم -
 رسش اومده باشه! 

 پدرش با تما  وجود فریاد کشرد: 

خوا ، بالنی رسش اومده باشددددددددددده، وگرنه خود  از خدا یم -
د ، که مرغای آسدددددددددددددددمون به مالش گریه یم بالنی رسش

 ! ن  کین

ش را از  مدددددا بدددددا چشدددددددددددددددمدددددانن کددددده از نگرانن دودو یم زد، دختر
ون کشددددرد وکنارش ایسددددتاد. دسددددت رسدش را در  آغوشددددش بت 

 دست گرفت و رو به  مرسش گ ت: 

زورت بددددده ای  بددددددبخدددددت رسدددددددددددددددردددددده؟ ای  خودش داره  س  -
 مر ته... 

دددددددددددددد و خانوا - ش با ما جور دهمقشددددددددددددددده... چقدر گ ت  ای   رسد
ده و خانواده ش ندار ؟ ن سددت! نگ ت  مس خونر به ای   رسد

 گ ت  اما کو گوش شنوا... 

ن صدای پرتمسخری درگوشش پرچرد:   طنی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 16  

 مو جون کاریه که شدددددددددددده... با فریاد زدن کاری درسدددددددددددت  -
شدددددددددددددده. به فکر ق  تون باشددددددددددددددرد... خدای نکرده بالنی نیم

 رستون مراد. 

ردانه
ر
 برادرش چرخرد و گ ت:  نگاه ومرد به سمت د

پچ هم بگ  آخه... خودت شدددددددددددددددا د بودی، فامرل چقدر پچ -
 کردند و ترکه بار  کردند، ماال اینه دستمزد ؟

ید.  -  مرب مرد  باد  واست... سخت نگت 

 مهری خان  با کنایه گ ت: 

 ا تا رسشدددددددددددددون به شدددددددددددددما خودت رو نارامت نک ... بچه -
.  رچند نیمسدددددددددددددنگ نخوره مرب خانواده رو ق ول  ن کین

 تختت  ن ست! که تر. ت مادر    نر 

 نگایه به اطراب کرد و در ادامه با نگرانن مصنو  گ ت: 

مددداال رؤیدددا جون ککددداسدددددددددددددددددت؟ االن بدددایدددد پ ش خوا رش  -
 باشه... انگار اون  یه جانی رسش گرمه! 

 ما رس  شدددددددددددددددد و ل هایش به لرز افتاد. بدون توجه به طعنه 
 ومرد گ ت: اش با نگرانن رو به جاری

ن یم - ی! به جای داد و فریاد ب ی   با رؤیا تماس بگت 
 تونن
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ه.  - ن توی اتاقش چه ختر  خودت برو ب ی 

 به سدددددددمت اتاق رؤیا رفت. مهری خان  رو 
 
 ما با دسدددددددشهاچا

 به  رسش کرد و گ ت: 

ارسددددالن به داداشددددت زنگ بزن، بگو وقتر پدر.زرگت اینا  -
ه  . رو رسوند، بره خونه. اینکا نباشه بهتر

ون کشدددرده شددددن    بعد از کش.رده شددددن در کمد دیواری و بت 
ون پریددد. رنگش پریددده بود. روی  کشدددددددددددددددو ددا،  مدددا از اتددداق بت 

داد، رسش کش.رد و در ما  که کاغذی را در دسدددددددشش تکان یم
 گ ت: 

ش ن سدددددددت... رفته. فقط یه نامه وسدددددددایل و شدددددددناسدددددددنامه -
 ! ن  گذاشته و  ذرخوایه کرده.  می 

 

 5#پارت

 

 

اش را پایان داد و نگاه داغ و پر ت کرش ماس ت  تن ارسددددددددددالن ت
ه ماند. سنگیتن نگا ش،    نگونبخت خت 

روی صورت دختر
نگاه روشددنا را به سددمشش کشدداند. نگا شددان در    گره خورد. 
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ایش  شیدا بود. پوزخندی زد برق شددرطنت در چشددمان قهوه
ی لاش را بدددا انگشدددددددددددددددددت مدددالش داد. گشیدددا در دلش و گوشددددددددددددددددده
ن روزی بود و به آرزویش   روش برپا  بود. منتظر دیدن چنی 

رسدددددددددددددددرددده بود. ن شدددددددددددددددخندددی زد و صدددددددددددددددور ش را کیم ج و برد. 
 وار کنار گوشش گ ت: زمزمه

  روس زیبانی رو سنگ قالب چه نر  -
ن س رقه بود که چنی 

کرد... نامرد نون زیرکباب ب شدددددددددددددتر دوسدددددددددددددت داشدددددددددددددت... 
خوب خر ردددا لرددداقدددت کبددداب رو نددددارن...  مون نون زیر 

    از رسشون زیاده.  کباب

ا زانو ایش به لرز افتاده بود،  ن و برا روشددددنا با دیدن آن نگاه تت 
با ش ردن ای  جمالت مال تهش  گرفت. دردمند و مستخصل 
اش نگا ش کرد. ارسدددددددددالن دسدددددددددتر روی صدددددددددورت شدددددددددش ترغه

ی  روس نداادا  ن سدددددددددددددددش را با کشدددددددددددددددردد. بدا دیددن رندگ پریدده
ون داد و از او فاصدددددددد  دددددددی که مرص از سدددددددد نه بت  ه گرفت.  رسد

آرزوی خریل از دختر ا بود، برای او جز  ذاب و درد ارمغانن 
نداشددددددددددددت. زیر پوسددددددددددددت رسش رسد شددددددددددددده بود، مس سددددددددددددبا 
ن رؤیا با ای  ات اق تداخل داشته  داشت. امکان نداشت، رفیر

 باشد... صدای رؤیا مانند پتک در رسش کش.رد: 
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ن از رست زیاده روشددددنا... نیم - ور دون  چطق ول ک  آرمی 
ن رو بردی که جز تو چشددددمش دختر دیگه ای رو دل آرمی 

 ب نه... نیم

رسمای شددددیدی تا زیر پوسددت صدددور ش جریان پردا کرد. چرا 
تددا بدده مددال ای  مرفهددا برایش مه  ن ود!  مددا بددا دیدددن رندگ و 

ش رو.رویش ایستاد، با نارامتر دسشش را روی پریده ی دختر
 به سمت اتاقش کشرد و گ ت: 

ری... برو دراز بکش تددا برات آب قنددد یمداری از  وش  -
ی ازشددون شددد.  برار ... باید تا فردا صددتر کنر ، شدداید ختر

ی یم  کنه... پدرت خودش پرگت 

 اش را در  وا تکان داد و گ ت: ومرد با خش  گوشی 

ن نر  سددددا ت پ ش چندبار غرور  رو شددددکسددددت  و  - تا  می 
شدددددددددددددددون زندددددگ زد ... جواب بددددده پددددددر  الددددددنگش و خونددددده

برددددداد،  .. از فردا اسدددددددددددددددمشدددددددددددددددون توی ای  خوندددددهنددددددادندددددد. 
 زن ! مگه دست  به رؤیا نرسه. آت شتون یم

ن شدددد.  بعد از تما  شددددن مرفش دو.اره مشدددغول تماس گرفیر
با کمک  ما سدددددددددددددمت اتاقش چرخرد،  نوز وارد اتاق نشددددددددددددده 
ی  ن بود، که صدددددددای غرش ومرد  مزمان با کش.رده شدددددددِن چت 

 به  ق  به دیوار،  ردویشدددددددددددددددان را شدددددددددددددددوکه کرد. ب
 
ا درماندگ
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ه شدددددددددددددددددد. گوشی  مرا ش  چرخرددد و بدده مددال نزار پدددرش خت 
ن چند تکه شد. فریاد کشرد:   روی زمی 

رؤیا کدو  گوریه؟ چرا گوشددددددددددد ش خاموشددددددددددده؟ نکنه رسو  -
ی با ای   رسه  ی الدنگ داشته و ما رو خا  کردن! رسا

خون در رگهایش منکمد شددددددد. دسددددددشش را به دیوار گرفت، تا 
کش.رد و از خواب  ددددددد به صدددددددور ش یمسدددددددقو  نکند. کاش ک

 کرد.  ما دسشش را روی رسش گذاشت و نالرد: بردارش یم

یا خدا... نه دیگه ای  از طاقت م  به دوره! ن وس بد  -
 نزن مرد... 

مهری خان  متوجه مال خراب  ما و روشدددددنا شدددددد. از کینه و 
 داو ش دسددت برداشددت و به سددمت  ما آمد.  ما به دیوار 

ش    دسدددددددت کیم از او تکره زد و روی  ن رس خورد. دختر زمی 
ی خا     زد. صددددددددددور ش مور مور شددددددددددد. نداشددددددددددت. با معده

د و  ر چه دیده بود، کابوش دلش یم خواسدددت، از خواب بتم
ن زانو زد و بدون توجه به مضدددددددددددددددور  ب ش نباشددددددددددددددددد. روی زمی 

 ارسالن نالرد: 

خدددایددا خودت کمک  ک ... ندده... بدداورش سدددددددددددددددختدده برا ...  -
 کردی؟! تو خوا ر  بودی...   رؤیا هم کار 
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 اش. رممانه تازیانه زد بر روا زخ  خوردهومرد نر 

باور هم سدددددددخته؟ امم  چرا باید رؤیا و داماد در یه روز  -
اش ختر از کار   رس نامردش ناپدید  ش ... متما خانواده

 داشته، که روشون نشده توی تاالر پرداشون شه... 

 رو به برادرش کرد و گ ت: 

ه! ری  در خونهاممد برا ب -  شون ببی ر  چه ختر

ارسدددددددددددالن رو.روی  مشیش ایسدددددددددددتاد و مانند  م شددددددددددده با ل   
گذارش گ ت:   تختت 

ه کیم صدددددددددد وری کنرد. االن مال  یچ کدومتون  -  مو بهتر
 مو و روشددددددددددنا خوب ن سددددددددددت... مضددددددددددور شددددددددددما پ ش زن
 الزمه. مال روشنا اصال مسا د ن ست. 

 ه راه انداخت.  ما روی صور ش کش.رد و شیون و واویال ب

ه روشنا...  -  الیه مادرت بمت 

بددا دیدددن مددال و روز مددادرو پدددرش غ  سدددددددددددددددنگیتن روی ق اش 
 وار شددددددد. گونی چنگال رسنوشدددددت بدنوشدددددشش او را به درون 

 رسددددوانی قابل  ضدددد  ن ود. سددددرا چا  بزرگ یم
ن کشددددرد. چنی 

اش و  مراز ریشدددددددددددددددددددددهم دددددددال بود خوا رش،  مخونش،   
ن به خرانت را از  شدددددددددددت در اش خنکر ز رآ چندی  سددددددددددداله ی 
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کت ش فرو کرده باشدددددددددددددددد. گیج و گنگ به دیوار رو.رو زل زد. 
شدددددددد و برای صددددددددا انی در ا ماق    ش مانند نوار پخش یم

 بار چند  روی صور ش سریل زد: 

ن کدددار دسدددددددددددددددشدددت یمخوش - ن بود، تیتم آرمی  ده، از م  گ یر
... ارسددددددددالن    به خاطر جذابیشش ای   مه دختر  آب ر

، خوب ن سدددت... دورش یم ن پ که... زیادی ا تماد داشدددیر
ن داره با گ مرب یماالن یم  آرمی 

زنه و ککاست؟... دونن
ن رو بدا یده دختر خوشدددددددددددددددگدل تر از خودت ا ده یده روز آرمی 

، هم کددددار یم ؟... م  مونددددد ، تو هم داری کدددده ببیتن کتن
ن جذبت شده!   آرمی 

 

 6#پارت

 

 

 دسدددددشش را روی گوشدددددش گذاشدددددت، تا 
 
صددددددا ا در با درماندگ

گوشدددددددددش اکو نشدددددددددود. تما  جمالنر که از ز.ان رؤیا در ای  دو 
وار  سه ماه گذشته ش رده بود و تا ماال برایش مه  ن ود، تیتر
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شددددددددددددددددددد.  مواممدددد بدددا نگرانن و  شددددددددددددددددددت    در مغزش اکو یم
 نگا ش را از روی روشنا برداشت و رو به برادرش گ ت: 

ه فعال به فکر سددددددالمتر خودتون باشددددددرد. نب  - اید توی بهتر
  صبان ت با اونا مواجه شر . 

 رو به  ما کرد و ادامه داد: 

ن به آرایشدددددددددددددددگاه  -  ما خانو  مگه زمانن که رؤیا برای رفیر
ون رفت، شما خونه ن ودی؟  بت 

  ما با گریه پاسخ داد: 

ی متوجه نشددددددددددددد ، بعد از رفت ش ومرد،  - ن بود ... اما چت 
 ای رسوند. م  رو به آرایشگاه دیگه

ن  اند... روشدددددددنا بود، نه آنچه به ما و ده داده جهن  روی زمی 
ن و جزغاله شدددددددددددن بود.  در ای  جهن  دنرانی در مال سددددددددددوخیر
مهری خددددان  آب قندددددی ج وی د ددددان  مددددا گرفددددت.   نددددا بددددا 

توجدده بدده مهری گرفددت.  مددا نر رفتددارش روشدددددددددددددددنددا را نددادیددده یم
اش پرصددددددا شدددددده بود. آرایشدددددش در   زد و گریهخودش را یم

 ومششناک شده بود.  آمرخته و صور ش

روشدددددددددددددددندددا در سدددددددددددددددکونر ت خ بددده مدددادرش چشددددددددددددددد  دوختددده بود. 
رفت و صور ش رسد شد. رسمای شدیدی چشمانش سرایه 
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وجودش را فرا گرفت و دنرا پ ش چشدددددددددددمش تاریک شدددددددددددد. در 
ور بود، صددددددددددددددددددددای تددددداریا و رسمدددددای شددددددددددددددددددددیددددددی کددددده غوطددددده

ش از دور به گوشش رسرد: ن رت ن  انگت 

 نا...  مو مال روشنا بد شد... روش -

بوی  طر ت خ و خنکش در مشدددددددامش پرچرد. ای  دلسددددددوزیددها 
خواسددت را از سددمت او ق اش پذیرا ن ود، فقط آرمی ش را یم

اش مس کرد، دنرا و  س... گرمای دسشش را که روی پ شانن 
 در سرایه م ض فرو رفت. 

 ******* 

 

د و فریاد کشرد:   دسشش را روی گوش فرسی

تورو خدا دسددددددددددددددددت از رس  بردارید. بذارید به درد خود   -
بمت  ... بدددددده خدددددددا ا دددددده دسددددددددددددددددددددت خود  بود، مرگ برا  

ی   تر از ای  موقعرت بود. شت 

کشدددددداند، باالی ومرد با خشددددددیم که صددددددور ش را به ک ودی یم
ش ایسددددددددددتاد.  نوز مال دختر  به جا نرامده بود. تا  رس دختر

و آرامبخش بودند. دمای صدددددددد ح اسددددددددت  برمارسددددددددتان و رس  د 
ارسدددددددددالن تما  تالشددددددددش را برای آنها کرده بود. تا خود صدددددددد ح 
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خواب به چشدددددمان  رچکس نرامده بود. به زممت ارسدددددالن 
یشدددددددددددان کرده بود.  صدددددددددددتر و پرخشددددددددددد  و برادرش را رایه خانه

مانند پادول سدددددددددددددا ت برقرار طول و  ری سدددددددددددددال  پذیرانی را 
د و به رفت. به یکباره ایسدددددددددددددددتاد، خ  شدددددددددددددددچپ و راسدددددددددددددددت یم

ه شدددد. صدددور ش از  صدددبان ت ک ود شدددده  صدددورت روشدددنا خت 
سدددددددددددددددوخت. بود. دل دختر  برای چشدددددددددددددددمان پر درد پدرش یم

دسدددددددددددتانش با خشدددددددددددونت از روی گوشدددددددددددهایش کنار رفت. نگاه 
ه ماند. فریاد کشرد:   پدر در نگا ش خت 

 طوفانن

ددده به  - دسددددت از رست بردار ؟! اونوقتر که گ ت ، ای   رسد
خددوب ندد سددددددددددددددددددددددت، خددوب  خددوره، شددددددددددددددددغدد ددشدردت نددیم

. ماال درازی یمز.ون ن دوختر کردی و آسددددددمون رو به زمی 
؟ نگ ت  سددددددابقهالل شدددددددی و یم

 
،  ر م نداری با

 
ی گ

؟  خونر ندارن؟ اون موقع هم گ تر
 
 خانوادگ

 د انش را کج کرد و با ل   مرص درآوری ادایش را درآورد: 

: )بابا گناه دیگران رو چرا  - تو چشددددددددددددددما  نگاه کردی وگ تر
ن یمبد ن پداکده، نکیبه( مداال جواب ه پدای آرمی  ... آرمی 

زنن
ن پاکه؟ نکیبه؟ آبروداره؟یم  خوا ... آرمی 

دختر  دلشددددددکسددددددته با چشددددددمان پرخون و خ س از اشددددددک به 
صدددددددددددددددور ش نگاه کرد، تا دلش به رم  آید و دسدددددددددددددددت از رسش 
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دانسدددت، پدرش  مانند او نابود شدددده بردارد. ای  را خوب یم
تر شدددددده بود. کمرش بود. از شددددد  پ ش تا ب ه االن ده سدددددال پت 

دماغش ی گندهخ  شدددددده، غرور و میدیشش در برابر خانواده
لگدددمال شددددددددددددددددده بود. از صددددددددددددددد ح مددا  جواب فدامردل را ت  تن 

داد. پدر.زرگ که بزرگ کوچه و م  ه بود، تماس گرفته و یم
 که انتهای کوچه

 
ی ب   سددددددددددششددددددددددان خانه نگران بود. پدر.زرگ
بود، از نارامتر زیاد از ش  پ ش توی  داشت و معتمد م ل

کرد، ک دددددددددد از  م  ماجرا  سددددددددددتر افتاده بود. ومرد سدددددددددد  یم
د و بهانه کرد و ت شیل  ای  کر  و غریتر رس   یمبونی نتر

دانسددددددددددددددددتر فکر اینکه ای  راز برمال شدددددددددددددددود، داد. یمفامرل یم
 پدرش را از درون پاشرده. 

 

 7#پارت

 

 

مد و ارسدددالن زنگ زد و پ ش چشدددمش صددد ح زود به  مو ام 
 انی که ختر دارد، به ک ددد مرقن نزند تا 

ن سددد ارش کرد، از چت 
 از ای  نرود. ماال مانند شدددددددددددددددت  زخ  خورده، 

آبرویش ب شدددددددددددددددتر
 کرد. رو.رویش ایستاده بود و بازخواسشش یم
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  ای جهان)ای تمایم  دروازه

  فریاد گ 
ن  ی خشیششده مرا به بازیافیر

  و(مددی کنرد! (  )اممدشام

 
 
دسددددددددددددتان لرزانش را ج وی صددددددددددددورت پدر گرفت و با درماندگ

 نالرد: 

دون ، چرا ای  بال رس  آره الل شدددددددددددددددد ... چون خودم  نیم -
ن و رؤیا رو نبین ، نیم فهم  دلرل ای  کارشدددددون اومده! تا آرمی 
شدددددده، رؤیا از  شدددددت به هم بوده! بابا جون، خودت باورت یم

باور کن ؟! باید خوا رش خنکر زده باشددددددددددده؟ م  چه جوری 
ن رو پردا کن  و از ز.ون خودش ماجرا رو  شنو ... شاید  آرمی 

ن دیگه  ای باشه... موضش  چت 

 مونده به دیدن اون مرد  نر  -
ن ن بری...  هه.  می   مه چت 

ب داشدددددت، از دیشددددد  چه خودش چه  اون ا ه آد  بود و رسی
زد. متر ا ددده مرده بود،    بدددایدددد ش غیاشدددددددددددددددون نیمخدددانواده
مون یمبرای  ز  کردن! ا ددددده دسدددددددددددددددت  بددددده اون رؤیدددددای اش ختر

ن برسه... خونش رو یمنر   ریز ...  مه چت 
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ن مرقن در مورد   شد. ش ردن چنی 
جگرش سوخت و خاکستر

ن و رؤیا، ق اش را به صدددددددالبه کشدددددددرد. آب بیتن  اش را باال آرمی 
 کشرد و با گریه گ ت: 

کشدددد ، ب شددددتر از درد شددددما نباشدددده، کمتر دردی که دار  یم -
رویا ا  رو یه شبه از دست داد ، بابا.  ت. م   مهن س

خوایددددد؟ ا دددده بددددا مردن م  مددددالتون بهتر هم از جون  یم
 شه، بذارید به مال خود  بمت  ... یم

ل خار  توی صددددددددور ش کش.رد و زار  با مالتر  صددددددددتر و از کنتر
ش فرو ریخددت. بددا ق تر 

زد. ومرددد بددا دیدددن مددال خراب دختر
ش را گرفت و مانع صددددددمه زدن به  آکنده از درد دسدددددت دختر

خودش شددددددد. با صدددددددانی که از غ  و درد خشدددددددار شددددددده بود، 
 نالرد: 

... م  فقط آبروی از دسدددددددددددت  - نزن توی صدددددددددددورتت لعنتر
خوا ... آخه دردمو به شما نگ  ی تو و خود  رو یمرفته

بددددددده گ بگ ؟ ز.ون  مو دراورد از  س گ ت ، بددددددا غریبدددددده 
کرده بود، کر و وصدددد ت نک . وقتر  شدددد  چشددددماتو کور  

کور بودی... لعنددددت بدددده ای  روزگددددار... هم بگ  کدددده ق ب  
 بالنی رو رس  یچ داره از درد یم

ن سدددددددددددددددوزه... خدددددددا چنی 
 سوزونه... کافری نراره که بد یم
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ش ز.ان به د ان  با دیدن چشدددددددددددمان به خون نشدددددددددددسدددددددددددته دختر
اش را در دست رسد گرفت. دوال شد و دستان دختر درمانده

ای پر مهر بر روی مو دددددددای . بوسدددددددددددددددددددددهمردانددددددده خود گرفدددددددت
  طرش نشاند. با نرم ی خاص گ ت: خوش

کن ،  سددددددددده... خودت رو نابود کردی... به و  نابود یم -
اونن کدده تو رو نددابود کرد... متر ا دده اون شدددددددددددددددخا رؤیددا 

 کش ... زن  از دردیه که دار  یمباشه... ا ه مرقن یم

ی نمانده  ن بود از با غ  به صددددددورت پدرش چشدددددد  دوخت. چت 
س شدددددددددید، غش کند. با دیدن چشددددددددمان پرخون پدرش  اسددددددددتر
ن چمبداتمه زد. مدادرش بدا دیدن  ز.دانش ق دل شددددددددددددددددد. روی زمی 

ددش ایسدددتاد و مال خرا ش با شدددانه ای خ  شدددده ج وی  مرسد
 گ ت: 

ومرددد، تمومش ک ... نبددایددد ای  جور بدده  مدددیگدده زخ   -
ن یا رؤیا  بزنر . باید مر   دل    باشددددددددددددددر ! شدددددددددددددداید آرمی 

کنر . م   نوز باشددددددند و ما داری  پ ش داوری یم گناهنر 
باور ندار ، رؤیا کار بدی کرده باشدددده...  شدددد  روشددددنا رو 

 زیر سشال نتر تا مقرقت رو ن همردی... 

ومرد با ای  مرب خروشددددددددددددددرد. گشیا ن شددددددددددددددتر به ق اش خورده 
 باشد. 
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شددددددد، االن ای  مال و روزمون ن ود. ا ه  روس اممد یم -
  اشت. ی چشماش یمارسالن، روشنا رو رو 

  ما از کوره در رفت. فریاد کشرد: 

ی نددددداا  دددددت خریل خوب بود؟ فکر کردی اون برادرزاده -
پ ش خودت هم خردددال کردی؟ ا ددده روشدددددددددددددددندددا    ق ول 

 اشدددددددددددددددت ... اممددددد بدددده کنددددار امددددا مهری و کرد، م  نیمیم
 ارزن.  رسش ِ ِل پوهم    نیم

ه شد و گ   ت: ومرد با  صبان ت تما  به صورت  ما خت 

ناا ل اونه یا ای  دامادی که شددددددددددددددما براش سدددددددددددددد نه سددددددددددددددتم  -
کردی؟ کدومشدددددون آبرو  رو برد؟ کدو  دومادی شدددددد  

کنه؟ برای ارسدددددددالن یه  روسددددددد ش با خوا رزنش فرار یم
دددددددددددددد  کددافددهم  دده تددا زانو خ  یم هم هم شددددددددددددددد  امددا ای   رسد

 داشت که چشمتون رو روی خش.رای ارسالن  سشرد؟

ن زانو   مدددا کالفددده از ای  ب ددد  تکراری  روی زمی 
 
بدددا درمدددانددددگ

اش نشددسددت. دسددشش را روی رسش زد. کنار دختر رنگ پریده
 گذاشت و گ ت: 

دونر ، دلرل ای  ات اق چره!  ر هم    باشه،  نوز نیم -
بهتر از ارسدددددددددددددالنن بود که دل دختر  پ شدددددددددددددش ن ود... م  
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 اشدددددددددددددددت ، تددا نعش دختر  رو روی دوش اون  ردداش نیم
 اون مدددادر د دددان

 
 رو بددده دل دختر  ز ر گشدددددددددددددددددادش زنددددگ

 کنه... خود  ک  از ای  فامرل ن ش نخورد . 

ن ن سددددددددددش را با مرص از بیتن   ومرد مانند شددددددددددت   نر  خشددددددددددمگی 
ون داد، کاغذ مچاله شده ی ای که در مششش بود و نوشتهبت 

 ذرخوایه و خداماف ن رؤیا بود، را به صدددددددددددددددورت  ما پرت 
 کرد و فریاد زد: 

ایط د نت رو ببن - کشددددددددد  از د  ما...  ر هم یمدر ای  رسی
ی م  بددد شدددددددددددددددددن و اون ک ددایتر تو.دده... مدداال خددانوادهنر 

  ناموس دزد، آد  خش.ه شددددددددددد؟! کال ت رو 
خا.    وضن

ات  ردوشون برای یه  رس نر  ارزش باالتر بنداز که دختر
  اری... خوا  ص ور باش  نیمآبرو شدن...  ر هم یمنر 

 

 8#پارت

 

 

 ان با چشمان پراشک فریاد زد:  ما ک  آورده بود. ن س زن
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 سدددددددددددددده دیگه... تمومش ک . خدایا م  رو بکش و رامت   -
 ک ... دیگه برید ... به کدو  درد بنال ؟

 ای ور  کرده به صدددورت روشدددنا با چشدددمانن پر خون و پ   
  ر دو نگایه انداخت و م تمسانه گ ت: 

بابا... مامان...  س کنرد... االن وقت ای  مرفا ن سددددت.  -
 شه! مون با ای  مرفا درمون نیمدرد

ومرد با چشددددددددددددمانن دریده و پرخون به  ق  گایم برداشددددددددددددت. 
ون داد و با خشددد  از خانه خار  شدددد.  ن سدددش را پر مرص بت 
صددددددددددددددای کش.رده شددددددددددددددِن در وامد در کل سددددددددددددداختمان پرچرد. 

ن انداخت و با صدای ب ند زار زد.   روشنا رسش را پایی 

 مه سددددددددددددددددال ج وی  مامان، چرا م  انقدر بدبخت ؟ ای  -
بابا و  مواممد جنگرد ، آخرش آرمیتن که از  ش  د  

زد، سددددالها چشددددممون توی چشدددد     بود، ت  رس.اال یم
شددددددددددددددد! چرا رؤیا ای  کار رو با م  کرد؟ مگه م  چه بدی 

خورد ، در مقش کرده بود ؟ ا ددددددده از غریبددددددده ندددددددارو یم
سدددددوخت ش تا ای  مد ن ود! چه وقت  اشددددد     شددددددن 

 د ؟که م  ن همر

و زیبای  الیت شدددددددددده ایبا نارامتر دسدددددددددشش را روی مو ای  
ش نوازش ی دختر وار کشرد. از آن چشمان زیبا و کشرده ختر
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ی شدددید رس  شددده بود. آیه کشدرد و ن ود. صددور ش از گریه
 به آرایم گ ت: 

شدددده. هم بگ  که دنرا بعضددددن وقتا خریل کور  و سددددراه یم -
  رؤیددددددا رو بدددددداور ندددددددار . دی

ن شدددددددددددددددددددد  مدددددددا  فکر  نوز رفیر
کنه... من  ره و صدا  یمکرد ، داره توی خونه راه یمیم

گرد . چطور ای  مول خودت دنبال جواب سددددددددددددددشاال  یم
ی که شدددت   رو کارو با ما کرد؟  نوز باور  نیم

شددده، دختر
ه ن کددداری کرده بددداشددددددددددددددددده!  خورده بدددا  مشدددددددددددددددت  خودش چنی 
 آخرزمان شده... 

ان باشدددددد، تما  ای  مرب مادر مانند آب سدددددماوری که جوشددددد
ن انداخت و با اندوه ب شددددددتر زار  ت ش را سددددددوزاند. رسش را پایی 

 جگر سدددددددددددوخته
 
بودند. دلش برای پدرش ب شدددددددددددتر از  زد.  ما
سددددددددددددوخت. بد دردی به جانش افتاده بود. از وقتر خودش یم

بده  وش آمدده بود، مددا  نگران مدال پددرش بود. چنددبار تا 
ن ود، مع و  ن ود مرز سددنکور رفت و برگشددت. ا ه ارسددالن 

آمد. با تما  ن رنر که از ارسدددددددددددددددالن به دل چه بالنی رسش یم
داشت، شا د تالشش بود. تما  ش  مراق  مال  مه بود 

ی ن ود.   و از آن لبخند پراستهزاء ختر
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 ب ند شدددددددددددد. با پانی لرزان به سدددددددددددمت اتاق رفت و 
ن از روی زمی 
 زمزمه کرد: 

 زن ... شون یمخونهتا بابا برگرده، یه رس به کافه و  -

 من  با ات مرا .  -

 خوا  تنها باش . نه مامان... یم -

 مادر اخ  کرد و غرید: 

خوای با ای  ما  که تو داری، م اله بذار  تنها بری. یم -
 بابات ب همه و قرامت به پا کنه؟

 س ر  شد و با پانی لرزان به اتاق رفت. با دیدن قاب  ک  
بود، ق اش تت  کشدددددرد. اشدددددک  که روز  قدشدددددان را تات کرده

ن را ککای  در چشدددمانش م قه زد. آن لبخند و برق نگاه آرمی 
گونه  س زده شدددد فهمرد، چرا ای گذاشدددت؟ باید یمدلش یم

 و رسوا شد! 

ر  گرمای 
ر
ی ن ود.   د.  یچ ختر ددددددددددی برای بار چهار  زنگ را فرسد

سدددددددددددددددوزاندددد. طدددا ره خدددان  ظهر تدددا سدددددددددددددددتدددان چشدددددددددددددددمدددانش را یم
یتن که مسدددددددددتاجر خانواده شدددددددددکری بود، ی طبقه پای مسدددددددددایه

ون آورد. با دیدن آن دو گ ت:   رسش را از پنکره بت 
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کری از دیروز کدده روز  روش  -
ر

 مددا خددانو ، خددانواده شددددددددددددددد
 بود،  نوز به خونه نیومدن. 

 کیم  ق  رفت و گ ت:   

، ککا یم - ن  رن؟به شما نگ یر

 ای باال انداخت و گ ت: شانه

ن تدداالر... چون شدددددددددددددددمددا ندده واال... م  فکر کرد  دارن مرددا -
زودتر از اوندددا مرکدددت کردیدددد... فکر کرد  اوندددا    دارن 
مران تاالر... ات اقر افتاده؟ دیشددددددددددددددد  رسوصدددددددددددددددداتون رو 

 ش رد ! 

  ما با غ  رسش را به چپ و راست تکان داد و گ ت: 

ی نشده... ممنون که جوابمون رو دادی.  - ن  نه چت 

منده ما نتونسدددددددشر خوا ش یم - دیشددددددد  به  کن   ایز ... رسی
  روش برایر . مال شو ر  خوب ن ود. 

 جواب داد:  
 
 با درماندگ

 بال به دور... با اجازه ما باید بری .  -

ون رفتند. مدود ده سددددددددا    ر دو با قدمهای تند از کوچه بت 
 ا مشدددتر  بودند و  مدیگر شدددد  مسدددایه بودند.  مسدددایهیم
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ت  از کرد. غشددددددددددناختند. به خونر مس مادرش را در  یمرا یم
غیم کدده درون ق اش بود، جواب دوسددددددددددددددددت و آشدددددددددددددددنددا را چدده 

 ا شددددددددددددددد رده داد؟ متما صددددددددددددددددای فریاد ای پدرش را خریلیم
ن بودند. فریاد انی که  شدددددددددددددت رسدددددددددددددوانی  اش را پرصددددددددددددددا برزمی 

 انداخت. 

جان در سددددددددکوت به سددددددددمت خرابان با گامهای سددددددددسددددددددت و نر  
دید. اصددیل رفتند. نرسددرده به چهارراه چراغهای کافه باران را 

ست. فایدهدانست، تالشش نر کش.رد. یمق اش به شدت یم
امددا برای راضن کردن خودش بددایددد دنبددال جواب سدددددددددددددددشاال ش 

 گشت. یم
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 صددددور ش را سددددوزاند. جانی که 
با ورودش به کافه اشددددک دا ن
گرفت، ماال خا  شددددان صددددورت یمب شددددتر دیدار ای یواشددددا

 نر  از  ر مس خوب بود. نه بوی قهوه، نه
کالمش موسددددددددرقر
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ی آرا  بخش ن ود.  شت پ شخان رفت. کران با دیدن چهره
 رنگ پریده روشنا نگاِه نگرانش را روی صور ش چرخاند. 

ی شده، روشنا خانو ؟ - ن  سال ... چت 

ن بود. تما  امردش کران از بچه  ای م ل و  رس موی آرمی 
 به کران بود. با چشمان پراشک گ ت: 

ن ختر نداری؟ -  از آرمی 

 اش چنان  شیدا شد، که جوا ش را گرفت. ت در چهرهمت  

؟ مگه دیش  برنگشت؟ فکر یم -  کرد ... یعتن هم

 دونن هم شده؟نه... نیومد! از  موت اینا ختر نداری؟ نیم -

کران ل های گوشددددددددددددددتر و درشددددددددددددددشش را رو به داخل کشددددددددددددددرد. با 
 نارامتر رسی به چپ و راست تکان داد. 

انواده رو ندید ، به مامان نه... فقط وقتر توی تاالر خ -
 زنگ زد ، پرسرد  هم شده، چرا نیومدید؟ 

 با شتاب مران مرفش پرید: 

 خ  هم گ ت؟ -

 کران با افسوس رس تکان داد و گ ت: 
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 مو صدددد ح سددددا ت ده صدددد ح زنگ زده بود و با کیل انگار زن -
 ددذرخوایه گ تدده بود، جشددددددددددددددد  بدده    خورده و فددامرددل برای 

 جش  نرن. 

  بوده؟نگ ت دلر ش هم  -

 نه...  -

ی یم - ن ی نگ ددت؟ تو رو خدددا ا دده چت  ن ن چت  دونن بگو... آرمی 
 ای  کار   رس موت م  رو نابود کرد. 

 گ ت: 
 
مندگ ن انداخت و  با رسی  رسش را پایی 

 
مندگ  کران با رسی

دون ... اصدددددددددددددددال ت   ش رو جواب بدددددددداور ک   ر م نیم -
 ده. نیم

 کران خانه مسدددددددددددتقل داشدددددددددددت و مضدددددددددددورش در تاالر تا مدی
ن کده ومرد نا   قدابدل توجره بود. یا از بددندایم خدانواده آرمی 

ن یم تر خانه مکردی داشدددددددددددت و برد، کران بود. دو خرابان پایی 
شددددددددددد. روشددددددددددنا با کیل مرب و مدی   شددددددددددت رسش وا شیه یم

ن تدددانر بددده اطراب نگددداه یمنر  کرد، نگدددا ش در نم ردی از آرمی 
 بود. کران با نارامتر گ ت: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 39  

ف  م  از ای  موضددددددش  دون  خریل نارایم - ، و  به رسی متر
کن  پردددداش کن  و  یچ اطال  ندددداشدددددددددددددددت ... سددددددددددددددد  یم

ش رو بهت بد .   ختر

  ما سکوت را شکست و خروشرد: 

شدددددددددددددددو برامون بردددارن... تنهدددا در ای  صدددددددددددددددورت الیه جندددازه -
 شه! دلمون خنک یم

   تبدیل ی آرا  روشدددددددددنا با شددددددددد ردن مرب مادر به   گریه
ن را دوسددددددت داشددددددت و در مران  شددددددد.  نوز    از ته دل آرمی 
.ه یمبرزهن سراه دست و پا یم کرد و رؤیا زد. ته دلش او را تتر

کرد؟ را مقرص... چگونه ده سال  اشقر را در ق اش دف  یم
 کران با نارامتر لیوانن آب به دسشش داد. 

ن گریه نک  روشدددددددددددددددنا خانو ، باور ک  نیم - دون  چرا آرمی 
ن کاری کرده... اون چند  شد که  اش  شما سا  یم چنی 

 بود. متما دلریل برای کارش داره! 

با ای  مرب داغ دلش ب شدددددددددددددددتر شددددددددددددددددد و لیوان آب را  س زد. 
ل خار  بود. بدون صددددای گریه اش ب شدددتر شدددد. مالش ازکنتر
 غرور زار زد. 
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 مش دروغ بود... خددددا لعنشش کنددده، ق ب  رو بددده آت ش  -
برو  رو با رفت و ق ب  و آکشرد و رفت. کاش مردونه یم

 برد. خودش نیم

  ما بازویش را گرفت و گ ت: 

 سه... دیگه برای اون نامرد گریه نک ... اون لراقت ای   -
 کنه... اشکا رو نداره. برای ک  بمت  که برات ت  یم

 کیم به  ق  چرخرد و رو به کران گ ت:   

آقا کران از طرب م  به اون شدددددددددددددددازده بگو، ن ری  م  تا  -
یه خوا ر توی خونه داره... خدا جای ابد  شششه. اون  

 م  نشسته... دختر  ای  مقش ن ود. 

ا  رسی تکان داد و گ ت:   کران به امتر

ی یم - ن ، اما زود ن ری  نکنرد... شددددددددددددددداید چت  ن دون  نارامتی 
 که در    شماست نباشه... باید با اش مرب بزنر . 

 با خش  غرید:  

 با اون نر  -
ب نداری . ما دیگه مرقن  رسی
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ش را کشدددان  کشدددان به سدددمت در ورودی کشدددرد. دسدددت دختر
دختر  دل شددددددددددددکسددددددددددددته چون قاصدددددددددددددگ سددددددددددددبکبال در فضددددددددددددا 

چرخرد. در دلش غوغانی برپا بود. به یکباره ایسدددددددددددددددتاد، به یم
 صورت کران نگایه کرد و پرسرد: 

 تا گ مرخض گرفته؟ مقوق ای  ما ش رو برداشته؟ -

 کران آیه کشرد و گ ت: 

ی . قرار بود بده زودی یده کافه در مدال جددا شدددددددددددددددددن بود -
جدید و مسدددددددددددددتقل برای خودش باز کنه... قرار بود برای 
شددددما یه سددددورپرایز باشدددده. اسدددد  شددددما رو برای تاب وی اون 

 کافه زده بود. 

روشنا گر گرفت.  ک  سورپرایزی... دست مادرش او را به 
سددددددمت در ورودی کشدددددداند. با تخسدددددد  رسی تکان داد و  مراه 

ن روزی مادرش از کافه ب ون آمد. مشدددددددددددددددخا بود برای چنی  ت 
ن را بدده     تمددا  کددار ددایش را ردی  کرده...  س چرا  مدده چت 

 زد؟ 
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وارد خانه که شددددددددند، مادرش با چشدددددددمان پراشددددددک روی مبل 
 نشست. دسشش را روی رسش گذاشت و گ ت: 

خدددایددا ای  چدده بالنی بود بدده رسمون دادی؟ ک  بدددبختر  -
 کشدرد ، که این  روی 

 
اون بدبخترا ت نبار توی ای  زندگ

ش رو هم بدددد ... کدداش کردی؟ جواب ومردددد و خدددانواده
ون بره... م   مرد  و نیمیم  اشدددددددددددددددت ، رؤیددددا از خوندددده بت 

ی خددطددور  ن ن چدددت  امدددمددد  رو بدددگدددو کدددددددده بدددددددده فدددکدددرمددد  چدددندددی 
 کرد... چقدر ساده بود ... نیم

 ایش لرزید. از ش  پ ش خانه طا ون به گریه افتاد و شانه
شدددددددددددک و آه و غ   ر ل ظه ب شددددددددددتر و زده شدددددددددددده بود. مک  ا

ن  ن نشدددددددددسدددددددددت و تر یمسدددددددددنگی  شدددددددددد. کنار پای مادرش روی زمی 
رسش را روی پایش گذاشددددددددددددددددت. به قاب  کس زیر ت شیایون 
ه شددددددد. رؤیا دسددددددت در گردنش انداخته بود و با لبخند به  خت 
ه شددده بود. آیه  می  از ته جگر کشددرد. دسددتان  ن خت  دور.ی 

اش کشرده  ای نر  و ابریشیموار روی مو مادر آرا  و نوازش
 ا آرامبخش بود. با صددددددددددددددددانی مانند شدددددددددددددددد. چقدر ای  نوازش
 الالنی در گوشش خواند: 

ه برای بخت سدددددددددددددددرا ت. کار رؤیا رو اصدددددددددددددددال  - مادرت بمت 
کن . چه وقت ای  دوتا با    شددددد  و  اشدددددقر در  نیم
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ن که ما ن همردی ...  نوز  باور  نیم شددددددددددددددده... راه انداخیر
ن ای  باشدددددده!  مش  اقبت اون  مه  شددددددورو شددددددوق آرمی 

 گ ، کاش ما اششباه کرده باشر . توی دل  یم

بغض راه ن س روشدددددددددددنا را  سدددددددددددت. ق اش تت  کشدددددددددددرد. با آیه 
 جگرسوز نالرد: 

گت  ... ای  زخیم کددددده دیگددددده نگو مدددددامدددددان... دار  آت ش یم -
شددددددددددددددددت و زنده کرد. م  چه 

ُ
خوا ر  به  زد، م  رو  زار.ار ک

د  که ای  شددد تاوان ؟ م  سددالها  اشد  بدی به رؤیا کرده بو 
ن بود  و رؤیدددددا از تمو  مس و مدددددال  ختر داشدددددددددددددددددددت...  آرمی 

ن   که به وصال نزدیک شد ، باید ای  ات اق مر تاد؟ می 

پرچه... ا ه پرداش نشدددددددددددددده، مرفمون توی م ل و فامرل یم -
ن که تا االن سدددددکته نکرده، خر ره! بابات دیوونه یم شددددده.  می 

ع و  ن سدددددددت بابات چه بالنی به رسش ا ه پرداشددددددد   شددددددده، م
؟!   براره... وای خدا ای  چه مص  تر بود، چه مص  تر

صددددددددددای زنگ ت    خانه  ردو را از جا پراند.  ما با تردید به 
سدددمت ت    رفت. نگایه به شدددماره انداخت و بعد از صددداب 

 کردِن گ شیش گوشی را برداشت. 

 ب ه ب رمایرد.  -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 44  

بدون اجازه مادر دکمه ب ندگو را روشدددددددددنا با تردید ب ند شدددددددددد و 
ن در گوشش پرچرد.   زد . صدای مادر آرمی 

منده دیر تماس گرفت ...  -  سال   ما خانو ... رسی

اخمهددددای  مددددا در   فرو رفددددت. گونی بددددا ای  مرب ق اش را 
ده، غرید:   خنج کشردند. با دندانهای روی    فرسی

ن  -  نداری، شدددددددهی 
چه  ک  یادی از ما کردید؟ خودت دختر

  ؟ چطور با آبروی ما اینطور بازی کردید؟خانو 

رو  سدددددددددددددددرداه  مدا خدانو ... بده خددا مدا    توی  مدل انکا   -
دددددددددددی  شددددددددددددده قرار گرفتر ... زنگ زد  تا شددددددددددددما و آقاومرد  رصد

  ا کنر . برای  با    یه فکری برای بچه

 با شما نداری ... دیگه روشنا نر  -
شما رسی  ندارید؟ ما مرقن

 روشنا... 

 ر ... رؤیا بود... ببخشرد... اما... م ... منظو  -

 ما در مال ترکردن بود و روشددددددددددددددنا بدتر از او... انگار ک دددددددددددددد 
د و ن سدددددددددش بند آمد.  ما با دیدن  ددددددددی ق اش را در مشدددددددددت فرسد

ش با فریادی گوشخراش گ ت:   رنگ پریده دختر

ای م  رو به ز.ونتون نرارید... شدددددددددددددما لراقت  - اسددددددددددددد  دختر
 ندارید... 
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 کرد.   صدای مخاطاش او را ساکت

منده - ا ... اصددددددال شددددددوکه شددددددد ...  ما خانو  به خدا من  رسی
  ا رو  شنشید. اما باید باشرد و مرب بچه

خواسددددشرد، آبروی ما رو شددددما از دیروز ککا بودید؟ فقط یم -
ید؟ ماال یادتون افتاده مرب بزنرد؟  پ ش دوسددت و آشددنا بتر

 چرا یک طرفه جش  رو به    زدید؟

  شددوکه شددد . تا دو سددا ت پ ش توی  ا  منبه جون بچه -
ی بود . قضددددددداوت نکنرد... تو رو خدا کیم  برمارسدددددددتان  سدددددددتر
آرو  باشددددددددرد... باید منطقر مرب بزنر ، تا مشددددددددکیل که پ ش 

 اومده رو مل کنر . 

  ما چون دریانی خروشان خروشرد: 

ی از رسی  و مرا  - ن االن باید ای  مرب رو بزنرد؟ شددددددددددما چت 
ا بددازی کردیددد، مدداال از مدل شدددددددددددددددده؟ بددا آبروی مددرستون یم

؟ واقعدددا انسددددددددددددددددددان دددت و نددداموس رستون 
 
مشدددددددددددددددکالت مرا

 شه؟یم

 بعد از کیم مک  خروشرد: 

ن مع ومدددده کدددده ندددده... ا دددده ندددداموس رستون یم - شددددددددددددددددددد، چنی 
 دادید... آشغا  ت شیل جامعه نیم
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 خان  در نم ن س زدنهایش او را به او  خشدد  
ن سددکوت شددهی 

 رساند. 

 

 11#پارت

 

 

ن خددانو  برو د - ددددددددددددددت رو جددانی نبین ... شدددددددددددددددهی   ددا ک ،  رسد
کن ... خدا به رستون ش یمخود  با دسددتای خود  خ ه

 براره... تا ب همرد چه درد و رن ر به دل ما دادید. 

با خشددد  گوشی رو روی ت    کش.رد و به سدددمت پنکره رفت. 
 پرده را کنار زد و گ ت: 

 آشغاال... پدرتون رو در مرار .  -

شی رفدددددت و  کوالنددددده تددددداب و پر رکدددددان بددددده سدددددددددددددددمدددددت گو نر 
 ای گرفت. بعد از مک  کوتایه گ ت: شماره

 ومرد اون آشغاال اومدن خونه...  -

 بعد از مکتی فریاد کشرد: 
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... م  بدددا قدددانون نددده ومردددد... خودت  یچ کددداری نیم - کتن
 پدر  اینا رو در مرار . 

ون داد، به گوشی نگایه کرد و غرید:   ن سش را با مرص بت 

-  .  لعنتر

زیرل  غرغرکنان برای  مسدددددددددددددایه   شدددددددددددددت پنکره برگشدددددددددددددت و 
رو.رونی خط و نشددان کشددرد. روشدنا گیج و منگ بدون اینکه 
ن چشددددددددددددددد  دوخت. در نظرش  فکری در رسش باشدددددددددددددددد به زمی 

 رم  یمانسددددددانها گایه چقدر نر 
 
شدددددددند! به ای  رامتر از زندگ
ددشددان با رؤیا   جدید  رسد

 
ویران شدددده او گذشدددته و به فکر زندگ

ن م ه شددددد. رم  نداشددددت، بودند؟ به رفتار خشددددمگی  ادرش خت 
ن ب ند شدددددددددود و مادرش را  سدددددددددیل د د. گشیا دنرا با  از روی زمی 
تما   ظمشش روی رسش خراب شدددددددددددددده بود و سدددددددددددددنگیتن ای  

ی زیاد گ شیش  وار اسدددددددددددتخوانهایش را خرد کرده... از غصددددددددددده
 داشت. با دردمندی پرسرد: 

 
 ور  کرده و مس خ ا

 مامان؟ -

ه شد.    ما با چشمان رس   خ س از اشک به چشمانش خت 

 جان !  -
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 جدید سدددددددددددداخت؟ یعتن ق تر به ای  رامتر یم -
 
شدددددددددددده یه زندگ

ای که توی سدددد نه نداشدددت؟ رؤیا چطور تونسدددت، توی خونه
 م  ساخت  بره؟

ش مش  یم زد صدددددددددددددور ش رس  شدددددددددددددد. از غیم که در کال  دختر
 ق اش تت  کشرد. رسی تکان داد و ل  گاید. 

-  . فکرش رو نک ... برو بخواب... بدددددددایدددددددد انرژی جمع کتن
. االن برای م ، تو مه داری نابود یم  تری... شی

 مامان؟  -

امت ک .  -    س... برو استر

ن و رؤیا هم کار یم -  کنرد؟درمورد آرمی 

 
ً
با نگرانن به صورت دختر ترسانش زل زد. بعد از مک  نسبتا

 طوالنن ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

 دون . یمن -

ای از گددذشدددددددددددددددتده پ ش چشدددددددددددددددمش جددان گرفدت. یداد ک  پردهک 
 کدده افتدداده بود و در زمددانش برایش نر 

ا مرددت بود و ات دداقددانر
ماال مه  شددده بود، افتاد. چشددمانش را  سددت و اشددک دا ن 
روی صور ش چکرد. چقدر ساده بود و ن همرد در اطرافش 

ن تغیت  کردهچه یم بود. ک   گذرد. دو ماه گذشددددددددددددته رفتار آرمی 
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ماند ی آنها نیمموصددددد ه و کالفه بود. مانند گذشدددددته در خانه
ن داشدددت.  م شددده فکر یمو  ر بار بهانه کرد، به ای در آسدددتی 

خاطر فشدددددددددددار کاری و رفت و آمد انی که برای خرید  روش 
 
 
   ریختدده و اش اینگوندده بددهروی  ردوی آنهددا بود، مردزندددگ

 ست... خسته

پاک کرد و صدددددددددور ش را بوسدددددددددرد.  مادرش به آرایم اشدددددددددکش را 
 رسش را روی س نه چسباند و با مهر.انن پردردی گ ت: 

ه... گریدده نک ... دیگدده طدداقددت دیدددن غمددت  - مددادرت بمت 
ن رو نک .  ر هم بوده، دیگددددده  رو نددددددار . فکر  یچ چت 
ن رو  ... دوسدددت ندار  شدددکسدددیر گذشدددته... باید قوی باشی

 ببی ند. 

. مرقن برای با چشدددددددمان  سدددددددته اشدددددددک ریخت و سدددددددکوت کرد 

ن نداشدددت. گذشدددته لعنتر داشدددت، ر  یم نمود... داشدددت گ یر
کشدددددرد. مقایقر که به مقای  را پ ش چشدددددمش به تصدددددشیر یم

 از 
 
  ت ا تماد زیادی که به  شددددددددددددقش داشددددددددددددت، به سددددددددددددادگ

 ا بالی جانش شددددد. انگاریکنارش گذشددددته بود.  مان سدددداده
  داد و برز زیر آواری کددده بررسش  وار شدددددددددددددددددده بود، جدددان یم

 
 
دید. چشدددددددددددمان کشدددددددددددرده و اش را به چشددددددددددد  یمسدددددددددددوزان زندگ

 سرا ش کاسه خون شد... 
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ن چون کوه  شدددددددددددددددت در آپارتمان ایسدددددددددددددددتاد.  با گامهانی سدددددددددددددددنگی 
دسددددددددددشش را روی زنگ قرار داد و برنداشددددددددددت. صدددددددددددای مردی 

 مرانسال در گوشش پرچرد. 

 آقا ومرد ب رمایرد باال.  -

د، با   طوفانن که در ق   و رومش به گردش در آمده بو 
 خروشش شد. 

ون... م  پدددا  رو توی  - دددددددددددددد  الددددنگدددت بگو برددداد بت  بددده اون  رسد
  ار . ی شغال نیملونه

د   صبانن باشرد. من  دسِت کیم آقا ومرد بهتون م  یم -
ی از ای  مشکل از شما ندار ... اما با خش  و  صبان ت گره

 شه. باز نیم

 صدای فریادش سکوت کوچه را شکست. 

ندداموس بگو بردداد رودررو مرب بزندده... نر بدده اون مرد   -
 کن . وگرنه ای  خونه رو روی رسش خراب یم

 

 12#پارت
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در آپارتمان رو.رونی باز شدددددددددددددددد و  ما  راسدددددددددددددددان خود را به او 
 رساند. ن س زنان جیغ زد: 

ون نر  - ب. برا بت   رسی

ن و پدرش در آسددددددتانه ی در پدیدار شدددددددند. در باز شددددددد و آرمی 
ن با دی دن ومرد رس  شددددددددد و رسش را با صددددددددورت سدددددددد رد آرمی 

ن انداخت. رد خون خشک شده کنار لاش به  مساری پایی  رسی
ای که روی صدددددددددددور ش از قبل  مراه رسهن رد دسدددددددددددت مردانه

ن به مانده بود، توی چشدددددد  یم ی خشددددددمگی  زد. ومرد چون بتر
ا  ش را به چنگ گرفت. در سدددددددددددددددمشش مم ه برد و یقه ی پت 
 کش.رد، فریاد زد: اش را به در یمما  که  رکل مردانه

ن گندی  - آشددددددددددغاِل  وضن هم توی خودت دیدی که چنی 
 م  و بچه

 
ناموس م  به تو ا تماد  ا  زدی؟ نر به زندگ

  راه داد . تو م ر  دختر  کرد  و توی مری  خونددددددده
 بودی... 

ون یم  با صدانی که از ته چاه بت 
ن  آمد، پاسخ داد: آرمی 

هم به چره! م  دون  به خدا م     غاف گت  شد . نیم -
  اش  روشنا ... 
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ن چون شت  زخیم با خشیم  با ش ردن نا  روشنا از ز.ان آرمی 
طوفانن ومشرانه به سمت صور ش یورش برد. ک  مری  

شدددددد. دسدددددتانش از نم    بر دو سدددددمت دسدددددتان پرقدر ش نیم
شددددددد. دسددددددت راسددددددشش از  شددددددت توسددددددط صددددددور ش کش.رده یم

ن آقای شکری به  ق  کشرده شد. با رس تو  ی صورت آرمی 
کش.رد و دسددددددشش را با فشدددددداری آزاد کرد. با ک  دسددددددت  رکل 
دددددددددددد  را مانند پرکایه به  ق  پرت کرد.  تشپر و خوش فر   رسد

ا یم .ددددددددهنددددددددارسن ن ای بددرپددرددکددرش وارد یمگدد ددددددددت و ضن کددرد. آرمددی 
ای زیر دسدددشش تکان رسافکنده و خکل چون  روسدددک پارچه

شدددددددددددددددد. ریخت. خون از دماغش رسازیر خورد و اشدددددددددددددددک یمیم
ن خانو  و  ما در کوچه پرچرد.  صددددددددددددای جیغ و فریاد شدددددددددددهی 

 ا براتر رسوصدددانی که ایکاد شددده بود، از چند تا از  مسددایه
ون آمددندد. ومردد ن س زندان تقال یمخدانده کرد، تا یشددددددددددددددددان بت 

ن وارد کند، اما سدددددددی  ی بر رسو صددددددورت آرمی 
.ات ب شددددددتر ضن
شدددددد. یا  ا ایکاد کرده بودند، مانع تالشدددددش یمکه  مسدددددایه

 با دلکونی او را  ق  کشرد و گ ت: 

ن رفتاری... شدددددددما از بزرگان  - آقا ومرد برای شدددددددما زشدددددددته چنی 
 ای  کوچه و م  ه  سشرد. 
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 م ل بخوره توی رس ... برید کنار م  باید خون ای   -
 
بزرگ

 مرد  رو بریز . 

 دیگری رو.رویش ایستاد و به آرایم گ ت: 

با  م کری و  شدددددددددددددده مرب زد و مشددددددددددددددکالت رو تا وقتر یم -
تعددامددل مددل کرد، چرا خشدددددددددددددددونددت؟... شدددددددددددددددمددا الگوی ای  

 م یل... زشته به موال... 

 پاک کرد. نر ن س زنان د ان ک  کرده
ن توجه اش را با آسدددددتی 

 به مرفهای  مسایه رو به آقای شکری کرد و گ ت: 

ددددددددددت رو روی دسدددددددددددشت ننداز ، اسدددددددددددم  م  ا ه جنازه  - ی  رسد
و از ای  م ل  کن ومرد صدددددددددددددددداقت ن سدددددددددددددددت. لچک رس  یم

 ر . یم

آقاومرد شرطون رو لعنت ک  و آرو  باش... به و  من   -
دسدددددددددددددددددت کیم از خودت ندددار ... برددا بری  داخددل بددا   مرب 

 بزنر . 

ن  مسددددایه  ا صدددد وانر فرسددددتادند و دو.اره ومرد را به خشیشددددیر
داری د وت کردند. با دیدن پدرش که  صددددددددددددددازنان از انتهای 

رساند، از تک و تا افتاد. ق اش از یمکوچه خودش را به آنها 
کشدددددددددددددرد. نگاه فشدددددددددددددار  صدددددددددددددتر که دچارش شدددددددددددددده بود، تت  یم
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پرشددددماتت پدرش دردی کهنه را در دلش باز کرد. آیه کشددددرد 
ون داد.   و ن سش را پر درد از س نه بت 

 ا و دسدددددددتان آقای شدددددددکری به سدددددددمت با وسددددددداطت  مسدددددددایه 
براید به  آپارتمان خانواده شددددددددددکری کشددددددددددرده شددددددددددد. تا به خود 

 مراه  ما و پدرش درون خانه شدددددکری نشدددددسدددددته بود. نسدددددر  
خنک کولر روی صدددددددددددورت خ س  رقش نشدددددددددددسدددددددددددت. گ شیش 

کش.رد. درونش آ ش وار یمخشدددددک شدددددده بود و ق اش دیوانه
کشدددددددددددددرد. چشددددددددددددددمان رسخش در اطراب به دنبال رؤیا ز.انه یم

 اراده فریاد کشرد: گشت. نر یم

-  .   نمک نشددددناس کدو  گوری  سددددتر
.. برا تا ن سددددت دختر

ه ... ی نر رو با دسدددددددددددددددتای خود  بگت  ... دختر   ککانی
رسی

؟ ای  نر  مرددا چطور تونسدددددددددددددددتر بدده خوا رت خرددانددت کتن
 نامرد    خون ما ن ود، تو که بودی! 

 

 13#پارت

 

 

 خان  با ترس لیوان آنر ج شیش گذاشت و گ ت: 
ن  شهی 
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گ و تددازه کنرددد تددا کیم آرو   شدددددددددددددددرددد. بدده و  بهتون م   -
دی ... از دیروز تا به مال ما     زار.ار مردی  و زنده یم

شددددددددددددی ... به جان تک دختر  روی ای  رو نداشدددددددددددشر ، با 
 شد، ب شتر از ای  سکوت کنر . شما رو.رو شر  اما نیم

  ما با اخ  غرید: 

ن... دختر م  با لباس کردید نه االای  کارو باید دیروز یم -
 روس تا ش  توی آرایشگاه منتظر  رسنامرد شما بود. 

ی ما توی تاالر چه مرفها که نگ تند... شدددما که خانواده
ب د بودی به خانواده خودت ختر بدی جشدددددددد  ک سدددددددد ه، 

 نیم تونسشرد به ما ختر بدید؟

ن به گریه افتاد. پر رورسیش را روی صور ش گذاشت و  شهی 
 گ ت:   با صدانی خ ه

رو  سرا ه... انقدر مال م  و آقای شکری بد شد، که  -
تا امروز توی برمارسددددتان اسددددت  بودی ... به آقای شددددکری 
نگاه نکنرد، االن با رسی افکنده رو.روتون نشدددسدددته... از 
ی  دیروز صددددددددد ح یه سدددددددددکته رو رد کرده... االن باید  سدددددددددتر

 کدده داری  اومددد یم
 
مندددگ بود، امددا بدده خدداطر شدددددددددددددددمددا و رسی

 . خونه

 ومرد پوزخندی زد و غرید: 
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ددددد  کورقن داشددددددت ، از خکالت یم - ن  رسد مرد  تا م  ا ه چنی 
 توی چش  دیگران نگاه نکن . 

ن به آرایم گ ت:  ن برای اولی   آرمی 

خواد به م  بگرد، م  دارید. آقا ومرد  ر هم دلتون یم -
یدد  و گددردن مدد  از مددو بدددددددداریددددددددک تددر امددددددددا پدددددددددر  مددرد رسی

لرچار بارش کنرد. معتمدیه... مقش ن سدددددددددددددددت ای   مه 
ای ندار ... شدددددددما م  رو کتک زدی، مق  بود و  یچ گ ه

ن قب ه م مدی م  خودم  گیج شد ...   اما به  می 

اق شد.   ومرد به سمشش برا

ریز ... تو آد  تو اصدددددال صددددددات در نراد که خونت رو یم -
 .  ن ستر که بخوای ای  میون مرقن بزنن

ن از رسی  ر  ن به گریه افتاد. صدددددددددددددددورت آرمی  و به ک ودی شدددددددددددددددهی 
ن ل ظدددانر را تکر.ددده خواسددددددددددددددددددت یمرفدددت. دلش یم مرد و چنی 

 کرد. نیم

 ومرد برای بار دو  فریاد کشرد:  

ه - آبرو ککاسددددددددددت؟ چرا خودش رو نشددددددددددون ی نر اون دختر
 ده. نیم

 ای کرد و گ ت: آقای شکری رسفه
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یدددده ق ددددپ آب بخوریددددد تددددا کیم آرو  شدددددددددددددددرددددد. آقددددا ومرددددد  -
 کنه. اینکوری ق  تون سنکور یم

ن س  مرقر کشددددددددددرد، گ وی خشددددددددددکش را به لیوانن آب  ومرد 
مهمان کرد. از مرارت بدنش کیم کاسدددددددددددددددته شدددددددددددددددد. چند ن س 

 تر نشست و گ ت:  می  کشرد. آقای شکری کیم نزدیک

 رایه برمارسدددددددددددددددتان شددددددددددددددددی .  -
 
ن  ما دیروز با تماس آرمی 

ن وقتر به برمارستان رسردی ، با ش ردن مرب  ای آرمی 
گیج رفت... ن همرد  هم   ق ب  از جا کنده شدددددددددددددددد و رس 

شدددددد که دنرا ج وی چشددددما  سدددددراه شدددددد. وقتر چشدددد  باز 
ی  ست . شکرد  فهمرد  آخر شبه و توی آی یو  ستر

ن    بد شددددده بود. صدددد ح که شددددد، دکتر اومد  مال شددددهی 
باالی رس  و گ ت باید اسدددددددددددددددک  ق   انکا  بد . ق ول 
نکرد  و از روی تخت ب ند شدددددددد . اجازه مرخا شددددددددن 

ندددد. بدددا امضدددددددددددددددددای خود  االن در خددددمدددت شدددددددددددددددمدددا دادنیم
گ ، کاش دیشدددد  ق ب  برای  م شدددده  سددددت ...  مش یم

 رو تکر.ددددددده 
 
منددددددددگ ن رسی از مرکدددددددت واموندددددددده بود و چنی 

 کرد . نیم

  یل صداقت با صدانی آرا  مران مرفش پرید: 
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ددتون جداسدددت... ومرد  - خدا نکنه... مسددداب شدددما از  رسد
ی یم ن .  صبانره یه چت   گه، شما به دل نگت 

ون داد. ومرد با خشددددددددد  ن س  ای سدددددددددنگی ش را از سددددددددد نه بت 
ن  ش به جانش انداخته بود، سددددنگی 

تر از زخیم دردی که دختر
د و  بود که از غریبه ددددددددی خورده بود. دسدددددددددشش را روی ق اش فرسد

به زممت ن س کشدددددددددددددددرد.  ما با نگرانن به صدددددددددددددددورت ک ودش 
ه شدددددددددددددد. دسدددددددددددددت پدرش روی شدددددددددددددانه اش نشدددددددددددددسدددددددددددددت و با خت 

هماند، باید آرا  باشد. آقای شکری که چشمانش به ومرد ف
سدد  و سددالش ده سددا  از ومرد ب شددتر بود، آیه کشددرد و زیر 

 ل  زمزمه کرد: 

 شدددددددددددددددمددددا رو نشدددددددددددددددون یم -
 
دون  از دیروز ده... یمای  بزرگ

ل ظددددات سدددددددددددددددختر رو تکر.دددده کردیددددد و م  تددددا آخر  مر 
منده شما  ست ... به جان تک دختر  تا دیروز ص ح  رسی

ختر بودی . انگار    مول شددددددددددددددما نر  سددددددددددددددا ت نه و نر  ما 
ن ای   خدددددددا از اون دنرددددددا بر  گردوندددددد، تددددددا تدددددداوان داشدددددددددددددددیر
 پ ش روی شما 

 
مساری و رسافکندگ  رسناخ   رو با رسی

  س بد . 

 

 آدما
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ی که ن   م شه اون چت 

ن   نشون مردن ن سیر

 

 14#پارت

 

 

ه شد.  ن خت    ما با خش  به آرمی 

مسدددددددددددددددددددداری خدددددانواده - ددددددددددددددتون بود  و رسی رو  م  جدددددای  رسد
مرد ... اینکه ای  جوری نشددددددسددددددته از دید ، از رسی  یمیم

ت نداشششه... بگو دختر  براد تا ب همر  هم شده!   غت 

ومرد ن س  مرقر کشدددددددددددددددرد و دسدددددددددددددددشش را روی دسددددددددددددددت  ما 
 و صدانی دورگه گ ت: 

 گذاشت. پدرشو رش با نارامتر

از طعنددده و کندددایددده کددده بگدددذری ، آنر کددده رفدددت، دیگددده بددده  -
 گرده... جوی باز نیم

ومرد در سکوت چش  به د ان آقای شکری دوخت. آقای 
 اش پاک کرد و گ ت:  ای  رق را از روی پ شانن شکری دانه
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 زیدداد بددا ات دداقر کدده دور از چشددددددددددددددد  مددا افتدداده،  -
 
مندددگ بددا رسی

ممکنه. باید  ر هم  ن غت  ازدوا  روشدددددددددددددددنای  ایز و آرمی 
زودتر برای طالق اقدددا  کنر  و ای  دو ن ر رو بدده  قددد 

ه.    در بر ی شکل نگت 
 اری  تا گناه ب شتر

خون در رگهدای ومرددد منکمدد شددددددددددددددددد. رگ گردنش ور  کرد و 
ه شددددددددددد. مانند کوه آ شدددددددددد شددددددددددان  ن خت  مانند بتر زخیم به آرمی 

 آ ش درونش فوران کرد. 

  بودی... چطور تونسدددددددددددددددتر به ناموس تو م ر  خونهنر  -
؟ تو خودت ناموس نداشدددددتر با ناموس  مرویم رفتار کتن

کردی؟ چطور تونسدددددددددددددددتر بددددده ا تمددددداد م  م  ای  کدددددارو  
؟  خرانت کتن

ن به سددددددددددددددد نهچانه اش لرزید و با اش چسدددددددددددددددبرد. شدددددددددددددددانهی آرمی 
 صدانی خ ه نالرد: 

مسددددددددددددددددار ... به خدا م  جز روشدددددددددددددددنا چشدددددددددددددددم   ر م  - رسی
ی بدد ددندددددددده... نددیمنددیم ن دوندد  هم بددگدد ، چددون خددودمدد  چددت 
 دون . نیم

 ومرد با اخ  نگا ش کرد و گ ت: 
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ی نیمال یمگنددددد رو بدددداال اوردی و مددددا  - ن ، چت 
 
؟ مددددا رو گ دونن

 امم  فری کردی؟

ن تو یتن ندار .  -  به جون مادر  قصد چنی 

 بنال ببین  چه طور ما رو خونه خراب کردی؟ -

ن با نارامتر رسش را کیم باال آورد. سدددددد بک گ شیش باال و  آرمی 
ن یم ی خون بود. خونن که از شدددددددددددددددد. چشدددددددددددددددمانش کاسدددددددددددددددهپایی 
چکرددددد. دسدددددددددددددددتر زیر ش یماش جدددداری بود، روی لبدددداسدددددددددددددددبیتن 
 اش کشرد و گ ت: بیتن 

دیروز که روشددددنا رو گذاشددددت  آرایشددددگاه رؤیا به  زنگ زد  -
که باید م  رو ببینه. گ ت  کار دار ... تهدید کرد ا ه به 

زنه از دیدنش نر ، شددددددد  توی تاالر ج وی  مه فریاد یم
زنه و  روش رو به م  بارداره... بعد رگ دسددددددددشش رو یم

کنه. مک ور شد  بر  دیدنش... مرفانی زد  زا تبدیل یم
ن تهدید  که باور  نشددددددددد... از یک ماه قبل    مدا   می 
 و مسددددددددددددددداد ش به 

 
رو به ز.ون میورد... اما م  پای بچا

 روشنا گذاشت . 

 ی چشمش جمع شد و با خش  پرسرد: ومرد گوشه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 62  

شدددده الع اد ا کنه، بارداره و تو دیروز هم گ ت؟ مگه یم -
 تما گندی باال آوردی که ترسردی!    وا بدی... م

ن انداخت و سددددددکوت کرد. توان گ ت ش را  ن رسش را پایی  آرمی 
ن  نداشددددددت،  نوز از رکتر که خورده بود، از خودش خشددددددمگی 
بود. از شدددددددد  پ ش  زار بار از خدا مرگ خودش را خواسددددددددته 

کرد. دل توی بود. نگاه نگران  ما روی صدددور ش سدددنگیتن یم
د ددانش چشددددددددددددددد  دوختدده بود. وقتر دل  مدددا ن ود. منتظر بدده 

ن طوالنن شد با خشونت فریاد زد:   سکوت آرمی 

ن شدددددددددددددما افتاده؟ چرا الل  -  بی 
رؤیا کدو  گوریه؟ چه ات اقر

 شدی؟

ن انداخت و گ ت:  ن با نارامتر رسش را پایی   شهی 

ن د واشددون  - دیروز قصددد خودک ددی داشددته... توی ماشددی 
ن شددددددددده و یه تصدددددددددادب کوچرک یمیم کنند. به خاطر  می 
ن درگت  برمارستان شده بود و نتونست به شما ختر آر  می 

ی باال بده... اوضددددددددددددددددا  خریل بدی بود. االن  توی طبقه
امت یم ن    مراقاشه... داره استر  کنه. ما ی 

 

 15#پارت
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ن  کو  برد و دستانش را دور  ومرد به یکباره به سمت آرمی 
گردنش م ک  کرد. در مدددددا  کددددده سددددددددددددددد  در خ ددددده کردن او 

 یاد کشرد: داشت، فر 

ناموس... چه بالنی رسش دادی با اش هم کار کردی نر  -
که قصددددددددددددد خودک ددددددددددددی کرده و اون طور تهدیدت کرده؟ 

 چرا باید از جون خودش بگذره؟

ن در ما  که به   ما صددور ش را خراشددرد و جیغ کشددرد. آرمی 
 خرخر افتاده بود، نالرد: 

د  به جون مادر  یک ات اق ناخواسددته بوده... تا دیروز خو  -
دون  چه ات اقر افتاده... ختر از  ر م نداشدددددددددددت  و  نوز  نیم

رؤیددا دو.ددار م  رو تهدددیددد کرد تددا ازدوا  رو بدده    بزن ... امددا 
گ ت... م   اشددددد  روشدددددنا ... به جون مادر  دلر ش رو نیم

ی یاد  ن ست.  ن  م  چت 

نکنه رومت توی خواب ازت جدا شدددددددددددددده و کار خطا کرده،  -
  شت گوشا  مخم ره؟ نمک به مرو ... نکنه
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شدددد، فشدددار دسدددشش را روی با  ر ک مه که از د انش خار  یم
ن ب شدددددددددددددددتر یم کرد. ن سدددددددددددددددش بنددد آمددده بود. گ وی پردرد آرمی 

خرخر گ شیش اطرافران را به تکاپو انداخت. پدر ومرد بازوی 
ن نگاه کرد و  او را گرفت و  ق  کشدددددددددددددددرد. با خشددددددددددددددد  به آرمی 

 گ ت: 

آلوده نک ... دیگه مرقن دسشت رو به خون ای  آشغال  -
ن نمونده... پاشو بری .   برای گ یر

اش را پاک کرد و ن س زنان  ق  ومرد  رق روی پ شدددددددددددددددانن 
کشدددددددددددددددرددد. آب د ددانش را روی صدددددددددددددددورت آرمیتن کدده بدده رسفده 

 افتاده بود، پاشرد و فریاد کشرد: 

به و  توی کوچه و خرابون ا ه ج وی چشددددددددددم  ظا ر  -
، خونددت گردن خودتدده... اون  ه  دددددددددددددددی ی لکدداره    دختر

دیگددده دختر م  ن سددددددددددددددددددت... بعدددد از طالق روشدددددددددددددددندددا یددده 
د ، تدددا اون لکددده نندددگ توی دام  خودت ندددامددده یموکدددالدددت

ی ندددار . متر ا دده  بموندده... م  جز روشدددددددددددددددنددا دیگدده دختر
رد، به م  ختر ندید.   مر

  ما ایستاد و گ ت: 

 م  باید با رؤیا مرب بزن .  -
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 ومرد خروشرد: 

نددددددددداره اون دختر برای م  الز  نکرده. رؤیددددددددانی وجود  -
 مرده... 

  ما مرصانه با اخ  نگا ش کرد و با خش  پاسخ داد: 

م  باید دلرل ای  رسدددددددددددددددوانی رو ب هم . روشدددددددددددددددنا داره نابود  -
 شه. ای  مرد  که مرب درست و درمونن به ما نگ ته. یم

  مه  ن سدددددددددددددددت زن...  ر هم بوده، بوی تع  ش داره خ ه -
 آد  بزدل و نر کندده. مر  روشدددددددددددددددنددا کدده دل بددیم

ن قن ه چنی  رسی
 داد. 

ن با شدددد ردن اسدددد  روشددددنا با ک  دسددددت روی پ شددددانن  اش آرمی 
کش.رد و اشدددددک از چشدددددمانش رسازیر شدددددد. مال خرا ش برای 
 یچ کس قابل در  ن ود. ن همرد چگونه خانه خراب شد و 
ن خدددانو  نر  نگدددایه بددده مدددال  آرزو دددایش بر.ددداد رفدددت. شدددددددددددددددهی 

 ستاد و گ ت: خراب  رسش انداخت و کنار  ما ای

، بری  طبقه باال... ا ه یم -  خوای رؤیا رو.بیتن

ن کدده  مددا در را بدداز کرد، چهره ی رنددگ پریددده و نزار رؤیددا  می 
ن روی پ شددانن  اش پ ش چشددمش ظا ر شددد. او    مول آرمی 

ک ودی و زخ  کوچا داشددددددددددددت.  ردو مات و م هوت به    
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ه شدددددددند. ومرد با دیدن چهره برگرداند. ی رؤیا نگا ش را خت 
 رؤیا که فریاد ایشان را ش رده بود، با صدانی ن ر  گ ت: 

ی نداره... م  بود  که  اشقش شد   - ن تقصت  بابا، آرمی 
ن تا دیروز رومش  و خواست  اونو به دست برار ... آرمی 

نداشت، چه ات اقر افتاده...      ختر

ومرد در ما  که از فشدددددار  صدددددتر در مال خ ه شددددددن بود، 
مت او دراز کرد و مشددددددددددددددشش به زممت به دسددددددددددددددشش را به سدددددددددددددد

ی راسدددت دختر  برخورد کرد.  یل او را  ق  کشدددرد و شدددانه
ن افتددداد.   مزمدددان مدددانندددد کویه  ظر  فرو ریخدددت و روی زمی 
ن به  ش در فضددای خانه پرچرد. آرمی 

صدددای جیغ  ما و دختر
ن  رس ت خود را به ومرد رساند و با زممت او را به روی زمی 

ن خانو     با دستر لرزان به اورژانس زنگ زد. خواباند. شهی 

آقای شدددددددکری لیوان آنر آورد و روی صدددددددور ش خا  کرد. اما 
گت  پرسدددددددتاری وارد چشدددددددمانش باز نشدددددددد. بعد از دقایقر ن س

خانه شدددددددددددددددد. بعد از معاینه با قرص زیر ز.انن و وصدددددددددددددددل کردن 
 رسیم مالش را جا آورد. پرستار گ ت: 

رد  شدددددددده... ت ش شدددددددددید با   شددددددددده به ق اش فشددددددددار وا -
 الزمه به برمارستان بری  تا چکار کامل انکا   شه. 
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ن   �😘😘�ممنون از لرالی نازنی 

 

 برای خانه ی سوخته باز

 شاید  شود خانه ای بنا کرد 

 دل سوخته را بگو چه کنر  ؟

 

 ��شاپر  گمشده 

 

 16#پارت

 

 

ومرد با نارامتر رسش را به سمت دیوار چرخاند تا چشمش 
 زمزمه کرد:  به رؤیا نر تد. 

بیتن که مرد ، یمای  ق   دیش  باید از کار مر تاد و یم -
 داره کار یم

 
 کنه. م  برمارستان برا ن ست . با پرروگ

  ما با دست روی صور ش کش.رد و غرید: 
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ن.  -  خدا نکنه...  دشمنات بمت 

 ای را نشان داد وگ ت: پرستار ن م کرد، برگه

ن بود. باید اینکا رو امضدددددددددددددددا   - کنرد که خودتون از م  گ یر
 راضن به  مرایه با ما نشدید. 

ومرد به سدددددددددددددختر دسدددددددددددددشش را دراز کرد و برگه را امضدددددددددددددا کرد. 
 پرستار رسی تکان داد و گ ت: 

متما در ارس  وقت به برمارسدددددددددددددددتان برو و چکار کامل  -
وندددددده... مددددددا مقط   ن .ددددددان ق  تون نددددددامت  انکددددددا  بددددددده... ضن

ونش کردی .  ن  مت 

کرد.  ما با ترس به مرفهای یملرزید و گریه رؤیا از ترس یم
رسش تکره داد و داد. رؤیا به دیوار  شدددددددددددددتپرسدددددددددددددتار گوش یم

ن نشدددسدددت. با خرو  پرسدددتار و  سدددته شددددن در خانه  روی زمی 
ن به سددددددددمت در رفتند.  ن و آقای شددددددددکری به  مراه آرمی  شددددددددهی 

 آقای شکری گ ت: 

 بدا   صددددددددددددددد بت کنرد.  -
 
ه خدانوادگ برای چندد دقرقه بهتر

ه.  ماجرا رو از ز.ون تون  شنشید، بهتر  دختر
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ومرد پ   روی    گذاشدددت و ن س  مرقر کشدددرد.  ر سددده 
ون رفتند. به م ض اینکه در  سددددددددته شددددددددد،  ما با  از خانه بت 

 دو دست روی رس رؤیا کش.رد و غرید: 

ن  -   مدددده رو نددددابود کرد. ب ی 
 
خدددددا لعنتددددت کندددده، کدددده زندددددگ

 
 
بددددابددددات بدددده چدددده روزی افتددداده! چطور دلددددت اومدددد زنددددگ

شور اون دلت ر.ونت رو به    بریزی... مردهخوا ر مه
نددددد، کدددده ننددددگ بدددده بددددار آورد... رسی  بر تو... چطور  رو بتر

، تقصت  تو بوده؟
 
 روت شد، ج وی  مه با

آقای صدددددداقت دسدددددت  ما را که سددددده بار بررسوصدددددورت رؤیا 
 سریل زد، را به  ق  کشرد و گ ت: 

شدددددددددده دون  مالت بده... اما ای  را ش ن سددددددددددت... نیمیم -
شته رو با ای  کار ا پاک کرد... باید قبل از ای  ات اق گذ

ا فکر یم ن  کردی. به ای  چت 

مرد دوخته شددددد. لرزش  چشددددمان  ما به چشددددمان پر مرِب پت 
داد. بغضدددش را فرو خورد و چشدددمانش از درد درونش ختر یم

ه شدددددددددددد. رؤیا به گریه افتاد. در مران  ش خت 
با خشددددددددددد  به دختر

  قش نالرد:   

؟نازدونهچره دختر  -  ت نارامته؟ اومدی دادخوایه کتن
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 چش  و رو... چطور دلت اومد... خ ه شو نر  -

 دختر پر بغض و کینه نگا ش کرد و مران مرفش پرید. 

ی  م شدده روشددنا رو از م  ب شددتر دوسددت داشددشرد.  مه -
تر بود  کردن... م  خوشددددگلفامرل از روشددددنا تعری  یم

است ک  به م  خو اما اون م  وب بود... من  دل  یم
دیدید... من  تون فقط روشنا رو یمتوجه کنه... اما  مه

 خواست ک  دوست  داشته باشه... دل  یم

  ما با خش  خروشرد: 

چشد  سد رد ما تو رو دوسدت نداششر ، ای   مه نازوادات  -
ی  وسددددددددددددددددددددددایددددددددل رو برات فرا   رو ت مددددددددل یم کردی  و بهتر

 کردی ؟یم

 قددل کددل خددانواده بود و  چدده فددایددده کدده  م شدددددددددددددددده روشدددددددددددددددنددا  -
مرفاش پ ش شما ارزش داشت. االن مال و روز  رو دیدی، 

 اصال برات مهمه چه بالنی رس  اومده؟

بالیره که خودت رس خودت اوردی... کاش کیم انسددددددددددان ت  -
 !  داشتر

 رؤیا با صدانی فروخورده نالرد: 
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سدددددددددددددددوزه... بدده خدددا م   داشددددددددددددددد  چرا دلتون برای م  نیم -
ن بود  و  تونسدددددددددددددت  به  سدددددددددددددت ... وقتر درد  رو نیمآرمی 

شددما بگ ، مک ور شددد ، خود  وارد  مل  شد ... روشدنا 
ای مه  ن سددددددددددددددددت... مردددونن بره بدده در ... اون برا   ره

 چرا؟

  ما با چشمانن از مدقه درآمده رسش را تکان داد: 

کرد و خوا ری چرا... اون کددده  م شدددددددددددددددددده از تو دفدددا  یم -
 کرد. یم

 

 17#پارت

 

ندار ... برای م  ادا ای اون  یچ ارزشی م  دوسدددددددددشش  -
 نداشت چون شما اونو ب شتر دوست داششرد. 

 پدر.زرگش با تخس  رسی تکان داد و گ ت: 

، دلرددددل رفتددددار  - ای کدددداش بدددده جددددای اینکدددده مسددددددددددددددددددادت کتن
کردی... نه اینکه با دیگرون رو در خودت جسددددددددددددددتکو یم

... فکر کردی نر   خوا رت رو نابود کتن
 
یم تمو  زندگ رسی
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ن روی ویرونددده دل یددده ن ر دیگددده رامتددده؟ خونددد ه سددددددددددددددددداخیر
 کردی؟دختر  ما بودنت رو باید تابت یم

 ایش تند  ما با مرص نر  نگایه به پدرشو رش کرد. ن س
 زد. شد و ق اش در گ شیش یم

؟پدرجون یم -  شه تمومش کتن

ه شد. اشا لرزان   یل رسی تکان داد و به نر  ر   رسش خت 
ن  ریخت و منتظر غ ترد. رؤیا اشدددددددک یماز کنار صدددددددور ش پایی 

دلسدددددددددددددددوزی مادرش بود. زیه خرال باطل!. با درد به مادرش 
 نگاه کرد و نالرد: 

م  هم کار کرد  که  یچ کدومتون م  رو ندیدید؟ چرا  -
ده... م  االن    بابا فقط برای روشددددددددنا سدددددددد نه چاک یم

ککای زندگیتون ...  ر کاری کرد  به خاطر رفتار شدددددددددما 
ب نردددددد... دلتون برای روشدددددددددددددددندددددا ز  م  رو نیمبود...  نو 

 سوزه... یم

مرد آیه کشرد و گ ت:   پت 

زیبددانی تو بدده جددانی اینکدده تو رو متواضدددددددددددددددع کندده، ازت یدده  -
دختر خودخواه و لکش  سدددددددددددددددددددداخدددددت... توی ای  مددددددت 
 م شدددددده رسنماز  د ا کرد ، ا ل   ددددددی و راه درسددددددت رو 
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... مع و  ن سدددددددددددددددددت چددده گندددایه کرد  کددده د دددا   پرددددا کتن
 کاب نشد. مست

 
 
ه شددددددددددددددددد.  ما با کالفا با نگایه پرمعنا به صدددددددددددددددورت  ما خت 
نگا ش را به سددمت رؤیا سددوق داد. قبل از اینکه مرقن بزند، 

 رؤیا با گریه گ ت: 

شدددددددددددددددمدددا االن  بددده دفدددا  از اون اینکدددایردددد و اون بال رو رس  -
ن آوردید، وگرنه بود و ن ود م  براتون مه  ن ود.   آرمی 

کرد، امددا راب بدده مرفهددا گوش یمومرددد ن س زنددان بددا مددا  خ
داد. رمقر برایش باقر نمانده بود. مرکتر از خود نشدددددددددددددددان نیم
 پدر.زرگ رو به رؤیا گ ت: 

چون روشدددددددددددددددنا با ق   مهر.ون و رفتار متی ش توی ق    -
ت  م شدددددددددددددددده  مه جا داشددددددددددددددددت و تو بارفتار ای بچگانه

... اون خانویم یمیم کرد و با تو خواسددددددددتر اونو ا یت کتن
کرد... ما شددددددددددددددددا د رفتار  ردوی شدددددددددددددددما  رفتار یمبه نریم

بودی ...  ردوی شما    برای ما  ایز بودید... زمانن از 
کرد، تا کردی  که اون مظ ومانه سددددددکوت یماون دفا  یم

تو نارامت ن ی و تو مردون دار بودی... متخس   که به 
  نوان یه بزرگتر توی تر. ت تو کوتایه کردی . 
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یددا نگددداه کرد. رؤیددا از مرفهددای پدددر.زرگ ومردددد بدددا ن رت بددده رؤ 
 امساس مقارت کرد. سکو ش که طوالنن شد،  ما غرید: 

مرفای گذشدددددددددددددددته دیگه فایده نداره... فقط بگو چه غ    -
ن گنددددایه کردی کدددده کددددارمون بدددده ای  جددددا رسدددددددددددددددرددددد؟ یم  آرمی 
 
گ

ن یم  آرمی 
ی نیمنداره... از طرقن ن دونه... ای  سدددرابازیا گه، چت 
؟ بگو ق  ضره بارداری دروغه... یعتن هم

ن باردار .  -  سرابازی ن ست مامان... م  از آرمی 

ن ب ند  ما و دسدددتر که روی صدددورت خودش کش.رد، فضدددا   ی 
ه شد. به زممت  را دگرگون کرد. ومرد با ومشت به رؤیا خت 

ه کرد. روی مبل سدده ن ره نشددسددت.  رق روی پ شددانن  اش رسی
ون یم  : آمد، گ تبا صدانی که از ته چاه بت 

کشدددمت... ت  به  ات کور ت... م   ر دوی خود  یم -
 کن . شما رو با دست خود  ک   یم

 یل با نارامتر رسی تکان داد. صددددددددددور ش از رسی  رس  شددددددددددده 
بود. ز.انش ق ل شدددده بود. سدددکوت سدددنگیتن ماا  شدددد. رؤیا 
ن  آمت  بددا چشدددددددددددددددمددان پراشددددددددددددددددک  نگددایه بدده جمع کرد. نگدداه ت قت 

کرد. به مادرش نگاه اطرافرانش روی صدددددددددددور ش سدددددددددددنگیتن یم
 کرد و گ ت: 
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 شه خصوض مرب بزنر . ا ه یم -

ن را باز کرد.   کشدددددددددددددددرد و در اتاق خواب ما ی 
 ما ن س  مرقر

چندی  بار به ای  خانه آمده بودند و به م رط آشنانی کامل 
ش گرفت و او را به  داشدددددددددددددشند.  ما ن شدددددددددددددگونن از بازوی دختر

 داخل اتاق پرت کرد و غرید: 

 آبرو... نکرد . تو چه غ   کردی، نر ت بگو تا خ ه -

 

 18#پارت

 

 

ن شدددددددد ... به خدا دسدددددددت خود   - مامان م   اشددددددد  آرمی 
 ن ود... کاردل  بود. 

.ه  ای به  شت دست خودش زد و گ ت:  ما با خش  ضن

خددا مرگ  بدده... آخده لعنتر چطور تونسدددددددددددددددتر دل بده نامزد  -
 خوا رت بدی... آخه تو آدیم؟ 
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مکاره  ر گ به فکر خودشددددددددده... خونر مامان توی ای  بازار  -
ن دل  رو اسددددددددددددددت  خودش کرد و به جز خود  ک دددددددددددددد برا   آرمی 

 مه  ن ود. 

ن کاری کرد  - خ ه شددو چشدد  سدد رد... راسدشش رو بگو... آرمی 
 که تو به سمشش کشرده شدی؟

ن انداخت و گ ت:   رؤیا با گریه رسش را پایی 

ن تپش  -  بود با دیدن آرمی 
نه... کاش کاری کرده بود. مدنر

کرد، یا گرفت .  روقت با روشددددددنا بگو و بخند یمق   یم
شدد. وقتر فهمرد  کرد، مال  بد یمی به روشدنا یمتوجه

تونسدددت  ج وی امسددداسددد   اشددددقش شددددد ، که دیگه نیم
ن  یچ وقت به م  توجه خاض نشدددون  رو بگت  ... آرمی 

ن  خواسدددددددددددددددت، گنا ه. م  بود  که دل  یمنر  نداد... آرمی 
ن مال م  باشه.   آرمی 

 دست مادرش م ک  روی رسش کش.رده شد. 

 خاک بررست کنند. آخه تو آدیم؟ -

رؤیا که ج زوولز مادرش را برای روشدددددددددددددنا دید،  زمش را جز  
مادر را  کرده بود تا واقعرت را برای مادرش بازگو کند، ت قت 

  انه گ ت: به جان خرید و با لبخندی فات
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دو ماه پ ش که تولد دوسددددت  بود، شددددما به زممت اجازه  -
 دادی م  بر ، یادته؟

ه شد. کیم فکر کرد.    ما با دلهره به صور ش خت 

 آره یادمه.  -

ه شددد. گشیا انتقا  مال  با بدج  دد تما  به چشددمان مادر خت 
د. بدش را یم  خواست از مادرش بگت 

ی کددده بددده شدددددددددددددددمدددا گ ت ، جشددددددددددددددد  ت - ن ولدددد برخالب اون چت 
دددداشدددددون اومده  مخت ط بود.  مه دوسدددددتا  با دوسدددددت  رسد
بودنددد، جز م  کدده تنهددا بود . دوسدددددددددددددددت  پرسدددددددددددددددرددد، )چرا 
ددندار ؟( من  پ شدددش درددل کرد . گ ت  که  دوسدددت  رسد
توی خانواده ک   ست که  اشقش ، و  اون به م  

ن ندامزد توجدده نیم کنده... دوسدددددددددددددددت  ختر نددداشددددددددددددددددت، آرمی 
... گ ت بگو براد روشدددددددددددناسدددددددددددت... یعتن م  بهش نگ ت 

 اینکا... 

 ما از درون گر گرفت. خشددددددددددددددد  تما  وجودش را فرا گرفت. 
 مانده بود، چه بگشید. 

 خ ... بعدش هم شد؟ -

 رؤیا ن   تازه کرد و گ ت:  
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... اما باید ای  موضدددددش  مول یه یم - دون   صدددددبانن  سدددددتر
ن م  و شددددددددما بمونه... جز شددددددددما به ک دددددددد نیم تون  راز بی 

 مرب دل  رو بزن . 

.ه  ای کش.رد. چشمان  ما گرد شد. با خش  روی بازویش ضن

... چه گندی باال آوردی...  -  خ ه شو لعنتر

رؤیا از درد اشددددددک از چشددددددمانش رسازیر شددددددد. ل هایش را روی 
د. جای کتک کرد،  انی که بار اول بود، نوش جان یم   فرسی

 سوخت. لبخندی مو یانه روی ل  نشاند. یم

... متر به بابا... بابا قول بده، ای  راز رو  -
 
به  یچ کس نا

 کشه. م  رو یم

ن   ...  - ؟ آرمی   یعتن هم

ن    نیم -  دونه، چطور ات اق افتاده... آرمی 

 ما با بهت به د انش چشدددددد  دوخت. در برابر نگاه و لبخند 
ش ک  آورده بود. رؤیا از ترس اینکه صددددددددایش  شدددددددرطانن دختر

ه آرایم کندددار بددده گوش پددددرش برسددددددددددددددددددد، رسش را ج و برد و بددد
گوشدددددددددددددددش زمزمدده کرد. گ ددت آنچدده کدده ر  داده بود و پرده از 
پ ردی  ا ش برداشددت. پرده که کنار رفت  ما با ق تر پر درد 
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مو ای دختر  را در مشددددددت خود گرفت و سددددددریل م کیم به 
 صور ش کش.رد: 

... لعنت به تو... کاش دیروز مرده بودی و  - تو شدددددددددددددددرطانن
ه دنرا میومدی و ای  شددددددددددددددد... کاش مرده ب روش  زا یم
دید ... الیه داغت رو ببین ... چطور دلت روزا رو نیم

... یم دونن اون اومدددددددد، روشدددددددددددددددندددددددا رو اینطور ندددددددابود کتن
 بدبخت چه مال و روزی داره... ای خدااا... 

خورد، صدددددای جیغ و شددددیون رؤیا که زیر دسددددت  ما کتک یم
 پددددر.زرگ را  راسدددددددددددددددددان بددده اتددداق کشددددددددددددددددداندددد. بعدددد از دقدددایقر بدددا 
پادرمرانن  یل صددداقت د وا فرصدد ه پردا کرد.  ما روی نگاه 
ددددددش را نداشدددددددت. روزگار  دددددد و پدر مرسد کردن به صدددددددورت  مرسد
سدددریل م کیم به صدددور ش کش.رده بود تا گذشدددته را از ا ماق 
ون بکشد. صدای زنگ در به صدا در آمد.  چاه فراموشی بت 
ن با دیدن  ن خان  وارد خانه شدددند. شددهی  آقای شددکری و شددهی 

 وروی رسخگون رؤیا ل  گاید. رس 

 

 19#پارت
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ه آرو  باشددددددددرد.  رهم باشدددددددده باید نر  -
صدددددددددا  ما جون بهتر

توی خودمون م ش کنر . با د وا و کتک مشکل مادتر 
 ره. شه و آبرومون ب شتر یمیم

 ومرد با دیدن مال خراب  ما رو به آقای شکری گ ت:   

ددددددددددددددت  - ن نددداری . فردا بددا  رسد برای مددا دیگدده مرقن برای گ یر
کن . ا دده یددک بددار بدداد طالق اقدددا  ک . م     اقدددا  یم

شو برات ختر براره،  رست از کنار روشنا رد شده، جنازه
 کن . کادو پیچ یم

ون   با دسددددت به پدرش اشدددداره کرد و به  مراه  ما از خانه بت 
ن شدددددددددددددددددده بود و نددای ن س  زدنددد. پددا ددایش چون کوه سدددددددددددددددنگی 

 
 
خواسددت، تا یمکشددردن نداشددت. دلش یک خواب  م شددا

 ددددای پدددددرش چشدددددددددددددددمش بدددده آدمهددددای اطرافش نر تددددد. طعندددده
خاطرات سدددددددیم گذشدددددددته را در    ش بردار کرد. خاطرانر که 
ده بود. رؤیا در ق   او  سدددددددددددددددالها بود به ورطه فراموشی سدددددددددددددددتم

 برای  م شه مرد. 

ش روی دوشدددددددددددددددش   ما درمانده بود با بار سدددددددددددددددنگیتن که دختر
ن قدداض مدداندد د. ا ر یددک ک مدده از گددذاشددددددددددددددددت و ز.ددانن کدده از گ یر

رسددددرد، مرگش متیم بود...  ای رؤیا به گوش ومرد یممرب

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 81  

شددددددددددد و راه نکانر برای ای  درد از درون چون شددددددددددمع  وب یم
نداشدددددددت. باید تا آخر  مر بار ای  درد و رسدددددددوانی را به تنهانی 

 کشرد. به دوش یم

 

پرچرد. به یمکنار پنکره ایسدددددددددتاده بود. صددددددددددا ا در گوشدددددددددش 
دددان ددد  خوش ت ِپ چشدددد   بازی  رسد ه بود.  رسد توی کوچه خت 

 دددای خریدددد رو.روی در   سدددددددددددددددیل تدددازه وارد م  ددده بدددا ک سددددددددددددددددده
یشددددان ایسدددددتاد. از چند ماه پ ش که به آپارتمان رو.رونی خانه
ک دددددددددددددددی کرده بودنددد، نظرش را ج دد  کرده بود. قدددب نددد اتددا 

ی جددذاب و رفتددار متی ش در دل او کدده پددانزده ن ود، امددا چهره
او  ب شغ بود، راه باز کرده بود. ق اش مدا  او را  سدددددددددددددداله و در 

کشدددداند، تا شدددداید دقای  کوتایه در مال گذر  شددددت پنکره یم
دددددددددددددد  ق اش مانند اسددددددددددددددد  مسدددددددددددددددابقه  او را ببیند. با دیدن  رسد

گرفت.  ر شدددد  با رؤیا ای دل شددددیتن تاخت و ت ش گر یمیم
 رفت. به خواب یم

 )ق ب  با  ش  تو شاپرگ طالنی بود، 

 خندیدیپرید و تو یمو  یمدر ا

 وفانی شاپر  طالنی گ  شد در غبار نر 
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  نوز  به امرد یک نشانه چش  در را  (

پا ایش سدددددددددددسدددددددددددت شدددددددددددد و پنکره را ر ا کرد. خانه بوی مرگ 
داد. صدددای سددکوت گوشدش را کر کرده بود. دلش آشدوب یم

ی از پدددددددددرو مددددددددادرش ن ود. صدددددددددددددددددددددددای داد و  بود.  نوز ختر
و به ت ش سدددددددددددددددیخ کرده بود. دلهره و فریادشددددددددددددددددان در کوچه م

نگرانن مال تهو ش را ب شدددددددتر کرد. نگرانن تا مغزاسددددددتخوانش 
رسددرده بود. در  ری ب سددت سددا ت نصددقن از گوشددت ت ش 
.ان ق اش باال رفت. به  س زیاد ضن آب شدددددددددددددددده بود. از اسدددددددددددددددتر
ی  گوشی پناه برد تا ل ظات کشدددددددددددار انتظار را به نو  سددددددددددتم

مکددازی را چددک کرد.  یچ پرددایم  کنددد. برای بددار  زار  دنرددای
 ن ود. 

زیر لددددد  زمزمددددده کرد، )لعنتر الاقدددددل دلردددددل ای  ندددددامردیدددددت را  
، تا از ای  برز  ر ا یمیم شددددددددددد (. پراما از مینا رسدددددددددرد. گ تر

ی از خودت به  بددددددددده(.  نوشدددددددددددددددتدددددددده بود، )نگرانت ، یدددددددده ختر
انگشددددددددددددشش روی اسدددددددددددددمش نشدددددددددددددسددددددددددددت و تماس را برقرار کرد. 

 صدایش در گوشش پرچرد. 

ی ندددادی... مرد  و زندده  - ؟ چرا  یچ ختر
هم شدددددددددددددددددی دختر

 شد . 

ی نداشت  که بد .  -  ختر
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ی نشد؟ از خانواده - ن ختر ؟ از آرمی  ؟یعتن هم  ش هم

زده گ ت ؟ ل هایش مس مرکت نداشدددددددددددددددت. بهتچه باید یم
ه شد. سکو ش مینا را به مرب وا داشت.   به رو.رو خت 

؟ -  روشنا؟ خونر

 رکرد. بغض س نه سوزش به یکباره ت

 د ، مینا... نه... خوب ن ست ... دار  جون یم -

 

 21#پارت

 

رفددت، ک رددد در ق ددل چرخرددد و نگدداه  ردو  وا رو بدده تدداریا یم
ای که  ای زنانهبه سدددددددددددددددمت در چرخرد. ومرد با دیدن ک ش

ای ای داغان و شددددددددددددددددانه شددددددددددددددددت در دید، یا  گشیان با چهره
ن کشددددددددددرده یم شددددددددددد. افتاده وارد خانه شددددددددددد. پا ایش روی زمی 

 روشنا با نگرانن به سمشش رفت. 

 ت پریده؟بابا هم شده چرا رنگ -

ومرد به مینا نگایه کرد و رسش را به چپ و راسددددددددددددددددت تکان 
 داد. 
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-  .   ر م

 اما...  -

 ی رمقش زمزمه کرد: دسشش را باال برد و با ته مانده

 ا .  نوز زنده -

به سمت اتاق رفت و در را به آرایم  شت رسش  ست. نگاه 
ت زده روشددددددددددددددنا به در آپارتمان کشددددددددددددددرده شددددددددددددددد. مادرش با مت 

خراش خورده رو.رویش ایسدددددددددددددددتاد. با دیدن  صدددددددددددددددورنر رس  و 
چشمان م هو ش اشک در چشمانش م قه زد. مینا با دیدن 
اوضدددددددددددددددددا  سدددددددددددددددالیم کرد و بددا  ک دده خدددامدداف ن کرد و رفددت. 

ن گوش آدیم را کر یم کرد. با  سدددددته شددددددن در سدددددکوت سدددددنگی 
 بازوی مادرش را به آرایم لمس کرد و نالرد: 

؟ مامان بگو هم شده؟ چرا انقدر داغونرد  - ن  ؟ هم گ یر

ن نشدددددددددسدددددددددت.  اشدددددددددکش رسازیر شدددددددددد و زانو خ  کرد و روی زمی 
 دسشش را روی رسش گذاشت و نالرد: 

س که مرقن برای  - س مادر... نتم جرگر  سددددددددددوخته مادر... نتم
ن ندار .   گ یر

 مامان ق ب  توی د نمه... مقمه بدون  چه به رس  اومده!  -

  ما با بغضن گ وگت  نالرد: 
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بددخددش کدددددددده  ددر هم بددوده از مدد  رو بددبددخددش دخددتر ... بدد -
 کوتایه م  بوده... 

دلش به مال نزار مادر سدددددددددددوخت. دسدددددددددددشش را روی صدددددددددددورت 
 خ س مادر کشرد و گ ت: 

 مرد  و ای   مه غ ... گریه نک  مامان... کاش یم -

ش گذاشددت. در ما  که   ما با زاری دسددت روی د ان دختر
ش زل زده بود، نالرد:   به چشمان پرخون دختر

ه که  ر هم یم -  ک ی تقصت  منه... مادرتون بمت 

 سوخت. برآش ت. نباید مادرش به گناه نکرده یم

 مامان گناه رؤیا گردن خودشه نه شما...  -

 تر.یشش نکرد ... بد کرد ...  -

ن نیم داد. زخ  ق اش تت  کشدددددددددرد. ای  مرفها دردش را  سدددددددددکی 
مانند  ق اش دو.اره رس.از کرد و زار زد. درمانده و مسددددددتخصددددددل

ه شدددددددد.  م   کودگ یشر  با چشدددددددمان پراشدددددددک به مادرش خت 
فاجعه انقدر زیاد بود، که به زنده بودنش شدددددددددددددددک داشدددددددددددددددت. 

 چطور  نوز ق اش تپش داشت؟
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یاد  شددددددد  سدددددددوزانن که سدددددددالها در دل داشدددددددت، رساپایش را به 
آ ش کشددددرد. آن چشددددمان  سددددیل ز ری به جانش ریخته بود 

 کرد. یمکه مرور زمان  م  فاجعه را مشخا 

زیر بودنش ق اش را به تپش انداخته بود شرک پوشی و رس.ه
آبرو بودنش  مان ق   پرتپش را به آ ش کشدددددددددددرده و ماال نر 

بود. چقدر رس  و سدددددددددددد رد شددددددددددددده بود تا از زیرز.ان خوا رش 
ن را فهمرددددده بود. از  ن کدددده  مکالسدددددددددددددددش بود، نددددا  آرمی  مددددا ی 

ه ن دو سدددددددددال از او بزرگتر ن شددددددددد رده بود، آرمی  ، یک سددددددددال ما ی 
 در مال آماده 

 
جه دددددددددی درس خوانده بود و در   ده سدددددددددالع

شدددددددددددددددددن برای کنکور بود. یددک روز بدده طور ات دداقر دیددده بود، 
رود... امددان از د  کدده بددا  یمبرای درس خواندددن بدده  شددددددددددددددددت

اش  شت با  طرفهک وتر ج د با  شد و مرعادگاه  ش  یک
 خانه شد. 

تاریکشدددددددددددددددان پرت کرد. آفتاب صددددددددددددددددای در اتاق او را به خانه 
غروب کرده بود و  یچ کس نددانی برای روشددددددددددددددد  کردن چراغ 

 نداشت. صدای خشدار پدرش در گوشش پرچرد: 

 به مادرت یه آب قند بده... دیگه گریه زاری  سه...  -

    مادرش باال رفت. صدای   
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 20#پارت

 

 

ل رفتدددارش خدددار  از ارادهبددده    اش بود. مینددا    افتددداد. کنتر
 ان شد. با التماس گ ت: نگر 

  ایز  گریه نک ... االن مرا  پ شت...  -

گوشی را قطع کرد و رسش را روی دسدددددددددددددددتهایش تکره داد. زار 
زد بر مرگ آرزو ایش، بر شدددددد  نااامش، بر دنرای کورقن که 
با خنکر ز رآ ی ش تما  امساسات پاکش را به آ ش کشرد. 

ه  قش در فضدددددددای خانن سدددددددش بند آمده بود و صددددددددای   
 ایش را فریاد زند. توانسددت، تما  ضددکهپرچرد. در تنهانی یم

به شعری که کنار تاب وی غروب خورشرد روی دیوار اتاقش 
ه شد.   نص  بود، خت 

 تو اشک ، درد ، آ  ) نر 

شران برده ز  یاد، مرغ درمانده، به ش  گمرا  
َ
 آ

 تو خاکستر رسد ، خاموش نر 

 ...(ی م ، دل با شوقنشهد دیگر در س نه
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ن زمددددددددانن کدددددددده خودش را خوشدددددددددددددددبخددددددددت   روی زمی 
تری  دختر

ن آوردن ای  تدداب و را از روی دیوار یم دانسددددددددددددددددت، قصددددددددددددددددد پددایی 
داشت. ماال تاب و نشانگر مال و روزش شده بود و واقعرت 

کش.رد. با خشددددددددددد  به سدددددددددددمت قاب پردردی را به صدددددددددددور ش یم
ن کش.رددددد. قدددداب  کس دون ره یشددددددددددددددددددان  کو  برد و روی زمی 
خانه شدددددددکسدددددددتتن ن  ن ود. با خشددددددد  قاب را برداشدددددددت و به آشدددددددتم

 ا را روشدددددددددددد  کرد و قاب را روی شددددددددددددع ه رفت. یا از شددددددددددددع ه
 انی که در مال زیاد شدددددددددددن انداخت. گیج و گنگ به شددددددددددع ه

ه شد. اشک دا ن روی پوست صور ش جاری شد.   بود، خت 

صدددددددددددای زنگ وامدشددددددددددان که به صدددددددددددا در آمد، با چشددددددددددمانن 
ه شدددددددددددددددد. مینا با نگرانن به اطراب  خ س و تبدار به آی ون خت 

اش در کرد. خدددا را شدددددددددددددددکر کرد، زمددان معرکده خددانوادهنگدداه یم
کوچه مینا کنارش ن ود. در را باز کرد و ن س  مرقر کشدددددددددرد. 
اشدددددددددددددددکهایش را پاک کرد و در  وامد را باز کرد. مینا ن س زنان 
رو.رویش ایسددتاد. با دیدنش، اشددکش رسازیر شددد. در آغوش 

و خوا رانه زار زدند. مینا کنار گوشدددددددددش زمزمه    فرو رفتند 
 کرد: 

الیه بمت   برای دلددت... اون نددامرد هم بدده رست اورده؟ تو  -
 که از دیش  تا ماال نص  شدی. 
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  زد... جرگر  رو سدددددوزوند، مینا... آت ش به جون و  سدددددتر  -
 ا ؟مینا چرا م   نوز زنده

ش وار روی صددددددددورت خ سددددددددمینا مران گریه دسددددددددشش را نوازش
 کشرد. 

ن... چرا تو!  -  الیه م  قر.ونت  ش ... دشمنات بمت 

 نابود شد  مینا... آت ش  زدن و خاکستر شد .  -

 شه... بگو هم شد... آخه چرا؟  نوز باور  نیم -

 مینا با بیتن بو کشرد و گ ت: 

 از ککا مراد؟ -
 
 ای  بوی سوختا

خانه کشددرده شددد. با دیدن مک  نر  ن اراده نگا ش سددمت آشددتم
 روی اجاق  راسان به سمت اجاق گاز مرکت کرد.  آ ش

خوای خونه و خدا مرگ  بده... دختر دیوونه شددددددددی؟ یم -
؟  بابات رو به آت ش بک ی

 
 زندگ

کرد، دو ک گت  از کشددددددددددوی زیر در ما  که شدددددددددددت  آب را باز یم
ون کشرد. با کمک دو ک گت  آن مک  آ ش را درون  اجاق بت 

ن س رامتر کشددرد  سدد نک انداخت. با خاموش شدددن شددع ه
 و به سمت روشنا چرخرد: 
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از تو بعرده روشدددددددددنا... ای  چه کاریه؟ م   م شددددددددده تو رو  -
کن ، زد . در  یمبه قوی بودن و بااراده بودنت موال یم

 .  سخته... درد به جون  باید به خودت برانی

روشددددددنا بدون  یچ پاسدددددد ن روی مبل نشددددددسددددددت و رسش را به 
دو.اره جاری شدددد. بعد از  ایش  شدددتر مبل تکره داد و اشدددک

دقایقر  ر دو آرا  شدند. آنقدر اشک ریخته بود که چشمه 
اشدددددکش خشدددددک شدددددده بود. برایش درددل کرد و گ ت چه بر 

اش بود. از رؤیا که رسش آمدده. میندا دوسددددددددددددددددت دوران کودگ
 تر بود. تر و م ر خوا رش بود، به او نزدیک

نده بود. مینا با شددددددددددد ردن ماجرا شدددددددددددوکه شدددددددددددد. د انش باز ما 
دانسدددددددددددددت، چه بگشید تا از ای  مک  بزرگ اندوه ک  کند. نیم

ه بودند.   در سکوت به    خت 

 

 21#پارت

 

رفددت، ک رددد در ق ددل چرخرددد و نگدداه  ردو  وا رو بدده تدداریا یم
ای که  ای زنانهبه سدددددددددددددددمت در چرخرد. ومرد با دیدن ک ش

ای ای داغان و شددددددددددددددددانه شددددددددددددددددت در دید، یا  گشیان با چهره
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ن کشددددددددددرده یما شددددددددددد. فتاده وارد خانه شددددددددددد. پا ایش روی زمی 
 روشنا با نگرانن به سمشش رفت. 

 بابا هم شده چرا رنگت پریده؟ -

ومرد به مینا نگایه کرد و رسش را به چپ و راسددددددددددددددددت تکان 
 داد. 

-  .   ر م

 اما...  -

 ی رمقش زمزمه کرد: دسشش را باال برد و با ته مانده

 ا .  نوز زنده -

فت و در را به آرایم  شت رسش  ست. نگاه به سمت اتاق ر 
ت زده روشددددددددددددددنا به در آپارتمان کشددددددددددددددرده شددددددددددددددد. مادرش با مت 

صدددددددددددددددورنر رس  و خراش خورده رو.رویش ایسدددددددددددددددتاد. با دیدن 
چشمان م هو ش اشک در چشمانش م قه زد. مینا با دیدن 
اوضدددددددددددددددددا  سدددددددددددددددالیم کرد و بددا  ک دده خدددامدداف ن کرد و رفددت. 

ن گوش آدیم را کر یم کرد. با  سدددددته شددددددن در سدددددکوت سدددددنگی 
 بازوی مادرش را به آرایم لمس کرد و نالرد: 

؟  - ن  مامان بگو هم شده؟ چرا انقدر داغونرد؟ هم گ یر
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ن نشدددددددددسدددددددددت.  اشدددددددددکش رسازیر شدددددددددد و زانو خ  کرد و روی زمی 
 دسشش را روی رسش گذاشت و نالرد: 

س که مرقن برای  - س مادر... نتم جرگر  سددددددددددوخته مادر... نتم
ن ندار .   گ یر

 امان ق ب  توی د نمه... مقمه بدون  چه به رس  اومده! م -

  ما با بغضن گ وگت  نالرد: 

مدد  رو بددبددخددش دخددتر ... بددبددخددش کدددددددده  ددر هم بددوده از  -
 کوتایه م  بوده... 

دلش به مال نزار مادر سدددددددددددوخت. دسدددددددددددشش را روی صدددددددددددورت 
 خ س مادر کشرد و گ ت: 

 مرد  و ای   مه غ ... گریه نک  مامان... کاش یم -

ش گذاشددت. در ما  که  ما با  زاری دسددت روی د ان دختر
ش زل زده بود، نالرد:   به چشمان پرخون دختر

ه که  ر هم یم -  ک ی تقصت  منه... مادرتون بمت 

 سوخت. برآش ت. نباید مادرش به گناه نکرده یم

 مامان گناه رؤیا گردن خودشه نه شما...  -

 تر.یشش نکرد ... بد کرد ...  -
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ن نیم ق اش تت  کشدددددددددرد. ای  داد. زخ  مرفها دردش را  سدددددددددکی 
ق اش دو.اره رس.از کرد و زار زد. درمانده و مسددددددتخصددددددل مانند 
ه شدددددددد.  م   کودگ یشر  با چشدددددددمان پراشدددددددک به مادرش خت 
فاجعه انقدر زیاد بود، که به زنده بودنش شدددددددددددددددک داشدددددددددددددددت. 

 چطور  نوز ق اش تپش داشت؟

به  یاد  شددددددد  سدددددددوزانن که سدددددددالها در دل داشدددددددت، رساپایش را 
آ ش کشددددرد. آن چشددددمان  سددددیل ز ری به جانش ریخته بود 

 کرد. که مرور زمان  م  فاجعه را مشخا یم

زیر بودنش ق اش را به تپش انداخته بود شرک پوشی و رس.ه
آبرو بودنش  مان ق   پرتپش را به آ ش کشدددددددددددرده و ماال نر 

بود. چقدر رس  و سدددددددددددد رد شددددددددددددده بود تا از زیرز.ان خوا رش 
ن کدددده  م ن را فهمرددددده بود. از مددددا ی  کالسدددددددددددددددش بود، نددددا  آرمی 

ه، یک سددددددددال  ن دو سدددددددددال از او بزرگتر ن شددددددددد رده بود، آرمی  ما ی 
 در مال آماده 

 
جه دددددددددی درس خوانده بود و در   ده سدددددددددالع

شدددددددددددددددددن برای کنکور بود. یددک روز بدده طور ات دداقر دیددده بود، 
رود... امددان از د  کدده بددا  یمبرای درس خواندددن بدده  شددددددددددددددددت

اش  شت با  طرفهشد و مرعادگاه  ش  یک ک وتر ج د با 
 خانه شد. 
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صددددددددددددددددای در اتاق او را به خانه تاریکشدددددددددددددددان پرت کرد. آفتاب 
غروب کرده بود و  یچ کس نددانی برای روشددددددددددددددد  کردن چراغ 

 نداشت. صدای خشدار پدرش در گوشش پرچرد: 

 به مادرت یه آب قند بده... دیگه گریه زاری  سه...  -

 رفت.    مادرش باال صدای   

 

 22#پارت

 

 

ی به اسددددددد  رؤیا نداری ... فکر  - تمومش ک  زن... دیگه دختر
ستون چالش کردی...  ن امروز توی قتر  ک   می 

 ای خدا... ای  چه بالنی بود به رسمون اومد...  -

خانه برود. رنگ صددددددورت  ن پدر با رس به او اشددددددداره کرد به آشدددددددتم
خانه رفت و  ن با مادرش سددددددددددد رد شدددددددددددده بود. با  ک ه به آشدددددددددددتم
دسددتان لرزانش لیوان آب قندی آماده کرد و برگشددت. ومرد 

 ای  ما لیوان را گرفت و کنار  ما نشددددسددددت. صدددددای ضددددکه
 کش.رد. باال رفته بود و به رسوصورت خود یم
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 دی . تقصت  منه ومرد... داری  تاوان  س یم -

صدایش با ش ردن ضکه مادر به زاری تبدیل شد. ی نر گریه
 دو نگایه انداخت. ومرد درمانده به  ر 

، دوتانی برای م  شدددیون ای بابا... م  یم -
ن گ ، گریه نکنی 

... تمومش کنرد.  ن  واویال راه انداختی 

ی روشدددددددددددددددنددا را قطع کرد و از ترس بدده صدددددددددددددددددای فریددادش گریدده
 سکسکه افتاد.  ما روی زانو ایش زد و نالرد: 

کدددددددداش مددرده بددود ... کدددددددداش رسزایددمددددددددانددش مددرده بددود ...  -
 د  و خدا... مر کاش... خود  یم

 ومرد مران مرفش پرید و فریاد کشرد: 

کاش اون مرده به دنرا میومد و ای  جور رسدددددددددددددددوای  ال   -
 شدی ... انقدر خودت رو مقرص ندون... نیم

روشددددنا گیج و منگ به د ان  ر دو چشدددد  دوخت و با بغض 
 نالرد: 

 شه به من  بگرد، ماجرا چره؟ یم -

  ما با دست روی س نه کش.رد و گ ت: 
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-  ، ه مددادر... تو فقط  زاداری  شدددددددددددددددقددت رو بکتن ندددونن بهتر
بهتر از دونسددددددددشنه... فکر ک   ر دو مردن... سددددددددوگواری ک  و 

 فراموششون ک . 

شه؟ م  باید ب هم ، هم با   شد ای  جور خونه مگه یم -
 خراب ش ... 

ومرد با نارامتر روی مبل نشست. دسشش را  شت گردنش 
 کشرد و گ ت: 

دی .  رچه زودتر قاضدددددددددای طالق توافقر یمری  تفردا یم -
ه.  ون بهتر  از زندگرمون برن بت 

ن مرقن بود. از قبل دردش  از شدددد  پ ش منتظر شدددد ردن چنی 
 را کشرده بود، ماال نسات به ای  موضش  رس شده بود. 

 فقط بگرد چرا؟  -

  ما نالرد: 

 رؤیا...  -

ومرد گ دان کنار دسدددددشش را به دیوار رو.رویش کش.رد و فریاد 
 د: ز 
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اسدددد  اون لک  رو نرار... اسددددمش رو  شددددنو  خونه رو به  -
س... اون لکاره از خون کشدددددددددددددد ... اون یه  رزهآت ش یم

 م  ن ست... 

ن ب ندی کشددددرد و دسددددشش را  از ترس ز.ان روشددددنا بند آمد.  ی 
ن جمالت زشددددددددددددددتر از  روی د انش گذاشددددددددددددددت. تا به مال چنی 
پدرش نشددددددددد رده بود. سدددددددددکوت ت  ن ماا  شدددددددددد. دیگر ک ددددددددد 

أت مرب زدن    نداشدددددددددددددت. تا نرمه شددددددددددددد    ر کدا  در جر 
افکار خود غرق بودند. نه غذانی خوردند، نه آب به گ شیشان 
رسرد.  ر سه در سکوت پاش از ش  به اتاقهای خود پناه 
 مانده را در تنهانی خود ر ا کنند. ای  

بردند. تا اشددددددکهای باقر
 برپا ویرانن بعد از طوفان جای ترمر  نداشت. جهن  سوزانن 

را به خاکسدددتر نشدددانده بود.  شدددده بود که ق   و روا  ر سددده
انقدر بد شدددددددددکسدددددددددته بودند که دیگر نای ایسدددددددددتادنن برایشدددددددددان 

 ددددای آن دختر دلمرده را بددددا نمددددانددددده بود. ک ددددددددددددددد بددددایددددد خرده
 کرد. انداز جمع یمخاک

 

موله را کنار زد و لباسدددددددددش را پوشدددددددددرد. دسدددددددددتر روی صدددددددددورت 
چشددددددمانش را جمع کرد. نگا ش درب و داغانش کشددددددرد. درد 

روی آینه بخار گرفته خشک شد. جای سال  روی صور ش 
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نمانده بود. پ   راسددددددددشش چنان ور  کرده بود که به سددددددددختر 
شددددد. آیه از ته دل کشددددرد و از مما  خار  شددددد. از    باز یم

پدددرش بددا دیدددن او اسدددددددددددددددتغ ر  گ ددت و وارد اتدداقش شدددددددددددددددددد. 
ش بدتر بود. مادرش با کش.رده شدددددِن در از صدددددتا ف ش برای

ه شد و گ ت:   چش  پر اشک به صور ش خت 

کن ... خدا ازت نگذره که آبروی شدددددددددددددت   رو ماللت نیم -
 ای  چند ساله رو یه شبه به باد دادی. 

ی راه ن سددددددش را بند آورد. رسافکنده به سددددددمت  بغض گ و گت 
ن  ن او را در رفیر در ورودی وامدشدددددددددددددان رفت. صددددددددددددددای شدددددددددددددهی 

 مستخصل کرد. 

ن انداختر داری یمککا؟ رس  - ری؟ باید جواب ت رو پایی 
  س بدی... 

 

 23#پارت

 

 

 آب د انش را به زممت قورت داد و به آرایم گ ت: 
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بدددددایدددددد اول بدددددا رؤیدددددا مرب بزن . بعددددددش بدددددا ددددداتون مرب  -
تر...  ر بالنی خواسدددددددددددددشرد، زن . گردن م  از مو باریکیم

رس  بردداریددد. نددارامددت بودیددد، خود  رو رس بدده ن سدددددددددددددددددت 
 تون رامت شه. تا خرال  مه کن ،یم

ن دو قد  ج و رفت و بازویش را کشرد. با بغض نالرد:   شهی 

؟ چطور  - چطور دلدددددت اومددددد بدددددا اون دختر ای  کدددددارو کتن
؟ روشدددددددنا رو ول کردی، روت یم شددددددده، توی آینه نگاه کتن

ش رو  مدده رسانددهچسدددددددددددددددبردددی بدده ای  کدده رفتددار سدددددددددددددددبددک
 دیدن؟

 با خش  فروخورده غرید: 

نک  مامان... از دیروز تا االن به اندازه  داغ دل  رو تازه -
 ده سال پت  شد ...  سه... 

 ا را دو تا یا باال رفت با گامهای ب ند از خانه خار  شد. پ ه
ن  د. ما ی  دددی و  شددددت در  وامد چهار ایسددددتاد. زنگ را با تخنن فرسد

 در را باز کرد. با دیدن برادرش اخیم کرد و گ ت: 

ن تو  - و روشدددددددددددددددنددددا جدددددانی خدددددا ازش نگددددذره ک ددددددددددددددد کدددده بی 
 انداخت. 
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ن خوا ر تنها ک دددددددد که  نوز  ره ای او را ق ول داشددددددددت،  می 
 دلسوز بود. با مهر.انن دستر روی مو ایش کشرد و گ ت: 

 بدایدد تنهدانی بدا اش مرب  -
ن خددای من  بزرگه... برو پدایی 

 بزن . 

ن آورد و به مال زمزمه گ ت:  ن صدایش را پایی   ما ی 

.. دل  برات از االن ده. ای  ا کش.دده درسدددددددددددددددتدده قورتددت یم -

سدددوزه... م  به شددددت مشدددکوک ... مواسدددت رو جمع یم
ون بکش.   ک  و راست و دروغ رو از توی مرفاش بت 

 دسشش را روی کت  او گذاشت و به نریم گ ت: 

... مواس   ست.  - ن  خاله قزی برو پایی 

 ا ه مواست بود، االن روشنا توی خونه بود نه ای ....  -

کن ، تو پرروتر هم م  سددددددددددکوت یمخکالت نکشددددددددددااا...  ر  -
. یم  شی

ن  ن به صددددددددددورت ک ود رؤیا دوخته شددددددددددد. ما ی  نگاه پراخ  آرمی 
 ن م کرد و در ورودی را باز کرد و رفت. رؤیا با اخ  غرید: 

 چه  ک  یادت افتاد، یا اینکا منتظرته!  -
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ن بددا تعکدد  بدداال پریددد. قدددیم ج و رفددت.  ابروی راسددددددددددددددددت آرمی 
 ت. قدیم  ق  رفت. نگا ش ترس به دل رؤیا انداخ

 چته، ط بکاری؟  -

آره ط بکدددار ... فقط بددده منددده بددددبخدددت بگو م  گ بددده توی  -
  ریته دسدددددت زد ، که خود  یاد  ن سدددددت... چه جادونی به 
 کار بردی که االن گیج و گنگ میون ص رای م رسی ... 

 پوزخندی زد و لاش را با ز.ان خ س کرد. 

 باور کن  یادت ن ست؟  -

ن به  ت تغیت  مالت داد. دسشش را تکان اخ  آرمی  بهت و مت 
 داد و گ ت: 

آخه لعنتر تو هم داری که تو رو به  شدددددددددددددق  ترجیح بد ...  -
ت دیروز یه مرقن زدی و به خاطر روشددددددددددددددنا و آبروی خانواده

 اشددددت  خودت رو بک ددددی تا روشددددنا سددددکوت کرد ... وگرنه یم
ه...   به  ات کور ت نم نتر

بری ، شدددددددددازده... خرالت اینکه م  او و... پراده شدددددددددو با     -
 اشدددددددددددددددت  بعددددددد از مرگ  تو بری اون کرد ، یمخودک دددددددددددددددی یم
ی و توی دلددت به    رضددددددددددددددددهروشدددددددددددددددنددای نر  رو توی بغددل بگت 

 بخندی؟
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ن با ش ردن اس  روشنا ق اش تت  کشرد. فریاد زد:   آرمی 

خ ه شدددددددددددددو... اسددددددددددددد  روشدددددددددددددنا رو به ز.ونت نرار... م  که  -
 به ک شدددددت دار یم

 
ی... وگرنه زودتر از روز دون ، یه ریا

مدددی... وای بددده روزی کددده اون ریدددگ  روش رساغ  میو 
رو پردا کن . مرده و زنده تو برای م  فرقر نداره... فکر 

 ترس ؟کردی از تو یم

 

 24#پارت

 

 

ترش و دیروز اونکور رنگدددددددت پریدددددددده بود؟ ا دددددده یعتن نیم -
، اونکور دسددددددددت و پاتو گ   خودت به خودت شددددددددک نداشددددددددتر

ن رو.رو نیمنیم  کش.ردی! کردی و شا  به شا  به ماشی 

... فقط یم - خواسدددددددددت ، توی اون ترس؟... تو  ددی ن سدددددددددتر
، دل تاالر ج وی چش  کل فامرل با دروغانی که یم

 
خوای با

... الاقل با ای  کار  ج وی چشدد  دوسددت و  روشددنا رو نشددکتن
 
 
 ش نشد . دشم  ای  ات اق نر تاد و با   رسشکستا
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دددددددددددددددی تما  نامهرؤیا   ون کر ش را باز کرد و با خونرسد ای را بت 
 کشرد. ج وی صور ش تکان داد. 

کرد . م دددددال بود، بدددددا بدددددا ای  ندددددامددددده تو رو    ندددددابود یم -
خونددددن ای  ندددامددده پددددر  تورو زندددده بدددذاره. ای  ندددامددده رو 

دادی... ریخت و نخونده، داشددددددددتر زیر دسددددددددشش جون یم
 ت رو توی آینه دیدی؟قرافه

رنر دختر رو.رویش مات و م هوت بود. نامه را از  سددددددددت فط
ون کشددددرد و خواند.  ج وی چشدددددمش تکان داد. از دسدددددشش بت 

 زد. رنگش از خش  به ک ودی یم

؟ م  گ بدده تو  -   ریتدده ای  اراجر  چردده اینکددا نوشدددددددددددددددتر
 تکاوز کرد ؟ آخه تو آدیم که بهت نگاه کن ؟

اش را ج وی صددددددددور ش تکان پوزخندی زد و انگشددددددددت سددددددددبابه
 و گ ت:  داد 

او و... مراقدد  مرب زدنددت بدداش... کدداری نک  بدده جددای  -
اینکدددده بری  رس سددددددددددددددد ره  قددددد بددددا کیل شدددددددددددددددددددا ددددد یدددده روزه 
ب رستمت توی م  دونن تا آب خنک بخوری... مشدب 

ی بهت نیم ن گ ، از اینه که  اشدددددددددددددددقت ... باش... ا ه چت 
دی... دون  شدددددددددوکه شددددددددددی و داری واک ش نشدددددددددون یمیم
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ا  خودت رو نگدده  دار... قراره یدده  مر کنددار     س امتر
 کنر  و... 

 
 زندگ

 دست روی شکمش کشرد و ادامه داد: 

 تمره  شقمون رو بزرگ کنر .  -

ه شد و گ ت:   با چندش به مرکت دسشش خت 

 فقط بگو چطور ات اق افتاد؟ -

لبخند روی لبانش نقش  ست. گا  کوتایه برداشت و س نه 
ن ایسددددتاد. دسدددددشش را روی زخ به سددددد نه خشددددمگی  پای  ی شدددددت 

 چشمش گذاشت و به نریم گ ت: 

اون شدددددددددددد  مهمونن رو یادته؟ اومدی دنبال  و م  مال   -
 بد بود؟ 

ن تکددان داد و دسددددددددددددددددت رسد رؤیددا را از روی  رسش را رو بدده پددایی 
 صور ش کنار زد. 

 خ !  -

وقتر توی اتاق م  رو با اون مال دیدی، نشدددددددددسدددددددددتر کنار .  -
ای که خو زل زدی به چشددددددددددددما  و گ تر  اشددددددددددددقیم... گ تر یم

ت تمو  شددددده و یم خوای برای تو باشدددد . گ تر که دیگه صددددتر
 ...  طعم  رو بچ ی
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اش نشددسددت. دسددت الغرش دو.اره به  رق رسد روی پ شددانن 
سدددددمت صدددددور ش ب ند شدددددد. با خشددددد  دسدددددت رسد   ریتر که 

 رو.رویش ایستاده بود را  ق  زد و گ ت: 

 سددددددددددددددگ... آخه چرا باید به تونی که اصددددددددددددددال  -
ن   ی 

 
دروغ مرا

 کرد ، نظرداشته باش .  ت نیمنگا

 سند مرفا  تا   ت ماه دیگه توی دستاته.  -

ن کالفه دستر به صور ش کشرد و دور خودش چرخرد.  آرمی 
 زیر ل  زمزمه کرد: 

ن کدددداری کدددده یم - کن ، آزمددددایش دی ان   ددددت مدددداه دیگدددده اولی 
تونن بددده چشدددددددددددددددمدددا  نگددداه کتن و دروغ ایددده... اونوقدددت ببین  یم

؟
 
 با

 باور کن  یادت ن ست؟ دروغ؟ یعتن  -

ن او را از جا پراند.   صدای فریاد پرخش  آرمی 

 و  س چرا م  یدداد  نمردداد؟ لعنتر بگو داری دروغ یم -
 
گ

از ای  رسدرگیم نکات  بده... ای  بازی کور  رو تمومش 
 ک . 

به دور خود چرهن زد و با خشددددددددد  زیاد مشدددددددددشش را روی دیوار 
از درون آ ش  کش.رد. درد در اسددددددددددتخوانهای دسددددددددددشش پرچرد. 
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گرفته بود. مانند ک  که در مال غرق شدن باشد، ن سش 
بند آمده بود. رؤیا با ا تماد به ن س باال ج و رفت و  شدددددددت 

 رسش ایستاد. 

 دروغ ن ست شازده... سند دار .  -

 

 25#پارت

 

 

ی رؤیا خونش را با خشددددد  به سدددددمشش چرخرد. نگاه پراز افاده
 داد و گ ت:  به جوش آورد. با دست گردنش را فشار 

دروغدددددددده... دروغدددددددده... م  از وقتر پددددددددا توی ای  م ددددددددل  -
ب نه... بگو گذاشدددت ، فقط چشدددما  روشدددنا رو دیده و یم

؟ چرا ای  کارو با م  یم ، لعنتر  کتن

رؤیا گوشی از کر ش در آورد و بعد از کیم جستکو به سمت 
ن خ  شد و گ ت:   آرمی 

، باور یم - ؟با چشمای خودت ببیتن  کتن
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یش منکمد شددددددددددددددددد. نگا ش با تردید و بهت به خون در رگها
ه ماند. انگشدددددددددددددت رؤیا روی صددددددددددددد  ه زده شدددددددددددددد و  گوشی خت 
ن مدار  سدددددددددته یک اتاق خواب پخش شدددددددددد. با  فر یم از دور.ی 

رفدددت، جدددا دیددددن خودش کددده ت و خوران بددده سدددددددددددددددمدددت رؤیدددا یم
خورد. رؤیا بدون لباس روی تخت افتاده بود. با رسی افتاده 

ی کدده  روی تخددت خوابرددده. بعددد از چنددد زل زده بود بدده دختر
 دسدددددت روی صدددددور ش کشدددددرد. چرهن به دور 

 
ل ظه با کالفا

خود زد و دو.اره کنار تخت نشددددسددددت. به آرایم پتو را کنار زد. 
دسددددددددددددتانش به آرایم پ ش رفت. با دسددددددددددددت روی صددددددددددددور ش را 

لغاید. ر شددددددده گرفت. دسدددددددت او بود که روی بدن دختر  یم
شددددد. فقط تصددددشیر بود و به جانش افتاد. صدددددانی شدددد رده نیم

تصدددشیر.  مکاری رؤیا و اونی که رسش روی گردن او خ  شددد 
 و تصشیر قطع شد. 

 ای  ساختگره...  -

دو.اره دست رؤیا روی ص  ه چرخرد و فر   دیگری پخش 
ون  شدددددددددددددددددد. بدددا دیددددن خودش کددده ومشدددددددددددددددردددانددده لبددداس از ت  بت 

کرد، روا از ت ش جدا شددددددد. کشددددددرد و رؤیانی که کمکش یمیم
دید. مرد، اما آن صددددددددددددددد نه را نیمد،  مان ل ظه یمماضن بو 
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آید. دسددددددددددددددشش را گایه مرگ    یک مو بت به مسددددددددددددددداب یم
 روی گرکگا ش فشار داد و نالرد: 

ا رو توی کابوسددددددددددددددد   - ن یا خدا... نه... دروغه... م  ای  چت 
کرد ، یه خواب شددددددددددددرطانن دیده بود ... تا امروز فکر یم

ن کددددددداری بوده... لعنتر هم کدددددددار کردی؟ م  چطور  چنی 
 کرد ؟... ای  یک دروغ بزرگه... 

 رؤیا خندید و گ ت: 

مرد باش و با شدددددددکا ت کاری که کردی رو ق ول ک . با ای   -
ن دیگددددددده ، چت  ای مرفهدددددددا جز اینکددددددده خودت رو کوچدددددددک کتن

شددددددددده. بذار ای   شدددددددددقر که از تو توی دل  دار ، نصددددددددد بت نیم
پدرو برا  بمونه... م  به خاطر تو و  شقر که بهت داشت ، 

  رو از خود  رنکوندددد  و برای مدددادرو خوا ر و کدددل خدددانواده
 م شددددددددددددددده از دسدددددددددددددددت دادمشدددددددددددددددون. ماال تو باید تکره گاه م  
... م  در اون شدددددددددددد  کذانی با اون مال خراب  گول اون 

باشی
ن تو رو خورد  و خود  رو  س رمت کرد ...    شق  گ یر

و ور ت شیدددددل م  نددددددده... م  رسوتددددده ای  مدددددداجرا رو در  - رسی
 باشه که تو یمم

 
ن سادگ ... رار ... م اله به  می 

 
 گ

... برای م  مغ طه  - خر.زه خوردی باید پای لرزشدددددد   شددددددیتن
 نک . 
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یه ن ن نگا ش روی جهت  ی روشدددددددددددددنا چرهن زد. ق اش آ ش آرمی 
گرفت و مالش منق   شد. چه آرزو انی که در رسداششند. 

یشددددددددددددددددددان روی دیوار زو  نگدددا ش روی تددداب وی  کس دون ره
ی بددده یدددادش بدددایدددد فکر یمشدددددددددددددددددد.  ن کرد.  ر چددده تقال کرد، چت 

 نرامد. با دست راست روی رسش کش.رد و گ ت: 

ی یدددداد  نمردددداد؟  - ن خدددددا لعنتددددت کندددده،   ریتدددده... چرا م  چت 
 خدایا خودت یه نشونن به  بده... 

 شاید به ن عت ن ست، یادت براد!  -

راق شد.   با خش  به سمشش بر

د ا ک    ن   م  رو به خاک سدددددددددددددددراه نشدددددددددددددددوندی... برو  -
ن طور آچمز بموندددده... وگرندددده ب هم  ک دددد  زدی بددددا   می 

ستونت یمدستای خود  روونه ... ی قتر  کن ،  وضن

 رؤیا جیغ بن  ی رسداد و غرید: 

با م  مشدب مرب بزن... چه بخوای چه نخوای، باید  -
،  س...   تا آخر  مرت کنار  بمونن

ن قدیم پ ش رفت و با انگشت روی شقرقه .هی آرامی  ای ضن
 وار گ ت: زد و زمزمه
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ون  -  شددددددد  مضددددددد ک و دسدددددددت و پا چ  ترت رو از رست بت 
د ، تدددا وقتر کدددارای طالقتون رو انکدددا  ک ... بهدددت اجدددازه یم

... امددا بعدددش بددایددد مرد  مردددی، برای  شدددددددددددددددقددت  زاداری کتن
... م  تمو  ق ب  رو دودسددددتر به تو پ شددددکش   م  باشی

 
زندگ
ه تو  سددددددددد ر  کرد ... قول کن ،  مونطور که جسدددددددددم  رو بیم
 د  خوشبختت کن . یم

... شددددددددرطان... آرزوی اینکه صددددددددام  ق   م   - تو شددددددددرطانن
 بری. باشی رو به گور یم

 خوا ر  دید..  -

 

 26#پارت

 

 

ی و ا ال  جر  کن ... م    - کدددددددداری نک ، خود  بر  کالنتر
ر ... باید ماجرا روشددددددددددددددد   شددددددددددددددده... بوی زیر.ار ای  خ ت نیم

 خوره. شام  یملک  داره به م

ت؟ ازدوا  م  با تو یک معام ه -
ا
 ست...  ههه... خ 

 با خش  به سمشش  کو  برد. 
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مردی و دو  اشدددددددددددددددت  یمخ ه شدددددددددددددددو   ریته... کاش دیروز یم -
ت خالص یم  شدن... خانواده از رسی

ن باش،  -  هه خندید ... خش.ه جوابت رو قبال داد . مطمی 
 کشرد . تو رو با خود  توی گور یم

 د انش را روی صورت دختر  پاشرد و فریاد زد:  آب

ت  بددددده روت برددددداد... آرزوی ازدوا  بدددددا م  رو بددددده گور  -
ن یم بری... اصدددددددددددددددال مس خونر به ای  ماجرا ندار .  می 

 گ ، منرصب شد . ر  درخونه پدرت و یماالن یم

رؤیا با خباتت نگا ش کرد و گوشی را در دسددددددددشش تکان داد و 
 گ ت: 

کن . هددا رو توی دنرددای مکددازی پخش یماونوقددت ای  فر م -
ن ن ری که شددددا د ای   شدددد  شدددده، ک دددد ن سددددت، بازی یماولی 

جز روشدددددددددددددددنا... اونوقت مرگ تدری ر روشدددددددددددددددنای امم  رو با 
... فکر کن  ختر داری، خوا ر چشدددددددددددددددمددددددددای خودت یم بیتن

  اشددددددددددد  و شدددددددددددر تهدیوونه
 
ی تو بود. ی م  از پونزده سدددددددددددالع

الدددده ق اش ت مددددل کندددده... در  ددددا رو ببیندددده م ددددوقتر ای  فر  
زنه، تو ضددددددددددددم  پدر     با دیدن ای  فر   رگ غت  ش باال یم

  اره. رو زنده نیم
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... نر  -  به تما  معنانی
ن تو یک روانن رسی  چطور تونستر چنی 

ن زدن م  و خوا رت، میدرت  ... برای زمی  فر یم رو تهره کتن
؟ مر  اون خانواده که تو لکه  خودت رو به مرا  گذاشددددددددتر

 .  ننگشونن

 کنار   معنا پردا یم -
 
کنه، شددددددازده. تو برای  شدددددد  و دیوانا

ی اما  روشددنا زیاد بودی... روشددنا نه خوشددگیل نداشددت نه  تن
س که امم  ی مار داشددددددددددددددددت. باید مر همرد اونن برندهمهره

؟   ن گذاشت ... اون هم  نباشه... م  برای دل  پا روی  مه چت 

و مهر.ون بود، تو انگشت شعور اون مول یه فرشته پاک نر  -
... باور  نیمی اون نیمکوچرکه شددددددددددده، شدددددددددددما دوتا خوا ر شی
 باشرد... 

 کن ... م  ککا و اون ش ته ککا؟خودم  باور نیم -

ن روی صددددورت به ظا ر زیبا  زیر خنده زد و نگاه پرن رت آرمی 
 اما شرطان ص شش چرهن زد. 

، تای   مددده آد ... چرا م ؟ تو کددده  م شدددددددددددددددددده یم - وی گ تر
 دانشگا تون کیل کشته مرده داری... 

آ  که رفتارت رو کنار روشدددددددددددددنا وقتر فهمرد  تو چقدر ایده -
ددددددددددددددی مول تو کمرابه... چند ماه بهت  دید . در ای  زمونه  رسد
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ن نشدددددددون داد . ا ه خودت  اقالنه رفتار یم کردی، چراغ سدددددددتر
د ، تا یک سددددددال شددددددد... قول یمکارمون به اینکا کشددددددرده نیم

شی که روشدددددددددددددددنا رو ری شدددددددددددددددر ته و شدددددددددددددددردای م  یمدیگه طو 
... صتر ک  و تماشا ک . فراموش یم  کتن

ون  از ای   مه وقامت شوکه شد. با صدانی که از ته چاه بت 
 وار گ ت: آمد، زمزمهیم

 خدا لعنتت کنه،   ریته... ازت متن ر .  -

 داره کددده بدددایدددد بگدددذره. م  صدددددددددددددددتر   -
ایراد ندددداره... این  زمدددانن

... مرددددان  شددددددددددددددد  و ن رت اندددددازه یددددک مو را  یمزیدددداده...  شی
 ست. فاص ه

ن با بهت نگا ش کرد. ق اش تت  کشرد.   آرمی 

؟ اون اراجر  رو بددداور نک . انگدددار زیدددادی رمدددان یم - خونن
تو ظا رت زیبا و  اتت کور  و متع نه... ک ددددددددددددددد مول 

تونه با یک روا فاسدددددو متع   یا  شدددده... وای م  نیم
ان ای اون بچه منقن باشددددددددددددددده... به روزت که جواب دی 

 پدری ازت درآر  که توی کتابا بنشیس ... 

رؤیا از شدت خش  دسشش را روی گوشش گذاشت و فریاد 
 کشرد: 
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ن کردی،  سه... م  رؤیا ...  -  خ ه شو...  ر هم تو ی 

ای لکاره... کاش دیروز مرده بودی... کاش دیروز طور دیگه -
 خورد... ت  به  اتت. رق  یم

... م  دیوونددددهز.و  - ا ... بددددایددددد م  رو خوب ن بدددده د   بگت 
 ...  شناخته باشی

 

 27#پارت

 

 

ی مسودی  هه... آره خوب شناختمت. تو یک برچاره -
دی... شاید االن که توی ای  مسادت، آخرش جون یم

 . ، اما بازنده ای  ماجرا تونی
وزی داشته باشی  مس پت 

ه شددددددددددد ن خت  د. ل ظ رؤیا ن س زنان به چشدددددددددددمان پر خون آرمی 
 )بازنده( خونش را به جوش آورد. 

، مراق  رفتارت باش...  - ماال که خوب م  رو شدددددددددددناختر
 کاری نک  روی نقطه ضع ت دست بذار ... 

ن با خش  چانه د و غرید: آرمی   اش را مران دو انگشت فرسی
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؟ موال چه غ   یم -  خوای بکتن

رؤیا بدون ترس پوزخند زد. رسش را  ق  کشدددددددددددددددرد و با ل   
 وری گ ت: مرص درآ

کن ، روشدددددددددنا ج وی چشدددددددددمت به لک  کشدددددددددرده کاری یم -
 کن ...  شه... زندگ ش رو نابود یم

ن از زور خشددددد  دسدددددشش به سدددددمت صدددددورت او باال رفت.  آرمی 
ل کرد. دسددددددددددددشش  ون زد. به زممت خود را کنتر رگ گردنش بت 
مشددددددت شددددددد، تا کار را به جا ای باریکتر نکشدددددداند. ا ر افسددددددار 

کور ش تدددددا ابدددددد روی دسدددددددددددددددتدددددانش   کرد، خوندلش را ر دددددا یم
ی  کار بود. به سددددددددددددوی در پا یم ماند. فرار از ای  شددددددددددددرطان بهتر

 تند کرد. صدای رؤیا را از  شت رس ش رد: 

فقط تا روز طالق فرصدددددددددددت داری تا رفتار و اخالقت رو  -
... از االن بهت توصددددره یم کن ، با م  شددددا  درسددددت کتن

 تو شا  نشو. 

  بدددده چددددارچوب کش.رددددد. از در ورودی رد شددددددددددددددددددد و در را م ک
انعکاس صدددددددددددددایش در کل سدددددددددددداختمان پرچرد. مالش بد بود، 
بدتر از زمانن که به ای  طبقه از جهن  پا گذاشدددددددت. باید آرا  

 شد و مغزش را به کار مینداخت. یم
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اش را به ت  کرد و به انتظار پدر ایسدددتاد. زمان مانتوی مشدددا
ن ج سدددددددده دادگا شددددددددان بود. د ر برابر مو ود رسددددددددرده بود. اولی 

ن وکرل مقاومت کرده بود. باید در ای  روز چشددددددددددددددد  در  گرفیر
شددددد و ت  به صددددور ش مینداخت. در ای  چشدددد  آن نامرد یم

مدنر که صدسال براو گذشت، نه خواب به چشمانش آمد، 
 نه خوراک درستر به بدنش رسرد. 

آمد و با رس  و ارسدددددددددددددددالن  ر روز با تماس مادرش به خانه یم
داشدددت. مانند روه رسگردان را رسپا نگه یمداروی تقشیتر او 

زد و تمرکزی روی رفتدددددددار و و مندددددددگ بددددددده اطرافردددددددانش زل یم
کشدددددددددددددددرددددد و بر وار جیغ یمکردارش نددددداشددددددددددددددددددت. گددددایه دیواندددده

کش.رددددددددد، گددددددددایه یددددددددک روز تمددددددددا  توی رسوصدددددددددددددددورت خود یم
ون نیمرختخواب یم  خوابرد و از اتاق بت 

 
آمد. مرل به زندگ

ق و  ارشددددد    نتوانسددددت به اندازه در دلش مرده بود. متر 
 یک رسسوزن شادی به دلش ببخشد... 

ون مانند  روسدددددددددددددددا نر   روا منتظر پدرش بود، تا از اتاق بت 
براید. از اتاق خواب پدر و مادرش بگو و مگوی ریزی ش رده 

شد. در ای  مدت به شدت روابط پدرو مادرش مششنج و یم
لزل شدددددددددددددددددددده بود. رفددددت و آمددددد  مو اممددددد و پدددددر.زرگ و  ن متر

 زیددداد شدددددددددددددددددده بود. ن ش و کندددایددده
ً
 دددای مدددادر.زرگ    نسدددددددددددددددبتدددا
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در.زرگ به مادرش زیاد شده بود و  ر بار که دیداری شکل ما
ن مدددددادرو پددددددرش ر  یمیم  بی 

 
داد.  یچ گرفدددددت، جندددددگ بزرگ

ن و فهمردِن دلرل ای   مه  را و نداشددددددت.  رغ تر به دانسددددددیر
نور  شدددددددد  در ق اش خاموش شددددددددده بود.  یچ امسدددددددداش به 

 اطرافرانش نداشت. 

ای درون آینه ی تکرده و ناآشدددددنج وی آینه ایسدددددتاد. به چهره
ه شدددددددددد. پوسدددددددددت صدددددددددور ش خشدددددددددک و نر  روا شدددددددددده بود. خت 
ی مت ر  دور چشدددددددمانش  یچ فرو ن نداشدددددددت. مانند مرده

ی سدددددددددرایه افتاده بود. آیه کشدددددددددرد و ط   چشدددددددددمانش م قه
 ادت  م شددده سدددمت پنکره انتهای سدددال  گا  برداشدددت. یاد 

 گذشته ن شتر به ق   خون ن ش زد. 

رفت و از آنکا با  خانه یم)به  وای درس خواندن به  شت 
مراق  خانه رو.رونی بود. مس  کیتر در درونش به غ ران 
افتاده بود. ای  مس برایش ناشدددددددددددناخته بود. دمای بدنش به 

دددددد مسدددددددایه را یمشددددددددت باال یم دید، ق اش رفت.  ر.ار که  رسد
  کیتر درونش امسدددداس یمتند یم

کرد. تپرد و یک رسخوشی
د. خواسدددددددت به  ر شدددددددکیل شددددددددلش یم ده، رسرا ش قرار بگت 
خواسددت، خواسددت. گایه ب شددتر یمو توجه او را یم دلش نگاه

ی  بود.    مکالیم با او برایش یک رؤیای شت 
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 توی کوچه سددددددددددددددالیم ردو بدل  
 
به مرور به رسدددددددددددددد   مسددددددددددددددایا

رسدددددرد. شدددددد و تپش ق اش با  مان سدددددال  سددددداده به  زار یمیم
ای کرده پروانه  ش  پنهانن و پرتپ ی که روز ا و ش هایش را 

بود، شدور و شدوق خاض در دلش برپا بود. مال خش ش را با 
ن توی دنرا  وی نیم  کرد.  یچ چت 

به  وای درس خواندن و  سددددددددددت کنکور زدن،  سدددددددددداطش را   
برد، تا شددددددداید دیداری ات اقر صدددددددورت  رروز به  شدددددددت با  یم

ن مرفهای  د. سدددددا  که وارد دانشدددددگاه شدددددد، برق نگاه آرمی  بگت 
ن را  ایش ک اشددددددددت. قای  موشددددددددک بازیمگو د ک  توجه آرمی 

ن    ج د  شددددددددت با  شددددددددده بود، بدون  ج   کرده بود. آرمی 
 ای در کار باشد. اینکه ایما و اشاره

 

 28#پارت

 

 

رفت و دنرانی با  ر نگاه و لبخندش روشدددددنا تا او  آسدددددمان یم
بدددددافددددت. گدددددایه کددددده تنهدددددا بود و توی کوچدددده زیبدددددا برای خود یم

زدند. با اینکه دیدند، چند ک مه مرب سددددداده یمیم مدیگر را 
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مرفها سددددددددددددددداده بود، اما چنان مرارنر در وجود دختر  ایکاد 
شددددد. چشددددمان کرد که صددددورت سدددد ردش مانند ل و رس  یمیم

 ای سدددددددراه پر شدددددددت دل کشدددددددرده و تقریبا درشدددددددشش با آن م ه
ن  ن را لرزانددده بود، امددا خشیشدددددددددددددددیر کرد.  ر مرکتر داری یمآرمی 

ن  ن به اطال ش یمیمآرمی  ش توسدددددددددددط ما ی  رسدددددددددددرد. کرد، ختر
ن و روشدددددددددددددددندددا  دددادت داشدددددددددددددددشندددد،  رروز گزارش خدددانددده و  مدددا ی 
ن در  مان سددددددال او  که  خانواده خود را به    بد ند. آرمی 
به آن م ل آمدند، در رشدددددددددددددددته معماری ق ول شدددددددددددددددد. بعد از 

دددددددددددددد مشیش دوسددددددددددددددددال توی کافه ای نزدیک  مان م  ه با  رسد
 مشغول به کار شد. 

ن وقتر ختر ق و  روشددددددنا در دانشددددددگاه مقوق را شددددددد رده آ رمی 
بود، توسدددددط خوا رش به طور پنهانن برایش پرایم فرسدددددتاد و 
او را به کافه د وت کرد.  ر دو خکالتر و دسددددددددددددشهاچه بودند. 

ن جعبددده ای خدددات  کددداری شددددددددددددددددددده ج وی در  مدددان دیددددار آرمی 
دسشش گذاشت. با لبخند نگا ش کرد و گ ت، ) خان  وکرل 

 دیه برای ق و  دانشکده مقوق ( درون جعبه پر از گل  یه
رس  بود و مرانش یک شددددددددال با طرا پروانه صددددددددورنر در  س 
ن  زمینه طوش داشدددددت. ق اش با دیدن آن گ های رس  آ شدددددی 

شدددان پرمرارت و مشدددتاق در نم گر گرفت. از  مان سدددال نگاه
گشدددددددددت. پرامهای یواشدددددددددا و دیدار ای پنهانن در کافه    یم
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ان چهدار سددددددددددددددددال طول کشدددددددددددددددرد. سددددددددددددددددال آخر دانشدددددددددددددددگاه را بدار 
ای گرفددت و شدددددددددددددددداش رنددگ و بوی تددازهگددذرانددد، کدده  شددددددددددددددد یم

ن و   به    نزدیک شدددددددد. خواسدددددددتگاری آرمی 
دلهایشدددددددان ب شدددددددتر

 مخال ت پدرش سدددددددخت
 
اش بود. آغاز یک تری  چالش زندگ

د جانانه با پدر!(  نتر

 ش صدددددای باز شدددددن در آپارتمان  مسدددایه رو.رو او را به واک
ن و پددددرش بدددا  واداشدددددددددددددددددت. رسیددددع خود را کندددار کشدددددددددددددددردددد. آرمی 
اخمهای در   فرو رفته، کنار ماشددددددددددی شددددددددددان ایسددددددددددتادند. نگاه 
ن به سدددددمت پنکره کشدددددرده بود. ط    ادت ای  مرکت  آرمی 

داد، درسددددددددددددددددت مول تما  آن سددددددددددددددددالها... ق اش تت  را انکا  یم
ن دسددددددددتر روی  کشددددددددرد. ن سددددددددش را در سدددددددد نه ماس کرد. آرمی 

ن شدددد. بعد از چند   اشپ شدددانن  کشدددرد و با خشددد  سدددوار ماشدددی 
ن مگان سددددد رد رنگ از کوچه خار  شدددددد. اشدددددک  ل ظه ماشدددددی 

توانسدددددددددددددت، آن  مه روی صدددددددددددددور ش جاری شدددددددددددددد. چگونه یم
 خاطره را فراموش کند؟

 روشنا دیگه نبین  پای اون پنکره بری!  -

 
 
مندددگ نگددا ش بدده سدددددددددددددددمددت  قدد  چرخرددد. لدد  گایددد و بددا رسی

 گ ت: 

 منتظر شما بود .  -
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رد آیه کشددددرد. در ای  مدت ک  مو ای سدددد ردش دو.رابر وم
 ایش ناموزون بود. دسددددددشش شددددددده بود. رنگش پریده و ن س

روی ق سدددده سدددد نه مشددددت شددددد. روشددددنا با نگرانن گایم به ج و 
 برداشت. 

 هم شدی، بابا؟ -

ون داد و گ ت:   ن سش را به زممت از س نه بت 

... بری  تا دیر نشده.  -   ر م

ون و صددددددددورنر رنگمادرش با چشددددددددمان رس   پریده از اتاق بت 
 آمد. مانتو به ت  داشت. با تعک  پرسرد: 

؟مامان شما    با ما یم -  آنی

  ما با اندوه به ومرد نگایه انداخت و گ ت: 

 نه  ایز ... باید تا یه جانی بر  و برگرد .  -

 ومرد با خش  تغت  کرد. 

ن توی خونه تا ما برگردی .  -  الز  نکرده...  شی 

 ومرد... انقدر مانع تراشی نک . الزمه  -

کرد. فریددداد پددددر مو بدده  دددا  و وا  بددده گ تگوی آنهدددا گوش یم
 ت ش سیخ کرد. 
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ون وقتر یم - گ  ندده، یعتن ندده... بدده و  پدداتو از ای  خوندده بت 
 بذاری، دیگه جات توی ای  خونه ن ست. 

انقدر لکبازی نک ... بذار یه بار به دل خود  رفتار کن ...  -
 خوا  باز  تاوان بد ... دیگه توانش رو ندار . نیم

بیتن ای  ق   ناسدددددددددددور داره به تمومش ک ... المصدددددددددد  نیم -
 زنه؟ ماال یه لج ک . زور یم

 

 29#پارت

 

 

ش نشده بود با دیدن  ی دستگت  ن روشنا که از مرفهایشان چت 
 پدرش، رو به مادرش گ ت: مال بد 

مددامددان، مددال بددابددا خوب ن سددددددددددددددددت... کیم مالمظدده ک ...  -
ن که م  آینه دقتون شددددددد ، کافره. تا یه مدت آ ش   می 

  س بدید... زخ  روی زخ  نزنرد. 

اش چکرد،  ما با دیدن اشددددا که از چشدددد  روشددددنا روی گونه
 به گریه افتاد. 
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-  ..
 
 . دردت به جون ، گریه نک . باشه  ر هم تو با

ش  به سدددمشش قدیم برداشدددت. با دسدددتان لرزانش اشدددک دختر
 را پاک کرد. 

-  ، ون نرو... نباید کاری کتن با چشدددددد  قرمز از ای  خونه بت 
. بذار مرسدتت به دلش بمونه... تو باید  دشدم  شداد شی
مول یک رسو قد راست کتن و زندگرت رو توی مشتات 
 
 
ی... وقتر صدددددددددرغه طالق جاری شدددددددددد، باید به زندگ بگت 
ن  برگردی... ای  مدت  ر هم  زاداری کردی،  سه.  می 

س تا که برای ارشددددددددددد ق ول شدددددددددددی، خودش یک معکزه
 را ت رو با قدمهای م ک  ادامه بدی. 

پدددرش بعددد از مدددتهددا بددا مهر.ددانن دسدددددددددددددددددت نوازش روی رسش 
 کشرد و گ ت: 

ناموس اشک بریایا!! قدر خودت نبین  برای یک آد  نر  -
تو یددددددک گو ر کمرددددددانر  و ق دددددد  مهر.ونددددددت رو بدددددددون... 
 ار   شددددددددددددددددده نر    از  ایزدِل بدددابدددا... از ای  بددده بعدددد نیم

 ... کنارت رد  شدددددددددددددده. مر  تو که گت  ای  جما ت بر تر
فقط فکر درس و زندددگرددت بدداش... خودت مرد خودت 

 باش. 

  ما در ادامه مرب  مرسش گ ت: 
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مدددداال کدددده وکرددددل رو ق ول نکردی، موددددل کوه قوی بدددداش.  -
 مبادا اشک بریزی!  ج وی چش  اون نامرد 

اش بود، با ای  که ای  تعاری  تا مدی  سالی ق   شکسته
کرد. با ک  دسددددددددددددت اشددددددددددددکش را پاک کرد و به اما آرامش نیم

اطددددا ددددت از خواسدددددددددددددددتدددده پدددددر و مددددادرش اشددددددددددددددددددک را در م قدددده 
دانسددددددددددددددددددت، چشدددددددددددددددمددددانش بدددده زنکت  کشدددددددددددددددرددددد. خودش    یم

تر از آن اسدددددددددت که مول کوه در برابر آن نامردی که ضدددددددددعر 
  و رومش را به یغما برد، بایسدددددددتد. با صدددددددالا دید پدرش ق 

ن به رویش  سته شده بود، تا با  تما  را های ارتبایط با آرمی 
آرامش ای  دوران را یط کندددددددد. دورانن کددددددده جهن  را ج وی 
چشدددددددددددددددمش آورد و روزی  زار بار مرگش را از خدا ط   کرد. 
ن دید، نه خوا ر  مانند شددددددددددددددمع سددددددددددددددوخت و دودش را نه آرمی 

 ست فطر ش...  

با فشدار دسدت پدر به سدمت در ورودی رفت. زانوانش برای 
ن را داشدددت.  ر گایم که بریم داشددت، قصدددد بوسددده زدن بر زمی 

نانی در بدن نداشددت. وقتر در  شددت رسش  سددته شددد، مس 
 بردند. گوس ندی را داشت که به مس خ یم

 
 
ی که روزی تما  زندگ اش بود، ق اش به تکاپو با دیدن دختر

ای را گذرانده بود، تا به ای  تاد. روز ای سدددددخت و کشدددددندهاف
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ل ظه رسددددددرده بود. دیدن صددددددورت الغر و زرد و زار  شددددددقش 
ار بود. صددددددددددبار به  ن آ ش به رس تا پایش کشددددددددرد. از خودش بت 
زد، فکر خالص شدددددددددن از ای  نک تر که در آن دسددددددددت و پا یم
ک ددی افتاد اما  ر بار ترس از خدا و آخر ش او را از فکر خود 

ددددددددددب یم اراده به سدددددددددددمشش گا  برداشدددددددددددت. ق   و کرد. نر منرصد
خواسدددددددددددددددت، تا دیم کنارش رومش ای  فرشدددددددددددددددته مهر.ان را یم

ب ش ند و جایم از  ش  رس.کشد. باورش سخت بود، دختر 
ای رو.رویش  مان روشدددددددددنای خودش باشدددددددددد. از دیدن ویرانه

رنگش  ای نر که پ ش رویش قرار داشددددددت، شددددددوکه شددددددد. ل 
 کان خورد. به آرایم ت

 سال  روشنا... کاش مرده بود  و....  -

ن شد و مانند  ومرد ج وی روشنا ایستاد. س نه به س نه آرمی 
 بتر زخیم غرید: 

 م  رو به د   کور ت نرار، نر  -
ب. متر اسددددددددددددددد  دختر رسی

 خواد. برو کنار... نگاه کردن به دختر م  لراقت یم

ن با چشدددددددددددددمانن که از بغض پر آب شدددددددددددددده بود، با  کز و   آرمی 
 البه گ ت: 
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پرسدددددددددددددددشرددد، اجددازه بدددیددد، دو ک مدده بددا تو رو بدده  ر کس کدده یم -
خوا  با   رنکش  شددددد ... از فشدددددار روشدددددنا مرب بزن . نیم

 ای   مه درد  ر دومون نابود شدی . 

ه...  - ، مال روشنا بهتر  تو ساکت بمونن

دست ومرد را گرفت و بوسرد. ومرد با خش  او را به  ق  
رسش برخورد کرد. و بدده دیوار  شددددددددددددددددتپرت کرد. ت ونی خورد 

 ن س زنان ایستاد و از  مان فاص ه با صدای ب ند گ ت: 

روشددددنا خریل خواسددددت  با ات تماس بگت   و  ذرخوایه  -
کن ، امددا جواب ندددادی... فقط بدددون  ر ات دداقر افتدداده 
بدده خواسددددددددددددددددت و اراده م  ن ود... م     موددل تو قر.دانن 

 اشددددددقت بود  و مسددددددادت رؤیا شددددددد ... با تما  وجود  
ب ن  ندددددده خوا   مددددددانددددددد... م  جز تو ک ددددددددددددددد رو ندددددده یم

خوا ... اسدددددددددددددددت  رسنوشدددددددددددددددتر شددددددددددددددددددد  کدددده خوا رت بددددا یم
 مساد ش برا  نوشت... 

 

 30#پارت
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مشدددددددددددددت م ک  ومرد صددددددددددددددایش را قطع کرد و آ  ب ندش به 
گوش روشددنا رسددرد. ق   روشددنا از شدد ردن آن جمالت  زار 

ده به تماشدددای رفتار ز تکه شدددد. بغض در گ شیش پرچرد. بهت
 ای به    پدرش با  شدددددددددقش ایسدددددددددتاد. ومرد از مران دندان

ده  اش غرید: فرسی

ن جا جنازه - ن مینداز . د نت رو نبندی  می   ت رو زمی 

ن اندداختدده   پددایی 
 
مندددگ رو بدده آقددای شدددددددددددددددکری کدده رسش را بددا رسی

 بود، کرد و گ ت: 

آقای شددددددددددددکری ا ه زنده بودن ای  مرد  برات مهمه، از  -
ا دورش ک  و افسدددددددددددار به د  ش ببند... ج وی چشددددددددددد  م

 د  که درست رفتار کن . وگرنه م   یچ تضمیتن نیم

ن ای  بار  صبانن صدایش را باال برد.   آرمی 

ن انددددداخت . برای کدددداری کدددده  -  ر هم گ ترددددد، رس  رو پددددایی 
رد  و زنده شدددد .  زار  ناخواسدددته انکا  شدددده،  زار.ار مر

تون ، نیم بار لع  و ن ری  شدددددددددددددددد ... اما ج وی روشدددددددددددددددنا 
ب ن  با   نابودیش شددددددددددددددددد . سدددددددددددددددداکت بمون ، وقتر یم

روشنا م  قصد آزارت رو نداشت ... م  رو ببخش... با 
کالیم بدا تو رو دون  لردداقدت   ای  ات دداقدانر کده افتداده یم
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گدد ددتدد ،  ددمدد شدددددددددددددددددددددده تددوی قدد ددبدد  ندددددددددار ... و  بددددددددایددددددددد یم
 موندگاری... 

. با دیدن رسش را به سددددددمتر که روشددددددنا ایسددددددتاده بود، کج کرد 

چشمان پراشک روشنا ق اش تت  کشرد. با صدانی دردمندانه 
 نالرد: 

بدده جون  ایزت کدده بدداالتری  قسدددددددددددددددم  بوده و  سددددددددددددددددت،  -
دون ، چطور ات ددددداق افتددددداد. بددددده موال قسددددددددددددددد   نوز  نیم

د . گردن  مال ب هم  ماجرا هم بوده بهت توضددددددددددددددیح یم
 تو... یا بزن یا ببخش. 

شددددددددددددددد. دیدن مال اش جاری اشددددددددددددددک چون سددددددددددددددرل روی گونه
، داغ دلش را تدددازه کرد. برخالب قو  کددده داده  ن خراب آرمی 
بود، چشددمانش پر آب شددد. ز.انش ق ل شددده بود و فقط به 
ه ماند. بر کس تما   صددددددددددورت الغر و کشددددددددددرده  شددددددددددقش خت 

کرد، مرفهددددایش را بدددداور روز ددددانی کدددده در دلش او را ن ری  یم
َونگ ن ود. به  ات 

َ
ن مرد دروغ و د خراب خوا رش کرد. آرمی 

  ادت داشدددت، خرابکاری یم
 
کرد و به ایمان داشدددت. از بچا

داشددددددددددتتن در گردن او مینداخت. آن دو جا   سددددددددددل دوسددددددددددت
 گواه نر 

ن گنایه یارش بود. کاسددددددددددددددده خون شدددددددددددددددناور بود و  می 
دسددددددددددددددددددت تقددددیر بددده بددددتری  ن و آن دو را از    جددددا کرد و 
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یسته ای نداشت. در ای  مدت انقدر در خ وت خود گر گالیه
ن  بود که نای تقال کردن نداشت. ومرد با ش ردن مرب آرمی 

  صتر به سمشش یورش برد. 

؟ خکالت  - آشددددغاِل  وضن اسدددد  خودت رو مرد گذاشددددتر
 ...  نکش ج وی  مه بگو، مورد تکاوز قرار گرفتر

آقای شدددددددکری مران ر شدددددددد، اما خشددددددد  ومرد به او  رسدددددددرده 
ردو را به بود. مخموری که آن جا بود، مرانشدددددددددددان ایسدددددددددددتاد و  

سددددددکوت واداشددددددت. وقتر اسدددددد   ر دو را خواندند. با فاصدددددد ه 
روا کنار پدر وارد اتاق شددددددددددددددند. روشدددددددددددددنا مانند  روسدددددددددددددا نر 

 برپا بود. چشمانش در نم یارش 
نشست. در درونش طوفانن

 گشت. اما.... یم

شددددددددد. تا شدددددددد رد اما متوجه مرفهایش نیمصدددددددددای قاضن را یم
ای پدرش در گوشش  پرچرد.  اینکه صدای ا تر

آقددای قدداضن وقتر برای ای  قرنر بددازیددا نددداری ... ای  آقددا  -
به دختر  خرانت کرده و اون طرب  االن بارداره... باید 
طالق رو رسیعددا انکددا  بدددی  تددا بددا اون یا ازدوا  کندده... 

 لط ا رسیعا مک  رو صادر کنرد. 

ون زدن از سدددددددددددددددد ددندددددددده بددود. دلددش  ن در مددددددددال بددت  قدد دددددددد  آرمددی 
ن ک مدددانر توی  مرد خواسدددددددددددددددددت، یمیم و رو.روی روشدددددددددددددددندددا چنی 
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ن صدددددددددددددددور ش کش.رده نیم شددددددددددددددددد. قاضن ن م کرد و رو به آرمی 
 گ ت: 

 ای  مرفها درسته؟ -

ن اندددددداخدددددت. قددددداضن بعدددددد از کیم   پدددددایی 
 
منددددددگ رسش را بدددددا رسی

ن رو به روشنا گ ت:   ص بت با طرفی 

 ای داششرد؟خان  صداقت در دوران  قد رابطه -

به زممت تکان  ای خشددکش را از رسی  خ س  رق شددد. ل 
 داد و گ ت: 

 نه  رگز.  -

 

 31#پارت

 

 

با ای  مرفهانی که شدددد رد ، امردی به مصددددال ه ن سددددت.  -
الزمه نامه پزشدددددددددددک قانونن رو برای دادگاه برارید. بعد از 

 شه. آوردن نامه مک  طالق را صادر یم

 ومرد با خش  گ ت: 
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آقددا مددا کدده مهریدده نخواسدددددددددددددددشر  تددا برای ای  موضدددددددددددددددش  بدده  -
 ری . پزشک قانونن ب

قاضن با مهر.انن به صدددددددددددددددورت رنگ پریده روشددددددددددددددنا نگاه کرد و 
 گ ت: 

ای  کار به ن ع دختر شدددددددددددددماسدددددددددددددت. ا ه نامه بکارت دختر  -
، نا  ای  شددددما روی پرونده باشدددده، با نامه دادگاه یم ن تونی 

تون در برارید.   آقارو از توی شناسنامه دختر

 ومرد ن س رامتر کشرد و گ ت: 

خش.ه... اسددد  ن سدددش باید ا ه اینطوری باشددده که خریل  -
 شد. از روی ص  ه روزگار پاک یم

ن ورقه ای که م  ددددددددی دادگاه به سددددددددمششددددددددان گرفته بعد از گرفیر
بود، دسدددددددددت روشدددددددددنا را گرفت و به سدددددددددمت در رفت. روشدددددددددنا 

اراده به سمت  ق  برگشت و برای آخری  بار به صورت نر 
ن نگاه کرد. زانو ایش سددددددددددسددددددددددت  رس  و خ س از اشددددددددددک آرمی 

انن کددده پددددرش بددده دسدددددددددددددددشش داد، قددددیم بددده ج و شدددددددددددددددددد. بدددا تکددد
برداشدددددددددت. در دلش آشدددددددددوب بود. بدنش یخ کرده بود و مال 
تهش  امانش را بریده بود. در شدددددددددددددد و ن را رو در مال مرکت 
بود که در رسش رسمانی پرچرد و پوسدددددددددت صدددددددددور ش مورمور 
شددد. دسددت به سددمت صددورت بالت رفت. دنرا پ ش چشددم  
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ه شددددددده سددددددراه شددددددد. ومرد در ما  که مت  کرانه به رو.رو خت 
بود، مس سددنگیتن سددمت دسددشش مس کرد. با دیدن روشددنا 
که در مال سدددددددددددددقو  بود، دسدددددددددددددتانش را مانند ن نو زیر  رکل 
ش گرفت. او را به آغوش کشرد و با  استخوانن و سبک دختر
ن بددددار اشددددددددددددددددددک از  رس ددددت از دادگدددداه خددددار  شددددددددددددددددددد. برای اولی 

 چشمانش رسازیر شد و زیر ل  نالرد: 

هت چر  گردون... چرا ای  ط ل معصددددددددددددو  باید لعنت ب -
  رم  تدددداوان کددددار م  رو بددددده... خدددددایددددا خودت بدددده بچدددده

 ک ... کمکش ک . 

ن شددددددددددد و راه برمارسددددددددددتان را در پ ش  به رس ت سددددددددددوار ماشددددددددددی 
ش برایش گرفت. ق اش از درد تت  یم کشرد اما سالمت دختر

 صدددددددددددددانی در مه 
 
ن رانندگ تر از سددددددددددددالمتر خودش بود. در می 

   ش اکو شد:  س  

کن ، ومرددددددددد... الیه دردی کدددددددده بدددددددده ق ب  ن ری ددددددددت یم -
بخشددددددردی خدا به  ردوتون صدددددددبرابر بدترش رو بده... 
الیه روز خوش نبی ردددددد... م  بهدددددت ا تمددددداد داشدددددددددددددددت ، 

 ...   وضن

ن  ک مه )ا تماد داشت ( چند بار در    ش مرور شد. در  می 
مدت ک  روزی  زار بار از خدا بخشدددددددددددددددش خواسدددددددددددددددته بود اما 
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درت ای  را نداشدددددت، برای دلکونی و بخشدددددش خواسدددددت  از ق
 صام  م  قدیم پ ش بگذارد... 

****** 

 ب ن  در ای  مدت ک   اشق  شدی... یم -

 شتر در خواب ب ند پ به دانه...  -

 خ  خدارو شکر فکت به مرکت در اومد...  -

 ارسالن با لبخند رو به  مشیش کرد و گ ت: 

نگ ت ، بدنش کشش ای   چرا امروز بردیش دادگاه. مگه -
س رو نداره؟   مه استر

اش پاک  ای  رق را از روی پ شدددددددددددددددانن ومرد در ما  که دانه
 کرد، پاسخ داد: یم

 گت  ... لکبازه... بهش گ ت ، وکرل یم -

 رم  و خسته گ ت: روشنا با صدانی نر 

 م  خود  وکر   بر  وکرل بگت  ؟ -

 ارسالن لبخند زنان به سمت صور ش خ  شد و گ ت: 

... ماال مرقن    تونسدددددتر  - یه وکرل نر ا صددددداب و غ دددددی
؟  توی دادگاه بزنن
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بغض در گ شیش نشست. چشمانش را  ست تا دو.اره بارانن 
 نشود. ومرد گ ت: 

ولش ک   مو جون... جون مرب زدن نددددداره. م      -
ی رو ت مل نکنه، با دلش راه  برای اینکه فشدددددددددددار ب شدددددددددددتر

ن جرمش نک .   اومد . سی 

 و گ ت:  ارسالن ن م کرد 

ی باشدددده... یه روانشددددناس خوب  - ه تا فردا اینکا  سددددتر بهتر
توی برمارسددددتان داری ... فردا یه دیداری داشددددته باشددددند، 

 خش.ه. 

 

 32#پارت

 

 

 اخمهایش در   فرو رفت. چش  باز کرد و گ ت: 

 خوا  بر  خونه. امتراهر به روانشناس ندار . یم -

 نه... با ای  مال گ   اشددددددق  شدددددددی، یمیم -
 
و وضددددددع بری گ

 خونه باز فردا باید برات رس  وصل کن . شرطون نکنه... 
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 با خش  دسشش را تکانن داد و گ ت: 

دون  ت رو ببند. وگرنه م  یمبابا، چ ت د   برادرزاده -
 و ای  خرارشور! 

ای رسداد و دسدددددددددتانش را باال برد. با شددددددددرطنت ارسددددددددالن خنده
 گ ت: 

ن م   سدددددد رم . فقط ا ه یه لبخند مهمونمون کتن  - ،  می 
 کن . االن برگه ترخرصت رو امضا یم

ای به ارسددددددددددددددالن رفت. ارسددددددددددددددالن ابرونی باال داد و غرهچشدددددددددددددد 
 گ ت: 

 م اله کوتاه برا  خانو  وکرل.  -

 ا  که الع بخند . مگه مول تو دیوونه -

ش بود. نگاه شدددددددددددددددا   ومرد چشددددددددددددددد  انتظار دیدن لبخند دختر
 روشدددددنا به صدددددور ش دوخته شدددددد. بعد از مدتها لبخ

 
ند کمرنا

 ای باال انداخت. روی لاش نشست و شانه

بدده م  نگدداه نک . م  از خدددامدده بعددد از مدددتهددا لبخندددت  -
 رو ببین . 

 رویش را برگرداند. ارسدددددددددددددددالن مالت جدی به خود 
 
با کالفا

 گرفت و گ ت: 
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یک یم -  گ ... از آقاجون ش رد ، ارشد ق ول شدی. تتر

 بدون  یچ  وقر گ ت: 

 ادامه ندار . ای برای  یچ برنامه -

 موقعرت خونر رو از دست نیم -
ن ده...  یچ آد   اقیل چنی 

مخصوصا که توی شهر خودت ق ول شدی... به چش  یک 
فرصدددددددددددددددت بهش نگاه ک ... خدا خواسدددددددددددددددته یه دریچه امرد به 

 روت باز کنه... 

موصدددددددد ه درس خوندن ندار ... ارسددددددددالن انقدر فک نزن...  -
وندددده. مددددال  از بوی اون ورقدددده کوفتر رو امضدددددددددددددددددددا ک ، بر  خ

 خوره. برمارستان به    یم

 ارسالن لبخندی زد و گ ت: 

، امضا نر امضا.  -
 تا لبخند نزنن

 ل های خشکش برگانه با لبخند بود. غر زد: 

 بابا بگو مسخره بازی در نراره...  -

 مو خودش امتردا  بدده دوا دکتر داره... بدده خدداطر تو اینکدا  -
 نشسته. 

ه شد. نگران به صورت ک ود پدرش   خت 
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ی شده، بابا؟ - ن  چت 

 ومرد با اخ  به ارسالن نگایه کرد و گ ت: 

  اره. نه  ایز ... نگران نباش... داره رس.ه رست یم -

 ارسالن به جای  مشیش جواب داد: 

ق اش بددددایددددد چکددددار  شدددددددددددددددددده... وقتر تو رو رسدددددددددددددددونددددد بدددده  -
کنددده یددده برمدددارسدددددددددددددددتدددان، مدددالش خراب بود. امدددا ق ول نیم

 اسک  ق   انکا  بدی . 

ه شد. با   به پدرش خت 
 نگرانن

ی شما مدا  دسشت بابا چرا لج یم - . از اون روز درگت  کتن
 روی ق  ته... 

 رو به ارسالن کرد و گ ت: 

  ر کاری الزمه انکا  بده.  -

 ومرد دستر تکان داد و گ ت: 

ا  -  نوز کار  به جانی نرسددددرده که بخوا  اسددددت  دسددددت دکتر
 ما توی   شدد ... ارسددالن اون برگه رو امضددا ک ، بری ... 

 خونه نگرانه. 

 ارسالن ن م کرد و گ ت: 
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ی ن ست.  -  تا نخنده از ترخرا ختر

 ل های خشکش را به زممت کیم رو به باال کش داد و گ ت: 

 خش.ه.  -

 نه... ای  ب شتر شبره د   ک ر بود.  -

لبخند رسدی روی ل  نشددددددددددددددداند تا رسی ارسدددددددددددددددالن از رسش ک  
 شود. ارسالن رسی تکان داد و گ ت: 

روزی چند بار ای  تمری  رو انکا  بدی، دیگه آفری ...  -
. قرافه ن س م  رو نیم  بیتن

 

 33#پارت

 

 

 ومرد کالفه دستر به  شت گردنش کشرد و گ ت: 

ون... تا یه سرگار بکش ، تو    کار ترخرا  - م  مت   بت 
 رو انکا  بده. 

 ارسالن با اخ  گ ت: 

  مو با ای  مالت سرگار نکش... برات سمه.  -
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   اتر داشت. کاش ای  س  -

آیه کشرد و بدون اینکه منتظر پاسخ ارسالن باشد، از اتاق 
ون رفت. ارسالن  در ما  که رِس  را از دست روشنا جدا  بت 

کرد، رسی تکدددان داد. کدددارش کددده تمدددا  شددددددددددددددددددد، روی تخدددت یم
 نشست. رسش را ج و برد و به آرایم گ ت: 

ای دور  - ی  دختر ی  و مهر.ونتر و به نظر م  تو یا از قشیتر
، که فقط چشدددددددد  دیدن م  رو نداری...  س  بر   سددددددددتر

 دددددات رو خودت جمع ک ، تدددددا یددددده کس دیگددددده ویروونددددده
 ات رو جمع نکرده... نذار خرد شدنت دشم  ویروونه

 شادت کنه... 

خورد را به خونر گرفت. رسی ی کالمش که به رؤیا یمطعنه
تکان داد. اما نانی برای مرب زدن نداشت. از وقتر فریاد ای 
ن را شددددددددددددددد رددده بود، دنرددا برایش قددابددل ت مددل ن ود. آنقدددر  آرمی 
ن شدددددددددددددددناخت داشدددددددددددددددت که مرفهایش را باور کند...  روی آرمی 

ون کشرد.   صدای ارسالن او را از دنرای سرا ش بت 

؟ متر تن رت از م     برا  قول یم - دی،  مون دختر   ی
ینه... با اینکه دلرل اون  مه تن ر رو اصال ن همرد .   شت 

 ه... یک آدم ... سنگ که ن ست . سخت -
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سدددددددددددخته اما شددددددددددددنره. تابت ک  روشدددددددددددنا  نوز   مون دختر  -
دهسدددددددت... یمبااراده ت تمو  شدددددددد، خوا  چند ماه دیگه که  ر

برا  خواسددددتگاریت... باید مول رسی قبل بزنن توی گوشدددد  و 
)برو گمشو(. 

 
 با

 از ل   شش  ارسالن لبخند ت  ن روی لاش نقش  ست. 

 ش. خریل لو  -

 کاش انقدری که با دیگرون مهر.ون بودی با من  بودی.   -

ن انداخت و گ ت:   روشنا با چشمان پراشک رسش را پایی 

وورا  - تمومش ک  ارسالن... م  مال خوشی برای ای  رسی
 ندار . 

 ارسالن اخیم کرد و گ ت: 

 م شدددددددده  شدددددددد  م  رو نادیده گرفتر و مسددددددددخره کردی،  -
 باشه... م  صتر  زیاده... 

ش ابرو ومرد وار  د اتاق شددد. با دیدن ارسددالن در نزدیا دختر
ایط ای کرد. نیمدر    کشددددددددددددددرد و رسفه خواسددددددددددددددت در ای  رسی

ش دچدددار ب ران دیگری شدددددددددددددددود. ارسدددددددددددددددالن  روا و روان دختر
 خندید و از روشنا فاص ه گرفت. 

تون... ص یح و سال .  -   موجون ب رما، ای  دختر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 141  

رایه  بعد از مرخا شدددددددن، به  مراه پدرش به سددددددمت خانه
 ای درشدددددددددددددددت  رق روی شدددددددددددددددد. نگران مال پدرش بود. دانه

دادند. رمقر برای مرب زدن اش ختر از مال بدش یمپ شدددانن 
ای که نامش اتاق بود، برایش نمانده بود. باید به کنج برغوله

داد. ایمان داشت، گشت و سوگواری آخرش را انکا  یمبریم
ن    خودش قر.انن کینه ن    آرمی  توزی خوا رش در ای  بی 

 اند... امان از خنکر مسادت! شده

 

نگا ش روی پنکره طبقه چهارِ  آپارتمان رو.رونی خشدددددددددددددددک 
شده بود. دلش تنگ دیدار یار بود. مانند شاپرگ تنها که دل 

ن بود و از ای   به گرمای شدددددع ه شدددددمع  سدددددته، در مال سدددددوخیر
 ِابانی نداشت. سه ماه گذشته بود و  نوز زنده بود! 

ن سوخیر
ق تر کده نداکو  شددددددددددددددددده بود، توقع ای   مده تداب آوردن را  از 

نداشددددددددددددت. روزی که مک  طالق جاری شددددددددددددد، با ما  خراب 
دو.اره رایه برمارسدددتان شدددد. بعد از معاینات دقی  ق   درد 
 صددددددتر  شددددددخرا داده شددددددد. با دارو ای آرامبخ ددددددی که ای  

خورد، مال خوشی نداشدددددددددددت. به جای آرا  شددددددددددددن، مدت یم
شدددددد، آلود بود.  ر بار مالش خراب یمخواب ب شددددددتر کالفه و 

شددددددددا د آب شدددددددددن پدرش بود. در طول ای  سدددددددده ماه یک بار 
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ی کشددددددرد و یک   ته در برمارسدددددتان بود. چه  کارش به  سددددددتر
ش را که  شت رس نگذاشته بود...   ش های پر استر

 

 34#پارت

 

 

 
 
اش به خونر از در باز شددددددددد و خوا رش با شددددددددکیم که برآمدگ

شدددددددددددددددددد، از آپددارتمددان  دداشی ج و بددازش، دیددده یمزیر مددانتوی خ
ون آمد. نگا ش به سدددددددددددددددمت خانه پدری کشدددددددددددددددرده شدددددددددددددددد.  بت 

اش  شددداشی و شدددرطنت گذشدددته را نداشدددت. انگار او    چهره
در ای  سددددده ماه به اندازه سددددده سدددددال بزرگتر شدددددده بود. رؤیا به 
ن با ریموت باز شدددددددد و  ن مرکت کرد. در ماشدددددددی  سدددددددمت ماشدددددددی 

شددددددت رسش با فاصدددددد ه کیم روی صددددددند   شددددددت نشددددددسددددددت.  
ن  ن سددددددوار ماشددددددی  ن خانو  و در آخر آرمی  آقای شددددددکری، شددددددهی 
ن سددمت  شدددند. ای  بار بر خالب روز ای گذشددته، نگاه آرمی 

اش چکرد. ختر از پنکره کشرده نشد. اشک دا ن روی گونه
امواالت آن خدانواده داشددددددددددددددددت. امروز روز  قدد خوا رش با 

اروپودش  شددددددددددددقش بود.  شددددددددددددقر که چون غده رسطانن در ت
 ریشه دوانده بود. 
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؟  -  باز که پای اون پنکره دخرل  ستر

ونش  صددددددددددددددددای  صدددددددددددددددتر پدرش او را از  ال  درد و رنکش بت 
کشددددددددرد. با نگایه خ س از اشددددددددک به  ق  برگشددددددددت. با ک  
خانه رس  کشرد. او  ن دست صور ش را پاک کرد.  ما از آشتم
    مدددای سددددددددددددددددداب  ن ود. دردی چون جدددذا  بددده روا و روان 

 خانه مم ه کرده بود.  ما آیه کشرد و گ ت: ا ا  

 ولش ک ، ومرد. هم کار به کارش داری؟ -

 ومرد اخیم کرد و گ ت: 

 ش؟دوست داری، دو.اره روی تخت برمارستان ببیتن  -

ن  -  ددای تو، داره ا یشش ندده، امددا بک ، نک ، بددایددد و نبددایددد گ یر
 کنه. یم

ا ومرد با صورنر ک ود به سمت  ما چرخرد. با دست روشن
 را نشان داد و غرید: 

ن به چه روزی افتاده؟ داره از پا مر ته...  -  ب ی 

کشدددددددددرد. ب   و جدل پدرو مادرش روی ا صدددددددددا ش خنج یم
رسدردی که از صددددددددددددددد ح  مدمش شدددددددددددددددده بود، امانش را برید. 

 ن س  مرقر کشرد و گ ت: 
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ر  توی کن ، دو.دددددددداره د وا نکنرددددددددد، م  یمخوا ش یم -
 پنکره. اتاق ... غ ط کرد ، اومد  پای 

 ومرد با صدانی که ب شتر شبره زمزمه بود، ل  زد: 

 ستم . فردا خونه رو به بنگاه یم -

  ما آیه کشرد و گ ت: 

. باید سه ماه پ ش ای  کار رو یمکار خونر یم -  کردی . کتن

ق اش تت  کشددددددددددددرد. دور شدددددددددددددن از م  ه و خاطرات گذشددددددددددددته 
 
 
اش ممک  بود در روند به ود مالش خوب باشدددددددددددد اما دلتنا

گذاشدددددددددددددددت؟ در ای  سددددددددددددددده ماه به دیدار ای ا ککای دلش یمر 
 شددددت پنکره دلش خوش بود. صدددددای مادرش او را که مانند 

 رفت، از مرکت باز داشت. یک ر.ات به سمت اتاقش یم

ن فکر نک ، دختر ... رست رو گر   - از فردا دیگدده بدده آرمی 
ن تددا یدده سدددددددددددددددددا ددت دیگدده   خودت ک . آرمی 

 
درس و زندددگ
 صام  زن و... 

ون زدن از سدددددددددددددد نه بود. با بغضددددددددددددددن که مال ق اش  در مال بت 
 به او بخشرده بود، نالرد: 

 
 خ ا

 نگو... مامان نگو!  -
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-  . ون کتن باید بگ  تا اسددددددددددددددد  و یادش رو از ق   و مغزت بت 
کشددددددده... زنه، ق ب  تت  یموقتر چشدددددددمات  نوز براش دودو یم

؟ مر  تو ن ست داری خودت رو نابود یم  کتن

مشش برداشددددددت. پدرانه دسددددددتر روی مو ای ومرد گایم به سدددددد
 اش کشرد. کوتاه و آش ته

دختر  ا ه م  و مادرت رو دوسددددت داری، به خودت برا  -
ی نکبت بردار... برگرد به  مون و دسددت از اون گذشددته

ن درس خوندن، دفتر وکالت که قبال کار یم کردی. در می 
، دیگه وقتر برای فکر کردن به اون  مشدددددددددددددددغول کار باشی

 نر 
رو از ب نداری... دیدن تو در ای  مالت، ق   م رسی

ندازه... م   مون روشددددددددددددددنای مهر.ون و پرتالش و کار یم
ن قوی رو یم  گت   کنه. خوا ... کاری نک ، غمت زمی 

 

 35#پارت

 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 146  

زد. از اینکه با   درد و نگرانن در چشدددددددددددددددمان پدرش مش  یم
رنکش بود، نارامت شدددددددددد. آیه کشدددددددددرد. دسدددددددددت پدرش را در 

 فت و بوسرد. دست گر 

کن ، مال  بهتر به خاطر شددددددددددما    که شددددددددددده، سدددددددددد  یم -
د ، قوی  شدددددددددددد ...  شدددددددددددده. به  فرصددددددددددددت بدید... قول یم

فقط به خاطر شدددما دانشدددگاه تات نا  کرد . م ال بود، 
 با ای  مال رساغ درس و کتاب بر . 

ومرد دسدددددت نوازش روی صدددددورت و مو ایش کشدددددرد. دیدن 
ش، ق اش را آ ش  زد. بددا چشددددددددددددددد  خود یممو ددای کوتدداه دختر

دیده بود، در یک مم ه  صدددددددددددتر چگونه مو ایش را با قر م 
 ریختددده بود. مو دددانی کدددده زیبددددای ش بددده 

ن ریزریز کرده و بدددده زمی 
زد، نامرت  و زشددددددددددت دور صددددددددددور ش را قاب آ شددددددددددار طعنه یم

گرفتدده بود. چشدددددددددددددددمددان سدددددددددددددددرددا ش دیگر آن برق و جددذاب ددت 
 شرد. گذشته را نداشت. ق اش تت  کشرد. ن س  مرقر ک

کن ، خت  از زندگرت خدا  شدددت و پنا ت باشددده. د ا یم -
... یم ت کنه. ببیتن دون ، درد داری اما نذار ای  درد اسدددت 

بعضدددددددددددددددن درد ددددددا درمددددددانش فقط توی     خودموندددددده، 
خودت رو درمان ک ! مطمئن  یا بهتر از ای  مرد  به 

. رساغت مراد و طع  خوشبختر رو یم  چ ی
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ی ارسالن به یادش آمد. گذشته  ی آخر، شوهن روز با جم ه
انه اش رو به پدر با صدانی بغضش را قورت داد، با رسی  دختر

 آرا  و نکوا ونه گ ت: 

 بابا م شه یه خوا  ی بکن ؟ -

ون داد.   ومرد ن سش را به زممت از س نه بت 

 بگو دختر .  -

 ک مات را به سختر کنار    چرد و گ ت: 

انی که توی دادگاه گ یم -
ن ته شددددددددددد، پ ش شدددددددددده در مورد چت 

خوا  تما  وقت  رو ضب  رچکس مرقن نزنرد؟ م  یم
 درس خوندن و شغ   کن . 

 ومرد کیم فکر کرد و پرسرد: 

 منظورت کدو  مورده؟ -

کنان م  ایش راه پردا کرد. م  رق رسی  روی سدددددددددددددددتون مهره
 گ ت: 

ه شددددامل مال  نیم -
ا
د ایط  زمان  ر شدددده. اینکه به خاطر رسی

ن بددددا ای  مدددداخودتون یم تون  چددددالش ل و روز  نیمدونی 
 ای رو تکر.ه کن . دیگه
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ه شددددددد. منظور  ومرد با نارامتر رسی تکان داد و به رو.رو خت 
ش را به خونر فهمرد. زیر ل  گ ت: 

 دختر

یه مرد  یچ وقت مرب ناموسددددددددش رو پ ش برادرش     -
 زنه. نیم

خواست، روشنا بعد از سه ماه ن س رامتر کشرد. دلش نیم
باز ببیند و مرقن که به شوهن به ز.ان رانده ارسالن مردان را 

ای  کدده  ن داشدددددددددددددددددت، مهری خددان  بددا رسی بود را اجرا کنددد. یقی 
بددددرایددددش بدددددددده وجددددود آمددددددددده، او را بدددددددده  ددددنددددوان  ددددروس خددددود 

اش واق  بود. او را بددده پدددذیرفدددت. بددده بددداور دددای خدددانوادهنیم
  خورده یمچشددد  یک دختر دسدددت

ن دیدند. ارسدددالن    با گ یر
ه( ت ش 

ا
ی ا به ای  مورد اشدددددددددداره کرد. دیگر توانن برای ک مه ) د

 ای اضدداقن نداشددت. ومرد پدرانه کشددمکش و مرب شدد ردن
ش انداخت و گ ت: نگایه به چهره  ی مظ و  و تکرده دختر

تو    قول بده، روی پای خودت بایسدددددددددددددتر تا خرال م   -
 از بابت تو رامت باشه! 

 از ای  م بت آغشدددددددته به نگرانن روی 
 
 ای ل لبخند کمرنا

 روشنا نقش  ست. 

 کن .   رو یمچش ... تما  س  -
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 ای روی مو ای کوتا ش زد و رو به  ما کرد. ومرد بوسه

ون، کاری داشتر زنگ بزن. م  یم -  ر  بت 

 روشنا گ ت: 

ید. به بابا جون ا ه یم - شددددددددددده، برا  یه سدددددددددددرمکارت جدید بگت 
 گوشر  نراز دار . 

امددددت ک   - گرد ، تددددا م  بریممتمددددا  ایز  بددددابددددا... برو اسدددددددددددددددتر
 .  رسمال باشی

 چش .  -

 گریه ممنش !   -

 از روی درد بر لاش نقش  ست. 
 
 روشنا لبخند کمرنا

 چش .  -

ومرد سددددددددد ارشدددددددددات الز  را به  ما کرد تا ب شدددددددددتر مراق  مال 
ش به چند بنگاه  ون رفت و در مسددت  روشددنا باشددد. از خانه بت 

ش را رس زد و خانه را برای فروش گذاشدددددت. بعد از آن مسدددددت  
خدانه ازدوا  کج کرد. بدا اینکه دل خوشی از  بده سدددددددددددددددمدت دفتر
رؤیا نداشددددددددددددددددت، اما نگران آبرویش بودر نگران آبرونی که ته 

 سدددددددددددددددددت مددانددده آن را بدده زور م ظ کرده بود. ا ر رؤیددا بدده ب 
شد. روز گذشته بعد نمای فامرل و آشنا یمرسرد، انگشتیم
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ا  رؤیا را تنظر  از رسددداندِن روشدددنا به خانه، وکالت برای ازدو 
ن مکانن  کرده و به دسددددددددددددت آقای شددددددددددددکری داده بود تا در چنی 

 مرفهانی چشدددددددد  در چشدددددددد  دختر خایط
ن اش نباشددددددددد. با آرمی 

 بعد از آن جانی خار   شهر کار نرمه تمایم داشت که 
داشت.

کرد تددددا از کددددابوش کدددده ای  چنددددد مدددداه خواب و بددددایددددد تمددددا  یم
 شد. خوراکش را گرفته بود، خالص یم

 

 

 

 36#پارت

 

 

؟( درد  صدای  اقد در  س    ش اکو شد. )آقا داماد قب تر
 ای ق اش پرچرد. یک بار ای  سدددددشال را با تک سددددد ولدر تک

ن   شدددددد  برای روشددددددنا پاسددددددخ گ ته بود، ای  بار ز.انش به گ یر
شدددددددددددد. گشیا ک ددددددددددد رومش را با شدددددددددددکنکه از بدن )ب ه( باز نیم
ون یم  کشرد. بت 

 ؟با شما  ست ، آقا داماد  -
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ددش گذاشدددت. رسش را آقای شدددکری دسدددت روی شدددانه ی  رسد
ن برد و کنار گوشش زمزمه کرد:   پایی 

  رس  ب ه رو بگو، قال قضره کنده شه.  -

 که نر 
ه شدددد. با چشدددمانن اراده پر آب شدددده بود، به پدرش خت 

فهمرددد.  یچ کس ختر نددداشددددددددددددددددت، از دردش را  یچ کس نیم
ون یم زنددد، در.دده در بدده دنبددال ردی از صددددددددددددددد ح کدده از خدداندده بت 

 افرادی که در آن مهمانن دیده بود، یم
 
گشددددددددددددت. رؤیا با زرنا

ه ن کرده تما   یچ شماره تماش از دوستانش در گوشی  خت 
بود.  ر چه تالش کرد، نتوانستر نشانن یک ن رشان را پردا 
  مان ویالنی که 

کند. در ای  سدددددددددددده ماه شددددددددددددش بار به نشددددددددددددانن
ی از   آن شددددددددد  برگذار شدددددددددده بود، رفته بود.  یچ ختر

مهمانن
تمر بود. با صدانی وجو ایش    نر ا ا  آن ویال ن ود. پرس
ی  مرش را به شد، دردآورتری  )ب ه(که به زممت ش رده یم

 ز.ان آورد. 

 ب ه.  -

  اقد ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

ن بددداره کددده دامددداد در جواب دادن انقددددر وقدددت ت    - اولی 
 کنه. یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 152  

به رس ت صددرغه  قد را جاری شددد. با توافقر که شدد  قبل  
پدرانشدددددددددان به صدددددددددورت ت  تن انکا  داده بودند، مهریه فقط 

ن شد. مهریه ن چهارده سکه تعیی  ای که با ش ردنش برای اولی 
بار اشدددددددددددددددک را به چشدددددددددددددددمان رؤیا  دیه کرد. در ای  مدت ک  

بعد   فهمرده بود، جانی در دِل آن خانواده ندارد که ناز کند. 
خانه تما  شدددددددد. رؤیا با  از امضدددددددا ای  سدددددددرار کارشدددددددان در دفتر

گرفدددت، رو بددده اش رسچشدددددددددددددددمددده یملبخنددددی کددده از غ  درونن 
ن گ ت:   آرمی 

شدددددددده، یه دوری توی شددددددددهر بزنر ؟ سدددددددده ما ه از خونه یم -
ون نیومد .   بت 

ن اخیم کرد و بددده چشدددددددددددددددمدددان مشدددددددددددددددتددداقش زل زد. از ای   آرمی 
ار بود  ن ن خان  با چشددددددددددددددمهای توش آنر به شدددددددددددددددت بت  . شددددددددددددددهی 

 ش ردن مرب رؤیا پوقن کشرد و رو به  مرسش گ ت: 

  ا کار دارن. آقا برا خودمون برگردی  خونه، بچه -

ن را  ن با  مان ابرو ای در   فرو رفته، سدددددددددددو.یچ ماشدددددددددددی  آرمی 
 سمت پدرش گرفت و گ ت: 

 شما با مامان و رؤیا برگردید خونه، م  جانی کار دار .  -

 ش کشرد و گ ت: پدرش کالفه دستر روی صور 
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 شه، امروز بری دنبال کارت، باید پ ش  رؤیا... نیم -

شدددددددده راه ننداز! خریل کار شدددددددده و نیمکن ، یمبابا خوا ش یم -
 دار . 

قبل از اینکه واک  ددددددی از سددددددوی اطرافرانش ببیند، سددددددو.یچ را 
خانه را تر   در دسددددددت پدرش گذاشددددددت و با گامهای ب ند دفتر

تر از آنن ماند. مالش خرابکرد و بغض رؤیا از چشددمش دور 
 ایش باشدددد.  زاران خنکر در بود که به فکر رؤیا و خواسدددته

 یم
 
کرد. آ  دددددددی سدددددددوزان ق اش فرو رفته بود. امسددددددداس خ ا

ق   و رومش را به خاکسدددددددتر نشدددددددداند.  ر چه مرارت بدنش 
شدددددد. در ای  سدددده ماه شدددددد، ن ر ش از رؤیا ب شدددددتر یمب شدددددتر یم

ده بود. دو سددددددددددددددا ت پ ش که فقط یک بار با او  مکال  شدددددددددددددد
سددددددددددددا ت  قد را اطال  داده بود. رؤیا خریل تالش کرد، رایه 

ن مواجددده برای گ تگو بددداز کندددد امدددا بدددا نر  م یل شدددددددددددددددددددیدددد آرمی 
ی ن ود که رؤیا انتظارش را یم ن ن چت  شدددددددددددددددد. نگاه پر ن رت آرمی 

 داشت. 

ن که  وای آزاد به ریه  ایش رسددددددددددددرد، به آسددددددددددددمان نگایه  می 
ل کشددددرد. صدددددای آشددددنانی اسددددمش را صدددددا کرد و آیه از ته د

 زد. 

ن شکری.  -  آرمی 
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با دیدن صدورت ک ود ومرد  رق روی صدور ش نشست. به 
خاطر روشدددددددددددنا چقدر تالش کرده بود، تا ا تماد ای  مرد را به 
دست براورد. یک سال طول کشرد تا بتواند جواب ب ه از او 
ن مرد،  لرددل و خوار شددددددددددددددددده بود. بددا  د، مدداال در نگدداه  می  بگت 

رم  به سدددمشش رفت. با اشددداره دسدددشش  انی سدددسدددت و نر گا 
ن را به مرکت در  ن شددد. ومرد با به رس ت ماشددی  سددوار ماشددی 
ش را باخته  ن آورد. دیگر ترش از جان خود نداشدددت.  مه چت 
بود. در ای  مدت  مه ا ا  م ل به چشددددددددددددددد  بدی نگا ش 

و کردند. یا از کسبه   نا او را دزد ناموس خوانده بود و ایم
ون کرده بود. را از مغازه  اش بت 

  قد تمو  شد؟ -

 ب ه.  -

 به آرزوتون رسردی ؟ -

 

 37#پارت
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 که پر اشددددددک شددددددده بود، به صددددددورت مرد  صددددددتر 
با چشددددددمانن

ه شد و گ ت:   کنارش خت 

آرزوی م  مرگدددده...  ر وقددددت نش.ت  برسددددددددددددددددددده بدددده آرزو   -
 رسرد . 

 پوزخندی روی ل  ومرد نشست و گ ت: 

، خود  بدده آرزوت یما دده بددا رؤیددا بددد تددا   - رسدددددددددددددددونمددت. کتن
 درسته، دختر  رو طرد کرد  اما... 

 اش را ج وی چش  او تکان داد و ادامه داد: انگشت سبابه

،    خودت     - ا دددددددده خطددددددددا کتن و بهش خرددددددددانددددددددت کتن
کن . از متن کددده  ر م برا  نموندددده، ت رو ندددابود یمخدددانواده

سر چون به سر  آخر زد .   بتر

ن خدددانی کدده ق ول داریددد، م  و رؤیددا  یچ گ ، بدده او بدداز  یم -
صدددددددنیم با   نداشدددددددشر ... یه ات اق  کر  ر  داده که  نوز 

 گرک ... 

! خ ه شو مرد  نر  -  آبرو... با  الو طرب ن ستر

گ . م  بعد از به دنرا به مقدسددددددددددددددداتتون قسددددددددددددددد ، دروغ نیم -
د  و ا دددده جوا ش منقن اومدددددن اون بچدددده متمددددا آزمددددایش یم

 باشه... 
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ومرد م ک  توی د انش کش.رده شدددد و مرب  شدددت دسدددت 
در د ددددانش ماس شددددددددددددددددددد. از درد دسدددددددددددددددشش را روی ل هددددایش 

 ی ومرد گوشش را خراشرد: گذاشت. صدای نعره

ب دختر  رو  رزه مساب کردی که ای  طور برای نر  - رسی
ز یم

ر
غ
ُ
؟ به و  ا ه با آبروی ما ب شدددددددتر از خودت ل خونن

، یه شبه دودمانت رو به ب د . خودت اد یمای  بازی کتن
 خوا ر داری... 

 دسشش را از ج وی د ان برداشت و غرید: 

شدما م  ندارید، خانواده م  رو تهدید کنرد. رؤیا خریل  -
کنرد. م  رودسدددددددددت بدتر از اونره که شدددددددددما فکرش رو یم

تون... ا دددددده تددددددا امروز سدددددددددددددددکوت کرد  و  خورد  از دختر
ن  شددددددق  رو قر.ونن کرد ، فقط برای اینه که روا و روا

کش ، روشنا ب شتر از ای  آس   نبینه. دردی که م  یم
ک  از روشدددددنا ن سدددددت. در ای  ماجرا م   شددددد  و زندگر  

 دونرد چرا؟رو باخت . یم

 ومرد با اخ  نگا ش کرد. 

. آقدددای  - بددده خددداطر  وضن بودندددت،  شدددددددددددددددقدددت رو بددداختر
ن اول دسشت رو شد و...   بوالهوس خش.ه  می 
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مرد مقدداب ش را خشددددددددددددددد  تمددا  وجودش را لرزانددد. سدددددددددددددددکو ش 
 گستا  کرده بود. دردش را فریاد کشرد: 

م  بوالهوس ن سدددددددت ، آقای صدددددددداقت. اونن که ای  وسدددددددط  -
تونه... برید د ا کنرد، سددندی   ره کاری  گند باال آورده دختر
کده در ای  مورد کرده، دسدددددددددددددددت  نردادر یده روزه مک  طالق رو 

  ار . توی دسشش یم

، برای م  رجز نخون! بددده  ار غ ط کردی! آبرو برات نیم -
 کشمت. زن  و با دستای خود  یمز وهلل قرد  مر  رو یم

، ای  یا    روش!  -
 
م  که نه آبرونی برا  نمونده نه زندگ

سددددوزه که اسددددت  دیگه خسددددته شددددد . فقط دل  برای روشددددنا یم
، به جای ای  دسددددددت شددددددما یم شدددددده. ا ه پدر دلسددددددوزی  سددددددتر
داشددددددددددددددته باش. ق     ا  وای دل روشددددددددددددددنا رو خط و نشددددددددددددددون

مهر.ونش رو نددددده بددددده خددددداطر م  نددددده خددددداطر  یچ کس دیگددددده 
دون  ای  مدت چقدر  ذاب کشدددددددددردید، فقط به نشدددددددددک . یم

س که فکر روشددددددددنا باشددددددددرد. م  به در  اون دختر یه فرشددددددددته
 اششبایه توی خانواده شما پرداش شده... 

دسددددددددددت ومرد دو.اره به  دب زدن روی د انش پرت شددددددددددد، 
ن  و   شمندانه دسشش را در  وا گرفت و غرید: ای  بار آرمی 
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ن  - ن رو نگه دارید. م  دیگه با شددددما مرقن برای گ یر ماشددددی 
 ندار . 

ومرد پای روی ترمز گذاشت. صدای کشرده شدِن السشرک 
ن  به روی آسددد الت به گوش رسدددرد. دسدددشش را از دسدددت آرمی 

ون کشرد و فریاد زد:   بت 

د ، دورادور مواسدد  بهت  سددت. پات بهت  شدددار یم -
  کن . بخوای با آبروی خانوادهرو کج بذاری، ق مش یم

، آبرو برای خددددانواده س ت نیمبددددازی کتن  ار . از م  بتر
  رس  آقای شکری. 

ی آقددای شدددددددددددددددکری را بده ز.دان راندد کده خون در  بدا چنددان ت قت 
ن دوید.   چشمان آرمی 

مرب از آبرو پ ش م  نزن آقای صددددددددداقت. م  زندگر  رو  -
ی نددگ  مون دختر ، بدداخت . تو بددایددد کدده ازش د  یم  بدده نت  زنن

ش، م  یدده بددازنددده ای کدده بددد بدداختده. . ا ده ا . بددازندددهاز م  بتر
سددددکوت کرد ، برای اینه که ت  رس.االسددددت.  س پا روی د  

 م  نذار. 

چین ، مرد ... برای م  ننددده م  غریب  بدددازی دمدددت رو یم -
خواسددت  ای فقط به خاطر روشددناسددت که نیمنک . ا ه زنده

 ه داغ دیگه روی دلش بمونه. ی
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 38#پارت

 

 

شدد ردن نا  روشددنا ق اش را به آ ش کشددرد. ن سددش بند آمد. 
با خشددد  نگا ش را از صدددورت ک ود شدددده مخاطاش گرفت و 
ون رفت. نگاه ومرد او را دنبال کرد.  ن بت  با شدددددددددتاب از ماشدددددددددی 
وقتر مران جمعرت گ  شددددد، با خشدددد  مشددددشش را روی فرمان 

 کش.رد و فریاد زد: 

 رؤیا خدا لعنتت کنه. م  رو به چه  لتر رسوندی!  -

ون کشددددددددددددددرد و مران ترافرک  ن را از پار  بت  با خشدددددددددددددد  ماشددددددددددددددی 
 رصگایه گ  شد. نگا ش به رو.رو بود اما    ش در زمان و 

خورد. وقتر وارد جاده خار  شهر شد، مکان دیگری چر  یم
کشددرد، ن سددش بند آمده بود. بررس شش افزود. ق اش تت  یم

... دیگر  ن   یچ دردی برایش مه  ن ود، جز یک چت 

 پایش را روی ترمز گذاشت.  
 
رو.روی درب س رد رنگ بزرگ

اش ماس شدددددددددد. آخر شدددددددددهریور بود و رسمای ن س در سددددددددد نه
 ای وقت و زمسدددددددتان در رگهایش جریان داشدددددددت. یاد اشددددددددک
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ن نر  وقت روشدددددددددنا او را در تصدددددددددمرمش مصدددددددددم  کرد. از ماشدددددددددی 
صددددانی جز صددددای کالغها که  پراده شدددد و  شدددت در ایسدددتاد. 

کردند، شدددددددددد رده برفراز کاجهای رس.ه ف   کشددددددددددرده، پرواز یم
ده شددددددددد. بعد از نیم دددددددی شددددددددد. انگشدددددددشش با تردید روی زنگ فرسد

چندددد دقرقددده کددده برای او چندددد سدددددددددددددددددا دددت بددده طول انکدددامردددد، 
 صدانی از  شت در ش رده شد: 

 کره؟ -

آب د دددانش را بددده زممدددت قورت داد. بدددا صددددددددددددددددددانی کددده برای 
 ریبه بود، پاسخ داد: خودش غ

 ممد. ومرد ، در رو باز ک  َمش -

ی ب ندددی بدداز شددددددددددددددددد و  رکددل در   فرورفتده  در بددا صدددددددددددددددددای غت 
ممد در آسدددددددددددددددتانه در قرار گرفت. با دیدن او جا خورد. با مش

ن کرد و گ ت:   تردید  ینکش را باال و پایی 

؟ ات اقر برای آقای صددددددددداقت افتاده، ای   - آقا ومرد شددددددددمانی
 شده؟طرفا پرداتون 

 نه ات اقر نر تاده... جمشردخان  ست؟ -

 ممد با مهر.انن راه باز کرد و گ ت: مش

 ب ه... جانی جز ای  جا نداره.  -
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 شت رسش مرکت کرد. بعد از یط مست  کوتایه که رسارس 
درختان میوه از نش  گرالس و آلبالو و زردآلو بود، به انتهای 

جا بود. گذر مسددددددددددددت  رسددددددددددددرد. ویالی قدییم  نوز با ابهت پابر 
ی نداشدددددددددددت. گ های شدددددددددددمعدانن  زمان روی ظا رش  یچ تختت 

 روی ایوان او را به خاطرات گذشته بود. 

مددون پددر از گددالی ومددرددددددددد دوسددددددددددددددددددددددت دار ، تددوی خددوندددددددده -
 ار  شددمعدونن باشدده. از ای  شددمعدونرای  طری    یم

خوا  وقتر پددددات رو کدددده برگدددداش رو توی چددددانی بریز . یم
توی بهشددددددددددددددددددددددت قددددددددد   اری، مس کتن توی خوندددددددده یم

 ...  گذاشتر

ون کشرد.    صدای مردی با اقتدار او را از گذشته بت 

 ممد، ای  وقت روز گ بود؟مش -

زده به    نگا ش با نگاه مرد که تالقر پردا کرد،  ر دو بهت
مرد فرتونر کددده ای  مدددد از  ه شددددددددددددددددددندددد. ومردددد از دیددددِن پت  خت 
ت کر   به سددد  و سدددالش جور ن ود، مت 

 
 و فرسدددودگ

 
در خمردگ

مرد مقاب ش توقع دیدار با مردی که سددددددددددالها ن ر ش را به دل 
ن امر او را دچددار شدددددددددددددددو  کرد.   داشددددددددددددددددت، را نددداشددددددددددددددددت و  می 

ن   ممد شکست. شان را مشسکوت بی 

ی  اوردن.  -  آقا ومرد  رسی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 162  

ممدددد را مرخا کرد. ومردددد مرد بدددا تکدددان دادِن دسدددددددددددددددشش مش
 ای درشدددددددددددددددت  رق را از روی پ شدددددددددددددددانن کنار زد. د انش دانه

 دددایش را بددده مرکدددت شدددددددددددددددددده بود و بددده زممدددت لددد  خشدددددددددددددددددک
 واداشت. 

؟ - ، خونر  سال  دانی

 پوزخندی روی لبان مرد نقش  ست. 

ت افتادی؟ اصوال نکنه، مرگت نزدیک شده که یاد دانی  -
ن  آدمای ظال  زمان مرگ یاِد خبط و خطا اشدددددددددون مر یر

 که دیگه فایده نداره. 

 با دست راه  شت رسش را نشان داد و گ ت: 

 کددده تدددا مددداال بودی. دانی  -
سدددددددددددددددتونن ت رو برگرد بددده  مون قتر

ن باغ کشدددددتر و از  دقرقا ب سدددددت و شدددددش سدددددال پ ش توی  می 
 ش رد شدی. روی جنازه

 باید مرب بزنر .  -

 ابرونی باال داد و با تمسخر گ ت: 

کردی، مراسددددددددددد  به نظرت خریل زود نیومدی؟ صدددددددددددتر یم -
 تدفین  میومدی. 

ن بار رسش را با رسی  ن انداخت. برای اولی     پایی 
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 ر هم بگرددد، م  داریددد. اومددد  تددا کیندده و کدددروت ای   -
 سالها رو پاک کن . 

 

 39#پارت

 

 

با چه رونی اومدی، کدروتهانی که سددددددددالها زیر خاک دف   -
؟ چوب خدا به رست خورده و دردت  شدددن رو پاک کتن

، چوب خدا درمون نداره؟ گرفته؟ یم  دونن

 یم
 
رسددد. برای به گوشددش یماش مو به مو دانسددت، ختر زندگ

مرد زانو زد.  ن بار غرورش را شدددددددددددددکسدددددددددددددت و ج وی پای پت  اولی 
 دسشش را روی پای او گذاشت و م تمسانه گ ت: 

. م  بددددددددی کرد ، تو بددددددددی نک . ببخش یم - دون ، دانی
انش  ر کاری  سددددددددالهانی که به غ  ت گذشددددددددت. برای جتر

، با جون و دل یمیم یط داشته باشی  پذیر . کن .  ر رسی

مرد با چشدددددمان پراشدددددک نگا ش کرد. روزی آرزو داشدددددت، پت  
ش را کنار ای  مرد خوشبخت ببیند. آیه کشرد و پایش  دختر

 را کنار کشرد. 
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خکدددالدددت بکش. خودت رو ج وی م  ب شدددددددددددددددتر از  لردددل  -
ان چهدددارسدددددددددددددددددال مدددال خراب فرندداز  یط جتر نک .  یچ رسی

کنه...  یچ کاری درمون ای   مه درد و مرضن که از نیم
، نیمجوونن ب  ره شدددددددددددددددده! باید  رهه جون دختر  انداختر

 آب شی و روزی  زار بار از خدا بخشش بخوای. 

ومرد به دور از  ر غروری چشدددددمان پراشدددددکش را به صدددددورت 
 مخاطاش دوخت. 

ت قسددددددددددددددد  یم - د ، ببخش. م  تو رو بدددده جون تددددک دختر
نامرد بود ، ق ول، تو جوونمردی ک  و مالل  ک . قول 

جرا رو بگ  و پدددری کن . زندددگر  د ، برای مددا ددان مددایم
 ریز ... رو به پای فرناز و ما ان یم

ن مبیل که نزدیکش قرار داشدددددددت، نشدددددددسدددددددت.  مرد روی اولی  پت 
 کالفه به سا ت نگاه کرد و گ ت: 

خوا ، دیر اومدی  رس، خریل دیر. برو تا فرناز نرسرده. نیم -
 با دیدن تو روا و روانش به    بریزه. 

لتون نر   شدددددده. دل فرناز نر   شدددددده و بذاره، هم کار کن  تا د -
، بگو هم کددار کن ، بعددد از ای   مددا ددان رو ببین . تو کدده پدددرشی

  مه مدت غ  از دلش بره.  
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پوزخندی روی ل  مرد نقش  سدددددددت. ن سدددددددش را پر صددددددددا از 
ون داد.   س نه بت 

شددددددددددددددده. ما ان ختر نداره بابای دِل نرِ  م  دوای درِد تو نیم -
ی که اسددد  تو ر   مول تو داره .  ر سددددال باالی یه سددددنگ قتر

ات یم ه و برات خت  ده. سالها از خانواده روش مک شده، مت 
ه که  دوری کردی  تا ما ان ختر از پدر نامردش نشدددددددددددددددنوه. بهتر

 شه. ندونه زنده  ستر که برای خودت بد یم

دانی ای   مه سددددال نیومد  رساغش چون مضددددانشش رو به  -
د  مزاممش نشددددددددددددددد . االن  اد ددددانی فرندددداز داده بود و قول دا

مت  ، تا ر  یه گوشددددددددددده یمندار . فرناز و شدددددددددددما مالل  کنرد، یم
 فرناز پ ش  رسش دروغگو نشه. 

مرد آیه از ته دل کشرد.   پت 

-  ، دروغگو ن وده و ن سدددددددددددددددت. توی  مون سدددددددددددددددال که رفتر
ن باش، با مالل کردن م  و فرناز،  ردی. مطمی  برای ما مر

گرده.  شدددددت رسدددددوانی برنیم آبرونی که ریخته شدددددد، دیگه
ت توی کددددل فددددامرددددل پرچرددددده.  مدددده جددددا مرب  تو و دختر

اته، مرب نر 
ی که شبره مادر و پدرشه دختر ص تر دختر

نقل د    مه شددددددددددده. شددددددددددانس اوردی اون داماد برچاره 
 به جا اورد و دختر سبک

 
رست برخالب تو، رس  مردونا
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دی گرده به انسدددددددددددانیشش.  ر مر رو  قد کرد که این  بریم
 رفت.  بود، زیر.ار نیم

مرد خددار  یمبددا  ر ک مدده شددددددددددددددددد، خنکری بدده ای کدده از ز.ددان پت 
 رفت. ق اش فرو یم

م  که خوار و  لرل اومد  به پات بر ت ، زخ  زدن از شما  -
 بعرده. 

از آد  دوپا  یچ کاری بعرد ن سدددددددددددددددت. به خودت نگاه ک  تا  -
 درست بودِن مرف  رو ب هیم. 

  ران بود، ل  زد: با صدانی که لرزشش 

 فرناز ککاست؟ -

ونت کنه، به تو ر.  نداره. تا مش - ممد رو صدا نکرد ، بت 
خودت با پای خودت از ای  جا برو و دیگه  شدددددددددددت رست رو 
. وقتر  ات رو ببیتن نگاه نک .  نوز مونده تا سدددراه بختر دختر

بخت کردی، به  دالت خدا شدددددددددددددددک کرد . دختر  رو سدددددددددددددددراه
رو بددده متن کددده ازش رو.رگردونددده بود ، امروز خددددا  ددددالشش 

ن برای م  کافره.   نشون داد.  می 
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زد دانی ای  طور نگو... شدددددددددددددددمددا بدده خونر و جوونمردی ز.ون -
شدد . غ  ای  ننگ م  رو خاص و  ا  بودی، دار  دیوونه یم

 کشه. ماال که دلت خنک شده، مالل  ک . یم

مرد پوزخندی زد. از جا ب ند شدددددددددد و رو.رویش ایسددددددددد تاد. به پت 
 چشمانش زل زد و گ ت: 

ی. م  پوست ک  ت - ا بمت  ن   ستر که با ای  چت 
تر از اونن

جای تو بود ،  مون شددددددددددددددد  که ماجرای دختر کوچرکه 
کرد . تو باید زنده باشی و با شدددددد رد ، سددددددنکور یمرو یم

 . ات رو یک به یک ببیتن چشدددددددددددددمات، سدددددددددددددراه روزی دختر
ن بود، سدددددددددددددددنگد  کردی و  زمان برای ماللرت خواسدددددددددددددددیر

ون.  شت رست رو ندیدی. من  تو رو نیم  ب ن . برو بت 

 

 40#پارت

 

 

دانی م  گنددددددداه کرد ، دختر  تددددددداوان بدددددددده؟ ای   ددددددددالدددددددت  -
  م  ا یت  شه، وجدان شما آسوده یم

 شه؟خداست؟ دختر
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ن  دالت خداسددددددددددددت،  ر وقت اشددددددددددددک و آه روشددددددددددددنا رو  -  ی 
ت دیدی یاد فرناز م  بر ت.  ر وقت بدنایم رؤیا رسافکنده

کرد، یددددداد آه دل م  و دختر مظ وم  بر دددددت کددددده بددددده خدددداطر 
اشدددددددددو   شددددددددد  به تو سدددددددددالها خون گریه کرد. ج ا کردی باید رسن

 .  ببیتن

در باز شد و صدای زنن که سالها نش رده بود، از  شت رس، 
 آب جوش را بر فرق رسش خا  کرد. 

گ ددت، مهمون داری ! تعکدد  ممددد یمسدددددددددددددددال  بددابددا، مش -
 کرد ! 

 قرار داشددددددت و از دید فرناز پنهان بود.  شددددددت سددددددتون پذیرانی 
ش رنگش پرید. دسددددددشش را تکان داد و  جمشددددددرد با دیدن دختر

 گ ت: 

امددت ک . مهموِن ندداخونددده بود، داره رفع  - تو برو اسدددددددددددددددتر
 کنه. زممت یم

ت نگا ش را در پذیرانی چرخاند. با دیدن مردی  فرناز با مت 
 که صور ش ک ود و چشمانش رس  بود، شوکه شد. پا ایش
سددددسددددت شددددد و با دسددددت به آباژور کنار دسددددشش آویزان شددددد. 

 پدرش با نگرانن به سمشش قد  برداشت. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 169  

 چرا امروز زود اومدی؟ -

 انی که آشددددددددددکارا زد. با ل رنگ زن به سدددددددددد ردی گچ طعنه یم
 لرزید، زمزمه کرد: یم

 مال  خوش ن ود!  -

 با دست به مرد رو.رویش اشاره کرد و زمزمه کرد: 

 ای  واقعره؟ -

ه بددابددا، یدده واقعرددت ت خ و زشدددددددددددددددددت. تو برو توی اتدداقددت و آر  -
ونش یم  کن . خودت رو نارامت نک . االن بت 

اندا  الغرش مانند گذشدددته بود. اما صدددور ش  یچ نشدددانن از  
ن   ای پنکه کال ن کنار زیبانی و شددددادانر گذشددددته نداشددددت. چی 

تر از سددددددددددددددد ش بود. ردپددای ج ددای زمدداندده بدده چشدددددددددددددددمش  می 
ای صدددددور ش  شیدا بود. باور نداشدددددت وضدددددشا روی تما  اجز 

بالی ش بود، بعد از ای   مه سدددال، دیدار با زنن که روزی   
ندازد. بوی  طر گل مری  در مشدامش پرچرد. لرز به دلش نر 

درسددددت مانند ب سددددت و شددددش سددددال قبل. با صدددددای پرخشدددد  
 زنن که مانند یک کوه آ ش شان شده بود، به خود آمد. 

ای   مه سدددال اومدی، چه غ   صددد ت بعد از آشدددغال نر  -
؟ چطور روت شددددددددددددددددد، پددا توی ای  ویال بددذاری؟ خرددالددت  بکتن
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 پر از نک تدددت اومدددده؟ اون زِن 
 
ختر نددددار ، چددده بددده رس زنددددگ

 آشغالت ککاست، ای  جا پالش؟

دون ، دون ، اشددددددشباه کرد  و دلت رو شددددددکسددددددت . یمفرناز یم -
ودی، د . تو کدددددده مهر.ون بظ   کرد  و دار  تدددددداوان  س یم

، آرامش بدددددددده زندددددددددگر  مالل  ک . یم دون  تددددددددا تو نبخ دددددددددددددددی
 گرده. برنیم

 فرناز  صتر خندید و دسشش را در  وا تکان داد. 

 هه. ببخشدددددددددددددد ؟! تازه دل  خنک شددددددددددددددد، خدا رو شددددددددددددددکر  -
 لکنت کشدددددددددددرده شدددددددددددد. کاش ختر یم

 
کن ، آت ش به زندگ

مرگ تو و اون زن  سدددددددددددددددت فطرتت رو برا  میوردن. اون 
ی م  بدون بابا و یشر  بزرگ شدددددددده. زن با   شددددددددد، بچه

 ا یه ماال نش.ت خون به جرگر شددددددِن شدددددماسدددددت. سدددددال
چشدددددددددددددددم  اشدددددددددددددددک و یه چشدددددددددددددددم  خون بود. تا امروز    
ن زخیم به ق ب  زده شدددددددد. م  با تما   ن همرد ، چرا چنی 
وجود  اشددددقت بود  و فدای ت بود . زخ  زدی، نامرد. 

. ا ه ایرادی  داشدددددت ، ناجوانمردانه پا روی ق ب  گذاشدددددتر
قابل مل داشددشر  و   داشددشر ، ا ه مشددکل غت 

ا ه اختالقن
، انقدددر نیمای  بال رو بدده جون  یم سدددددددددددددددوخت  کدده نددداختر
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ی  دوسدددددددددددددددت  یهو غر  شدددددددددددددددددی و ختر ازدواجت به بهتر
 خود  رو ش رد ... 

کش.ردددد. کرد و  ر جم ددده را بدددا فریددداد بررسش یمفرنددداز گریددده یم
.ددان ق اش بدداال رفدد ت.  رق رسی  ز.ددانش ق ددل شددددددددددددددددده بود. ضن

رستا پایش را خ س کرد. مرقن برای دفا  از خود نداشدددددددددددددددت. 
واقعیتر که از ز.ان فرناز برفرق رسش کش.رده شد، کشنده از 
دردی بود کددده رؤیدددا بددده جدددانش اندددداخدددت. بدددا ندددارامتر رسش را 

 تکان داد. 

، م  داری. بددددی کرد  و  سدددددددددددددددددت بود . تو  -
 
 ر هم با

ل! اومد  مالل  خانو  بودی و مهر.ون. ج ا کرد ، ق و 
. ب سدددت و شدددش سدددال گذشدددته و دیگه گذشدددته قابل  کتن

ان ن ست. تو کینه  ای ن ودی... جتر

 فرناز مانند کوه آ ش شان فوران کرد: 

ماللت کن ؟ کورخوندی. تازه اول  لت و خوار شدنته.  -
. زمانن که م  رو  ن ن و  دالت خدا رو به چشددددد  ب ی   شدددددی 

تنها گذاشددتر  ی توی شددکم  برای دل پر  وسددت،با بچه
اشدددددددک ریخت  و به بودی. سدددددددالها باید به فکر ای  روز یم

ددد  غصدددده خورد . انقدر نر نر  ب بودی که از پدری  رسد رسی
. ماال که م   پاره ت ت به خاطر اون زِن  وضن گذشدددددددتر
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به دوران آرامش رسدددددرد ، نش.ِت تو.ه که اشدددددک بریزی و 
ن  ت کنه. برو که مال  ازت به    یمغصه زمی   خوره،گت 

 وجداِن ر ل. نر 

 پروانه قدییم: �🌺�شاپر  تنها

 41#پارت

 

 

 ددا جر.ددت شدددددددددددددددددد، سدددددددددددددددددالسدددددددددددددددشا  در  س    ش مورمور یم
 پرسردنش را از مادرش    نداشت. 

 کنه و اوضا ش چطوره؟ ما ان چه کار یم -

 ای گرد شددده، ج و رفت. آب د انش را روی فرناز با چشدد 
و فریاد  صورت ک ودش پاشرد. سریل م کیم به صور ش زد 

 کشرد: 

اسددددددددددددددد  مددددددا ددددددان برای د   کور ددددددت، خریل بزرگددددده. م   -
ون. تو  نداری، اسدددددددمش رو به ز.ون براری. برو گمشدددددددو بت 

رده . ی متع تن کددده مدددال  رو بددده    یمبرای مدددا یددده مر زنن
 برو گمشو و دیگه پات رو ای  جا نذار. 
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ددی که جز چندتا  کس از او دلش یم خواسدددت، ب شدددتر از  رسد
اند اما  صددددددددددبان ت فرناز شدددددددددددت گرفت. رو به ندیده بود، بد

 پدرش کرد و جیغ کشرد: 

ونش ک . اصدددددددددددال چرا گذاشدددددددددددتر  - ای  نامرد رو از خونه بت 
وجود متر یه وجود نداپداکش رو بده ای  جدا برداره؟ ای  نر 

ددددددددددددددش رو نگرفدددددت، اون وقدددددت توقع دارهر  بدددددار رساغ  رسد
 ماللش کن . 

 با دست در ورودی را نشان داد و جیغ کشرد: 

. روزی که ختر مرگت رو سددنگ - دل  سددت فطرت برو بمت 
 کن .  شنو ، خونه رو چراغونن یم

ش شددده بود، رو.رویش  جمشددرد که متوجه مال خراب دختر
ن کرد و گ ت:   ایستاد. دسشش را باال و پایی 

ونددش یم -  . خددود  بددت 
کددندد . بددرو تددوی آرو  بدددددددداش دخددتر

امت ک ...   اتاقت استر

ومرد با دیدن لرزش شدددددددددددددددید دسددددددددددددددتان فرناز و مال خرا ش، 
کرد، ای  بیتن یممدددانددددن را جدددایز نددددیدددد.  مدددان طور کددده پ ش

ن انداخت و با شددددانه ای تصددددمر  کاری  ب  بود. رسش را پایی 
ن گنا ش آن را خمرده کرده بود، از ویال  افتاده که بار سددددددنگی 
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ون آمد. نگا ش در نم نشدددددددانه گشدددددددت ای از فرد سدددددددویم یمبت 
دددددددی که تا آن روز جانی در که نر  تمر ماند. باور نداشددددددددت،  رسد

تاب کرده بود. شدددددد ردن نامش از    ش نداشددددددت، دلش را نر 
ز.دددان فرنددداز، ق اش را بددده تکددداپو اندددداخدددت. م ددددددددددددددد غریددد  زیر 
پوسدددددددددددددددشش دوید. گایه مادرش برای ای  که وجدانش را بردار 

ی از مددا ددان بدده او یم  داد. انقدددر رسگر  ز کنددد، ختر
 
ن و زندددگ
ن  کدده خود بود کدده مددا ددان جددانی در زندددگ ش نددداشدددددددددددددددددت.  می 
ددددددددددددددش، برایش دردرسی ایکاد نیم کرد، فرناز به واسدددددددددددددددطه  رسد

ن راضن بود. با دسدددتانن خا  و کوله ن سدددوار ماشدددی  باری سدددنگی 
شدد. پای لرزانش را روی پدال گاز گذاشت و با رس ت از آن 

 شد: ای در گوشش اکو یممکان دور شد. جم ه

ی. م  سدددددددددددددت ک  ت)پو  ا بمت  ن   سدددددددددددددتر که با ای  چت 
تر از اونن

جددای تو بود ،  مون شدددددددددددددددد  کدده مدداجرای دختر کوچرکدده رو 
کرد . تو بددددایددددد زنددددده بدددداشی و بددددا شددددددددددددددد رددددد ، سدددددددددددددددنکور یمیم

 ). ات رو یک به یک ببیتن  چشمات، سراه روزی دختر

ن مرب  نوز زنده  واقعا پوست ک  ت بود که با ش ردن  می 
اندددد: )دنردددا دار مکدددافددداتددده( زمدددان مکدددافدددا ش گ تدددهبود. راسدددددددددددددددددت  

رسددرده بود. اشددک از چشددمانش رسازیر شددد و مشددت م کیم 
 روی فرمان کش.رد. نعره کشرد: 
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خدایا خودت ببخش. نذار ب شددددددتر از ای  روشددددددنا تاواِن گناه  -
 . ندددداکرده رو بددددده. تو کدددده  دددددالدددت داری، از خود  تدددداوان بگت 

بده اما به روشدددددددددنا کاری آت شددددددددد  بزن، خاکسدددددددددتر  ک  و بر.اد  
 نداشته باش. 

* 

 

ای کشدددددددرد. آخری  کران نگایه به سدددددددا ت انداخت و خمرازه
 چراغ کافه را خاموش کرد و گ ت: 

-  
 
 نداری؟ پاشددددددددددو برو دیگه. از خسددددددددددتا

 
ددددددددد تو خونه زندگ  رسد

 رم  روی پا موندن ندار . 

 تون ، امش     مهمونت باش ؟یم -

را دور انگششش چرهن کران ابرو در   کشرد. دسته ک ردش 
 داد. 

منده داداش،  مو امروز برا  خط و نشدددددون کشدددددرده.  - رسی
ه... فردا یم گ ، م  دوسددددددددددددددددددت ندددددار ، پر  بدددده پرش بگت 
  رسشون رو از خونه و زندگ ش دور کرد . 

 در مرکا ش 
 
مال خوشی نداشددددددددددت. رسش منگ بود و کالفا

 خورد. به چش  یم
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ا برای خواب امشدددددددددددددددب  بدددذار بردددا ... از فردا دنبدددال یددده جددد -
 گرد . یم

 

*_*_*_*_*_*_*_*_ 

 دست ظری  و رسد  م ک  کشرد و رس  داد کشرد

 فکر نک  م  برخرالت م ش  تو مال متن -

 صددددددددددددددتر دسددددددددددددددت  از دسددددددددددددددشش خار  کرد  و مول خودش داد 
 کشرد 

م  بیوه برادرت  لعنتر هم از جون  مرخوای مک ور  کردی -
 گرفت   زنت  ش  ماال دیگه ول  ک  چانه ا  م ک 

 بدده کن   قددابددت کدده  اینکددا  آوردمددت کردی  فکر  ️⁉ ع جدددی -
 تو  کن   ما  بهت تا  داداشددددددددش زن باش آماده امشدددددددد  دیوار 

 ️❗ داری ای وظر ه چه

 

 42#پارت
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 کران با نارامتر ن م کرد و گ ت: 

ه گذشددته. بابات خریل  - یه   ته از  روسدد ت با اون دختر
ن ود،  صدددددددددددددددبددانردده. بدده جون خودت ا دده اولترمدداتو   مو 

خود  نوکرت بود . امروز نددددده فردا، فردا نددددده  س فردار 
باالخره باید مسئولرت گندی که باال آوردی رو به  هده 

ی.   بگت 

ن گرفت و او را از روی صند  ب ند  دسشش را زیر بازوی آرمی 
ن آروغ زد و بوی الکل به مشدددددددا  کران رسدددددددرد. پوقن  کرد. آرمی 

 کرد و گ ت: 

وقت ز رماری خوردندت دیگه هم کوفدت. آخده وقدت و نر   -
 بود. 

ک  یدداد  کرددان شدددددددددددددددد  او  کدده ای  ز رمدداری رو خورد ، ک   -
اومدر چه جوری برچاره شددددددددددددددددد . کران م  اون شدددددددددددددددد  توی 
ن تو یم زده باشدد .  خرال  با روشددنا بود ، چطور ممکنه چنی 
وقتر اون فر   رو رؤیا به  نشددددددون داد، شددددددوکه شددددددد . اولش 

 ا خواسدددت ، ق ول کن . اون صددد نهمال انکار بود  و نیم در 
رو به طور م و توی کابوسدددددددددددددددا  دیده بود . اما انگار کابوس 
ن داری، مدددال   دددادی ن وده. در  ن وده و واق  بوده. م  یقی 

  س    ن   مه ات اقات توی غبار و دوره... 
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صددددددایش ب شدددددتر به زمزمه شدددددبا ت داشدددددت. به مال خودش 
ای  چندددددد ک مددددده مرب یم ن ود. فقط در  ن رسی زد. وقتر چنی 

مالش به جا بود، جز سددددکوت و زل زدن به یک گوشدددده کاری 
ون برد و سددددددددددددددوار نیم  کشددددددددددددددرد، او را با خود بت 

کرد. کران پوقن
ن کرد. در آن وقت شددددددددددددد  در خرابان پرنده پر نیم زد. ماشددددددددددددی 

ون کشرد. بعد از  ن ایستاد و گوشی را از جیاش بت  کنار ماشی 
 یه به آرایم گ ت: مک  کوتا

 سال   مو، خش.رد؟ -

 سال  کران جان، ممنون. چه ختر از ای   رسه امم ؟ -

 مو مالش خوب ن سددددددددددددددددت. اجازه بده امشدددددددددددددددب  پ ش م   -
 د . باشه، فردا خود  مرار ، د  خونه ت شی ش یم

دددددددددددددده - ی الدددنددگ بددا آبروی م  بددازی کرده، مدداال ای  موش  رسد
 ش نه. خوره پای لرزش  یممرده بازیا چره؟ ک  که خر.زه یم

دونر ، چقدر مون یم مو باور ک ، مالش خریل بده.  مه -
 اشدددددد  روشددددددنا بود، ای  که چطور ای  ات اق افتاده، خودش 

 جای ب   داره... 
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 پذیرفته ن سددددددددددت، کران. ای  نر  -
شددددددددددعور یه غ    یچ ب تی

کرده کددده تدددا گردن توی لک  فرو رفتددده. بدددایدددد توی لکتن کددده 
 ه دست و پا بزنه. برارش در  خونه. خودش ساخت

خددوابددرددددددددده... بدددددددده جددون مددددددددادر  ا دددددددده مددددددددالددش خددوب بددود،  -
ه.  ایط جدید خو بگت   میوردمش. بهش فرصت بدید، تا با رسی

 صدای فریاد  مشیش در گوشش پرچرد: 

ی خورده کددده بوی گنددددش توی کدددل م دددل پرچردددده. یددده گددده -
 نر 
ن  . ای  دیدآبرونی رو به چشدددد  نیمکاش مرده بود  و چنی 

  بذار ، تا  مه سدددددددددددددال سددددددددددددد  کرد ، نون مالل توی سددددددددددددد ره
ه رو ندار . فردا ص ح  روزگار  ای  نشه. م  موص ه ای  دختر
ن به کافه برارش خونه، باید آد   که بردار شدددددددددددددددد، قبل از رفیر

 دون  و اون.  شه وگرنه م  یم

 چش   مو، شما مرص نخور براتون خوب ن ست.  -

 منتظرما.  -

 ، فردا برارمش خونه. د قول یم -

 ممنون که ای  مدت مراقاش بودی.  -

 انکا  وظر ه بود.  -
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ن شدددددددددددد. آیه کشدددددددددددرد و به  تماس را قطع کرد و سدددددددددددوار ماشدددددددددددی 
ه شدددددددددددد. دلش یم ن خت  خواسدددددددددددت، صدددددددددددورت غرق خواب آرمی 

ددددددد خوشکاری برای به ود مالش یم ت پ کرد. دیگر از آن  رسد
ی ن ود. چهرهو بددددددددذلدددددددده بود.  اش زرد و زار شدددددددددددددددددددددددهگو ختر
 ددددایش برجسدددددددددددددددتدددده و لپش فرو رفتددددده بود.  رکس او را گوندددده
گرفت. روی ترمز زد و شدددناخت با فردی معتاد اشدددشباه یمنیم

ن را روی شددددانه ن پراده شددددد. به زممت آرمی  اش تکره از ماشددددی 
 داد و صدایش کرد: 

ن ب ند شو.  -  آرمی 

ن تکانن به خود داد و ت وخوران به سدددددددددددددددمت آسددددددددددددددد الت  آرمی 
کران ن م کرد، به زممت مانع سددددددددقوطش خرابان خ  شدددددددددد.  
زنان او را کشان با خود به آپارتمان برد. ن سشد. او را کشان

روی کاناپه نشاند. دسته ک رد را  شت در ورودی آویزان کرد 
 ای آپارتمانش را یک به یک روشددددددد  کرد. به سدددددددمت و چراغ

خانه رفت. لیوانن آب خورد و به رس ت مقداری آب  ن آشدددددددددددددتم
.ت را جوش آماده   .ت  سددددددددددیل آماده کرد. لیوان رسی کرد و رسی

ن گرفت و گ ت:   به سمت آرمی 

 ای  رو بخور تا م  یه دوش بگت  .  -
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 43#پارت

 

 

ن دسشش را  س زد و گ ت:   آرمی 

 خوا ،  یع. نیم -

ای کرد و روی کاناپه ولو شددددد. کران خسددددته و کالفه سددددکسددددکه
 دستر روی صور ش کشرد و گ ت: 

 کشمت! یمگند بزنن به کاناپه،   -

ش رو یم -  خر  برات. خخخ. یه بهتر

 صدای کشدار و شل بود. کران  صبانن غرید: 

رش؟ داری شعور با ای  کارا به ککا یمت بخر. نر برای  مه -
! به سالمتر خودت رم  ک . خودت رو نابود یم  کتن

ی برای از دسدددددددت دادن، ندار ر  - ن به در ... م  که دیگه چت 
 چه کار؟خوا ، سالمتر رو یم

؟امم  موال با ای  کار یم -  خوای، هم رو تابت کتن

-  .   ر م
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، کران را از ب   کردن، واداشدددددددددددددددت. با  صددددددددددددددددای زنگ گوشی
دیدن نا  مینا، لبخند روی لاش نقش  سدددددددددددددددت. به سدددددددددددددددمت 

 اتاقش رفت و تماس را برقرار کرد. 

 جون دل ، چطوری  شق ؟ -

ی؟مع ومه رست ککا گرمه، یه رسا ن از  نیم -  گت 

 دستر مران مو ایش کشرد و لبخندزنان گ ت: 

ن امم  برا  مواس ندددذاشدددددددددددددددتددده... داره خودک دددددددددددددددی  - آرمی 
 آد. ست خواب به چشما  نیمکنه. یه   تهیم

 صدای ن س  می  مینا در گوشش پرچرد. 

ا؟ مال روشنا چطوره؟ -  چه ختر

 مخاطاش آیه کشرد و گ ت: 

شدددددددددده. زنهر اشددددددددددکش رسازیر یممول  م شدددددددددده، تا مرب یم -
گ ت، باباش خونه رو روز یه رس رفتر  دانشدددددددددددددددگاه. یمام

 برای فروش گذاشته. 

 ابروی کران باال پرید: 

؟ با فروش خونه موال مال روشنا خوب یم -  شه؟یعتن هم
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تختت  ن ست. باالخره دور شدن از اون م  ه، توی مالش نر  -
 شه. سوزه. داره نابود یمدل  براش یم

ون داد. با صدددددددددددددانی آرا  و با مرص ن سددددددددددددش را از سدددددددددددد نه بت   
 وار گ ت: زمزمه

طول  مر ای  مال خراب زیاد ن سدددددددددددددددت. رسگر  درس و  -
ن رو فراموش یم کنه. دو سدددال دیگه دانشدددگاه  شددده، آرمی 

ن جاش مراد.   از آرمی 
 یا بهتر

 مینا پوقن کشرد و گ ت: 

ب ن ، خریل بعرده به  یچ با ای  ما  که م  از روشدددددددددددددددنا یم -
ن در چدده   مردی نگدداه کندده! م  کدده دل  براش کبددابدده. تو بددا آرمی 

 مالرد؟

ای ک دددددددددددددددی و جمع کردِن    و پوقش کددددار دیگددددهجز نعش -
ی کنددده. اب ددده یددده گدددهکن . مرد  داره خودش رو خ ددده یمنیم

دوندددده، چدددده جوری بدددداالش بردددداره. ا صدددددددددددددددددداب برا  خورده نیم
 نذاشته. 

الیه بمت  ، ای  چددده بالنی بودر رس ای  دو تدددا اومدددد. خددددا،  -
 با   و بان ش رو لعنت کنه! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 184  

بر ، ت شیدددددددل زیددددددداد بهش فکر نک . فردا ای  رس خر رو یم -
 باباش بد . ش  منتظرت . 

 مینا آیه کشرد. 

 اصال موص ه ندار ، کران. باشه برای بعد.  -

-  .  باشه،  ر جور تو رامتر

تمددداس را قطع کرد و گوشی را در دسدددددددددددددددشش تکدددانن داد. بدددایدددد 
ن یم .ه زد. بعد از . روی شدددمارهکرد فکری به مال آرمی  ای ضن

 چند دقرقه صدانی در گوشش پرچرد. 

 نداری؟ سددددددددددددددا ت رو  -
 
ددددددددددددد؟ تو، خواب و زندگ چه مرگته  رسد

 دیدی؟

منده، یه کار واج  داشت . یم - تون  روی کمکت مساب رسی
 کن ؟

 

ای  پدددددددارت تقددددددددی  بددددددده رفی  ندددددددازن ن  سدددددددددددددددمرددددددده رشدددددددددددددددرددددددددی  

❤❤❤ 
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ی بابت مهر.ون   مرا ان و  دوسدددددددددددددددتان❣ کانر که در ای  دو تتر
روز نوار  کردید، سددددددددددددهاسددددددددددددگزار . خوشدددددددددددد ال  در کنار شددددددددددددما 

 �🤗🤗🤗�مهر.ونا  ست . بمونرد برا 

 ❤�😍� اشقتون   وارتاااااااا

 

 44#پارت

 

 

 خوای، هم باشه؟تا کما که یم -

ن را کامل توضیح داد و در آخر ادامه داد:  ایط آرمی   رسی

هران برا  پردا خوا ، آدرس صدددددددددددددام  اون ویال رو توی تیم -
 .  کتن

 تون ، خار  از کار اداری...  رس ای  چه کاریه؟ م  نیم -

 کددده! بدددایدددد ب هم  چددده بالنی داداش، نیم -
خوا  جندددایدددت کتن

 رس  رس مو  اوردن که توی باتالق افتاده. 

ایط خددداص کددده قرار یمخریل - ن، نیم دددا در رسی تون  روی گت 
ل داشدددددددددته باشددددددددد  و مقهور شدددددددددهوت و غریزه  ا مالشدددددددددون کنتر
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گردن، تازه شددددددددددددند، وقتر به مال  ادی بریمشددددددددددددون یممردونه
فهمند چه غ   کردنر اونوقته که دیوار دفا  دورشددون یم
ن مالتر چی ند و انکدار یمیم دددددددددددددد موی تو    در چنی  .  رسد ن  کین

 قرار گرفته. یه مدت بگذره با موضش  کنار مراد. 

. فقط یده  -  یل م  نخواسدددددددددددددددت  برای م  ف سددددددددددددددد دده بدداقن کتن
مون رو آدرس ازت خواسدددددددددددددددت . ممنون کدددده جواب دوسدددددددددددددددتر 

 دادی. 

 ش . شه! ا ه مافوق  ب همه، برچاره یمخ ه بابا. نیم -

ر ک دددددددد مطمئن  ا ه خواسددددددددِت خودت باشدددددددده، کاری یم - کتن
ه.  شددده مسددداب باز دیگه روی دوسدددتر مول تو    نیم بونی نتر
 مرا ! کرد، نر 

دمددا! د نددت رو... آدرس ویال رو برا  ب رسدددددددددددددددددت، قول نیم -
 تون ، انکا  بد . فقط ببین  چه کار یم

ن االن یم -  فرست . نوکرت .  می 

ن در  تماس را پایان داد و لبخندزنان به پذیرانی برگشددت. آرمی 
ن  سدددیل  با دسدددت نقش و نگاری رسددد  مال مد وشی روی مت 

 خندید. کنارش نشست و گ ت: کرد و یمیم

، آدرس اون ویال رو یادته؟ - ن  آرمی 
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ن بدددددددا چشدددددددددددددددمدددددددان قرمز و خمدددددددارش نگدددددددایه بددددددده او کرد.  آرمی 
 ای کرد و گ ت: سکسکه

 شه یاد  نباشه! ویال نه، جهن . مگه یم -

آدرس را نوشددددددددددددددددددت و برای مخدددداطاش ارسددددددددددددددددددال کرد. بعدددد از 
.ت  سدددددددددل  ، او را روی کاناپه خواباند و خوراندن رسی ن به آرمی 

ن    نداشت.   نای دوش گرفیر
 
 به اتاقش پناه برد. از خستا

** 

ن گذشته بود.  شت روزی    شت روز از ازدوا  رؤیا و آرمی 
که  سدددددددددان  شدددددددددت سدددددددددال بر او گذشدددددددددت. به فاصددددددددد ه دو روز 
ی برای خانه پردا شددددددد. قولنامه خانه روز قبل نوشددددددته  مشددددددتر

شد، در  ری یک ماه خانه را تخ ره کنند.  شد و قرار بر ای 
ید شددددددددددد،  ما و ومرد برای پردا کردِن خانه جدچند روزی یم

ون یم رفتند. آن روز  ما ضدددع   مویم داشدددت و  ر روز بت 
ومرد به تنهانی به دنبال خانه رفت. شددددددد  دیرتر از  م شددددددده 
به خانه آمد. مال خوشی نداشدددددددددددددت، رنگش پریده و ل هایش 

ران مدددال پددددرش بود. بندددد دلش بددده وجود پددددر ک ود بود. نگ
وصدددددددددددل شدددددددددددده بود. خنکری که در  شدددددددددددشش نشدددددددددددسدددددددددددته بود، 

 
 
 اش را به پدر، ای  کوه استوار ب شتر کرد. وا ستا
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ای گرفته، وارد خانه شدددددددددددددد و بعد از پاسدددددددددددددخ به ومرد با چهره
خانه  ن ل به سمت اتاق خواب رفت.  ما از آشتم ن

سال  ا ل متن
 رس  کشرد و گ ت: 

؟ از خونه -  چه ختر

 ومرد نر رم  پاسخ داد: 

یه مورد دید ، فردا تو و روشددددنا برید ببی ردر مورد  سددددند  -
 کن . ش یمبود، معام ه

ن چرد.  ما )خداروشکر( زیر ل  گ ت و ظرب  ا رو روی مت 
ن شدددددددددددددددددا  بدده اتدداق خوا ش پندداه برد.  ومرددد بدددون توجدده بدده مت 

را به روشددددددددددنا از نگرانن دسدددددددددددت و پایش به لرز افتاد. ق اش او 
خواسددددت. سددددمت پدر کشدددداند. دلش ای   مه ناخوشی را نیم

 ذاب وجدان داشت. مس اینکه انتخاب اششبا ش، پدر و 
ن مددددال و روزی انددددداختدددده، ق اش را خنج  مددددادرش را بدددده چنی 

 کشرد. یم

 

 

 

 ❤❤❤ای  پارت تقدی  به سوری  ایز 
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 45#پارت

 

 

بدددابدددا منتظر شدددددددددددددددمدددا بودی  تدددا شدددددددددددددددددا  بخوری . دیر وقتددده،  -
؟نیم ون برانی  خوای از اتاق بت 

ومرد دسدددتر  شدددت گردنش کشدددرد. روی تخت دراز کشدددرد و 
 گ ت: 

 نه. موص ه ندار .  -

 اما ای  جور...  -

دختر  تو برو بدددا مدددادرت شددددددددددددددددددامدددت رو بخور. مدددال  خوش  -
 خوا  بخواب . ن ست، یم

 به ارسالن زنگ بزن ؟ -

 ومرد  صتر دسشش را تکان داد. 

 ا ! امت کن . خریل خستهنه... برو بذار استر  -

ش ایسدددددددددددتاده بود. دسدددددددددددتر روی     ما آیه کشدددددددددددرد. کنار دختر
ش زد و گ ت:   شانه دختر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 190  

 شا  یم -
ً
 خوری . برو شامت رو بخور. م  و پدرت بعدا

روشددددددنا از خوردن شددددددا  ضب نظر کرد و به اتاقش پناه برد.  
شددددددددد. بعد از چند شددددددددان به سددددددددختر شدددددددد رده یمپچصدددددددددای پچ

به جدل تبدیل شددددددددددد. ب دشددددددددددان گنگ و  دقرقه گ تگشیشددددددددددان
نام هو  بود. موضددش  مرفشددان برایش واضددح ن ود. دو.ار از 

 ای شددددددددبانه را پرسددددددددرده و جوانر مادرش   ت ای  جرو.  
 ددا برایش مدداننددد نگرفتدده بود. مددال پدددرش بددد بود. ای  ب دد 

ه شددددددد.  سدددددد  بود. آیه کشددددددرد و به تاب و غروب خورشددددددرد خت 
 تصشیر را زمزمه کرد. برای بار  زار  شعر روی 

 تو اشک ، درد ، آ  )نر 

شران برده ز  یاد، مرغ درمانده، به ش  گمرا  
َ
 آ

 تو خاکستر رسد ، خاموش نر 

 ی م ، دل با شوق...(نشهد دیگر در س نه

 زیر ل  زمزمه کرد: 

، بعدد از تو، دنردا  نر  -
خددا شددددددددددددددددده. چطور توی ای  لعنتر

،  رروز  سددوز  و د  نزن ؟  ای خدا! به دل آت ش تنهانی
 نوا ، رمیم ک ! نر 
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 بغض راه ن سددددددددددش را بند آورد. قطره اشددددددددددک دا ن از گوشدددددددددده
ه  چشمش فرو ریخت. به تصشیر خودش در ش شه تاب و خت 
 بود، در 

 
ی که رسشار از شوق زندگ شد. دیگر نشانن از دختر

تر و تکردهاش دیده نیمچهره تر شددد. به واقع ب سددت سددال پت 
ی ن ود. صدددددددددددددای جیغ شددددددددددددده بود. دیگر از شدددددددددددد  ختر

ور جوانن
 مادرش او را شوکه کرد.  راسان به سمت در دوید. 

یا خدا... ومرد... ومرد چشددمات رو باز ک .  ایزدل ...  -
... خود  یم

 
ر  بدده پدداشدددددددددددددددون غ ط کرد ...  ر هم تو با

 مر ت ... ومرد... 

پدرش درسدددددددددت  شدددددددددت در اتاق خوا شددددددددان رو.روی رسویس  
ن افت اده بود و صدددددددور ش ک ود شدددددددده بود. بهداشدددددددتر روی زمی 

ه بود و صدددای خرخر از گ شیش شد رده  چشددمانش به باال خت 
کش.رد، ورد ز.انش شددددددددددددددد. مادرش بر رسوصددددددددددددددورت خود یمیم

)ومرد( شددددددددددده بود. بر ترسددددددددددش غ به کرد و به رس ت گوشی 
ت    را برداشت. با انگشتان لرزانش شماره اورژانس گرفت. 

ا ماوقع را گ ت و لرزید و تمبا صدانی که یم رکز نداشت، رسی
 آدرس خانه را داد. مادرش با چشمان پر اشک گ ت: 

 به ارسالن زنگ بزن، بگو خودش رو برسونه.  -
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 ا لغاید و بعد از مکتی که به رس ت دسددددددددددددشش روی شددددددددددددماره
آلود ارسددددددددددددالن در برای او طوالنن گذشدددددددددددددت، صددددددددددددددای خواب

 گوشش پرچرد: 

  مو، باز مال روشنا خرابه؟سال  زن -

 لرزید، پاسخ داد: با صدانی که از ترس یم

بددابددا ... ک ود شددددددددددددددددده، ارسدددددددددددددددالن... چدده خددا  بدده رسمون  -
 بریای . 

 صدای ارسالن جدی و با صالبت در گوشش پرچرد: 

ن االن  - یدددا خددددا... آخرش کدددار دسددددددددددددددددددت خودش داد.  می 
 رسون . خود  رو یم

 

 

 _ 

 

 ایز کدددده گروه نقددددد رو منور  Nargesای  پددددارت تقدددددی  بدددده 

 �🤗�❤��کردن
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 46#پارت

 

 

 به اورژانس زنگ زد ... بگو تا اومدن اورژانس چه کار کن .  -

 قرص زیرز.ونن براش بذار، االن خود  رو...  -

صدددددددددای جیغ گوشددددددددخراش مادرش که  رکل تنومند پدرش را 
 داد، بند دلش را پاره کرد. تکان یم

 ومرد... تو رو خدا چشمات رو باز ک ... ومرد.  -

دسددتانش را سددسددت کرد. گوشی از دسددشش   ای مادرش،جیغ
جان پدر افتاد و زانو خ  کرد. ت وخوران خود را کنار جس  نر 

 کشرد. تکانش داد و از ته دل ضکه زد: 

بابا... بردار شددددو... بابا تنها  نذار... بابا... خدایا به داد   -
 برس... بابا... 

 ای مادر و دختر در سدددددددکوت شدددددددبانه م ل پرچرد. با ضدددددددکه
ی که با تما  وجود پدرش را صدددددددا ضدددددددکهشددددددد ردِن   ای دختر

کرد. بعد از دقایقر جس  ای را خون یمزد، دل  ر شنوندهیم
 دددا درون جدددان ومردددد در برابر دیددددگدددان م هوت  مسدددددددددددددددددایدددهنر 

آم والنس جا گرفت و برای  م شدددددددددددده از آن م ل و آپارتمان 
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کنان به  مراه دور شدددددددددددد.  ما و روشدددددددددددنا بر رسزنان و شدددددددددددیون
که تازه از راه رسددددددرده بود، رایه برمارسددددددتان شدددددددند.   ارسددددددالنن 

ی شددددددددددِن مکدد  رفتتن که  یچ ماصدددددددددیل نداشدددددددددت جز  سدددددددددتر
 روشنا و مادرش در بخش اورژانس. 

ن خان  لیوان آب قند را روی ل های رؤیا گذاشت.   شهی 

-  .  بخور دختر ... داری  س مر تر

آقای شددددکری ن س زنان و نارامت وارد آپارتمان شددددد. رؤیا با 
ش ق اش از مرکت ایستاد و اشکش رسازیر دن رنگ پریدهدی

ه شدددد و آ سدددته ل   شدددد. آقای شدددکری به چشدددمان زنش خت 
 زد: 

 تمو  کرد.  -

رؤیا متوجه شدددد و با چشدددمان رس  به پدرشدددو رش نگاه کرد. 
 لیوان آب قند را  س زد و ضکه زد: 

بابا شددد ؟ بابا  بدون اینکه م  رو ببینه، رفت؟ بابا  نر  -
نبخشدددددددددددددددرد؟ خدایا ماال م  هم کار کرد ؟ خدایا م  رو 

 م  چه غ   کرد ؟

ن کش.رد و زار یمبا دسددددددددددت بر رسو صددددددددددور ش یم زد. دل شددددددددددهی 
دددددددش به مال دختر  سددددددددوخت. دلداری آن دو،  خان  و  مرسد
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ی که خریل داغ دل دختر  رانده شدددددددده را آرا  نیم کرد. دختر
ت، زود فهمرد، در چه جهنیم پا گذاشدددددددته، نه راه پ ش داشددددددد

ی خود را به امسددددداس یک طرفه نه راه  س. گذشدددددته و آینده
ی خود، باخته بود. وقتر مادر و خوا رش را دید که و پرکینه

 مراه ارسدددددددددددالن  شدددددددددددت آم والنس مرکت کردند، او  تنهانی 
ن ماضن ن ود، با او رو.رو شود.   مس کرد. آرمی 

خود را ب شتر
 و دانسدددددددددددت، ت  دادن به ازدوا  با او فقط از ر یم

 
وی مردانا

اش جدددددددانی غت  ش بود. نددددددده در دل او، نددددددده در دل خدددددددانواده
ن خان   م شه س  یم کرد، ظا رش را م ظ نداشت. شهی 

زد. در کند اما ظا ری بودِن رفتارش  کر  توی  وقش یم
ن و   ریل ب ش ن ود. در خانه باز شدددددددددددددددد و آرمی 

آن خانه یک طر
ن بدون توجه به مضدددددددور ا ن وارد شددددددددند. آرمی   ما ی 

 
و، با رنا

 پریده رو به پدرش گ ت: 

بابا باید چه کار کنر ؟ آقای صدددددددددداقت و  ایزخانو      -
با فهمردن ماجرا توی کوچه مالشدددددددددددددددون بد شدددددددددددددددد، االن 

  ا بردنشون برمارستان.  مسایه

آقای شدددددددکری )ال اله اال  ( ی زیر ل  گ ت. به سدددددددمت در 
 رفت و گ ت: 

 ر ، شاید کاری از دست  بر.راد. م  یم -
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ن     شت رسش مرکت کرد و گ ت: آر   می 

 من  مرا ...  -

آقای شکری با اخ  به سمشش برگشت. به رؤیا اشاره کرد و 
 گ ت: 

... ک ددددددددددددددد کدددده بدددده تو امترددددا  داره، اون جددددا  - ه بمونن بهتر
 نشسته. 

ن زد، نشددددان از خشدددد  فروخورده ی که پدرش به آرمی  دددی اش  رسد
ل ز.ان در و  مسایه و کاسبان م داشت. خشیم که از زخ 

ن بدون توجه به خشددددددددددددددد  پدر به رسچشدددددددددددددددمه یم گرفت. آرمی 
 دنبالش از خانه خار  شد. 

 بابا دل  تاب موندن توی خونه نداره، درک  ک .  -

آقای شکری مران راه پ ه ایستاد. با خش  به چشمان  سیل  
ه شددددد. از مران دندان دددش خت   ای ق ل شددددده، مضددددطرِب  رسد

 غرید: 

ه - ای اون خددانواده ی امم  بر آشدددددددددددددددرددده کددده تو و اون دختر
... ماال یم ن ؟ دستپختی   هم

 
 مریزاد داری! خوای، با

 

 __ 
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 ❤❤❤ای  پارت تقدی  به آیسان  ایز  

 

 47#پارت

 

 

ز.ان از اش ماس شددد. در ای  سدده ماه ک  زخِ  ن س در سدد نه
 پدر و مادرش و ا ل م ل نش رده بود. 

گ   بابا م  یه بار، یه اشدددددشبایه ناخواسدددددته انکا  داد ر تا به -
باید تاوان  س بد ؟ توی ای  سدددده ماه به اندازه ش سددددال به 
م  سخت گذشت. الاقل تو که پدریم درک  ک . به و  م  
ن ما      بی 

رؤیا رو دوسددددددددددددت ندار  و  یچ  شدددددددددددد  و  اشددددددددددددقر
خونددده. م  ن وده... چرا  رچکس درد  رو از چشدددددددددددددددمدددا  نیم

پتک ق ب  ترکه پاره شده... چه جوری تابت کن ، خرانتر که 
 شده روی رس ، خودخواسته ن وده... 

ی ن ود، چرا زود وا دادی و به ازدوا  ت  دادی؟ - ن  ا ه چت 

ه شد.  ن با چشمان پراشک به صورت پدرش خت   آرمی 
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خواسدددددددت ، به خاطر م ظ آبروی شدددددددما و آقا ومرد. نیم -
ش آبروی دو خددانواده رو توی اون رؤیددا بددا رفتددار بچگدداندده

ه. روشدددددددنا دق کرد ا ه مرفای رؤیا رو یم تاالر  روش بتر
سدددوز  که   شش رو شددد رد. م  دار  توی یه آت  دددی یمیم

 دون .  نوز نیم

 پدرش با اخ  غرید: 

 نر  -
ن  قیل یعتن اون بچدده رو لدد  لکددا اوردن؟ چطور چنی 

رو کردی و آبرومون رو بددددده بددددداد دادی؟ م  نون مالل 
 ناموش توی خون ما ن ست!   گذاشت ، نر توی س ره

 س  رق شددددد. رسی تکان داد و ن م کرد، پدرش صددددور ش خ
آبرونی بردل داشددددددت. با خشدددددد  او را به  ق   ول داد داغ نر 
 و غرید: 

خر.زه خوردی، بدددددددایدددددددد پدددددددای لرزش  شدددددددددددددددیتن متر ا ددددددده  -
غت  مدی باشددددددددددددددده. از ای  به بعد باید به وظای ت  مل 
. بدده م  ر.  نددداره، چدده شدددددددددددددددکری خوردی کده االن  کتن

ن خر توی ِگل گت  کرد  ی.  ی 

ن را در مردددان  کو  بددده رس دددت از پ ددده ن رفدددت و آرمی   دددا پدددایی 
گرش تنها گذاشدددددددددت. مرب پدرش در گوشدددددددددش افکار رسزنش

( با مشدت به  اکو شددد، )خر.زه خوردی باید پای لرزش  شددیتن
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رؤیا در راه پ ه  دیوار کش.رد و روی پ ه نشددسددت. صدددای گریه
ی  صددددددددددددددا از خانه  ی آنها در سددددددددددددداختمانپرچرده بود. ب شدددددددددددددتر

شددددددددددد. رؤیا مانند اسددددددددددتخوان مایه که در گ شیش گت  پخش یم
کرده باشد، راه ن سش را  سته بود. ن رت شدیدی که از او 
داشدددددددددددددددت، ترس به دلش مینداخت. مرد خشدددددددددددددددتن ن ود اما از 
وقتر رؤیا زندگ ش را به    ریخت، کوه آ شدددددد شدددددانن بود که 

ل یم ن که جیغ به زممت خشدددددددمش را کنتر کرد. صددددددددای ما ی 
ط  رددد، پددا ددایش را بدده سدددددددددددددددمددت د و مددادرش را بدده کمددک یمز یم

 وامدشان به مرکت در آورد. 

 وش روی مبل در که باز شددددددددددددددد، با رؤیانی رو.رو شددددددددددددددد که نر 
ه  خانه افتاده بود.  ا  و وا  به رفتار شدددددددددددددددتابزده مادرش خت 
شددددددددددد. پاشددددددددددردن آب به صددددددددددورت دختر  افاقه نکرد. مادرش 

.ات آرایم به صدددددددددددور ش کش.رد و ختر  ی نشدددددددددددد. با دیدن او ضن
 خروشرد: 

بردا یده فکری بده مدال زندت ک . اندداخت ش و.دال گردن ما و  -
 خودت کنار ایستادی؟

-  .  ماضن شو مامان، تو    باید باشی

 زِن تو.ه... م  ککا برا ؟ -
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ک مه )زِن تو( مانند پتک بررسش کش.رده شد. مادرش  اش  
 روشدددددددددددددددنا بود. در ای  مدت به خونر متوجه 

 
صددددددددددددددد ا و یکرنا

شدددددده بود، ا ا  خانه دل خوشی از رؤیا ندارند و مضدددددورش 
کنند. م ال بود، رؤیا بتواند جایگاه را به سدددددددددددددددختر ت مل یم

ون  داد.  مرس را برایش پر کند. ن سش را پر مرص از ریه بت 
ون زد. کافر که  رؤیا را روی دست ب ند کرد و از وامدشان بت 
ن ود. در برابرش مسدددددددددددددئولرت داشدددددددددددددت. به قول پدرش خر.زه 

 خورده بود و... 

ن رفت و رؤیا را روی صدددددددددند   شدددددددددت ن س زنان پ ه  ا را پایی 
تری  برمارسدتان رسداند. خواباند. به رس ت خود را به نزدیک

کندددددان وارد بخش   د و   رؤیدددددا را روی دسددددددددددددددددددددت ب ندددددد کر 
ای  ا به  مراه پدرش گوشدددددهاورژانس شدددددد. دو تا از  مسدددددایه

ا  ایسددددددددددتاده بودند. وقتر پرسددددددددددتار باالی رس رؤیا ایسددددددددددتاد، رسی
مال برمار را پرسددددددددددرد و دسددددددددددتگاه فشددددددددددار سددددددددددنج را به بازویش 
دددددش   سددددددت. آقای شددددددکر که شددددددا د ماجرا بود، خود را به  رسد

 رساند. 

 هم شد؟ -

 .. بیهوش شده.  -

 پرستار دستگاه را از دور بازوی رؤیا باز کرد و گ ت: 
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 شه. فشارش خریل پای نه. با یه رس  مالش خوب یم -

ن کرد و گ ت:   رو به آرمی 

؟ -   مرسشی

 آمد، پاسخ د د. پدرش پ ش دستر کرد.  ارش یم

 ب ه. چه کار باید انکا  بدی ؟ -

 

 

ای  پددددددددارت تقدددددددددی  بدددددددده نشیسدددددددددددددددنددددددددده توانددددددددا، ز را فرازاندددددددددا  

 ❤❤❤❤نمهر.و 

 

 48#پارت

 

 

س دور باشدده. ب شددتر مراقاش  - ایشددون بارداره باید از اسددتر
 باشرد. 

ن ت خ شد.   آرمی 
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 پدرش فوت شده، دست م  که ن ست!  -

ن نگاه کرد و گ ت:   پرستار با نارامتر به صورت آرمی 

گ .  س کدددددار شدددددددددددددددمدددددا خددددددا رممشش کنددددده.  سددددددددددددددد ردددددت یم -
. سدددخت تره. باید ب شدددتر  وای خانومت رو داشدددته باشی

ن دا ن رو برای خدددانومدددت  مضدددددددددددددددور شدددددددددددددددمدددا ت مدددل چنی 
کنه. بذارید گریه کنه اما مراق  باشددرد افت تر یمآسددون

ن اتر یم   اره. فشار پردا نکنه. ای  فشار روه روی جنی 

ن ن م کرد و دسددددددددددددتر مران  مو ایش کشددددددددددددرد. مو انی که آرمی 
کشددددددرد. با  م شدددددده نگاه مشددددددتاق روشددددددنا را به سددددددمت خود یم

ن خاطره ای به سددددددمت اطال ات رفت. در مورد یادآوری چنی 
 مضور روشنا صداقت سشال پرسرد. پرستار گ ت: 

ی شدند.  -  ایشون دچار شو   صتر شدند و  ستر

ود بی مهر.انش یمق اش تت  کشدددرد. االن باید در کنار فرشدددته
داد. بدددا نشددددددددددددددددددانن کددده پرسدددددددددددددددتدددار داده بود، وارد و دلدددداریش یم

گشیند. ق اش آسانسور شد. برایش مه  ن ود، دیگران چه یم
ون زدن بود. وقتر  شددت در اتاق ایسددتاد، صدددای  در مال بت 
ن مرخکوب شدددددد.  مرب زدن دو ن ر را شددددد رد. پا ایش به زمی 

 شناخت. صدای لرزان  ما را خوب یم
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تون ر الن. ا ه بالنی رسش براد، نیممراقاش باش ارسددددددددددددددد -
دوو  برار . تنها ک دددد که برا  مونده روشددددناسددددت. تو به 

ی مدددددادرت از م  توجددددده ت نگددددداه ک ، بددددده کیندددددهخدددددانواده
 نک ... 

دانست،  اش  س نه صدای ارسالن ق اش را زیرورو کرد. یم
چاک روشددددددددددناسددددددددددت. بودنش در کنار روشددددددددددنا سددددددددددیخ دا ن در 

 دیوار رسد داد و چشمانش را  ست.  ق اش فرو کرد. تکره به

 مو نگران نبددداش... خود  مراقاشددددددددددددددد . م   نوز  مودددل زن -
گذشددددددددته، دوسددددددددشش داشددددددددت . شددددددددما مراق  خودتون باشدددددددرد، 

 روشنا بعد از  مو تمو  امردش به شماست. 

ی نگو. مددالش برای ای  در مورد  القده - ن ت بدده روشدددددددددددددددندا چت 
 مرفها مسا د ن ست. برادرانه  ششش باش. 

کن . م  بر  به آقاجون  ر کاری از دست  بر.راد، دریددددغ نیم -
 و  ایز رس بزن . اونا    مال خوشی ندارن. 

ی سدددددددددددددددرددایه تددا بدده خود آمددد و تکددانن بدده  رک ش داد، سدددددددددددددددددایدده
رو.رویش قرار گرفت. ارسدددددددالن چشددددددد  در چشدددددددمش دوخت. 

 پوزخندی زد و گ ت: 
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؟ ق ددد   - آشدددددددددددددددغدددال اومددددی، نشرکددده کودددافتکددداریدددت رو ببیتن
 ناموش تو از مرکت ایستاد.   به خاطر نر  موی م

 ک  آورده بود. جانی برای دفا  از خود باقر نگذاشته بود. 

س . م ... م ... یم -  خواست ، مال روشنا رو بتم

 اش کش.رده شد. دست ارسالن م ک  روی س نه

مدددال روشدددددددددددددددندددا بددده توی  وضن ر.  ندددداره. برو بددده فکر  -
 زنت... 

   بدی طعنه زد: صور ش را ج و برد و با ل  

 برو به فکر نون زیر کبابت باش. تو الی  کباب ن ودی.  -

اراده مشدددددددددددددشش را مواله صدددددددددددددورت ارسدددددددددددددالن کرد. ارسدددددددددددددالن نر 
 صور ش را  ق  برد. ن شخندی زد و گ ت: 

تر از تو ندددددیددددد . خش.دددده الاقددددل اول راه خودت رو کور  -
کن ، روشددددنا یادی از تو نکنه. برو نشدددددون دادی. کاری یم

ونت کنه. گمشو تا   نداد ، مراست بت 

ون آمد. با دیدن  از رسوصددددددددای ایکاد شدددددددده،  ما از اتاق بت 
، چشدددمانش پراشدددک شدددد. دسدددت ارسدددالن را کنار زد. با  ن آرمی 
ه شد. دلش به مال او  ن خت  چشمان پراشک به صورت آرمی 
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ی زیاد، لرزان شده بود، سوخت. با صدانی که از گریه   یم
 گ ت: 

 برو نم زندگرت -
ن . روشددددددددددددددنا تو رو ببینه، مالش بدتر آرمی 

شه. ای  دختر  که نابود شد، الاقل  وای اون یا رو یم
 داشته باش. 

ون داد و گ ت:   ارسالن ن سش را با مرص بت 

، شدددددددددما خودت مواسدددددددددت  مو م  مت   طبقهزن - ن ی پایی 
 به روشنا باشه. 

ن ارسالن گ ت:    ما رسی تکان داد و بعد از رفیر

راه شدددددددددددددد، روشدددددددددددددنا دچار شدددددددددددددو  م  با یه رس  مال  رو. -
کن ر در  یچ کن ، التماس یم صدددتر شدددده. خوا ش یم

ای  تو و رؤیدددددا بددددددا ددددداش رو.رو نشدددددددددددددددرددددددد. متر برای  رسی
مراسیم که پ ش رو داری . ق   مهر.ون روشنا تاب ای  

  مه درد رو نداره. 

ن چکرد. رسش را اشددددددددک دا ن از گوشدددددددده ن پایی  ی چشدددددددد  آرمی 
ن انداخت و گ ت:   پایی 

منده شما و روشنا شد . باور کنرد، از  مد تا آخ - ر  مر رسی
 ن ود. 
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شدددددده به گذشددددددته برگشددددددت. فقط  ر هم بود، گذشددددددته و نیم -
 باید با رسنوششتون کنار برایرد. 

 

 __ 

 

ایدددد  پددددددددارت تددددقدددددددددیدددد  بدددددددده  دددددددددی نددددددددازندددد ددددندددد  رفددددیدددد  چددددندددددددددیدددد  

 ❤❤❤❤ساله

 

 49#پارت

 

 

 دردی در ق   خونی ش پرچرد. آیه از ته دل کشرد و گ ت: 

 اجازه بدید، از دور ببینمش. دل  براش تنگ شده.  -

اش اشددک به چشددمان  ما آورد. در را باز کرد ل   م تمسددانه
ی روشدددددددنا و کنار ایسدددددددتاد. دیدن صدددددددورت تکرده و رنگ پریده

م ابا از چشدددمانش رسازیر شدددد. ق اش را از جا کند. اشدددک نر 
رس  به دسدددشش وصدددل بود و چشدددمانش  سدددته بود. انگشدددتان 
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بار غمش را افزون کرد. دلش لمس اش کولهاستخوانن  الغر و 
خواست. آه پرمرسنر از ته دل کشرد. آن صورت پرغ  را یم

گرد کرد و با پا انی که  یچ م  نداشت، از شخض  ق 
که بندبند وجودش به آن وصدددددددددددددددل بود، دور شدددددددددددددددد. در مران 
را رو اشدددددددددکش را پر مرص از روی صدددددددددور ش پاک کرد و  ما 

خت ش بود. آیه از تدده دل برای رسنوشدددددددددددددددددت شدددددددددددددددددا ددد فرو ری
ش کشرد و وارد اتاق شد.   دختر

** 

 شد. صدای مداا در گوشش اکو یم

 )بابا غ  مرگ تو زد آ ش جگر  را

  شکست پدر بار فراقت کمر  را

 

 تنها نه قد  از غ  مرگ تو شکسته

 داغ تو شکسته کمر و بال و پر  را(

برایش نمانده بود. صددددا شدددده بود. دیگر نانی  ایش نر ضدددکه
آورد. ای را در یماش اشددددددک  ر ب نندهصددددددورت خراش خورده

  ت روز تما  یک چشدددددددمش خون و چشددددددد  دیگرش اشدددددددک 
بود. یک و ده غذای کامل به معده پردردش نرسددددددددددددددرده بود. 
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ای کددددده روی خددددداک اندددددداختددددده بودندددددد، از روی پدددددارچددددده ترمددددده
رم  برخاسدددددددددت. مرد ا قصدددددددددد خواندن فات ه را داشدددددددددشند. نر 

روی صند  کنار مادرش نشست، خانیم با مانتوی س رد و 
شددددددال سدددددد رد رو.رویشدددددان ایسدددددتاد. ظا رش با ک دددددد که برای 
ن تا آسدمان توفت  داشدت.  ما به  مراس   زا آمده باشدد، زمی 
یکباره از روی صدددددددددددند  ب ند شدددددددددددد. با صددددددددددددانی که به زممت 

 شد. ش رده یم

 فرناز؟ -

سددددددشش را ج و  ای رس  فرناز نشددددددسددددددت. دلبخندی روی ل 
 آورد و گ ت: 

 گ .  س رت یم -

چشمانش برقر از شادی داشت. برای م ظ آبرو دسشش را 
 در دست گرفت و زمزمه کرد: 

 ممنون.  -

یدددده زمددددانن آت ش توی خوندددده دیگران مینددددداختر و رسخوش  -
ت افتدداد. امردددوار  ای  بودی، مدداال  مون آت ش توی خوندده

ت کنه.   آ ش خاکستر
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ن گوش ه ماند.  ای روشدددددددددنا تت  شدددددددددد و نگا ش به روی زن خت 
 مادرش دستر روی صورت خ س از اشکش کشرد و گ ت: 

، ب رمایرد تا پذیرانی شرد.  -  توقع نداشت  برانی

پوزخندی روی ل  زن نشست. نگا ش روی صورت روشنا 
چرهن خورد و تابت ماند. دست رسد روشنا را در دست گر  

ه شد وگ ت:   خود گرفت. به چشمان رسخش خت 

 رو ت مددددل یمیم -
 
. ای  رو بدددددون کدددده دون  درد بزرگ کتن

 مسا  تمو  ای  دردات پدرو مادرت بودن... 

 ل  زد: 
 
  ما مران مرفش پرید و به آ ستا

 کن . االن زمان ای  مرفها ن ست، خوا ش یم -

موصدددد ه نگا ش را به زن دوخت. زن ناشددددناس را تا روشددددنا نر 
داد. خونر نیمبددده آن ل ظددده نددددیدددده بود. مرقن کددده زد، بوی 

دانسدددددت و  دل ای  را نداشدددددت، ک ددددد دلرل مرب زن را نیم
ن مرقن بزند. بغضددددددش را قورت   شددددددت رس پدرمرمومش چنی 

 داد و با صدانی خشدار و گرفته گ ت: 

ن افتاده رو لگد بزنرد.  - ای  رسی  انسددددددددان ت ن سددددددددت، زمی 
ا   پدرومادر   ر هم باشددددددددد ، برای م   ایزن. لط ا امتر
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نرد. ما به  سددددددددددددد رت شدددددددددددددما امتراهر خودتون رو م ظ ک
 نداری . 

 ایزجون ج و آمد و دسددددددددت زن تازه وارد را گرفت و در برابر 
ت روشنا گ ت:   چشمان پرمت 

کن  بددددده خددددداطر فرنددددداز جون بردددددا پ ش م ... خوا ش یم -
 .   یل آقا    شده، امروز رو ز.ون به د   بگت 

زن که اسدددددمش را ماال فهمرده بود،  شدددددت چشدددددیم برای  ما 
   کرد و گ ت: ناز 

، دوست جون! و ب شتر یماز ای  به بعد، م  -  بیتن

 

 

 

 

 �😍😍😍� ایز  marzie khakای  پارت تقدی  به  

 

 40#پارت
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 ای شددددمرده به  مراه  ایزجون به اندازه چند صددددند  با گا 
از آنها فاصددددددددددددددد ه گرفت. نگاه کنککاوش روی صدددددددددددددددورت رس  

 وار پرسرد: مادرش چرهن زد. زمزمه

 ای  خانو  گ بود؟مامان  -

  ما نگایه به اطراب کرد و گ ت: 

 بهت یم -
ً
 گ ، االن وقشش ن ست. بعدا

 چه خصومتر با شما داره؟ -

-   ...
ً
 گ ت  بعدا

کت در چند مراسددددددددددددددد   صددددددددددددددددای مداا که از مد شی  برای رسی
کرد، کالمش را قطع کرد. از کنار روشددددددددددنا گذشددددددددددته  شددددددددددکر یم

نگا ش به سدددمت ب ند شدددد و به سدددمت دیگری رفت. روشدددنا 
آن زن ناشددددددددناس چرخرد. کنار  ایز نشددددددددسددددددددته بود و آ سددددددددته 

زد. نگدا ش در مردان جمع چر  خورد. مرد مسدددددددددددددددتن مرب یم
که تا به آن روز ندیده بودش، کنار پدر.زرگش ایسدددددددددددتاده بود 

کردند. پدر.زرگ و  ایزجون به سختر رسپا شدند پچ یمو پچ
شدددوند. ای  دو  و از مراسددد  سدددو  توانسدددشند، بر رسمزار ماضن 

مهمان ناشدددددددددددددددناس    ش را به خود مشدددددددددددددددغول کرد. دل توی 
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 ای زن دلش ن ود، تا به خانه برسدددددددددددددددند. مس بدی از مرب
 دردلش نشست. 

دو روز از دیدار با آن زن ناشددددددناس گذشددددددته بود.  ما خودش 
زد را در اتاقش زندانن کرده بود و الل شددددددددددده بود. نه مرقن یم

 بده ترس تغیت  مدالدت داده زد. مدالش از تدا غدذا لد  یم
نگرانن

ل پددددر.زرگش تمددداس گرفدددت. بعدددد از چندددد دقرقددده  ن بود. بدددا متن
 صدای لرزان پدر.زرگش در گوشش پرچرد. 

 جاِن دل . مالت خش.ه، دختر ؟ -

 ا . ممنون پدر.زرگ...  نوز زنده -

ا؟ - ، صدو. ست سال. چه ختر  زنده باشی

 ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

ن سددددت. از مراسدددد  شدددد    ت بابا، توی مال مادر  خوب  -
شدددددددددددده، یه خوره. ا ه یماتاق خودش رو ماس کرده و غذا نیم

 ش ! رس تا خونه ما برایرد؟ م  مری  مامان  نیم

 االن با  ایزجونت مرا .  -

تمدداس قطع شدددددددددددددددددد و مضدددددددددددددددطرب و نگران، ندداخ  انگشدددددددددددددددددت 
اش را به دندان گرفت. در اتاق با صدای بدی باز شد. سبابه
 پریده و پ  مادرش 

 
 ای پ  کرده و مو انی پریشدددان با رنا
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در آسددددددتانه در ایسددددددتاد. دسددددددشش را روی پ شددددددانن گذاشددددددت. با 
 شد، گ ت: صدانی که به زممت ش رده یم

چرا به پدر.زرگت زنگ زدی؟ دوست داری، خرد شدن   -
؟  رو ببیتن

بدده سدددددددددددددددمدددت مددادرش گددا  برداشدددددددددددددددددت. دلش آغوش گرمش را 
ایش گذاشدددددددددددته بود، دنرایش خواسدددددددددددت. از وقتر پدرش تنهیم

رسد و زمستانن شده بود. انگار مادرش    با پدرش در  مان 
ی رسدش نشددددداند و با ای نر  روی گونهقتر خواباندند. بوسدددده

 نگرانن گ ت: 

م  بددددده، نگرانددددت بدددداشددددددددددددددد . دو روزه خودت رو ماس  -
 از تنهددددددانی 

کردی، پ ش خودت فکر نکردی، ای  دختر
 مدده تنهددانی و غ  رو  کندده؟ م  دیگدده ت مددل ای دق یم

 دون   ذاب کدو  گنا مه... ندار . ا ه زنده  ست ، نیم

 ای خشدددک  ما دسدددت از روی پ شدددانن برداشدددت و روی ل 
ش گذاشت. و نر   رنگ دختر

  س... تو  یچ گنددددایه نددددداری... م  دار  توی  ددددذاب  -
سدددددددددددددددوز . ق ب  ت مددل دیدددن دردای تو رو گندداه خود  یم

 ش . م  مقرص ماِل بِد تو  ست . نداره. دار  نابود یم
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ای روی دسدددت مادر نشددداند و به آرایم از روی ل هایش بوسددده
ن آورد.   پایی 

ت ، م ر  کددددددددو  گنددددددداه؟ چرا مرب نیم - ؟ م  دختر زنن
ت ! دو روزه چشدددددددددددم  به ای  در خشدددددددددددک شدددددددددددد. انقدر راز 

ریزی و م  رو داخل غریبه  سدددددددددددت  که تنهانی اشدددددددددددک یم
؟آد  مساب نیم ، مرب دلت رو بزنن  کتن

 مدددددا او را بددددده آغوش کشدددددددددددددددردددددد و بددددده گریددددده افتددددداد. در مردددددان 
 ای مادرش صددای زنگ آی ون شد رده شدد. مادرش     

ه شد.   به در خت 
 
 با درماندگ

 ت به  صتر بده. خدایا خود -

ی؟چرا انقدر از پدر.زرگ و  ایز فاص ه یم -  گت 

ن رو یم -  فهیم. برو در رو باز ک . امروز  مه چت 

صدددای مکدد آی ون او را به سددمت آی ون  دایت کرد. بعد 
زنددددددان وارد آپددددددارتمددددددان از دقددددددایقر پدددددددر.زرگ و  ایزجون ن س

و  ی زرد و زار  مدددا اخیم کرد شددددددددددددددددددندددد.  ایز بدددا دیددددن چهره
 گ ت: 

، خودت رو ماس  - ت باشی به جای ای  که مراق  دختر
 کردی که هم  شه؟
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 ❤❤❤❤❤ای  پارت تقدی  به فرا م مدی  ایز
farah mohammadi 

 

 51#پارت

 

 

پدر.زرگ  صایش را کنار مبل تکره داد و نشست. دسشش را 
ن روشنا در کنارش روی مبل زد.   برای نشسیر

 ؟برا باباجون ای  جا، ببین  هم شده -

 روشنا کنار پدر.زرگ نشست. 

ترسدددددددددددد ، از روز مراسدددددددددددد  به ای  ور  نوز غذا نخورده. یم -
بالنی رسش بردددداد. م  بدددده جز مددددادر  ک ددددددددددددددد رو ندددددار ، 

 پدر.زرگ... 

 ایز ابرو ددایش ب شدددددددددددددددتر در    فرو رفددت. چددادرش را از رس 
ن انداخت و کنار روشنا روی مبل سه ن ره نشست.   پایی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 216  

ت ر  - ؟ ک  رؤیددددددای و یم مددددددا چرا ت  و بدددددددن دختر لرزونن
   ریته بال رسش داد، ماال نش.ت تو.ه؟

 ا اش کشدددددددددددددرد و رو.روی آن ما دسدددددددددددددتر به مو ای آشددددددددددددد ته
ن روزی یم  ای خشدددکش ترسدددرد. ل نشدددسدددت. چقدر از چنی 

 را به زممت تکان داد. 

 آقا جون باید در مورد مسئ ه مهیم با اتون مرب بزن .  -

 شنو ! یم -

  ته قبل از فو ش قولنامه کرده و  ای  خونه رو ومرد دو  -
قرار بود، رس  ماه برای سدددددددددددددددند زدن اقدا  کنه و در ای  مدت 
ای  که ما داری ، باید  برای خودمون خونه پردا کنر . با رسی

 شما    کمکمون کنرد. 

  ایز ابرونی باال انداخت و گ ت: 

اسددددددددددددد  ورته که براد، اسددددددددددددد  بعضدددددددددددددرا که یه روزی کابوس  -
ددددددش زندگ شدددددددون بودی، وسددددددد ط مراد. فرناز به خاطر  رسد

دونن که شدددددددده. خودت یمما ان پاش به ای  ماجرا باز یم
 بره... ما ان    از ای  خونه سه  یم

روشدددددددنا گیج و گنگ نگا ش را به صدددددددورت  صدددددددتر  ایزجون 
 دوخت. 
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 اند؟ چرا اسمشون وسط مراد؟فرناز و ما ان گ -

  ما آیه کشرد و گ ت: 

دددددددددددددد پددددرت بود. قبدددل از ازدوا  م  و پددددرت، فرنددد - از  مرسد
 ما ان    برادرته. 

زده نگایه به افرادی که دورش نشددددددسددددددته بودند، روشددددددنا بهت
 انداخت. نگا ش روی صورت مادرش ایستاد. 

ی بده م  نگ ترد؟ مگده یم - ن ؟! چرا تدا مداال چت  شدددددددددددددددده، هم
ی ازش نباشدددده؟ گیج شددددد ، تو  برادر داشددددته باشدددد  و ختر

 رو خدا کامل توضیح بده. 

ن انداخت. صدددددددور ش رس  شدددددددد و اشدددددددک از  ما رسش را پ ایی 
 چشمانش رسازیر شد.  ایز با بغض گ ت: 

 ددا  دداشددددددددددددددد     بودنددد تددا فرندداز دختر برادر  بود. سددددددددددددددددال -
ازدوا  کردندددددد. زمدددددان بدددددارداری مدددددال خونر نددددداشدددددددددددددددددددت. 
امت مط   شددددددددد و توی خونه خوابرد. چون مادر  اسددددددددتر
نداشددددت، دو ماه خود  ازش نگهداری کرد . زمان سدددد ر 

و مک ور شد ، تنهاش بذار . قرار شد، دوسِت مج شد 
قدییم و صددددددددددمرم ش در اون مدت که م  ن سددددددددددت ، براد 

شدددددددون بره. دوسدددددددشش  ما بود. پ شدددددددش و شددددددد ها به خونه
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اومدددد و یا دو   تددده کندددارش موندددد. وقتر م  از سددددددددددددددد ر 
شون بر .  ما برگشت ، ومرد گ تر الز  ن ست، خونه

از به خودش شدددددددددددون موندگار شدددددددددددد و وقتر فرنتوی خونه
اومدددد کددده ومردددد و  مدددا بدددا   بودندددد. ا تمددداد زیدددادش بددده 
دوسددت صددمرم ش کار دسددشش داد. وقتر مچ  ردوشددون 
ی شد.  رو گرفت، مالش بد شد و توی برمارستان  ستر
ما ان در ماه   ت  بارداری به دنرا اومد و با کیل نذر و 
نراز خدا برامون نگهش داشددددددددددددددددت. فرناز از ل ا  روه 

بود. ومرد  یچ کاری برای خوب شددددددددددددددِن داغون شدددددددددددددده 
 توی روی مددا ایسدددددددددددددددتداد وگ دتر رابطده

ً
شدددددددددددددددون نکرد.   نددا

 ش  ماست نه فرناز.  اش   ما شده و نرمه گمشده

 با دست به  ما اشاره کرد و غرید: 

-  
 
ای  خدددانو     بددددون  یچ رم  و مرونر پدددا روی زنددددگ
دوسشش گذاشت و  مرس ومرد شد. ومرد جادو شده 

کشدددددددددددددددرد رو شدددددددددددددددمش فرناز و زجری که یمبود. اصدددددددددددددددال چ
ددددددددددددددش یمنیم تپرد نه برای زنن که دید. نه دلش برای  رسد

 مبددددالی ش بود. فقط بدددده فکر رسدددددددددددددددیم کردِن ازدواجش 
 بود. 

 آیه کشرد و گ ت: 
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دونه چقدر  مه ما زجر کشددددددددددردی  و دق و سدددددددددد  خدا یم -
ی ای  خددانو  مدداجرا رو گ تر  خوردی . متر بدده خددانواده

وا   شددددددددددددددد  امددددددددا  ردوشدددددددددددددددون ج وی تددددددددا مددددددددانع ای  ازد
 اشون ایستادن.  ما از سمت خانواده خودش خانواده

طرد شددددددددددددددددد و مدا    ومردد رو طرد کردی . امدا بعدد از یه 
سدددددددددال اومد به پای پدرش افتاد و  ذرخوایه کرد. اممد 
رو واسدددددددددددددددطه قرار داد و ما بخشدددددددددددددددرد  اما دلمون با  یچ 

 کدومشون صاب نشد. 

 

 

ی  ایز  که با مضدددددددددددددددورش گروه نقد ای  پارت تقدی  به لردا
رو چدددددددددددددددددددددراغدددددددددددددددددددددونن کدددددددددددددددددددددرد. مدددددددددددددددددددددمدددددددددددددددددددددندددددددددددددددددددددون کددددددددددددددددددددده 

 �🤗🨘😘😍😍� ستر 

 

 52#پارت

 

 

  ما با رسی افتاده، زمزمه کرد: 
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 ش !  است؟ دار  نابود یم ایز االن وقت ای  مرب -

 ایز بغضددددددش شددددددکسددددددت. دسددددددشش را روی ران پایش کش.رد و 
 نالرد: 

 ات سوزه... ای   مه سال به خاطر بچهداره جرگر  یم -
سدددددددددددددددکوت کردی  و مرب نزدی ، االن که زجر کشدددددددددددددددردِن 

ه. کاش خدا شددما دو ب ن ، ق ب  آت ش یمروشددنا رو یم گت 
کرد و تاوان گناه شدددما دوتا گریبان ای  بچه تا رو ت  ره یم

مونه، گرفت. ماه برای  م شدددددددددددددده  شددددددددددددددت ابر نیمرو نیم
 خانو  خانوما. 

 کرد:   ا بهت و ز.ان الک  رو به مادرش زمزمهروشنا ب

 اینانی که  ایزجون گ ت، واقعرت داره؟  -

ه شد و به آرایم رسش را تکان داد.  ما به گل   ای فرش خت 

 دددا بدددا آرامش خوابرددددیدددد؟ آوره... چطور ای  سدددددددددددددددددالرسی  -
؟ چطور  چطور دلددت اومددد بددا دوسدددددددددددددددشددت اون کددارو بکتن

توی ای   مه سددددددال  کردی؟ چطور بابا توی آینه نگاه یم
 رساغ  رسش نرفت؟ چه جور د  دارید شما؟ 

  ما درمانده نالرد: 

 روشنا...  -
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 روشنا به آرایم و پر.غض ادامه داد: 

ن  ر دوتون رؤیددا رو طرد کردیددد؟ چون آی ندده  - برای  می 
بدده تمددا  معنددای خودتون بود؟ از خودتون فرار کردیددد؟ 

چون  س دلسدددوزیتون برای م     یه جور نمایش بود، 
دونسشرد، تاوان گناه شما رو م  داد . م  از مهر.ونن یم

کرد ، و دلسوزی بابا تعک  کرده بود .  م شه فکر یم
ب ندده، مددال  خرابدده، داره بددا دل  راه مردداد.  س مدداال کدده یم

 به خاطر  ذاب وجدانش بود! 

 دار نالرد:  ما با چشمان پراشک و صدانی خش

 یزی... نه  ایز ... به جون خودت که  ا  -

ج وی پای روشنا زانو زد و دسشش را روی زانوی او گذاشت. 
ش زل زد و ادامه داد:   به چشمان سراه و پرغ  دختر

 ر بار اشددک تو رو دیدی ، از درون سددوختر  و خاکسددتر  -
شدددددی . پدرت روز و شدددداش یا شددددده بود. مالش خریل 
ن اضار داشدددت، با ارسدددالن ازدوا   خراب بود. برای  می 

. ارسدددددددددددددددال ن چنددددددددبدددددددار پ ش پددددددددرت اقرار کرده بود، کتن
 اشددددددقته.  موت تو رو دوسددددددت داره و بابات خرالش از 

ای که بابت برادرش رامت بود اما م  به خاطر گذشدددددته
داشددددددددددددددددتدد  و ندد ددرنر کدددددددده خددددددددانددواده از  داشددددددددددددددددشددنددددددددد، دلدد  
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خواسددددددددددددت تو به سددددددددددددمت ارسددددددددددددالن بری چون مهری نیم
خاله فرناز بود. دلش از م  خون بود. یم د ، ترسددددددددردختر

ن  م شددددددددددددددددده بددددی   مون بال رو رس تو بردددارن. برای  می 
ارسالن رو مرگ ت  که دل بهش نبندی. باور ک  راسشش 

 رو مرگ . 

اشدددددددددددددددکش را ک  دسدددددددددددددددت پاک کرد و ن  ددددددددددددددد تازه کرد. وقتر 
ش را دید با مال زاری ادامه داد.   چشمان پر اشک دختر

بدددددابدددددات وقتر ندددددارامتر تو رو دیدددددد،  رفدددددت پ ش فرنددددداز و  -
  رد تا ای  ن ری  لعنتر از رست دور  شدده اما ماللرت ط

فرناز اونو نبخشدددددرد. از وقتر فرناز گ ت، خوشددددد اله که 
تو و رؤیا زندگیتون به ای  شدددددددددددددددکل دراومده، مال پدرت 
بدددتر شددددددددددددددددد.  ردوی مددا  ددذاب وجدددان داشدددددددددددددددشر . ق دد  
پدرت تاب ای   مه نارامتر رو نداشدددددددددت.  مون شددددددددد  

ا  د وامون شدددد.  ذاب وجدانش زیاد شدددده بود و تقصددت 
خواست ، بار اون گناه فقط رو گردن م  مینداخت. نیم

گردن م  باشددددددددددددددده. گ ت ، زمانن که فرناز مالش بد بود، 
چه مرفهانی  شددددددددددددددددت رس فرناز گ ته و چطور م  رو به 
سددددددددددمت خودش کشددددددددددرد.  م شدددددددددده از اینکه زنش توانانی 

 برقراری رابطه زناشوونی نداشت،  صتر بود. 
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 گشت. با چشمان پراشک ادامه داد: به سمت  ایزجون بر 

م  مرداد، ای  -  ا رو ج وی شدددددددددددددددمدا بگ  و  یده روز م  رسی
کرد . توی خونه تنها بود  و داشددددددددددددددت  خونه رو جارو یم

فرنددداز توی ممو  بود کددده ومردددد رسزده اومددد، خوندده. از 
و تنها دید، مرفهای  اشقونه زد و به  راه که رسرد، م 

قت فرناز خواب بود یا نزدیک شدددددددد. از اون به بعد  ر و 
ی بود، یواشدددا رساغ  میومد. رفتارش انقدر  ن رسگر  چت 
با م  خوب بود که دل  لرزید و  اشقش شد . یادآوری 

کرد. ومردددد تددداب اون روز دددا ق اش رو ب شدددددددددددددددتر ا یدددت یم
 کش . تر بود و  نوز ن س یمنراورد اما م  پوست  ک  ت

ش دو.اره نگاه پر خونش به صددددددددددددددورت خ س از اشددددددددددددددک د ختر
 دوخته شد. درمانده زمزمه کرد: 

بددداور ک ، دیددددن غ  تو  ر دوی مدددا از درون پددداشدددددددددددددددردددد.  -
ماضن بود   زار.ال رسخود  براد و خار به پای تو نره... 
 
 
ن تاوانن رو نداشدددددددددت . وقتر زندگ  یچ وقت تصدددددددددور چنی 

 دددا از یددداد  رفتددده بود. فکر دیدددد ، گدددذشدددددددددددددددتدددهخش.  رو یم
 روی خوش   کرد ، م  بددا م  و ومرددد بودهیم

 
کدده زندددگ

 به ما نشون داده. 
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با چشددددددددددمان پراشددددددددددک به آرایم دسددددددددددت مادرش را کنار زد و به 
، نداشت.  ن سمت اتاقش گا  برداشت.  یچ مرقن برای گ یر

رمیم از سمت مادرو پدرش برایش دشوار تصور ای   مه نر 
پدر کشدددددددددددددددرده ی نر بود. یاد دردی که فرناز به  مراه یک بچه

ا بدداال برد. مددال تهش  گرفتدده بود. پددا ددایش بود، مرارت ت ش ر 
، کشددددددددددرده شدددددددددددن را به سددددددددددختر مرکت یم داد.  ما با نارامتر

 رو به 
 
ن تمداشددددددددددددددددا کرد. با درماندگ ش را روی زمی 

پا ای دختر
  ایز گ ت: 

ن م  و دختر  رو به    یمهم بهتون یم - زنرد؟ رسدددددددددددده، بی 
 االن وقت ای  مرب بود؟

 

 

 

ای  پارت تقدی  به دوسددددددددددت نشیسددددددددددنده مهر.ون  د   رمزی 

ن     ❤HRZنازنی 

😘😘❤❤❤ 

 

 53#پارت
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  ایز اخ  کرد و گ ت: 

م  قصددددددددددددددد به    زدن نداشددددددددددددددت ، فقط واقعیتر که ای   -
 مه سددال شددما پنهون کرده بودید رو گ ت . ما ان دیریا 

خواسدددددتر شددددده، اونوقت در موردش هم یمزود پرداش یم
؟
 
 بهش با

 ددایش بدده لرز افتدداد. روشدددددددددددددددنددا بددا ه گریدده افتدداد و شدددددددددددددددداندده مددا بدد
چشددددددددددمان پراشددددددددددک در آسددددددددددتانه در  اتاقش ایسددددددددددتاد. نگایه به 
مادرش کرد و ق اش تت  کشددددددددددرد. مادرش تا آن ل ظه برای او 
یدک فرشدددددددددددددددتده مهر.دان بود. تمدا  تصدددددددددددددددورا ش بده یدک آن فرو 

کرد. تر از آنن بود کددده فکر یمریخدددت. دنردددای اطرافش کور 
 نها شده بود! تنهای ت

 

دوش را  ست و موله را به دور خود کشرد. ش  پ ش گریه 
تانر رؤیا دلش را سددددوزاند. مک ور شددددد، شدددد  را در طبقه و نر 

او رسکند تا ا ر مالش بد شددددد، کمک مالش باشددددد.  ر.ار که 
ار یماش را یمپریدهصدددددددورت رنگ ن شدددددددد. ای  دید، از خودش بت 
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 منکالنر کددده غ ط اضدددددددددددددددددافددده کرده بود و خودش را 
ن در چنی 

انداخته بود، متر در خواب    قابل تصور ن ود. لباسش را 
ون آمددد. صددددددددددددددددددای نر  و لرزان رؤیددا  در ممددا  پوشدددددددددددددددرددد و بت 

 نگا ش را باال کشرد. 

 صب ونه برات آماده کرد .  -

ن غذاخوری چر  خورد. یاد روشدددددددنا و شدددددددوقر  نگا ش روی مت 
غذاخوری داشددددددت، مالش را بد کرد  ن . رسی که برای خرید مت 

 تکان داد و گ ت: 

ون.  -  دیر  شده، مت   بت 

به رس ت وارد اتاق دو  شدددددددددد. از وقتر  روسدددددددد شددددددددان به    
خورده بود، وارد اتاق خواب نشددددددده بود. تاب دیدن آن اتاق 

کرد. به را نداشدددددددددددددددت. جای خا  روشدددددددددددددددنا ق اش را مچاله یم
رس ت لباس پوشددددددددرد. بدون اینکه مو ایش را خشددددددددک کند، 

 ودی رفت. به سمت در ور 

 نا ار درست کن ، مرای خونه؟ -

 ای زد. لباس سدددددددددراه و پ  التماس در نگاه پر غمش مش  یم
آورد. ن سددددددددددددددش را ای را به رم  یماش دل  ر ب نندهور  کرده

ون داد و گ ت:   پرصدا از س نه بت 
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نه. ا ه دیشددددددددددددددد  توی ای  طبقه موند ، فقط به خاطر  -
ن ای  بود ا ه مالت بد شدددددددد، ک ددددددد کنارت  باشددددددده. ما ی 

 ق ول نکرد براد، م  اومد . 

رؤیا با بغض ج و رفت. دسددددددددشش را روی در ورودی تکره داد 
 و گ ت: 

. یم - دون  از م  بدت مراد، باور ک  تو برای م  یه دنرانی
گذشدددته رو فراموش ک . به  فرصدددت بده تا دنرا  رو به 
پددات بریز . دیگدده پدددری ندددار  کدده برات خط و نشدددددددددددددددون 

، نر بکشه. یم
 ک  و  ذاب  نده. دونن

 
 پنا  ، مردونا

 ددانی کدده شددددددددددددددد رددده بود، توجدده کنددد، بدده بدددون اینکدده بدده مرب
 زد و گ ت:  چشمانش زل

ن ما افتاد؟ -  فقط بگو چطور اون ات اق بی 

 رؤیا با تردید نگا ش کرد. بعد از مکتی کوتاه گ ت: 

؟ا ه بگ ، پ ش  یم -  مونن

 ابرونی باال داد و به چشدددمانش زل زد. انتظار رؤیا برای 
ن آرمی 

 ش ردن پاسخ طوالنن شد. 

 ی یک رسسوزن برات ارزش داشت . کاش به اندازه -
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ن ن سددددددددش ر  ون داد. دسددددددددت رویا را از روی آرمی  ا پر مرص بت 
ن کشرد و زمزمه کرد:   در پایی 

ن برا  موندددی، بدده اندددازها دده خوا ر روشدددددددددددددددنددا یم - ی مددا ی 
 .  ارزش داشتر

ن بدددده رس ددددت ق ددددل در را بدددداز کرد و پ دددده  ددددا را دوان دوان پددددایی 
رفت. در ای  مدت پدرش تما  مای تا  رؤیا را برایش فرا   

ش    دل خوشی از رؤیددا نددداشدددددددددددددددشنددد. کرد. مددادر و خوا ر یم
ای که خود ت رده بود، گرفتار شدددددددده بود. امردش رؤیا در پر ه

 به ای  بود، از ای  تنهانی خسته شود و را ش را جدا کند. 

ن بود که صددددددددددای زنگ گوشی به  در مال باز کردن در ماشدددددددددی 
اراده نگا ش به سدددددددددددددددمت پنکره آپارتمان گوشدددددددددددددددش خورد. نر 
ای دودو نگایه که  ر روز در نم نشددانهرو.رونی کشددرده شددد. 

زد. نگددایه کدده  ر روز رؤیددا شددددددددددددددددا ددد آن بود و ن ر ش را از یم
کرد. صدددددددای مکدد زنگ گوشی نگا ش روشددددددنا چند برابر یم

ن  ن آورد. تمدداس را برقرار کرد و روی صدددددددددددددددنددد  مداشدددددددددددددددی  را پددایی 
 نشست. 

ی شده؟ -  جان ؟ ختر

؟  -  ککانی
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یه؟ - ن شد . ختر  تازه سوار ماشی 

 شناش؟تو شخض به اس  ما ان صداقت یم -

 

 

ای  پددددارت تقدددددی  بدددده صدددددددددددددددالبددددت  ایز کدددده گروه نقددددد رو بدددده 

 ��❤❤❤❤مضورش منور کرد

 

 54#پارت

 

 

 کیم فکر کرد و گ ت: 

 نه. تا ماال اسمش رو نش رد . گ  ست ای  یارو؟ -

 برا کافه تا با   مرب بزنر .  -

ن را به مرکت در  آورد. اس  ما ان تماس را قطع کرد و ماشی 
 ، برایش ناآشددنا بود. اما نا  خانوادگ ش برای او از  ر آشددنانی
آشدددددناتر بود. طو  نکشدددددرد که به کافه رسدددددرد. از روزی که به 
خانه پدری برگشددددددته بود، پدرش کار مسددددددابداری یا از فرش 
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ده بود. یمفروشی  دانسددددددددت ای  سددددددددخاوت  ایش را به او سددددددددتم
 بددا رؤیددا دلگر  کنددد تددا پدددرش برای ای  بود کدده او را 

 
بدده زندددگ

ی  شدددددددددددددت رسش باشدددددددددددددد. دلشدددددددددددددوره  ای مرب و مدی  کمتر
ن را رو.روی کافه اش را به خونر یمپدرانه شدددددددددددددددناخت. ماشددددددددددددددی 

پار  کرد.  نوز در اصیل  سته بود. با گامهای ب ند به سمت 
در   شدددددددتر که در کوچه قرار داشدددددددت، رفت.  نوز دسدددددددشش به 

ن وارد شدن پرسرد: زنگ در نرسرده بود، در باز شد   . در می 

، کره؟ -  ایتن که گ تر

باید با    مرب بزنر . به نظر  واقعا ماجرانی  شدددددددت پرده  -
 خوره. بوده و بوی خونر به مشام  نیم

روی صددددددددند  رو.روی کران نشددددددددسددددددددت. دسددددددددتر مران مو ای 
 نمدارش کشرد و کالفه پرسرد: 

 هم شده، یا یمیم -
 
 و دق بدی؟خوای م گ

  بودی، به یا از دوسدددددتا  آخری که توی خونهاون شددددد   -
ه.   گ ت ، آمار اون ویالی خار  از شهر رو بگت 

 خ ؟ -

خ  به جمالت... دیشددددددددددددد  به  زنگ زد و گ ت، اون ویال  -
به ناِ  ما ان صددددداقته. تا ماال  یچ کس اون طرفا ندید ش. 
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گ ، جز یه بار که انگار جشدددد  و مهمونن توش  ا یم مسددددایه
 دیگه رفت و آمدی به اون ویال ندیدن.  برپا شده،

 ی چشمانش کیم جمع شد و گ ت: گوشه

 یعتن فقط  مون شتر که م  وارد ویال شد ؟  -

ن تکان داد. کران به نشانه  ی تخیرد مرفش رسش را رو به پایی 

جال  اینکه مشددددخصددددانر که ازش به دسددددت اومده، مکرده  -
داره. ای    نسدددت.  یچ سدددوءسدددابقهو ب سدددت و   ت سددداله

و  به تدریس کرده.   در دانشگاه رسی
 
 به تازگ

 ای   مه اطال ات از ککا به دست اوردی؟  -

 باالخره دوستانی دار  که ای  جور مواقع به درد  بخورن.  -

 ایش شدددددددددددددد. ر.ط فکرش مشدددددددددددددغول تکایه و ت  رل شددددددددددددد رده
ن شددخضدد را به خودش نیم فهمرد. نه او را دیده بود، نه چنی 

ن بود! دشمتن و کدرونر   در بی 

 ویالنی شرا به نظر  خریل  کیبه. مگه یم -
ن شه، آد  چنی 

خار  از شددددددهر داشددددددته باشدددددده و اسددددددت اده نکنه. اون فر یم که 
رؤیا به تو نشددددددددددددددون داد، در اتاق خواب بود یا اتاق کار یا اتاق 

 مهمون؟

 اتاق خواب بود.  -
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 فر   از کدو  زاویه بود؟  -

 ی تخت زو  بود. از زاویه رو.رو، مستقرما رو  -

ون داد و گ ت:   کران ن سش را پر صدا بت 

بددددددازی خوردی داداش! مدددددداال بددددددایددددددد یدددددده جوری ردی از  -
. ا ه بتونن  دوسدددددددددددددددتای رؤیا پردا کنر . باید تعقیاش کتن

تونن ازش تددابددت کتن بددا نقشددددددددددددددددده قبیل اغ ددالددت کرده، یم
، شددداید فرهر  شددده و   شدددکایت کتن و با روشدددنا مرب بزنن

 قانع  شه. 

امردی در دلش تابرد. دسدددشش را روی صدددور ش کشدددرد و نور 
 گ ت: 

خوره. مخصوصا ماال که پدرش رو رؤیا از خونه تکون نیم -
 از دست داده، دل و دماغ  یچ کاری نداره. 

کیم صدددددددتر ک ، مالش که رو.راه شدددددددد، بهش پ شدددددددنهاد بده،   -
 ش بره به دیدن دوستاش. برای بهتر شدن رومره

اری کرد ، ا ه ای  پ شدددددددددددددددنهاد رو بد ، انقدر با اش بد رفت -
 کنه. به  شک یم

 کران اخیم کرد و گ ت: 
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چنددد روز بددا دداش خوب رفتددار ک . بددذار فکر کندده، داری  -
  ادت یم

 
. تا قبل از به دنرا اومدن بچه به ای  زندگ کتن

 .  باید تک ر  خودت رو بدونن

 

 

 

 ❤❤❤❤❤~  ایزhaniای  پارت تقدی  به  ~

 

 55#پارت

 

 

.ان ق اش  ک  دسددددتانش را م ک  روی صددددور ش کشددددرد. ضن
کرد. کالفددددددده رسی تکدددددددان داد. بغض را توی گ شیش مس یم

 دار کرد. نه ته در گ شیش، صدایش را خش

، خوره. نیمتون ، کرددددان! مددددال  ازش بدددده    یمنیم - دونن
ن به  چقدر دل  برای دیدن روشددددددددددددنا تنگ شددددددددددددده. دل رفیر
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 ، یاد روشنا ب ناون طبقه رو ندار .  ر وسدر ه رو که یم
 کنه. و  وقر که برای خریدش داشت، ق ب  رو مچاله یم

یم  ن انداخت. بدون  یچ رسی بغض شددددددددکسددددددددت و رسش را پایی 
 رسرد:  ایش لرزید. صدایش از ا ماق چاه به گوش یمشانه

ترکددده.  ر وقدددت کددده بددده رؤیدددا نگددداه دل  از دوریش داره یم -
ه ش کن . ای  چندددددد وقتددددده یدددددخواد خ دددددهکن ، دل  یمیم

شددددددددددددددددددددد  خواب رامددددددت بددددددده چشدددددددددددددددم  نیومددددددد. از خدددددددا 
 کرد . ترسرد ، خود  رو خالص یمنیم

 کران با نارامتر دست را روی دست رسدش گذاشت. 

 کن ... درکت یم -

   افتاد. با چشدددمان پرخون به صدددورت کران زل زد و به   
 خروشرد. 

...  رچکس در  نیمدر  نیم - کندددده. دار  برای مرب کتن
د . از ترس ای  که با دیدن  مالش بد یم زدن با روشدددددنا جون
کن ، خود  رو نشددونش بد .  ر روز صدد ح نشددده، جرأت نیم

ایسدددددددددت ، تا رفت ش رو ببین . سدددددددددا ت   ت  شدددددددددت پنکره یم
 زنه... امروز رسکار نرفت. دل  شور یم
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ای  که تو  - با ای  کارا خودت رو  ذاب نده... روشددددددددنا با رسی
رس و اون مول رؤیا سدددددددددددددددبک داری، م اله با تو رو.رو  شددددددددددددددده. 

  اط ه ن ست. نر 

گت  ، وقتر یدددددددداد مهدر.ونردددددددداش مر ت . دون . آت دش یمیم -
 ش . آخرش دیوونه یم

. ای  جوری  - ی  راه اینه با یه روانشدددددددددددددددناس مالقات کتن بهتر
، نیم شدددددددده، پ ش بری. با اینکه خریل سددددددددخته اما باید باور کتن

 دیگه برگشت به گذشته، امکان نداره. 

ن   با ناامردی به د انش چشدددددد  دوخته بود. دسددددددتر روی آرمی 
ه ن ون کشددددددددددرد. جر  کت پایت  اش کشددددددددددرد. پاکت سددددددددددرگار را بت 

سدددددددددددددددرگار را روی ل  گذاشدددددددددددددددت و آ ش زد به تما  آرزو ای 
 اش. بر.ادرفته

وقتر مراسدددددددددددددد  پدرش بود، تما  وقت از دور تماشدددددددددددددداش  -
کشدددددددرد. وقتر از زد، ق ب  تت  یمکرد . وقتر ضدددددددکه یمیم

ن به ریهمال یم ی  رسرد و مس  ا  نیمرفت، اکست 
 
خ ا
دددددددددددددد موی دیالقش مدددددددددا  دورو.رش  داشدددددددددددددددت . اون  رسد

رد  و زندده یم شددددددددددددددددد ، وقتر م بدت اون پ کردد. کرددان، مر
 دید . ای  چه رسنوشتر بود؟! مرد  رو بهش یم

 اش زد و گ ت: کران دستر روی شانه
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انقدر خودت رو  ذاب نده. امردت به خدا باشددددددده تا یه  -
 رایه پ ش روت بذاره. 

 از روی صند  ب ند شد و گ ت: 

شددددددددده، فقط به  شددددددددد  روشدددددددددنا به اون کوچه پا باورت یم -
ن که یمیم کشددددددهر دون ، توی اون  وا ن س یم ار .  می 

ن جددون بددهدد  امددرددددددددد زنددددددددده بددودن یم ده. دلدد  بددرای آرمددی 
ب ن ، اومده پ شدددد ،  خواب یمگ تناش تنگ شددددده. گایه

 گه دیگه مان  ب نمون ن ست. یم

کران با افسدددددددددوس به مال زارش نگاه کرد. سدددددددددابقه نداشدددددددددت، 
ن ای  گوندددده مرب دلش را بددددازگو کنددددد، چدددده برسددددددددددددددددددد بدددده  آرمی 

 که از مینا شدددددددد رده بود، افتاد. ابرونی خواب
 ایش! یاد مرقن

 باال داد و گ ت: 

ش خونددده رو قولندددامددده گ دددت، پددددرش قبدددل از فو میندددا یم -
 کرده، تو ختر داری؟

ه شدد. رنگ از روی ل   ایش پر بهت زده به د ان کران خت 
 کشرد. 

؟ خونه رو فروخته؟  -  هم

 او و .  -
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ن ما ن همردی ؟ - ؟ گ فروخیر  یعتن هم

دددددن کارشددددددون  - یک   ته قبل از فو ش... االن برای روز م رصد
 گت   رؤیاست. 

؟ چرا خوندددده رو فروخ - ؟ ای آخدددده یعتن هم ن و ککددددای دِل یر
 پرخون  بذار ؟

 کران ن م کرد و گ ت: 

ن آی نه دق  ر روز  - توقع داری، روشدددددنا شدددددما دو تا رو  ی 
ن بددده رسکدددار دیددددیش! دیگددده  ببینددده؟ خودت کددده زمدددان رفیر

ن و رم  مرب زدن ندددددددداره. میندددددددا یم گددددددده، ندددددددای راه رفیر
رسکالسدددددداش اصددددددال مواسددددددش به درس ن سددددددت. مدا  در 

وت ست  یم  دن. ستادا بهش  شدار یمکنه و ا تم

 به مو ایش زد و سدددرگارش را زیرپا له کرد. آ ش 
 
 صدددتر چنا

 کشرد. مت کرانه رسی تکان داد. در ق اش ز.انه یم

 باید بر .  -
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 �🌺🌺�پ نددددارسدددددددددددددددو�🌺🌺�ای  پددددارت تقدددددی  بدددده  

 �🤗🤗� ایز 

 

 56#پارت

 

 

 ککا؟  -

ستونن یمنیم -  ر . دون ... یه قتر

 
 
اش شددددد. دسددددشش را گرفت. و پریشددددانن کران نگران رسگشددددتا

ه شد. به آرایم ل  زد:   به چشمانش خت 

کار اشددددشبایه نکنرا! فعال مراق  خودت باش. به خدا توکل   -
 شه. ک . باالخره یه فرهر یم

خدا جهن  رو توی دامن  گذاشته، روز به روز  آت شش رو  -
 کنه. جزغاله نش ، فر  پ شکشش. ب شتر یم

 ناامرد نشو...  -

  تما  وجودش را فرا گرفت. دسددددددددت کران را  س زد. با خشدددددددد
 مشت روی دیوار کش.رد و غرید: 
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دیگددده بددده خددددای ش ا تمددداد نددددار . دیگددده بددده بودنش     -
ا تقاد ندار . ا ه بود، جواب اون  مه سال پاک بودن  

داد. کرددددان، دل  خوندددده از جددددای رو بددددا ای  رسدددددددددددددددوانی نیم
ندار . بودن  خال ش توی زندگر .  یچ امردی به فردا 

و ن ودِن  رچکس جز روشنا، برا  مه  ن ست. یم دونن 
 سوز ؟از هم یم

اش که ور  کرده بود، دسدددددددددددددشش را کران با دیدن رگ پ شدددددددددددددانن 
 تکان داد و گ ت: 

، داری داغون یم - ن . صددد وری ک . مرد باش  سددده آرمی  شی
 و م ک  بایست تا مشک ت مل  شه. 

 فریادش در م رط خا  کافه اکو شد. 

، تو؟ مرد باشدد ؟! جرگر  از ای  یم یمهم  -
 
ه که ق   سددوز گ

کشددددددددددده. و یممهر.وِن روشدددددددددددنا رو زخیم کرد . ای  درد داره م 
ت ، وگرنددده بدددایدددد  مون روز  روس یمخریل نر  رد ! تدددازه غت  مر

فهم . خدا ا ه خدا بود،  مون معتن مرب پدرروشددددنا رو یم
،روز ن س  رو قطع یم برا  خدانی  کرد. از  ر طرب نگاه کتن

 نکرده. 

  شددرمون یم  -
ً
! چوب خدا صدددا نداره، ا ه ک ر نگو. بعدا شی

 بزنه... 
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دسددددددشش را در  وا تکانن داد و با خشدددددد  به سددددددمت در ورودی 
 گا  برداشت. 

ون  - برو بابا. کدو  خدا؟ ا ه خدانی ب د بود، م  االن مت 
ن ود . بدداالتر از مررگ    مگدده داری ... بکشدددددددددددددددده رامت  

 کنه. 

ون زد. صدددددای کران را  شددددت رسش که اسددددمش را از ک  افه بت 
زد، شددددددددد رد اما واک  دددددددددی نشدددددددددان نداد. تا رسدددددددددردن به صددددددددددا یم

ن که شددددددد، اشددددددک در  ن    ش درگت  بود. سددددددوار ماشددددددی  ماشددددددی 
چشدددددددددمانش م قه زد. از پنکره رو.رو به آسدددددددددمان نگاه کرد. با 

 گ وگت  و صدانی خ ه فریاد زد: 
 بغضن

؟ خدددای ددت رو تددابددت   - ت ک ، وگرندده م  بندددهخدددا ککددانی
ن سدددت . خدای م  ن سدددتر تا وقتر رایه پ ش پا  نذاری. 
؟! آت ش  زدن،   کرد ، ای  شد جواب ، نکنه خوانر

 
بندگ

؟ شدددددددددددددددددددددد  و روز دار  در و نیممراقب  ن ودی. م  بیتن
؟ ای  چه سوز  و ضکه یممرست  شق  یم زن ، خوانر

رسدددددددددددمره؟ تا ل  چشدددددددددددمه بردی  و زنده زنده در آت شددددددددددد  
؟  انداختر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 241  

با مشددددددددددددت چند بار روی فرمان کش.رد. به مرز جنون رسددددددددددددرد. 
.ددددددان ق اش بدددددداال رفددددددت و د ددددددانش ک  کرده بود. مددددددال  ضن

 فهمرد. نعره کشرد: خودش را نیم

ِت با   و زن  به  ست و ن سش  خدا. آت ش یمبد یم -
بان ش، باید چشددددماتو ببندی!  مون طور که روی سددددره 

! نور ق  ب  رو از  گرفت، روزی م  چشدددددددددمات رو  سدددددددددتر
، روزگارش رو سددددددددراه و تاریک یم کن . مگه خودت نگ تر

چشدددددددد  در برابر چشدددددددد ؟ خود  مک  قصدددددددداص رو انکا  
کشدد . رؤیا منتظر د . آت شدد  زد، دنراشددو به آت ش یمیم

 آرمیتن که ساختر باش! 

ی نیم ن  مت  شود، فقط نر تو یم)دلگت  ، چت 

ی نیم ن  مت  (یمشود، فقط از مرست تو دلخون ، چت 

 

رسش را روی پای  ایز گذاشدددددددددددت. دو روزی م شدددددددددددد به خانه 
پرمهر پدددددر.زرگ پندددداه آورده بود تددددا  سدددددددددددددددکیتن روی زخمهدددای 

ی زیاد، خشدددک شددده   ونن ق اش باشدددد. چشدددمانش از گریه
 کرد. بود. درد شدیدی در رسش مس یم
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؟ مول  مون زمونا که بچه  ایز یم -
 
شدددددددددده برا  قصدددددددددده با

 بود ! 

وار روی مو ای ه دل کشدددرد. دسدددشش را نوازش ایز آیه از ت
 کوتاه او کشرد. 

 ایز به قر.ونت، انقدر گریه کردی که صدددات در نمراد. با  -
 خودت هم کار کردی؟ خون به جرگر  کردی! 

 ایز چرا مرگمون دست خودمون ن ست؟ ای  چه خدایره  -
 که ما داری ؟

  ایز با دست روی د انش را پوشاند. 

. اول جوون تددددددده، مرب از مرگ  -   س... ک ر نگو دختر
نزن. اصال م  غ ط کرد ، اون مرفها رو زد . کاش مول 

 کرد .  ا سکوت یمتمو  ای  سال

ن پرده داخل اتاق یم تابرد،  مونطور که به نور انی که از بی 
 زل زده بود، زمزمه کرد: 

 کاش زودتر گ ته بودید. ق ب  دیگه گنکایش ای   مه غ   -
 و درد رو نداره. 

قر.ون دل مهر.ونت بر  که ای   مه غ  دیده. بمت   برای  -
 دلت. 
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ای  ایزی  که مضدددددددددددددددورتون در  ای  پارت تقدی  به تما  ممتر
ایدددددددددددددددددددد  چددددددددددددددددددددنددددددددددددددددددددل بددددددددددددددددددددا دددددددددددددددددددد  قددددددددددددددددددددوت قدددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد  

 �😍🔗🤗🤗�❤❤منه

 

 57#پارت

 

 

کرد ، شددددددددددددما به خاطر مادرشددددددددددددو ر ای   مه سددددددددددددال فکر یم -
. بددا اینکدده بددا م  مهر.ون بودنتون، بددا مددادر  مهر.ون ن سدددددددددددددددتر 

بودید،  م شدده از شدددما و خانواده پدری دلخور بود . چطور 
 تونسشرد، ای   مه سال ای  راز رو توی دالتون نگه دارید؟

دونست، ق ب  از کاری که با فرناز کردن، شکست. ومرد یم -
چقدددددددر فرندددددداز برا   ایزه. وقتر مددددددادرش مرد، براش مدددددادری 

 کرد . برچاره برادر ... 

 آیه کشرد و با بغض ادامه داد: 
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ددددددددددددددش تمو  دنراش فرناز بود. ومرد ظ    - بعد از مرگ  مرسد
 به ما کرد. بخشددش ومرد، خریل سددخت بود.  ر.ار که 

 
بزرگ

کشددددددرد، ج وی چشددددددم  دید ، فرناز و زجری که یم ما رو یم
میومد. دل  با  ما صددددددددددداب نشدددددددددددد، چون نارفی  بود. نامردی 

ن خرالش ن ود.   کرد و  ی 

؟ -  چطور تونستر ببخ ی

 ایز به گریه افتاد. دسشش را روی ق اش گذاشت. داغ اوالد 
ای رو به دل داشددددددت که شدددددد  و به دل داشددددددت. داغ گذشددددددته

 روزش را به غ  پیوند زده بود. 

دد  رو ندید . درخونه میومد،  - چون یه مادر . یک سدددال  رسد
کرد . ومرد خریل به م  وا سدددددددددددددددته بود. در به روش باز نیم

دددددددددددددد  دددددددددددددد خونر بود. کاری که با    رسد کوچرکه بود و دردونه...  رسد
ی مددددا رو شدددددددددددددددوکدددده کرد.  قرددددده فرندددداز و زندددددگ ش کرد،  مدددده

ش به فرناز اشددددددشباه بوده و  شدددددد  رو در کنار داشددددددت،  القه
 ما شددناخته. در اون یه سددا  که طردش کرده بودی ، به  ر 
دری زد تا بخشددددش ما شددددامل مالش  شدددده. یه بار اممد اومد 

مون و التماس کرد، ببخشدددددددددمش. ومرد از غ  و غصددددددددده خونه
ی شده بود. با ش ردن ای  ختر ق ب  

ق اش گرفته بود و  ستر
تاب نیورد. رفت  برمارسدددددددددتان. الغر شدددددددددده بود. با دیدن   وق 
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ای که از کرد. دسدددت  رو بوسدددرد و التماس کرد، به خاطر بچه
 ی ما داره، از گنا ش چشددددددد  پوشی کن . وقتر فهمرد  بچه

  اشدددددددددددد  دختر 
 
ه، دل  نر  شددددددددددددد. خانوادگ تورا  شددددددددددددون دختر

بودی . وقتر آشتر کردی ، قرآن وسط اورد، گناه اونو به پای 
ش ش که تو باشی ننشیسدددر . گ ت به خاطر آرامش بچهبچه

سکوت کنر  و گذشته رو دف  کنر . بهش قول داد ، رازدار 
اینکه باشدددددددد . تمو  ای  سددددددددالها با فرناز در تماس بود ، بدون 

ک دددددد ختر داشددددددته باشدددددده. فقط پدر.زرگت ختر داشددددددت. دل  
خواسدددددددددددددددت ، برای اون بچددده ک  بدددذار . پ ش مدددا دددان بود. نیم

ان  ومرد برای اون بچه پدری نکرد و  پدر.زرگت و م  جتر
کردی . نددذاشدددددددددددددددت ، فرندداز و برادر  تنهددا بمون . اوندا از  مده یم

، تا نگاه و مرب فامرل رو فرناز نب ن  ینه. فاص ه گرفیر

 ما ان چه شک ره؟ -

خریل شددددددبره مادرشددددده. فقط قد ب ندش و مو ای مکعدش  -
 به ومرد کشرده. 

 چرا برای مراس  بابا نیومد؟ -

مکددد   ایز طوالنن شددددددددددددددددددد. رسش را رو بددده بددداال گرفدددت و بددده 
ه شد.   صورت خ س از اشک  ایز خت 
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خواسدددددددددت ، نارامتتون کن . به جای قصددددددددده ببخشدددددددددرد... نیم -
، غصه ن  تون رو یادتون انداخت ! قدییم  ایگ یر

، دختر ... موندددددد  هم بگ !  - تو بدددددا ددددد  ندددددارامتر  ن سدددددددددددددددتر
راسدددددشش ما ان از وقتر وارد مدرسددددده شدددددد، مدا  رساغ پدرش 

گرفت. ومرد به خاطر اینکه زندگ ش دچار مشدددددددددددددددکل رو یم
ن دو خدانواده گت  نکنده، مداضن نشددددددددددددددددد به  نشدددددددددددددددده و مدا دان بی 

شدددددددددددددددده و فرندداز رو ا یددت گ ددت، بچدده  وانی یمدیدددنش بره. یم
ددددددددددددددش نمراد،  مون یم کنه. فرناز که دید، ومرد به دیدن  رسد

، ومردددد سدددددددددددددددددداال بهش گ دددت، پددددرش مرده.  مددده فکر یم ن کین
سدددددنگدل بود و  م  از دلش ختر داشدددددت . بعد از چند سدددددال 
ددددددددددددددش رو کرده بود، قو  کدده زمددان طالق بدده  دلش  وای  رسد

 زیدددداد 
 
مندددددگ از طرب دیگدددده فرندددداز داده بود از یدددده طرب، رسی

ترسدددددددددددددددرد، اجازه نداد، خودش رو به ما ان نشدددددددددددددددون بده. یم
 ما ان رو به چالش بکشددددددددده. در کنار فرناز، 

 
مضدددددددددورش زندگ

 ما ان آرو  بود. 
 
 زندگ

ای  دلرددددددل خونر برای توجردددددده کدددددددارش ن ود. مدددددددا ددددددان م   -
داشدددددددددددددددت، از پدرش بدونه. پدر داشدددددددددددددددته و مول یه بچه یشر  

 بزرگ شده. 
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 کار  آدما در زمان خودش مشدددخا گایه درسدددتر و ن  -
ادرسدددتر

ان نادرسددددددددددتر شدددددددددده. زمانن  ران یمنیم شدددددددددده که وقتر برای جتر
 کارمون نمونده. 

 روشنا آیه کشرد و زمزمه کرد: 

تره... سدددددددددددددددوزه. اون از م  بدددددبخددددتدل  برای مددددا ددددان یم -
پدر شدددددددددددددد ، انگار پدری بد دردیه. م  در ای  سددددددددددددد  نر نر 

کن . وای به یه یمپناتوی دل  خا  شددددددده، امسدددددداس نر 
ن م  رو تکر.ه کرده.   چنی 

 
 مال ما ان که توی بچا

 

 ______ 

 

 ددددددایددددددز. مددددددمددددددنددددددون کدددددددده   s.....gایدددددد  پددددددددارت تددددددقدددددددددیدددددد  بدددددددده   

 �🤗🤗�❤❤ مرا یم

 

 58#پارت
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کش را نوازش کرد و   ایز آیه از ته دل کشدددددددددرد. مو ای دختر
 گ ت: 

. کاش  - قر.ون اون دلت  ش  که  م شه به فکر دیگرونن
. تو یاد یمبقره از  ن  گرفیر

آیه از ته دل کشددرد. یاد خنکری که خوا رش به ق اش فرو 
کرده بود افتددددددداد. بغضدددددددددددددددش را قورت داد. دیگر توانن برای 

 سوگواری ب شتر نداشت. 

 ما ان چطور  رسیه؟ -

د قوی و م کیم شددده. فقط خریل کمرو و نکوشده. زیاد  -  رسد
 با غریبه  ا رامت ن ست. 

 ازدوا  کرده؟ -

 ده. ریل به درس و دانشگا ش ا مرت یمنه. خ -

 از وجود ما ختر داره؟ -

  ایز رسی تکان داد و گ ت: 

 دونه. نه، نیم -

 خواد، از نزدیک ببینمش. دل  یم -

-  . ه زیاد به ای  موضش  فکر نکتن  بهتر
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 چرا؟ -

 ایز دسددددددتر روی صددددددور ش کشددددددرد. لبخند مهر.انن روی ل  
 نشاند وگ ت: 

پرش! کاش قصددددددددددده مول زمون بچگرت چقدر سدددددددددددشال یم -
 گ ت . یم

صدددددددددددددددای ا ان از گوشی  مراه  ایز ب ند شددددددددددددددد. ن س  مرقر 
کشددددددددددددددرد و به آرایم رس  روشددددددددددددددنا را از روی پایش برداشددددددددددددددت و 

 گ ت: 

امشدددددب  که خواب به چشدددددمامون نیومد. پاشدددددو تا آفتاب  -
وسدددط آسدددمون نیومده، نمازمون رو بخونر . چه جوری 

 ی رسکار؟خوای بر یم

مینا از روی  شدددددددددک ب ند شدددددددددد و کش و قوش به بدن کوفت 
 اش داد. رفته

ه برا . موص ه کار ندار .  -  به مینا پرا  داد ، مرخض بگت 

، ای  جوری مالت بدتر یم -  شه. سه روزه رسکار نرفتر

سدددددددددددددددوزه. فقط مامان باید به دیدن مامان بر . دل  براش یم -
دان داره. ای  چند ماه گذشدددددددددددته، برا  مونده. اون   ذاب وج
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مدا  با بابا د وا و ت ش داشدددددددددددددددت. ماال دلرل اون د وا ا رو 
 فهم . یم

دونسدددددددددددددددت  بدددا ق ددد  مهر.ونن کددده تو داری، دلدددت طددداقدددت یم -
امش واجبه.  نمراره. برو  ایز .  ر هم باشدددددددددددده، مادرته و امتر
بدده تو بدددی نکرده، کدده بخواد بدددی ببیندده. برای خوندده    تددا 

 کنر ، نگران نباش.  صار وراتت یه کاری یمزمان ان

 ر . خود  دنبال کارای ان صار وراتت یم -

  ایز لبخند زنان به سمت در اتاق رفت و گ ت: 

 گ بهتر از شما خانو  وکرل.  -

آیه از ته دل کشددرد. دلش برای پدرش تنگ شددده بود. خالء 
 را در ق اش مس یم

 
کرد. بدددایدددد خودش را جمع و جور بزرگ
مس کرده بود. چر  گردون د. غ  و اندددوه زیدداد او را نر کر یم

بددددددون اراده او در مدددددال چرخش بود و او    بدددددایدددددد بدددددا ای  
 شد. چرخش  مراه یم
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 ایز. ممنون از  مرا رددت   rome.mای  پددارت تقدددی  بدده  

😘😘❤❤ 

 

 59#پارت

 

 

نگاه پر تعکاش را به صدددددددددددددددورت مینا دوخت. آیه کشدددددددددددددددرد و 
 دستر به شالش کشرد. 

خریل تعک  کردی! مسدددداب ک ، با شدددد ردن ای  راز م   -
ت غرق بود .   چه ما  داشت ! چند روز در بهت و مت 

 مینا آب د انش را قورت داد و با تخس  رسی تکان داد. 

الیه بمت   برات. گندداه رو دیگری کرد و تدداوانش رو تو  س  -
 دادی! 

جرگر  خونددده میندددا، تو دیگددده یددداد  نندددداز. دیگددده از غصددددددددددددددددده  -
خوردن خسدددددددددددته شدددددددددددد . از ای  مینای زرزرو و ضدددددددددددعر  بد  

اد. به خود  قول داد ، گذشدددددددددددددددته رو پاک کن  و به آینده یم
کن . فکر کن . توی ای    ته برای ان صدددددددار وراتت اقدا  یم

دون  بدددا رؤیدددا و ای  فعال   ن  درگت  موضدددددددددددددددش  جددددیدددده. نیم
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برادر تدددددازه رونمدددددانی شدددددددددددددددددددده، چطور رو.رو شددددددددددددددد ! از دیددددددن 
 شون ومشت دار .  ردو 

مینا ن م کرد و دسدددددددددشش را روی دسدددددددددت رسد و لرزان روشدددددددددنا 
 گذاشت. 

ر خودش شدددددددددددد.    از چشددددددددددد   - رؤیا  ر کاری کرد، به ضن
ی ندید.  ن خت   خانواده افتاد    از آرمی 

.ان ق اش را باال  ن ضن کنککاوی زیر پوسشش دوید. اس  آرمی 
 خواسددددددت، ب شددددددتر از آن دو بداند. روی غرورشبرد. دلش یم

 پا گذاشت و پرسرد: 

 چطور مگه؟ -

ن که از رؤیا به شددددددددددددددت متن ره و ماضن ن سدددددددددددددت، یک  - آرمی 
سددددددا ت پ شددددددش باشدددددده. مدا  پ ش کران پالسدددددده. وقتر خونه 

ره. پدرو مادرشدددد  شددددا  شدددددن اما مرب ره، طبقه باال نیمیم
 ده.  رچکس رو گوش نیم

ه گندی که باال آورده رو باید جمع کنه. دختر ن وده که بگ  -
 طرب به  تکاوز کرده و اجبار بوده. 

 مینا با نارامتر رسی تکون داد و گ ت: 
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انی  شددددددت ای   - دسددددددت کیم از تکاوز    نداشددددددته. یه ختر
ن و کران به شدت دنبال کش   شند! ماجراست که آرمی 

 با دقت به د ان مینا چش  دوخت. 

 درست مرب بزن، ببین  هم شده.  -

کان  ر چه از کران مینا که اشدددددددددددددددشراق روشدددددددددددددددنا را دید، با  ر
شددددددد رده بود را برای روشددددددنا تعری  کرد. در آخر اسدددددد  ما ان 

 صداقت را پ ش کشرد و گ ت: 

 شناش؟توی خانواده ک  به اس  ما ان صداقت یم -

ت ل  زد: رنگ از روی صورت و ل    ای روشنا پرید. با مت 

 ما ان صداقت؟ -

 شناس ش؟او و ... یم -

ن تکان داد. ت ش گر گرفت. با بهت رسش را   رو به پایی 

 اس  برادر تازه رونمانی شد ، ما انه.  -

 مینا با بهت جیغ خ رقن کشرد. 

ه؟ -  یا خدا... یعتن خواسته انتقا  مادرش رو از تو بگت 

با  ک ه از روی صددند  ب ند شددد. مالش دگرگون شددد. تهش  
و رسگرکه چشددمانش را به ورطه سددرایه کشدداند. دسددتر روی 
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ن  اش کشددددددددددددددرد. ن سشددددددددددددددقرقه  کشددددددددددددددرد. تراو  روی مت 
 مرقر
 گ ت: 

 
 انداخت و با درماندگ

 دون ! دون .  ر م نیمنیم -

مینا به رس ت تراول را برداشددت و درون کر  روشددنا جا داد 
 و گ ت: 

ن دیگه توی ای   - . ای  چه کاریه. درسددته آرمی  مهمون مانی
 کافه ن ست و  کران  نوز  مون کران سابقه. 

شددالش کشددرد. باید  وای تازه پاچه دسددتر روی روشددنا دسددت
ون زد.  ایش یمبه ریه  کشرد و از کافه بت 

رسرد. ن س  مرقر
ن را در ا ماق ق اش  کنار خرابان منتظر ایستاد. با اینکه آرمی 
دف  کرده بود، شددددددددددددددد ردددددددن ختر ددددددای جدددددددیددددددد، منق اش کرد. 
ن نداشدددت، فقط آ ایه از اصدددل  ن آرمی 

چشدددمداشدددتر به داشدددیر
یددد بدده بهدداندده ان صدددددددددددددددددار وراتددت    مدداجرا برایش مه  بود. بددا

دید. باید به  ر طریقر ای  معما شدده، ما ان را از نزدیک یم
 کرد. را مل یم

ن ک مه )در سدددت( سدددوار  تاک ددد ج وی پایش ترمز کرد. با گ یر
ن در خرابان  ای شد و آدرس را به راننده گ ت.  ر چه ماشی 

 رفت،     پریشدددانش ب شدددتر بهپرترافرک شدددهر ب شدددتر فرو یم
شدددددددددددد. امروز مادرش برای خونر مال رمزگشددددددددددانی مشدددددددددددتاق یم
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ن  دلش د ا کرده بود. مادری که بعد از دو روز  سددت نشددسددیر
 
 
اش او را وادار به بخشددددش کرد. جز در خانه پدر.زرگ، دلتنا

ی بخشش را با مادر ک دددددددددد برایش نمانده بود. دام  سددددددددددوخته
ن از مادرش، نیم توانسدددددت به مال نبخشدددددردن و فاصددددد ه گرفیر

 اول برگرداند. 

 

 

 

اس رفددددیدددد  چددددندددددددددیدددد  سددددددددددددددددددددددالدددددددده  ایدددد  پددددددددارت تددددقدددددددددیدددد  بدددددددده نددددتر

 ❤❤❤نازن ن 

 

 60#پارت

 

 

کت ممل   وقتر به مقصد رسرد، پریشان و ویران پا درون رسی
کرد و و نقل گذاشدددددددددددددددت. کاش ک ددددددددددددددد او را از خواب بردار یم

 گ ت: یم
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  ایز  خواب بد دیدی، بردار شو!  -

سدددددددددددددددمددت اتدداق کددار  بددا گددامهددانی لرزان و بدددنن خ س از  رق بدده
اممد صدددددداقت رفت. صددددددای فریاد ارسدددددالن را از چند قدیم 

.هیم ای به در زد، آخری  ش رد اما برایش مه  ن ود. وقتر ضن
شدددددددددددد،  یچ معنانی ک مانر که از منکره ارسدددددددددددالن شددددددددددد رده یم

 برایش نداشت. 

، خود  اقدددددا  یم - کن . ای   مددده ا دددده شدددددددددددددددمددددا کدددداری نکتن
 دیگه براد وسدددددددددددددددط، ای  ت مل نکرد  که دو.اره پای یا

 بار شما    باید  شت م  باشی وگرنه... 

صدددا قطع شددد. در باز شددد و صددورت رس  ارسددالن رو.رویش 
ت در صدددددددددور ش  شیدا شدددددددددد. دسدددددددددتر  قرار گرفت. بهت و مت 
روی مو ایش کشدددرد و لبخندی کمرنگ روی ل  نشددداند. به 

 تغیت  مالت داد و خوش ال گ ت: 
 آنن

 از ای  طرفا؟  سال ، خونر خان  خانوما؟ -

 ای خشددکش ت مل ای  رفتار ای صددمرمانه را نداشددت. ل 
 را به زممت تکان داد: 

سددددددددال . ممنون. ببخشددددددددرد مزام  شددددددددد ، ختر نداشددددددددت ،  -
 !  اینکانی
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ارسدددددددالن با روی گشددددددداده در را کامل باز کرد و راه را برایش باز 
 کرد. 

خوش اومددددددددی... مرامیم خدددددددانو  خوشدددددددددددددددگ ددددددده. بددددددداور   -
 ا؟! شه، تو، اینکنیم

اممد ج و آمد و کنار  رسش ایستاد. ته مانده  صبان ت در 
 اش  ران بود. ابرو باال داد و با تعک  پرسرد: چهره

 ات اقر افتاده  ایز ؟ مال  ایز و آقاجون خش.ه؟ -

 خش.ند. اومده برای مشورت.  -
 
 ب ه.  ما

ن را نشانش داد و گ ت:   اممد با دست مبل کنار مت 

 تا بگ  چانی برارن. م  در خدمت   ایز .  -
ن   شی 

 دسشش را باال برد و گ ت: 

 شدددد . اول  ذر یمزیاد مزاممتون نیم -
 
خوا ، بدون  ما نا

 دون  رستون ش وغه اما کار  مه  بود.  اومد . یم

ای  چددده مرفرددده  ایز . ای  جدددا متع   بددده خودتددده. بعدددد از  -
 ومرد خدابرامرز، تو    سهیم در ای  د  و دستگاه داری. 

 ممنون . م  برای سه  خوایه از شما اینکا نیومد .  -
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ن  ارسدددددالن رو.رویش روی صدددددند  نشدددددسدددددت. اممد  شدددددت مت 
ه شد. رفت و با دقت به صورت برادرزاده  اش خت 

 مشکیل پ ش اومده؟ -

 د انش کشیر شده بود. 

 دید؟زممت یه لیوان آب یمنر  -

ارسددالن به رس ت لیوان آنر به دسددشش داد. بعد از نوشددردن 
هد جر ه آب بدون توجه به نگاهچن ن و خت  ی  ای سدددددددددددددددنگی 

 ارسالن رو به اممد گ ت: 

 مو جون متما ختر دارید،  ایزجون در مورد گذشددددددددددددددته  -
پدرو مادر  و برادری که از گذشدددددددددددددددته پدر  بوده، به م  

 گ ته! 

ن  اممدد دسدددددددددددددددتددانش را در    قالب کرد و رسش را رو بدده پدایی 
 تکان داد. 

 از دست  برات بر مراد؟دون . چه کاری ب ه یم -

برای ان صدددددددار وراتت به مضدددددددور ما ان امتراجه. متر ا ه  -
چشددددددددددددد  دیدن ما رو نداشدددددددددددددته باشددددددددددددده، باید تک ر  اون خونه 

 رسیعا مشخا شه تا کار مرد  لنگ ما نمونه. 

 ارسالن صدایش را صاب کرد و گ ت: 
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 نگران ما ان نباش، اون با م .  -

 اممد اخ  کرد و گ ت: 

-  
 
؟تو کار و زندگ  نداری،  نوز اینکانی

 

 

 

 

 m.afroozifardایدددددددددددددددد  پددددددددددددددددارت تددددددددددددددددقدددددددددددددددددیدددددددددددددددد  بدددددددددددددددده  

ن   ❤❤❤❤نازنی 

 

 61#پارت

 

 

 ارسالن لبخندی زد، به روشنا اشاره کرد و گ ت: 

ندده، چدده کدداری بهتر از ای  کدده در خدددمددت روشدددددددددددددددنددا جون  -
باشددددددددددد . روشدددددددددددنانی برا بری ، در طول مسدددددددددددت  با   مرب 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 260  

کدددارت بددده شددددددددددددددددده. گره  زنر . از ای   موت آنر گر  نیمیم
 شه. دست م  باز یم

روشددنا رسدرگ  از پ شددنهادی که از ارسددالن شدد رده بود، رو به 
 اممد گ ت: 

گ ت، ک  با ما ان ما ان با شما رابطه داره؟  ایز یم -
 و مادرش رابطه نداره؟! 

ارسدددددددالن خندید و از روی صدددددددند  ب ند شدددددددد. با دسدددددددت روی 
 اش کش.رد و گ ت: س نه

 ایز یددادش رفتدده، بهددت بگددهر جز م  و مددادر . فکر کن   -
خاله فرنازه.   مادر  دختر

 ابرو در   کشرد و رو به ارسالن گ ت: 

  س چرا ای   مه سال مرقن به ما نزدی؟ -

 ارسالن گوشه لاش را کج کرد و به پدرش اشاره کرد. 

؟ گندی که ایشدددون و  موی خدابرامرز، قرمه و قرمه  - ن   کین
 ه رو برداشدددددددددددددددته که  موی خدابرامرز زد، بوش تا   ت م 

بود، گ ت ش ت  رس.اال بود. اون زمان رو به خونر یادمه... 
انی توی خانواده به پا شد.   کتر

 م رسی

  سه ارسالن انقدر ز.ون درازی نک .  -
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 اممد رو به روشنا کرد و ادامه داد: 

 موجون به وراجرای ارسددددددالن کاری نداشددددددته باش.  رکاری  -
مت  برای خونه    ا ه از  سدددداخته باشدددده با کمال مرل در خد

تونن تا  ر وقت بخوای، با مادرت به مشدددددددددددددددکل خوردید، یم
طبقدده بدداالی وامددد مددا بدداشدددددددددددددددرددد. م   نوز مسدددددددددددددددتددخجر جدددیددد 

 نگرفت . 

تون  - ممنون از م  شتون. چشددددددددددددددد  ا ددده کمدددک الز  بود، ختر
 کن ... یم

صددددای در ب ند شدددد. مردی با دو کاغذ که در دسدددت داشدددت، 
 مد گ ت: وارد اتاق شد و رو به ام

ازه.  -  ببخشرد، مزام  شد . اینا بارنامه شت 

 ارسالن از فرصت است اده کرد و رو به روشنا گ ت: 

ن راه مرب یم -  زنر . پاشو بری ، بی 

ه شددددددددددددددددده بود. مرد دیگری وارد  اممد با دقت به کاغذ ا خت 
 اتاق شد و گ ت: 

ی شدددد، بارنامه  - آقای صدددداقت، کامیون بندر باس بارگت 
 آماده... 
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با دیدن مردان غریبه ب ند شدددددددددددددددد. رو به اممد کرد و  روشدددددددددددددددنا 
 گ ت: 

ی . کن . ش  تماس یمم  دیگه رفع زممت یم -  گت 

 اش زد. به آرایم گ ت: اممد ج و آمد و با دست روی شانه

دل .  ر کاری باشدددده م  در خدمت . شدددد  با  -   ایز 
رممتر

 کنر ، االن رس  ش وغه.     ما نگ یم

ن راه اش از ارسددددددددددالن شددددددددددانه به شددددددددددانه  خار  شددددددددددد. در بی 
دفتر

 گ ت: 

 چه م  به ما ان داری؟ -

 ای باال انداخت. شانه

. ک ددددددددددد که یکبار    ندید ، چه م دددددددددددد یم - تون ،  ر م
 بهش داشته باش . 

ن ایسدددددتادند. ارسدددددالن در را باز کرد و کنار ایسدددددتاد.  کنار ماشدددددی 
روشددددددددددنا از نگاه سددددددددددنگی ش دِل خوشی نداشددددددددددت. اخیم کرد و 

 گ ت: 

 گرد . بریمبا تاک   -

 اندازه یه راننده تاک     پ شت ا تبار ندار ؟ -
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 اخیم کرد و کالفه به خرابان نگاه کرد. 

 خون . نداری... چون خط نگا ت رو یم -

ارسدددددددددددالن خندید و با دسدددددددددددت او را به آرایم سدددددددددددمت صدددددددددددند  
ن  ول داد.   ماشی 

. خط  - ن کدده خوب ب دددی بددا دل دیووندده م  بددازی کتن  شدددددددددددددددی 
 کار خش.ره... ، لعنتر کتم نگا  ، خط ق بمه

آقای دکتر مال  اصدددددددددددددال خوب ن سدددددددددددددت و موصددددددددددددد ه ب    -
 ندار ... گ ته باشما! 

 

 

، سدددددددددددددددهرالی  amirmohammad.89ای  پارت تقدی  به   
 دددددددددددددددایدددددددددددددددز . خدددددددددددددددوشددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددالددددددددددددددد  از  دددددددددددددددمدددددددددددددددرا دددددددددددددددردددددددددددددددت 

 ❤❤❤❤❤ ایزدل

 

 62#پارت
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ارسددددددددددددالن دسددددددددددددتانش را به مال  سدددددددددددد ر  باال برد و با لبخندی 
 دندان نما گ ت: 

 خانو  وکرل،  ر هم تو بخوای. باشه  -

ن که به مرکت در آمد، دست ارسالن به سمت ضبط  ماشی 
 ج و آمد. ابرو ای روشنا در    فرو رفت و غرید: 

 م   نوز  زادار بابام ... مالیته یا نه؟ -

 اش را قورت داد و گ ت: ارسالن خنده

، خو... شاید مداه باشه! چرا یم -  زنن

 ارسالن؟!  -

، چش  م  ساکت یم جاِن ارسالن.  -
 
یط که تو با ش  به رسی

؟  چرا اینقدر با م  دشمتن

 تو بگو با ما ان در چه مد در ارتبایط.  -

 خندید و ابرونی باال داد. 

 سشال در برابر سشال؟ -

مگه نگ تر م  کاری نداشدددددددددددددددته باشددددددددددددددد ، ما ان با تو؟ ا ه  -
 ما ان از وجود بابا با ختر بود، چرا زودتر به دیدنش نرامد؟
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درست سه روز قبل از فوت  مو با اضار مادرش و م  به  -
 دیدن  مو اومد. 

شددددددددددوکه شددددددددددد. ک دددددددددد از ای  دیدار ختر نداشددددددددددت. از ای   مه 
ی ا صا ش به    ریخت. نر   ختر

 ککا  مو دیدن؟ چرا م  ختر نداشت ؟  -

 مون جدانی کده االن بودی. امدا دیددار خونر ن ود. بدا دیدن  -
ل زد تا  مو اسددددددددددددددد  ما ان از  مو چند تانره به صدددددددددددددددور ش ز 

ون رفت. ات اق خاض   بت 
ز.ونش خار  شد، با خش  از دفتر

دار  شه.   ن ود که ک  ختر

ن دیدددار  - چطور خدداص ن وده؟ شددددددددددددددددایددد مددال بددد بددابددا از  می 
 بوده! 

ارسددالن ن م کرد و  شددت چراغ قرمز ایسددتاد. دسددشش را روی 
 فرمان مشت کرد و گ ت: 

مو ق اش برمار بود و ت  به به اون دیدار ر.ط نداشدددددددددددددت.   -
ی  شددددده. امترا  به  مداوا نداد. چقدر بهش گ ت ، باید  سدددددتر
آنژیو داشددددت. نه مادرت مری ش شددددد نه م  و بابا . باالخره 

  مون مشکل کار دسشش داد. 

  س چرا ما ان برای مراس  نیومد؟ -
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چون  یچ م ددددددددد به  مو نداشدددددددددت. وقتر بهش زنگ زد ،  -
 
 
برای بابا   زاداری کرد ، خاک  گ تر م  از   ت سددددددددددددددالع

 گورستان رسد  کرده. 

؟ چطور  رسیه؟ -  تا چه مد با اش رفرقر

نگا ش روی صورت روشنا چرهن زد. چشما زد و با لبخند 
 پاسخ داد: 

  رس خش.ره، َبعض  )ِبه از( شما نباشه.  -

 روشنا پوزخندی زد و گ ت: 

ن در اون اتر نکرده باشه و وا - قعا  رس امردوار  کمال  م شی 
 خونر باشه. 

ای بددابددا... بدداز  طعندده زدیددا. مدداال کدده جوابددت رو داد  بگو،  -
؟  چرا انقدر با م  دشمتن

پروا به صددددورت خوش فر  ارسددددالن دوخت. چرا نگا ش را نر 
 یچ وقت ای  زیبانی و شدددددددددددددددش  طب  او دلش را ن رزاند؟ چرا 

دددددددددددددد را برایش ن رت ن سدددددددددددددددداخددت؟ آن خدداطره دور، ای   رسد انگت 
که دیده بود، در سدد  و سددال ارسددالن ط ر  بود اما   اشددشبایه

ن   بود و درگ از مسددددددددددددددددا.دل نددداشددددددددددددددددت، چت 
برای او کدده کوچکتر

، ک  ن ود.   ومششنا  بود. نه سال اختالب ستن
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 با تو دشمتن ندار ، ازت خوش  نمراد.  -

 دلرل؟ -

االن موصددددددددددددد ه ب   ندار . توی ای  چند روز خریل ت ت  -
 فشار بود . 

د. روشنا  دسشش را پ ش برد تا دست روشنا را در دست بگت 
 با اخ  نگاه کرد و دسشش را کنار کشرد. پوقن کشرد و گ ت: 

 د . ب تی در کار ن ست. تو بگو م  فقط گوش یم -

رسدددرد، شدددناخت تا به جواب نیمسدددمج بودنش را به خونر یم
ون داد و گ ت: ر ایش نیم  کرد. ن سش را پر مرص بت 

تون مهمون بودی . زمددان خوندده دوازده سدددددددددددددددددالدده بود  کدده -
نددا ددار مددادرت بدده م  گ ددت، برددا  دنبددالددت. اومددد  بدداالی 
 شددددددددددددددددت بو  و تو رو توی اون اتدداقددک در اون مددالددت بددد 
دید . فکر کن  خودت یادت باشددددددده. از اون به بعد ازت 

 ترسرد . یم
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ایددد  پددددددددارت تدددقدددددددددیددد  بدددددددده مدددعصددددددددددددددددددومدددددددده یدددوسددددددددددددددددددقن نددددددددازنددد دددنددد  

 .🤗🤗❤❤❤❤❤ 

 

 63#پارت

 

 

و ابرو در   کشددددرد. آن صدددد نه پ ش چشددددمش کیم فکر کرد 
 زنده شد. با ل   جدی پاسخ داد. 

االن  ر دوی ما سدددددد  و سددددددا  ازمون گذشددددددته. اون زمان  -
 ای   بود. پر از  رکان و غریزهم  ب سدددددددت ویک سدددددددال

مردونه. انقدر باسدددددددددددددددوادی که ب هیم ای  غریزه یک امر 
ط ر  توی بدنه و رسکوب کردنش کار  ر ک  ن ست. 

روز دیدددد   مددده خدددانواده رسگرمندددد. بددده بهدددانددده درس  اون
خوندن رفت  توی اون اتاق و دختر  مسدددددددددددددددایه    روی 
بو  اومدددده بود، برای درس خونددددن. کیم مرب زدی  و 
اون  تمایل نشدددددددددددون داد. م     از خدا خواسدددددددددددته، رفت  
توکارش. شدددددددددداید از نظر تو کاری بدی بود اما از نظر م ، 

  بوسه یک امر خریل  ادیه. 
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روشددددددنا از ر  بودنش کالفه شددددددد. با تخسدددددد  رسی تکان داد و 
 گ ت: 

ش رو نتونه شددددددددددددددده به ک ددددددددددددددد که غریزه مردونهچطور یم -
ل کرد، ا تماد کرد؟ ختر دار  توی برمارستان    با 

کنتر
 ، پرسدددددددددددددتار ا رست گرمه. االن که در سددددددددددددد  ب شغ ن سدددددددددددددتر

 ! ل کتن  نتونن خودت رو کنتر

ن بده کندار خردابدان کج شددددددددددددددددد. بدا  تعکد  نگدا ش را به مداشدددددددددددددددی 
ه شد.   صورت رس  ارسالن خت 

 چرا وایسادی؟ -

ترمز دسدددددددددتر را پرصددددددددددا باال کشدددددددددرد و به سدددددددددمشش چرخرد. به 
ه شد. با صورت گر گرفته، به آرایم نکوا کرد.   چشمانش خت 

فهیم، چنددد سددددددددددددددددالدده در نم  شدددددددددددددددقددت بددال بددال چون نیم -
دددددددددددددد یم زن . ندیدی چطور نگا   دنبالته و رفتر رساغ  رسد

ی که پا بده،  ی مسددددددددددددددددایه  وضددددددددددددددد تون. آره با  ر دختر
خواسدددددددددددددددت ، خود  رو آرو  کن ... چون بود ... چون یم

جای خا  تو در کنار  یه فاجعه بود. از وقتر تو با اون 
و به زنکت  کشردی. مرد  نامزد کردی، روا و روان م 

شددددددددددددددددددد  تدددا بددده کدددار  لطمددده روانر  کردی... بدددایدددد آرو  یم
 نخوره. 
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 مران مرفش پرید: 

ای  توجره درسدددتر ن سدددت.  س من  االن که توی  شددد   -
 شکست خورد ، با  ر گ که پا داد، بخواب ؟

  صتر دسشش را روی فرمان کش.رد و غرید: 

ون بددددددده.  - مرب د نددددددت رو اول مزه مزه ک  و بعددددددد بت 
 ا برای خوشددددددددددد ا  تو  ر کاری کرد . بهت چپ سدددددددددددال

نگدداه نکرد ، چون برا  مقدددس بودی.  دداشددددددددددددددد  اون دل 
مهر.ونددت و نرمش و آرام دددددددددددددددی کدده توی صددددددددددددددددددات بود، 

ت شدددددددد  و  تو  ای مظ ومانهشدددددددد . بدبخِت ای  نگاه
دددددددددددددده ناموس بود. ی نر نددیددی.  مش نگدا ت نم اون  رسد

مو ای بور و چشددمای  سدد  ش، دل و دی ت رو برد. به 
خود  قول داده بود  تددددا کنکور ندددددادی، مرب دل  رو 

خواسدددددددددددددددت  مانع ه. نیمت تختت  بد نذار نزن  تا روی درس
فتت باشددد . نیم ددی دونسدددت ،  روسدددک کوچولوی م  پ رسد

  اش  اون  وضن شده. 
 
 توی پونزده سالع

ت گرد شد. دسشش را باال برد و غرید:   چشمانش از مت 

تمومش ک . م   روسدددددددددک تو ن ود  و ن سدددددددددت .  روسدددددددددک  -
  یچ کس ن ست ... 
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 روسددددددک ن ودی که مرد  با ات مال و مولش رو کرد و  -
 ا خوا رت خوابرد؟ب

ددددد بدی درسددددددت مرب بزن، داری نارامت  یم - ن  رسد . آرمی  کتن
 ن ود. م   نوز به ای  ماجرا شک دار . 

پوزخندی روی ل  ارسدددددددددددددددالن نقش  سدددددددددددددددت. چشدددددددددددددددمان برق 
 شرطنت داشت. 

ن توی شدددک  خوا رت که از طری  گردافشدددانن  شدددکرل  - جنی 
ی بی شددددددددددددون ن ود،  یچ وقت  روش رو به  ن نشددددددددددددده! ا ه چت 

؟زد.  نوز توی   نت انکار یمنیم     کتن

به تو ر.  نداره. دوسدددددددددددددددت ندار  در ای  مورد با تو مرب  -
 بزن . 

 ا ات اقا ای  بار م  دوسدددت دار ، مرب دل  رو بزن . سدددال -
ن چشدددددمای خ ه خون گرفت  و بابا  رو ج و فرسدددددتاد . با  می 

ت رو رامت مظ و  تونستر روش تختت  بذاری و جواب منقن 
زن  و تدددا آخر پددداش ذیرفدددت. ای  بدددار خود  مرب دل  رو یمپددد

گ ، تنها ک  که از به ت  روشنا... دروغ نیموایست . دیوونه
   خوردن  روسددددددددد ت خوشددددددددد ال شدددددددددد، م  بود . چون یه 

 قد  بهت نزدیک شد . 
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 ش . ارسالن تمومش ک  وگرنه پراده یم -

... ای  رو ب ه ! ش و چهار سدددددداله شدددددد - د  و  اشددددددقت  لعنتر
 نوز نتونسدددددت ، ک دددددد رو جای تو، توی ق ب  بذار . ق ب  رو 

 دزدیدی و... 

 

 

ن مدددمدددندددون از  ایددد  پددددددددارت تدددقدددددددددیددد  بدددددددده   .قدددره گدددوزلدددو نددددددددازندددی 

 ❤❤❤❤ مرا رت

 

 64#پارت

 

  صتر نگا ش را به صورت او دوخت و م ک  جواب داد: 

ق بت رو م  ندزدید  که بخوا  جوابگو باشدددددددددد . ک دددددددددد که  -
،  رزه باشددده و  ر شددد  با یا بخوابه. تونه اشددد  باشددده نیم

ل کنه تا در تونه غریزهک دددددد که  اشدددددد  باشدددددده، یم ش رو کنتر
جای مناسددد  تخ ره شددده... ک ددد که  اشددد  باشددده، با روا و 

 کنه... روان معشوقش بازی نیم
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 م  با روا و روانت بازی کرد ؟! هم کارت کرد ؟ -

سد. با شکا ت س  ده ساله ن ود، بتر ن  ست 
نه فریاد دیگر دختر
 کشرد: 

ن مرب - ، درسددددددددددددددددت زمانن که دو  انی که االن یم می  زنن
ریزه.   ته از فوت پدر  گذشددددددته، روان م  رو به    یم

قرار ن ست، چون تو  اشقر م      اشقت  ش . ا ه 
ن کدددده پدددددرت اومددددد  تو انتخدددداب م  بودی، قبددددل از آرمی 

و ت ت فشدددددددددددددار گذاشدددددددددددددته بود، خواسدددددددددددددتگاری و پدر  م 
 داد . جواب موبت یم

ن انداخت و گ ت:   ارسالن رسش را پایی 

ن بده، من ! تنها ک  که یم -  تونه دردات رو  سکی 

تونه، ارسالن با تمو  کارانی که ازت دید ، تنها ک  که نیم -
 .  توی دل  جانی داشته باشه، تونی

به گذشددددددددته کار نداشددددددددته باش. اون زمان  یچ تعهدی به تو  -
، دسدددددددددددت از پا خطا نداشدددددددددددت . قول مردونه یم د ، ل  تر کتن

 ش  که تو بخوای. نکن .  مونن یم

 روشنا با تخس  رسی تکان داد و گ ت: 
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متخسددددددد   ارسدددددددالن. با رازی که از گذشدددددددته پدرو مادر  برمال  -
ن دیدددد ،  دیگددده بددده  یچ مردی شدددددددددددددددددد و بدددا رفتددداری کددده از آرمی 

ا تماد ندار . مخصددددددددوصددددددددا که سدددددددددابقه خونر در ای  یه مورد 
 نداری. 

ددددددددددددددای ای  دوره زموندده تددا زمددان ازدوا  پدداک و  - فکر کردی  رسد
مون ؟ لعنتر م   ر.ار با دیدن تو ق   و روم  به مطهر یم

کرد  که دل به دیدی. هم کار باید یمپرواز درمیومد و تو نیم
ت ج وی چشدددمت اومد ، توی درس دل  بدی؟ چپ و راسددد

و زندگر  موفقرت کسدددددد  کرد ، شدددددداید تالشدددددد  به چشددددددمت 
براد. شدددددددددددداید به قول بابا   نوز برای ای  مرفها زود بود، م  

کن . فقط به مسدددددد  آ اه باش و برای تو تا آخر دنرا صددددددتر یم
ی  اشددددددارهبه م  فکر ک . قول یم ای از سددددددمت د ، با کوچکتر
. تریتو، کاری کن   اش       ی

.ان  ی در مس او نداشدددددددددددددت. ضن مرفهای ارسدددددددددددددالن  یچ تختت 
ی نداشدددددددددددددت. گونی تکه ی  تغیت 

ای سدددددددددددددنگ در ق اش کوچکتر
جای ق اش گذاشته بودند. آیه کشرد، دسشش را باال گرفت 

 و او را به سکوت واداشت. 

ن جدددا تمو  ک . دیگددده  یچ وقدددت در  - ای  ب ددد  رو  می 
خوره ای  مورد با م  مرب نزن. مال  از خود  به    یم
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از اینکه با   نارامتر ک دد باشدد .  یچ خرال خایم در 
مورد م  در مغزت پرورش نددددده. ا دددده تو تنهددددا مرد روی 

 ! ، باز    انتخاب م  ن ستر ن باشی  کره زمی 

 و گ ت:  ارسالن م تمسانه نگا ش کرد 

؟ خوشت مراد غرور  رو زیرپات خرد یم -  کتن

ابدا... دوسددددددددددددددددت ندار  نه تو نه  یچ کس دیگه به خاطر   -
 ا یت  شه. خودت اخالق م  توی دسشته. 

ن اخالقته کده دیوونه - ت شددددددددددددددددد . به ِد لعنتر بده خداطر  می 
ایسته. دنرا  توی کن ، دنرا از مرکت یمچشمات که نگاه یم
تون  ای  امسدداس رو نادیده ده. م  نیمچشددمات خالصده شدد
کن ، مول تمو  ای  سدددددددددالها. شددددددددد . صدددددددددتر یمبگت  . ناامرد نیم

ه و ق دد   داشدددددددددددددددق  به بداالخره اون ق دد  پردردت آرو  یم گت 
 چشمت مراد. 

 نگا ش کرد. مال خوشی نداشدددددددددددددددت. دیگر رمقر 
 
با درماندگ

 برای ادامه گ تگو نداشت. 

، مک ور  پرددددداده شددددددددددددددد  - . مدددددال  خوش ا ددددده مرکدددددت نکتن

 ن ست. 
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ن را به مرکت در   ماشی 
 
ارسالن روی فرمان کش.رد و با کالفا

تمرش ا صددددددا ش را به    ریخت. دقایقر بعد آورد. تالش نر 
ن از مرکت ایسددددددددتاد، به سددددددددمت روشددددددددنا چرخرد.  وقتر ماشددددددددی 
چشدددددددددددددددمددانش  سدددددددددددددددتدده بود و در خواب نددازی فرو رفتدده بود. بددا 

ه شد. چه ش ها  که با یادش   مرست به جزءجزء صور ش خت 
رس کرده بود. از اینکه در نظر او قابل ا تماد ن ود، از دسددت 

کرد، باید از ل ظه ل ظه خود  صدددبانن بود.  م شددده فکر یم
ن فکر بدددا ددد  دوری   لدددذت بود و خوش گدددذراندددد.  می 

 
زنددددگ

روشدددددددددنا از او شدددددددددده بود. صددددددددددای ب ندگوی وانتر که وسدددددددددایل 
ت به اطراب خرید، چشمان روشنا را باز کرد. بکهنه یم ا مت 

 نگاه کرد. زود خودش را جمع و جور کرد و ل  زد: 

 ببخشرد، اصال ن همرد  گ خواب  برد!  -

ه در برد و ادامه داد:    دسشهاچه دسشش را به سمت دستگت 

 ممنون.  -

-  .   ر روزی به مضور ما ان نراز شد، یه تماس با م  بگت 

کرد و رسی به تخیرد مرفش تکان داد.  شددددددددددددددکری دیگر نوارش  
ن پراده شدددددد.    زمان وقتر به سدددددمت آپارتمانشدددددان  از ماشدددددی 
ن تالقر پردا  دددددددددت و دلخور آرمی  چرخرد، نگا ش با نگاه پرمرسد
کرد. دسدددددددددددددت و دلش به لرز افتاد. مانند خطاااری که مچش 
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ش را برگرداند و وارد آپارتمان باز شده باشد، به رس ت روی
ن برایش دسددت  سددت، ارسددالشددد. زمانن که در آپارتمان را یم
اش کرد. نگا ش به چشدددددددددددددددمان تکان داد و با زدن بوق بدرقه

ه زد. در را بددددده  ن گره خورد. بغض در گ شیش چنتر رس  آرمی 
آرایم  سددددددت و ق اش را  شددددددت در جا گذاشددددددت. اشددددددک دا ن 
ار بود.  ن روی صددددددور ش لغاید. از ای  ته مانده امسدددددداسددددددش بت 

اک کرد داد. با مرص اشکش را پمس خرانت به او دست یم
  ا پا گذاشت. ای افتاده روی پ هو با گامهانی لرزان و شانه

 

روز  ❤❤❤ای  پدددارت تقددددی  بددده  مددده  مرا دددان خش. 

 �🦋�خونر براتون آرزو دار 

 

 65#پارت

 

 

بددا ق تر داغدددار و روه خسدددددددددددددددتدده بدده خدداندده برگشددددددددددددددددت. دیدددن 
معشوق در کنار دیگری ته مانده رمقش را کشرده بود. گونی 

انددد. خورشدددددددددددددددردددش را گرفتدده و ق اش فرو کردهسدددددددددددددددیخ داغ بدده 
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ظ مت شدددددددددددددد  نوارش کرده بودند. آیه از ته وجود کشددددددددددددددرد. 
ن انداخت.  آخری  پک را به سددددددددددرگار روی لاش زد و روی زمی 
بدددا مرص آن را زیر پدددا لددده کرد، درسدددددددددددددددددت مددداننددد ق دد  مچددالدده 

ه شدددد. الزامانر بود شدددده اش. به خرید ای درون دسدددشش خت 
پدددرش سددددددددددددددد ددارش کرده بود، متمددا کدده رؤیددا نردداز داشدددددددددددددددددت و 

خریداری کند.  شدددددددددددددددت در وامد که رسدددددددددددددددرد، زنگ زد. رؤیا با 
 پریده در را به رویش باز کرد. دیدن روی 

 
لباس مشددا و رنا

ن یم  ا را به سمشش کرد. ک سهرؤیا او را تا مد مرگ خشمگی 
گرفدددددت. رؤیدددددا در را بددددده رویش بددددداز کرد و کیم  قددددد  رفدددددت. 

 شدددددددددددددددکمش به خونر د
 
ر معری دید بود. با ن رت به برآمدگ

ه شد. ک سه   ا را کنار در ر ا کرد و گ ت: شکمش خت 

از ای  بدده بعددد پ ش پدددر ، نندده م  غریب  بددازی در نرددار.  -
  بود کددده خودت برای خودت و منددده بددددبخدددت 

 
ای  زنددددگ

 . . باید خودت برای خودت خرید کتن  ساختر

 رؤیا چشمانش پر اشک شد. ل  گاید و م تمسانه گ ت: 

تازه چانی د  کرد ، برا تا خسددددددتگرت در بره م  شددددددا  رو  -
 کن . آماده یم

یاد دقایقر پ ش افتاد. خشددددددددددددددد  تما  وجودش را گرفت. وارد 
آشدددرانه  شدددقر که برای مضدددور روشدددنا آماده کرده بود، شدددد. 
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ای به رؤیا زد و وارد آپارتمانن شدددددددددددددددد. بدون رم  و مرونر تنه
لش را م ظ کرد. به خرال اینکه ترم  او  رؤیا به سددددددددختر کنتر

خانه  ن را برانگرخته، لبخندی روی ل  نشاند و به سمت آشتم
، رفددت. ق اش پرتپش یم ن  آرمی 

 
کش.رددد. بدده  ددادت  م شدددددددددددددددا

داری را از چدددای تدددازه د  خوش  طر پر کرد و لیوان دسدددددددددددددددتددده
ن پای راسشش را  ن  سیل، کنار دسشش گذاشت. آرمی  روی مت 

گدداه مبدددل ردددهروی پدددای چدددپ اندددداخدددت. دسدددددددددددددددتدددانش را روی تک
انداخت. پوزخندی به شدددددددادی نشدددددددسدددددددته در چشدددددددمانش زد و 

 کنایه زد: 

یدده خوا رت پ ش خودت خکددالددت نیم - ن ، از جهت  ک دددددددددددددددی
؟ از خودت بدددددت نمردددداد، خودت رو اسدددددددددددددددت دددداده یم کتن

آویزون مردی کردی کدددده ازت ن رت داره؟ آخدددده چطور 
، تو؟!   موجودی  ستر

پرخش  به آنن لبخند روی لاش ماسرد. با بغض به چشمان 
ن نگاه کرد. دستر روی شکمش کشرد و گ ت:   آرمی 

کن . ای   مدددده  لددددت رو بدددده خدددداطر ای  بچدددده، ت مددددل یم -
ای که از وجود تو.ه و برای م  خریل باارزشددددددددددددددده. یه بچه

کنه. رسدددددددده، جای ای   مه ن رت رو  شدددددددد  پر یمروز یم
 ددددانی کدددده به   ددددا و کنددددایددددهد ، اون روزر از مربقول یم
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 . خش.ه امروز با چشدددددددددددددد  خودت  زدی،  شددددددددددددددرمون   ددددددددددددددی
ن اومددددد.   پددددایی 

ن آقددددای دکتر دیدددددی، روشدددددددددددددددنددددا از مدددداشدددددددددددددددی 
ا بتون  در برابرش،  ددددی ن سدددددت، دختر دددد موی م   رسد  رسد
 مقاومت کنند. یه جنت م  واق  و اس  و رس  داره. 

آ ش بددده انبدددار بدددارو ش خورد. بدددا خشدددددددددددددددوندددت لیوان چدددای را 
 برداشت و به سمت دیوار کناری پرتاب کرد. نعره زد: 

وجود. بدددبخددت، ا دده ب هم  چدده ک ع توی شدددددددددددددددو نر  ددهخ -
ت بوده، سدددددوار اون ویالی جهنیم که به اسددددد  برادرناتتن 

و اسدددددددددددددددت  خودت کردی، روزگدددددارت رو مودددددل کردی و م 
کن ، خودت با پای کن . کاری یمروزگار خود  سدددددددددراه یم
. خودت از ای  خراب  شده، فرار کتن

ود پریددد. دیدددن اش یددک متر از جددای خرؤیددا بددا صدددددددددددددددددای نعره
ن خشددددددددیم از او برایش جای تعک  داشددددددددت. تالش کرد،  چنی 
ن او باشددددددددددددددد. رو.رویش  از موضددددددددددددددع قدرت پاسددددددددددددددخگوی تو ی 

ه شد.   ایستاد و به چشمانش خت 

تونن  ر غ   کددده دلدددت پدددددر شددددددددددددددددددد ، یمفکر کردی نر  -
؟ نه خت  آقا... آبرو برات نیم  ار . م  خواسددددددددددددت، بکتن

ای که توی شددددددددکممه ه ر غ   که کرده باشدددددددد ، ای  بچ
. ا ه سددددددددددددددکوت  از تو.ه و باید مسددددددددددددددئولیشش رو ق ول کتن
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کن ، بدددددده خدددددداطر ای  م  رددددددات رو ت مددددددل یمکرد  و نر 
س بهش وارد  شدددددددده... نیمس. نیمبچه خوا  خوا  اسدددددددددتر
 پدر بزرگ شه. نر 

ن پقر زیر خنده زد. خنده ای بااسدددددددددتهزاء و  صدددددددددتر کرد و آرمی 
 گ ت: 

س د هه. یم - ور باشه وقتر خودت،  امل خوای از استر
ش؟ برچاره اون بچه ای که مادرش توی اصدددددددددددددددیل اسدددددددددددددددتر
 نکبت باشه. ن ود تو بهتر از بودنته. 

 ق   رؤیا شکست. اشک در چشمانش م قه زد. 

بود و ن ود  دسددددددددددددددددت تو ن سددددددددددددددددت.  مونن که مراق  منه،  -
 مراق  ای  بچه     ست. 

 و رسی  کاش به اونن که بود و ن ودت دسددددششددده، باور داشدددتر   -
. مسددددددادت مانند خوره به جونت یم کردی از ایتن که  سددددددتر

ت رو مال به    زن کرده. فکر کردی ی کریهافتاده و چهره
 اون ش ،  روش رو به خاطر تو و ای  بچه به    زد ؟
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 ایز ممنون از اینکه به گروه  Fahimeای  پارت تقدی  به  

 ❤❤�🤗�نقد اومدی

 

 66#پارت

 

 

 وسدددددددددددددددط پددذیرانی بود، نگددا ش روی  
ن گ دددان پرگیل کدده روی مت 

ن کش.رد و فریاد کشرد:   چرهن خورد. با خش  گ دان را به زمی 

لعنتر فقط برای روشدددددددددنا ای   لت رو پذیرفت . متر ای   -
 نک تت    صدددقه رس روشددناسددت. با اینکه آچمز 

 
زندگ

شددددددده بود ، تمو  فکر  پ ش غرور و آبروی روشددددددنا بود 
گ پ ش مهمونا خرد نشدددددددده. آبروی که به خاطر م   الدن

ن خرال  پدر  و خانواده   توی م ل به مرا  رفت،  ی 
ن  ا شددددددددددددددد رد ،  ی  ن ود. از بابات کتک خورد  و  زار نارسن
خرال  ن ود چون مق  بود. اونا  مش بهای دل شکسته 
ل پوهم برا  ارزش  روشدددددددددددددددنددددا بود... وگرندددده بدددده اندددددازه  ددددِ

ن خ تر نداشدددددددددددددددتر که به خاطر زنده بودنت، ت  به  چنی 
 بد . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 283  

دسدددتانش به لرز افتاد. پ   چشدددمش از خشددد  پرش داشدددت. 
با چشدددددددددددددددمان پرخون نگا ش کرد و بدون توجه به وسددددددددددددددددایل 

ن قدیم پ ش رفت.   خردشده ک  زمی 

 روشنا هم داره که م  ندار .  -

 دستر روی مو ای ابریشیم و صورت زیبایش کشرد. 

 ای   مه زیبانی به چشمت نمراد؟ -

ن کشدددددددددددددددرد،  ا  ش را از روی شددددددددددددددددانده پدایی  بندد پنج سددددددددددددددددانتر پت 
اش را به نمایش گذاشددددددددددت و با مقداری از رسشددددددددددانه و سدددددددددد نه

 ترصن  ادامه داد. 

 اراده کتن ای  ت  و بدن از آِن توست.  -

ش را دوچندان کرد. آباژور کنار ای  رفتار رؤیا طوفان درونن 
ن کش.رد و صددددددددددددددددای خ رد دیوار را با خشدددددددددددددددونت تما  روی زمی 

 شدنش در فضا اکو شد. نعره کشرد: 

، لکاره... خودت رو در مد  رزهمال  رو به    یم -  ای زنن
ن اوردی که هم  شدددددددددده؟ فکر کردی، انقدر شددددددددددل   پایی 

خرابونن
ا غریزه ن    به مس ن رت  بچر.ه؟کمر  با دیدن ای  چت 
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مرد و تددددا ابددددد داغدددددارش کدددداش بدددده جددددای بددددابددددا  روشدددددددددددددددنددددا یم  -
ن خار توی دسدددددددت و پا  بود، موندی. روشدددددددنا  میم  شددددددده  ی 

ن یه خنکر...   االن  ی 

 سریل م کیم نا هان روی صور ش نشست. 

ن افتاده،   ریته... تو     -  شددددددت رسددددددوانی بابات    زمی 
... مرخوا  مرب نزن ، نیم  اری. کتم برابر اصددددددددددل بابانر

 و از  ات خود  دور کردی، شرطان! م 

فت. دست به کانتر رویا ک  آورد. ضع  تما  بدنش را فرا گر 
گرفت و تکره داد. به سدد نک نزدیک شددد و با دسددتانن لرزان، 
ن  لیوان آنر نوشدددددددددددددددرد. ن سدددددددددددددددش که جا آمد به سدددددددددددددددمت آرمی 

 نر 
ن ه چرخرد. آرمی  امسدددددداس و رسد به صدددددددورت رس  رؤیا خت 

 لرزید، درست مانند دستان رسدش. شد. صدای رؤیا یم

؟ چرا دلت با دل  راه نمرا - د؟ چرا انقدر  وضن  سدددددددددددددددتر
. م   اشددددددقت .  مون چرا با مرفات دل  رو یم سدددددددوزونن
 ...  طور که تو  اش  اونن

ی نالرد.  ن از تک و تا ایستاد. با بغض گ وگت   آرمی 
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تونن انگشدددددددددددددت روشدددددددددددددنا یه فرشدددددددددددددته بود. توی لعنتر نیم -
. چددرا آتدد ددش شدددددددددددددددددددددددی بدددددددده خدرمد  کددوچددردکدددددددده ش   دددددددددددددددی

 زندگرمون؟ 

اغ بر دل اش را به او  رسدداند. ای  داسدد  روشددنا خشدد  درونن 
شددددود. مرارت آ ش درونش، نشددددسددددته به ای  آسددددانن رسد نیم

چون طوفدددان مغزش را در   پرچددداندددد. بدددا شدددددددددددددددتددداب سدددددددددددددددمدددت 
ن   که روی آبچکان بود را روی زمی 

خانه رفت. ظروقن ن آشدددددددددددددددتم
 پرت کرد و فریاد کشرد: 

ی اون فرشدددددددددددددته بود. تو چرا ازش اسدددددددددددددت اده اینا سددددددددددددد رقه -
؟ ایندددا رو روشدددددددددددددددندددا انتخددداب کرد،   یم ریتددده. ایندددا رو کتن

 ، روشنا با  ش  انتخاب کرد. داغش رو به دل  گذاشتر
 آرو  رو به دلت یم

 
... داغ یه زندگ   ار ...  وضن

ن فریاد یم کشدددددددددرد و ظروب شدددددددددکسدددددددددتتن یک به یک روی زمی 
خرد و خاکشددددت  شددددد. رؤیا ترسددددرده بود. دسددددت روی گوشددددش 

ن  ر.ده  ای طوفانن گذاشدددددددددته و در خودش جمع شدددددددددد. مابی 
ن    کشرد: لرزاند، جیغ یموار ش شه خانه را یمکه مکنونآرمی 

... نشک ...  سه دیوونه... تمومش ک ...  -  نشک  لعنتر
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ن دیوانه وار فریاد کشدددددددرد. مرفهای مینا و شددددددد رده  ایش آرمی 
تر کرده بود. مینددا تمددا  مدداجرا را برایش گ تدده او را مشدددددددددددددددکو 

 بود. راز آن ش  ن سش را بند آورده بود. 

 اون شدددددددددددددد  جهنیم توی اون شددددددددددددددکن ، میم -
 
گه اینکه با

ن بختددددددک افتددددددادی روی   افتدددددداد کدددددده  ی 
ویال چدددددده ات دددددداقر

رسنوشددددددددت ... مشددددددددکوک  به تو و اسدددددددد  ما ان صددددددددداقت. 
خودت بگو تا خود  کش  نکرد  که ا ه خود  ب هم ، 

 کشمت... یم

ی غدددددذا را توی سددددددددددددددد ندددددک برگرداندددددد و  ر  وار قددددداب مدددددهجنون
.ان  ق اش باال رفته بود. گرمایش دسدددددددددددددددشش را سدددددددددددددددوزاند. ضن

وار مشددددددت به کاب نت و در و ن سددددددش به شددددددماره افتاد. دیوانه
کش.رد. دسته کاب نت چند جای دسشش را زخیم کرد دیوار یم

امدددددددا مس درد را از دسددددددددددددددددددددددت داده بود. جنون بر وجودش 
کشرد و دسشش را مستو  شده بود. رؤیا با ومشت جیغ یم
ن و برنددده بدده روی رس و صدددددددددددددددور ش پندداه کرده بود تددا  ر  ات تت 

ن به موضددددش  آن شدددد   صددددور ش اصددددابت نکند. از اینکه آرمی 
مشدددکو  بود، ترس بر دلش نشدددسدددت.  یوالنی که رو.رویش 
ن تا آسدددددددددمان  قرار داشدددددددددت با آرمیتن که او  اشدددددددددقش بود، زمی 

ن و فرق داشددددددددددددددددددت. فکر یم کرد، بدددده    خوردن ازدوا  آرمی 
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اش نیمتری  مرم ه بوده، ماال به مرم ه جهروشدددددددددنا سدددددددددخت
رسدددددددرده بود. درد در زیر شدددددددکمش پرچرد و خ  شدددددددد. باور ای  

  را و در    ش نیم گنکرد. 

ای که برپا شدددددددددددددددده بود تا کوچه پرچرده بود. صددددددددددددددددای معرکه
ن کش.رد و  آقای شکری با  صبان ت فنکان چایش را روی مت 

 رو به  مرسش غرید: 

شدددددددددددددددده؟ کندده؟ آبرو رسش نیمای  دیووندده داره هم کددار یم -
گ ؟  ر هم  ا با شددددددددد ردن ای  صددددددددددا ا هم یم مسدددددددددایه

 ده. ی امم  داره به باد یمآبرو جمع کرد ، ای   رسه

 

 

 ای مهر.ون تک تک شدددددددددددددددما  ایزای ای  پارت تقدی  به نگاه

 �💐�❤❤❤❤دل

 

 67#پارت
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ن خان  با  راس چادر به رس کشرد.   شهی 

ددددد پاک دیوونه شددددددده. بر  ببین ،  - خدا مرگ  بده... ای   رسد
 چه مرگشونه. 

 ا را با زانو ای دردناکش به رس ت باال رفت. با مشدددددددددددت پ ه
ن را صدددددددددددددددددا زد.  مسددددددددددددددددایده  دای دو طبقده بدده در کش.ردد و آرمی 

ن  شدددددددددددان شدددددددددددود. تر، رس  یمپایی  ی دسدددددددددددتگت  کشدددددددددددردند، تا ختر
ن  ن و رؤیا به یکباره خ ه شددد. در باز شددد و شددهی  صدددای آرمی 

ن  رسش جیغ خ ه ای کشرد. پای با دیدِن دست و پای خونی 
ن بود.  ن و برنده وسددددددددددددایل خرد شددددددددددددده، خونی   ر دو با  رات تت 
ن از چند جا خراش برداشدددددته بود و خون  دسدددددت راسدددددت آرمی 

ن ی زشتر به تصشیر یمخشکرده روی آن منظره کشرد. شهی 
 بدددا دمهدددانی وارد خدددانددده شدددددددددددددددددد. دیددددن مدددال 

ن بدددا دیددددن ک  زمی 
فت و به آشددددددددددددددد ته  ر دو، او را نگران کرد. دسدددددددددددددددت رؤیا را گر 

 آرایم سمت مبل برد. 

ن تا جارو برار .  -  ای  جا  شی 

 رو به  رسش کرد و غرید: 

افسددار پاره کردی؟ چته تو؟ انگار مالرت ن سددت، یه زن  -
 باردار رو.روته! 
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ن ن س ن با اخ  از کنارش آرمی  ه شد. شهی  زنان به مادرش خت 
خرش  رات ب ور ای خرد شدددددددددده زیر رد شدددددددددد. صددددددددددای خرش
ن پایش در سددددددددددددددکوت  ن و رؤیا مت کر به زمی  خانه پرچرد. آرمی 

ه شددددده بودند و فش فش بیتن رؤیا سددددکوت رو شددددکسددددت. خت 
ن خان  زیر ل  اسدددددددددتغ ار کرد و جارو را از توی کاب نت  شدددددددددهی 
ن تا مدی به آخر رسدددددددددرده   آرمی 

ون کشدددددددددرد. طوفان درونن بت 
ون داد و به سدددددددددمت در  بود. ن سدددددددددش را پرصددددددددددا از سددددددددد نه بت 

 درش ابرو در   کشرده و غرید: ورودی مرکت کرد. ما

ن و برو... وایسا کارت دار .  - ن یابو ننداز پایی   رست رو  ی 

 مال  خوب ن ست.  -

 ددای ظروب شدددددددددددددددکسدددددددددددددددتدده را از روی رسامرکهددای آخری  تکدده
خانه جمع کرد و دست به کمر دردناکش زد و ایستاد.  ن  آشتم

سرد  که...  -  ای  که مشخصه. مالت رو نتم

 قت مناستر برای مرب زدن ن ست. مامان االن اصال و  -

ن خاک انداز را درون سددددددطل ز.اله خا  کرد و رو.رویش شددددددهی 
 ایستاد. 

ات اقا االن وقششددددده. چهارما ه سدددددکوت کردی  و دخالت  -
دی ، با نکردی  تا خودت  ق ت رسجاش براد. اجازه نیم
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. دیگددده روی دیددددن  آبروی مدددا توی ای  م  ددده بدددازی کتن
 نشد!  ا رو نداری . ای مسایه

 
   که زندگ

ن کالفه ن م کرد و گ ت:   آرمی 

زنددددگر  بددده خود  مر.وطددده مدددامدددان. لط دددا مودددل چهدددارمددداه  -
 گذشته، دخالت نکنرد. 

 با دسددددددت به رؤیانی که صددددددورت گریانش مالش را نزار 
ن شددددددهی 

 داد، اشاره کرد و گ ت: نشان یم

. بدددده اجددددازه نیم - د  بددددا زِن بدددداردارت ای  طور برخورد کتن
دون  چه مرگتونه کن . نیمماللت نیمو  شدددددددددددددددت   رو 

ن سگ و گر.ه به جون    افتادی ،  ر هم بودید  که  ی 
دار قوز  ی مشدددددددددددددددکلو سدددددددددددددددشرد، کنار بذارید. فردا یه بچه
کنردددددد، بدددددده اون بچدددددده بدددددداالقوزه... بدددددده خودتون رم  نیم

 گناه رم  کنرد. نر 

ن کشرد.  ه در را پایی  ن رسی تکان داد و دستگت   آرمی 

 ری؟ فرار راه چاره ن ست. کدو  گوری یم -

 با اخ  به مادرش نگاه کرد و غرید: 

تا تک ر   با گذشددته خود  و ای    ریته مشددخا نشدده،  -
ن آش و کدداسدددددددددددددددده س. ا دده خریل دلددت برای اون بچدده  می 
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فهیم، زیر ز.ون سدددددددددددددددوزه و ز.ون  منش  خودت رو یمیم
ای  شدددددددراد رو بکش که ماجرای اون ویال و اون شدددددددتر که 

 نکبت روزگار  رو 
 
سراه کرد، چره؟ تا م  دلرل ای  زندگ

ن رو ن هم ،  میتن  سدددددددددددددددت  کددده یم ب نردددد. دیگددده از آرمی 
ی ن ست.   گذشته، ختر

با خشددددد  از وامدشددددان خار  شدددددد و در را م ک  به چارچوب 
ی راه ن سدددددددددددددددش را بنددد آورده بود.  مددان  کش.رددد. بغض گ وگت 

ن یمطور کددده از پ ددده از  رفدددت، بددده دسدددددددددددددددشش نگددداه کرد.  دددا پدددایی 
ن بدددار بددده روی یددک زن،  ارتر از قبدددل بود. برای اولی  ن خودش بت 

ن پردا یم کرد. چه ک  بهتر دست ب ند کرده بود. باید  سکی 
 از کران و خانه مکردیش. 

** 

 

 

رسوصدددددددددددددانی که شدددددددددددد  پ ش در م  ه پرچرده بود،  نوز در 
شدددددددددددددددددد. چنددد بددار اسددددددددددددددد  خودش را در مرددان گوشدددددددددددددددش اکو یم

ن شددددد ن در فریاد ای ومشدددددشناک آرمی   رده بود.  ذانر که آرمی 
کشدددرد در ق   پر درد او نشدددسدددته بود. فریاد انی آن خانه یم

ن از تدددده گ و یم کشدددددددددددددددرددددد، نشددددددددددددددددددان از او  خشددددددددددددددد  و کدددده آرمی 
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شدددد و درماندگ ش داشدددت. بعضدددن جمالت را کامل متوجه یم
رسدددددددددددددددرد. با  ر بعضدددددددددددددددن جمالت نصددددددددددددددد ه و نرمه به گوش یم

دیدن ای   مه رنج و  فریادش  زار بار مرد و زنده شدددددددد. تاب
رفت اندو ش را نداشدددددددت. باید  ر چه زودتر از آن م  ه یم

ن او را فراموش کند و رسش به زندگ ش گر  شود.   تا آرمی 

ی از ارسدددددالن نشدددددد؟ پرامت رو جواب  - روشدددددنا جان، ختر
 داد؟

اش را از روی پنکره برداشددددت. ن س  مرقر نگاه مسددددخ شددددده
 کشرد و گ ت: 

ده. متما دیشدد  برمارسددتان بوده. نه...  نوز آنالی  نشدد -
 زن . قبل از اینکه دفتر بر ، یه رس به برمارستان یم

 

 68#پارت

 

 

ن خودمون برو. انقدر پول تاک  و اس پ نده.  -  با ماشی 

 بغض راه ن سش را بند آورد. رسی تکان داد و گ ت: 
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ن بوی بدددابدددا رو یم - ده. خریل دل  دل  نمرددداد. اون مددداشدددددددددددددددی 
زمان چقدر به مضدددددددورش نراز  براش تنگ شدددددددده. در ای 

 رممانه تنها  گذاشت. دار . نر 

قطره اشدددددددددددددک دا ن روی صدددددددددددددور ش چکرد.  ما با چشدددددددددددددمان 
د.  ش را به س نه فرسی  پراشک ج و رفت و رس دختر

الیه دورت بگرد . مطمئن  االن کنددارتدده. خریل نگرانددت  -
بود. از وقتر ای  بال رس زندگرت اومد، یه شددد ، خواب 

کرد. تا دا  خودش رو لعنت یمبه چشدددددددددددددددماش نیومد. م
 بچهروز آخر یم

 
 امونه. گ ت، آِه فرناز  شددددددددددددددددت زندگ

ه داروندارش رو بده، فرناز ماللش کنه. یم  گ ت، ماضن

آیه کشددددرد و در سددددکوت به  کس ومرد که با رو.ان مشددددا 
ه شدددددددد. روشدددددددنا آیه از ته دل کشدددددددرد. با  ن شدددددددده بود، خت  تایی 

 اک کرد و گ ت: دست خ   اشک را از روی صور ش پ

بعد از اینکه کارامون رسوسامون گرفت، باید به دیدنش  -
ی ،  مون طور کدددده  بری . بددددایددددد برای بددددابددددا ماللرددددت بگت 
گ . خود بابا دوسدددددددددددددددت داشدددددددددددددددت.  ر هم بخواد، نه نیم

کت،  ر هم بخواد بهش  ن و سها  اون رسی خونه و ماشی 
 د  تا روا بابا در آرامش باشه. یم
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ش نشدددددداند و بوسدددددده ما به گریه افتاد.  ای روی صددددددورت دختر
 گ ت: 

. م     کنارت . کار خونر یم -  کتن

ن به سددددددمت در  ن رفیر روشددددددنا دسددددددتر به رورسیش کشددددددرد و می 
 ورودی گ ت: 

امروز برو به رؤیا رس بزن. در مورد ان صددددددددددددار وراتت     -
خونه و یه وکالت رسددددیم  با اش مرب بزن. باید بره دفتر

 کن .   به م  بده تا بتون  کارا رو ردی 

ن تکان داد.    ما با نارامتر رسی به تخیرد مرفش رو به پایی 

؟ از دیشددددددددد  که صددددددددددای  - رؤیا ا ه لج کنه و وکالت نده، هم
 د واشون رو ش رد ، دل  آشش.ه. 

کشدددده اما با رأی دادگاه کارمون لج کنه، کارمون کیم طول یم -
راه مر تدددددده. فقط برای اینکدددددده اون خریدددددددار رو راضن کنر ، 

ایط جدیدی بهش ت شیل یمخونه  ن و رسی دی . رو با تضدددددددددددددددمی 
  ا  شت بابا باشه. خوا  آه و ناله غریبهنیم

ن دیشددددددددددددددد  آبرو برامون نذاشدددددددددددددددت. دیدی چه فریادی  - آرمی 
 کشرد. ای   مون  رسیه که م کوب بود؟ یم

 ت  روشنا گر گرفت. ل  گاید و با بغض نالرد: 
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ن دیو دورس نعره یم - ن هم بهش گذشته که  ی  کشرد. ب ی 
ن  توی ای   مه سددددددددال که با     مسددددددددایه  سددددددددشر ، چنی 

ی ازش نش رده بودی !  ن  چت 

 مددددا مرفش را تددددخیرددددد کرد. بددددا یددددادآوری مرفهددددانی کدددده از رؤیددددا 
  یچ وقت به آن راز نم 

ن شددددددددددددددد رده بود، در دل د ا کرد، آرمی 
د. رؤیا سدددراه بخت یم شدددد و با روزگاری که روشدددنا داشدددت، نتر
ون رفت و توان ممایت از او را ن داشدددددددددددددددت. روشدددددددددددددددنا از در بت 

 گ ت: 

متما یه رس به رؤیا بزن. ممکنه با اوضددددددددددددددددا  که دیروز  -
داشددددته، مالش خوب نباشدددده.  ر هم باشدددده، بارداره و تو 

 .  مادرشی

ه شد  با کیم مک  با چشمان پراشک به چشمان مادرش خت 
 و ل  زد: 

 مراقاش باش. براش مادری ک .  -

ش را قورت دلش برای خوا رش تنگ شده بود.  بغض گ وگت 
ددددددددددددددت داد و از پ ه ن رفت. به خود قول داده بود، مرسد  ا پایی 

گذشددددددددددددته را نخورد و به فکر آینده باشددددددددددددد. آب رفته دیگر به 
 کرد. گشت. باید فکری برای اسکان خودشان یمجوی برنیم
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ی آنها در دو شدددددددد  پ ش پدر.زرگش، پ شددددددددنهاد دادر به خانه 
اضن بدده ای  کددار ن ود. دیگر انتهددای کوچدده نقددل مکددان کننددد. ر 

ن را نداشددددددددددددت. با  ر بار دیدن او ق اش از جا  تاب دیدِن آرمی 
شدددد. سدددوار تاک ددد شدددد و آدرس برمارسدددتان را گ ت. کنده یم

ن راه بدده پدداز  کدده در ای  مدددت ک  کنددار    چرددده بود،  در بی 
 فکر کرد. 

ن و رؤیدا بددایددد برادرش را از نزدیددک یم ن آرمی   کدده بی 
دیددد. ات دداقر

ن ایمان  افتاده بود، پر از معما بود. ق اش به صدددددددددددددددداقِت آرمی 
ن را ب شددددتر از خودش یم شددددناخت. خط به خط داشددددت. آرمی 

 
 
ن زندگ ش را ب د بود. ر.ط ما ان به آن ات اق برایش سدددددددددددددنگی 

بود. فکر اینکه ما ان قصدددد انتقا  داشددته، تما     ش را پر 
 کرده بود. 

 شد.  با صدای راننده به خود آمد و پراده

 

 69#پارت

 

زده بود. به رس ت وارد برمارسددتان شدددد. در  ایش شدددتابگا 
کرد، او را در اتاقش برابد. وقتر  شت در اتاقش دلش د ا یم
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رسددددددرد با سددددددریل از برمارانن که صدددددد ح زود در نش.ت نشددددددسددددددته 
بودند، مواجه شددددددددددددددددد. آیه از ته دل کشدددددددددددددددرد. با ناامردی به 

 سمت م  ی رفت. 

 سال  خانو  مداد.  -

 م  ی رس باال آورد و با دیدن او لبخندی زد. 

 سال  خانو  صداقت. خش.رد؟ با آقای دکتر کار دارید؟ -

 نگایه به جمعرت کرد و گ ت: 

 ب ه. ا ه امکانش باشه.  -

ون براد. ات اقا دیشددددددددددددددد  دکتر   - کیم صدددددددددددددددتر کنرد، تا برمار بت 
 خواد زود بره. کشرک ش  بوده، یم

  س ای   مه برمار...  -

 آرایم گ ت:  م  ی به

دکتر قر.ددانن بددده جددداشدددددددددددددددون مرددداد. چندددد دقرقدده پ ش دکتر  -
 با اشون  ما نگ کرده. 

رسی به تخیرد مرفش تکان داد و کنار م  ی ایستاد. جا برای 
ن ن ود. دو برمار که مرب  ای آن دو را ش رده بودند، نشسیر
ای رو به م  ی گ تند:   به ا تر
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صداقتر چرا از ص ح زود، توی نش.ت نشسشر  برای دکتر  -
 ش نه؟دکتر دیگه جاش یم

امت کنه.  -  دکتر کشرک ش  بوده، باید استر

 یا از دو برمار غرید: 

خ  به ما چه؟ چرا خواسددددددددته برمار براتون ارزش نداره.  -
ند که  رچتون رسجاش ن ست. مرده  شورتون رو بتر

زن مرانسددددددددددددددددال با غرولند کر ش را روی دوش انداخت و به 
 قد  برداشت. سمت انتهای را رو 

 تونه ببینه؟چند تا برمار یم -

مرد نگاه کرد و پاسخ داد:   م  ی به پت 

 نهایت چهارتا.  -

 مرد به شماره دسشش نگایه کرد و گ ت: 

، نش.ددددت یمای  خددددانو  رو نر  - خوای ب رسدددددددددددددددتر پ ش دکتر
 رسه که!  مه جا پارنر بازیه! اونوقت نش.ت به م  نیم

 م  ی با کج خ قر گ ت: 
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  بددده خش.رددده دکتر صددددددددددددددددددداقتددده. نگران هم دکتر قر.دددانن   -
، کارشدددددون زود  ن  سدددددشرد؟ در ضدددددم  ایشدددددون برمار ن سدددددیر

 شه! تمو  یم

مرد دسشش را در  وا پرت کرد و غرید:   پت 

رفتر . برو بددابددا. دکتر قر.ددانن ا دده خوب بود، پ ش اون یم -
انقددددر توی ای  برمدددارسدددددددددددددددتدددان اومددد  و رفت  کددده بددددون ، 

ی کددده رسش بددده ت ش بردددارزه،   مینددده. خددددا لعنشتون دکتر
 کنه که برای وقت مرد ، ارزش قا.ل ن سشرد. 

ن فکرش را نیم کرد، با سرل برماران مواجه شود و با   چنی 
مرد غرغرکنان بران کرد، ای شددددود. با مرب مهمه  انی که پت 

ددددد  ه ماند. انگار او مقرصد ن مرد  روی صددددددور ش خت  نگاه سددددددنگی 
ن ات اقر بود. در باز شد و زن جوانن  به  مراه کودکش از چنی 

ون آمد. م  ی به او اشاره کرد، وارد اتاق شود. رسی  اتاق بت 
 تکان داد و گ ت: 

کن ، وقتر کارش تمو  شددددددددر ببینمش. ای  بنده صدددددددتر یم -
 خدا ا گناه دارن. 

با دفتر وکالت تماس گرفت و مرخضدددددددددد سددددددددددا تر گرفت. یک 
کرد. سددددددددددا ت گذشددددددددددت. خسددددددددددته و کالفه به سددددددددددا ت نگاه یم

اه و تهددل دکتر قر.ددانن در را رو دیددده شدددددددددددددددددد. دکتر قددامددت کوتدد
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ی شدددده  ن برمارسدددتان  سدددتر  بود. چندباری که در  می 
بدخ قر

بود، شددددددددناخت نسددددددددتر روی دکتر ای برمارسددددددددتان داشددددددددت. با 
 دیدن او لبخند نرمه جانن زد و ج و آمد. سالیم کرد و گ ت: 

 مالتون چطوره خان  صداقت؟ بال دور باشه.  -

 خ گ ت و ادامه داد: مشدبانه سالمش را پاس

 ممنون، شکر خدا خش. .  -

دو.اره گذرت ای  ورا افتاده، ا ه مشدددددددددددددددکیل  سدددددددددددددددت م  در  -
 خدمت . 

 ای با دکتر صداقت دار . ممنون از لط تون. کار دیگه -

اوه...  س م  زودتر بر  که ایشدددددددددون بتونند، خدمت شدددددددددما  -
 برسند. 

 

 

 ایز.  MandanaA  ZolghadrIای  پددددددددارت تقدددددددددی  بدددددددده 

 ❤❤❤ممنون از  مرا رت

 

 70#پارت
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ا  گ ت:   دستر روی س نه گذاشت و با امتر

مندددده  - فراموش کرد ،  سددددددددددددددد ردددت م  رو پدددذیرا بددداشدددددددددددددددردددد. رسی
کت کن .   نتونست  در مراس  رسی

 کن ، توق  ن ست. ممنون. خوا ش یم -

ن انداخت و به سمت اتاق رفت. دو تا از برماران  رسش را پایی 
ب ند شدددددددددند، غرغرکنان م ل را تر  کردند.  با دیدن او از جا 

بعد از پنج دقرقه ارسدددددددددالن با صدددددددددورنر خسدددددددددته از اتاق خار  
شدددد. با دیدن او لبخندی روی ل  نشددداند و رسی به  المت 

ن برمارانش بود، سدددددددددددددددال  تکان داد. از ای   م  ونر بی 
که دکتر

لبخند روی لاش نشست. سالمش را به  مان صورت تکان 
دیدن لبخندش، چشدددددددددمانش برق زد و به راه  داد. ارسدددددددددالن با 

 افتاد. وقتر از جمعرت دور شدند، ارسالن گ ت: 

ن سعادنر نص ب  شه؟ -  هم با   شده، چنی 

؟ -  چه سعادنر

اینکه دیروز با سدددددددددنگد  تمو  دل  رو  شدددددددددکتن و امروز اول  -
 .  ص ح  شت در  اتاق  باشی
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 نگایه به سا شش کرد. پقن کرد و گ ت: 

دونست ، انقدر ح، اول صد ح ن سدت. ا ه یمسدا ت نه صد  -
 برمار  شت در اتاقته، ش  میومد . 

 مغ طه نک . دلرل اومدنت برا  مهمه.  -

 که 
 
ون زدند و به سدددددمت پارکینا از سددددداختمان برمارسدددددتان بت 

ن ارسالن پار  بود، رفتند. قبل از سوار شدن، رو.روی  ماشی 
 ارسالن ایستاد و گ ت: 

 و ش . خوا  با ما ان رو.ر یم -

ه شد.   ابروی ارسالن باال پرید. با کنککاوی به صور ش خت 

 خواب نما شدی؟ -

 برادرمه.  -
ً
 نه. الزمه از نزدیک ببینمش.  ر هم باشه، اسما

 روی ل  نشاند. 
 
 لبخند کمرنا

... توقع نداشدددددددددددددددته باش، برای ما ان خودت یم -
ً
، اسدددددددددددددددما

 
گ

ن دیداری مه  باشه.   چنی 

؟ از  - ؟با اش تماس گرفتر ی بهش گ تر ن  م  چت 

ندددده  نوز... از دیروز کدددده تو رو د  خوندددده گددددذاشدددددددددددددددت ، توی  -
 برمارستان بود . 
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؟ - ، یه زنگ بهش بزنن  یعتن نر  سا ت وقت نداشتر

ن را  کالفه دسددتر مران مو ای خوش فرمش کشددرد. در ماشددی 
 باز کرد و گ ت: 

ن راه مرب یمخریل خسته -  زنر . ا ، سوار شو. بی 

. دیر  شده.  -  باید بر  دفتر

، خود  یم - ن  رسونمت.  شی 

ن به مرکت در آمد. وقتر وارد   ر دو سددددددددوار شدددددددددند و ماشددددددددی 
 مقدمه گ ت: خرابان اصیل شد، نر 

شدددددددددددددددده، روشدددددددددددددددنددا از دیروز خریل بدده    ریخت . بدداور  نیم -
. تو دختر  اقل و  مشکل اخالقر دیگران رو پای م  بزنن

. به جاِن خو فهمرده دت، دل به دل  بدی، ای  سدددددددددددددددتر
دددددت داشددددددشنت، مول مو  توی دسددددددتات نر  یم شدددددد . مرسد
 سالها ق ب  رو به درد آورده. 

 روشنا کالفه رسی تکان داد و گ ت: 

 ا ن سدددت. م  تمو  فکر  پ ش ارسدددالن وقت ای  مرب -
تری ش ان صددددددار وراتت کار ایره که باید انکا  بد . مه 

یه و مشددددددددخا کردن سدددددددده  وراته. مخصددددددددوصددددددددا ماال که 
ون اومده.   برادر    از زیر ل اب بت 
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اش کشددددددددددرد. با ل   ارسددددددددددالن دسددددددددددتر روی صددددددددددورت خسددددددددددته
 دلخوری گ ت: 

د  تا وکالتنامه رو تنظر  کنه. نگران امروز به ما ان ختر یم -
 نباش. ما ان به بدی اطرافرانت ن ست. 

 خوا  ببینمش. یم -

ه شد   . ارسالن نگایه را روی صور ش چرخاند و به رو.رو خت 

خوا  دلخوره. ممکندددددده بددددددا دیدددددددنددددددت، بدددددده    بریزه. نیم -
برخورد بدی با ات داشدددددددته باشددددددده. بذار برای ای  دیدار 

 ش کن . آماده

ه ن م کرد و به تاب ونی که م ل کارش را نشددددددددددددددددان یم داد، خت 
 شد. 

 چرا از دیش  به پراما  جواب ندادی؟ -

 

 

 

. ممنون  A ایز با ااانت  AR09132ای  پارت تقدی  به @

 ❤❤❤از  مرا یتون
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 71#پارت

 

 

ن به سمت راست کشرده شد و از مرکت ایستاد.   ماشی 

 ش  بدی داشت .  -

 صدایش درد داشت. دردی که خودش دچارش شده بود. 

ایط متخسدد  . نیم - خواسددت ، نارامتت کن . ق ول ک ، رسی
 ا ن ود. م  دیگه اون روشدددددددددددددددنای خونر برای اون مرب

دار  نه امساش. مال  بده...  ساب  ن ست . نه آرام ی 
 خریل بد! 

ه شد. با ل   مهر.انن گ ت:   ارسالن به صور ش خت 

بذار مر   دردات باش . ط ر  ناخوشرات باش . بذار  -
ک  بهشددددددددت رو پ ش چشددددددددمت برار . کنارت باشدددددددد  تا ک 

 ! ن  گایه آدما به اون بدی  که توی تصورته، ن سیر
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برای خودش  سددوخت. با بغض نگا ش کرد. دلش برای او یم
ن  ه     می  طور. رسی تکان داد و دسددددشش به سددددمت دسددددتگت 

 در کشرده شد. 

د  برای اینکددار ندددار ، بدده بدددی و خونر تو ر.  نددداره. ندده  -
 ای... ا ه دیروز بد مرب زد ، ببخش. تو، نه  یچ مرد دیگه

کرد . زود بود برای ای  بددددده قول بدددددابدددددا بدددددایدددددد صددددددددددددددد وری یم -
  ا. مرب

گذاشددددددت و با صدددددددانی که لرزش داشددددددت،   دسددددددت روی ق اش
 زمزمه کرد: 

ا مال ش ن سدددت. خریل سددداله چشددد  به  - ن ن همه... ای  چت 
 را ه. 

بغض راه گ شیش را گرفددددددت. دو دلددددددداده کدددددده بدددددده معشدددددددددددددددوق 
نرسددددردند. آیه کشددددرد و شددددالش را مرت  کرد. مسددددت  مرب را 

  وی کرد. 

زممددت وکددالتنددامدده رو تددا وقددت اداری امروز آمدداده ک . نر  -
 ش . یم ممنونت

ون داد.   ارسالن ن سش را به آرایم بت 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 307  

مندددددت انکدددددا  ممنون نبددددداش. م  برای تو  رکددددداری رو نر  -
 د . یم

ن پراده شد. نگا ش به چشمان رس  و خسته  روشنا از ماشی 
 ارسالن دوخته شد. 

-  
 
ممنون . م  رو ببخش. دیگه توانن برای جنگردن با زندگ

 ندار . 

خوا ، ون جنگ ببین . یممن  دوسدددددددددددت ندار  تو رو در مرد -
 . ی رو تکر.ه کتن  م  بکنگ  تا تو دنرای بهتر

ن فدداصددددددددددددددد دده  رسی تکددان داد و بددا خدددامدداف ن آرایم از مدداشدددددددددددددددی 
ن   زد و ماشی 

گرفت. به سدمت دفتر مرکت کرد. ارسالن بوقر
ن از کنارش جمالنر که  را به مرکت در آورد. با   ور ماشدددددددددددددددی 

رسنوشددددت،  شدددد رده بود، در رسش مرور شددددد. خسددددته از بازی
آیه کشددددددددددددددرد و پا درون دفتر کارش گذاشددددددددددددددت. روز پرکاری در 

 پ ش داشت. 

 نای ایسددددددتادن نداشددددددت. 
 
به آرایم وارد خانه شددددددد. از خسددددددتا

ی شدددددددد. تما  روزش در دادگاه و شددددددد و ن رسسدددددددا  آورش سدددددددتم
 صدای آرا  مادرش را از اتاق خوا ش ش رد. 

 رؤیا وکالتنامه پ شت باشه تا فردا.  -
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کوتدایه صدددددددددددددددددای مددادرش را مددانندد یدک نکوای بعددد از مکدد   
 آرا  ش رد. 

ن یددددده  - ن ب همددددده چددددده غ   کردی،  ی  ِد لعنتر ا ددددده آرمی 
ون، ای  چدده گندددی بود، بدداال آشدددددددددددددددغددال پرتددت یم کندده بت 

 از ای  نر 
آبرو آوردی؟ خددددا خودش کمدددک کنددده ب شدددددددددددددددتر

 نشر . 

ای باال رفت.   بعد از مکتی دیگر صدایش به ا تر

 روشدددددددددددددنا رو االن م  باید چه کار ک -
 
ن ؟ از یه طرب زندگ

نابود کردی، از طرقن خودت لبه پرتگاه ایسدددددددتادی! آخه 
شدددددددددددده. اون غ   که تو کردی با  یچ کاری درسددددددددددددت نیم

 وای به روزی که روشنا ب همه اصل ماجرا هم بوده... 

 فراموشددددددددددش شددددددددددد. خون در رگهایش منکمد شددددددددددد. 
 
خسددددددددددتا

رش ایسدددددددتاد. اراده در را باز کرد و مسدددددددخ شدددددددده رو.روی مادنر 
ت ما با بهت به صدددددددددددددددورت رنگ زده و پریده و چشدددددددددددددددمان مت 

ه شددد. با صدددانی که شدد ردنش برای رؤیا  ش خت 
پراشددک دختر

 سخت بود، نکوا کرد: 

 باید بر .  -
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شدددددد، بدون توجه به صددددددانی که از آن سدددددوی خط شددددد رده یم
ن آورد. روشددنا بدون اینکه پ   بزند،  گوشی را به سددمت پایی 

قطع شدن، از دسشش گرفت و کنار گوشش گوشی را قبل از 
 گذاشت. صدای رؤیا در گوشش پرچرد. 

 

 _ 

 

مددددددددمددددددددنددددددددون از  asma azizmایدددددددد  پددددددددارت تددددددددقدددددددددیدددددددد  بدددددددده  

 ❤❤�🤗� مرا رت

 

 72#پارت

 

 

ت . چرا  م شدددددددددددددده اون روشددددددددددددددنای لعنتر براتون  - من  دختر
ن خودت بود  و  . من   ی  مه  بود. بددددددددایددددددددد کمک  کتن

ی، خود   مه  سدددددددددددددت ... ا ه ج وی ای  فاجعه رو نگ ت 
ن رو بدده روشدددددددددددددددنددا یم گ . اونوقددت  ر هم شدددددددددددددددددد، پددای چت 

 خودت. 
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با صدددددددددددانی که  یچ شددددددددددبا تر به صدددددددددددای خودش نداشددددددددددت، 
 گ ت: 

 ر مرقن داری، االن بزن. دیگدددددددده بدددددددداالتر از مرگ کدددددددده  -
نداری . م  پنج ماه پ ش به دست  خوا ر ، پاره تن  زیر 

؟ خروار ا خاک دف  شدددددد . چرا خط و نشدددددون یم ک دددددی
ن ماال بگو و خالص.  م  ی 

سدددددددددکوت جوا ش شدددددددددد. تماس قطع شدددددددددد و صددددددددددای بوق در 
گوشددددددش پرچرد. کنار مادرش، لبه تخت نشددددددسددددددت. گوشی را 
روی پاتختر انداخت. بدون  یچ امسددددددددددددددداش مانند ر.ات به 
دیوار رو.رو کددده  کس پددددرش روی آن جدددا خوش کرده بود، 

 زل زد و زمزمه کرد: 

 ره جونن کددده برا   ختر ؟ بگو تدددا ای  یدددهدیگددده از هم نر  -
 نکبت خالص ش . 

 
 مونده، از تن  بره و از ای  زندگ

 ما با اسدددددشرصدددددال دسدددددت رسدش را روی دسدددددت رسدتر از یخ 
 روشنا گذاشت. روشنا دسشش را کنار کشرد. 

 منتظر  مامان.  -

 مرب قابل گ تتن ندار .  -
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به سدددددددددددددددمت مادرش چرخرد و با بغض و چشدددددددددددددددمانن که بارانن 
 گ ت:   وار شده بود، زمزمه

بگو... به روا بابا قسددددددددد ... ا ه مرقن که باید بزنن رو از  -
 کن . ز.ون دیگری  شنو ، برای  م شه ترکت یم

 ما درمانده دسددددددددددتر روی صددددددددددورت و مو ایش کشددددددددددرد. تاب 
ش را نداشت. تاوان سختر بود...  ن دختر  شکسیر

ی بخور. رنگ  - ن مادر جون پاشددددددو لباسددددددتو در برار و یه چت 
 بر  زودتر شا  رو آماده کن . به روت نمونده. من  

، دست روشنا روی مچ دسشش ق ل شد.  ن به  نگا  برخاسیر
با صدددددددددددانی که  یچ شددددددددددبا تر به صدددددددددددای خودش نداشددددددددددت، 

 غرید: 

ن خودت و رؤیا م  - و بازی نده مامان. وگرنه م      ی 
 د . بازیتون یم

زد، ومشددت  ما از چشددمان پرخونن که خشدد  در آن مش  یم
ه، روشنا را اینگونه ندیده بود. ز.انش بند کرد. تا به آن ل ظ

 آمد. صدای جیغ روشنا گوشش را آزرد. 

 ار  تا مو روی دسددددددشت یمبه جون خودت قسدددددد ، جنازه -
 تاوانن که باید بدی، تکمرل  شه. یا مرب بزن یا... 
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 با ومشت مران مرفش پرید. 

،  ایز . نگو، ای  مرب -   ا رو نزن. تو دختر  اقیل  ستر

سددددت . انقدر زخ  خورد  که دیگه خود  ن سددددت . با دیگه ن  -
 ای  جسد مت ر  بازی نک . 

ه شد.  ن خت    ما با چشمان پراشک به زمی 

، بدددداری از روی ق بددددت بریم - ن داره؟ ا دددده مگدددده از درد گ یر
، نیم ن  چرخهر فقط به خاطر خودته... ز.ون  به گ یر

نگا ش را روی قطره اشدددددا که روی صدددددورت مادرش چکرد، 
 زو  شد. 

. وگرنددده بددده مدددادر بودندددت، شدددددددددددددددددک  -
 
ا ددده مدددادریم بدددایدددد با

 کن . یم

ن م داامه قرار گرفته بداشددددددددددددددددد،  مه  مدانند ک ددددددددددددددد کده پدای مت 
  مقرقددت ت خ

ن تر از ز رمددار بود. مدداضن وجودش یخ زد. گ یر
د اما مرب نزند. تکانن که دسددددددددددددددتان رسد روشددددددددددددددنا به  بود، بمت 
ن کرد. گ ددددددت آنچدددددده کدددددده  بددددددازویش داد، او را مک ور بدددددده گ یر

دانسدددددت. گ ت و روشددددددنا مانند یک کوه فرو ریخت. گ ت یم
ش پ ش چشمش مانند شمع  وب شد.   و دختر
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متر توان قورت دادِن آب د انش را نداشددددددت. دسددددددتانش را  
روی رسش گذاشدددددددددددددت و نالرد. دنرا روی رسش خراب شدددددددددددددده 
بود. بدددداور ای   مدددده دنددددا.ددددت و  سدددددددددددددددتر برایش دشدددددددددددددددوار بود. 

ن شده بود. رفت و  رک ش چشمانش سرایه یم زیادی سنگی 
ه شد. با خود زمزمه کرد:  ن خت   آه پردردی کشرد و به زمی 

خرانت و دروغ ک  دردی ن ود، اما ای  سددددددددکوتت از خرانت  -
 تر بود. کاش  مون روز اول مرده بود . خوا ر  زخمش کاری

بمت   برای دلت. به جون خودت ترسدددددددددددددددرد  مالت بدتر از  -
 ایز بودی نگ ت . اونن که بود،  شه. چون برا   

  ایز؟! م   ر م ن ود .  -

زد، چرا  نوز ن س از درون خددددددا  شددددددددددددددددددددده بود. ق اش نیم
کشدددددرد؟ از لبه تخت ب ند شدددددد. مادرش دسدددددشش را گرفت، یم

ن جسددددددددد  به جانش نداشدددددددددت.  زانوانش رمقر برای نگه داشدددددددددیر
ت ونی خورد و صدای تار در گوشش پرچرد.  ما فریاد زنان 

د و اسمش را با تما  وجود صدا بر صورت خورد چنگ کشر
 زد: 

 روشنا دختر ...  -

** 
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ایددددددد  پددددددددارت تدددددددقدددددددددیددددددد  بدددددددده سددددددددددددددددددددددامددددددددل  دددددددایدددددددز مدددددددمدددددددندددددددون از 

 ❤❤❤❤❤ مرا رت

 

 73#پارت

 

 

ی  آشنانی در مشامش پرچرد. توان باز  بوی ادک   ت خ و شت 
کردن چشددمانش را نداشددت. با نوازش دسددتر روی صددور ش، 

 ای سدددددددنگی ش را گشدددددددود. با دیدن چشدددددددمان به سدددددددختر پ  
نگرانش جدددددا خورد. زمدددددان و مکدددددان را فراموش کرده بود. بددددده 
ه شدددددددددددددددددد. در اتدداق خودش و روی تخددت خوابرددده  اطراب خت 

 بود. 

، آرو  و وِن دل . تا م سدددددال  ج - و به مرز سدددددکته نرسدددددونن
ی؟ چرا به خودت انقدر فشار مراری؟قرار نیم  گت 

پوسته  ای پوستهد انش خشک بود. توان مرکت دادِن ل 
اش را نداشدددددددددددددددت. گونی در یک ماراتون سدددددددددددددددخت تما  شدددددددددددددددده
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ویش را خر  کرده بود. مخددداطاش متوجدده مدددالش شدددددددددددددددددد.  نت 
اشددددددددددددددددت. دسدددددددددددددددشش را زیر رس  لیوان آنر از روی ک سدددددددددددددددول برد

ن واداشدددددددددت. ای   مه  دردناکش گذاشدددددددددت و او را به نشدددددددددسدددددددددیر
ای خواست. بغض راه گ شیش را سد کرد. جر هنزدیا را نیم

 آب، کشیر  د انش را زنده کرد. 

 ممنون.  -

ماِل مادرت خریل بده. با آرامبخش سدداکشش کرد . شددانس  -
انت سدددکته ی  ایزجون اینا بود . وگرنه ماماوردی م  خونه

 کرد و خودت ریددددغ رممت رو رسکشرده بودی. یم

ما  برای دلسوزی کردن نداشت. خودش را کیم باال کشرد 
گاه باالی تخت تکره کرد. تکانن که خورد، متوجه و به تکره

 رِسیم شد که به دسشش وصل بود. نریم از رس  پر بود. 

 به  -
 
کاش رسکشدددددددددددددددرده بود . مال  از ای  دنرا و ای  زندگ

ردن به اخترار خودمون بود... یم     خوره. کاش مر

 م ابا روی د ان روشنا نشست. اش نر دست گر  مردانه

  س... ج وی م  از ای  مرفدددا نزن کددده قدددایط کن ، بدددد  -
کن . تو که امروز مالت خوب بود، چرا به ای  قایط یم

 روز افتادی؟
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ون اتاق ش رده شد.   صدای  ایز از بت 

 ارسالن، بهوش اومد؟ -

کنار تخت ب ند شددددددددددددد و به سددددددددددددمت در اتاق رفت. در را باز   از 
 کرد و گ ت: 

ن االن چش  باز کرد.  -  ب ه. نگران نباشرد.  می 

زد. به به آنن  ایز وارد اتاق شدددد. نگرانن در صدددور ش مش  یم
 سمشش آمد و در آغوش پرمهرش فرو رفت. 

الیه قر.ونت  شددددددددددددد . هم شددددددددددددددی تو؟ چرا انقدر ضدددددددددددددعر   -
خدا لعنت کنه، ک ددددد که تو رو به ای   شددددددی، شددددداخه نبات . 

 روز انداخت. 

 رو  -
 
 ایزجون ای  شاخه نبات شکسته دیگه تاب ای  زندگ

 خواد. نداره. دل  یه آرامش ابدی یم

ای کردند.    مزمان ارسالن و  ایز با   ا تر

  م شدددددددددددددددده  -
 
. ای  چدده مرفردده؟ زندددگ ِاِا... خدددا نکندده دختر

، دیگه چه   سددتر و ب ندی داره. ا ه با  ر سددختر   شددکتن
 و 

 
توق  از دنرددا داری؟ ای  دنرددا برای جنگردددن بددا زندددگ

 به کمال رسردنه. 
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ای مران مرب  ایز ارسدددددالن فاز شدددددوهن برداشدددددت و با خنده
 پرید: 

شددددده به ارسدددددالن جاِن م  پای کمال رو وسدددددط نکش. نیم -
ن کوه کنارش یم  مونه. برسه؟ ارسالن  ی 

او را از کنار تخت  ایز لبخندی روی ل  نشدددداند و با دسددددت 
 رد کرد. 

ن شدددددت  قشیه و  -    ی 
بچه پررو برو کنار بذار باد براد. دختر

 امتراهر به  یچ مردی نداره. 

 چشما به روشنا زد و ادامه داد: 

 مگه نه؟ -

ن تکان داد.  روشدددددددددددددددنا با غیم به اندازه کوه رسش را رو به پایی 
ارسدددددددددددددددالن آورد.  ا را در یمماال که زنده بود، باید ادای زنده

ه شد.  ن تخت نشست و با کنککاوی به صور ش خت   پایی 

کرد، گ ددددددددت و خودش رو ن ری  یممددددددددادرت  ایون یم -
 ای افتاده؟ ات اق تازه

دیگر آبروداری برایش معنا نداشدددددددددددددت. ارسدددددددددددددالن در تما  ای  
 مدت از زیرو.  زندگ ش ختر داشت. آیه کشرد و گ ت: 
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وی رس  خراب امروز از واقعیتر باختر شد  که دنرا رو ر  -
دون ، دلرل کرد. زنده موندن  یه نش   ذابه... فقط نیم

 ای   مه  ذاب چره؟ گناِه م  جز  اشقر هم بود؟

 

 

❤❤❤❤❤ 

ی  ایز  ممنون از پرددددددددا   salmaای  پددددددددارت تقدددددددددی  بدددددددده 

 ❤❤❤پرمهرت

 

 74#پارت

 

 

ارسدددددالن گوشددددده چشدددددمش را جمع کرد و با دقت به صدددددور ش 
ه شد.   خت 

 ش ردی؟ ای مگه ختر دیگه -

 او و .  -

 ای  ختر هم بود که تو رو باز به    ریخته؟ -
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 ای  مرب رو  ایز با نگرانن پرسرد. 

 شه م  و  ایز رو تنها بذاری؟ارسالن یم -

 ارسالن ن م کرد و گ ت: 

گ ، نه... باید بدون  چه به رست اومده. نشددددددددددددددد ردی یم -
 دکتر م ر  ارساره؟

  ایز ن م کرد و رو به ارسالن گ ت: 

ون بذار ببین ، ای  ارسدددال - ن وقت شدددوهن ن سدددت. برو بت 
 دختر چش شده! 

ن ت ریر  ارسدددددددددددددالن از لبه تخت ب ند شدددددددددددددد و روی صدددددددددددددند  مت 
 نشست. 

ماال دیگه توی دیدت ن سددددت . فکر م  ن سددددت . مرفات  -
 رو بزن. 

 م تمسانه ل  زد: 

 ارسالن؟!  -

 ارسالن اخ  کرد و با جدیت تما  گ ت: 
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ارسالن نر ارسالن. خون به دل  کردی با ای  ماِل خرابت.  -
مقمه بدون  هم با   شده تو رو از اون دنرا برگردون . ا ه 

 رسرد ، االن توی کما بودی. دو دقرقه دیرتر باالی رست یم

 کاش دیر رسرده بودی!   -

کنرا. مرب بزن روشدددددددددددنا با ای  مرفات ب شدددددددددددتر  صدددددددددددبر  یم -
 مده! ببین ، هم به رست او 

روشدددددددددددنا لیوان آب کنار ک سدددددددددددول را برداشدددددددددددت. گ ونی تر کرد. 
 بغض لعنتر گ وله شده بود و راه ن سش را  سته بود. 

زد. رؤیددا امروز کدده اومددد  خوندده، مددامددان بددا رؤیددا مرب یم -
ن رو بده تهدددیددش یم کرد، ا ده کدداری براش نکندده،  مدده چت 

گه. وقتر از مامان   ت رو پرسدددددددددددددددرد ، دنرا روی م  یم
 رس  خراب شد. 

ه شد و گ ت:   با چشمان پراشک به  ایز خت 

شددددددده خوا ر تونه پ رد باشددددددده؟ مگه یم ایز آد  تا چه یم -
 ای  تا ای  مد ظال  باشه؟از یه خون و ریشه آد  که

  ایز آیه کشرد و گ ت: 
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ی امکدددددان - ن پدددددذیره. ای  توی ای  دنردددددای  زاررندددددگ  ر چت 
کنه. توقع ما از اطرافرانه، پذیرش ماجرا رو سدددددددددددددددخت یم

 باز ای  ورپریده چه کار کرده؟

از تصددددور آنچه شدددد رده بود،  رق رسی  روی کمرش نشددددسددددت. 
 دن، سخت بود. با وجود ارسالن مرب ز 

ن وقتر اخالق  - رؤیا شددددددددددددددش ماه بعد از نامزدی م  و آرمی 
ن رو با م  یم ن خوب و  اشدددددقانه آرمی  ب نه،  اشددددد  آرمی 

ن خوب نصددددددد   یم شددددددده. به مامان گ ته، چرا باید  ر چت 
 انی که نصددد   م  شدددد. خواسدددته سددده  خونر روشدددنا یم

شدددددددددددددددده رو از آِن خودش کنه، تا برای یکبار    شدددددددددددددددده، 
ه. جایگاه   منو بگت 

 اشک از چشمانش رسازیر شد و با بغض پرسرد: 

 ایز م  هم کار کرد  که رؤیا تا ای  مد با م  دشدددددددددددددددم   -
رفت  و خطا اشددو ش یمبود؟ م   م شدده قر.ون صدددقه

گ ت ، اون کوچرکتر بخشرد .  م شه پ ش خود  یمیم
 از منه، باید الگوی خونر براش باش . 

س از اشدددددددددددددددددک او  ایز دسدددددددددددددددددت گرمش را روی صدددددددددددددددورت خ 
 گذاشت. 
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قر.ون دِل مهر.ونت بر . تنها کاری که تو کردی، زیادی  -
مهر.ون بودی و خانو ... رؤیا برخالب تو خریل خودرس 
 دوسدددددددددت داشدددددددددت به خاطر 

 
و از خودراضن بود. از بچا

 ا با اش رفتار زیبانی که داشدددددددددددددددت،  مه مول پرنسدددددددددددددددس
 کنند. رفتار بدش  مه رو از خودش روند. بدبختانه به
ه و در رفتددارش تکدددیددد نظر کندده،  جددای اینکدده درس بگت 
بدتر شد. مسادت و کینه توی دلش ریشه کرد. امان از 
بخل و مسددددددددددددددادت که ریشدددددددددددددده آدمرت رو توی ق   آد  

 کنه. خشک یم

 

❤❤❤❤❤ 

 

 ایز ممنون از   n@h*730080ای  پدددددارت تقددددددی  بددددده * 

 ❤❤❤لطقن که به رمان داری

 

 75#پارت
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 د
 
سددددددتر مران مو ایش کشددددددرد و به مو ای ارسددددددالن با کالفا

ی باقر آشددددددددددددد ته ن  چت 
ی روشدددددددددددددنا نگایه کرد. از زیبانی ای  دختر

نمددداندددده بود امدددا  نوز خوا دددانش بود. آب د دددانش را قورت 
 داد و  شت بند مرب  ایز گ ت: 

رؤیا بر خالب تو،  م شدددددددده دوسددددددددت داشددددددددتر تعری  و  -
تمکرد  شدددددددددددددددنوه. اما وقتر تو کنارش بودی، ک ددددددددددددددد اونو 

کرد، زیبانی جذاب ت مراره. متن که دید. رؤیا فکر یمنیم
یک َمرد  زیبانی یک زن فقط یک سددا ت برا  جذاب ت 

شدددهر  م شددده زیباتری    وجود داره داره، بعد  ادی یم
کدده روی دسددددددددددددددددت زیبددای قبیل ب نددد شدددددددددددددددده... غددافددل بود، 
اخالق، وقار، مک  و مرای یک دختر او را در چشدددددددددددد  

 کنه. دیگران جذاب یم

 آیه از ته دل کشرد.  ایز مو ایش را نوازش کرد. 

 بعدش هم شد؟ -

 اش را باال کشرد و با گریه گ ت: روشنا آب بیتن 

ن رو ج   کنه. مدتها س  یم - کرده، با رفتارش نظر آرمی 
ن توجیه نیم ب نددددده، ب شدددددددددددددددتر کینددددده بددددده دل وقتر از آرمی 

ه. توی دانشددددگاه به یا از دوسددددتاش یمیم دددی گت  گه،  رسد
 ارهر چه وی فامرل دوسدددت داره که بهش م ل نیمرو ت
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دد  اشدددقش  شددده. دوسدددشش یم گهر روزی کار کنه اون  رسد
کددددده م  تولدددددد  بود،  رجور شددددددددددددددددددددده خودت تنهدددددا بردددددا. 

 گ  چه کار ک . اونوقت بهت یم

 م تمسانه به ارسالن نگاه کرد. 

 تون  در مضور تو رامت مرب بزن . نیم -

ود، برای ای  دختر ارسددددددددددددالن  اشددددددددددددقانه نگا ش کرد. ماضن ب
ن دردش برای او از  ر  م کوب جددددانش را بددددد ددددد. دانسدددددددددددددددیر

ی مه  ن  تر بود. چت 

از  نخواه، درددلت رو نشدددددددددددنو . فکر ک  به غت  از  ایز  -
 زن . یه سنگ ص ور گوشه اتاقه. دیگه مرب نیم

ن انداخت. با انگشددددددددتانش  منده شددددددددد. رسش را پایی  روشددددددددنا رسی
ن از ر الدت بددازی یم خوا رش سدددددددددددددددخدت بود. کرد. چقدددر گ یر

 بغضش را قورت داد و ادامه داد. 

روزی که جشدددد  تولد دوسددددشش بوده، وارد یه ویال خار   -
ن رو به  وای اینکه از شددددهر یم شدددده. با نقشدددده قبیل، آرمی 

خواد، خانواده از مالش باختر شدددددد  به مالش بده و نیم
ن یماون جشددددددددددددددد  تولدد یم خواد بدده م  و کشدددددددددددددددده. از آرمی 
ی نگدده ن ن بدده مرفش خددانواده چت  ، تددا تش.یخ نشددددددددددددددددده. آرمی 
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یا وارد او گوش یم ن ویالی جهنیم ده، برای کمک به رؤ 
گر  رفتار دوسدددددددددددددددتاش شدددددددددددددددده. رؤیا از اتاق خواب نظارهیم

ن تعددارب  بوده. اول بدده  نوان پددذیرانی یدده آبمیوه بدده آرمی 
ن ق ول نیمیم . آرمی  ن
ی خودش رو به اون کین کرده. دختر
زا توش ه رو که مواد تو  چسددددددد ونه به زور اون آبمیو یم

دددددددددددددد دورش ریخته بودند رو به خوردش یم دن. چند تا  رسد
ن و دود موادی که یمرو یم کشردن رو توی صور ش گت 
ن بددد یمیم شددددددددددددددددده. بدده گ تدده رؤیددا اون مواد دن. مددال آرمی 

ش رو به خاطر تو   زا خریل گرون بوده و رؤیا انگشددددددددددددددتر
ن به خریدش فروخته. بعد از چند دقرقه مالت  ی پنوتت 

ن دسددددددددددددددددت یم ده. دوسدددددددددددددددشش اون رو به اتاق خواب آرمی 
ن به سمت بره و بهش یمیم گهر  شقت توی اتاقه. آرمی 

کنه م  روی تخت خوابرد . رؤیا از ره و فکر یمرؤیا یم
ن اونو به رابطه فرصت است اده یم کنه و با ت ریک آرمی 

ن. دو مددداه قبدددداره. از تمدددا  ات ددداقدددات فر   یموا یم ل گت 
ن پرددددا  یم ن کدددده  روش رؤیددددا چندددددبددددار بدددده آرمی  ده و آرمی 

ی از اون ش  یادش ن وده، م  ش نیم ن  اره تا اینکه چت 
ترسه. شه بارداره و یمیه   ته قبل از  روش متوجه یم

ن و ترش که از باردار شددددددددددددددددنش داشدددددددددددددددته،  نر م یل آرمی 
کنه. برای اینکه ن شدددش رو بزنه، صددد ح روز  صددد  ش یم
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ه ن و اونو تهدید یم  روش مت  کنه که بارداره رساغ آرمی 
کنه و ا ه  روش رو به    نزنه، توی تاالر آبروریزی یم

 کشه... و خودش رو یم

ددددددددددب آن )ماده ای به نا  ن س شدددددددددددرطان وجود داره که با مرصد
ن  یم شددددددددددددود و  ر رفتاری از او رس شددددددددددددخا به رامتر  یپنوتت 

از اتما  دوران بزنه به اراده طرب مقابل اسددددددددددددددددت. گایه بعد 
ی بدده یدداد نیم ن ن  شدددددددددددددددخا چت  آورد. ای  دارو از پودر  یپنوتت 

 شود.(میوه درختر در ک م را تهره یم

 ن سش بند آمد. مظ ومانه گریست و زمزمه کرد: 

 م  رو بدددده خدددداطر مسدددددددددددددددددددادت و خودبرتر ب ن ش  -
 
زندددددگ

ن بهش م دددددل نیم  اره و دیروز خراب کرد و مددددداال آرمی 
رو شدددددددددددددددکسدددددددددددددددته. از مامان کتکش زده و وسدددددددددددددددایل خونه 

ن برخورد کنه تا رفتارش رو درست کنه.   خواسته، با آرمی 

 دستان لرزانش را پ ش چش   ایز باال آورد و گ ت: 

میبی رددد، چقدددر بدددبخت ؟ مددادر  اینددا رو  مون روز اول  -
از رؤیا شدددددددددددد رده بود و سددددددددددددکوت کرد تا رؤیا به خواسدددددددددددته 
ن سددوخت  و  دلش برسدده. ج وی چشددمش از خرانت آرمی 

ن بال زد ، باز    سددددددکوت کرد. ا ه یمبال دونسددددددت  آرمی 
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کشرد . با ای  کارشون خرانت نکردهر ای   مه زجر نیم
ن رو  ذاب دادن...      م     آرمی 

   افتاد.  ایز ناباور به مرقن که شددددددددددددددد رده بود، فکر به   
 کرد. روشنا را در آغوش کشرد و کمرش را نوازش کرد. یم

. یه خدا... ای  چه جور یمگریه ک   ایز . سددددددددددددبک  - شی
ای بود، خ   کردی؟ شدددددددددددددددرطون بددددددایددددددد پ ش اینددددددا بنددددددده

 شا ردی کنه! 

 ارسالن ن م کرد و گ ت: 

ن شکایت نکرد؟ -  چطور آرمی 

 

❤❤❤❤ 

 

 ددددددددایددددددددز مددددددددمددددددددنددددددددون از  elhamایدددددددد  پددددددددارت تددددددددقدددددددددیدددددددد  بدددددددده  

 ❤❤❤م  تت

 

 76#پارت
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 با گریه جواب داد: 

ی یادش ن وده.  - ن بعد از وقتر در مالت  ادی ن وده، چت 
تونه، دوماه رؤیا بهش ختر داده، دیگه بعد از دوماه نیم

ی رو تدددابدددت کنددده. نددده آزمدددایش خون فدددایدددده داره، نددده  ن چت 
ن به  ر دری  شددددا دی داشددددته. رؤیا به مامان گ ته، آرمی 

زنه تا دلرل اون ات اق رو پردا کنه. ات اقا به یه رس نخ یم
ن رؤیا ترسرده...   رسرده، برای  می 

 در   کشرد و پرسرد:  ارسالن ابرو 

؟ -  چه رسن ن

ه شد. با اندوه فراوان زمزمه کرد:    روشنا به صورت  ایز خت 

اون ویالنی که توش جشددددددددددددددد  تولد دوسددددددددددددددددِت رؤیا گرفته  -
 شده، صاماش ما ان صداقته! 

ت ل  زدند:    ایز و ارسالن با مت 

 ما ان؟!  -

ن تکان داد.   آیه کشرد و رسش را رو به پایی 
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ب ه. مگه توی ای  شددددددهر چند تا ما ان صددددددداقت داری ؟  -
 یچ بعرد ن سددددددددددددددددت، برای انتقا  از مادروپدر  ای  کارو 

 کرده باشه. 

 ارسالن دستر به مو ایش کشرد و زیرل  زمزمه کرد: 

 فکر نکن ، ما ان انقدر     برماری داشته باشه.  -

 ایز کنککاوانه به صددددددورت  ر دو نگایه کرد و رو به روشددددددنا 
 رد: پرس

 آدرس اون ویال رو ب دی؟ -

 روشنا رسی به چپ و راست تکان داد. 

 دون  اون ویال خار  شهره. نه. فقط یم -

  ایز اخیم کرد و از لبه تخت ب ند شد. رو به ارسالن گ ت: 

-  . ن امت کین ه ما بری  تا روشنا و مادرش استر  بهتر

 ارسالن ابرونی باال داد و گ ت: 

 روشنا رو تنها بذاری ؟ -

 .. مگه قراره تا آخر ش  براش الالنی بخونر . آره.  -

اش ای پرمهر روی پ شدددانن به سدددمت روشدددنا خ  شدددد و بوسددده
 نشاند. به آرایم ل  زد: 
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امت ک . خود  براتون شددددددددددددددا  مرار .   - بگت  بخواب و اسددددددددددددددتر
فعال به  ر م فکر نک ، بذار مالت رو.راه شه. فردا ارسالن 

 باش. زنه. مراق  مادرت  مراد بهتون رس یم

 فردا باید رسکار بر . الز  ن ست ارسالن زممت بکشه!  -

 ارسالن غرید: 

-  ! امت کتن ن مرت شدی، باید استر  با ای  مالت؟  ی 

باید گزارش دادگاه رو به  مکار  برسدددددددددددددددون . بعدازظهر     -
 کالس دار . 

ن مونده نعش ک دددددددددددددی    به وظای مون  - ن بابا...  می   شدددددددددددددی 
 د  با ای  مالت جانی بری. اضافه شه. اجازه نیم

 ارسالن زور نگو.  -

 ابرو در   کشرد و قدیم به تخت نزدیک شد. 

گ  چون باید فردا بری  برمارسدددددددددددتان و چکار ای  بار زور یم -
. انقدر ریغو ن ودی با  ر ت  ی ای  جور غش کتن   .   ی

 م  سالم .  -

 ت. اره ارواا  مه -
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 ایز ن م کرد. بازوی ارسالن را در دست گرفت و به سمت 
 در کشاند. 

امددت نردداز داره. انقدددر کددل - کددل نکنرددد. روشدددددددددددددددنددا بدده اسدددددددددددددددتر
 فهمه. خودش بهتر از تو مالش رو یم

 ا چنان رفتار  ایز برای روشنا  کر  بود. مانند برق گرفته
روشنا رو ب شتر مشوش کرد. بعد در فرار، جهد کرد که     
ن و متورمش را روی از خرو  آنها از خانه پ    ای سدددددددددددددددنگی 

داد. خواب    گذاشدددت. سدددوزش و درد چشدددمانش آزارش یم
از چشددددددمانش گریزان بود. تصددددددمریم    ش را مشددددددغول کرده 

کشددددددددددرد. دیگر بود. دلش فرار از ای  خانه و شددددددددددهر را فریاد یم
ونی برایش بدداقر نمددانددده ب ود. از مددادرش بدده شدددددددددددددددددت دلگت  نت 
کرد، ومشدددددددددددددددت وجودش را فرا بود. به ته ق اش که رجش  یم

یش رنگ و بوی ن رت داشدددددددددددت. ن رنر که از یم گرفت. دلگت 
آن  راس داشدددت. ای  مس با ق   مهر.انش منافات زیادی 
داشددددددددت. خودش را در آغوش کشددددددددرد. سددددددددکوت خانه بوی نا 

 آزرد...  گرفته بود. بوی مرگ امساسا ش مشامش را 

 )غ  و مرست و دشنه دوست،

  ر سه برای سوختن ، کاف ست. 

 بقچه خاطرات و اشک و آه
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  ر سه برای زندان تنهایر ، کاف ست.( 

 

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 

 

ای  پارت تقدی  به ) اوسدددددددددت نشدددددددددسدددددددددته در نظر، م  به ککا 

 ❤❤❤نظر کن (  ایز با پرامهای پرمهرش

 

 77#پارت

 

 

ی به صدددور ش  ن سدددریل زد. رسمای  وا ب شدددتر از سدددوز رسد پایت 
 ای شدددددددید، بدنش مد نرمال ت ش را لرزاند. ضددددددع  و ت ش

را الجون کرده بود. دسدددددددددددددددتانش را در    ق ل کرد و به آرایم 
 گ ت: 

 مینا تو رو خدا یه کاری ک . دیگه تاب موندن ندار .  -

اش جابکا کرد و مسدددتخصدددل پاسدددخ اش را روی شدددانهمینا کوله
 داد: 
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ایط که رو دیدی.  باید ای  نر - . رسی  سال رو تمو  کتن

-  ...  لعنتر

ن کران، اشدددددددداره ای مینا نگایه به اطراب کرد و با دیدن ماشددددددددی 
 به آن سمت خرابان کرد و گ ت: 

 کران اونکاست... برا بری .   -

 م  نمرا . باید به جانی رس بزن .  -

دانسدددددددددددددددت، بازویش را به چنگ ی او را یممینا که دلرل بهانه
 گ ت:   گرفت و 

 زنمت، صدای سگ بدی. خودت رو لوس نک ... چنان یم -

 ادب نشو. نر  -

 مینا خندید و گ ت: 

 ادنر نشنوی. خانو  باادب، لوس بازی در نرار تا نر  -

دوسددت ندار  با کران رو.رو شدد ، فکر کن ، فهمردِن مسدد   -
 زیاد سخت نباشه! 

تو و اون مسدددددددددددددددددددت،  ردو بددددا   غ ط کردیددددد. کرددددان موددددل  -
 ته... برادر 
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 شدددددددددددددددرمدددان بود، از دردد  کددده بدددا میندددا کرده بود.  یچ وقدددت 
مسدددددددددددددددش را از مینا پنهان نکرده بود. م ر  رازش بود. مینا با 
دیدن مال خرا ش آنقدر پرگت  شد تا دردش را به ز.ان آورد. 

 ماال از پخش شدن ای  راز ومشت داشت. 

ن برسدده، از مرب -  و به گوش آرمی 
 
 انی که زد ، بهش با

 ه نه م  نه تو! دیگ

ه شد. پریدهمینا ایستاد. با اخ  به صورت رنگ  اش خت 

ن اسددددددددددکوال یم - خوای  مون کاری که مادرت با تو نگو که  ی 
 ! ن برچاره بکتن  کرد رو تو با آرمی 

، یک آشددددددددوب بزرگ  - ن االن فهمردن ای  ماجرا توسددددددددط آرمی 
 کنه... برپا یم

 مینا با خش  مران مرفش پرید. 

موددل تو فکر کرد و نگ ددت... چرا انقددر از خدد  مددادرت     -
خوای از شدددددددددددهر و دیارت دل بکتن و دسدددددددددددشش دلخوری که یم

 بری؟

چون دیگه  یچ دلخوشی توی ای  شدددددددددددددددهر ندار .  مه ای   -
تون ، توی ای  ده. نیمشدددددددددددددددهر بوی کیندده وخرددانددت و دروغ یم

  وای مسمو  ن س بکش . مال  بده... 
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 مینا ن م کرد و گ ت: 

پنهونکاری تو  یچ دخیل نداره. تو    مول  اما ای  توی -
.  س بتمرگ رس مددددادرت داری از رؤیددددا ممددددایددددت یم کتن

خونه و زندگرت و انقدر فاز غ  برندار. روزی صددددددددددددددددبار 
 ای  جم ه رو بنشیس، ) رهم رس  اومد، مقمه(. 

ز.انش بند آمد و به چشددددددددددددددمان مینا زل زد. تصددددددددددددددور ب وانی که 
 برپا یم

ً
را به لرز انداخت. رسی تکان شد، دست و پایش بعدا

 داد و گ ت: 

 تون . رؤیا بارداره... نیم -

ن فکر رو کرده و سدددددددددددددددکوت کرده، چرا دو  - مددددادرت     می 
خوای خودت ری؟ تدددا گ یمروزه بدددا ددداش قهری و خونددده نیم

؟  رو گول بزنن

.ان ق اش باال رفت. دسددددددددتر روی صددددددددورت  سددددددددکوت کرد، ضن
 اش کشرد. زدهیخ

ن  -  تونر ... نیمم  و آرمی 

 مینا  صتر فریاد کشرد: 

ن ازدوا  کنردددددددد؟ م  یم - گ ، مگددددددده م  گ ت ، تو و آرمی 
 مقشددددددده بدونه چه بالنی رسش اومده. اون برچاره 

ن آرمی 
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زنه تا خط و ر.  از اون شدددددددددددد  پردا داره به  ر دری یم
ن شمع یم وب کنه. داره  ی  سوزه. داره خودش رو با مرسی

مال و روزش نداری، دیگه کنه. ختر از و سددرگار خ ه یم
، تو دیگددددده  ن سددددددددددددددددددداب   ر م نموندددددده. لعنتر از اون آرمی 

 ش رو نخون. فات ه

اه نیم ن بود، بدددانددد چدده نقشدددددددددددددددده شدددددددددددددددویم بت  گ ددت. م  آرمی 
ی از  ایز نداشدددددددددددت. ته  برایش کشدددددددددددردند. در ای  دو روز ختر

اسددددددت.  دانسدددددت، در نم کشدددددد  راز آن ویال در تالشدلش یم
زد. پ   روی    گذاشت.  مراه یم باید رسی به خانه  ایز 

ن کران شددددد و  مینا به سددددمت دیگر خرابان رفت. سددددوار ماشددددی 
زده به خرابان سدددال  آرایم گ ت. در تما  طول مسدددت  او مات 

 ایش و  ابری  پراده زل زده بود و مینا در مال گزارش ش رده
 شد! بود. از ای  رسواتر مگر یم

 

☘☘☘☘☘☘☘ 

 

 ایز ممنون از مضدددددددددددددددور   ��تهای  پارت تقدی  به  فرشددددددددددددددد

 ❤❤❤گرمت در گروه نقد
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 78#پارت

 

 

  روشنا 
ن با شدو  به صدورت کران زل زد. آمده بود، دلرل رفیر

ی زیادش او را با واقعیتر  د اما پرگت  سد و آدرسش را بگت  را بتم
زشدددت رو.رو کرد. کران به اضار مینا سددده ماه ل  فرو  سدددت 

ن روشدددددددددنا از شدددددددددهر خریل ن  و مرقن نزد. رفیر زود به گوش آرمی 
 رسرد. 

ای ش  پ ش با ما  خراب به طبقه باال رفته بود، تا وسر ه
بردارد و از مال رؤیا باختر باشدددددددددددددد. رؤیا پا به ماه بود و پدر و 
مادرش اضار داشدددددددددددشند، دسدددددددددددت از لکبازی بردارد و مراقاش 
باشدددددد. اضار آنها خشدددددمش را ب شدددددتر کرد. با دیدن رؤیا با آن 

مش به او  رسددددرد. رؤیا پا به ماه بود و از او شددددک  بزرگ خشدددد
انتظار مسدددددا دت داشدددددت. انتظاری  اس که برای او معنانی 

ی خونر برای ب دشددددددددددددددددان بود. در مرددان نددداشددددددددددددددددت امددا بهدداندده
 ب دشان رؤیا فریاد کشرد و گ ت: 
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دددددت روشددددددنا     سددددددوزی دیگه فایده نداره  - تا ابد در مرسد
. روشدددددددددددددنا اینو  فهمرد اما تو  باید برای ای  بچه پدری کتن

ن همردی. برای  م شدددده رفت تا ب هیم دیگه رایه برای 
 برگششت باز ن ست. 

با ای  مرب آ ش به ق اش زد و سدددداکت روی مبل نشددددسددددت. 
ون زد و از پدرو مادرش سدددشال پرسدددرد. مکنون وار از خانه بت 

ی نداششند. دو   ته شد،  ما به  وای خرید ای یم یچ ختر
آمد داشددددددددت.  مانی که ده سددددددددال سدددددددد سددددددددمونن با رؤیا رفت و 

تر از سدددددد ش شددددددده بود. به در خانه پدر.زرگ روشددددددنا رفت.  پت 
آقای صددددددددددداقت رسی به چپ و راسدددددددددت تکان داد و پاسددددددددد ن 
نداد. پریشدددددددددددان به رساغ کران آمد. با مقرقتر رو.رو شدددددددددددد که 

کشدددددرد. بندبند ت ش را به صدددددالبه کشدددددرد. به سدددددختر ن س یم
ه شددد.  وای کران چشدد  از صددورت او گرفت و به  پنکره خت 

کشددداند. رسد زمسدددتانن گذر  ابری  را ب شدددتر به سدددمت کافه یم
اش گذاشت و ی خمردهبعد از مکتی کوتاه دست روی شانه

 زمزمه کرد: 

؟ -  خونر
ن  آرمی 

از فشار  صتر که بر او وارد شده چشمانش رس  شده بود. 
 ددای کرددان رگ گردنش ور  کرده بود. مددات و م هوت بدده لدد 
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جان    مال خوب و وب بود؟! مگر جسددددددددددددد به نر زل زد. خ
 بد دارد؟

ا ، کران؟ کاش مرده بود  و ای  واقعرت چرا م   نوز زنده -
 فهمرد . رو نیم

 خودت در.ه در دنبال اتبات ای  بودی که...  -

دسدددددددددتر مران مو ای چرب و پریشدددددددددانش کشدددددددددرد. رسش را به 
 چپ و راست تکان داد. 

مندددددده بدددددددبخددددددت  مش فکر ق ب  داره از جددددددا در مردددددداد.  -
کرد ، چطور ممکنه به اون   ریته دست زده باش ! یم

 مش یددددداد کدددددابوسدددددددددددددددددددا  مر تددددداد . اوندددددا کدددددابوس ن ودندددددد، 
ومنتر واقعردددت بودندددد. اون نر  رسی  فریب  داد. چطور انتر

 یه   ریته شد ؟

 اش زد و به آرایم ل  زد: کران دستر روی شانه

 کرد! شه  ات اقره که افتاده. دیگه کاریش نیم -

 با دست م ک  روی رسش کش.رد. 

چقددددر دیر فهمردددد . دیگددده رایه برای اتبدددات ای  ر الدددت  -
 ندار . 
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دددددددد مشیش بود. ن م کرد و  کران کیم فکر کرد. نگران مال  رسد
 گ ت: 

ا دده بتونر  دوسدددددددددددددددتدداش رو پردددا کنر ، شددددددددددددددددایددد  شدددددددددددددددده بددا  -
 ترسوندنشون، به شهادت در دادگاه ترغیاشون کنر ! 

لرزید. صددددددددددند  ب ند شددددددددددد. زانوانش یمآیه کشددددددددددرد و از روی 
ت  ن سددرگار ای  شددت    روی ت ش نشددسددته بود. سددرگاری 
ه   به مال خرا ش خت 

اند. کران با نگرانن روی ل  نشاند و گت 
 شد. 

 ککا؟ -

 گیج و گنگ به کران نگایه انداخت. رسی تکان داد. 

ستون. جانی که  رچکس نباشه.  -  قتر

ن روز سدددددددددددددددختر داری... بردا بری -   خونه م . کدافه رو به آرمی 
 سهار  و...  ا یمبچه

دسدددتر در  وا تکان داد و به سدددمت در ورودی چرخرد. دختر 
دددددددان خندانن که رو.روی    نشددددددددسددددددددته بودند، خاطرات  و  رسد

ن بر ق اش کش.ردند.   گذشته را مانند یک داغ سنگی 

ردن چه شک ره؟   -  کران، مر
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ی اون بچدده شی بددایددد براخ دده شدددددددددددددددو... دو روز دیگدده بددابددا یم -
ون. روشدددددددددنا رفت تا  . دیگه از ای  مال و  وا برا بت  پدری کتن

 کنار براید. 
 
  ردوتون با  ای  زندگ

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

ای  پدددارت تقددددی  بددده سدددددددددددددددمدددانددده طهمددداسدددددددددددددددتر  ایز. ممنون از 

 ❤❤�😘😘� مرا یتون 

 

 79#پارت

 

 

روشنا رفت و  ق   او را    برد. رفت ش تت  خالص بود. ا ر 
شدددددت، دیدن گاه گا ش قوت ق اش بود. بدون توجه او را ندا

 به نصر ت کران، زمزمه کرد: 
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  کدداش فرشدددددددددددددددتدده مرگ موددل یددک شدددددددددددددددداپر  روی شدددددددددددددددوندده -
برد. دیگه گرفت و با خودش یمنشست. دست  رو یمیم

 برید ! 

 اش ب شتر شد. کران کنارش ایستاد. نگرانن 

داداش خودت رو  دددددددذاب ندددددددده. یددددددده درمونن برای ای   -
. موضش  پردا یم  کنر . باید تا وضع ممل رؤیا صتر کتن

یاد آن جنیتن که در مال رشدددد بود، آ ش به ت ش کشدددرد. گر 
 گرفت و  صتر به اطراب نگایه انداخت. 

 روشنا مالش چطوره؟ -

ا اون  بهتر از تو ن سدددددددددددددددت. داره کنار مراد با قضدددددددددددددددره. به مین -
گ ته، دیگه دل موندن در ای  شددهر رو نداشددته. از  ر طرب 
.ه خورده... مسددددداب کتن مال اون خریل بدتر از تو.ه،  یه ضن

 تر از تو با ماجرا برخورد کرد. اما قوی

ی راه ن سش را بند آورد. ق   مهر.ان  شقش   بغض گ وگت 
 ، به درد آمده بود که دل ماندن نداشددددددددددت. بدون خداماف ن

به سددددددمت در ورودی کافه مرکت کرد. باید فکر گیج و منگ 
ون بردددایدددد. کرد. بدددایدددد رایه پرددددا یمیم کرد تدددا از ای  بددداتالق بت 

متر ا ر روشدددددددددددنا نگا ش نکند، باید خودش را از رسی   ریت 
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اش مدداننددد  نک وت تددار ت رددده، خالص سدددددددددددددددرددایه کدده در خدداندده
 کند. 

و  به بارش کرد. باد شدددددددددددددددددید قطرات باران باران ن  را ن  رسی
 ای روشددددددددددددددد  کش.رد. به چراغمانند سدددددددددددددددریل به صدددددددددددددددور ش یم

ه شددددددددددد. از  ر م دددددددددد تیه شددددددددددده بود. به شددددددددددکل مغازه  ا خت 
ن رؤیا در ق اش زنگ یم خورد. از ومشددددددددددددددشنا  مرل به کشدددددددددددددددیر

 خودش ترسرد. رو به آسمان کرد. 

 )درد  رکس را ط یتر داده ای

 رنج  رکس را نصیتر داده ای

 ای خدا آخر ط ر  م  ککاست

 رد  از مرست نص   م  ککاست(  )م مدرضا قیل پور(مر 

رو نشددددددسددددددت و به دیوار تکره زد. دسددددددتانش را روی کنار پراده
ن درون  رسش گذاشدددددت و مو ایش را کشدددددرد. آ  دددددی سدددددهمگی 

 ق اش ز.انه کشرد و  یوالی سراه درونش بردار شد. 

-  
 
.  مون طور که رؤیا زندگ  بگت 

 
ت رو مقت رو از زندگ
ش رو سدددددراه ک . مرگ یه بار شدددددیون یه سدددددراه کرد، زندگ 

 بار... 

 وار فریادی ب ند رسداد. دیوانه
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! یم -  کشمت لعنتر

گدددذشدددددددددددددددددت، بدددا ترس از جدددا پریدددد. بدددا  دددابری کددده از کندددارش یم 
تعک  نگایه به مرد ژولرده کنار دیوار انداخت و ن م کرد. 
ون زد. چشددددددد  چرخاند تا ردی از او پردا کند.  کران از کافه بت 

ه سمشش دوید. بازویش را رو به باال کشرد و آرا  با دیدنش ب
 زمزمه کرد: 

ه. انقدر به  - ن بری  خونه م . امشدد  نری خونه بهتر آرمی 
 خودت فشار نرار، دیوونه! 

 نر 
فروغ نگددا ش کرد. امشدددددددددددددددد  ا ر رؤیددا ج وی بددا چشدددددددددددددددمددانن
کرد. از نر  اش یمآمدر متما با دستان خود خ هچشمش یم

، رک  بدی خورده  بود. لعنت به بخت و اقبال وج  دختر
خود کرد و با کمک دسدت کران ب ند شدد. ق اش یا در مران 

ن ق اش را بدددددددده آ ش کشدددددددددددددددردددددددده بود. یم زد. خنکری ز رآ ی 
صددور ش ک ود شددده بود. در ما  که به شددانه کران تکره زده 
ون  بود،    زد و مردانه گریسدددت. با صددددانی که از ته چاه بت 

 آمد، نالرد: یم

 ا ک ، ص ح فردا رو نبین . کران د   -

شدددو دیوونه. اسددد  مرد و با ای  مرفا و مرکاتت به لک  خ ه -
 نکش. 
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 مت  . دار  یم -

 بود. از  ر سدددمت قالنر 
چهارسدددتون بدنش در مال فروپاشی

سددددددددیم در بدنش فرو رفته و گوشددددددددت و اسددددددددتخوانش را از    
کرد. درد تا مغز رسش پرچرد و چشددمانش را روی    جدا یم
د.  ددددددددی آمد. گونی   ریت مرگ، ن سدددددددددش به سدددددددددختر باال یم فرسد

ن  گشیددان ق اش را در مشددددددددددددددددت آرزویش را شددددددددددددددد رددده بود و آمی 
ن خ  شدددددددددددددد. کران با یم د. ت ونی خورد و به سدددددددددددددمت زمی 
ددددددددددددی فرسد

ن  ومشدددددددددددت اسدددددددددددمش را صددددددددددددا زد و به سدددددددددددختر او را روی اولی 
صددددند  کافه نشدددداند. با ومشددددت گوشی به دسددددت گرفت و با 

 اورژانس تماس گرفت. 

 

❤❤❤❤❤ 

ایددددددددد  پدددددددددارت تدددددددددقددددددددددیدددددددد  بددددددددده فدددددددددریددددددددده  دددددددددایددددددددز مددددددددمددددددددنددددددددون از 

 ❤❤�😘� مرا یتون
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 بعد باتماس کران، در خانه آقای شکری غوغانی برپا 
سا تر

ن خان  با د   بود. اوضددددددددددددددددا  خانه به    ریخته بود. شدددددددددددددددهی 
ددددددددش را زمزمه یمپرخون ضدددددددددکه یم ن زد و اسددددددددد   رسد کرد، ما ی 

ن زانوی غ  بغل گرفته بود و  صدا برای دل پردرد نر روی زمی 
ریخت. منتظر آقای شددددکری و جسدددد  برمار برادرش اشددددک یم

بودند تا خودشددان را به برمارسددتان برسددانند. ترس از ات اقات 
 روی دلشان گذاشته بود. در باز شد و رؤیا 

 
آینده، درد بزرگ

بدددا آن  رکدددل نددداموزون و رندددگ پریدددده وارد خدددانددده شدددددددددددددددددد. رسو 
ن کشدددددددددرده صددددددددددای مشدددددددددکو  مادر و دختر او  را به طبقه پایی 

بود. دلش به شددددددددددور افتاده بود. با نگرانن به آن دو نگاه کرد و 
 پرسرد: 

ن افتاده؟ -  برای آرمی 
 ات اقر

ن با ن رت به صددورت رنگ ی اب   دد که مظ ومانه پریدهشددهی 
ه شده بود، نگایه کرد و گ ت:   به او خت 

ن دادی، مدددداال یم - دددددددددددددد  رو بدددده کشدددددددددددددددیر پرشر ات دددداقر تو  رسد
 افتاده؟

ن ب ند شدددددددد و رو.رویش ایسدددددددتاد. با خشددددددد   ن از روی زمی  ما ی 
 آب د انش را به صورت او پاشرد و غرید: 
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ون. از وقتر قددددددد   -  مددددددا برو بت 
 
گورتو گ  ک  و از زندددددددگ

، یدده روز خوش  ن سددددددددددددددددت رو توی ای  خوندده گددذاشدددددددددددددددتر
ت رو از رس  مددددددده ک  ک ،  ندددددددداشدددددددددددددددشر . برو بمت  و رسی

 شرطان! 

اشدددددددت. دسدددددددت و پایش به لرز رؤیا با ترس قدیم به  ق  برد
افتاد. باور ای   مه  لت و خواری برایش سدددددددددددددددخت بود. چه 
رؤیانی برای خود سددددددددددددددداخته بود و چه نصدددددددددددددددیاش شدددددددددددددددده بود. 

 ایش به لرز افتاد. به دیوار  شدددددددددددددت رسش تکره داد و رو ل 
ن خان  ل  زد:   به شهی 

 کن . بگرد مالش خش.ه! خوا ش یم -

ن خان  با دیدن رنگ پریده الشش را کرد تا مراق  ی او تشهی 
 شود باشد. مرقن که از د انش خار  یم

ه. بچهآرمین  داره یم -   دق کرد از ای  دنرای سددددددرایه که مت 
 .  براش ساختر

 خواست ... م ...  اشقش ... به خدا نیم -

ن با ن رت نگا ش کرد. مانند مادرش مالمظه  کار ن ود. ما ی 

کور  به جانی فقط  ش  تو کاقن بود؟ با  ش  سراه و   -
ن بدبخت رو  اشددد  خودت     رسدددردی؟ تونسدددتر آرمی 
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؟ فقط دو تدددا  ددداشددددددددددددددد  رو جددددا کردی و خودت رو  کتن
بدبخت و خوار کردی. مول زالو به زندگرمون چسبردی 

؟   و موندی که مردن داداش  رو ببیتن

ن خان  زیر ل  اسددددددتغ ار کرد و یکباره از جا برخاسددددددت.  شددددددهی 
رداشددددت.  راسددددان به سددددا ت چادرش را از روی دسددددته مبل ب

 نگایه کرد. دلش مانند اسپند روی آ ش بود. 

تو مراقدددد  ای  دختر بدددداش، م  طدددداقددددت موندددددن ندددددار .  -
شدددددددددددهر دل  ر  برمارسدددددددددددتان، تا بابات براد دیر یمخود  یم

و رسکه یم  جوشه. مول ست 

پا ایش قدرت ایسدددتادن نداشدددت. اما دور شددددن از ای  دختر 
ل خ شدددددددددددددمش بود. ا ر مونی از رس آخری  تالشدددددددددددددش برای کنتر

دش ک  یم ن شددد، ای  دختر را زنده زنده یم رسد که سدوزاند.  می 
به سدددددددمت در ورودی پا تند کرد، صددددددددای زنگ آی ون ختر از 
ن به رس ت به مانتوی  شدددددت  آمدِن آقای شدددددکری داد. ما ی 

 در چنگ زد و با گریه گ ت: 

 زنه. م  دل موندن ندار . دل  برای داداش  شور یم -

ن  ن گ ت: شهی   خان  با اخ  رو به ما ی 
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شدده، رؤیا با ای  وضددع تنها بمونه. به خاطر اون بچه نیم -
 بمون. 

 رؤیا با چشمان خ س از اشک نالرد: 

 آ . من  یم -

ن خان  اخیم کرد و گ ت:   شهی 

ن به خاطر تو.ه. با دیدن تو  - متخسدددددد  ... اما مال بِد آرمی 
 ممکنه بدتر  شه. 

ن خان  بدون   رؤیا از درون گر گرفت. ق اش تت   کشددددرد. شددددهی 
توجه به مال خرا ش از کنارش رد شدددددددددددددددد و به رس ت ک ش 
ن با خشددددد   شدددددت رس مادرش رایه  پوشدددددرد و رایه شدددددد. ما ی 

 شد. به د  در که رسرد، زیر ل  غرید: 

به مامانت بگو، براد کنارت باشددده. م  دل  طاقت نداره  -
 برادر  رو تنها بذار . 

 

❤❤❤❤❤❤ 
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 .مددددددعددددددززی  ددددددایددددددز مددددددمددددددنددددددون از ایدددددد  پددددددددارت تددددددقدددددددددیدددددد  بدددددددده   

 ❤❤ مرا یتون

 پروانه قدییم: �🌺�شاپر  تنها

 81#پارت

 

 

قبل از اینکه رؤیا پاسددددددددددددددد ن بد د، از در   ور کرد و در ما  
پوشددرد، با ن رت به صددورت خ س از اشددک رؤیا که ک ش یم
 زل زد و گ ت: 

سدددددددددددوزه. د ا ک  یه مو از دل  رچکس به ای  اشدددددددددددکا نیم -
 ار ، گرنه م  یا، تو رو زنده نیمرس  برادر  ک  نشدددددددده، و 

انگل. صددددددای د وای امروزتون رو شددددد رد  و فهمرد  تو 
آت ش به جون داداشددددددددد  زد . سددددددددددکوت کرد  تا خودتون 
مشدددددددددددددددکل رو مل کنرد اما ای  آخر خطه! خودت گورت 
ت رو ک  ک ،  نوز ن همردددددی توی دل  ا رو گ  ک  و رسی

 ک  جا نداری؟! 

ی بدده ق اش زده شددددددددددددددددد.   ددا برای رؤیددا شددددددددددددددد ردددِن ای  مرب تت 
 ددایش بدده لرز افتدداد.  یچ مرقن بدده ن سدددددددددددددددش بنددد آمددد و لدد 
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ن با  ن باشدددددددد. ما ی  ز.انش نرامد تا جوانر برای گسدددددددتاهن ما ی 
ن رفددت. ن س خشددددددددددددددد  رو برگردانددد و از پ دده  ددا بددا رس ددت پددایی 

 
 
ن خان  با کالفا ن پدرش رسدددددداند. شددددددهی  زنان خود را به ماشددددددی 

 گ ت: 

 ی. چرا پ ش اون دختر نموند -

 ای ی کرد و غرید: 

ن که توی خریل ازش خوشدددددددددددد  یم - آد، کنارش بمون .  می 
ای  مدددددددت ز.ون بدددددده د   گرفت ،  ر م بهش نگ ت ، 
ایط بدددددارداریشدددددددددددددددددددده وگرنددددده ت  توی  فقط بددددده خددددداطر رسی

 صور ش  نمینداز . 

 آقای شکری استغ اری زیر ل  کرد و گ ت: 

. اون االن  روس ماست.  -  خکالت بکش دختر

ن با گریه ف  ریاد زد: ما ی 

. یه خودتون  یم - ن ، نه  روس ماسددددددددددددددت نه زِن آرمی  ن دونی 
انگ ددده کددده چسدددددددددددددددبردددده بددده زنددددگرمون و داره خونمون رو 

ن انگ ه. یم  مکه.  ر بالنی رس برادر  اومده به خاطر  می 

 مادرش ن م کرد و گ ت: 

 تمومش ک . االن وقت ای  مرفها ن ست.  -
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 رو به شو رش کرد و گ ت: 

توی دل  ن سدددت. به جای ای   آقا زودتر مرکت ک . دل -
ن د ا ک . مرب   ا برای سالمتر آرمی 

ن را به مرکت در آورد. به       افتاد و آقای شددکری ماشددی 
 ر سدددددددددده ترسددددددددددان و د ا شیان در سددددددددددکوت به خرابان چشدددددددددد  
دوختند. اشک مهمان چشمانشان بود و برِ  از دست دادِن 

ختر از جوان نااامشان، ق اشان را به آ ش کشرده بود. کران 
ن داده بود. صددددددددددددددددای لرزان کران،  سدددددددددددددددکته و مال وخر  آرمی 
ن  ومشددددت به دلشددددان انداخته بود. نزدیک برمارسددددتان، شددددهی 

 خان  با چشمانن خ س از اشک به آرایم ل  زد: 

ه، بچه - شددددددددددده. آقا،   داره دق مرگ یماز دسدددددددددددت ای  دختر
 هم شد که ای  بال رسمون نازل شد؟

  یه زمزمه کرد و گ ت: آقای شکری زیر ل  الاله اال ال

ن یم - ، بدده جددای ای  مرفددا براش د ددا ک . خودت بدده مددا ی 
 
گ

 د ا ک ... 

ه. بچدددددهق ب  داره آت ش یم -   خریل جوونددددده... توی ای  گت 
 دوران خریل  ذاب کشرد. 
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گشدددددددت، زنگ در ما  که آقای شددددددددکری دنبال جای پار  یم
ن خان  به صدا در آمد. با ترس و دلهره به   گوشی گوشی شهی 

ه شد.   خت 

، کرانه... نکنه بالنی رس بچه -    اومده؟یا پرغمتر

ون کشددددددرد و  آقای شددددددکری به رس ت گوشی را از دسددددددشش بت 
 تماس را برقرار کرد. 

 چه ختر کران؟ -

 چرا  نوز نرسردی ؟ -

ی شده؟تا رساغ بچه -   ا رفت ، طول کشرد. ختر

 زمزمه کرد: 
 
 کران با درماندگ

 مده. نه...  نوز بهوش نیو  -

 االن مرای .  -

ن پراده شدند.  تماس را قطع کرد و  ر سه با رس ت از ماشی 
ط  ردند و دلشدددان پراز  راس بود. زیر ل  خدا را به کمک یم

 کرد.  راس از ختر انی که ش ردنش مو به ت شان سیخ یم

 

 82#پارت
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کشدددددددددددددددرد و ق اش گرمای آن آ ش را با تما  آ ش شدددددددددددددددع ه یم
کشدددرد. آ ش درون ق   او ز.انه یم کرد. گونی وجود مس یم

 صدای فریادی ضکه مانند ب رادش را به لرزه انداخت. 

 کمک  ک . روشنا... روشنا کمک  ک .  -

ی وجودش گر گرفت. جز آ ش صدا انقدر آشنا بود که  مه
ی نیم ن دید. دوز  سددددددهمگیتن پ ش چشددددددمش شددددددکل و دود چت 

ض گرفته بود. نه جا ومکان برایش آشدددددنا بود نه شدددددخا خا
 ای آ ش دسددددددددتر سددددددددوخته و سددددددددراه دید. از مران شددددددددع هرا یم

ون آمد.   بت 

. روشنا دار  یم -  سوز ، دست  رو بگت 

ن ق اش را از مرکت باز داشددددددددددت. اسددددددددددمش را با  صدددددددددددای آرمی 
 تما  وجود صدا کرد و به دل آ ش زد. 

-  . ن ... آرمی  ن  آرمی 

ن ن ود. دستر ت  و بدنش در آ ش یم ی از آرمی  سوخت و ختر
ن کشدددددددددددرد. سدددددددددددراه مچ  پایش را به چنگ گرفت و به درون زمی 

جر ن از ته دل کشددددددددرد و با ترس و  راس زیاد از خواب پرید. 
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ن س زنان روی  شک نشست. تما  تصاویری که در خواب 
دیده بود، پ ش چشدددمش مکسددد  شدددد. صدددور ش خ س  رق 

.ان ق اش باال بود. ت ش در ت  یم سددددوخت. ای  چه بود. ضن
ن در آ ش بود خوانر بود؟ تع ت  خوا  ش چددده بود؟ چرا آرمی 

ن اشددددددک را به چشددددددمانش و از او کمک یم خواسددددددت؟ یاد آرمی 
ی لوالیش ب ند  دیه کرد. در اتاق به آرایم باز شددددددددددددددددد و ناله

 اش در تاریا اتاق نزدیک شد. شد. سایه

 باز  خواب بد دیدی،  ایزدل ؟ -

 ن سش به شماره افتاده بود. 

 ببخشرد، بردارتون کرد ؟ -

  خواب  سدددددددددبکه تقصدددددددددت  تو ن سدددددددددت. صددددددددددای جرغت رو م -
. اومد  بردارت شدددددددد رد . فهمرد  دو.اره داری کابوس یم بیتن

 کن ، که دید  برداری. 

 از کنار  شک لیوان آنر نوشرد و ن س زنان گ ت: 

از ای  خواب در تعکب ، دو شددددددددددددددد   شدددددددددددددددت    یه کابوس  -
ن ترسددددددددددددناک دید . دل  شددددددددددددور یم  برای آرمی 

 یا زنه. نکنه ات اقر
 رؤیا افتاده! 
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متما مکمتر  شددددددددددددددددت ای  کدابوسدددددددددددددددده. صددددددددددددددد ح بده مدادرت یا  -
 ایزجوندددت زندددگ بزن و رساغشدددددددددددددددون رو بگت  تدددا دلدددت آرو  
ه. شدداید چون   نت درگت  خواِب شددِ  قبل بود، دو.اره  بگت 

 خواب دیدی؟

گر و  طر ت ش او را یدداد مددادرش انددداخددت، دسدددددددددددددددتددان نوازش
رش بود اما رغ تر  ایش ک  شددددددددددددددد. دلتنگ مادلرزش ما رچه

خانه جدیدش ی   به دیدنش نداشددت. رسش را روی سدد نه
 گذاشت و با گریه گ ت: 

خوا  با زنگ زدن، دل   وانی  شددددددددددددددده. امرد  به خدا نیم -
 اره بود. تر  دیدددار کرد  تدددا فراموش کن . چرا خددددا نیم

ن    دل بددده  ه؟ م  اومدددد  اینکدددا تدددا آرمی  دل  آرو  بگت 
ن م   ر م رسجدددددداش قرار زندددددددگ ش ببنددددددده. بددددددا مونددددددد

گرفت. ماال که آواره شددددددد ، چرا  رشدددددد  به خواب  نیم
کنه خواد؟ چرا خدا کمکمون نیممراد؟ چرا از  کمک یم
 تا با ای  درد کنار برایر . 

 وار روی مو ایش مرکت کرد. دسشش نوازش

ای دونه. به موقع نشونه اشو خوب یمخدا صالا بنده -
  دددادیتون رو از رس ده تدددا بددده  ردوتون نشدددددددددددددددون یم

 
زنددددگ

یدددددد. تدددددا اینکدددددا توی امت دددددان تقددددددیر تونی کددددده برندددددده  بگت 
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ی که تو داری خدا  شددددددددددی. ایمان داشدددددددددته باش، با صدددددددددتر
ی  ن     ددا رو نصددددددددددددددد دد  دل مهر.ونددت یمبهتر کندده. آرمی 

داره. بددداالخره از جنگرددددن بدددا رسنوشددددددددددددددددددت دسددددددددددددددددددت بریم
امرددددوار  رؤیدددا بدددا کددداری کددده کرد، خددددا کمکش کنددده تدددا راه 

 رو پردا کنه... د
 
 رست زندگ

 روشددددددنا، برایش 
 
ن زندگ آیه کشددددددرد و سددددددکوت کرد. با دانسددددددیر

سدددددددددخت بود، د انی در م  رؤیا کند. روشدددددددددنا با چشدددددددددمان پر 
 اش را باال کشرد. زمزمه کرد: اشک آب بیتن 

ی . دیگه دل  صدددددددددداب  - دیگه مهر.ون ن سددددددددددت ،  مه شددددددددددت 
.دده خورد . تمددا  آدمهددای زندددگر   ن سدددددددددددددددددت. از  مدده ضن

بودند. دل  شدددکسدددت از ای   مه سدددنگد  و ظ یم دورو 
کددددده در مق  کردندددددد. مگددددده م  چکدددددارشدددددددددددددددون کرد ، جز 

ا .  م شدددددددددددده یم ترسددددددددددددرد ، دل ک دددددددددددد رو مهر.ونن و امتر
ا  گذاشددددددددددددددت  و با تمو  وجود    شددددددددددددددکن .  م شدددددددددددددده امتر
 رکاری از دست  براومد برای بقره کرد ، ای  شد نشرکه 

ا شددددددددددددددددددک اون  مددده خونر کردن؟ گدددایه بددده  ددددالدددت خدددد
 کن .  یم

زن بوسه  ای روی مو ایش نشاند. پت 
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 بددددددده دلدددددددت  -
 
 مددددددده بددددددده قر.ونددددددت... م  داری، درد بزرگ

نشددددوندن. باالتر از  دالت خدا نداری . صدددد ور باش.  ر 
ن دنردددددا یم ب نددددده. م  یدددددک کس نشرکددددده ا مدددددالش رو  می 

 کرد . 
 
صدددددددددددددددددد  ای  درد رو کشدددددددددددددددرددد  تدددا االن تنهدددا زنددددگ

ن اون د رد رو ببخشددددددددددددددد . نتونسدددددددددددددددت  خود  و مسدددددددددددددددب ی 
پددددر.زرگدددت برادری رو در مق  تمو  کرد.  ر کددداری کرد 

خوا  ای  مصدددار تنهانی رو  شدددکن ، نتونسدددت . از خدا یم
ن رسنوشتر نص   تو نشه.   چنی 

ی نیم ن ی  چت   شدددددددددددددددت 
 
دانسدددددددددددددددت با تعک  روشدددددددددددددددنا که از زندگ

 پرسرد: 

 چرا؟ چه دردی شما رو به ای  تنهانی کشوند؟ -

 

❤❤❤❤❤❤ 

 

ن  ای  پارت تقدی  ممنون از پرا   �😘😘�به فرشته نازنی 

 �😍�پرمهرتون
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االن وقدددت گ ت ش ن سددددددددددددددددددت  ایز دل . فقط اینو بگ ،  -
 به ق ب  پاشرد. 

 
اومدن تو به ای  خونه، نور امرد و زندگ

 داری. م  
 
. بددده خودت ببدددال... روا بزرگ تو مدددایدده برکتر

کرد ، تا روز مرگ  فرا سدددددددددددددددالها بود، روز رو به شددددددددددددددد  یم
، زندگر  بوی  برسددددددده اما توی ای  دو   ته که تو اینکانی

 ب شتر شده.  ای بگل
 
 هاری رو گرفته. امرد  به زندگ

اشدددددددددددکش از زیر چانه روی دسدددددددددددشش چکرد. دا ن اشدددددددددددکش از 
کرد تدددا گرفدددت. ظدددا رش را م ظ یمدا ن ق اش نشدددددددددددددددددخت یم

ی پت   پددرش جورکش دل پردردش نبداشددددددددددددددددد. وقتر پا به  مده
ای  خدداندده گددذاشددددددددددددددددت، دلش پر از کیندده و اندددوه بود. کیندده از 

به یک در آن نقش داششند. سخت ظ یم که نزدیکانش یک 
بود اما خودش را رسگر  کار و درس کرده بود تا فراموش کند. 
آیه از ته وجودش کشددددددددددددرد. صدددددددددددددای خروس توی مرا  در 
ی  دسددددشش را  شددددت کمرش گذاشددددت و  فضددددا پخش شددددد. شددددت 

 فشار آرایم به آن وارد کرد. 

پاشدددددددددددددددو وضدددددددددددددددو بگت  و نمازت رو بخون. زمانن برای خواب  -
 وس خونه. ن ست. خر 
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 خوابتون کرد . ببخشرد دو.اره نر  -

از وقتر تو اومدددددی م  تددددازه خوابردددددن رو یدددداد گرفت . قبال  -
ن جغد تا صددددد ح به پنکره چشددددد  یم دوخت . سدددددرایه شددددد   ی 

ن پرده سددددد نما بود. پاشدددددو دختر گ  ... پاشدددددو دردت به  برا   ی 
 جون . ای  سرایه ش  قصه درازی داره. 

ی  کدده گددذر ایددا  گرد  ی را روی صدددددددددددددددورت و اندددامش شدددددددددددددددت  پت 
ای کددده از درد زانو ددایش رسچشدددددددددددددددمدده نشددددددددددددددددداندددده بود، بدددا ندددالددده

ون رفت و نگاه روشنا را یم گرفت، از جا ب ند شد. از اتاق بت 
با خود  مراه کرد. دسدددددددددددددتر روی ق اش گذاشدددددددددددددت. دلشدددددددددددددوره 

ترسدددرد، ختر بدی در راه باشدددد. آیه کشدددرد و ب ند داشدددت. یم
شدددت. قرار مالقات مهیم در یک شدددد. روز پرکاری در پ ش دا

 دفتر وکالت داشت. 

بعددد از خواندددن نمدداز و خوردن اندددگ ندداشدددددددددددددددتددانی رورسیش را 
ی  نگایه کرد و گ ت:   روی رس مرت  کرد. به شت 

 زمان برگشت ، هم الز  دارید تا بخر ؟ -

ی  نگایه به یخچال انداخت و گ ت:   شت 

 گوجه و شت  و ماست و رشته آش.   -

ن دیگه -  ای یادتون اومد، به  زنگ بزنرد. ا ه چت 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 361  

... دست م  نگهدارت.  -  الیه خت  ببیتن دختر

ون زد و نگایه به آسدددمان ابری کرد.  از مرا  خانه قدییم بت 
ای  شدددددددددددهر بزرگتر از شدددددددددددهر خودش بود. مشدددددددددددکالت ترافرا و 
ی    داشددددددددددددددت. از کنار درختان نارنج که رد  جمعیتر ب شددددددددددددددتر

نگ مران شا  و برگها  ای شد، نگا ش در نم نارنجیم خورسی
 ددا چرخرددد. برای پرت کردن مواسدددددددددددددددش نگدداه بدده ای  نددارنجیم

گ ت، با کرد. دل و  ق ش در تضدددددداد بودند. دل یمافاقه نیم
ر  قل نیه یم کرد. از کنار  ابری رد شدددددددددددد مادرت تماس بگت 

مسددددددداری به سددددددددمت چپش نگاه کرد تا  وا تنهو نر  ای زد. با رسی
ن ن مرد جوانن که نان ذرخوایه کند. با دید  ایش روی زمی 

 افتاده بود، خ  شد تا کما کرده باشد. 

منده آقا... متوجه نشد .  -  رسی

مرد نگا ش را باال آورد و با دیدن صدددددددددددددددور ش، لبخندی زد و 
 گ ت: 

 فدای رستون. مشکیل ن ست، ب رمایرد.  -

 دست درون کر ش برد و گ ت: 

اسددددددددددت اده   ا دیگه قابل اینه نون رو ب رمایرد. ای  نون -
 ن ست. 
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ن  مرد نگاه پرمعنانی به صدورت او کرد و در ما  که قصد رفیر
 داشت، گ ت: 

 دو تا نون چه قاب ه که پولش رو بگت  ،  مسایه!  -

بدون  یچ مرب دیگری از کنارش رد شدددددددددددددددد و در پیچ کوچه 
چرخرد. چطور او را تا به مال ندیده بود؟ ک مه  مسددددددددددددددددایه 

ی باال انداخت و به را ش اابرو ایش را باال کشدددددددددددددرد. شدددددددددددددانه
ادامه داد. درست رس سا تر که قرار داشت وارد دفتر وکالت 
شددددددددددددددددد. آدرس ای  دفتر را از اسدددددددددددددددتادش گرفته بود. قرار بود، 
ت  تن سددددد ارشدددددش را بکند. با دیدن م  دددددی باوقاری که رسگر  

ن بود، گ ت: مرت  کردِن پرونده   ای روی مت 

طا ری مضور د -  ارند؟سال . ببخشرد، آقای مت 

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋 

 

ای  ددایددز مددمددنددون از پددرددددددددا   ایدد  پددددددددارت تددقدددددددددیدد  بدددددددده سدددددددددددددددددمددت 

 ❤❤�🤗🤗�پرمهرت
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ه بود و رژ  ن م  دددددددددددی نگایه به رستاپای او کرد. صدددددددددددور ش سدددددددددددتر
ای کمرنگ لبانش تنها آرایش صددددددددددددور ش بود. چشددددددددددددمان قهوه

 ایش تکانن خورد و سرا ش معصومرت خاض داشت. ل 
 صور ش باز داشت. روشنا را از تکسس در 

 وقت مالقات قبیل داششرد؟ -

 ب ه. استاد ر کو م  رو فرستادن.  -

 لبخندی روی لبان دختر نقش  ست. 

طدددددا ری ختر  خریل خوش - اومددددددیدددددد. االن بددددده آقدددددای مت 
 د . یم

س بددددده  طدددددا ری قرار گرفدددددت، اسدددددددددددددددتر وقتر رو.روی آقدددددای مت 
ی ای  شددددددددددددخا زیاد شدددددددددددد رده بود.  جانش افتاد. از سددددددددددددختگت 

 کرد. موشکافانه تما  مرکا ش را رصد یمنگا ش 

 قبال پ ش استاد ر کو کار کردید؟ -
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س زیاد د انش را مانند  دسددددددددددددتانش را در    ق ل کرد. اسددددددددددددتر
ن دوختدده بود. از  کشیر خشدددددددددددددددددک کرده بود. نگددا ش را بدده زمی 
ای مرد  صاقورت داده رو.رویش  راس داشت.  ن و برا نگاه تت 

اش به زیر صدددددد ر ا تماد به ن سددددددش در برابر صدددددددالبت مخاط
 رسرد. با صدانی لرزان پاسخ داد: 

ب ددددده. دوره کدددددارآموزی رو پ ش ایشدددددددددددددددون بود  و بعدددددد از  -
شون مشغول به کار شد .   کارآموزی در دفتر

 رسی تکان داد و گ ت: 

شددددددددددده، بهت فکر نک ، سددددددددددد ارش اسدددددددددددتاد ر کو با   یم -
،  ذرت رو  آسدددددددون بگت  . ا ه دقت کامل نداشدددددددته باشی

تر از  ر سددددددددددددددد ددددددارش و ی  برا  مه خوا . آبروی کددددددار یم
 رفاقتره. 

دستانش  رق کرده بود. به ای  کار نراز داشت.    درآمدش 
 مه  بود،    رسگر  بودنش. 

 کن ، ناامردتون نکن . س  یم -

 توی چندتا پرونده مستقل کار کردی؟ -

 فقط یه دونه.  -

؟ارشد یم -  خونن
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 ب ه.  -

ن تکان داد.   رسی رو به پایی 

کالسات رو باید بدون  تا با     ما نگ   خش.ه. سا ت -
 باشر . 

ن ب ند شددددد. قد متوسدددد  داشددددت. کت و شدددد وار   از  شددددت مت 
ا   سددددددددددددددد رد او را به یاد مافرای  مشدددددددددددددددا یقه سدددددددددددددددات ش با پت 

کرد، انداخت. دل توی دلش ن ود. خدا خدا یمپدرخوانده یم
ن کشددددرد و برگه ای به سددددمشش ق ولش کند. دسددددشش را روی مت 

 گرفت. 

پرش ک  و شددددددددددددماره تماسددددددددددددت رو به م  ددددددددددددی بده. از اول  -
.   ته آینده یم و  کتن ، کارت رو رسی  تونن

ای بود. از روی مبل چریم مشددددا رنگ ب ند شددددد. اتاق سدددداده
تنهدا یدک تداب وی نقداشی می راتوری زیبدا  بده  مراه یدک گ دان 
ن  سددددددیل، دکوری تز.یتن اتاق بود. رنگ  گل بونسددددددای روی مت 

عضددددددددددن قسددددددددددمتها نارن ر و مب های مشددددددددددا و دیوار ا کر  در ب
ن  سدددددددددددددرار شدددددددددددددرا که کنار پنکره قدی اتاق قرار  سددددددددددددد رد با مت 

آمد. به برگه داشدددددددددت، تما  تکمالت آن دفتر به مسددددددددداب یم
نگایه انداخت. با دستر لرزان و خ  ناموزون مشخصا ش 
را پر کرد. از روی مبل برخاست و برگه را به سمت مخاطاش 
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خرد. تمسددددددددخری که درصدددددددددای مرد گرفت. به سددددددددمت در چر 
 زد، خنج روی ا صا ش کشرد. مش  یم

ای  خط برای دانشدددددددددددددددکوی ارشدددددددددددددددددده؟ داری  بددده قهقهرا  -
 ری . یم

ن انداخت. صورت مرد  به  ق  چرخرد. با رسی  رسش را پایی 
زیبانی خاض نداشت. ابرو ای په ش او را اخمو و بداخالق 

 داد. نشان یم

س  زیاده. لرزش دست  با   ش -  د... استر

مرد مغرور ابرونی باال داد. چشددددددددددمان درشددددددددددشش با ای  مرکت 
 دیده شد. پوزخندی زد و گ ت: 

س داشدددددددددددته باشددددددددددده، از  مون اول دادگاه  - وکریل که اسدددددددددددتر
خوره. قددافردده رو بدداختدده. زن جمددا ددت بدده درد ای  کددار نیم

. باید به فکر شغل دیگه  ای جز وکالت باشی

 ای الشخواسدددددددددت، ت ول شدددددددددد. قدیم ج و رفت. دلش نیم
اش را به باد د د. از نگاه ج سددددددددددیتر مرد چند سددددددددددال گذشددددددددددته

  صتر شد. آب د انش را قورت داد و م ک  پاسخ داد. 
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ای  طور ن سدددددددددددددددت، آقا. م  توی کار  جدی و سدددددددددددددددخت  -
سددددد  دلرل دیگه ای داره تا اول   ته آینده کوشددددد . اسدددددتر

 ش . بهتر یم

 زد: پوزخند مرد، ن ش به جانش یم

ی نتونسددددددددددته کاری  خوا ر  دید. تا به - مال که  یچ دختر
که در مد انتظار  باشه رو انکا  بده. تو    مهمون یه 

 مایه... 

 

🦋🦋🦋🦋 

 

ای  پدددددددارت تقددددددددی  بددددددده لریل مراد پور  ایز ممنون از پردددددددا  

 ❤❤❤پرمهرت

 

 85#پارت
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ای  طور ن سددددددددت. از اینکه نگاه ج سددددددددیتر دارید، تعک   -
 رد ، بعرده تا کن . از شددددددددددددما و تعری انر که ازتون شددددددددددددیم

 ای  مد مردساالر باشرد. 

طا ری باال پرید. خنده ای کرد و با دسددددددددددددددددت به در ابروی مت 
 اشاره کرد. 

 کنه. به امرد دیدار. آینده مرب م  رو بهت تابت یم -

ون رفت. بعد از دادن شددددددددددددددماره به م  ددددددددددددددی از دفتر  از اتاق بت 
ون زد. ن  و  شددددددددده بود. باد رسدی یمبت  در  وزید. ن  باران رسی

 مرد انی که به اصددددددطالا با سددددددواد 
ن خود مچاله شددددددد. از چنی 

آوردند، مم کت بودند و  نوز برتری مرد به زن را به ز.ان یم
ار بود. باید تما  تالشدددددددددددددددش را یم ن کرد، تا پوزش را به خاک بت 

، یم مددالرددد. در افکددار خود غرق بود کدده صدددددددددددددددددای زنددگ گوشی
ن  ن کشدددددددددرد. با دیدن نا  ما ی  شدددددددددوکه شدددددددددد. یاد نگا ش را پایی 
 کابوسش افتاد. با دلهره تماس را برقرار کرد. 

؟ -  جان خونر
ن  سال  ما ی 

د.  ن ق اش را فرسی  صدای گرفته و نارامت ما ی 

 سال  روشنا جون. خونر  ایز ؟ -

 ممنون. شما خش.رد؟ -
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ن و صدای گریه  ی آرامش درگوشش زنگ زد. مک  ما ی 

؟ ات اقر افتاده؟ - ن  هم شده ما ی 

ن با ترصن   زمزمه کرد:  ما ی 

 روشنا جون تورو خدا برگرد. خریل بهت امترا  داری .  -

.ان ق اش به آنن باال رفت. کنار دیوار ایسددتاد  نگران شددد. ضن
 و دست آزادش را به دیوار تکره داد. 

 هم شده؟ رؤیا طوری شده؟ -

 ش خش. ... اما... نه... اون و بچه -

ز.دددانش  ش؟ دو   تددده تدددا زایمدددان رؤیدددا وقدددت بود. رؤیدددا و بچددده
ن را بردداورد. دل توی دلش نمددانددده نیم چرخرددد تددا اسددددددددددددددد  آرمی 

 بود. با نارامتر زمزمه کرد: 

 مگه رؤیا زایمان کرده؟  -

 آره  ایز ، دیروز زایمان کرد.  -

ی شده؟ - ، ختر   س چرا انقدر نارامتر

ن به   گریه    تبدیل شد. بند دلش پاره شد. ی آرا  ما ی 
 شد.  ای نامرن  کشرده یمبرگهانی خونن ق اش توسط قال 

... خش.ه؟ - ن  آرمی 
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ی گرفددت. دسدددددددددددددددشش روی ق اش گریدده ن او  ب شدددددددددددددددتر ی مددا ی 
 مشت شد. ل هایش را به زیر دندان گرفت تا اشک نریزد. 

... مرب بزن، جون به لب  کردی!  - ن  ما ی 

ره، تو رو داداشدد ... روشددنا جون، داداشدد  داره از دسددت یم -
 شه! مالش خوب یمخدا برا. مضورت رو مس کنه، 

اش ماس شدددد. با بغضدددن جان به لاش رسدددرد. ن س در سددد نه
 گ وگت  زمزمه کرد: 

؟ جون به لب  کردی. بگو ماجرا چره؟ - ن  هم شده ما ی 

ن ماجرا را با گریه تعری  کرد و  ره  ره وجود روشدددددددددددددددنا  ما ی 
ن ریخدددددت. آرمی ش،  شددددددددددددددد  دوران   وب شدددددددددددددددددددد و روی زمی 

ا رش رؤیا  س از ش ردن برد. خو نوجوان ش در کما به رس یم
،  ول کرده بود و زایمانش زودتر به انکا   ن مال خراب آرمی 
ش  رسدددددددددددددرده بود. مال روه رؤیا چندان خوب ن ود اما دختر

 انی رنگ پریده سددال  بود. مال  رچکس خوب ن ود! با ل 
 و  راسان ل  زد: 

ن امروز مرکت یم -  کن .  می 

ا تونن خودت تو رو خدا  ر چه زودتر یم - رو برسدددددددددددددددون. دکتر
امردشون کمه. گ تند، به  رکس که ب شتر  القه داره، بگرد 
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ن بدددا  مددده برددداد. مطمئن  تو یم . آرمی 
ن رو برگردونن ، آرمی 

تونن
 تو و برادر . 

 
وجودش تو رو دوست داره. رؤیا گند زد به زندگ

توی ای  مدت برادر  یه روز خوش نداشدددددددددددددت. روشدددددددددددددنا برا و 
ن  مهبرادر  رو به  برگردون.   کشه. ی ما رو یمدرِد آرمی 

اشددددددددددک دا ن روی صددددددددددور ش جاری شددددددددددد. نگاه کنککاو مرد  
   شددددددددددقش 

ن ددددددددددت داشددددددددددیر برایش مه  ن ود. دلش در آ ش مرسد
خاکسدددددددتر شدددددددده بود. دل برید تا خرانتر که خوا رش مرتک  

 شده بود، او تکرار نکند. 

 

🦋🦋🦋🦋🦋 

 

پرا  انرزی ای  پارت تقدی  به ز را  باش  ایز . ممنون از 

 ❤❤❤بخشت مهر.ون 

 

 86#پارت
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و  کرده بود و او را بدددده  تقدددددیر بدددداز    بددددازی جدددددیدددددی را رسی
ش را باال کشددددددددددددددرد و با بغض شددددددددددددددهرش فرا خوانده... آب بیتن 

 گ ت: 

. امرددددت بدددده خدددددا بدددداشدددددددددددددددددده، مددددا بندددده  - ن  دددا گریدددده نک ، مددددا ی 
 ای . وسر ه

 فعال تمو  امردددددمون بدددده تو.دددده. بدددده اون خدددددانی کدددده ق ولش -
 ترس  دیر... داری زود برا. یم

ن به       افتاد و نتوانسدددددددددددددددت مرفش را کامل کند. با ما ی 
جم ه نرمه تمامش سدددددددددددددیخ دا ن در ق اش فرو کرد. دسدددددددددددددتان 
 را ندددداشددددددددددددددددددت. گونی دنردددا را بر 

رسدش توان نگهدددداری گوشی
رسش کش.ردند. وقت غش و ضع  کردن ن ود. با پانی لرزان 

و سدددددوار تاک دددد شدددددد. فکر از و سدددددسدددددت، کنار خرابان ایسددددتاد 
ن   ن سدش را بند آورد. تار مونی از رس آرمی 

ن دسددت دادِن آرمی 
معنا بود. با چشدددمان پراشدددک زیر شدددد، زنده ماندنش نر ک  یم

 ل  زمزمه کرد: 

آرمین ،  شددددق ، ن سدددد ، زنده بمون تا خودمو برسددددون .  -
 لعنت به ای  رسنوشت بد نوشت. 

ی   مان طور که ن کردن  به خانه که رسددددددددددرد، شددددددددددت  رسگر  تمت 
 اجاق گاز بود، در جواب سالمش گ ت: 
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خونه.  - ن  . خریدا رو برار توی آشتم
 سال  دختر

ن نشدددددسدددددت. مال روشدددددنا نر  رم  کنار در رس خورد و روی زمی 
ی  با دیدن مالش نگران شددددد.  تهش  امانش را بریده بود. شددددت 

اش، کنککاوانه رو.رویش ایسددددتاد. با دیدن رنگ و روی پریده
 پرسرد: 

ی شده؟ ص ح که یمچ - ن ، مالت خوب بود! ت   رفتر

ی  از مظ ومرت نوه ی با گریه تما  ماجرا را تعری  کرد. شددددددت 
 برادرش به گریه افتاد. او را روی مبل فکستتن قدییم نشاند. 

. ای   - بر  برات یدددده آب قندددددد بردددددار . داری  س مر تر دختر
ن خانو  ب د ن ود، اخبار رو کیم سددددددانسدددددور کنه تا به  ای  ما ی 

؟  روز نر تر

ن زندددده بمونددده. ا ددده  - خود  اضار کرد .  مددده د دددا ک ، آرمی 
 مت  . طوریش  شه م  یم

. ا ه به ای  مرفها بود، م  تا ماال  - ز.ونت رو گاز بگت  دختر
   ت ک   پوسونده بود . 

با آن  رکل تهل و قد کوتاه به رس ت آب قند را آماده کرد 
سددد ردش با چشدددمهانی  و به دسدددت روشدددنا داد. صدددورت گرد و 

ه شد.   که  نوز درشت و زیبا بود به صورت روشنا خت 
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بخور  ایزدل . بخور نوردیددددددددده. کدددددددداش زودتر پ شددددددددددددددد   -
میومدی تا خود  سنگ ص ورت  ش  و نذار  ای   مه 

 درد روی دلت  وار شه. 

ن یم ر جر دده  رفددت مدداننددد خنکر گ وی ای کدده از گ شیش پددایی 
ی  بهخشددددددکش را یم اشددددددکهای دختر  زل زد و  سددددددوزاند. شددددددت 

پ شددان ش را با مهر.انن بوسددرد.  شدد  ای  دختر دلش را پرنور 
کرده بود. دو   ته  م شدددددددددددددددیتن با او، دنرایش را از تاریا به 

ی مانند او یم خواسددددددددت، برای نور تغیت  داده بود. دلش دختر
خوِد خودش. آه پر مرسدددنر کشدددرد و برای آرا  کردن دختر  

 لرزان گ ت: 

تانر ری ، که زود برسدددددددددددددر . انقدر نر ا  واپرما یماصدددددددددددددال ب  -
 نک ،  ایز . 

ی پت  پددددرش نگددداه کرد. دو   تددده بدددا تعکددد  بددده تقالی  مددده
اش پا گذاشددددددددددددت. با اینکه برای پ ش با تردید و دلهره به خانه

ن بددددار بود او را یم دیددددد، در  مددددان دیدددددار اول، مهرش بدددده اولی 
ی ، خودش تم اییل به رفت و دلش نشسته بود. به گ ته شت 

آمد با  یچ یک از افراد خانواده نداشددددددت. تنها ک دددددد که ای  
کرد، برادرش بودر آن سدددددددددالها  ر از چند گایه دیداری تازه یم

. ماال ای  زن از دنرا بریده، برخالب کسددددددانن که     به تنهانی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 375  

 دورش را پر کرده بودنددد، سدددددددددددددددنددگ 
 
سددددددددددددددددالهددا بددا دروغ و دورنا
تک شده بود. م بت از تک گا شص ورش شده بود و تکره

ریا بود. زمانه ق   پاکش را کرد، باصددددد ا و نر رفتارش چکه یم
صرقل داده بود. نگا ش به سمت او کشرده شد، دست به 
کمرش گرفته بود و سدددددددداک لباش را با خود به وسددددددددط پذیرانی 
 کشاند. به نگاه م هوت او لبخند زد. روشنا با بهت پرسرد: 

؟مگه شما    یم -  آنی

خوا  بعد از ای   مه سددال به برادر  رس بزن  آره  ایز . یم -
ی رو به م  بخشدددرده. دیگه از  ن دختر و  شدددکر کن  که  مچی 

 خوا  خانواده برادر  رو ببین . ای  تنهانی خسته شد . یم

 چشما زد و با خنده ادامه داد. 

ال تدده بددایددد گوش  مدده رو بکشددددددددددددددد  کدده دل دختر ندداز  رو  -
 . ن  شکسیر

م بدددت دلش گر  شددددددددددددددددددد. چددده خوب بود کددده از  از ای   مددده
ن فاصدددددددددد ه او را از خریل  دنرای دیگران فاصدددددددددد ه داشددددددددددت.  می 

ای  ا ایم  نگه داشدددددته بود. به سدددددمشش رفت، بوسدددددهآسددددد  
 روی لپ نرمش نشاند. 
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🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ددددایددددز مددددمددددنددددون از   fari Akbariایدددد  پددددددددارت تددددقدددددددددیدددد  بدددددددده 

 �🤗�❤❤❤ مرا رت

 

 87#پارت

 

 

مر  رو گرفترد. کاش شدددددددددددددما رو خوشدددددددددددد ال  که ای  تصددددددددددددد -
 دید . زودتر یم

ایسددددددتاد و با ت کر به روشددددددنا نگایه کرد. انگار مرب روشددددددنا را 
 نش رده بود. 

ن دوست توی دوران نامزدی چه  طری یم - زدی که آرمی 
 داشت؟ اون  با خودت بردار. 

ی   ن موردی را فراموش کرده بود. بدددده درایددددت شدددددددددددددددت  کال چنی 
 لبخند پردردی زد. 

ن از   ن  پریده.  -  ممنون که یادآوری کردی ...  مه چت 
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ای که  دیه تولدش بود به سددمت اتاق رفت. ادک   ورسدداچه
را توی کر  دسددتر گذاشددت. نریم از شدد شدده خا  شددده بود. 
 ر کاری کرد، نتوانسددددددددددددت ای  یادگاری را دور ب ندازد. شدددددددددددداید 

ن یادگاری نقطه برگشت او باشد!    می 

ن وا داشت. دار  واصدای مهمان  پرما او را از اشک ریخیر

مشدددددددددددددکیل پ ش اومده خانو ؟ دکتر توی  واپرما داری  و  -
 تون  کمکتون کنند. یم

صدایش را صاب کرد و اشکش را با دستمال از روی صورت 
 زدود. 

 ممنون، مشکل خاض ن ست.  -

  ر کاری داششرد ما در خدمتر .  -

 ممنون .  -

ی  دسدددددددددددت گرمش را روی دسدددددددددددت رسد و ل رزان روشدددددددددددنا شدددددددددددت 
 که مواسش را پرت کند، گ ت: گذاشت. برای ای 

 ا برات بگ ؟ االن خوای تا رسدددددددددددددددردنمون از گذشدددددددددددددددتهیم -
ی  زمانه.   بهتر

روشددددددنا آخری  اشددددددک را از زیر چشددددددمش پاک کرد. رسی تکان 
ی  گ ت:   داد و شت 
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 م  از  یل نش ردی؟ -
 
ی در مورد زندگ ن  تا ماال چت 

 را باال کشرد و گ ت: اش روشنا کیم فکر کرد. آب بیتن 

گ ت، یه یه بار که برای پدر  و  مو اممد از شدددددددددددددددما یم -
 اشدددددون رو شددددد رد . اینکه شدددددما بعد از کوچولو از مرب

یددده ات ددداق بدددد، دیگددده ازدوا  نکردیدددد. مکرد و تنهدددا توی 
روسدددددددددتای زادگا تون موندید و  مراه بابابزرگ به شدددددددددهر 

کن ، خواسدددددددددددددددت  خود  رو گ  وگور نیومدید. زمانن که یم
از بابابزرگ گ ت، شددما ب سددت سددا  یم شدده به شددهر شددت 

ه پ ش شددددما باشدددد  تا آرامش خود  رو پردا  اومدید و بهتر
 کن . 

 آیه از ته دل کشرد و گ ت: 

مک ور شدددددددددددد  اون روسدددددددددددتای خا  از سدددددددددددکنه رو تر  کن .  -
خشددددکسددددا  با   شددددد، ا ا  ده  مه مهاجرت کنند. وگرنه 

. بددده خود  بود، تر  دیدددار دل  توی اون روسدددددددددددددددتدددا جدددا موندددده

 کرد . نیم

 اون ات اق بد هم بود؟ -
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ه شدددددددددد. انگار به  ی  آیه کشدددددددددرد و به صدددددددددند  رو.رو خت  شدددددددددت 
 ای گذشدددددددته سددددددد ر کرده بود. گوشددددددده چشدددددددمش را کیم سدددددددال

 جمع کرد و گ ت: 

دددددددد  - ن  رسد ن بود . مسدددددددددی    اشددددددددد  مسدددددددددی 
 
ده سدددددددددالع ن از سدددددددددت 

ب بود.  ددددددددددددددی خوشدددددددددددددددگیل ن ود اما تا دلت بخواد خوش مرسد
 و َجن  داشدددددددددت.  ر مشدددددددددکیل توی روسدددددددددتا پ ش مردان
 
ا

 شد. میومد، برای رفع اون مشکل داوط   یم

 و کار انی که یمتوی  مه خونه
ن کرد  ا  م شددددده اسددددد  مسدددددی 

ن شدددددددد.  مه  مسدددددددایهشددددددد رده یم  ا از خداشدددددددون بود، مسدددددددی 
 دامادشون باشه. 

ن به م  بود. به   ، چشددددددددددد  مسدددددددددددی 
اما در میون اون  مه دختر

زا نقر   آمت 
. وقتر بددده خواسدددددددددددددددتگددداری  اومدددد، م  چهدددارده دختر

سدددددددددددددددداله بود  و اون  رکده سدددددددددددددددداله. اما شدددددددددددددددبره ای   رکده 
  ای االن ن ودا. ساله

برای خودش َییل بود. یه گوساله رو روی دوشش مینداخت 
 برد. و از ای  ور روستا به اون ور روستا یم

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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 ددددایددددز مددددمددددنددددون از   shookolatایدددد  پددددددددارت تددددقدددددددددیدددد  بدددددددده  

 ❤❤�😘� مرا رت

 

 88#پارت

 

ه شددد. اشددشراق روشددنا  ن  دد تازه کرد و به صددورت روشددنا خت 
برای شددددددددددددددد رددددن مددداجرای زنددددگ ش، آراَمش کرده بود. لبخندددد 

 پردردی زد و گ ت: 

ی   - قرار شددد یک ماه بعد  قد و  روش رو در یک روز بگت 
و   کمون رو رسی  مشدددددددتر

 
ن توی یه اتاق زندگ و خونه پدر مسدددددددی 

زمان ای  طور رسددددددددددد  بود که تا یا دو سدددددددددددال توی کنر . اون 
 یم

 
کردن، تا پول جمع کنند و با خرید خونه پدرشدددددددو ر زندگ

ن و سدددددددددداخت خونه، مسددددددددددتقل شدددددددددد . با  وق به دوخت و  زمی 
کرد . یه روز دوخت  و رؤیاباقن یمدوز ای مادر  چشددددددددددددددد  یم

ن لباس با دوسدددددددددتا  به ل  رودخونه رفتر .  که برای شدددددددددسدددددددددیر
زن غریبددده دیددددی  کددده کندددار رودخونددده در مدددال چندددد تدددا مرد و 

 بودند. بوی کبانر که راه انداخته بودند، تما  
خوشدددددددددگذرونن
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فضدددددددددا رو پر کرده بود. صددددددددددای آ نگ از توی ماشدددددددد ناشددددددددون 
میومد. در میون اون افراد فقط کدخدا و زنش آشدددددددنا بودند. 

شدددددددددددددددون خریل بدددا مدددا فرق داشدددددددددددددددددت. بوی  طر ت دددپ و قردددافددده
ن که  لباسددددددداشدددددددون تا جانی که ما ایسدددددددتاده بودی ، میومد.  می 

 شددددت رختامون رو کنار رودخونه گذاشددددشر ، صدددددای کدخدا 
 رو از  مون فاص ه دور ش ردی . 

ن ن سدددددت. نیم - ا ای  جا جای رخت شدددددسدددددیر ب نرد، یه... دختر
ن رودخونه!   مهمون دار ؟ برید پایی 

ن بود و   مه ما اخمامون توی    رفت.  شدددددت رخت سدددددنگی 
ن رودخون ه راه زیاد و شدد   تندی بود. م  به نرابت از تا پایی 
ا گ ت :   دختر

شدددددددددددددددوری . شدددددددددددددددمددا کدددخدددا مددا  م شدددددددددددددددده ای  جددا رخددت یم -
 بردی! مهموناتو جای دیگه یم

 کدخدا به سمتمون اومد. با اخ  به م  نگاه کرد و گ ت: 

ن تک ر  یم - ، برای م  تعیی 
زا نقر   آمت 

؟ بزن  دختر کتن
ن تدددددا ب هیم بدددددا   گ داری مرب توی رست بری توی زمی 

ا انقدر نر یم
؟ از گ تا ماال دختر رسی  و مرا شدددددددن که زنن

 توی روی کدخدا وایم س ؟
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  صتر شد . دست به کمر زد  و جواب داد : 

ن لت و پارت  - کدخدا شدددددما دسدددددشت به م  بخوره، مسدددددی 
 کنه. یم

دست کدخدا باال رفت تا روی صورت  بکش.ه، اما دسشش به 
دد جوان خوش ت پ فوکول کراوانر از   ق  کشدددرده شدددد.  رسد
ون اومد و گ ت:    شت کدخدا بت 

. شاید دلریل  - کدخدا زشته دست روی یه دختر ب ند کتن
 برای مرفشون دارن. 

ا رو نشون نر  پروا رو به  رس  کرد  و  شت رخت  مه دختر
 داد  و گ ت : 

ن چه جوری  - با ای   مه رخت چر  و  شت م  سنگی 
ن رودخونه بری ؟ شددددددددددما شدددددددددد   ا ی  جا رو ببی رد! تا پایی 

ن ای  کارو بکنرد؟خودتون یم  تونی 

دددددددددددددد  از ب بل ز.ونن م  خنده ش گرفت. دو تا از  شددددددددددددددددت  رسد
 ددا رو کدده یک ش برای م  بود رو بدده دسددددددددددددددددت گرفددت و رخددت
 گ ت: 

 بر ... خش.ه؟ م  براتون یم -

 با اخ  غرید : 
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الز  نکرده غریبدددددده. مددددددا  ددددددادت نددددددداری  کددددددارمون رو بدددددده  -
ن رودخونه.  ا  سهاری . غریبه  شما برید پایی 

  رس  ابرونی باال داد و گ ت: 

ن شددددما  - ی انداختر  با رخت شددددسددددیر ای  جا قالب ما رگت 
ی . آب آلوده یمنیم  شه. تونر  مایه بگت 

 کدخدا اخیم کرد و گ ت: 

، شددددددددددددد  مرا  درخونه - ی  ز.ون به د   بگت  تون به شدددددددددددددت 
زا نقر یم گ  چقدر چشددددددد  سددددددد ردی کردیا. به غت  از آمت 

زا کارش  از دست بده... ا  ی  ممکنه آمت 

دددددددددد  دلخوش  اسددددددددددد  بابا  که اومد، الل شدددددددددددد  و به کمک  رسد
ن رودخونه کرد . با کمک دو مرد دیگه  شت رخت  ا رو پایی 

خواسدددددددددددددددشر  اون  ای خ س یمبردند. بماند که وقتر با لباس
 ش   رو باال برایر ، چقدر ا یت شدی . 

د   از راه رسددرد و از میون  درسددت نرمه راه بودی  که  مان  رسد
،  شدددددددددددددددت رخت م  و از  گرفت و بدون توجه به چندتا دختر

اض  با ما  مراه شد.   ا تر
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کرد اما م  که خسدددددته شدددددده نگاه پرمعنای دوسدددددتان  ا یت  یم
بود  و کمر  درد گرفته بود، سددددددددکوت کرد  و از ای  لطقن که 

 به  شده بود، بهره برد . 

ده بودند، راه زیادی    اونا با   ای   مه زممت ما شدددددددددددددددد
داد. وقتر رسردی  در ش رو انکا  یمنمانده بود،  س وظر ه

ون خوندده ن رو.رو شددددددددددددددددددی  کدده از خوندده مددا بت  مون بددا مسدددددددددددددددی 
 میومد... 

 صدای مهماندار  واپرما کالمش را قطع کرد. 

 لط ا کمر.نداتون رو ببندید، به فرودگاه نزدیک شدی .  -

 

🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ایز ممنون از پردددددامدددددای   zahra pه  ای  پدددددارت تقددددددی  بددددد

 �😘🔗🤗�پرمهرت در گروه نقد

 

 درد  ر کس را ط یتر داده ای 

 رنج  ر کس را نصیتر داده ای 
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 ای خدا آخر ط ر  م  ککاست 

 مرد  از مرست نص   م  ککاست 

 

 89#پارت

 

 

ی  ن  ددددد تازه کرد. روشدددددنا مشدددددتاق شددددد ردن ادامه ماجرا  شدددددت 
ی     مه شدددددددددددت 

 
بود اما زمان مناسدددددددددددتر برای ادامه قصددددددددددده زندگ

ی  از اشدددددددددددددددشراق روشدددددددددددددددنا لبخند روی لاش  نمانده بود. شدددددددددددددددت 
نشددددسددددت. از اینکه توانسددددته بود تا مقصددددد     او را از غ  و 

 اندوه دور کند، راضن بود. 

ی   ا با دقت نگاه به خرابان وقتر سددددوار تاک دددد شدددددند، شددددت 
ی پرغ  روشدددددددنا دسدددددددشش را روی بازوی کرد. با دیدن چهرهیم

 او گذاشت و گ ت: 

؟ بار اوله دار  ای  یم - شدددده شددددهرتون رو به م  معرقن کتن
ب ن . اصددددددددال ای  شددددددددهر شددددددددما جای ت ری  و شددددددددهر رو یم

خوا  جوونن کن  و جا ای قشنگش دیدنن    داره؟ یم
 رو ببین . 
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دلهره زیاد مال تهش  گرفته بود با ای  مال لبخند  روشدددددددددددددنا از 
 روی ل  نشاند به خواسته

 
اش ت  داد. در تما  طول کمرنا

زد و از جا ای دیدنن شددددددهر برای  مسدددددد رش مسددددددت  مرب یم
ن  گ ت. با اینکه نگران بود، متوجه گذر زمان نشددددددددددددددددد. در بی 
ی  لبخندی   درون دسددددددددشش قرار گرفت. شددددددددت 

مسددددددددت  شددددددددکالنر
 ه نگاه متعکاش زد. مادرانه ب

تا نرسددددددددددددددردی  ای  رو بخور. وگرنه باید یه تخت    کنار  -
ن برای تو رزرو کن .   آرمی 

دلشدددددددددددددددوره و مال تهش  امانش را بریده بود. با اینکه مریل به 
ی  او را  خوردن آن شددددددددددددکالت نداشددددددددددددت، لبخند مهر.ان شددددددددددددت 
.انش را معتدل کرد. تا اینکه  ی  شدددددددددن ضن  سدددددددد ر  کرد. شددددددددت 

ی برمددارسدددددددددددددددتددان توق  کرد. بددا دیدددن تدداب وی تدداک ددددددددددددددد رو.رو 
.ان ق اش باال رفت. قبل  برمارسدددتان بدنش سدددسدددت شدددد. ضن
ی  را گرفت. امرد  س دسددددددددددددت شددددددددددددت 

از پراده شدددددددددددددن، با اسددددددددددددتر
داشدددددددددددددددت، دسدددددددددددددددتان گر  ای  زن مهر.ان به او قوت و توانانی 

ی  پ    ببخشددددد. شددددت 
 ایش را  سددددته و باز کرد تا به او ب شددددتر

 سددددت. پراده که شدددددند، سددددوز رسدی اطمینان د د، کنارش 
 اش را سریل زد. زدهصورت یخ
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روشدددددددددددنا جون دل  روشدددددددددددنه با خوشی از ای  برمارسدددددددددددتان  -
ون یم . نگران نباش و قوی باش. بت   آنی

ن  ر قدیم بریم  شد. تر برداشته یمداشت، قد  بعدی سنگی 

کن  یدده دیوار نددامرن  ج وی پددا ددا  جون نددداره. مس یم -
 را   رو گرفته. 

 ی  لبخند ت  ن روی ل  نشاند. آیه از ته دل کشرد. شت  

 اتو روی    بچیتن و دیوار  سدددددددددازی، یه تا وقتر غصددددددددده -
ی مس دیوار پردرد ج وی را ت رو یم ه و درد ب شدددتر گت 

، یمکتن اما ا ه غصددددهیم تونن ازشدددون  اتو زیرپات بچیتن
. ای  به تو و تصددددددددمرمت   بهتر

 
یه پل  سددددددددازی، برای زندگ

 دار 
 
ه، دیوار رو.روت بدددداشددددددددددددددددددده یددددا یدددده پددددل برای  سدددددددددددددددتا
فت!   پ رسی

زن دوسدددددددددددددت داشدددددددددددددتتن با  ر کالیم که از د انش خار  ای  پت 
بخشرد. رسی به تخیرد مرفش شدد، به دلش آرا  و قرار یمیم

 تکان داد و گ ت: 

 ای  دیوار داره راه ن س  رو بند مراره!  -

 دیوار رو خراب ک  تا راه ن ست باز  شه.  -
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 مددده زخ  خورد ،  م شددددددددددددددددده منتظر یددده نور امردددد وقتر از  -
  بذاره و بگه بود . منتظر بود ، یا دسددددددددددددددددت روی شدددددددددددددددونه

 بردار شو، کابوست تمو  شده... 

ی  و خودش را در دسشش جابکا  در ما  که ساک لباس شت 
کرد، ن س زنان رو.روی برمارسدددددددددتان ایسدددددددددتاد. با چشدددددددددمان یم

 پراشک گ ت: 

 کابوس  تمو  شد، تع ت  شد.  -

ی  دسشش را روی بازوی او گذاشت.   شت 

توکل به خدا ک . از خدا بخواه که تقدیرت رو به خونر  -
 رق  بزنه. 

 م شددددددددددددددده بعد از ِگ ه و شدددددددددددددددکایت دلش به وجود خدانی گر  
شد که مهر.ان ش در ق   او منعکس شده بود. اشکش را یم

 پاک کرد و وارد مرا  برمارستان شد. 

تا ماال صددددک   پوسددونده توک   به خداسددت. ا ه ن ود،  -
 بود . 

ی  لبخندی زد و  مرا ش وارد سددددددددداختمان برمارسدددددددددتان  شدددددددددت 
شددد. نزدیک غروب بود و النر برمارسددتان خ وت بود. ق اش 

.انش باال رفت. نگا ش نگران به  ر سددددو کشددددرده نر  اراده ضن
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شددددددددد تا باجه اطال ات را پردا کند. صدددددددددای گرفته و لرزانن یم
ن را دید. اسمش را صدا زد. با نگ ایه به سمت راسشش، ما ی 

 ایش ور  کرده بود و چشدددددددددددمانش کاسددددددددددده ی زیاد پ  از گریه
 خون بود. به آنن در آغوشش فرو رفت. 

قر.ونت  شددددددددد ، دوسدددددددددت جون. بمت   برای دلت که ای   -
 مدده  ددذاب کشدددددددددددددددردددی. ای  مصددددددددددددددد بددت هم بود، رس  مددا 

 اومد؟

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

یز  ممنون از  مرایه و ای  پارت تقدی  به ز ره صدددددددددابری  ا 

 ❤❤❤پرا  پرمهرت

 پروانه قدییم✍

 

 90#پارت
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ن با مهر.انن دسددددددشش را دور  صددددددور ش بوسدددددده باران شددددددد. ما ی 
 صورت الغر و کشرده او قاب گرفت و  گ ت: 

ی  - ن خریل دل  برات تنگ شددده بود. بدون اینکه به ک دد چت 
؟  مش یم ، ککددا رفتر

 
ترسدددددددددددددددرددد ، جواب ت  ن  رو ندددی. با

 فتر که  رچکس از جات ختر نداره؟ککا ر 

. ماال که اینکا .  - ه ندونن  بهتر

مندددده تو و ق ددد  مهر.وندددت  سدددددددددددددددشر . فکر  - تدددا آخر  مر رسی
ن برای! ممنون که اومدی. نیم  کرد ، به خاطر آرمی 

ن بند دلش را پاره کرد.  ن بود. ظا ر ما ی   نگراِن ماِل آرمی 

 مادرو پدرت ککان؟ -

ن رسازیر شد.   اشک ما ی 

ال مامان بد شددددددددددد، توی اورژانس رس  وصددددددددددل کردن، بابا م -
 پ ششه. 

ی نکرده؟ - ن چطوره؟ از ص ح تغیت   آرمی 

ن با چشددددددددمانن که اشددددددددک را مهمان خود کرده بود، رسی  ما ی 
 تکان داد و گ ت: 
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خواد چشدددددددددددددددمدداش رو بداز  مون طور کدده بود... انگددار نیم -
کندددددده. بعددددددد از تمدددددداس بددددددا تو، دکتر اومددددددد بدددددداالی رسش، 

ی نکرده ا ه تا فردا ای  یم گ تر  وشدددددددددرارش  یچ تغیت 
ن اومدن سددددددددددددددطح  وشددددددددددددددراریش  طور بمونه، امتمال پایی 

  ست. 

 بند دلش پاره شد. 

 شه ببینمش؟یم -

ی  شددد. با  ن تازه متوجه مضددور شددت  تعک  نگایه به او  ما ی 
 کرد و رو به روشنا پرسرد: 

 اون خانو ،  مراه تو.ه؟ -

 او و .  -

 تا ماال ندیدمش.  -

ی ،  مه -  ی پدرمه.  مه شت 

ی  روی  ی ، شددددددت  ش و خوش آمدگونی به شددددددت  بعد از اموالتم
ن و روشددددنا به  صددددند  انتظار النر برمارسددددتان نشددددسددددت. ما ی 

قرار داشت، رفتند. سمت آسانسوری که گوشه راست النر 
ن با یا دو ن ر ب   کرد تا باالخره  شددددت شدددد شدددده اتاق  ما ی 

 ای وی ه ایسددددتادند. روشددددنا با دیدن آن  مه سددددر  و مراقبت
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ن وصددددددل بود، ق اش تت  کشددددددرد. صددددددور ش   که به آرمی 
 
شدددددد نا

ون زده بود. آ  دددددددددی الغر شدددددددددده بود و اسدددددددددتخوان گونه اش بت 
اراده به وید. نر سددوزان از درون شددکمش به سددمت صددور ش د

 سمت در اتاق مرکت کرد. پرستاری کنارش ایستاد و گ ت: 

-  .  باید گان بپوشی

 سدددددددددته لباش که دسدددددددددشش بود را گرفت و به سدددددددددمت اتاقر که 
س تما  وجودش را در برگرفته   دایشش کرد، راه افتاد. اسدددددددددتر

لرزید. ادک   را به دسدددددددددددددددت گرفت و روی مچ بود. زانوانش یم
یاد کرد و وارد اتاق شدددددد. صددددددای کش ش  دسدددددتانش زد. خدا را 

 ق اش را یم
 
شدددد رد. روی صددددند  کنار تخت نشددددسددددت. دلتنا
چند ما ه را با اشک دا ن فرو ریخت. دسشش را پ ش برد تا 

اش را نوازش کند. م رمش ن ود اما ق اش پریدهصورت رنگ
ن یماو را م ر  دانسدددددددددت. با انگشدددددددددت روی تری  مرد روی زمی 

اش بپرچد. با رد تا بوی  طر در بیتن ابرو ایش دسدددددددددت کشددددددددد
 بغض و آرام ی  کر  اسمش را صدا کرد. 

ن جان،  ایزدِل روشنا. بردار شو. تو که انقدر ت بل  - آرمی 
، بدددده فکر مددددادرو خوا رت  ن ودی. بدددده فکر م  ن سدددددددددددددددتر

 باش... 
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بغضدددش ترکرد و اشدددک دیدش را تار کرد. با خشدددونت اشدددکها 
ما  آن   ت مایه که او را خواسددددت به اندازه ترا کنار زد. یم

 از نزدیک ندیده بود، تماشایش کند. با گریه زمزمه کرد: 

ی. تقدددیر  - ی، ندده اینکدده از دنرددا دل بتر رفت  کدده از  دل بتر
شددددددده جنگرد. چشدددددددماتو باز ک   ایز . تا    ن ودی ، نیم

. تو رو بددده اون ابدددد  شدددددددددددددددقدددت توی ق ب  یم ن مونددده، آرمی 
 ، چشمات رو باز د شقر که توی ق بمونه، قسمت یم
ن  کدددددده تو زنددددددده بدددددداشی و ک . آت ش بدددددده جون  نزن.  می 

ن دلخوشی یم تون  تا سدددددددددددددال ، برای م  کافره. م  با  می 
آخر  مر رس کن . بده اون خددای بداال رس قسددددددددددددددد ، دیگه 

ی از ای  دنرا و آدماش نیم ن خوا . چشددددماتو باز ک  و چت 
 . بذار برای یه بار دیگه اون دو تا جا   سل رو ببین 

 

🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 به جمع ما 
 
ای  پارت تقددی  به تمدا  دوسدددددددددددددددتانن که به تازگ

ن   �🤗🨍�پیوسیر

 �🥳🥳🨊😊�کا شدن کانالمون مبار   ۴  
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 91#پارت

 

 

ددددت نگا ش را  دسدددددشش را مران مو ای نرمش فرو برد. با مرسد
دددددددددددددت روی روی جزءبه جزء صددددددددددددددور ش چرخاند. اشددددددددددددددک مرسد

بود. صدددددددددددددددور ش جاری شدددددددددددددددد. ق اش در مال مچاله شددددددددددددددددن 
ن سش بند آمده بود. از م  که به ای  مرد داشت،  ذاب 

 وجدان داشت. با بغض کنار گوشش زمزمه کرد: 

ن به خاطرت، پا روی تمو  اصول اخالقر  گذاشت .  - ب ی 
، روشدددددددددددددنات داره به خوا رش خرانت  ن بردار شدددددددددددددو و ب ی 

 کنه. یم

ار بود. ای  گریه آرامش به    ن    تبدیل شددددددد. از خودش بت 
ی ق   ش بود.  دسددددددشش را روی صددددددور ش  ا خواسددددددتهنوازش

اش گذاشددددددددددت. پرسددددددددددتار وارد اتاق شددددددددددد. دسددددددددددت روی شددددددددددانه
 گذاشت. 

.  ایز  ا ه یم -
 
، باید از خاطراتتون با خوای کمکش کتن
ی که براش مه  بوده. با گریه کاری پ ش نیم ن  ره. از چت 
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وا رش بدددددددا نوزادش در خدددددددانددددددده منتظر مردش بود و او... خ
 منق   شد. از روی صند  ب ند شد و گ ت: 

 تون ... باید بر نیم -

ن به سمشش آمد.   به رس ت اتاق را تر  کرد. ما ی 

 هم شد  ایز ؟  نوز پنج دقرقه نشده!  -

ن را که یم اش  شددددد ند، کنار خواسدددددت روی شدددددانهدسدددددت ما ی 
خ س به صددددددور ش زل زد. با بغض  زد. ایسددددددتاد و با چشددددددمانن 

 نالرد: 

ن م  دار  بدددده رؤیددددا خرددددانددددت یم - تون  کن ! م  نیممددددا ی 
 مول رؤیا باش . از  نخواه... 

ن با چشمانن گردشده گ ت:   ما ی 

ن یددک روز پ ش رؤیددا ن ود.  - ای  چدده مرفردده، روشدددددددددددددددنددا؟ آرمی 
ددددددددددی ق ول نداشدددددددددددت. در ای  مدت از  اصدددددددددددال رؤیا رو به  مرسد

تع   خاطری به خوا رت نداشت. در دوری تو داغون شد. 
کل ای  چند ماه فقط سددددده بار وارد اون وامد شدددددد و صددددددای 

 د واشون توی کل م ل پرچرد. 

 ر هم باشددددددددددده االن از رؤیا یه بچه داره. باید برای اون بچه  -
 پهدری کنه یا نه؟
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متاسددددددددددددددد انه متر به اون بچه     القه نداره. بار ا گ ته،  -
سددددددددددددددت و ازش متن ره، درسددددددددددددددت وندهاون بچه یه مهمون ناخ

ن رؤیدددددددا. راسدددددددددددددددشش رو بخوای  یچ کددددددددو  از مدددددددا منتظر   ی 
 اومدنش ن ودی . 

با شددددددد ردن ای  مرب دلش برای آن نوزاد تازه از راه رسدددددددرده، 
تر از او، آن نوزاد بود کدددده در دل پدددددر و سدددددددددددددددوخددددت. برچدددداره

 خانواده پدری جانی نداشت. 

  مرس رؤیاست. م  -
ً
 ... در  ر مال اون قانونا

ن مران مرفش پرید:   ما ی 

تو  یچ خردددددانتر مرتکدددد  نشددددددددددددددددددددی، روشدددددددددددددددنددددا! تو از روی  -
ن تالش کردی. ای  مس  انسدددددددددددددددددان تدددت برای زندددده بودِن آرمی 

 مزخرب رو از خودت دور ک . 

! سخته برا . نیم - ن  تون ، ما ی 

ن با بغض او را تکان داد و م تمسانه گ ت:   ما ی 

ن  - ن به خاطر چنی  ه؟  برات سدددددخت ن سدددددت، آرمی  م ددددد بمت 
ن برات مه  ن سدددددددددددددددت؟ لعنت به اون رؤیا که  زنده بودِن آرمی 
. اینو   م شدددددده اسددددددمش    با    ذابه. تو مول اون ن سددددددتر

 دون .  مه یم
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ن برا  مهمه. ب شدددددددتر از  مه دنرا. ا ه بهوش براد و م   - آرمی 
 خوره. باالی رسش باش ، ب شتر لطمه یم

 ه  ق  کشرده شد. پا تند کرد به سمت راه پ ه که دسشش ب

کن ، تو رو جون  ایزتری  کسددددددتر روشددددددنا التماسددددددت یم -
 ناامرد  نک . تمو  امرد ما به تو بود. 

ن کرد.   روشنا نگایه پردرد به صورت رس  ما ی 

 ا . امردتون به خدا باشه. م   بندِه مقت  چه کاره -

ی  ایسدددددددددددددددتاد، به رس ت از پ ه ن رفت. وقتر کنار شدددددددددددددددت   ا پایی 
ی  روی پا ایستاد. زانوانش خ  شد   . با کمک دست شت 

  مه باید بری .  -

ی  با تعک  نگا ش کرد.   شت 

 به ای  زودی؟  -

ن تکان داد.   با گریه رسش را رو به پایی 

ن  - ب ددده، دیگددده طددداقدددت مونددددن نددددار . بودِن م  کندددار آرمی 
 ناجوره. 

ی  ابرو در   کشدددددرد. دسدددددت او را گرفت و روی صدددددند   شدددددت 
ه شد   و گ ت: نشاند. به رو.رو خت 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 398  

؟ -   نوز  به فکر رؤیانی

ی  سدددددددت  که به دنرا اومده. بدون  - ب شدددددددتر به فکر اون دختر
 بابا چه دنرای زشتر رو باید تکر.ه کنه. 

ن دنرا رو به اون بچه تقدی  یم - ! دقرقا داری  می   کتن

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 دددددددددایدددددددددز مدددددددددمدددددددددندددددددددون از  zahraایددددددددد  پدددددددددارت تدددددددددقددددددددددیددددددددد  بددددددددده 

 �😘😘😍� مرا یتون
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ه شد.  ی  خت  ت به شت   با مت 

 م ؟!  -
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آره، تو! وقتر کاری که از دسشت برمراد رو انکا  ندی، اون  -
شدده... اونوقت تا آخر  مرت خودت بچه بدون بابا بزرگ یم

دددت امروز و رو برای مرگ  شددددقت نیم . تا ابد در مرسد بخ ددددی
سدددددددددددددددوزی. م  ماضن بود ، جون  رو بد  تا ای  سددددددددددددددددا ت یم

ن  ه. نشددد که زنده بمونه. خدا به تو فرصدت   زنده بمونمسددی 
داده،  س اسدددددددددددددددت اده ک . چون داغ  شدددددددددددددددقدت رو ببیتن تازه 

 فهیم، چقدر درد و اندوه االنت در برابرش کمه. یم

رسش در مددددددال ان کددددددار بود. مرددددددان برز  گت  کرده بود. راه 
درست و غ ط را گ  کرده بود. ترس از لغایدن، پای ماندنش 

ی  مس کرد. دسدددددددت را سدددددددسدددددددت کرد. جدال درو  ن ش را شدددددددت 
 روی دستان رسدش گذاشت و زمزمه کرد: 

راه درسددددددت، نکات جون اون جوونه، متر ا ه سدددددده  تو  -
 نباشه. 

ی  دودو یم ن ن س زنان نگا ش در چشدددددددددددددددمان شدددددددددددددددت  زد. ما ی 
خودش را به صددند  آنها رسدداند. با دیدن آن دو ن س رامتر 

ن زد و روی پا ن ی  زانو به زمی   شست. کشرد. کنار شت 

 مدده خددانو ، شدددددددددددددددمددا راضددددددددددددددد ش ک  بموندده. تنهددا امرددد مددا  -
 روشناست... 

ن گذاشت.  ی  مادرانه دست روی شانه ما ی   شت 
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 ست. امردت به خدا باشه، بنده وسر ه -

 دون ، امددددا تنهددددا ک ددددددددددددددد کدددده یمیم -
 
ن رو بددده زنددددگ تونددده، آرمی 

 برگردونه، روشناست! 

 روشنا تمو  تالشش رو برای زنده موندنش یم -
ً
کنه. مطمئنا

بهش م  بدید، شدددددو  بدی بهش وارد شدددددده. از صددددد ح توی 
 سددددددددددددددد ر ندا هدانن    مایدد بر  دت 

 
 ول و وال بوده. خسدددددددددددددددتا

 شده. 

 روشنا ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

ن کدده بهوش یم - ر  بدداالی رسش تددا وقتر بهوش بردداد.  می 
 ته باشرد. براد، دیگه از  توق  نداش

ن بددددا غ  نگددددا ش کرد. بوسدددددددددددددددددده ای گر  روی صدددددددددددددددورت مددددا ی 
اش نشددددددددددددددددانددد. م  شش را بدده جددان دختر  تزری  کرد و زدهیخ

 گ ت: 

د ، کاری که باب دلت نباشدددده ازت باشدددده  ایز . قول یم -
 خوا . نیم

منددددده از م  تر کدددده دریددددافدددت کرده بود، رسی تکددددان داد و  رسی
 نگا ش را به سمت در ورودی چرخاند. 

 گرد . باید کیم  وا بخور . دو.اره بریم -
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ن یمپا ای سددددددددسددددددددت و نر  کشددددددددرد. انگار کل رمقش را روی زمی 
 ایش آویزان چند پاره استخوان تر  خورده بود. با ما رچه

ن از  ر قد  توقع داشددددت اسددددتخوان  ا خرد شددددود و روی زمی 
   بهاشدددد.  وای رسد زمسدددتانن را که به ریه کشدددرد، ن سدددش 

ن زخ  کهنه د ان باز کرده بود. دلش جا آمد. با دی دن آرمی 
کرد، ای   شدددد  ک   وای  اشددددقر کرده بود.  ر چه تالش یم

 شدنن ن ود! 

ن را  ن نشددددسددددت. تاروپودش اسدددد  آرمی  ده دقرقه بعد کنار آرمی 
ون زده دسددددددددشش فریاد یم کشددددددددرد. با انگشددددددددت روی رگهای بت 

 کشرد. اشک مرست صور ش را سوزاند. 

مت، یادت، خاطراتت، نگا ای توی   ن   زار بار اسددددددددد -
ت رو خط زد  اما یک     خط خ  برا   اشدددددددددددددددقونه

خاطر ای   شددقر که توی ق ب  جا باقر موند.  زار بار به
خوش کرده، خود  رو لعنددت کرد  امددا نتونسدددددددددددددددت  از تو 

 دل بکن . 

داد را خودش رو کیم ج و کشدددددرد. دسدددددتانش که بوی  طر یم
 نالرد.  ج وی بیتن او نگه داشت. با بغض

. تو دیگه تنهاترش نک . یادته  - ن شاپرکت تنها شده، آرمی 
، شدداپر ؟ یادته از دسددشت شددا   م شدده به م  یم گ تر
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؟ به  گ ته بودی، شدددد ، چرا اسدددم  رو صددددا نیمیم کتن
شددددددددددددددداپر  نماد آدمای مهر.ونه و مهر.ونن تو، م  رو یاد 

 شاپر  میندازه

 

 93#پارت

 

 

ن برد. دلش غن زد برای یدددک بوسددددددددددددددددده! ج یمرسش را کیم پدددایی 
ای از او غارت شدددددده بود. نگا ش روی ل های خشدددددک بوسددددده

ه ماند.   او خت 

 ایز  بردار شددددددددددو و یکبار دیگه شدددددددددداپرکت رو صدددددددددددا ک .  -
دردت به جون ، نذار توی غر.ت نداشدددددددددددشنت ب شدددددددددددتر از 
ای   سوز . ا ه ای   ش  نابودگر داره تو رو به ای  روز 

و از ق بت خط بزنه م  خوا   شددددددددددِ  میندازه، از خدا یم
تا تو به آرامش برش. چشمای  سیل نازت رو باز ک  و 
ن شددددددددددددداپر  تنهای پرشدددددددددددددکسدددددددددددددته چطور برات  زوجز  ب ی 

 کنه. یم
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 ایش را کنار زد. اشدددددک دیدش را تار کرد. با خشدددددونت اشدددددک
 داشت. از بغض سنگیتن که گ شیش را یم

 
د، مس خ ا  فرسی

ا  رو شدددددددددددددددد  و تو نبدداشی دیگدده ط و  وجود نددداره. دنردد -
کنددده. ازت دور بود  امدددا تمدددا  مددددت ق ب  ظ مدددت پر یم
د( ای  تپش برای تو یم ددی تپرد. )دسدددشش را روی ق اش فرسد

رو مدیون تو  سدددددت . بردار شدددددو و مردونه برای زندگرت 
بکنگ. یادته چه آرزو انی داششر . پاشو و اون آرزو ا 

 رو تنهای انکامش بده... 

خت گذاشدددددددددددددددت و زار زد. نا     افتاد. رسش را روی تبه   
ن را مدا  زمزمه یم کشدددددددددددددددرد. کرد و آ ش درونش ز.انه یمآرمی 

ن با چشددددددددمان پراشددددددددک از دیدن مالش دلخون شددددددددد. به  ما ی 
ون براورد. دیدن زجری که  پرسددتار اشدداره کرد، او را از اتاق بت 

کشددددددددددرد برای او که سددددددددددالها دوسددددددددددتانه کنارش بود، روشددددددددددنا یم
 سخت بود. 

* 

ن در ق اش فرو رفددت.  ددای مددادمرب ی ز رآ ی  رش چون تت 
ه شددددددددددد. پ   نیم زد. توق  بهت زده به صددددددددددورت مادرش خت 

ن درخواستر را نداشت.   چنی 

 ش ردی هم گ ت ؟ -
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 رنگش به زممت تکان خورد.  ای نر ل 

 تون . نیم -

. تدددددا گ یم - خوای ای   مددددده خواری و  لدددددت رو بدددددایدددددد بتونن
؟  ت مل کتن

 تا وقتر که...  -

 خش  دسشش را روی رانش کش.رد و ضکه زد:   ما با 

دددددددددددددد مرد  داره، یم - ل ِد لعنتر  رسد ن ه. ای  بدددار کج بددده متن مت 
ای رسددددددددددددددده! ا ه شددددددددددددددددنن بود، تا ماال باید یه نشدددددددددددددددونهنیم
دیدی. از تو بعرده... تونی که اون  مه مغرور بودی، یم

 کنه. چطور ای   مه  لت ا یشت نیم

ورت دختر اشدددددددددددددددک از چشدددددددددددددددمان زیبایش فرو ریخت. به صددددددددددددددد
ه شد.   زیبایش خت 

 شه. با دیدن ای  بچه ق   سنگش، نر  یم -

 ما با خشددددد  از روی مبل ب ند شدددددد. چرهن به دور خود زد و 
 مو ایش را به چنگ گرفت. 

-  ، اون بدبخدت به خاطر دردی که روی دلش گذاشدددددددددددددددتر
کندده. توقع داری بددا داره بددا مرگ دسددددددددددددددددت و پنکدده نر  یم
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ی   مه درد شددددددددددددددددده، ای که وجودش با   ادیدن بچه
 شه؟ دلش نر  

.ه م کیم کش.رد.   با خش  روی رس رؤیا ضن

خددداک بررست کددده ای  قددددر خودت را کوچردددک کردی.  - -
فهیم؟ دیگه  یچ جانی توی ق   اطرافرانت نداری، یم

تر از خودت بددا اون نقشدددددددددددددددده کورقن کدده بددا اون آد  کور 
 و جانی توی 

کشدددددددددددردی، خودت رو به شدددددددددددرطان فروختر
 نداری.  ق   آدما 

ه شد.   رؤیا با ن رت به او خت 

درسدددددددددت مول خودت.  مون طور که تو تونسدددددددددتر با ای   -
، من  یم  کتن

 
 تون . مس زندگ

 ما با خشونت به او مم ه کرد. با مرص چند با به بازوی و 
ل شده، غرید:  .ه زد و با صدانی کنتر

 صور ش ضن

 ادامه داد .  -
 
ن ه ، پدرت  اشدددددددددددددددق  بود که به ای  زندگ

 ر م برات نموندددده، جز ن رت و خشدددددددددددددددیم کددده توی تو 
زنه. م  جای وجود تما  ا ضدددددددددددددددای ای  خانواده مش  یم

ن    از فشددددددددددددددار روه به اون خانو  بود  وقتر بچهشددددددددددددددهی 
ون. گرفت  و پرتدت یممدال مر تاد، دمدت رو یم کرد  بت 
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ونت  نذار توی چشددد  درو مسدددایه با خواری از خونه بت 
 . ن  کین

 

 94#پارت

 

 

نوزاد که ب ند شددددددد،  ما سددددددکوت کرد. با مرص  صدددددددای گریه
ون زد. ق   رؤیا تت  کشددددددرد.  لباسددددددش را پوشددددددرد و از خانه بت 
ه شددددددد. از  مو ایش را به چنگ کشددددددرد و به نوزاد گریانش خت 
ای   مدده  لددت و خواری خسدددددددددددددددتدده شدددددددددددددددددده بود. چهددار روز از 
زایمانش گذشدددددددددددددته بود،  یچ کس به دیدنش نرامده بود. ا ر 

مددددددداندددددددد، مع و  ن ود، چددددددده بالنی رسش یممدددددددادرش کندددددددارش ن
 آمد. یم

در برمارستان غریبانه منتظر بود تا پدرشو رش برای  سشیه 
ایط    ک ددددددددد رساغش را  مسددددددددداب پردایش شدددددددددود. در آن رسی
نگرفدددت. مدددادرش تمدددا  مددددت کندددارش مددداندددد و خودش  اینددده 
ن متر  برمدددارسدددددددددددددددتددان را پرداخددت.  یچ کددددا  از خدددانواده آرمی 

ن در ت  تن مال او و نو  سدددددددرده بودند. از وقتر آرمی  زادش را نتم
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ی شدددددددددددد، پنج روز و از روز زایمان خودش  برمارسدددددددددددتان  سدددددددددددتر
چهار روز گذشددته بود اما  یچ کدا  از افراد خانواده به خانه 
ن ق اش را بدده درد آورده  برنگشدددددددددددددددتدده بودنددد. مددال خراب آرمی 
، او بودهر برایش  ن بود. ق ول ای  کده بدا د  مدال خراب آرمی 

 دردناک بود. سخت و 

آن مرد مهر.انن که او  اشقش شده بود، در ای  مدت چند  
ن تبدیل شدددددددددددده بود. مقرقت ت خ  ما ه به  یوالنی خشدددددددددددمگی 

تر از ز رمار روزگارش را مدادرش بررسش کش.رد وکدامش را ت خ
کرد و چه شدددددددد!! در چند رمان خوانده کرده بود. چه فکر یم

ا ای  ات اق برای شددود.  س چر بود، ن رت به  شدد  تبدیل یم
  اشددددد  او نشدددددد؟ زیبانی 

ن توانسددددت اش یماو نر تاد؟ چرا آرمی 
ی  گاینددددده برای لرزانددددددن ق اش بود و   یچ وقدددددت ای   بهتر

ن را نر  نکرد.   زیبانی به کارش نرامد و ق   آرمی 

ن در نوزادش از گریه ی زیاد رس  شددددددددددددددده بود. با غیم سددددددددددددددنگی 
اش گرسدددددددددنهاش را در د ان دختر  آغوشدددددددددش کشدددددددددرد و سددددددددد نه

کش چر  خورد.  گذاشددددت. نگا ش روی صددددورت زیبای دختر
هاش مک یمبا ولع به س نه نوشرد. با ی جانش را یمزد و شت 

کوچکش را نوازش کرد.   چشددددددددمان پراشددددددددک صددددددددورت فرشددددددددته
دلش برای او سدددددددوخت. از ته دل روشدددددددنا را ن ری  کرد. ا ر او 
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ن یمن ود، خوشددبخت ا   شددد. وجود او بتری  آد  روی زمی 
دددددددددددددد  شدددددددددددددددد، ک ددددددددددددددد او را نبیند. افکار مسدددددددددددددددمومش دنبال مقرصد

گشت، چه ک  بهتر از روشنا که بر کس خودش در دل یم
  مه جا داشت. 

وقتر کودکش بدده خواب رفددت، گوشی بدده دسدددددددددددددددددت گرفددت و 
ای گذاشددددددددت. بعد از شدددددددد ردن چند انگشددددددددشش را روی شددددددددماره

 ای در گوشش پرچرد. زنگ صدای خسته

، قطع یمچته باز؟ ِنک و ناله ک -  کن . تن

سدددددددددددددددوز  اون وقت توقع داری لعنتر م  دار  توی آت ش یم -
 برات چهچهه بزن ؟

 صدای ن س  مرقر که مخاطاش کشرد در گوشش پرچرد. 

 ددر غدد دد  کددردی بددرای دل خددودت کددردی، مدد  فددقددط  -
 کمکت کرد ... 

 مران مرفش پرید. 

، توی آشددغال توی گوشدد  خوندی. تو بودی که یم - گ تر
 رو با جنگردن به دسدددددددددت برار . تو 

 
باید سدددددددددهم  از زندگ

 بودی ای  راه رو نشون  دادی. 

 صدای بدی مانند باد معده در گوشش پرچرد. 
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ه، آویزون. گ بود، مسددددددددددادت  مه  - زارت... خ ه شددددددددددو دختر
  تا وجودش رو به آت ش کشدددددددددرده بود؟ م  فقط کمکت کرد
، کاری یم . ا ه زیادی زر بزنن کن ، اون آت ش رو خاموش کتن

 .  برای  م شه الل شی

. بده  مده یمدیگده از تهددیددت نیم - گ ، ای  ترسددددددددددددددد ،  وضن
 .  نقشه رو تو، توی رس  انداختر

ن چندددد روز یمم  رو کددده یم - تونن شدددددددددددددددنددداش؟ مرب بزن ب ی 
. بتمرگ نر 

رو داریدددت صددددددددددددددددددا بچدددهبرای اون بچددده مدددادری کتن
 بک . 

ه شددد. مال ک دد  تماس قطع شددد و  ا  و وا  به گوشی خت 
را داشددددددددددددت که از پا در  وا آویزان شددددددددددددده بود. دنرا دور رسش 

س زیددداد مدددال تهش  گرفدددت. نددده راه  س یم چرخردددد. از اسدددددددددددددددتر
داشددت نه پ ش. مران برزهن سددوزان گت  کرده بود. به سددختر 

ه داشدددددددت، از روی مبل ب ند شدددددددد. زایمان ط ر  تنها خونر ک
 از  س  کار ای خود بر.راید. رو.روی یم

توانسدددددددددددددددت به رامتر
روشدددددددونی ایسدددددددتاد و در آینه به خود نگاه کرد. در چشدددددددمان از 

ه ی ن ود. رسارس درد بود و آن برق خت  کننددددده سدددددددددددددددددداب ، ختر
دت آنچه در تقدیرش ن ود. در ای    ت ماه و اندی که  مرسد

ن پا گذاشددددددددددددته بود، به معنای و   آرمی 
 
اق  جهن  را به به زندگ
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چشددددددددددددددد  دیده بود. دیگر توان روی پا ایسدددددددددددددددتادن نداشدددددددددددددددت. 
د نده اما واقعرت م ض بود. ک دد  ای مادرش تکانمرب

ن خانه  در چنی 
 
ن او را دوست نداشت. زندگ ای جز  ذاب چت 

ن به دیگری نصدددددددددیاش نیم کرد. روز گذشدددددددددته برای دیدن آرمی 
ن و آقای شدددددددددددکری اجازه دیدار با  برمارسدددددددددددتان رفته بود، ما ی 

ن به خاطر  ن را به او ندادند. دلر شان ای  بود، مال آرمی  آرمی 
ی برای مال او  او بد شددددددده و بودِن او در کنارش خطر ب شددددددتر

آمد. دسدددددددت از پا درازتر برگشدددددددته بود. وقتر به به مسددددددداب یم
ی ن ود. ق اش رجش  یم کرد، دیگر از آن امساس گذشته ختر

ش شدددددددددددده بود. باید از جنگردن فقط خواری و خ ت نصدددددددددددیا
 گرفت. تصمر  درستر یم

 

 95#پارت

 

 

ون آمد به  شدددددددددددددت رسش نگایه انداخت. چنان از اتاق که بت 
آرا  و معصدددددددددددددددومانده خوابردده بود، کدده دلش برای آن آرامش 
 خوانر را داشدددددددددددددددددددت. بغض 

ن غنج رفدددددت. در دل آرزوی چنی 
ن مانند صددخره اش سددنگیتن ای بزرگ روی ق سدده سدد نهسددنگی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 411  

مرقر کشددددددرد، اشددددددک چشددددددمانش را پاک کرد و کرد. ن س  یم
ن برگشت.   به سمت ما ی 

ی   - باید امرد  به خدا باشه. م  دیگه باید بر .  مه شت 
 خسته شده و توان موندن نداره. 

ن بوسددددددده اش نشددددددداند. با چشدددددددمان پراشدددددددک ای روی گونهما ی 
 دست روی صورت خ سش کشرد. 

ممنون کدده زممددت کشدددددددددددددددردددی و اومدددی. ای  لط ددت رو  -
کنر . ا دددددده در مورد خوا رت فراموش نیم  یچ وقددددددت

مرب بدی زد ، ببخشدددددددددددددرد. تو  م شددددددددددددده در ق   ما جا 
 داری. 

ی ارشرا در به سمت راه پ ه را ش را کج کرد. س نه به س نه
د مونی که از سدده سددال پ ش با او رو.رو نشدده  آمد. ارشدرا  رسد
ات زیادی  بود. از دیدنش شدددوکه شدددد. در ای  سددده سدددال تغیت 

د بود. مو ددایش را مش سددددددددددددددد ردددی ن زده بود و در او شددددددددددددددددا دد
تر کرده بود. صددددورت کشددددرده جوگندیم مو ایش او را جذاب

ه ا به  مراه بیتن و چشددددددمان درشددددددت و تت  ن و برا اش با نگایه تت 
خوش فریم کدده بدده لط   مددل جراه روی صدددددددددددددددور ش بود، 

کشدددددددددددددددرددد. بدددا دیددددن او ابرو ددای جدددذبددده و قددددر ش را بددده ر  یم
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داد. لبخنددددددد رسدی روی لدددددد  نشدددددددددددددددددددددانددددددد. اش را بدددددداال  ال 
 چشمانش روی صورت او چرهن زد و گ ت: 

؟ خورشدددددددددددددددرددد از کدددو   -  مو، خونر
مشدددددددددددددددتدداق دیدددار دختر

 طرب ط ش  کرده ای  طرفا پردات شده؟

ی ن کشرد و به لباس دکتر ه شد.  ر دو نگا ش را پایی  اش خت 
برادر ط   سددددددددددد ت خانواده مادری به رشدددددددددددته پزشدددددددددددا  القه 

ای که برابر او معذب بود.  م شدددده از جذبه نشددددان دادند. در 
کرد. در ای  داشددددددددددددددددت،  راس کوچا در دلش امسدددددددددددددددداس یم

مدت مضدددددددددددددددور او در خانواده را به طور کامل فراموش کرده 
 بود. 

 سال .  -

ر پوسددددددت صددددددور ش را یم ن ش مانند اشددددددعه لت  ن سددددددوزاند. نگاه تت 
 جرأت نگاه کردن به صور ش را نداشت. 

 ؟  رک... مشکیل پ ش اومده -

ن تکان داد و گ ت:   رسش را رو به پایی 

دددددددددددددد رؤیا توی کماسدددددددددددددددت. اومد  به  - ...  و ...  مرسد ن آرمی 
  راد ش! 

 ابرونی باال داد و با پوزخندی گ ت: 
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  س رؤیا ککاست؟ چرا تنها اومدی به دیدنش؟ نکنه...  -

 دست و پایش به لرز افتاد. از انگ و ماشره  راس داشت. 

 دیدنش برا . خوا رش اینکاست. از  خواست به  -

 از ارسالن ش رد ، غیبت زده. ککا بودی؟ -

ه شد. ابرویش باال پرید و نر   اراده به چشمانش خت 

 مگه براتون مهمه؟ -

 دسشش را به سمت راه پ ه گرفت و گ ت: 

 اینکا جای درستر برای مرب زدن ن ست. برا بری  اتاق .  -

 باید بر ...  -

ش مرب را در د ددانش ق ددل زد. دسدددددددددددددددددت  ن رسدش بدده نگدداه تت 
اش در آمد و  مرا ش به سدددددمت اسدددددارت دسدددددت گر  مردانه

راه پ ه کشددددرده شددددد. توان مقاومت در برابر قدرت دسددددتانش 
را نداشددددددددددددددددت. خون در رگهایش منکمد شددددددددددددددددد. رو.روی اتاق 
ویایشش که ایسددتاد، نگا ش به رسدر  اتاق افتاد. با ش و سدده 
سدددددددددددددددددال سددددددددددددددد  تخصدددددددددددددددا گوارش داشدددددددددددددددددت. تددا آن ل ظدده از 

دانسدددددددددددت. وقتر وارد اتاق شدددددددددددد، آب نیمتخصدددددددددددصدددددددددددش  یچ 
 د انش را قورت داد و گ ت: 
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 ی را ه...  مرا   خسته -

  انی که شاید برات جال  باشه. با ات مرب دار . مرب -

ن ندار . ما تا  - بعد از ای   مه سددددددددددال دوری، مرقن برای گ یر
 به امروز دو کال  با   مرب نزدی . 

-  . ن   شی 

 

 96#پارت

 

 

را وادار کرد، ب شدددددددددددد ند. ارشددددددددددددرا رو.رویش ت ک  صدددددددددددددایش او 
ن اشدددداره کرد و  نشددددسددددت. دسددددتانش را در    قالب کرد، به مت 

 گ ت: 

شدددددددددددددددکالت بردار، رندددگ بددده رو ندددداری. چرا انقددددر الغر و  -
 ن ر  شدی؟ یک ل ظه نشناختمت! 

ن مرب  انی را نداشدددددددددددددددت. کالفه در ای  زمان موصددددددددددددددد ه چنی 
 پاسخ داد: 
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ی بدددایدددد از بقرددده مددداجرا س. وقتر از ن ود  بدددازخ  زمونددده - ختر
 .     ختر داشته باشی

 او و . ختر که دار  اما دیدن تو در ای  جا، متعکب  کرد.  -

 گ ت  که...   -

 دسشش را باال برد. 

. یددده فکر نیم - کرد ، کددداری کددده رؤیدددا بدددا تو کرد و تالقن کتن
 شناختمت! جوره دیگه یم

د.   ت ش به لرز افتاد. دستانش را در    گره زد و فرسی

 م  مول رؤیا ن ست . فقط برای خوب شدِن ماِل آ...  -

  ر هم باشه بدون اطال  خوا رت اومدی، درسته؟ -

م  دیگه خوا ری به اسددددددددددددددد  رؤیا ندار ، ای  موضدددددددددددددددش  رو  -
 کن .   ت ما ه دار  با خود  تکرار یم

 ارشرا به صند  تکره داد و گ ت: 

ی در اصل ماجرا نداره.  -  تکرار تو توفت 

کشدددددرد از ای  که ارشدددددرای  م شددددده سددددداکت از  مه ابرو در    
 باختر بود و بازجونی یم

ن کرد،  صددددددتر شددددددد. با ل   تندی چت 
 گ ت: 
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بعد از ای   مه سددددددال اومدی، بازجونی م ؟ اصددددددال الز   -
 ب ن  به شما جواب  س بد . نیم

 لبخندش کش آمد. 

. از دیدنت شددددددددددددددوکه شددددددددددددددد . ب شددددددددددددددتر توقع  - نیومد  بازجونی
 ین  تا تو! داشت ، رؤیا رو بب

. درسددددت مول م . فکر نیم - کرد  توی ای  برمارسددددتان باشی
 . یز رفتر  چند سال پ ش ش رد  به روستا ای تتر

 اون مدت طرم  بود و برگشت .  -

 از جا ب ند شد. دستر روی مانتشیش کشرد و گ ت: 

 از دیدنت خوش ال شد ، دیگه باید بر .  -

 ارشرا از روی صند  ب ند شد و گ ت: 

، چرا؟ نوز   -  مول ساب  از م  فراری  ستر

ابرویش باال پرید. در برابر او  م شدددددده معذب بود. خشددددددونت 
 زد. در کال  و نگا ش مش  یم

گ نداششر  که بخوا ...  -  تا به امروز مرب مشتر

 ارشرا قدیم به او نزدیک شد. لبخندی زد و گ ت: 
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ن خا  شددددددددددده، بتونن با  - فکر کن ، ماال که   نت از آرمی 
. اطرافران  ت ب شتر مراوده کتن

ه شد.  ت به چشمانش خت   با مت 

 م  باید بر .  -

س زیاد، پایش به گوشددددددددده  به سددددددددددمت در مرکت کرد. از اسددددددددددتر
اش به چارچوب در اصدددددابت کرد چارچوب در گت  کرد. شدددددانه

و ت و خورد. دسدددددددددت ارشدددددددددرا او را به سدددددددددمت  ق  کشدددددددددرد. با 
شدددددددددددددددود.  ک ه خود را جمع و جور کرد تا از بند تار ایش ر ا 

از درگاه در که رد شددددددددددددددد، صدددددددددددددددای ارشددددددددددددددرا او را به ایسددددددددددددددتادن 
 واداشت. 

 ب نمت. خونه آقاجون یم -

 ر . اونکا نیم -

ری. چون جددددانی جز اونکددددا و خوندددده مددددا نددددداری. مددددادرت یم -
ای برای خودش تهردده کندده. فکر نکن   نوز نتونسدددددددددددددددتدده خوندده
 ی رؤیا پا بذاری! برای دیدنش به خونه

خون در رگهایش منکمد شدددددددددد. نگا ش روی صدددددددددورت مردی 
تری  مرد خدددددانواده بود، چر  خورد. از نگددددداه و کددددده مت ددددداوت

م دددد که در کالمش نه ته بود، ترسددددرد. برخالب ارسددددالن او 
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خریل تودار و خشددددد  بود.  یچ وقت با ک ددددد از خانواده گر  
 با برادرش ارسالن    رابطه خونر نداشت. نیم

 گرفت. متر

 امافظ. خد -

 به امرد دیدار.  -

 

 97#پارت

 

 

بددددا زانوانن لرزان ت وخوران بدددده طبقدددده  مک  رسدددددددددددددددرددددد. تمددددا  
ی  با  ای بدنش سدددددددسدددددددت و نر ما رچه مال شدددددددده بود. شدددددددت 

دیدددنش از روی صدددددددددددددددنددد  درون النر ب نددد شددددددددددددددددد. قدددیم ج و 
 رفت. 

ن گچ دیوار شده!  -  چقدر دیر کردی؟ چت شده؟ رنگت  ی 

 ارشرا رو دید .  -

ی  ک  یم فکر کرد و گ ت: شت 

  رس   مواممدت؟ -

 ب ه.  -
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 خ  مگه لولوخورخوره دیدی؟ -

نه... از دیدنش شدوکه شدد . بعد از چند سدال با ا  مرب  -
 زد. 

ی  خندید و دسشش را روی بازوی او گذاشت.   شت 

 انگار ای   رس موت خریل ترسناکه که رنگت پریده؟ -

 ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

 و یاد دراکوال میندازه، از  س رسد و خشنه. راسشش م  -

امت کنر . نه تو مال خونر برات مونده  -
ه بری ، اسددددددددددتر بهتر

 نه م  جونن توی پا . 

ی بود، رفت. از  ن خان   سددددددددددددتر  که شددددددددددددهی 
ن به اتاقر قبل از رفیر

آقای شددددددکری جشیای اموالش شددددددد و خداماف ن کرد. آقای 
ن انداخت و    گ ت: شکری نگا ش را پایی 

ی از خدا یم -  ا رو در تقدیرت قرار بده، دختر . خوا ، بهتر
ن برا   ممنون که زممت کشدددددددددددددددردی. تا آخر  مر  مول ما ی 

منده  ت شدی  و  ق بمون پ ش تو.ه.  ایزی. با اینکه رسی

 ممنون پدرجون...  -
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ل  فرو سدددددددت. به  ادت یک سدددددددا  که  روسدددددددش بود، او را 
بود که  زار ن س از او گرفته پدرجون صدا کرد. امروز روزی 

شددددددددددددددددد. چگونه ای  بدن  نوز رسپا بود، برایش جای تعک  
 داشت. 

 کن ، وظر ه بود. خوا ش یم -

 به  مرسش اشاره کرد و گ ت: 

خورد. مر  بردار ن سدددددددددددت، ی تورو یم م شددددددددددده غصددددددددددده -
 ببینه تو اومدی. دلش برات تنگ شده بود. 

در خواب لبخندی زد و نگا ش را به صدددددددددورت تکرده زنن که 
  مرقر فرو رفته بود، دوخت. 

 من  دل  تنگ شده. زمونه کاری کرد...  -

مرفش را خورد. رسی تکان داد و با یک خداماف ن کوتاه از 
ی   شدددددددددددت در منتظرش بود. با    از  اتاق خار  شدددددددددددد. شدددددددددددت 
ون زدند. ن س  مرقر کشددرد. رو به  سدداختمان برمارسددتان بت 

 آسمان نگایه کرد و زمزمه کرد: 

 نوز آزمونت تمو  نشددددددده؟  نوز باید تاوان گناه  خدایا  -
 نکرده رو بد ؟
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ن تاک  دسدت باال برد. نگاه  آیه از ته دل کشرد و برای اولی 
چرخرد.  ای آشنای شهر یم ا و کوچهپرغمش روی خرابان

 ای  انی که سددددد ول ا بود. آد ای  شدددددهر، شدددددهر  خاموش دل
اقت گو ر نانر بدنشددان از دروغ و ریا سدداخته شددده بود. صددد
 بود که فقط روی کاغذ نوشت ش زیبا بود. 

تددداک ددددددددددددددد کددده از مرکدددت ایسدددددددددددددددتددداد نگدددا ش بددده انتهدددای کوچددده 
 سددددددددددددددددددت پر از خدددداطره نگددددایه انددددداخددددت. دیگر اشدددددددددددددددا در ب 

چشمانش باقر نمانده بود تا مرست خاطرات خوب گذشته 
ی  را به دسدددددت گرفت و  را از خود دور کند. سددددداک لباس شدددددت 

ای که  نوز ویالنی باقر مانده بود، ا خانهبه سدددددددددددددددمت در  تنه
ی  با دقت به اطراب نگاه کرد و گ ت:   مرکت کرد. شت 

گ ت، شددددما    توی ای  خونه شددددما کدو  بود؟  یل یم -
 کوچه  سشرد. 

باانگشدددددددددددددددت آپارتمان را که به اندازه چهار در با انتهای کوچه 
 فاص ه داشت، نشان داد. 

 جا بود. ای  -
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 یماالن ما -
 
 کنه؟ متما خریل تنها مونده! درت ککا زندگ

 از اطال انر که به دست آورده بود، زمزمه کرد: 

ای که قرار بود، خونه م  باشه، کنار خوا ر  توی خونه -
 مونده. 

با دست آپارتمانن که رو.روی آپارتمان خودشان بود را نشان 
 داد و گ ت: 

 طبقه چهار  ای  آپارتمان.  -

ی  ن م کرد و د  اش گذاشت. ست روی شانهشت 

ی که از دسدددددددت رفته رو نخور یه روزگار... غصددددددده - ن ی چت 
ن ق دد  مهر.ونددت نگدداه یم کندده و جدداِن دل . خدددا بدده  می 

ی  کندده. از م  ای   ددا رو نصددددددددددددددد دد  دل مهر.ونددت یمبهتر
مرب رو به یادگار داشدددددته باش. ق بای شدددددکسدددددته جایگاه 
د ، خددددداسددددددددددددددددددت و خدددددا  وای اون دل رو داره. قول یم

ای کرده، خودش بدددده اون فتندددده گرفتددددار  رکس  ر فتندددده
شددددددددددددددددددددده. خدددددددا مکر  مکرکنندددددددگددددددان رو بدددددده خودشدددددددددددددددون یم
گردوندده. بددا غصدددددددددددددددده خوردن، فقط خودت رو نددابود بریم
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. انقدر گریه کردی که پ کات کتن و دشم  شاد یمیم شی
 ور  کرده... 

خواسدددددددددددددت. از  س به خودش دلداری داده دلش دلداری نیم
ز ب شددددددتر در باتالق درد فرو رفته بود، از  مه بود و روز به رو 

ن دل بریده بود.   چت 

ی که برا  مه  بوده.  - ن دیگه دل برید  از ای  دنرا و  رچت 
تر از اونره که بخواد شما نگراِن م  نباش. پوست  ک  ت

 بالنی رس  براد. 

ی  با مهر.انن دسددددددددت رسد روشددددددددنا را در دسددددددددت گرفت و  شددددددددت 
د.   فرسی

 در  شددددددددددددادی به رومون  سددددددددددددته یم -
شدددددددددددده، خدا  ایزدل ، وقتر
کندده امددا انقدددر مددا بدده اون در ای بدده رومون بدداز یمدرای دیگدده
ه یم ب نر . دنرا با ریای ، در دیگه رو نیمشددددددر  و اشددددددک یمخت 

یتن و ت  ن رو با    داره. ا ه ای  تضددداد ا  شدددادی و غ ، شدددت 
 شه. کننده یمنباشه دنرا خسته

ل  از  مه شدددکسدددته. متر از خود  که انقدر سددداده و  مه د -
 اب ه بود . 
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فهم  چه م ددددددد داری. شدددددددکسدددددددت سدددددددخته، برای دختر  یم -
 مهر اما بدتر از شدددددددددددددددکسدددددددددددددددت اینه که مدا  بهش فکر کتن و 

 .  برای آرامش و موفقرت خودت کاری نکتن

صددددددای باز شددددددن در و نگاه متعک  پدر.زرگش، آن دو را به 
 سکوت وا داشت. 

؟ خواب نیمشت   -  ب ن ؟ی  خودنر

ی  به آنن در آغوش برادر فرو رفت و ص نه ای امساش شت 
 لرزید. پ ش چش  روشنا شکل گرفت. صدای پدر.زرگ یم

ای جددداِن برادر، خوش اومددددی... کددداش ختر داده بودی،  -
 کرد . زیرپات قر.ونن یم

با اضافه شدِن  ایزجون به ص نه  اشقانه خوا رو.رادری 
ن وی صددورت تکاشددک شددوق ر  تکشددان جاری شددد. برای اولی 

دید. صورت بار بود، پدر.زرگش را تا ای  مد شاد و خندان یم
 ر چهارن ر از اشدددددددددددددددک شدددددددددددددددوق خ س بود. بعد از   ت ماه 
ن بدددار، دلش از شدددددددددددددددددادی  ایزانش غنج رفدددت. پددددر  برای اولی 

اش را بزرگ با چشمان پراشک او را در آغوش کشرد. پ شانن 
 بوسرد و گ ت: 
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.ون قددددمدددت  ایز . وجودت  م شددددددددددددددددده پراز برکدددت و قر  -
 شادی بوده و  ست. 

 ا گوش سددددددددددا تر کنار آنها نشددددددددددسددددددددددت. در سددددددددددکوت به مرب
داد. با دیدن سا ت که نزدیک شش بود، از جا ب ند شد. یم

 کر ش را روی دوش انداخت و گ ت: 

 ر . با اجازه م  دیگه یم -

ای شددددددددددددید پدر.زرگ و  ایزجون مواجه شدددددددددددد. لبخ ند با ا تر
 روی ل  نشاند و گ ت: 

 
 کمرنا

مون . قبال با مینا  ما نگ کرد . امشددددددددددددد  پ ش مینا یم -
 گرد  پ شتون. زن  و بریمفردا یه رس به برمارستان یم

  ایز با نارامتر گ ت: 

ی دختر ؟ -  تو از ما دلگت 

ل  فرو  سدددددددددت. دلگت  ن ود، تنها کسدددددددددانن که در آن ات اق بد 
ن دون ر  بودند. ای  خانه دیگر   شدددددددددددددت و پنا ش بودند،  می 

برای او مددددخم  خونر ن ود. بعدددددد از دقددددایقر چدددداندددده زدن برای 
راضن کردِن آنهددددا خدددددامدددداف ن کرد و از آن خدددداندددده پرخدددداطره 

ون زد. خدداندده ای کدده موددل گددذشدددددددددددددددتدده دلش را بنددد بدداغچدده و بت 
 کرد. ش نیمساختمان قدییم
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** 

 

 99#پارت

 

 

زمزمه  دستانش را روی رسش گذاشت. ن س  مرقر کشرد و 
 کرد: 

 شد . کاش  اشقش نیم  -

.  شدد  شددما از نظر م    - کاش خوا ری به اسدد  رؤیا نداشددتر
تری   شدد  بود. مر  که چشدد  مسددود زمانه زیباتری  و پاک

 نتونست خوشبختر شما رو ببینه. 

ه شد.   غ تر روی تخت زد و به صورت گرد و تهل مینا خت 

وکالت باش . خوا  از ای  به بعد فقط به فکر درس و یم -
، یه جانی خوند  ا ه یم  شادی داشته باشی

 
خوای زندگ

 ا. خریل فکر زندگرت رو به  دفت گره بزن نه به آد 
 تری  راه  مینه. کرد . دید  درست
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 مینا رسی تکان داد و گ ت: 

-  
 
ا تمو  زنددددگ مون رو بددده پدددای چددده خوب گ تددده. مدددا دختر

شددددددددددددددد . یم ریای  که خریل رامت از کنارمون رد مردانی یم
ن برچاره ن ودا... اشددددددشباه برداشددددددت  ال ته منظور  به آرمی 

 .  نکتن

ن نامزد شدند، رابطه درد مینا را یم دانست. از وقتر او و آرمی 
و  کرد و ای  رابطدددده روز بدددده روز  دوسدددددددددددددددتددددانهددددای بددددا کرددددان رسی

ی ج  ددددد که او با نامزدش تکر.ه نکرده تر شدددددد. رابطه می 
شدددددددددددد و از تغیت  دود دوسدددددددددددال یمبود، مینا تکر.ه کرده بود. م

ی ن ود.   موضع ای  دوستر به نامزدی ختر

خوای کنردددد؟ تدددا گ یمچرا شدددددددددددددددمدددا  شدددددددددددددددقتون رو   تن نیم -
 یواشا به دیدنش بری؟

گدددددده چطوری   تن کن  وقتر خودش راضن ن سددددددددددددددددددددت. یم -
 کندددده. یمازدوا   شدددددددددددددددقمون رو کمرنددددگ یم

 
گدددده توی روزمرگ

 ه. گت  پوسه و بوی نا یمدالمون یم

ای از مو ای فردار مینا را به دسدددددددددددت گرفت اخیم کرد و طره
 و کشرد: 

؟تو چرا سکوت یم -  کتن
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 ای باال انداخت و پاسخ داد: مینا شانه

گدده امددل ن سدددددددددددددددت  کدده بخوا  بددا دو مرب  رنر هم بگ ؟ یم -
 شدددق  رو تات کن .  شدددق  توی ق بمه و با  ر روشی بتون  

 د . به تو نشون یم

ره که داره؟ آخه  شددددقر که  شددددشش تعهد و ای  چه دیدگا  -
مسدددددددئولرت نباشددددددده،  شددددددد  ن سدددددددت. وقت برماری و نارامتر 

خواد پ شددددددددددددددددت باشدددددددددددددددده؟ وقتر یه کاری پ ش براد و چطور یم
ن از ای  شهر  شه، اونوقت تک ر  تو و  شقر  مک ور به رفیر

شدددده؟ از دو سددددال پ ش،  ا به پاش ریختر هم یمکه ای  سددددال
الراسدددت و تو رو توی ای  رابطه نگه به فکر مهاجرت به اسدددتر 

 داشته. 

دون . بددددده من  گ تددددده کدددددارامو ردی  کن ، بعدددددد از خود  یم -
 اینکه کارای اون ردی  شد و رفت، بر  پ شش. 

ابرو باال داد. آیه کشددددددددددرد و دو.اره کمرش را به  شددددددددددک تخت 
 چسباند. نگا ش به سق  بود. 

ت - ن رو در  تو    گولش رو خوردی، میندددا؟ تو کددده  مددده چت 
ای  دوران تقدددددددددیمش کردی، چطور رامددددددددت ای  مرب رو 

؟  اق تت هم یمیم ؟ ا ه بره و تو نتونن بری هم شدددددددده؟ با زنن
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ای  بابای سختگت  و ای  جامعه به شدت سنتر که ما داری ، 
 روز ای بدی پ ش رو داری. 

منقن نگددددددداه نک . شدددددددددددددددددددددایدددددددد من  بتون  بر  و از ای   مدددددده  -
ی رامت شددددددددددددددد . کران  رو  مه جوره جذب خود  سدددددددددددددددختگت 

 کرد . ک وتر ج د خودمه... 

 آیه از ته دل کشرد و گ ت: 

 ا نباش. توی ای  زمونه دیگه ای  دلخوش به ای  مرب -
تر از مرب معتن نداره. کافره یه دختر لوند و خوشدددددددددددددددگل

 تو... 

 انی که روزی اراده مربدسشش را روی د انش گذاشت. نر 
سددددددددددددشش گ ته بود. صدددددددددددددای رؤیا به خودش گ ته بود را به دو 

 گرفته مینا مالش را بد کرد: 

آر  و  تو دیگه اینو نگو... درسدددددددددددددددته به روی خود  نیم -
ترس . م  که تما  زنانگر  رو به پاش ریخت ، خودم  یم

خوا  به ز.ون برار . ب شددتر از تو دلشددوره دار ، فقط نیم
تون  از ره. انقدر  اشددقشد ، نیمکران زیر بار ازدوا  نیم

دون  ا ددده بره بدددایدددد تدددا آخر  مر تنهدددا د  برونمش. یمخو 
 بمون ... 
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شدددددددددددددددددد، دلش برای میندددا و تنهدددانی کددده در آیندددده نصدددددددددددددددیاش یم
سدددددددددددددددوخددددت. در ای  شدددددددددددددددهر سدددددددددددددددنتر بدددداکره بودن دختر یا از 

ی کددده از دنردددای مالک  بود. میندددا بدددا تدددختت 
 دددای انتخددداب دختر

خواسددددددددت به مرب مکازی گرفته بود، ریسددددددددک کرد. دلش یم
 در گوشش خوانده بودند. دلش گو 

 
 ش کند تا آنچه از بچا

ن  م شددددددددده یم - گ ت، بهت گ ته بود ، پا نده بهش. آرمی 
شددددون زنه با  رب خانوادهاسددددتقال  که کران ازش د  یم

ن خونه مکردی گرفت. درسدددددددددددددته  در تضددددددددددددداده. برای  می 
پره اما توی ای  شددددهر    موندگار  شدددده، تا چند  رز نیم
 یم

 
ای  طور رابطه داشته باشرد. ا ه  خواید با   سالع

 آد؟دونن چه به روزت یمباردار   ی و اون نخواد، یم

 

 100#پارت

 

 

 مینا آیه کشرد و گ ت: 

ن صدددددددد بت کن  تا کیم با کران مرب یم - خواسدددددددت  با آرمی 
بزنه و دلش رو به ازدوا  نر  کنه. درست  مون روز که 
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ه، کردددان   بددده دیددددن کردددان اومددد تدددا آدرس تو رو از م  بگت 
ن و  مددده مددداجرا رو براش گ دددت تدددا  بردش  شدددددددددددددددددت یددده مت 
ب همدده مددالددت چقدددر بددده و ازت دسددددددددددددددددت بکشدددددددددددددددده. یهو 
ن بر   مالش بد شدددددددددددددددد و به ای  روز افتاد. االن  کران  ی 

ددد یم گه، دونه.  مش یمز رمار شددددده و خودش رو مقرصد
 زد . کاش مرقن نیم

ابروی روشددددددددددنا باال پرید. با شددددددددددتاب به سددددددددددمت مینا چرخرد و 
 ید: غر 

  مون روزی که توی کما رفت، ماجرا رو فهمرد؟ -

 آره  مون روز فهمرد.  -

 ق اش تت  کشرد. با بغض گ وگت  به آرایم پرسرد. 

-  ، مگه  مون روز توی دانشددددددددددددددگاه ماجرا رو فهمردی، نگ تر
؟ م  فکر کرد   مون موقع بهش گ تر یم

 
خوای بهش با
 دیگه نر 

ن  خرال شده! و آرمی 

دو دل بود . وقتر دلرددل تورو بدده کرددان  خواسدددددددددددددددت  بگ  امددا  -
گ ت ، اون  مرب تورو ق ول داشددددددددددددددددددت. گ دددتر بدددا فهمرددددن 

ن اصدددددددددددددددددل مددداجرا، رؤیدددا کدددارش بیخ پرددددا یم کنددده و ممکنددده آرمی 
ش بزنه و ای به رؤیا و بچهدیوونه بازی در براره و صدددددددددددددددددمه
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گناه، سکوت ی نر اوضا  بدتر از بد  شه. به خاطر اون بچه
 کنه.   کردی  تا زایمان

ن یم - گ ددت، رؤیددا بعددد  س چرا اون روز بهش گ ترددد؟ مددا ی 
ن بد شدددددده و توی کما رفته، مالش  از اینکه فهمرد، مال آرمی 

 بد شده و زایمان زودرس ط ر  براش پ ش اومد! 

اون روز بددا رؤیددا د واش شددددددددددددددددده بود و رؤیددا برای اینکدده دل  -
ن  سدددددددوزه، گ ته بود، روشدددددددنا شدددددددهر رو تر  کرده و دی گه آرمی 

و به  نوان  مرست ق ول کتن رسه باید م دسشت بهش نیم
... اون  دیوونهو برای بچه وار پ ش کران اومده ت پدری کتن

بود تددا آدرس تو رو پردددا کندده. آخدده چنددد روز قبددل گ تدده بود، 
ه، ا دده بچدده خودش رؤیددا زایمددان کندده، از بچدده  سدددددددددددددددددت یم گت 
ه و رؤیا رو طالقباشدددددددددددددددده، شدددددددددددددددناسدددددددددددددددنامه براش یم ده. یم گت 

 تر از ت مل دشم شه. گ ت، ت مل رؤیا براش سختیم

بمت   برای دلش. م  تاوان گناه مادر و پدر  رو داد ، اون  -
 تاوان هم رو داد؟

مینددا دسددددددددددددددددت نوازش روی مو ددایش کشدددددددددددددددرددد. آیه از تدده دل 
 کشرد. 

ا دیگه فکر نک .  - ن  به ای  چت 
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 به مینا نگایه کرد و گ ت: 

 ی ماجرا رو بگو! بقره -

خواسدددددددددشر  فکرش رو ب شدددددددددتر از قبل به    باور ک ، ما نیم -
ی از جددددا و مکددددان تو نددددداری ، بدددداورش  بریای . اول گ تر  ختر
نشددددد و التماس کرد. کران مک ور شددددد تا دلرل رفتنت رو بگه 
ن خواسددددددددددددددددت دیگده فکر تو رو نکنده و بده فکر پدری  و از آرمی 

 کردن برای اون بچه باشه... 

ش روی گونه لغاید. دسدددددشش را اشدددددک دا ن از گوشددددده چشدددددم
د و ادامه مرب مینا را خودش با درد تکمرل  دددددی روی ق اش فرسد

 کرد. 

بعددددش ق اش طددداقدددت نیورد و تدددا مرز مردن رفدددت. الیه  -
بمت   برای دل پردردش کددده بدددا شددددددددددددددد رددددن اون مرب هم 

تر اون گناهفهم . از  مه نر کشرده! دردش رو خوب یم
تر م  جونختبود که توی تقدیر م  اومد. از  مه سددددددددد

 بود  که  رچر  نشد. 

 مینا ن م کرد و با دست روی بازویش کش.رد و غرید: 
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خواستر خ ه بابا... پوست و استخوون شدی.  نوز یم -
ای    رست براد. خش.ه مدا  زیر رس  بودی بالی دیگه

 و دکتر جونت زنده نگهت داشت. 

ای رسداد و مینا برای  وی کردن مال و  وای روشددنا خنده
ن شدددددددددددد و روشدددددددددددنا اخ  کرد.  روی تخت پرید. تخت باال و پایی 

 بیتن روشنا را با دو انگشت کشرد و گ ت: 

ی از ای   رس موی  اشقت نشد؟ -  دیگه ختر

 

 101#پارت

 

 

ای غرید: چپ  چپ نگا ش کرد و دسشش را  س زد. با ا تر

شددددددددددددددددددده. ا دددده مرب اون  وضن رو نزن کددددده مدددددال  بدددددد یم -
 نداز . ببینمش ت  توی صور ش نیم

 مینا با تعک  نگا ش کرد. 

ه؟ -  چرا؟ نکنه به اون مشکوگ، چون دکتر
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آیه کشددددددرد و با مرص مو ایش را چنگ زد.  مانطور که به 
ه بود، اشک از گوشه چشمش رسازیر شد.   سق  خت 

 ه دیدن  ایز رفت ؟یادته، اون روز از دانشگاه ب -

ش.  - آره، قرار بود، در مورد مدددا دددان و اون ویال سدددددددددددددددشال بتم
س .   فراموش  شد ازت بتم

اون روز  ایز مالش بد بود. به زور تونسدددددددت  از زیر ز.ونش  -
 مرب بکش . 

 خ !  -

ه. اون ویال خورد، روا ما ان از ای  ماجرا نر قسددددددددددددددد  یم - ختر
ان نر  هری پدددددددر  رو در برابر مرو پدددددددر.زرگ  برای اینکدددددده جتر

کرده، مددا ددان بکندده، بدده مددا ددان  دددیدده داده. مددا ددان ق ول نیم
مقاومت نشددددددددددددون داده. پدر.زرگ ک رد رو به ارسددددددددددددالن داده تا 
مدا ان رو راضن کنده. اون روز کده  ایز مداجرا رو از ز.ون م  
شددددددد رد، به دیدن ما ان و فرناز رفته بود.  یچ کدو  از مکان 

 . ن ارسدددالن نتونسددته بود، راضددد ش کنه تا  اون ویال ختر نداشددیر
 ک رد رو ق ول کنه و ک رد دسِت ارسالن بود. 

ت روی تخت نر  ن شددددد به چشددددمان پر اشددددکش مینا با مت  خت 
ه شددددددددددددددد. بغض راه ن سددددددددددددددش را بند آورده بود. صدددددددددددددددایش  خت 
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دار شددده بود. مینا اشددک صددور ش را با مهر.انن پاک کرد خش
 و گ ت: 

نه    در ای  نقشدددددددددددده یا خدا... یعتن مسددددددددددددادت  اشددددددددددددقا -
اب کرده؟  کور  دخرل بوده؟ خودش ا تر

رسی تکان داد و به سددددددددددددمت مخال  غ ت زد. پ   روی    
 گذاشت و زمزمه کرد: 

 ایز ازش پرسدددددددددددددددرده، خودش زیر بار نرفته. امتراهر به  -
ن روش  و واض ه. مینا، از  اب اون ن ست.  مه چت 

ا تر
چرا  کشدددد .  مه طرفه زخ  خورد  و  نوز دار  ن س یم

 تهه؟ای  ق   وامونده  نوز یم

 مینا دسشش را روی بازوی او گذاشت و نوازشش کرد. 

 الیه بمت   برای دلت. هم کشردی تو؟ -

ای کدددداش کیم دل و جر.ددددت داشدددددددددددددددت . از ای  کشدددددددددددددددور فرار  -
 کرد  و دیگه  یچ راه ارتبایط با خانواده نداشت . یم

؟ -   س چرا از  ایز نارامتر

 و گ ت: ن س  مرقر کشرد 

از  خواسدددددددددددددددددددت بدددده روی ارسدددددددددددددددالن و  مواممددددد نرددددار .  -
ن یم  اونا    مر ته.  ایز سوخیر

 
گ ت، آت ش توی زندگ
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م  رو دیددددد، بدددداز  از  سدددددددددددددددکوت کردن خواسددددددددددددددددددت. اون 
، م  و سوزوند و با خرال رامت به کار و زندگ ش  وضن

دلرل ن ود. چپ و چسددددددددددددددبرده. اون  مه دلسددددددددددددددوزیاش نر 
ش به خاطر  ذاب  مهراسدددددددددددددددت خونه ما آویزون بود. 

یتن کردن. به خرالش راه براش  وجدانش بود و خودشددددددددت 
ه... باز شده و یم  تونه، دل  رو بتر

صدددددددای زنگ گوشی با   شددددددد، نگا ش را به سددددددمت گوشی 
سددوق د د. با دیدن شددماره ناشددناس گوشی را خاموش کرد و 

 گ ت: 

 ش . خوا  یه چرنر بزن . دار  بیهوش یممینا جون یم -

ن مینددا از  ن رفددت و روی  شدددددددددددددددا کدده روی زمی  روی تخددت پددایی 
 انداخته بود، دراز کشرد. 

بددخددواب  ددایددز . بددخددواب کدددددددده دنددرددددددددای خددواب، بددهددتر از  -
 برداریه. 

 ای داغ و سددددددددنگی ش را روی    گذاشدددددددت. ل ظانر که پ  
در برمارسددددتان باالی رس آرمی ش نشددددسددددته بود را به یاد آورد. 

نشد، چه وقت چنان م و یادآوری آن ل ظات بود، متوجه 
 به  ال  رؤیا پا گذاشت. 
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** 

 

❤❤❤❤❤❤ 

 دددددددددایدددددددددز مدددددددددمدددددددددندددددددددون از  abdiایددددددددد  پدددددددددارت تدددددددددقددددددددددیددددددددد  بددددددددده  

 �😘😘� مرا رت

 

 102#پارت

 

 

داد. صددددددددددای مداه از فاصددددددددد ه نزدیک گوشدددددددددش را خراش یم
 ای زنانه مالش را منق   کرد. دسددددشش روی صدددددای ضددددکه

 ای پرپر را کنار زد. به سدددددددددددنگ سدددددددددددراه مزار چرهن خورد و گل
  ایش لرزید. نا  روی سنگ قتر نگاه کرد و شانه

رفتر و تنهاتر شددددددددددددد . کاش بودی و دسددددددددددددتای گرمت پناه  -
، برا   شددددددددد. با دل پرغم  یم تمو  اشددددددددشبا انر که داشددددددددتر

  ایزتری  بودی... 
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دا ن رفت ش تددددا  م  وجودش را سدددددددددددددددوزاندددده بود. مضدددددددددددددددور 
شددخضدد آن سددوی قتر نگاه پرخونش را باال کشددرد. با دیدنش 

 ایش منکمد شددددددددددددددددد. بعد از   ت ماه و اندی خون در رگ
اش رو.رویش قرار گرفت. نوزادش را الی پتوی دشم  خونن 

اش به سددددددددددددختر باز  ای ور  کردهود. پ  صددددددددددددورنر پرچرده ب
توجیه  ایش خوابرده بود. با نر شدددددددد. ت  دا ن  شدددددددت پ  
ه شدددددددددددددددددد. بددایددد آن ن جددا را تر  یمبدده مزار خت  کرد امددا پددای رفیر

نداشدددددت. منتظر مرکت بعدی دشدددددم ش بود. پ    سدددددت تا 
ش به مرکت درآید.  ن  ز.ان تند و تت 

-  !  سال  آب ر

گشدددددددددددددددود. با تردید و اندوه    ایش را از   نرمش کالمش پ  
فراوان نگا ش کرد. چشدددددددددددددددمان پرخونش ق   رؤیا را لرزاند. 
ای   مان خوا ری ن ود که کمر به شددکسددت ش  سددته بود. ده 

تر و تکرده  تر بود. با بغض زمزمه کرد: سال پت 

دوندد ، دلددددددددت رو خددون کددرد . قدد ددددددددِ  مددهددر.ددونددددددددت رو یم -
 شکست . م ... 

وشددنا فقط یک سددشال سددکوت کرد. در     خسددته و پردرد ر 
شدددددکل گرفته بود، ای  ناخوا ری منتظر شددددد ردن چه پاسددددد ن 
بود؟ دل ماندن نداشدددددت. دلش برای دیدن آن نوزاد پرچرده 
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کشددددددددرد. دسددددددددت خودش ن ود.  اشدددددددد  بچه بود، در پتو پر یم
ن باشدددد. ماندنش  مخصدددوصدددا که آن بچه از رگ و ریشددده آرمی 

شددددددددد. قصددددددددد ب ند شدددددددددن با   خرد شدددددددددن شددددددددخصددددددددیشش یم
شت که رؤیا با دستر که آزاد بودر دسشش را گرفت. دست دا

 زد. رسدش به یخ طعنه یم

خوا  بعددد از ای   مدده مدددت بددا ددات مرب بزن . ای  یم -
  مه مدت ص وری کردی، چند دقرقه    روش. 

اش  ای آرا  ناخوا ریصددددددددای مداا مزام  شددددددد ردن مرب
  کشدددددددددددددددرد. نابود. اسددددددددددددددد  خوا ر را با وجود رؤیا به لک  نیم

، دنرانی از 
خوا ر مرمت داشددددددددت.  شددددددددت ای  نسددددددددات خونن

 شددد  و صددد ا به صددد  ایسدددتاده بود. با صددددانی گرفته و خ ه 
 ر.ط گ ت: به پتو اشاره کرد و نر 

سدددددددددددددددتون نیم - ، نبددایددد نوزاد بدده ای  کوچرا رو بدده قتر
دونن

ی؟ مادرت اینو بهت نگ ته؟  بتر

از رسدی کالمش خودش به لرز افتاد. ک مه )مادرت( را با درد 
 بران کرد. 

ب ن . باید میومد . دونسدددددددددت ، تو رو اینکا یمگ ته اما یم -
 یواشا اومد . 
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 داد. ابرونی باال داد.  نوز    کار ای یواشا انکا  یم

خوا .  رکاری بخشددددردن  کار سددددختره. ازت بخشددددش نیم -
شدددددددددددددددون بددد ، م      سدددددددددددددددت . کرد  برای ای  بود کدده ن

ن اول یه تون  ق  یم  ا رو به سمت خود  بکش . آرمی 
شددددددددددو ر خوا ر بود. اما رفتار خش ش با تو دل  رو مالش 
ددای دانشدددگاه دوسدددت شدددد ،  یچ کدو   داد. دو.ار با  رسد
ن مردی  ن رو نداشدددددددددددددددشند. دل  چنی   و نرمش آرمی 

مهر.ونن
خواسدددددت. مهر.ون و  اشددددد  پ شددددده، صددددد ور و نکر . یم

ن  دددددددددددای دورو.ر  توی صددددددددددددورت زن و  می  که برخالب  رسد
ای دیگدده نگدداه نیم ک  کرد، بدده دل  نشدددددددددددددددسددددددددددددددددت. ک دختر

ن خوب باید  مسددددددددادت توی دل  ز.انه کشددددددددرد. چرا  رچت 
 شد. نص   تو یم

 انی که چون تت  در از جا برخاسدددددددددددت. ت مل شددددددددددد ردن مرب
رفت، نداشدددددددددددددددت. رؤیا ایسددددددددددددددتاد و نوزادش را در ق اش فرو یم
ا کرد. صددددددددددددددددای مداا قطع شدددددددددددددددد اما صددددددددددددددددای آغوش جابک

اش ماس شددددددددددد. یاد  ا ب شددددددددددتر شددددددددددد. ن س در سدددددددددد نهضددددددددددکه
ن مزار ضددددددددددددددکه یم زد، روز انی که خود اینگونه باالی رس   می 

مالش را بد کرد. بدون توجه به مضور رؤیا از آن قتر فاص ه 
ون  گرفت. صدددددددا ا ک  شددددددد. ن سددددددش را به آرایم از سدددددد نه بت 
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کاش به مرب مینا گوش داده بود و داد. مال تهش  داشددددددددت.  
 خورد. صب انه یم

دون  خریل  سدددددت و ر ل . اما ای  تو بودی با خش.رای یم -
. زیاد از مدت، م   و به ای  روز انداختر

ن مرخکوب شددددددددد. با اخ  به صددددددددورت رسخش  پا ایش به زمی 
ه شد. زیادی پررو بود. سکو ش او را پررو کرده بود.   خت 

؟ متن م ، با   شدددددددد  تو انق - در  وضن و  سدددددددت   دددددددی
کددددده مودددددل جون  دوسدددددددددددددددشدددددت داشدددددددددددددددت ؟  ر وقدددددت آزار  

دادی، به خاطر اینکه دوسدددددشت داشدددددت ، ب شدددددتر بهت یم
ای خواسدددددت یه ک  از اون  القهکرد . دل  یمم بت یم

و دوسدددددددت داشدددددددته توی دِل منه، توی دل تو باشددددددده و م 
. وقتر مامان تو رو به خونه اورد فقط دو سددددددددددددددددال   باشی

ا مول یه خوا ردوق و بند دل  شددددددددددددددددی.  م شدددددددددددددده بود ام
کردن، چطور بدده مراقبددت بود .  مدده فددامرددل تعکدد  یم

دددددددددددددد  ات پ رددد تو تو مسدددددددددددددددددادت نیم کن . مدداال م  مقرصد
 شد ؟

د. با  ر کالیم که یمرؤیا پ   دددددددی شدددددددد رد،  ایش را روی    فرسد
 ای روشددنا را شدد رد، کشددرد. وقتر صدددای قد ب شددتر زجر یم
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به دنبالش راه افتاد. چند قد  مانده به تاک ددددددددد زردی که در 
 انتظار خوا رش بود، دسشش را گرفت. 

؟ صدددددددددددددددتر ک  تددددا مرفددددا  رو یدددده بددددار برای چرا فرار یم - کتن
خوای بدونن چرا ای  مسددددادت دل  رو خودت بزن . نیم

 سراه کرد؟

 

❣❣❣❣ 

 

 ایز. ممنون از  مرایه  susan moaای  پدارت تقددی  بده  

 �😘�❤❤❤گرمتون

 

 103#پارت

 

دل سددراه تو ر.  به م  نداره. وجود تو مسددمومه. وای  -
کنددده. مدددادرمون توی بددده اون نوزادی کددده از تو تغدددذیددده یم

  و تدداوان جوون ش یدده خطددا کرد، م  پدداسدددددددددددددددوزش شدددددددددددددددددد
  رو  س داد . وای بددددددده ای  ط دددددددل خرددددددداندددددددت  مخون
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معصدددددددددددددددو  کددده رستددداپدددای مدددادرش پر از خطددداسدددددددددددددددددت و بدده 
 شرطون رو دست زده... 

ی نوزاد کالمش را قطع کرد. صدایش چون مش  صدای گریه
دریددددا دلنواز بود. دلش برای دیدددددن صدددددددددددددددورت آن نوزاد غنج 

ن یم د. پاتند تر از قبل، ق اش را مچاله کر رفت. بغضش سنگی 
 کرد تا زودتر به تاک  برسد. رؤیا با صدای ب ند گ ت: 

ن رو به م  ببخش. تو  - به خاطر ای  بچه    شددده، آرمی 
ن    دل یم ، آرمی  کنده. بدذار برای ای  بچه ا ده دل بکتن

 پدری کنه. 

پوزخندی زد و به سددددددددددمشش برگشددددددددددت. با گامهای سددددددددددسددددددددددت و 
ن بددار در نگددنر  ا ش ن رت رم  رو.رویش ایسدددددددددددددددتدداد. برای اولی 

 ز.انه کشرد. 

ن به خاطر اب    چون تو، داره با مرگ دست و پنکه  - آرمی 
ی سدددددددددددددرایه که داری، دِل کنه. توقع داری با اون  قبهنر  یم

ن نر  شددددددددددددددددده؟ چقددددر خوار و  لریل تو! برات متدددخسددددددددددددددد    آرمی 
دی. تو فقط بده منافع  رؤیدا... تو  یچ بونی از انسددددددددددددددددان دت نتر

جا اومدی برای دی. اینکه ای خودت و خواسددته دلت بها یم
 بخشش م  ن ست. برای گدانی  شقره که به یغما بردی. 

 م  به ای  بچه و معکزه ا تقاد دار .  -
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زد. پوزخندی زد و با اندوه زمزمه نگاه پرخشددددددددددددد  رؤیا دودو یم
 کرد: 

کنه. با مال دزدی به  رچکس وفا نکرده به تو    وفا نیم -
عکزه نباش که معکزه یه ق   سدددددددددددددددرایه که داری، منتظر م

دروغددده م ضددددددددددددددددده.   دددت مددداه تمو  منتظر یددده معکزه بود ، 
 فقط غ  روی غ  اضافه شد و زیرکوه غ  له شد . 

 تونه پابندش کنه. ای  بچه یم -

... به روا بابا قس ، روی آرامش رو نیم -  بیتن

اش کرده بود. در ما  که او را در صدددددددای گریه نوزاد  صددددددتر 
داد، م تمسدددددددددددانه رص مانند ن نو تکان یممران دسددددددددددددتانش با م

 گ ت: 

ن نباشددده م  آواره کوچه و خرابون یم - شددد . کاری ک  از آرمی 
ن از تو ناامرد  شددددددددددددده. م  خانواده   رو به خاطر  شددددددددددددد  آرمی 

تک کنه؟ تو، در ق   تکدست داد ، ای  دلت رو آرو  نیم
 اون خانواده جا داری، م   رچکس رو ندار . 

ن رو از  به م  ر.  ند -  آرمی 
اره. تو که با نقشدددددددددددده شددددددددددددرطانن

، با یه نقشه دیگه ق اش رو از آِن خودت ک .   گرفتر

 شه؟پدر بزرگ شه، دلت خنک یمای  بچه نر  -
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 به خش  خروشرد: 

ن دل برید  که از ای  شددددهر  زاررنگ فرار کرد .  - م  از آرمی 
م  از  سددددددددتر و ر الت شددددددددرطانن مول تو فرار کرد  که تا ق ب  

تو سدددددراه نشددددده. م  از  مه دل برید  تا آرو  باشددددد . م  مول 
 تو ندار ... 

 
 کاری به زندگ

ن چه  س ای  جا چه کار یم - ؟ سدددددددددددده روزه باالی رس آرمی  کتن
؟ خریلکددددار یم  ددددا تو رو بددددا تمو  وجود دوسددددددددددددددددددت دارن، کتن

 . ن  آرمی 
 
ن و زندگ  دست بکش از آرمی 

 با غ  نگا ش کرد. 

 کددددده تو ازش   -
 
گرفتر رو بهش برگردن ، اومدددددد  تدددددا زنددددددگ

وجود. تو بددا ای  ق دد  سدددددددددددددددرددا ددت  یچ وقددت بدده جددانی نر 
رش. انقدر توی باتالقر که خودت سدداختر دسددت و نیم

ن م   ن رو با رفیر . تو خواسدددددتر دل آرمی  پا بزن تا غرق شی
ن با فهمردن نقشدددددده شددددددرطانن تو به اون  ؟ آرمی 

 سددددددوزونن
 روز افتاد... 

ت رنگ خو  ای نر رؤیا با بهت به ل  ه شد. با مت  ا رش خت 
 ل  زد: 

 اما اون شو ر  منه. برای منه...  -
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 ا ه شو رت بود، جای م ر تو باالی رسش بودی.  -

ن که روی  با سددددددددددددددده گا  ب ند خود را به تاک دددددددددددددد رسددددددددددددددداند.  می 
 صند  قرار گرفت، رو به راننده گ ت: 

 مرکت ک .  -

در باز شدددددد و رؤیا با شدددددتاب روی صدددددند  نشدددددسدددددت. صددددددای 
ادش قطع شده بود. رسمای  وا نو  بیتن  ر دو ی نوز گریه

 را قرمز کرده بود. راننده با تعک  به  ق  چرخرد. 

 هم کار کن ، خانو ؟ -

 مرکت ک .  -

 

❣❣❣❣❣❣ 

 

ایدددددد  پددددددددارت تددددددقدددددددددیدددددد  بدددددددده فددددددریددددددبددددددددا    ددددددایددددددز . مددددددمددددددنددددددون از 

 �😘😘�❤ مرا رت
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رؤیا ن س رامتر کشددددددددرد. به صددددددددورت پراخ  خوا ر  م شدددددددده 
ه شددددددد. دیگر از آن صددددددورت مهر.ان و آرا  اتری خندانش  خت 

ن ود. مضدددددددددددددددور راننددده برایش  یچ معددذوریتر نددداشددددددددددددددددت. بدده 
 صند  تکره داد و گ ت: 

؟ شددددددددددددددداید  انقدر از  متن ری که به صدددددددددددددددورت  نگاه نیم - کتن
 شه؟ مسودیت یم

 د نت رو ببند!  -

شددددددد، خشددددددونت کالیم روشددددددنا برایش  کر  بود. باورش نیم
 او را ببیند.  روزی اخ  ت ک 

اون فرشدددته مهر.ون که تمو  خانواده  اشدددقش بودن، ککا  -
 !  رفت؟ تو    پوست انداختر

، غرق شد.  - اری که تو براش ساختر ن  اون فرشته توی لکتن

، به  ر یم شدده، ای  مرب تو باشدده!  م شددهباور  نیم - گ تر
ان داد.   آد  بدی باید فرصت جتر

 خت. با اخ  نگا ش را به صورت رؤیا دو 

 خریل رو داری!  -
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، متر اون دزد و قدداتددل  - مگدده ای  مرب خودت ن ود؟ گ تر
   یه جانی از ق اش مهر و م  تر نه ته... به م  که رسرد، 

 مرفات باد  وا شد؟

دددددددی در ق اش ماالمال ن رت شددددددددد. از نر  مرانی و پررونی ای   رسد
ت بود. از مران دندان ده غرید: مت    ای به    فرسی

خون خودت تر بودی، بددا   رم اون قدداتددل و دزد نر تو، از  -
کرد، انقددددر آت ش بددده ق ب  کددداری رو کردی کددده ا ددده غریبددده یم

زد. تو، زندگر  رو نابود کردی، آرزو ا  رو به باد دادی، نیم
ای که با  شددد   شددددق  رو به مرز ن سدددتر کشدددوندی، آشددددیونه

 ساخت  رو رسقت کردی. تو بودی که بذر ن رت رو توی دل 
، ماال ط بکاری؟  کاشتر

ی که یمط بکار ، چون سدددددددددال - ن تونسدددددددددت برای م   ا  ر چت 
ن از تو گرفت . اما تو  باشددده رو، غصددد  کردی. م  فقط یه چت 

ی مهر و م بدت پددرومادرمون، تمو  توجده پددر.زرگ و  مده
ن  ایزجون، تمو  نگاه ددددددددای فامرل، ت سدددددددددی   ای مشدددددددددتاق  رسد

ای دیگدده رو، بددا مع   و ندداظ  و مدددیر مدددرسددددددددددددددددده و خریل چ ن ت 
یتن و مهر.ونن مسدددددددخره ت برای خودت برداشدددددددتر و خودشدددددددت 
 م  رو از کانون توجه دور کردی. 

ت ل  زد:   روشنا با مت 
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 م ؟!  -

شدددددد، به جای ب ه، خوِد تو! یادته،  م شددددده د وامون که یم -
، از تو دفدددددا  اینکددددده از متن کددددده کوچردددددک ن تر بود ، دفدددددا  کین

ا و کردن. بدددکردن و د وا  یمیم ه جدددای اینکددده بددده خددداطر  تن
، تو رو به خاطر خرمما زیبایر ، م  ن انی که و  شدددددددددددددددشی  کین

کردن. تو، مو ی کردی،  ششی  یمتوی خونه برای مامان یم
بودی و با سددددراسددددت، رگ خواب  ر کس توی دسددددشت بود و 

سدددددراسدددددت بود .  م شدددده توی چشددددد  بودی و م  توی م  نر 
 ماشره. 

ن ن سدددش بند آمده بود. بدو  ن اینکه متوجه باشدددد، برای اولی 
بار در برابر روشنا، صور ش از اشک خ س شده بود. روشنا 
ت به د انش چشدددددد  دوخته بود. باور ای   مه  با بهت و مت 
مسددددددددددددددددادت و کیندده، برایش سدددددددددددددددخددت بود. تددا جددانی کدده بدده یدداد 
داشددددددددددددددددت،  م شدددددددددددددددده در د وا ددا او بود کدده مو ددایش را مرددان 

مادرش از دسشش خالص  کرد و با کمکانگشتانش چنگ یم
خریددد بدده  مددد آنهددا را پدداره یددا کور  شدددددددددددددددددد. تددا لبدداس نو یمیم
اش را پاره و کرد تا اشدددددک او را در براورد. دفتر ای مدرسدددددهیم

ان آن خ  یم ایش را خطمشددددددددددددددد  کرد و تالش او برای جتر
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کرد و او به شد. توی مدرسه رسی به پا یمصدمات دو برابر یم
 داد... ترش به مدیر تعهد یمکممایت از خوا ر کوچ

د ان باز کرد تا خاطرات گذشدددددددددددددددته را روی دایره بریزد، رؤیا 
 امان نداد. با گریه نالرد: 

ی تو  م شددددددددددددده شدددددددددددددا رد اول بودی و بابا قر.ون صددددددددددددددقه -
رفت. م   وشدددد  مول تو ن ود، گناه از م  ن ود که به یم

گذروند . مامان توی جمع زممت سدال ت صدریل رو یم
گ ت، از آشدددددددددددددددندا  م شدددددددددددددددده از تو و خش.رات یم فدامرل و 

یت، قالب ن وقت بافرات، کدبانوگریات... اما  یچآشدددددددددددددددتم
اومددد.  ر بددار کدده  مو اسدددددددددددددددیم از م ، توی مرفدداش نیم
ن نگاه یم ،  روسددددددد  کرد و  روسددددددد اممد به تو با ت سدددددددی 

شدددد. چرا  رچکس توی خانواده، گ ت، دل  خون یمیم
 منتظر 

 
یدددده نگدددداه بددددام بددددت خوا ددددان م  ن ود؟ از بچا

ارسددددالن بود ، جز تو، چشددددمش ک دددد رو ندید. وقتر تو 
نامزد کردی، امرد  به ای  بود، به چشدمش برا  اما باز  

و ندید. تو  مه جا بودی، نگاه  ایزجون  م شددددده به م 
  اخمو. صدددددددددددددددورت خندون تو بود و به م  یم

گ ت، دختر
کرد خوند و اسپند دود یمالکرش یم م شه برای تو آیه

اما از دسدددت م   م شددده کالفه بود.  م شددده توی نذری 
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پزونددا تو بودی کدده  مدده اسدددددددددددددددمددت رو برای کدداری صدددددددددددددددددا 
 کردن.... یم

کشدددرد. ای  مک  از  دوات برایش قابل  ضددد  ق اش تت  یم
ن ود. دسدددددددددددددددشش را بدداال برد و بددا صدددددددددددددددددانی کدده از تدده منکره بدده 

 شد، نالرد: زممت ش رده یم

ی  شدددددددددددددددددندددو . تدددو  خدددوا ،تدددمدددومدددش کددد . دیدددگدددددددده ندددیم - ن چدددت 
 ای! دیوونه

 

 

❤❤❤❤❤❤ 

 

 

 ایز ممنون از   M Rezazadehای  پددددددارت تقدددددددی  بدددددده   

 ❤�😘� مرا یتون

 

 105#پارت
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ا . چون تو با   شدددددددددددددددی ای  باشدددددددددددددد . باید آره م  دیوونه -
  شنوی... 

م   م شددده تو رو به چشددد  خوا ر  دید  اما تو  م شددده با  -
. م   م شددددددده گذشددددددددت ک رد  چون از تو م  دشددددددددمتن داشدددددددتر

 بزرگتر بود ... 

گرفددت، مرددان مرفش رؤیددا بددا صددددددددددددددددددانی کدده  ر ل ظدده او  یم
 پرید. 

تو خوا ر  ن ودی.  م شددددددددددددددددددده یددددده رقرددددد  بودی کددددده در  -
ن رو ازت گرفت ،  برابرت بدددددازندددددده بود . متر وقتر آرمی 
 مه خانواده  شدددت تو ایسدددتادن و م  تنها موند . پ ش 
ن رسشددددکسددددته شددددد . وقتر خانواده خود ،  خانواده آرمی 

شددددددددد، خواسددددددددت، توق  از خانواده شددددددددو ر نیمو نیمم 
 داشت. 

ب ند شد. روشنا با تخس  نگا ش به  ی نوزادشصدای گریه
 سمت نوزاد کشرده شد. به آرایم گ ت: 
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! از م   - تو برماری رؤیا. باید روا و روانت رو درمان کتن
د ر بعد از م     روی آرامش به که گذشددددددددت، قول یم

. متر ا ه ازت دور    باش ... خودت نیم  بیتن

.هبا انگشت روی شقرقه  داد:  آرایم زد و ادامه ی رؤیا ضن

. برات م  - و توی   نت داری که با خودت مقایسددده کتن
 آد. جز تخس  خوردن، کاری از دست  برنیم

ن پرچرد. رؤیا   شد و در فضای ماشی 
صدای گریه نوزاد ب شتر

با مرص کود  را در آغوشدددددددددددددددش تکان داد و با صدددددددددددددددددانی که 
 ب شتر شبره فریاد بود، غرید: 

ن رو بدددددرای - خددددودت  تدددددو خدددددودخددددواه بدددددودی کدددددددده  دددددمدددددددده چدددددت 
ن یم . متر بددا دیدددن تمو  اون ات دداقددات دل از آرمی  خواسدددددددددددددددتر

نکندی. متر دلت برای ای  بچه نسددددددددوخت. تو طبل توخا  
. پای  مل که رسددددددددددددرد، اون روی خ  وت رو نشددددددددددددون   سددددددددددددتر

ی... دادی. نیم   ار  اونو از  بگت 

خ ه شددددددددو رؤیا. نذار ک مانر که در شددددددددخن  ن سددددددددت، از ز.ون   -
ی دل  نمراد،  مکالمت خار   شددددددددددددددده. انقدر  سددددددددددددددد ت و مقت 

 باش . فقط د نت رو ببند و پراده شو. 

 رو به راننده کرد و گ ت: 
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 نگه دارید.  -

راننده به سدددددددمت راسدددددددت متمایل شدددددددد و ترمز کرد. رؤیا ن س 
زندان بدا صدددددددددددددددورت خ س از اشددددددددددددددددک بده اطراب نگداه کرد. یک 
چهارراه با خانه فاصد ه داشدت. رؤیا با خشد  پراده شدد. قبل 

ن  ، با اخ  غرید: از  سیر ن   در  ماشی 

ن رو با دسددددددددددددددتای خود  خاک کن  اما  - ماضن  جنازه آرمی 
بدده خدداطر تو بهوش نردداد. برو گورت رو گ  ک . بدده کمددک 

 تو  یچ نرازی ن ست. 

ن را به راننده که از ش ردن مرب  ای رؤیا  صتر شد. ماشی 
ن فاصددددددد ه گرفت. در  مرکت در آورد و رؤیا به اجبار از ماشدددددددی 

ن با خ شدددددددددونت رؤیا به    کش.رده شدددددددددد. راننده زیرل  ماشدددددددددی 
ا  گ ت: استغ ر   ی گ ت و به آینه ج و نگاه کرد. با امتر

متون؟ -  خوا ر  ککا بتر

 برمارستان...  -

 چهارراه را به سمت شمال باال رفت. رسی تکان داد و گ ت: 

شددددددددده یه خوا ر ای شدددددددددده. باور  نیم ک  دوره و زمونه -
بخل و مسددددادت داشدددته باشددده. به خوا ر  خودش انقدر 

ن خوا ری رس کردید؟  چطور با چنی 
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کالفدده آیه از تدده دل کشدددددددددددددددرددد. راننددده متوجدده مددالش شددددددددددددددددد. 
ه شد. از درون گر گرفته بود و در  سکوت کرد و به رو.رو خت 
ن بود. پنکره را بدداز کرد و رسش را بدده سدددددددددددددددمددت  مددال سدددددددددددددددوخیر
پنکره چرخاند. سوز رسدی به صور ش خورد. سوز زمستانن 

کرد. م ال بود، نند تازیانه، آ ش زیرپوسددددددشش را دو.رابر یمما
ن را بددده مدددال خود ر دددا کندددد تدددا آن اب  س او را دف  کندددد.  آرمی 
، برچاره  ن ن در سدددددددددددددددوزوگداز بود. برچاره آرمی  دلش برای آرمی 
یم به آ ش درونش انداخت.  ن او. ای  وسدددددط نا  ارسدددددالن،  ت 

 زیر ل  زمزمه کرد: 

 لعنت به  ردوتون.  -

 ا در کنار    بود. ویالنی .اره در مال چردن پازل   ش دو 
که نقشدددددده شددددددرطانن رؤیا در آن اجرا شددددددد، ک ردش در دسددددددت 

اش را در سددامل ارسددالن بود. ارسددالِن  اشدد ، قای  شددکسددته
 ایش طوفانن او کشددانده بود و بعد از مدتها دو.اره  اشدقانه

ن  کر  به    وصددددددددددددل شددددددددددددده  را به ز.ان آورده بود.  مه چت 
 بود! 

 

** 
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❤❤❤❤❤  

 

 دددددددددایدددددددددز مدددددددددمدددددددددندددددددددون از   FAMایددددددددد  پدددددددددارت تدددددددددقددددددددددیددددددددد  بددددددددده 

 ❤❤❤ مرا رت

 

 106#پارت

 

  

نگاه مشددددددددددددددتاقش روی جزء جزِء صددددددددددددددور ش مرکت کرد، روی 
 ای گریم  ا چه بوسدددددده ایش از مرکت ایسددددددتاد. ای  ل ل 

 ای  اشدددددددددددددددقانه که نزده که از لبانش  نچرده بود. چه مرب
یاد روز جشددددددددد   بود! دلش  وای گذشددددددددددته را در رس داشددددددددددت. 

 قدشددددددددان افتاد. با نگایه  اشددددددددقانه او را به شدددددددداپر   شددددددددبره 
کرده بود. اخ  کرده بود و گ تدددددددده بود، )چرا شدددددددددددددددددددددداپر ؟( 

اش نشدددانده بود و زیر گوشدددش ل  زده ای روی پ شدددانن بوسددده
(. آیه کشددددددددددددرد و رسش را کیم ج و  بود، )چون خریل مهر.ونن

شددددش ل  برد. بوی  طرش در فضددددا پخش شددددده بود. زیر گو 
 زد: 
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ه. چشددددمای  شدددداپر  تنها بدون تو یم - ت رو ای  سددددیلمت 
ی  ک . پاشو  باز ک  و از شهدش، کاِ  ای  شاپر  رو شت 

تو خریل زشددددت و رسده. دل  رو خون کردی که دنرای نر 
موقع، ق ب  رو از کددددار بددددا رفتنددددت دیگدددده بددددا ای  خواب نر 

ن بود؟ ننداز. اون  مه  شددددددقر که ازش د  یم زدی،  می 
لتنگ اون دو جا   سددددددددددد   و برات مه  ن سدددددددددددت؟ مگه د

، )م  مسددت و تو دیوانه  اشددق  ن ودی؟ مگه نیم گ تر
مت. پاشو  مارو که برد خانه(. پاشو تا خود  به خونه بتر
.  م شددده تو   شدددق . تو که  ادت نداشدددتر انقدر ناز کتن

کشددددردی. چشددددمات رو باز ک  و غ  بودی که ناز  رو یم
 رو از دل  پر بده... 

ن بار که به خواسددددددتگاریش آمده بود و پدرش با قاطعرت  اولی 
جواب منقن داده بود، زمددان خرو  از خدداندده بددا چشدددددددددددددددمددان پر 
غ ، زیر ل  به طوری که فقط او  شددددددددددددنود، یک ب ت شددددددددددددعر 
برایش زمزمدده کرد کدده  م شدددددددددددددددده ورد ز.ددانش بود. اشددددددددددددددددک در 

 چشمانش رسریز شد. با بغض کنار گوشش زمزمه کرد: 

 نظر، م  به ککا نظر کن  اوست نشسته در  -

دل، م  به ککا س ر کن .   اوست گرفته شهر 
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چند بار ای  ب ت شدددددددددددددددعر را تکرار کرد. انقدر که از مال خود 
کرد ، صدددددای ب ندش را کشددددرد. فکر یمخار  شددددد و فریاد یم

شدددددددددددددددنود. پرسدددددددددددددددتاری با  ک ه در را باز کرد و وارد اتاق بهتر یم
 گ ت:   شد. دسشش را روی بازوی او گذاشت و 

ل ک . داری چدددده کددددار یم - . ای   ایز  خودت رو کنتر کتن
خوای مالش خوب شدده؟ اون که ای  صدددا رو جوری یم

 کنه.  شنوه ومشت یم

 ددای ور  کرده بدده صدددددددددددددددورت زیبددای بددا چشدددددددددددددددمددان رس  و پ دد 
 پرستار نگاه کرد. 

دیگده طاقت ندار  توی ای  مال ببینمش. ق ب  داره از  -
 تپش... 

د و به وادی خاموشی پرت شدددد. دنرا پ ش چشدددمش سدددراه شددد
پرستار او را با دو دست نگه داشت و پرستار دیگری را صدا 

ون کشردند. زد.  ر دو با زممت او را کشان کشان از اتاق بت 
ن و پدرش با نگرانن به سددددمششددددان دویدند. پرسددددتار رو به  ما ی 

ن گ ت:   ما ی 

 از مال رفته.  -

ن روی صور ش چنگ زد و نالرد:   ما ی 
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 بده. روشنا، روشنا...  خدا مرگ  -

ن و یا از پرسددددددددتار ا او را به اتاقر منتقل کردند.  با کمک ما ی 
 معاینات اولره انکا  شدددددد. رس  به  مراه آرامبخش به 

ً
رسیعا

ن گریه  کنان به سمت پدرش رفت. دسشش وصل شد. ما ی 

بابا چه کار کنر ؟ ا ه طوریش  شددددددددددده، جواب  ماخانو   -
 رو هم بد ؟

ه آقای شددددددکری با نا رامتر به چهره در   و تکرده روشدددددنا خت 
 ی گ ت. شد. زیر ل  الاله اال  

ی نیم - ن  شه دختر ، نگران نباش. افت فشاره. چت 

ای گشاده بعد از نر  سا ت پرستاری وارد اتاق شد. با چهره
 گ ت: 

 آقای شکری دکتر با شما کار داره.  -

ه شد.   به صورت پرستار خت 
 آقای شکری با نگرانن

 باشه؟ خت   -

ه...  ک ه کنرد.  -  خت 

ن با بغض زمزمه کرد:   ما ی 

 به  وش اومد؟ -
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 پرستار خندید و گ ت:  

  ک ه کنرد.  -

 

❤❤❤❤ 

 

 ددددایددددز مددددمددددنددددون از   mandanaایدددد  پددددددددارت تددددقدددددددددیدددد  بدددددددده  

 �😘�❤❤ مرا رت

 

 107#پارت

 

 

ون رفتند و اتاق در سدددددددددددددکوت فرو رفت.    ر سددددددددددددده از اتاق بت 
ک  نوازش دسددددتر را کرد. ک صدددددای آشددددنانی نامش را صدددددا یم

اش مس کرد روی صدددور ش مس کرد. ن س گریم روی گونه
 ایش باز شدددددددددد. با دیدن صدددددددددورت ک ددددددددد که در و به آنن پ  

ن ب ندی نزدیک تری  فاصدددددددددددد ه ممک  به او، قرار داشددددددددددددت.  ی 
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ش را  قددد  کشدددددددددددددددردددد. لبخنددددی روی لددد  مرد کشدددددددددددددددردددد و رس 
 رو.رویش نقش  ست. 

 مگه ج  دیدی؟ -

.ان ق اش نزدیک به  زار بود. دسدددشش را باال آورد و روی  ضن
ق اش گذاشدددت. با دیدن انژیوکت روی دسددددشش با تعک  به 

ه شددددد. ل   ای خشددددکش را به سددددختر تکان داد و اطراب خت 
 ل  زد: 

 جا؟م  گ اومد  ای  -

گرد کرد و روی صند  کنار تخت نشست. با ارشرا کیم  قب
 آرامش تما  گ ت: 

 شه. سه سا تر یم -

 هم شد که...  -

 ابروی ارشرا در   کشرده شد. 

! داری بددا خودت چدده کددار یم -
 
؟ خسدددددددددددددددتدده تو بددایددد با کتن

نشدددددددددددی از  س برای ای   شدددددددددد  خرا  اشددددددددددک ریختر و 
؟ دیگه جونن برات نمونده روشنا...   مات  گرفتر

   رسجایش آمد. ن س  مرقر کشرد و گ ت: کمواسش ک 
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ن چطوره؟ -  مال آرمی 

س مدددال خودت چطوره! دختر تدددا گ یم - خوای برای یددده بتم
؟رساب له  له بزنن

از ل   کالمش که رسد و  صدددددددتر بود، نارامت شدددددددد. روی از 
 او برگرداند. 

 تنها  بذار.  -

؟ دو روز پ ش، اومد   - خسددددددددددددددته نشدددددددددددددددی از ای   مه تنهانی
ت رو از  ایز گرفت ، بابا بزرگ اما تو ن ودی. شدددددددددددددددمارهخونه 

؟ از خودت  رهم زنگ زد ، جواب ندادی. از گ فرار یم کتن
  ا... یا متن که سال

 از ادامه گ تگو راضن ن ود. مران مرفش پرید. 

مددال  خوش ن ود. االن  مددال  خوش ن سددددددددددددددددت و ت مددل  -
، برا  سخته.  انی که یممرب  زنن

ت. کیم خ  شددددددددددددد و روی صددددددددددددور ش سددددددددددددایه ابرونی باال انداخ
 انداخت. 

از  س برای شو ر خوا رت غش و ضع  کردی، جونن  -
 برات نمونده. 

 با دست به صورت روشنا اشاره کرد و گ ت: 
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ِد لعنتر به خودت برا و ب ه  داری برای گ خودت رو فدا  -
! اون یه مرد متخ  ه که بچهیم ش دار  شدددددددددددددددده. زن و بچهکتن

ارن. موندی که بردار شدددنش رو ببیتن و مالش به اون نراز د
؟ یم خوای سدددددددددددودای گذشدددددددددددته رو در رسش بردار رو بدتر کتن

؟ تو رو ای  طور نشناخت ، روشنا! تصورات  رو داری به  کتن
.    یم  زنن

 ک  رو به    بریز . م  برای نکا ش م  نیم -
 
خوا  زندگ
 کن ...  رکاری بتون  یم

؟ یم - ون  خوای رؤیددا بعدددش هم  بت 
 
رو از اون خوندده و زندددگ

؟   کتن و خودت جاش  شیتن

 با  صبان ت از روی صند  ب ند شد و فریاد کشرد: 

ماسدددددددددددددددتو هم داره که دوتا خوا ر تا ای  مد اون مرد  ریددددغ -
خواید؟ ای  ا ه مرد بود،  مزمان با دوخوا ر خاطرش رو یم

  ش و نوش نداشت. مرد  بوالهوس از نون زیرکبا ش    
 گذشته... ن

امددت رو نگدده تمومش ک  ارشدددددددددددددددرددا. ا دده جواب نیم - د ، امتر
 دار . یم
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جوانر نددددداری کدددده بدددددی؟ اون خوا ر بدددددبختددددت یدددده غ ط  -
اضدددددددداقن کرد، چرا شددددددددو رت شددددددددل وا داد؟ اصددددددددال فریاش داده 

 باشه، مگه  اش  ن ود، چرا... 

ن را نددداشددددددددددددددددت. مرددان مرفش  ن بدده آرمی  ت مددل ای   مدده تو ی 
 پرید: 

ن نک ، -  نر  تو ی 
ن زا بهش گنا ه. مواد تو  ارشدددددددددددددرا. آرمی 

داده بودن. در  درسدددددددددددددتر از م رط اطرافش نداشدددددددددددددته. 
ن  مون رؤیدددانی کددده سدددددددددددددددنگش رو بددده سددددددددددددددد نددده یم ،  ی 
زنن

شدددرطان وسدددط زندگرمون اومد و  سدددت و ن سدددت ما رو 
 ازمون گرفت. 

 

❤❤❤❤❤❤ 

 

ای  پددددارت تقدددددی  بدددده خددددان  مسدددددددددددددددیتن م تر  از  مرا یتون 

 �🙏🙏🙏�ممنون 

 

 108#پارت
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. کددددداری کددددده اصدددددددددددددددال توقع تو    داری  مون کدددددارو یم - کتن
، نه رؤیا. مول اون نباش. رؤیا ک دددددددددد  نداشددددددددددت . تو روشددددددددددنانی
براش نمونده اما تو کسانی رو داری که با  مه وجود دوسشت 

. به خودت برا.   ن  دارن و  اشقیر

ن دلش با رؤیا ن ست. اونو دوست...  -  اما آرمی 

ه شددد. ارشددرا با اخ  ج و  رفت. به چشددمان مظ و  روشددنا خت 
 کش.رد. با ت ک  اما آرا  زمزمه کرد: ق اش پرصدا یم

برای م  از اموال یددددده مرد مرب نزن. م     چندددددی   -
د .   رنج برد  و دل به تقدیر سدددددددتم

سدددددددال از  شددددددد  پنهانن
غرور  رو م ظ کرد  و مردونددددده ت مدددددل کرد . ای  کدددددار 
ن به تقدیرش ت   برای ما مردا سددددخت ن سددددت. بذار آرمی 

ن یم زنه. تو رو ببینه، بده. دیدن تو تت  خالص رو به آرمی 
ه. ندددددذار ش، ا ددددده نمونن اون    یمبدددددایدددددد بمونن کندددددار  مت 

ب همه به خاطر تو از کما خار  شده. ا ه زندگ ش برات 
 مهمه، ر اش ک . 
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زده به صدددددددددورت پرغ  روشدددددددددنا آب د انش را قورت داد. بهت
ه شدددددددددد. مرب  ای رؤیا توی    ش پرچرد. مرب ارشدددددددددرا خت 

ن مقرقت بود. م   کنان زمزمه کرد: م ارشرا با تما  ت  ن  ی 

 خواست ... فقط نکا ش... .. م ... یمم .  -

ارشدددددددددددددرا ن س  مرقر کشدددددددددددددرد و نگا ش را از چشدددددددددددددمان نگران 
 انی که کشددددددرده روشددددددنا گرفت. زیبانی چشددددددمانش با تما  رنج

آورد. معصددددددومرت ای  دختر بود،  نوز    ن سددددددش را بند یم
ق اش را بده زنکت  کشدددددددددددددددرده بود. دیددن مدال خرا ش او را به 

  دددت مددداه از دور او را دیدددده بود تدددا کشددددددددددددددددداندددد. مرز جنون یم
واک  دددددددی نشدددددددان ند د.  م شددددددده مانند سدددددددایه از کنارش   ور 

کرد. زمانن متوجه  شدددددددددددددقش به ای  دختر شدددددددددددددد که اسددددددددددددد  یم
ش شدددددددد. قبل از اینکه راز دل با  روشدددددددنا ورد ز.ان برادرکوچکتر
پدرومادرش  ران کند، ارسدددددددددددددددالن پا ج و گذاشدددددددددددددددت. یاد آن 

د. تاب ماندن نداشددددددددددددت. نگرانن که روز ا ق اش را به درد آور 
ی در ق اش در چشدددددددددددددددمددددددددان دختر  مش  یم زد، مدددددددداننددددددددد تت 

نشددددسددددت. صددددددای زنگ گوشی نگا ش را به سددددمت گوشی یم
 کشاند. تماس را برقرار کرد. 

؟ -  هم شده باز تماس گرفتر

 بعد از کیم مک  گ ت: 
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 گ بهت ختر داد؟  -

 بعداز مکتی کوتاه گ ت: 

از  مونن کدددده برات  روی ا صدددددددددددددددددداب  راه نرو. مددددالش رو  -
س.  چیتن کرده، بتم  ختر

(. دانددده  دددای تمدددداس را قطع کرد. زیر لدددد  زمزمددده کرد، )لعنتر
اش نشست. روشنا از تماس ت  تن درشت  رق روی پ شانن 

که شدددددددددددا د بود، فهمرد اموال ای  مرد خشددددددددددد  رو به ان کار 
زد، هم ک  است. در سکوت شا د رفتارش بود. مدس یم

 آرایم زمزمه کرد: مخاطاش بوده... به 

 ارسالن بود؟ -

ن   ه شددددددد. رسی رو به پایی  ن به صددددددور ش خت  ارشددددددرا با نگایه تت 
 تکان داد. 

 انگار  نوز جواب منقن تو رو جدی نگرفته.  -

 او 
 
یا در زنددددددگ ن ای  مرد بدددددا اینکددددده  یچ وقدددددت مضدددددددددددددددور فت 

ن ختر داشت.   نداشت اما از  مه چت 

تار مشددددددکل خودشدددددده. قبل از اومدنش، باید بر . به پرسدددددد -
ون بکشه.   بگو ای  رس  رو از دست  بت 
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دسدددددشش را پ ش برد. به آرایم آنژیوکت را از دسدددددشش جدا کرد 
و چسدددددددد  کوچا به جای سددددددددوزن زد. دسددددددددت گرمش را روی 
دسددت الغر و اسددتخوانن او کشددرد. روشددنا به آرایم دسددشش را 

 کنار کشرد. 

 دی؟ارسالن ا ه دو.اره خواستگاری کنه، هم جواب یم -

دوندددده چدددده غ   کرده کدددده جرأت بدددده در . خودش یم بره -
 نداره ج وی چشم  ظا ر  شه. 

ارشددددددرا با شدددددد ردن پاسددددددخ روشددددددنا ن سددددددش را به آرایم از سدددددد نه 
ون داد.   بت 

 چه کار کرده؟ -

س.  -  از خودش بتم

دستر روی مو ای خوش فرمش کشرد. با تار ای س ردی  
. آب نمود، جذابیشش ب شتر شدده بود که روی شدقرقه ر  یم

د انش را قورت داد و کالفه به سددددددددددددددمت در رفت. قبل از باز 
کردن در  به سددددددمشش برگشددددددت، برخالب ل ظات قبل آرا  و 

 مهر.ان گ ت: 

 تونه مول رؤیا کور  باشه. روشنا بمون. روشنا نیم -
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❤❤❤❤❤ 

 

ایددددد  پددددددددارت تدددددقدددددددددیددددد  بدددددددده سددددددددددددددددددددوسدددددددددددددددددددد   دددددایدددددز مدددددمدددددندددددون از 

 ❤❤�😘� مرا یتون

 

 109#پارت

 

 

اتاق خار  شدددددد. جم ه آخر، ق   روشددددنا را در را باز کرد و از 
ی اش چکرد. صددددددددددددددددای گریهلرزاند. اشدددددددددددددددک دا ن روی گونه

نوزادی کددده صددددددددددددددد ح بددداالی رس مزار پددددرش شددددددددددددددد ردددده بود، در 
 گوشش اکو شد. ت ش گر گرفت. زیر ل  زمزمه کرد: 

 م  روشنا ، رؤیا ن ست !  -

ن با چشددددددددددمان خ س از اشددددددددددک و لتر  در اتاق باز شددددددددددد و ما ی 
کنان خود را در د اتاق شدددددددددددد. با دیدن روشددددددددددنا گریهخندان وار 

 آغوشش انداخت و با  وق گ ت: 
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قر.ونت بر   ایز. مرش که برادر  رو برگردوندی. خدا  -
خودش به ق بای  اشددددددددد  شدددددددددما نگاه کنه و کمکتون کنه. 

 برگردوند. 
 
ن رو به زندگ   شِ  تو، آرمی 

ن ش رده شد.   صدانی  شت صدای ما ی 

دددد  رو از ختر . تو یه فرشدددددتهالیه دورت بگرد ، د - ای.  رسد
ت .  ن  وجود پرمهر تو دار . م  کنت 

ده شددد. از شدد ردن  دی ن فرسد ن خان  و ما ی  در مران آغوش شددهی 
ددددددددددددددت ی کددددده بددددده انددددددازه یدددددک دنردددددا برایش مرسد بخش بود، ختر

لبخندی از ته دل روی لبانش نقش  ست. بعد از   ت ماه 
ن لبخند روی لاش جان گرفت. از ته دل خدا را  و اندی اولی 

ه شد و ل  زد:   شکر کرد. به سق  خت 

 خدایا شکرت... بابانی ممنون که د ا کردی.  -

 

 

 وار گ ت: زمزمه

؟ واقعا به  وش اومد؟جون م  راست یم -
 
 گ

 ای؟آره بهوش اومد. تعکب  تو چرا  نوز توی خونه -
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سدددددددددددددددت  یچ کدو  خونه ک ددددددددددددددد به م  ختر نداده. یه   ته  -
 گردن. بریمنمران. ا ه بران رسیددددع 

ی...  - ن  چه  ش  شورانگت 

ن ش کالمش در جانش نشست. با صدانی که لرزشش  شیدا 
 بود، پرسرد: 

 به خاطر روشنا بهوش اومد؟ باز اومد برمارستان؟ -

 خودته که روشنا داره جولون یماو و . از نر  -
 
 ده.  رضا

داد. تقصددت  او ن ود که روشددنا در ق   ای  خانواده جوالن یم
ن با روشددددددددددددنا پیوند شددددددددددددکسددددددددددددت را ق ول یم باید  کرد. روا آرمی 

خورده بود. دیر فهمردددد،  شددددددددددددددد  یکطرفددده، را ش بددده برزهن 
 سوخت. بزرگتر از برز  مسادنر بود که قبال در آن یم

ای  خانواده  نوز  روشدددددددنا رو دوسدددددددت دارن. درسدددددددت مول  -
. خوا ش یم ن  کن ، کمک  ک . آرمی 

کرد ، کددددده فکر یم  م   رکما تونسدددددددددددددددت  کرد ، از اونچددددده -
 تری. امم 

ن از  متن ره.  -  آخه هم کار کن ؟ آرمی 

تو بغل ک  برار تا جایگاه خودت رو نشدددددددددددون بدی. اون بچه -
 تونه نقطه وصل باشه. بچه یم
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؟ -  ا ه  س  بزن  هم

تماس قطع شددددددد و صدددددددای بوق ممتد در گوشددددددش پرچرد. از 
ن چدددده   نگران. اینکدددده آرمی 

طرقن خوشددددددددددددددد ددددال بود و از طرقن
س به جانش انداخته بود.  برخوردی با او داشدددته باشدددد، اسدددتر
ون آمد. برای   رق دسدددشش را با لباسدددش پاک کرد. از اتاق بت 
سش را  س  تظا ر به شادی، لبخندی روی ل  نشاند. استر

 زد. 

 مامان، مامان؟ -

 مدددا  راسدددددددددددددددددان نوزاد خوابردددده در آغوشدددددددددددددددش را روی تخدددت 
ون آمد.   گذاشت و از اتاق بت 

 خوابرده.   س. تازه  -

سدددددددددددددددش را فراموش کرد. فقط به  چشدددددددددددددددمانش برقر زد. اسدددددددددددددددتر
ن فکر یم کرد. با  رکان مادرش را در آغوش دیدارش با آرمی 

 کشرد و گ ت: 

ن بهوش اومدددده. بددداالخره بعدددد از یددده   تددده  - مدددامدددان، آرمی 
 بهوش اومد. 
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دانسددت.  ما آیه از ته دل کشددرد. دلرل بهوش آمدنش را یم
ن  نوز برای روشدددددددددددددددندددددا یم تپردددددد، موضدددددددددددددددش  اینکددددده ق ددددد  آرمی 

 دردآوری بود. 

خداروشدددددددددددددددکر. جوون مرد  نکات پردا کرد. ماال تو چرا  -
؟انقدر  وق داری؟ یم  خوای چه کار کتن

 

❤❤❤❤❤ 

 

ی  نر وفر باقر  N.bای تقدی  به  ای  پارت سدددددددددددددددورپرایز آدینه

 ❤❤ ایز. ممنون از  مرایه دلگر  کنندتون

 

 �🌷🌷🌷�ایا  به کامتون  ایزای دل

 

 110#پارت
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رؤیا با  وق مانتو پوشددرد و به دنبال شددالش به اطراب نگایه 
 انداخت. 

خوا  بدددونده چقددر مع ومه خدد . بددایددد بری  دیدددنش. یم -
ش رو ببینه و اسددددددددددددمش رو انتخاب  برا   ایزه. باید دختر

 کنه. 

خرا  او به او  ما روی بازویش چنگ شددددددددددددد. از نر دسددددددددددددت  
منده بود و ای   خشدددددددددددد  رسددددددددددددرد. از روی خانواده شددددددددددددکری رسی

،  نوز در خواب خرگوشی بود.   دختر

مگدده تو غرور نددداری؟ مگدده اون خددانواده قدددغ  نکردن،  -
خوای ج وی مرد ، پات رو توی برمارسدددددددتان نذاری؟ یم

؟ تو رسی  و مرددددا نددددداری؟ سدددددددددددددددکدددده ن آبرو ی یدددده پولددددت کین
 نداری؟

باد رؤیا خا  شدددددددددد. شدددددددددا  که از روی مبل برداشدددددددددت بود، از 
ن افتاد. با چشدددددمان پراشدددددک به مادرش نگاه کرد.  دسدددددشش زمی 

.چددددددده  دددددددای رست  بددددددده دنبدددددددال رایه بود تدددددددا بددددددده مدددددددانندددددددد دختر
 اش برسد. خواسته

کن ، به خاطر م  برا. شاید تو و بچه مامان خوا ش یم -
ی نددگدد ! مدددددددداال آرمدد ن ، چددت  ن ن بددهددوش اومددددددددده و رو بددبددیددین ی 

ه.   مالشون بهتر
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  ما با اخ  نگا ش کرد. رسی تکان داد و به آرایم گ ت: 

کش . وقتر یه آ . از روی مادرو پدرش خکالت یمم  نیم -
، معن ش ایندده ندده  ن بددار زنددگ نزدن و رسا ن از ای  بچدده نگرفیر
تو، نه ای  بچه، براشدددددددددددددددون مه  ن سدددددددددددددددت. مق  دارن! با   

 رسشون اومده تو بودی. تمو  ای  بال انی که 

باالخره اونا    انسددددان . شدددداید با دیدن ای  بچه و صددددورت  -
 قشنگش دلشون نر  شد. 

ون از آن آپارتمان   ما با نارامتر روی مبل نشست. دلش بت 
کشددددددرد. دسدددددددشش روی مو ایش ن س به سدددددددوی روشدددددددنا پریم
 کشرد. ن م کرد و ادامه داد: 

از ای  رفتار  م اله ببخشددددددددددددددد . من  جای اونا بود ، بهتر  -
ددددجوونشدددددون تا پای مرگ رفت و برگشدددددت. نیم کرد .  رسد

اون  بددده خددداطر تو. گنددددی کددده تو زدی، بوی تع  ش بددده 
مشدددددا   مه رسدددددرده. چطور توقع داری رایه به دلشدددددون 

؟ بچه وقتر  ایزه که مادرش  ایز باشه.   باز کتن

ن نشست. به گل  ای فرش رؤیا با چشمان پراشک روی زمی 
برای نوزادش اسددددددددددددددد  انتخددداب نکرده بود.  نوز زل زد.  نوز 

منتظر معکزه بود. بددده معصدددددددددددددددومردددت و پدددا  نوزادش ایمدددان 
 ددای پردرد آن خددانواده اتر کنددد و رایه داشددددددددددددددددت کدده در ق دد 
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برای بخشش او فرا   شود. انگششش را مران تاروپود فرش 
 فرو کرد و مخیوسانه زمزمه کرد: 

؟ -  مامان ا ه طالق  بده، هم

 و گ ت:   ما آیه کشرد 

، خودت  - ن ونت کین ، قبل از اینکه بت  ا ه کیم غرور داشدددددددددددددددتر
. یم  رفتر

 ککا بر ؟ مگه جانی مونده که بهش پناه بتر ؟  -

 ما با نارامتر ن م کرد و از روی مبل ب ند شددددددددددد. درمیتن که 
 رفت، پاسخ داد: به اتاق خواب یم

ن ورا   - ن بی  تا چند وقت دیگه، پول اون خونه و ماشددددددددددددددی 
شه یه خونه کوچرک شه، با سه  م  و تو یمتقسر  یم

ن موا  اجاره کنر .  ن شهر خرید یا  می   پایی 

 رؤیا با خش  خروشرد: 

ن شهر نیم -  آ . م  پایی 

ن و پرتددت  - بدده در .  س بمون تددا موددل موش دمددت رو بگت 
ون. اونوقت آواره خرابونا شو.  ن بت   کین
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ون آمد. صدای گریه دای فریاد ی نوزاد با صآماده از اتاق بت 
 رؤیا ب ند شد. رؤیا با ترس به دست مادرش چنگ زد. 

 خوای تنها  بذاری؟ری؟ یمککا داری یم -

 ما دسددددددشش را کنار زد. از تغیت  رفتار او تخسدددددد  خورد. مانند 
کودکان ترسددو مدا  آویزان او بود. گریه نوزاد ق اش را به درد 

 گناه بود. تر از روشنا آن نوزاد نر آورد. مظ و 

ت رو سددددددددددددددداکت ک . موال مادر اون بچه تونی نه رو بچهب -
 م . از گریه  الک شد. 

 رؤیا با گریه گ ت: 

 قهری؟  -

 ر  خرید. قهر ن ست ، دار  یم -

 

❤❤❤❤❤ 

 

 ددددددایددددددز مددددددمددددددنددددددون از   maryamایدددددد  پددددددددارت تددددددقدددددددددیدددددد  بدددددددده 

 �😘😘😘� مرا رت
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 111#پارت

 

 

رؤیا م تمسددددددانه به دسددددددشش آویزان شددددددد. با چشددددددمان پراشددددددک 
 کرد. نگا ش  

کددندد ، ایدد  بددددددددار بدددددددده خدددددددداطددر مدد ، بددرددددددددا بدرید  خددوا دش یم -
 کنه. تار یمبرمارستان! دل  برای دیدنش تار

  ما با خشونت دست او را  س زد. 

کن .  اقل شدددو م ، مول تو، خود  رو مقت  و خوار نیم -
 .  دختر

دلش پ ش روشنا مانده بود. دو بار از  شت پنکره او را دیده 
بود که به خانه پدر.زرگش رفته بود. دقایقر پ ش دو.اره به 
آن خانه رفت. دل توی دلش ن ود، ماال که درون آن خانه 

دیددد. دلش برای در آغوش کشدددددددددددددددردددنش پر بود، بددایددد او را یم
ن رفت. رؤیا کشدددددددددددددرد. به رس ت پ هیم با خشددددددددددددد  در  ا را پایی 

 آپارتمان را به    کش.رد. 

د، ن س در سدددددددددددد نه دددددددددددی اش ماس شددددددددددددد. وقتر زنگ خانه را فرسد
اراده به پنکره آپارتمانن که رؤیا سدددددداک  بود، نگاه کرد. بچه نر 
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فهمردددد، بددده بغدددل  شدددددددددددددددددت پنکره ایسدددددددددددددددتددداده بود. دردش را یم
شددددددددد. در که باز شددددددددد، ای ن ود، باید با مقرقت رو.رو یمچاره

  کرد.  ایزجون اخیم

 از ای  ورا؟ -

 به دسدددتانش که در    
 
مندگ آب د انش را قورت داد. با رسی
 ق ل شده بود، نگاه کرد و گ ت: 

 خوا  روشنا رو ببین . ا ه اجازه بدید، یم -

مریل از ج وی در کنددار رفددت و او را بدده داخددل  ایزجون بددا نر 
ون آورد. با دیدن مادرش  راه داد. روشددنا از پنکره رسش را بت 

ه شدددد. در ای  چهار روز او را ندیده بود. اصدددال در م ل شدددوک
نمانده بود که او را ببیند. با دیدن چشدددددددددددددمان پراشدددددددددددددک مادر، 

 بر نددددارامتر 
 
ون آمددددد و در دلتنا اش غ بدددده کرد. از خدددداندددده بت 

 آغوش گر  مادر جای گرفت. 

 

با چشدددمان پراشدددک پدر.زرگش را در آغوش کشدددرد و بوسدددرد. 
 ابوی پددددر یم

 
مدددانش را بریدددده بود. نددددیددددن پددددر از داد. دلتنا

ن مادر بدتر از بد. کرد، سدددددددددددختآنچه فکر یم تر بود. نداشدددددددددددیر
 کنج دلش رسد و تاریک بود. 
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 موندی. دیگه از ما    فراری شدی! کاش ب شتر یم -

ن انداخت. ب شدددتر از  مه از خودش و امسددداش  رسش را پایی 
ش کرد. ق اکدددده  نوز داغ بود و  وانی شدددددددددددددددددددده بود، فرار یم

گرفت. از اینکه نتوانسددددددته بود، وار بهانه آرمی ش را یمدیوانه
رنگش را ببیند، بغض سددددددددنگیتن روی ق سدددددددده چشددددددددمان خوش

اش پاسددددددخ اش  وار شدددددددده بود. ل  گاید و با رسی   انر سددددددد نه
 داد: 

 ای  چه مرفره، من  دل  براتون تنگ شده بود.  -

ش را  ایزجون با چشدددددمان پراشددددک دسدددددشش را گرفت و توجه
 خود ج   کرد.  به

ن یددده شددددددددددددددددد  خوندده مدددا نموندددی؟ انقدددر دلددت  - برای  می 
 ... ، کنارمون بمونن  ازمون گرفته، که ماضن ن ستر

دو ت مرددددددل کرده بود، از خودش از ای  غیم کدددددده بر دل آن
نارامت شددددددددد. اما دلش مول سدددددددداب  بخشددددددددنده ن ود. با دیدن 

کرد.  ر که را ای در ق اش امسدددددددددداس یممادرش، سددددددددددرا چاله
ن دو فرزند گت  دوسددددددددددددت  داشددددددددددددت، سدددددددددددده  او ن ود. مادرش بی 

زد. رفت، قرد دیگری را باید یمافتاده بود. سمت  ر کدا  یم
ایط ب شدددددتر به وجود او نراز داشدددددت و ای  را از  رؤیا در ای  رسی

 ای مادرش فهمرده بود.  ر دو خوا ر دور از    در مرب
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ایط تنها بودند.  ر کدا  به نو . صدددددای شددددت   ی  بدتری  رسی
 او را افکارش دور کرد. 

ای بددداشددددددددددددددددده. متمدددا مدددال فکر نکن ، روشدددددددددددددددندددا دختر کینددده -
 ش خوب ن ست. روه

  ای خشکش را با ز.ان تر کرد. به خود آمد. ل 

ببخشددددددددددددددرد ا ه نارامتتون کرد . واقعا برا  سددددددددددددددخته. ای   -
ده. از طددرقن مددد ددد دددددددده پدددراز خدددددددداطدددراتددردددددددده کدددددددده  ددددددددذابددد  یم

  خواست  با  مو و  رساش رو.رو ش . نیم

 پدر.زرگ با نارامتر رسی تکان داد و گ ت: 

 در مقت شدددددددددددددددده. ما     -
 
م  داری دختر ، ج ای بزرگ

انتظدددددددار زیدددددددادی ازت داشدددددددددددددددشر . بددددددداور ک  ا ددددددده  موت 
فهمرد، ارسدددددالن در ای  ماجرا دسدددددت داشدددددته، آرامش یم

رفت. وقتر تو ن ودی ما خریل با ارسدددددددددالن از زندگ ش یم
ه شدددددددرطانن رو مرب زدی  اما مشدددددددارکشش توی اون نقشددددددد

 انکار کرد... 

 

❤❤❤❤❤❤ 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 483  

 ددددددددایددددددددز مددددددددمددددددددنددددددددون از  ��HNایدددددددد  پددددددددارت تددددددددقدددددددددیدددددددد  بدددددددده  

 �😘😘� مرا رت

 

 112#پارت

 

 

اش ب ند شدددددددددددددددد و با ل   آرا  و پرغیم آیه از جگر سدددددددددددددددوخته
 گ ت: 

دیوار ماشدددددددددددا ب نده، بابابزرگ. من  دیگه آبدیده شددددددددددد .  -
 رکس در ای  ماجرا دسددددددددددددت داشددددددددددددت رو به خدا وا ذار 

ن جدددددا دف  کن  و بدددددا خکرد . یم وا  گدددددذشدددددددددددددددتددددده رو  می 
ی   مهر.ون، کوله بار خا  سددددددددددددد ر کن . درکنار  مه شدددددددددددددت 

ی دار .   آرامش ب شتر

ی  لبخندی زد. دست نوازش روی رسش کشرد.   شت 

-  .  قر.ونت  ش   ایز . آفری ، ای  شد مرب مسانر

 صدای زنگ آی ون نگاه  مه را به سمت آی ون کشاند. 

  بودید؟بابا بزرگ منتظر ک  -
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آید... ای  چند نه. اصددددددوال ای  وقت شدددددد  ک دددددد اینکا نیم -
ی  میومد.   ش   موت به خاطر شت 

  ایز دکمه آی ون را زد و گ ت: 

شدددددددددددددددددده مدددداال نری؟ یدددده شدددددددددددددددددد  پ ش مددددا بمون. بددددذار نیم -
 دلتنگرمون رفع  شه. 

اش ای روی گونهنگاه م تمسددانه  ایز دلش را نر  کرد. بوسددده
 نشاند و گ ت: 

د بر  رسکار، از کالسدددددددددددای دانشدددددددددددگاه     ق  شددددددددددد به بای -
ون کن  تدا بتون    راه رو از تن  بت 

 
موندد . بدایدد خسدددددددددددددددتا

ان کن ...   درسانی که  ق  موند  رو جتر

در ورودی رو بددده مردددا  بددداز شدددددددددددددددددد، قدددد و بددداالی ارشدددددددددددددددردددا در 
دددددددددددد موی  چهارچوب در ظا ر شدددددددددددددد. ت ش گر گرفت. ای   رسد

 ومددده گدددذاشدددددددددددددددددت. درسدددددددددددددددددت در به ترقددده را ککدددای دلش یم
ایش سددددددددددددوزاننده بود. از فشددددددددددددار ای روان ش نگاه ن و برا  ای تت 

ن بود. سالیم   که ظهر به او زده بود،  نوز ق اش سنگی 
مرقن

 کرد و با ابرونی در   تابرده رو به روشنا گ ت: 

 به سالمتر ککا؟ اون  ای  وقت ش ؟ -
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ی بزرگش رفت. او را به  ایز لبخندی زد و به اسدددددددددددددتقبال نوه
 کشرد و بوسرد.   زممت در آغوش

 خوش اومدی  ایز . برا تو مادر.  -

ی  و روشدددنا بود، اشددداره  با چشددد  به سدددا  که ج وی پای شدددت 
 کرد. وقتر پاس ن از روشنا نگرفت، رو به  ایزجون پرسرد: 

ی  رایه سددددددد رند؟ اون  با ای  وضدددددددع  - روشدددددددنا و  مه شدددددددت 
  وا؟

ی  با روشددددددددددنا سددددددددددکوت کرد. الز  نیم دید، جوانر بد د. شددددددددددت 
 خند دسشش را دراز کرد و ارشرا را در آغوش کشرد. لب

 رس  مسافر رفت ره، ش  و روز نداره.  مر ای  مهمونن  -
   تا اینکا بود. انشددددددددددددددداهلل رسی بعد شدددددددددددددددما به دیدن ما 

 برایرد. 

ه شددددددددد و  ی  خت  ت به شددددددددت  چشددددددددمان روشددددددددنا گرد شددددددددد. با مت 
 گ ت: 

 شه.  مه جان داره دیرمون یم -

از اینکه به سدددددددمت پدر.زرگ  سددددددداک را به دسدددددددت گرفت. قبل
 بچرخد، ارشرا ساک را از دسشش گرفت و گ ت: 

 با ای  س  و قدوقواره قهری؟  -
ً
 بچه شدی؟ موال
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با اخ  نگا ش کرد.  نوز کنج دلش از مرفهای امروز ص ح، 
خواسددددددددددددت، ک دددددددددددد از ب تی که بی شددددددددددددان بوده، زخ  بود. نیم

 باختر باشد. با ل   جدی و  آرا  گ ت: 

قهر و آشتر داششر  که ای  بار دو  باشه؟  چندبار با   -
 گذره. سا ت مرکت اتش.وس یم

 رو به پدر.زرگ کرد و گ ت: 

زنرددد؟ دیر  شددددددددددددددددده بددایددد توی ترمینددال بدده آژانس زنددگ یم -
 معطل شر  تا یه اتش.وس دیگه جور شه. 

پدددر.زرگ بددا تعکدد  بدده رفتددار آن دو دقددت کرد. دسدددددددددددددددتر روی 
 اش کشرد و گ ت: چانه

 زن . االن زنگ یم -

 ارشرا دسشش را باال گرفت و گ ت: 

شه. ا ه شما اجازه بدید، م  برمشون. دیر نیمخود  یم -
 چند ک مه با روشنا مرب دار . 

 

 

❤❤❤❤❤ 
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 ایز. ممنون از  مرایه   N.Majidiای  پدددارت تقددددی  بددده   

 �😘😘�گرمتون

 

 113#پارت

 

 

روشنا از رسی  رس  شد. لبخند معناداری روی لبان  ایزجون 
ی  نقش  سددددددددددددت.  ایزجون با دسددددددددددددت اتاق مهمان را  و  شددددددددددددت 

 نشان داد و گ ت: 

سدددددا تر وقت داشدددددته باشددددد . زیاد وقشش فکر کن  یه نر  -
 .  رو نگت 

ی  روشدددددددددددددددندا  دا  ووا  بده ا ضددددددددددددددددای خدانواده نگدداه کرد. شدددددددددددددددت 
 لبخندی زد و گ ت: 

ن برق - دددددددددد موت هم گرفتهچرا  ی  ن  رسد  ا شددددددددددددی. برو ب ی 
 کارت داره. 
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ی  به کمرش داد به سددددددمت اتاق مهمان با  ول آرایم که  شددددددت 
قد  برداشدددددددددددددددت. دردلش  ر چه ف ش ب د بود، نوار ارشدددددددددددددددرا 
ی  و  ایزجون با آن چشدددمانن که برق شدددادی  کرد. رفتار شدددت 
داشددددددشند، خریل مشددددددکو  بود. وارد اتاق که شددددددد، به سددددددمت 
ایش ن س   شدددت چرخرد و رو.رویش ایسدددتاد. با دیدن نگاه برا

ون نرود، اش ماس شدددددددد. بدر سددددددد نه ه آرایم که صددددددددایش بت 
 پرسرد: 

؟ چرا دو.اره اومدی؟ -  مرقن مگه مونده که نزده باشی

 اومد ، چون نگران مالت بود ...  -

 مران مرفش پرید: 

م  نخوا  شددددددددما دوتا برادر نگران مال  نباشدددددددرد، باید به گ  -
 بگ ؟ 

ه  شددددددددددددیتن تا با   دو  - ن رفتاری رو ندار . بهتر ازت توقع چنی 
 مرب بزنر . کال  

ن ندددار . شدددددددددددددددمددا     ر هم مرب بود،  - م  مرقن برای گ یر
 .  توی برمارستان به  گ تر

به سددددددددددمت در مرکت کرد تا مکالمه پایان یابد. مچ  دسددددددددددشش، 
ای اسدددددت  شدددددد. از ای  تماس  راسدددددان مران دسدددددِت گرِ  مردانه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 489  

به  ق  برگشددددت و چشدددد  در چشدددد  ارشددددرا شددددد. نگاه رس  و 
نشددددددددددسددددددددددته بود، مکال جدال به او   رقر که روی پ شددددددددددان ش

ن آورد. به ل   ایش نداد. ارشدددددددددددددرا با آرامش رسش را کیم پایی 
ه شد و گ ت:   خت 

از وقتر بچه بودی، بهت یه  القه خاض داشددددددددددددددت . اما  -
 . سکوت کرد  تا بزرگ   ی و برای خودت خانویم   ی

  م شه در سکوت  اشقر کرد . 

 ار لمس کرد. و دسشش باال آمد و ابروی روشنا را نوازش

وقت به اخ  ه  یچفرمت بود  ک اش  ابرو ای خوش -
گره نخورد. لبات  م شددددددده خندون بود و چشدددددددمات برِق 
مهر.ونن داشدت. آرامشت، نکابشت، صددداقتت، وقارت 
دل  رو برد. تا خواسدددددددددددددددت  ل  باز کن ، ارسدددددددددددددددالن پا ج و 
گذاشددددددددددددددددت. نامردی بود، روی امسدددددددددددددددداس برادر  خنکر 

 برادر  رو شا د نباش . ختر بکش . دور شد  تا  اشقر 
 نامزدیت با یه غریبه، تت  خالص رو به ق ب  زد. 

.ان ق اش تند شددددددددددددددددده بود. صدددددددددددددددور ش رس  و سددددددددددددددد ردی  ضن
ی صددددورت روشددددنا چشددددمانش قرمز شددددد. دسددددشش را از گوشدددده

ن آورد. روشدددددددددددددددنددا بددا نددارامتر دسدددددددددددددددشش را بدده آرایم از روی  پددایی 
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صدددددور ش  س زد. لمس شددددددنش توسدددددط او، مس خرانت به 
ن را در دلش  وار یم  زد. ارسالن لبخندی زد و ادامه داد. آرمی 

برگشدددددددت  و رسگر  کار  شددددددددد . غرق شددددددددد  توی ل ظات  -
 ای درمانگر  بودند. پردرد برمارانی که م تا  دسدددددددددددددددت

برای خود  دیواری سددددخت دور ق ب  کشددددرد .  یچ زنن 
ه. تو برا  یه الهه نیم تونست، جای تو رو توی ق ب  بگت 

ت مدددامدددان زندددگ زد بر  اینکددده شدددددددددددددددددد   روشبودی. تدددا 
دنبالشون. تعک  کرد . وقتر به تاالر رسرد ، از ماجرا 
ن کرد  و  باختر شدددددددددد . آقاجون و  ایز رو سدددددددددوار ماشدددددددددی 
رسدددددددددددوند  خونه. صددددددددددددای فریاد ای  موومرد تا کوچه 
میومد. برات نارامت شدددددددددددددددد . رفت  تا خرد شددددددددددددددددنت رو 

ین . طاقت نبین . خود  رو نشدددددددددددون نداد  تا اشدددددددددددکاتو نب
دیدِن ضدددددددددع ت رو نداشدددددددددت . م  تورو  م شددددددددده شددددددددداد و 
خندون دیده بود . با اینکه مالت خراب بود، ارسدددددددددالن 

تون و برای خودش جولون دو.ددداره راه بددداز کرد بددده خونددده
 داد... یم

 با بهت ل  زد: 

داری؟ وقتر که  یچ جا دیده  - ن ختر تو چطور از  مه چت 
 شدی؟نیم
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شدددنا را لرزاند. لبخندی زد و برق اشدددشراق در چشدددمانش ت  رو 
 گوشه شالش را به دست گرفت. 

ی کددده بددده تو مر.و  یم - ن گرفت . از شددددددددددددددددددد، ختر یماز  ر چت 
چیتن یم کرد یددددا از بددددابدددا کددده مددددامدددان  کدددده مدددددا  برای فرندددداز ختر
 گشت. نگرانت بود و دنبال رایه برای آرامشت یم

ن دو برادری که االن    درسددددددددددددت ن سددددددددددددت، م  نیم - تون  بی 
 س مشتر  دارن، باش ... م

 اجازه مرب زدن نداد. دسشش را باال برد. 

 ا نباش. ای  موضددش  رو به م   سددهار. تو نگران ماشددره -
 ا توی ق ب  دف  کرد  بذار تمو  مرفانی که ای  سدددددددددددددددال

ون بریز . دیگه نیم خوا  با سددددددددددددکوت به ق ب  ج ا رو بت 
 کن . 

 

❤❤❤❤❤ 

 

 دایز ممنون از   Manuchehriاید  پددددددددارت تدقدددددددددید  بدددددددده  

 �😘😘� مرا یتون
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 114#پارت

 

 

ن س  مرقر کشددددددددرد و شددددددددال روشددددددددنا را ر ا کرد. دسددددددددتر مران 
ه کرد.  ر دو  مو ایش کشدددددددددرد.  رق از گوشددددددددده صدددددددددور ش رسی
ل کند.  سدددددددش را کنتر دسدددددددت را روی صدددددددور ش کشدددددددرد تا اسدددددددتر

ه بود.    روشنا در سکوت به مرکا ش خت 

خونه. داشددددددددددددددت  تا اینکه ارسددددددددددددددالن یه روز  صددددددددددددددتر اومد  -
شددددددددددددد ، بر  برمارسددددددددددددتان. با خشدددددددددددد   ر هم د  ماضن یم

دسدددشش بود، شدددکسددت. وقتر دردش رو پرسدددرد ، گ تر 
... بدده  شدددددددددددددددقش جواب منقن دادی. گ ددت اونو نیم بیتن

ن  ن س رامتر کشدددددددددددددددرددددددد . بدددددده خود  قول داد  در اولی 
فرصدددددددددددددددددت کدده مس کن ، ق بددت بدده آرامش رسدددددددددددددددرددده بدده 

تا اون زمان صدددددددددددددددتر  رساغت برا . اما دید  طاقت ندار 
 کن ... 

ن  ددددددددددددددد تددازه کرد تددا مرفش را ادامدده د ددد. از م ددددددددددددددد کدده در 
کالمش نه ته بود، ق   روشدددددددددنا گرفت. دوسدددددددددت نداشدددددددددت، 
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با   آزار ک دددددددد باشددددددددد. ق تر برای پاسددددددددخ دادن به ای   مه 
ن   بود، بی 

 القه نداشت. در زمانن که ق    ش  و  اشقر
دددددد   شددددددد  دو.رادر گت  کرده بود. صددددددددای لرزان ارشدددددددرا، آن  رسد

مغرور و رسد گذشته، پراز امساس بود و ای  موضش  ا یشش 
ن م ددددددددد را سدددددددددالیم  ا تکر.ه کرده بود و تا جان در کرد. چنی 

بدن داشدددددددددددت، سدددددددددددودای آن  شددددددددددد  را در رس داشدددددددددددت. دلش 
 خواست ر  مرب بزند. اما ناچار بود. نیم

 کردی. االن در موقعیتر ن ست  که بتون ... کاش صتر یم  -

دون . درسددددددددشش اینه که دو سددددددددال از رابطه قبیل بگذره تا یم -
 . ی و آرو    ی اون امساس و  رکانات افول کنه. تا دل بتر
 ا ه االن مرب زد ، خواست  اششباه قبل رو تکرار نکن ... 

کن ، م  ق تر برای  شددددددددددددددد  دو.دداره ندددار .  ر طور فکر یم -
 متر در آینده    سخته به ای  موضش  فکر کردن! 

 چرا؟ -

مانه او را دلرسد کند. ای یمدنبال بهانه  گشت تا م تر

تونه مشدددددددددددددددکیل ایکاد برادر و مادرت،  ر کدو  به تنهانی یم -
 کنه. 
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ا به چشددددددددمت نراد. انقدر به پات  شدددددددد  یم - ن ریز  که ای  چت 
 م  مول کوه  ششت . 

 آیه از ته دل کشرد. ای   رس کوتاه برا ن ود که ن ود! 

ی باید االن مال خونر بر  - ای ای  مرب ندار . تو که دکتر
 !  اینو بهتر بدونن

دسدددددددددتانش را به مالت  سددددددددد ر  باال برد. بر کس ارسدددددددددالن که 
ا  کیم  زورگو بود، زیدددادی جنت م  بود. لبخنددددی زد و بدددا امتر

 خ  شد. 

 م  با تو.ه. فقط اینو بدون...  -

 روی ق اش دست گذاشت و ادامه داد. 

خواد تا به هه. دل  نیمتاینکا یه ق تر  سددت که برات یم -
خود  بکنب  یه غریبه جامو گرفته باشددددددده. به  قول بده 

وار  اشددقته، فکر در خ وت شدد هات به ک دد که دیوونه
 .  کتن

از او ای  مکالمه پرنرمش  کر  بود. تما  تصددددددددددددددورا ش را به 
 ش و ندارامتر صددددددددددددددد ح را از 

َ
   ریختده بود. بدا ل   آرامش، ت

 ق اش زدود. 

 برسه که بتون  به ک  فکر کن .  امردوار  روزی -
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ن روزی برای آدمددا د ، اون روز یمقول یم - رسددددددددددددددددده. ا دده چنی 
موندن و نسدددددددددددددددل مردن یا تنها یمن ود،  مه از درد فراق یا یم

 شد.  رسی منقری یم

 روی لبان روشنا نقش  ست. 
 
 با ل   شادش، لبخند کمرنا

ن روزی رسرد، مطمئنا اول به تو فکر  -  کن . یما ر چنی 

 ارشرا ن س  مرقر کشرد. رسی تکان داد.  

ترسدددددرد ، مو به رس  ممنون از نرم دددددی که نشدددددون دادی. یم -
 نذاری. 

 رس ؟تا ای  مد خش  به نظر یم -

 چشما زد و گ ت: 

دیدی، ی خودت رو صدددد ح توی برمارسددددتان یما ه چهره -
 تعک  م  برات  کر  ن ود. 

دددددددددد از ککا  پردایش شدددددددددددد؟  لبخندی روی ل  نشددددددددددداند. ای   رسد
 نشانن از ارشرا نداشت. 

. خ  بهتر بود یه آینه ج وی صددددددددددورت خودت یم - گرفتر
؟ ن  با یه برمار زیر رس  اون طور رفتار مرکین
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❤❤❤❤❤ 

  

ای  پددددددددارت نقدددددددددی  بدددددددده  ورتددددددددانسدددددددددددددددرددددددددا ی  ایز ممنوت از 

 ❤❤ مرا یتون

 

 115#پارت

 

 

ن کددده از  - از دیددددن مددداِل بددددت، ا صددددددددددددددددداب  به  ریخدددت.  می 
د ، مالت بد شدددددده، ن همرد  چطور برمار  رو پرسدددددتارا شددددد ر

 ا در سددددددددددددایه بود  اما االن ر ا کرد  و اومد  رساغت. سددددددددددددال
 خوا  کنارت باش  و دستات رو بگت  ... یم

ری، ارشددددددددددددددرا. م   نوز به مضددددددددددددددورت توی ای  داری تند یم -
 چند روز  ادت نکرد ... 

 اما م  غریبه ن ست .  رس موت ...  -
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دددددددد مونی که سدددددددددا  -  ا  یه بار    ندید . اینکه ای  مرب رسد
رو شددددددد رد ، به اندازه کاقن شدددددددوکه شدددددددد . به  م  بده که در 

ایط نتون  درست تصمر  بگت  .   ای  رسی

ی  از  شت در ش رده شد.   صدای شت 

شددددددددددده. ا ه ترافرک باشددددددددددده، به اتش.وس  ا داره دیر یمبچه -
 رسر . نیم

ی  ن سدددددددددش را به رامتر از سددددددددد نه  ون داد. با صددددددددددای شدددددددددت  بت 
مرارت ت ش بدداال رفتدده بود. بدددون  یچ مرب دیگری از اتداق 
ن انداخت و  شددددددددت رسش از  خار  شدددددددددد. ارشددددددددرا رسش را پایی 
ون آمدددددد. بعدددددد از خددددددامدددداف ن گریم بدددددا پددددددر.زرگ و  اتددددداق بت 
ن شدند. در طول مست  ترمینال بدون   ایزجون، سوار ماشی 

  ددددددای ارشدددددددددددددددرددددددا فکر کنددددددد، فکرش در مردددددداناینکدددددده بدددددده مرب
ن را رو ای برمارسددددددددددددتان پرسدددددددددددده یم زد. دلش برای دیدن آرمی 

  وانی پریم
ن دددددددت دیدارش را به دل خرید تا آرمی  کشددددددددرد. مرسد

طور کددددده ق ددددد  خودش  وانی شددددددددددددددددددددده بود. نشدددددددددددددددود،  مدددددان
 رسنوشت آن دو جدانی بود و  س. 

نوزادش را در آغوش کشدددددددرد. چشدددددددمانش پراشدددددددک شدددددددد. تنها 
داشددددددددددددددددت. ن س نوزادی بود کده ک ددددددددددددددد برای آمددنش  وقر ندد

  مرقر کشرد و به سمت در ورودی مرکت کرد. 
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 ککا؟ -

 ن م کرد و کالفه به  ق  برگشت. 

. یک روز از اومدنشون به خونه گذشته.  - ن  مت   پایی 

 زدن. ا ه براشون مه  بودی، زنگ ای  در رو یم -

 از ای  مقرقت ت خ اشک در چشمانش م قه زد. 

شددددددددونه، چه م  مه  نباشدددددددد ، مه  ن سددددددددت. ای  بچه نوه -
 . ن ی کین  بخوان چه نخوان باید براش بزرگتر

ل ت شیایون را  ون داد. کنتر  ما با مرص ن سش را از س نه بت 
 به دست گرفت و گ ت: 

 دون  و تو! با چش  اشا برانی باال، م  یم -

با تردید از وامدش خار  شدددددددد. درون را رو سدددددددکوت م ض 
ی که زیبانی و  ماا  بود. 

ن برایش مه  ن ود. آینده دختر آرمی 
تری  مسدددددددددددددددئ ددددددده معصدددددددددددددددومیشش، ق اش را لرزاندددددددده بود، مه 

 ایسدددددددددتاد.  یچ صددددددددددانی 
زندگ ش بود.  شدددددددددت در وامد پاییتن

ون نیم ن را از برمارسدددددددددددتان به خانه منتقل بت  آمد. دیروز آرمی 
کرده بودند. از  شددددددددت پنکره شددددددددا د بود، او را با وی چر و به 

پ ه  ا باال کشددددردند. با اینکه مضددددور او را در راهتر از پ هسددددخ
مس کردند،  یچ واک  دددددددی نشدددددددان ندادند. در وامدشدددددددان که 
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م یل به  سدددددته شدددددد، با د  شدددددکسدددددته از ای   مه ت قت  و نر 
وامد خود بازگشددددددددددددددت. مو ای آقای شددددددددددددددکری در  ری یک 

ن   ته به سدددددددددد ردی برب طعنه یم زد. صددددددددددورت تکرده شددددددددددهی 
ش نشدددددددان از غ  زیادشددددددان داشددددددت. ری چشددددددد خان  و الغ  گت 

د. بعد از چند تانره  دددددی ن س  مرقر کشددددددرد و زنگ وامد را فرسد
ن خان  با چشددددمانن که از اشددددک خ س بود،  در باز شددددد. شددددهی 
رو.رویش ظا ر شدددددددد. با دیدن او و نوزادش جا خورد. بعد از 

 ت اوت و رسد پرسرد: ای نر چند تانره با چهره

 ونه ک  آوردی... کاری داری؟ ا ه خرهر خ -

 با بغض مران مرفش پرید: 

. ای  دختر به شدددددددددددددددما و پدرش امترا   - ن اومد  دیدن آرمی 
 داره. 

 خان  ابرو در   کشرد. با صدانی که از بغض یم
ن لرزید، شهی 

 به آرایم گ ت: 

ن یم - توندددددده، خوای؟ فکر کردی اون یمهم از جون آرمی 
 برای ای  بچه پدری کنه؟ 

سددددددددشش را به سددددددددمت  ق  باز کرد و در را باز کرد. با مرص د
 گ ت: 
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ن چطور خونه  -  چه بالنی رس  رس  اوردی. برا ب ی 
ن برا ب ی 

 خراب  کردی! 

با تردید و دلهره پا درون وامدشان گذاشت. فضای خانه به 
ون آمددد.  ن از اتدداقش بت  ن و رسد بود. مددا ی  شددددددددددددددددددت سدددددددددددددددنگی 

رنگش  ای خشددددددک و صددددددورت نر مو ایش آشدددددد ته بود و ل 
زد. بددا دیدددن او ابرو در   کشدددددددددددددددرددد و ریدداد یممددال خرا ش را ف

 فریاد زد: 

 خواد؟جا چه کار داره؟ هم از جونمون یمای  زنرکه ای  -

 

❤❤❤❤❤❤ 

 

ن مدددددددمدددددددندددددددون از  ایددددددد  پددددددددارت تدددددددقدددددددددبددددددد  بدددددددده فدددددددهدددددددردددددددمدددددددده نددددددددازندددددددی 

 ❤❤❤�� مرا یتون

 

 116#پارت
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رؤیددا بغضدددددددددددددددش شدددددددددددددددکسددددددددددددددددت. ق اش تدداب ای   مدده خ ددت را 
ن نداشدددددددددددددددت. باتالقر بود که خود سددددددددددددددداخته بود.  رسش را پایی 

 که دور نوزادش پرچرده بود، 
 
انداخت. پتوی صدددددددددددددددورنر رنا
 کنار زد و م تمسانه گ ت: 

ش مالش بهتر  شه. م   نوز  - ن با دیدن دختر شاید آرمی 
اسدددددددددددددددیم براش انتخدداب نکرد . پدددرش بددایددد اسدددددددددددددددمش رو 

 انتخاب کنه. 

ن پوزخندی زد و در اتاق خواب خودش را باز کرد.   ما ی 

ن بددددددده چددددددده رو  - زی اندددددددداخت ش. توقع داری برای برو ب ی 
 ت اس  انتخاب کنه؟بچه

ی آرا  با تردید و بهت به آرایم وارد اتاق شددددددددد. صدددددددددای گریه
ن خان  در فضدددای خانه پرچرد.  دلهره دسدددت و پایش را  شدددهی 
ن  ن چه به رسش آمده بود که ما ی  به لرز انداخت. مگر آرمی 
ن جا خورد. صدددددددددددو   بود؟ با دیدن آرمی 

رت تا ای  مد  صدددددددددددبانن
ی در برمارسدددددتان الغر و اسدددددتخوانن  اش ماصدددددل ده روز  سدددددتر

ن   ای پنکه کال ن کنار چشدمش  می  شددده بود. با بود؟ چی 
ن بود.  رگددایم کدده بدده ج و بریم داشدددددددددددددددددت، منتظر واک ش آرمی 

ن به سدددددددددددددددق  دوخته شدددددددددددددددده بود. به آرایم نزدیکش  نگاه آرمی 
ن ندید. با بغض زمزمه کرد:   شد. مرکتر از آرمی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 502  

؟سال   ایز  -   . خونر

ی در چهره و مددددددددالددددددددت صدددددددددددددددورت مردی کدددددددده در   یچ تغیت 
ددش بود، ر  نداد. آب د انش را قورت داد  شدددناسدددنامه  مرسد

 و به زممت زمزمه کرد. 

.  ذرخوایه کن ، راضن یمیم - ؟ بگ  دون  از  نارامتر شی
؟غ ط کرد ، نگا  یم  کتن

ن کیم بده سدددددددددددددددمدت مخدال  چرخرد و پ د   ایش را نگداه آرمی 
 کز و ندداامردددی نوزادش را از مرددان پتوی  سدددددددددددددددتدده شدددددددددددددددددد. بددا 

ون کشرد و نزدیکتر برد. م تمسانه زمزمه کرد:   بت 
 صورنر

ن چقدددر خوشدددددددددددددددگ دده.  - . ب ی  ت رو اورد  تددا ببیتن
ن دختر ب ی 

مون منتظر بود، تا تو برانی و براش اسددددددددددددددد  انتخاب 
دختر

ن چه صورت مایه داره.  . ب ی   کتن

 مرقر فرو  ایش  مچنان  سدددددددددددددددته بود. انگار به خواب پ  
رفته بود.  اجزانه لبه تخت نشدست. دسدشش را روی دست 

ن کشرد.   آرمی 

بدددده پددددات مر ت . ق ول دار  اشدددددددددددددددشبدددداه کرد  و نبددددایدددد ای   -
داد . شدددددددددددددددد . نباید آزارت یمطوری آویزون زندگرت یم

ن رو به مال اول نیم تون  به گذشدددددددددددددددته برگرد  و  مه چت 
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ایه که م  برگردون . ای  بچه گنایه نداره که پاسددددددوز گن
سددددددددددِمت یم

َ
د ، کرد ،  شدددددددددده. به معصددددددددددومرت ای  بچه ق

الاقددل براش پدددری ک . اصدددددددددددددددال م  بدده در  ای  بچدده از 
د  آزارت ند  و ریشدددددددده خودته، به اون رم  ک . قول یم

 توق  نداشته باش . 

 ایش به آرایم باز شدددددددد. دسدددددددشش را از مران دسدددددددت رسد پ  
ون کشدددددددددرد. نگایه به نوزاد انداخت و صدددددددددور ش را به  رؤیا بت 

طور کامل به سدددددددددددددمت دیوار چرخاند. رؤیا با تعک  شدددددددددددددا د 
 ای بدنش مرکت بود، جز رس و دسدددددددددددشش  یچ یک از اندا 

 نکرد. 

ن التماسددددددت یم - کن ، مول قبل د وا  ک  و رس  داد آرمی 
بکش.  ر طور خواسدددددددددددددددتر بددا م  رفتددار ک  امددا ای  بچدده 
گنددایه نددداره. اصدددددددددددددددال دلددت خواسددددددددددددددددت کتک  بزن،  وار 

ت ددددددداوت بکش، خودت رو خدددددددا  ک ، و  ای  طور نر 
 نباش. 

ن به لرز افتاد و اشدددددددک دا ن از گوشددددددده ل   ای خشدددددددک آرمی 
ن بدده چهددارچوب در تکردده داده بود و  چشدددددددددددددددمش چکرددد. مددا ی 

 شا د ماجرا بود. با بغض نالرد. 
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تونه مرکدت کنده. از وقتر مال تونه مرب بزنده. نیمنیم -
ماال که مال و روزمون خوره. و روزش رو دیده، غذا نیم

ه بری طبقه باال. توی ای  طبقه  رچکس  رو دیدی، بهتر
خواد. تو آی نه دق برادر  شددددددددددددددددی و جوون ش تو رو نیم

. فکر کردی اون بچددده کددده بدددا ددد  ندددابودی  رو ازش گرفتر
 برادر  شد، برای ما  ایزه؟

ن اشددددددددداره چند گا  ج و آمد و به مو ای روی شدددددددددقرقه ی آرمی 
 ندوه زمزمه کرد: کرد و با غ  و ا

 سه روز که بهوش اومد و فهمرد توانانی  -
ن  اشو توی  می 

از دسددت داده، مو اش سدد رد شددد. با اینکه دسددتاش کار 
ی برامون بنشیسه.  یم ن  کنه، ماضن ن ست با ق   چت 

ای فرو ریخت. اشددددددک دیدش را تار رؤیا چون برگ خشددددددکرده
 درون گ شیش گت  کرده بود و راه ن 

 
سددددش را کرد. سدددد   بزرگ

ن خودش انکامرد. با  بند آورد. انتقا  او از روشددددددنا به سددددددوخیر
ای لرزان و چشددددمانن پراشددددک از لبه تخت ب ند شددددد. رو شددددانه

ن گ ت:   به ما ی 

و پای ای  ط ل معصو  نزنرد. الاقل تو براش  مه گناه م   -
 باش. یه اس  براش انتخاب ک . 

 تو مادرشی م  براش اس  انتخاب کن ؟ -
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ن زیادی ازتون نخواست . فقط یک براش  م - ه باش. م  چت 
 خوا . اس  و شناسنامه برای ای  بچه یم

 و  -
 
اسدددددددددددددددمش رو یغما بذار که با مضدددددددددددددددورش آت ش به زندگ

 امون گرفت و چراغ ی ما زد. شددددددددددددددددادی رو از دلوجود  مه
ی خودت و براش سدددددددددددددددو کرد. ماال برو خونهمون رو ک خونه

ن و تنها بزرگش مادری ک . آشددره که خودت  .  س  شددی  پختر
ن یم  کنر . ک . ما فقط از ل ا  ما  اون بچه رو تخمی 

 

❤❤❤❤ 

 

 ایز  ممنون از  مرا یتون   shezaای  پدددددارت تقددددددی  بددددده 

😊😊😘😘❤ 

 

 117#پارت

 

ن لرز به جانش انداخت. اسددددددددددیم که  صددددددددددددای  صدددددددددددتر شدددددددددددهی 
انتخاب کرده بود و ف سددددد ه  شدددددت آن اسددددد ، ق اش را مچاله 
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 ا بود. نگا ش به سدددددددددددمت فرزندش یغما ر شدددددددددددادی آنکرد. 
ن کشدددددرده شدددددد. پ    ایش  سدددددته بود و واک  دددددی نشدددددان آرمی 

نداد. ن سدددددددددددددددش به شدددددددددددددددماره افتاد. خ ت و خواری    مدی 
 لرزید، ل  زد: داشت. با لتر که به شدت یم

. ای  بچه خدارو خوش نیم - ن آد، دلمو انقدر نسدددددددددددددددوزونی 
طاکرد  ق ول... معصدددددددددددددددو  و پاکه. به خدا من  آدم ، خ

 ای   مه  لت روا ن ست. 

ن دسددتانش را روی سدد نه گره زد. آیه کشددرد و پاسددخش  ما ی 
 را بدون مالمظه با خش  داد: 

کردی. تو بدده ا دده آد  بودی انقدددر خودت رو خوار نیم -
خون خودت، خوا ر نازن نت روشدددددددددددددددنا رم  نکردی،   

توقع داری مدددددا بهددددددت ا تمددددداد کنر  و  توی دلمون جدددددا 
؟ ای  سراه داشته ی ارزش نداره. باشی ن بازیا برای ما  شت 

ن مار  ت خط یم ن بچه تو  ی  . به پاش برسه  می 
مونن

،  مون ای خودت یمرو قر.ونن خواسددددددددددددته طور که کتن
 خوا رت رو به خاطر خواسته خودت قر.ونن کردی. 

ای که تا آن روز دیگر ت مل کنایه شددد ردن نداشدددت. خانواده
، تددا یمککدددار و مریز بددا او  ن کردنددد، بددا دیدددن مددال و روز آرمی 
یشددددددددددان با او رفتار کردند. مقرقت مرب مانند دشددددددددددم  خونن 
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مادرش مانند سدددریل به صدددور ش کش.رده شدددد. او در ق   ای  
 خانواده جانی نداشت! 

ای افتاده و ق تر شددکسددته رایه وامد با زانوانن سددسددت، شددانه
ن زا نو زد خودش شد. وقتر در را  شت رسش  ست روی زمی 

و از ته دل زار زد. نوزادش از ای  مرکت  راسان بردار شد و 
 پ ش آمددددد و نوزاد را از روی 

 
گریددده رسداد.  مددددا بددددا درمددددانددددگ

ن برداشت. ن م کرد و زمزمه کرد:   زمی 

؟ - ه دختر  خدا  اق تمون رو به خت  کنه. چه ختر

بددا دیدددن مددال و روز رؤیددا دلش سدددددددددددددددوخددت. پدداره ت ش بددا تمددا  
توانسدددددددددددددددت، ای  اش بود. مگر یمو ریشددددددددددددددددهخطا ایش از رگ 

اش را مک  از ویرانن را ببینددد و تدداب بردداورد. در مددا  کدده نوه
ی رؤیا گذاشددددددت و او را کرد، دسددددددشش را روی شددددددانهنوازش یم

در آغوش کشدددددددددددددددرددد. رؤیددا کدده آغوش مددادر تنهددا پنددا ش بود، 
 کنان نالرد: گریه

ا کن ، چرا  رچا دوسدددددددددت  نداره؟ چر مامان دار  دق یم -
کن ، بددددده در   سدددددددددددددددتددددده انقددددددر بددددددبخت ؟ چرا  رکددددداری یم

خور ؟ مددددامددددان خسدددددددددددددددتدددده شددددددددددددددددددد . دل  یدددده ک  آرامش یم
 آرو  و شددددادی که داشددددت  تنگ یم

 
خواد. دل  برای زندگ
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ن دیگه بود. فکرشددددددددد    یه چت 
 
شدددددددددده. تصدددددددددور  از ای  زندگ

 کرد ، روزگار  ای   شه. نیم

ش  مدددا بدددا بغض دسدددددددددددددددشش را روی مو دددای خوش رندددگ دختر
 شرد و کنار گوشش زمزمه کرد: ک

شدددددددددددده به پای خودمون. غصدددددددددددده گایه خطا ای ما، بندی یم  -
طور که شدددددددددددددددادی گذره.  موننخور دختر . ای  روز ا    یم

 موندگار ن ست، غ     موندگار ن ست. 

هم کار باید بکن ، تا به چشددددددددددددددد  ای  خانواده برا ؟ ماال یه  -
درسدددددشش کن .  تون  که به گذشدددددته برگرد  و غ   کرد ، نیم
ن تبعردی   ا تنها توی ای  خونه بپوس ؟ باید  ی 

 هم بگ ، دلت آرو   شه؟ -

د. گریه ددددددددددددددی ی رؤیا او  گرفت. رسش را روی سددددددددددددددد نه مادر فرسد
 کنان گ ت:   چنگ به لباس  ما زد و   

ن بددددار  ر م آروم  نیم - ن خدددددانو  برای اولی  کندددده. شدددددددددددددددهی 
جش خوان، فقط خر گه، ای  بچه رو نیمغض  کرد. یم

 دن. رو یم

با زاری دسددددشش را به سددددمت نوزادش گرفت. دسددددتان لرزانش 
 داد. با گریه ادامه داد: اش را نشان یمما او  پریشان
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اسددددددددددددیم که برای ای  بچه پاک و معصددددددددددددو  انتخاب کرد،  -
ددددش! ای  بچه   به یغما رفته  رسد

 
یغما بود. به خاطر زندگ

ری مهچدددده گنددددایه کرده کدددده بددددایددددد بدددده خدددداطر م  مورد نر 
خانواده پدری باشدددددددددده؟ انقدر سددددددددددنگدل  که به صددددددددددورت 
ن ندده مددادروخوا رش. دل   بچدده نگدداه    نکردن. ندده آرمی 

 سوزه، مامان...   یمبرای بچه

 

 

❤❤❤❤❤ 

 

 ایز ممنون از  seideh rastegarای  پدددددارت تقددددددی  بددددده  

 �😘😘�❤ مرا رت

 

 118#پارت
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اشددددددک از چشددددددمانش فرو ریخت و با صدددددددای ب ند ضددددددکه زد. 
ش ق    ما از ضدددکه  ای رؤیا از جا کنده شدددد. غ  دو دختر

کرد. نریم از ق اش، اش سددددددددددددددنگیتن یممانند کوه روی سدددددددددددددد نه
برای مظ ومرت و غریتر و زخیم که روشدددنا از خوا ر خورده 

  خردددانتکدددارش کددده در بود، یم
سدددددددددددددددوخدددتر نر  دیگر برای دختر

سدددرایه و نکبت غرق شدددده بود، خون بود. به  ر طرب نگاه 
زد. از وقتر صدددددددورت زیبای کرد، غ  و درد و نکبت مش  یمیم

روشدددنا که چون زنان مرانسدددال تکرده شدددده بود، را دیده بود، 
.ان ق اش ناکو  شدددددده بود. در م  ه از چشددددد   مسدددددایه  ضن

 ای قدییم نه سدددالیم نه روی خوشی افتاده بود. از  مسدددایه
تددا بددا او  کردنددد دیدددنددد، را شددددددددددددددددان را کج یمدیددد. تددا او را یمنیم

ش ب شدددددتر رودررو نشدددددوند. روز به روز فشدددددار روه و  صدددددتر 
ش خودش گ ت: یم  شد. آیه کشرد و به دلداری دختر

 خوای خودت رو زجر بدی؟ مامان جان تا گ یم -

رؤیا رسش را از روی سدددددد نه مادر برداشددددددت و به دیوار  شددددددت 
ه  رسش تکره داد. با چشددددمان پراشددددک به صددددورت مادرش خت 

 شد و گ ت: 

ن الل شددددددددددددددددده مامان. دیگه نیم - ن آرمی  تونه راه بره. اون پایی 
. دل  برای کده شدددددددددده.  مه اینا رو از چشددددددددد  م  یممات  ن بیین
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ن    یم دددددددددددددد  و   یچ وقددت دل  سدددددددددددددددوزه. یمآرمی  دون  مقرصد
ن ک طور شددددددددددددددده. فکر یمخواسدددددددددددددددت، ای نیم ک  به کرد ، آرمی 

 ر ش کنه و مول تمو  رمانانی که خوند ، نوجود   ادت یم
 شه. به  ش  تبدیل یم

اونددانی کدده توی رمددانددا خوندددی، یدده تصدددددددددددددددشیر خرددا  و پش  و  -
؟ تو کددده نر  منط  از زنددددگرددده. چرا  ق دددت رو بددده کدددار نندددداختر

 سواد داشتر چرا گول خز بالنر که خوندی رو خوردی؟ 

 موردانی رو خوندددددددده بود ، برا   -
ن از  س توی رمددددددداندددددددا چنی 
ای  مک  از ن رت چه کار کن ؟  باورپذیر شد. ماال موند  با 
 ای  بچه گنایه نداره، مامان! 

زد، دل  ما را لرزاند. دسشش التماش که در صدایش مش  یم
را روی مو ایش کشددرد. مادرانه غمخوارش شددد. به چشددمان 

 و پراشکش زل زد و زمزمه کرد: 
 
 رنا

ه جای  مه اونا رو خودمون دوتا پر کنر . ای  بچه  - بهتر
وی امتردددددا  داره. وقتر خودت بدددددا ددددد  بددددده یددددده مدددددادر ق

 . اومدنش به ای  دنرا شدددددی، خودت باید مراقاش باشی
، اون خانواده دلشددددددددون با تو و ای  بچه   رکاری    بکتن

شددددددددده. خودت  ق ول داری، ای  بچه ماصدددددددددل صددددددددداب نیم
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ن ن ست. توقع نداشته باش، مانند یک   ش  تو و آرمی 
 پدر با ای  بچه برخورد کنه. ای  بچه... 

توانسدددددددددددددت مرفش را کامل کند و بگشیدر )ای  بچه آی نه دق ن
ش را به ب شددتر از ای   ن و خانوادشدده( نتوانسددت دل دختر آرمی 
به درد آورد. نوزاد که گرسدددددددددددددددنه شدددددددددددددددده بود، با گریه به دنبال 

خانه رفت با لیوان آنر سددد نه مادر یم
ن گشدددت. به سدددمت آشدددتم

 برگشت. لیوان را به دست رؤیا داد و گ ت: 

شه. شت  مرص و جوش به ای  بچه نده. گشنه  ای  بچه -
. فردا خودت باید بدبختر   ش رو ت مل کتن

رؤیددددددددا کدددددددده دلش آرا  گرفتددددددده بود. ن س  مرقر کشدددددددددددددددردددددددد و 
 ایش را پاک کرد. آب نوشددددددرد و نوزادش را به آغوش اشدددددددک

ش نشددددداند. کشدددددرد. بوسددددده ای روی صدددددورت نر  و زیبای دختر
 د: اش را در د انش گذاشت و زمزمه کر س نه

 ار  به معتن  شدددددددد ، شدددددددداید که ای  اسددددددددمش رو آوینا یم -
 بچه  ش  رو به ای  خونه  دیه کنه. 

ش را ش رد و ق اش   ما با اندوه، مرست نه ته در کال  دختر
آ ش گرفت. دسدددددتر روی صدددددورت خ س از اشدددددکش کشدددددرد و 

کرد. ای  مک  از اندددوه بدده اتدداق رفددت. بددایددد ن  ددددددددددددددد تددازه یم
رو ای شهر عد از دقایقر در پرادهن سش را تنگ کرده بود. ب
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کرد. وقتر بددده خود آمدددد، رفدددت و بددده گدددذشدددددددددددددددتددده فکر یمراه یم
دسشش را برای تاک  باال برد. وقتر سوار شد، نا  م یل در 
خار  از شدددددددهر به راننده گ ت. با مرکت تاک ددددددد به صدددددددند  

  ای تبدارش را روی    گذاشت. تکره داد و پ  

* 

ت به پرونده ه شدددددد. بعد از  ای کهبا مت  زیر دسدددددشش بود، خت 
طا ری  خواندن مطالتر که در آن قرد شده بود، روی به مت 

 کرد و گ ت: 

ی کن ؟ -  ای  پرونده رو م  باید پرگت 

طا ری با آن چهره  ی نچس  پوزخندی زد و گ ت: مت 

-  .  ب ه. وکالت ای  مرد رو به  هده بگت 

 اما ای  اد ا انی که کرده، شاید اششباه باشه.  -

تو کاری به غ ط و اشدددددددشباه اد اش نداشددددددته باش، تابت ک   -
مرفش درسددددته. قاضن باید درسددددت بودن اون اد ا رو ب همه 

 و رأی صادر کنه. 

 

❤❤❤❤❤ 
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 ایز ممنون از  Leila khojasteroozای  پارت تقدی  به  

 �😘😘�❤❤ مرا رت  ایز 

 

 119#پارت

 

 

ت بدده صدددددددددددددددورت نر  ش بددا مت  ن ت دداو ش نگددایه کرد.  شددددددددددددددددت مت 
چرخاند. نشددددددددددددسددددددددددددته بود و  رکل قناصددددددددددددش را با صددددددددددددند  یم

 زد، گ ت: پوزخندی زد و در ما  که سرگاری آ ش یم

 چره؟ اول راه جا زدی، خانو  وکرل؟  -

خانو  وکرل را به صورت تمسخر و کنایه ادا کرد. اخ  کرد و 
 پاسخ داد: 

ددددددددددش جا نزد ، اما ا - ی  اد ا ا ه درسدددددددددددت نباشددددددددددده و  مرسد
 آد. شکایت کنه، یه شکست برای ما به مساب یم

ش بود را رسی تکددددان داد و در مددددا  کدددده پرونددددده ن ای روی مت 
 زد، گ ت: ورق یم
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ن مرفاشدددددددو  - تا یه سدددددددا ت دیگه قرار مالقات داری.  شدددددددی 
گوش ک . شدددددددددددددددددایدددد اتبدددات مرفش اون طور کددده تو فکر 

 کتن سخت نباشه. یم

ون آمد. نگایه به ن س  مر  کشدددددددددددددددرد و کالفه از اتاقش بت 
قر

 ای باال انداخت. م  ی کرد. م  ی شانه

ن  -  طوره؟  م شه  می 

  م شه.  -

ن نشدددددددسدددددددت.  با مرص به سدددددددمت اتاق کناری رفت.  شدددددددت مت 
ن بددار بددا دقددت خوانددد. دقددای  بدده رس ددت  پرونددده را برای دومی 

.ه باز  ای که به در نواخته شدددددد. م  دددددی در را گذشدددددت و با ضن
 اش کشرد. کرد. دستر روی چشمان خسته

 خانو  صداقت، آقای  متر اومدن.  -

 بگو براد تو.  -

ه ن  مردی سدددتر
رو با قدی کوتاه و شدددکیم برجسدددته بعد از دقایقر

وارد اتاق شددددددددد. سدددددددد  و سددددددددال مرد، باالی چهل سددددددددال به نظر 
امش ایسدددددددددددددتاد. با یم رسددددددددددددددرد. مرد سددددددددددددددال  آرایم گ ت. به امتر

ش اشاره کرد و گ ت: دست به صند  ر  ن  و.روی مت 

 خوش اومدید. ب رمایرد.  -
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ن  مرد مشدبانه و با متانت رو.رویش نشددددسددددت. نگا ش به زمی 
 دوخته شده بود. ن س رامتر کشرد. 

 در خدمت .  -

ه شددددددددددددددد. دانه  ای درشددددددددددددددت  رق روی مرد به دسددددددددددددددتانش خت 
 پ شان ش نشست. با صدانی آرا  گ ت: 

 دادخواست طالق بد . خوا  از زن  شکایت کن  و یم -

 آد؟چه کما از م  بریم -

م  ب د ن سدددددددددت ، خوب مرب بزن . از  س صددددددددد ح تا شددددددددد   -
ن یم س کن . توی رس  کیل مسددئ هتوی جاده، دنده باال و پایی 
مرددا خوا  توی دادگدداه اون زن نر کدده توی م ش وامونددد . یم

. ق ب  دیگه کشدددددش ای   مه درد رو نداره. دار   رو رسدددددوا کتن
ترسددددددددددددددد  دیوونه س خونه نرفت ، یمشددددددددددددددد . یه   تهونه یمدیو 

ترسددد  با اش رو.رو  شددد  و کاری دسدددت اون و خود  بد . یم
و به مرز شددددددددد ، دسدددددددددت  به خون آغشددددددددته شددددددددده. با مرفاش م 

 کشه. جنون یم

ی که ای  جا شدددددددددددددددما بران کردی ، تهمت بزرگره. اما  - ن ای  چت 
. راه مل داره. چرا خودت اقدا  نیم  کتن
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ون داد. صددددددددایش به زممت ن سدددددددش ر  ا به آرایم از سددددددد نه بت 
 شد. ش رده یم

ن یم -  خوا ، رسوا  شه. انکا  داد . برای  می 

ن ب ندی کشرد. تپش ق اش باال رفت.    ی 

... واقعا...  -  یعتن

مرد بددا نددارامتر زیدداد رسش را بدداال آورد. درد و رن ر کدده ت مددل 
 از چهرهیم

 
 بارید. اش یمکرد، در چشمانش  شیدا بود. سادگ

ب ه. از  مون روز دنرا پ ش چشدددددم  سدددددراه شدددددد. مال  بده،  -
ن شدددددددددددددددرطدداندده. بددا  وهم  گری خریل بددد. کمک  کنرددد. ای  زن  ی 

داره کاری کرده، خانواده بر ضددددد م  شدددددن. از وقتر دسددددشش 
ش رو ندید . ای شدددده که تا ماال شدددبرهبرا  رو شدددده،   ریته

ش رو یممادر  فکر کرده م   یوال . به  زنگ زده  گه، شدددددددددت 
 کنه. توی بد وض  قرار گرفت . مالل  نیم

از اول تعری  کنرد تا ب هم  موضددددددددددش  چره. چطور شددددددددددک  -
 کردید؟

 

 120#پارت
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مرد دسددددددددددتانش را در    ق ل کرده بود. از فشددددددددددار دسددددددددددتانش 
ن انداخت. با  بند ای دسددددشش سدددد رد شددددده بود. رسش را پایی 

 صدانی پردرد گ ت: 

 دددددا  د برای جنوب. بدددددا زن و بچدددددهیددددده روز به  بدددددار خور  -
دددددددددددددد دار . رفت   خداماف ن کرد . م  دو تا دختر و یه  رسد

زد ، گاراژ، بارنامه با اون مقدار ج  ددددددددددددددد که باید بار یم
جور ن ود. با صام  بار ب و  شد و قرارمون رو به    
 کیم توی دفتر نشدددددددددددددددسدددددددددددددددت  و وقتر آرو  

 
زد . بدددا کالفا

د خونه شدددددددد ، رنگ شدددددددد ، به خونه برگشدددددددت . وقتر وار 
دددددددد دو سددددددددداله  ، زن  پریده بود و  ول شدددددددددده بود. بکز  رسد

دستر میوه روی  ای دیگه خونه ن ودن. دو تا پ شبچه
ن  سدددددددددددددیل بود. دو تا لیوان روی سددددددددددددد نک با  ک ه ر ا  مت 
شددددددددددددددددددده بود کددده یک ش در مدددال افتدددادن بود. بدددا تعکددد  
دددد   ؟( با لکنت گ تر )نه(  رسد پرسدددددرد ر )مهمون داشدددددتر

و  شددددددددددددددددده بود، اومد بغ    که تازه ی  ز.ون ش رسی شدددددددددددددددت 
ه گ تر )مامان دلشغ یم گه، دانی بود( با اخ  به زن  خت 

ون کشددرد و گ تر  شددد . زن  با ترس بچه رو از بغ   بت 
 ددا  ددا رس.زنددده، دیدددد بچدده)داداشددددددددددددددد  اومددده بود، بددده بچددده
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، زود رفت(. با اینکه باور  نشدددددده بود، خود  رو  ن ن سدددددیر
نذاشت ، افکار مسمو  توی   ن  بال خرا  زد  و به نر 

ه. خالصددددددددددددددددده ای  کدده چنددد روز بعددد برادرزن  رو و َپر بگت 
پرش از کدددار و بدددارش توی خردددابون دیدددد . بعدددد از اموال

پرسدددددددددددددددرد ، گ تر دو مایه برای کار سددددددددددددددداختمونن ک ش 
ن امروز.  ، گ ت  می  رفته. با تعک  گ ت ر گ برگشدددددددددددددددتر

ا و بچه بر  خونه. خشدددددددددددک   ا رس.زن  بعد گ ت  به ممت 
ن یددددده برادر رو داشددددددددددددددددددددت.  س اون  ا فقط  می  زد. ممت 
ددددددد  دیده بود و دانی صدددددددددا زد، گ بود. چند  مردی که  رسد
ا بو برده بود. مدددددا  بدددده پروپددددا   روز پرگت  شددددددددددددددددددد . ممت 

پرچردددددد کددددده چرا  مش توی خونددددده مونددددددی و رسکدددددار یم
ری؟ به دروغ گ ت ر قراره بر  شمال، ممکنه دو سه نیم

ون رفت . وقتر زن  در خونه روزی ن باشددددددددددددددد . از خونه بت 
رو  سدددددددددت. رفت  در خونه  مسدددددددددایه کناری و با یه بهونه 

بو  بو . از اونکا رفت  روی  شدددددددددددددددترفت  باالی  شدددددددددددددددت
ا رسیعددا  ر سددددددددددددددددده تددا بچددهخوندده  ددامون رو بدده مون. ممت 

خونده مدادرش کده در انتهدای کوچده بود، برد. بعددد از نر  
خود  با اسدددددددتقبال گر  سدددددددا ت مردی    سددددددد  و سدددددددال 

ا وارد خونه شد و...   ممت 
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سدددددددددکوت کرد. صدددددددددور ش رس  بود. مال بدی داشدددددددددت. ق   
تپرد. درد خرانت کشدددددددددددددددرده بود و مال روشدددددددددددددددنا در گ شیش یم
کرد. لیوان آنر بدده دسدددددددددددددددشش داد و او را بدده موک ش را در  یم

 آرامش د وت کرد. 

 االن برای طالق اقدا  کردی؟ -

ا برا  رو شدددددددد،  وهم ب ه. اما از روزی   - گری که دسدددددددت ممت 
کندده. ج وی راه انددداختدده و توی فددامرددل داره م  رو بدددنددا  یم

کن  تا خرانت  رو به پدرو مادر  گ ته، م  اونو شدددددددددددددددکنکه یم
پروای ش شوکه شد . قبال ک  نگه. از ای   مه پررونی و نر 

 ندداراضن بود. من  تالش خریل غر یم
 
زد و  م شدددددددددددددددده از زندددگ

، ب شدددددددددددددددتر کدددار کن  و راضددددددددددددددد ش کن  تدددا دل ببندددده بددده کرد یم
 زندگ ش. 

 با شما راضن ن ود؟  -
 
 مگه از زندگ

 آیه کشرد. بعد از مک  کوتایه گ ت: 

وقتر با معرقن یا از  مسدددددایه به طور سدددددنتر خواسدددددتگاری  -
رفت ، پدرش از م  و  شدددددددددددددددتکار  خوشدددددددددددددددش اومد. خریل زود 
جواب ب ه رو دادن و کار ا رسیددددع انکا  شدددد و ازدوا  کردی . 

ن بود. اصددددال نیم خندید. وقتر شدددد  روز  روش خریل غمگی 
ی برای  روش ک  بود که  ن تنها شددددددددددددددی  ازش پرسدددددددددددددرد ، )چت 
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؟( اشددددک ریخت و توی چشددددما  نگاه کرد و گ تر به نار  امتر
 ا ای به م  نداره. م  ماهزور پدرش ب ه گ ته و  یچ  القه

با دلش مدارا کرد  و تمو  تالشددددددددددددددد  رو کرد  که با مهر.ونن و 
 دیه خریدن دلش رو به دسددت برار . ما مدود سدده ماه بعد 
از  روش،  روس و دامدداد شددددددددددددددددددی . اون  بدددا گریدده شددددددددددددددددددیددد 

د  دل  خون شددد. توی ای  سددال  ا زن  روی خوش به   مرسد
 کنه. نشون نداده.  م شه با کینه و ن رت نگا  یم

 چرا طالقش ندادی؟ -

مرد سددددددداکت شدددددددد. بعد از دقایقر با بغض به صدددددددورت روشددددددنا 
 نگاه کوتایه کرد و گ ت: 

بعد از ازدوا   اشدددددددقش شدددددددد .  مه زندگر  شدددددددده بود.  -
شدددددددددددده، یه آری؟ مگه یمیمچطور رامت اسدددددددددددد  طالق رو 

 رو به رامتر به    زد. مرد  هم یم
 
؟زندگ ن  گ یر

ن روی دل روشدددددددددنا نشدددددددددسدددددددددت. ازدوا  ت مریل و  غیم سدددددددددنگی 
ن کرده بود. باور ای   که یک طرب ترازو را سدددددددددددددددنگی 

 شدددددددددددددددقر
 ایش. دسددتانش به لرز افتاده غ ط در مورد طالق و ماشددره

 داد. بود و مال تهش ، دلش را مالش یم

 پروانه قدییم: �🌺�هاشاپر  تن
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 121#پارت

 

سدداز خرانت یک زن به شددو رش شددده بود، . دالییل که زمینه
 را ق ول کرده 

 
ن زندگ برای او قابل در  ن ود. چرا از اول چنی 

بود که کارش به خرانت بکشدددددددددد. شددددددددد ردن ماجرای خرانت از 
آور بود.  ر سددمتر که باشددد، چه مرد چه زن، چندش و تهش 

 ا را نداشت. . رؤیا  یچ کدا  از ای  زمینهداغ دلش تازه شد 
 او را بر.اد داده بود. آیه از ته 

 
فقط به خاطر مسادت زندگ

 دل کشرد. 

 آری؟االن چطور اس  طالق رو یم -

ه کرد. مرد صور ش رس  شد و دانه  ای  رق از صور ش رسی
کرد،  ددای برجسدددددددددددددددتدده گردنش، فشدددددددددددددددداری کدده ت مددل یماز رگ

 مشخا بود. 

 اون زن، لکه ننگه. االن دیگه  -

کن . فقط رسنوشددددددددددددددددددت اون بچدددده هم وکددددالددددت رو ق ول یم -
 شه؟یم

ن کدده بدداالی رس  - ه پ ش مردی کدده  سدددددددددددددددش انددداختدده.  می  بتر
ا  نباشه و الگوی ناپا  نباشه، دل  آرو  یم  شه. دختر
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؟ - ن اتون چند ساله  سیر  دختر

 یا دوازده ساله اون یا  شت ساله.  -

 ت: آیه کشرد و با تخس  گ 

درست در ستن  سشند که مضور مادر براشون الزمه. ا ه  -
 تعهد بده، جای بخشش نداره؟

تونه، درسدددددددددددددددت راه بره.  مون زنن که پاش ب نگه دیگه نیم -
امو خود  بزرگ یم ن مادری باالی بهتر دختر کن  و سدددددایه چنی 

 رسشون نباشه. 

صددددای مرد پر از درد و رنج بود. بغضدددن که مران گ شیش تاب 
 ن ود، به خونر مس یمیم

شدددددددددددد. بعد از خورد، با اینکه دیدنن
ن خدددامدداف ن کرد و رفددت.  اتمددا  کددار مرد بددا رسی رو بدده پددایی 
نگا ش به در خشددددددددک شددددددددده بود. در دوران کارآموزی وکالت 
ن بددار  چندددی  مورد از خرددانددت شدددددددددددددددو ر بدده زن دیددده بود. اولی 

ن پرونددددده ای زیر دسدددددددددددددددشش آمدددددده بود. بعدددددد از کیم بود، چنی 
 کر، شدددددددددددددددا توی دلش افتددداد کددده مدددانندددد موریدددانددده    ش را ت
ن سدددددددشا  در یم ان از آِن ای  مرد بود؟ چنی 

خورد. آیا آن دختر
     مرد شکل نگرفته بود؟
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، دفتر را تر  کرد. سددوار پرایدی   بعد از خداماف ن از م  دی
 با سدددده 

 
االرثش خریده بود، شددددد. در طول مسددددت  که به تازگ

 تما  وارد مرا  خرید ای خانه را انک
 
ا  داد و با خسدددددددددددددددتا

ی  شددد. چند ج ت ک ش  کوچک و باصدد ای خانه  مه شددت 
زنانه  شددت در ورودی به خانه وجود داشددت. ابرونی باال داد 
ی   و چند تقه به در زد و وارد شد. دو زن چادری رو.روی شت 

ی  در مال پذیرانی بود.   نشسته بودند و شت 

 سال .  -

ی  با لبخند ب ند شدددددددددد د و با افتخاری که در ل   کالمش شددددددددددت 
ا  روشدددددددددددددنا ایسدددددددددددددتاده  شیدا بود، رو به آن خان   ا که به امتر

 بودند، گ ت: 

 ا را برادرزاده  ایز ، روشددددددنا. )رو به روشدددددددنا کرد و خان  -
نشددددددددددددددان داد و ادامه داد(  ایز  ایشددددددددددددددون فریده خانو  و 

. اومدن اموال ن ش،  مسایه کناریمون  سیر  پرش. دختر

ا  اموالروشدددددددددددددددنددددددا بددددددا  پرش کرد و بددددددا یددددددک  ددددددذرخوایه امتر
 ایش تعشیض کرد. جمعشددددددددددددددان را تر  کرد. درون اتاق لباس

صددددای زنگ گوشی نگا ش را به سدددمت گوشی کشددداند. اسددد  
کرد. صدددددای گوشی را قطع ارشددددرا روی صدددد  ه خودنمانی یم

ن  مسایه را ش رد.  ن آینه انداخت. صدای رفیر کرد و روی مت 
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.ه به در خورد  ی  با لبخند وارد  چند ضن و در باز شددددددددددددد. شددددددددددددت 
 اتاق شد. 

 خسته نباشی دختر . مالت خش.ه؟ -

 ممنون  مه، خش. .  -

 برا بری  چانی بخوری . تازه دمه.  -

ی  نگایه به صورت خسته و  با    از اتاق خار  شدند. شت 
 انی که داغ سددددددددددددکوت مت کرش انداخت. دلش برای ای  ل 

 ا باید با لبخند ای  ل سدددددددددددوخت. رویش نشدددددددددددسدددددددددددته بود، یم
ن یم شددددددددد تا صددددددددورت زیبایش، دو.اره طراو ش را باز یابد. تز.ی 

از برگشدددددددددددددته بودند، دختر  دل و دماغ  یچ  از وقتر به شددددددددددددددت 
مرب یا کاری نداشدددت. صددد ح تا شددد  یا دانشدددگاه بود یا دفتر 
ن قرار داد  وکالت. دو لیوان چای معطر به بهار نارنج روی مت 

 و گ ت: 

 بقره خاطرات  رو  شنوی؟ خواد دلت یم -

 

❤❤❤❤❤❤ 
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ایدد  پددددددددارت تددقدددددددددیدد  بدددددددده  سددددددددددددددددعددرددددددددده گددرا   ددایددز مددمددنددون از 

 ❤�😘😘� مرا رت

 

 122#پارت

 

 

 نگاه کنککاو روشنا به صورت س رد و ته ش چرهن زد: 

دوسدددت دار ،  شدددنو . توی ای  مدت انقدر مشدددغ ه فکری  -
س .   داشت ، فراموش  شد ازتون بتم

 ری، نخواست  وقتت رو بگت  . من  دید  دل و موص ه ندا -

ای  چه مرفره،  مه جون. شدددددددددددددما ببخشدددددددددددددرد که م  زیادی  -
  کار کن  تا سدددددددددددددال نامهرس  شددددددددددددد وغه. باید از االن روی پایان

 آینده وقت ک  نرار . ماال گوش  با شماست. 

دد شدددهری  شدددت رخت رو تا در  -" تا اونکانی گ ت  که اون  رسد
ن رو.رو شدی . م ن اخماش توی    خونه اورد و با مسی  سی 

رفددددت و ج و اومددددد. نگددددایه بدددده  شدددددددددددددددددددت رخددددت و نگددددایه بدددده 
ون کشددددددرد و  دددددشددددددهری کرد. با تغت   شددددددت را از دسددددددشش بت   رسد

 گ ت: 
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 ای  مرد  کره؟ -

دد دسدددشش که خا  شدددده بود، روی مو ای ب ندش کشدددرد   رسد
 و با لبخند گ ت: 

 م  مسعود . شما؟ -

ن با اخ  رو به م  کرد و گ ت:   مسی 

 برو خونه.  -

ن بدون از  اخمش ترسددددددددرد  و رسیددددع وارد خونه شددددددددد . مسددددددددی 
اینکه به مسعود جوانر بده، خریل زود  شت رس  وارد خونه 

 شد. وقتر در را  شت رسش  ست، با تغت  پرسرد: 

 گ ت  اون مرد  گ بود که  شت رخت تو دسشش بود.  -

مو گ ت . اخماش ب شدددددددتر توی    رفت. ماجرا رو براش مش.ه
 غرید: 

به چه مقر با مرد غریبه    ک و  شدی. فکر کردی اونا  -
دلرل م ض رضددددددددددددددای خدا بهت کمک کردن؟ سددددددددددددددال  نر 

 طمع ن ست. گرگ نر 

ی منو از فریددادش ترسدددددددددددددددرددد  و گریدده کرد . وقتر ترس و گریدده
 دید، ساکت شد. بغ   کرد و مو امو نوازش کرد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 528  

 آخه غ -

ن چرا دل  رو یم ؟ اصدددددددددال فکر ن ایز  دِل مسدددددددددی  کردی، لرزونن
،  شددددت تورو گرفت و اورد؟ سدددد  تو  ن اون چندتا دختر چرا بی 
ی. اوندددا   از اونرددده کددده بددده ن دددت ای  جور آدمدددا نم بتر

خریل کمتر
 تو است اده کردن. 

 
    از سادگ

 با گریه گ ت : 

 آخه کاری نکرد. متر مرب    نزد.  -

ن بود. خونه -  ت رو که یاد گرفت! قصدش   می 

ه.  مه یم - دون  خونه ما ککاسددددددددت. از کدخدا خ  یاد بگت 
 گ ت. پرسرد، بهش یم   یم

یتن کنه برات. ساده -  ای  شق . اون خواسته خودشت 

 بغ ش کرد  و با گریه گ ت : 

اما م  جز تو، ک ددد برا  ن سدددت. فقط تو نارامت نشدددو  -
 و د وا  نک . 

روی پ شونر  رو بوسرد، نارامتر رو  از دل  در اورد و رفت. 
دددددددددددددد دو روز بعددد کدد دخدددا و یدده خددان  و آقددا بدده  مراه  مون  رسد
مون. مرب خواسدددددددددددددددتگاری که پ ش اومد، بابا  اومدن خونه

  صبانن شد و به کدخدا گ ت: 
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، دختر  کدددددخدددددا ای  چدددده کدددداریدددده کدددده کردی؟ مگدددده نیم  - دونن
یتن خورده ی مسدددددددددددد نه. چطور جر.ت کردی اومدی در شددددددددددددت 

  نشون شده؟
 خونه دختر

زا، شددددددددددددددد وغش نک .  - ن  اووو آمت  تازه از خدات  باشددددددددددددددده، چنی 
دامددادی برات اورد . رستدداپددای ای  خددانواده بدده کددل ا ددا  ای  

دشددون رو نگرفته بود، م ال ده یم ی  چشدد   رسد ارزه. ا ه شددت 
 بود پا توی ای  خونه بذارن. 

 بابا   صتر شد و فریاد کشرد: 

نر نخورد  که دختر نشدددددددون نوز نون نر  - شدددددددد  رو به غت 
وشددددددددددددددد . ا دددا  ای  ده برای م  از پول یددده آد  دیگددده ب ر 

 ترن. صدتا آد  شهری پرف س و افاده باارزش

 

❤❤❤❤❤❤ 

 

 

 ایز ممنون از  saba farkhonehای  پددددددارت تقدددددددی  بدددددده 

 ❤❤❤�😘� مرا رت
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 123#پارت

 

 

اون خانو  و آقا با شددددددددددددد ردن مرب بابا  از  صدددددددددددددبان ت رس  
. مسدددددددعود ج و اومد و  ن ون رفیر شددددددددن و با خشددددددد  از خونه بت 

 : گ ت

ت رو یم - زا خدددددددداطددر دخددتر ا  اومددددددددد  آمددت  خددوا . بددددددددا امددتر
ه.  ر  خواسددددددتگاری که با دل خوش ای  وصدددددد ت رس بگت 

ت چقدر    پول بخوای بهت یم د  فقط نامزدی دختر
 رو به    بزن و... 

 بابا سریل م کیم به صورت مسعود زد و گ ت: 

ون. م  به شددددددددددددددهری جما ت ناموس از خونهنر  -   برو بت 
 د . دختر نیم

مسدددعود با خشددد  دسدددشش رو روی صدددور ش گذاشدددت و رو به 
 کدخدا گ ت: 

ا  رسشون نیم - شه. خودت شا د باش ای  جما ت امتر
 از سگ کمتر  ا ه تالقن ای  سریل رو به رسشون ند . 
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ن وارد مرا   ن که به سددددددددددددددمت در چرخرد،  یل و مسددددددددددددددی   می 
ن اونا و  خونه شدددددددددددددددددن. با فهمردن ماجرا د وای سدددددددددددددددختر بی 

. پدرومادرش دو.اره برگشدددددشند و به دفا  از مسدددددعود رسگرفت

ددددشدددددون. معرکه بدی راه افتاد. از ومشدددددت گریه یم کرد  و  رسد
لرزید . د وا وقتر تمو  شددد که مسددعود رو با لباس پاره و یم

ون انداختند. کدخدا با خشددددددددددددددد    از خونه بت 
صدددددددددددددددورت خونن

 غرید: 

دونرد، دسددددددددددددددت روی چه ال   که میوونرد. بدبختا نیم -
ن امشدددددددددد  ی ب ند کردید. از م  یماخانواده شددددددددددنوی  می 

ای  روسدددددددددددددددتددا رو تر  کنرددد کدده  ر هم دیدددیددد از چشددددددددددددددد  
 خودتون دیدید. 

ن و خونه ی ما ماتمکده شدددددددددددددددد. مادر  با ترس از پدر  اونا رفیر
خواسدددددددددددددددت،  مون موقع خونه رو تر  کنر  و برای دیدن یم

ن راضن  پدرومادرش به روسددددددددددددتای باالنی بری . پدر  و مسددددددددددددی 
ده تا آخر   ته پدر  گ ت، به آقا سدددددرد یل ختر یم نشددددددند. 

ن    توصدددددددددره کرد تا  براد و مراسددددددددد   قد رو به پا کنه. مسدددددددددی 
لرزیددد  و گریدده زمددان  قددد از خوندده خددار  نشددددددددددددددد . از ترس یم

 کرد . یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 532  

د انش خشدددددددددک شدددددددددد. لیوان چای را به ل  نزدیک کرد و به 
ی روشددنا که م و شدد ردن قصدده زندگ ش بود، اشدداره کردر چا

 بنوشد. روشنا با بهت گ ت: 

ن اومد؟ -  نکنه روز  قد بالنی رس مسی 

ی  مش  یم ن در صدای شت   زد. بغضن سنگی 

شدددددداید باورت نشدددددده، پنکاه سدددددداله  ر روز که از خواب پا  -
گ  کاش الل بود  و اون روز ج وی کدخدا و شدددددد ، یمیم

کرد  تددا  دداق ت  موددل  دداقبددت درازی نیممهموندداش ز.ون
 ای که از  رس زد، نابود  کرد. بچگانه یاید نشه. رفتار 

ی   آیه از ته دل کشدددددرد. روشدددددنا از دردی که درون ق   شدددددت 
ی  را در دست گرفت و بوسه ن شد. دست شت  ای بود، غمگی 

 روی دست نر  و لطر ش نشاند. 

 شرد، ادامه ندید. ا ه ا یت یم -

 ن س  مرقر کشرد، رسی به چپ و راست تکان داد و گ ت: 

روش مددددددددا توی ده پرچرددددددددده بود.  مدددددددده مرب  قددددددددد و   -
 در تالش بودند تا برای  مسددددددددددددددایه

 
 ا ط   رسدددددددددددددد   م شددددددددددددددا
اومد انکا  بدن. یا نون مراسدددد   ر کاری از دسددددششددددون بریم

پخته بود، یا قند شدددددددددددددددکسدددددددددددددددته اورد یا چانی و نبات اورد. 
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ی بریم داشدددت.  رکس که نسدددات فامریل داشدددت، قد  بزرگتر
ل از  قد بند به صورت  انداخت. خاله بزرگمه اومد و روز قب

با اینکه درد شدیدی داشت وقتر توی آینه صورت س رد و 
ابرو ای  اللر  رو دید ، درد فراموشدد  شددد. کیم رسخاب و 
سددددددددددددددد رداب به صدددددددددددددددورت  زد و بعد از تمو  شدددددددددددددددددن مراسددددددددددددددد  

. مادر  بنداندازون  مه  مسددددددددایه و فامرل از خونه ن مون رفیر
 اخت و گ ت: بعد از شا  رسیددددع رختخواب اند

برو توی اتدداق بخواب کدده فردا بددایددد صددددددددددددددد ح زود از خواب  -
 .  بردار شی

چشدددیم گ ت  و به اتاق  رفت . انقدر خسدددته بود  که بیهوش 
شدددددددددددددددددددد . یدددده ل ظدددده مس کرد ، مدددداننددددد ن نو در مددددال تکون 
خوردن . با زممت پ کا  باز کرد. تاریک بود و متوجه زمان و 

شددددد . بعد از چند دقرقه از صدددددای مکانن که توش بود  نیم
مردی که شددددددد رد  ترس توی دل  نشدددددددسدددددددت، فهمرد  توی یه 

ن  کرد. با در مال مرکت . مرد زیر ل  یه ترانه زمزمه یم ماشددددی 
ن ب ند شد  و جیغ کشرد .   ترس از روی صند   ق  ماشی 

، م  - و برگردون بدددددددده بری؟ م و ککددددددددا یمتو گ  سدددددددددددددددتر
 کشه. مون. بابا  تو رو یمخونه
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و  به تقال کرد   صدای خنده مرد، ترس به دل  انداخت. رسی
.ه زد .  و از  مون صددددددند   شددددددت، به رس  و صددددددورت مرد ضن

ن پراده شد. در  شت رو باز  به یکباره روی ترمز زد و از ماشی 
ن پراده ش  که دستاش  کرد. مانند فرفره چرخرد  تا از ماشی 
ن رو روشدد  کرد. با دیدن چهره  مانع شددد. چراغ سددق  ماشددی 
   مسعود رنگ  پرید و بدن  سست شد. از ترس دندونا  به

 با گریه التماس کرد . خورد. بغض  شکست و یم

 و برگردون به خونه. آبرو  یم ره. تورو خدا م  -

 

 124#پارت

 

 

 ر هم اشک ریخت  و التماس کرد ، خندید و به صورت  زل 
زد. در آخر که م  از گریه ن س  بند اومده بود، دست و پا  
رو  سددددددددت. دسددددددددشش رو روی صددددددددورت  و ابرو ا  کشدددددددرد. برق 

 ا ل   بدی گ ت: ر الت رو توی چشماش دید . ب

  برای مددداال گریددده کردندددات موندددده. مددداال م  و خونواده -
، ارزش ندددداری ؟! چندددان ارزشی شدددددددددددددددمدددا قر.تر   دددای پددداپتر
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بهتون نشدددددددددددددددون بددد ، روزی  زار بددار آرزوی مرگ کنرددد. 
کن  تدددا ب همردددد بدددا خدددانواده قوا  تونو زیرپدددا  لددده یم مددده

درافتادن چه  اق تر داره! بدبخت ازت خوشددددددددددددد  اومده 
. ماال چنان  بود، لراقت نداشدددددددددددددددتر خوشدددددددددددددددبخت   دددددددددددددددی

  روش برات بگت   تا آخر  مرت یادت بمونه. 

روا از تن  جدا شدددددددددددد. روی د ن  یه پارچه  سدددددددددددت و سدددددددددددوار 
ن شدددددددددد. م  و روی کولش انداخت و برد توی یه خونه ماشدددددددددی 

. مشددخا بود خونه برای زیر دسددتاشدده. چند تا مرد  روسددتانی
مانش واسددددددددتاده بودن. به قوی  رکل توی مرا  گوش به فر 

ای داد و را  ش کرد. از ترس زیدداد ن سددددددددددددددد  بنددد یدده مرد نددامدده
ترسدرد ، بالنی رس  براره و بدبخت  کنه. اشدک اومده بود. یم

لرزید . پارچه رو از روی لبا  باز کرد و دسددددددددددتر ریخت  و یمیم
 روی صورت  کشرد. اشکا  رو پاک کرد و گ ت: 

ل شدده. تاماال فر   مر  ای  خوشددگ ره که نصدد   شددغا -
؟  س نمانی دیدی، دختر د انر

 با ترس رس  رو به باال تکون داد . 

ن امروز یم - . اشدددکاتو نگه دار. خ  یه خش ش رو  می  بیتن
 به وقشش اشک ک  مراری. 
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ون رفت. چند سدا تر  از ترس به سددکسدکه افتاد . از اتاق بت 
با دسددددددددددددت و پای  سددددددددددددته توی اون اتاق تاریک، تنها  موند . 

تر  وا روش  شد و خورشرد وسط آسمون اومد. صدای وق
 توی خونه روستانی پرچرد. 

ن  فریاد مسی 

ندداموس؟  روسددددددددددددددد  رو ککددا بردی؟ خونددت رو ککددانی نر  -
 ریز . یم

دونسدددددددددددت  با با شدددددددددددد ردن صددددددددددددداش دل  آرو  و قرار گرفت. یم
ن داره، مری   مشددددددون یم  که مسددددددی 

شدددددده. مسددددددعود از قدرنر
 توی اتاق کناری فریاد زد: 

 ر  براری ش اینکا. رم -

در اتاق به یکباره باز شددددد. مسددددعود با چشددددمای رس  و دریده 
مقدمه به سددددددددددددددمت   کو  اورد و با یک مرکت وارد شددددددددددددددد. نر 

لباسددد  رو روی تن  پاره کرد. از ترس لرزید . التماسدددش کرد  
و به التماسدددددد  خندید. از رسی  خ س  رق شدددددددد . دسدددددددتان  از 

دن  رو نداشددددت . از خدا  سددددت  سددددته بود و توان پوشددددوندِن ب
خواسددددددددددددددت ، مرگ  رو برسددددددددددددددونه اما نه تنها مرگ  رو نرسددددددددددددددوند، 

ن توسددط دو مرد غول و به اون پرکر وارد اتاق شدددد و م مسدددی 
وضددددددددددع دید، خونش به جوش اومد فریادی کشددددددددددرد که  نوز 

 توی گوش  مونده. 
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ناموس. دسدددددددددددشت بهش بخوره خودت رو کشددددددددددمت نر یم -
ختر چه کار داری. مردشی مرده فری ک .  رزه به اون د

 دستا  رو باز ک  و با م  دست و پنکه نر  ک . 

ون کشرد و به  با تقال دسشش رو از دست یا از اون مردا بت 
سدددددمت مسدددددعود مم ه کرد. یه مرد دیگه اومد و به کمک اون 
. ن ر چهار  یه  ن ن رو سه ن ری نگه داشیر دوتای دیگه، مسی 

ن رو با تقالی زی اد روی صدددددند  طناب صدددددند  اورد و مسدددددی 
. از رسی  در مال  وب شدددددددددن  ن ون رفیر پیچ کردن و از اتاق بت 
ن انداخت  تا بدن  ج وی  بود . خود  رو با صددددورت روی زمی 
چشددمشددون نباشدده. مسددعود در میتن که دکمه لباسددش رو باز 

ن ایستاد و با پوزخندی گ ت. یم  کرد، رو.روی مسی 

؟ فک رسه د انر دست روی م  ب ند یم - ر کردی  رسی کتن
موددل م  وام سدددددددددددددددده تددا توی قر.تر براش  ددارت و پورت کندده؟ 

؟   فکر کردی زور بازو داری و  مه ف  مریقن

خ ه شددو آشددغال. به موال قسدد  دسددشت به ناموسد  بخوره،  -
 ریز . خونت رو یم

ن  سدددددددت و قهقهه زد. به  دسدددددددتمال سدددددددرایه روی د ان مسدددددددی 
 سمت  اومد و گ ت: 
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جذاب  اشدددددددقانه د وتت کن  خوا  به دیدن یه فر   یم -
تدددددت اجدددددازه یم ده اون ق بدددددت بشهددددده. تدددددا ببین  چقددددددر غت 

 .  نامردی تا انتهای ای  فر   ن س بک ی

ن  خون توی رگها  یخ زد. لباسش رو با خش  در اورد و مسی 
رسددددددرد. مرد  و اون صدددددد نه به آخر نیمبه تقال افتاد. کاش یم

ن اون  مه زجر نیمکاش م  یم  کشرد. مرد  و مسی 

 

 125#پارت

 

 

ن آمد. روشددنا بغض  ی  پایی  قطره اشددا از گوشدده صددورت شددت 
کرد و اشدددددددددکش رسازیر شدددددددددد. مدس اینکه چه ات اقر ر  داده 

ی  آب بیتن   اش را باال کشرد و گ ت: بود، سخت ن ود. شت 

ب مودددل یددده میوون درندددده به  مم ددده کرد. تمو  اون نر  - رسی
تا زجر کشردن تن  رو با دندوناش ک ود کرد. چشمامو  ست  

ن رو روی اون صدددددددددددددددنددد  لعنتر  و تقالی ب ش از مددد مسدددددددددددددددی 
نبین . با دسدددت و پای  سدددته و درد ای که روی بدن  اضدددافه 

شدددد، کاری از دسدددت  برنمیومد. اون میوون تمو  مرصدددش یم
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رو، روی بدددددن  خددددا  کرد و در آخر بکددددارت  رو ومشدددددددددددددددردددداندددده 
  یه پاشددددددددددددددد . مکرد  از درون دار  از    یمگرفت. مس یم

دختر پونزده سدددداله ریزنقش بود  و اون یه مرد کامل با  رکیل 
ای درشت. بدن  تاب آن  رکل را نداشت. از درِد زیاد ضکه

 ا  یچ وقت از   ن  پاک زد  و بیهوش شددددددد . اون صدددددد نه
ن رو یمنشدددددد. وقتر بهوش اومد ، ضدددددکه شددددد رد   ای مسدددددی 

وی خون زد. قبل از باز کردن پ کا ، بکه اسدددددددددم  رو صددددددددددا یم
ن رو غرق خون  به مشمام  خورد. وقتر پ   باز کرد ، مسی 
کنار  دید . با فاص ه کنار  ر ایش کرده بود. دست و پایش 
را مول م  از  شددددت  سددددته بودند. فقط صددددورتمون رو به    
ن  . خون از رسو صدددددددور ش روی زمی 

بود اما با فاصددددددد ه یک متر
ن رفت. روی شددددددددکمش دوجای  ریخته بود. با بهت نگا   پایی 

ه  سدددددددددددددددتدده بود. ق ب  تت   مددِ
َ
ل
َ
ن د  کدده روی زمی 

چدداقو بود و خونن
ن با چشمان پرغ  نالرد:   کشرد و جیغ ب ندی کشرد . مسی 

ین  ببخش، نتونسددددددددت  ازت دفا  کن . ببخش  رضدددددددده  - شددددددددت 
 نداشت ... 

ن سددش باال نیومد. یاد  شددقر که در ای  مدت ک  نوار  کرده 
غ ب ندی کشددددددددرد  و از چاک شددددددددد. جیبود، افتاد . ق ب  چاک

شدددددددت فشدددددداری که به ق ب  وارد شددددددد، دو.اره از  وش رفت . 
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وقتر پ   باز کرد ، صدای شیون واویال توی گوش  پرچرد. 
کرد و جر.ت تکان خوردن نداشت . صدای تما  جون  درد یم

 برادر   یل نگا   رو به سمت در  اتاق کشرد. 

 مامان، بابا، چشماشو باز کرد.  -

خود  رس  به دست  وصل بود. مامان   راسون گوشه اتاق 
کرد کده بهوش اومد . با وارد اتداق شددددددددددددددددد. خددا رو شدددددددددددددددکر یم

یادآوری ات اقانر که افتاده بود، به زممت لبای خشدددددددددددددددک  را 
 مرکت داد  و گ ت : 

ن چطوره؟  -  مال مسی 

مامان شددددددددددیون کرد و بررسوصددددددددددور ش کش.رد. چند دقرقه کاقن 
و شددددددددددددددد وندده در خوندده پردددا بود، ب هم  بدددن آش و الش م  ر 

ن کوه له و لورده... وقتر با  ن رو پایی  کرده بودن و جنازه مسی 
گریه ماجرا رو برای مامان  تعری  کرد ، ضکه زد و بر سراه 
ش مشیه کرد. با ای  مال که مادر  مرا به سددددکوت  بختر دختر

کرد از مدداجرانی کدده ات دداق افتدداده مرقن بدده ک ددددددددددددددد ترغردد  یم
 ددل بدده رس ددت برق و بدداد از مدداجرا بدداختر نگ ، تمو  ا ددا  م

شددددددددددددددددددد. از شدددددددددددددددددددن. ده کوچرددددک بود و بدددده آنن اخبددددار پخش 
خونریزی شددددددددددید و درد ای جسدددددددددیم که ماصدددددددددل اون تکاوز 

 تونست  راه بر  و گوشه خونه افتاده بود . بود، به سختر یم
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روشددنا با نارامتر دسددشش را روی د انش گذاشددت. زجری که 
ی  کشدددددددددددددددرددده بود را در ک  ی مرفدداش مس کرد. ک مددهمددهشدددددددددددددددت 

 زمزمه کرد: 

ایط، دختر بددده یدددک مدددایم بزرگ  - خریل دردنددداکددده. در ای  رسی
 نراز داره تا بتونه رسپا شه. 

مایم م  فقط برادر   یل بود. مادر  س ارش اکرد داشت  -
که پ ش چشدددددددد  پدر  نباشدددددددد . طوری رفتار کردند که از زنده 

ار شددددد . م  فقط پونزده سدددداله ب ن ود  اما در  مون بودن ، بت 
 چند روز ب ست سال پت  شد  و بزرگ شد . 

ن چه کار کردن؟ -  خانواده مسی 

دن و اجازه مضددددددور م  رو ندادن.  - ن رو به خاک سددددددتم مسددددددی 
پدرو مادرش از مسددعود شددکایت کردن و  شددکایششدون تمری 
نداشددددددددددددددددت. با پارنر بازی و پو  که خر  کردن، توی دادگاه 

ود در اون روز توی شدددهر و شدددا دانن شدددهادت دادن که مسدددع
کنار دوسدددددددتاش بوده. پزشدددددددک قانونن    صددددددددمات وارده به 
ن رو پرت شددددددددددن از کوه ا ال  کرد. م  که خود   بدن مسدددددددددی 
ماجرا رو دیده بود ، کار  به جنون کشددددرد. بعد از اینکه رسپا 
شدددددددددددددد ، خواسددددددددددددت  به رسمزارش بر  اما بابا  مانع شدددددددددددددد. م  

ی بود  که ناپاک بود و نبا ید ج وی چشدددددددد  مرد  ظا ر دختر
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ش در  ری دوماه دق شدددددد. بابا  از غصددددده نر یم آبرونی دختر
کرد و م  رو با کیل مشدددکل تنها گذاشدددت.  ر چند در اون دو 
ماه    یکبار ب شددددددددددتر صددددددددددور ش رو ندید . از م  فراری بود، 

 شد. انگار با یک نکاست مت ر  رو.رو یم

مران مرفش  روشنا وای ب ندی گ ت و با چشمان گرد شده،
 پرید: 

؟ شدددددددددما به اونا  - ن ن تصدددددددددوری داشدددددددددیر ای وای م . چطور چنی 
 ب شتر نراز داششرد تا مالتون به ود پردا کنه. 

ا رو ای بابا... االن خونواده - ن  ا روشدددددددددددن کر شددددددددددددن و ای  چت 
. زمددان مددا ای  طور ن ود. افکددار مرد  پر از خوب در  یم ن کین

 خرافات و جهل بود. 

 

❤❤❤❤❤ 

 

دیدددد  بددددددددا آسدددددددددددددددددددمددددددددان آنر  ددددایددددز مددددمددددنددددون از ایدددد  پددددددددارت تددددقدددددددد

 ❤❤❤�🙏� مرا رت
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 126#پارت

 

 

 بعد از فوت پدرتون اوضا تون بهتر شد؟ -

بعد از فوت بابا دیگه روا و روان  تاب اون  مه فشدددددار رو  -
نداشددددددددددت. به جنون کامل رسدددددددددددرد . دو.ار قصددددددددددد خودک ددددددددددی 
کرد داشت  که  یل و مادر  نکات  دادن. مادر  فقط گریه یم

فرسدددددددددددددددتاد و گایه یه رسزنش و اش یمو لعنت به با   و بانن 
ارستانای کرد. تا یه سال توی یا از برمای    نوار  یمطعنه

ی شددددد . خانواده از  سددددتر  شددددت 
از اومدن و  یل روانن   به شددددت 

 که مسدددددعود به بار اورد رو 
 
غمخوار  شدددددد. تنها ک ددددد که ننا

به پای م  ننوشدددت،  یل بود.  یل در  ری یه سدددال به مرد 
خونه تبدیل شدددددددد. وقتر از برمارسددددددتان مرخا شدددددددد ، بهونه 

ن توی ق ب  غوغا به پا کرد. از  یل خوا و به سدددددددددددت  م مسدددددددددددی 
ه. قول گرفدددت، نر   بتر

ن تدددانر نکن . قول داد  و رسقتر مسدددددددددددددددی 
دوتانی برگشددددددددددددشر  روسددددددددددددتا. باالی رس مزارش مانندی یه ترکه 
سنگ شده بود . سا تها به قتر زل زد .  یل  رکاری کرد از 

خوای چطور گ ت، با اون آبروریزی یمروسدددددتا برنگشدددددت . یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 544  

؟ جوانر نداشددت . اما دل  ن
 کتن
 
ن دل زندگ یومد از مزار مسددی 
 بکن . 

؟ - ی از خانواده قوا  نداشتر  دیگه ختر

ی دیگه ازشدددددددددددون نشددددددددددد رد . کدخدا    بعد از  - نه.  یچ ختر
اون مدداجرا زمیندداش رو فروخددت و مهدداجرت کرد. وقتر دیددد  
کدخدا ن سددت با خرال رامت توی روسددتا موند .  یل مدا  

، کرد. خونزد و مای تاج  رو تهره یمبه  رسیم ن واده مسدددددددددددددددی 
ن یم ر.دددار م  کردن. برا  دیددددن، ن رین  یمو رسمزار مسدددددددددددددددی 

. تنها اونا ن ودن که... مرد  روسددتا     ن مه  ن ود، ن رین  کین
کردن. بدده چشددددددددددددددد  یدده دختر شدددددددددددددددو  و ن س و ندداپدداک نگددا  یم

چندبار مردای جوون روسددددددددددددددتا شدددددددددددددد ونه به قصددددددددددددددد آزار  وارد 
دراورد  که   شدددددددددددن، اما با چوب چنان پدری ازشددددددددددون خونه

کردن دیگه ک  جر.ت نداشت، به  چپ نگاه کنه. فکر یم
ی  ضددددددددددعر  . اما درد ای زیاد از م  یه زن   نوز  مون شددددددددددت 

کس جر.ددت نکرده به  قوی سدددددددددددددددداخددت. زنن کدده تدداامروز  یچ
 نگاه بدداشته باشه. 

 روشنا با بغضن گ وگت  نالرد: 
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 ر  برای دلتون. چه زجری کشدددددددددددددددردید. چطور ای الیه بیم -
 مه آزار رو ت مل کردید؟ درسدددته من  دل  شدددکسدددته اما درد 

 تره.  م  خر ت  بزرگتر و سوزاننده ِشما در برابر درد 

ی که برا  مه  بود، ای  بود که یم - ن تونسدددت ،  رروز تنها چت 
ن و با اش درددل کن . شددددددددکایت کل دنرا رو  بر  رسقتر مسددددددددی 

ن یم د شدددد .  شدددق   یچ وقت رس کرد  و سدددبک یمبه مسدددی 
نشد. اما از درون پت  و فرسوده شد . داغش جز خاکستر از 

ی باقر نذاشت.  ن  م  چت 

ن سددددددددددش بند آمده بود. سددددددددددکوت کرد و چند بار ن س  می  
کشددرد. روشددنا به خودش آمد. صددور ش خ س از اشددک بود. 

ی  لیوانن فش کنان آب بیتن فش اش را باال کشددرد و برای شددت 
 ای خشددددک و به ل  آب قند درسددددت کرد و به دسددددشش داد. 

اش نشدددددددان از مال نامسدددددددا دش داشدددددددت. وقتر    چسدددددددبرده
 لیوان آب قند خا  شد، کنککاوانه پرسرد: 

با اون فضددانی که توی روسددتا   ره شددما بود، چطور از  س  -
 مخارجتون براومدید؟ مادرتون هم کار کرد؟

توی  مون خونه پدری سددددددددددداک  شدددددددددددد . با گ ر  باقن و گیوه  -
 از مادر  یاد گرفته بود ،  برای خود  درآمد باقن که از ب

 
چا

ون کرده به دسدددددددددددددددت میورد . مادر  کال فکر م  و از رسش بت 
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کرد تددددددا بتون  بود. تنهددددددا  یل بود کدددددده مراقب  بود. کمددددددک یم
ی خوب توی شددددددددددهر پردا کن .  ر.ار پول ک  یم اورد ، مشددددددددددتر

و  ا خشکسا  شد فرستاد. تا اینکه بعد از سالبرا  پول یم
مرد  ده مهاجرت کردن و مک ور شدددددددددددددد  به شدددددددددددددهر مهاجرت 
کن . دیگددده نددده مدددادری برا  موندددده بود نددده کس و کددداری.  یل 
ددددش رفته بود. از  خواسدددددت     بعد از ازدوا  به شدددددهر  مرسد

جا آ  و کنارش باشددددددددددددددد . ق ول نکرد . ای به شدددددددددددددددهر شدددددددددددددددما نر 
 نزدیکتر به مس ن  بود تا شهر شما. 

 ؟االن درآمدتون از چره -

 زد  و مرنر شددددددددددد .  -
ای دسددددددددددتر ن جا یه کالس درس  تن  می 

االن یدده کددارگدداه دار  کدده یا از شدددددددددددددددددا ردا  مدددیریشش رو ق ول 
ه. کرده و  ر وقت به مشاوره نراز باشه از م  کمک یم  گت 

. از اینکه مرد  روسدددددددتا و  - ن خریل رسنوشدددددددت دردنا  داشدددددددتی 
ال  بده. تون با شددددددددددما اونطور برخورد کردن، خریل مخونواده

کردن، شما مورد تکاوز قرار گرفترد و قر.انن چطور در  نیم
 کرد.  سشرد؟ ای کاش الاقل مادرتون شما رو در  یم

. مادر   م شدددده به طعنه اون زمان فکرای  سددددته - ن ای داشددددیر
ی کدده نتوندده از خودش مراقبددت کندده، سددددددددددددددددال  یم گ ددت، دختر

ن ن سدددددت. یا یم  ا ه پاک و نکر  باشدددددده، بی 
  زار گ ت، دختر
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کنه، بهش دسددت بزنه. رس.از، لخت راه بره ک دد جر.ت نیم
زد. مرگ درد  از ای  بود، مددددددادر خود  مدددددددا  زخ  ز.ون یم

دید. با اینکه یه سدددال ازش دور بود  پدر  رو از چشددد  م  یم
ی، بدددداز  دلش بددددا م  ن ود. م  رو مسدددددددددددددددادددد  تمو   و  سدددددددددددددددتر

ش رو دونست. من  تاب ش ردن مرفابدبخترای خونواده یم
نداشددددددددددددت . چون درد و زجری که م  در اون ماجرا کشددددددددددددرد ، 
برای  یچ کدو  قابل در  و باور ن ود. سدددددددددددددددالها بعد یک بار 
 م  رو درب و داغون در  

ناخواسدددددددددددددته از ز.ونش پرید که وقتر
، برای اینکه آبروشون نره و ک  از ماجرا بونی خونه یم ن بیین
ه، یم ن م نتر ن و توی برابون خواسدددددددددددددیر ن تا بمت   و و بتر ر ا کین

ه. اما  یل سدددد نه سددددتم یم کنه و ج وی ک دددد از ماجرا بونی نتر
بابا و مامان وام سدده. انقدر درد کشددرده بود  که شدد ردن ای  

 موضش  اخ  به ابرو  نراورد. 

 

❤❤❤❤ 

 

 127#پارت
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 ایش ک  کرده بود و خشددددک شددددده آیه کشددددرد. گوشدددده ل 
ر ش از گریه ی لاش رو پاک کرد. صدددددددو بود. با دسدددددددت گوشددددددده

 رس  شده بود. 

ن جددددای گددددل و  -  کدددده ای  دنرددددا  مچی 
اینددددا رو گ ت ، بدددددونن

ب بیل ن سددددددددددددددددددت. فکر نک  فقط تو دلددددت شدددددددددددددددکسدددددددددددددددتدددده. 
طور که م  بعد از اون ماجرای شو  و ومششناک  مون

 کرد ، دنرا برای تو    تمو  نشده. 
 
زنده موند  و زندگ

  ا با داغ  شدددددددددقر کهفقط تو اشدددددددددشباه م  رو نک . سدددددددددال
ی    کرد و پت 

روی دل  بود رس کرد . دا ن که خاکسدددددددددددددددتر
تونه ت مل زودرس برا  اورد. دردی کشدددرد  که کوه نیم

کنددددده. ا ددددده چندددددد سددددددددددددددددددددال بعدددددد کددددده  نوز جوون بود  و 
کرد ، ای  درد پددددایددددانن خواسدددددددددددددددتگددددار داشدددددددددددددددت ، ازدوا  یم
شدددددددددددددد و با  ا  خوش یمداشدددددددددددددت. دل  به شدددددددددددددو ر و بچه
ن توی ک رسگر  شددددددن به خونواده خود ،   ک  داغ مسدددددی 

شدددد و من   مد  و  مرایه داشدددت . ماال که دل  رسد یم
خوره. گایه با پت  شددددددددددددددددد ، تنهانی مول خوره مغز  رو یم

 ا . زن  که یاد  نره  نوز زندهخود  مرب یم
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دارش کشدددرد. ق اش مانند گنکشدددک دسدددتر روی پ شدددانن ت 
یدن زد. مالش خوب ن ود. روشدددددددددددددددنا  با دباران خورده تند یم
 ماِل نزارش گ ت: 

امت ک  تا م  شا  رو آماده کن . خریل به  -  مه دیگه استر
 خودت فشار اوردی. 

آ . فقط به مرفانی م  کوه درد ، با ای  مرفا از پا در نیم -
که زد ، فکر ک . تو راه م  رو نرو. تو    درد کشددددددددددددددردی اما 
ی   دید بهتر

 
سددددددددددد  ک  درد ا رو  س   نت بذاری و به زندگ

. فردانی که تو یمدا
ی برات سدددددددددازی، یمشدددددددددته باشی تونه در پت 

 آرامش یا تنهانی براره. آرامش رو به تنهانی ترجیح بده. 

  مه گایه تنهانی بهتر از...  -

 ، تنهانی وادی خونر ن سدددت. م  تا  -
ای  مرب رو نگو دختر

ی جز سرایه و نر 
ن ک  ندید . وقتر جوونن تهش رفت  و چت 

، توانش رو داری تو  ی جددامعدده بری و برددانی امددا پت  کدده   دددددددددددددددی
، دیگه  یچ کس رو نداری در خونه ن   ددددددی ت رو خونه نشددددددی 

ی و  سددددددددده. باید توی تنهانی خودت بمت  باز کنه و مالت رو بتم
جسددددت روز ا توی خونه بپوسددده تا ک ددد از بوی تع نت به 

ه.   مرگت نم بتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 550  

تون شد  و  - خدا نکنه  مه. ای  چه مرفره. م  خود  دختر
 مون . م شه کنارتون یم 

و خدددددا  مرت بددددده دختر . امددددا موفقرددددت و ازدوا  تو، م  -
  رسنوشددددددددت ، نر ب شددددددددتر خوشدددددددد ال یم

ن دلرل ن ود. از کنه. گ یر
 و نرو. تکر.ه م  درس بگت  و راه م 

ه شددددددددد. در آخر رسی رو به  ی  خت  مت کرانه به صددددددددورت شددددددددت 
ن تکان داد و گ ت:   پایی 

 مر  بگت  . کن ، درست تصچش  س  یم -

 آفری  دختر .  -

خانه رفت. در ما   ن روشدددنا از جا برخاسدددت و به سدددمت آشدددتم
ی    شددددددت 

 
که مشددددددغول آماده کردن شددددددا  بود به داسددددددتان زندگ

فکر کرد. ت ش مورمور شددددددددددددددددددد. فکر اینکددده آن بال رسخودش 
براید، ق اش فرو ریخت. در دل خدا را شدددکر کرد که بالنی به 

 ای  سختر رسش نراورده. 

ی  رفت. در بعد از شددددا  ظرب  ا را شددددسددددت و به سددددمت شددددت 
 باقن بود. مال قالب

  مه مالتون خش.ه؟ مشکیل ندارید؟ -

ی  لبخندی زد و گ ت:   شت 
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مشدددددددددددددددکیل ندار   ایز . خرالت رامت. م  با ای  درد ا  ر  -
 ا . جنگ  و  نوز زندهروز یم

-  .  انشاهلل تا صدو. ست سال زنده باشی

 ن رین  نک . خدا نکنه دختر .  -

ی خنده ی ، لبخند به روی لاش آورد. شدددددددددددددددد  بخت  ی شدددددددددددددددت 
گ ت و به اتاقش برگشدددددددددددددددت. روی تخت که دراز کشدددددددددددددددرد به 

 مدنر که در آن خانه بود، فکر کرد. 

از یم گذشددت. برای ایا   رد    سدده ماه از برگشددت ش به شددت 
ن سددددددده بار تماس گرفته بود و از مال  به شدددددددهرش نرفت. ما ی 

ن گ ته  ن برود بد آرمی  بود. خوا ش کرده بود، به دیدن آرمی 
کشرد. و او را به درمان راغ  کند. ق اش برای دیدنش پر یم
ون نگذاشت.  از بت   افسار به ق اش زد و پایش را از شت 

ی ب شددددددددددددددتر   ن جز دلخون شدددددددددددددددن خودش و اسددددددددددددددت  دیدن آرمی 
ن باید دل یم ، نشرکه دیگری نداشدددددددددددددددت. آرمی  ن کند و به آرمی 

ش  دختر
 
 یم فکر زنددددگ

 
بود. ایدددا  سدددددددددددددددختر را گدددذرانددد تدددا زندددگ

 برایش به روال  ادی برگشت. 

 را نر شدددددددد، تماسمدنر یم
ن گذاشدددددددت. یاد پاسدددددددخ یم ای ما ی 

ن را به وقت دیگری  سدددددددهارد. تما   گرفت، فکر کردن به آرمی 
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وقت خود را چنان پر کرد تا زمانن برای فکر کردن پردا نکند. 
ی  به درستر   شدت 

 
 نم برد. باید از   با شد ردن زندگ

کارش ب شتر
کند تا روزگار راه دیگری ج وی پایش قرار آن گذشدددددددددته دل یم

 د د. 

گداه ارشدددددددددددددددرا  رصدددددددددددددددده را  ای گداه و نر در ای  مددت کوتاه پردا 
برایش تنددددددددگ کرده بود. رسوک دددددددده زدن بددددددددا ارشددددددددددددددددرددددددددا برایش 

کشدددددددددرد، دلش را تری  کار ممک  بود.    خکالت یمسدددددددددخت
 ایش آزارد نده بود. ،    تماس شدددددددددددددکند و تند برخورد کند 

  ارشدددددرا جواب منقن د د. بعد نیم
 
خواسددددت، بعد از وا سددددتا

 دلش به  یچ مردی گرایش نداشدددددددددددددددت. گونی تکه
ن ای از آرمی 

 سنگ جای ق   در س نه داشت. 

ی   نوز دروازه ق اش به روی اغرار با تما  توصددددره  ای شددددت 
 کشرد.  سته بود. بالش رو جابکا کرد و روی تخت دراز  

ای کشدددددددددددددددرددد، از وقوش داد. خمرددازهاش را کشبدددن خسدددددددددددددددتدده
 زیاد چشددددمانش گر  خواب شددددد و پ  

 
 ایش  سددددته خسددددتا
 شد. 
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 128#پارت

 

 

ی  با چش  مرکا ش را  قاشقش را توی  شقاب گذاشت. شت 
 کرد. دنبال یم

. غذات رو بخور.  -  چرا انقدر پریشونن

س وجودش را به آشدددددددوب کشدددددددرده بود. لقمه از  گ شیش   اسدددددددتر
ن نیم  رفت. پایی 

 تون ،  مه. نیم -

س برای چره؟ -  ای   مه استر

باید ای  چند روز رو بر  یه جانی که آدرسدددددددددددددددش رو ک ددددددددددددددد  -
 نداشته باشه... 

ی  لبخند زد و گ ت:   شت 

ای  رکدده سدددددددددددددددداله فرار یم - ن دختر ؟ اون داره چرا  ی  کتن
 ست. آد تو رو ببینه، اون  مایش پزشا  مش بهانهیم

ه شد.  با بغض ی  خت   به چشمان شت 
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شدددددددددددددددو ندار . امت ان پایان تر  خوا  براد. موصددددددددددددددد هنیم -
ریزه!  مه  نوز نزدیکه. ا صددددددددددددددداب و روان  رو به    یم

 
 
 ش رو ندار . آمادگ

ی  کیم خودش را به سدددددمت او کشدددددرد. دسدددددت لرزانش را  شدددددت 
 مران دست گر  خود گرفت. 

ت خواسدددددددددددددشر  مرکت کنر ، مرفاشدددددددددددددو بهاون شدددددددددددددتر که یم -
 گ ت یا نه؟

گ ت. اما فقط مرب اون ن سددددددددددددددت. من  باید دل  بخواد یا   -
 نه؟

کنددده. دل بددده دلش خددد ، مددداال داره برای  ددددفش تالش یم -
 
 
ون ک . اون زنددددددگ ن رو از رست بت   . فکر آرمی 

بدددددده، دختر
خودش رو داره. تو    امترددددا  داری،    رست    دلددددت، 

 بذاری. جانی گر  شه که ای  دوران سخت رو  شت رس 

 آخه  مه...  -

 ایز   مه، االن پنج ماه از اون شدددددددددددددددتر که با ارشدددددددددددددددرا مرب  -
زنه تا تو رو ببینه زدی، گذشددته. ارشددرا داره به آب و آت ش یم

و رایه به دلت باز کنه. درسدددته برای شدددغ ش نتونسددته زودتر 
ه. براد، اما م  یم  دون  توی دلش چه ختر
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 اش  پ شه تا ماال  م  آمادگ ش رو ندار . ای   رس موی -
ن سدددددددددددددددرالب رسرا   قرار گرفدددددت؟ دو  ککدددددا بود کددددده یهو  ی 

د  تا خودش ب همه نظر  سددددددددددددددت جواب ت   ش رو نیم  ته
 من ره. 

ی  لبخند مرموزی روی ل  نشاند و گ ت:   شت 

؟ا ه یه ن ر دیگه براد خواستگاری ق ول یم -  کتن

  ایشزد! واقعا در  مربشوکه شد. انگار با دیوار مرب یم
 انقدر سخت بود؟

ایط ازدوا  بددا  یچ مردی رو  -  مدده جون، واال بال م  رسی
ه ندار . چه غریبه باشه چه آشنا. یم دون  ن ت شما خت 

 اما کارای زیادی دار  که باید انکامشون بد . 

ی  با لبخند و بدون توجه به توجره او ادامه داد:   شت 

یادته دو ماه پ ش  مسدددددددددددددددایه کناریمون، خونمون اومده  -
 بود؟

کیم فکر کرد و یددداد آن دو خدددان  چدددادری افتددداد. رسی رو بددده 
ی  خندید و گ ت:  ن تکان داد. شت   پایی 

ددددددددددددددش تو رو چنددددد بددددار توی کوچدددده دیددددده بود. مددددادرو  -  رسد
خوا رش رو برای دیدددن تو فرسدددددددددددددددتدداده بود.   تدده پ ش 
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مادرش زنگ زد و وقت خواسددددددتگاری خواسددددددت. چون با 
داد  که فعال  ارشدددددددددددرا مرب زده بودی، یه جوری جواب

 توی آب نمک بخواب . 

 مو انی که تقریبا ب ند شده بود، را به 
 
پوقن کشرد و با کالفا

 چنگ گرفت. 

، یا یممرد از درد نر یا یم - گ دددددددت خدددددددان  زرد  نوانی
ن ناز نیمیم کن . و  نراز به خوایه.  مه جون باور کنی 

آرامش دار  تا ای  یه سدددددددددال و نر  رو برای درسددددددددد  وقت 
ن و پرکاره. نامهار . پایانبذ    سنگی 

ی  رسی تکان داد و گ ت:   شت 

ن و مرب دلت  - الاقل قوی باش و رودرروی ارشددددددرا  شددددددی 
 ده. رو بزن. فرار کردن ضع ت رو نشون یم

 کیم فکر کرد و زمزمه کرد: 

تون رو  وی نکنرد و  شددددددددت اون  س ج وی اون ج هه -
 . ی. در  مه مال باید  مه خود  بمونن  رو نگت 

د. صدددددور ش رو  ددددی ی  از ته دل خندید. او را در آغوش فرسد شدددددت 
 بوسه باران کرد و گ ت: 

 خرالت رامت.  -
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 128#پارت

 

 

ی  با چش  مرکا ش را  قاشقش را توی  شقاب گذاشت. شت 
 کرد. دنبال یم

. غذات رو بخور.  -  چرا انقدر پریشونن

س وجودش را به آشدددددددوب کشدددددددرده بود. لقمه از گ شیش  اسدددددددتر
ن نیم  رفت. پایی 

 تون ،  مه. نیم -

س برای چره؟ -  ای   مه استر

باید ای  چند روز رو بر  یه جانی که آدرسدددددددددددددددش رو ک ددددددددددددددد  -
 نداشته باشه... 

ی  لبخند زد و گ ت:   شت 

ای  رکدده سدددددددددددددددداله فرار یم - ن دختر ؟ اون داره چرا  ی  کتن
 ست. آد تو رو ببینه، اون  مایش پزشا  مش بهانهیم

ه  ی  خت   شد. با بغض به چشمان شت 
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شدددددددددددددددو ندار . امت ان پایان تر  خوا  براد. موصددددددددددددددد هنیم -
ریزه!  مه  نوز نزدیکه. ا صددددددددددددددداب و روان  رو به    یم

 
 
 ش رو ندار . آمادگ

ی  کیم خودش را به سدددددمت او کشدددددرد. دسدددددت لرزانش را  شدددددت 
 مران دست گر  خود گرفت. 

خواسدددددددددددددشر  مرکت کنر ، مرفاشدددددددددددددو بهت اون شدددددددددددددتر که یم -
 گ ت یا نه؟

ما فقط مرب اون ن سددددددددددددددت. من  باید دل  بخواد یا گ ت. ا  -
 نه؟

کنددده. دل بددده دلش خددد ، مددداال داره برای  ددددفش تالش یم -
 
 
ون ک . اون زنددددددگ ن رو از رست بت   . فکر آرمی 

بدددددده، دختر
خودش رو داره. تو    امترددددا  داری،    رست    دلددددت، 

 جانی گر  شه که ای  دوران سخت رو  شت رس بذاری. 

انی  سددددددددددددددددت که دل  م  دیگده کداری -
ن ن نددار . یده چت  بده آرمی 

 آد  باید بخواد. آخه  مه... 

 ایز   مه، االن پنج ماه از اون شدددددددددددددددتر که با ارشدددددددددددددددرا مرب  -
زنه تا تو رو ببینه زدی، گذشددته. ارشددرا داره به آب و آت ش یم
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و رایه به دلت باز کنه. درسدددته برای شدددغ ش نتونسددته زودتر 
ه.  دون  توی دلشبراد، اما م  یم  چه ختر

م  آمادگ ش رو ندار . ای   رس موی  اش  پ شه تا ماال  -
ن سدددددددددددددددرالب رسرا   قرار گرفدددددت؟ دو  ککدددددا بود کددددده یهو  ی 

د  تا خودش ب همه نظر  سددددددددددددددت جواب ت   ش رو نیم  ته
 من ره. 

ی  لبخند مرموزی روی ل  نشاند و گ ت:   شت 

؟ا ه یه ن ر دیگه براد خواستگاری ق ول یم -  کتن

 ایش زد! واقعا در  مربانگار با دیوار مرب یمشوکه شد. 
 انقدر سخت بود؟

ایط ازدوا  بددا  یچ مردی رو  -  مدده جون، واال بال م  رسی
ه ندار . چه غریبه باشه چه آشنا. یم دون  ن ت شما خت 

 اما کارای زیادی دار  که باید انکامشون بد . 

ی  با لبخند و بدون توجه به توجره او ادامه داد:   شت 

یادته دو ماه پ ش  مسدددددددددددددددایه کناریمون، خونمون اومده  -
 بود؟

کیم فکر کرد و یددداد آن دو خدددان  چدددادری افتددداد. رسی رو بددده 
ی  خندید و گ ت:  ن تکان داد. شت   پایی 
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ددددددددددددددش تو رو چنددددد بددددار توی کوچدددده دیددددده بود. مددددادرو  -  رسد
خوا رش رو برای دیدددن تو فرسدددددددددددددددتدداده بود.   تدده پ ش 

خواسددددددت. چون با  مادرش زنگ زد و وقت خواسددددددتگاری
ارشدددددددددددرا مرب زده بودی، یه جوری جواب داد  که فعال 

 توی آب نمک بخواب . 

 مو انی که تقریبا ب ند شده بود، را به 
 
پوقن کشرد و با کالفا

 چنگ گرفت. 

، یا یممرد از درد نر یا یم - گ دددددددت خدددددددان  زرد  نوانی
ن ناز نیمیم کن . و  نراز به خوایه.  مه جون باور کنی 
ش دار  تا ای  یه سدددددددددال و نر  رو برای درسددددددددد  وقت آرام

شددددددددده،      اضدددددددددافه یمنامهبذار . از چند ماه دیگه پایان
ن و پرکاره. شدددددما نیم ، توی را رو ای دادگاه، سدددددنگی  دونن

انی که با چشما  نیم
ن  شنو . ب ن  و با گوشا  نیمچه چت 

ی  رسی تکان داد و گ ت:   شت 

ن یه د ، اما در ای  دور بهت م  یم - ا برای داشیر انن که دختر
شدددددددد ، دسددددددددت رد به خواسددددددددتگار به فالگت  و رمال متوسددددددددل یم

سددددددددددددد نه ارشدددددددددددددرا نزن.    موقعرت شدددددددددددددغیل و اجتما  و ما  
 شناس ش. خونر داره    از رگ و ریشه خودته و یم
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آخه بر کس تصور شما م   یچ شناختر از ای   رسمغرور  -
 قه کرد، شوکه شد . که یهو ابراز  الفامرل ندار . از ای 

 

 129#پارت

 

 

ن و مرب دلت رو بزن. فرار  - الاقل رودرروی ارشدددددرا  شدددددی 
ده. بهش فرصددددددددددت بده تا کردن ضددددددددددع ت رو نشددددددددددون یم

خودش رو به تو  شدددددددددددددددناسدددددددددددددددون. باالخره باید از یه جانی 
و  کرد!   رسی

 کیم فکر کرد و زمزمه کرد: 

تون رو  وی نکنرد و  شددددددددددت  س ج وی ارشددددددددددرا، ج هه -
ی . اون رو نگت   . در  مه مال باید  مه خود  بمونن

د. صدددددور ش رو  ددددی ی  از ته دل خندید. او را در آغوش فرسد شدددددت 
 بوسه باران کرد و گ ت: 

 خرالت رامت.  -
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ی   ددای غدددذا را جمع یمدر مدددا  کددده ظرب کرد، رو بددده شدددددددددددددددت 
 گ ت: 

دددددددددده - ی نچسددددددددددد  فامرل شدددددددددددما از گ انقدر طرفدار ای   رسد
خند روی شدددید؟ مخصددوصددا از وقتر دکتر شددد، ک دد لب
ون شده.   ل  ای  مرد  ندیده. از ما بهتر

ی  خندید و ریسددددددددده رفت. لبخند روی   از ل   روشدددددددددنا، شدددددددددت 
ی  دلش را شاد یملبان روشنا نقش  ست. خنده کرد. ی شت 

از وقتر رسنوشددددددددشش را تعری  کرده بود، نزدیا خاض به او 
 کرد. مس یم

و ی  یل، تو نموندددی وقتر از برمددارسدددددددددددددددتددان رفتر  خوندده -
شددددددددد  ارشدددددددددرا اومد خونه  یل. رساغ تورو گرفت. بعد از 
ی  یل، ل  باز کرد و خریل رامت و بدون تعارب  پرگت 

خواد، منتظره تددا ای  مرب رو بدده گ ددت، خدداطرت رو یم
خواسدددددددددددددت خودت بگه.  یل اول مخال  بود. دلش نیم

به خاطر ارسددددددددالن، مرب ارشددددددددرا وسددددددددط براد. اما ارشددددددددرا 
ا جواب منقن به ارسدددددددالن م ک  ایسدددددددتاد و گ ت، روشدددددددن

داده و چون خرالش از جواب تو به ارسدددددددددددددددالن رامته، پا 
 ج و گذاشته. 
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کرد، پوزخندی روی لاش نشست.  ر چه به دلش رجش  یم
  یچ مس خونر به ای   رس موی  کر  نداشت. 

خریل کنککاو  بدون ، ک دد که ای   مه سدددال از فامرل  -
خودش  دور بوده، چطور یهو  اشددد  م  شدددده؟ متن که

 دونه، مادرش چش  دیدن  رو ندار . یم

ی  ن س  مرقر کشرد.   شت 

زیددداد اضاری نددددار .  ر هم بددداشددددددددددددددددده، تو ب شدددددددددددددددتر از م   -
دددددددددددد مو ات رو یم شدددددددددددددناش. خواسدددددددددددددت  یه دری برای  رسد

خودت بدددددددداز بددددددددذاری. وقتر ای   مدددددددده مظ ومیتددددددددت رو 
کن ، خدددا بدده دلددت نگدداه کندده و یدده ب ن ،  مش د ددا یمیم

 ت کنه. بخت خوب نص ب

روشددددنا آیه از ته دل کشددددرد. سدددد ره را جمع کرد. در میتن که 
خانه یم ن  رفت، گ ت: به سمت آشتم

 به قول  ایزجون )تا مکمت خدا هم باشه(.  -

تا ش را روشددددددددددددددد  کرد. باید کیم ت قی  به اتاقش رفت و لپ
از ظهر گذشته بود، صدای داد. سا ت از شش بعد انکا  یم

 داد. مهمان ناخوانده را یمزنگ در  مرا  ختر از آمدِن 
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ش را زیر شدددددددددددت  گرفت و 
ن م کرد و با خشددددددددددد   سدددددددددددتانک دختر

شددددددددسددددددددت.  سددددددددتانک را در  وا تکانن داد و به د ان نوزاد فرو 
 دددای مصدددددددددددددددنو  بدددا الک قرمزش نگدددایه کرد. کرد. بددده نددداخ 

زیبددددای دسدددددددددددددددتددددان سددددددددددددددد ردددددش را دوچندددددان کرده بود. لدددد  و 
را کامال تغیت  اش  ای پرتز شددددددددددددددده و کاشددددددددددددددت ابرو چهرهگونه

انر که در یک ماه گذشدددددددددددته روی صددددددددددور ش  داده بود. از تغیت 
انکددددا  داده بود، راضن بود. در فکر کدددداشدددددددددددددددددددت ابرو بود کدددده 
صدای گریه نوزاِد گرسنه ب ند شد.  ستانا که روی بالشت 
 نوزاد افتاده بود را برداشت و دو.اره در د انش قرار داد. 

! وق یما  کردی، چقدر شی الیه. خستهخ ه -  زنن

 بالنی آسددددمانن بود 
ون آمد. ای  دختر  ما با اخ  از اتاقش بت 

که خدا نصددددددددددیاش کرد. دیگر ت مل کردنش، سددددددددددخت شددددددددددده 
 را رد کرده بود. مو دددای رندددگ 

 
بود. بددده وضدددددددددددددددشا مرز دیوانا

اش که به رنگ سددددددد رد ی ن بود، او را شدددددددبره جادوگران شدددددددده
 زد.  کرده بود. با اخ  ج و رفت. با دست او را کنار 

ت برس. ط ل به جای اینکه به فکر قروفرت باشی به بچه -
ت که م رومش   ضدددددددددددع  کرد. از شدددددددددددت 

 
معصددددددددددو  از گشددددددددددنا

خشدددددددددددددددا کدده بددا پول بددابدداش براش  کردی، الاقددل  مون شدددددددددددددددت 
 خری رو به وقشش بهش بده. یم
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ش، جمعش به م  چه؟ خسدددددددددددته شدددددددددددد ، بابای نر  - ن  مه چت 
و کوچردددک م  کنددده. بدددا اون آزمدددایش کوفتر کددده بددده خددداطرش،

ن خودشدددددددددددددددددده، برددداد و برای  کرد، آخرش بددداور کرد، ت  ددده نطتن
 ش پدری کنه. بچه

 

 130#پارت

 

 

با تخسددددددددددددددد  رسی تکان داد. ای  دختر با ای  رفتار آبرو برایش 
 نگذاشته بود. 

 چه مرگت شده؟ باز از کدو  دنده ب ند شدی؟  -

ه شددددد. دسددددت به کمر  با چشددددمان دریده و پرخشدددد  به  ما خت 
 ید: زد و غر 

ب، باباش رو فرسددددددددددددتاده م رط کار و نذاشدددددددددددته مرد  نر  - رسی
 . ن  استخدام  کین

؟ ای   مددددده ن قددددده یم - ده، بدددددا ای  بچددددده ککدددددا خددددد  کددددده هم
؟یم  خوای کار کتن
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 با خش  کر ش را سمت مادرش پرت کرد و گ ت: 

ن توش  ر م ن سددددددددددددددددت. بددا اون چندددغددازی کدده بددابددای  - ب ی 
باید گذره. کنه، خرج  نیمگداصددددددددددددددد شش ج و  پرت یم

 کار کن  یا نه؟

اندازش را  ما با خش  به سمشش رفت. با دست ظا ر غ ط
 نشان داد و غرید: 

دی، ت شددددددددده، ای ؟ نکنه ما  یمده، قرافهبهت ک  پول یم -
 زن  به صورتت؟گند یم

ن املمامان دیوونه -  ا نشدددددددددددددددسدددددددددددددددتر توی خونه و   نکنا!  ی 
 کن ؟

 
ن  هد  تی  زندگ  توقع داری  ی 

، م  دددددددددددددددی   دددددددددددددددی خریل درآمددددددد داری؟ بددددددا ای  فکر یم - کتن
 آری. ، ک  یمولخرجرای تو کوه طال    داشته باشی 

صددددددددای گریه نوزاد ب شدددددددتر شدددددددد.  ما با دلسدددددددوزی به سدددددددمت 
ش را آماده کرد. وقتر به سمت  خانه رفت و ش شه شت  ن آشتم

 نوزاد برگشت، رؤیا گ ت: 

ی جهنیم پوسدددددددددددددرد. دور بودن از ای  دل  توی ای  خونه -
خونه، خودش یه نعمته. یه مدت دیگه بگذره باید توی 
.  ر هم مقوقش ک  باشددددددددده،  ترمارسدددددددددتان به دیدن  برانی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 567  

ن   از  رچره.  می 
که دوتا آد  دور  ببین ، مال  باز  بهتر
 شه! بهتر یم

  ما آیه کشرد و گ ت: 

 کمدده! ریزه، یمآقددای شدددددددددددددددکری، اون  مدده پول برات یم -
 
گ

 زیددداده یمچطور چنددددغددداز مقوق بددده چشدددددددددددددددمدددت 
ً
آد.  اتدددا
ن  جوریش  خوایه. اصددال مع و  ن سددت، چه مرگته!  می 

 ترمارستان الزیم. 

ن مو ایش چنگ کرد و جیغ کشرد:   دسشش را بی 

کسددددددددددددا  مهمامان روی ا صدددددددددددداب  راه نرو. انقدر از ای  نر  -
   کردی. مع و  ن ست، چه مرگمه؟دفا  نک . دیوونه

یغ مادرش  ما ن م کرد و نوزاد معصدددددددددددددددو  که از صددددددددددددددددای ج
ترسددددددددددرده و به گریه افتاده بود را در آغوش گرفت. با نارامتر 

ه شد و گ ت: به صورت ماه  گون نوزاد زیبا خت 

ن  - مر  ای  دختر ناز که خدا به تو داده. مرد  برای داشددددددددددددیر
ن بچه  وقت تو... خورند، اونای چقدر مرست یمیه  مچی 

بخوان.  به گور باباشون خندیدن ا ه مول م  باش  و بچه -
   ی خورد ، ای  بچه شددددددددددددددددد، تاوانش. مال  ازش بهیه گوه
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خوره. وقتر بدددددابددددداش رو نتونسدددددددددددددددددددت پدددددابندددددد خودش کنددددده، یم
 خوامش. نیم

خوره. اون وقتر که شددددددددددددددرطون    یمغ ط کردی، مالت به -
توی ج ددددددت رفتددددده بود و غ ط اضدددددددددددددددددددافدددده کردی، بددددایددددد فکر 

سدددت که کردی! ای  بچه ضدددام  گندکاریای تو ن اینکاشددد  یم
. نیمصددددددددددات روی رست کشدددددددددردی و آبروریزی یم دون ، کتن

چدده خب  توی تر. دت تو کرد  کدده انقددر بددد شدددددددددددددددددی! دو تدا 
 بچه دار  یا فرشته یا دیو. 

 با چشمان گرد شده بررس مادرش فریاد کشرد. 

  نر  -
و ت فرشته. م ی وارفته رضهآره م  دیو  و اون دختر

 . شما ا دیو کردی  با تبعرضاتون

مددددا دیو نکردی ،  اتددددت  وضن بود. وگرندددده توی یدددده خوندددده  -
 بزرگ شدید. م  و پدرت  ردو رو یکسان دوست داششر . 

 و  رچکس دوست نداشت... دروغه، م  -

.ه ای م ک  به در وامد نواخته شددددددددددددددددد.  ر دو سدددددددددددددددکوت ضن
کردند و به در چش  دوختند.  ما نوزاد را در آغوشش تکان 

ش را از نوزادش داد، تدددا آرا  بگت  یم د. رؤیدددا از رس  لج، شدددددددددددددددت 
 ایش از فر  خار  نشدددددددددددددددود. در آن دریددددغ کرده بود تا سددددددددددددددد نه
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خشدددددددددددددددددک بددده خورِد نوزاد یم  کددده شدددددددددددددددت 
داد، معدددده نوزاد مددددنر

خشدک داشددت و مدا  نر  کرد. رؤیا از تانر یمناسددازگاری با شددت 
 نر 

ش وقتر ن را دیددددددده بود، دل از دختر مهری خددددددانواده آرمی 
زد، آقای شدددددددددکری تنها ک ددددددددد که در آن خانه را یمبریده بود. 

 بود. 

 

 131#پارت

 

 

در را باز کرد و با صددددددددددددورت پراشددددددددددددک رو.روی آقای شددددددددددددکری  
ایسدددددددددددددتاد. آقای شدددددددددددددکری با اخ  راه باز کرد و بدون د وت پا 
درون خانه گذاشددددددددددددت.  ما سددددددددددددالیم کرد و چند قدیم نزدیک 

 شد. 

 خوش اومدید.  -

ن    تکان داد و گ ت: آقای شکری با اخ  رسی رو به پایی 

 ممنون، خانو  صداقت.  -

 رو به رؤیا کرد و با تغت  گ ت: 
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 روس، مدددددددا توی ای  م  ددددددده آبرو داری . رست رو بددددددده  -
دون  و تو.  ر هم تدددا داریدددت گر  ک ، وگرنددده م  یمبچددده

ا  خانواده ت رو نگه داشدددددددت ، ماال سدددددددکوت کرد  و امتر
 ار   ر غ   خواسدددددددددددددددتر بکتن و دیگه تمو  شدددددددددددددددد. نیم

ی.   آبروی خانواده من  بتر

ن ش کالمش تددددا تدددده ق اش فرو رفددددت. مدددداننددددد مدددداده بتر زخیم 
 خروشرد: 

تون رفتددددده؟ مگددددده کدددددار هم کدددددار کرد  کددددده آبروی خدددددانواده -
ه  ست؟کردن، جرمه یا گناه ک ت 

 ی گ ت و رو به  ما گ ت:  اال آقای شکری زیر ل  الاله

شی با اش مرب بزن.  - م   ما خانو ، شدددددددددددددددما که بزرگتر
ا ل یک به دو کردن با زن جما ت ن سددت . ما آبرومون 

خواد م  دددی رو از رس راه نیوردی  که با ای  رسووضدددع یم
 کسانی  شه که از نگاه ناپاکشون مع ومه چه نیتر دارن! 

ش نگدددداه کرد و بددددا   مددددا بددددا نددددارامتر بدددده شدددددددددددددددکددددل ظددددا ری دختر
 گ ت: 

 
مندگ  رسی

ش گ ، توی گوشدددددددددددددددبدده اون خدددای بدداالی رس،  ر هم یم -
 ره! نیم
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خانه آقای شددددددددددددددکری با اخ  دسددددددددددددددته ن  آشددددددددددددددتم
ای پول روی کانتر

 گذاشت و گ ت: 

ریز  تددا بدده اندددازه مقوق دو تددا کددارمنددد دار  براش پول یم -
ش نگهداری کنه، نه  به زندگ ش سدددددددددددامون بده و از دختر
اینکددده چیتدددان پ تدددان کنددده، بره ور  دل مردای  وسدددددددددددددددبددداز، 

 خودنمانی کنه. 

 و رفت. رؤیا با چشمانن دریده ج 

خواد خوشگل باش  و شرک بپوش . م  جوون . دل  یم -
 شددو ر نر 

ت  به فکر  ن سددت باید خود  به فکر وقتر غت 
 خود  باش . 

اراده دسدددددددددددددددشش را باال برد تا روی صدددددددددددددددورت آقای شدددددددددددددددکری نر 
ن براورد. با خشدد  دسددشش را مشددت کرد و بر  روسددا اش پایی 

مد. رگ آزدند، خونش در نیمخشدددددددددددددددمش افسدددددددددددددددار زد. کارد یم
ن انداخت و غرید:   گردنش ور  کرد. آب د انش را روی زمی 

. طالقت رو بگت  ت  به ای  نر  - . کاش کیم رسی  داشتر مرانی
ای که خواسددددددددددتر برو. تا وقتر  روس ای  خونهو  ر فامشدددددددددده

ای باشدددددهر باید به مرف  گوش ای، متر ا ه شدددددناسددددنامهخونه
 .  کتن
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گ شدددددددددددددددو ر به  روس؟! کددو   روش یده سددددددددددددددددال تمو  رند -
ر ش ب نه؟ م  شددو ر  رو یمخودش نیم

خوا ... ا ه مرفت بر
 ش برگردون... داره، مرِد ای  خونه رو به خونه

ن ب ندددددی گ ددددت و نوزاد را روی کدددداندددداپدددده گددددذاشددددددددددددددددددت.   مددددا  ی 
 ن شگونن از بازوی رؤیا گرفت و مران مرفش پرید: 

. خ ه - . شو نر الل   ی دختر  مرا. انقدر آبروی ما رو نتر

ادرش را با خشددددددد  به  ق  پرت کرد. به سدددددددر  آخر دسدددددددت م
 زده بود. 

خوا . ا ه گ ؟ من  جوون . شددددددو ر  رو یممگه دروغ یم -
ددت نشدددون بده، واقعا مرد ای  خونه ای، زورت رو به  رسد

 نه یه زن. 

 رو به آقای 
 
مندگ  ما از رسی  چون شدددددددددددددددمع آب شدددددددددددددددد. با رسی

 شکری گ ت: 

منده -  خودتون ببخم  رسی
 
شدددددددددددددرد. ای  ا .  شدددددددددددددما به بزرگ
دون ، چطور رفتددددار کن ، تددددا دختر قددددانر کرده. دیگدددده نیم

 رس قل براد! 

 آقای شکری با ت قت  به رؤیا نگایه کرد و رو به  ما گ ت: 
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ی  راه اینه، زودتر برای طالق  - منده. بهتر دشدددددددددددددددمنتون رسی
دددددددددددددد  گوش نددداد ،  اقدددا  کنر . ا دده تددا االن بدده مرب  رسد

نشددددددددددددددده. با امواالنر مادر بزرگ برای ای  بود، ای  بچه نر 
ب ن ، ای  دختر  یچ جوره ا ل ن سددددددددددت. متر که م  یم

ی رو  اط ه مادری    نداره. ما نیم ن دختر تونر ، چنی 
خواد، مون نگددده داری . مددداال کددده شدددددددددددددددو ر یمتوی خونددده
 دی ، بره شو ر پردا کنه. طالقش یم

 

 132#پارت

 

 

ی کدده در کالمش نه تده بود، آ ش بدده ق دد   مددا زد. بده  ت قت 
کرد. رؤیدددا کددده از آن خددداطر رؤیدددا چددده خ تر را کددده ت مدددل نیم
 خسته شده بود و  خود را تنها یم

 
 دید، خندید و گ ت: زندگ

ی  را ددده. من  دیگددده خسدددددددددددددددتددده شدددددددددددددددددد . دیگددده  - ات ددداقدددا بهتر
تون  توی ای  جهن  زل بزن  بدددددددده درو دیوار. م  نیم

 خوا  بگرد  و خوش باش . جوون ... یم
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خرد و ن سدددددددش را با مرص از آقای شدددددددکری به سدددددددمت در چر 
ون داد. با خشونت غرید:   س نه بت 

ا ددده تدددا مددداال ت م دددت کردی  و مرا دددات کردی ، فقط بددده  -
ی  ا  آقدددای صدددددددددددددددددداقددت بود کددده یا از بهتر  ددای ای  امتر

م  ه. دیگه تمو  شد. دیگه تاوان یک اششباه رو دادن، 
سدددددددتونن خواسدددددددتر  ،  ر قتر کافره. وقتر طالقت رو گرفتر

  ری... برو. 

 ا رسازیر شددد.  ما بهت زده به دری از در خار  شددد و از پ ه
ه شددددددددددددددددد. بدا لد  رنگ به  ای رسد و نر کده بداز مداندده بود، خت 

ه شدددددددددددددددددد. از درون گر گرفتددده بود. مرب ش خت 
 دددانی کددده دختر

کرد. طاقشش شددددددد رده بود، چون کوه روی ق اش سدددددددنگیتن یم
 طاق شد. 

ن مرب - .  می  ن
، خ ددددددددا رو یمخدددددددداک بررست کین واسدددددددددددددددتر

  شنوی؟  

ون پوشددددددرد و آماده  به سددددددمت اتاق رفت و با خشدددددد  لباس بت 
ون آمد. ساک لباس نوزاد را با  ک ه آماده یم کرد که رؤیا بت 

ه شدددددده بود. با صددددددانی که ت  رل رفته  با ترس به رفتارش خت 
 بود، زمزمه کرد: 

 ری؟ککا یم -
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ه شد.  ش خت 
 با اخ  به صورت رنگ پریده دختر

سددددددتون.  -  که نصدددددد ب   قتر
 
شدددددداید اون جا از رسی تو و رسافکندگ

 ر  و رامت ش . کردی، بیم

 بری؟آوینا رو ککا یم -

د ،  ر هم باشدددددددده اونا انسددددددددان ، بهتر از تو ت شیل پدرش یم -
 یم

 
. به ای  بچه رسردگ ن  کین

ی  مددا نوزاد زیبددا را در آغوش کشدددددددددددددددرددد. نوزاد بددا دیدددن چهره
 لبخندی زد و دِل  ما را برد. 

اتت بگذره، رؤیا. خد -  ا از رستقصت 

به رس ت سددددددمت در پرچرد. رؤیا بهت زده، دسددددددت دراز کرد 
د. اما دیر شده بود. تا به خودش براید،  ما  تا بازویش را بگت 
از آن جهنیم که برپا کرده بود، خار  شدددددددددددددددده بود. مانند کوه 
ن زانو زد و با صدای ب ند جیغ زد:   یخ فرو ریخت و روی زمی 

گت   و از دسدددددددددددددددشتون یدددد بددده جهن . طالق یمتون بر  مددده -
ن. شور دنرای مسخرهش . مردهرامت یم  تون رو بتر

صددددددایش درد داشدددددت. دردی که او را به ویرانن کشدددددانده بود. 
دیگر به آخر خط رسدددددددددددرده بود. توانن برای جنگردن در خود 

 و نیم
 
دیددد. در ای  یددک سدددددددددددددددددال  م شددددددددددددددددده بددازنددده بود. زندددگ
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افتددددداد. کیم  بود. نگدددددا ش بددددده گوشی ش را بدددددد بددددداختددددده جوانن 
ن سددیل  خودش را به سددمت چپ کشددرد و گوشی را از روی مت 
برداشدددددت. با رس ت انگشدددددتانش را روی مان تور زد. نا  مورد 

 نظر را انتخاب کرد. پرایم به مضمون زیر تایپ کرد. 

آد. بازی ) م  باخت . دیگه خسدددددددددددددددته شدددددددددددددددد . کاری از  برنیم
 تمو  شد(

د و ن س  مرقر کشددددددددددرد. رو به دیوار رو.رو پرا  را ارسددددددددددال کر 
ه ماند. خریل خسدددددددددددددددته بود.  یچ انرژی و رمقر در جانش  خت 
ن دراز کشدددددددددددددددرد و نگا ش به در ورودی  نمانده بود. روی زمی 

 پرددددایم رسدددددددددددددددرددددد. نر 
ه مددددانددددد. بعددددد از دقددددایقر اراده گوشی را خت 

 رو.روی چشمانش نگه داشت. جواب پرامش آمده بود. 

()غ ط یم  کتن

اش نقش  سدددددددددددددددت. زیر ل  زمزمه ای روی لبان پروتزیهخند
 کرد: 

 ای، خودت ختر نداری! لعنتر تو    بازنده -

یک اش به قهقهه تبدیل شدددددددددددددددد. قهقههخنده ای که   سدددددددددددددددتر
بودنش کامال  ران بود. به دنرانی خندید که مانند باتالق او 
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ن برای از دسدددددددددددددددددددت  را در خود غرق کرده بود. دیگر  یچ چت 
 ستانش را نگاه کرد،  یچ نمانده بود! دادن نداشت. د

 
 
ن کشددددددددداند. از خسدددددددددتا ایش، نگا ش را رو به پایی  ن و برا نگاه تت 
امت کل شدددهر  نای مرکت نداشدددت. روز جمعه به جای اسدددتر
را زیر پا گذاشددددته بودند. ارشددددرا با تما  رسدی و غرورش سدددد  

ای گر  داشددددددت. در بازار برایش دسددددددش ند نقره در ایکاد رابطه
ن  وزه خریددده بود. شددددددددددددددددال و مددانتونی بدده  نوان بددا نگی   ددای فت 

ی یددک مرد سدددددددددددددددوغددات برایش آورده بود کدده نهددایددت سددددددددددددددد رقدده
داد امدددا  یچ کددددا  شددددددددددددددددددادی بددده دلش جنت م  را نشددددددددددددددددددان یم

ا  لبخند زده و  شددددددددددددددکر کرده بود. نیم بخشددددددددددددددرد. فقط با امتر
ارشدددددددددددددرا  مان  شدددددددددددددکر را به جان خریده بود. ارشدددددددددددددرا با دیدن 

 او گ ت: 
 
 خستا

 ت کرد . بخشرد، انگار خریل خستهب -

 

 134#پارت

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 578  

ن شدددددددددددددددکنکه بود. اما االن در دل  اون سددددددددددددددددال -  ا دیدنت  ی 
امردی  سددددت که شدددداید روزی دروازه ق بت به رو  باز شدددده. 

 کن .  برای باز شدن ای  دروازه تمو  تالش  رو یم

؟موال چه کار یم -  تونن بکتن

ن در       گره زد. ل  ش جدی شد و دستانش را روی مت 

شاید به رس  زد و خود  رو به ای  شهر منتقل کن . ای   -
 جوری  م شه پ ش چشمیم. 

ن کیم مک  کرد و گ ت:  ن فالوده روی مت   با قرار گرفیر

. مهاجرت خوا  به خاطر  از شهر و خانوادهنیم - ت دور شی
ای دلتندددددگ و تبعردددددد برای متن کددددده برای شدددددددددددددددهر  و خدددددانواده

   بود. برای تو... ش ، درمان روا پردردنیم

 ا در خرال  با اش برای م ، رسدددددردن به  شدددددقره که سدددددال -
مرب زد  و خود  رو از دنرای واق  دور کرد . دنرای واق  
م  فقط در برمارسددددتان و ویایت برمارا  خالصدددده شددددده بود. 
 زار.ار اسددددمتو، نگا تو، لبخندتو، چشددددماتو خواسدددت  از ق ب  

ی برا  بددداقر خط بزن  امدددا جز یددده ق ددد  پرخرا ن  چت 
ش و خونن

زنه، به جای اینکه   رو یمنموند. خوشدددددددددبختر وقتر در خونه
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توی خردددال  بدددا دددات مرب بزن ، اینکور رو.روت  شددددددددددددددد ن  و 
 مت  . توی چشمات نگاه کن  و بگ ، برات یم

 ابروی روشنا باال پرید. با بهت ل  زد: 

م  در برابر ای   مه امساس تو خریل ضعر  . چطور دل  -
 دل دادی؟م   نر  به

شدده که معشددوق ازت دور  م  یه  شدد  وقتر مشددخا یم -
تونه تو رو توی باشددددددددددددددده.  م  ای   شددددددددددددددد  انقدر زیاده که یم

 .  خودش بکشه و غرق کنه. فقط کافره ا تماد کتن

، نیمبا  شقر که تو د  یم -  تون ... زنن

 لبخندی زد و مران مرفش پرید. 

ات رو از  دریددددغ نک . م  کاری از تو نخواست . فقط چشم -
 رو اضدددافه کن . یم

 
خوا  توی دنرای واقعر   شددد  و دلدادگ

ط به و برای رسددددددردن به ای  ن سدددددد ت رو یمدل   مدیم و   
کن . به ای  امسددددددددددددددداس انقدر خواسدددددددددددددددته، تالش خود  رو یم

د  تا چندماه دیگه انگشددددددتر نامزدی رو ایمان دار  که قول یم
 توی انگششت مینداز . 

مددال روه مندداسدددددددددددددددتر برای پدداسدددددددددددددددخ دادن بدده ای   مدده امددا  -
تونن با دختر دلشکسته و امساس و  القه، ندار . چطور یم
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؟ ندددددامزدی قبیل م ، توی داغونن مودددددل م     ن س   دددددددددددددددی
 افکارت و تخرالتت چه شک ره؟ 

ابرو در   کشدددددددددددددرد. رسش را کیم به سدددددددددددددمت چپ تکان داد و 
 گ ت: 

 منظورت چره؟ -

ددددددددد.چه شددددددددددونزه - ای نه م  دختر پرشددددددددددور تازه سدددددددددداله نه تو  رسد
بالغ... سدددددشال مهم  اینه، تونی که سددددده سدددددال دوری از فامرل 
، دیدددددت بدددده دوران  رو بدددده خدددداطر  شدددددددددددددددقددددت بدددده م  پددددذیرفتر
نامزدی م  و متن که مورد توجه برادرت  و به خاطر گذشدددددددته 

،  یچ وقت گذشتهقدر داغون ، چره؟ خودت یمای  ی دونن
 شه... ما از ما جدا نیم

 ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

ی پر.ادی ندار  که به قول تو س  و سا  از  گذشته و ک ه -
ن یه  روسدددددددددددددددک برای خود  بخوا . م  با آ ایه به  تو رو  ی 

خوا  درمون دردات باشدد  تا اون گذشددته ای  جا نشددسددت . یم
. یم خوا  بدونن اون گذشددددددددددته رو برای  م شدددددددددده فراموش کتن

د . ا رو بددددده خددددداطرت تغیت  یمبرا  انقددددددر بددددداارزشی کددددده دنرددددد
آ . وقتر کندددار  پدددات یم رککدددای دنردددا دلدددت خواسدددددددددددددددددت،   

، دوری از فامرل و اون شدددددهر کار سدددددختر ن سدددددت. یه بار  باشی
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به خاطر  شددددددددددقت از اون شددددددددددهر گریزون شددددددددددد  ای  بار برای 
 کن . کارو یموجود خودت ای 

خواد تو    از امسدددددددددداس مرفات خریل قشددددددددددنگه اما دل  یم -
. نیمم    خوا  با   آزارت  ش . باختر باشی

جا  که مرفات رو  شددددنو . سددددکونر که از صدددد ح کردی، ای  -
. ا یت  کرد. دل  یم  خواست خودت به مرب برانی

ن چش  دوخت.   آیه کشرد و با اندوه به مت 

ن شدددددددددد . ده سدددددددددال  -   اشدددددددددِ  آرمی 
 
م  توی پونزده سدددددددددالع

ی خونر تمو   اشدددقر کرد  تا نامزد شددددی . دوران نامزد
ن رو از داشدددددددددددددددشر  و ای  جدددانی بددا تمو  بدددی  دداش، آرمی 

ن ن سدددددددددددددت...  نوز ق ب    در بی 
چشدددددددددددددم  ننداخت. ن رنر

س پذیرای یه  ش  تازه ن ست. وقتر مرب یم ، استر زنن
، معذب  و رامت ن ست . گت  . در کنارت مول گذشتهیم

س یم ی جذابه اما به م  اسددتر ده. مرفات برای  ر دختر
.ه بخوری. خوا  انیم  ز طرب م  ضن
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ن شدددددددددددددددکنکه بود. اما االن در دل  اون سددددددددددددددددال -  ا دیدنت  ی 
امردی  سددددت که شدددداید روزی دروازه ق بت به رو  باز شدددده. 

 کن .  برای باز شدن ای  دروازه تمو  تالش  رو یم

؟موال چه کار یم -  تونن بکتن

ن در    گره زد.   ل  ش جدی شد و دستانش را روی مت 

شاید به رس  زد و خود  رو به ای  شهر منتقل کن . ای   -
 جوری  م شه پ ش چشمیم. 

ن کیم مک  کرد و گ ت:  ن فالوده روی مت   با قرار گرفیر

. مهاجرت خوا  به خاطر  از شهر و خانوادهنیم - ت دور شی
ای دلتندددددگ و تبعردددددد برای متن کددددده برای شدددددددددددددددهر  و خدددددانواده

 رای تو... ش ، درمان روا پردرد  بود. بنیم

 ا در خرال  با اش برای م ، رسدددددردن به  شدددددقره که سدددددال -
مرب زد  و خود  رو از دنرای واق  دور کرد . دنرای واق  
م  فقط در برمارسددددتان و ویایت برمارا  خالصدددده شددددده بود. 
 زار.ار اسددددمتو، نگا تو، لبخندتو، چشددددماتو خواسدددت  از ق ب  

ی برا  بددداقر  خط بزن  امدددا جز یددده ق ددد  پرخراش و خونن  ن چت 
زنه، به جای اینکه   رو یمنموند. خوشدددددددددبختر وقتر در خونه
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توی خردددال  بدددا دددات مرب بزن ، اینکور رو.روت  شددددددددددددددد ن  و 
 مت  . توی چشمات نگاه کن  و بگ ، برات یم

 ابروی روشنا باال پرید. با بهت ل  زد: 

م  در برابر ای   مه امساس تو خریل ضعر  . چطور دل  -
 دل دادی؟به م   نر 

شدده که معشددوق ازت دور  م  یه  شدد  وقتر مشددخا یم -
تونه تو رو توی باشددددددددددددددده.  م  ای   شددددددددددددددد  انقدر زیاده که یم

 .  خودش بکشه و غرق کنه. فقط کافره ا تماد کتن

، نیمبا  شقر که تو د  یم -  تون ... زنن

 لبخندی زد و مران مرفش پرید. 

  دریددددغ نک . م  کاری از تو نخواست . فقط چشمات رو از  -
 رو اضدددافه کن . یم

 
خوا  توی دنرای واقعر   شددد  و دلدادگ

ط به و برای رسددددددردن به ای  ن سدددددد ت رو یمدل   مدیم و   
کن . به ای  امسددددددددددددددداس انقدر خواسدددددددددددددددته، تالش خود  رو یم

د  تا چندماه دیگه انگشددددددتر نامزدی رو ایمان دار  که قول یم
 توی انگششت مینداز . 

مندداسدددددددددددددددتر برای پدداسدددددددددددددددخ دادن بدده ای   مدده  امددا مددال روه -
تونن با دختر دلشکسته و امساس و  القه، ندار . چطور یم
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؟ ندددددامزدی قبیل م ، توی داغونن مودددددل م     ن س   دددددددددددددددی
 افکارت و تخرالتت چه شک ره؟ 

ابرو در   کشدددددددددددددرد. رسش را کیم به سدددددددددددددمت چپ تکان داد و 
 گ ت: 

 منظورت چره؟ -

ددددددددد.چه شددددددددددونزه سدددددددددداله - نه م  دختر پرشددددددددددور تازه  اینه تو  رسد
بالغ... سدددددشال مهم  اینه، تونی که سددددده سدددددال دوری از فامرل 
، دیدددددت بدددده دوران  رو بدددده خدددداطر  شدددددددددددددددقددددت بدددده م  پددددذیرفتر
نامزدی م  و متن که مورد توجه برادرت  و به خاطر گذشدددددددته 

،  یچ وقت گذشتهقدر داغون ، چره؟ خودت یمای  ی دونن
 شه... ما از ما جدا نیم

  کشرد و گ ت: ن س  مرقر 

ی پر.ادی ندار  که به قول تو س  و سا  از  گذشته و ک ه -
ن یه  روسدددددددددددددددک برای خود  بخوا . م  با آ ایه به  تو رو  ی 

خوا  درمون دردات باشدد  تا اون گذشددته ای  جا نشددسددت . یم
. یم خوا  بدونن اون گذشددددددددددته رو برای  م شدددددددددده فراموش کتن

د . خددددداطرت تغیت  یمبرا  انقددددددر بددددداارزشی کددددده دنردددددا رو بددددده 
آ . وقتر کندددار  پدددات یم رککدددای دنردددا دلدددت خواسدددددددددددددددددت،   

، دوری از فامرل و اون شدددددهر کار سدددددختر ن سدددددت. یه بار  باشی
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به خاطر  شددددددددددقت از اون شددددددددددهر گریزون شددددددددددد  ای  بار برای 
 کن . کارو یموجود خودت ای 

خواد تو    از امسدددددددددداس مرفات خریل قشددددددددددنگه اما دل  یم -
. نیمم  باختر با  خوا  با   آزارت  ش . شی

جا  که مرفات رو  شددددنو . سددددکونر که از صدددد ح کردی، ای  -
. ا یت  کرد. دل  یم  خواست خودت به مرب برانی

ن چش  دوخت.   آیه کشرد و با اندوه به مت 

ن شدددددددددد . ده سدددددددددال  -   اشدددددددددِ  آرمی 
 
م  توی پونزده سدددددددددالع

 کرد  تا نامزد شددددی . دوران نامزدی خونر 
تمو   اشدددقر

ن رو از اشدددددددددددددددشر  و ای  جدددانی بددا تمو  بدددید  دداش، آرمی 
ن ن سدددددددددددددت...  نوز ق ب    در بی 

چشدددددددددددددم  ننداخت. ن رنر
س پذیرای یه  ش  تازه ن ست. وقتر مرب یم ، استر زنن

، معذب  و رامت ن ست . گت  . در کنارت مول گذشتهیم
س یم ی جذابه اما به م  اسددتر ده. مرفات برای  ر دختر

.ه بخوری.  خوا  از طرب م نیم  ضن
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ن چند جم ه خالصدددددددده شددددددددد. مهر بر ل   تما  مرفش در  می 
دددددددددددددد مشیش دوخددددت.  زد و نگددددا ش را بدددده چشدددددددددددددددمددددان براق  رسد
برخالب تصددددددورش، ارشدددددرا لبخند روی ل  داشدددددت. تختت  ای  
لبخند درق اش نمایان شد. برخالب مرقن که زده بود، تپش 

پ ش آورد.  باالی ق اش او را م هوت کرد. ارشدددددددددددرا دسدددددددددددشش را 
دسددددددددددتان رسد و لرزانش را در دسددددددددددت مردانه و گرمش گرفت. 

فرمش که شبا تر به دست مردانه انگشتان کشرده و خوش
 نداشت،  شت دسشش را نوازش کرد و زمزمه کرد: 

کن ،  ایز . م  تورو فقط بدددددده خدددددداطر زیبددددددانی درکددددددت یم -
ظا ریت و اخالق خش.ت دوسدددددددددددددددت ندار . م  تما  تو رو با 

 ا دوسددت دار . تا االن تنها بدنی که در  ا و بدینر تمو  خو
ن تع   خاطرت به شدددو رخوا رته. انگار  نوز  تو دید ،  می 

 باورت نشده، اون مرد متخ  ه... 

 م  تع   خاطری به شو رخوا ر  ندار ...  -

 ل    صتر و ترسرده روشنا او را به  س ر  وا داشت. 

سددت ن ود. خوا ، قصددد  جسددارت به تو و امسددا ذر یم -
،  م  اون  شدددددددد  را زیاد یم دون  اون ده سددددددددال  اشددددددددقر

کرده، م  به  م  ای   شددددددددددددددد  کاری ندار ، چون مرور 
کندده. م  ندده فر دداد  ندده مکنون. زمددان کددار خودش رو یم
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م  یددده آدیم  سدددددددددددددددت  بدددا یددده ق ددد   ددداشددددددددددددددد  و  دددادی بدددا 
ن لریل باشی خواسددددددددددته  ای معمو . ازت توقع ندار   ی 

ن  العادهو کارای خارق که دسدددددددددددتات برا  انکا  بدی.  می 
برای م  باشددددددددددددده، آغوش گرمت به روی م  باز باشددددددددددددده، 

 ات برای م  باشه، برا  کافره. م  توی ای  س  نگرانن 
ی و رؤیانی ن سدددت . شدددغ   ایکاب 

ن دنبال یک دنرای فانتر
ن باشددددددددددد  و بدون ، توقع زیادی نداشدددددددددددته یم کنه، واقع بی 

امسددددددداش که ق ب  باشددددددد .  رچند انقدر به خود  و ای  
دون  یه روزی از رو به تپش واداشدددددددته ا تماد دار  که یم

ن ل   شنو .  ا ک مه ) اشقت ( رو یم می 

ق اش در مددال نر  شددددددددددددددددددن بود. آن کوه ی ن کدده از صددددددددددددددد ح 
اطراب ق اش را گرفته بود، در مال  وب شدن بود. او  نوز 
 بود با امسدددددددددددداسددددددددددددات پاک و ق تر رسشددددددددددددار از امرد. 

یک دختر
ی  در    ش رشددددددد کرده بود. امر دی که از  م شددددددیتن با شددددددت 

ی  در گوشدددش زنگ خورد. در آینده چند درصدددد  توصدددره شدددت 
 و  اشدددددقر ارشدددددرا رو.رویش 

 
امکان داشدددددت، مردی به فهمردگ

د. گذشدددددددددددددددته توانسدددددددددددددددت با ی سدددددددددددددددرا ش را چگونه یمقرار بگت 
اک بگذارد. ای  شدددددددداپر  تنها ق اش از تپش غریبه  ا به اشددددددددتر
کرد، گرمای دسدددددددددددددددت مرد رو.رویش روی ود. مس یمافتاده ب

.ان ق اش تختت  گذاشته...   ضن
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ی برای شناخت    بذاری .  - ه وقت ب شتر  بهتر

ن   روی لبان ارشددددرا نقش  سددددت.  می 
که روشددددنا لبخند  مرقر

قصد  ق  کشردن دسشش را داشت، دسشش را م ک  نگه 
 داشت و کیم رو به ج و خ  شد. دسشش را بوسرد و گ ت: 

یتن مرفره که یه دکتر به برماری که ای   - مرفت به شددددددددددددددت 
گه، مالت خش.ه ترس از برماری رسطان داره و بهش یم

ن مهیم ن سددددددددددددددددت. دقرقددا اون خوشددددددددددددددد ددا  توی ق ب   چت 
 انی که نتونست ، خوا  به اندازه تمو  سالنشست. یم

ک مه )دوسشت دار ( رو بگ ، ای  ک مه رو به ز.ون برار . 
 کرد  و ماال یم م شددددده با خاطرت زند 
 
خوا  درکنارت گ

 اشددددقر کردن رو تکر.ه کن . دسددددشت رو از دسددددت  نکش 
ن بددددداره غرور  رو تدددددا مردی  شددددددددددددددد  کددددده تو یم خوای. اولی 
ت رو بهت د  غرور شدددددددددددددکسددددددددددددتهشدددددددددددددکسددددددددددددت  اما قول یم

کن ، از تصددددددددددددددمر  امروزت  شددددددددددددددرمون برگردون . کاری یم
 .  ن ی

یتن کال  ارشرا لرزش دست و پایش  فالوده گر  شده بود. شت 
اراده لبخنددد زد و رسی بدده تددخیرددد مرفش تکددان را انددداخددت. نر 

اش، داد. نور امردددد در ق اش تدددابردددد. گرمدددای دسدددددددددددددددددت مردانددده
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رسمای دسددددددددددشش را گرفت. برای فرار از گرمانی که به سددددددددددمت 
 صور ش  کو  آورده بود، دسشش را  ق  کشرد. 

ه فدددالوده - تر از ای   شددددددددددددددددده مزه ت رو بخوری کددده گر بهتر
 نداره. 

ای که در آن گت  لبخند ارشدددددددددددددددرا و تخیرد مرفش او را از منگنه
ن اندددددداخدددددت و بدددددا کمددددال  کرده بود، نکدددددات داد. رسش را پدددددایی 
تعک  فالوده را با اشدددددددددددددددتهای کامل خورد. زمانن که به درب 
ن را کنار کوچه پار  کرد و به  ل رسددددددددددددردند، ارشددددددددددددرا ماشددددددددددددی  ن

متن
 سمشش چرخرد. 

. امروز روی ابرا بود .   باز  ممنون  که برا  وقت - گذاشدددددددددددددتر
 رو در روا خستهبعد از سال

 
   دمردی.  ا مس زندگ

کن . کاری نکرد . ببخشرد ا ه مصام  خونر خوا ش یم -
 ن ود . 

ارشدددددددددددددددرددا لبخنددد زد. بددا دسددددددددددددددددت چدداندده روشدددددددددددددددنددا را گرفددت و بدده 
 چشمانش زل زد. با ل   پرمهری گ ت: 

ن  - شددددددددددت. که مضددددددددددور داشددددددددددتر برا  دنرا دنرا ارزش دا می 
آرزومه،  رروز جای فکر کردن به چشددددمات بتون  مول 
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امروز رامت به چشدددددددددددمات زل بزن  و امسددددددددددداسددددددددددد  رو به 
 چشمات رسازیر کن . 

 

 136#پارت

 

 

ارشدددددددددددددددرددا لبخنددد زد. بددا دسددددددددددددددددت چدداندده روشدددددددددددددددنددا را گرفددت و بدده 
 چشمانش زل زد. با ل   پرمهری گ ت: 

ن  - که مضددددددددددور داشددددددددددتر برا  دنرا دنرا ارزش داشددددددددددت.  می 
 رروز جای فکر کردن به چشددددمات بتون  مول آرزومه، 

امروز رامت به چشدددددددددددمات زل بزن  و امسددددددددددداسددددددددددد  رو به 
 چشمات رسازیر کن . 

ن بود. باور ای   روشدددددددنا ن س  مرقر کشددددددددرد. در مال گر گرفیر
 امساس برایش سخت بود. به راه ان راقن متوسل شد. 

ا ه مادرو برادرت از ای  مست باختر  ش ، بازخورد خونر  -
ی. مادرت از م  و مادر  کینه داره و برادرت   ... نیم  گت 
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...  مه -
 
کن . ی کار ا رو خود  ردی  یم ر وقت تو ب ه با

جانی که م  باید کاری انکا  بد ، تو نگران نباش و خودت 
 رو ا یت نک . 

اش خدددار  کرد. اش را بددده آرایم از دسددددددددددددددددددت گر  مرداندددهچدددانددده
 ای  رق از ستون مهره ای ن سش به سختر باال آمد. دانه

ه یم  کرد. به در خانه اشاره کرد. کمرش رسی

 شا  در خدمت باشر .  مه منتظرته.  -

 نگایه به سا شش انداخت و گ ت: 

امت خریل ممنون. یم - دون  خریل خسدددددته شددددددی و به اسدددددتر
 نراز داری. باید برگرد   تل. فردا ص ح  پرواز دار . 

 کن .  س م  زممت رو ک  یم -

پ ش برد و منتظر دسددددت رسد روشددددنا ماند. روشددددنا دسددددشش را 
به اجبار دسشش را پ ش برد. دست گرمش مانند یک پنا گاه 

 ام ، دست الغر و رسدش را در پناه خود گرفت. 

دونن قول بده از ای  به بعد به تماسددد  جواب بدی. نیم -
 شددددددت گوشی مرت  صدددددددای اون بوق لعنتر رو شدددددد ردن 

 چه زجرآوره. 

 رسش 
 
مندگ ن انداخت. با رسی  را پایی 
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 چش .  -

 بال، آرو  جون . چشمت نر  -

خون در رگهایش جریان پردا کرد. ک مه )آرو  جون ( را چنان 
اش ماس شد. دسشش را به پرامساس گ ت، ن س در س نه
 آرایم کنار کشرد و پراده شد. 

  مو سال  برسون. به  مو و زن -

نوازیش  شددددددددددددکر ک .  ذرخوایه متما. از  مه برای مهمون -
 م  رو به گوشش برسون. 

بعد از خداماف ن به آرایم سدددددددددددددددمت خانه رفت.  وا تاریک 
ی در کوچه در مال تردد بودند.  شددددددددددددده بود و  ابران ب شددددددددددددتر
د و به  ق  چرخرد. بعد از باز شددددددِن در،  ددددی زنگ خانه را فرسد

د و وارد مرا  شددددددددددددد. دسددددددددددددتر به نشددددددددددددانه خداماف ن تکان دا
ن که در گوشددددددددش پرچرد، ن س ماس  صدددددددددای مرکت ماشددددددددی 

ون داد. تما  ما رچهشددددددددددددددددده  ایش به لرز اش را به آرایم بت 
 افتاده بود. دست روی ق اش گذاشت،  نوز پرتپش بود! 

 

 

********* 
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با بهت به د ان قاضن چشدددددددددد  دوخت. برگه پزشددددددددددک قانونن 
 ش کش.رد. مقرقت ت خ و دردآوری را بر رس موک 

بدددا  شدددددددددددددددخرا پزشدددددددددددددددددک قدددانونن  ر سددددددددددددددددده فرزندددد از آِن  -
 دیگریست. 

ن ب ندی از مضدددار شددد رده شدددد و  س از آن چنان سددکوت   ی 
ای در اتدداق پرچرددد کدده گشیددا از ازل ک ددددددددددددددد در آن ت خ و گزنددده

اسدددت. ق   روشدددنا از ای  مقرقت ت خ  اتاق مضدددور نداشدددته
 تت  کشرد. به جای موک ش، رو به مرگ بود. 

.ان ن  ضن تری  مد خود رسدددددددددددددددرده بود. به یکباره ق اش به پایی 
 نعره موکل در دادگاه پرچرد. 

 ای وای... خدایا ای  چه دردی بود به دل  نشوندی...  -

ی کدده ج وی رویش بود کش.رددد و بددا  ن بدده یکبدداره رسش را بدده مت 
.ه .ه زد. با  ر ضن ای ای نعرهدسدددددددددددددددت به رسو صدددددددددددددددور ش ضن

ون داد.   پردرد از منکره بت 

امان از چشدددمان روشدددنا رسازیر شدددد. ت مل ای  داغ، نر  اشدددک
 پاره شد. درد برایش سخت بود. ق اش پاره
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مددددال تهش  امددددانش را بریددددد. یدددداد روز ددددای پر زجری کدددده خود 
ت مددل کرده بود، افتدداد. ای  درد خریل فراتر از دردی بود کدده 

 خودش ت مل کرده بود. 

 

 137#پارت

 

 

 کتن و ندانن چه ماری در  
 
سالها با ک  زیر یک سق  زندگ

ن پرورانده تری  مقرقت زشدددددددتر بود که ای، ومشدددددددشناکآسدددددددتی 
داد. تر از مرد نشدددددددددان یمشدددددددددد، تصدددددددددور کرد. زن خریل جوانیم

کرد. وقتر صددورت مرد، به خون بانگرانن به رفتار مرد نگاه یم
دو  نشددددددسددددددت، قطره اشددددددا از چشددددددمانش چکرد. خانواده  ر 

ای برپا شددددددد. پدر  زن طرب در دادگاه مضددددددور داشددددددشند. ولوله
ش مم  ه کرد. مشدددددددددتر بر صدددددددددور ش کش.رد و  به سدددددددددمت دختر
ش جدا  صدددددددددددددددای فریاد قاضن و دسددددددددددددددت دیگران او را از دختر

ن کش.رد.   کردند. قاضن چکشش را روی مت 

 ساکت باشرد. نظ  دادگاه رو به    نزنرد.  -

 کرد. زد و خودزنن یممرد ضکه یم
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لعنتر  مه زندگر  بودی. چطور تونستر ای  کارو با م   -
؟  بکتن

   بدل شدددددد. کاش به شدددددکش بها ی آرا  روشدددددنا به   گریه
داد و درخواسدددددددددددددددت آزمایش از دیگر فرزندان را به قاضن نیم
ی باقر نیم ن داد. از آن مردی که پ ش رویش قرار داشدددت، چت 

ه زنش نمانده بود. با چشددددددددددددمان پرخون و صددددددددددددورنر ک ود رو ب
 کرد و فریاد کشرد. 

ن کوافتر نر  -  برات ک  گذاشت  که چنی 
 
آبرو هم توی زندگ

بدددده زندددددگر  زدی. لعنتر م   دددداشدددددددددددددددقدددداندددده توی  رزه رو 
 انی که پرسدددددددددددددشرد . م   اشدددددددددددددقانه به خاطر تو و بچهیم

 کرد ، بچه خودمه، تالش کرد . فکر یم

زد که گ شیش خش برداشدددددددددددددت و به رسفه افتاد. چنان نعره یم
، مرد به اجبار سدددددددددداکت شددددددددددد. قاضن رو به زن  با   تاب قاضن

 کرد و گ ت: 

 چه دفا  از خودت داری؟ -

ه شددددددددده  زن ایسددددددددتاد. در ما  که به صددددددددورِت رس  پدرش خت 
 بود، گ ت: 
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ن مردی کدده االن  - تمو  ای  ات دداقددات زیر رس پدددرمدده.  می 
رگ غت  ش بدددددداال زده، بددددددا تصدددددددددددددددمرمددددددات بدددددده اصدددددددددددددددطالا 

دونسددددددددت م  وز نشددددددددوند. یمو به ای  ر نگریش، م آینده
ددخاله دخالهم . یمچقدر  اشددد   رسد   دونسددت  شدد   رسد

روزی  ای شددددددددبانهاز کودگ در ق ب  ریشدددددددده کرده. ضددددددددکه
و دید و به خاطر شدددددددددددددددغل پردرآمد ای  مرد، مردی که م 

پونزده سددددددددددددددددال از  بزرگتر بود، بددا کتددک و تهدددیدِد بده مرِگ 
ول  ، پای س ره  قد نشوند. م   مون ش  ا رسخاله

دددددددددددددد  گ ت ، بهش  القه ندار . گ ت ایراد نداره  به  مرسد
... نشد... م  بهت  ش  یم  د  تا  القه پردا کتن

 دستانش را با مرص تکان داد و فریاد زد: 

به و  نتونسدددت ... نشدددد که  اشدددقش  شددد . چندبار به  -
خوا ، زد توی د ن  و گ تر باید مادر  گ ت ، طالق یم

ون برا . وقتر از  مه جا ناامرد  با ک   از اون خونه بت 
و و امسدددددداسدددددد  رو در  شددددددد ، به ک دددددد پناه برد  که م 

 کرد. یم

 با چشمان دریده رو به پدرش فریاد زد. 

تت رو نشون بدی؟ م  گ ته ماال با زدِن م ، یم - خوای غت 
 کن . گ تددده بود ، بالنی رس بود ، نیم

 
تون  بدددا ای  مرد زنددددگ
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نشون . گ ته بود ، زای خود  یمآر  و شما رو به  خود  یم
 با ای  مرد، برا  مرگ تدریکره... نگ ته بود ؟

 
 زندگ

ه - مرانی دونسدددددددددددت  انقدر نر ی  رزه... ا ه یمخ ه شدددددددددددو دختر
 رو به بار نراری. یم

 
ن ننا  کشتمت تا چنی 

کاش کشددددددته بودی و به مک ه مردی که دوسددددددت نداشددددددت ،   -
، شددددددددد   روش و فرسددددددددتادی. چه یمنیم بعدش م  چه دونن

ن باید   رو داشدددت  که مول یه کنت 
ما  داشدددت . مس یه قر.ونن

ن کنه.   از مردی که دوسشش نداره، تمکی 

 پدرش با صدانی که در گ و گره خورده بود، فریاد کشرد. 

کرد . اون خ ه شدددو لکاره. م  به خوشدددبختر تو فکر یم -
کار هم داشت که شو رت نداشت؟ ی معتاد و نر  رسه

ی که اون مرد  شدددو رت یه مر  ن د به تمو  معنا بود. چت 
 یه القبا نداشت. 

 زن با پوزخندی ت خ گ ت: 

 شدددددددد  داشددددددددت.  شددددددددقر که ق ب  رو از آِن خودش کرده  -
تونه زنده بمونه؟ بود. مگه یه آد  بدون تپش  ق  ، یم

ددددددد اصددددددددیل ای  گناه تو بودی بابا... م  یم خواسددددددددت  مقرصد
دددخاله معتاد ب ا  شددددقر که خود  رو بکشدددد  اما  مون  رسد
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و تددا االن زنددده نگدده نوددار  کرد، نددذاشددددددددددددددددت بمت  . اون م 
داشدددددددددت. از ای  به بعد     ر بالنی رس  براد، برا  مه  

 ن ست. چون... 

 

 138#پارت

 

 

ن با ضدددددددددددددددکه ددددددددددددددش زد و خودش را با رس روی زمی  ای که  مرسد
کش.رددد، مرب در د ددانش مدداسدددددددددددددددرددد. ق دد  روشدددددددددددددددنددا در مددال 
ایسدددددددددتادن بود. مردی از مضدددددددددار به کمک مرد دوید. قاضن با 
فریاد سدد  در آرا  کردِن جوا پر را و داشددت. نظ  دادگاه به 

خواسدددت با    ریخت. روشدددنا در مال فروپاشی بود. خدا یم
 ماجرانی خار  مقرقت سددد

ن ختر او را آشدددنا کند. شددد ردن چنی 
از توان او بود.  ر چه صدددد ح خورده بود، تا م قش باال آمد. 
دسدددشش را ج وی د انش گرفت و با شدددتاب اتاق را تر  کرد. 
درمانده و مستخصل به دنبال رسویس بهداشتر گشت. وقتر 
وارد دسدددددششدددددونی شدددددد، تما  آنچه شددددد رده بود را    زد و باال 

 د. آور 
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مال به دیوار کور  دسدددددششدددددونی تکره داد. بوی سدددددسدددددت و نر 
بددد دسدددددددددددددددششدددددددددددددددونی در برابر بوی تع تن کدده در اطرافش مس 

شددددددد،  یچ بود. آنر به صددددددور ش زد و د انش را شددددددسددددددت. یم
شدددددددددددددد. بعد از دقایقر زانوان سدددددددددددددسدددددددددددددشش را به دلش زیرورو یم

ون رفت.  نوز به اتاق نرسددددددددددرده بود که  مرکت در آورد و بت 
 و نر سددددده تا 

ن ون  وش کشدددددانمرد، موک ش را خونی  کشدددددان بت 
ریخت، کنار گوشش آوردند. مردی که کنارش بود و اشک یم

 گ ت: 

نرار. پدرشددددددددو داداش نوکرت . تو رو به موال دوو  برار. ک  -
ن بره. در یم  آری . نامرد  بذار  یه آب خوش ازگ وش پایی 

و بدددا  مدددان مرد بدددا نگرانن و ترس زیر.دددازوی موک ش را گرفدددت 
بارید، کمک آن دون ر دیگر    که نارامتر از رسورویشان یم

ون بردنددد. وارد اتدداق کدده شدددددددددددددددددد، قدداضن بددا  مرد را از دادگدداه بت 
 دیدن او، ج سه دادگاه را به وقت دیگری موکول کرد. 

ون از دادگدددددداه  رسش بدددددده دوران افتدددددداد.  ر قدددددددیم کدددددده بدددددده بت 
ای  دنرای چرخرد. مالش از داشددددددددددددت، دنرا دور رسش یمبریم

دانسدددددددددت، مک  خورد. قبل از دادگاه بعد، یمکور  به    یم
آن زن سنگسار است. سنگساری که ب شتر از  ر کس، م  
ش  پدرش بود. پدری که با مس مالکیتر که نسددددددددددات به دختر
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داشددددددددددددددددت، او را وارد بدداتالق خرددانددت کرد. وقتر گوشی خود را 
ون رفدددت. مرب تدددک  دددا چون پت شیدددل گرفدددت، ت وخوران بت 

شددددددددددددددددد. آفتدداب نرمروزی کدده بدده صدددددددددددددددور ش بررسش کش.رددده یم
تابرد، پ ش چشدمش سدراه شدد و در مران سدرا چاله سقو  
ده شد و دو.اره  کرد. با کمک چند زن ر گذر به اورژانس ستم

 روی تخت برمارستان است  شد. 

یک   ته از آن روز سدددددددددددددراه گذشدددددددددددددته بود و  نوز مال روه 
ی  با نگرانن  مناستر نداشت. آن روز وقتر دیر  شده بود، شت 

طدددا ری متوجددده مدددال   کدددارش زندددگ زده بود. وقتر مت 
بددده دفتر

خرا ش شددده بود، کیل ریشددخند ت شی ش داده بود و سدده روز 
مرخضددددددددددد به نافش  سدددددددددددته بود، تا ضدددددددددددع ش را به صدددددددددددور ش 
بکش.ددددددددد. ق ول کرده بود، ضدددددددددددددددع ش توانن برای ادامدددددددده راه 

 نگذاشته بود. 

و برنامه راز بقا چشددد  دوخته بود، طور که به ت شیایون  مان
ای بود کدددده  ر کس را بدددده تمددددا  فکرش معطوب جتر زمدددداندددده

 انی که در کرد. چه آرزو ا و  ش نو  درون خود دف  یم
اش با امسدداش که با پوسددرد و ک دد به بازماندهای  مدف  یم

کرد. به ای  باور آن دسدددددددددددددددت به گریبان اسدددددددددددددددت، توجیه نیم
  ر شخا مر تد، رسرده بود، خریل از 

 
ات اقانر که در زندگ
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در اخترار و خواسددددددددته خود شددددددددخا ن سددددددددت. انسددددددددانها مانند 
زنکت  به    متصددددددددددددد ند و  ر کدا  روی رسنوشدددددددددددددت دیگری، 

ی دارند که در باور خودشان    نیم  گنکد. چنان تختت 

ون کشرد.  ی  او را از  ال  خود بت   صدای شت 

 خوره. دختر  گوش ت داره زنگ یم -

ه شددد. اسدد  از اف کارش جدا شددد و به شددماره روی مان تور خت 
 بندی روی لاش نشاند. زیر ل  زمزمه کرد: ارشرا، لبخند نر 

 توی ای  مال و  وا تورو ککای دل  بذار .  -

 دی، دختر ؟چرا جواب نیم -

 ن س  مرقر کشرد. 

 نوز  قل و دل  یا نشدددددددددددده،  مه! مس بدی دار . یه  -
دون  گ و  پرچردددده کددده نیمم ددددددددددددددد مودددل منددداق توی راه  

.ه بخوره. مرفاش دلر ش چره. یم ترسددددد ، ارشدددددرا    ضن
خوا  ت ددت تددختت  مرفدداش بدده کندده. نیمانگددار سدددددددددددددددِ ر  یم

 سمشش بر . 

ی  کنارش نشست.   صدای گوشی قطع شد. شت 

 ایز  توی ای    ته  ر بار با ارشدددرا مرب زدی، مالت  -
 بهتر شده... 
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❤❤❤❤ 

 ه د   ایز  ممنون از  مرا رتای  پارت تقدی  به پروان

 

 139#پارت

 

ن یم - ترس ،  مه. م  در ب ران بدی است  . شاید از  می 
ای جای ارشرا، انقدر خوب ب د بود، مرب  رکس دیگه

ی کندددده، م  داد. دیگدددده و ت ددددت تددددختت  قرار یمبزندددده و دلتر
 بچه ن ست ، خطا کن   مر  به فناست. 

ی  کیم فکر کرد. دسددددددددشش را روی دسددددددددت  او گذاشدددددددت و شددددددددت 
 گ ت: 

سددددده. م  فقط خوشدددددبختر و خوشددددد ا   - م  داری دلت بتر
 خوا . تو رو یم

ه، خوب ب ده رگ یم - دون ... ارشدددددددددددددددرا با توجه به اینکه دکتر
ه... از  سددددددددددددددد طش رو ک مددددددات  خواب آد  رو دسدددددددددددددددشش بگت 

 فهم ، واقعا دوست  داره اما م ... یم
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 با ب ند شدددددددددددددِن صدددددددددددددای زنگ، دو.اره نگا ش سددددددددددددمت گوشی 
ن سددا ت، تماس یم گرفت. سددا ت چرخرد.  رشدد  در  می 

ی  با لبخندی نگا ش کرد.  امشش بود. شت 
 استر

 گناه داره، معط ش نک . انتظار سخته.  -

رسی تکان داد و تماس را برقرار کرد. صدددای خسددته ارشدرا در 
 گوشش پرچرد. 

؟ -  سال  آرو  جون . خونر

؟ -  سال . ممنون . تو خونر

تری  دکتر رو به کشددرک شدد  دادی سددگا ه جواب  رو نیم -
 دادی اما ماال خوِب خش. . ت شیل یم

قدر سددددددددددددختر و درد کشددددددددددددرده بود که ق اش به تپش افتاد. ای 
کرد. آب د انش را  ا نقش نوشدددددددددددددددددارو را بازی یمای  مرب

قورت داد و قدددد  زندددان بددده سدددددددددددددددمدددت اتددداقش گدددا  برداشدددددددددددددددددت. 
ی ش صددددددد خکالت یم بت کشدددددددرد، در برابر چشددددددد   مه شدددددددت 

 کند. 

 نر  -
 ا صاب ت شیل م ت نداد . خدا رو شکر یه دکتر

 بهتر شدی، خانو  گل؟ -

 یه... بهتر .  -
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 به نظر   نوز مالت خوب نشده، صدات لرزونه.  -

 درسته...   ن  رو بدجور درگت  کرده.  -

ه مرطه کارت رو تغیت  بدی. طالق و دادگاه خانواده با  -
بهتر

 ت سازگار ن ست. رومره

ن پرونده -  انی داشدددت . ب شدددتر از  مه دل  برای قبال    چنی 
ش رسددددرد، سددددکته کرده و توی آی  موک   سددددوخت. دیروز ختر

یه.   ش یو  ستر

ن  -  گت  کرده. اوه اوه...  س بدبخت رو مسانر زمی 

کرد، اون دو تا دختر از آِن خریل سخته... بنده خدا فکر یم -
از او ن سددددددددت... خودشدددددددده. وقتر قاضن گ تر  ر سدددددددده فرزند 

 دیوونه شد. 

شددددددددددددده. خریل مرد بوده به زنش  ر مردی باشددددددددددددده، دیوونه یم -
ن مواق  دسددددددددددددت به قتل ناموش  مم ه نکرده. خر را در چنی 

 زن . یم

ن  - ن نتونسددددته چنی   بود. برای  می 
خدا رو شددددکر مرد مهر.ونن

خوا  از دردی رو ت مدددل کنددده. قب ش بددده م  گ دددتر فقط یم
 زندگر  دورش کن . 
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به یاد خودش و دردی که خوا رش روی ق اش نشاند، افتاد 
و بغض راه گ شیش را سد کرد. ارشرا متوجه صدای پر.غضش 

 شد و گ ت: 

 ده. از ای  ب   بگذری .  رکس تاوان  م ش رو یم -

 ق اش تت  کشرد و ناخودا اه پرسرد: 

 م  چه گنایه کرد ، تاوان  خرانت شد؟ -

 ن س  می  ارشرا در گوشش پرچرد. 

راسددشش رو بگ ... زیادی مهر.ون و  ایز بودی. گایه خونر  -
سدددددددازه. قرار بود اون گذشدددددددته رو زیاد    برای آد  دشدددددددم  یم

، آرو  جون !   ر ا کتن

شددددددددددددددد ،  ا از     آد  پاک نیمخوا  ر ا کن  اما خاطرهیم -
 ش . ب که ضبط و بایگانن یم

فت  و گر خواست، االن کنارت بود  و دستات رو یمدل  یم -
داد . راه پاک کردن اون خاطرات رو خوب بهت دلداری یم

 ب دما... 

 روی ل  روشنا نشاند. 
 
 صدای شادش لبخند کمرنا

 ممنون. تو  م شه به م   داغون م بت داری.  -
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 شددددددددددددددد  دار ، آرو  جون . مر  به خاطر شدددددددددددددددغ   اخترار  -
وقت  دسدددددددددِت خود  ن سدددددددددت. وگرنه االن کنارت بود  و کاری 

.  کرد ،یم ن دیگه فکر نکتن  جز م  به  یچ چت 

 از منه داغون هم دیدی که  نوز  اشقیم؟ -

 

❤❤❤❤❤ 

 

ایدد  پددددددددارت تددقدددددددددیدد  بدددددددده ا ددظدد  صددددددددددددددددددددددادق  ددایددز مددمددنددون از 

 ❤❤❤ مرا رت

 

 140#پارت

 

 

،     ن سددددت که برای اتبا ش به  - ن و  اشددددقر دوسددددت داشددددیر
ن و فرضددره و تئوری متوصددل  شدد . یه دل یم خواد برای باخیر

ای فدا شدددددددددددددن.  ر دو رو به پات ریخت  و خوا   یه جون بر 
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ک  ی ب نددددددی رس داد و ادامددددده داد( دار  ک ریخدددددت. )خندددددده
ن با دکتر مم کت چه کردی! شا ر یم  ش . ب ی 

 م  کاری نکرد ...  -

باور ک  از وقتر برگشددددت  به شددددهرمون، امرد  ب شددددتر شددددده.  -
ن امرد توی کدارم  اتر گدذاشدددددددددددددددته.  مده متوجه رومره ی  می 
ک  خش.  شدددددن...  شدددد  دنرا رو به چشددددم  زیباتر کرده... ک 

 اره... جددددددددادوگر بودی و مهر.ونن تو داره روی من  اتر یم
 دونست ؟نیم

منده ای   ش  یم -  ش ... م  رسی

 مران مرفش پرید: 

منده نشدددو... م  منتظر  تا از تو ب ه  شدددنو . م  تورو تا  - رسی
، توی خواب و رؤیا خوا . وقتر که ن سددددتر ابد برای خود  یم
ن   ته  زار بار توی بازی یمبا خرالت  شددددددد  کن . توی  می 

خواب  لبات رو بوسدددددددددددرد . یک شددددددددددد  از خرالت جدا ن ود . 
ن چطور فدای ت یم  ش . منتظر  تا خودت بخوای، ب ی 

... اما م  لراقت ای   مه  شدددددددددد  رو  - ارشددددددددددرا تو خریل خونر
 . ندار . م  مول تو پرامساس و پرشور ن ست 
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شی  ایز . وقتر جر دددده جر دددده یم ندددداِب  شددددددددددددددد ، توی یم -
،  ددداشدددددددددددددددقیم. قول یموجودت بریز ، یددده روز یم
 
د  روزی گ

ی...  ش  برسه تو از م   اش  ... چون تو مهر.ونتر تر باشی
ه.   توی ق بای مهر.ون وسعشش ب شتر

توانسددت،  اشددقر کردن به فکر فرو رفت. در کنار ای  مرد یم
و  کند؟ سکو ش ارشرا را دو.اره به مرب را برای بار دو  رسی 

 آورد. 

  ستر  ایز ؟ -

، نیمب دده... انقدددر خوب مرب یم - تون  جواِب درخور و زنن
 ای بد . شایسته

و ق ول داری... م  دنرددددددا  رو بدددددده پددددددات تو فقط بگو، م  -
 ریز . اونوقت امترا  به مرب زدن ن ست... یم

ترس به  ق  چرخرد صددددددددددای زنگ در رؤیا را از جا پراند. با 
 و از اتاق خار  شد. صدای ارشرا در گوشش پرچرد. 

 هم شد  ایز ... نارامت شدی؟ -

ندده... زنددگ در رو زدن. بددا اجددازه م  بر  درو بدداز کن . برای  -
  مه سخته. 
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باشدددددددددددده  ایز . مراق  خودت و ق   م  که ک  دسددددددددددددشت  -
ی .   و شت 

 گذاشت ، باش. شات شکالنر

 ممنون.  -

ع کرد و بدده سدددددددددددددددمددت مرددا  قددد  تنددد کرد.  مدده تمدداس را قط
موقع نزدیدددک در مردددا  بود. مس  کیتر بددده ای  در زدِن نر 

داشدددت. در که باز شدددد، با دیدن مسدددافری که چمدانش روی 
 بود، ق اش تند و نر 

ن  کش.رد. امان یمزمی 

 سال .  -

 سال   ما جون. خوش اومدی.  -

اب بود ، تببخشددرد مزاممتون شددد . برای دیدِن روشددنا نر  -
 نتونست  بر   تل. 

 ای  چه مرفره شما مرامیم. ب رما...  -

 و دوری از بوی ت ش او را بددددده شدددددددددددددددوق آورد. بددددددون  
 
دلتنا

پددداپوش بددده مردددا  دویدددد و بددده آنن در آغوش  مدددا فرو رفدددت. 
ن افتاد و دسدددددددتانش چون زنکت   چمدان از دسدددددددت  ما به زمی 

شدددددددددددددددرد و به دور کمر روشدددددددددددددددنا پرچرد.  طر ت  مادرش را بو ک
 گ ت: 
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خوش اومدی مامان. چقدر دل  برات تنگ شدددددددددددددده بود.  -
 ختر اومدی؟چه نر 

ش را بوسدده باران کرد. از شددوِق زیاد، بغض   ما صددورت دختر
 و اشک ز.انش را بند آورده بود. 

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

مددددددددمددددددددنددددددددون از  parvaneh  Dایدددددددد  پددددددددارت تددددددددقدددددددددیدددددددد  بدددددددده  

 �😘😍😍� مرا یتون

 

 141#پارت

 

ن سدددددددددددددددورپرایزی مقش . بعد از یک روز پر  از درد و اندوه چنی 
بود. بعدد از دقدایقر کده  رکان دیددار فروکش کرد با سدددددددددددددددیتن 
 به ت  کرده 

 
چای به پذیرانی برگشدددددددددددددددت. مادرش لباس خانا

بود و دسدددددددددت و رویش را شدددددددددسدددددددددته بود. با دیدن سدددددددددیتن چای 
 لبخندی زد و گ ت: 
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 ده! بوی  طر بهارنارنج یم -

ی  لبخندی زد و گ ت:   شت 

 ارنج نباشه، چای مزه نداره.  طر.ددهارن -

ن  سدددددیل گذاشدددددت و کنار مادرش نشدددددسدددددت.  سدددددیتن را روی مت 
ی   دیه ی خدا نصیاش شده بود. ای  مدت دوری انگار بهتر

ن برده بود. دسددددددددت مادرش را در دسددددددددت  تما  کدورتها را از بی 
 گرفت. 

 چه خوب شد، اومدی. دل  براتون تنگ شده بود.  -

ن  رد به دیدن   -  نیومدی؟برای  می 

ی  لیوان چایش را به دست گرفت و گ ت:   شت 

ر  برای خواب آمددداده شددددددددددددددد . مدددادر و دختر م  دیگددده یم -
ن دارید. مرب   ای زیادی برای گ یر

 روشنا ب ند شد و گ ت: 

. بمون.  -   مه جون، شما که غریبه ن ستر

ا   ایز . وقت خوابمه. ای  جوری برای م  خریل خسدددددددددددته -
خره بعد از چند ماه کیل مرب با تره. باال  ماجون    رامت

ش داره.   دختر
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  ما به تعارب گ ت: 

و ای  چه مرفره  مه خانو . شدددددددددددما تا  رسید. موندنت م  -
 کنه. خوش ال یم

م  دیگه پت   و تاب بردارموندن زیاد رو ندار . شما رامت  -
 باشرد. 

ی  به اتاقش رفت.  ی که رد و بدل شد، شت  بعد از ش  بخت 
 گ ت:  ما به آرایم  

ن فرشدددددددددددددددته - و از یادت برده... م  ای، م بودن در کنار چنی 
 .  داشتر یاد مادر گنا کارت نر تر

دونن اون شهر و اون کوچه و م  ه چه خاطرات خودت یم -
ه. ت  ن رو برا  رق  زده. باید دور یم شدددددددددددددددد  تا دل  آرو  بگت 

ی ، خریل مال  بهتر  خدا رو شکر ای  مدت با کمک  مه شت 
 شده. 

تری  اشدددددددددددددددشباه از طرب م  و ومرد بمت   برای دلت. بزرگ -
بود. اشددددشبایه که تا یه سددددال پ ش از   نمون دور بود. انقدر 

 شدددی  که گذشددته
 
 و زندگ

 
 ا یادمون رفته بود. دچار روزمرگ

تر گناهخواسددددددددددددددددت تو تاوان ما رو بدی. تو از  مه نر دل  نیم
 .  بودی و  ستر
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ا؟ ا گذشته... چدیگه گذشته -  ه ختر

قبل از اومدن به اینکا یه رس رفت  پ ش فرناز... اون  بعد  -
 از ب ست و   ت سال... 

ت مران مرب مادرش پرید:   با مت 

؟ رفتارش چطور بود؟  - ؟ چطور شد رفتر  واقعا رفتر

کرد، دیددددد  کدددده التمدددداس یمدو شدددددددددددددددددد  خواب پدددددرت رو یم -
کمکش کن . یه شدددددددددددددد  خواب دید ،  شددددددددددددددت در خونه فرناز 

ست. دل  کنه و لباساش پاره و مو اش ژولردهه گدانی یمدار 
طاقت نیورد، ومرد اون دنرا     ذاب بکشدددددددددددددددده. به خاطر 

ن از فرناز باید یم  رفت . رضایت گرفیر

ه شد و پرسرد:  ای نر کنککاوانه به ل   رنگ مادرش خت 

 وقتر تو رو دید چه رفتاری کرد؟ -

 آیه کشرد و ادامه داد: 

کرد. انگار پدرت دو روز قبل از اینکه فرناز خریل ت قت     -
سدددددددددددددددکتده کنده، بداز  بده دیددنش رفتده بود و فرنداز ن ری ش 

دونست. کرده بود. فرناز مرگ ومرد رو اتر اون ن ری  یم
یه مال  کیتر داشددددددددددددددت. انگار اون سدددددددددددددددالها دو.اره پ ش 

 چشمش زنده شده بود. 
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ه  با تخسددددددد  رسی تکان داد. به چشدددددددمان پراشدددددددک مادرش خت 
ز داغدار پدرش بود و لباس مشددددددددا برت  داشددددددددت. شددددددددد.  نو 

ا ش بگشید، رامت ن ود و از بغض نشددددسددددته  ای  که از تقصددددت 
 در گ شیش  شیدا بود. 

بعد از ای  مدت  نوز دلش به رم  نیومده؟ پدرش یا  -
  رسش مرقن نزدند؟

 

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

 ایز ممنون از  مرا رددددددددت  sogolای  پددددددددارت تقدددددددددی  بدددددددده 

😘😘😍😍😍 

 

 142#پارت

 

 ا ن س  مرقر کشرد و دستر روی مو ای جوگندیم که ماه
 رنگ مو به خود ندیده بود، کشرد و گ ت: 
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شدددددددون رفته بود ، اول با جمشدددددددردخان اون روز که خونه -
مندگر  دوچندان شدددد. اجازه  رو.رو شدددد . از دیدنش رسی

داد. انگار فرناز صدددا  رو از آی ون ورود به خونه رو نیم
که به پدرش گ ت، راه رو باز کنه. رفت  تو و شدد رده بود  

رو.روش که رسددددددددددددددرد ، ج وی پاش زانو زد . دسددددددددددددددت  رو 
روی پاش گذاشدددددددددددددددت  و قسدددددددددددددددمش داد  از م  و ومرد و 

 دددا  بگدددذره.  صدددددددددددددددتر خنددددیدددد و گ دددتر )خریل دیر بچددده
اومددددی، ندددارفی ( بددده گریددده افتددداد  و التمددداس کرد . اون 

یک یم ریخت  ک یمبرد. م  اشددددددخندید و لذت یم  سددددددتر
برد. انگار غرور له خواسدددددت  و اون لذت یمو بخشدددددش یم

ش در مال ترمر  شدددددن بود. تا اینکه در باز شددددد و شددددده
ون اومد. با دیدن مال و روز  دش ما ان از اتاقش بت   رسد
م  و مادرش، به آرایم سدددددددددددددالیم کرد و به مادرش نزدیک 
شدددددددددددددددد. بازوی مادرش را گرفت و در آغوش کشدددددددددددددددرد. در 

کرد، زیر گوشددددددش به ه مو ای فرناز رو نوازش یمما  ک
آرویم گ ددتر )مددامددان بدده خدداطر م  ببخش و خودت رو 
از ای   ذاب رامت ک . با نبخشدددددددردن ای  خانو  و اون 

. مرد، فقط  ددددددددذاب روه خودت رو ب شددددددددددددددددتر یم کتن
ببخش تا آرامش به روا و جسدددددددددددددددمت برگرده.( فرناز در 

ددددددش مانند یه کود  شدددددددده بود.  با بغض گ تر برابر  رسد
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. چطور )ای    ریته با   شدددددددددددد، تو نر  پدر بزرگ   دددددددددددی
ببخشدددد ؟( ما ان با نوازش اشددددک مادرش رو پاک کرد و 
گ تر )مادری به خونر تو و پدری دلسوز مول بابابزرگ 
رو داشدددددددددددددددت ، به خاطر م  خودت رو  ذاب نده. وجود 

کنه( فرناز شما دو ن ر به اندازه ده تا پدر برا  ک ایت یم
ه  ددانی کدده دلش بهوندده مددادرشدددددددددددددددون رو یمنددد بچددهمددان گت 

اشک ریخت. دست روی صورت  رسش کشرد و نالردر 
شددددددددددددددددی بابات ن ود( ما ان میون )خریل وقتا مریض یم

مرفش پریدر )تمو  اون ل ظات  شدددددددددد  مادری مول تو 
و  شدددددددددددددد  پدرانه جمشددددددددددددددرد رو داشددددددددددددددت ( م  از اون مرد 

ن مالش گذشدددددددددت ، تو    بگذر. دل  ریش شدددددددددد وقتر او 
رو دید . با کما که ما ان کرد و مرفهانی که زیر گوش 
مادرش خوند، آرو  شدددددددددددددد و بخشدددددددددددددش رو به ز.ون اورد. 
ن ومرد کشدددرده بود  تمو  اون سدددخترانی که به خاطر رفیر
و رو مو به مو برا  گ ت. در آخر در ما  که  ردو گریه 

کردی ، بعد از ب سددددددددت و   ت سددددددددال  مو در آغوش یم
ت  شددددددددددددددت سددددددددددددددا تر مهمونش بود  اما کشددددددددددددددردی .   

 آخرش با خنده از    جدا شدی . 

که اشددک از چشددمان  ما رسازیر بود، روشددنا با شدد ردن با ای 
ای  مرب،  روش در دلش برپا شددددددددد. از شدددددددد ردن نا  ما ان 
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نسددددددددددددات به برادرش شددددددددددددوقر در دلش رخنه کرد. باور اینکه از 
ددددددددددددد باشددددددددددددددعور و بپدر نر  ن  رسد ا کماالنر مهری مانند ومرد، چنی 

رس.رآورده باشددددد، جای تعک  داشددددت. از  ایز شدددد رده بود، 
جمشددددددددددددرد یا از اسدددددددددددداترد برجسددددددددددددته دانشددددددددددددگاه بوده و مردی 

ن مردی فر رخته و نر  نظت  بوده. تر. ت آن  رس زیر نظر چنی 
ن  رسی را ت شیل یم  داد. باید    ای  چنی 

کرد ، بتونن ازش بخشدددددددددددددددش خددددددا رو شدددددددددددددددکر. فکر نیم -
ی. مامان،   ما ان چطور  رسیه؟ شبره کره؟بگت 

  ما اشکش را پاک کرد و با  وقر خاص گ ت: 

خریل آقا و جنت منه. درسددت شددبره جمشددرد خان یه مرد  -
باره. توی دل  به تما  معناسدددددددددددددددت. آقانی از رسوروش یم

 زار بار افسددددددددوس خورد  چرا سددددددددایه پدر رو از رسش ک  
شدددده به گذشددددته برگشددددت و  کرد .  رچند که دیگه نیم

درددالنی کدده فرندداز کرد و زجری کدده کشدددددددددددددددرددده بود، تو رو 
پ ش چشددددددددم  اورد. تازه فهمرد  چرا انقدر بغض و کینه 

 از ما داشت. ما خریل بد کردی ... 

سددددکوت کرد و در آن سددددکوت  زاران افسددددوس نه ته بود که 
ش کرد، سخت تری  یارای گ ت ش ن ود. اقراری که پ ش دختر
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اقن بود که در زندگ ش کر  ده بود. روشددددددددددنا لبخندی واق  ا تر
 ی خونر بود.  ا نشانهروی لبانش نقش  ست. ای  مرب

خدا رو شکر که به خت  گذشت. ای  جوری روا بابا    از  -
 کشرد، خالص شد.  ذانر که یم

 او و ...  -

 ما ان برخوردش با شما چطور بود؟ از ما رسا ن نگرفت؟ -

شدددددددددددددد، از خونه برخورد  ادی داشدددددددددددددت. وقتر مادرش آرو   -
دتودار و ک  مرفره. مرب  ون رفت تا م  رامت باشدد .  رسد بت 
ن ماجرای  شدددددددددددما که به میون اومد، گ تر )متاسددددددددددد   که چنی 

ی نگ ت.  ن  ت  ن رو روشنا    تکر.ه کرد( و دیگه چت 

تاب کرد. مادرش را در آغوش مظ ومرت نگاه  ما دلش را نر 
کشدددددددددددددددرد و صدددددددددددددددورت گر گرفته و خ سدددددددددددددددش را بوسدددددددددددددددرد.  ما 

 یرگوشش زمزمه کرد: ز 

 روشنا، مادر  خطااارت رو بخشردی؟ -

 

❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥 
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ایدد  پددددددددارت تددقدددددددددید  بدددددددده ا ددظدد  مددریدددددخ ندد اد  ددایدز مدمدندون از 

 �😘😘� مرا یتون

 

 143#پارت

 

 

ای  چدده مرفردده مددامددان؟ خریل دل  برات تنددگ شددددددددددددددددده بود.  -
دونن دلرددل دوری م  کدداش اون ات دداقددات نمر تدداد. خودت یم

تو برای هم بود... م  دلریل داشدددددددددددددت ، نیومد ، شدددددددددددددما چرا از 
 نیومدی؟

م  داری مددددددادر. دلتنگددددددت بود  امددددددا اون  لرددددددل مرده رو  -
تونسدددددددت  تنهاش بذار . وقتر زنن پ ش شدددددددو ر و خانواده نیم

 شو ر ار  و قرب نداره یه ط ریل به تما  معناست. 

تعری  به آرایم تما  ات اقانر که شا دش بود را برای روشنا 
ن تکان داد.   کرد. روشنا آیه کشرد و رسی رو به پایی 

 پرمقددارنر رو ت مددل کندده؟ از چطور یم -
 
ن زندددگ توندده چنی 

 اون  مه غروری که داشت، هم باقر مونده؟
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ن چکرد،   ما آیه کشدددددرد و اشدددددا که از گوشددددده چشدددددمش پایی 
 زمزمه کرد: 

دیگه ت م ش تمو  شددددد.   ته پ ش با آقای شددددکری به  -
 و درخواست طالق توافقر دادن.  دادگاه رفت

ن ب ندی کشرد و دسشش را روی د انش گذاشت.   روشنا  ی 

 شه؟یمای وای... رسنوشت اون بچه هم  -

 با تخس  رسی تکان داد و گ ت: 

کرد. وقتر رؤیدددا بودن رؤیدددا اون بچددده رو    بددددبخدددت یم -
بود، خانواده شدددددددددکری  یچ کدو  سدددددددددمت بچه نیومدن. 

ن که رؤیا خونه رو تر  کرد، مول شدددددددددمع دور شدددددددددون  می 
گردن. رؤیددا مددادر صدددددددددددددددددال  برای اون دختر اون بچدده یم

 ن ود. 

 با نگرانن پرسرد: 

؟ اون بچه  - االن رؤیا ککاست؟ چرا شما تنهاش گذاشتر
مادر الز  داشت... وای خدای م  چطور تونست...   شت 

ن بار آیه از ته دل کشرد و گ ت:    ما برای چندمی 

، اون رؤیانی که تو یم رؤیا روانن شدددددددددددددده بود. با  - شدددددددددددددناختر
ن بددده بچددده  ن تدددا آسدددددددددددددددمون فرق داره. وقتر دیدددد، آرمی  زمی 
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ش رو از بچدددددده دریددددغ کرد. گ ددددددت، م ددددددل نیم ده، شدددددددددددددددت 
خوره. بچه رو به شددددت  خشددددک  سددددت.  رک ش به    یم

دونسدددددددددددددددت  بودن با رؤیا فقط به خاطر اون بچه بود. یم
قتر کرد . و داری نداره. باید کمکش یمرؤیا  رضددددددددده بچه

ی برای خودش رؤیا با سدددددده  االرثش یه سددددددو. ت ش متر
اجاره کرد. من  جانی برای موندن نداشدددددددت . چمدون  رو 

  ست  و اومد  پ ش تو باش . 

صدددددددای ا ان که از مسددددددکد م ل برخاسددددددت، روشددددددنا متوجه 
چشددمان خسددته و به خون نشددسددته مادر شددد. با تخل  خاطری 

دچارش شددددده بود، از  نوا که از رسنوشددددت رؤیا و اون نوزاد نر 
 و نر 

 
خوانر دچار رسگرکه روی مبل برخاسدددددددددددددت. از خسدددددددددددددتا

 شد. به آرایم زمزمه کرد: 

مددامددان خریل ا یددت شددددددددددددددددددی. دیگدده بری  بخوابر . بقردده  -
 مرفا برای فردا. 

 تما  با کمک 
 
دسشش را به سوی  ما دراز کرد.  ما با خستا

دسدددددددددددددددشش از روی مبل برخاسدددددددددددددددت. بعد از مدتها در کنار    
وابردددنددد. روشدددددددددددددددنددا دسدددددددددددددددشش را دور گردن  مددا انددداخددت. از خ

 دیگر رمقر برایش باقر نمانده بود. زمزمه کرد: 
 
 خستا

 خریل دوسشت دار ، ش  بخت  مامان جون .  -
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بعد از مدود دو سددددددددددددال با نوازش مو ایش توسددددددددددددط مادرش، 
 خواب پرآرام ی چشمانش را ر.ود. 

 

 

ه  ای خسدددددددددددته بشدددددددددددماره ناشدددددددددددناس بود. فقط صددددددددددددای ن س
رسدددددددددرد. ای  تماس  کر  ا صدددددددددا ش را به بازی گوشدددددددددش یم

 غرید: 
 
 گرفته بود. با کالفا

 مگه ال ؟ ا ه ال ، مزاممتت چره؟ -

صدددای    زدن به گوشددش آمد و تماس قطع شددد. برای بار 
سدددددددو  در یک روز تماش پرسدددددددکوت که ق اش را زیرورو کرده 

که ک دددددددد او را به بازی گرفته باشددددددددد یا ارسددددددددالن بود. فکر ای 
ن کرد اما    زدن آخرش،  شدددددددددت خط باشدددددددددد، اورا خشدددددددددمگی 

 ق اش را به آ ش کشرد. 

ر شدددددد. زیر ل  م ددددد آشدددددنا زیر پوسدددددشش دوید و ت ش مورمو 
 زمزمه کرد: 

-  ... ن  آرمی 

ن  بغض راه ن سددددددددش را  سددددددددت. یاد مرب مادرش افتاد، )آرمی 
تونسدددددددددددددددددددددت مرب بزنددددددده، بدددددددا کمدددددددک بعدددددددد از اون مددددددداجرا نیم
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زنددده. پددددرش  ر پددددرومدددادرش بددده زممدددت چندددد ک مددده مرب یم
کندده(. مو ددایش را بدده کندده، برای درمددانش تالش نیمکدداری یم

 چنگ کشرد و اشک ریخت. 

.ان ق  اش به  زار رسرده بود. با انگشتانن لرزان گوشی را ضن
زد. انگشدددددت رسد و باال آورد. در زارتوی تردید دسدددددت و پا یم

.ه زد و تماس را لرزانش نر  اراده روی شدددددددددددددددماره ناشدددددددددددددددناس ضن
برقرار کرد. اپراتور خاموش بودِن گوشی را در گوشدددددددددددش فریاد 

. یم ن ن بود... آرمی   زد. آرمی 

کرد. با دسددددددددددت راسددددددددددت م ک  روی گوشی را روی تخت ر ا  
 رسش کش.رد و زمزمه کرد: 

خددداک بررس . م  هم گ ت ؟ گ ت ، الل... ای خددددا م   -
 چه غ   کرد ؟

 

❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤

️🔥 

 

ای  پدددددارت تقددددددی  بددددده شدددددددددددددددم ددددددددددددددد بهدددددارلونی  ایز ممنون از 

 �😍😘😘� مرا رت  ایز 
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 144#پارت

 

 

اشدددکش چون سدددرل روی گونه روان شدددد. مال بدی داشدددت. 
صدددددددای زنگ گوشی دو.اره ب ند شددددددد.  راسددددددان و مشددددددتاق به 
سددددددددمت گوشی چرخرد. با دیدِن ناِ  ارشددددددددرا بادش خا  شددددددددد. 
گوشی را خدداموش کرد و رسش را روی زانو گددذاشددددددددددددددددت. مددال 
ن تنگ بود و ای  تماس دلش  خونر نداشت. دلش برای آرمی 

 رد. را بدجور  وانی ک

تمدداس دیروز مددادرش بددا رؤیددا، ختر از تمددا  شدددددددددددددددددن دادگددا ش 
داشدددددددت و صدددددددرغه طالق در پنج روز پ ش، جاری شدددددددده بود. 
ش را در قبال ر انی از آن ازدوا  ن س 

رؤیا مضدددددددددددددانت دختر
ن بعد از طالق، امروز، دوسدددال سدددکو ش  بخشدددرده بود. آرمی 
ن بار تماس گرفته بود. تماس  را شدددددددددددددددکسدددددددددددددددته بود و برای اولی 

 فته بود تا صدایش را  شنود؟! گر 

  ا مو ایش را کشرد و فریاد زد. چون دیوانه
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؟  - ن خدا لعنت  کنه... چه کار کرد  با ق ِ  شدددددکسدددددته آرمی 
 خدا چرا انقدر بدبخت ؟ لعنت به م ... 

یکش به خارش افتاد. در اتاق به گ شیش از جیغ    ای   سدددددددتر
ی  در آسددددددددددددتانه در  قرار  یکباره باز شددددددددددددد و  ما به  مراه شددددددددددددت 

ی خ س از اشددکش نگاه کرد و گرفتند.  ما با نگرانن به چهره
 پرسرد: 

 هم شده، دختر ؟ چرا به ای  روز افتادی؟ -

.ه زد و زار زد.  ز.ان  سددت و در سددکوت به رس و صددور ش ضن
درسددددت مانند روزی که ختر خرانت خوا رش را شدددد رده بود. 
 ما با شددتاب به سددمشش آمد و دسددتانش را به اسددارت دسددت 

 خود درآورد. 

؟ بگو هم دورت بگرد ، چرا ای  کدددارو بدددا خودت یم - کتن
 شده؟ 

 زد، فریاد زد: در ما  که ضکه یم

منه لعنتر ق اش رو شدددددددددددددددکسدددددددددددددددت ... ن همرد  چه غ    -
 کرد ... مامان... ق   آرمین  رو شکست . 
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ه شدددددد. مانند   ما  ا  و وا  به صدددددورت رس  و خ سدددددش خت 
ی  با  ایش تکان خورد اما صدمایه ل  انی ش رده نشد. شت 

 کنککاوی پرسرد: 

ن ککا بود؟  - درسددددددت تعری  ک ، ببی ر  هم شددددددده؟ آرمی 
 نکنه خواب دیدی؟

کندان مداجرا را بددا دسدددددددددددددددتر لرزان بدده گوشی اشدددددددددددددددداره کرد و زاری
ش را  ن وا رفددت. بدده آرایم دختر تعری  کرد. مددادرش روی زمی 

د: در آغوش کشرد و رسش را روی س نه  ی خود فرسی

آرو  بدداش، دختر .  ایز  مع و  ن سددددددددددددددددت اون   س...  -
ن باشه.   شخا آرمی 

 وار نالرد: زمزمه

ن بود، مدددامدددان. ق ب  اشدددددددددددددددشبددداه نیم - کنددده. اون صددددددددددددددددددای آرمی 
ش آشدددددددددددددددنا بود، مول روزی که توی دادگاه گریه    گریه  

 کرد... 

ن دیگه اون آرمیتن که تو یم -  . آرمی 
شدددددناش آرو  باش دختر
ن باشدددددددددده.  ر گ بوده، خواسدددددددددته کن ، آر ن سدددددددددت. فکر نیم می 

ن بود، متما یه ک مه مرب یم ن ا یشت کنه. ا ه آرمی  زد. آرمی 
 تونه چند ک مه رو بران کنه. یم
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زد. امسددددددددددددداس یک گناِه روشدددددددددددددنا دلش خون بود و ضدددددددددددددکه یم
، ق اش را خنج یم ی  آیه از ته دل نابخشددددددودنن کشددددددرد. شدددددددت 

 کشرد و گ ت: 

ن بخت م -   سددددددددددددددد ردی به بمت   برای دلت که بختت  ی 
 خودش ندیده. 

ک  آرا  گرفت. شددددددد  به نرمه بعد از دلداری  ما، روشدددددددنا ک 
رسدددددددددددددددرددده بود کدده پ دد  روی    گددذاشددددددددددددددددت.  ر چدده کرد، در 
د و    ش به  سددددددددددکوت شدددددددددد  تا ط ش  خورشددددددددددرد خوا ش نتر

 کوی یار پرکشرد. 

 

 

روزش را با رسدرد شددددددددیدی آغاز کرد. وارد دفتر وکالت شدددددددد. 
طا ری با دیدنش ا  خیم کرد و گ ت: مت 

؟ -  امروز مراجع داشتر

 سالیم کرد و کیم فکر کرد. رسی تکان داد و گ ت: 

 دون ! نیم -

ش بود، زمزمه کرد:   م  ی که رسش توی دفتر
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 نر  سا ت پ ش قرار داششرد، خانو  صداقت!  -

د و زمزمه کرد:   از درد شدید، پ کهایش را روی فرسی

 متخسددددددددد  ، مال خونر ندار . نتونسدددددددددت  به موقع مرکت -
 کن . 

 

☘☘☘☘☘☘ 

 

ایددد  پددددددددارت تدددقدددددددددیددد  بدددددددده  ز دددرا جدددوا ددری  دددایدددز. مددمدددندددون از 

 �😘�❤❤ مرا یتون

 

 145#پارت

 

 

طا ری اخیم کرد و گ ت:   مت 

مراجع ضدددددددددددام  مال خوب و بد شدددددددددددما ن سدددددددددددت. باید به  -
 .  قراراتون پایبند باشرد یا اینکه زودتر قرار رو ک سل کتن
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طا ری با کالفه رسی تکان داد و به سددددددددمت اتاقش رفت.  مت 
 غرولند گ ت: 

 جواب دادگاه  اون سه پرونده قبیل رو برا  برار.  -

با اخ  نگا ش کرد. به سدددددددددددمشش چرخرد. چشدددددددددددمان ریزش به 
دانسدددددددت از تما  چندوچون صدددددددورت او دوخته شدددددددده بود. یم

 ددددا بدددداختر اسددددددددددددددددددت. قدددداضن پرونددددده از دوسدددددددددددددددتددددان آن پرونددددده
 اش بود. رفتارش کیم بودار بود. صمریم

.ه شدددددددددالق و سدددددددددنگسدددددددددار اون زن  - پرونده اول به صدددددددددد ضن
م کو  شدددددددددددددددد. فکر کن  زودتر از م  ختر از مک  قط  

 ای بعدی رو    دیدید که برنده شد  داششرد! پرونده
و طالق اون دوتا خانو  رو با ارا.ه ادله م کمه  سدددددددددددددددند 
ن از پرداخت مهریه رس باز  گرفت  و شددو راشددون نتونسددیر

 بزن . 

.ه رسی تکان داد و او ویم ای به زیر ل  گ ت. صدددددددددددددددای ضن
در  ورودی دفتر نگاه  ر دو را به سددددمت در کشدددداند. م  ددددی با 
ریموت در را باز کرد و زنن در آسدددددددتانه در قرار گرفت. سدددددددال  

 کرد و رو به م  ی گ ت: 

 خانو  صداقت اومدن؟ -
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 م  ی با لبخند او را نشان داد و گ ت: 

ن االن رسردن. ب رمایرد.  -  ب ه،  می 

ا  پاسدددددددددددخ داد و به سدددددددددددمت اتاقش  سدددددددددددال  زن جوان را با امتر
طا ری مانده بود، از دسدددددددددت خود  رفت. از اینکه در کنار مت 
 در نم آزارش بود. 

ن  از  رچت 
 صتر بود. ای  مرِد مغرور ب شتر

دددددددددددددده  ددای قددانونن بدده جددای کمددک کردن و یدداددادن مدداده و تبرصد
ش را به او کشددددرد. ب شددددتر کار ای ت قرقانر ب شددددتر از او کار یم

 کرد. وا ذار یم

 ب رمایرد خانِ ...  -

 زن جوان وارد اتاق شد و با ل   آرایم گ ت: 

 ستوده  ست .  -

 خوشوقت . م  در خدمتتون . مشک تون چره؟ -

 طالق.  -

؟ -  توافقر

خوا  شدددددددددددددددکددددایددددت کن . ادلدددده کدددداقن دار  امددددا اون مرد ندددده. یم -
 فا  کن . تون ، از مق  دبان و یه... بدون کمک وکرل نیم

 ابرونی باال داد و گ ت: 
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 مشکل شو رتون چره؟  -

 خرانت.  -

خون در رگهایش منکمد شددددددد. رسدردش به مدی زیاد شددددددد، 
 گ ت: 

 
 که مو ای رسش    به درد آمده بود. با کالفا

 تصورتون اینه یا...  -

تابت شده... شا د دار . آشغال  وضن توی خونه خود   -
 به  خرانت کرده... روی تخت خود  با دختر مو  

 آب د انش را به زممت قورت داد. 

 رس . م  و ببخشرد. االن خدمتتون یم -

ن پرونده  خشدددددددد  تما  وجودش را در برگرفته بود. ای  چهارمی 
ن داشددددددت،  مدی  طالق بود که به خرانت ر.ط داشددددددت. یقی 
در کار اسدددددددددت. ک مه خرانت ق اش را مچاله کرد و ن سدددددددددش را 

صددددند  ب ند شددددد و با خشدددد  از اتاق  بند آورد. به آنن از روی
طا ری شددددددد.  شددددددت  خار  شددددددد. بدون در زدن، وارد اتاق مت 

 کشرد. پنکره ایستاده بود و سرگار یم

 ای طالق شبره خوا  بدون ،  دفتون از ای  پروندهیم -
 ارید؟ کل آدمای ای  شدددددهر به    چره که زیر دسدددددت  یم

ن؟  یچ کدو  مخاطر خرانت دارن طالق یم شدددددددددددکل گت 
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رفتددددداری و اخالقر دیگددددده نددددددارن؟  یچ کددددددو  برکددددداری و 
؟  یچ کدددو  نر  ن پو  ندددارن؟  یچ کدددو  معتدداد ن سدددددددددددددددیر

 و دخالت خانواده ن ست؟
 
 ت اوت فر نا

 ن سش به شماره افتاد. با خش  فریاد کشرد: 

 درب و داغون ، شدددد ردی که ای   -
 
شددددما هم از م  و زندگ

 دی؟جور  ذاب  یم

 

 

☘☘☘☘☘☘ 

 

 دددددددددایدددددددددز مدددددددددمدددددددددندددددددددون از   R@zقددددددددددیددددددددد  بددددددددده ایددددددددد  پدددددددددارت تددددددددد

 �😍😍� مرا رت

 

 146#پارت
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طا ری در سددکوت به فریاد ایش گوش داد. وقتر روشددنا  مت 
ن برداشت و به سمشش  ن سش بند آمد، لیوان آنر از روی مت 

 گرفت. 

 واقعا مالتون خریل بده!  -

شد، لیوان آب را نگرفت. با نگایه پراشک و دیدی که تار یم
 غرید: 

ا ... ای  ده... از تمو  دنرا و آدماش  صددددددددددددددتر آره مال  ب -
کنه؟ از ای  که یه ماِل بِد م ، ماِل شدددددددددددددددما رو خوب یم
 کنه؟زن ک  براره شما رو خوش ال یم

طدددددا ری بددددددون توجددددده بددددده دریدددددای پرتالط  رو.رویش بددددده  مت 
 صند  اشاره کرد و آرا  گ ت: 

 ب ش نرد.  -

ن نشدددددددددددسددددددددددت. روشددددددددددنا با مرص چند ن س  خودش  شدددددددددددت مت 
 شرد و به سمت در مرکت کرد.  می  ک

آری اما به ای  زودی جا زدی؟ روز اول گ ت ، دوو  نیم -
تر از امروز خودت رو نشون ق ول نکردی. اون روز قوی

 دادی! یم
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ه شددددددد. تما  ای  چند با اخ  به صددددددورت رسد و نر  رومش خت 
ماه سدددد  کرد قوی باشددددد اما از دیشدددد  دو.اره ک  آورده بود. 

ن ق اش را دو.اره ضدددددددعر  شدددددددده  بود. دو.اره اسددددددد  و یاد آرمی 
ن بود. با تما  ضددددددددددددددعقن که  مسدددددددددددددداس کرده بود. مقرقت  می 
نشدددددددددددددددان داده بود، نباید ای  مرد را با تو ما ش به مال خود 

ی او بود. از ای  رفتددددار ر ددددا یم ن کرد. ای  نشدددددددددددددددددداندددده زن سدددددددددددددددتت 
ار بود.  ن  مردساالرانه بت 

، چرا پرونده - ؟ شددددددما که خریل قوی  سددددددتر ی  اشددددددما هم
ی؟ توی ای  چند ماه  رهم خرانت رو دسدددددددددددددددت نیم گت 

سدددددددددددددت زیر دسدددددددددددددشته. چرا یه اختالفات معمو  و سددددددددددددداده
 پرونده خرانت زیردسشت ن ست؟

 پوزخندی زد و گ ت: 

چون برا  مه  ن سددددددددددددددددددت. تدددا دنردددا برقراره، آدمدددای خدددا.  و  -
  ست    وجود داره. 

ا ه براتون مه  ن سدددددددددددددددت... پرونده اون خانو  رو خودتون  -
ید. م  باید به درس و دانشگا  برس .   دست بگت 

؟ افراد وقتر دفتر مسدددددددددددددددتقددل بزنن    گای  دددددددددددددددی کددار یم - کتن
  اری؟خرانت دیده رو با دردشون تنها یم
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 با قاطعرت گ ت: 

ن کدددددارو یم - کن . کددددداری رو کددددده دل  بخواد ق ول دقرقدددددا  می 
 ن ، درست مول تمو  وکال. کیم

اونوقدددت ا ددده ده تدددا وکردددل مودددل تو پرددددا شددددددددددددددددده، گ م  ای   -
افرادی که خرانت دیده رو که توی دادگاه دسششون به جانی 

ه؟ ای  خودش یه ظ مه... بند ن ست رو یم  گت 

 م ... م ...  -

ز.انش الل شددددد. تپش ق اش دردناک شددددده بود. ن سددددش را با 
طددددا ری ون داد. مت  ن ب نددددد شددددددددددددددددددد و  مرص بت  از  شددددددددددددددددددت مت 

پریده روشدددددنا نگایه کرد و رو.رویش ایسدددددتاد. به صدددددورت رنگ
 گ ت: 

. یمتو مول دختر  یم -  دون  درد سنگیتن روی ق  ته. مونن

 با خش  خروشرد: 

 از ککا ختر دارید، هم به م  گذشته؟ -

د ، ای  مورد م  تا ک ددد را کامل نشدددناسددد  به دفتر  راه نیم -
 ت نگ ته بود؟رو استاد ر کو به

 شه استاد ر کو امانتدار  راز  دانشکوش نباشه. باور  نیم -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 636  

ه  شیتن و در آرامش با    گ تگو کنر .  -  بهتر

از ت  و تاب افتاده بود. به آرایم روی صدددددددددددند  نشددددددددددسددددددددددت. 
طا ری روی صند  رو.رو نشست. به صور ش زل زد و  مت 

 گ ت: 

ت متوجه نشدددددددددددددی از وقتر اون سدددددددددددده تا پرونده رو دسدددددددددددد -
، چقدر رومره  تر شده؟ ت قویگرفتر

طا ری باال گرفت و گ ت:   دست لرزانش را رو.روی مت 

تر شدنه؟ اون دادگاه اول که زیر رس  رفت  ای  نشونه قوی -
تر و خودتون سددددددددددددددده روز مرخضددددددددددددددد به  دادی، نشدددددددددددددددون قوی

 شدنه؟! 

پرونددده دو  و سدددددددددددددددو  رو یددادتدده؟ چقدددر تقال کردی تددا م   -
ذاری! یدددادتددده اون دو تدددا زن چقددددر خدددا.  رو ک  دسدددددددددددددددشش بددد

خوشدددددددددددد ال بودن که یه زن از مقشددددددددددددون دفا  کرده و نشرکه 
گرفته. رضددایت اون دو ن ر مالت رو مدتها خوب کرده بود. 
چرا امروز بدده ای  مددال دراومدددی بددایددد دنبددال یدده دلرددل دیگدده 

 .  باشی

 خوایرد برسرد؟به هم یم -
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☘☘☘☘☘ 

 

 

مدددددددندددددددون از ایددددددد  پددددددددارت تدددددددقدددددددددیددددددد  بدددددددده  *مدددددددیدددددددنددددددددا*  دددددددایدددددددز مددددددد

 �😘😘😘� مرا رت

 

 147#پارت

 

 

به ای  رسرد  که تا وقتر توی دل فاجعه نری، درد و غمت  -
 ا ن سددددت. در ای  مدت شدددده. مال امروز تو از پروندهک  نیم

 مالت رو دید . 

 م ... مال ...  -

 دسشش را باال برد و روشنا را به آرامش د وت کرد. 

خوا . بدددده م  تددددابددددت آرو  بدددداش دختر . م  بدددددت رو نیم -
، خریل افراد از تو، بدددددترش رو دیدددددن و  شدددددددددددددددددددده، وقتر ببیتن

ه. پ ش خودت یمتکر.ه کردن، دلت آرو  یم ، م  ای  گت 
 
گ
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مدداجرا رو تکر.دده نکرد ... موددال بددارزش  مون پرونددده اول و 
 اون مردی که قبل از مک  دادگاه توی بخش ا صاب و روان

ی شد.    ستر

 م  زجر کشرد ...  -

دون . اما الز  بود. وقتر زیاد یه موضدددددددددددددددو  برات تکرار یم -
شددددده. در ای  یه ماه شددددده و مسددددداسددددد تت ک  یم شددددده،  ادی یم

گذشددددددددددته مال و  وات صددددددددددد درجه با زمانن که وارد ای  دفتر 
شددددددددددددددی، تغیت  کرده. چهارتا پرونده سدددددددددددددخت رو به دسدددددددددددددشت 

د  و با سدددددددخت ی  نشرکه رو گرفت. دلرل  کوشی تو،سدددددددتم بهتر
یه که خار  از ای  دفتر و مراجعان ن  شه. مال امروزت چت 

ن کرد. در در فکر فرو رفت و مرب  ایش را سدددددددددبک و سدددددددددنگی 
ای  یک سا  که از آمدنش به ای  شهر گذشته بود، کمتر به 
گذشدددددددددته خود فکر کرده بود و تالشدددددددددش را دوچندان کرده، تا 

اب در کار و درسددش موف  باشددد  . باید پ ش وجدان خود ا تر

گرفت. کرد، تما  مال بدش از شدددددددددد  پ ش رسچشددددددددددمه یمیم
طا ری از سدددددددددددددددکو ش  ن انداخت. مت   پایی 

 
مندگ رسش را با رسی

 است اده کرد و به آرایم گ ت: 

دختر  شددددددددددددددش ماه از ازدواجش گذشددددددددددددددته بود که متوجه  -
خرانت شدددو رش شدددد. مام ه بود و مال روم ش خریل 
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درش خریل تالش کردی ، مراقاش خراب بود. م  و مدددددا
باشددددددددددددر . اون نامرد خریل زرنگ بود و  یچ مدرگ به جا 

ودار بچهنیم ش سدددددددددددددددقط شدددددددددددددددد.  اشدددددددددددددددت. در  مون گت 
پروندددده دختر  توی دادگددداه خریل طوالنن شددددددددددددددددددده بود و 

خواسددددددددت داد. یمشددددددددو ر نامردش به  ر بهانه آزارش یم
ش ای کدده در راه بود، دختر  رو بدده سددددددددددددددددداز بدده بهدداندده بچدده

مک ور کنه. دختر  مال روم ش خریل بدتر از روز ای 
اول شددددددددددددددده بود و کاری از دسددددددددددددددت  برنمیومد. جدال ما و 
فتر در کار دادگاه ماصددل  دی داماد  ب شددتر شددده بود و پ رسد

شددددددددددددد. یه روز صدددددددددددد ح جمعه  ر هم منتظر شدددددددددددددی ، نیم
ون نیومد. باالی رسش که رفت ...    از اتاقش بت 

 دختر

، صدددددددددایش  ن ن بغضددددددددن سددددددددنگی  را به لرز انداخت. رسش را پایی 
 انداخت و گ ت: 

توی خواب سدددددددددکته کرده بود و ما رو برای  م شددددددددده تنها  -
 روی دل  گددذاشدددددددددددددددددت. 

 
گدددذاشدددددددددددددددددت. بدددا رفت ش داغ بزرگ

نتونسدددت  خود  رو ببخشددد . تع ل م  با   شددددد، ق   
 رو نداشدددددددته باشددددددده. مرگ دختر  

 
دختر  ت مل اون زندگ
 برا  م  یه  شدار بود. 
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نارامتر اشدددا که روی صدددور ش چکرده بود را پاک روشدددنا با 
 کرد و زمزمه کرد: 

تون شاد.  -  خریل متخس  . روا دختر

بعد از فوت دختر ، سه سال تمو  از کار کناره گرفت  اما با  -
یه پرونده مشددددددابه پرونده دختر ، دو.اره به کار برگشددددددت . اون 
بدده پرونددده برای برادرزاده خددانوم  بود. آمددار خرددانددت سددددددددددددددددال 

شددددددده و باید  رصددددددده رو به خرانتکار تنگ سدددددددال داره ب شدددددددتر یم
کرد. وقتر اسدددددددددددددددتدددددداد ر کو مدددددداجرای تورو برا  تعری  کرد، 

 انی رو به دسددددشت داد  که از جریان خودت دردناکتر پرونده
ی ببیتن و اون گذشدددددددددددددددته رو  بود. تا خودت رو در جایگاه بهتر

 .  توی ق بت دف  کتن

 دامه داد: آیه کشرد و با صدانی گرفته ا

ن ا ه ما رو نکشددددددددده، از ما آدمای شدددددددددکسدددددددددت -  ای سدددددددددنگی 
تر دیدی ،  س خرا ش سددددازه. م  تو رو قویتری یمقوی
 نک . 

روشدددنا در سدددکوت به صدددورت رس  مردی که روی دیگرش را 
 نشان داده بود، زل زده بود. 

طا ری با نگرانن پرسرد:    مت 
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؟ نوز  نیم -  خوای به اون زن کمک کتن

طا ری نگاه کرد. او  با چشددددمان پراشددددک به صددددورت در   مت 
 ای تر از قبل باشددددددد. درسددددددت مانند پروندهتوانسدددددت قوییم

 قبل. 

 کن . کمک یم -

طددددا ری را دیددددد. رسی تکددددان داد و  ن بددددار لبخنددددد مت  برای اولی 
 گ ت: 

آفری  دختر . برو و با قدرت م  خا.  رو ک  دسددددشش  -
ن باشددددددددددددددده.  ر  کما   بذار. نذار دنرا جای امتن برای خا.نی 

 خواستر روی م  مساب ک . 

ن   ایش ق اش را آرا  کرد. بغضددددش را قورت داد و دختر  گ یر
 از جا برخاست. 

 خوا . برای رفتار   ذریم -

از روز اول بدده چشددددددددددددددد  دختر  دیدددمددت. برو کدده اون خددانو   -
ون یم  بت 

 ره. االن ناامرد از دفتر

اش پدرانه شدددددددددددددددکری کرد و در ما  که فکرش درگت  پند ای 
بود، به اتاقش برگشددت. زن با چشددمان پر اشددک نگا ش کرد 

 و ایستاد. 
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 کنرد؟مو ق ول نیمپرونده -

کن . باید تمو  جوان  رو  سدددددنکر  تا توی دادگاه ق ول یم -
، دستمون پر باشه.   و پ ش قاضن

جزء زن لبخند زد و  شدددددددکر کرد. رو.رویش نشدددددددسددددددت و جزءبه
 زندگ ش را برای او تعری  کرد. 

طا ری درسددددددت بود. ای  زن صدددددد نه  ای زجرآوری مرب مت 
را بدده چشددددددددددددددد  دیددده بود، کدده او تکر.دده نکرده بود. درد ددانی را 

 تر از درد خودش بود. کرد که  می واااوی یم

، انگار خدا    مرخواسدددددددددت به او ب همان  ن خوردنن د،  ر زمی 
 تری برای ایستادن مط بد. زانوان قوی

 

 

 

💐💐💐💐💐 

 

نم ، نشیسنده خوب و خوش ای  پارت تقدی  به  آیسان نرک

 �😘😘😘�ق ممون. ممنون از  مرا رت
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 148#پارت

 

 

یک   ته گذشدددددددددددددت. چندی  بار با  مان شدددددددددددددماره ناشدددددددددددددناس 
 تماس گرفت و گوشی خاموش بود. سدددد  کرد، امسدددداسددددا ش

ن دلش نیم خواسدددددددددددددددت، تماش را مدیریت کند. ماال که آرمی 
کرد. دیگر آن دختر پانزده سددددداله داشدددددته باشدددددد، باید صدددددتر یم

ن ود که برای ج   توجه او، مدا  خودش را پ ش چشدددددددمش 
 قرار د د. 

  برا چانی بخوری .  -
 دختر

 چش   مه جون االن مرا .  -

 روی مو انی 
 که کتاب مقوق مدنن پنج را  سددددددددددددت و دسددددددددددددتر

اش، ماال تا زیرکت ش را پوشدددانده بود، کشدددرد. مو ای مشدددا
جای آن مو ای  ای الیت شددده زیبا را گرفته بود. صددور ش 
ی ، آب زیر  از آن الغری در آمددده بود و بدده قول  مدده شدددددددددددددددت 
پوسددددشش رفته بود. آرای ددددی مالی  روی صددددور ش انکا  داد و 

ای    ددایاز اتددداق خدددار  شدددددددددددددددددد. آرایش کردن یا از دلخوشی 
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اش بود.  ر.ار به صددورت آرایش شددده و شددادا ش چند   ته
 ای ب شدددددددددددددددتر در دلش کرد، امرد به آینده و موفقرتنگاه یم
 زد. دل از آینه کند و به سمت پذیرانی رفت. جوانه یم

بدده سدددددددددددددددیتن چددای و انددار دای دان شددددددددددددددددده نگددایه انددداخددت و بدا 
 لبخندی که ای  روز ای کنج لاش مک شده بود، گ ت: 

-  .
 
نا  دسشتون درد نکنه،  مه جون. چه انارای خورسی

ش نگایه کرد و   ما با لبخند به صدددددددددددددددورت زیبا و جوان دختر
 گ ت: 

ی  یم - گ ت ، ا ه اجازه در ن وِد تو داشدددددددددددددت  به  مه شدددددددددددددت 
ی  تا زممت  بدن، یه خونه مسددددددددتقل برای خودمون بگت 
منده ی برای ایشدددددددددون داشدددددددددته باشددددددددددر . م  که رسی ی کمتر

 م  شش . 

ی    اخیم کرد و رو به  ما گ ت: شت 

ی خونهای  چه مرفره؟ بعد از سددددال -   نورانن و  ا دِ  پت 
؟خوای چراغ خونهباص ا شده، یم  مو خاموش کتن

  ما با دست روی لپش زد و گ ت: 

ب ن  با ای  کمردرد و پادرد خاک به رس . نه اصال... وقتر یم -
 کش . کنرد، خکالت یممدا  کار یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 645  

ون از خونه کار یمخ  تو و دختر  - ن ت    بت  که کنرد.  می 
ی  کاره. اون کارگاه رو داری برا  مدیریت یم ، بزرگتر  کتن

ی  مدیریت کارگا ش خانهاز وقتر  ما    ی  شد، شت  ی شت 
ون براید و   بت 

 
 و دلمردگ

 
ددددددگ د تا  ما    از افرسد را به او سددددددتم

 چقدر ای  کار م رد بود. 

مدددددده رو ت مددددددل کن . م  تون  دوری  مددددددامددددددان، م  نیم -
 کن . خود  از فردا ب شتر توی کار خونه کمک یم

  ما لبخندی زد و گ ت: 

خوا  کمک کن  اما آ  خونه، یمواال من  که از کارگاه یم -
ن نیم  اره که ما انکا  بدی . با  مه  یچ کاری روی زمی 

 ای  دردانی که داره ما باری روی دوشش شدی . 

ی  با دست به آرایم رو  .ه زد و گ ت: شت   ی بازوی  ما ضن

ن شدددددددددددددددما، تو نیم - ... رفیر خواد به مال م  دل  سدددددددددددددددوزونن
 ندازه تا کار  خونه. و از پا یمب شتر م 

صددددددددای زنگ در  مرا   ر سددددددده را به سدددددددکوت وا داشدددددددت. با 
 تعک  به    نگایه انداختند. روشنا با بهت گ ت: 

 منتظر مهمون بودی ؟ -
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ی  رسشدددان را به چپ و راسددد ت تکان دادند. روشدددنا  ما و شدددت 
ب ند شددددددددددددد و شددددددددددددا  روی رسش انداخت و وارد مرا  شددددددددددددد. 

  شت در که ایستاد، ل  زد: 

 کره؟ -

 صدانی آرا  و آشنانی گ ت: 

 خواید؟مهمون نیم -

ت به اطراب نگاه کرد. دسدددددددددتانش به آنن یخ زد. ارشدددددددددرا  با مت 
 کرد؟در ای  وقت ش ،  شت در چه یم

ی  و  ما ااز ای   و را غاف گت  کرده باشدددددددددددددددند، که دو.اره شدددددددددددددددت 
 صدددددتر شدددددد. لبخندی مصدددددنو  روی ل  نشددددداند و در را باز 
کرد. با دیدن ارشدددددددددددرا و  مواممد جا خورد. ارشدددددددددددرا کت چر  

ا   س رد به ت  داشت.   شرا با پت 

 مشیش کت و ش وار پ وخوری پوشرده بود. به آنن دلشوره 
 به جانش چنگ کشرد. سالیم کرد و خوش آمدشان کرد. 

 

 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺 
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ایددددددددد  پدددددددددارت تدددددددددقددددددددددیددددددددد  بددددددددده تدددددددددرددددددددددا  دددددددددایدددددددددز. مدددددددددمدددددددددندددددددددون از 

 ❤❤❤ مرا رت

 

 149#پارت

 

  مو جون مال  ایزو بابابزرگ خش.ه؟ -

 مو اممد لبخندزنان او را در آغوش کشرد و روی مو ایش 
 ای نشاند. بوسه

فهم  ای  جور نددداخوندددده ب ددده  ایز  خردددالدددت رامدددت. یم -
مونه که مرب  رسرسددددددردن، ترسددددددوندنت. تقصددددددت  آقادکتر

از شددد.  وانی شددده توی رسش نیم  رایه شددت 
ره و نا هانن

 ط یل. 

از اینکدددده برای  ایز و بددددابددددابزرگش ات دددداقر نر تدددداده بود، ن س 
رامتر کشددددددرد. به سددددددمت در ورودی سدددددداختمان رفت و رو به 

 خانه گ ت: ا ضای 

  مو اممد و ارشرا  سشند.  -
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ت نگدایه بده اطراب کرد و رورسی خود را از روی   مدا بدا مت 
دسدددددددته مبل برداشدددددددت و روی رس انداخت. از بهت و تعک  
ی  به زممت ب ند شددددد و   در کار ن وده. شددددت 

آنها فهمرد، تبانن
 وار گ ت: زمزمه

 خت  باشه انشاهلل.  -

را بدداز کرد. اممددد یدداهلل روشدددددددددددددددنددا از ج وی در کنددار رفددت و راه 
ش در پذیرانی  گشیان وارد شدددددددددددددددد. صددددددددددددددددای سدددددددددددددددال  و اموالتم
پرچرد. نگا ش سددددددددددددددمت ارشددددددددددددددرا چرخرد. از وقتر وارد مرا  

 شده بود، دست راسشش  شت کمرش بود. 

 ب رما داخل،  وا خنکه.  -

ون آورد و با   ارشدددددددددددددددرا شددددددددددددددداخه گل رسهن از  شدددددددددددددددت رسش بت 
 لبخندی اغواکننده گ ت: 

مندددهگددل برای گددل.   - سدددددددددددددددددت. ر چنددد ای  گددل پ ش تو رسی
 کن . انشاهلل سبد گل رو فردا تقدی  یم

ن انداخت. دسدددددشش برای   شدددددکری زیر ل  کرد و رسش را پایی 
ن گل پ ش نرفت. ارشرا با لبخند گ ت:   گرفیر

 آر . دون  کمه، فردا یه سبد پراز گل رزرس  برات یمیم -
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 اراده دسددددددددشش را دسددددددددشش که ج وی صددددددددور ش تکان خورد، نر 
  شت کمرش برد. 

ن کاری رو نداشت .  -  خریل غاف گت  شد . اصال توقع چنی 

شدی. دید، ب شتر شوکه یمو  شت در یما ه با سبد گل م  -
 گرفت . کاش  مون سبد گل رو امش  یم

 را ونی در ق اش برپا شددددددددد. سددددددددبِد گل؟! صدددددددددایش، او را از  
  ایش دور کرد. دلهره

ا جواب ت  نددا  رو خریل دل  برات تنددگ شددددددددددددددددده بود. چر  -
دادی؟ نگرانت شدددددددد . مخصدددددددوصدددددددا ای    ته خریل نیم

ن بودی؟ از  دلخوری؟  رسسنگی 

ن مهمانن ن ود.   دسدددددددددددددددت و پایش به لرز افتاد. االن وقت چنی 
کشرد. سشالش نگاه مشتاق ارشرا،  دب ای  س ر را  وار یم

جواب مشدددخضدد داشددت اما دِل گ ت ش را نداشددت. دسددشش 
 گ ت:   را به سمت در گرفت و 

متدداسددددددددددددددد دداندده خریل گرفتددار بود . ب رمددایرددد داخددل، متمددا  -
 ...  خریل خسته  ستر

دسدددددت ارشدددددرا روی دسدددددت لرزانش نشدددددسدددددت. بدنش به  رق 
زدن رسدی مای  شددد. ر شدده به جانش افتاد. یاد صدددای   
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، مس خرانت را در دلش  وار یم ن زد. ارشدددددددددددددرا به دور از آرمی 
ه شد   و گ ت: ت کرات او با اششراق به چشمانش خت 

ی خریل دلخور یم - مندهای  گل رو نگت     نک . ش . رسی

ارشددددرا گل را مران دسددددشش قرار داد و با کمک دسددددت دیگرش، 
 دست لرزان روشنا را دور گل مشت کرد. 

با دیدن روی ما ت، تمو  خسدتگرای ای  چند ما ه پر  -
دونن ای    کنرا. نیمکشددددددددرد و رفت. خوب ب دی دیوونه

نتونسددددددددت  درسددددددددت و مسددددددددانر با ات یه ماه گذشددددددددته که 
مرب بزن ، چقدر کالفه و داغون بود . معتادت شد ، 

 خریل خ  ... 

منددده  شدددددددددددددددقر بود کدده  نوز در دلش  یچ جواندده ای نزده رسی
 دددددا، ر  و بود. کددددداش بددددده جدددددای رس.ددددداز زدن از جواب تمددددداس

ن انداخت و راسدددددددددددددت امسددددددددددددداسدددددددددددددش را یم گ ت. رسش را پایی 
 گ ت: 

منده، خریل گرفتار .  -  تونست ... م ، نیم رسی

 ا  وا خنکه براید، توی خونه... روشدددددددددددددددنا جون رسما بچه -
 خوری، مادر. یم
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رسدددددددددددرد، ارشدددددددددددرا را صددددددددددددای  ما که از درون خانه به گوش یم
متقا د کرد، وارد خانه شددود. روشددنا ن س  مرقر کشددرد و با 
 دلهره به آسمان سراه ش  نگایه کرد. زیر ل  زمزمه کرد: 

خواد دِل ارشدددرا  شدددکنه ک . دل  نیم  خدایا خودت کمک  -
، ای  ق   دیوونهاما خودت یم ی آرمینه. شدددددددددددددددداید دونن

 تون ... بهش نرس  اما نیم

 

 150#پارت

 

 

 آنی تو؟روشنا نیم -

ی  با نگرانن به صورت رنگ ه شد. پریدهشت   اش خت 

 مالت خش.ه دختر ؟ -

-  ...
 
 نه، خریل مال  بده. اومدن اینا بدون  ما نا

ی   وار نگران ش را در  کرد. دسددددددددت او را گرفت و زمزمهشددددددددت 
 گ ت: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 652  

ی کددده دلدددت گوایه داد،  مون رو  - ن نگران نبددداش.  ر چت 
انکا  بده. چه ارشددددددددددرا چه  ر مرد دیگه فقط یک گاینه 

ه...  ن  روی مت 

ن آخر کالمش  ر دو لبخندددی زدندددد و وارد خدداندده  از نکتددده طتن
او باز شدند. اممد با دیدنش لبخندی زد و آغوشش را برای 

 کرد. با ل   مهر.انن گ ت: 

؟ نر  -  گ  ، خونر
معرفددددت دلددددت برای  موت تنددددگ دختر

؟ یه روشددددددددددنا که ب شددددددددددتر  هرت بزنن
َ

نشددددددددددده، یه رس به شدددددددددد
 نداری . 

داد. یددددداد پددددددر، در آغوش  مشیش جدددددا گرفدددددت. بوی پددددددر یم
اشددددددک به چشددددددمانش  دیه داد. اممد بعد از کیم نوازش او، 

خانه رفت. دستانش را باز کرد و روشنا به  ن  سمت آشتم

آر . شددددددددددما خسددددددددددته را رد. ب رمایرد االن چای تازه د  یم -
 ب ش نرد. 

 اممد لبخندزنان گ ت: 

 پررنگ باشه، دختر .  -

 برای م     پررنگ باشه، روشنا جان.  -
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خانه شدددددددددددددددد.  ن برای  ر دو مهمون رسی تکان داد و وارد آشدددددددددددددددتم
چهارسددددتون بدنش به لرز افتاده بود. روزی که  مو اممدش 
ن قدر مهر.ان و  برای ارسدددالن به خواسدددتگاری آمده بود،  می 
 لرزان چای ریخت و به پذیرانی برگشت. 

 شاش بود. با دستر
از کشددانده در دل د ا یم کرد، کاری اداری آنها را به شددهر شددت 

ی  با  القه به اممد نگایه کرد و گ ت:   باشد. شت 

 برادر  و مادرت چطورن؟ مشکیل که پ ش نیومده؟ -

 ای رس داد و گ ت: خنده اممد 

 خدا رو شکر  ر دو خش.  و سال  دارن خدمتتون.  -

 با نگایه به ارشرا ادامه داد: 

به ای  پدرسدددددوخته گ ت ، ا ه رسزده بری ،  مه دلوا س  -
شددد . کو گوش شدددنوا! فر ش یاد  ندوسددتون کرده بود یم

 و دست من  گرفت با خودش اورد. 

ی  ن س رامتر کشرد و گ ت:   شت 

کر. انشدددددددددداهلل  م شدددددددددده به خوشی  ر جا قد  خدا روشدددددددددد -
 بذارید. 

ور ور و آنبعددداز کیم خوش و  ش کردن و صددددددددددددددد بددت از ای 
 اممد صدایش را صاب کرد و رو به  ما گ ت: 
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 ما خانو ، ببخشددددددددددددددرد قبل از اومدن زنگ نزد  و اجازه  -
نگرفت . م  بده تمو  رسدددددددددددددددومات وارد ، چده کدار کن  که 

ک توی پددداچددده   کول مدددا، کدددِ
ش افتددداده و ای  آقدددای دکتر

خواسددددددددددددددددت، روشدددددددددددددددندای  ایز رو دلش  وانی شددددددددددددددددده. یم
سدددددددددددددددورپرایز کندددددده. بر کس تصدددددددددددددددور ایشدددددددددددددددون،  مدددددده رو 

 ترسوندی . 

  ما رسی تکان داد و گ ت: 

کن ، قدمتون روی چشددددددددددددددد . مشدددددددددددددددکیل پ ش خوا ش یم -
؟ خت  باشه!   اومده؟ اجازه برای هم

 اممد شادمانه خندید، به روشنا نگایه پدرانه کرد و گ ت: 

ش رو  -   ای  بددددددددار دل  موی پت 
ه. ال تددددددده ا دددددددده دختر خت 

مون،  نشدددددددددکنه و با یه جواب موبت به  شددددددددد  آقای دکتر
به مراد  باخته رو و شددددددداد کنه    ای   اشددددددد  پاک   م 

 دل برسونه. 

ت و  ی  وقتر مت  ه شدددند. شددت   ر سدده بهت زده به اممد خت 
 بهت مادر و دختر را دید، لبخندی زد و گ ت: 

 رس  موضدددددش  اصدددددیل. ط  کا  -
اممد جان خریل یهونی رفتر

 شوکه شدن. 
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 رو به ارشرا کرد و گ ت: 

ی ، قبل اومدن باید یه مشددددددورنر با روشددددددنا  -  ایزدِل شدددددددت 
روزا روشدددددددددددددددندددا خریل ت دددت فشددددددددددددددددددار  کدددار و کردی. ای  یم

 درسشه. 

ی  زل زد و گ ت:   ارشرا با لبخند به شت 

ن شدددوکه شددددنه. االن چند مایه سدددورپرایز مزه - ش به  می 
زنر . تا ماال مشددددکیل شدددده م  و روشددددنا با    مرب یمیم

ب نمون نداشددددشر . ا ه اختالقن    باشدددده انشدددداهلل بعد از 
ر دومون  دددددداقدددددل و کنر .  نددددددامزدی و ازدوا  م ش یم

 بالغر ، در ای  مورد مشکیل نداری . 

 

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

 ای  پارت تقدی  به آرش ممنون از  مرا یتون

 

 151#پارت
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ی را روی دسددت در جر  کت چرمش کرد و جعبه ی انگشددتر
 گذاشت. به روشنانی که از رسی  رس  شده بود، نگاه کرد 

ن مت 
 و گ ت: 

بهذیری و بهشدددت رو به امردوار  با دل مهر.ونت ای  رو  -
 ق    اشق   دیه بدی. 

 ایش روشدددددددددددددددنا شدددددددددددددددوکه به اطرافرانش نگاه کرد. خون در رگ
 ای کوتاه به او  ا و تماسم یلکرد، نر منکمد شد. فکر یم

فهمانده م دددددددددددد در ق اش رشددددددددددددد نکرده.  ما با دیدن مال و 
ش، اخیم کرد و رو به اممد گ ت:   روز دختر

ای  که اممدآقا شددددددددما جای پدر  روشدددددددد - نا  سددددددددشرد، با رسی
کردیددد. دختر  روشدددددددددددددددنددا داره، بدددایدددد از قبدددل  مدددا نددگ یم

 شوکه شده... 

ددددددددددددددش نگددایه کرد و بددا نددارامتر  اممددد ابرونی بدداال داد و بدده  رسد
 پاسخ داد: 

، روشنا راضره و دلش رو به دست اوردی؟  -  مگه نگ تر

 رو به  ما گ ت: 
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کرد ، روشدددددددددددددددنا از قصددددددددددددددددد ارشدددددددددددددددرا داداش م  فکر یمزن -
 ه... باختر 

دار اش، غرور ارشددددددرا را خدشددددددهسددددددکوت روشددددددنا با رنگ پریده
ای را داشدددددددددت که مضددددددددد که خانواده کرد. ارشدددددددددرا مس بازنده

باران بود و مشدددتاق به آنن مش  شدددده بود. چشدددمانن که سدددتاره
خشددددددددددددددد  در آن نمایان شدددددددددددددددد. رو به روشدددددددددددددددنا کرد، به زممت 

ل کرد و گ ت:   خشمش را کنتر

 مرب بزنر ؟ تونر  با   روشنا جان، یم -

 رسی تکان داد و رایه اتاقش شدددد. پا ایش در 
 
روشدددنا با منا

 سدددسدددت و نر    یم
رم  لبه تخت نشدددسدددت. پرچرد. با زانوانن

زد وگرنه قافره را باخته بود. ارشدددددددددددددددرا وارد اتاق باید مرب یم
شددددددددد و در اتاق را  سددددددددت. با فاصدددددددد ه کنارش نشددددددددسددددددددت.  طر 

روشدددددددنا خ   خوش بشیش مشدددددددامش را پر کرد. کیم به سدددددددمت
 شد و به آرایم گ ت: 

 مالت خش.ه؟ -

 روشنا با بغض نالرد: 

 نه.  -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 658  

د، روشنا  دسشش را پ ش برد تا دست لرزانش را به دست گت 
 دسشش را  ق  کشرد: 

 ای  چه کاری بود، کردی؟  -

  ای ارشرا در   فرو رفت. دستر مران مو ایش کشرد. اخ 

ر زنر . ای   مه شدددعای   مه مدت داری  با   مرب یم -
، ت زمزمددده کرد . طوری رفتدددار یم شددددددددددددددد  زیر گوش   کتن

فهیم با غرور و انگار یه غریبه رو.روت نشدددددددددددددددسدددددددددددددددته. یم
 شخص ت م  چه کار کردی؟

با چشمان پراشک به صورت رس  و نگاه پرخش  ارشرا نگاه 
 زد. کرد. بغضش را فرو داد. باید م ک  مرب دلش را یم

ده و دکتر کر م   یچ م دددددد به تو ندار . تو که ت صدددددرل -
ی که یه گذشدددته  ای  مم کتر  نوز متوجه نشددددی، دختر
سددددددددددراه رو  شددددددددددت رسگذاشددددددددددته، براش سددددددددددخته دو.اره دل 

ی و نیم ؟ دکتر ن ی که در ای  چند ماه یه باخیر دونن دختر
بدددار ک مددده دوسدددددددددددددددشدددت دار  رو بددده ز.ون نیورده، متمدددا یددده 

 مرگش  ست که یخش آب نشده... 

و.رویش ایسددددتاد. با ارشددددرا  صددددتر از روی تخت ب ند شددددد و ر 
 خشیم فروخورده غرید: 
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اون گذشدددددددددددته سدددددددددددراه دیگه تمو  شدددددددددددده، روشدددددددددددنا. از اون  -
ون. لردداقددت تو خریل ب شدددددددددددددددتر از اون  گددذشدددددددددددددددتدده بکش بت 
گدددذشدددددددددددددددتدده درب و داغونتدده. خوا رت کددده   دددت خط و 

ی روزگدداره، نتونسدددددددددددددددددت توی اون گددذشدددددددددددددددتدده پراز ا کش.دده
ب تونه مر کوافشش بمونه. اون مرد  اف یج شددده و نیم

بزنه. کارای ش رو از دسددددددددددددددت داده، نکنه مادرترزا بودی و 
 م  ختر نداشت ؟ 

بغضدددددش شدددددکسدددددت. مرقن برای پنهان کردن نداشدددددت. مرقن 
ن زد، نمک روی زخ  قدییم اش پاشددددددددرد. که  شددددددددت رس آرمی 

باید تک ر  مرِد  اشددددددددددددددد  و  صدددددددددددددددتر رو.رویش را مشدددددددددددددددخا 
 کرد. دست لرزانش را رو.روی صورت او گرفت و گ ت: یم

  مادرترزانی که رو.روی تو ایسدددتاده،  نوز  با شددد ردن ای -
 ای اون مردی که ده سدددددددددال مهرش رو به صددددددددددای ن س

دل داشددددددددددددددددددت، ق اش بددده تپش افتددداده و مدددالش منق ددد  
  تو  ش ؟ 

 
ن م  وارد زندگ  شده. توقع داری با چنی 

ارشدددددرا با خشددددد  ج وی پایش زانو زد و دسدددددشش را م ک  روی 
 فریاد زد: تخت کش.رد. بدون مالمظه 

آره وارد شو. خوب و بدش با م . ا ه  مون تپش ق    -
 رو به تو نداد ، از سگ کمتر . 
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🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

 

 ددایددز  مددمددنددون از  manzarایدد  پددددددددارت تددقدددددددددیدد  بدددددددده مددنددظددر 

 �😘😘� مرا یتون

 

 152#پارت

 

 

روشدددددددددددددددنا    مالمظه را کنار گذاشدددددددددددددددت. ای  مردی که درس 
ی خوانده بود، امسدداسددش بر  ق ش  چر.رد. او    با یمدکتر

 صدانی ب ندتر از ارشرا فریاد کشرد: 

، ای     یددده نش  خردددانتددده،    بددده تو    بددده  - آقدددای دکتر
ای بدددددذار  کددددده  یچ تون ، پدددددا توی خوندددددهخود . م  نیم

 ش ندار . تع   خاطری به صام  خونه
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ر بدددده صدددددددددددددددورت  خونش بدددده جوش آمددددد. بددددا چشدددددددددددددددمددددانن پررسی
ه شدددددددد. ن سدددددددش به شدددددددرنگ ماره افتاده بود. پریده روشدددددددنا خت 

.ان ق اش باال بود.   ضن

مرب آخرت ایندددده؟ برات مه  ن سددددددددددددددددددت، م  و ای   مدددده  -
 ریز ؟امساش که به پات یم

خوا ، اشدددددددشباه برداشدددددددت نک . برا  مهیم و چون مهیم نیم -
تون  خوشدددددددددددددددبختددددددت کن ، چون خود  آزارت بددددددد . م  نیم
 خوشبخت ن ست . 

  نوز امردت به اون الدنگ خا.نه؟ -

 ش را به چپ و راست تکان داد. امردش به او بود و ن ود. رس 

دون ،  نوز  بهش امرد  به  یچ کس ن سددددددددت. فقط یم -
تون  فراموشددددددش کن  کرد ، یمتع   خاطر دار . فکر یم

اما نشددد. دسددت م  ن سددت. باور ک  دسددت م  ن سددت. 
ه.   دل   نوز است 

ن ب ند شدددددددددددد. شددددددددددد وارش را صددددددددددداب کرد.  با خشددددددددددد  از روی زمی 
ون داد و گ ت: ن س  ش را پرمرص از س نه بت 

از وقتر رؤیددا طالق گرفتدده، امردددوار شدددددددددددددددددی و ق بددت بدده  -
 تپش افتاد؟
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ن بار به ز.ان آورد.  افش را برای اولی 
 بدون تعارب ا تر

   آره،    نه. م   یچ امردی به  یچ ات اقر ندار . فقط  -
ن و آسمون مع   موند .   مران زمی 

 ه با خوا رت خوابرده؟یعتن لراقتت اون مردیه ک -

 به چشمان ارشرا نگاه کرد و م ک  و قاطع پاسخ داد: 

اون ات اق از نقشددده شدددو  خوا ر  رسچشدددمه گرفته بود.  -
ن خرانتر  ن چنی  وگرنه بدون اون نقشددددددددددده، م ال بود آرمی 
به م  بکنه. اون مرد در نظر  خا.  ن ست. اون برچاره 

اش اون داد  و مسددد اسدددت  تاوانن شدددد که م  باید  س یم
 شد. 

ن روی لدد  نشدددددددددددددددددانددد. مدداننددد روز او  کدده  آمت  پوزخندددی ت قت 
 توی برمارستان روشنا را دیده بود، با ل   رسدی گ ت: 

 ای خوا رت بهت ا ه خا.  ن ود، چرا از وسدددددددددددددددوسددددددددددددددده -
مرقن نزد؟ چرا از رفتار مشکو  رؤیا پ شت نگ ت؟ تا 

  گ یم
  امسددددددددددددددداسدددددددددددددددانر

، دختر خوای خودت رو گول بزنن
 لشا؟ساده

ی فرو ریخت. وقامشش را   تن نشدددددددددددددددان داد. از  ن در دلش چت 
ددددددانهوسدددددددوسددددددده اش به  یچ کس  ای رؤیا و رفتار ای سدددددددبکرسد
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مرقن نزده بود.  مان روزی که ای  راز برمال شددددددددددد و در برابر 
 ایزو ارسالن دردش را فریاد زده بود،  یچ مرقن از وسوسه 

 نزده بود. 

 مدددا رو از خود -
 
مون بهتر ب ددددی! ای   مددده تو انگدددار زنددددگ

 دانانی برا   کیبه. 

 ارشرا اخیم کرد و گ ت: 

ی  کردددد   - ن  موددددل رؤیددددا داری،  یچ چت 
وقتر خوا ر اممقر

 ن ست. 

تونده بداشدددددددددددددددده؟ زیدادی بدا رؤیا جردک تو جرا،   شش هم یم -
، ای   مه تونی که سددددددددددددددددال  ا با ما رفت و آمد    نداشدددددددددددددددتر

 نزدیا با رؤیا بوداره. 

 نگا ش کرد. به آرایم ل  زد: ارشرا با خش  

گت  . تا فردا فکر ک . م  تمو  مرفات رو نشددددددددددددددد رده یم -
ن بددددداش، جواب منقن  شدددددددددددددددددددایدددددد نظرت تغیت  کرد. مطمی 

 کن .  شنو ، دیگه  شت رس  رو نگاه نیم

 وقتر به آستانه در رسرد. روشنا گ ت: 

، یه راسددت به شددهرت  - لط ا امشدد  که از ای  خونه رفتر
 نره که اول گ ت . برگرد. م  جواب   مو 
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 صور ش رس  شد و نگا ش طوفانن شد. 

خوای به پای یه  ش  کودکانه امم  نباش روشنا. تا گ یم -
؟  بمونن

تدددا  روقتر کددده ق ب  بدددا شددددددددددددددد رددددن اسدددددددددددددددمش و بددده یدددادآوردن  -
 خاطرا ش نکش.ه. 

. ر  بگ ، خریل نر   -  لراقتر

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

ن ومرددددددی ممنون از فرد  ایز ای  پدددددارت تقددددددی  بددددده نوشدددددددددددددددی 

 �😘😘😘� مرا رت

 

 153#پارت

 

 

لردداقددت دل بک  و برو. ممنون لردداقت . از ای  نر درسدددددددددددددددتدده نر  -
. یم  ش ، دیگه  شت رست رو نگاه نکتن
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 مرب آخرت  مینه؟ -

 او و  -

با خشدددددد  نگا ش را از صددددددورت زیبای روشددددددنا گرفت و از اتاق 
ن رفت و جعبه انگشددتر را با غرظ از  ون رفت. به سددمت مت  بت 

ن برداشت و گ ت:   روی مت 

 بابا ب ند شو بری . زیادی زممت دادی .  -

 هم شد، چرا انقدر مالت خرابه. اون فریاد ا هم بود...  -

خونه رو اشدددددددشبایه اومدی . جای ما اینکا ن سدددددددت. بعضدددددددرا  -
 لراقت ندارن که... 

ای مران مرفش پرید:  ی  با ا تر  شت 

ی، باش. فه   - و شعور ارشرا مرب د نت رو ب ه . دکتر
ن مه   تره. داشیر

ی  گ ت:   رو به شت 

 فه  و شعور رو باید خر  آدمای باشعور کرد.  -

  ما غرید: 

آقددای از دمدداغ فرددل افتدداده، از ای  بدده بعددد آدرسددددددددددددددددت رو  -
 .  اششباه نرو تا با ا صاب و روان دیگران بازی نکتن
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 خدددامدداف ن کرد.  مراه ارشدددددددددددددددرددا کدده گ ولدده
 
ی اممددد بددا کالفا

ل ظده ممک  بود، جدانی را ویران کند، از آ  دددددددددددددددی بود کده  ر 
ون رفت. روشدددددددددددددددنا درون اتاق ماند و به دیوار رو.رو  خانه بت 

ی در مالش نداشددت. زل زد. صدددا ا را یم شدد رد اما  یچ تختت 
ن س  مرقر کشدددددرد و لبخند روی لاش نشدددددسدددددت. نه بغضدددددن 
ن بار در برابر  در سدددد نه داشددددت نه اشددددا در چشدددد . برای اولی 

و خود سددند توانسددته بود، بایسددتد و قاطعانه  ای  مرد مغرور 
 مرفش را بزند. زیر ل  زمزمه کرد: 

-  . طا ری. ای  روشددددددددددددنا رو تو سدددددددددددداختر ممنون اسددددددددددددتاد مت 
. نیم ن رد  کین

ر
  ار  زیرپاشون خ

** 

با خشددددددد  گوشی را از روی کانتر برداشدددددددت. روی شدددددددماره مورد 
.ه ای زد و گوشی را به گوشدددددددددددش چسدددددددددددباند. بعد از نظرش ضن
چندی  بوق اتصددددددال قطع شددددددد. با خشدددددد  دسددددددشش را شدددددد ردن 

خانه کش.رد و غرید:  ن  آشتم
 روی کانتر

 لعنتر جواب بده. آشغال جواب بده.  -

برای بار چهار  تماس را برقرار کرد. به زنگ چهار  نرسددددددددددددرده 
 آلود مخاطاش در گوشش پرچرد. صدای خواب
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 چه مرگته ای  وقت ش ؟  -

اه مو ای  ای سدددددددددددددددررنگش را جوانه با خشددددددددددددددد  مو ای ی ن 
 خودش دو رنگش کرده بود، کنار زد و فریاد کشرد: 

 دی؟ چرا جواب نیم -

امت کن . باز  - خواب بود ، مگس شدددددددددی و نذاشددددددددتر اسددددددددتر
 تو گرفته؟چه مرگته تو؟ سگ  ار پاچه

 آره...  ار شد . االن وقته خوابه؟ -

، وقت و نر  -
وقت وقتر دو شددددددددد   شدددددددددت    کشدددددددددرک باشی

 فش افتادی؟ه، به فششه. باز هم شدرست نیم

 مال  خرابه.  -

 به م  چه؟  -

 پول ندار .  نوز نتونست  کار پردا کن .  -

 به م  چه؟ -

 با خش  فریاد کشرد: 

. اصدددال م  دددی  - . باید کمک  کتن به تو خریل ر.ط داره،  وضن
 کن ، پول به  بده. ش . در برابر کاری که یمخودت یم
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برای خودت درسدددددددددددددددت کردی، ای که خ ه بابا. با اون قرافه -
ه.  ر گ تو رو ببینه، مط  رو با خونه   اب اششباه یم  گت 

 

🌸🌸🌸🌸 

 

 154#پارت

 

 

 ای توی لعنتر به خ ه شدو آشدغال. م  به خاطر وسدوسه -
 ای  روز افتاد . کاش اون روز مرده بود  و پ ش تو نمیومد . 

 کاش...   -

دار شده خش  تما  وجودش را فرا گرفت. با صدانی که خش
 بود، فریاد کشرد. 

ن   - کاری نک ، به  مه بگ ، گ زیرگوشددددددددد  خوند، زیرپای آرمی 
  ش ن .. 
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. خودت تدددده - داد. کدددداری نک  جور ت بدددداد یمزر نزن  وضن
دیگه برا  د نت رو گل بگت  . دیگه مزام  م  نشددددددددو، وگرنه 

 طوری... 

 با گریه فریاد زد: 

 شایم... آشدی، تو خونبه جای دکتر باید قاطر یم -

و باز نک  که از دسددددشت بد شددددکار . تو لراقت زنده د   م  -
 موندن    نداری، ط ریل. 

به گریه افتاد. متر به دسدددددددددددددددت روشی توی بازار    فکر کرده 
بود و  بدا آن  مده فروشدددددددددددددددنده و تبدانن کده بدا    داشدددددددددددددددشند، 
نتوانسدددته بود، کاری به انکا  برسددداند. نهایت سدددماجشش ای  

ای کدده بددا تدده مددانددده پولش  ددانی زنددانددهلبدداس شددددددددددددددددده بود، تمددا 
خریده بود، را دزدیده بودند و دسددددددت خا  به خانه برگشددددددته 
بود. انقددددر ضدددددددددددددددعر  و نددداتوان شدددددددددددددددددده بود، رم   رکددداری را 
اش نداشدددت. متر به خدمتکاری    فکر کرده بود، اما چهره

تر از آنن بود که ک ددددددددددددددد او را برای کار ق ول کند. مس داغان
ه آخر خط رسدددددددددددددددرددددده. در نهددددایددددت بدددده آخری  مر.دددده کرد بددددیم

 متوسل شد. 
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، االن یم - بر ! یدا آ  دِ  آپددارتمدانددت و آبروت رو یم وضن
به  نوان م  دددددی اسدددددتخدام  ک  یا باید کمک  کتن از ای  

 بدبختر نکات پردا کن . 

اش لرزید و به گریه تماس قطع شددددد و پاسدددد ن نشدددد رد. شددددانه
 افتاد. با مشت به دیوار کش.رد. 

 برو بمت  شرطان...  -

گوشی را دو.اره به دسددددت گرفت و شددددماره دیگری را گرفت.    
اش را باال کشدددددددرد و با چشدددددددمان اما پاسددددددد ن نشددددددد رد. آب بیتن 

پراشدددددددک چند بار روی اسدددددددد  مادرش دسددددددددت کشددددددددرد اما توان 
ارتبددا  برقرار کردن را نددداشددددددددددددددددت. خودش او را از خود رانددده 

اب گذاشدددددته بود. از جو بود. خودش بار ا تماس مادرش را نر 
وقتر فهمرده بود، پ ش روشنا رفته، از مسادت گر گرفت و 
خاکسدددتر شدددد. قرد خانواده را زد و به سدددمت دوسدددتان قدییم 

 دادند، رفت. خود که یک اکرپ را  شکرل یم

اشدددددددددکش را پاک کرد. دسدددددددددشش به لرز افتاده بود. بعد از سددددددددده 
 بوق صدای نر  دختر در گوشش نشست. 

  و ؟ -

 ا کمک  ک . دست  خالره مال  بده! ب ت -
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 فرست . پول بریز برات یم -

  یچ پو  برا  نمونده. دیروز تمو  لباسامو دزدیدن.  -

 خ  م  هم کار کن ؟ -

 به  قری بده... به خدا بر  رسکار...  -

ن مرب یمآخه نکبت گ به تو کار یم - ، یادت ده.  مچی  زنن
 یم

 
. رفته توی چه شهری زندگ  کتن

 االن مال  بده، تو بگو، هم کار کن ؟ -

. خودت یم - خواسددددددددددددددتر توی ای  مدت خودت رو خ ه نکتن
تون  بهت مکانن بد . دیشدددب  دونن مواد گرون شدددده، نیمیم

 که برات فرستاد ، سرا فهمرد، د وا  کرد. 

ِد لعنتر چطور توی ای  چنددددددمددددداه کددددده مهمون م  بودی،  -
. دسددت  تنگه، ب رسددت، مال  خوب یم تونسددتر مکانن بک ددی

 ر  دنبال کار. شه یم

کردی. مگدددددددده م  مک ورت کرد . اون خودت مهمون یم -
موقع کدده پول توی جیبددت بود و توی پددارنر خودی نشدددددددددددددددون 

که سدددددددددددددددرا   کردی. روی کاریدادی باید فکر امروزت رو یمیم
زممتر داره. تو بهت پ شدددددددددددنهاد داد، فکر ک . پول خوب و نر 
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کدده کس و کدداری نددداری. برات سدددددددددددددددخددت ن سددددددددددددددددت ای  کددارا... 
! تکر.ه  ش رو داری. دختر چش  و گوش  سته که ن ستر

 اش را باال کشرد و گ ت: آب بیتن 

ید، آشغاالی  رزه.  مه -  تون برید بمت 

 . دی، پاپتر فعال که تو داری جون یم -

 

 155#پارت

 

 

 قهقهدده زد و تمدداس قطع شدددددددددددددددددد. کالفدده بود. نر 
خوانر و دختر
قراری امدددانش را بریدددده بود. بددده اتددداق خواب کوچکش پنددداه نر 

برد و تمددددا  وسددددددددددددددددددای ش را گشددددددددددددددددددت. شدددددددددددددددش مدددداه از طالقش 
گذشددددددددددددت و پو  برایش باقر نمانده بود. انقدر زرق و برق یم

رد چه به  ای دوسددددددتانه  وش و مواسددددددش را برد، ن همپارنر 
خواسددددددددددددددددددددددت،     د ددددددددد. فقط یماش یمرس خود و آینددددددددده

مشدددددددوشدددددددش را آرا  کند و مطا  که دوسدددددددتانش در اخترارش 
ی  راه درمان بود.   گذاشته بودند، بهتر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 673  

توانست ای که یمبا چش  بر   زدنن روز ا گذشت و رسمایه
ی  راه درآمدزانی برایش باشدددددددددددد، را دود  وا کرد. با  ر بار 

بهتر
 دود کر 

 
د تا اش را به باد فراموشی یمدن مواد، تما  زندگ سددددددددتم

خواب به چشددددددددددددددمانش غ به کند. برای کم ود پول و ک  کردن 
 
 
ن  اینه مسدددددددددددددددک ، م ل زندگ تر آورده اش را چند م  ه پایی 

بود. جانی که جز یک ن ر، ک ددددددددددد آدرسدددددددددددش را نداشدددددددددددت. در 
انتهدددای مدددال غرق شددددددددددددددددددن و دسدددددددددددددددددت و پدددا زدن در دریدددای نر 

 . گایه مماقت انتهانی ندارد... مماقت بود 

 یچ پو  برایش نمانده بود. به سددددددددددددددال  کوچک سدددددددددددددو.یشش  
برگشددددددددددت و دو.اره گوشی را چک کرد. پرامکهای بانک، خا  

شدددد به ای  زودی داد. باورش نیمبودن مسددددا ش را نشددددان یم
 آن  مه پول را تما  کرده باشد. 

 ارید. خدا لعنشتون کنه. چرا  یچ کدومتون انسان ت ند -

مانتو پوشدددددددرد و شدددددددالش را روی رسش انداخت. باید به رساغ 
رفددت. ک ددددددددددددددد کدده بددا یددک بددار بددا دد  و بددانن ای   مدده  لددت یم

درددل کردن، ای  چدداه بزرگ را پ ش پددایش بدداز کرد و او را بدده 
درون آن  ول داد. کاش آن روز او را ات اقر در آن برمارستان 

ی، ندیده بود و مانند آن سدددددددالهای نر  ختر بود. در ازش نر ختر
دددددددددددد دیگری یم گشدددددددددددددت. مران  زارتوی مغزش، به دنبال مقرصد
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دانست. از  ایش یم م شه روشنا را مقرص مال بد و نااایم
ن برنگشدددددته،  ذاب  وقتر شددددد رده بود، روشدددددنا به سدددددمت آرمی 

ی گریبانش را گرفته بود.   وجدان ب شتر

ی روشنا،  ایش با تصشیر چشمان اشا و صدای گریهش 
ش گذشددت. در  س آن، صدددای گریهن کابوس یمچو  ی دختر

ش گذشدددددددددت تا بدون آوینا رومش را خنج یم کشدددددددددرد. از دختر
 کند. ماال خودش دردرس ا ظ  بود. 

 
 دردرس زندگ

سازد. ختر نداشت، تنهانی و پوهم از او یک روا رسگردان یم 
ن پک به مواد صددنعتر شدد شدده، دود شددد و او  تنهانی که با اولی 

 انی که خودش دوست داشت، برد. را به دنر

به اندازه یک تاک ددددددد سدددددددوار شددددددددن، پول درون کر ش مانده 
ای آرا  و خ وت در غرب بود. بعددد از چنددد دقرقدده در کوچدده

پراده شددددددد. نزدیک شدددددد   رد بود. نسددددددر  خنا به صدددددور ش 
خورد. لرز خماری ت ش را سددددسددددت کرد. دسددددشش را روی زنگ 

د. روزی که برای کشددردن آن دی ا   دو  فرسد نقشدده شددو ، با امتر
به ای  خانه د وت شددددددد، از پ ش چشددددددمش گذشددددددت. دو.اره 
د. ای   مل چندی  بار تکرار شددد و  دی دسددشش را روی زنگ فرسد
ون کشرد.  ی از باز شدن در ن ود. مش.ای ش را از کر  بت  ختر

 بال زد. چندی  بار زنگ زد و در انتظار ش ردن پاسخ بال
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مردش را به ک دد  سددت که شددماره دیگری را گرفت. ای  بار ا
 یچ امردی از او نداشت. صدای مردی با جذبه در گوشش 

 پرچرد. 

 ب ه ب رمایرد.  -

 سال   مو... من  رؤیا.  -

 ت اوت پاسخ داد: اممد رسد و نر 

   رک... هم شده یاد ما کردی؟  -

  مو خریل گت  ... کمک  ک .  -

ن مماقته. م   - به مار   ت خ  مول تو کمک کردن،  ی 
 دو تا  رسدار  از ما دور باش. 

 اشک دیدش را تار کرد. با ق تر شکسته، نالرد: 

تورو خدددا کمک  ک .  یچ پو  ندددار . توی خرددابون گت   -
 افتاد . 

 بعد از مکتی صدای اممد در گوشش پرچرد. 

 دزد بهت زده؟ -

 آیه کشرد و گ ت: از دزد بدتر به او زده بود. 

ی نخورد   - ن ن  رو از دست داد . دو روزه چت    مه چت 
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 شماره مسابت رو برا  پرامک ک .  -

ی که در ل   کالمش خوابرده بود، ق اش را مچاله کرد.  تغت 
 پددددرش زندددده بود و در خدددانددده پددددر بود، چددده ار  و قرنر 

وقتر
داشددددت. پرده از روی چشددددمانش کنار رفت. مسددددادت کورش 

و قدر روز ای خش ش ندانسدددددددددت. آیه کشدددددددددرد و با  کرده بود 
 صدانی لرزان پاسخ داد: 

 ممنون  مو جون. قر.ونتون  ش .  -

صدای بوق منقطع در گوشش پرچرد. متر صتر نکرده بود، 
ون پریدددد. از   بت 

تدددا  شدددددددددددددددکرش را  شدددددددددددددددنود. از کدددابوش طوالنن
ار بود. پددای پردداده بدده سدددددددددددددددمددت انتهددای کوچدده قددد   ن خودش بت 

 برداشت. 

ه شدددددددددددد. مادر و با درم  به رفت و آمد مرد  شدددددددددددهرش خت 
 
اندگ

ی را دید که دسدددددددددددددددتانش از خرید  رد پر بود و با خنده  دختر
 کردند. گ تگو یم

سدمت دیگر چند دختر جوان و شداد در مال گذر بودند. یا 
ددددش را با  وق برای دو دختر   ا ماجرانی از دوسدددددت  رسد

ازدختر
دت گذشددته شدداد و نر دیگر بران یم اش آ ش دغدغهکرد. مرسد

 به وجود پردردش کشرد. 
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 156#پارت

 

 

 ای سدددددددددددددسدددددددددددددت و ناموزونش او را به سدددددددددددددمت دیوار کنار قد 
خردددددابدددددان  ددددددایدددددت کرد. برای اینکددددده تعدددددادلش را م ظ کندددددد، 
دسددت روی دیوار گذاشددت. صدددای پراما نور امرد در دلش 
تددددابددددانددددد. بددددا دیدددددن مب  ن کدددده  مشیش برایش واریز کرده بود، 

، دیگر مزاممش  وق زد. ته دل ش خا  شددددددددددد. ای  مب غ یعتن
 نشود. 

ن شدددددددددددددددماره ب تا پ ش رفت. مرب   ایش دسدددددددددددددددشش برای گرفیر
مانند پتک بررسش کش.رده شدددددددددددددددد. از دیروز به اندازه کاقن درد 
ن خ تر را نداشت.  نوز اول راه  کشرده بود. دیگر توان چنی 

کرد، رؤیا بود و توان برگشت را داشت. باید به خود تابت یم
ی ن ست که رامت  شکند. د  ختر

ن  ابر بانا که در نزدیا خود دید، مقداری پول نقد  از اولی 
گرفت. کنار خرابان ایسدتاد و برای تاک  دسدشش را باال برد. 
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م یل را نا  برد و سدددددددوار شدددددددد. در تما  طول مسدددددددت  گذشدددددددته 
 خود را مرور کرد. 

امش گشت تا انتقکرد و قوی بریمباید غرورش را باسازی یم 
د کدددده ای  فتندددده بزرگ را در رسش انددددداخددددت.  را از مردی بگت 

 ایش مو یانه او را ترغر  به خرانت کرد مردی که با مرب
 و مماقت خود فکر 

 
و به روز سدددددددراه نشددددددداند. وقتر به سدددددددادگ

 ا بررس خود و  سددددددددددددددددت تدا فراموش کندد، چدهکرد، پ د  یمیم
را در ای  دیگران آورده بود. پدری که مانند کوه  شددددددددشش بود 

وان سددا از دسددت داد. او به خود و اطرافرانش بد کار بود. با 
 دیدن تاب وی کمپ تر  ا تراد ن س  مرقر کشرد. 

 آقا نگه دار.  -

ن پراده شد و با زانوانن سست و بدنن پردرد به سمت  از ماشی 
، گا  برداشت. رایه جدید برای آینده  ای بهتر

 مرقر کشددددددرد و چمدانش را کنار در ورودی گذاشددددددت. ن س 
 صورت روشنا را بوسرد. 

 مامان زود برگردیا.  -

ی از رؤیا بگت   بریم - ن که یه ختر گرد . خریل دل  شدددددور  می 
 زنه. یم
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ن مس مو ی در دل او    رخنه پردا کرده بود. از سدددددددددده   می 
شددددددددددددددد  پ ش که مادرش کابوس دیده بود، نگرانن در ق   او 

 آورد.    رخنه کرد اما به ز.ان نیم

 ا اسددددددددددددددد  ا اینکه بددتری  رفتدار را از او دیدده بود و  سددددددددددددددددالبد
 کشرد،  رچند نامهر.ان. خوا ر را برایش ید  یم

 دددددا و رفتدددددار بعدددددد از دوسدددددددددددددددددددال دلش آرا  گرفتددددده بود. مرب 
طا ری روی    ش نر   تختت  ن ود. مت 

شددددددددددددد، ت ت نظر روانشدددددددددددناس خوب و مدود سدددددددددددده مایه یم 
دت سدددددده ج سدددددده مشدددددداوره و ای قرار گرفته بود. در ای  مز.ده

روان درمددانن را یط کرده بود. آرامش گددذشدددددددددددددددتدده تددا مدددی بدده 
 جس  و رومش برگشته بود. با مهر.انن رو به مادرش گ ت: 

ختر ندددذار. بددده بدددابدددابزرگ و  ایزجون    سدددددددددددددددال  و نر م  -
 برسون. 

ی  سا  به دسشش داد و گ ت:   شت 

 اینا رو از طرب م  به  یل و  ایز بده و سال  برسون.  -

  ما لبخندی زد. 

. یدددددده  وانی تددددددازه کدددددداش خودت    بددددددا م  رایه یم -
شی

 کردی. یم
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ی  با مهر.انن به روشنا نگاه کرد و گ ت:   شت 

از وقتر دختر  به ای  خونه پا گذاشدددددددددددددددته،  وای تازه به  -
  ا  دمرده. ریه

ی  سددددوار  بعد از اینکه  ما سددددوار اتش.وس شددددد، روشددددنا و شددددت 
ن شددددددند. روشدددددنا در ما  ک ن را روشددددد  یمماشدددددی  کرد، ه ماشدددددی 

 گ ت: 

، برای تغیت  مال و  واتون  مه جون ا ه شدددددما    یم - رفتر
 خریل خوب بود. 

 بره؟تو که الالنی ب دی چرا خوابت نیم -

ن را از پار  خار  یم کرد، روشددددنا خندید و در میتن که ماشددددی 
 گ ت: 

 م ؟ -

آره... دیشدددددددددددددددد  اون  مه  ما اضار کرد، تو     مرا ش  -
؟چرا دلت نیم بری.   خواد به بابابزرگت و  ایزجونت رس.زنن

ندددامددده خریل وقت  رو گرفتددده. ایدددا   ردددد بددداور کنردددد ای  پدددایدددان -
ی  زمددان برای ج و بردن ای  کدداره. بددایددد ای  دو سدددددددددددددددده مداه  بهتر

 آینده آماده کن  تا بتون  مدرک  رو بدون دردرس بگت  . 
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ی تو رو خدا رو شددددددددددددددکر الاقل ای  درس و دانشددددددددددددددگاه رومره -
 به ود بخشرد. 

لبخندی روی ل  نشاند.  نوز ک  ختر نداشت، ج سات 
 مشاوره و روان درمانن چقدر اتر موبت داشته. 

زد، کویه از درد و  ر بار که روانشدددددددددددددددناسدددددددددددددددش با او مرب یم
شدددددددددددد، شدددددددددددد. یک مایه یمغصددددددددددده از روی ق اش برداشدددددددددددته یم

 لبخند مهمان لبانش و شادی در دلش جوانه زده بود.  

طا ری سدددده مایه  - راسددددشش رو بخواید، به توصددددره آقای مت 
 شه ت ت نظر روانشناس قرار گرفت . یم

چدددددددده  ددددددددا ،  س دلرددددددددل ای  تغیت  مددددددددال  میندددددددده! خریل  -
 خونر خوشددددددددددددددد دددال  کددده یم

ب ن ، خندددده روی لبددداتددده. تو دختر
. خدا در ق بای مهر.ون، خونه داره. آینده خونر برات 

 ستر
 زنه. رق  یم

ن تکان داد. با ق تر پ  ر آرامش رسی رو به پایی 

 توکل به خدا.  -

 

 157#پارت
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ی  ن س  مرقر کشرد و گ ت:   شت 

ددددددد  مسددددددددایه دو.اره پرا  فرسددددددددتاده. اجازه  - راسددددددددتر ای   رسد
 دی به خواستگاری براد؟یم

 با لبخندی از روی شرطنت گ ت: 

 ی مهر.ون  رو برده. چرا که نه. مشخصه دل  مه -

ی  با  وق گ ت:   شت 

. الیه شدکرت. انگار معکزه شدده. وقتر مادرت جدی یم -
 
گ

 د ، بران. برگشت بهشون ختر یم

 مه تا اون موقع یه لباس خریل خوشددگل بخر یه آرایشددگاه  -
    برو و یه ص انی به صورت خوشگ ت بده. 

ی  با تعک  نگا ش کرد. مرب روشدددددددددددددددنا برایش معتن  شدددددددددددددددت 
 دیگری داشت. 

 اونوقت چرا؟ -

 روشنا خندید و گ ت: 

خوا  داماد با دیدن شدددددددددددما قند توی دلش آب شددددددددددده و یم -
  سا   روش رو زود راه بندازه. 

.ه ی  با مرص به آرایم ضن  ای روی بازوی او زد و غرید: شت 
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ن مونده بود، م  -  و دست بندازی. چشم  روش .  می 

ددددددد خوشددددددددتون  - نه به جون مادر . آخه انقدر شددددددددما از ای   رسد
 آید، مر ه از دسشش بدی . یم

 شنا؟رو  -

 جون دل .  -

. االن کدددده مددددال رومرددددت خوب تددددا گ یم - خوای تنهددددا بمونن
 شه. شده. ب ست و   ت سالته. داره دیر یم

ه شددددددددد. زمزمه  کشددددددددرد و به رو.رو خت 
وار روشددددددددنا ن س  مرقر

 گ ت: 

 در کنار شددددددماسددددددت.  -
 
 مه جون ای  مال خوب م  از زندگ

 دددددددای خوب رو تونددددددده بددددددددون ازدوا  کردن    مسآد  یم
تکر.ه کنه. االن تمو   دف  اینه، در کار و درسدددددددددددد  به مدار  
باال برسددددددددددددددد . انقدر کار برای انکا  دادن، دار  که وقتر برای 
 مشدددددددددتر  مسدددددددددئولرت داره

 
. فکر کردن به ازدوا  ندار . زندگ

ن مسئولرت، ترمز را   یم  شه.  می 

؟تا گ یم - ؟ آخرش هم  خوای درس بخونن و کار کتن
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 نوز بددده آخرش فکر نکرد . خددددا بزرگددده، خودش را   رو  -
ده. از خودش خواست ،  رهم به صالممه،  مون نشون  یم

 رو برا  رق  بزنه. 

 شه؟ س انتخاب تو هم یم -

فددت رو انتخدداب کرد .  - ددددددددددددددی   م  درس و پ رسد
 
بدداور کنرددد زندددگ

 مشتر  خالصه نیم
 
 ای شه. چه مرد ا و زنفقط در زندگ

تنهددددانی بودن کدددده توی کددددارو زندددددگ شدددددددددددددددون موف  بودنددددد و از 
 
 
 شون راضن بودن. زندگ

ی  رسی تکون داد و گ ت:   شت 

. م  هم بگ  واال. شدددددددما جوونا مرفهای باالی دیه   یم - ن زنی 
ت ب ی. اون  مه از گذشته گ ت  تا درس  تر  گت 

، خریل برا  م رددد  - ات دداقددا  مدده جون اون خدداطرانر کدده گ تر
بود. م  االن یه دختر گریون و نالون گذشدددددددته ن سدددددددت . خریل 

ی تر از قبل شدددددددددد . نگران م  نباشدددددددددرد. االن مانند دورهقوی
 
 
ا، براشدددددددددددون ازدوا  مالک زندگ شدددددددددددما ن سدددددددددددت که  مه دختر

 دار  لذت خوب باشه. راه خود  رو پردا کرد  و از ای  ز 
 
ندگ

 بر . یم
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خدارو شکر. امردوار  یه مرد خوب و دلخواه    رسرا ت  -
ه.   قرار بگت 

روشددددددددددددددنا از ته دل خندید. از اینکه در     ای   مه مهر.ان، 
 موف  با ازدوا  معنا پردا یم

 
کرد، دلش غنج رفت. به زندگ

 داد. او م  یم

 کددده او بددده تنهدددانی گدددذراندددده بود، 
 سدددددددددددددددختر

 
دیددددگدددا ش را زنددددگ
 گونه شکل داده بود. ای 

آمددد، تنهددانی را بهتر  ددانی کدده زیردسدددددددددددددددشش یمبددا دیدددن پرونددده 
 پرآشوب و پردغدغه. یم

 
 دید تا زندگ

 آشنانی 
ن ن را ج وی خانه پار  کرد، با دیدن ماشی  وقتر ماشی 

ی  که ج وتر پار  شده بود، اخ   ایش در   فرو رفت. شت 
، گ ت: متوجه نگا ش شد. با دیدن م ن  اشی 

ن ارشراست؟ -  ای  ماشی 

 کنه؟جا چه کار یمآره... ای  -
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ی  لبخندی زد و گ ت:   شت 

متما دلش برای  شقش تنگ شده. تورو خدا مول اون  -
 رسی توی پرش نزن. گناه داره، جوون مرد . 

 لبخندی روی ل  نشاند و گ ت: 

 اون گناه داره یا م ؟ -

ه.  -  اون. ط    دلش است 

 شما     رسدوست بودی م  ختر نداشت ؟ -

ی  خندید و گ ت:   شت 

 امان از دست تو...  -

ی   رو.رونی باز شدددددد و ارشدددددرا با یک کت بهاره شدددددت 
ن در ماشدددددی 

ن مشدددددددددددددددا در قدداب نگددا ش قرار گرفددت.  رنددگ و شددددددددددددددد وار جی 
 ینک سدددددددددددراه را از روی چشدددددددددددمانش برداشدددددددددددت و به سدددددددددددمت 

ن  ی  در ما  که از ماشدددددددددددددددی  ن مرکت کرد. شدددددددددددددددت  پراده  ماشدددددددددددددددی 
 شد، گ ت: یم

. مهمونه.  -  ت شی ش بگت 
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زمان سددالمش را شدد رد. به آرایم ل  به اجبار پراده شددد و   
 زد: 

 سال .  -

ی  با  وق پاسخ داد:   شت 

. خانواده خش. ؟ -  سال  آقای دکتر

 خدا رو شکر  مه خش. .  -

 نگا ش را سمت روشنا کشرده شد. 

 امردوار  مزام  نباش ؟ -

ی  پ ش  گ ت:   دستر کرد و شت 

 ای. ب رمایرد. ابدا، متما خریل خسته -

در مرا  را با ک رد باز کرد و راه را برای ارشدددددددددددددددرا باز کرد. نگاه 
ارشدددددددددرا از روی صدددددددددورت رس  روشدددددددددنا جدا شدددددددددد و  شددددددددت رس 
ی  وارد مرا  شددددد. روشدددنا ن سدددش را به مرص از سددد نه  شددددت 
، وارد خانه شدددددددددد.  ن ون داد. بعد از ق ل کردن درب ماشدددددددددی  بت 

ی  با  گ ت. رسی تکان داد و  وق به ارشرا خوش آمد یمشت 
 وارد خانه شد. ارشرا وسط پذیرانی ایستاده بود. 

 شه با    مرب بزنر ؟روشنا یم -
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 روشنا پوزخندی زد و به آرایم گ ت: 

-  !  قرار بود،  شت رست رو نگاه نکتن

 ارشرا اخیم کرد و گ ت: 

 دل  مرب ز.ون  رو ق ول نداره.  -

 گرد . االن بریم -

ی را روی اجاق  ی  به رس ت کتر به سدددمت اتاقش رفت. شدددت 
گذاشدددددددت و گاز را روشددددددد  کرد. در ما  که چادرش را از روی 

 کرد، گ ت: داشت و روی دسته مبل ر ا یمدسشش بریم

ن  رس . خریل وقته، رسردی؟ -   شی 

ارشددددرا روی مبل تک ن ره رو.روی در اتاق نشدددسدددت. نگا ش 
 را در خانه چرخاند و گ ت: 

  مو ککاست؟شه. زن  سا تر یمنر -

 نر  سا ت پ ش سوار اتش.وس شد و رفت.  -

 چطور تنها رفت؟ -

ی  لبخندی زد.   شت 

نامه داره و  مه مواسددش به درسددشدده. برای روشددنا پایان -
ن م     کنارش موند .    می 
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رسی به تخیرد مرفش تکان داد و نگا ش به سددددددددددددمت روشدددددددددددنا 
کشددددددددددرده شددددددددددد. ق اش به تکاپو افتاد.  شدددددددددد  ای  دختر مانند 
افیون بود. خماری نداشدددددددددت ش، ا صددددددددداب و روانش را به    
ن روشدددنا به شدددهرش کورسدددوس امردی در  ریخته بود. برنگشدددیر

 دلش تابانده بود. 

کنار آمده بود. دید و با موضدددددش   زمانن او را دسدددددت نرافتتن یم
شدددددددد، امرد به دلش بازگشدددددددته بود و  وانی شدددددددده دو سدددددددا  یم

 بود. 

 

 

🏴🏴🏴🏴 

 

 . ن ان ایددددران زمددددی 
پددددددددارتددددهددددددددای امددددروز تددددقدددددددددیدددد  بدددددددده تددددمددددددددا  دخددددتر

🌷🌷🌷🌷 
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امش ایستاد و گ ت:   به امتر

، روشدددنا جان. شددد رد ، درگت  پایان - ای. نامهخسدددته نباشی
 کما خواستر روی م  مساب ک . 

ی   روشدددددددددددددددنا با ل   جدی و رسد  شدددددددددددددددکری کرد و کنار شدددددددددددددددت 
 نشست. 

کن رانس یا  مایش پزشددددددددا دارید که سددددددددعادت دیدارت  -
 نص   ما شده؟

ی  با دست سرخونا به  با طعنه مرب دلش را زده بود. شت 
 بازویش زد و از جا برخاست. 

ری  لباسددددددددد  رو  وی کن . شدددددددددما    مرفاتون رو م  یم -
 در آرامش بزنرد. 

 ت اوت و آرا  گ ت: نر  روشنا 

ای فکر کرد ، مرفدددای اون شدددددددددددددددبمون جدددای ب ددد  دیگددده -
 نذاشته باشه. 

ارشرا آب د انش را قورت داد و دستانش را در    گره کرد. 
روا بدنش را کیم رو به ج و کشدددددددددددددرد و به صدددددددددددددورت رسد و نر 

ه شد.   روشنا خت 
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، توی  - وقتر دید   نوز به سدددددددددمت اون مرد  برنگشدددددددددتر
د.  ر هم باشدددددددده االن اون یه بچه داره دل  امرد جوونه ز 
 تونه، برای تو آی نه دق باشه... و اون بچه یم

 دسشش را باال برد و او را به سکوت واداشت. 

. ای  طرز فکرتون م  رو یددداد  - از شدددددددددددددددمدددا بعردددده، آقدددای دکتر
مردای   تاد سال پ ش یم  ندازه. پت 

ب  گ ؟ چطور تا ماال  یچ مرکتر نکردی؟ ق مگه دروغ یم -
 گه، تردید داری که کاری نکردی و  نوز توی ای  شهری. یم

اوال م  نباید کاری کن . توی ای  شددددددددددهر  چون درس و کار   -
 جاست. ب شتر از ای     دوست ندار  توضیح بد . ای 

 تری گ ت: کیم خود را ج وتر کشرد و با ل   نر 

روشدددنا از خر شدددرطون پراده شدددو و بذار توی ای   شدددقر که  -
ای داشته کشه، مل  شر .  ر خواستهق ب  رو به آت ش یم
 باشی با دیده منت... 

ددد موی متن و نیم - خوا ، مرمت  شددددکن .  س ارشددددرا تو  رسد
 در ای  مورد دیگه مرقن نزن. م  قصد ازدوا  ندار . 

 فقط بگو تا گ قصد ازدوا  نداری؟ -

 تا  روقت که دل  بخواد.  -
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و به سددددددددمت اتاقش رفت. با با خشدددددددد  از روی مبل ب ند شددددددددد 
ی  گ ت:   صدای ب ند رو به شت 

 مه جون، مهمونتون تنهاسدددددددددددددددت، زودتر کارت رو تمو   -
 ک . 

وارد اتاق شددد و در را  سددت. ارشددرا کالفه و مضددطرب از روی 
مبل برخاسددددت و به مو ایش چنگ کشددددرد. از درون در مال 

ن بود و خشددددددددددددددد  بندبند ت ش را یم ی  با گر گرفیر لرزاند. شدددددددددددددددت 
ون آمد. با شددد ردن صددددای  صدددتر روشدددنا و لبخ ند از اتاق بت 

خانه  ن دیدن مال خراب ارشرا رسی تکان داد و به سمت آشتم
 رفت. 

  ایز ، نسکافه یا چای؟ -

ل  ی  نزدیک شدددددددددد و در ما  که سددددددددد  در کنتر دو گا  به شدددددددددت 
 مال خرا ش داشت، گ ت: 

 شه. ممنون  مه. باید بر ، دیر  یم -

. ککا  ایز . به انداز   -  ه یه چانی که وقت داری، بمونن

 
 
ی  دوخته شددددددددددددددد. با درماندگ نگاه رسخش به صددددددددددددددورت شددددددددددددددت 

 گ ت: 
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  رست  دلش نر   شدددددددددددددددده.  ر هم  -
 مده هم کدار کن  ای  دختر

 ت اوته. قرار  اون نر م  نر 

ددددد  تا وقتر دلش پ شددددددت گت  نباشدددددده، سددددددخته جواب ب ه  -  رسد
 دادن. یه زن براش سخته بدون  ش  ازدوا  کنه. 

، دنرا رو دلش رو نر  ک . به اون خدانی که یم شددددددما  - پرسددددددتر
 د  خوشبخشش کن . ریز . قول یمبه پاش یم

 

 160#پارت

 

 

آید. آخه  ایز دل ،  شددددددددددددددد  که با مرب م  به وجود نیم -
باید ارتبا  ق تر برقرار  شددددددددددددددده که نشدددددددددددددددده. چرا اینقدر اضار 

، شددددددددددنن ن سددددددددت. دل روشددددددددنا  نوز داری به کاری که یم دونن
 ا  رو کرد . ا ه تختت  سددت. م  تمو  نصددر تسددت  گذشددتها

 دیدی! ش رو تو یمداشت تا ماال نشرکه

 آخه...  -

ن واداشت.  ی  بازوی ارشرا را گرفت و به نشسیر  شت 
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دددددددددددددد . ا ه قسدددددددددددددددمت    بودید، متما خدا  - آخه ندار   رسد
داد.  ش  یه طرفه چراغ ای نشون  ر دوتون یمنشونه

 دددد  آدمددددا رو گر  نکرده. ای رو روشددددددددددددددد  و ق یچ خوندددده
راضن به آزارش نباش. ا ه واقعا  اشق ی ازش دل بک  

 و به خوشبخت ش راضن باش. 

 ارشرا با خش  اتاق را نشان داد و فریاد زد: 

دددددددده  - االن خوشددددددددبخته؟ توی یه شددددددددهر غری ، تنها و افرسد
 یم

 
ن کندددده؟ یدددده خنددددده روی لبدددداش نیمداره زندددددگ آد.  ی 

زنای نودساله توی پر ه تن  پوسه. هانی خودش داره یمپت 

ی  اخیم کرد، رسی تکان داد و گ ت:   شت 

بر کس تصدددددددددددددددور تو، روشدددددددددددددددندددا مدددال دلش خریل خش.ددده.  -
دانشدددددددددددددکوی پرتالشدددددددددددددره و داره با نمرات  ا   ر تر  رو 

کندده. توی کددارش    خریل موف  و رس. نددده. تددا پدداس یم
قبددل از ای  کدده تو رو ببیندده، شددددددددددددددددداد و رسمددال بود. وقتر 

کشددددددده، باید دیدنت شدددددددادی از چشدددددددماش پر یمبیتن با یم
. ماشددددداهلل جوون خوش  درکش کتن و اضار بیهوده نکتن
قد و باالنی  سدددددتر با یه موقعرت  ا  شدددددغیل، روی  ر 

ی دسدددددددت بذاری، نه نیم شدددددددنوی. دل بک  و برو نم دختر
 رسنوششت. 
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وقتر بهت ارشددددددددرا را دید، سددددددددکوت کرد. او را تنها گذاشددددددددت و 
موص ه ن چای برگشت. ارشرا کالفه و نر دقایقر بعد با فنکا

 دستر مران مو ایش کشرد. 

ا ه دل کندن رامت بود، توی اون چند سدددددددددددددددال گذشدددددددددددددددته،  -
زد . امدددا ق ب ، خودخواه. اسدددددددددددددددمش رو از روی ق ب  خط یم

 خواد. فقط روشنا رو یم

دوای دردت پ ش روشدددددددددددددنا ن سدددددددددددددت.  مون طور که تنهانی  -
ن  نوز امردش به آرمینه. شددددددددده. او روشدددددددددنا با وجود تو پر نیم
 خون  که منتظر اومدنه، آرمینه. م  توی چشماش یم

ب نه؟ ای   مه صددددددددددددتر د  رو نیممتن که دار  براش جون یم -
 نکرد  که جواِب ق    اشق ، نه باشه. 

ه شدددددددددددددددد. نبض   ارشدددددددددددددددرا خت 
ی  به رگهای روی پ شدددددددددددددددانن شدددددددددددددددت 

داد. آیه کشددددددرد و با اش را نشددددددان یم ایش فشددددددار  صددددددتر رگ
 نرمش کامل گ ت: 

. ای   - دددددد . باید روی   نت کار کتن تو  اشددددددد  ن سدددددددتر  رسد
ی نداره. ای   شدددددددد  ن سددددددددت،  ن خودخوایه جز تبایه چت 

طور که خودت متوجه شددددی، خودخوا ره. قرار  مون
 پر 

 
ن سددت  ر هم دلت خواسددت به دسددت براری. زندگ
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تونه پ ش زمینه از نااایم و شدددددددکسدددددددته که  ر کدومش یم
 ای از زندگرت باشه. وزی در برمه دیگهکامروانی و پت  

تر از آنن بود که موصدددددددددد ه نصددددددددددر ت شدددددددددد ردن، ارشددددددددددرا کالفه
کرد، داشدددددددددته باشدددددددددد. با خشدددددددددیم که او را به ان کار نزدیک یم

ون زد.   خداماف ن کوتایه کرد و از خانه بت 

از مو دددددایش را بددددده بدددددازی گرفدددددت. تمدددددا     وای بهددددداری شدددددددددددددددت 
 سوخت.  روشنا، یموجودش، در آ ش  ش ردِن جواِب منقن 

ن شددددددددددددد و با شددددددددددددتاب زیادی به مرکت در آمد.  سددددددددددددوار ماشددددددددددددی 
 فریادی از ته دل کشرد و غرید: 

 رؤیا خدا لعنتت کنه.  -

اش را گرفت. اپراتور خاموش گوشی را برداشدددددددددددددددت و شدددددددددددددددماره
بودن گوشی را در گوشدددددددددددددددش کش.رد. با خشددددددددددددددد  گوشی را روی 

 کش.رد. صند  کناری پرت کرد و مشت م کیم روی فرمان  

 باید تاوان ای  کارت رو بدی،  رزه.  -

 

 

** 
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 پروانه قدییم: �🌺�شاپر  تنها

 161#پارت

 

 

ده   نصدددددیتر نتر
  ب شدددددتر

 و نگرانن
 
از جسدددددتکوی زیاد جز خسدددددتا
 بود. با چشمان پراشک گ ت: 

ده روزه  ر  - ن آقاجون شددددددددما بگو چطور پرداش کن ؟ سددددددددت 
ی ن سدددت.  گوشددده ای  شدددهر رو زیرپا گذاشدددت  و  یچ ختر

 نکنه ک  بالنی رسش اورده و ما ختر نداری . 

ن   یل صدددددددددددددداقت با نارامتر طول و  ری مرا  را باال و پایی 
 کرد. یم

 به دلت بد راه نده  روس.  -

 کیم فکر کرد و با نگرانن ادامه داد: 

ن فرو بره.  -  آخه ککا غیاش زده؟ آب ن وده که توی زمی 

  ما به التماس گ ت: 

ارشددددرا سددددشال کنرد. شدددداید کن ، از ارسددددالن و خوا ش یم -
ی داشته باش !   اونا ختر
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ما ان که با تماس  ایز به آنها پیوسته بود، با نارامتر از در 
 مرا  فاص ه گرفت. رو.روی  یل ایستاد و گ ت: 

 آقا جون تمو  برمارستانا رو گششرد؟ -

دددددددددددددد . متر از تمو  ترمینددداال و فرودگددداه    سدددددددددددددددشال  - آره  رسد
 کردی ، از شهر خار  نشده. 

 اش کشرد و مت کرانه گ ت: ما ان دستر روی چانه

ده - ن  ا سددددددت. صددددددتر کنرد تا فردا که تعطریلامروز روز سددددددت 
 وجو کن . شه، از چند جا پرستمو  یم

  ما با چشمان پراشک، گ ت: 

الیه قر.ون معرفتددت بر . مرش کدده اومدددی. خریل دل   -
زنه. ای  دختر از اول   ، دردرسسدددددددددداز بود. ای  شددددددددددور یم
 شه! تا منو نکشه،  اقل نیمبچه 

 ما ان رسی به تخس  تکان داد و گ ت: 

ر . مهمون خونه  مواممد  سشر . با ارشرا م  فعال یم -
 ا، یه زن ، انشدددددددددددددددداهلل با کمک بچهو ارسدددددددددددددددالن مرب یم
ی ازش پردا یم  کن . ختر
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بعد از خداماف ن ما ان و رفت ش،  یل به  ما اشددددددداره کرد، 
و وارد خانه شدند،  ایز با نگرانن وارد خانه شود. وقتر  ر د

 گ ت: 

ی نشد؟ -  ختر

  یل با نارامتر رسی تکان داد و گ ت: 

ش    نه.  یچ اتری ازش ن سدددددددددددددددت. متر صدددددددددددددددامبخونه -
ی نداشددت. یم شدده، رفت و گ ت، مدود یه مایه یمختر
 آمدی نداشته. 

  ایز با نارامتر  شت دسشش کش.رد. 

 خدا مرگ  بده، ای   مه مدت ککا رفته؟ -

ن نشددددددسددددددت. رسش را به دیوار  ما ب غضددددددش ترکرد و روی زمی 
  شت رسش تکره داد و زمزمه کرد: 

ن  - ون نرفتدددددددده.  رجددددددددا  سددددددددددددددددددددددت توی  می  از شدددددددددددددددهر بت 
 ست. شدهخراب

  ایز کیم به فکر فرو رفت و گ ت: 

زد ، مددددودا یددده مددداه پ ش، یددده بدددار کددده بدددا اممدددد مرب یم -
گ ددتر رؤیددا بهش زنددگ زده و ازش پول قری گرفتدده. یم
 داده، مال خونر نداره. صداش نشون یم گ تریم
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  ما با چشمان پراشک روی پایش کش.رد و شیون کرد: 

 اشددددددددددت . کاش د واش الیه بمت   براش. نباید تنهاش یم -
 کرد . نیم

ن نشدددددددددددددددسدددددددددددددددت. مت کرانه به   ایز با اخ ، رو.رویش روی زمی 
ن چش  دوخت و گ ت:   زمی 

ندازه، صددددددد تا  اقل یه دیوونه یه سددددددنگ توی یه چاه یم -
، ب ش نیم

 
تون  درش برددددددارن. ای  دختر از  مون بچا

فعال بود و پرتوقع.  ر هم بزرگتر شددددددددددد، بدتر شددددددددددد. ا ه 
 مون موقع بدددددددده فکر درمددددددددانش بودی، ای  جور بددددددددار 

 اومد. نیم

  یل غرید: 

 االن وقت ای  مرفا ن ست.  -

مرفاسدددددددت.  مون موقع که رفتار ای ات اقا االن وقت ای   -
ش  پرخدداشدددددددددددددددگر رؤیددا رو دیددد ، یدده بددار مددادراندده بهش گ ت ، بتر

 پ ش روانشناس... 

 رو به  ما کرد و با  تاب گ ت: 
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قراره. وقتر مو ددداش گ ت  یدددا نگ ت ؟ گ ت  ای  بچددده نر  -
س داره، باید   شش رو توی مواس پرنر یم کشددددده، اسدددددتر
 .  رو ب هیم و درمان کتن

اش شدددددددددددددت گرفت و  ایز با غیم که در صدددددددددددددایش گریه ما  
 نه ته بود، ادامه داد: 

 ر بار بهت تذکر داد ، نارامت شدددددددددددددددددی و بهت برخورد.  -
  م  دیووندده ن سدددددددددددددددددت. 

؟ گ تر دختر یدددادتددده بدددار آخر هم گ تر
 شه. بزرگ  شه و  ق ش برسه خوب یم

دونسدددددددددددددددت ، اون مسدددددددددددددددادتای کوچرا که به روشدددددددددددددددنا چه یم -
کنه. ای   مه بچه به ی  مد رومش رو درگت  یمکرد، تا ایم

. وقتر بزرگ یمخوا رو برادراشددددددددددون مسددددددددددادت یم ن شدددددددددد ، کین
 ارن. یه بار رفت  شددددددددد  و مسدددددددددادت رو کنار یمبا   خوب یم

پ ش مشددددددددددددددداور. گ ت، بهش ب شدددددددددددددددتر توجه کنرد. به و  ما 
توجه کردی  و وقتر روشدددددنا موضدددددش  رو فهمرد، ب شدددددتر بهش 

 م بت کرد. 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋 
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 ��ایا  خونر رو برای شما و  مرد  کشور  آرزو دار . 

 

 162#پارت

 

 

صدددددددددای زنگ گوشی او را به سددددددددکوت واداشدددددددت. با دیدن نا  
روشدددددنا بغضدددددش را فرو خورد. ن س  مرقر کشدددددرد و تماس را 

 برقرار کرد. 

؟ -  ، خونر
 سال  دختر

؟  -  سال  مامان. شما خونر

ی  چ -  طوره؟ممنون  ایزدل .  مه شت 

ده به درت مبار .  - ن  خدا رو شکر خش.ه. ست 

ون یدددا  -  . برای تو    مبدددار . بدددا  مددده رفتر بت 
ممنون دختر

 ای؟خونه

رفتر  بدددددددداغ قوا  یدددددددده دور زدی . خریل شددددددددددددددد شغ بود، زود  -
؟ گ بریمبرگششر . شما هم کار یم  گردی؟کتن
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بغض راه ن سش را بند آورد.  نوز به روشنا مرقن از غیبت 
 خوا رش نزده بود. 

؟شاید ب شتر بمون . نارامت نیم -  شی

ندده  ایز . فقط مراقدد  خودت بدداش. بدده  ایز و بددابددابزرگ  -
    سال  برسون. 

ن    خدددامددافظ تمدداس را قطع کرد و گوشی را پددایی 
ن بعددد از گ یر

 گرفت.  یل با نگرانن گ ت: 

. خش.ه ب -  هش نگ تر

 نگا ش را به پدرشو رش دوخت و گ ت: 

خوا  روشدددددددددددددددنا ب ش از اندازه خودش درد کشدددددددددددددددرده، نیم -
ب شدددددددددددددتر از ای  داغون شددددددددددددده. با تمو  دلخوری که از رؤیا 

 شه. دون  وقتر ب همه نگران یمداره یم

آیه کشرد و دست روی ق اش گذاشت. رؤیا ا ر آ ش روی 
 تپرد. ق اش برایش یمریخت باز    اوالدش بود و رسش یم

خریل نگران . آخددده ای  دختر ککددداسدددددددددددددددددت کددده  یچ ردی  -
 ازش ن ست؟

   تبدیل شدددددددددد. صددددددددددای زنگ مرا  به گریه آرامش به   
ای گوش رسددرد.  یل )خدا به خت  بگذرونه( را زیر ل  زمزمه
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کرد و بدده سدددددددددددددددمددت در مرددا  رفددت. بعددد از دقددایقر بددا اممددد 
   کشدددددددرد. در ای  برگشدددددددت. اممد با دیدن  ما اخمش را در 

کرد. از جدددا بود، اممدددد ط بکدددارانددده رفتدددار یممددددنر کددده  مدددا آن
ای که روشدددددددددددددنا به ارشدددددددددددددرا داده بود، به شددددددددددددد ردن جواب منقن 

شددددددددددددددددت دلخور بود.  ما     مان رفتار را داشدددددددددددددددت. اممد 
داشددت و  ما    فقط به خاطر پدرو مادرش مرمت نگه یم

ن   و گ ت:  ی اممد گذاشتطور.  یل دست روی شانه می 

ی ازش ن سددددددددددددددددددت. تو یم -  چدددده کددددار کنر ؟ بدددده  یچ ختر
 
گ

 . ن ی نداشیر ی    رسزدی   یچ ختر
 کالنتر

اممد بعد از دیدن نگرانن دیگران در مورد رؤیا کیم فکر کرد 
 و گ ت: 

چند وقت پ ش شدددددددددددددد رد ، معتاد شددددددددددددددده. امروز به فکر   -
ه رسی به کمپ   ای تر  ا تراد بزنرد. رسرد، بهتر

ن   ما و  ایز با ک  دسددددددددت روی صددددددددور شددددددددان کش.ردند و  ی 
 ب ندی گ تند.  ما با نگرانن گ ت: 

ی نگ ترد؟ - ن  خاک بررس  شد. چرا تا امروز چت 

 اممد اخیم کرد و گ ت: 
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ختر نداشدددددددددت . ما ان از  خواسدددددددددت کیم ب شدددددددددتر ت قی   -
، کن . به بچه ن  ا که گ ت ،  ردو ختر از ا ترادش داشیر

، نخواسدددددددددددددددت ن ه بودن، اما به خاطر مالمظانر که داشدددددددددددددددیر
ن  شددددددددددددت رس رؤیا مرقن بزن . اضار م  و که دیدن، گ یر

 که معتاد شده. 

ه شددددددددده بود. ق اش از مرکت   ما شددددددددوکه به د ان اممد خت 
ش معتاد شدددددددددده باشدددددددددد، در مغزش ایسدددددددددتاد. فکر ای  که دختر

 گنکرد. با دست روی صور ش کش.رد. نیم

خدددا مرگ  بددده. خدددایددا ای  چدده مصددددددددددددددد  تر بود کدده پددایددان  -
  نداره. 

  یل گ ت: 

 آرو  باش  روس... باید یه فکری کنر .  -

ه شد و با گریه گ ت:    ما به تاریا آسمان خت 

 کن . االن باید بر ... تا ص ح دق یم -

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋 
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ای  پددددارت تقدددددی  بدددده  مدددده شدددددددددددددددمددددا  ایزای دل  و ممنون از 

 �😘😘😘�ممایشتون

 

 163#پارت

 

  یل رو به  رسش گ ت: 

.  باباجون لط  ک  و  ما  -  رو به چند تا مرکز بتر

 دن. آخه ای  وقت ش  جواب نیم -

. تنهدداش  - تو بددا دداش برو و اضار ک ، شدددددددددددددددددایددد جوانر گرفتر
 نذار. 

 به آرایم زمزمه کرد: 

-  . ن   ر هم باشه، امانتهای برادرت  سیر

 با نارضایتر رسی تکان داد و رو به  ما گ ت: 

 زن داداش آماده شو بری . شاید ردی ازش پردا کردی .  -

نورامردی در ق   نگران و خسددددددددددددته  ما تابرد با  ک ه آماده 
 شد و  مراه اممد رایه شد. 
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* 

 

ه بود. پنکره ون خت   ددا قددددی اتدداقش نگدددا ش از پنکره بددده بت 
داد که در سدددددددددددددددکوت به رفت و آمد ای  فرصددددددددددددددددت را به او یم

ه شود.  مسایه   ا خت 

امردددد  دددا بددده امرددددی وایه انکدددا  داده بود. تنهدددا کددداری کددده مددداه
دددد ش، آ ش شدددددده بود و وجودش را خاکسدددددتر  دیداری که مرسد

 کرد. 

ی بدددون دود. صددددددددددددددددددای لوالی در توجدده  ش را بدده خدداکسدددددددددددددددتر
مضدددددددددددددور یا از ا ضدددددددددددددای خانواده ج   کرد. مرب نزده، از 

دانست، خوا رش  شت رس صدای پایش و بوی  طرش یم
 او ایستاده. 

؟ تدددا گ داداش نیم - ون بردددانی خوای یمخوای از ای  اتددداق بت 
؟   به اون پنکره زل بزنن

ون.  -  برو بت 
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ن ج و آمدددددد. بددددده مو دددددای جوگنددددددیم روی شدددددددددددددددقرقددددده و  مدددددا ی 
ه چرو   ای نشدددددسدددددته در گوشددددده چشدددددماِن برادر جوانش خت 

تر از س ش نشان یم  داد. شد. ق اش تت  کشرد. ده سال پت 

ی از روشدددنا نیم - ، ختر
ر . تا ابد    به ای  کوچه زل بزنن

 خوای... ا رو یمشه. ا ه روشننیم

  صتر فریاد کشرد. 

خوا  توی خوا . فقط یمکس رو نیمشدددددددددددددو... م   یچخ ه -
 تنهانی خود  بمت  . 

 برگردی. برای  -
 
داداش  گ   ای  را ش ن سددددددت. باید به زندگ

 قد    ی نه اون. به دست اوردن روشنا باید تو پ ش

 بغض سنگیتن راه ن سش را  ست. 

ون آمد. بعد از آن تماس ت  تن   ن سددددددددددش پردرد از سدددددددددد نه بت 
که صددددای فریاد روشدددنا را شددد رده بود، تما  تالشدددش را کرده 
بود تا درمان شدددددددددددددددود. وقتر گوشی را با خشددددددددددددددد  خاموش کرد، 

داد، باالخره دانسددت روشددنا او را شددناخته. ق اش گوایه یمیم
 آیدددد. منتظر آمددددنش بود. برای دیددددنش ل ظددده شدددددددددددددددمدددارییم
یوترانم و گ تددددداردرمدددددانن داده بود تدددددا زمدددددانن یم

ن کرد. ت  بددددده فت 
 گردد، سال  رو.رویش بایستد. روشنا بریم
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ن برو گمشدددددددو. موصددددددد ه - ای به تو ندار . م   یچ  القهما ی 
خوا  توی خ وت خود  باشددددددد . روشدددددددنا و  یچ زنن ندار . یم

 م هومه؟

و اسدددددددددد  ب ن  با یه ااانت جدید نه م هو  ن سددددددددددت. وقتر یم -
. مستعار در ای ستا، روشنا رو دنبال یم  کتن

با خشد  به سدمشش چرخرد. از روی صدند  چرخدار ب ندش 
 و گ ت: 

؟ بددده تو چددده م  چددده غ   و یماز گ جددداسدددددددددددددددوش م  - کتن
 کن ؟یم

داداش به خودت برا. به مرب کران گوش ک  و ت ت نظر  -
 کار دسشت یم

 
. ای  افرسدگ  ه. دیه روانشناس قرار بگت 

ون کرد.  ن را گرفت و او را از اتاق بت   با خش  بازوی ما ی 

ون. دیگه صددداتو نشددنو . از ای  به بعد به گوشی  - برو بت 
، دسشت رو ق   یم  کن . م  دست بزنن

مادرش از شددددددد ردن رسوصددددددددای آن دو به سدددددددمششدددددددان آمد. با 
 بهت دست روی صور ش کش.رد و گ ت: 

؟ ای ای وای م . چددددده کدددددار یم - ن ، آرمی  تونی کددددده بدددددا  کتن
؟خوا رت ای  طور مرب یم  زنن
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 با خش  فریاد زد: 

آره ای  من ! یدددددده دیوونددددده و درب و داغون کددددده جز یددددده  -
ی ازش نمونده. دسددددددددددددت از ای  دلسدددددددددددوزیای  ن ویروونه چت 

... مسخره بردارید. م  نه روشنا رو یم
 
 خوا  نه زندگ

 

 164#پارت

 

ن  ن را به  ق  راشدددددددددددددددهی   ج و رفت. ما ی 
ند و با خان  با نگرانن

 ای چش  و ابرو اشاره کرد به اتاقش برود. دست روی ریش
 ب ند  رسش گذاشت و به آرایم گ ت: 

 ایز دل  چرا با خودت لج کردی. یه سدددددددددددددال از ای   مه  -
زجری کدده بدده خودت دادی گددذشدددددددددددددددددت. مر  جوون ددت 

؟ در  ک ، ما دلسددددددوزتر . ن سددددددت، داری تبا ش یم کتن
 ک ی رو نداری . تاب دیدن ای   مه رنج و دردی که یم

ای کددددده در آ ش ق اش آ ش گرفدددددت، از جوانن تبددددداه شدددددددددددددددددددده
  روشدددنا سدددوخت. ق اش پر از زخ 

ن ددت داشدددیر  ای تقدیر مرسد
داد. بغضدددش شدددکسدددت. بعد بود که  ر زخ  بوی   ونت یم

 سال سکوت و زل زدن به دیوار و پنکره. از یک
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 پاش ... ا  مامان. دار  از درون یمخسته -

مه ناامردی یه مرکتر از خودت نشدددون بده. به جای ای    -
 
 
یه سدددال از طالقت گذشدددته. تو و روشدددنا م  دارید، یه زندگ

 خوب داشته باشرد. 

.چه زیبانی که درون تختر سرار 
با درد نگا ش به سمت دختر

کرد، کشدددددرده در گوشددددده سدددددال  پذیرانی با  روسدددددکش بازی یم
 شد. با دست او را نشان داد و با بغض زمزمه کرد: 

با ای  سدددددددند خرانت؟ روشدددددددنا لراقشش ب شدددددددتر از یا مول  -
منه. انقدر خودخواه ن سدددددددددت ، زندگ ش رو به خاطر دِل 

 خود ، تباه کن . 

 اشک از چشمانش روی گونه لغاید. غرورش را زیرپا ریخت. 

سوز . در ای  یه سال  ر دار  توی مرست داشت ش یم -
و  ای که با    داشدددددددشر  رسکرد روز با خاطرات گذشدددددددته

 ددا و  زار بددار مرد  و زنددده شددددددددددددددددد .  ر.ددار یدداد اون خنددده
ن صددددددددددددددددددا کردنددداش مر ت ، ق ب   زار  مهر.ونرددداش و آرمی 

ن زجری نصددددد ب  شددددده. نیمترکه یم دون  چرا نمرد  و چنی 
شددددددددد. صدددددددددای روشددددددددنا و بوی  طرش م  رو به ای  دنرا 
برگردوند تا تاوان  س بد . بوی یوسددددد  شدددددد و مرده رو 

س مامان. دید  دور شدددددددددد. اینا نشدددددددددونه زنده کرد، بعد از 
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تونه با ای  م  باید تاوان بد ، تاوان. روشدددددددددددددددنا چطور یم
ای که از گذشددددته سددددراه م  اومده کنار براد. خودت بچه

؟ نیمبدددددددداشی یم تون  توی ای  تدددددددداوان تونن ت مددددددددل کتن
یکش کن .   رسی

ددددش کشدددددرد و  ن خان  با اشدددددک دسدددددت روی صدددددورت  رسد شدددددهی 
  ایش را پاک کرد. اشک

ددددددد . ا ه اون روشددددددددنانی که  - الیه بمت   برای دل پردردت،  رسد
ن باش با ق   مهر.ونش م  و تو یم شددددددناسدددددر ، باشدددددده، مطمی 

تونه ای  بچه ط ل معصدددو  رو ق ول کنه. ا ه مشدددکل ای  یم
کن  و بود، م  خود  تا وقتر زنده  سدددددددددددددددت ، براش مادری یم

 مونه؟کن . دیگه مرقن    یمبزرگش یم

تون  دوسددددددددت داشددددددددته    نوز ای  بچه رو نیمآره. م  خود -
ره برای معصومیشش اما دل  خونه. ای  باش . دل  ضع  یم

 بچه تاب وی ورود ممنو ه منه برای روشنا. 

روشدددنا ای  طور ن سدددت  ایز . م  ایمان دار  اون دختر یه  -
 ست. فرشته

سددددددت. فری ک  با اومدن روشددددددنا، شددددددک ندار  اون فرشددددددته -
 تون ... ون اب  س پردا  شه، چطور یمدو.اره رسوک ه ا
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ن آیه کشددددددرد و به نگرانن  دددددش م  داد. خودش     شددددددهی   رسد
ن سکوت کرده بود تا تقدیر   را داشت. برای  می 

ن نگرانن چنی 
 خودش رایه پ ش پایش بگذارد. 

 هم بگ  مادر. ک  از آینده ختر نداره. نباید ناامرد شد.  -

 صدای آرینا در گوشش پرچرد. 

 بابا... بغل.  -

اش شدددددددددددبره خودش بود. چشدددددددددددمان  سدددددددددددیل و مو ای خرمای
 ابرو ای  ال  و پ شانن کوتا ش به رؤیا شبا ت داشت. 

 

 نوز کددابوس مضدددددددددددددددور رؤیددا  مرا ش بود. دیدددن  مددا کدده بدده 
خانه  یل صداقت وارد شده بود، امردی در دلش زنده کرد. 

 اما یک ماه گذشته و ایا   رد تما  شد. 

مضدددددددددور  ما در خانه پدرشدددددددددو رش طوالنن شدددددددددده  کهبا ای  
ی از روشنا، آن فرشته دوست  اش ن ود. داشتتن بود، ختر

ن  دلش تنگ بود و  شدددددددددددددددنه دیدار اما روسدددددددددددددددراه بود و پای رفیر
برای دیدار معشددددددوق را نداشددددددت. ای  روسددددددرایه دردی بزرگ 

 بود که با  یچ درمانن قابل پاک شدن ن ود. 

 164#پارت
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ن  ن را به  ق  راند و با خان  با نگراشدددددددددددددددهی   ج و رفت. ما ی 
نن

 ای چش  و ابرو اشاره کرد به اتاقش برود. دست روی ریش
 ب ند  رسش گذاشت و به آرایم گ ت: 

 ایز دل  چرا با خودت لج کردی. یه سدددددددددددددال از ای   مه  -
زجری کدده بدده خودت دادی گددذشدددددددددددددددددت. مر  جوون ددت 

؟ در  ک ، ما دلسددددددوزتر . ن سددددددت، داری تبا ش یم کتن
 ک ی رو نداری . ب دیدن ای   مه رنج و دردی که یمتا

ای کددددده در آ ش ق اش آ ش گرفدددددت، از جوانن تبددددداه شدددددددددددددددددددده
  روشدددنا سدددوخت. ق اش پر از زخ 

ن ددت داشدددیر  ای تقدیر مرسد
داد. بغضدددش شدددکسدددت. بعد بود که  ر زخ  بوی   ونت یم

 سال سکوت و زل زدن به دیوار و پنکره. از یک

 پاش ... درون یما  مامان. دار  از خسته -

به جای ای   مه ناامردی یه مرکتر از خودت نشدددون بده.  -
 
 
یه سدددال از طالقت گذشدددته. تو و روشدددنا م  دارید، یه زندگ

 خوب داشته باشرد. 
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.چه زیبانی که درون تختر سرار 
با درد نگا ش به سمت دختر

کرد، کشدددددرده در گوشددددده سدددددال  پذیرانی با  روسدددددکش بازی یم
 را نشان داد و با بغض زمزمه کرد: شد. با دست او 

با ای  سدددددددند خرانت؟ روشدددددددنا لراقشش ب شدددددددتر از یا مول  -
منه. انقدر خودخواه ن سدددددددددت ، زندگ ش رو به خاطر دِل 

 خود ، تباه کن . 

 اشک از چشمانش روی گونه لغاید. غرورش را زیرپا ریخت. 

سوز . در ای  یه سال  ر دار  توی مرست داشت ش یم -
ای که با    داشدددددددشر  رسکرد  و گذشدددددددتهروز با خاطرات  

 ددا و  زار بددار مرد  و زنددده شددددددددددددددددد .  ر.ددار یدداد اون خنددده
ن صددددددددددددددددددا کردنددداش مر ت ، ق ب   زار  مهر.ونرددداش و آرمی 

ن زجری نصددددد ب  شددددده. نیمترکه یم دون  چرا نمرد  و چنی 
شددددددددد. صدددددددددای روشددددددددنا و بوی  طرش م  رو به ای  دنرا 

  شدددددد و مرده رو برگردوند تا تاوان  س بد . بوی یوسددددد
س مامان. زنده کرد، بعد از دید  دور شدددددددددد. اینا نشدددددددددونه
تونه با ای  م  باید تاوان بد ، تاوان. روشدددددددددددددددنا چطور یم

ای که از گذشددددته سددددراه م  اومده کنار براد. خودت بچه
؟ نیمبدددددددداشی یم تون  توی ای  تدددددددداوان تونن ت مددددددددل کتن

یکش کن .   رسی
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دددد  ن خان  با اشدددددک دسدددددت روی صدددددورت  رسد ش کشدددددرد و شدددددهی 
  ایش را پاک کرد. اشک

ددددددد . ا ه اون روشددددددددنانی که  - الیه بمت   برای دل پردردت،  رسد
ن باش با ق   مهر.ونش م  و تو یم شددددددناسدددددر ، باشدددددده، مطمی 

تونه ای  بچه ط ل معصدددو  رو ق ول کنه. ا ه مشدددکل ای  یم
کن  و بود، م  خود  تا وقتر زنده  سدددددددددددددددت ، براش مادری یم

 مونه؟مرقن    یم کن . دیگهبزرگش یم

تون  دوسددددددددت داشددددددددته آره. م  خود   نوز ای  بچه رو نیم -
ره برای معصومیشش اما دل  خونه. ای  باش . دل  ضع  یم

 بچه تاب وی ورود ممنو ه منه برای روشنا. 

روشدددنا ای  طور ن سدددت  ایز . م  ایمان دار  اون دختر یه  -
 ست. فرشته

با اومدن روشددددددنا، سددددددت. فری ک  شددددددک ندار  اون فرشددددددته -
 تون ... دو.اره رسوک ه اون اب  س پردا  شه، چطور یم

ن آیه کشددددددرد و به نگرانن  دددددش م  داد. خودش     شددددددهی   رسد
ن سکوت کرده بود تا تقدیر   را داشت. برای  می 

ن نگرانن چنی 
 خودش رایه پ ش پایش بگذارد. 

 هم بگ  مادر. ک  از آینده ختر نداره. نباید ناامرد شد.  -
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 آرینا در گوشش پرچرد. صدای 

 بابا... بغل.  -

اش شدددددددددددبره خودش بود. چشدددددددددددمان  سدددددددددددیل و مو ای خرمای
 ابرو ای  ال  و پ شانن کوتا ش به رؤیا شبا ت داشت. 

 

 نوز کددابوس مضدددددددددددددددور رؤیددا  مرا ش بود. دیدددن  مددا کدده بدده 
خانه  یل صداقت وارد شده بود، امردی در دلش زنده کرد. 

 د تما  شد. اما یک ماه گذشته و ایا   ر

که مضدددددددددور  ما در خانه پدرشدددددددددو رش طوالنن شدددددددددده با ای  
ی از روشنا، آن فرشته دوست  اش ن ود. داشتتن بود، ختر

ن  دلش تنگ بود و  شدددددددددددددددنه دیدار اما روسدددددددددددددددراه بود و پای رفیر
برای دیدار معشددددددوق را نداشددددددت. ای  روسددددددرایه دردی بزرگ 

 بود که با  یچ درمانن قابل پاک شدن ن ود. 

 

 165#پارت
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ه شددد. نگران بیخ گ شیش  با چشددمان پراشددک به صددور ش خت 
را گرفته بود. از ص ح مال  کیتر داشت. انگار مک  زیادی 
غ  بدده یکبدداره درون ق اش جددا گرفددت. از وقتر رؤیددا را پدداک و 
سددددددددددال  از کمپ ت شیل گرفت، ق اش دو.اره تپرد. دلش برای 

د مادری آن چشددددمانن که النه غ  شددددده بود، آ ش گرفت. بای
ان گذشته باشد. یم  کرد تا جتر

ن گرفت و غرید:   رؤیا با نارامتر گوشی را پایی 

  ارت. دی؟ آبرو برات نیمو نیملعنتر جواب م  -

دختر ، تمومش ک . دیدی رفتار گذشدددددددددته تمری نداشدددددددددت،  -
رد  و زنده شدددددد ، تا ردی ازت  لکبازی نک . دو   ته تمو  مر

کنه. ارشدددرای نامرد رو ول گه، کمکت یمپردا کرد . ما ان یم
 ده. ک ، خدا خودش جوا ش رو یم

 با چشمان گرد شده و دریده رو به  ما فریاد زد: 

خوا . م هومددددددده؟ نیم م  کمدددددددک  یچ امددددددددالنددددددداش رو  -
ن جغد اومدی  . چره  ی    سددددددددددددتر

خودت    بار اضدددددددددددداقن
ری؟ م  یه زن مسدددتق   و    وار شددددی، نیمتوی خونه

دون  اصدددددددددددددددال چدده بدده کمددک شدددددددددددددددمددا و اون مددا ددانن کدده نیم
ن روشدددددددددددددددنددددا شدددددددددددددددک ردددده، امتردددداهر ندددددار . اون  یم خواد  ی 
 خوا .. مهر.ون ش رو به رخ  بکشه؟ نیم
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بددا مقدداومشش مک ور بدده  قدد    مددا او را بدده آغوش کشدددددددددددددددرددد. 
 نشیتن شد. با التماس گ ت: 

و  کنر . م  االن پ ش  مه  -  جدید رسی
 
برا با    یه زندگ
ی  کار یم از شددددددددهر بزرگره تو شددددددددت  کن  و درآمد دار . شددددددددت 

. با پو  که به  رسددرده یه خونه    یم تونن کار پردا کتن
 کنر  و ... با   اجاره یم

 با خش  غرید: 

ن نی برددا . یمخوا  جددانیم - جدا بمون  و بددا د  و خوا   می 
بانن ای  روزگار  رو به روز سددددددددددددراه ب شددددددددددددون . مگه الکره، 
شددددددرطون  شدددددده و گول  بزنه، بعد آد  خش.ه اون باشدددددده و 

 باباش با ف س و افاده به ما نگاه کنه. 

 به سدددددددددددددددمشش رفت. دسدددددددددددددددشش را که با مرص 
 
 ما با درماندگ

گرفت. رسش را روی   داد را به دسددددددددددددددددتمدا  در  وا تکان یم
 س نه خود قرار داد و نوازشش کرد. 

دردت به جون ، ای  آد  رو به مال خودش ول ک . ک دددد  -
ندداموس، وجهدده خونر کندده. اون مرد  نر مرفددت رو بدداور نیم

ن و فکر  برای خودش سدددددداخته.  مه اسدددددد  دکتر روش گذاشددددددیر
، جنت منه. یم ن  کین
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. اون  چرا  مددددده بدددددایدددددد م  - ن وضن به  و ت  و لعندددددت کین
کنه. گ ت، ا ه کاری کن  به روشدددددددنا برسدددددددده،  ر کاری برا  یم

مدده و  م شددددددددددددددددده  ن  قددد کرد ، گ ددت برادر بزرگتر وقتر بددا آرمی 
 مراقبمه... 

ن س  مرقر کشدددددددرد و با گریه دسدددددددت لرزانش را نشدددددددان داد و 
 ادامه داد: 

ده. م  یددددده بدددددار مدددددال  بدددددد بود و االن جواب ت  ن  رو نیم -
سددددرد ... از مرگ ترسددددرد  و خود  رو به قرص خورد . آره تر 

ارشدددرا رسدددوند  تا بدون اینکه به ک ددد مرقن بزنه نکات  بده. 
مهر.ون شدددددددد. از  خواسدددددددت مرب بزن  تا آرو  شددددددد . درددل 
ن  رس مهر.ونره و  اشقش شد .  کرد  و از د ن  پرید، آرمی 

دیدمش... به خدا گ ت ، کاش شدددددددو رخوا ر  ن ود تا کمتر یم
گوش  خوند، ا ه دوسشش دار ، تالش کن    اون  وضن توی

تا به دسدددددددددددددددشش برار . اول جدی نگرفت  اما اون  وضن مدا  
تماس گرفت و زیرگوشدددددد  ویزویز کرد. طوری مرب زد، باور  
شدددددددددددددددددد، مق  رو بددایددد بگت  . آره من  بددد بود . امددا تمددا  اون 

 زیررس ارشرای نر نقشه
ب بود.  ا و فرا   کردن اون پارنر رسی

ن بود که ا ه اون فر یم  که گرفت، برای سددددددددددددددداکت کردن آرمی 
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ن مرب گوش نیم ن داد، اونو مکازی منشرسی یمآرمی  کرد. آرمی 
ن ترسرد و کنار کشرد.   از  می 

. خودت رو انقدر یم - دون ، دختر ... اینا رو دیشددددددددددددددد  گ تر
ای  ذاب نده. برا از ای  خانواده دور باشددددددر . االن با سددددددابقه

. دون ، که  مه از م  یم ن  م اله مرب تو رو باور کین

 به مو ایش 
 
رؤیا با دیدن مهر.انن مادر، کیم نر  شددددددددددددد. چنا
 کشرد. دور خود چرهن زد و درمانده گ ت: 

 نکبت. مال  از خود  به     -
 
خسددددددته شددددددد  از ای  زندگ

 داره خدانی یمیم
کنه. خوره. م  بده شد  و اون  وضن

ببیندده مددال  و تددازه تهدددیددد  کرده چون طالق گرفت ، م 
خواد بکنددده. خوا ، ببین  چددده غ   یمآره. یمرو جدددا یم

باید اون ماشدددددددددددددیتن که به  و ده داده بود رو بخره. قرار 
بود،  رجا ک  آورد  و  شددت  خا  بود اون  شددت  باشدده. 

ن برادرت  ششت .  مش یم  گ ت،  ی 

 

 166#پارت
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ش زد و زیر گوشدددددددددددددددش بوسددددددددددددددده ای روی مو ای دو رنگ دختر
 کرد: زمزمه  

آرو  باش  ایز ، چوب خدا صدا نداره، بزنه دوا نداره.  -
ن دنرددا جواب کدداراش رو  ن بدداش،  ر کس توی  می 

مطمی 
ه. دیگدده بدده ای  مورد ایمددان اورد . خدددا رو شدددددددددددددددکر یم گت 
کن ، روشدددنا گولش رو نخورد. تو     اقل باش و برا یم

 از ای  شهر بری . 

 و با درد نالرد: صورت پراشکش را روی س نه مادرش فرو برد 

ن بار از ای   اقل  - روشدددددددددددنا  م شددددددددددده  اقل بود. برای اولی 
بودنش خوشدددددددد ال  که گول ای   وضن رو نخورد. کاش 

ب یمشددددددددددددددددد . اون نر زودتر از خواب برددار یم گ ت، رسی
ی . اون   اشددددددددددد  روشدددددددددددنا بود. برای  مقمون رو باید بگت 

ن م  غصدددددده یم دددددا چشددددددمشددددددون  می  خورد . چرا  مه  رسد
دیددددددد. من  دل  و ک ددددددددددددددد نیما بود و م دنبددددددال روشدددددددددددددددندددددد

خواسددددددت دیده  شدددددد ، یا دوسددددددت  داشددددددته باشدددددده. راه یم
 اششباه رفت ، مردون ... 

کرد، زمددان ی رؤیددا، ق دد   مددا را مچددالدده یمبددا اینکدده  ر جم دده
 انتقاد ن ود. رسش را بوسه باران کرد و گ ت: 
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 ایزدل  تو  م شددددددددددددددددددده برای مددددا  ایز بودی امددددا خودت  -
روی خوا رت مسددددددددداس بودی، ندیدی. ندیدی. از  س 

االن   ، جون  به جونت وصددد ه. روشدددنا   ،  اشدددقانه 
 تورو دوست داشت. 

با چشدددددمان پراشدددددک به د ان مادرش چشددددد  دوخت و زمزمه 
 کرد: 

 دیگه دوست  نداره. اون  دیگه دوست  نداره...  -

 آینده رو ک  ندیده. اون  ق اش آرو  گرفته...  -

و به سددا ت نگایه کرد. در برابر نگاه به آنن از مادر جدا شددد 
متعکددد  و کنککددداو  مدددا، شددددددددددددددددددالش را از روی دسدددددددددددددددتددده مبدددل 

 برداشت و گ ت: 

 گرد . م  زود بریم -

 مددا ترسددددددددددددددددان بدده دنبددالش دویددد و بددازویش را در آسدددددددددددددددتددانده در 
 گرفت. 

ای نک . دل  ری مدددادر؟ تورو خددددا کدددار  کوالندددهککدددا یم -
 . شورنزنه. از ص ح توی دل  رخت یمشور یم

 ن شخندی زد و گ ت: 
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ی بد ن سدددددددددت. شددددددددداید فردا روز  - ن بذار رخت  شدددددددددورن، تمت 
ن کشدددددددرده  خونر باشددددددده.  ر پادشددددددداه ظالیم روزی به پایی 

ای یم شددددده. ارشدددددرا زیادی متو مه. اون  باید مول م ، رسن
ن  که به شددددددددما گ ت ، تمو  کاری که کرده رو بکشدددددددده.  می 

زی توی  ا کار ارشرا بود، خرال  رامته دیگه رااون نقشه
 ق ب  ندار . 

 دسشش را کنار کشرد و ک ش پوشرد. 

ر  رساغ دختر  و یه گوشه وقتر ارشرا رو به زیر کشرد ، یم -
 یم

 
ی از دنرا نیمای  کشددددددددددور تنها زندگ ن خوا . کنر . دیگه چت 

ای  دنرا و آدماش باشددددددددده برای دیگران. فهمرد  سددددددددده  م  از 
 دنرا،  ر م ن ست. 

  ایز  نرو...  -

ن شدددددددددددددددتاب از پ ه رؤیا با   روی زمی 
ن رفت.  ما با نگرانن  ا پایی 

 ارشرا نشست. ق اش به شدت یم
 
کش.رد. ختر از م ل زندگ

دانسدددددشند، ارشدددددرا نزدیک برمارسدددددتان نداشدددددت.  مه فامرل یم
ماند. به آپارتمانن اجاره کرده و ب شددددتر در آپارتمان خودش یم

 فت. سختر خود را به سمت گوشی کشرد. شماره اممد را گر 

؟  ر جا  ستر برو خونه ارشرا.  -  اممد آقا ککانی
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 اممد با نگرانن گ ت: 

 هم شده؟ مشکیل برای ارشرا پ ش اومده؟ -

 ممکنه مشکیل پ ش براد.  -

 ِد مرب بزن، دق  نده.  -

تمو  کارانی که رؤیا کرده بود، نقشدددددددددده ارشددددددددددرا بوده. االن که  -
ره، داره یم رؤیدددا طالق گرفتددده، رفتدددار بددددی بدددا رؤیدددا داره. رؤیدددا 

رساغ ارشدددددددددددرا. دل  آشدددددددددددش.ه... تو رو خدا برو آپارتمان ارشدددددددددددرا. 
 آدرس بده من  برا . 

 اممد ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

ای تو تددا گ بددایددد بکشدددددددددددددددر ؟ م  االن توی  - از دسددددددددددددددددت دختر
خواد شدددددددددددددددمدددا ر ، نیمگددداراژ . بدددایدددد بدددار ت شیدددل بدددد . خود  یم

 .  برانی

 ترس  دیر شه. خریل نگران . یم -

 

 167پارت#
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س اون دختر   ریته - دد من  ت از  س خودش بریمنتر آد.  رسد
ش. د وانی    بدداشددددددددددددددددده مددا نیم

تونر   یوال ن سدددددددددددددددددت کدده بتر
 دخالت کنر . 

؟ - ن  یعتن هم ای  مرب؟ بذاری   مو ترکه پاره کین

 شاید دختر تو ا ل ترکه پاره کردن باشه، ارشرا  اق ه.  -

گ ! آدرس بده شی م  هم یمای بابا. انگار شما متوجه نیم -
 خود  بر . 

یدددد. خواد بریدددد اونکدددا آبروی بچدددهر . نیمخود  یم -   رو بتر
ا برای شما  ادی باشه، برای ما  ادی ن ست.  ن  شاید ای  چت 

ه شدددددددددددددددد. با  تماس قطع شدددددددددددددددد و مات و م هوت به گوشی خت 
 یل    اظهددار  نگرانن بددا پدددرشدددددددددددددددو رش تمدداس گرفددت. وقتر 

اطال  کرد، ناامرد روی مبل ر ا شد. نگا ش را به سق  نر 
 دوخت و زمزمه کرد: 

د . خودت مراقاش باش.  -   رو به تو ستم
 خدایا دختر

 

داد. انگشددددشش را روی زنگ گذاشددددته بود و با مرص فشددددار یم
 بعد از دقایقر صدای خشمگیتن لبخند روی لاش آورد. 

   کردی. نگ بردار، دیوونهاون صابمرده رو از روی ز  -
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ای  در  صدددددددددددددابمرده رو باز ک  تا ای  بار به جون در آپارتمان  -
 نر تاد . 

با ش ردن صدای ترک و باز شدن در، با خش  وارد آپارتمان 
شددد. از بغض فروخورده گ شیش در گرفته بود اما م ک  قد  

داشدددددددت. وقتر  شدددددددت در رسدددددددرد، با مشدددددددت به در کش.رد. بریم
.ه اول  تما  نشدددده بود که ارشدددرا در را باز کرد و با پوشددش ضن

نددامندداسدددددددددددددددتر در برابرش قرار گرفددت. بدددون رسی  و خکددالددت بددا 
 مشت روی س نه  ریانش کش.رد و او را  ق  راند. 

 خریل خودت رو زرنگ فری کردی، آره؟  -

وارد آپارتمان شددددددددددددددددد و به اطراب نگایه انداخت. دو فنکان 
ن کرد. ن شددددخندی زد دسدددتر میوه نگا ش قهوه و دو پ ش را تت 

 و گ ت: 

ن که ِپرش دادی در رو باز  - ، آشددغال؟  می  مهمون داشددتر
 کردی؟

 اش کشرد و گ ت: ارشرا دستر مران مو ای آش ته

 به تو ر.  نداره.  -

 دست به کمر زد و گ ت: 
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آره بدده م  ر.  نددداره تددا وقتر کدده آد  بدداشی و مق  رو  -
 بدی. 

ون داد و غرید: ابروی ارشرا باال پرید. ن سش را با   مرص بت 

کدو  م ؟ بونی که به دماغت خورده، کباب ن سدددت، خر   -
. داغ یم ن  کین

اون کدده نوش جون خودت. بددا    یدده معددام دده کردی . قرار  -
ن رو از روشنا جدا کن  و زنش  ش ، تو    م  و شد م  آرمی 

 .  ساپورت کتن و کمک  کتن

به سددددددددددددمت  ت اونر دسددددددددددددشش را در  وا تکان داد و ارشددددددددددددرا با نر 
خانه رفت و گ ت:  ن  آشتم

 تا ساپورتت کن . توی  رزه با طالق نر  -
ن موقعت، گند  شی 

زدی به تمو  آرزو ا . بهت  شدددددددددددددددددار داده بود ، دسددددددددددددددددت 
 نگهدار... اما توی امم  انگار خر گازت گرفته بود... 

. م  توی اون خونه، روزی  زار.ار مرد   - خ ه شدددددددددددو  وضن
 ش رد ، نر و زنده شد .  زارجور ت قت  و 

ن نر کرد  تو ی  غت 
و موند . به م  چه تو  رضددددددددددددده نداشدددددددددددددتر دل روشدددددددددددددنا رو به 

 دست براری. 

 چشمان به خون نشسته و پرخش  ارشرا به او دوخته شد. 
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 کردی، ب ه رو داده بود. ِد لعنتر ا ه یه ماه صتر یم -

ای پرتمسخر کشرد، رؤیا خندهدر ما  که لیوان آنر را رس یم
 رسداد و گ ت: 

تر از م  بود و گول توی اب  س رو نخورد. روشدددددددددنا  اقل -
دل  خنک شدددددددددد به آرزوت نرسدددددددددردی. روشددددددددنا لراقت یه 
. تا جواب ب ه ش ردی،  مرد واق  رو داره نه توی  وضن

 ...   رزه بازی راه انداختر

ون   بود و او را به سدددددددددددددددمت بت 
سدددددددددددددددریل م ک  ارشدددددددددددددددرا نا هانن

خانه پرت کرد.  رکل ن ر ش به دیوار  ن  شددددشش خورد و آشددددتم
اش ب ند شدددددددد. ارشدددددددرا رو.رویش ایسدددددددتاد.    ب ندی از سددددددد نه

ه شددددددد و درسددددددت شددددددبره یک خون آشددددددا  به چشددددددمان رؤیا خت 
 غرید: 

، فددکددر کددردی دو روزه تددر  کددردی، آد   ددرزه -
 
ی مدد ددنددا

ن یه سوسک فاضالب  ، زیرپا   ی 
شدی؟ زیادی زر بزنن

 کن . ت یمله
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اس کش.ردددد و او را ر سددددددددددددددد ندددهرؤیدددا بددده خود آمدددد. بدددا مشدددددددددددددددددت ب
  ق  راند. کیم

ن فردا یمآشددددددددددددددددغددددددددال  وضن آبروت رو یم - آ  بر .  می 
گ . برمارسدددددتان و ج وی  مه  مکارات از  مه کارات یم

فکر کردی، الکردده؟ م  بدددنددا   شددددددددددددددد  و تو توی سددددددددددددددددایدده 
ن امروز  مدددده  ا ن سددددددددددددددددددت.  می  ، از ای  ختر ؟ نخت 

بمونن
 ماجرا رو برای مادر  گ ت ... 

را به رسهن تغیت  رنگ داد. با خشددددددددد  گ وی او را به رنگ ارشددددددددد
د.   چنگ گرفت و فرسی

  ار . ت نیم  ریته چه گیه خوردی؟ زنده -

 دونه اینکا ... جرأت داری به  دست بزن. مادر  یم -

با دسدددددت آزادش سدددددریل دیگری بر صدددددور ش کش.رد. جیغ رؤیا 
در فضدددددددای آپارتمانش پرچرد. او را به سدددددددمت وسدددددددط پذیرانی 

ن پرت شدددددددددددددددد.   پرت کرد. رؤیا چون پرکایه ت وخوران روی زمی 
نگاه ارشددددرا شددددرطانن شددددد.   شددددش را در او  به    زده بود و 
ی  فرصدددددددددت برای تالقن بود. مانتوی ج و بازش کنار  ماال بهتر
رفتدده بود و تددار کوتددایه نریم از بدددن ب وری ش را بدده معری 
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و، نمایش گذاشدددددددددددددددته بود. با دیدن بدن خوش فر  و دلر.ای ا
  وش از رسش پرید و برق شهوت در چشمانش جهرد. 

ت کن . ماال ی تو، زیرپا لهمر ه که قبل از چشدددددددددددددددردن مزه -
. یم تون  جای که روشدددددددددددنا رو از دسدددددددددددت داد ، تو که  سدددددددددددتر

 روشنا از تو کا  بگت  . 

کشمت. خودت شو میوون. دسشت به م  بخوره، یمخ ه -
هیم ن  انگت 

 ش  دار ... دونن

؟ با ای   رکل تراشددددددددددرده و صددددددددددورت یمبا هم  - خوای بک ددددددددددی
 خوشگ ت یا با ای  دستای ظری  و ق یم؟

ن نر  ن شدددددددددددددددددد. ومشدددددددددددددددددت رسارس رؤیدددا بدددا ترس از روی زمی  خت 
جا بکشددد. ارشددرا با وجودش را فرا گرفت. قرار ن ود کار به ای 
تما  گذاشددددددددت و مانند دیدن  کس العمل او، مرفش را نرمه
 گرسدددددددددددنه به سدددددددددددمشش  کو 

 
برد. رس ت  م ش رؤیا را  گرگ
ن  گت  کرد.  رکل درشدددت و سدددنگی ش توان  ر مرکتر را از زمی 

ه شدددددددددددددددد و  او گرفت. ارشدددددددددددددددرا با پوزخندی به صدددددددددددددددورت او خت 
 خ  وانه گ ت: 

. کن ، از روشدددددددددددنا خوشدددددددددددگلاالن که دقت یم - تر   سدددددددددددتر
 که داری، مخصدددوصدددا ای  چشدددمای وم دددی و خوش

 
رنا

  بره... دل  ر مردی رو به تارا  یم
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رؤیا با خشدددددددددد  خودش را تکان داد تا او را  س بزند اما سدددددددددد نه 
 ای  ریضددددش تما   رکل او را در بر گرفته بود. په  و شددددانه

ه شد و گ ت:   با مرص به صور ش خت 

کشدددددددددددددمت. به جون مادر  ا ه میوون بازی در براری، یم -
س،  ن برای از دسدددددددددددددددت دادن ندار . از م  بتر م   یچ چت 

 ارشرا. 

رسش را ج و برد. ز.دددددانش را روی صدددددددددددددددورت پوزخنددددددی زد و 
 پریده و ترسان رؤیا کشرد و گ ت: رنگ

ی شی و خودت ای. کاری یماوو ... خوشمزه - کن ، مشتر
 التماس کتن تا لمست کن . 

 بدددده گریدددده افتدددداد. رجز خواندددددن اتری در ای  ک تددددار وم دددددددددددددددی 
 نداشت. 

 آشغال  وضن ول  ک . اصال م  غ ط کرد . بذار بر .  -

؟ کددددده بدددددا    - بدددددذار  بری کددددده دو.ددددداره بردددددانی و رس   وار شی
تونن خوای؟ فکر کردی ارشدددددددددددددددرددددددددا جوجدددددددده فکولردددددددده و یمیم
ی.  وضن م   تر از خودت ... السکوت بگت 
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سنگیتن  رک ش روی ق سه س نه، ن سش را بند آورده بود. 
 ددددایش را بدددده لرز انددددداخددددت. آب ترس و ومشددددددددددددددددددت مددددا رچدددده

 جیغ کشرد:  د انش را به صورت ارشرا پاشرد و 

خواسددددددددددددتر ب ند شددددددددددددو آشددددددددددددغال. ن سدددددددددددد  بند اومد. ا ه یم -
س ، ترسرد ... ول  ک .   بتر

ن برد و گوشدددده مانتشیش را به  ارشددددرا با شددددهوت دسددددشش را پایی 
ب کشرد. دسشش را زیر تار س رد برد و گ ت:   ضن

ن ک  و بردددا و ای  - جوری بدددا   کندددار بردددای . تو از م  تمکی 
بدن ن سدددددددددددددددت، در م  سددددددددددددددداپورتت کن . مر  ای  ت  و 

 مرست رابطه بمونه؟

رؤیدددا  قش گرفتددده بود.  ر چددده خورده بود، تدددا د دددانش بددداال 
 رم  جیغ زد: آمد. نر 

. کمک... کمک.  -  ول  ک   وضن
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صدددای فریادش را با دسددتر که آزاد بود، خ ه کرد و با دسددت 
دیگر به مریمش تعری کرد. دسدددددددددددددددشش به  ر قسدددددددددددددددمت که 

شددددددددد. پوسددددددددت بدنش ش سددددددددیخ یمشددددددددد، مو به ت کشددددددددرده یم
دون شدددددددددددده بود. با گریه رسش را به چپ و راسددددددددددت تکان دون
 داد. یم

 نه... نک . نه...  -

داد و وس تما  وجودش را ت ت ارشدددددددددددددددرا به کارش ادامه یم 
ل خود گرفتدددده بود.  ر  ن سدددددددددددددددش  بدددددن نر 

رم  رؤیددددا را کنتر
اب یمیم کرد. زمددانن کدده ل ظدده سدددددددددددددددوزانددد و غریزه او را سدددددددددددددددت 

 نی کامل رسرد، با صدانی لرزان گ ت: کامکو

 خوامت.  رزه کوچولو... جوون... رؤیا یم -

داد. خشدددد  و ن رت از ای  مرد ق اش او لذت برد و رؤیا جان 
د. اشدددک از گوشددده چشدددمش راه باز کرد. دیگر از  ددی را در   فرسد

مال به سدددق  چشددد  دوخت. مقاومت دسدددت برداشددت و نر 
وز ماجرا یم ید، گردن او را گاز گرفت و دارشددددددددددددددرا که خود را پت 

 ددای آخرش را در گردن او ر ددا کرد. رؤیددا چون گیل پرپر ن س
ش را  ن شددد و ارشددرا از سددسددتر او کمال اسددت اده را برد.  مه چت 
باخت. پ   روی    گذاشت و در خود فرو ریخت. صدای 

 زنه، نرو(. مادرش در گوشش پرچرد، )دل  شور یم
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ن  سدددددددددددددددیل که در ارشدددددددددددددددرا به رس ت گوشی خود را از ر  وی مت 
نزدیک ش بود برداشدددددددددددددددددت و از ت  بر ندده او و خودش  کس 

 دددایش را از    بددداز کرد و بدددا دیددددن گرفدددت. رؤیدددا بدددا درد پ ددد 
گوشی تکدددانن بددده خود داد. ارشدددددددددددددددردددا کددده انتظدددار ای  مرکدددت را 

 نداشت، تعادلش را از دست داد و به  ق  ت و خورد. 

ب. ت  به روت براد نر  -  رسی

 مو ایش کشرد و گ ت:  ارشرا دستر روی

ریز . بد موقع رسردی،   ش امروز  برات یه مر یون یم -
ان شددددددددددددددد. نه م  از تو نارامت   رو کوفت کردی. االن جتر

. طوری  کس گرفت  که نتونن نه تو یم تونن مرب بزنن
، قسددمتای  . فکر نکن  دوسددت داشددته باشی زرم ت بزنن
 خصدددددددددددددددوض بدنت رو آقاجون و  ایزو بابا  و خانواده

 ... ن  ببیین

اش را رؤیا بدن پردردش را به آرایم تکان داد و لباسدددددددددددهای پاره
 به دور ت ش کشرد. 

 زاده، خدا لعنتت کنه. مرو  -

خودش را  ق  کشرد و به مبیل که نزدیکش بود، تکره داد. 
 ایش را به لرز انداخته بود. سدددددددددددسدددددددددددتر بعد از رابطه ما رچه
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ای شددرطانن رسداد و خندهای  لرزش از دید ارشددرا دور نماند. 
 پاسخ داد: 

ای بعد از نگو خوشدددددددددددددددت نیومده. آخه کدو  دختر  رزه -
تونددده خودش رو م ظ یکبدددار مزه چش کردن رابطددده، یم

ن اف یج  کندده. اون  تو کدده ای   مدده مدددت برای اون آرمی 
ی رو کدده موس ن موس کردی و نددااددا  موندددی. م  اون چت 

ن یم  تر... و جذاب خواستر بهت داد . تازه خش از آرمی 

ن ب ند شدددددددددددد و شددددددددددد وارکش را پوشدددددددددددرد. به سددددددددددمت  از روی زمی 
خانه رفت و گ ت:  ن  آشتم

، پول به مسدددددددددددابت  - خوشدددددددددددمزه بودی.  روقت مزه باشی
ریز . ماال    پاشددددددددددو ت  لشددددددددددت رو جمع ک  و برو به یم

ستونن که بودی.    مون قتر

گوشی را برداشدددت و بعد از مرکت انگشدددتانش روی مان تور، 
 کنار گذاشت وگ ت: گوشی را  

تر تا ماال به  سدددددددددددددددشت واریز شدددددددددددددددد. از م  خوش مسدددددددددددددددابت -
 خورده؟ 

ن بری.  - ی. الیه زیر ماشی   الیه بمت 
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آد. پاشدددددددددددو تا ب شدددددددددددتر از ای  به مرب گر.ه سدددددددددددراه بارون نیم -
خوار نشدی، گورت رو گ  ک . وگرنه م  انقدر خوش اشتها 

  ست  که بار دیگه رساغت برا . 

ه مانتوی پاره و تانم که از رسشدددددددددددددددانه جر خورده رؤیا با گریه ب
 بود، نگاه کرد. 

 لعنتر چه جوری بر  خونه؟ -

 

 170#پارت

 

 

 ن م کرد و با اسدددددددددددددتهزاء رس تکان داد. دسدددددددددددددتر رویارشدددددددددددددرا نچ
 اش کشرد و گ ت: چانه

 رفتر خونه دوسدددددددددددددددشت و یم -
 
تونن به مادرت زنگ بزنن و با

ن جا بمونن تا فردا برات لباس بخر . لباس     شدددددد  رو  می 
اشددانشیون لذنر که به  دادی. خریل دوسددت داشددت  یه رابطه 

 خش  رو تکر.ه کن ... 

. ک تاری نه از میوون    بدتری. خ ه - شو... تو یه میوونن
 ...  لکتن
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تو ف ش بده م  بر  تکدید قوا کن . برای سددددددددددددددددانس بعد.  -
  ر هم ب شتر ف ش بدی باید رسویس ب شتر بدی. 

خانه رفت و رسش را داخل یخچال فرو ارشدرا به سدمت آ ن شدتم
 برد. 

خش  و مقارنر که وجود رؤیا را در برگرفته بود، او را به کوه 
آ شدددددددد شددددددددان تبدیل کرد. نگا ش روی جاااردی که روی کانتر 

ه ماند.   بود، خت 

ون   به آنن فکری به    ش رسددددرد. ارشدددرا قویط آبمیوه را بت 
 سدددت و دیگر یم کشددددرد و در ما  که در یخچال را با دسددددت
  ششش به رؤیا بود، آبمیوه را رسکشرد. 

 رؤیا از فرصت است اده کرد. 

خانه رسدددددداند. قبل از ای   ن که ت  پردردش را پرشددددددتاب به آشددددددتم
ارشرا متوجه رفتار او شود، کاردی از روی کانتر برداشت و به 

 سمشش مم ه کرد. 

ن آورد و متوجدده کددارد شدددددددددددددددددد،  ارشدددددددددددددددرددا تددا قویط آبمیوه را پددایی 
دسددددشش را پ ش آورد. رؤیا رسیعتر از او با خشددددونت تما  کارد 

 را در شکمش فرو کرد و جیغ کشرد. 

 کشمت. آشغال  وضن برو به جهن . گ ت ، یم -
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ارشددددرا از درد فریادی کشددددردی و در میتن که به سددددمت شددددک  
 شد، او را به  ق   ول داد. خ  یم

ه به  ق  رؤیا با ف  دددی که با فریاد برز.ان آورد، در ما  ک 
ون کشرد. پرت یم  شد، کارد را بت 

ن خ  شدددددد. شدددددوکه بود و باور   ارشدددددرا نعره کشدددددرد و رو به پایی 
.ه  ای که خورده بود، برایش سخت بود. ضن

.دددده ای دیگر زد. خون روی رؤیددددا از بهددددت او سدددددددددددددددود برد و ضن
 صور ش پاشرد و نعره ارشرا در فضا پرچرد. 

-  ...  بمت  آشغال  رزه. بمت 

 صدای زنگ آی ون در مران فریاد آن دو گ  شد. 

ای که  شددددددددت در ایسددددددددتاده بودند و فریاد صدددددددددای افراد غریبه
( در رسش مدداننددد یم کشدددددددددددددددردددنددد، )دررو بدداز کنرددد. آقددای دکتر

  مهمه پرچرد. 

ارشددرا ت و خوران به سددمشش آمد. با دیدن چاقو که در ق سدده 
 اش فرو رفته بود، خندید. س نه

 و ب ندتر شد. دور خود چرخرد و فریاد زد: اش ب ند خنده
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ن بار یه کار درسدددددددددددددددت انکا  داد .  - کشدددددددددددددددتمت. برای اولی 
 ا... م  به تنهانی یه ک تار رو کشددددت . یه ک تار  مسددددایه

 ک  شد...  ورا... 

کرد و باال ت اوت   ه ه یمپرچرد و نر صدددددددا ا در گوشدددددش یم
ن یم سدددددددمت  پرید. ارشدددددددرا در آخری  ل ظه خودش را بهو پایی 
 او کشرد. 

خون زیادی از دسددددددت داده بود و شددددددوگ که بر او وارد شددددددده  
ن افتددددداد و مچ پدددددای رؤیدددددا را  بود، ف کش کرده بود. روی زمی 

 گرفت و م ک  کشرد. 

ب زیددادی از  شددددددددددددددددت روی  رؤیددا کدده در مددال خود ن ود، بددا ضن
ن افتاد و صدای باز شدن در را نش رد.   زمی 

 

 

 171#پارت

 

 چشددددددددددددمانش را 
 
گاه ماسدددددددددددداژ داد و رسش را به تکرهاز خسددددددددددددتا

صددددددددددند ، تکره داد. آخری  صدددددددددد  ه پایان نامه را تایپ کرده 
بود. لبخندی روی ل  نشاند و دستانش را رو به باال کشرد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 741  

ی  وارد اتاق شدددددددددد. با مهر.انن شدددددددددانه اش را ماسددددددددداژ داد و شدددددددددت 
 گ ت: 

؟خسته نباشی دختر . نیم -  خوای بخوانر

ای کشدددددددرد و وازده بود. خمرازهبه سدددددددا ت نگاه کرد. نزدیک د
 گ ت: 

خواب . دیگدددددددده رم  برا  نمونددددددددده. شدددددددددددددددمددددددددا چرا االن یم -
 برداری؟

ی  کالفه رسی تکان داد.   شت 

بددره. وقددتر تددو بددرددددددددداری، دلدد  دوندد  چددرا خددوابدد  نددیمنددیم -
 خواب . پ شته. بخوانر من  یم

به ای   مه م بت لبخندی  می  زد. از روی صدددددددددند  ب ند 
ی  را در آ غوش کشرد و بوسرد. دلش برای مادرش شد و شت 

ی  جایگای  خونر بود.   تنگ شده بود و شت 

-  .  ممنون که انقدر مهر.ونن

ی  ن س  مرقر کشرد و گ ت:   شت 

شدددددددددددداید باور نکتن اما خریل ب شددددددددددددتر از اونن که فکرش رو  -
، دوسشت دار .  مش مس یم کن  ا ه دختر داشت  کتن

 به اندازه تو دوسشش داشت . 
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گوشی  ر دو را متعک  کرد. با بهت به    صدددددددددددددددددای زنگ  
نگاه کردند. سددددددددابقه نداشددددددددت، ک دددددددد نرمه شدددددددد  با او تماس 
د. با دیدن شدددددددددددددددماره مادرش با  ک ه تماس را برقرار کرد.  بگت 

که ب ه را بگشید، صددددددای گریه مادرش در گوشدددددش قبل از ای 
 پرچرد. 

خوا ر شدددددی. برا روشددددنا، برا... بدبخت شددددد . برا که نر  -
 تو ک  رو ندار . که جز 

 ایش منکمد شددددددددددددددددد. یداد رؤیدا ق اش را به تپش خون در رگ
 انداخت. با صدانی که از نگرانن به لرز افتاده بود، پرسرد: 

 هم شده مامان؟ رؤیا هم شده؟ -

 بدبخت شد . روشنا فقط برا.  -

ن ت ریر رنگش پرید. و دستانش به لرز افتاد. تکره اش را به مت 
ه بود. مان تور لپداد. نگا ش به ص  ه   تار خت 

 مامان بگو هم شده؟ جون به لب  کردی!  -

رد. خاک بر رس  شد... رؤیا داره یم - ه... ارشرا مر  مت 

ش رد. شوکه مران گریه و زاری مادرش جمالت را نام هو  یم
شدددددددددددددددددده بود. بغض راه گ شیش را گرفدددت. بددداور ای  کددده رؤیددا را 
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ی  ش را یمتر از آنن بود که فکر دیگر نبیند، سدددددخت کرد. شددددت 
 با دیدن مال و روز او، بهشش را کنار زد و با نگرانن پرسرد: 

 هم شده؟ چرا رنگت پرید؟ -

 با شو  و بهت به گوشی اشاره کرد: 

 دون . رؤیا... نیم -

ون راه باز  بغضدددش ترکرد و اشددددک از چشددددمان سددددرا ش به بت 
 کرد. رسش را کالفه تکان داد و از مادرش پرسرد: 

توضیح بده هم شده؟ رؤیا چش شده؟ االن مامان واضح  -
؟  ککانی

 کرد. وای ارشرا... برمارستانن که ارشرا کار یم -

 با ترس پرسرد: 

 مامان، ارشرا چه ر.  به رؤیا داره؟ کامل بگو هم شده؟ -

ن  - ن رو یممددال  بددده روشدددددددددددددددنددا. برددا  می  فهیم. برددا جددا  مدده چت 
 مادر... 

ریاد آشدددددنانی را ی مادرش او  گرفت و صددددددای فصددددددای گریه
 در مران صدای گریه او ش رد. 
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ه، وگرنددددده خود  بدددددا  - د دددددا ک  رؤیدددددا روی اون تخدددددت بمت 
کشمش. نمک به مروما ای  بود جواب دست خود  یم

 خش.رای م ؟ کاش  یچ وقت شما فامرل ما ن ودید... 

ون آمد. صددددددددای فریاد اممد  مراه با گریه بود.  از شدددددددو  بت 
 با ترس فریاد زد: ومشت رسارس وجودش را گرفت. 

مامان دق مرگ  نک . بگو هم شدددددددده؟ آخه رؤیا و ارشدددددددرا  -
 چه ر.  به    دارن؟ 

خواسدددددددددددت. زد و از مخاطاش بخشدددددددددددش یممادرش ضدددددددددددکه یم
 ای  ا و التماسشدددددددددددددد رد. مران ضددددددددددددددکهانگار صدددددددددددددددای او نیم

ن آورد و مددددات و  مددددادرش، گوشی قطع شددددددددددددددددددد. گوشی را پددددایی 
ه شدددددددددددد. رسگرکه  ی  خت  داشدددددددددددت اما ا مرت م هوت به شدددددددددددت 

 نداشت. دسشش را روی پ شانن گرفت و با گریه وا شیه کرد: 

 دی؟رؤیا هم کار کردی؟ رؤیا چرا انقدر  ذابمون یم -
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ی  دستان رسد و لرزانش را گرفت و با دلهره پرسرد:   شت 
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ی جون به ل  شدددددددددددددددد ، بگو هم شدددددددددددددددده؟ صددددددددددددددددای گریه -
 مادرت ق ب  رو لرزوند. 

ی  نگاه کرد و زمزمهبا چشمان پراشک   وار گ ت: به شت 

ه، ارشدددددددددددددددرددا مرد. دون . مددامددان گ ددت. رؤیددا داره یمنیم - مت 
صددددددددددددددای فریاد  مو اممد رو شددددددددددددد رد  که رس  مامان داد 

 کشرد. یم

ی  با ترس روی گونه  ی خود کش.رد و گ ت: شت 

. ای  دیگدده از ککددا اومدد؟ یددا خدددا خودت کمدک  - یددا پرغمتر
 ک . 

ایش را به چنگ کشددددددددرد. مال روی صددددددددند  نشددددددددسددددددددت. مو 
 کرد. تهش  دلش را زیرورو یم

ن االن بر  تهران.  -  باید  می 

 آ . من  یم -

 آخه شما با ای  س  و سال براتون سخته...  -

  رچ  سخت ن ست. دل  تاب موندن نداره.  -

.ت بهار نارن ر به خورد  ی  لیوان رسی بعد از چند دقرقه شددددددددت 
که خودش را پردا بعد از ای روشدددددددددددددددنا داد تا مالش جا براید. 
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کرد و به ا صددددا ش مسدددد ط شددددد،  ردو رایه فرودگاه شدددددند. 
دل روشددنا تاب ماندن نداشددت. تپش ق اش کش.نده و پرترس 
بود. وقتر درون تاک ددددددد جا ت  شدددددددد، با گوشی مادرش تماس 
گرفت اما پاسددددددددددد ن نشددددددددددد رد. به خانه پدر.زرگش زنگ زد، باز 

را مرده باشددددددددد یا رؤیا رو به    ناامرد شددددددددد. باور ای  که ارشدددددددد
مرگ، برایش مانند فتح ق ه قاب، ناباور و دور از     بود. 

داد، شددددددددددداید مادرش اغراق کرده باشدددددددددددد. به خود امردواری یم
ن بار شماره ارشرا را گرفت. وقتر بوق  ای ممتد در برای اولی 

گوشددددش پرچرد، اشددددک از چشددددمانش رسازیر شددددد. مال تهش  
شددددددددددددددددددد. رسمدددا در تمددددا  ت ش مورمور یم امددددانش را بریددددده بود. 

ی  روی دسدددددددددشش  وجودش نشدددددددددسدددددددددته بود. دسدددددددددت رسِد شدددددددددت 
 نشست. نگا ش را به صورت مهر.انش دوخت. 

شددددددددددده،  مه. مگه الکره؟ ارشدددددددددددرا مرده باشددددددددددده و باور  نیم -
 رؤیا... 

کدده چرخرددد از مرگ خوا ر جوانش بگشیددد. بددا ای ز.ددانش نیم
انکامرد اما در از او نارامت بود و قهرش دو سدددددددددددددددال به طول 

زوایای پنهان ق اش، دلش برای خوا ری که روزگاری برایش 
که مرب مادرش درسددت باشدد  ایز بود، خون شددد. فکر ای 

و دیگر صددددددورت رؤیا را نبیند، ق اش را به درد آورد. بغضددددددش 
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ن  ی  با سددددنگی  د. شددددت  ، آرا  گت  ن  بود که با اشددددک ریخیر
تر از آنن

زش کرد و به آرایم دیدن چشدددددددمان پراشدددددددکش صدددددددور ش را نوا
 ل  زد: 

ی نیم - ن شدددددددده، غصدددددددده نخور  ایز . شدددددددداید انشدددددددداهلل که چت 
 مادرت شوکه بوده و منظورش رو بد رسونده. 

شددددددددددد، غصدددددددددده نخورد. صدددددددددددای فریاد  مواممد، گواِه مگر یم
مرب مادرش بود. خوا رش تازه ب سدددددددت و پنج سددددددداله شددددددده 
بود. در ای  مدت که مادرش کنارش بود و از چشدددمه م بت 

اب شددددددده بود، کینهما ای از رؤیا در دلش نمانده بود. در سددددددت 
شدددددددددددددد و اش یاد رؤیا در دلش زنده یمگایه در خ وت شدددددددددددددبانه

شدددددددددددد. روز ای که برای او دلتنگ روز ای خوب گذشدددددددددددته یم
خدداطرات خونر رق  زده بود، غددافددل از مسددددددددددددددددادنر کدده در دل 

 کرد و او را به یک  یوال تبدیل کرد. رؤیا رشد یم

ن ک  ه به فرودگاه رسرد با پانی لرزان و سست ساکش را ماشی 
ی  وارد سدددال  انتظار شدددد. بعد  به دسدددت گرفت و  مراه شدددت 
ی، برای یک سددا ت بعد، جای خا  در پروازی  از کیم پرگت 

 شد، یافت. که به شهرش منتیه یم

 

****** 
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زده و پریشدددددددددددددددددان بددده سدددددددددددددددمدددت اطال دددات  دددای شدددددددددددددددتددداببدددا گدددا 
 برمارستان پا تند کرد. 

 خشرد، برماری به اس  رؤیا صداقت کدو  بخشه؟بب -

 مسئول اطال ات، نگایه به ص  ه مان تور کرد و گ ت: 

 یو. اما االن وقت مالقات ن ست. شاتاق آی -

 دستان لرزانش را نشان داد و گ ت: 

کن ، اونن کددددده اونکدددددا خوابردددددده، خوا رمددددده. خوا ش یم -
 درک  کنرد. 

 مرد با تخسقن رسی تکان داد و گ ت: 

 طبقه چهار .  -

 پروانه قدییم: �🌺�شاپر  تنها
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ی  برگشت. او را  ی که از چ ه بگریزد، به سمت شت  مانند تت 
به سددددددمت صددددددند  النر برمارسددددددتان  دایت کرد و ن س زنان 

 گ ت: 

ن تا م  یه رس به باال بزن . شما ای  -  جا  شی 

 زود به  ختر بده. دل  آشش.ه.  -

 را به  ق  برگرداند.  صدانی از  شت رس نگا ش

 خوا ر دیدی بدبخت شد ؟ -

ای رس  و چشددددددددددددمانن پراشددددددددددددک، خوا رش پدر.زرگش با چهره
ی  را در آغوش کشرد. با ترس و دلهره پرسرد:   شت 

 بابابزرگ هم شده؟ رؤیا چطوره؟ -

 پدر.زرگ رسی به تخس  تکان داد و گ ت: 

 ست اما ارشرا... اون  نوز زنده -

ی صدددند  نشدددسدددت. زار زد و با دسدددت روی رسش کش.رد و رو 
 نالرد: 

سددددتون فرسددددتاد. خدایا هم بگ   - جوون ر نا  رو سدددد نه قتر
 سوزه. که  ر هم بگ ، ق   خود  یم
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ی  با خون در رگ  ایش منکمد شددددددددددددد. ز.انش بند آمد. شددددددددددددت 
 نگرانن پرسرد: 

چرا ای  ات اق افتاد؟ رؤیا چطور تونسددددددته، مری  ارشددددددرا با  -
 اون قد و  رکل  شه. 

.ه کاری زد. تا به برمارسددددددددددتان رسددددددددددوندنش چاقو زد - ه. دو ضن
 تمو  کرد. 

ی  بر رسش کش.رد.   شت 

-  .  ای وای. خدای م . چه مص  تر

ی  را با پدر.زرگش تنها گذاشت و به  ماندن را جایز ندید. شت 
ون زدن از سددددددد نه بود. سدددددددمت راه پ ه دوید. ق اش در مال بت 

خورد. نگهبانن ج وی ورودش زانوانش سددددددسددددددت بود و ت و یم
 اراده ضکه زد و به التماس افتاد. را گرفت. نر 

از برای دیددددنش  - بددده خددددا خوا ر  مدددالش بدددده. از شدددددددددددددددت 
 اومد . 

نگهبان با دیدن رنگ پریده و مال خرا ش، رسی تکان داد و 
 گ ت: 

 زود برگرد.  -
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رسی تکان داد و با شددددددتاب به سددددددمت پ ه پا تند کرد. سدددددسدددددتر 
ن کش.رد. درد در زانشیش پرچرد. نگهبان  زانوانش او را بده زمی 
با دلسوزی او را به سمت آسانسور  دایت کرد. تا به طبقه 

. در آسانسور باز شد و صدانی چهار  برسد، مرد و زنده شد 

 در گوشش پرچرد: 

ت به دل   - از ای  جدا برو  مدا. وگرنه تمو  دا ن کده دختر
کن . زنرکدددده د ددددا ک  نشدددددددددددددددونددددده رو روی رست  وار یم

ون نرددددداد وگرنددددده خود   ت سددددددددددددددددددددال  از ای  اتددددداق بت 
دختر
 کن . ش یمخ ه

ون آمد. چند قد  دورتر  مواممد و مادرش  از آسددانسددور بت 
ه بودند. اممد لباس مشددا به ت  داشددت و مادرش با ایسددتاد

ون   بت 
ما  نزار در مال التماس کردن بود. ارسدددددددددددددالن از اتاقر

 آمد و گ ت: 

بابا، آرو  باشرد. ای  جا برمارستانه. مرفاتون رو بذارید  -
ون.   برای بت 

به آرایم قد  برداشدددددت. دل توی دلش ن ود تا از اصدددددل ماجرا 
ش ل ظات سدددددددددختر در انتظارش باختر شدددددددددود. با وجود  مشی

بود. ارسدددددددددددددالن زودتر از دیگران متوجه مضدددددددددددددورش شدددددددددددددد. به 
 سمشش آمد و گ ت: 
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 روشنا. گ رسردی؟ -

 با بغضن که صدایش را به لرز انداخته بود، ل  زد: 

ن االن. هم شده؟ ای  مص بت از ککا رسمون  وار  -  می 
 شد؟ 

مادرش به سدددمشش دوید و او را م ک  در آغوش کشدددرد و زار 
 : زد 

 مدددادر  سدددددددددددددددرددداه  -
ن قر.وندددت  شددددددددددددددد . مرش کددده اومددددی. ب ی 

 بختت، خاک بررسشد. 

 مادرش را در مران گریه بوسرد. 

 چطور ات اق افتاد؟ -

 ارسالن با صدانی دورگه و پرغ ، پاسخش را داد: 

ی ارشرا، ارشرا رس   شت در  خونهوقتر ما ان و بابا یم -
ن افتاده بود و رؤیا   ن روی زمی  .ه چاقو خونی    با با ضن

رسی شدددددددددددددکسدددددددددددددته که خون زیادی ازش رفته بود، مواجه 
 ش .  نوز  یچ کس از ماجرا ختر نداره. یم
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تاب دیدن رؤیا بود. خوا ری که با تما  بد هدی و دلش نر 
 ایش  نوز در ق اش اند  جانی داشدددت. با نارامتر دشدددمتن 
 پرسرد: 

؟ - ن ی نگ یر ن ا چت 
 االن ککاست؟ دکتر

رسهن که موهر از اندوه و غ  را ید  ارسدددددددددددالن با چشددددددددددددمان 
 ای وی ه را نشدددددددددددان داد و کشدددددددددددرد، با دسدددددددددددت اتاق مراقبتیم

 گ ت: 

ایط  - ، رسی ن تخدت نظره. بدایدد چندد سددددددددددددددددا تر بمونه تدا ببیین
  مل رو داره یا نه. 

پاتند کرد و به سددددددددمت اتاق رفت. در اتاق  سددددددددته بود و اجازه 
 ورود نداشت. از  شت ش شه به صورت ک ود خوا رش که
جددددددای دسدددددددددددددددددددددت روی آن رد ک ودی انددددددداختدددددده بود، زل زد. 
چشدددددمانش تار شدددددد. سدددددشا     ش را برآشددددد ت! چه بررسش 
 را زده و دسدددددددددددددددت به قتل زده بود؟ با 

 
آمده بود که قرد زندگ

ه شدددددددددددن به صددددددددددورت پر آرامش خوا رش متوجه ک ودی  خت 
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دور گردنش شددددددددد. به رس ت به سددددددددمت ارسددددددددالن برگشددددددددت و 
 گ ت: 

 از نزدیک ببینمش. ازشون اجازه بگت   -

  ما با گریه گ ت: 

ی شده و ت ت نظره. اجازه نیم -  دن. تازه  ستر

 اما م  باید ببینمش.  -

ارسددددددددددددالن وقتر خشدددددددددددد  فروخورده او را دید، رسی تکان داد و 
 گ ت: 

 م   مرا ت مرا . برا بری .  -

بعد از دقایقر کنار تخت ایسدددددددددددددتاده بود. اشدددددددددددددک از اسدددددددددددددارت 
ای  ترد. دیگر در دلش کینهچشمانش ر ا شد و روی گونه غ
اش دلش خون شدددددددددددددددددد. از ن ود. برای جوانن از دسدددددددددددددددددت رفتدده

 دلخوایه نداشددددددت. اشددددددک 
 
مادرش شدددددد رده بود، او    زندگ

ی راه ن سدددددش را بند آورد.  چشدددددمانش را تار کرد. بغض گ وگت 
 ارسالن با دیدن مالش گ ت: 

. کرد ،  یچفکر نیم -  وقت نتونن اون خرانت رو ببخ ی

ی قرمزی گردنش زو  شدددددددد. بدون توجه به مرب نگا ش رو 
ارسددددددالن، کیم خ  شددددددد و لوله تن  دددددد را از روی گردنش کیم 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 755  

 کنار زد. با انگشددددددت به جای دندان
 
 ای ارشددددددرا که خونمردگ

 ایکاد کرده بود، اشاره کرد و گ ت: 

ن    ک  - کدددددداری نکرده. جددددددای انگددددددار داداش جونددددددت  مچی 
 خریل مشکوکه.  دسشش روی صور ش و ای  گاز روی گردن

ن د وا...  -  متما در می 

 دددای روی بددددن بدددا کنککددداوی یقددده لبددداس را کندددار زد و ک ودی
 ایش ب وری  خوا رش از چشمش پنهان نماند. خون در رگ

منکمد شدددددد. با اخ  به صدددددورت متعک  ارسدددددالن نر  نگایه 
 انداخت و گ ت: 

تقاضددددددددددددددددای معاینه دقی  دار . باید بدون  چه بر رس ش  -
ن کاری زده. اورده که   رؤیا دست به چنی 

ارسدددددددالن گوشددددددده چشدددددددمانش را کیم جمع کرد و روی صدددددددورت 
 روشنا زو  کرد. آب د انش را به سختر قورت داد و گ ت: 

رؤیددا  ددادت داره  ر گ کدده بدده تو ابراز  القدده کندده رو بدده  -
 دا  بندازه. متما خودخواسته بوده... 

 با خش  دسشش را باال برد و غرید: 

دسدددددددددت رؤیا بود، ن. یا از کسدددددددددانی که   شدددددددددو ارسدددددددددالخ ه -
خودت بودی. درسدددددددددددددددتددده م  سدددددددددددددددکوت کرد  و بددده روی تو و 
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 مواممد نیورد . واض ه که اون نقشه شرطانن رو با کمک 
 دون  و تو. خود نزن که م  یمتو اجرا کرد.  س مرب نر 

یددک ن ود ، ای  رو بدده م  توی  یچ نقشددددددددددددددددده - ای بددا رؤیددا رسی
ی  آقددددداجون    گ ت . رؤیدددددا یددددده اب  س بود. برای  مددددده دلتر

کرد. مخصدددددددددوصددددددددددا کسددددددددددانی که نگا شدددددددددون به تو بود. برای یم
ن توی خونه ارشرا...    می 

ون رفت. ت مل شددددددددددددددد ردن  با خشددددددددددددددد  پا تند کرد و از اتاق بت 
زد. به اسدددددددددشیچ  ای او را نداشدددددددددت. ن شدددددددددتر به ق اش یممرب

 پرستاری رفت. با اخ  و خش  گ ت: 

 ست، کره؟ ای وی هاقبتدکتر برماری که در اتاق مر  -

 پرستار نگایه توی دفتر کرد و گ ت: 

ی.  -  شهت 
 دکتر

 شه ببینمش؟یم -
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االن چندتا دکتر در مال مشدددددددددورت  سدددددددددشند. باید تا صددددددددد ح  -
 صتر کنرد تا  ال.  خوا رتون چک  شه. 

ش رو  - ن امشددددددددددددددددد  بددایددد دکتر امددا م  مرب مهیم دار .  می 
 ببین . 

 تونرد با دکتر کشرک ص بت کنرد. فقط یم -

با خشددد  ن م کرد و به  ق  برگشددت. ارسددالن با اخ   شددت 
کرد. دسدددددددددددددددشش را در جر  رسش ایسدددددددددددددددتاده بود و نگا ش یم
 ش وار جی ش فرو برد و پرسرد: 

؟یم -  خوای هم رو تابت کتن

ی که تو رو ترسونده.   - ن   مون چت 

رد. وقتر خرالش دسدددت روشدددنا را کشدددرد و به سدددمت دیگری ب
 از تنها بودنشان جمع شد، به آرایم غرید: 

ارشدددددددددددددددردددددا توی خونددددده خوا رت نرفتددددده کددددده بددددده زور بهش  -
درازی کنده. رؤیدا بدا پدای خودش اونکا رفته.  ر دسددددددددددددددددت

ات اقر افتاده باشدددددددددددددده، ممکنه دو طرفه باشدددددددددددددده. با ای  کار 
بری، نه ارشدددرا رو. االن ارشدددرا ن سددت و آبروی رؤیا رو یم

  ست، ای  مهمه! خوا ر تو 
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با خشدددددددددیم که رو به طغران بود، سدددددددددریل م کیم به صدددددددددورت 
 ارسالن زد. 

شدددددددددددو آشدددددددددددغال. هم مهمه؟ اینکه داداش آشدددددددددددغالت یه خ ه -
 متکاوزه یا رؤیا یه قاتل؟

یت یم -  بری. قاتل بودن رؤیا و آبرونی که تو با پرگت 

با ک  دسدددددددت م ک  به سددددددد نه ارسدددددددالن کش.رد. ارسدددددددالن یک 
ه شددد. قد  به  ق  ر  فت. روشددنا با خشدد  به چشددمانش خت 

  صتر بود و ز.انش به تندی چرخرد. 

ره، وقتر تمدددددددا  ت ش ک وده؟ اون گددددددداز آبروی رؤیدددددددا یم  -
ومشرانه روی گردنش و جای دستر که توی صور شه، 

سددددددددت؟ اون ت  ک ود و ی دوطرفه بودِن یه رابطهنشددددددددانه
سددددددت؟ خودت خونمرده، نشددددددونه  اشددددددقانه بودِن رابطه

و امم  فری کردی؟ م  ای  ه ندددادونن زدی یدددا م رو بددد
گت  . اول از  مه نظر پزشک پرونده رو خود  دست یم

خوا . ا ه خطا از سدددمت ارشدددرا باشددده، آبرو قانونن رو یم
  ار .  ار . دیگه سکوت رو کنار یمبراتون نیم

ارسدددددددددالن شدددددددددوکه از رفتار تند و  صدددددددددتر رؤیا دسدددددددددشش را روی 
 صور ش کشرد و گ ت: 
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شددددددددددرا  اشددددددددددقت بود. برای رسددددددددددردن به تو  رکاری کرد، ار  -
جوری برادریش رو زیرپدددددددا گدددددددذاشددددددددددددددددددددددت، اون وقدددددددت ای 

؟ با   تعکبه که در  ری دوسا ت قضاو ش یم کتن
ای  طور سدد نه چاک خوا ر  خا. ت   ددی اون  خوا ری 

 کس پوشرده نمونده... که مساد ش برای  یچ

مرض انگشددددددددددددشش را ج وی صددددددددددددورت او تکان داد و با ل   پر 
 گ ت: 

زن . اون  ال.  رو  ر م  یددددده وکر   بدددددا دلردددددل مرب یم -
فهمدده، مدداجرا بوداره. تونی کدده پزشدددددددددددددددا و کس ببیندده، یم

؟ آتار و  ال.  رو دیدی، چرا داری زیرسدددددددددددبریل رد یم کتن
داری از برادری که به خاطر  شدددددددد ، بهت  شددددددددت پا زد، 

؟ باید باور کن ، رگ برادریت ور  کرده؟ دفا  یم  کتن

ه شددددددد.  با  چشددددددمان ریز شددددددده، به چشددددددمان پرغ  ارسددددددالن خت 
ی در چشمانش دید که دلش را لرزاند.  ن  چت 

، خوای ای ا ددددددده از م  کینددددددده داری و یم - جور تالقن کتن
 گ  با م  در نیوفت که... بهت یم

صدددددددددددددددددای مادرش از کیم فاصددددددددددددددد ه آن دو را به مالت  ادی 
 برگرداند. 
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؟ داشت  دنبالت یمروشنا، ای  - گشت . تونستر رؤیا رو جانی
؟  ببیتن

 آ ، مامان. االن یم -

 ددای بدده    رو بدده ارسدددددددددددددددالن کرد و بدده آرایم و از مرددان دندددان
ده غرید:   فرسی

به روا پدر  ا ه بخوای از ن و  شغ ت توی ای  پرونده  -
، به بدتری  ن و ممک ، نر 

کن . آبروت یماسددددددددددت اده کتن
انسان باش و  ق  وایسا تا کارا قانونن انکا  شه وگرنه 
 طوری ج وتون وام س  که ن همرد از ککا خوردی . 

ت ارسدددالن از او فاصددد ه گرفت و به  بدون توجه به نگاه پرمت 
زنان مادرش رفت. دسددددددددددددددت مادرش را گرفت و ن سسددددددددددددددمت 
 گ ت: 

نن برای ن س کشردن ن ست. بری  که ای  - ی  جا اکست 

ی شدددددده؟ ارسددددددالن هم یمرؤیا هم یم - گ ت؟ از مال رؤیا ختر
 بهت داد؟

ن نداشدددددت. م  بود  که  - نه مامان. ارسدددددالن مرقن برای گ یر
 خریل مرب داشت . 
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🦋🦋🦋🦋 

 

ن و د ا ا و آرزو ای زیباتون. خدا ممنون از پرامای پرمهرتو 
تمو  ای  انرژی موبت رو به خودتون برگردونه و دلتون شددداد 

 باشه. 

 ❤❤❤ اشقتون   وارتااااا

 

 176#پارت

 

 

  ما با تعک  گ ت: 

؟ -  چه مرقن

 خریل مرفا... م  با ای  خانواده خریل کار دار .  -
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د ، د   به د  شددددددددددددون نده. تو رو به روا بابات قسدددددددددددد  یم -
 عال دست ما زیر تتر ایناست. ف

به گریه افتاد و رو.روی روشدددنا ایسدددتاد. به دسدددت رسد روشدددنا 
 چنگ زد و م تمسانه نگا ش کرد. 

. دیگه طاقت ای  یه مورد رو اینا رؤیا رو قصاص یم - ن کین
؟ ن  ندار . کاری نکتن روی دنده لج بر یر

روشدددددددددددددددنددددا در سدددددددددددددددکوت نگددددا ش کرد. دلش نرددددامددددد، مرقن از 
زند. دل ای  مادر به اندازه کاقن خون بود. با  ایش بدانسددددددددددددته

چددده کددده خود فهمردددده بود، ای  زِن درمددداندددده فرو فهمرددددن آن
ریخت.  ما را روی صدددند  النر برمارسدددتان نشددداند و خود یم

به م وطه باز برمارسدددددددتان رفت. با دیدن اممد و پدر.زرگ و 
 مرِد جوان و قدب نِد ناشدددددددددددددددناس، ق اش به تپش افتاد. الز  به
معرقن ن ود، مدددا دددان در مدددال چدددانددده زنن بدددا  مشیش بود. در 
ما  که از  رکان زیاد دسدددددددددت و پایش به لرز افتاده بود، به 
 سمششان قد  برداشت. صدای اممد در گوشش اکو شد. 

به والی  یل تا ای  دختر را باالی دار نکشد ، آت ش دل   -
شددددددددددده، بابا.  سدددددددددددت و ن سدددددددددددششدددددددددددون رو ازشدددددددددددون رسد نیم

 گت  ... یم

 ما ان با متانت خاض گ ت: 
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ایط رؤیدا رو دیدددیدد، بددایددد صدددددددددددددددتر کنردد،  -  مو خودتون رسی
 ببی ر  ماجرا از چه قرار بوده! 

 پدر.زرگ با ل   پرغیم گ ت: 

رس نددددداره. تو بددددایددددد براش پدددددری اممددددد اون دختر سدددددددددددددددددددایدددده -
ک ددددددددددددددد  کددددردی، دور از جددددوونددددمددددردیدددددددده کدددددددده بددددخددددوای از نر یم

. م   شدددددددددددددددشش یمبرادرزاده مون . در ای  یه ت اسدددددددددددددددت اده کتن
 تون ، کوتایه کن . مورد نیم

؟ م  داغددددددار ! دا ن کددددده اون فهیم هم یمآقددددداجون یم -
 
گ

ی؟دیده یمدختر  کوزه به دل  گذاشته رو نا  گت 

  یل با بغض پاسخ داد: 

شه،   داره نابود یمق ب  آت ش گرفته. از ای  که خانواده -
تون ، سددددددددددکوت کن  و یه ن ر دیگه رو دل  خونه. اما نیم

   از دسددت بد . رؤیا  ر بدی    کرده باشدده، تاوانش 
 رو کشرده. 

 فریادش مو به ت  روشنا سیخ کرد: 

بر . دیگه زت دل یمآقاجون ا ه  شددددددددددددت اون وای ددددددددددد، ا -
 دی. آر . من  از دست یماسمت رو نیم
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ی تر شدددددددددددددددد و رو.رویش ایسدددددددددددددددتاد. با دیدن چهرهقدیم نزدیک
 پراخ  و  صتر روشنا، رو به  یل گ ت: 

ی  ج ا رو ازش  - شددددددا د از غر  رسددددددرد.  میتن که ب شددددددتر
، بعدا ازش دفا  ک .  ن  دیده رو ب ی 

ت ما ان و پدر.زرگش به سددددددددددمشش کشددددددددد رده شدددددددددد. نگاه پرمت 
مدددا دددان بدددا دقدددت نگدددا ش کرد.  ردو مدددات و م هوت بددده    
ه شدددددددددددند. نگاه ای  مرد جوان و ر نا شددددددددددبا ت  کیتر به  خت 
پدرش داشت. به آنن از   ش گذشت، )فرناز ای   مه سال 
با ای  نگاه آشدددددددنا چه دردی کشدددددددرده!(. صددددددددای  یل آن دو را 

 بهت خار  کرد. 

 روشنا جون، برادرت ما ان.  -

 ان پ ش آمد و با ل   مالییم گ ت: دست ما 

 از دیدنت خوش ال ، با اینکه دیر  مو دیدی .  -

د و با ل تن که شدددادی در آن  ددی روشددنا دسدددشش را خوا رانه فرسد
 زد،  شکر کرد و گ ت: مش  یم

ی  مو  - من  خریل خوشددددددددددددددد ددددددال . کدددددداش در موقعرددددددت بهتر
ب نمتون. امردوار  دیدی . خریل  الره در کنار خانواده یمیم
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و بددده خوا ری خودتون ق ول کنردددد.  رکددداری پددددرو مدددادر   م
 کردن رو به مساب م  نذارید. م  مساب  جداست.  

 ددا بددا   مرب بزنر . ممنون. دوسدددددددددددددددددت ندددار  موددل غریبدده -
ن ن سدددددددددت  که گناه کس رامت باش. در ضدددددددددم ، انقدر کوته بی 

گناه بزن . دوسدددددددددددددددت دار ، تو    روی ای رو پای یه نر دیگه
.  رچند دیرشدددده اما مایه رو  ر م  مسددداب ب رادری باز کتن

ی تازه  ست. وقت از آب بگت 

 

 177#پارت

 

 

 ایش در   فرو رفت. تغیت  اممد از خوش و  ش آنها اخ 
مالشش از چشدد  روشدنا دور نماند. لبخندش را جمع کرد و با 

 نارامتر رو به  مشیش گ ت: 

ی گ ،  موجون. واقعا مادته شدددددددددو  سددددددددد رت یم - ن برانگت 
 ود. ب

 اممد با غرظ فریاد کشرد: 
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؟ اومددددددی دسدددددددددددددددتدددددده گددددددل خوا ر  کوزه - ت رو جمع کتن
ددددددد دسددددددددته گ   اورده؟ دیدی چطور  دیدی، چه به رس  رسد
ی  یه شددبه خاک بر رس  کرد؟ مهری شددوکه شددده و  سددتر
شددددددددددددددده. ای   مه سددددددددددددددال زممت کشددددددددددددددرد  و دکتر به ای  

 جامعه ت شیل داد  و اون لکاره از  گرفشش... 

ی تکددان داد. وقددت مدددارا بود.  ر چدده بود، داغ بددا نددارامتر رس 
 سنگیتن روی دوشش بود. به آرایم گ ت: 

ای برای نشدددددددددددددددون دادن، برای ات اقر که افتاده،  یچ واژه -
کن . از کن . داغتون سدددددددددددددددنگینه و در  یممال  پردا نیم

تون بده. خدا یم  خوا ، صتر

 اممد مانند  شکه باروت من کر شد و غرید: 

، خدا مرگ  بده، م  ت مل  -
 
ه با خدا صددددددددددددددتر  بده؟! بهتر

ای  داغ بزرگ رو ندددار . چنددان دا ن بدده دل اون مددادرت 
بذار  تا ب همه چه دا ن به دل  گذاشددددددددته. ننگ خانواده 

ن خودش شد.  ش    ی 
 بود و دختر

ق اش تت  کشدددددددددددددددرد. از ای   مه ت قت  خونش به جوش آمد. 
 صدای  یل در گوشش پرچرد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 767  

ی از درد و غمت ک  نیمبا ای  مرباممد  - ن شدددده، مرد  ا چت 
 باش و ص وری ک . 

د ،  صدددتر باشدددرد. و  م  تا دلرل  موجان بهتون م  یم -
رفتددددار رؤیددددا رو ن هم ،  یچ نظری ندددددار . فقط د ددددا کنرددددد، 

دتون نباشدده.  مون طور که به ارسددالن مسددا  ای  مادته  رسد
 گت  . گ ت ، اونوقته که م  رو.روی شما قرار یم

 اممد مانند بم  من کر شد و فریاد کشرد: 

. ک  بهددددت م بددددت تو غ ط یم - ، رو.روی م  بددددایسدددددددددددددددتر کتن
ددددد  رو اسددددددت  کرد ؟ تو مول دختر نداشددددددته   بودی!  ر دو  رسد

خوای خودت کردی، مدددددداال بدددددده جددددددای  مدددددددردی بددددددا م ، یم
؟  رودرروی م  بایستر

ماجرا م  به ماجرا مشددددددکوک . به ارسددددددالن  گ ت . باید دلرل  -
 مشخا شه. 

 اممد به سمشش  کو  آورد و فریاد زد: 

 ر دلریل باشدددددددددده، اون اب  س قات ه. تا باالی دار نبینمش  -
 شه. دل  آرو  نیم

 ای لرزان  مشیش غ  به دلش به گریه افتاد و دیدن شدددددددددددددانه
کرد. نشددددددددددددددداند. خودش داغ پدر دیده بود و مالش را در  یم
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ا ن باالتر از داغ اوالد  م شدده از د ان دیگران شدد رده بود، د
ن سدددددت. سدددددکوت کرد و ما ان و  یل او را در مصدددددار دسدددددتان 
خود گرفتند و مانع مرکت اضدددددداقن او شدددددددند. د ان  سددددددت و 
ه شددددد. ما ان در ما  که اممد  در سددددکوت به رفتار آنها خت 

 برد، به آرایم گ ت: را  ق  یم

ن  مو جون درکدددت یم - . کن  امدددا بدددایدددد خشیشدددددددددددددددیر دار بددداشی
شددددنا، درسددددته. خودتون شددددا د بودید وقتر وارد مرب رو 

 خونه شدی ، رؤیا در چه وضعیتر بود. 

اراده سددددریل م کیم با  شددددت دسددددت به د ان ما ان اممد نر 
 کش.رد و غرید: 

شدددددددددددددددو. تو دیگدددده نمددددک خوردی، نمکددددون تو دیگدددده خ دددده -
، از  مدده بر  و از تون دل یمنشدددددددددددددددک . مرب زیددادی بزنن

کن ، وایسدددددددده نابودش یمشدددددددد .  ر گ ج و  روتون رد یم
 طور که نابود  کردی .  مون

  یل با نارامتر دست اممد را در مشت گرفت و غرید: 

مرد بددددداش اممدددددد. ای  رفتدددددار زنونددددده چرددددده کددددده از خودت  -
 ا  ب ند دی؟ ا ه یه بار دیگه دست روی بچهنشون یم

، ای  من  کدده ازت رو بریم گردون  و اسدددددددددددددددمددت رو از کتن
  . زن  خط یمشناسنامه
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ما ان به آرایم دسدددددددددددددتر روی لاش کشدددددددددددددرد و خون کیم که از 
ترکردن لاش جاری شددددددددده بود را پاک کرد. روشددددددددنا به رس ت 
دسددددددددددددددتمال کاغذی به دسددددددددددددددشش درد و با نارامتر نگا ش کرد. 

ن زانو زد و ضکه زد:   اممد روی زمی 

ترن؟ ومردددِد خددددابرددامرز، بدددا دردی گ گ تددده، مرد ددا قوی -
سدددددددددددددددکتدددده کرد و رفددددت. خدددددا  کدددده خریل کمتر از ای  بود،

 ، دوسدددددددشش داشدددددددت که زود رامشش کرد و ننگ ای  دختر
 ش نموند. ب شتر روی پ شونن 

 دسشش را در  وا تکان داد و رو به روشنا نالرد: 

تو دیدی ارشددددددددددرا چقدر جنت م  و مهر.ون بود. تو دیدی  -
چقدر  اشددددددددقت بود، انقدر که مک ور شددددددددد ، به خاطر 

رسددددالن رو بزن  و برای  شدددد  پاکش، قرِد دِل شددددکسددددتِه ا
خواسدددددددتگاری تو پا پ ش بذار . ارشدددددددرای م  مظ و  بود. 

صددددا سدددوخت. ای  مقش ن ود،  ا پای  شدددقش نر سدددال
 نامس مونا... 

 

 178#پارت
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 ای یه مرد، دِل سنگ روشنا بغضش شکست. دیدن ضکه
د. د  کددده روشدددددددددددددددندددا از آن یم خوا دددد تدددا ت دددت تدددختت  قرار نگت 
ی  مشیش گذاشددت و با روی شددانه نصدد   بود. دسددشش را نر 

 گریه گ ت: 

دون ، دا ن دون  داغداری و دلت خونه. یم موجان یم -
ایط بغرنج  باالتر از داغ اوالد نداری .  امردوار  در ای  رسی
ید. االن رؤیا    با مرگ و  بتونرد تصدددددددددددمر  درسدددددددددددتر بگت 

 دسدددددددددددددددت و پنکه نر  یم
 
کنه. باید ببی ر  چه ات اقر زندگ

ن ف  ای شده. اجعهموج  چنی 

 اممد با اخ  نگا ش کرد و گ ت: 

چددده ات ددداقر بددداالتر از مسدددددددددددددددددادت اون لکددداره وجود داره؟  -
مطمئن  فهمرده، ارشرا اومده خواستگاری تو و خواسته 
 مون بالنی کده رس ندامزد قب رت اورد رو بده رس ارشدددددددددددددددرا 
بده و موف  نشددددددددددددددده. ارشددددددددددددددرای م   رزه ن ود که به  ر 

ی پا بده...   دختر

روشدددددددددددددنا با تکرار خاطرات گذشدددددددددددددته، تت  کشدددددددددددددرد. ن س ق   
  مرقر کشرد و گ ت: 
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.ه مغزی شدددددددددددددددن  -  ر هم باشدددددددددددددده باید منتظر بمونر . ضن
ن دار ، ارشدددرا کاری کرده که رؤیا نر  دلرل ن سدددت. م  یقی 

 رؤیا رو به نهایت خش  رسونده... 

 اممد از ل   آرا  روشنا، کیم آرا  شد و پاسخ داد: 

رممانه شدددددده، اون جور نر لرل نیم ر کاری کرده باشدددددده، د -
شددددددد ، به قتل برسددددددده. م  تا جون رؤیا رو نگت   آرو  نیم

روشنا. جرگر  سوخت، روشنا. ای  دختر   ریِت مرگه. 
    داغ برادر به دل  گذاشت    داغ اوالد... 

روشدددنا با یادآوردی فوت پدرش بغض کرد. بغضدددش را قورت 
ن ب ند شدددددددددددددددد. وقت چانه نن ن ود. از درون زداد و از روی زمی 

ویران شدددددددددددددددده بود. ما ان کنارش ایسدددددددددددددددتاد. به آرایم پ کش را 
  ست و باز کرد. 

 نگران نباش. خدا بزرگه.  -

رسی تکان داد و ن س  مرقر کشددددددددرد. ای  ممایت برادرانه با 
مدددددانددددده بود، بددددده دلش  اینکددددده خریل صدددددددددددددددمرمدددددانددددده ن ود و م تر

 نشست. رو به اممد گ ت: 

ه تا روز دادگاه صددددددددددددددد و  - ری کنرد و مرقن که بعدا  س بهتر
براتون  شدددددددددددددددرمونن براره نزنرد. در ضدددددددددددددددم  م  ندارید با 
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مرفدددداتون مددددادر  رو آزرده کنرددددد. مددددادر   رکددداری کرده و 
نکرده بدددده خودش و خددددداش ر.ط داره، ندددده شدددددددددددددددمددددا. ا دددده 

کن . شدددددددددددددددما آزارش بدید، م     مول خودتون رفتار یم
ای   داغددداری مددا    نگران مددال رؤیددا. اون بدده ای  در... 

نگرانن ک  از داغ شدددددما نداره. یه چشددددد  مادرمه اشدددددکه یه 
چشدددددددددمش خون. دوسدددددددددت ندار  مادر  رو    از دسدددددددددت 
بددددددد . م  از تمددددددا  دارایر  بددددددا تمو  وجود م ددددددافظددددددت 

 کن . درست مول شما. یم

بدون اینکه منتظر واک  ی از طرب اممد باشد رو به  یل و 
 ما ان گ ت: 

 ران مال رؤیا  ست . م  باید بر ، داخل برمارستان. نگ -

زمان رسی تکان دادند و او را  مرایه کردند.  یل و ما ان   
 ر سددده به سدددمت سددداختمان برمارسدددتان قد  برداشدددشند.  یل 
سمت راست و ما ان سمت چپش ایستاد. دلش غنج رفت 

 م تاجش بود. اممد برای ای  ممایت مردانه
ً
ای که شددددددددیدا
فتار ما ان و پدرش،  شدددددوکه و مت ت  از ل   جسدددددورانه او و ر 

 رفت شان را به نظاره ایستاد. 

****** 
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از نگرانن زیاد مال تهش  گرفته بود. صدددددددددور ش را به شددددددددد شددددددددده 
چسددددددبانده بود و منتظر بود تا پرسددددددتار از اتاق خار  شددددددود. با 
 خرو  پرستار به سمشش قدیم برداشت و م تمسانه پرسرد: 

 تون  با اش مرب بزن ؟مالش چطوره؟ یم -

 رسی تکان داد و گ ت:  پرستار 

 وشددددددراریش رو کامل به دسددددددت نراورده. به خاطر  میل  -
که روی رسش انکا  شددددددددددده، باید کیم صددددددددددتر کنرد. دکتر 

 خریل از  مل راضن بود. 

ون آمد.  ما به سدددددددددددددددمت دکتر   از اتاق بت 
ن دکتر در  مان می 
 پرواز کرد و پرسرد: 

 شه؟آقای دکتر مال دختر  خوب یم -

رو شددددددددددددکر  مل خونر بود و واک ش بدنش انشدددددددددددداهلل... خدا -
 ک   وشرار شه.  الره. امتماال تا سا تر دیگه ک 

 ما و روشدددددددددددددددنا با  وق به د ان دکتر چشددددددددددددددد  دوخته بودند. 
ویشدددددان را ت  رل سدددددا ت  ا انتظار  شدددددت اتاق  مل تما  نت 

 برده بود. روشنا گ ت: 

. خریل خوش المون کردید.  -  ممنون آقای دکتر
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. خودمون    بدداور نددداشدددددددددددددددشر ، ای   مددل خدددا کمکش کرد  -

 نشرکه داشته باشه اما  ال.  مرات ش خریل زود نرمال شد. 

 

 179#پارت

 

 

  دکتر و پرسدددددددددددددددتددددار، روی صدددددددددددددددنددددد 
ن  ددددای انتظددددار بعددددد از رفیر

 ایش ور  کرده خوانر و رسدرد پ  نشدددددددسدددددددشند. روشدددددددنا از نر 
بود. پ   روی    گذاشددددت و به رسش را به دیوار تکره داد. 

 از چند ل ظه صدانی او را از جا پراند.  بعد 

 سال .  -

ی پراخ  ما ان دوخته شدددددددددد. به آرایم از جا نگا ش به چهره
 ب ند شد و سال  کرد. 

 ممنون که اومدی.  -

؟  مل چطور بود؟ -  چه ختر

 داره بعد از به  -
 
خداروشددددددددددددکر دکتر راضن بود. دیگه  سددددددددددددتا

  وش اومدن چه واک  ی داشته باشه. 
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 خ ، خدا رو شکر.  -

  ما با مهر.انن به صورت ما ان نگاه کرد و گ ت: 

 ممنون که تنهامون نذاششرد.  -

کن .  ر هم    انکددار کنر ، بدداز  از یدده خون و خوا ش یم -
 جا. آد ای ریشه  سشر . مادر  از دانشگاه یه رسه یم

ی روشدددددددددددددنا از جمالت اول دلش غنج رفت، جم ه آخر دلهره
دلش انددداخددت. برخالب او مددادرش لبخندددی زد و  کیتر بدده 
 گ ت: 

دونسدددددددددددددددت ، فرنددداز انقددددر مهر.ون ممنون از  ردوتون. یم -
ایط تنها  نذاره.    ست که در ای  رسی

 ما ان رسی تکان داد. 

 مر کددددروت و کینددده    تدددا یددده جدددانی دوا  داره. از اون  -
 اتون روزی که آشددددتر کردید، گایه از گذشددددته و دوسددددتر 

 کنه. برا  تعری  یمو شرطنتاتون 

ن انداخت و به آرایم گ ت:   رسی پایی 
 
مندگ   ما با رسی

ای و پا  داشت. م  فرناز از جوون ش    ق   ش شه -
 قدرش رو ندونست  و... 
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ش دور شددددددددددددددددد.   از مددا ددان و دختر
 
مندددگ بدده گریدده افتدداد و بددا رسی
 روشنا آیه کشرد و گ ت: 

مهر.ون  کن ، ا ه پدر  رو گرفت، یه برادر خدارو شدددددددددددکر یم -
شددددددددددددددددددد انقددددر مهر.ون و خوب مودددل تو بددده مدددا داد. بددداور  نیم

 .  برخورد کتن

لط  داری. آقابزرگ خریل نگرانه.  ایز مالش بد شدددددددددددددد و  -
نتونسدددددددددددددددددت برددداد. آقدددابزرگ کندددارش موندددد. از م  خواسدددددددددددددددددت 

 . ن  کنارتون باش ،  مواممد و ارسالن ا یشتون نکین

زد، یم تنها ک ددددددددددددددد که در خانواده،  یل را )پدر.زرگ( صدددددددددددددددددا 
کردند. ای  روشددددددددددنا و رؤیا بودند.  مه آقابزرگ صدددددددددددایش یم

دید را مر ون سددددددراسددددددت پدر.زرگش مالط تر که از ما ان یم
 بود. نگایه به اطراب انداخت و گ ت: 

بعد از نظر پزشدددددددک معالج که تکاوز رو تخیرد کرد، دیگه  -
ی ازشددددددددددددددون  ی نشددددددددددددددد. ختر از  مو اممد و ارسددددددددددددددالن ختر

 نداری؟

 و با تخس  گ ت:  رسی تکان داد 

ن موردی  - ارسددددددالن به م  زنگ زد تا تو رو متقا د کن ، چنی 
 .  رو جانی بران نکتن
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کنه؟ تا ماال که  مواممد، مامان  اونوقت رسدیشدددددون نیم -
گه ما زد، ماال یمرو به تور  سدددددددددددته بود و د  از قصددددددددددداص یم

جا بود،  مو مهری ای سددددددکوت کنر ؟ سدددددده سددددددا ت پ ش زن
جا دورش کردن. مم ه کرد و با کمک پرستارا از ای به مامان  

 ماال که جواب معاینه پزشک اومده ما الل  شر . 

ه کیم نرمش نشدددددددددددددددون بدددیددد. یدده قتددل ندداموش  - بدده نظر  بهتر
 ندازه. ب شتر از  مه خودتون رو توی ای  شهر روی ز.ونا یم

 رسی تکان داد و گ ت: 

 ن . کمتر ا ه روی ز.ونا    بر تر ، سکوت نیم -

مدددا دددان ن س  مرقر کشدددددددددددددددردددد و سدددددددددددددددکوت کرد.  ر دو روی 
صدددددددددددند  نشدددددددددددسدددددددددددشند و به دقایقر که پ ش رو داشدددددددددددشند، فکر 

 خ هیم
 
ای گریبان روشدددددددددددددددنا را گرفته بود. کنندهکردند. دلتنا

بدددده اندددددازه تمددددا  روز ددددانی کدددده از خوا رش ن رت داشدددددددددددددددددددت، 
ایط بدده وجود آمددده، رِدپددای آن کینده را پداک  دلتنگش بود. رسی

ه بود. در مران  را ونی که در مغزش برپا بود، ق اش به کرد
ن رس  یم کشددددددددددرد. مردی که با تما  ات اقانر که سددددددددددمت آرمی 

ن از ر  داده بود  نوز در ق اش جوالن یم داد. فکر  ختر گرفیر
 در ضمت   ناخودآ ا ش رس  یم

ن کشرد. صدای ما ان آرمی 
 او را به خود آورد. 
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🌷🌷🌷🌷 

 

. بددده وجودتون ای  پدددارت تقددددی  بددد ن ان ایران زمی 
ه تمدددا  دختر

افتخار مرکن   ایزای دل. فردانی روش  و اینده ای درخشان 
انن که در ای  ایا  از دسدددددت دادی   براتون آرزو دار . یاد دختر

 ��گرایم باد

 

 180#پارت

 

 

خواد ب شدددددددددددددددتر ازت بددددددددون .  رچندددددددد ک  و ب ش دل  یم -
 ارسالن برا  ازت گ ته. 

صددددددددددددددد  تر بدددا یدددک هم بهتر از یدددک    برای گدددذرانددددن وقدددت،
خون تددددازه از راه رسدددددددددددددددرددددده. نگددددایه بدددده مددددادرش اندددداخدددت.   

برگشددددددته بود و روی صددددددند  کناری، خواب پ کهایش را روی 
جانن روی ل  نشدداند و از خودش    انداخته بود. لبخند نر 
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و مددداجرا دددانی کددده ات ددداق افتددداده بود، گ دددت. مدددا دددان بدددا دقدددت 
 ه آخر رسرد، گ ت: داد. وقتر به نقطگوش یم

ی بگو. دل  یم - ن   شناسمت. تو    یه چت 
 خواد ب شتر

 ما ان دستر مران مو ای کوتا ش کشرد و گ ت: 

ن بود. تددددا سددددددددددددددددددال -  م  یکنواخددددت و روتی 
 
 ددددای اول زندددددگ

مدرسه فقط مادر  و پدر.زرگ  جمشرد رو کنار  داشت . 
در اون چند سددددددددددددددددال مادر  و جمشدددددددددددددددرد با خانواده قطع 

مون باز ک  پای  ایزجون به خونهدند. ک رابطه کرده بو 
شد. انقدر رفت و آمد کرد تا دِل مادر  نر  شد و آشتر 
ی از ات اقات گذشدددددددددته  کردند. در اون سددددددددد  و سدددددددددال ختر

 ا قبل فوت نداشددددددددددددددت . به م  گ ته بودند، پدر  سددددددددددددددال
ن خرال دل به مضدددور مادر   سددددت  و برای  شددددده. با  می 

یاد درس خوند . دو اینکه مادر  رو خوشددددددددددددددد ال کن ، ز 
 ای خود ، وارد دانشددددگاه شددددد . سدددد سددددال زودتر از   

ن   م   می 
 
توی دانشدددددددددگاه دانشدددددددددکوی ممتاز بود . زندگ

 بود. چون  یچ فراز و فرودی نداشت. 

 زد. زد، چشمانش برق یموقتر مرب از مادرش یم

 بابا رو  یچ وقت ندیدی؟ -
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ز مادر ، از ندید  جز دو روز قبل از فو ش. قبل از اون رو  -
که ت  دددددددددددددی ایکاد نشددددددددددددده و ومرد به زندگرمون رس  ترس ای 

نکشدددده، پنهونن با خانواده تماس داشددددته تا رودرروی ومرد و 
ش نشددددددددددددددده. یه روز که از دانشدددددددددددددددگاه برگشدددددددددددددددت  خونه، خانواده

صددددددددددددددای فریاد مادر  رو شددددددددددددد رد . با  ک ه وارد سددددددددددددداختمون 
. بهش کنهشددددد . دید  رو.روی مردی ایسددددتاده و ن ری ش یم

 ددای مندده( گ ددت، )روز مرگ تو، روز تمو  شدددددددددددددددددِن تمو  غ 
دونسددت  کرد. نیمشدددوکه شدددد . مرد برای بخشدددش التماس یم

چرا یه مرد غریبه باید به مادر ، التماس کنه. ج و رفت  و با 
دیدن مال خراب مادر ، یقه اون مرد رو گرفت  و فریاد زد ، 

ده؟(. جمشدددددددددددددددرد )چه غ   کردی که مادر  به ای  روز افتا
ج و اومد و م  رو  ق  کشددرد. از  خواسددت به اتاق  بر  تا 
ماجرا رو فرصدددددددددددددد ه بده.  مون موقع مرد متعک  و شددددددددددددددوکه 

رو نگاه کرد و بعد از مکتی م  رو به آغوش کشرد.  مون م 
جا فهمرد ، ومرد پدرمه.  یچ م ددددددددددددددد به یه پدر مرده توی 

ون کشددددرد  و  ت از  دل  ن ود. خود  رو از آغوشددددش بت  با مت 
ا  رو پرسدددددددددددرد . وقتر مادر  با مادر    ت مضددددددددددور پدر  مرده

 روی دل  نشست. ت  
 
گریه ماجرا رو تعری  کرد. غ  بزرگ

ونش کرد . بهش گ ت ،  بدده صدددددددددددددددور ش انددداخت  و از ویال بت 
)ا ه یه بار دیگه نزدیک خود  و مادر  ببینمش، خونش رو 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 781  

اجازه دیداری  ریز (. چشددماش پراشدک شددد و التماس کرد،یم
پدر دو.اره رو بهش بد . فریاد زد ، )ب سدت و   ت سدداله نر 

سددددددددتون پوسدددددددرده(. با نارامتر  بزرگ شددددددددد  و پدر  زیرخاک قتر
رفت و سددددده یا چهارروز بعد ختر سدددددکته و فو ش رو شددددد رد . 
ارسدددددددددددددددالن به  گ دددت، برای مراسددددددددددددددد  بردددا . ق ول نکرد . م  

د .  یچ م   ا درد یشریم رو به روی دوش کشرده بو سال
کت کن .   نداشت  که بخوا  در اون مراس  رسی

دردی که ل   کالمش نه ته بود در جم ه آخر ب شددددددددددتر نمود 
 پردا کرد. ق اش مچاله شد. آیه کشرد و پرسرد: 

 نبخشردیش؟ -

ما ان با دو دسددددددددددت روی صددددددددددور ش کشددددددددددرد و رسش را رو به 
ن تکان داد.   پایی 

و به دست بخشردمش. وقتر مادرت اومد و دل مادر  ر  -
 ا روی ل  مادر  دید ، اورد، لبخند رو بعدد از سددددددددددددددددال

 مون موقع بخشدددددددددددددددردددددمش.  یچ م ددددددددددددددد بدددده اون مرد 
نشیتن زیاد و    نداشت  که قابل بخشش نباشه.  القه

. م  با   یم شدددده،  ایزت ا ه خطا کرد، نتونن ببخ ددددی
 از ای  مس  اری بود . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 782  

 ، خودش مروشنا مات و مت ت  نگا ش کرد. ای   مه نر  
دنرانی از درد بود. آیه کشددددددددددددرد و برای من رب کردن مسددددددددددددت  

 ص بت، پرسرد: 

 ای خوندی؟ چه رشته -

-  .  مدیریت بازرگانن

 شغل االنت چره؟ -

 لبخندی زد و گ ت: 

در  مون دانشدددگایه که مادر  اسدددتاده، م     اسدددتاد .  -
ن بددده خدداطر فکر نکتن بدددا زد و بندددد بوده.  مددده فکر یم کین

زمانن  یئت   یم دانشددددددددددددگاه بود و مادر ، جمشددددددددددددرد که 
م  رو اسدددددتخدا  کردن. خریل فعال بود  و بعد از اتما  
دوره ارشددددددد به درخواسددددددت ر. س دانشددددددگاه، اسددددددتادی رو 

کت کوچرک ق ول کرد . ال ته شدددش مایه یم شددده، یه رسی
 تکاری    زد . 

 لبخندی زد و گ ت: 

 ا ه وکرل خواستر روی م  مساب ک .  -

ه شد. ما ان به سمشش چ  رخرد و مهر.ان به صور ش خت 
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ات اقا از ارسدددالن شددد رد ، وکرل شددددی، خریل خوشددد ال  -
، خوشددد ال یم شددد ، شددددد . درسددددت تمو  شددددد و برگشدددتر

.  ر هم باشه از یه خون و ریشه  سشر .   در کنار  باشی

 با خوش ا  ل  زد: 

 ش ... متما. من  خوش ال یم -

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

نوردیمون الناز رکانر  ایز. صخرهای  پارت تقدی  به قهرمان 
 با   افتخار جامعه زنانن بانوی سختکوش. 

 

 181#پارت

 

 

صدددددددددددای پرسددددددددددتاری که کنارش ایسددددددددددتاده بود، مرفش را قطع 
 کرد: 
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خانو  برمارتون به  وش اومده و زیر ل  اسددددددددددددددد  یه ن ر  -
 زنه. روشنا کره؟رو صدا یم

 روشنا با دلهره از روی صند  ب ند شد. 

 م .  -

ه یه دیدار کوتاه داشدددته باشدددرد. فقط نذارید زیاد مرب بهتر  -
 زده  شه. بزنه. نباید  رکان

ون آمددده بود،  نصددددددددددددددد  روز از سددددددددددددددددا تر کدده از اتدداق  مددل بت 
گذشدددددته بود. سدددددا انر که طوالنن و سدددددخت گذشدددددته بود. ا ر 
 مرایه ما ان ن ود، ای  سددددددددددددددددا ات به اندازه یک ماه طول 

ود، پا ایش سدددسدددت شدددده کشدددرد. زمان دیدار که رسدددرده بیم
 انی از رؤیا  شنود که ق اش را برای بار ترسرد، مرببود. یم

چند ،  شدددددکند. پرسدددددتار منتظر ایسددددتاده بود. با کمک دسددددت 
کرد، قد  برداشددت. ما ان که او را به سددمت اتاق  دایت یم

رنگ و ماسک زد و کنار تخت ایستاد، با دیدن آن صورت نر 
ی زیبا اتری ه زد. از آن چهرهروا اشدک در چشدمانش م قنر 

ای سددددددددراه در بر گرفته بود که با ن ود. دور چشددددددددمانش را  اله
ی داشت. به آرایم روی  رنگ س رد پوسشش تضاد چشمگت 
صدددددند  نشدددددسدددددت. پرسدددددتار از اتاق خار  شدددددد. دسدددددشش برای 
ن دسدددددددددددددددت رؤیا تردید داشدددددددددددددددت. رؤیا تکان آرایم خورد و  گرفیر
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را گرفت و به نریم صددددددددایش  اراده دسدددددددششای رس داد. نر ناله
 زد. 

 جا .  ایز  چشماتو باز ک . رؤیاجان، م  ای  -

 ددایش را گشدددددددددددددددود و بدده صدددددددددددددددورت نگران و رؤیددا بدده آرایم پ دد 
ه شدددددددد. بغض راه ن س  ردو خوا ر را در  خسدددددددته خوا ر خت 
ه شدند. روشنا   در سکوت به    خت 

برگرفت.  ر دو دقایقر
لغاید، رسش را یمبا دیدن اشدددددددددددا که در چشدددددددددددمان خوا رش 

ن برد و دسشش را به آرایم بوسرد.   پایی 

خداروشددددددددکر چشددددددددماتو باز کردی. ای  مدت به اندازه یه  -
 سال به م  و مامان گذشت. 

دار و آرا  رؤیا که از خشدددددددا گ شیش رسچشدددددددمه صددددددددای خش
 گرفت، در گوشش پرچرد. یم

 کاش مرده بود .  -

سددت و زد، بغض روشددنا شددکاز دردی که در صدددایش مش  یم
 به گریه افتاد. 

خدا نکنه. شاید ندونن اما جز تو ک  برای م  و مامان  -
 باقر نمونده. 

 به آرایم ل  زد: 
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 آب.  -

به رس ت از روی صددددند  ب ند شددددد و به رساغ پرسددددتار رفت. 
 پرستار با ش ردن تقاضای رؤیا گ ت: 

دسدددتما  رو مرطوب ک  و به آرایم روی لبای خشدددکش  -
 آب بنوشه.  بکش. تا چند سا ت نباید 

 مان کار را کرد. رطش.ت که به ل  و ز.انش رسدددددددددددددددرد. ن س 
 شمرده گ ت:  مرقر کشرد و به آرایم و شمرده

م ... خریل... بهت بدی کرد ... اما ته ق ب ... با تمو   -
  ا ... دوسشت داشت . بدی

که گذشته روشنا ق اش پر از  ش  خوا رانه شد. بدون ای 
د و ج وی چشددمش براید، دسددتانش  دی را در دسددت به نریم فرسد

 با شوق گ ت: 

خون ا ه گوشدددددت من  دوسدددددشت دار  آب ر کوچرکه.    -
ندازه. درسدددددددددددته    رو بخورن، اسدددددددددددتخوونش رو دور نیم

ی کردی  اما  ر هم بود، گذشدددددددددددت.  دوران بدی رو سدددددددددددتم
 بدون مول کوه  ششت . 

 

 182#پارت
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 تر کرد و نر ل 
 رم  ل  زد.  ایش را با ز.ان به سختر

د از م ،  وای دختر  رو داشددددددددته باش. بدون در نظر بع -
  بدددیددای م ، براش مددادری ک . بددذار موددل خودت، 

ن گرفیر
 خانو  و باوقار تر. ت شه. 

 با چشمان پراشک دست رؤیا را بوسرد و گ ت: 

-  . ت فقط یدددده مددددادر داره، اون  تونی
ای  چدددده مرفردددده؟ دختر

 گردی، پ شش! شی و بریمانشاهلل خریل زود خوب یم

 س؟ارشرا، زنده -

ز.انش در د ان ق ل شددددددددددددددددد. نباید بذر ناامردی را در ق اش 
ای شددددددددددددددددددد. دنبدددال واژهکددداشددددددددددددددددددت. ز.دددانش بددده دروغ بددداز نیمیم
 گشت تا شوگ بر رؤیا وارد نشود. رؤیا به آرایم ل  زد: یم

 مرد. مرده. باید یم -

کرد، برایش  کر  اش به ای  خونر کار یمکه مافظهاز ای 
 بود. 

 یادته چه ات اقر افتاده؟ -
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به آرایم پ   زد و به نریم ماجرا را برای روشددددددددددددددنا وا شیه کرد. 
ده یم ر چه رؤیا ب شددددددتر یم دددددی شددددددد. گ ت، ق   او ب شددددددتر فرسد

گشیا با رس در اسدددددددددددددددتخر یخ پرت شدددددددددددددددده بود. مالش بد بود و 
کدددده پرچرددددد. بددددداور ای اش را در    یممدددددال تهش  دل و روده
و ر ل باشدددده برایش سددددخت بود. رویا ارشددددرا تا ای  مد  سددددت 

 انرژی ک  آورد. وقتر سکوت کرد،  روشنا با نارامتر پرسرد: 

 جا کشرد؟چطور کارت با ارشرا به ای  -

صددددددددددددای دسدددددددددددتگایه که به بدنش وصدددددددددددل بود، ب ند شدددددددددددد. به 
.ان ق    رس ت نگا ش به سدددمت دسدددتگاه کشدددرده شدددد. ضن

ن آمدن بود. به رس ت از  اتاق  و فشددددددددددددددار خونش در مال پایی 
ون کرد  خار  شد و پرستار را صدا زد. پرستار او را از اتاق بت 

 و گ ت: 

 گ ت  نباید زیاد مرب بزنرد. هم گ تر بهش؟ -

 با ترس و دلهره ل  زد: 

-  ...  م ...  ر م

 پرستار او را کنار زد و  به پرستار دیگری گ ت: 

 رو ختر ک .  -
 دکتر
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ه شدددددددددددددددددد. مدددا دددان  بدددا ترس و دلهره بددده رفتدددار آن کندددارش  دددا خت 
 ایستاد و پرسرد: 

 هم گ ت؟ -

ه شد.   با گریه به صورت نگران ما ان خت 

و گ ددت. اون نر  -
ن ب خریل ا یشش کرده. کدداری  مدده چت  رسی

 که کرده، دفا  از خود بوده. 

ن تکان داد.   ما ان با نارامتر رسی رو به پایی 

ب باشددددددده شددددددده یه مرد انقدر نر خدای م ... باور  نیم - رسی
 درازی کنه. تش دسبه ناموس خانواده

دلش خون بود از ماجرانی که ش رده بود و امترا  به واااوی 
چه شدددددددد رده بود، داشددددددددت. از طرقن نگرانن بابت ماِل رؤیا آن

ن کرده بود. مادرش با نگرانن به سددددددددددمشش  بغضددددددددددش را سددددددددددنگی 
 آمد. 

هم شدددددددد؟ یه ل ظه خواب  برد، چشددددددد  باز کرد ، ما ان  -
تدددار وارد اتددداق گ دددت، رفتر پ ش رؤیدددا. چرا دکتر و پرسددددددددددددددد

 شدن؟

ه  ن خت  با چشدددددددددمان پراشدددددددددک نگا ش را از  ما دزدید و به زمی 
 شد. 
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.دددددددان ق اش تغیت  کرد، نگران نبددددددداش مدددددددالش خوب  - ضن
 شه. یم

ن گذشدددددت، دکتر و پرسدددددتار   و سدددددنگی 
بعد از دقایقر که طوالنن

ون آمدند. دکتر ن س  مرقر کشدددددددددددددددرد و رو به آنها  از اتاق بت 
 که منتظر نظرش بودند، گ ت: 

له اما تا وقتر مالش به تبات نرسه،  - ن ت ت کنتر  مه چت 
ه شدددددددددددددددما    برمارسدددددددددددددددتان رو تر   مالقات ممنو ه. بهتر

 کنرد. 

  ما با نگرانن گ ت: 

ن نداره.  -  اجازه بدید یه نظر ببینمش. دل  تاب رفیر

 دکتر به پرستار اشاره کرد و گ ت: 

-  . ن  از د  در اجازه دارن، ببین ش و زود اتاق رو تر  کین

  ما کرد و گ ت: رو به 

تددا زمددانن کدده اجددازه مالقددات نددداره، ت  تن جشیددای مددالش  -
  شرد. 

 

 183#پارت

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 791  

 

 

که منتظر واک  ددددی از طرب آنها باشددددد، به سددددمت قبل از ای 
انتهای اسددشیچ پرسددتاری رفت.  ما  راسددان به پرسددتار چشدد  

 دوخت. 

 شه؟مال دختر  خوب یم -

 امردتون به خدا باشه.  -

 ای وی ه مرکت ر به سمت اتاق مراقبت ما به  مراه پرستا
 کرد. پرستاری دیگر رو به روشنا گ ت: 

 لط ا ای  جا رو تر  کنرد. برای م  مسئولرت داره.  -

 ری . چش . مادر  براد، یم -

بعد از دقایقر  مراه ما ان برمارسدددددددددددددددتان را تر  کردند. کنار 
ن ما ان، فرناز رس  ن سددددددوار شدددددددِن درون ماشددددددی  خرابان در می 

د.  ما و فرناز در آغوش    فرو رفتند و گریسدددددددددددددددشند. رسدددددددددددددددر
دید که روشدددنا به چشددد  خود، گذشدددت و مهر.انن کسدددانن را یم

 ددا بددا کرد. گددایه انسددددددددددددددددانخوانددد، بدداور نیم ددا یما ر در کتدداب
شدددددددددددددددونددد و  رددار خورنددد، آبدددیددده یم ددانی کدده از تقدددیر یمزخ 

نمایان  رود. ای   رار باال پ ش چشمشانسانیششان باالتر یم
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 ای  رار باال و فرشددته ای از انسددانبود. فرناز و ما ان نمونه
ن افرادی را از نزدیک ندیده بود و گایه  صددددددددددددددد ت بودند. چنی 

 ا درموردشدددان خوانده بود. و  ماال با چشددد  خود در کتاب
ن افرادی را از نزدیددددک دیددددده بود. فرندددداز و مددددادرش روی  چنی 

  ج و نشددسددت. صددند   ق  نشددسددشند و روشددنا روی صددند
 ما ان با نگایه به چهره خسته روشنا پرسرد: 

 بر  خونه آقابزرگ؟ -

 او و . مادر  رو باید اونکا بتر .  -

 قراره مگه خودت نیم -
 
ری خونه آقابزرگ؟ با ای  خسدددددددددددددددتا

 جانی بری؟

ر ، خونه دوست . خریل زن  و بعد یمیه رس به بابابزرگینا یم -
 دل  براش تنگ شده. 

 رسی تکان داد و رو به مادرش پرسرد: ما ان 

 ری خونه آقا بزرگ؟مامان شما    یم -

 فرناز نگایه به  ما کرد و گ ت: 

آره،    یددده دیدددداری تدددازه کنر ،    در مورد ات ددداقر کددده  -
 افتاده ببی ر  باید چه کار کنر . 
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ون  ن را بدده آرایم از پددار  بت  مددا ددان رسی تکددان داد و مدداشدددددددددددددددی 
در تما  طول مسدددددددددددددددت  نگران  کشدددددددددددددددرد و مرکت کرد. روشدددددددددددددددنا 

شدددددددددددددددددد، بود. بدددا  دددانی بود کددده در خدددانددده آقدددابزرگ زده یممرب
کددددده ممدددددایدددددت آقدددددابزرگ را دیدددددده بود، بددددداز تددددده دلش ترس ای 

 داشت. 

ه شددددددده بود. وقتر از سددددددخ  باز مینا با بهت به ل   ایش خت 
 ماند، مینا او را در اغوش کشرد و با گریه گ ت: 

. بمت   برات. چه روز ای سددددختر ر  - و  شددددت رس گذاشددددتر
. یم  تونست  کنارت باش . چرا به  ختر ندادی، برگشتر

 دستر روی مو ای آش ته
 
 اش کشرد و گ ت: با خستا

. ای  بار باید خود  به تنهانی نیم -
خواسدددددددت ، ا یت   دددددددی
کشدددددددددددددددرددد . دیگدده اون روشدددددددددددددددنددای ای  بددار رو بدده دوش یم

ت بذار  و ضددددعر  و شددددکننده ن سددددت  که رس  رو شددددونه
ن خورد  و ب ندددددد گریددددده   کن . انقددددددر توی ای  مددددددت زمی 

ن که بابابزرگ و  ایز  شدددددددددددددددد  دیگه آبدیده شدددددددددددددددد .  می 
ون   ای  چند روز رو از تن  بت 

 
، خسددددددتا ن طرب ما  سددددددیر

س داشت .   کشرد. خریل استر

مینا ن س  مرقر کشدددددددددددرد. دسدددددددددددتر روی مو ای تقریبا ب ند و 
 دوسشش کشرد و گ ت:  مشا
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 ایز  شددددددددددشتون رو خا  نکردن. خدا رو شددددددددددکر بابابزرگت و  -
، دید بقره   که اون ب ران رو به خونر  شت رسگذاشتر

ن  می 
رو بددده تو و تصدددددددددددددددمرمددات  وی کرده. توی ای  مددددت  ر.ددار 

زدی،  ا به مرفانی که به  یمتماس ت  تن داشددددددددشر ، سددددددددا ت
کرد ، پ ش م  کرد .  مش نگراندددددت بود . فکر یمفکر یم

تر ز به  تابت شددددد، قویدی. امرو خودت رو قوی نشددددون یم
کرد . مطمئن  پدر.زرگت    به تو از اونن  سددتر که فکر یم

 و مرفات ا تماد کامل داره. 

ن فوالد آبدددیددده شدددددددددددددددددد . از  س مرارت و چکش  - دقرقددا  ی 
 خورد ، موضو  ن ست که بتونه ازپا در  براره. 

دستر میوه را ج وی دسشش گذاشت و در ما  که مینا پ ش
 کرد، گ ت: اشاره یم ا به میوه

بخور لبات خشددددددک شددددددده. مشددددددخصدددددده ای  چند روز تغذیه  -
 .  خونر نداشتر

 یم -
 
کرد. ا ه ن ود، از ما ان از ل ا  غذا خریل به  رسردگ

 غش یم
 
 و  شنا

 
 کرد . گشنا

خدا رو شدددددددددکر که ای  داداش تازه از راه رسدددددددددرده، مهر.ون و  -
درش  لپ مخصددوص خودت،آقاسددت. انگار خدا از توی لپ

 اورده. 
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 184#پارت

 

 

ای که به م  شددددددددددددددده، تمو  ای  یه سدددددددددددددددال و خردهباورت نیم -
گذشت، ترس ای  رو داشت ، ما ان براد و انتقا  مادرش رو 
ه. امددددددا وقتر دیدددددددمش، ق ب  پراز نور و  از م  و مددددددادر  بگت 
د خش.ه، مد نداره. مشددخصدده مادر  شددادی شددد. انقدر ای   رسد

ن تا و پدر.زرگش روی تر.یشش نر  نهایت وقت و انرژی گذاشددیر
 ن ود پدر روی رفتارش تختت  بد نذاره. 

شدددددددددددددددددددد از ای  برادرای خوب بددددده مدددددا    ای خددددددا... هم یم -
 دادی! یم

 پوست گرفته شده را 
 
روشنا لبخندی زد و در ما  که نارنا

 گذاشت، پرسرد: در د انش یم

 توی ای  مدت رابطه تو و کران به ککا رسرد؟  -

 بود.   مونن که -

 راضن نشد، براد ج و؟ -
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 داره. گه تا وقتر اجبار توی کار باشه، قدیم برنیمنه. یم -

 خوای ادامه بدی؟یم -

او و . با تمو  وجود  دوسددددددشش دار ، ا ه ازش جدا شدددددد ،  -
 مت   روشنا! یم

روشدددددددددددنا آیه کشدددددددددددرد و به یاد خاطرات گذشدددددددددددته خود افتاد و 
 زمزمه کرد: 

ی. فقط دلت سنگ نیم -  شه. و سخت یممت 

 مینا آیه کشرد و از روی مبل برخاست. 

ر  آماده شدددددد  تا یه دور توی شددددددهر بزنر . دل  گرفت م  یم -
از  س بدده ای  چهدداردیواری نگدداه کردی . تو    بدده یدده گردش 

 .  نراز داری تا تکدید قوا کتن

 زنه. باید برگرد  برمارستان، دل  شور یم -

، مالقات ممنو ه؟ - ن  مگه نگ یر

 اونا بگ ... م ...  -

 ا که با    توی شددددهر بهونه نرار روشددددنا. دل  برای گذشددددته -
 خندیدی ، تنگ شده. کردی  و یمگردش یم
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ایط رومر  خوب  - ون اومدددن ندددار . رسی االن موصددددددددددددددد دده بت 
 ن ست. 

ایط رومرت اوگ  شددددددددددددددده. روی  - ون بری  تا رسی ات اقا باید بت 
، دلخور یم  آآ.. ش مرب م  مرب بزنن

اش  سددددددددددددد ر  شدددددددددددددد. دیگر رمقر برای دیدِن نگاه م تمسدددددددددددددانهبا 
خرا  و خوشی مقاوت کردن نداشدددت. دلش چند سددددا ت نر 

 انی که در ای  چندروز  شددت زودگذر الز  داشددت تا سدددختر 
د.   رسگذاشته بود را  شورد و بتر

 برو آماده شو.  -

 به یکباره روشنا را در آغوش کشرد و بوسرد. 

 ایز . قر.ونت بر ، رفی  خودیم   -

ون رفت و به اتاقش پناه برد. مادرو پدر  با  وق از پذیرانی بت 
مینا مسدددددددددددددددافرت بودند و  ر دو تنها بودند. بعد از ده دقرقه 
 
 
اق رو.رویش ایسددتاد. با اینکه  نوز خسددتا مینا رسمال و قتر
برمارسدددتان از ت ش خار  نشدددده بود، شدددوق گردش دون ره او 

انتو ج و بازش شدددددددددال را را به شدددددددددوق آورد. بعد از پوشدددددددددردن م
روی رس انداخت و بدون  یچ آرای دددددددددددددددی  مراِه مینا از خانه 

ون رفت.   بت 
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 نگا ش را از روی فاکتور ا باال کشددددددرد. گوشدددددده 
 
ی با خسددددددتا

چشدددددددمش را با دو انگشدددددددت ماسددددددداژ داد و رسش را به صدددددددند  
تکره داد. صددددددددددددددددای زنگ گوشی او را از جا پراند. با دیدن نا  

اری انددداخددت و بدده کددارش ادامدده داد. دو.دداره کرددان گوشی را کندد
صددددددددددای گوشی ب ند شدددددددددد. با دیدن نا  کران ف  دددددددددی زیر ل  

 زمزمه کرد و تماس را برقرار کرد. 

 د ، یعتن رس  ش وغه. وقتر جواب نیم -

ی جدیدی که وارد فروشددددددددددددگاه شددددددددددددده بود،  نگا ش به مشددددددددددددتر
 ای درون افتاد. یک مادرو دختر در مال نگاه کردن به فرش

 وشگاه بودند. صدای کران در گوشش پرچرد. فر 

 متما من  کار مهیم دار  که دو.اره زنگ زد .  -

ی دار  باشه برای بعد.  -  االن مشتر

در مددال ب نددد شددددددددددددددددددن از روی صدددددددددددددددنددد  بود کدده مرب کرددان 
 اخمش را در    فرو برد. 

 رسیددددع خودت رو برسون کافه.  -
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 وار غرید: با خش  فروخورده و زمزمه

ی دار ، برا  کافه هم  شه. امم  یم -  گ ، مشتر

ی یم رفت تا در مورد طرا و در ما  که به سدددددددددددددددمت مشدددددددددددددددتر
 نقش و ج س فرش را نمای شان کند، گ ت: 

 فعال بای.  -

. به خدا ا ه نرانی تا آخر  مرت  شدددددددددرمون  -
ن صدددددددددتر ک  آرمی 

ن بود. یم  شی از م  گ یر

 د: قصد پایان دادن تماس را داشت که با تردید پرسر

یه؟ -  ختر

 زن . تا نرانی و نبیتن م  مرقن نیم -

ه؟ -  برای م  لوس بازی در نرار... چه ختر

ای خوب. یم -  کنه. دون  که خوش الت یمختر

تر از مال و موصددددددددددد ه ج نگرات تو و اون دوسدددددددددددتای امم  -
 خودت رو ندار . 

ی پا تند کرد.   تماس را پایان داد و به سمت مشتر
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   باشه در خدمت . سال  خانو . ا ه سشا -

  ا کرد و پرسرد: زن مس  نگایه به فرش

 فرش )....( دارید.  -

نا  برند فرش را شددددددد رد با دسدددددددت به انتهای فروشدددددددگاه اشددددددداره 
 کرد و گ ت: 

 ا از  مون برندیه که شددددما مد نظرتونه. تمو  اون فرش -
 برامون اومده. 

 
 دو تا طرا جدید    به تازگ

قد  برداشددددددددددددت. بعد از کیم  ا  مراه آن دو به سددددددددددددمت فرش
 ا زن مرانسددددددال رسی تکان توضددددددیح در.اره رنگ و نقش فرش

 داد و گ ت: 

 شر . خریل ممنون از توضر اتتون. بعدا مزام  یم -

کنرد. شدددددددددددما مراممرد.  ر وقت تصدددددددددددمر  گرفترد، لط  یم -
 م  درخدمت . 

ش مرکت کرد. از  ن  داد و به سدددمت مت 
 رسش را تکانن

 
با کالفا
ن شددددددددددد رده دیروز      بود که از ز.ان ما ی 

ش مشدددددددددددغول مرقن
ه، توی ای  چنددد روز رفت و بود، )داداش نیم دون ، چده ختر

آقا زیاد شدددددددددددددددده. گایه صددددددددددددددددای داد و آمد و داد به خونه  یل
کن  یه ات اق شددده. مس یمشددون شددد رده یمفریاد    از خونه
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خاص و  کیتر افتاده(. دسددددددددددددتر مران مو ایش کشدددددددددددرد و به 
کرد. وقت نا ار بود و دو کارگرش برای نا ار سدددددددددددددددا ت نگاه  

رفته بودند. با صددددددددای سدددددددال  یا از کارگران رسی تکان داد و 
روی صددددند  ولو شددددد. خودکاری به دسددددت گرفت و مران دو 
انگشدددددددددددددت تکانش داد. نه مریل به غذا داشدددددددددددددت نه موصددددددددددددد ه 

گت  شددددددددده بود.  ر شدددددددد  تا ماندن در فروشددددددددگاه. ق اش بهانه
ی روشنا  مدمش بود. گایه جای خال ش هص ح یاد و خاطر 

رسددددددددددددددداند. چند بار به فکرش رسدددددددددددددددرد به او را به مرز جنون یم
 و  صدددددددددددددددبددانیتر کدده از خود 

 
مندددگ دیدددن روشدددددددددددددددنددا برود امددا رسی

شدددددددددددددد. ق اش در مال داشدددددددددددددت، مانع اجرای ای  تصدددددددددددددمر  یم
ن پرت   کشدددددددددددددددرد و خودکار را روی مت 

ان کار بود. ن س  مرقر
وشدددددگاه را شدددددکسدددددت. شدددددماره کرد. صددددددای گوشی سدددددکوت فر 

ناشددددددددددناس بود. تا تماس را برقرار کرد، صدددددددددددای فریاد کران در 
 گوشش پرچرد. 

، خود  مرا  رساغت... نر  - ن االن راه نر تر  شعور ا ه  می 

کران دسددت از رس  بردار. موصدد ه خودم  ندار  چه برسدده   -
 غمت. به تو و اون دوستای  یل نر 

،امم  ا ه دار  جز یم - متما دلرل خونر دار . به  زن ، برانی
 کن . و  دست  بهت برسه، شتکت یم
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ون داد. ای  اضار ب ش از مد، متما  ن سدددددددددددش را با مرص بت 
دلردددددددل داشدددددددددددددددددددددت. خریل وقدددددددت بود، کردددددددان زیددددددداد رساغش را 

گرفدددت. چندددددبدددار کددده بددده د و ش جواب منقن داده بود، نیم
 خرالش شده بود. کران    نر 

، د  و ا ه بخوای مرب از دختر و آ - شددددددددددنانی جدید بزنن
ن یم  آر . پوزت رو پایی 

 کران خندید و گ ت: 

ن االن برا. قول یم -  و آشنانی ن ست.  می 
ی از دختر  د  ختر

 اوگ.  -

تماس بدون خداماف ن قطع شددد. سددا ت دو شددده بود و تا 
رسدددددددددددددددرددددد. رو بدددده چنددددد دقرقدددده دیگر، کددددارگر دو     از راه یم

 کارگرش کرد و گ ت: 

ون و بریمیمم  یدددددددده رس  - گرد . مواسدددددددددددددددتون بدددددددده ر  بت 
 فروشگاه باشه. 
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ون زد و سددددددددددددددوار  وقتر تخیرد کارگر را شدددددددددددددد رد، از فروشددددددددددددددگاه بت 
 که روز ا و 

 
ن را روشدد  کرد و آ نا ن شددد. ضددبط ماشددی  ماشددی 

ن بار پیل شددددددددددددددد   ایش را به    کو  زده بود را برای  زارمی 
 کرد. 

 رو میبینه اینکا یا  ست که  ر تانره خوابت

 تو چشمه تقشی  با نبض سا ت منتظر م ش نه

  م شه اونکه غرقه سکوته دسشتو مرخونه

 درد ل ظه رو ک  مر همه که منتظر مرمونه 

 از وقتر تو رفتر ش  مالمو پرسرد  

سرد ی نتر ن  شاید ا ه تو برگردی  شه از چت 

  شه قدر ای  تانره  ا رو کنار تو فهمرد

سردشاید ا ه تو برگردی  ش ی نتر ن  ه از چت 

  شه قدر ای  تانره  ا رو کنار تو فهمرد

          *** 

 تر بود ا صادقانهبعد تو برا  ل   جاده

 ختر بود ر مسافری که از راه رسرد از تو نر 
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ن   م  سا تارو بردار نکرد  خوابتو ببیین

  ا رو روش  گذاشت  تا منتظر  ش ن  ای  ل ظه 

 پرسرد از وقتر تو رفتر ش  مالمو  

سرد ی نتر ن  شاید ا ه تو برگردی  شه از چت 

  ا رو کنار تو فهمرد شه قدر ای  تانره

سرد ی نتر ن  شاید ا ه تو برگردی  شه از چت 

) ن بانن   شه قدر ای  تانره  ا رو کنار تو فهمرد    )امی 

اشک در چشمانش م قه زد و بغض راه ن سش را بند آورد. 
 چنگ مران مو ای خرمانی 

 
زیبایش کشدددددددددددددرد. ق اش با کالفا
کشددددددددددددددرد. مالش نزدیک به جنون بود و رایه برای آرا  تت  یم

قرارش نداشددددددددددددددت. تاوان یک اشددددددددددددددشباه را باید با کردن ق   نر 
داد. روشنا برای او یک قدیسه پاک بود و یک تنهانی خود یم

. یاد چشدددددمان پر اشدددددک او در دادگاه شدددددکنکه  الهه پرسدددددشردنن
 مان کش.رد و فریاد زد. روز و شاش شد. با مشت روی فر 

خددددایدددا بریدددد . خود  یددده رایه نشدددددددددددددددون  بدددده. ای  ق ددد   -
ه. هم کار کن  تا ب همه، ش رو یمالکردار  نوز بهونه گت 

ی  بود که تمو  شد.   روشنا یه خواب شت 
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با لبخند به شددددددددددوهن کران و مینا واک ش نشددددددددددان داد. کران در 
ن فدددال قهوه برای میندددا بود. بعدددد از مددددتهددد ا خندددده مدددال گرفیر

  ایش نقش  ست. روی ل 

ب ن  که ت پ و جنت م  در کنارت یمیه مرد خریل خوش -
. جونش بدددددده جونددددددت وصددددددددددددددد دددددده، تو خریل ا یشش یم کتن

ن دیو دو رس تنوره  مراق  باش که ا ه نارامت  شددددددددده  ی 
 کشه... یم

 مینا مشتر روی بازوی کران زد و غرید: 

. این  شدددددددد ف -  خودت رو ت شیل بگت 
ال؟ یه خرده ب شدددددددتر

  اری؟ب د ن ستر مری داری ما رو رسکار یم

 رو به روشنا گ ت: 
 
 کران با لودگ

ی غت  واقعرت گ ت ؟ - ن  شما شا د بودی، م  چت 

 روشنا رسی تکان داد و گ ت: 

ندده. امدا فددال بیتن ن ود. تمو  مدددت مرب دل خودت رو  -
 زدی. ط    مینا، چطور با ای  ز.ون شما کنار مراد؟

 و گ ت:  کران ابرو در    کشرد 

 اصال برا برای خودت فال بگت  .  -
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 روشنا فنکانش را کنار کشرد و گ ت: 

ی فدددال م  - ن رو تمو  شدددددددددددددددهر بدددا چشددددددددددددددد  دیددددن. دیگددده چت 
 نمونده که ته ای  فنکون کوچرک جا مونده باشه. 

 لبخند زد، خ  شددد و فنکان را سددمت 
 
کران با اخیم سدداختا

مال خود کشدددددددددددددددرد. فنکان را رسوته کرد و بعد از دقایقر به 
 اول برگرداند و به روشنا اشاره کرد: 

 ته فنکون انگشت بزن.  -

 

 187#پارت

 

 

 روشنا به مینا نگاه کرد و خندید. 

 خریل سمکه. قبال ای  طور ن ود.  -

اوه... تازه ککاشددددددددددو دیدی. انگشددددددددددت مبار  رو بزن ته اون  -
مندی کران بر تو  ران شه.   فنکون تا  تن
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پرانن بدون توجه به ترکه انگشددددددشش را به ته فنکان زد و کران
ه شدددددددددددددددد.  آن دو با ابرو ای در   و با دقت به ته فنکان خت 

 مکدش که طوالنن شد، روشنا با لبخند گ ت: 

ی اون ته گت  کرده بود و ما ختر نداششر .  - ن  انگار یه چت 

 کران مت کرانه نگا ش کرد و گ ت: 

تهه. روز و شدد  به تو یه ن ر ق اش برای تو به شدددت یم -
 کنه. فکر یم

 مینا با خنده رو به روشنا گ ت: 

ی  رو یم -   ا... گهفکر کن   مسایه  مه شت 

کران ابرو در   کشدددددددددددددددرد و با تعک  نگا ش را سدددددددددددددددمت مینا 
 کشرد و گ ت: 

 جان؟ -

 مینا رسی تکان داد و گ ت: 

 بال... هم شد؟ بقره فال رو بگو. جانت نر  -

؟ - ، کره؟ جدی گ تر یا شوهن  ایتن که گ تر

 ریزی به روشنا زد و گ ت: مینا چشمک 

؟ -  االن تو جدی گ تر یا شوهن
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 جدی!  -

 خ  من  جدی گ ت .  -

 یعتن خواستگار داری روشنا؟ -

 روشنا رسی تکان داد و گ ت: 

 ش رو بگو. آره... اما مه  ن ست، شما بقره -

ه شددددددددددددددد. افکارش به  کیم در فکر فرو رفت و به ته فنکان خت 
سدددددددددددددددط مینا به خود آمد و    ریخته بود. با تکان بازویش تو 

 گ ت: 

ب ن . موددل م قدده ازدوا . یدده  دددد سدددددددددددددددده    یدده م قدده یم -
ب ن . ممکنه سددددددددده روز یا سددددددددده ماه یا سددددددددده سدددددددددال دیگه یم

 باشه. 

 مینا با خنده مران مرفش پرید و گ ت: 

 یا ش سال یا سرصد سال دیگه باشه. خ ، بعدش!  -

 کران خریل جدی رو به روشنا گ ت: 

ب ن . یه موفرقت بزرگ رسنوشددددددددشت یمسدددددددده تا بچه توی  -
 توی کار یا درس یا زندگرت پ ش  رو داری. 
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کدده کرددان سددددددددددددددد  داشدددددددددددددددددت تددا بددا روشدددددددددددددددنددا لبخندددی زد. از ای 
 دددددایش مددددداِل دِل او را خوب کندددددد، خوشددددددددددددددد دددددال بود. مرب

دوسددددددددددتان خونر داشددددددددددت و ای  یک نعمت بزرگ بود که خدا 
    نصدددددیاش کرده بود. دسدددددتانش را به  المت  شدددددشی  او به

 کش.رد و گ ت: 

 ممنون از مس خونر که به  دادی.  -

ن گذاشت و گ ت:   کران فنکان را روی مت 

، خواستگار داری؟ -  جدی گ تر

 دار  اما کره که جواب موبت بده.  -

 یعتن جواب موبت ندادی؟ -

ن با پا به سددددددداق پای روشدددددددنا کش.رد و  مینا اخیم کرد و از زیر مت 
 به جای روشنا پاسخ داد: 

دددددددددددددده دو بدددددددار اومدددددددده ه روش فکر یمال تددددددده دار  - کنددددددده.  رسد
خواسددددددتگاری و خریل خانواده اصددددددرل و خونر داره.  مه 
ی  خریل دوسدددددددددت داره، روشدددددددددنا جواب موبت بده.  شدددددددددت 

 مگه نه روشنا؟

 روشنا آیه کشرد و گ ت: 
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 ا ن سددددددت. فعال تمومش ک ، مینا. االن وقت ای  مرب -
 تره. فکر و   ن  رو درگت  کدددددده مدددددداجرای رؤیددددددا برا  مه 

خودش کرده. باور ای   مه بد انر از طرب ارشددددددددددددرا برا  
تونه ا تماد کنه. خریل سدددددددددددددددخت بود. آد  دیگه به گ یم

در ای  چندسدددددددددددددال به  ر کس ا تماد داشدددددددددددددت ، خالفش 
 به  تابت شد. 

 کران صدایش را صاب کرد و گ ت: 

 ا در ا تماد بدایدد نسدددددددددددددددتر بداشدددددددددددددددده، نده مط  . گدایه آد  -
ای  قرار یم نددددددد کدددددددهرسی بددددددده جتر زمددددددداندددددده رفتدددددداری از  گت 

ایط  ادی  یچ وقت خودشدددددون نشدددددون یم دن که در رسی
. گایه آد اون کار رو نیم ن  ا  ات پ ردشدددددددددددددددون رو در کین
کنند. نه خوب شددددددددددددددون قای  یم ای موجه شددددددددددددددت چهره

مط   داری  ندددددده بددددددد مط  . بددددددایددددددد دیددددددد طرب در چدددددده 
ای  رشدددددددددددددد کرده و قرار گرفته.  مه ما یک  یوال در  رسی

ون داری  کدددده گددددایه مرددددل بدددده خودنمددددانی داره. یدددده وجودم
تون  ای   یوال رو بددددده بندددددد بکشددددددددددددددد  یددددده  دددددده  دددددده یم

تون .  یوالنی که از ما یه قاتل، یه سدددددددارق، یه خا.  نیم
 سازه. کاره  یمیا یه ت هکار  مه
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صددددای باز شددددن در کافه با آویزی که باالی در نصددد  شدددده 
ی بدا دیددن چهرهبود، نگدداه کرددان را بده سدددددددددددددددمددت در کشدددددددددددددددداندد. 

ن متوجه مال بدش شددددددد. روشددددددنا و مینا  خسددددددته و گرفته آرمی 
ن با دیدن دو دختر   شددددت به در ورودی نشددددسددددته بودند. آرمی 
که رو.روی کران و  شدددددددت به او نشدددددددسدددددددته بودند، اخ  در   
ن داشت که کران  به رس ت از روی  کشرد و س  در برگشیر

کافه   صددند  ب ند شددد و صدددایش در فضددای سدداکت و خ وت
 پرچرد. 

. دیوونه ککا یم - ن ن باور ک  غریبه ن سیر  ری؟آرمی 

-  .  خ ه شو امم  روانن

، ق   روشدددددنا چنان پرتپش  ن با شددددد ردن اسددددد   و صددددددای آرمی 
اراده و پرشددتاب صددور ش شددد، گونی ق اش در گ شیش بود. نر 

ن ق اش از مرکت  را به سددددددددددددمت  ق  چرخاند. با دیدن آرمی 
اش از دور    که سدد ردی شددقرقه  ایسدتاد. ای  مرد با مو ای

ن او ت اوت  ن تا آسدددمان با آرمی   تکرده، زمی 
پردا بود و صدددورنر

ن با دیدن صدددددددددددورت او مات و م هوت در جای  داشدددددددددددت. آرمی 
خود مرخکوب شد. مینا و کران با چشمانن نگران به واک ش 

ه شدند.   آن دو خت 
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 188#پارت

 

 

ای  روشددددنا امسدددداس ضددددع  شدددددیدی در پا ایش داشددددت. با 
خواست جزء به جزء مال از روی صند  ب ند شد. دلش یم

ن و  صدددددددددددددددور ش را در ق اش اسدددددددددددددددک  کنددددد. نگدددداه م هوت آرمی 
ن سکوت  خشک شدنش تما  شدنن ن ود. کران برای شکسیر

 سنگیتن که برفضا ماا  شده بود، گ ت: 

ن  نوز  یم - ؟ مگدددددده خوای بری؟ چرا مرقن نیمآرمی  زنن
ن روزی ن ودی؟  منتظر چنی 

 چندما ه، مانند یک قراری یمروشددددددددددددنا نر ق    
 
کرد و دلتنا

ن  دمل چرگ رس باز کرد. مشدددددددتاقانه نگا ش در صدددددددورت آرمی 
ای بگشیددد و کرد، ک مددهچرخرددد. بددا چشدددددددددددددددمددانش التمدداس یمیم

ن   کمانن کند. دنرای سرا ش را رنگی 

ی را  شدددددددددددددددت  وقتر سدددددددددددددددکوت ماا  در فضدددددددددددددددا دقای  ب شدددددددددددددددتر
ن مانند  مکسددددمه ی ن ایسددددتاده  رسگذاشددددت، ناامرد شددددد. آرمی 

 ا بود. ق اش تاب ماندن نداشت.  ر دقرقه برای او سا ت
گذشت. توقع دیگری در رؤیا ایش از رویارونی با او داشت. 
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ن روزی را در     خود مرور کرده بود.   زار بار تصدددددددددددددور چنی 
تر از قبددددل برایش قرار و  دددداشددددددددددددددد در رؤیددددا ددددایش آرمی ش نر 

د ان خود در آغوش یمکرد و او را چون جآغوش باز یم ددددددددی فرسد
 چرخاند... و دور خود یم

ن کرد. مینا دسدشش را   با بغض کر ش را برداشددت و قصددد رفیر
 کشرد و زمزمه کرد: 

 ری؟ککا یم -

روشدددددددنا با چشدددددددمان پراشدددددددک و ق تر شدددددددکسدددددددته، دسدددددددشش را از 
ون کشرد و غرید:   دست او بت 

خریل خوش گدددذشددددددددددددددددددت، ممنون. انگدددار جدددای م  دیگددده  -
 جا ن ست. ای 

ن ب ند شدددد و از کنار آرمیتن که مانند مکسدددمه در  از  شدددت مت 
ای به اراده تنه مان مالت اول ایسدددددددددددددتاده بود، گذشدددددددددددددت. نر 
ن زد و به سمت در ورودی ادامه داد.   آرمی 

ن جز تو به  صدددددددددددددددای رؤیا در گوشددددددددددددددش پرچرد، )باور ک  آرمی 
ای نداره و نداشددددددددددددددددت. متر زمانن که با اون  یچ کس  القه

کرد، با تو رابطه داره. مدا  اومد، فکر یم نقشددددددددده سدددددددددمت م 
ن وقتر بهش پرا  یماسدد  تو رو صدددا یم داد ، کرد، برای  می 
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دون  خریل  سددددددددتر شدددددددددد با م  رابطه داشدددددددددته... یمباورش نیم
ن  کرد ، خریل جنگرد  اما فایده نداشدددددددددددددددت. چون ق   آرمی 
ن توی ای  یه سال و چندماه  فقط به تو تع   داره. برای  می 

دون  ق ددد  بدددار    توی اون آپدددارتمدددان کندددار  نموندددد. یمیدددک 
مهر.ونت، منو بخشدددددددددددددرده که االن کناریم. ای  گناه م  بود و 

ن رو بددده خددداطر م  م  تددداوانش رو دار   س یم د . ا ددده آرمی 
،    بددددده خودت ظ   کردی    بددددده آرمیتن کددددده  ق ول نکتن
ن باش و برای دختر  مادری  پاسددددددددددوز گناه م  شددددددددددد. کنار آرمی 

ش بدداالی رس  دختر  بر تدده(. ای  . نددذار یدده غریبدده سدددددددددددددددددایددهک 
مرفهانی بود که شددد  دو  به  وش آمدن رؤیا شددد رده بود و 
تا مغز اسدددددددددددددددتخوانش سدددددددددددددددوخت. رؤیا را بخشدددددددددددددددرده بود اما با 

 ایش ق اش تت  کشدددددرد و اشدددددکش جاری شدددددد. شددددد ردِن مرب
رؤیددا ن س زنددان و بریددده بریددده تمددا  آنچدده ر  داده بود را بدده 

که ق اش آورد و ق   ب وری روشدددددنا را شدددددکسدددددت. با ای  ز.ان
 از دسددت رفته

 
دت زندگ سددوخت، دسددت اش یمدر آ ش مرسد

 خوا رش را با مهر.انن گرفته بود و آرامش کرده بود. 

، تخ  تردیدددددددد را در دلش مددددددداال رفتدددددددار رسد و نر   ن روا آرمی 
، ل ظه ن ای تما  تردید ایش پر کشددرد کاشددت. با دیدن آرمی 

دیدددد، آرمیتن ی آن را گرفدددت. امدددا آرمیتن کددده او یمو امردددد جدددا
 ن ود که ق اش برای روشنا بشهد. 
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ن خالب  در مدددددا  کددددده درون خودش انقالنر برپدددددا بود، آرمی 
مس او را داشددددددددددددت. گونی یک مکسددددددددددددمه ی ن رو.رویش قرار 

 ا دید، نه تغیت  مالتر در داشددددددددددت. نه م دددددددددد در آن چشدددددددددد 
 اش. چهره

 رد. صدای کران را از  شت رس ش 

ه.  - ردی؟ داره مت  ن مگه مر  آرمی 

اش جاری بغضدددددددددددددددش از ای  مرب ترکرد و اشدددددددددددددددک روی گونه
ه در که نشست، بازویش به  ق   شد. دسشش روی دستگت 

 کشرده شد. 

اراده به سدددددمت  ق  چرخرد. تما  بدنش سدددددسدددددت شدددددد و نر 
ن رو.رویش قرار گرفت. چشدددددددددددمان پرخون و اشدددددددددددک آلود آرمی 

 قرار گرفتند.  چش  در چش ، س نه به س نه   

.ددان ق دد   ردو بدده  زار یم ن و زمددان از ضن رسدددددددددددددددرددد. گونی زمی 
 مرکت ایستاد. 
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صددددددددورت  ر دو خ س از اشددددددددک شددددددددد.  ر قطره اشددددددددا که از 
ن یم ن پایی  چکرد،  زار مدی   شدددددددد  در ق   چشددددددددمان آرمی 
ریخددت. بعدددد از چندددد تدددانرددده بدددا دسدددددددددددددددتددان پرتمنددای روشدددددددددددددددنددا یم

ن به آغوش گر  مش کشدددددددددرده شدددددددددد و رسش روی پرقدرت آرمی 
اش قرار گرفت. صددددددددددددددددای پرتپش ق اش زیرگوشدددددددددددددددش سددددددددددددددد نه
ن اش را شدددددددددددددددیدتر کرد. به   گریه    افتاد و دسددددددددددددددتان آرمی 

د و   مانند مصدددددددددداری ام  او را م ک  به خود یم دددددددددی زمان فرسد
کردند. مینا و کرد.  ر دو در سکوت، پرصدا گریه یمگریه یم

ه اشدددددددددددددددددک  زاران مرب کردددان    بددده گریدده افتدددادنددد.  ر قطر 
 کرد. نا  ته را ت ست  یم

ن را در بر گرفددددت و  دسدددددددددددددددتددددان روشدددددددددددددددنددددا از  شددددددددددددددددددت کمر آرمی 
زدند. بعد از چند دقرقه تر شد.  ر دو زار یمآغوششان تنگ

ن کیم فاصددددد ه ایکاد  که  ر دو در آغوش    گریسدددددشند، آرمی 
کرد و صورت خ س روشنا رو بوسه باران کرد. مانند مادری 

د را یافته باشددددد، با ولع صددددور ش را غرق بوسدددده که فرزند خو 
ن  ن باز شددددددد. آرمی  کرد. لبان روشددددددنا به لبخندی گر  و دل شددددددی 

 ن س زنان کنار گوشش زمزمه کرد: 
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جان و جهان ، شددددددددددددددداپر  طالنی  م ، ککا بودی؟ نگ تر  -
 نر 
ن ه؟  نوز باور  نیمتو یمآرمی  ... مت  شه، خودت باشی

 بگو که واقعره و خواب ن ست . 

ه شد و ل  روشن ا با چشمان رس  به چشمان مشتاق او خت 
 زد: 

برددداری  شدددددددددددددددق ، بردددار. شدددددددددددددددداپر  طالی ددت، در تنهددانی  -
 ای از تو بود که... منتظر اشاره

ن با ک  دسدددددددددددت چشدددددددددددمان خ سدددددددددددش را پاک کرد و مران  آرمی 
 مرفش پرید. 

نتونست ... گنا کار بود  و الیقت ن ود . ترسدرد  رد  کتن  -
  .  و خاکستر  کتن

. کسدددددددددددانی که با   ای  جدانی  -
تو گنا کار ن ودی و ن سدددددددددددتر

شدددددن، تقاص گنا شددددون رو  س دادن. چرا نیومدی رساغ . 
یه سدداله منتظرت بود . یه سدداله چشدد  به در دوخت  تا برانی 
ی. فکر کرد ، به خاطر رفتار رؤیا از من  دل  و دست  رو بگت 

 بریدی. 

ایسدددددددددددددددتاد . تو نیمجا ج وی برید ، ای م  ا ه از تو دل یم -
 شددددددد  به تو، بوی  طر تو، صددددددددای تو م  رو از اون دنرا به 
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معرفدددت. اومددددی جون بخشدددددددددددددددرددددی و ای  دنردددا برگردوندددد، نر 
 غر  شدی؟

 وار گ ت: روشنا در با چشمان پراشک لبخند زد و زمزمه

 واقعا متوجه مضور  توی اون اتاق شدی؟ -

ن پر بغض، با صدانی لرزان گ ت:   آرمی 

بدبخت  مون ت نگری  سددددددددت  که به  زدی و یه سدددددددداله  -
م  رو به ای  دنرا کشدددددددددددددددوندی. وقتر چشددددددددددددددد  باز کرد  و 
، تو نیومدی.  رهم گ ت ،  ن رساغت رو گرفت ،  مه گ یر
، خراالت بوده. از  مون روز  ن صدددددددات رو شدددددد رد ، گ یر
ی. گ ت  شدددددددددداپرک  مراد   از  بگت 

منتظر  برگردی و رسا ن
ه و از روی وی و دسددددددت  رو یم کنه. اما تو چر ب ند  یمگت 
 نیومدی... 

روشدددددددددنا غرق شدددددددددور و شدددددددددوق شدددددددددد. در تما  روز انی که نر او 
ن متوجدده مضدددددددددددددددورش گددذرانددده بود، بدده ای  فکر یم کرد، آرمی 

بوده؟ ا دددده بوده، چرا رساغش نرددددامددددده؟ بددددا تعکدددد  نگددددا ش 
کرد. منتظر بود تا ادامه مرفش را  شددددددددددددنود. وقتر سددددددددددددکو ش 

  مینا و کران، دو.اره رسش را طوالنن شددد بدون در نظر گرف
ن یر

 اش گذاشت و گ ت: روی س نه
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به اندازه تمو  روز انی که دلتنگت  باید صددددددددددددددددای ق بت  -
. دل   رو  شدددددددددددددددنو . من  منتظر بود  تو بددده رساغ  بردددانی

خواسددددددددددددددت یادت باشدددددددددددددده که م  توی اون اتاق کنارت یم
 بود  و برانی رساغ ، اما نیومدی. 

د و ل  روی سدددددد نه    افتاد. رسش را م ک به    دددددی اش فرسد
 زد: 

م  چطور بدددددون ای  موسدددددددددددددددرقر زیبددددا زنددددده مونددددد ؟ تو  -
. چرا االن م  ، رساغ  نردددانی

و دیددددی و چطور تونسدددددددددددددددتر
 ت اونر تو. مرد  از نر واک ش نشون ندادی؟ داشت  یم

ن در مران گریه، لبخند زد و گ ت:   آرمی 

. فکر کرد  چون شددوکه شددد . باور  نیم - شددد واق  باشی
 فکرت بود ، یه دختر دیگه رو به شکل تو دید . به 

وار روی رس روشدددددددددنا کشدددددددددرد و  اشدددددددددقانه و دسدددددددددشش را نوازش
 پرامساس گ ت: 

ن روزی  - ن به چنی 
باید باور کنر ،  ردوی ما با امرد داشدددیر

ای  وگرنه زنده موندی ،  شددددددددددددددق . ما دو  اشدددددددددددددد  دیوونه
دادی . زمونددده بدددا مدددا بدددد قددددر بددده خودمون  دددذاب نیمای 
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کرد، مدددددا    بدددددد بددددداختر . بگو  نوز  مودددددل قبدددددل   بدددددازی
  اشقیم... بگو تا ای  باخت رو به برد تبدیل کنر .  

روشددددنا مرقن که ق اش را به تکاپوی ب شددددتر واداشددددته بود را با 
 صدانی لرزان به ز.ان آورد. 

 اشدددددقت  مول  مون روزانی پرخاطره. ا ه  زار بار دیگه به  -
 ؟ بگو  نوز  اشقر یا... دنرا برا  باز   اشقت . تو هم 

دونن توی ای  مدت  اشدددددددددددددددقت ...  زار باز  اشدددددددددددددددقت . نیم -
چقدر شددددکنکه روه شددددد . چقدر  ذاب کشددددرد  و چندبار 

رد  و زنده شدددددددددددددد . اما در تمو  ل ظه  ا فقط یاد و خاطره مر
 بریم

 
 گردوند. تو، م  رو به زندگ

 ای کرد. کران اشکش را پاک کرد و رسفه

ه ابچه - ی . موافقرد؟ ا بهتر  مروز یه جش  مسانر بگت 

ن و روشنا از    فاص ه گرفتند، در ما  که به چشمان  آرمی 
ه بودند و لبخند روی ل  داشدددددددددددشند،  مزمان پاسدددددددددددخ     خت 

 دادند: 

 موافقر .  -

 

 190#پارت

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 821  

 

 ددا پددذیرانی کرد و بعدددد از دقددایقر کردددان بددا کردددک و قهوه از آن
شهر رفتند. در آن دقای  چهار ن ری به یا از مراکز ت ری  

گونی  یچ غیم وجود نداشت. بعد از آن برای خوردن شا  
به رسدددددتوران معروب شدددددهر رفتند. کران و مینا جدا نشددددسددددشند 
کدددده آن دو دقددددایقر بددددا    خ وت کننددددد. روشدددددددددددددددندددا در آرامش 
مدداجرای رؤیددا و ات دداقددانر کدده در آن چنددد وقددت ر  داده بود را 

ن با فهمردن ما جرا، اظهار تخسددددددددددددددد  کرده برایش گ دت. آرمی 
بود و برای رؤیا آرزوی سدددددددددددددددالمتر کرد. نگا ش از چشدددددددددددددددمان 

شد. گونی تما  دنرایش در آن سراه و درشت روشنا جدا نیم
 ای زیبا خالصددددده شدددددده بود. دسدددددت رسد روشدددددنا را در چشددددد 

 دست گرفت و  اشقانه گ ت: 

 کرد ، به خاطر اون ات اق شو ، از  بریدی. فکر یم -

 وار گ ت: یم به دست او وارد کرد و زمزمهروشنا فشار آرا

دید .  صددددبانن بود  و پرخشدددد  اما زمان که گذشددددت  - م  نتر
بدا دیددن مداجرا انی بددتر از مداجرای خودمون، بدا مداجرا کندار 

 اومد . 

دیدددد ، ازدوا  کردی و از تددده دل  دددا  یمگدددایه توی کدددابوس  -
 کددده در شدددددددددددددددددد ، از فکر ای خنددددی. از خواب کددده برددددار یمیم
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، مدال  ک  از جنون ندداشددددددددددددددددت. در آغوش مرد دیگده ای بداشی
ای  مدت یه روز خوش نداشددددددددددددت . در روز انی که گذشدددددددددددت، 

ن یه جسد مت ر  بود  که فقط ن س یم  کشرد.  ی 

ن تکر.ددده کرده بود، بغض کرد.  روشدددددددددددددددندددا از م ددددددددددددددد کددده آرمی 
 چشمانش به اشک مای  شد. 

 الیه بمت  ، چقدر سختر کشردی.  -

ه من  نه تو. خدا نکنه  -  که باید بمت 
  ایز . اونن

 خدا نکنه  شق .  -

خواد انقدر نگا ت کن  که تالقن ای   مه دوری در دل  یم -
 براد. 

 چقدر مسامون شبره  مه...  -

با مضدددددور گارسددددد   ر دو سدددددکوت کردند. چشدددددمان  ردو برق 
زد. دور ق    ردو،  زاران شدددددددداپر  طالنی در گردش بود. یم

شددددند. بعد از چرده شددددن غذا ا روی نیماز دیدن    سدددت  
ن گ ت:  ، آرمی  ن  مت 

. ماال که دیدمت، دوری ازت دیگه نیم -  ار  از  دور شی
برا  دشدددددددددددددددواره. بدددایدددد برگردی توی  مون کوچددده. خونددده 

 خودت منتظر خانومشه. 
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روشددددنا لبخند پرامسدددداش روی ل  نشدددداند. از شدددد ردن جم ه 
ایط رؤیدددا دسدددددددددددددددددت و پدددای  آخر دلش غنج رفدددت. یدددادآوری رسی

 امساسش را جمع کرد. آیه کشرد و گ ت: 

نامه رو تمو  اما م  یه تر  دیگه دانشددددددددددددددگاه دار . باید پایان -
ی   باید جریان رؤیا رو پرگت 

کن  و ت شیل اسددتاد بد  از طرقن
 ترس   مواممد و زنش، کاری دسشش بدن. کن . یم

مون .  رکما بخوای، روی م  مسدددددداب ک .  ر کنارت یم  -
 آ . ی دنبالت یمجا بر 

روشدددددددددددنا از لبخند پر وقر روی ل  نشددددددددددداند و  شدددددددددددکر کرد. در 
ن تمددددا  غصدددددددددددددددددددهبدددداورش نیم  ددددایش را گنکرددددد بددددا دیدددددن آرمی 

تر از گذشدددددددددددددددته پردردش فراموش کند. زمان مال برایش مه 
ن او را تا او  آسددددددددددددددمان برد. دنرا  ا یمبود. نگاه پر شدددددددددددددد  آرمی 
د را به نظاره  شددددددددددددددقر که مران چشددددددددددددددمان آن دو در جریان بو 

نشدددسدددته بود. شدددا  در فضدددانی رومانشرک ضب شدددد. سدددا ت 
ده شددددددد  شدددددددده بود که  ر دو به سدددددددا ششدددددددان نگاه کردند. در 

ن شا  ب ند یم ن گ ت: ما  که از  شت مت   شدند، آرمی 

؟ی ما یمبه خونه -  آنی

 روشنا کیم فکر کرد و گ ت: 
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 ندده. فعال آمددادگ ش رو ندددار . مددال مددادر  خریل بددده، بددایددد  -
 امش  پ شش بمون . 

  س را مون یکره؟ -

 او و .  -

 تون  چند دقرقه ب شتر کنارت باش . دمت گر ، الاقل یم -

بعد از خداماف ن از مینا و کران که با خوش ا  به صورت 
ن شددددند و رایه  شددداش آن ن آرمی  ه بودند، سدددوار ماشدددی   ا خت 
 شدند. 

المش را با لبخند وارد خانه شدددددد و سدددددال  کرد. ا ا  خانه سددددد
ی  ز.ددددانش بددددا مو ددددای خرمددددانی    شدددددددددددددددت 

جواب گ تنددددد. دختر
 کنارش ایستاد. 

-  .  سال  بابانی

کش  کیم خ  شدددد و روی مو ایش دسدددت کشدددرد. امروز دختر
 به چشمش دوست داشتتن شده بود. لبخند زد و گ ت: 

 سال  به روی ما ت. مامانن رو ا یت نکردی که؟ -

( بود .  -  خونر
 نه. دختِل  ونر )دختر
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ش شدددده  دددش و توجیه که به دختر ن خان  با دیدن لبخند  رسد ی 
یتن در دلش نشست.   نشان داده بود،  وق شت 

 دیر کردی  رس ، ککا بودی تا االن؟ -

 

 191#پارت

 

 

  ا بود . با بچه -

 کن . برو لباست رو  وی ک ، االن شامت رو گر  یم -

 دسشش را باال برد و گ ت: 

ون خورد .  -  الز  ن ست. بت 

کرد با تعک  که کانال ت شیایون را  وی یم  آقای شدددددددددددددددکری
 پرسرد: 

چه خوب که از الک تنهانی در اومدی. ای  مال خش.ت  -
 رو مدیون گ  سشر ؟

ن خندید و دستر مران مو ایش کشرد.   آرمی 
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ن تو نیم - خوای مرقن چددددده  مددددده تعکددددد  کردیدددددد؟ مدددددا ی 
؟  بزنن

ن با لبخند نگا ش کرد و گ ت:   ما ی 

ن که تو لبخند یم - ،  می  برا  کافره. خدا رو شدددددددددددددددکر ما زنن
 ای  مال تو رو دیدی . 

ن مشکو  نگا ش کرد و گ ت:   شهی 

، درسته؟ -  شک ندار ، با ک  مالقات داشتر

ن خندید و به سدددددددددددددمت رسویس بهداشدددددددددددددتر رفت. بعد از  آرمی 
ون آمدن در میتن که به سدددددددددددددددمت اتاقش مرکت یم کرد، بت 

 گ ت: 

ن رو بر لباسددددددددددددددد  رو  وی کن ، بریم - اتون گرد  و  مه چت 
 گ . یم

ن خان  با  وق رو به شو رش گ ت:   گذشت. شهی 
 دقایقر

گمون  بددا یدده دختر دیدددار داشدددددددددددددددتدده. یدده برق خدداض توی  -
چشدددددددددماشددددددددده که دوسددددددددداله توی چشدددددددددماش ندید . دیدی 

 دست روی رس آوینا کشرد؟

ی زیبایش آقای شددددددکری به فکر فرو رفت و نگا ش روی نوه
ه ماند.   خت 
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  ر هم  ست انشاهلل خت  باشه.  -

ن کدده لبخنددد روی لدد  ای  بچدده  - ه... دل  روشدددددددددددددددندده.  می  خت 
ه.   اومد، یعتن خت 

ون آمد و رو.روی پدر و مادرش نشددددددددسددددددددت.  ن از اتاق بت  آرمی 
ل را از دسددددت پدرش گرفت و صدددددای  ببخشددددردی گ ت، کنتر

 ت شیایون را قطع کرد. ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

 رو دید . مدس بزنرد، چه ک   -

ن خان  با  وق گ ت:   شهی 

 یه دختر بوده که انقدر مالت خش.ه.  -
ً
 یقینا

ن صدددددددددند  خود را تغیت  داد و کنار برادرش نشدددددددددسدددددددددت و  ما ی 
 گ ت: 

ن مدددس رو یم - زن . تنهددا ک ددددددددددددددد کدده تو بددا دداش من   می 
رفت و آمد داری، کرانه. اون  که چند وقته اصدددددال بهش 

 کره؟دی. ماال ای  دختر خوشبخت  م ل نیم

ددددش چشددددد  دوخته بود و  آقای شدددددکری مت کر به صدددددورت  رسد
ن با  وق پاسخ داد:   سکوت اخترار کرد. آرمی 

روشددددددددددنا. امروز توی کافه دیدمش. خریل شددددددددددوکه شددددددددددد .  -
شدددددددددددددددددده، ا ددده بگ ،  مون م ددددددددددددددد کددده م  از بددداورتون نیم
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شدددددد، دیدنش داشدددددت  و چندبرابر اون داشدددددت. باور  نیم
از مدتها امروز روا  انقدر رفتار خونر داشددته باشدده. بعد 

 توی تن  دمرده شد. انگار تازه متولد شد . 
 
 زندگ

ن به  ه شدددددددددددددددند. ما ی   ر سدددددددددددددده مات و م هوت به د انش خت 
 خود آمد و گ ت: 

معرفت چرا به م  ختر ندادی.  ر هم باشدددددده، روشدددددنا نر  -
دوسددت صددمریم من   سددت. خریل وقته ندیدمش. دل  

 براش تنگ شده! 

ن ابرو باال داد و گ   ت: آرمی 

 باید باور کن ، خریل وقته ندیدیش؟  -

ن متوجه منظورش نشد.   ما ی 

 مگه دروغ دار ؟  -

او و . چرا وقتر توی برمارسدددددددددددددددتان اومده بود باالی رس ،  -
؟ چدددرا وقدددتر مددد  رساغدددش رو گدددرفدددتددد  و گددد دددتددد   بدددهددد  ندددگددد دددتر
؟ م  تمو  ای  مدت  ی نگ تر ن مضددددددورش رو مس کرد ، چت 

 برگردونددد، و بدده کرد ، اون م ددددددددددددددد کدده م مس یم
 
ای  زندددگ

 اششباه بوده. امروز فهمرد ، روشنا واقعا کنار  بوده. 

ن انداخت و گ ت:   رسش را پایی 
 
مندگ ن با رسی  ما ی 
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ن که فهمرد  - خوِد روشدددددنا اضار کرد، بهت  ر م نگر .  می 
گ تر ، ب شدددددددددددددددتر مدددالدددت بدددد بددده  وش اومددددی، رفدددت. ا ددده یم

 شد. یم

. گ ترد. م  بار ا از تاما باید یم -  و پرسرد ، تو دروغ گ تر

 آقای شکری با اخ  گ ت:  

. اون زمان تو  - برای اینکه صدددددددددددددددالمت در ای  بود، ندونن
خواسددددددددددت، دلت  وانی متخ ل بودی و خوِد روشددددددددددنا نیم

. االن دیگددده مرب زدن در مورد   شدددددددددددددددددده و ا یدددت   دددددددددددددددی
 ای نداره. گذشته، فایده

ن پر داد. با چشددددددم انن که اخ  پدر، لبخند را از روی لبان آرمی 
ه شد و گ ت:   تنگ شده بود، به صورت پدر خت 

؟ - ی نارامتر ن  شما از چت 

 

 192#پارت
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ون داد و از روی  آقای شکری ن سش را با مرص از س نه بت 
 مبل برخاست. 

ون ک . نددده تو بچددده -  رو از رست بت 
ای نددده فکر ای  دختر

 اون. برگشت به گذشت، ممنو ه. 

ن با شدددددو  به صدددددورت پدر  ن و ما ی  ن آرمی  ه شددددددند. شددددهی  خت 
 خان  با تعک  پرسرد: 

، آقا؟ -  یعتن هم

ه شد و گ ت:  ی به  مرسش خت   با اخ  ب شتر

ن که ش ردی. دیگه  یچ مرقن از ای  خانواده  - یعتن  می 
توی ای  خونه نباشدددددددده. مسدددددددداب ما با ای  خانواده خریل 
وقته،  سدددددته شدددددده. آد   اقل از یه سدددددورا  دو.ار گایده 

ش باشددده که شددده. به جای ای  فکر نیم ا باید به فکر دختر
 به بابا امترا  داره. 

ن با اخ  از روی مبل برخاست و رو به پدرش گ ت:   آرمی 

ی م  ن سدددددددددت... اون تمو  وجوِد روشدددددددددنا فقط گذشدددددددددته -
 منه. اون نباشه م  ن ست . 

ن  آقای شددددددددددددددداکری کنار در  اتاقش ایسدددددددددددددددتاد و به سدددددددددددددددمت آرمی 
 چرخرد. 
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شددددددددددو و بزرگونه  دونن ا ل ب   کردن ن سددددددددددت .  اقلیم -
، بخوا  دونه به دونه برای مرف   رفتار ک . بچه ن سدددددددتر

 دلرل برار . 

ن کرد و گ ت:   رو به شهی 

 ر  بخواب . رسوصدا نباشه. م  یم -

ن با اخ  به  ن باز مانده بود. آرمی  ن خان  و ما ی  د ان شدددددددددددددددهی 
ه ماند. آوینا خمرازه کشدددددددددددددددرد و چشدددددددددددددددمانش را با  رفت ش خت 

ن خا دددش شددددوکه دسددددت ماسدددداژ داد. شددددهی  ن  که از رفتار  مرسد
ن دید، آوینا را در آغوش کشددددددرد و  شددددددده بود، فضددددددا را سددددددنگی 

 گ ت: 

 آد، ما بری  الال. دختر  خوا ش یم -

 مران مو ایش 
 
ن با مرص روی مبل نشدددددددددددددددسدددددددددددددددت. چنا آرمی 

ن  کشددددددرد. صددددددور ش از فشددددددار  صددددددتر وارده، رس  شددددددد. ما ی 
 وار گ ت: دست روی بازویش گذاشت و زمزمه

. از مرفش بریممرِب بابا رو  -  گرده. به دل نگت 

ن  زار مرب نگ تدده در دل داشدددددددددددددددددت. از درون در مددال  آرمی 
ان کار بود. تما  مس خش ش پرکشدددددددددددددددرد. سدددددددددددددددکوت کرد و با 
خشدددددد  از روی مبل برخاسددددددت. خوا رش گنایه نداشددددددت که 
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خشددد  او را شدددا د باشدددد. به اتاقش پناه برد. به سدددمت پنکره 
رده شددددددددددد. چراغ رفت. نگا ش به سددددددددددمت انتهای کوچه کشدددددددددد

خانه ویالنی آقای صدددداقت  نوز روشددد  بود. ق اش به تپش 
افتددداد. برای فراموش کردن آنچددده کددده مدددال خش ش را بددده فندددا 
.ه   پناه برد. روی ک مه شدددددددددددددداپر  طالنی ضن

داده بود به گوشی
توانسددت خوب کند، روشددنا زد. تنها ک دد که مال دلش را یم

 بود. 

 جان ،  ایز .  -

 روشنا، لبخند روی لاش جان گرفت.   با ش ردن صدای آرا  

 خونر روشنا؟ -

 روشنا لبخندزنان گ ت: 

ن مگه یم - ؟ مامان و بابات و ما ی  شدددددددددده بد باشدددددددددد ؟ تو خونر
 خش. ؟

ن بار دسددددت  - شددددکرخدا خش. . شدددداید باورت نشدددده، برای اولی 
روی مو ای نر  آوینا کشددددددددرد . مضددددددددور تو با   شددددددددده دِل 

 سنگ  نر  شه. 

 رو روی رس ای جان . چطور دلت یم -
 
آد، مشددددددددددددددکالت زندگ
. اون بچه یه فرشته  ست. اون ط ل معصو ،  وار کتن
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 دون . یم -

  س چرا دلت نر  ن ود.  -

 چون یادآور رؤیا بود. رؤیا جزو کابوسای منه.  -

سدددت! باز  به گذشدددته فکر صددددات مول قبل ن سدددت. گرفته -
 کردی. 

ن دسدددددددددددتر روی صدددددددددددورت  پر رقش کشدددددددددددرد. ن س  مرقر آرمی 
 کشرد و پاسخ داد: 

 قرار . خش. . دل  برات تنگ شد. نر  -

 ای قراری از نش   اشدددقانه، یه نر من  از وقتر اومد  خونه -
 دوران نوجوونر  توی دل  افتاده. 

خوا  به اندازه تمو  روز انی که ازت دور بود ، ببینمت یم -
 و صدات رو  شنو . 

 دو  -
 
 ست. طرفه ای  دلتنا

تر از قبل شددددددددی. قبال دون ،  ایز . به نظر  خریل پختهیم -
 کردی.  اشق  بودی اما انقدر رامت بران نیم

کشدددددرد . ای  دوری با   شدددددد، سدددددن  ک  بود و خکالت یم -
 شه  اشقر کرد، غافل  ش . ب هم  نباید از ل ظانر که یم
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 فردا وقت خا  داری؟ -

مش  مامان زنگ زده برمارستان. ر ، برمارستان. اص ح یم -
خواد با خوا رش مرب بزنه. باید بر  پرسدددددددددددتار گ ته، رؤیا یم

بهش رس بزن . متمددا مددالش بهتر شدددددددددددددددددده کدده اجددازه مالقددات 
 دادن. 

 

 193#پارت

 

 

خت  باشدددده انشدددداهلل. کارت توی برمارسددددتان تمو  شددددد، زنگ  -
، یم  خوا  کنارت باش . بزن. تا توی شهر  ستر

؟متما  ایز  -  . راستر به پدر و مادرت از دیدارمون گ تر

 او و .  -

 مشکیل پ ش اومده؟ او و  گ تنت، با نارامتر بود!  -

ن خریل دلش برات تنگ  - نه  ایز  مشددددددددددددددکیل ن سددددددددددددددت. ما ی 
ای کرد، چرا بهش ختر نداد  اون  براد پ شمون.   شده. ا تر
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ای جون . از طرب م  بهش سددددال  برسددددون. فردا خواسددددتر  -
ن برا. دل  برای رفرق  تنگ شده.  برانی با   ما ی 

شددددددددددددددده. االن ب شدددددددددددددددتر دوسدددددددددددددددت دار  خود  دوتا ببین  هم یم -
ن دار .   باشر . خریل مرب برای گ یر

ون  - ن بت  باشه  ایز . یه جور برنامه ریزی ک  یه روز با ما ی 
بری . ال ته م  کارای اداری    زیاد دار . باید پرگت  کار  رؤیا 

 باش . 

کدده خدددا دو.دداره چقدددر مددال خونر دار . برای ای  دونن نیم -
خوا  بدا یده سدددددددددددددددبدد گدل رس  بده دیدن تو رو به  برگردوند، یم

 خدا بر . 

 روشنا خندید و گ ت: 

خواد بدده دیدددن خدددا بری تددا وقتر بنددده خدددا چشددددددددددددددد  بدده نیم -
 را ته. 

 به  م   شق  به تو نم برد   -
، وقتر روشنا شاید باور نکتن

دونسددددددت ، دونسددددددت ،  اشدددددددقت  اما نیمکه ازت دور شدددددددد . یم
ن سددددد  به ن سدددددت بنده. روز ای سدددددختر رو تکر.ه کرد .  ر 
روز از خدا مرگ  رو خواسدددددددت . مس خریل بدی بود... چقدر 

ن  قش.تر برا  نوشت.   ن رین  کردی که خدا چنی 
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م  توی اون سددددددددددددددددده مددداه اول خریل  دددذاب کشدددددددددددددددردددد . دل   -
به آت ش بکشدددد .  خواسددددت دنرا رو خواسددددت بمت  . دل  یمیم

کرد  اما وقتر فهمرد  با راسدددددددددددددددشش رو بگ ، خریل ن ری ت یم
 بالنی رس  اومده فقط ازت دلخور 

ن  چنی 
یه نقشدددددددده شددددددددرطانن

 بود . 

 از نقشه باختر بودی؟چرا دلخور؟ مگه نیم -
 
 گ

دلددخددور بددود ، چددرا از مدددددددداجددرای اون مددهددمددونن  ددردد م بدهد   -
. م  بدده تو ا تمدداد کددامددل داشدددددددددددددددت . ا دده  ن یمنگ تر ، چنی  گ تر

 بالنی رسمون نمیومد. 

باور ک  انقدر مال جسدمر  بد بود اصدال واقعرت و رؤیا را  -
داد . تا وقتر رؤیا   نا نگ ته بود، چه ات اقر  شدددددددددددددخرا نیم

دونسدددددت  چه غ   کرد . یه نش  گر ر و ب نمون افتاده، نیم
قابل وصدددددددددددد  داشددددددددددددت . امسدددددددددددداس گناه داشددددددددددددت  اما   غت 

 
گنا

و دیددد  بدده جددای تدونسدددددددددددددددت .  مش کددابوس یمدلر ش رو نیم
ن کددابوش رو  رؤیددا توی بغ مده. چنددد شدددددددددددددددد  نخوابرددد  تددا چنی 

 نبین . 

س مراسددددددددددددد   مون روزا که رسمال ن ودی و یم - گ تر اسدددددددددددددتر
  روش رو داری؟

 آره  مون روزا.  -
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  س چرا نگ تر رؤیا بهت پرا  داده.  -

ون زده نشددددددددددددددددده آب د ددانش را قورت داد. مرب  ددانی کدده بت 
 دددددا رودررو دن ای  مربشدددددددددددددددددددد. ز یمبود، مددددداال بدددددایدددددد گ تددددده 

 شد. ن س  مرقر کشرد و گ ت: تر یمسخت

ای  که  وق مراسددددددددد  رو داشدددددددددتر و در مال خرید  - در رسی
کرد ، خواست    نت رو خراب کن . فکر یمبودی ، نیم

ن اون رؤیا از بدج  دددددددددددددد داره م  رو امت ان یم کنه. گ یر
ریخت. ت به    یمرفتارش به تو، آرامش تو و خانواده

وسددددددددددت داشدددددددددت ، آب توی دلت تکون نخوره. فکر م  د
ن کرد ، یمیم تون  یه ن ری مشدددددددددکالت رو مل کن .  می 

نگ تن  با   شد در کنار تمو  اون سخترانی که بعد از 
تو کشدددددددددددددددرد ، مس گناه و  لتر که توی ق ب  رخنه کرده 
بود رو    داشددددددددت . تو ندیدی چه به روز  اومد. شددددددددبره 

ی ک ن  دید . ه توی خواب    نیمیه  یوال شده بود . چت 

 روشنا ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

س  برا  سخت بود ای  مرب -  ا رو چش  در چش  ازت بتم
س .   اما باید بتم
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س  ایز . به نظر   شدددددددددددددت ت    بهتر یم - شددددددددددددده مرب زد. بتم
تون  مت   و نیموقتر بدددددده چشدددددددددددددددمددددددات نگدددددداه کن ، از رسی  یم

 جوابت رو بد . 

 ردی، چطور توی اون خونه بردیش؟وقتر با رؤیا ازدوا  ک -

ن اکو شدددددددددد.   کشدددددددددرد که صددددددددددایش در گوش آرمی 
ن س  مرقر

ن تت  کشددددرد. چرا به ای  مورد تا به مال فکر نکرده  ق   آرمی 
 جواب داد: 

 
مندگ  بود؟ با رسی

ازدوا  م  و رؤیا یه ازدوا   ادی ن ود، روشدددددددددنا! اصدددددددددال  -
ای ازدوا  ن ود. فقط یه جم ه  رنر خونده شددددددد تا بچه

 نخوره. جدددددانی کددددده در بط  رؤیدددددا بود، اندددددگ مرو 
 
زادگ

مش. الاقل توی اون خونه، پدرو مادر   نداشددددددددددددددت  که بتر
. یه بار مک ور شد ، توی اون خونه بر .  ن  واشو داشیر

ای که توی اون خونه ق ب  ترکه ترکه شدددددددددددد.  ر وسدددددددددددر ه
.دددده یم داد. زد و ف شددددددددددددددد  یمبود، روی رس  بددددا پتددددک ضن

دیگه از اون به بعد پا  رو توی  کرد . داشددددددت  سددددددکته یم
د  وقتر تو برای  م شدددده به اون طبقه نذاشددددت . قول یم

شدددددددددددددددهرمون برگردی، یدده خوندده جدددیددد در یدده م  دده دیگدده 
گت  . خود  تمو  وسدددددددددددددددایل رو  وی کن  و جدیدش یم

 خر . رو یم
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 194#پارت

 

 

 روشنا ن س رامتر کشرد و گ ت: 

 گ ته بود ، خریل دوسشت دار ؟  -

دانسدددددددددددددددددددت  نوز خریل ی لاش نقش  سدددددددددددددددددددت. یملبخنددددد رو 
 ا باید زده  شدده تا دلشددان از نکبت گذشددته پاک شددود. مرب

 ک مه )دوسشت دار ( روشنا او را به او  ابر ا برد. 

ن دوسدددددددددددددددشدت دارمت، جون  - . چون بددا  می 
 
الزمده بدداز  با

 تازه به م  دادی و چند سال به  مر  اضافه شد. 

 روشنا خندید و با صدای پرشوق گ ت: 

 مت   برات... دوسشت دار ،  اشقت ، یم -

 ر . قر.ونت  ش   ایز دل . م  باید برات بیم -

 مت  . ری من  یموای نه... ا ه تو بیم -

ه  یچ کدو  برای دیگری نیم -  ری ...  و !  س بهتر
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 ر دو خندددیددندد. ای  خنددده تمددا  خشدددددددددددددددمش از مرب پددر را 
 وار گ ت: ای دف  کرد. زمزمهشست و گوشه

 زار.رابر ب شدددددتر از قبل  اشدددددقت ، شددددداپر ! در تمو  ای   -
مدت یواشدددددا دوسدددددشت داشدددددت . اینو به ق   مهر.ونت 

ن تو رو در خاطر  کمرنگ نکرد.   بگو،  یچ چت 

ای صددای ن س  می  روشدنا در گوشش پرچرد. گونی رشته
نامرن  ق اشددددددددان را به    پیوند زد. مس رسخوشی زیادی در 

 دددای زمدددان فکر کردن بددده مربق اش امسددددددددددددددددداس کرد. دیگر 
 پدرش ن ود. االن زمان  اشقر کردن بود و  س. 

-  .  روشنا ممنون که  ستر

 روشنا با بغضن  اشقانه آرا  گ ت: 

 م  از خدا ممنون  که بعد از مدتها تو رو به م  برگردوند.  -

خوامت، شددددددددداید خودخوایه باشددددددددده اما تو رو تماما خریل یم -
 خوا . برای خود  یم

 از  شت گوشی ش رده شد.  صدای  ما 

ن یم -  ری. روشنا برا بخواب، داری از بی 

 روشنا گ ت: 
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 خواب . شما بخواب م  االن یم -

. با گ مرب یم -  زنن

-  . ن  آرمی 

؟روشنا! مواست  ست، داری چه کار یم -  کتن

 آره مامان. تو نگران م  نباش.  -

-  .  خدا کنه تو  اقل باشی

وقتر روشددددددنا به  با شدددددد ردن مرب  ما مس خش ش پرکشددددددرد. 
 آرایم گ ت: 

 م  دیگه باید بر .  -

 با غیم جان رسا گ ت: 

 مادرت از م  دلخوره؟ -

 نه.  -

؟ -   س چرا دوست نداره با م  مرب بزنن

 ا نارامت مادره دیگه... نگرانه، خودت رو برای ای  مرب -
 نک . 

 خرال بود؟شه نر مگه یم -
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ا یم - ن  فکر نک . شه... وقتر م  رو داری، به ای  چت 

چقدر زیبا و رامت، بودنش نشدددددددددددددددانه امنرت بود. آیا خودش 
ن رامتر در برابر پدرش بایسددددتد؟ صدددددای یم توانسددددت به  می 

 روشنا او را به خود آورد. 

 نارامت نباشرا.  -

 باشه. خرالت رامت.  -

 اوگ. باید قطع کنر .  -

-  .  باشه  ایز  برو بخواب. شات شکالنر

 دیدار. ممنون  شق . به امرد  -

مریل تمداس را پدایدان داد. روی تخدت دراز کشدددددددددددددددردد و به بدا نر  
ه شددددددد. خواب از چشددددددمانش گریزان شددددددد.  زاران  سددددددق  خت 

 داد. فکر و نقشه برای آینده در    ش جوالن یم

شد، لبخند با  ر فکر زیبانی که به کنار    بودنشان خت  یم
ود،  ست. دیگر ترش از آینده در دلش ن روی لاش نقش یم

ن که دل روشدددددنا با او بود برایش کاقن بود. سدددددرگاری آ ش   می 
ه شد.   زد و از پنکره اتاق به سرایه ش  خت 

شدددددددد. به دود سدددددددرگار  ا به زممت دیده یمسدددددددوسدددددددوی سدددددددتاره
ه شدددددددد و لبخند روی لاش نقش  سدددددددت. در ن وِد روشدددددددنا،  خت 
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سددددددددرگار  مدمش شددددددددده بود اما تما  مدنر که روشددددددددنا کنارش 
 ز یار روز ای تنهانی نکرده بود. بود، یادی ا

ی پنکره خاموشش کرد و سرگار به نرمه نرسرده بود که لبه 
ون پر ش کرد. ن س  مرقر کشدددددددددددددددردددددددد و بددددددده تخشش  بددددددده بت 

 برگشت. 

 

 195#پارت

 

 

 با ش  آنسوی خطر جانی برای ترس ن ست

 در انتهای مو ظه دیگر مکال درس ن ست

 کافر ا ر  اش  شود نر پرده موم  م شود

ی شبره معکزه با  ش  ممک  م شودچ ن  ت 

** 

 

زنان  ای ب ند خود را به اسددددشیچ پرسددددتاری رسدددداند. ن سبا گا 
 رو به پرستار  شت کامپیوتر کرد و گ ت: 
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سال . صداقت  ست . دیش  تماس گرفترد، امروز به  -
 دیدن خوا ر  برا . 

 پرستار با دیدنش رسی تکان داد و گ ت: 

 کیم صتر ک .  -

صدددا زد و روشددنا را به او نشددان داد. پرسددتار  پرسددتار دیگری را 
آشددددددنا بود.  مانن که روز قبل او را به اتاق  دایت کرده بود. 

 با دیدنش ابرونی باال داد و با جدیت گ ت: 

از دیشدددددددددددددد  یه ب ران رو رد کرده، در تمو  مدت اسددددددددددددد   -
زا  انی که ت ششدددددددما رو به ز.ون اورد. خوا شدددددددا از مرب

 باشه، خودداری کنرد. 

 ا ش ردن مرب پرستار ق اش تت  کشرد. با نگرانن پرسرد: ب

چه ب رانن رو  شت رسگذاشته؟ دیروز که مالش خوب  -
 بود و گ ترد،  م ش  ا  بوده! 

 پرستار رسی تکان داد و گ ت: 

ن دسددددددددت ما ن سددددددددت. رومره - طه.  مه چت  ی برمار    رسی
، بددا قدداشددددددددددددددد  توی د  ش ا دده آب الز  داشددددددددددددددددت یم تونن

 بریزی. 
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اش بغض پریدهوقتر کنار رؤیا ایسددددددتاد از دیدن صددددددورت رنگ
در گ شیش خنج کشرد. به آرایم روی صند  نشست. دست 

 ای رؤیا تکانن خورد و به رسد رؤیا را در دسدددددددت گرفت. پ  
رنگش نقش آرایم باز شد. با دیدن روشنا لبخند روی لبان نر 

  ست. 

 مرش که اومدی.  -

 خونر  ایز ؟  -

و نگرانیم، م  خریل خش. . کاش ق   مهر.ون تو رو وقتر ت -
ی برا  یم  شد. داشت . اونوقت دنرا جای بهتر

ن سددددددددددش بند آمد. ن س  مرقر کشددددددددددرد. روشددددددددددنا با نگرانن به 
 دستگاه نگایه انداخت. 

 زیاد به خودت فشار نرار. پرستار خریل س ارش کرده.  -

 بگ .  اونا رو ول ک . باید تا زمان دار ، مرفا  رو بهت -

 باشه بزن اما آرو  و بدون  رکان.  -

 ای رؤیا پ   روی    گذاشددددددت و ن س  مرقر کشددددددرد. ل 
 خشکش را با ز.ان تر کرد و گ ت: 
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ل کشددددددددددرده بود . چون بدن   ادت  -
ُ
یه روز با دوسددددددددددتا  گ

نداشدددددددددددددددت، مال  بد شدددددددددددددددد. دوسدددددددددددددددتا  از ترس م  رو به 
 برمارستان رسوندن. 

ن کوتایه کشددرد. دسددشش را  روی د انش گذاشددت. روشددنا  ی 
 به آرایم پرسرد: 

؟ - ی نگ تر ن  چرا تا ماال چت 

خواسددددددددت ک دددددددد بدونه. اما از شددددددددانس بد ،  مون دل  نیم -
شد موقع توی برمارستان، ارشرا رو دید . ارشرا گذری رد یم

و دیددد و اومددد کنددار . وقتر دلرددل مددال  رو فهمرددد، از  کدده م 
ن کاری کرد . من  در مال خ ود  ن ود .  ر پرسدددددددددددرد چرا چنی 

هم توی دل  بود رو براش گ ت . از  مون روز ارشدددددددددددددددرا مدا  
گ ددت بددایددد مق  از ای  دنرددا رو بددا ددا  در تمدداس بود. به  یم

ن به تو مس مسددددددددددادت  رو ب شددددددددددتر بگت  . ک  ک  م  تای آرمی 
دددددی اون طور  اشددددددقانه به م  نگاه نکرد و رفتار کرد.  یچ  رسد

ن رو یم واسدددددددددددددددت. ارشدددددددددددددددرا سدددددددددددددددنگ خنکرد. دل  یا مول آرمی 
پرسرد. بهش زد و مال  رو یمص ور  شده بود. مدا  زنگ یم

مسددددددددددددددد  رو گ ت . گ ددت برای بدده دسدددددددددددددددددت اوردنش، بددا  مدده 
ن اصدددددال به م   بکنگ. من  جنگرد  اما فایده نداشدددددت. آرمی 

 کرد. توجه نیم
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رسفه کرد و روشددددددددددددنا با نگرانن به اطراب نگایه انداخت. رؤیا 
یش برسدددددداند. روشددددددنا با قاشدددددد  کیم  ااشدددددداره کرد، آب به ل 

آب در د ددانش ریخددت. بددا مرب زدن کیل انرژی از دسدددددددددددددددددت 
اش دیده  ای  رق روی پ شددددددددددانن داده بود. رنگش زرد و دانه

 شد. یم

بذار ای  مرفا رو بعدا بگو. االن مالت مسدددا د ن سدددت.  -
ه. انرژی زیادی ازت یم  گت 

 رؤیا با چشمان پراشک دسشش را گرفت. 

شددد ، روشدددنا! یعتن خود  ی  تخت ب ند نیمم  از روی ا -
 خسدددددددددددددته نیم

 
 سدددددددددددددا

 
خوا  ب ند شدددددددددددددد . دیگه از ای  زندگ

 شد . 

 

 196#پارت

 

 

 ای روی صورت رسدش نشاند و گ ت: روشنا با بغض بوسه
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. باید  -  کتن
 
ای  مرب رو نزن. تو باید زنده بمونن و زندگ

 . آوینددا رو بزرگ کتن و یددده آیندددده خوب براش فرا   کتن
 مان کنارتر . دوسشت داری ، رؤیا جان. م  و ما

 رؤیا با چشمان پراشک نالرد. 

شددددددددددددده. از خود  بد  تون . آوینا کنار م  بدبخت یمم  نیم -
 شه... کتن ب شتر مال  بد یماد.  ر هم تو مهر.ونن یمیم

کددندد ، رؤیددددددددا. ایدد  مددس بددددددددد رو دور بددریددز. مدد  کددمددکددددددددت یم -
ان کرد.  ا رو یمگذشته  شه جتر

ان نمونده... قات   و قصددددددددداص یمم   - ی برای جتر ن شددددددددد ، چت 
 یادت رفته؟

که امرد را به دلش برگرداند، پر شتاب پاسخ روشنا برای ای 
 داد: 

شددددددددددددددد . بدددا ات ددداقدددانر کددده افتددداده، مکمدددت نددده. م  وکر دددت یم -
 ار  به تو آسدددددددیتر برسددددددده. به آوینا قصددددددداص ن سدددددددت. م  نیم

 فکر ک ... 

ندون بپوسدددددد . باز  کنار  ا توی ز قصددددددداص نشدددددد  باید سدددددددال -
 آوینا و شما ن ست . 
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روشددددنا آیه از ته دل کشددددرد. ناامردی در سددددوسددددوی نگاه رؤیا 
 زد. مش  یم

تری بدن. تو فقط ناامرد کن  بهت مک  سدددددددبککاری یم -
 نشو، باشه؟

 رؤیا به صورت خوا رش نگاه کرد و لبخند پردردی زد. 

. ای خواست  باز ای  مرفا بگذری . برای مرب دیگه -  رانی

، نگا ش را به ل   ای خشدددک روشدددنا در سدددکوت و با نگرانن
ای در گ شیش کنندددددددهاش دوخددددددت. بغض خ ددددددهخوردهو تر 

ه زده بود. رؤیا به آرایم زمزمه کرد:   چنتر

ددددددددددددددب کرد . وقتر مواد  - در اون مدددت چنددد بددار مواد مرصد
ددددددددددددددب یم کس برا  مه  ن ود، جز کرد ، دیگدددده  یچمرصد

دددددددددددب کرد ه بود ، ارشددددددددددددرا زنگ زد و خود . یه بار که مرصد
یط که کنه تا به خواسدددتهگ ت، کمک  یم   برسددد ، به رسی

به  یچ کس نگ ، به  کمک کرده. به دیدنش رفت . فکر 
 
 
کن  از مال  فهمرد که رو.راه ن سدددددددددددت . مرفای قشدددددددددددنا
 خودش به تو و آرمیتن که سددددددددددد 

 
زد. از  شدددددددددد  و دلدادگ

دونسدددددددددددددددددت کددده بددده ای  راه شدددددددددددددددددده بود. م  خودمون یم
 شددددقمون برسددددر . نقشدددده رو اون کشددددرد. متر اون مواد 

زا کدددددددده خددرددیل کددمددرددددددددابدددددددده رو اون بددرا  فددرا دد  کددرد. تددو دد 
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بخاطرش طال فروخت  و نذاشت  ک  ب همه. ک رد اون 
ویال رو از ارسددددالن دزدیده بود. به  گ ت اون ویال برای 
یا از دوسدددددددددددددددتدددداشددددددددددددددددددده. بعددددد ددددا فهمرددددد  اون ویال برای 

دری که خریل دیر به وجودش نم برادرنات رمون بوده. برا
 بردی . 

اش ب شددددددتر ن سددددددش به شددددددماره افتاده بود.  رق روی پ شددددددانن 
اش کشدددددرد و شدددددده بود. روشدددددنا با نگرانن دسدددددت روی پ شدددددانن 

 گ ت: 

ن رو فهمرد . به خودت فشار نرار.  -  دیگه  سه.  مه چت 

 رؤیا آهن گ ت و دسشش را تا روی رسش باال آورد. 

 ه. کنخریل رس  درد یم -

 کن . االن پرستار رو صدا یم -

قبل از مرکت روشنا، مچ دسشش است  دست رسد رؤیا شد. 
س به صور ش نگاه کرد.   و استر

 
 ایستاد و با درماندگ

 بذار بر . مالت خوب ن ست.  -

، تدددا ابدددد توی آت ش  - مالل  ک ، روشدددددددددددددددندددا. ا ددده مالل  نکتن
 سوز . قهرت یم
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ای روی شددد و بوسدهروشدنا به گریه افتاد. روی صددور ش خ  
 اش نشاند. پ شانن 

یط کدددده تو    خوب  - ماللددددت کرد  آب ر کوچرکدددده بدددده رسی
   ی و پ ش ما برگردی. 

 به مامان بگو مالل  کنه.  -

ون ماللددددت کرده کدددده داره برات، بددددال بددددال یم - زندددده. االن بت 
 نشسته تا بعد م  براد دیدنت. 

وشی رؤیا بدون توجه به مرب او با صدددددددددددددددددانی که رو به خام
 رفت، ادامه داد. یم

ن     - بدددددددده آوینددددددددا نگو چدددددددده بالنی رستون اورد . از آرمی 
 .  ماللرت بگت 

خس تبدیل شددددده بود و آالر  دسددددتگاه ب ند صدددددایش به خس
شددددد. روشددددنا با ترس به دسددددتگاه نگاه کرد. رؤیا بدون توجه به 

ایط زمزمه  وار با زممت فراوان مرفش را ادامه داد. رسی

جون. تو خریل خوب بودی و م  دوسدددددددددددددددشت دار  آب ر  -
 قدرت رو ندونست . کاش زودتر... 

ن سددددددددش یاری نکرد تا ادامه د د. صدددددددددای آالر  دسددددددددتگاه که 
 ب ندتر شد، پرستار  راسان وارد اتاق شد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 852  

 مگه نگ ت  نباید به خودش فشار براره.  -

 روشنا با ومشت روی صورت رؤیا خ  شد و نالرد: 

 بکندگ. مدا رو تن -
 
هدا ندذار آب ر کوچرکه. رؤیا برای زنددگ

مامان چش  به را ته. تورو خدا ناامرد نشو. م  کمکت 
 کن . یم

 پرستار او را  ق  کشرد و فریاد زد. 

ون.  -  برو بت 

 مزمان دو پرسددددددددددتار و دکتر وارد اتاق شدددددددددددند. صدددددددددددای فریاد 
 دکتر در اتاق پرچرد. 

ون خانو .  -  مگه نگ ت ، مالقات ممنو ه. برو بت 

 

 197#پارت

 

 

 ر با ومشت گ ت: پرستا

 برمار خریل اضار داشت.  -

 ای  کارو کردی.  -
 
 غ ط کردی بدون  ما نا
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ون رفت. از ترس تما   روشددددددددددنا با ترس و ومشددددددددددت از اتاق بت 
بدنش به ر شدددددددددده افتاد. دسددددددددددتگاه شددددددددددوگ که کنار تخت بود، 
روشدددددددد  شددددددددد و از  شددددددددت پنکره شددددددددا د شددددددددو  دادن به بدن 

و دسددددددشش روی ن ر  خوا رش بود. چشددددددمانش پرآب شددددددد 
 ق اش مشت شد.  ما  راسان به سمشش آمد و گ ت: 

 هم شد، روشنا؟ چرا دکتر و پرستار وارد اتاق شد؟ -

با چشددددددددددددمان پراشددددددددددددک به تخت اشدددددددددددداره کرد.  ما با دیدن ت  
ن یم ش که روی تخت، باال و پایی 

شددددددددددددددد، بررسش ن ر  دختر
 کش.رد و اسمش را با ضکه فریاد زد. 

 ره، رؤیا... مادرت بیم -

 ا شددد و پرده را کشددرد. تاری که در اتاق بود، متوجه آنپرسدد 
ن بوسدددددددددددددده زد و  آسدددددددددددددددمان بررسش  وار شدددددددددددددددد. زانوانش به زمی 

 گاه خود قرار داد. زیر ل  زمزمه کرد: دستانش را تکره

رؤیددا نرو. رؤیددا بکنددگ. خدددایددا خودت بدده دِل مددادر  رم   -
 ک  و رؤیا رو برگردون. خدایا کمکش ک . خدایاااا.... 

ددددددددددددددت دیددددِن رؤیدددا  از صدددددددددددددددددددای جیغ و فریددداد  مدددا کددده در مرسد
 سوخت، پرستاری به سمشش آمد. یم
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خدایا دختر  رو به  برگردون. خدایا دسدددددددددددت  به دامنت،  -
 دختر  رو دریاب. 

خود شددددددددددددددده بود. کش.رد و از خود نر  ما بررسوصددددددددددددددور ش یم 
 روشنا درمال فروپاشی بود. 

 انی که از خوا رش شدددد رده بود، مانند سددددریل به تما  مرب 
 خورد. صور ش یم

ای  مل خود رسدددرده بود و برایش نارامت ن ود   ارشدددرا به رسن
اما م  رؤیا ای  ن ود. ارشددددددددرا با نامردی تما  از امسدددددددداسددددددددات 

 ناپخته رؤیا سوءاست اده کرده بود. 

 ای  نباید پایان ماجرا باشد! 

ون آمدند. صددددددددددایشدددددددددان را از وقتر پرسدددددددددتار و دکتر  از اتاق بت 
 دور ش رد. 

تون بده.  -  متخس ر ، کاری از دست ما برنیومد. خدا صتر

 ش رد. صدای ضکه مادرش را از دور یم

... رؤیا دختر ...  -  ای وای... خدا ککانی

ه با نگایه تار و پراشدددددددددددددددک به مادرش که خودش را یم زد، خت 
ن ولو شددددد و رسش به دیوار خ ورد. دردی مس شددددد. روی زمی 
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زد. دسدددتر زیر بازویش را گرفت و نکرد. در خأل دسدددت و پا یم
 گ ت: 

 خانو  مالت خش.ه؟ -

ایط! مس یم کرد، خوب؟! چدددددده واژه غریتر بود در ای  رسی
جان از بدنش خار  شددددددددددددده. رسما مانند کریسددددددددددددتال یخ درون 

 ایش در مال مرکت بود. رسش به سدددددددددددددددمت  ق  تاب رگ
کشدددان او را به را گرفتند و کشدددان خورد. دو پرسدددتار زیر بغ ش

اتاقر بردند و روی تخت خواباندند. به رس ت معاینه اولره 
کرد، در  وا مع   انکدددا  شددددددددددددددددددد. در تمدددا  ل ظدددات مس یم

ن افتاده و در مال چرخردن است.   مانده، رسش رو به پایی 

 

 

 به مو ای ب ند خرمانی 
ی  لباسددددددددددددش را پوشدددددددددددددرد. دسدددددددددددددتر بهتر

ر گذشدددددته، روشدددددنا برایش  دیه گرفته ب ندش زد. ادک تن که د
بود را به گردن و مچ دسددددشش زد. ن س  مرقر کشددددرد. دسددددتر 
روی صدددددورت اصدددددالا شدددددده و شددددد افش کشدددددرد. یاد گذشدددددته، 
.ددان ق اش را دو.رابر کرد. شدددددددددددددددوقر کودکدداندده زیرپوسدددددددددددددددشش  ضن

 دوید. به سق  نگایه کرد و زمزمه کرد: 
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 خدایا شددددکرت. چقدر انتظار ای  روز رو کشددددرد . مرش -
 .  که  وای دل  رو داشتر

به سدددددا شش نگاه کرد. ده صددددد ح بود. قصدددددد خرید گل داشدددددت 
ی سددددددددددددددد رد رنگش را روی رسدددددددددددددددرد. کت بهارهباید به موقع یم

ن خان  با دیدن  دسدددددددددت انداخت و از اتاق خار  شدددددددددد. شدددددددددهی 
ددددش با شدددددوق نگا ش کرد. نگایه به در  اتاق  ت پ و ظا ر  رسد

کشان کرد و به آرایم زمزمه کرد:   مشتر

 ری رس  قرار؟یم -

ن خان  به آرایم  ن با لبخندی فرا  رس تکدان داد. شدددددددددددددددهی  آرمی 
 گ ت: 

ی به بابات نگو.  - ن  فعال چت 

 اخیم کرد و گ ت: 

د شددونزده سدداله ن سددت ،  - ی برای پنهون کردن ندار .  رسد ن چت 
ه.   بابا برا  تصمر  بگت 

 شنوه.   س... یم -

ن صدایش را صاب کرد و مشدبانه گ ت:   آرمی 
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-  . سددددتانن طرب ن سددددتر ددد بچه دبت  مادرجون دیگه با یه  رسد
گددت  . درکدنددددددددارش از بددرای زندددددددددگدر  خددود  تصددددددددددددددددمدرد  یم

 بر . را نمانی شما    سود یم

در  اتاق باز شدددددددددددددددد و پدرش با ابرو ای در   فرو رفته، ظا ر 
شدددددددددد.  نوز لباس خانه برت  داشدددددددددت. با دیدن ظا ر شدددددددددرِک 

، اخمش دوچندان شد.  ن  آرمی 

 

 198#پارت

 

 

ی  یم - . به سالمتر ککا  رسی بری که ای  جور اوغور بخت 
ی . آال ارس  کردی؟ نکنه دامادیته و ما نر   ختر

ن سالیم کرد و با آرامش گ ت:   آرمی 

خوا  بر  به دیدن روشدددددددنا. خوشددددددد ال ن سدددددددتر بعد از یم -
اد شد ؟ ن  دو سال شکل آدمت 

دددددددددش  آقای شددددددددددکری قدیم رو به ج و برداشددددددددددت و رو به  مرسد
 گ ت: 
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د بگو،  اقل باشدده و دسددت از ای  بچه خانو   - به ای   رسد
اش برای  بددازیدداش برداره. داسدددددددددددددددتددان ای  خددانواده بددا دختر

  م شه توی ای  خونه تمو  شده. 

ن اخیم کرد و گ ت:   آرمی 

... اما م ...  - ن  مرب شما متی 

. تددا مدداال  ر هم تو غ ط یم - کتن روی مرب م  مرب بزنن
 سدددددددده. دیگه سدددددددداکت سددددددددکوت کرد  و گندکاریاتو جمع کرد ، 

مون  تا دو.اره  شددت رسددوانی ای  خانواده بر رس  کش.رده نیم
 شه. روشنا یه زمانن  ایز بود اما دیگه اون دوران گذشت. 

ون کشرد    ای  نظر رو  - اون زمان که  رست رو از اغما بت 
 داشتر و گذاشتر برای نکات م  براد؟ 

ه شد.   آقای شکر با خش  به صور ش خت 

ت چردددددده؟ مگدددددده م  گ ت  بردددددداد؟ برای دل خودش منظور  -
 اومد. 

اش برای شددددددما  - آ ان اون زمان داسددددددتان ای  خانواده و دختر
 تمو  نشده بود؟ 
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دددددددددددددد... اون زمددان  نوز رؤیددا زنددت بود. االن  - مغ طدده نک ،  رسد
ی ن س خوا  دو.اره سددایهمراوده با روشددنا    ممنو ه. نیم

 ه. ش روی زندگرمون بر تاون خوا ر   ریته

نه ای  که رؤیا توی ای  خونه ار  و قرنر داشدددددددددددددت! فازتون  -
فهم . دو سددددددددددال زجر کشددددددددددرد  تا ای  روز رو ببین . به رو نیم

ن روز زندددددده موندددددد ، مددددداال برای م  ممنو ددددده راه  امردددددد چنی 
 انداخترد؟ رؤیا چه دخیل به روشنا داره. 

دد خودت رو به ن هیم نزن. پای روشدددنا به ای  خونه باز  -  رسد
باید رفت و آمد و آبروریزانی رؤیا رو شدددددا د باشدددددر . م   شددددده

دیگه کشددش ندار . تا االن  پوسددت  ک  ت بود با آبروریزی که 
 ای  خانواده برامون راه انداخت، توی ای  م  ه موند . 

 رو به  مرسش گ ت: 
 
ن خان  با درماندگ  شهی 

آقا ماال کیم ص ور باشرد، شاید خواست خدا بوده که  -
 ا  ... ای  دوتا ب

 ای به  مرسش رفت و فریاد کشرد: غرهچش 

کدددو  خواسددددددددددددددددت خدددا؟ ای  ن همدده داره بددا رستوی چدداه  -
د کتن نه ای  ن که مر ته... تو که مادرشی باید بهش گورسی

 ازش ممایت کتن و  ولش بدی توی چاه. 
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ن از خشدددددددد ، مرارت بدنش باال رفت. ن م کرد و دسددددددددتر  آرمی 
 روی مو ای مرتاش کشرد. 

کن ، مسددددددددددداب رؤیا و روشدددددددددددنا رو با    یا وا ش یمبابا خ -
 شناش... نک . خودت روشنا رو یم

شناس     اون خانواده پر دردرسش رو...    روشنا رو یم -
دو روز دیگدددده  موش یددددا پدددددر.زرگش د  در ای  خوندددده  وار 

 ش . یم

ن کالفه از بهانه ی پدرش غرید: آرمی   گت 

خودمون تصمر   چرا باید  وار  ش ؟ م  و روشنا برای -
ی  نه  موش. یم  گت 

ی زمزمه کرد و با نارامتر آقای شدددددددددددکری زیر ل  اسدددددددددددتغ ر 
 پاسخ داد: 

 اری خواسدددددددددددددددت  بهت بگ  تا مالت خراب نشددددددددددددددده، نیمنیم -
ددددددددددددد موی  ن  رسد که... قبل از  رد خود  دید  سدددددددددددددددوار ماشددددددددددددددی 
ش شدددد و از خونه پدر.زرگش رفت. سدددکوت کرد  و خدا  دکتر

ی ن هیم. نیمکرد  تا تو خدا یم ن خواسددددددددت  ب شددددددددتر به    چت 
 بریزی. 

 کدو   رس موش؟  -
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دددددددددددددد مونی کدددده مدددددتهدددا بود، توی ای  م ددددل دیدددده  -  مون  رسد
شد به  وای روشنا د  به سا ت خونه پدر.زرگش رفت نیم

 و آمد داره. 

ن  ه شدددددددددددددد. چطور چنی  ن شدددددددددددددوکه به چشدددددددددددددمان پدرش خت  آرمی 
ی را خودش ندیده بود؟ ن  چت 

ی ن - ن ن چت   دید ؟ چرا م  چنی 

ی. خوابردچون اون زمان تو با قرصددددددددددای آرا  بخش زود یم -
ون برد ، دید  با یه خانو  سددددوار  وقتر سدددددطل آشدددددغال رو بت 
د کره!  د موش شددد. توی تاریا نشددناخت  اون  رسد ن  رسد ماشددی 
 در  خونه  یل صداقت دیدمش. 

ن یه بار دیگه با  مون ماشی 
ه و مدنر ی بزرگشددددددددددده که دکتر از  یل آقا پرسددددددددددددرد ، گ ت نوه

توی شددددددددددددددهر ن وده. از ککا مع و ، شدددددددددددددداید در ای  مدت از تو 
 ناامرد شده و به  رس موش ب ه داده باشه. 

ن کاری کرده  خونش به جوش آمد. م ال بود، روشدددددددددددددددنا چنی 
 باشد و روز قبل تما  وقت کنار    باشند. 

 م اله. روشنا  اش  منه. اینو توی چشماش دید .  -

 

 199#پارت
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دده  اشددد  بود...   - دد  چشدددمت رو باز ک . فردا ا ه ای   رسد رسد
برداد در خونده و آبروریزی کنده و تهمدت بهدت بزنده، م  دیگه 
ن سددددددددددت . دیگه ت مل ندار . اونوقت باید نعشدددددددددد  رو از روی 

 . ن ب ند کتن  زمی 

ی م اله. م  به روشددنا ایمان  - ن ن چت  بابا شدد وغش نک . چنی 
 دار . 

 ت ، هم شد؟ من  یه زمانن به تو و پاکرد ایمان داش -

درد تددددددددا مغز اسدددددددددددددددتخوانش ن و  کرد. زخیم کدددددددده از خودی 
 خورد، دردش فراتر از انتظارش بود. یم

 بابا؟ -

گ ؟ ک ددددددددددددددد که  شدددددددددددددددشش یه م  ه بابا نداره، مگه دروغ یم -
 کردن، کاری کرد که تا  مر دار ، رس  پای نه. جانماز په  یم

داری، تو بددددابددددا زخ  نزن... تو رو بدددده اون خدددددانی کدددده ق ول  -
 دیگه زخ  نزن. 

دددددددددددددد. درد  ایندددده  نوز چشدددددددددددددددمددددت دنبددددال  - بدددده خودت برددددا  رسد
 ایه که تمو  شده. گذشته
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ای  چه ر.  به روشدددددنا داره؟ چرا داری روی ا صددددداب  رژه  -
گناه بود و ا ه من  گنا کار باشدددددد ، اونه که ری؟ روشددددددنا نر یم

 باید ببخشه. 

کدده، خوا  برای خودت رؤیدددا نبددداقن کددده ا ددده ای  یم - مبددداب بتر
ن جمع کن . اونوقت تو دیگه نیم تون  آوارت رو از روی زمی 
. دیگدده ای  ق دد  ندداسدددددددددددددددور  ت مددل یدده درد بددایددد م  و ک   کتن

ن اون   ریتددده یم گدددذره و دیگددده ندددداره. تدددازه چنددددمدددا ددده از رفیر
خوا  دو.اره اسددددد  و فامرل آرامش به ای  خونه برگشدددددته. نیم

متر ا ه اون دختر  اون دختر توی ای  خونه شددددددددددددددد رده شددددددددددددددده. 
کتن توی ای  مدت که شددما طالق روشددنا باشدده. چرا فکر نیم

ی از رؤیا ن سددددددددددت. مطمئن  منتظره روشددددددددددنا  ، چرا ختر ن گرفتی 
 براد سمت تو و اونوقت دو.اره رسمون  وار  شه. 

کن . چرا رؤیددا رو بدده بددابددا م  خود  یدده فکری برای رؤیددا یم -
ن روشددددددددددنا ر.ط یم  تا آسددددددددددمون با    دی؟ ای  دوتا خوا ر زمی 

 فرق دارن. 

ن خان  از ب   آن دو کالفه شد. ن م کرد و گ ت:   شهی 

مرد ص وات ب رست و دست از رس ای  بچه بردار. بعد  -
 از دوسال خنده به لاش نیومده براش مرتره بخون. 

 آقای شکری با تور پر به  مرسش  رسی زد. 
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مرب نزن  که دو.اره  شدددددددددددددت در اون اتاق لعنتر قد  رو  -
بر  و منتظر به  وش اومدنش  ش ؟ دیدی چه به روز 
 رست اومده و با خوش خرا  داری برای خودت مرب 

. از  مون وقتر که ومرد خدابرامرز )نه( توی کار یم زنن
داد  و دو.ددداره بددده ایندددا اورد، نبدددایدددد بددده مرب تو گوش یم

فت . ای  خانواده جز ن  ددددددددد و بدنایم ر خواسدددددددددتگاری یم
 . ن ی برای ما نداشیر ن  چت 

اش چنددددددگ گر گرفتدددددده بود و  صدددددددددددددددتر بدددددده مو ددددددای خرمددددددانی 
 کشرد. یم

 ددای دیروز روشدددددددددددددددنددا در مرددان ب دد  پدددرو مددادرش، یدداد مرب
ی پردا کرده  ددد مو ا  درگت  افتاد. گ ته بود )رؤیا با یا از  رسد

یه. مالش زیاد خوب ن سددددددددددددددد ت باید و در برمارسدددددددددددددددتان  سدددددددددددددددتر
 کنارش باش (. 

انقدر مشتاق ش ردن امواالت خودش بود، اصال کنککاوی  
سد. رؤیا و با  رس مشیش  ی رؤیا را بتم نکرده بود تا دلرل درگت 
شددددددددددددددده بود؟! چرا؟ شدددددددددددددداید پای روشددددددددددددددنا وسددددددددددددددط بوده!  درگت 
سددددددددددرده  مسددددددددددادت رؤیا به روشددددددددددنا   تن بود. چرا دلر ش را نتم

 رده را ککای دلش بگذارد. بود؟ ای   رس موی تازه از راه رس
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آمد، با دل امردوارش ا ر مرب پدرش درسدددددددددددت از آب در یم
کرد؟ م ال تر شدددده بود، چه یمکه از دیروز چندسدددال جوان

 بود، توان ادامه دادن داشته باشد! 

 آقای شکری وقتر او را در فکر دید، ادامه داد.  

م  مادرت ن سدددددددددددددددت ، تا لبخند به ل  تو دید، قند توی  -
آب شدددددددددددددددددددده. مرف  رو گوش ک . دیگدددده نوجوون  دلش

. مراق  باش پاتو  ن سدددددددتر که نتونن افسدددددددار به دلت بزنن
دارن. مددا کج ندددذاری. ای  خدددانواده از بیخ و ب  مشدددددددددددددددکددل

ای، خوا  آبروریزی دیگهتوی ای  خونه دختر داری . نیم
ن رو خراب کنه. نگاه مرد  در ای  دو سدددددددددددددددال  آینده ما ی 

خودخواه نباش و کیم به فکر  نوز به ما خوب نشدددددددده. 
 ما باش. 

ن و پدرو مادرش را به سدددددددددمت صددددددددددای گریه ی آوینا نگاه آرمی 
ن خان  با نگرانن به  ر دو  کشدددددددددان کشددددددددداند. شدددددددددهی 

اتاق مشدددددددددتر
 نگایه کرد و گ ت: 

 انقدر رسوصدا کردید، بچه رو از خواب پرندوید.  -

ون شدددد رده   وارد اتاق شددددد و صدددددای قر.ان صدددددقه رفت ش بت 
ون داد و زمزمددهشددددددددددددددددد. آیم ن ن سدددددددددددددددش را پر مرص بت  وار رمی 

 گ ت: 
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کن  ا ه موردی نباشدددددددده دیگه خود  با روشددددددددنا صدددددددد بت یم -
 مشکیل ن ست؟

 سدددددددددت... ای  فقط یه موردش بود. فکر کردی اون رؤیای  -
شدددددد نه. یادت رفته سدددددد رطه، با دیدن روشددددددنا کنار  تو، آرو  یم

ش رو ک  کرد. از فردا د ش رو چدددده بدددده رسمون داد تددددا رسی ختر
شدددددددددده. مرب م  کنه و مدا  آویزون در ای  خونه یمبهونه یم

 ای  بود، تما . 

 

 200#پارت

 

 

کالفه دسددتر توی صددورِت خ س  رقش کشددرد. فکر ای  یک 
 مورد را نکرده بود. رسش را تکانن داد و گ ت: 

کن . فعال وقت ندار  باید در ای  مورد    فکری براش یم -
 بر . 

. خودت  - ن ش نک . تا ماال ت مل کردی... نرو آرمی   رو درگت 

 باید بر . م  ا ل جا زدن ن ست  بابا.  -
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بدون توجه به نارامتر و خشددد  نه ته در نگاه پدرش از خانه 
ن شدددداش  ه شددددد. ماشددددی  ون زد.  صددددتر به انتهای کوچه خت  بت 

 ب ند سرایه رو.رویش پار  شده بود. 

 جز ابرو در   کشدددددددددددددرد. تا به مال متوجه رفت و آمد ک ددددددددددددد
اممد به آن خانه نشددددددددددده بود. ن سددددددددددش را پرصدددددددددددا از سدددددددددد نه 

ون داد.   بت 

نسددر  خنک بهاری مالش را بهتر کرد. به روشددنا ا تماد کامل 
داشت. م ال بود، با ک  رابطه داشته باشد و به او نگ ته 
ن با    گپ زده بودند. در مورد خانه  باشد. در مورد  مه چت 

ن از ای  م  ه     مرب زدند. روشدددددددنا دودوزه مشدددددددتر  و رفیر
 باز ن ود و نخوا د بود. 

نگاه مشددددددددددتاق و گریانش پ ش چشددددددددددمش پررنگ شددددددددددد. لبخند 
ن شدددددد. زیر ل    روی لاش نقش  سدددددت و سدددددوار ماشدددددی 

 
پررنا

 زمزمه کرد. 

خدددددای بدددده امرددددد خودت. خودت مراقددد  دل  ردومون  -
 باش. 

د و با رس ت از کوچه خار  شدددد. وقت  ددی پا روی پدال گاز فرسد
کشرد، برای  م شه ن ود. تردید دیروزش کیم طول یمتردید 
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آمد، روشددددنا را از دسددددت داده بود. مرب روشددددنا که وسددددط یم
 تردید در ق اش جانی نداشت. 

 رفددت و دسدددددددددددددددتدده گددل زیبددانی خریددداری کرد. بدده 
بدده گددل فروشی

 ای پاسدددددددددددددددداژی در  مان نزدیا رفت و بعد از گشددددددددددددددددت زدن
ا تن سدددددددد رد با طرا شدددددددداپر وسددددددددواس  ای صددددددددورنر گونه پت 

ن طرا بددددا کیم ت دددداوت را برایش شددددددددددددددددددال  خریددددداری کرد.  می 
خریده بود. با اینکه خریل شدددددددددددددددبا ت نداشدددددددددددددددشند اما سدددددددددددددددبک 

ن بود.   طرمش  می 

به سا شش نگاه کرد. سا ت نزدیک یازده بود.  ول شد. به 
ون آمد.   رس ت از پاساژ بت 

به گوشی نگایه کرد.  نوز تماش از روشدددددددددنا نداشدددددددددت. ن س 
.هرامتر   ای زد و تماس را برقرار کرد. کشرد. روی اسمش ضن
س در دلش ب شددتر یم ا  ر چه ب شددتر یمبوق شددد. شددد، اسددتر

مکدد تماس گرفت اما  ر چه زنگ خورد، جوانر نشددددددددددددددد رد. 
صددددددددای اپراتور که در گوشدددددددش پرچرد، برای بار سدددددددو  تماس 
 گرفت. بعد از چهارزنگ صدای مردی در گوشش پرچرد. 

 د. ب ه ب رمایر -

 م  با روشنا خانو  تماس گرفت ...  -
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 ب ه... ایشون مالشون خوب ن ست. شما؟ -

اینکده مردی گوشی او را جواب د ددد،    ش را کنککداو کرد. 
 با غرظ غرید: 

 شما گ  ستر که ت   ش رو جواب دادی؟ -

. م   ر  - آقا شددددما تماس گرفتر و باید خودت رو معرقن کتن
که ت   ش رو جواب   گ  سددددددددددت  به ایشددددددددددون نزدیک  سددددددددددت 

. داد . ادب مک  یم  کنه، شما خودت رو معرقن کتن

 ایش منکمد شددددددددددددددددد. به روشدددددددددددددددنا نزدیک بود و خون در رگ
صددددددددددایش برای او آشدددددددددنا ن ود! با آخری  توانن که برایش باقر 

 مانده بود، زمزمه کرد. 

 م  آرمین .  -

 بعد از مک  کوتایه مرد گ ت: 

 زنگ زدی، هم  شنوی؟  -

 روشنا مرب بزن .  باید با  -

مالش خوب ن سددددت. و  انگار تو زیادی مالت خش.ه! هم  -
 خوای؟از جون ای  خوا را یم
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ن افتاد.  زاران مورچه زیر پوسددددددددت شددددددددیو شددددددددده  دسددددددددشش پایی 
شددددددده که صددددددور ش به راه افتاد. صدددددددای مرد  نوز شدددددد رده یم

 تماس را قطع کرد. 

** 

 

ه شد   رنگ پریده به صورت مخاطاش خت 
 . با صورنر

با تمو  بدیانی که در مق  کرد، دوسددددددددشش داشددددددددت . متر  -
یددددده بدددددار ن ری ش کرد ،  زار.دددددار از خددددددا خوا ش کرد ، 
بالنی رسش نراره. مقش ای  ن ود. خدایا با ای  مص بت 

 هم کار کن ... 

ما ان دسدددت گرمش را روی دسدددت رسد و لرزانش قرار داد و 
 گ ت: 

ا ر امردی مطمئن  خود رؤیا دلش به زنده بودن، ن ود.  -
 داشددددددددددددددددت، مددالش خوب یم

 
ن بدده زندددگ شددددددددددددددددد. برای  می 

د تا زیر دسدددت نامادری بزرگ نشدده. بچه ش رو به تو سدددتم
ش رو از شو رش  از االن باید به فکر ای  باشر  که دختر

ی .   بگت 

د. روشنا آیه کشرد و پ     ای خ سش را روی    فرسی
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ردی  کنه. باید تا فردا  مه کارا رو اصددددددددددددددال  ق   کار نیم -
کن . چطور به بابابزرگ ختر بد . در سددددددددددددددده روز دو تا از 

  اش رو از دست داده. نوه

 

 201#پارت

 

 

وقتر تو مالت بد بود، م  ختر داد .  ایز مالش بد شدددددددددددد  -
 نتونست براد اما آقاجون توی مرا  برمارستانه. 

 مادر  چطوره؟ -

اون  مول خودت مال خونر نداره. مادر  پ شددددددشدددددده، نگران  -
 نباش. 

ن شد و گ ت: روی تخت نر   خت 

ن  - بگو ای  رس  رو از دسددت  باز کنند. باید برای فردا  مه چت 
 رو آماده کن . 

 نگران فردا نباش. م  و آقاجون  سشر .  -

 ممنون...  -
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بود و از مادرش روشددددددددددددنا بغضددددددددددددش را قورت داد. باید قوی یم
  ت: کرد. پرستاری وارد اتاق شد و با نارامتر گمراقبت یم

 گ . بهتون  س رت یم -

 شه ای  رس  رو باز کنرد؟ممنون. یم -

-  . ه. باید مراق  خودت باشی  ب ه. خداروشکر مالت بهتر

ن پرسدددددددددددددددتار لباسدددددددددددددددش را مرت  کرد و از روی تخت  بعد از رفیر
ن آمد. نگایه به اطراب انداخت و گ ت:   پایی 

   کو؟گوشی  -

 ما ان دست در جر  کشش کرد و گ ت: 

قتر بیهوش بودی خریل زنگ خورد. مک ور پ ش منه. و  -
 شد  جواب بد . 

روشددددددددددنا ابرو در   کشددددددددددرد. با صدددددددددددانی که ته مانده توانش را 
 داد، پرسرد: نشان یم

 گ تماس گرفت؟  -

خواسددددددددددددت مال رؤیا رو یه خانو  زنگ زد به اسدددددددددددد  مینا. یم -
سددده و از تو بدونه که مک ور شدددد  ماجرا رو براش توضددیح  بتم
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رسددددددددددددددونه. بعدش یه آقانی به اسدددددددددددددد  رو یم بد . گ ت خودش
طا ری زنگ زد و جشیای مالت شد...   مت 

ه شد. کیم مک  کرد و روشنا با دقت به ل    ایش خت 

 ای    بود؟کس دیگه -

 ما ان ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

ن زنگ زد. با اینکه االن یم - دون  اون  مول تو قر.انن آرمی 
دددددددددی داره. شددددددددددده اما در  کب  از ای   مه رونی که ا ی   رسد

ایط به تو زنگ بزنه؟   چطور روش شده در ای  رسی

با شدددد ردن ای  مرب رنگ از صددددور ش پرید. با صدددددانی که به 
 شد، پاسخ داد: زممت ش رده یم

 دونن قر.انن بوده... خش.ه یم -

در  ر صدددددددددددددددورنر که باشددددددددددددددده باز  روی زیادی داره که تماس  -
سه؟   گرفته. موال خواسته مال رؤیا رو بتم

 نه.  -

ه شد. بغضش ترکرد.   ما ان با تعک  به صور ش خت 

ن با    قرار داشددددددشر . نیم - دونسددددددت  ای  ات اق م  و آرمی 
 مر ته. 
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آمد و ما ان گایم به  ق  برداشددت. مرقن تا نو  ز.انش یم
گشدددددت. در آخر ن م کرد و از اتاق خار  شدددددد. روشدددددنا با بریم

ه ماند. بعد از کیم  تع ل چشدددددددددددددددمان پراشدددددددددددددددک به رفت ش خت 
ون رفت. ما ان  کر ش را از کنار تخت برداشت و از اتاق بت 

ه شددده بود. روشددنا به دیوار تکره زده و نر  ن خت  ت اوت به زمی 
 مانند کودگ خطا کار رو.رویش ایستاد. 

ن  - کددار بدددی نکرد . رؤیددا خودش    بدده اینکدده م  بددا آرمی 
 باش  راضن بود. 

اند. دسشش ما ان نگاه رسزنش بارش را روی صورت او چرخ
 را گرفت و گ ت: 

شدددددددددددددددنوی تابع درسدددددددددددددددت برادر دو روزه  سدددددددددددددددت  اما از م  یم -
 امساساتت نباش. مردی که یه بار پاش ب غزه... 

ن مرد باوفایره.  -  نقشه و فری  بود. آرمی 

ه ماند. سددددددددددددددوار  سددددددددددددددکوت کرد و به چشددددددددددددددمان پراشددددددددددددددکش خت 
آسددددانسددددور شدددددند و وارد النر برمارسددددتان شدددددند.  ر چه فکر 

، ای  رابطه درسدددددددددت ن ود. آینده خونر را برای روشدددددددددنا کرد یم
ن نیم ریخت. دید. روشدددددددنا در سدددددددکوت اشدددددددک یمدر کنار آرمی 

 ن س  مرقر کشرد و گ ت: 
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ه بری  خونه تا م  و آقاجون کارا رو ردی  کنر .  -  بهتر

   تبدیل شددددددددددددددددد. مرب نا  ته روشدددددددددددددددنا گریه آرامش به   
 کرد: اش لرزید و زمزمه  نگا ش را خواند. شانه

ن قرار  - خریل  سدددددددددددددددت  کددددددده در زندددددددده بودِن رؤیددددددا بدددددددا آرمی 
گذاشدددددددددددددددت ؟ نکنه رؤیا متوجه ای  قرار شدددددددددددددددد و ق اش از 
مرکت ایسدددددددددددددددتاد؟ وای خدای م ... نکنه م  مسدددددددددددددددا  

 مرگش شد ... 

 ما ان ن م کرد و دستانش را دور شانه او م قه زد و گ ت: 

 فهمرد؟ ای  مرفا رو از قایط کردیا! رؤیا از ککا باید یم -
. االن ککا دراوردی؟ روشدددددددددددددددنا تو  اقل تر از ای  مرفانی

وقت ای  مرفا ن سددددددددددت. بعدا در موردش با   م صددددددددددل 
زنر . نه تو مالت مناسدددددددددددددددبه نه وقت ای  مرفا مرب یم

 جاست... ای 

 

 202#پارت
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دوید آن دو را از صددددددددانی زنن که ن س زنان به سدددددددمششدددددددان یم
 مرکت باز داشت. 

 ینه اشکاتو... الیه بمت   برات. مینا نب -

ون آمد و  روشددددددددددنا با دیدن مینا از مصددددددددددار دسددددددددددتان ما ان بت 
خود را در آغوش مینا انداخت.  ر دو دقایقر در آغوش    

وار دار  روشنا کنار گوش مینا زمزمهگریه کردند. صدای خش
 خواند. مرتره یم

دیگدده ک ددددددددددددددد برا  نمونددده، مینددا. خوا ر  بدده خدداطر م   -
   شد . مرد. م  با   مرگ خوا ر 

مینا با اینکه به مال بدش واق  بود، دسددددددشش را  شددددددت کمر 
 وار کشرد و به آرایم پاسخ داد: اون نوازش

ددددد یم - . تو دردت به جون . آخه چرا خودت رو مقرصد دونن
. گناهتر و نر از  مه مظ و   تر بودی و  ستر

 ای مشاخذگرانه روشنا دسشش را روی ما ان کالفه از مرب
 گ ت:   ی او گذاشت و شانه

کن ، خودت رو  ذاب نده. تو گنایه روشنا خوا ش یم -
. رؤیا تاب زنده موندن و مشددددددددددکالت بعدش رو  نداشددددددددددتر

 نداشت. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 877  

روشددنا در مصددار دسددتان برادر خود را جا داد و رسش را روی 
    کنان گ ت: بازوی او تکره داد و   

 تقصت  م  بود. رؤیا یه روز خوش ندید.  -

ق اش پراز مهر شدددددددددددددددددد. مس مدددا دددان بدددا دیددددن مظ ومردددت او 
 مرقر بددده روشدددددددددددددددندددا در وجودش در غ ردددان بود. دسدددددددددددددددشش را 

 ایش را پاک کرد. با وار روی صورت او کشرد و اشکنوازش
 تخس  گ ت: 

گریه ک  تا دلت آرو  شدددددددددددددددده فقط مراق  باش، دو.اره  -
مالت بد نشددده  ایز . نه آقاجون نه م  طاقت دیدنت 

 روی تخت برمارستان رو نداری . 

    رسی تکان داد و به تخیرد مرب ما ان گ ت: مینا 

 تو باید قوی باشی روشنا. تقدیر رؤیا ای  بود.  -

گناه اسدددددددددددت. افکار خواسددددددددددت باور کند که نر روشددددددددددنا دلش یم
ددددد یم گشددددددت. سددددددیم تا ته مغزش ن و  کرده بود و دنبال مقرصد

ش را به فکر ای  که رؤیا مرقن که در مورد نگهداری از دختر
ی آزمودن او بدداشدددددددددددددددددد، مدداننددد خوره مغزش را او گ تدده بود برا

گشددددت خورد. آیه از ته دل کشددددرد. زمان به گذشددددته برنیمیم
ش فقط در مددد  تددا مکددداندده بدده خوا رش بگشیددد، )برای دختر
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ماند(. اشدددددددددددک چون سدددددددددددرل روی صدددددددددددور ش یک خاله باقر یم
اش را باال کشدددددددددددددرد و جاری بود. به یاد مادرش افتاد. آب بیتن 

 و به ما ان کرد و گ ت: با صدانی گرفته، ر 

ن به مادر  رس بزن .  -  باید قبل از رفیر

ای کددده خودت بودی، بود. بددایددد مدددادرت توی  مون طبقددده -
 برگردی به طبقه سو . 

مدددا دددان بدددا ندددارامتر رسی تکدددان داد و آیه از تددده دل کشدددددددددددددددردددد. 
ن دوخت. نر   نگایه به مینا کرد و نگا ش را با متانت به زمی 

که در طبقه   313د و به اتاق زممت شدددددما کمکش کنرنر  -
یدش تا م  یه رسی به مسابداری بزن .   سومه بتر

ای روی رس روشدددددددنا نشددددددداند و با دسدددددددت او را به ما ان بوسددددددده
 سمت آسانسور  دایت کرد. 

تا تو به مادرت رس بزنن م  کارای برمارسدددددددددددتان رو ردی   -
 کن . یم

ن   تر شد. با اینکهروشنا بغضش از ای  م بت برادرانه سنگی 
مددددادر و پدددددرش در م  ای  برادر نددددادیددددده، ظ   زیددددادی کرده 

 و بزرگ
 
م  ددددددددددددی ای  برادر مک  نوشدددددددددددددارو بودند و  مردانا

 داشت. 
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ممنون از م  تت. لط ا ف ش پرداختر رو به  بده تا در  -
ن فرصت برات واریز بزن .   اولی 

 ما ان اخیم کرد و گ ت: 

 . برو به مادرت رس بزنه و برای م  ب بل ز.ونن نک  -

مینا لبخندی به م بت برادرانه او زد و بازوی روشدددددددددددددددنا را به 
ن آمده بود، کشرد و گ ت:   سمت آسانسوری که پایی 

 تا درش  سته نشده، بدو بری .  -

آن دو سدددددددوار آسدددددددانسدددددددور شددددددددند و ما ان کالفه دسدددددددتر روی 
صدددددددددددددور ش کشدددددددددددددرد. با اینکه چهار روز از دیدارش با روشدددددددددددددنا 

 ا . تاب دیدن گریهگذشت، مهرش به دلش نشسته بود نیم
اش را نداشدددددت. ن س  مرقر کشدددددرد  ای مظ ومانه  و   

و به سددددددمت  ق  چرخرد. سدددددد نه به سدددددد نه مردی با مو ای 
خرمانی و چشددددددددددددمانن  سددددددددددددیل که غرق خون بود، قرار گرفت. 

 قصد باز کردن راه را داشت که مرد با اخ  غرید: 

 آقای صداقت؟ -

صدددالبت پاسدددخ  ما ان از خشددد  درون صددددایش اخ  کرد و با 
 داد: 

 امرتون؟ -
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 مرد با تردید و ترس ل  زد: 

؟ -  شما واقعا آقای صداقت  ستر

 ب ه. امرتون؟ -
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 نگاه مرد لرزان شد. اشک در چشمانش م قه زد. 

 چه ر.  به روشنای م  داری؟ -

ون داد و گ ت:   ما ان  صتر ن سش را از س نه بت 

ده. قرار یمر.  که  ر نسددددددددددات فامریل را ت ت شددددددددددعا   -
 ...  فکر کن ، آرمیتن

ن تکان داد.  ن با بغض رسش را رو به پایی   آرمی 

 برات متخس   اما روشنا رو برای  م شه فراموش ک .  -

ن ل  باز کرد تا از مسددددددش به روشددددددنا بگشید اما ما ان با  آرمی 
 ای ب ند از او دور شددددددددد. با غرظ از او فاصدددددددد ه گرفت و با گا 

ای کدده مقددابددل و از دیدددن صددددددددددددددد ندده نگدداه رفت ش را دنبددال کرد 
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چشدددمش رق  خورده بود، ق اش تت  کشدددرد. پا ایش سدددسدددت 
 شده بود و توان ایستادن نداشت. 

ن وقتر ختر فوت رؤیا را شددددددددددددددد رد دلش یم  خواسدددددددددددددددت در چنی 
 به النر برمارسدددتان 

ایط سدددختر کنار شددداپرکش باشدددد. زمانن رسی
 ایش را رسددرد، روشددنا در مصددار دسددتان مردی بود که اشددک

کرد. م ال بود روشدددددنا به فردی که نام ر  ا دسدددددت پاک یمب
ن کاری د د. روشددددددنای او مقرد به م ر   او باشددددددد، اجازه چنی 

 و نام ر  بود. 

ای آویزان و ق تر پرخون از برمارسدددددددتان خار  شدددددددد. با شددددددددانه 
قابل دلش گریه یم خواسددددددت. رودسددددددت خوردن از روشددددددنا غت 

از او را داشدددددته،  که روشدددددنا قصدددددد انتقا تصدددددور بود. مس ای 
ن شددددددددد و با خشدددددددد   وجودش را به آ ش کشددددددددرد. سددددددددوار ماشددددددددی 
مشدددددددددددددددشش را روی فرمدددان کش.ردددد. بعدددد از چندددد فریددداد ب ندددد کددده 

ای کرد. بدددده رو.رو چشددددددددددددددد  اش را ت ریدددک کرد، رسفددددهمنکره
 ا را کنار    چرد. کورسدددددددددوی امردی در دلش دوخت و پازل

سدددددددددددت تابرد. شددددددددددداید پدرش اشدددددددددددشباه کرده باشدددددددددددد. ته دلش دو 
داشت، آن مرد، برادرش باشدد اما نگاه پرغرظ و ل   تندش 

 به یک برادر تازه از راه رسرده جور ن ود. 
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کالفه از افکاری که در رسش  را و به پا کرده بود، گوشی را 
به دسددددددددددت گرفت و شددددددددددماره کران را گرفت. با صدددددددددددانی که به 

 شد، پرسرد: زممت ش رده یم

ن یم  -  ای جواب بده. ماشره پرس  بدون  یچکران یه چت 

 هم شده داداش؟ مشکیل پ ش اومده؟ -

 فقط بگو، راسته  رس موی روشنا خواستگار روشناست؟ -

 کران با خنده گ ت: 

 راسته  ایز . چره مسودیت شده؟ -

ده شد. غرید: دندان   ایش از خش  روی    فرسی

 کدومشون؟  -

ره کران با خنده و غافل از اموال او،  ر آنچه که از مینا در.ا
 دو  رس مو ش رده بود را بازگو کرد. در آخر گ ت: 

 
 دلدادگ

 چه کار به اونا داری؟ اصل روشناست که دلش با تو.ه.  -

 ب ه اصل روشناست.  -

 با خش  تماس را قطع کرد و فریاد زد: 

کرد ، روشددددددنا  نوز  مون چقدر سدددددداده بود  که فکر یم -
سدددددت. چرا ن همرد  برای دختر سددددداده و مهر.ون گذشدددددته
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کنددددددده. چرا گول نگدددددددا ش رو انتقدددددددا  از م ،  رکددددددداری یم
خورد . چرا ن همرد  دردی که روی دلش گذاشددددددددددددددت  به 
 قابل بخشدددددددش ن سدددددددت که بخواد به سدددددددمت  

 
ای  سدددددددادگ
 برگرده... 

   افتداد. رسش را روی فرمان  ایش لرزید و بده   شددددددددددددددددانده
گذاشددددددددددت و برای از دسددددددددددت دادن روشددددددددددنا و تقدیر شددددددددددومش 

 گریست. 

ی ن ود. به  در مراسددددددددددددددد   ر  ن ختر چه چشددددددددددددددد  گرداند از آرمی 
ای کددده روی در خدددانددده پددددر.زرگش زده بودندددد، خددداطر ا المرددده

ی  ن و آقای شددددددددددددکری برای  سدددددددددددد رت آمده شددددددددددددت  خان  و ما ی 
ن ن ود.  ی از آرمی   بودند اما ختر

ی بود نه از در مراسددددددددددددددد  خداکسدددددددددددددددهاری نده از خدانواده اش ختر
ن آمده بود و دقایقر را کنا رش ایسدددددددددددددددتاده خودش فقط ما ی 

ی از  بود و دلداری داده بود. مراسددددددددددد  سدددددددددددو  و   ت     ختر
، ندددیم ن ن نددد دددود. غدددرورش اجددددددددازه تدددمدددددددداس گدددرفدددیر داد. بددددددددا آرمدددی 

 انی که ما ان و مینا زده بودند، دلش آرا  گرفته بود مرب
زد، ق اش  مد  و در ای  وان سدددای که در آن دسدددت و پا یم

ن را یم  ط  رد. و  مدردی آرمی 
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ن ما ان شدند، رو وقتر از مس کد خار  شدند و سوار ماشی 
 به مادرش گ ت: 

 خانواده شکری نیومده بود؟ -

ون یم ما با صددددددددددددددددانی که از جیغ آمد،  ای زیاد از ته چاه بت 
 ل  زد: 

نددددددده.  مون کددددددده روز اول برای  سددددددددددددددد ردددددددت اومددددددددن     -
 لط شون رو نشون داد. 

 ما ان ابرو در   کشرد و مشدبانه گ ت: 

ددددددددددشدددددددددددون گ -  دو تا خوا ر لط شدددددددددددون؟  رسد
 
ند زده به زندگ

 اونوقت، لط شون بود؟

  ما آیه کشرد و روی صند  جابکا شد و پاسخ داد: 

ددددد . نیم - دونن چقدر از دسددددددشش خوِن لط شددددددون بود،  رسد
 شد، متر برای  س رت بران. دل خوردن. باور  نیم
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مددددا ددددان رسی تکددددان داد و سدددددددددددددددکوت کرد. وقتر بددده مقصددددددددددددددددددد 
ن که به  رسددددددددددددردند،  مه پراده شدددددددددددددند. روشددددددددددددنا با دیدِن ما ی 

آمد، ابرو در   کشدددددددددددددرد. انتظار زیادی ن ود، سدددددددددددددمششدددددددددددددان یم
ای کدده روزی نددان و نمددک بددا    خورده  مدددردی از خددانواده

 سددددددالیم کرد و رسش را 
 
مندگ ن با دیدن آنها با رسی بودند. ما ی 

ن انداخت. روشدددددددددددددددنا سدددددددددددددددالمش را به آرایم جواب گ ت.  پایی 
ن به سدددددددددددمت روشدددددددددددن ا قدیم برداشدددددددددددت و او را در آغوش ما ی 

 کشرد. با بغض کنار گوشش زمزمه کرد: 

 ببخشرد نتونست  دوست خونر برات باش .  -

 روشنا آیه از ته دل کشرد و گ ت: 

دنرددددددا به  یدددددداد داده از  رچکس متر  ایزتری  آدمددددددای  -
زندددددگر  توق  نددددداشدددددددددددددددتدددده بدددداشددددددددددددددد . چون درسددددددددددددددددددت در 

ایط تنها موند . سخت  تری  رسی

ن بدده گریدده ی روشدددددددددددددددنددا زد و ای روی گونددهافتدداد. بوسدددددددددددددددده مددا ی 
 گ ت: 

ن یده   تده - سددددددددددددددددت خونده نیومده. مدال مدامان و بابا آرمی 
ایط کنارت یم موند  اما مامان خریل بده. باید در ای  رسی

ی بود. نتونست  تنهاش بذار .   توی برمارستان  ستر
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 موهر از نگرانن در دِل داغدارش ن و  کرد. 

 س که گ   شه؟مگه بچهیعتن هم ازش ختر ندارید؟  -

ن با گریه از او فاصدددددددددد ه گرفت. ل   ای خشددددددددددک و رنِگ ما ی 
 اش، گواه ماِل خرا ش بود. پریده

س خار  کرده و گ  و گور شددددددددده.  - گوشدددددددد ش رو از دسددددددددتر
دیگه مک ور شدددی  دسددت به دام  کران  شددر . دیشدد  
ختر داده رفتدده جنوب. بدده گ تدده کرددان، مددال روه بدددی 

 یهو به رسش زده...  دونر  چرا داره. نیم

روشدددددددددددددددنا در دلش برای تما  آرزو ایش فات ه خواند. او در 
ن برخالب گ ته ... شاید آرمی  ن  ایش جهن  انتظار بود و آرمی 

از مرگ رؤیا، به    ریخته و روی دیدن او را نداشددددددددددددددته! آیه 
 خرا  خود کشرد و با طعنه گ ت: برای خوش

بد شده؟ بهش خوش باشه  م شه. ماال چرا مال مادرت  -
 بگرد، پرداش کردی . 

س. نر  -
ی فشار و قندش رو باال برد. ا ه از نگرانن و استر ختر

رفت. رسددددددددددددددردی ، به کما یمچند دقرقه دیر به برمارسدددددددددددددتان یم
ل  االن سدددددددددددددده روزه توی برمارسددددددددددددددتانه اما قند و فشددددددددددددددارش کنتر

 نشده. 
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  ما با نگرانن خودش را وارد ب   کرد و گ ت: 

. نارامت نباش دختر  انشددددداهلل خریل بال دور باشددددده ازش -

گرده. مدددددا    توق  ندددددداری  در ای  زود بددددده خونددددده بریم
ایط.   رسی

ما ان ابرونی باال داد و با دقت به مرفهایشدددددددددددددددان گوش کرد. 
ن که با چشددددددددمان  نگا ش از روی صددددددددورت گرد و سدددددددد رِد ما ی 

 رنگش، زیبانی ط ر 
کشدددددددرد، اش را به ر  یمدرشدددددددِت م  دددددددی
ن شددد. بعکنده نیم ، ما ی  ن د از رو.وش روشددنا و  ما با ما ی 

نر  نگایه به ما ان و فرناز کرد و مشدبانه  ذرخوایه کرد و 
ش کوتددایه از آنهددا جدددا شدددددددددددددددددد و بدده سدددددددددددددددمددت  بعددد از اموالتم

 یشان مرکت کرد. فرناز با کنککاوی پرسرد: خانه

 روشنا ای  خانو  گ بود؟ -

 سخ داد: روشنا آیه از ته دل کشرد و با افسوس فراوان پا

 و جوانر . خوا ر  آرمینه.  -
 دوست دوران نوجوانن

 چه خوشگ ه. خریل خانو  و باوقاره.  -

دددددددددددت یادی از گذشددددددددددددته کرد و  روشددددددددددددنا رسی تکان داد و با مرسد
 گ ت: 
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دختر خریل خش.ردددده. از نکددددابددددت و متددددانشش کدددده بگددددذری   -
غل و غشدددده. پاک و روراسددددت. االن بگه ماسددددت خریل نر 

 دروغ توی  ا ش ن ست.  کن . سرا ه م  باور یم

 فرناز رسی تکان داد و رو به ما ان گ ت: 

 پدر.زرگت تنهاست ما دیگه باید برگردی .  -

بعددد از کیم تعددارفددات معمول مددا ددان قبددل از خدددامدداف ن بدده 
 روشنا نگایه کرد و گ ت: 

مراقدددد  خودتون بدددداشدددددددددددددددرددددد. خدددددا رممددددت کندددده رؤیددددا رو.  -
اما باید به دون  درِد بزرگره رسنوشدددددددددددددشش تا اینکا بود. یم

درس و دانشددددددددددددگا ت برش.  ر کما الز  بود، روی م  
 مساب ک . 

ن تکان داد. ما ان رسش  روشدددددنا  شدددددکر کرد و رسی رو به پایی 
 را کنار گوش او برد و به آرایم گ ت: 

ه امدددا روی مردای ای  دوره، یم - دون  توی دلدددت چددده ختر
زیادی مسددددددداب باز نک . ارزش یه نِ  اشدددددددکت رو ندارن. 

. باید  روی پای خودت بایسددددددددددتر و به آرزو ات فکر کتن
 ن ود و ن سدددددددددددددت. گایه رسنوشددددددددددددت با یه 

 
ن مرد زندگ آرمی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 889  

 رو نشدددددون آدما بده. ات اق یم
 
خواد مسدددددت  درسدددددت زندگ

 درس بگت  از روزگاری که بهت گذشت. 

 روشنا آیه کشرد و گ ت: 

کن  کددده تو رو ممنون کددده بددده فکری . خددددا رو شدددددددددددددددکر یم -
. کنار  دار . ممنون    که انقدر خونر

 ما ان رسی تکان داد و با تخس  گ ت: 

 اشدددددت  اینقدر ا یت ا ه زودتر از اینا کنارتون بود ، نیم -
 .    ی

 

 205#پارت

 

 

شد، به صورت ای که روز به روز شدیدتر یمروشنا با  القه
ه شد و زمزمه کرد:   برادرش خت 

دون . ای  چندددد روزه خودت رو تدددابدددت کردی. تدددابدددت یم -
 ددای بزرگ وجود داره کدده بددا کردی،  نوز آدمددانی بددا دل
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 انی که دیدن، ق اشدددددددددددددددون خونه خداسدددددددددددددددت. تمو  بدی
 وجوِد تو یه مو بت الیه برای منه درب و داغونه. 

کرد. ن س  مرقر کشددددددددددرد و فرناز با لبخند به روشددددددددددنا نگاه یم
  رسش را به اس  صدا زد. 

ه تدددددددا تددددددداریدددددددک نشدددددددددددددددددددددده بری . خودت خوب یم - ، بهتر دونن
 خوره. باباجمشردت شبا زود شا  یم

 چش  مامان.  -

ن پدر.زرگ وارد کوچه شدددددد و  ایزجون  ، ماشدددددی  ن ن می  در  می 
ن   تکرده از ماشدددددی 

 پراده شدددددد.  مه با  شدددددتر خمرده و صدددددورنر
 یمیم

 
کند. دانسدددددددددددشند، پدر.زرگشدددددددددددان مانند الکپشدددددددددددت رانندگ

ی جز ای  ن ود. مخصددددوصددددا که در  ن دلرل دیر رسددددردنشددددان چت 
ایط اممد و ارسددددالن را در کنارش نداشددددت. یک پایش  ای  رسی
در مراسددددددددد  ارشدددددددددرا و کنار آنها بودن، پای دیگرش ای  طرب. 

 ر 
 
مرد کشددته دو نوه جوان از دسددت دادن، شددوق زندگ ا در پت 

 بود. 

ن یم  رفت،  ر چه تعارب با دیدن فرنازی که به سمت ماشی 
کردند، فرناز راضن به ماندن نشدددددددددددددددد و  مراه ما ان از جمع 

 خداماف ن کرد و رفت. 
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ن از کوچه با نگاه مشدددایعت شدددان روشدددنا تا خار  شدددددِن ماشددددی 
 اش نشست. کرد. دست پدر.زرگ روی شانه

 ای. برا تو دختر . خسته -

با چشمان پ  کرده و رسی پردرد که از مراس  آن چند روزه 
نصدددددددددددددددیاش شدددددددددددددددددده بود، بددده در  بددداز خدددانددده نگدددایه کرد و  مراه 

ای افتاده به سدددددددددددددنگیتن یک کوه وارد خانه پدر.زرگ با شدددددددددددددانه
کددده شدددددددددددددددددد. در دلش غوغدددانی برپدددا بود آن رسش نددداپرددددا... ای 

ایدددط گددد  ن خدددودش را در ایددد  رسی ن آرمدددی  وگدددور کدددرده بدددود، چدددت 
ای ن ود. برای بار دو  ق اش از ای   شددددددد  نافرجا  به سددددددداده

درد آمد و تت  کشدددددددرد. بغضدددددددش را فرو خورد و رو به آسدددددددمان 
 گ ت: 

چرخدده. اونوقددت م  یدده روز  دنرددا بدده خواسدددددددددددددددددت م  یم -
 دیگه ای  روشنانی که  ست ، ن ست . 

 )دو سال بعد(

 ای که آویزان شده بود، دوخت. اش را به پردهنگاه خسته

 ن، دسشت درد نکنه. باالخره تمو  شد. ممنو  -

 دستانش را به    کش.رد و با  وق گ ت: 

 خسته نباشرد.  -
 
  ما
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 فرناز با لبخندی کنارش ایستاد و گ ت: 

مبارکتون باشددددده. انشددددداهلل  م شددددده جشددددد  و شدددددادی توی  -
 ای  خونه باشه. 

  ما لبخندی کمرنگ روی ل  نشاند و گ ت: 

ی  بریم - از. م  که با  مه شت    گرد  شت 

 فرناز اخیم کرد و گ ت: 

؟بعد از سه سال  نوز نیم -  خوای توی شهر خودت بمونن

دل موندن توی ای  شدددددددددددددددهر رو ندار . ای  شدددددددددددددددهر جز درد و  -
کِت ما ان  ن که روشنا توی رسی ی برا  نداشته.  می  ن ت  ن چت 

 گرد . شه و بریمجون، مشغول به کار  شه، خرال  رامت یم

ن آمدددده بود، کرد و رو بددده مدددا دددان کددده از روی  چهدددارپدددایددده پدددایی 
 گ ت: 

امردددوار  کنددار    آینددده خونر رو رق  بزنرددد. مرش کدده  -
  وای خوا رت رو داری. 

 ما ان رسی تکان داد و با  وق گ ت: 

دددددیه. خرالتون  -  خوا ر خونر آرزوی  ر  رسد
ن ن چنی 

داشددددددیر
ن چشما  مراقاش .   رامت  ی 
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 روشنا ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

 امردوار  بتون ، م  تت رو تالقن کن .  خونر از خودته.  -

ی  کددداری بود  - کت  رو ق ول کردی، بهتر ن کددده وکدددالدددت رسی  می 
 که در مق  کردی. با غریبه کار کردن برا  سخته. 

خانه کوچکش گا   ن روشددددددددددنا رسی تکان داد و به سددددددددددمت آشددددددددددتم
 برداشت. 

؟ - ن راضن  ستر  راستر از کار ما ی 

 ما ان لبخندی روی ل  نشاند و گ ت: 

 دختر پرتالشره.  -

؟ - ن   می 

 ما ان ابرونی باال داد و گ ت: 

خریل کارش خش.ه. مخصدددددوصدددددا به ز.ان انگ   ددددد  سددددد ط  -
 ده. کامل داره و کار دو ن ررو با    برا  انکا  یم

 ا را از چای پر کرد و به سدددددددددددمت کانتر چرخرد. روشدددددددددددنا لیوان
 ای به صورت ما ان کرد و گ ت: نگاه موشکافانه

کرده. وقتر از برکاری و مال بدش به   س رو سددددددددددد رد    -
ن ک ددد که به نظر  رسدددرد تو بودی. ترسدددرد   گ ت، اولی 
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به خاطر مالمظاتت به درخواسددددددددددددت  جواب موبت داده 
 .  باشی

 

 206#پارت

 

 

نه... ابدا... روز مصدددددددددددددددامبه اول رزومه کاریش رو دید .  -
وقتر دید   سددددددد ط به ز.ان انگ   ددددددد داره، اسدددددددتخدامش 

نهون، اولش بدده خدداطر ای  کدده خوا ر کرد . از تو چدده پ
اون مددرد  بددود، زیدددددددداد رغدد ددتر نددددددددداشدددددددددددددددددتدد  امددددددددا االن از 

 استخدامش راضر . 

روشدددنا با یادآوری آرمیتن که شدددش ماه بعد از مرگ رؤیا، ختر 
 مهاجر ش به سو.د را ش رده بود، آیه کشرد و گ ت: 

ن رو از برادرش جدا ک . گناه  یچ کس را  - مسدددددددداب ما ی 
 یس . نش پای دیگری نیم

 ما ان رسی تکان داد و گ ت: 

دقرقدددددددا... برخالب برادرش، خریل َجن  داره. توی کدددددددار  -
شدددددددددد در  ری یه   ته خریل جدی و کار. ده. باور  نیم
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ه. از وقتر  کدددت یددده سددددددددددددددد دددارش خوب بگت  بتونددده برای رسی
کت رون  زیادی گرفته. دوتا کارمند  اسدددددتخدا  شدددددده، رسی

 جدید گرفت . 

 باال برد و گ ت:  ما با لبخند دستانش را 

، طال شددده.  - خداروشدددکر. انشددداهلل به خاکسدددتر دسدددت بزنن
 رون  یم

 
 بخشه. دل پا  که داری به زندگ

صدددددددددددای زنگ آی ون نگاه  مه را به سددددددددددمت آی ون کشدددددددددداند. 
 روشنا با تعک  به تصشیر داخل مان تور انداخت و گ ت: 

 زاده از راه رسرد.  ... مالل س  -

 ن کشرده شد و زیرکانه پرسرد: نگاه مشکوکش به سمت ما ا

 جا رو پردا کرده؟ از ککا آدرس ای  -

ما ان لبخندی زد و مو ایش را از روی پ شدددانن  ق  راند و 
 گ ت: 

ن یم - خوای  شددددددددددددددت در نگهش داری؟     زیرپاش سددددددددددددددتر
 شد. 

روشدددددددددددددددنا لبخندی زد و در را باز کرد. در ما  که به سدددددددددددددددمت 
خانه یم ن  ما ان گ ت: وار رو به رفت، زیرل  زمزمهآشتم
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 م  با تو کار دار .  -

 ای نر  بند کرد و گ ت: ما ان خنده

گرد . از بابا جنای ش نک . فهمرد دنبال خونه برات یم -
اومدن ابراز خوشددددددددددددددد دا  کرد. از  قول گرفدت  ر وقت 
اسددددباب ک ددددی کردی بهش بگ . من  نتونسددددت ، زیر قول  

 بزن . 

به  صددددای باز شددددن در آسدددانسددور که به گوش رسدددرد، ما ان
 سمت در ورودی رفت. در را باز کرد. مشدبانه گ ت: 

ن امروز خودتون به... خانو  شکری. فکر نیم - کرد   می 
 رو برسونرد. 

ن با خوش ا  گ ت:   ما ی 

ی  رفرق  بعد از دوسددال برگشددته باشدده و مگه یم - شدده بهتر
 م  تع ل کن . 

روشددددددددددددنا لیوان چای را روی کانتر گذاشددددددددددددت و به اسددددددددددددتقبالش 
ن با دیدنش جیغ کوتایه از شددددددددادی کشددددددددرد و شددددددددتافت. ما  ی 

اش باز کرد. دقایقر در آغوش آغوشدددددددش را برای رفی  قدییم
   خندیدند و صدددددددددددددددورت    را بوسددددددددددددددده باران کردند. بعد از 
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ن بدددا  وق بددده  ش و نوشدددددددددددددددرددددن چدددای، مدددا ی  سدددددددددددددددال  و اموالتم
 صورت شاداب روشنا نگایه انداخت و گ ت: 

. ای -   شدددددهر بدون تو، بوی خریل خوشددددد ال  دو.اره برگشدددددتر
 داد. غر.ت یم

 ب نر . شر  و ب شتر  مو یماز فردا  مکار یم -

 بهتر از ای  مگه داری .  -

  ما با لبخند به آن دو نگایه کرد و گ ت: 

دونردددد. گدددایه یددده خریل خش.ددده کددده قددددر ای  رفددداقدددت رو یم -
ی  آدمای اششباه با   یم ی  ل ظات و بهتر شه آد  بهتر
 م شدددددده از دسددددددت بده، اونوقت جای  زندگ ش رو برای

 مونه. خا  اون شخا تا مدتها توی ق اش زخ  یم

ن و  ش را بدددددددداز کرد. یدددددددداد آرمی 
مرب  مددددددددا زخ  ق دددددددد  دختر

اش آن    بدون  یچ توضددددددددددر  ق   پردردش را به وفانی نر 
 آ ش کشرد. 

 ر چه در ای  دو سدددددددددددددددال فکر کرد، ن همرد چرا به یکباره آن 
زد به ز قبل از فوت رؤیا از آن د  یم مه  شقر که در نرمرو 

یکباره به  یچ تبدیل شددددددد و مانند قبل بدون  یچ توضددددددر  
 غر  شد. 
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ای خاص نسدددددات به تما  مرد ا در دلش النه از آن روز کینه
 ایش کرد. در مددت شدددددددددددددددتر ن ود کده خواب آرا  بده چشددددددددددددددد 

 ایش با بغض به صددددد ح رسدددددرد و بعضدددددن براید. بعضدددددن شددددد 
آزرد و مران  ا با ن رت، دو امسددداش که  ر د  او را یمشددد 

 کرد. برزهن سوزان ق اش را به خاکستر بدل یم

 که در تما  ای  مدت در    ش نر با تما  سددددددددددددددشاال
پاسددددددددددددددخ نر

ن کنددددددار  ن را بدددددده خدددددداطر آرمی  مددددددانددددددده بود،  یچ وقددددددت مددددددا ی 
ن را  نگذاشددددددت. غرورش اجازه نداد، متر دلرل مهاجرت آرمی 
سد. نخواست به خاطر آرمیتن که برای  م شه  ن بتم از ما ی 

منددده یددا کش  کرده بود، دوسدددددددددددددددددت دوران نوجوانن خود را  رسی
 معذب کند. 

 

 207#پارت

 

 

ن لبخندی به تعری   ما زد و گ ت:   ما ی 

شدددددده قدرش رو ندونسددددددت. روشددددددنا از اون رفرقانی که نیم -
 توی ای  دوره کرمراست. 
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 روشنا پوزخندی زد و گ ت: 

ن ت  ه -  ن ست . ای    که یم مچی 
 
 گ

 کرد.   در دلش زمزمه

ن به ای  رامتر ر ا  نیم -  کرد. ا ه ت  ه بود، آرمی 

د.  ما رسی رسش را تکان داد تا ف ن از رسش بتم کر و یاد آرمی 
 تکان داد و گ ت: 

. خونر دو طرفه - ست. تو    دختر خریل مهر.ونن  ستر
 راستر چه ختر از آوینا؟ متما خریل بزرگ شده. 

ن نقش  ست.   لبخند روی ل  ما ی 

ی شددددددددددده. ان س و  - ب ه سدددددددددده سددددددددددالشدددددددددده. برای خودش دلتر
 مونس مادر  شده. 

خ رفت. در ای  وا رش غنج یمروشدددددددنا دلش برای دیدن دختر
ن مرتددد   کس  دددایش را در دنردددای مکدددازی دو سددددددددددددددددددال مدددا ی 

ن گ ت: برایش ارسال یم  کرد. رو به ما ی 

کدددداش بددددا خودت میوردیش. م  کدددده تددددا مدددداال از نزدیددددک  -
 ندیدمش. 

  ما آیه از ته دل کشرد و گ ت: 
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 . خریل دل  براش کندده، بچددها دده مددا رو ببیندده، غریتر یم -
تون رو مدت روی اومدن به خونهتنگ شدددددددددددددددده. در ای  

 نداشت  اما تمو  فکر  پ شش بود. 

 ما ان لبخندی زد و کنار روشنا نشست و گ ت: 

 ریای  که آوینا رو ببی رد... با خان  شکری یه برنامه یم -

ن کرد و گ ت:   رو به ما ی 

 درسته؟ -

ن با  وق لبخند زد و گ ت:   ما ی 

. مامان    متما. چرا که نه. اصدددددال یه روز با مامان مرا  -

کت  دلش برای شما تنگ شده. از وقتر فهمرده توی رسی
 کنه. کن ،  مش د ات یمبرادرت کار یم

ن به سددددا شش نگایه انداخت و از  بعد از کیم گپ زدن، ما ی 
 روی مبل برخاست. 

 با اجازه م  باید به خونه برگرد .  -

 روشنا گ ت: 

ن  - خانو  و اجازه بگت  امشددددددد  رو پ ش زنگ بزن به شددددددددهی 
 ما بمون. 
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ن بریم داشت، لبخندی زد و در ما  که کر ش را از روی زمی 
 گ ت: 

ن نددیم - تددوندد  زیدددددددداد دور از خددوندددددددده بددمددوندد . از وقددتر آرمددی 
تنهاشدددون گذاشدددته، مامان  کر  به م  وا سدددته شدددده. 
بابا    به شددددددددت ک  مرب و  نقه. وقتر نباشددددددد  یا دیر 

س یم ه. بر  خونه، مامان دلهره و استر  گت 

 شرد و گ ت:  ما آیه ک

 ر جور صدددددددددددددددالمه  مون طور رفتار ک . سدددددددددددددددال  م  رو به  -
ن خانو  برا در خدمتتون  مادرت برسون. متما یه روز با شهی 

 باشر . 

 چش  متما.  -

ه ن اش را روی دست انداخت و کنار در ایستاد ما ان کت پایت 
 و گ ت: 

 رسونمت. یم -

ن انداخت.  ن با رسی  رسش را پایی   ما ی 

 گت  . رسکوچه تاک  یم ش . مزام  نیم -

 مرامیم... ای  وقت ش  صالا ن ست، تنها برید.  -
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ن از رسی  گل انداخت. گونه  ی ما ی 

 تون  بر . خود  یم -

 ما ان ن م کرد و گ ت: 

تون رو  - فردا جواب مددددددددادرتون رو هم بددددددددد ؟ بگ  دختر
 غروب زمستون تنها فرستاد  خونه؟

 رو به مادرش کرد و گ ت: 

 رو بکنرد م  با شا  برگشت .  کاریا شما تا خرده -

ن از  چشدددددمان روشددددنا برق زد. نگاه مشدددددتاق برادرش روی ما ی 
 نظرش دور نماند. لبخندی  می  روی لبانش نشست. 

 کنر . باشه تا تو برگردی ما اتاق خواب رو مرت  یم -

فرناز با  وق تا د  در رفت. روشدددددددددددددنا نگاه  اشدددددددددددددقانه فرناز به 
کرد. بعدددد از  سدددددددددددددددتددده س یممدددا دددان و مرکدددا ش را بددده خونر لم

ن آن دو، رو به فرناز گ ت:   شدن در و رفیر

یه؟ -  ختر

 تر شد. فرناز لبخندش  می 

 شاید...  -
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  ما با کنککاوی کنارش ایستاد و گ ت: 

، شاید؟  -  یعتن هم

گه، ما ان توی راسددددددددددددشش رفتار االنش رو دید ، مسدددددددددددد  یم -
کت  اومده،  ر چند قالب افتاده. توی ای  مدت که توی رسی
ن رو یم زندده. یدده روز از شددددددددددددددددد  یدده بددار توی خوندده مرب مددا ی 

گددده یددده روز از نکدددابشش یددده روز از  وش و اسدددددددددددددددتعددددادش یم
 دسشهخشش مرگه... 

 روشنا با  وق گ ت: 

... دسشهخشش  خورده...  -   یت 

 فرناز خندید و گ ت: 

. یه روز ما ان وقت نداشدته نه اون جور که فکر یم - کتن
ون نا ار  ن به زور غذای خودش رو  بره بت  بخوره، ما ی 

ن تعددددارب کرده. مددددا ددددان ق ول  نصددددددددددددددد  کرده و بدددده مددددا ی 
کرده. اون  گ تدده، )دسدددددددددددددددشهخددت خودمدده، بخوریددد و نیم
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خوره و کیل تعری  ایرادش رو بگرددددددد(. مددددددا ددددددان    یم
 کنه. ال ته پ ش من  خریل از دسشهخشش تعری  کرد. یم

    کش.رد و گ ت: روشنا دستانش را با  وقر زایدالوصقن به 

خود ن ود  س تمومددده... آقددددا داداشددددددددددددددد  دلش رسیددددده. نر  -
ن تنها بره.   نگران بود، ما ی 

  ر سه لبخند زدند. روشنا  شکتن زد و گ ت: 

 باید به فکر لباس مک   باشر .  -

ی بروز نددداده. تو    بدده روش نرددار هم از م   - ن فعال کدده چت 
 ش ردی. منتظر  تا خودش مرب دلش رو بزنه. 

  ما رسی تکان داد و گ ت: 

ی پردا کنه.  ر هم باشددددددددده شددددددددداید یم - خواد شدددددددددناخت بهتر
. توی یه جا کار یم ن  کین

 فرناز به تخیرد مرفش رسی تکان داد و گ ت: 

دددددددددخودداریه. ای  - ن م دددددددددد دار . ما ان  رسد که من   مچی 
ن داد، نشددددددون یم ن پ شددددددنهادی به ما ی  ده، ج وی ما چنی 

 ده. تر از اونره که نشون یممسش قوی

 روشنا ن س  مرقر کشرد و گ ت: 
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ه  مون نصددیاش  شدده. بعد از مدتها  - انشدداهلل  ر هم خت 
ن  یددددده ختر خوب، مدددددال دل  رو خریل خوب کرد. مدددددا ی 
دختر خش.ره. ما ان     رس خش.ره، مر  دست غریبه 

. خریل به    مران.  ن  بیوفیر

  ما و فرناز رسی تکان دادن و فرناز گ ت: 

 انه. خدا کنه دسدددددددددددددددت دسدددددددددددددددت آرزو  دیدن  روش ما -
ه.   نکنه تا مرغ از ق س نتم

 روشنا گ ت: 

 نگران نباشرد م  مواس  به  ردوشون  ست.  -

فرناز با لبخند دسددددددتر روی بازوی روشددددددنا کشددددددرد و با مهر.انن 
 گ ت: 

 انشاهلل یه بخت خوب    برای تو پردا شه.  -

 روشنا اخیم کرد و گ ت: 

-  
 
ن جوری ب شدددددددددددددددتر از زندددددگ   لددددذت خدددددا نکندددده. م   می 

 بر . یم

  ما اخ  کرد و گ ت: 
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ن یم - بیتن فرناز...  ر بار مرب ازدوا  وسدددددددددددددددط مراد  می 
از یه خواسددددددددددتگار خوب داشددددددددددت که رو یم گه. توی شددددددددددت 

دونن چه  رس مایه بود. دو.ار به خواستگاری اومد. نیم
اون  ش نگ  کدددددددده  ر هم بگ  ک  گ ت  از از خددددددددانواده

از... اصال راضن به دیدن  رسه نشد. اصرل   ای شت 

 روشنا اخیم کرد و گ ت: 

دیدددددمش. امترددددا  ن ود ببینمش،  ر روز توی کوچدددده یم -
گدددددده )ندددددده( چرا اضار بیهوده مددددددامدددددان جون وقتر دل  یم

. یم  کتن

فرناز با نارامتر دسدددتر روی مو ای ب ند و سدددرا ش کشدددرد و 
 گ ت: 

ت رو خددداطر گدددذشدددددددددددددددتددده، آینددددهخوای بددده  ایز  تدددا گ یم -
؟  خراب کتن

 روشنا لبخند ت  ن زد و گ ت: 

باور کنرد، بر کس تصددددددددددددددور شددددددددددددددما، م  بدون آقا باالرس  -
کنرد، تر . چرا فکر یمتر و خوشدددددددد الخریل خوشددددددددبخت

خوره. م  االن از آیندددددده خوب فقط بدددددا ازدوا  رق  یم
زندگر  راضر  و ماضن ن ست  به خاطر  یچ مردی ای  
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و از خود  بگت  . خددددانو  خود  و آقددددای خوشدددددددددددددددبختر ر 
خودم ، الز  ن سددت مدا  برای  رکاری به اجازه یه مرد 

ن بتر .   م تا  باش  و استقالل خود  رو از بی 

ه زده بود. دلش یم خواسددت بغض سددنگیتن روی گ شیش چنتر
وفانی خوردن، درد کیم ن سددددددددت که فریاد بزند، )دو.ار زخ  نر 

لدددد  گایددددد و بدددده سدددددددددددددددمددددت اتدددداق بتوان رامددددت فراموش کرد(. 
 خواب قد  برداشت. 

ی که اجاره کرده بود، نزدیک م ل کارش  خانه شددددددددصددددددددت متر
داد و صددددددد ح زود رسی بود. باید زودتر کار ایش را سدددددددامان یم

زد. اسدددتاد ر کو، پرا  داده بود،    به دانشددگاه شدددهرشدددان یم
  روقت به شهر برگشت، متما رسی به او بزند. 

 

 

 ❤برشما خوشنوش نگا تان. ش  
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ه شدددددددددددددددددد.  ه بددده  روسدددددددددددددددددک زیبدددای رو.رویش خت  بدددا نگدددایه خت 
، دوست  معصومرت نه ته در آن صورت کوچک و داشتتن

کرد. ق اش ماالمال موال را در نظرش مکس  یمای نر فرشدته
 شددددددد  شدددددددد.  شددددددد  به یک موجود معصدددددددو  و زیبا در رگ و 

اش رمددایای روی مو ددای خاش جریددان پردددا کرد. بوسدددددددددددددددددهنم 
 نشاند و با  وق رو به مادرش گ ت: 

مامان چطور تونسددددددددددتر دوری از ای  فرشددددددددددته کوچولو رو  -
. دل  یم  خواد براش غش کن . ت مل کتن

کرد. خود کود  با چشدددددددددمان مت ت  غریبانه آن دو را نگاه یم
ن پنهان کرد. با ل     را از روشددددددددددددنا دور کرد و در آغوش ما ی 

یتن گ ت:   شت 

 ترس (. ت س  )یمیم مه م   -

 روشنا کیم  ق  رفت تا دختر  ترسرده را آرا  کند. 

س  ایز . ما دوسدددددددددشت داری ، خوشدددددددددگل خانویم. م   - نتر
 خاله روشنا  ست . 
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ن بوسددددددددددده اش نشددددددددددداند و ای روی مو ای نر  و ابریشددددددددددیمما ی 
 گ ت: 

س. مدددامدددان بزرگدددت و خدددالددده روشدددددددددددددددندددا تو رو خریل  -  ایز  نتر
 دوست دارن. 

 خاله کره؟ -

رای مظ ومرددددت دختر  ضدددددددددددددددع  کرد. کیم خودش را ج و ب
 کشرد و با ل   شمرده و مهر.ان گ ت: 

  ایز  یعتن م  خوا ر مادرت  ست .  -

 دختر  دسشش را باز کرد و با تعک  گ ت: 

 م  مامان ندال  )ندار ( فقط مامانن دال  )دار (.  -

چشددددمان روشددددنا پراشددددک شددددد. بغض راه ن سددددش را بند آورد. 
ن دسشش را ر   وی صورت زیبای آوینا گذاشت و گ ت: ما ی 

بهت گ ت  که مامانت رفته پ ش خدا... از اونکا مراق   -
 تو.ه. یادت رفته؟

 آوینا که درگ از ای  موضش  نداشت، خندید. 

 او و .  -
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دختر  با چشددددددددددددمان درشددددددددددددت و  سددددددددددددیل نشددددددددددددسددددددددددددته در  اله 
ی رنگش که شددددددددددبا شش به چشددددددددددمان پدر و مادرش  خاکسددددددددددتر

ن بود، به روشدددددددشددددددددگ ت ه شددددددددد. برق نگاه م وسدددددددش انگت  نا خت 
ق   روشددددددددددنا را زیرورو کرد. یاد دوران کودگ خوا رش افتاد. 

ن فرو رفتدددده بود، بدددده دختر   مددددان طور کدددده در آغوش مددددا ی 
ن گ ت:   ما ی 

 چال )چرا( تا ماال ن ودن؟ -

روشنا دسشش را پ ش برد و دست س رد و ته ش را در دست 
 گرفت و گ ت: 

 . وقتر خریل کوچولو چون توی ای  شددددددددددهر ن ودی   ایز  -
 بودی، تورو دیدی  اما دیگه نتونسشر  به ای  جا برایر . 

ه شده بود. مک   ما با  ش  به صورت نوه ی دل ندش خت 
 
 
اش با دیدن چهره زیبا  روسدددددددددکش صددددددددددچندان شدددددددددد. دلتنا

کیم خودش را ج و کشرد و روی دست دیگرش که آزاد بود، 
 ای زد و گ ت: بوسه

کرد . امددددددا روزگددددددار ریل بغ ددددددت یموقتر کوچولو بودی خ -
مک ور  کرد از پ شت بر  با اینکه ازت دور بود ، خریل 

 دوسشت دار   ایز . 
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ن لبخندی زد و گ ت:    نگایه به  ما کرد. ما ی 
 دختر

کنه. ببخشددددددرد ا ه زیاد با شددددددما رامت ن سددددددت. غریتر یم -
 شه. انشاهلل چندبار شما رو ببینه یخش آب یم

ن خان  که در سددددددکوت  ا بود، شددددددا د  وق و شددددددوق آن شددددددهی 
 آیه کشرد و گ ت: 

کرد،  اق تمون ای   شددددددددددده. ا ه ای  بچه گ فکرش رو یم -
ن تا آسدددددمون با ای   برای روشدددددنا بود، االن موقعیشش زمی 
ط دددددددل معصدددددددددددددددو  فرق داشددددددددددددددددددددددت. دل  برای تنهدددددددای ش 

 سوزه... نه پدری نه مادری... یم

تر  بغض خ ته در گ شیش او را مک ور به سددددددددددددکوت کرد. دخ
ن  ه شدددددددددددد. ابرویش را با کنککاوی به صدددددددددددورت شدددددددددددهی  خان  خت 

 ای پرسرد: در   کشرد و با ل   با مزه

؟ - ( َیتن هم فتر )گ تر
ر
 مامانن ایتن که د

ه زده بود، او را در  روشدددددددددددددددنددا بددا بغضدددددددددددددددن کدده روی گ شیش چنتر
 آغوش کشرد و گ ت: 

یعتن ای  که ما خریل دوسدددددددددددددددشت داری  و برامون  ایزی.  -
 برای خاله یم
 
 چه بازی دوست داری؟ گ

س. روشنا خندید و گ ت:  ن با ابرو اشاره کرد، نتم  ما ی 
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 دوست دار  بدون .  -

 آوینا با  وق گ ت: 

 قای  موشک. ب دی؟ -

 روشنا دسشش را کشرد و گ ت: 

 آره  ایزدل . برا با   بازی کنر .  -

 

 210#پارت

 

 

ن خان  لبخندی زد و گ ت:   شهی 

 کنه. ت یم ایز  خسته -

 ش . خسته نیم -

ی برایش مه  ن تر بدددازی بدددا آویندددا و خریددددن م  شش از  ر چت 
 ایشدددان مشدددتر  بود، دختر  را  ایزتر بود. خونن که در رگ

کرده بود. از ای  که تا به آن ل ظه او را ندیده بود، به شدن 
کرد. مضددددور او رومش را صدددددرقل داده امسدددداس  شدددددرمانن یم

اری از  ددر بددغددض و ای  ددددددددکددرد بددرای لدد ددظددددددددهبددود. مددس یم
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خواسدددددددددددت تا جانی که امکان داشدددددددددددت، ایسدددددددددددت. دلش یمکینه
تالقن ن ود رؤیا را بکند. آوینا ب ند شدددددددددد و به  مراه او به اتاق 

شدددد. رفت. صددددای خنده و بازی آن دو در پذیرانی شددد رده یم
ن خان  آیه از ته دل کشرد و گ ت:   شهی 

ن از دیدارش با روشدددددددددددددددنا گ ت، نور امرد ت - وی وقتر آرمی 
کرد ، بعددد از اون  مدده سدددددددددددددددختر ای  دل  تددابرددد. فکر یم

رسدددددددددددددددند و ای  بچه    زیر سدددددددددددددددایه م بت دوتا به    یم
دون  هم شددددد، یهو شدددده. اما نیمپدرش و روشددددنا بزرگ یم

ن  وس مهاجرت به رسش زد.   آرمی 

  ما با کنککاوی پرسرد: 

 گ  مو دیدن؟  -

ن خریل - اون ش   قبل از فوت رؤیای خدابرامرز. مال آرمی 
خوب بود اما از روز بعد یهو غیاش زد. آخرش ن همرد  هم 
ی از روشنا  ن شد.  ر هم ازش پرسرد ، سکوت کرد. شما چت 

 نش ردی؟

  ما رسی تکان داد و گ ت: 

شدددددددددددددنو ،  مو دیدن. روشدددددددددددددنا به م  بار اوله از شدددددددددددددما یم -
ی نگ ته بود.  ن  چت 
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ن آیه کشرد و با تخس  گ ت:   ما ی 

تقدیر    ن ودن. وگرنه  شدددددددددددددقر که انگار ای  دو تا توی  -
، در ای  دوره زمونه افسدددددددددددانه ن ای ای  دوتا به    داشدددددددددددیر

ن بعد از اینکه جنوب برگشدددددددددددددددت یه آد  دیگه  بود. آرمی 
ش شددددددده بود. در  ری یه   ته ب شددددددتر مو ای شددددددقرقه

 س رد شده بود. 

روشددددددددددنا برای قای  شدددددددددددن به پذیرانی آمده بود که مرب آخر 
ن را شددددددددددد رد. فکری که به    ش رسدددددددددددرده بود را به ز.ان   ما ی 

 آورد. 

شاید مرگ رؤیا اونو با واقعیتر که خودش ختر نداشته،  -
 آ اه کرده. 

ن خان  با کنککاوی گوشدددددددددددددده چشددددددددددددددمش را جمع کرد و  شددددددددددددددهی 
 گ ت: 

؟ -  چه واقعیتر

 روشنا با ق تر که در مال مچاله شدن بود، به آرایم گ ت: 

کدددده بدددده   ایای  کدددده در م  رؤیددددا ظ   کرده یددددا...  القدددده -
کرده...  شدددد  م  خاطر آبروریزی که ر  داد، کتمان یم

ن مرِد  اشقر ن ود.  ن یه اششباه م ض بود. آرمی   به آرمی 
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ه شدددند.  ما ابرو  ن و مادرش با تعک  به صددور ش خت  ما ی 
 در   کشرد و پرسرد: 

ن قبل از مرگ رؤیا  مو دیدی ؟  -  تو و آرمی 

 او و .  -

ده رسش را رو به پ ن تکان داد.  ما آب د انش با ق تر فرسی ایی 
 را قورت داد و گ ت: 

؟ - ن  خ  هم به    گ تی 

 روشنا کالفه دستر روی مو ای ب ندش کشرد و گ ت: 

ن  - ی برای گ یر ن  ر هم بود، توی  مون روز دف  شد، چت 
 نمونده. 

  مزمان صدای آوینا نگا ش را به سمت در اتاق کشاند. 

 خاله پردات ک د  )کرد ( م  بر د  )برد (.  -

روشددنا برای فرار از جواب دادِن ب شددتر به سددمشش  کو  برد 
 و با ل   کودکانه گ ت: 

مت.  -  ای جون دل . دفعه بعد م  میتر

 ش . نه... م  ب نده )برنده( یم -
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ت شددددددانه ای باال انداخت  ر دو به اتاق برگشدددددشند.  ما با مت 
 وار گ ت: و زمزمه

ادو کن  ای  دوتددددا رو جددددشددددددددددددددد . مس یمدار  خرافددددانر یم -
 کردن. 

ن با چشمان پراشک گ ت:   ما ی 

ن بود که کارشدددددددون به اینکا بکشددددددده.  - مر  روشدددددددنا و آرمی 
خوان از خودشددددددددددددون  ر دوشددددددددددددون تنها موندن و انگار یم

ن.   انتقا  بگت 

  ما رسی تکان داد و گ ت: 

ن در آخری  دیدارشدددددون  - ن روشدددددنا و آرمی  م  ختر ندار  بی 
دگریز و کن ، روشنا به شدت مر هم گذشته اما مس یم
گه به  یچ مردی نباید ا تماد بددل شددددددددده.  م شدددددددده یم

 کنه. کرد. گایه پدرخدابرامرزش رو    نقد یم

ن خان  آیه کشرد و گ ت:   شهی 

ن ما بود. انگار یه  - مر  اون  مه صددد ا و صدددمرمتر که بی 
ی دلخوشرامون شرطون از وسط جهن  اومد روی  مه

ای  بچه  خط قرمز کشدددددددددرد و با خودش برد. باور ک  ا ه
 ن ود تا االن دق کرده بود . 
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 پروانه قدییم: �🌺�شاپر  تنها

 211#پارت

 

 

ن جون ا ه اجازه بدید و آقای  - دور از جونت  ایز . شددددددددددددددهی 
شکری مشکیل نداشته باش ، م  و روشنا ب شتر به دیدنش 

خواد، به جای رؤیا  رکاری از دسدددددددددددددددت  برمراد برایر . دل  یم
اون  در آرامش باشددده. ل ظات آخر براش انکا  بد . تا روا 

د. اما دوری شدددددما از ما و مال   مرش آوینا رو به روشدددددنا سدددددتم
خراب روشدددددنا و درسدددددش نذاشدددددت روشدددددنا خودش رو به آوینا 

 نشون بده. 

 از ای . آویندددددا    از ای  تنهدددددانی در مرددددداد. بچددددده -
  هم بهتر

ن از وقتر رسگر  کار شددددددددده،  زن نداره. ما ی   مدیم جز م   پت 
 گت  شده. ا خریل بهونهآوین

صدای زنگ آی ون نگاه  ما را به سمشش کشاند. ببخشردی 
 گ ت و در را باز کرد. با لبخند گ ت: 

 ما ان برادر  روشناست.  -

ن خان  با لبخند گ ت:   شهی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 918  

ش توی خونه - مونه. خدا م ظش کنه.  م شددددددده  کر خت 
ن رسکار بره. رفت آقای شدددددددددددددددکری راضن نیم شدددددددددددددددد، ما ی 

کت آقا ما ان  و ت قی  کرد. انقدر از خش. ش ش رده رسی
ن مشددغول به کار  بود که با رضددایت ق تر اجازه داد، ما ی 

 شه. 

  ما در ما  که کنار در ایستاده بود، گ ت: 

ن مددادرش مهر.ون و  - خدددا برای مددادرش م ظش کندده،  ی 
 داره. مرد 

 ما با شددد ردن صددددای باز شددددن در  آسدددانسدددور، در ورودی را 
ا ان را خوش آمد کرد. ما ان سدددددددددددددددالیم باز کرد و با لبخند م

امش از  ن و مادرش به امتر گ ت و با لبخند وارد شددددددددددددددد. ما ی 
روی مبدل برخداسدددددددددددددددشند و سدددددددددددددددالمش را جواب گ تند. ما ان 
کادونی که در دسدددددددددددت داشدددددددددددت را  شدددددددددددشش قای  کرد. مشدبانه 

ن انداخت و گ ت:   رسش را پایی 

ببخشدددددددددددددددرددد مزام  شددددددددددددددددد . دل  تدداب نیورد. دیدددن آوینددا  -
     کرد، خودمو برسون . وسوسه

ن   پر  چادرش را روی صور ش کرپ کرد شهی 
 
مندگ خان  با رسی

 و گ ت: 
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ش ای  چه مرفره. شددما مرامیم.  رهم باشدده شددما    دانی  -
 شرد. یم

 ممنون از لط  شما.  -

 رسش را به اطراب چرخاند و گ ت: 

 آد؟رسوصداشون از اتاق یم -

  ما با لبخند گ ت: 

. آره دارن بازی یم - ن  کین

 تون م  بر ، ببینمش.  س با اجازه -

ن و مادرش نوارش کردند، به سددددمت اتاق  با لبخندی که ما ی 
.ه به در زد و گ ت:   رفت. چند ضن

 خوایرد؟مهمون نیم -

ن ب ندی از شادی  صدا ا قطع شد. در که باز شد، روشنا  ی 
 کشرد و رو به آوینا گ ت: 

 گ اومده؟ دانی ما ان  -
ن  مهر.ون اومده. وای آوینا ب ی 

 آوینا با چشمان گرد و متعک  زمزمه کرد: 

 دانی ما ان؟  -

 آره  ایز . برادر  مامانت.  -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 920  

ن زانو زد و نشست.   ما ان د  در روی زمی 

 سال   ایز . خونر شاخه نبات؟ -

 آوینا خندید و با ناز پاسخ داد: 

 سال .  -

 خانویم تو چرا انقدر خوشگیل آخه؟ -

 ه روشنا نگاه کرد و گ ت: آوینا با  وق خندید، ب

 این  مول تو بازی ب ده؟ -

 روشنا با خنده او را بوسرد و گ ت: 

س. نیم -  دون . خودت ازش بتم

 ما ان کادو رو پ ش روی آوینا گرفت و گ ت: 

، من  ب د  بازی کن .  -  ا ه ق ول کتن با م  بازی کتن

آوینا خندید و با  وق کادو را گرفت. کیم فکر کرد و به یکباره 
ون دویدددددد و بدددددا  وق رو بددددده از   کندددددار مدددددا دددددان بددددده سدددددددددددددددمدددددت بت 

ن   خان  گ ت: شهی 

 اجازه  ست ای  کادو لو )رو( بدی   )بگت  (؟ -
 مامانن

ن خان  با لبخند رسی تکان داد و گ ت:   شهی 
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-  .  متما  ایز  اما اول باید  شکر کتن

 آوینا با  وق به اتاق برگشت. رو.روی ما ان ایستاد و گ ت: 

 دو. م   )مرش( برای کا -

 ای روی مو ایش نشاند و گ ت: ما ان بوسه

ی  ز.ونن آخه.  -  آآ قر.ونش بر . تو چقدر شت 

 

 212#پارت

 

 

زد. با  وق به بازی روشدددددنا چشدددددمانش از دیدن ما ان برق یم
ه شدددده بود. ما ان را در ما  تصدددور یم کرد که او با آوینا خت 

 خودش در مال بازیست. نر 
 اراده ل  زد: با دختر

. خوشبابای خریل خونر یمتو  - ی که شی ب ال اون دختر
 .  تو باباش باشی

ما ان ن س زنان آوینا را در آغوش کشدددددددرد و از بازی دسدددددددت 
 اش نشاند و رو به روشنا گ ت: ای روی گونهکشرد. بوسه
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کن  م   رضددده داشدددته باشددد  اول مادر  دختر  رو پردا یم -
 ش . بعد بابای خونر یم

 روشنا چشما زد و گ ت: 

شدددددددددددددددده بدده ز.ون بردداری. مددادرشددددددددددددددد  پردددا کردی و روت نیم -
خوا  ب شددددتر مواسدددد  به دل و دلداریت  سددددت. فقط یم

 روی    شناخت پردا کنرد. 

 ای  الیود باال داد و با ژسدددددددددددددددت ابرویش را مانند آرت سدددددددددددددددت
 خوا رک ی گ ت: 

 دونست ؟نه بابا... انقدر زرنگ بودی و م  نیم -

   ختر از راز دلت ختر  تنها م  زرنگ ن سدددددددددددددددت ... مادرت -
 داره. 

ن گذاشت و به شوهن گ ت:   به خنده افتاد. آوینا را روی زمی 

 کرد  انقدر تاب و باش . آبروی  ر هم َمرده برد . فکر نیم -

 از تاب و بودن کارت گذشته، نورافک  شدی داداش بزرگه.  -

 ی جدی به خود گرفت و گ ت: چهره

 از شوهن گذشته، نظر شخص ت چره؟ -

، نظر م  به چه کارت یمتو یم -  کتن
 
 آد؟خوای با اش زندگ
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نظرت مهمددددده... توی ای  دو مدددددایه کددددده اومددددددی چنددددددبدددددار  -
سدددددد  اما گ ت   نوز زوده. ماال که خودت  خواسددددددت ، ازت بتم

، روراست جواب  رو بده. یم  دونن

ن آیه از ته دل کشرد و گ ت:   روشنا با یادآوری آرمی 

ن بودن برات  - مه  نباشدددددددددددددده، از  مه نظر ا ه خوا ر آرمی 
سدددددددددددددددتان رفی  فابریک     مورد تخیرده... ما از دوران دبت 

تددر و دوندد . پدددددددداکبددودیدد . تددمددو  جددرددددددددک و پددوکددش رو یم
ن رساغ ندار . تر و ص ورتر و مهر.وننکر   تر از ما ی 

ما ان با  شددد  به صدددورت گ گون روشدددنا که از اترات بازی با 
ه شد و به نریم پاسخ د  اد: آوینا بود، خت 

 اما م  رساغ دار ...  -

 روشنا ابرو در   کشرد و با طعنه مران مرفش پرید. 

 ت پ خان؟چندتا چندتا زیر رس داری، خوش -

 ی رسخش را با دو انگشت کشرد و گ ت: ما ان گونه

ن که  - خوا ر خود  رسآمد تمو  ای  صددددد تای خش.ه.  می 
، دل  آرو  و قرار یم ه. گدددایه بددده دل  تو تدددخیرددددش کتن گت 

د  ای  خوا ر  آرمینددده... ممکنددده مودددل اون ار یم شددددددددددددددددددد
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ر نداره. وفا باشددددددددددده اما تپش ق ب  یمنر  گه، امت انش ضن
ن رس. ند از آب دراومد.   شاید ما ی 

بغض سددددددددددنگیتن روی ق   روشددددددددددنا نشددددددددددسددددددددددت. ن س  مرقر 
 کشرد و به آرایم گ ت: 

ن از    جدددداسدددددددددددددددددت.  روقدددت  - ن و آرمی  مسددددددددددددددددداب مدددا ی 
 ت رو در برار. خواستر پا ج و بذاری  ینک بدبیتن 

آوینا که از گ تگوی آن دو خسددته شددده بود، دسددِت روشددنا را 
 کشرد و گ ت: 

؟ خسته شد . خاله بازی نیم -  کتن

 ای روی دستان تهل و س ردش نشاند و گ ت: روشنا بوسه

ه  - بری  پ ش مامانن و  مه دیگه خسددته شددد   ایز . بهتر
. دفعدددده بعددددد کدددده اومدددددی ب شدددددددددددددددتر بددددازی یم ن کنر . مددددا ی 

 باشه؟

ه شددددددددد و  آوینا به  روسددددددددا که ما ان برایش خریده بود، خت 
 گ ت: 

 تون  بتر ؟(تون  بب  ؟ ) روسک  رو یم  وسک  لو یم -

 آره  ایز .  -
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ن خان  با دیدن صدددددددورت  ون آمدند. شدددددددهی   ر سددددددده از اتاق بت 
ی خردسددددددالش اشددددددک شددددددوق در چشددددددمانش م قه گ گون نوه

 ست. چادرش را روی رس انداخت و از روی مبل برخاست. 
 رو به  ما گ ت: 

 دسشتون درد نکنه. خریل به زممت افتادی .  -

. خوا ش یم -  کن ، شما رممتر

ی پددددذیرای تون  ددددا  بود. بددددایددددد زممددددت رو ک  کنر .   تدددده -
 دیگه جمعه منتظرتونر . 

 ایش را باز و به مادرش نگاه کرد.  ما پ  روشدددددددددددددددنا با تردید 
  سته کرد و رو به او گ ت: 

ه به خاطر آوینا روابطمون رو ب شدددددددددددددددتر کنر  تا آوینا  - بهتر
    به ما  ادت کنه. 

 ما ان رسی تکان داد و گ ت: 

 چه زود رایه شدید؟ م  تازه رسرد !  -

ن خان  لبخند پرمهری زد و گ ت:   شهی 

یگه دیروقته باید قبل خریل وقته مزاممشدددددون شددددددی . د -
 از آقای شکری به خونه برس . 
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 213#پارت

 

 

ن کرد و  مدددا دددان نر  نگدددایه بددده صدددددددددددددددورت رس  و پررسی  مدددا ی 
 گ ت: 

 ا ه اجازه بدید، تا خونه در خدمتون باش .  -

ن خان  با چشمان گرد شده، پاسخ داد:   شهی 

ری ، مزام  شدددددددددددددددمددددددا خدددددددا مرگ  بددددددده... ندددددده خودمون یم -
ن که  ما نیم خونه شددددددر .  می  ن جون از صدددددد ح توی آشددددددتم

 بوده، کافره. 

ن بود و بددده گدددل  دددای فرش زیر پدددایش نگددداه مدددا دددان رسش پدددایی 
 کرد، مشدبانه پاسخ داد: یم

ای  چه مرفره؟ مراممرد. مسدددت    مون سدددمته. باید به  -
 رسون . پدر.زرگ  رس بزن . شما رو    یم

بعد از تعارفات معمول ما ان به خواسدددددددددددددددته دلش رسدددددددددددددددرد و 
ن  خان  تقاضدددددددددددایش را ق ول کرد.  ر سددددددددددده خداماف ن شدددددددددددهی 
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 روی 
 
کردند و رفتند. بعد از  سته شدِن در، روشنا با خستا

 مبیل که نزدیک در بود، ولو شد و گ ت: 

آره. تعکب  چطور مددددا ددددان دیگدددده داره تدددداب و بددددازی در یم -
  نوز متوجه رفتار  ما ان نشده. 

ن  ما ی 

  ما خندید و گ ت: 

ی گ ت؟ - ن  ما ان چت 

 با  وقر زایدالوص  گ ت: روشنا 

ن رو دوست داره.  - اب کرد که ما ی 
 ا تر

  ما با لبخندی گ ت: 

دونسدددته چقدر  اسددددماشدددون شددددبره  مه. انگار رسنوشدددت یم -
ن.  راِه    قرار بگت   اینا قراره رس 

ن و ما ان.  ر گ ندونه فکر یم - کنه، خوا ر و او و . ما ی 
اشدددددددددددددددده. رسراه م  و برادرن. خدا کنه مان  رسراه ای  دوتا نب

ن که موان  به اندازه کوه وجود داشدت. خدا به دل ای   آرمی 
 دوتا نگاه کنه. 

  ما رسی تکان داد و گ ت: 
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ن ای  طور  - ... ممکنه ما ی  فعال از طرب ما ان مطمئتن
 نباشه. 

 روشنا مو یانه خندید و گ ت: 

سددددددددت. فقط جرأت ابراز  القه رو  شددددددددقشددددددددون دوطرفه -
ی  ترس  ردو ات اقات گذشدددددددددددددددته ندارن. فکر کن  بزرگتر 

 باشه. 

  ما آیه کشرد و گ ت: 

. دو تا  اشددددددددددددددد  رو از    جدا یم - ن کنه تا کار  دنرا رو ب ی 
ن   ا ه تو و آرمی 

ً
دوتای دیگه به    نزدیک شدددددد . مطمئنا
کردید، ای  دوتا بدون  یچ ات اق بدی با    ازدوا  یم

 دیدن.  مدیگه رو نیم

ن مقرقت بود. روشدددددددددددددددنا کیم به فکر رفت. مرب مادر  ش  ی 
رسنوشدددددددت آچمزش کرده بود. چه مکمتر در کار خدا بود که 

زد؟ بددددایددددد او ای  دو خددددانواده را بدددده  ر ن وی بدددده    گره یم
 شد تا  شقر دیگر از چشمه بکوشد؟قر.انن یم

 ن س  مرقر کشرد و از روی مبل برخاست. 

ر  یه دوش بگت  . مسانر خسته شد . ماشاهلل نر  م  یم -
 کیل انرژی از  گرفت.   بچهوج  
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ی  و ناز باشه. باور  نیم -  شد انقدر شت 

شد با یه بار دیدنش، اینقدر توی دل  جا باز من  باور  نیم -
کرد . رنگ تر از اونره که تصددورش رو یمکنه. خریل خوشددگل

ن شدددددددددبا ت داره اما شدددددددددبا شش به  چشدددددددددماش با اینکه به آرمی 
ه. مول رؤیا پوسددددددددددت سدددددددددد ر دی داره و مول باباش رؤیا ب شددددددددددتر

 مو اش خرمایره. از  ردو یه نشونن به ار  برده. 

سدددوزه. نه از خدا کنه تقدیرش مول رؤیا نشددده. دل  براش یم -
 خریل نر 

ن ی دیددددد ندددده از مددددادر. آرمی   دددداط ددده بود کددده بددددابددددا خت 
 ش رو ر ا کرد و رفت. بچه

ن ن سددددددش را تنگ یم کرد.  نوز ته ق اش به اندازه اسدددددد  آرمی 
ن روشدددددددددددد  بود.  شددددددددددددقر که با یه نر  نهایت بزرگ  شدددددددددددد  آرمی 

ن شددددددددددددددددده بود. برای ای  ن ن رت  کی  که ب   سدددددددددددددددمت آرمی 
 کشرده نشود، به سمت اتاقش قد  برداشت و گ ت: 

 نوز  ر م نشددددددددددده دل  برای فندق خانو  تنگ شددددددددددده.  -
ی  مرب یم  زد. صداش  نوز توی گوشمه... چقدر شت 

  ما آیه کشرد و گ ت: 

شدددددددددددددکری بدق قر نکنه و بذاره رامت رفت و خدا کنه آقای  -
آمددد کنر . بدده نظر  از وقتر اون د وا توی کوچدده راه افتدداد، 
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رفتارش با ما خریل رسد و سخت شده. ماضن نشد امروز به 
 اینکا براد. 

زنر . وقتر آقای شدددددددددددددددکری مرِد منطقره... با اش مرب یم -
. کنهبدونه خطری برای آوینا نداری ، مطمئنا رسسددددددددختر نیم

امتماال چون مردی توی خونه نداری ، روش نشده، به اینکا 
 براد. 

 ای باال انداخت و گ ت:  ما شانه

ترسددددددددددد  آقای شدددددددددددکری به خاطر لرزه. یمدل  از ما ان یم -
 گذشته، نذاره ای  دوتا به    برس . 

 روشنا به چارچوب در  اتاقش تکره زد. کیم فکر کرد و گ ت: 

ش میوفت  و التماسدددددددش ر  به پابه پاش برسدددددددده خود  یم -
 ار  مدددددددا دددددددان    مودددددددل م  کن  تدددددددا ق ول کنددددددده. نیمیم

 رسخورده شه. 

ه شد و گ ت:  ش خت 
  ما با  ش  به دختر

کن ، تو و ما ان انقدر خوب با    َمچ خدا رو شدددکر یم -
 شدید. وجود  ر کدو  از شما برای اون یا یه نعمته. 
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جود روشدددددددددددددددنا رسی تکان داد و به اتاقش وارد شددددددددددددددددد. واقعا و 
ما ان برای او در ای  وان سددا از نعمت    باالتر بود، ب شددتر 

 شبره مو بت الیه بود. 

ون کشددددددرد و به سددددددمت مما  پ ش  لباس از کشددددددوی دراور بت 
شددددددددسددددددددت تا    ش رفت. باید بعضددددددددن خاطرات را زیر آب یم

 آرا  و قرارش را باز یابد. 

 

 

** 

 

 د ا مرکن  زیر ای  سق  ب ند

ن   روی دامان زمی 

 کا خسته شدی ر ک

 یا که پرغصه شدی

 دستر از غر  به دادت برسد

 و چه زیباست که آن دست خدا باشد و  س.. 
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بددددددددرای دل مددددددددادران داغدددددددددار ایدددددددد  روز ددددددددا صدددددددددددددددددددددددتر جددددددددایددددددددل 

 �🏴�خوا ان 

 

 214#پارت

 

 

 تما  لباسددددش را تعشیض کرد و وارد مما  شددددد. از  
 
با خسددددتا

وقتر اسدددددددتادیاری دانشدددددددگاه را به اضار اسدددددددتاد ر کو پذیرفته 
 به امور شخض خود نداشت. 

 
بود، دیگر زمانن برای رسردگ

 ای پرانرژی، چند کالس  شدددددددددددددددت    و رسوک ه زدن با جوان
 رمقش را کشرده بود. 

ات اقانر بود که انتظارش را زیر دوش آب تما     ش درگت   
 کشرد. یم

اب ما ان، درسدددددددددت در روزی که مهمان   س از شددددددددد ردن ا تر
ن خانه ی آقای شدددددددددددددددکری بودند، وقتر دو ن ری در اتاق ما ی 

تنها بودند، زیرز.اِنش را کشدددددددرد تا به امسددددددداسدددددددش نسدددددددات به 
د.   ما ان نم بتر
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ایط را برای وقتر فهمردددد  القددده آن دو، دوطرفددده سدددددددددددددددددت، رسی
زدنشددددددددددددددددان مهرددا کرد.  ر دو خکددالتر بودنددد و بددایددد یا مرب 

 کرد. یخشان را آب یم

ون در روز جشددددددددد  تولد آوینا آن دو برنامه ای چردند و در بت 
از خانه جشددددددددددد  گرفتند تا بدون مضدددددددددددور آقای شدددددددددددکری بهتر 
ند.  نگاه مشدددددددددددددددتاق ما ان و  بتوانند از کنار    بودن لذت بتر

ن به مرور  م    یشدددددددددددددددان را به  مه القهل های خندان ما ی 
 نشان داد. 

بعد از دو ماه درسدددت در اول اسددد ند ما ان ختر داد که برای 
 کامل را دارد. 

 
 خواستگاری آمادگ

 در خدداندده پدددر.زرگ و  ایز دور    جمع 
 
شددددددددددددددددد  پ ش  ما

 رسرد. 
 
 شدند و تصمر  ما ان به اطال   ما

 ت    به دسدددددددددددددددت گرفت و با 
 
پدر.زرگ ط   رسددددددددددددددد  خانوادگ
 آقای شکری تماس گرفت. 

ل   رسد و خشددددک آقای شددددکری دلش را آشددددوب کرد. صدددددا 
روی آی ون بود و بوی خونر از ل   کالمش بدددددده مشددددددددددددددددددددا  

رسرد. آقای شکری با رسدی تما  گ ته بود ) فردا بهتون نیم
 د (. ختر یم
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کننده امانش را بریده ه ای خسددتدرسددت در روزی که کالس 
تاب برادر به او متوسددل شددده بود. از روز پ ش نه بود، دِل نر 

ن به  ی از پاسدددددددددددددددخ خانواده شدددددددددددددددکری شدددددددددددددددده بود، نه ما ی  ختر
 رسکارش آمده بود. 

ن سدددددددددد راه ترسدددددددددرد، گذشدددددددددتهزد. یمدلش شدددددددددور یم ی او و آرمی 
ن زنگ    ما ان شددود. ما ان خواسدته بود، به ما ی 

خوشدبختر
د. بزند و ختر   ی از او بگت 

ون کشدددددددددددرد. صددددددددددددای تقه ای به در خورد و او را از افکارش بت 
 مادرش در گوشش پرچرد. 

خوای از زیر دوش خوره. نیمروشددنا ت  نت داره زنگ یم -
؟  ون برانی  بت 

زمان از دسددددشش خار  شددددده بود. ن همرد چقدر طول کشددددرد 
 اما بخار درون مما  نشان از طوالنن شدن ممامش داشت. 

 آ . ن یماال -

به رس ت لرقن به صدددددددددددددددورت و ت ش کشدددددددددددددددرد و بعد از دوش 
ن مکدد، موله را به ت  کشددددددددددددرد و از مما  خار  شددددددددددددد.  گرفیر

 ن س  مرقر کشرد و به سمت گوشی رفت. 

 گ بود، مامان؟  -
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ن بود. امتمدددداال یم - خواسدددددددددددددددتدددده ختر از ت    فکر کن ، مددددا ی 
 دیش  بهت بده. خدا کنه جوا شون موبت باشه. 

ا بدون اینکه تع ل کند، به رس ت شدددددددددماره را گرفت و روشدددددددددن
ن در  گوشی را کنار گوشدددددددش گذاشدددددددت. صددددددددای پر.غض ما ی 

 گوشش پرچرد. 

؟ -  سال  روشنا جون خونر

ت ش سددددسددددت شددددد. روی مبل نشددددسددددت و مو ای خ سددددش را 
 داخل کاله موله پنهان کرد. 

 رس کار؟    ما ان  -
؟ چرا امروز نرفتر سددال   ایز . خونر

 شدی .    م  نگران 

 به گریه افتاد. با صددددددددانی که ب شدددددددتر شدددددددبره زمزمه بود، 
ن ما ی 

 پاسخ داد: 

کندده. گ تدده دیگدده م  ندددار  پددا  رو توی بددابددا  ق ول نیم -
کت بذار .   اون رسی

 اش کشرد. با نارامتر دستر روی پ شانن 

 ای بابا... دلر ش چره؟ -

 هم بگ  واال...  -
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ن بدل کرد.  ن شکش را به یقی   مک  ما ی 

 خاطر ماجرای م  و آرمینه؟به  -

ن گریه جواب داد:  ن به گریه افتاد. در می   ما ی 

ی شدددما با    یا ن سدددت. گه رسنوشدددت ما و خانوادهیم -
 خواد در آینده مشکیل پ ش براد... نیم

 مران مرفش پرید. 

فهم  گذشددددددددددددته ما چه ر.  به آخه چه مشددددددددددددکیل؟ م  نیم -
 شما داره؟

دی و ختر نددددداری، رؤیددددای خوا  نددددارامتددددت کن . تو ن و نیم -
ن داد. زمان طالق به  خدابرامرز چه به رس باباو مامان و آرمی 
 ما و آوینا 

 
غت  از مهریه کیل پول از بابا گرفت تا مزام  زندگ

 نشه. بابا از اون زمان خریل سختگت  شده. 
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آیه از تدده دل کشدددددددددددددددرددد و زیر لدد  زمزمدده کرد، ) خدددا رممتددت 
   چه کردی با ای  خانواده؟( صددددددددددددددددای   کنه، رؤیا... تو 

ن ق اش را مچاله کرد. آیه از ته دل کشرد و گ ت:   آرا  ما ی 

ی نگو. فردا خود   - ن گریه نک   ایز . فعال به ما ان چت 
زن .  ر هم باشدددددددده یه زمانن  روسددددددددش با پدرت مرب یم

 بود  و منو اندازه تو دوست داشت. 

ن ترسان جواب داد:   ما ی 

 تو  ر م نگو... نه  ایز ...  -

 چرا؟ مگه گناه رؤیا رو به پای م  نوشته؟ -

. نه... اما... یم -  ترس  مرقن بزنه، نارامت شی

 تو نگران نباش. م  رگ خواب پدرت توی دستمه.  -

 بابا دیگه اون بابای قبیل ن ست.  -

 دستر روی صور ش کشرد و گ ت: 

من  دیگه اون روشدددددنا ن سدددددت . نگران نباش م   شدددددشتون  -
 یساد . وا

ن با تردید گ ت:   ما ی 
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نرو پ ش بددابددا... شددددددددددددددددایددد چنددد روز بگددذره بددا کمدک مدامدان  -
 بتون  نظرش رو تغیت  بد . 

وار در دلش آشدددددددددددونر برپا شدددددددددددد. مس خونر نداشدددددددددددت. زمزمه
 پرسرد: 

 بابات با من  مشکل داره؟ -

کن ، دون ... فعال بابا با  مه مشدددددددکل داره. خوا ش یمنیم -
نرو... فعال مرقن بدده مددا ددان نزن تددا ببین  فعال بدده دیدددن بددابددا 

 آد. هم پ ش یم

ن نیم خواسدددددددددت ای  دیدار شدددددددددکل متما مشدددددددددکیل بود که ما ی 
ه.   بگت 

 ما ان نگرانته. الاقل به رس  کارت برگرد.  -

 باید بابا رو راضن کن . زمان الز  دار ...  -

 آخه چطوری؟ -

ن زنگ بزن  و اونو وسط بنداز .  -  شاید به آرمی 

ن که به گوشدددددددش خورد، ق اش از تپش افتاد. برای  اسددددددد  آرمی 
ن و زمان از مرکت ایسددددددددتاد. صدددددددددای آرا  ل ظه ای کوتاه زمی 

ون کشرد.  ن او را از بهت بت   ما ی 
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ن االن بابا اومد. ببخشدددرد نارامتت  - م  باید قطع کن ،  می 
آد کرد . جز تو ک دددددددددددددد رو نداشددددددددددددددت  زنگ بزن . ق ب  داره یم

 توی د ن . 

ن روزا یما - خوره، ی  چدددده مرفردددده  ایز . رفی  بدددده درد  می 
نارامت نباش خدا بزرگه.  ر کاری از دسدددددددددددددددت  بر.راد براتون 

 کن . یم

خوا  مرفانی  شنوی که ا یشت نه...  یچ کاری نک ... نیم -
 کنه. 

 آخه...  -

 فعال بای.  -

بعددد از خدددامدداف ن تمدداس قطع شدددددددددددددددددد و بدده فکر فرو رفددت. 
ن به  ما ی 

 
شدددددددددددددددت    ش را به    ریخت.  ما  دسددددددددددددددشهاچا

 آیه کشرد و کنارش نشست. 

 کرد ، آقای شکری جواب منقن بده. فکرشو یم -

 با کنککاوی به صورت مادرش نگاه کرد و گ ت: 

مددددامددددان چدددده بدددده رس ای  خددددانواده اومددددده کدددده ای  جور از  -
 خانواده ما گریزون ؟
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 ما با یادآوری گذشددددددددددته و رفتار رؤیا، اشددددددددددک در چشددددددددددمانش 
 زد. آیه کشرد و گ ت: م قه 

خدا برامرزه رؤیا رو... خریل ا یششددددددددون کرد. زمان طالق  -
 زیاد ترکش کرد  و 

 
مندگ انقدر بدد تن کرد که م  از رسی

ن  بدده تو پندداه اورد . روی دیدددن آقددای شدددددددددددددددکری و شدددددددددددددددهی 
ی کرد و بدون  خانو  رو نداشدددددددددددت . آقای شدددددددددددکری بزرگتر
رسوصدددددددددا  ر هم رؤیا خواسددددددددت بهش داد تا آبروشددددددددون 

وی م دددددل نره. رؤیدددددا در اون زمدددددان رفدددددت و آمدددددد دددددای ت
مشددددددددددددکو  داشددددددددددددت. ظا رش    خریل غ ط انداز بود. 

کردن و خانواده شکری جرأت پچ یمتوی م ل خریل پچ
ش کنه.  مه یم ن نداشت با ک  سال  و اموالتم خواسیر

از زندددگ شدددددددددددددددون رس در برددارن و ب هم  رؤیددا داره چدده کددار 
 در تغیت  کرده... کنه که ظا ر و رفتارش اونقیم

شدددددددد. ت ش گر گرفت. گ ت و او مانند شدددددددمع  وب یم ما یم
ن  دسددددشش روی ق   پر تپشددددش مچاله شددددد. فکر ای  که آرمی 
ی شدددددددددد در  ن موضدددددددددش  قرد او را زده باشدددددددددد، تت  به خاطر  می 
ق اش. رسی تکان داد و مت کرانه به سدمت اتاق رفت. لباس 

پذیرانی  پوشدددددددددددرد و مو ایش را با سدددددددددددشدددددددددددوار خشدددددددددددک کرد. به
 برگشت و گ ت: 
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شه براشون فعال به  یچ کس مرقن نزن تا ببین  چه کار یم -
 کرد. 

 خوای به دیدِن آقای شکری بری؟یم -

 او و .  -

 

 216#پارت

 

 

ترسددددددددد  مرقن بزنه، دلت  شدددددددددکنه. تو به اندازه کاقن تاوان یم -
 ندون  کاری رؤیا رو  س دادی... 

کن ، رسنوشدددددددت بدجور برخالب آقای شدددددددکری م  فکر یم -
ما دو تا خانواده رو به    گره زده. باید  رطور شده، نظرش 
رو نسدددددددددددددددادددددت بددددده مدددددا دددددان  وی کن . مدددددا دددددان نبدددددایدددددد تددددداوان 

 اششبا ات ما رو  س بده. زمان تاوان دادن تمو  شده. 

 اما آقای شکری دیگه مول گذشته ن ست.  -

گردن  داره. برا  برادری کرده بددایددد مددامددان، مددا ددان م  بدده   -
 خوا ری کن . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 942  

  ما ناامرد رسی تکان داد و گ ت: 

ی.  -  کاری از پ ش بتر
 امردوار  بتونن

ه ماند.  نگا ش به قاب  کس چهار ن ره خانوادگ شددددددددددان خت 
در  ری دو سددددددددددال دون ر از آن قاب ک  شددددددددددده بود. ماال که 

ید م  ششددددددددددان ما ان و فرناز جای آن دو را پر کرده بودند، با
ان یم ی کددددددده در ن ود ومردددددددد، مددددددداضن بددددددده کرد. فرنددددددداز را جتر

بخشردن مادرش شده بود و به مرور رفاقشش را از رس گرفته 
ی  خواه. بود، شددددددددددددایسددددددددددددته بهتر  ا بود. فرناز مهر.ان بود و خت 

ن  سددددددددته بود و دلش برای سددددددددامان  دددددددش دل به ما ی  مانند  رسد
ددددددددددددددش غنج یم    رسد

ن رتها را برطرب رفت. باید کینه و کدو گرفیر
 کرد. کرد و آن دو را به آرزویشان نزدیک یمیم

** 

ن مرکددت کرد. بددا گددا   ددای شدددددددددددددددمرده امددا م ک  بدده سدددددددددددددددمددت مت 
ش نشددددددددسددددددددته بود و رسگر   ن مردی  صددددددددا به دسددددددددت کنار مت  پت 
ن نزدیددک شدددددددددددددددددد.  مرب زدن بودنددد. بدددون ج دد  توجدده بدده مت 
صدددددددددددای آقای شددددددددددکری در رسش ناقوس شددددددددددویم را به صدددددددددددا 

 درآورد. 
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ی  برارید، در خدمتتون ش - ما امش  با خان  و  رستون  رسی
 سشر . انشاهلل که قسمت    باش  و ای  وص ت خکسته 

ه.   رس بگت 

تون    موبت باشدددددده. نیم - خوا  پ ش انشدددددداهلل که نظر دختر
ن باشه. خریل تعری  شمارو کرد .   خانواده رس  پایی 

 ل   مشتاق آقای شکری ا صا ش را به    ریخت. 

  بهتر از شما و آقای مهندس. چه ک  -

  )سدددددال ( نگاه  ر دو به سدددددمت او کشدددددرده شدددددد. آقای 
ن با گ یر

شددددکری با دیدنش اول جا خورد و  به رس ت نگا ش تغیت  
  ایش در   فرو رفت. کرد و اخ 

 سال ، امرتون؟ -

باباجون خریل دل  براتون تنگ شدددددددددددده بود. ا ه وقت دارید  -
 چند ل ظه با    ص بت کنر . 

ن ریخددت. نگدداه بدد   روشدددددددددددددددنددا ق اش  ری پددایی 
ن ا )بددابدداجون( گ یر

اش کده رسارس انرژی موبدت بود او را همهر.ان و آرامش چهر 
 خ ع سالا کرد. 

 برو توی آبدارخونه تا برا .  -
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مرد لبخندی زد و با  وق صدددددددددورت روشدددددددددنا را واااوی کرد و  پت 
 گ ت: 

تونه؟ ماشدددددددددددداهلل خانویم از  - آقای شددددددددددددکری ایشددددددددددددون دختر
 باره. صور ش یم

 روشنا لبخندی زد و گ ت: 

شون بود  اما االن...  -  دختر

 آقای شکری مران مرفش پرید و گ ت: 

  شما برو تا یه چانی بخوری م  اومد .  -
 دختر

مرد گ ت:   رو به پت 
 روشنا لبخندی زد و با مهر.انن

 تون. از آشنانی با شما خوشوقت . فعال با اجازه -

روشدددددنا به آرایم به اتاقک انتهای مکره فرش فروشی رفت و 
آن دو را تنها گذاشت. با دیدن سماور جوشان و قوری روی 
آن با  وق اسددددددددتکان کمر باریا که از  الی  آقای شددددددددکری به 

آمد، برداشدددت و برای خود چای ریخت. در دلش مسددداب یم
ایش دلرل در ای  روز پردآشددددددددونر برپا بود. ای  خواسددددددددتگار نر 

ش را از رو  سددددته بود. پنج  نشددددده بود. آقای شددددکری شددددمشددددت 
ای در اتاقک دنج و پرخاطره تنها ماند. روز ای خرید دقرقه

 روش چندی  بار به ای  مکره آمده بود و آقای شددددکری با 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 945  

 وق برایشان چای ریخته بود و با شوق فراوان خرید ایشان 
 را رصد کرده بود. 

آب کرد. آخری  جر ه چای  بغض  خاطرات چشددددمانش را پر 
ن کنار سماور گذاشت.   را نوشرد و استکان را روی مت 

روی تختر که به دیوار چسدددددددبرده بود و با قالرچه دسدددددددشبافت 
 ای قا  قدییم مای  شده بود، نشست. دسشش را روی گل
ای از  شددت کشددرد و آیه از ته دل کشددرد. صدددای تک رسفه

شیان وارد اتاقک شددد. در شدد رده شددد و آقای شددکری )یاهلل( گ
 ایش باز شددددددد و با با دیدن روشددددددنا و چشدددددددمان خ سددددددش اخ 

 مهر.انن گ ت: 

خوش اومدی دختر .  چه  ک  از ای  ورا؟ چهار سا   -
 شه ندیدمت. یم

 

 217#پارت

 

 

امش از روی تخت چونر ب ند شد. 
 روشنا به امتر
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ممنون بدددددابددددداجون. چقددددددر دل  برای دختر  گ ت تون تندددددگ  -
شدددددددددده بود. بعد از فوت بابا دیگه ک ددددددددد منو ای  جور صددددددددددا 

 نزده بود. 

 از اون ات اق دیگه ندیدمت.  -

ن شدددما برای م   - رسنوشدددت برا  بد نوشدددت بابا. وگرنه داشدددیر
 یه نعمته. 

قدیم پ ش گذاشددت و سدد  در بوسددردِن دسددت آقای شددکری 
ای شددددکری با بوسددددردن رسش مانع از بوسددددردِن داشددددت که آق

دسددشش شددد. با اشدداره دسددِت آقای شددکری  ر دو روی تخت 
 چونر نشسشند. 

ی بددددا دددد  ای  فکر نیم - ن کرد  ای  جددددا ببینمددددت. چدددده چت 
 سعادت شده؟

ه شدددددددددددددد. ای  که خود را به  روشدددددددددددددنا به صدددددددددددددورت مت کرش خت 
 کوچه  یل چپ زده بود، برایش جای تعک  نداشت. 

جدددددددا میومدددددددد ، خریل از دیددددددددن  نی کددددددده ای یدددددددادمددددددده روزا -
کرد  ممکنه  نوز از اون شددددددددددددید. فکر یمخوشدددددددددد ال یم

ی توی دلتون موندددده بددداشددددددددددددددددده.  ن ی چت 
 القددده پددددر، دختر
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چون م   نوز  مودددددددل اون روزا شدددددددددددددددمدددددددا رو مودددددددل پددددددددر 
 خدابرامرز  دوست دار . 

مرب روشددددددنا ق ل روی ز.انش زد. در برابر م  تر که نوارش 
مند ن انداخت و  سدددددبر ش کرده بود، رسی ه شدددددد. رسش را پایی 

ون کشرد. در ما  که دانه  ای  سبیح را از درون جیاش بت 
 فرستاد، گ ت: را از سمت راست به سمت چپ یم

ن شددددددددما صددددددددورت گرفت، م  تا ابد پدرت  - با  قدی که بی 
 سدددددددددددددددت  و ای  م بددت پدددری توی دل  موندددگدداره امددا یدده 

 ... انی
ن  چت 

 مرفش پرید: روشنا رسی تکان داد و مران 

دون ، رؤیددددددای خدددددددا برددددددامرز خریل ا یشتون کرد و م  یم -
خوا  به خوا . ازتون یمبابت اون روز ا از شددددددما  ذر یم

 خودتون اونو ببخشدددددددددددددددردددددد. دسدددددددددددددددشش از ای  دنردددددا 
 
بزرگ

 کوتا ه. 

آقای شدددکری ن س  مرقر کشدددرد و به دیوار رو.رو که  کس 
ی در دلش ن ه شد. چت  ت  یل آویزان شده بود، خت  فرو  مرصن

 ریخت. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 948  

ا  که ببخش . خدا باید ببخشه. رؤیا فقط به م  م  گ -
  بد نکرد، به خودشددددددددددددددد  بد کرد. به تو    بد و خانواده

کرد. پدرخدابرامرزت خریل رنج کشدددددرد در اون سددددده ماه. 
 من  رنج کشرد . دو خانواده نابود شد. 

 روشنا آیه کشرد و گ ت: 

 چهارخانواده.  -

اال کشددددددرده شددددددد و با تعک  ابروی آقای شددددددکری به سددددددمت ب
 گ ت: 

 چهارخانواده؟ -

 با بغض و چشمان پراشک ل  گاید و گ ت: 

... یا خانواده  مو .  - ن  ب ه. یا م  و آرمی 

ی شددددددددددد رد  اما  - ن از خانواده  موت جسدددددددددددته و گریخته یه چت 
،  مون واقعردددت مددداجرا را نیم ن دون . امدددا در مورد تو و آرمی 

فهمرددددددی  اورد بددددددایددددددد یماول کددددددار کدددددده پدددددددرت )ندددددده( توی کددددددار 
ا تقدیرتون یا ن سددت و پا  س یم ن ن ای  چت  کشددردی  اما آرمی 

خواسدددددددددددددت مال ش ن ود،  اشددددددددددددد  بود و دلداده. انگار خدا یم
 دددای مدددا توی  شددددددددددددددددددار بدددده امدددا مدددا جددددی نگرفتر . خدددانواده
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رسنوشدددشش یا شددددن، نوشدددته نشدددده. تکر.ه اون روز ا، ای  
 روز ا ج وی چشممه. 

اش را در    فهمرد. انگشتان الغر و کشدرده کنایه مرفش را 
 ق ل کرد و گ ت: 

کن  رسنوشدددددت ما دو خانواده خریل به    ات اقا فکر یم -
 نزدیکه... 

 آقای شکری به چشمان پراشکش نگاه کرد و گ ت: 

ن بددددذار و برو. تو  م شدددددددددددددددددده برا   -  ، مرفددددت رو زمی 
دختر

م تر  و  ایزی اما رسنوشدددددددددددددت دختر  برا  خریل مهمه. 
 ا ده شدددددددددددددددما پراز ت ش و جنکاله. تمو   مسدددددددددددددددایهخانوا

زن . از وقتر رؤیدددا  مزمدددان بدددا  شددددددددددددددددددت رستون مرب یم
  رس موت به رممت خدا رفت... 

اش را به وضشا دید. باید ر  و راست مرب روشنا رسدرگیم
ش بود. یم  زد. دل ای  پدر به شدت نگران آینده دختر

 در ای  شدددددددددددددددما م  داری نگران باشی اما ما ان  یچ دخیل -
ی بود،  ات اقات نداشدددددته. از وقتر رؤیا توی برمارسدددددتان  سدددددتر
مول یه برادرتتن غمخوار  شددددددددددددد و درد  رو به دوش کشددددددددددددرد. 

، نر 
ن انصافره. با شناختر گناه دیگری رو به پای ما ان نوشیر
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تر بودی. مهر.ونن که از شما دار ، شما از پدر خود  منص 
سدددت. در مورد مرگ دهتون برای م  تابت شدددشدددما با خانواده

 گ . سازی بهتون یمرؤیا  ر هم بخوای  برای ش اب

، چون ر.  به م  نداره.  -
 
ی با ن  الز  ن ست به م  چت 

 خریل ر.ط داره...  -
ً
 ات اقا

بدده آرایم و بددا موصددددددددددددددد دده از ابتدددای مدداجرای رؤیددا و ارشدددددددددددددددرددا و 
ای که کشدددرده بودند تا خواسدددتگاری ارشدددرا و رفتار رؤیا نقشددده
را را تا آخری  روز مرگشددددددان برای آقای شددددددکری گ ت. با ارشدددددد

ن بود، صدددددددددددددددداقت تنها راه ج    وقتر پای آینده ما ان در بی 
 ا تماد ای  مرد بود. 

 

 218#پارت

 

 

 

ه شددده از  شددت پرده  ی تار اشددک، به صددورت مخاطاش خت 
کرد. ی مرد رو.رویش تغیت  یمبود.  ر ل ظدددددده رنددددددگ چهره
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اش ی ارشدددرا و جواب منقن مخصدددوصدددا زمانن که از خواسدددتگار 
 گ ت، تعک  را به وضشا در چشمانش دید. 

بددا گریده از درد دای خودش و بخشدددددددددددددددش خوا رش گ دت. از  
اش به ما انن که برادرانه و مردانه کنارش ایسدتاده بود  القه

تا مهر.انن و گذشدددددت مادرش فرناز را یک به یک بران کرد. از 
 نر 
ش برای کشدددددردن اش، ن س ک  آورد. تالشدددددسدددددابقهپرمرقن

تمر ماند. بغض سدددنگی ش به یکباره شدددکسدددت ن س  می  نر 
 نر 
ن    افتاد. آقای شکری متختر صدا به   و از اشک ریخیر

از مال و روز روشدددنا از جا برخاسدددت و لیوانن آب به دسدددشش 
 اش را نوازش کرد و گ ت: داد. شانه

  ا گذشته... آرو  باش دختر . گذشته -

 ایش را پاک کرد. ب را نوشرد. اشکروشنا با دستر لرزان، آ
انگشدددددددددددددددتددان لرزانش را پ ش چشددددددددددددددد  مخدداطاش بدداال گرفددت و 

 گ ت: 

. به و   -   سددددتر
 
بابا جون برای م ، شددددما مظهر مردانا

ت و  شدددددددقه   و غت 
 
ا ن سدددددددت، مردی که مظهر مردانا رسن

به خاطر گناه یا دیگه، ق اش  شددددددددکنه. ما ان  اشدددددددد  
ن شددددددددده و برای خوشددددددددبخت ش  رکاری کنه. متر یم ما ی 
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ا ه مضددددددور م  و مادر  شددددددما رو ا یت کنه، از زندگ ش 
ی . فاص ه یم  گت 

ی اش کشددرد آقای شددکری کالفه دسددتر روی مو ای خاکسددتر
 و گ ت: 

ن بنداز . ازت یم -   دوسددددددددددددددت ندار ، روت رو زمی 
خوا  دختر

. ای  آقدددددانی کددددده ای 
ایط م  رو در  کتن جدددددا بود، یا از رسی

ن وقدددت معتمددددی  بددددازار فرشدددددددددددددددددده.  برای خواسدددددددددددددددتگددداری مددددا ی 
دش مهندسدده و  خواسددته بود که امشدد  بهش وقت داد .  رسد

کت داره...   توی تهران رسی

کت داره.  -  ما ان    رسی

 اما...  -

 روشنا دست رسدش را پ ش برد و با نگرانن گ ت: 

ی خواسددددددددددددددت ؟ یا توقع  - ن باباجون م  تا ماال از شددددددددددددددما چت 
 زیادی داشت ؟

آقای شکری درمانده نگا ش کرد. چشمان قرمز و غ  درون 
صدددددددایش، ق اش را تکان داد. ای  دختر یشر  بود و به شددددددت 
به اشددددددددددک یشر  مسدددددددددداس بود. موالیش  یل    روی اشددددددددددک 

 یشر  مساس بود.  
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 نه دختر .  -

 به یکباره دسشش را بوسرد و گ ت: 

شددددددددددددددد ، فقط اجددازه بددده، مددا ددان    م  خدداک پدداتون یم -
د ، برید ت قی ... ا ه ری براد. اصال آدرس یمخواستگا

یدده ن ر، فقط یدده ن ر ازش بددد گ ددت، شدددددددددددددددمددا توی  مون 
ج سدده خواسددتگاری جواب منقن رو ب ند بگو. ما ان زیر 
 بزرگ شدددددددده که اسدددددددتاد دانشدددددددگا ه، زیر 

 
دسدددددددت پدر.زرگ

دسدددت مادری بزرگ شدددده که اسدددتاد دانشدددگا ه، خودش 
کت تکاری رو با کیم سدددددد ش، اسددددددتاد دانشددددددگا ه و یه  رسی

ن و بدا ق اش یم گردونه. تدازه بدا شدددددددددددددددنداخت کدامل از مدا ی 
خوا  قسددددد  بخور  اما کافره یه بار با آد. نیمداره ج و یم

، ما ان مرب بزنرد. خودتون آد  وارسدددددددددددته ن ای  سدددددددددددتی 
برید. د  در  مون ج سدددددده اول نم به وجنا ش یمقول یم

، قدر زر زرگر شناسد، قدر گو ر گو  ن   ری. از قدی  گ یر

آقای شدددددددددددددددکری در تنگنای امسددددددددددددددداش قرار گرفته بود. دیدِن 
روشددددددددنا، م  شش به ای  دختر را مانند گذشددددددددته که به چشدددددددد  

دیدش، به غ ران انداخته بود. دوسدددددددشش داشدددددددت،  روس یم
. مکدش که طوالنن شدددددد، روشدددددنا دو.اره  ن درسدددددت مانند ما ی 

 ای گ ت: دسشش را بوسرد. با ل   م تمسانه
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دار خودتون  ول کنرددد و م  رو منددتکن ، قخوا ش یم -
تون  کنردددددد. بدددددذاریدددددد فکر کن ،  نوز پددددددری دار  کددددده یم

بهش تکره کن . متر ا ه شدددددددددما دلتون پ ش م  نباشددددددددده، 
ت کن  دل ای  دختر دلشدددددکسدددددته اشدددددقتون . التماس یم

ن رسنوشدددددددددددددددتر که شدددددددددددددددما ازش مرب  رو نشدددددددددددددددک . از  می 
د . زنرددد، خریل زخ  خورد  و بدده زممددت روی پددا مونددیم

خوا  برای برادر  زخ  نزن بددده ای  دختر نگونبخدددت. یم
 خوا ری کن . 

اشدددکش که روی گونه غ ترد، امسددداسدددات آقای شدددکری را به 
ت ر  واداشددددددددددددت. دسددددددددددددشش را  ق  کشددددددددددددرد و رسش را روی 

د. بوسه  ای روی رسش زد و گ ت: ی پدرانهس نه فرسی

ن  - م  چطور دل تو رو  شدددددددددددددددکن ؟ چطور روت رو زمی 
 بزن ، آخه! 

رسش را به  ق  راند و با التماش که دِل  ر مخاطتر را به 
 کشرد، گ ت: آ ش یم

کن  ای  فرصدددددددددددددددت رو به ما ان بدید. نذارید التماس یم -
 گناه پای  شقش  سوزه. اون  مول م ، نر 
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جم ددده آخر روا و روان آقدددای شدددددددددددددددکری را بددده بدددازی گرفدددت. 
اراده  دددددایش پ ش چشدددددددددددددددمش آمدددددد. نر  دددددا و مخدددددال دددددتمرب

 وی دستان روشنا چرهن زد و پرسرد: نگا ش ر 

 تو  نوز ازدوا  نکردی؟ -

 بغض روشنا دو.اره رس.از کرد و چشمانش پراشک شد. 

م  دو.ار ا تماد کرد  و شددددددکسدددددت خورد . زخ  خورد   -
ن  گت  شددددددددددددددددد .  فکر کن   رگ جددای م  بود از ای  و زمی 

کرد. دیگدددده آینددددده برا  ا میتر ندددداره وادی تنهدددا گددددذر یم
 گذرون  تا به پایان برسه. و یمفقط روز ا ر 

 ن س  مرقر کشرد و رسش را به تخس  تکان داد. 

کرد  دو.ار ای  بال رست برات متخسدددددد    ایز . فکر نیم -
 اومده باشه. ن ر دو  گ بود؟

ن بار درد و رن ر که دوسددددددددددددددال ت مل کرده بود را به  برای اولی 
 آرایم بران کرد. 

 د . خور آرمیتن که روزی روی اسمش قس  یم -

 

 219#پارت
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 ایش آنچنان شدددددددددددددددد، مربشدددددددددددددددوکه نگا ش کرد. باورش نیم
د.  دش تختت  گذاشددته باشددد که  شددقش را نادیده بگت  روی  رسد
م دددددددددددددد مانند  ذاب وجدان ق اش را به تالط  وا داشددددددددددددددت. 

ن به خاطر ای  موضددددش  تر  وط  کرده باورش نیم شددددد آرمی 
 باشد. با تردید پرسرد: 

 بار دو  چطور گذشت؟ -

. یدددددده روز کندددددار     - ن ن خدددددداض ن ود. ال تددددده از نظر آرمی  چت 
خوش بودی  و قرارمون روز بعد بود اما دیگه ندیدمش. مول 
رسی اول ندده دلر ش رو گ ددت ندده خدددامدداف ن کرد. فقط دل 

نوای م  رو یدده روز تمو  بدده مرفدداش و قوالش خوش کرد نر 
ایط که مضورش برا  مه  بود  و رفت. درست در بدتری  رسی

  ود... او ن

اش را با ک  دسدددددددددت ن س  مرقر کشدددددددددرد. اشدددددددددک روی گونه
 پاک کرد و گ ت: 

کن  کن . خداروشدددددددددکر یمبگذری ... دیگه بهش فکر نیم -
 ای  تنهانی با   رشد و شکوفانی م  شد. 
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ن روی ق   مرد  وار شددددد. ن سددددش را به سددددختر  غیم سددددنگی 
ون داد و گ ت:   از س نه بت 

؟االن چه کار یم -  کتن

کت توی دان - ن شدددددهر اسدددددتادیار  سدددددت  و وکرل رسی شدددددگاه  می 
 ما ان     ست . 

ن گرفت. غیم که در چشددددددددددمان روشددددددددددنا  نگا ش رنگ ت سددددددددددی 
زد، راه ن سددددددددددددددش را بند آورد. برای  ادی ج وه دادن دودو یم

 مالش، رسی تکان داد و گ ت: 

آفری  دختر .  م شدددددددده باورت داشددددددددت  اما االن ایمان دار ،  -
ی  .  ای ای  یا از بهتر  دوره  ستر

 ممنون باباجون. نظر لط تونه.  -

 ی روشنا گذاشت و گ ت: دسشش را روی شانه

 کن . به مرفات فکر یم -

 کن  اول ت قی  کنرد، بعد جواب بدید. خوا ش یم -

 پ   روی    گذاشت و با اطمینان گ ت: 

ن متما.  ر وقت ما ان رو ببین ، بهش یم - گ  به داشددددددددددددیر
ن خوا ری افتخار کنه.   چنی 
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 دسشش را باال برد و با نگرانن گ ت: 

خوا   یچ وقددت نبددایددد ب همدده م  پ ش شدددددددددددددددمددا اومددد . نیم -
 دار شه. غرورش جری ه

 باشه دختر .  -

 نگایه به سا شش کرد و گ ت: 

ببخشدددددرد خریل وقتتون رو گرفت .  س م  منتظر تماس  -
 مون . شما یم

 کارت ویایشش را به دست آقای شکری داد و او با اششراق به
ی را به آرایم زمزمه  ه شددددد. وکرل پایه یک دادگسددددتر کارت خت 
کرد و بددددددددا لبخنددددددددد رسی تکددددددددان داد. بعددددددددد از خدددددددددامدددددددداف ن 

ون آمد. دوسددددددددددددتانه ای با د  پرامرد از آن اتاقک پرخاطره بت 
 بود. از نگاه مخاطاش مس خونر گرفته بود. 

از کارش راضن
 کرد. به خونر و  ا ق اش امسددددددددددددددداس آرامش یمبعد از سدددددددددددددددال

 آقای شکری ایمان داشت. یم
 
دانست، روی مرفش مردانا

ماند. وقتر به خرابان رسدددددرد، ن س  مرقر کشدددددرد و زمزمه یم
 کرد: 

 خدایا شکرت.  -
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 روی مبل ولو شد. مادرش 
 
ش  که به خانه رسرد با خستا
 با لیوان چای کنارش نشست. 

ن تماس گرفت. خریل نگران بود.  -  امروز سه بار ما ی 

 و گ ت: رسی تکان داد 

ه با م  مرب نزنه.  -  امش  خواستگار داره. بهتر

 خ  بهش بگو با پدرش مرب زدی.  -

مونه ا ه جا نباید بدونه. ا ه  اشددد  باشددده پای  شدددقش یم -
بزنه یا  شددددددددقش واق  ن وده یا انقدر براش مه  ن وده براش 

ن ای  یه آزمونه.   بکنگه. برای ما ی 

ن  وار در خودش رسش را روی پددای مددادرش گددذاشددددددددددددددددت و جنی 
فرو رفت. خسدددددددته بود. روز سدددددددخت و پرکاری را گذرانده بود. 
یادآوری گذشدددددددددددددددته و به ز.ان راندنش در برابر آقای شدددددددددددددددکری 
  بدون 

امت طوالنن انرژی زیادی از او گرفته بود. به یک استر
فکر به آینده و گذشته داشت. دست  ما روی مو ایش که 

 ید، ن س  مرقر کشرد و چش  بر   گذاشت. لغا 

** 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 960  

پنج روز از دیدارش با آقای شددددددددددددکری گذشددددددددددددته بود.  مچنان 
ای به منتظر تماسدددددددددددش بود. ما ان رو.رویش ایسدددددددددددتاد و برگه

 دسشش داد و گ ت: 

ن قرارداد مران.  -  قرارداد ای  رو تنظر  ک . فردا برای  سیر

 لبخندی روی ل  نشاند و به برگه نگایه انداخت. 

 د . االن انکامش یم -

 ما ان کیم ای  پا و آن پا کرد و گ ت: 

ن نداری؟ - ی از ما ی   ختر

 

 220#پارت

 

 

 نگا ش را به چشمان منتظرش دوخت. 

 نه.  -

متما جواب پدرش منقن بوده که بعد از شدددددددددددددددش روز  نوز  -
ی ندادن.   ختر
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ده. درسدددددددددددددددتدده  کول نبدداش. پدددرش متمددا ت قی  انکددا  یم -
بابابزرگ گ ت ما تا فردا منتظر جوابتون  سدددددددددددشر  و  زمانن 

 برای ت قی  کردن اونا در نظر نگرفت. 

 خدا کنه ای  طور باشه. دل  آشش.ه.  -

 شه. نگران نباش.  رهم صالا باشه  مون یم -

ی تکان ما ان دسدددتر مران مو ای خوش فرمش کشدددرد و رس 
 داد. 

 م  بر  به کار  برس .  -

 م  به ای  موضش  خوش ب ن .  -

ن  -  باشه. طور که یمخدا کنه  می 
 
 گ

  مدا دان ن س  مرقر کشدددددددددددددددردد و بدا نگرانن گوشی 
ن اش را بدا رفیر

چک کرد. انتظارش را نداشددددددددددددت تا ای  مد طول بکشددددددددددددد. در 
 کرد، آقای شکری نظرش منقن نباشد. دلش خدا خدا یم

ن داد و افکار منقن را  ق  راند. رسگر  کارش شد تا رسی تکا
دددددددد بود. کر ش را روی  دقای  زودتر بگذرد. سدددددددددا ت پنج  رصد

 ای پری ت گرفته شدددددددددددددددده را به دسدددددددددددددددت دوش انداخت. برگه
 گرفت و به اتاق ما ان رفت. 
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ددددددد م  دیگه یم - ن قرارداد رو پری ت گرفت . فردا تا  رصد ر . میر
 دانشگاه کالس دار . 

؟مگه  -  تا ظهر کالس نداشتر

چرا داشدددددددددت  اما اسدددددددددتاد ر کو کاری براش پ ش اومده قراره  -
 دوتا کالسای بعد از ظهرش رو م  بر . 

-  .  موف  باشی

 ممنون. فعال خدامافظ.  -

ما ان دسشش را پ ش کشرد و بعد از دست دادن به   ، از 
اش اتاق خار  شددد. وارد خرابان که شددد، صدددای زنگ گوشی 

ون کشددددددددرد. با دیدن را شدددددددد رد.  با شددددددددتاب گوشی را از کر  بت 
ل آقای شددددددکری ن س  مرقر کشددددددرد. تپش ق اش  ن شددددددماره متن
بدداال رفددت. زیر لدد  خدددا را بدده یدداری ط  رددد و تمددداس را برقرار 

 کرد. 

 سال  ب رمایرد.  -

 سال  دختر ، من  شکری.  -

ن خش. ؟ - ن خانو  و ما ی   خش.رد باباجون؟ شهی 

؟ممنون  ایز . خودت خو -  نر
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ی بدی، مال   - شددددکر... بد ن سددددت . انشدددداهلل شددددما خوش ختر
 شه. خوِب خوب یم

خواسدددددددت  بگ  برای شددددددد   ر هم خواسدددددددت خدا باشدددددددده. یم -
 جمعه منتظرتون  سشر . 

ن ب نددددی کشدددددددددددددددردددد و بدددا   کودکدددانددده در دلش ن و  کرد.  ی 
 وقر

 شوقر که در صدایش  شیدا بود، پاسخ داد: 

دیددد. خریل دوسدددددددددددددددشتون خریل ممنون کدده بدده مرف  گوش کر  -
ان کن .   دار . انشاهلل بتون  ای  خونر رو جتر

  رو خوشدددددددددددددددبخت ببین . ا ه غت  ای   -
انش اینه که دختر جتر

 باشه... 

دونن فرناز خانو  و ما ان ن ست. به خدا ن ست. شما نیم -
چقددددر خش. . ا ددده از نزدیدددک ببی رددددشدددددددددددددددون بددده مرف  ایمدددان 

 آری. یم

ن گذشددددددددته مادرت رو بخشددددددددرد متما وقتر فرناز خانو  با او  -
زن خوب و با ذشددددشره. م     روی ای  اصددددل تا مدی آرو  

خواد. اسددددددددتخاره گرفت ، خوب شددددددددد . باید ببی ر  خدا هم یم
 اومد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 964  

خدا روشدددددددددکر. خریل خوشددددددددد ال  کردید. بعد از چند سدددددددددال  -
ن باره ای  جور  وق یم زن . بر  به ما ان ختر بد . خریل اولی 

ی از   سمت شما بود. منتظر ختر

 کن . باشه  ایز .  س م  دیگه قطع یم -

 باز  ممنون. سال  برسونرد.  -

 زنده باشرد.  -

تماس قطع شددددددددددددد. از  وق زیاد دسددددددددددددت و پایش به لرز افتاده 
ل ن ود. راه  بود. صدددددددددددور ش گر گرفته بود.  رکانش قابل کنتر
آمده را برگشدددددددددددددددت. به یکباره در اتاق ما ان را باز کرد و وارد 

ه شد و گ ت:  شد.  ت به صورت گ گونش خت   ما ان با مت 

ی شده؟ چرا ای  شکیل شدی؟ - ن  چت 

 مشت وق بده تا بگ .  -

ی شده؟ -  ختر

ای پرصددددددددددددددددا که برای ما ان  کر  بود، رسش را رو با خنده
ن تکان داد.   به پایی 

-  .  خوش ختر باشی
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 221#پارت

 

 

  ست . مشت وق بده تا بگ .  -

 مقوق کافره؟باشه یه ماه اضافه  -

  الره...  -

 خ  ختر خش.ت چره؟ -

ن االن به  زنددگ زد و گ ددت،  س فردا  - آقددای شدددددددددددددددکری  می 
 شون بری . برای خواستگاری به خونه

ون آمد و او را در آغوش  ن بت  ما ان با خوش ا  از  شت مت 
کشدددددرد و  شدددددکر کرد. بعد از ل ظانر که به شدددددادی گذشدددددت، 

 فکری به     ما ان رسرد و گ ت: 

چرا بدده تو زنددگ زدن؟ م  منتظر بود  بدده آقدداجون زنددگ  -
 بزن . 

 ول شددد. مانده بود چه جوانر بد د. ما ان از سددکو ش به 
 شک افتاد. 

 نکنه تو رفتر التماس کردی.  -
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ن گ ته بود  به م  ختر بدن.  -  نه... اصال... به ما ی 

 ما ان ن س رامتر کشرد و گ ت: 

ن باش ؟ -  مطمی 

شدددددددددددد؟ تو برادریم  رکاری کرد ، هم یمماال ا ه ای  کارو یم -
 د . بتون  برات انکا  یم

 خوا   ش  رو گدانی کن . نیم -

 گدانی که  یچ... در  خونه -
شدددددددون ت صددددددد  ا ه  اشددددددد  باشی

. ای  مرفا بوی غرور یم   یم ده. غرور آفِت  شدددقه. از کتن
 االن دلت رو دریانی ک . 

 صورت شاد روشنا چرهن زد و گ ت: ما ان نگا ش روی 

چشددددددددددددددد  آب ر کوچرکدددده. ای  چنددددد روز خریل سدددددددددددددددخددددت  -
گذشددددددددت اما ای  ختر خوب شددددددددارژ  کرد. برا امشدددددددد  رو 

 شا  مهمون م  باش. 

 با  وق دستانش را به    کش.رد و گ ت: 

 الره.  س به مامان  ختر بد  برای خودش شا  درست  -
 کنه. 
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ش رفت و کشش را از  ن روی جالباش ما ان با  وق سدددددمت مت 
 برداشت. 

دی  اونددددا    برددددان. فعال دل  بدددده  ر دو مددددامددددانددددا ختر یم -
 خواد توی شهر دوردور کنر . یم

ون زدند. شدددددددددددددادی ما ان  کت بت   کودکانه از رسی
 ر دو با  وقر

ق اش را پرشدددددددددددددددور کرده بود. یدداد روزی افتدداد کدده خودش ختر 
ن تا چند  ن رسدددددددددددددددداند و آرمی  رضددددددددددددددددایت پدرش را به گوش آرمی 

کرد. چقدر امسددددددداس خوشدددددددبختر قه از  وق زیاد گریه یمدقر
ن یمیم دید. آیه از کرد وقتر آن  مه  شددددددددددددددد  را در نگاه آرمی 

ون کرد. باید از ای   ته دل کشدددددددددددددددرد و گذشدددددددددددددددته را از رسش بت 
ی  ن و لذت یم ی  و شاد به بهتر  برد. ل ظات شت 

* 

با دسددددددددتانن لرزان انگشددددددددت روی اسددددددددمش گذاشددددددددت. دل توی 
ن بوق که در گوشدددش نواخته شدددد، دلش ن ود.  صددددای سدددومی 

 اش را ش رد. صدای خسته

 سال  مایه کوچولو. خونر  ایز ؟ -

؟  -  سال  داداش. ممنون تو خونر

ا؟ مامان و بابا خش. ؟یم -  گذرون . چه ختر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 968  

 آره خدا رو شکر  مه خش. .  -

 رکان زیاد ق اش را پرتپش کرده بود. ن سدددددددددددددددش به شدددددددددددددددماره 
 وار گ ت: کرد و زمزمه  افتاد. مک  کوتایه

؟داداش یم -  برای  رد به ایران برانی
 تونن

ن اکو شدددد. به سدددرگارش  صددددای ن س  مرقش در گوش ما ی 
 زد و با صدانی خش

 دار گ ت: پک  مرقر

 نه. ایران و اون شهر برا  جذابیتر نداره.  -

ن ل  گاید. با خکالت و م   کنان زمزمه کرد: م ما ی 

؟ نوز سرگار یم -  ک ی

 کشر  این  روش. روزگار که یماز  -

 سرگار دوای درده؟ -

ا؟ یادی از   - کاش بود. مامان بزرگ شدددددددددددددیا... بگذری  چه ختر
 م  کردی! 

م   م شددددددددددددددددده بدده یددادت . تونی کدده مددا رو فراموش کردی. تددا  -
ی، نر زنگ نزنر ، رسا ن ازمون نیم  وفا. گت 

ون داد.   دود را پرصدا از ریه بت 
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کن . اومد  به ای  کشور ش یمگایه اس  خودم  فرامو  -
 که خود  رو پردا کن  اما خودمو توی ایران جا گذاشت . 

 

 222#پارت

 

 

ای خونر در را ه. کاش بریم - . ختر
 گشتر

ن با ل تن که کنککاویش را  مک  کوتایه بی شدددددان افتاد. آرمی 
 داد، پرسرد: نشان یم

یه؟ مس یم - ی یمختر ن ، داری ط ره کن  یه چت 
 
خوای با

 ری! یم

 لبخند زد و با صدانی که از شوق یم
ن  لرزید، پاسخ داد: ما ی 

-  . یط که تو کنار  باشی ای خش.ره به رسی  ختر

ون داد و سدددددددددددددددرگدددددار را درون  ن ن سدددددددددددددددش را پرصددددددددددددددددددددا بت  آرمی 
 جاسرگاری له کرد. 

؟خت  باشه مایه کوچولو. نکنه داری  روس یم -  شی

ن خنده ریزی کرد و گ ت:   ما ی 
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 با اجازه داداش بزرگه.  -

ن نقش  ست.   لبخند روی لبان آرمی 

مبار  باشدده  ایز . ای  داماد خوشددبخت کره؟ چرا تا ماال  -
؟ نباید با م  مشورت یم ی نگ تر ن  کردی؟چت 

ن خریل رسیددددع ات اق افتاد. فکر نیم - کرد  بابا جواب  مه چت 
موبت بده. دیشددددددددددددد  توی ج سددددددددددددده خواسدددددددددددددتگاری بابا جواب 

ی . مو شش رو ا ال  کرد و قرار شد تا    رد مراس   قد بگت 

؟ اووو شدددددددددددددددمددا کدده  مدده مرفدداتون  زدیددد و االن بدده م  یم -
 
گ

 داماد آشناست؟

کتره  -  نوز مرقن نزدی  فقط جواب موبت دادی . ری س رسی
 کرد . که توش کار یم

ن سونر زد و گ ت:   آرمی 

کت رو دزدیدی بال رفته؟ -  قار ری س رسی

ن خندید و گ ت:   ما ی 

 نه واال م  کاری نکرد .  -

 خوا  ب شتر ازش بدون . چطور  رسیه؟ یم -

ن ل  گاید. سخت ن بود. ما ی   تری  جای مکالمه  می 
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دد خریل خوب و مت نره. بابا سددده روز برای ت قی  رفت.  -  رسد
کردن. پدددددددر.زرگ و مددددددادرش اسدددددددددددددددتدددددداد  مدددددده ازش تعری  یم

کت تکاری دا  ره. دانشگا  . خودش  استاد دانشگا ه و رسی

 خریل     ا ...  -

ن با  وق پرسرد:   ما ی 

؟برای نامزدی خودت رو یم -  رسونن

ددددددددده ببی ر  هم پ ش یم - آید... راسددددددددددتر اسدددددددددد  و رسدددددددددد  ای   رسد
 چره؟

 ن سش بند آمد. ل  گاید و به آرایم زمزمه کرد: 

ن صداقت.  -  ما ی 

ن  سددددددددکوت کوتایه بی شددددددددان ماا  شددددددددد. ن س در سدددددددد نه آرمی 
 ماس شد. 

 ... برادر  رووو.  -

نتوانست نامش را به ز.ان براند. ق اش تت  کشرد. پ   روی 
اش مس کرد. از گ    گذاشدددددددت و گریم اشدددددددک را روی گونه

ای   مه ضددددددددعر  شددددددددده بود که نامش    اشددددددددکش را جاری 
 کرد؟یم
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ن به آرایم گ ت:   ما ی 

آره برادر روشددنا... بابا اول به خاطر گذشددته ق ول نکرد.  -
اما بعد از ت قی  نظرش  وی شدددددددددددددددد.    خودش    

 مادرش خریل مهر.ون و آروم . 

ددت و  کالفه بود و ت ش گر گرفته بود. صدددور ش در آ ش مرسد
 ای خوا رش را سدددددددددددددددوخت. تاب شددددددددددددددد ردن مربخشددددددددددددددد  یم

ن وصدددددددددددددد تر رضددددددددددددددایت داده ، نداشددددددددددددددت. ای  که پدرش به چنی 
 خشمش را دو چندان کرد. 

 م  باید بر . کاری نداری؟ -

 هم شد داداش؟ -

  ر م کار دار . به مامان و بابا سال  برسون.  -

 برای  رد خودت رو برسون.  -

 د . قول نیم -

داداش تو رو خدددا توی اون روز مه  تنهددا  نددذار. م  فقط  -
 تو رو دار . 

ی بدددایددد بددا م  تو مدددا دددان صدددددددددددددددددداقددت رو وقتر انتخددداب کرد -
ن تمو  شده به کردی. نه ای مشورت یم که ماال که  مه چت 

 م  ختر بدی... بای. 
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ن د دان بداز کرد تدا مرقن بزندد، صدددددددددددددددددای بوق گوشی در  مدا ی 
ن آورد. فکر  گوشددددش پرچرد. با نارامتر و نگرانن گوشی را پایی 

ن مرقن خت  شدددددددددددددددود. بغض راه نیم کرد، آخر مکددالمدده بدده چنی 
ن درد او را    رد برادرش را یمگ شیش را  ست. د فهمرد،  می 

دار کرد. اشک دا ن روی صور ش چکرد. صدای آوینا غصه
کدددده از الی در رسش را داخددددل اتدددداق کرده بود، او را بدددده خود 

 آورد. 

؟ مه ِدلِره )گریه( یم -  کتن

 نه  ایز .  -

 

 

 ��نوش نگا تون

 

 223#پارت

 

 

(؟ -  ناالمتر )نارامتر
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 ج رفت. بغض کرده بود. دلش غن

 نه  ایز . گ گ ته م  نارامت ؟ -

 دستانش را باز کرد و گ ت: 

 برا بغل  مه ببینمت خوشگل خانو .  -

آوینا با  وق به آغوشددددددش پرید و صددددددور ش را بوسددددددرد. او    
 گونش را بوسه باران کرد. در جواب صورت فرشته

  مه   وس ) روس(   ی م  هم کال )کار( کن ؟ -

قر.ونت  ش ، تو پ ش مامانن  ستر م  و خاله روشنا تند  -
 زنر . تند بهت رس یم

خاله روشدددددنا دیشددددد  ِدلره )گریه( کرد. اون  مول تو ناالمته  -
 )نارامته(؟ 

 کیم ابرو در   کشرد و پرسرد: 

 گ گریه کرد؟ م  که ندید ؟ -

ون اشاره کرد و گ ت:   داد و به بت 
 رسش را با ناز تکانن

زدی، اتدددداق بددددا دانی مددددا ددددان م   )مرب( یم وقتر توی -
 ...  ت )رفت( اتاق بابانی

َ
 خاله ل

 ن س ب ندی کشرد و با  رکان ادامه داد: 
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ل )در( دیدددددد  ج وی  کس بدددددابدددددانی دلرددددده  -
َ
من  از الی د

)گریه( ک د )کرد(. بعد ل ت )رفت( پ ش پنک ه )پنکره( 
ون( منو دید، بغ   ک د)کرد( و بوسددددددددد   و اومد بر ون )بت 

 د)کرد(. م  دید  ناالمته )نارمته(. ک 

ن را به درد آورد. ای  کود  روا پاک کودکانه اش، ق   ما ی 
 ن ود. آیه تری  و مظ و گنددداهنر 

 
تری  بود و مقش ای  زنددددگ

فهمرد اما ای  کود  چه از ته دل کشددددددددددددرد. درد روشددددددددددددنا را یم
 توانست داشته باشد! درگ از درد او یم

ی توی چشددددماش  - ن رفته بوده که گریه کرده. م  متما چت 
کن ، زن ، ا ددده ندددارامددت بود، بوسدددددددددددددددش یمبهش زندددگ یم

 دیگه نارامت نباشه. خش.ه؟

 آوینا با  وق دستانش را به    کش.رد و گ ت: 

 م   )مرش(  مه جون. م  خاله رو دوست دال  )دار (.  -

 ما    تو رو خریل دوست داری .  -

 چند تا؟ -

 لپ رسخش نشاند و گ ت:  ای م ک  رویخندید. بوسه

  زارتا.  -
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صددددددددددای مادرش او را برای چردن سددددددددد ره فرا خواند. در ما  
ن و روشدددنا مانده بود، آوینا را به آغوش  که فکرش پ ش آرمی 
کشددرد و از اتاق خار  شددد. با دیدن پدرش رسش را تکانن داد 

 و گ ت: 

ن نیم -  آد. آرمی 

 پدرش اخیم کرد و گ ت: 

ز توی ایران بدددداشدددددددددددددددددده، بدددده  ر نگران نبدددداش. ا دددده دلش  نو  -
 رسونه. ای خودش رو یمبهونه

نارامته چرا قبل از خواسدددددددددددددددتگاری مرقن بهش نزد . انقدر  -
اون زمان   ن  مشغول بود، فراموش کرد  بهش زنگ بزن . 

 ترسرد ، رأی شما رو بزنه. از طرقن یم

 آقای شکری مت کرانه رسی تکان داد و گ ت: 

خریل از دست  دلخوره. م  م  بهش گ ته بود . ات اقا  -
 داره. اششباه کرد  و زود قضاوت کرد . 

ن گرد شددددددددددددددددد و به آرایم سدددددددددددددددمت پدرش قد   چشدددددددددددددددمان ما ی 
 برداشت. 

 منظورتون چره؟ -

 آقای شکری رسی تکان داد و گ ت: 
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در مورد روشددددددددنا اشددددددددشباه کرده بود .  مون با   شددددددددد،  -
ن دل از روشنا بکنه و بره.   آرمی 

ن  ، شهی  ن ن ب ندی کشردی. در ما   مزمان با ما ی  خان   ی 
 گذاشت، گ ت:  ا را روی س ره یمکه  شقاب

 بددددده خددددداطر مرب تو، دیگددددده رساغ  روشدددددددددددددددندددددا  -
ن یعتن آرمی 
 نرفت؟  

 با نارامتر رسی تکان داد و گ ت: 

 مرب م  با   سوءت ا   شده...  -

ن آیه از ته دل کشرد و گ ت:   ما ی 

 ای وای م . ای  ماجرا رو گ فهمردی ؟ -

ن و مدداجرای خواسدددددددددددددددتگدداری دو رو  - ز قبددل. زنددگ زد  بدده آرمی 
ما ان رو گ ت . اول ج هه گرفت و توی مرفاش فهمرد ، تا 

 کرده... دو روز پ ش فکر یم

ن با نگرانن مران مرفش پرید:   ما ی 

 کرده؟هم فکر یم -

دددددد موش ازدوا  کرده. وقتر ماجرا رو  - اینکه... روشدددددددنا با  رسد
ون روز  بددا دد  شدددددددددددددددددده، برا  تعری  کرد، فهمرددد  مرفددای ا
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ن وقتر روشددددددددددددنا رو توی برمارسددددددددددددتان کنار ما ان یم ب نه، آرمی 
فکر کنه  رسد موشه و ازدوا  کرده. ختر نداشته  رس موش 

 به دست رؤیا مرده. 

 آیه کشرد و با نارامتر ادامه داد: 

ن از نارامتر تا یه مدت ناپدید شدددددددددددددددد و بعدش  - برای  می 
 اقدا  به مهاجرت کرد... 

 

 224#پارت

 

ن خان  به آرایم دسددددشش را روی رسش کش.رد و با خشدددد   شددددهی 
 غرید: 

دددددددددددددد  ای وای... ا ه اون مرفا رو اون روز نیم - زدی، االن  رسد
کشدددددددرد. تو با آواره غر.ت ن ود. روشدددددددنا    ای   مه رنج نیم

دل ای  دوتددددا جوون چدددده کردی، آقددددا؟ اون روز چقدددددر بهددددت 
و  اق تمون اشاره کرد  ای  مرفا رو بهش نزن. گوش نکردی 

 ای  شد. 

. م  نیم - ن دددد موش اون ماجرا رو داشدددددیر دونسدددددت ، رؤیا و  رسد
 م  از اون چه که دیده بود ، مرب زد . 
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ن رو دید ، قند توی دل  آب شددددد.  - وقتر  وق و شددددوق آرمی 
شددددددددددددد  بهت گ ت ، بذار ای  شدددددددددددددادی توی دلش بمونه اما تو 

 گوش ندادی مرد... 

 ره نشدددددددسدددددددت. به آقای شدددددددکری اخ  در   کشدددددددرد و کنار سددددددد
صددددددورت  ا  و وا  آوینا نگایه کرد و او را کنار خود نشدددددداند. 

 با نارامتر رو به  مرسش کرد و گ ت: 

شددددده... خوای یه لقمه غذا به ما بدی؟ دختر  گشدددددنهنیم -
 مگه نه باباجون؟

آوینددددا رسی بدددده تددددخیرددددد مرب پدددددر.زرگش تکددددان داد و کنددددارش 
ه شد.  ن مات و م هوت به س ره خت    نشست. ما ی 

ن نگ تر اشددددددددددددشباه فکر یم - کرده. شدددددددددددداید برگرده و چرا به آرمی 
ان کنه!   جتر

م   ر هم الز  بود رو بهش گ ت . ماال اون باید تصددددددددددمر   -
ه.   بگت 

آد. تددازه نددارامددت بود، چرا داری  بددا اون امددا اون گ ددت، نیم -
کنر . طوری با م  مرب زد، انگار ختر خانواده وصددددددددددددددد ت یم

 نداره چه ک  به خواستگاری  اومده. 
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خواسدددددددددددددته م ک بزنه ببینه مرب م  درسدددددددددددددت بوده یا نه.  -
شدددددداید باورش نشددددددده ما به برادر روشددددددنا جواب موبت دادی . 

ترسرد ای  وص ت  اقبت خونر نداره. یم چون به م  گ ت،
کدداری کدده خودش بددا روشدددددددددددددددنددا کرده رو بدده رسمون تالقن کننددد. 

 اضار داشت جواب منقن بدی . 

ن غرید:   ما ی 

ن مرقن نیمس! ا ه ما ان رو یمدیوونه -  زد. دید، چنی 

ت به مرب ن خان  با مت  داد.  ای پدر و دختر گوش یمشددددهی 
 ن م کرد و گ ت: 

زن .  ر هم تددددا مدددداال سدددددددددددددددکوت رب یمخود  بددددا دددداش م -
ن نداشته باشرد.   کرد ،  سه. شما   ، کاری به آرمی 

 با خش  به  مرسش نگایه کرد و گ ت: 

 مخصوصا شما.  -

 آقای شکری اخیم کرد و غرید: 

 ط بکاری؟ -

 دست به کمر زد و با نارامتر گ ت: 
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  رسد  رو  -
 
آره. خریل    ط بکار . دوسدال دوری و دلتنا

دددددددد  توی تنهانی و ط   دار . دو  سدددددددددال درد کشدددددددددردن  رسد
؟  س غر.ت رو یم ان کتن  جتر

  ... تونن

خانه رفت و غرید:  ن  با غرظ به سمت آشتم

. ک  ت نگرفترد که...  - ن برا وسدددددددددددددددایل سددددددددددددددد ره رو بتر ما ی 
  مه کارا افتاده روی دوش  م   بدبخت. 

کرد. آیه کشدددددددددددددددرددد و بدده سدددددددددددددددمددت نددارامتر مددادرش را در  یم
خانه رفت. نگاه  ن خانه کشددرده شددد. آشددتم ن آقای شددکری تا آشددتم
 ن م کرد و غرید: 

تقصدددددددددددددددت  منه که صدددددددددددددددادقانه مرب زد . اصدددددددددددددددال مرفای  -
 مردونه رو نباید در جمع زنونه گ ت. 

خانه پاسخ داد:  ن ن خان  از توی آشتم  شهی 

؟ منو باش که نه تو رو خدا یم - ، پنهون کاری کتن خواسدددددددددددددددتر
 م شددددددددددده  کرد چقدر به تو و مرفات ایمان داشدددددددددددت . فکر یم

 مرفات روی مساب و کتابه. 

مگدده ن وده؟ زن روی ا صددددددددددددددددداب  راه نرو... م  خود  چنددد  -
روزه ا صدددداب و روان  به    ریخته.  ذاب وجدان ِخر  گ و  

کرد ، دل  رو گرفته. دیشدددد  وقتر به صددددورت روشددددنا نگاه یم
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ن د   باز کنه و منو بب عه. تو دیگه آ ش یم خواسدددددددددددددددت، زمی 
 به جون  ننداز. 

برو اسددددددددتغ ار ک .  ر هم ای  دو جوون درد کشددددددددردن، اون  -
ه. تو یمدنرا یقه  گت 

 از درد کشردن  انگار خوش ا !  -

. برچاره م .  ر دوی ما  - ن ِل آت شدده. برچاره آرمی 
ُ
نه... دل  گ

دددددددددت دیدن  دددددددددت سددددددددددوختر . م  توی مرسد دو سددددددددددال توی مرسد
ن روشنا.  ن توی مرست داشیر   رس ، آرمی 

ن آیه کشرد و گ ت  : ما ی 

مددامددان، بددابددا تمومش کنرددد. بددا د وا و مرافعدده گددذشدددددددددددددددتدده  -
گرده. باید به فکر آینده بود. شاید  شه خرابکاری برنیم

 گذشته رو درست کرد. 

ن خان  غرید:   شهی 

ب رما درسدددددددت ک . اون دختر بار ا توی ای  مدت گ ته،  -
اره. کدددددداری کردی  کدددددده تخ  ن رت توی  ن از  مدددددده مردا بت 

ای که به دی با ای  تکر.هدلش کاشدددددددددددته شدددددددددددده... فکر کر 
 کنه؟ چش  دیده، دیگه ا تماد یم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 983  

 ای روشددنا در  س  آقای شدددکری آیه از ته دل کشدددرد. مرب
   ش اکو شد، )دو.ار ا تماد کرد  و شکست خورد . زخ  

ن  گت  شددددددددددد (. سددددددددددوال خودش در مانند پتک در خورد  و زمی 
 .) ن  رسش کش.رده شد، بار دو  گ بود؟ ) آرمی 

 زمزمه کرد: زیر ل  

ن برگرده ایران، خود  درسشش یم -  کن . آرمی 

ن آیه کشددددددددرد و در ما  که  شددددددددقاب خورشددددددددت را روی  ما ی 
 گذاشت، گ ت: س ره یم

 ا ه براد.  -

ه شد. مت کرانه زمزمه کرد:   آقای شکری به س ره خت 

 آد. د ، یمقول یم -

 

 

 225#پارت
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ه مددددددانددددددد. در رسش  نگددددددا ش بدددددده خرددددددابددددددان خ س بهدددددداری خت 
ت گذشدددددددددددددددته در مال گذر بود. خاطرانر که  ر چه در خاطرا

کرد و کرد، بددددداز    رس بددددداز یمصدددددددددددددددنددددددوقچددددده ق اش دف  یم
شدددددددد که بهار برایش  یچ داد. چهارسددددددا  یمخودی نشدددددددان یم

رنگ و بونی نداشدددددددددت. او که با بهار آمده بود، با رفت ش بهار 
 را با خود برده بود. 

؟ دیر یمروشنا لباست رو نیم -  ا. رسرمپوشی

نگایه به سددددددا ت انداخت و از  شددددددت پنکره کنار رفت. نگاه 
 ما روی صدددددددددددددددورت آرایش شدددددددددددددددده و زیبایش چرهن خورد. با 

 الکرش خواند و گ ت:  وقر مادرانه برای آیه

 چش  بد دور... چقدر خوشگل شدی  ایز .  -

به  وق مادرش لبخندی زد و  شکر کرد.  ما با دود  مرب 
 دلش را زمزمه کرد: 

کن ، یه بخت خوب نصددددددددددددددد بت  شددددددددددددددده. مرقن به د ا یم -
 خدا. 

 اخ  در   کشرد و به سمت اتاقش پا تند کرد. 

 ن ری  نک . د ا پ شکش.  -

ن نیم -  ش .  ایز   مه که مول آرمی 
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 به یکباره فریادی کشرد که برای خودش     کر  بود. 

چندددددبددددار بگ  اسددددددددددددددد  اون نددددامرد رو بدددده ز.ون نرددددار. دیگدددده  -
 شنو . خوا  متر اسمش رو  نیم

ش النه   ما با نارامتر به غیم که در چشدددددددددددددددمان سدددددددددددددددراه دختر
کرده بود، نگاه کرد. لرزش چشدددددددددددددددمانش را که دید، سدددددددددددددددکوت 
کرد. روشدددددددددنا به اتاق رفت و در را  شدددددددددت رسش به چارچوب 

 کش.رد. زیر ل  زمزمه کرد: 

داد. ای  ا ه به یادش ن ودی، اسدددمش انقدر  ذابت نیم -
 چه  شقر بود که دنرات رو سراه کرد؟ 

ا   مک  ددددددددددددددد یدداش رنگش از اتدداق  بعددد از چنددد دقرقدده بددا پت 
ون آمددددددد. رگدددددده دوزی شددددددددددددددددددددده در پددددددارچدددددده، برِق  ددددددای نقرهبت 

ن  ی به لباس بخشدددددددرده بود. دام  ب ندش روی زمی  چشدددددددمگت 
ش را با شدددددال مریری که گوشددددده شدددددد. روی یقه باز کشدددددرده یم

ن  گردن به صدددددورت پاپیون گره زده بود، پوشدددددانده بود. آسدددددتی 
ن ک وش شددددددددددددددددده بود و از مچ دسددددددددددددددددت  ب نددش از آرنج بده پدایی 
آویزن شددددددددددددددددده بود. شدددددددددددددددبردده یددک پرنسدددددددددددددددس زیبددا در آن لبدداس 

درخشدددددددددرد.  ما با چشدددددددددمان پراشدددددددددک و پرآرزو به صدددددددددورت یم
 زیبایش زل زد. 

 اسپند دود کن .  خریل ماه شدی. بذار برات -
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 با پوزخندی گ ت: 

 بادمکون ب  آفت نداره. تا دیر نشده مرکت کنر .  -

ا   کشدددددرد و شدددددال سددددد ردی به  مانتوی ج و بازش را روی پت 
پوشدددددددرد رو به رس کرد. در ما  که ک ش پاشدددددددنه ب ندش را یم

 مادرش گ ت: 

کنایه  یچ مرقن خوا شددددا توی اون مراسدددد  با کنایه و نر  -
 زنرا.   نیمآیندهدر مورد م  و 

ن تکددان داد. نگددا ش روی   مددا بددا نددارامتر رسش را رو بدده پددایی 
ش در  ش چرهن زد. دختر مو ددددای ب نددددد و مش شددددددددددددددددددده دختر

 بود و به شدت نگران آینده
 
 اش بود. آستانه ش سالع

 روشنا نگاه مادرش را دنبال کرد. لبخند رسدی زد و گ ت: 

 رنگ مو ا  ایراد داره؟ -

 خوشگل شدی مادر. نه... خریل  -

چهارسددددددددددددددددال از آخری  باری که مو ایش رنگ به خود دیده 
اش را جوانتر نشان بود، گذشته بود. ای  تغیت  رنگ مو چهره

داد. از ای   مددده تغیت  و آرایش راضن بود. دلش دوری از یم
ن به روشددددددددددنای سددددددددددداب  را ط   یم کرد. با     به ای  که آرمی 
بز  دوز  کرده بود. غ  دلش  ایران نرامده تا توانسدددددته بود،
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را با بز  کردن، پنهان کرده بود. غیم که به ب ندای یک  مر  
ن و پرمک  بود.   ش ساله سنگی 

ن را روشدد   ن شددد و بعد از نگایه به اطراب ماشددی  سددوار ماشددی 
 اش نگایه کرد و گ ت: کرد. به سا ت گوشی 

 دل توی دل  ن ست، ما ان رو توی لباس دامادی ببین .  -

ن طور.  -  من   می 

؟  -  کادوی پای  قد رو برداشتر

 او و .  -

ای  کر  پای رفت ش را سدددددسدددددت کرده بود. دسدددددتانش دلهره
ه شد.    رق کرده و لرزان شد. مادرش به صورت نگرانش خت 

؟ مراس   قد رو از دست یمچرا مرکت نیم -  دی . کتن

صددددددددای زنگ ت    ن سدددددددش را بند آورد. ن س زنان به گوشی 
ه شد.   مینا بود. تماس را برقرار کرد.  خت 

؟ -  جان ، چه ختر
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  س ککانی تو؟  اقد اومده و ما ان منتظر تو.ه.  -

 رسر . را مون به تاالر نزدیکه. االن یم -

 خش.ه نزدیک بودی و  نوز نرسردی.  -

ه شدددددددددد.  ما با تخسددددددددد  آیه  تماس را قطع کرد و به رو.رو خت 
ه شددد. اخالق دختر  کشددرد و در سددکوت به خرابان رو.رو خت 

شددددددددناخت. در زمانن که نارامت بود، صدددددددد ورش را به خونر یم
 کرد. باید سکوت یم

روشددنا ن س  مرقر کشددرد و مرکت کرد. پنج دقرقه ب شددتر تا 
مز گددددذاشددددددددددددددددددت، ق اش تدددداالر راه نددددداشددددددددددددددددددت. وقتر پددددا روی تر 

.ان ق اش وار یمدیوانه کش.رد. دست و پایش به لرز افتاد. ضن
اش، بددده شددددددددددددددددددت بددداال رفدددت.  مدددا بدددا دیددددن چهره رندددگ پریددده

کش گذاشت.   دست گرمش را روی دست رسد و لرزان دختر

، قدددددددددر خودت رو  ددددددددذاب نددددددددده. فکر یم ایز  ای  - کتن
 فهم  چه ما  داری؟نیم

 رش برگردد، با بغض گ ت: که به سمت مادبدون ای 

کن . ای  چدده دسددددددددددددددددت خود  ن سددددددددددددددددت مددامددان. دار  دق یم -
 رسنوشتر بود که م  داشت ؟
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 دادی و امروز... ای کاش  دیه رو به ما ان یم -

خوا  توی ای  شدددددددددددده... ما ان فقط یه خوا ر داره. نیمنیم -
روز تنها باشددددددده. ا ه ما ان ن ود م  ای  روشدددددددنا ن ود ... باید 

ان    کن . جتر

؟ -  به چه قرمتر

 کرده.  -
 
ن نیومدددددده، کدددددار بزرگ ن کددددده آرمی  .  می  بددددده  ر قرمتر

 موند. وگرنه مرست روز  قد ما ان به دل  یم

 تو که مشتاق ای  وص ت بودی...  -

ی برا   - ن ن از  رچت   نوز   سدددددددددددددددت .  شددددددددددددددد  مددا ددان و مددا ی 
 تره، متر مال و روز خود . مه 

سددددددددددددو.یچ را با  ن س  مرقر کشددددددددددددرد و بغضددددددددددددش را قورت داد. 
ون کشددددددددددرد و پراده شددددددددددد. دسددددددددددتر به مو ای مالت  مرص بت 

 اش زد و گ ت: ی کنار پ شانن گرفته

  ر م به ما ان نگو.  -

 رسی تکان داد و زیرل  زمزمه کرد: 
 
  ما با درماندگ

 زنه چه ما  داری. چشمات داد یم -

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 990  

 ر دو وارد تاالر پذیرانی شددددددددند. آقای شدددددددکری ط   رسدددددددو   
، به  ا 

 
ینه خود مراسددددددددد   قد را در تاالر برگزار کرده خانوادگ

بود. تاالری که یک روز برای مراسددددددد    روش او رزرو شدددددددده 
 بود و صاماش از  ستگان دور خانواده شکری بود. 

 صدای  اقد از  شت در ش رده شد. 

 آقای داماد اجازه  ست، خطبه رو بخون ؟ -

 نه... کیم صتر کنرد تا خوا ر  برسه.  -

 ایش جریان پردا کرد. صدای ما ان شوقر در رگبا ش ردن 
تدداب در را بدداز کرد و  مراه مددادرش وارد اتدداق  قددد شدددددددددددددددددد. نر 

ن با  وق از روی صدددند  ب ند شددددند. ما ان با  ما ان و ما ی 
ن کرد. نگاه ما ان منتظر بود  دسددددت او را  شددددشی  به ج و رفیر
ق تا او را در کنار خودش ببیند. نگا ش را به سمت  اقد سو 

 داد و با شوق به  اقد گ ت: 

 خوا ر  اومد.   -

ک مه )خوا ر ( ق اش را پرنور کرد.  شددقر که دیر در دلشددان 
ریددا بود. لبخنددد زنددان آرا  رسی جواندده زده بود امددا  می  و نر 

ن  تکان داد و با صددددددددای آرا  سدددددددالیم به آقای شدددددددکری و شدددددددهی 
خددان  کرد. بددا دیدددن چهره شددددددددددددددددداد پدددر.زرگ و  ایز لبخندددش 
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ی  کرد. با گا   می  ای تر شدددد. سدددالیم به آن دو و  مه شدددت 
شددددددددددددمرده و موقر به سددددددددددددمت ما ان مرکت کرد. نگاه ب شددددددددددددتر 
ن با  ه ماند. ما ی  مضدددددددددددار روی چهره زیبا و رفتار باوقارش خت 
دیدنش لبخند زد و زیر ل  سددالمش را پاسددخ گ ت.  اقد رو 

ن کرد و گ ت:   به ما ی 

ن شدددکر  - ه مکرمه و معظمه، ما ی  ن ی، بنده وکر   تا دوشدددت 
 شما رو به  قد دا.  آقای ما ان صداقت در براور . 

 با صدانی که از  وق به لرز افتاده بود، گ ت: 

  روس رفته گل بچینه.  -

آوینا با لباس  روس  وق زنان به کنارش آمد و دسددددددددددت رسد 
 روشنا را در دست گرفت. 

 سال  خاله. من    وس ) روس( شد .  -

نگا ش به سددددددمت  روسددددددک زیبای خوا رش کشددددددرده شددددددد.  
ای روی کیم خ  شدد و او را به آغوش کشدرد. به آرایم بوسه

 ی س ردش نشاند و کنار گوشش زمزمه کرد. گونه

قر.ونت  ش   روسک خوشگ  .  چقدر ناز شدی آخه  -
 تو... 
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 227#پارت

 

 

لبددداس  روش کددده برت ش کرده بودندددد، او را زیبددداتر کرده بود. 
 ه تکراری  اقد برای بار دو  شددددددددددددددد رده شددددددددددددددددد. ای  بار با جم

 صدانی پر.غض ل  زد: 

  روس رفته گالب براره.  -

ن  ن در گ یر یدداد رؤیددا افتدداد کدده ای  جم دده را گ تدده بود و بددا مددا ی 
کرد. در  ال  خود غرق شدددددددددددده بود که ای  جمالت رقابت یم

ن و   ه ه کشردن زنان او را از جا پراند. آوینا  صدای ب ه گ یر
کش.رد. با چشددمان با  وق مانند دیگران دسددتانش را به    یم
ن و  ما ان نگاه کرد. پراشدددددددددددددددک به چهره شددددددددددددددداد و خندان ما ی 

اش مس کرد. شددددادی و غ   ردو با دا ن اشددددک را روی گونه
    به ق اش  کو  آورد. 

  ما ان مک س شدددددد شغ شددددددد. م قه 
ن  ا دسددددددت بعد از ب ه گ یر

ی والدی  با شدددددوری وصددددد  ناپذیر به به دسدددددت شدددددد و  دیه
 روس و دامددددداد تقددددددی  شددددددددددددددددددددد. فرنددددداز از شددددددددددددددددددددادی رساز پدددددا 
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را به  روسدددددددددددددددش تقدی  کرد، اش شدددددددددددددددناخت. وقتر  دیهنیم
 روشنا را در آغوش کشرد و بوسرد. 

ممنون کدده براش خوا ری کردی. ای  مدددت خریل زممددت  -
 کشردی. 

 مو انکا  داد . کاری نکرد . وظر ه  -

 ما نزدیک شددددددد.  دیه خودش را که یک ج ت النگو و یک 
ن و ما ان داد. روشددنا با  سددکه بهار آزادی بود به دسددت ما ی 

دد   ا را در    ش ضدددبط کرد. آوینا ت تما  صددد نه وق و مرسد
ای روی خندید، روشددددددددددددنا با بوسددددددددددددهکرد و  ر.ار که یم وق یم

 کرد. صور ش، دردش را پنهان یم

مددا ددان بدده سدددددددددددددددمشش برگشددددددددددددددددت و بددا دیدددن اشدددددددددددددددا لرزان در  
اش ماس شددددددددددد. از آن چشددددددددددمانش به یکباره ن س در سدددددددددد نه

ای  اشک   مه شادی که در ق اش جمع شده بود، تیه شد. 
و چشدددددددمانن که به خون نشدددددددسدددددددته بود، واژه واژه  شددددددد  را در 
خود جا داده بود. شدددددددددددادی و غ   ر دو به طور غریتر در آن 

گون  شیدددددا بود. لبخنددددد پردردی روی لدددد  دو گوی سدددددددددددددددردددداه
 نشاند و گ ت: 

 روشنا؟  -
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روشددنا اشددکش را به آرایم پاک کرد و لبخندی مصددنو  روی 
 ل  نشاند. 

 جان .  -

واست مرقن که در ای  دو سه   ته گذشته روی خدلش یم
 دلش مانده بود را بزند اما نتوانست. به آرایم ل  زد: 

 خواد شادی تو رو ببین . ممنون که کنار  بودی. دل  یم -

ن گددذاشدددددددددددددددددت و  اشدددددددددددددددددک دو.دداره راه بدداز کرد. آوینددا را روی زمی 
 آغوشش را برای برادر باز کرد. 

 خوش ال  مبارکت باشده. الیه خوشبخت  شدرد. خریل -
ن روزی رو یم ب ن . خوشدددددددددددددددبختر تو نهایت آرزومه. چنی 
ن باشی تا م  دل  س  ک  خوشبخت تری  آد  روی زمی 

 شاد باشه. 

ی رسد خوا رش نشدددددددددددداند. با ای روی پ شددددددددددددانن ما ان بوسدددددددددددده
 دقت به صور ش نگاه کرد و گ ت: 

ن روزی رو برای تو تمو  تالش  رو یم - کن . امردوار  چنی 
 ببین . 

روشددنا شددکسددت و دسددت ج وی د انش گرفت. رسش بغض 
 را به چپ و راست تکان داد و گ ت: 
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. دیگه روشنانی باقر نمونده تا... ناامرد یم -
 شی داداشی

 مردش که پردا شه...  -

 مردش یا بود که اون  دو.ار دل  رو شکست...  -

ن س در سدددددددددد نه ما ان ماس شددددددددددد. روشددددددددددنا با دیدن نارامتر 
ن دوخت و زمزمه کرد. ما ان، نگا ش را به   زمی 

ل کن . مال خراب   - ببخشدددددددددددددرد، نتونسدددددددددددددت  خود  رو کنتر
دسدددددددت خود  ن سدددددددت. یه امروز رو به م  و مال  توجه 

 نک . 

ن به سمشش چرخرد و گ ت:   ما ان به فکر فرو رفت. ما ی 

فدات  شدددددد  خوشددددددگل خانو . گریه نک  که خوشددددددگ رت  -
تونه جواب دل م ت رو شدددددددددددددده و ک دددددددددددددد نیمچندبرابر یم

 ده. ب

ن  ن پوزخندی زد و رسی تکان داد. ما ی  از شدددددددوهن لوس ما ی 
 دسشش را گرفت و با  وق گ ت: 

خریل برامون زممت کشدددددددددددددددردی،  ایز . انشدددددددددددددداهلل برات  -
ان کن . ا ه تالش تو ن ود نیم تونسدددددددشر  تمو  کارا رو جتر

 به موقع تمو  کنر . 
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ن نشددداند و با ل تن شددداد ای نر  روی گونهبوسددده ی رس  ما ی 
 گ ت: 

خوشدد ال  تونسددت  کاری براتون انکا  بد . شددادی شددما  -
ی  ی توی ای  دنردددددددا برا  شدددددددددددددددت  ن تره. تنهدددددددا راه از  ر چت 

انش اینه،  م شددددددده  وای دل  مو داشدددددددته باشدددددددرد و  جتر
ه.  ن و  یچ ک ددددددددددددددد میون ای   شددددددددددددددد  بتم نددذاریددد  یچ چت 

ن دنراتون از امروز یه رنگ و بوی دیگه یم ه. س  کنی  گت 
 و زیبانی 

یتن  رو تا آخر  مر م ظ کنرد و برای ای  شدددددددددددددددت 
 ب شتر شدنش تالش کنرد. 

ن خندید و گ ت:   ما ی 

. شبره مامان بزرگا مرب یم -  زنن

ن گرفته بود را  دسدددت در کر ش برد و  دیه ای که برای ما ی 
ون کشددددددرد. لبخندی به ل  از توی جعبه ای زرشددددددا رنگ بت 

 نشاند. 

. این  - یددددده  دیگددددده بدددددایدددددد ای  مدددددامدددددان بزرگ رو ت مدددددل کتن
 یادگاری از م  برای شما. 
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 ❤ایا  به کامتون

 

 228#پارت

 

 

ن  ن گردنبندی با نگی   ای برلران ک ود روی گردن سدددددد رد ما ی 
ن با چشمان پراشک و ل تن پر.غض گ ت:   نشست. ما ی 

 خریل زیباست. ممنون از م  تت.  -

ن نگاه کرد. به آرایم ل  زد:   با بغض به صورت ما ی 

. دل  یم -  خواد،  م شه برا  یه خوا ر بمونن

ن با چشمان پراشک او را در آغوش کشرد و گ ت:   ما ی 

ن  - شددددددددددده نمون . مگه خوا ر از تو طوره. مگه یممتما  می 
 تر    داری ؟ مهر.ون

 ی  ردو ماس کرد. صدانی ن س را در س نه

جوری داداشددددت رو به سددددالمتر  قدتون تمو  شددددد؟ ای  -
 ب ه رو دادی؟  د وت کردی و زود 

 ما ان با لبخند گایم به ج و رفت و  دسشش را پ ش برد. 
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سددددال . از دیدنت خوشددددوقت . ممنون که افتخار دادی و  -
 به مراس  اومدی. 

د. پوزخندی  ن با اخ  نگا ش کرد و دسدددددددددددددددشش را پ ش نتر آرمی 
 زد و گ ت: 

شانس اوردی م  توی ای  شهر ن ود . برادر سختگت  و  -
 شد . ظالیم یم

 ه مرفش را به خونر فهمرد. رسی تکان داد و گ ت: کنای

ن که خودتون رو برای  - شددددددددددما روی چشدددددددددد  ما جا داری.  می 
ن رو شاد کردی، خریل مردی.   مراس  رسوندی و ما ی 

کداش بعضدددددددددددددددرا مردی رو خوب ب دد بداشددددددددددددددد ، فقط به ز.ون   -
 نرارنش. 

ون آمد. مانند مکسدددددددمه  ن بت  روشدددددددنا به آرایم از آغوش ما ی 
ن و طعنددهبدده سدددددددددددددددمددت  قدد    ددایش بدده چرخرددد. از ل   آرمی 

ن گ ت:   ما ان ابرو در    کشرد. به آرایم به ما ی 

، برادرت نیم -  آد! تو که گ تر

ن که  وق زده شده بود. گ ت:   ما ی 

دون  آد. نیمواال دیشدددددددددددددددب  تمددددددداس گرفت ، گ دددددددتر نیم -
 چطور خودش رو رسونده. 
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 با  وق به سمت برادرش گا  برداشت و گ ت: 

 خریل خوش ال  که اومدی.  سال  داداش.  -

ن کشرده شد. سمت خوا رش  ن نگا ش به سمت ما ی  آرمی 
 گایم برداشت و فاص ه را پرکرد. 

مدددایه  م ... مبدددارکدددت بددداشدددددددددددددددددده. چطور تونسدددددددددددددددتر بددددون  -
  روس خانو ؟

 
 برادرت، ب ه با

ن با بغض گ ت:   ما ی 

 کردی . آی، صتر یما ه گ ته بودی، یم -

 ا تو منو سورپرایز کردی.  خواست  سورپرایزت کن . امیم -

ن به یکباره  روشدددددددددددددددنا با دیدنش در مال جان دادن بود. آرمی 
متوجه مضددددددددور او در سددددددددمت راسددددددددت خوا رش شددددددددد. ق اش 

ن شددددددددددددده بود و به دیوانه  که سددددددددددددنگی 
وار به تپش افتاد. با ز.انن

 خورد، زمزمه کرد: سختر تکان یم

؟ -  سال . خونر

ه ماند.  روشددددنا با اخ  نگا ش روی صددددورت زیبای روشددددنا خت 
 ا فاصددددددددد ه گرفت و به سدددددددددمت انتهای رسی تکان داد و از آن

ی  نشدددددددددددددسدددددددددددددته بود، گا  برداشدددددددددددددت.  تاالر جانی که  مه شددددددددددددددت 
زانوانش سدددددددددددددسدددددددددددددت شدددددددددددددده بود و مال تهش  به گ شیش چنگ 
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ن تمددددا  یم کشدددددددددددددددرددددد. در دلش غوغددددانی برپددددا بود. آمدددددن آرمی 
معادال ش را به    زد. ماندن در آن فضددددددددا برایش سددددددددخت و 

 گت  بود. سن 

 دختر   زار ماشاهلل خریل خوشگل شدی.  -

د انش خشدددددددددک شدددددددددده بود. با نگایه لرزان به صدددددددددورت  مه 
ی  ل  زد:   شت 

 ممنون.  -

ی  متوجه مال خرا ش شد. با نگرانن پرسرد:   شت 

 چرا رنگت پریده،  ایز ؟ -

بغض راه ن سدددددددددددددددش را بند آورد.  شدددددددددددددددت به جایگاه  روس و 
ی  نشست.   داماد رو.روی شت 

 که نباید ای  جا باشه، االن پرداش شد.   اونن  -

ی  چشددددددددددمانش را ریز کرد و نگا ش به سددددددددددمت ما ان و  شددددددددددت 
ن چرخرد.   ما ی 

؟  - ن  آرمی 

 او و .  -
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ن ایسدددددددددددددددتدداده بود و  ی  بددا دقددت بدده مردی کدده کنددار مددا ی  شدددددددددددددددت 
  ست، نگاه کرد. ای را دور دسشش یم دیه

فهم  چرا  یچ کس ت پره. ماال یمماشدددداهلل جوون خوش -
ه. نتو   نست جاش رو توی ق بت بگت 

 با خش  غرید: 

ت پ ش بخوره توی رسش. دیگدددده  یچ جددددانی توی خوش -
 ق ب  نداره. 

ی  با بغضددددددش ترکرد و قطره اشددددددا روی گونه ش چکرد. شددددددت 
ه شد.  ت به صورت در مش خت   مت 

 ا ه ای  طور بود، مالت ای  ن ود.  -

 نگووو  مه. از درون داغون .  -

.ت توسدددددددددددددددط خد مه ج وی رویش قرار گرفت. با سدددددددددددددددیتن رسی
ی  با اخ  دو تا لیوان  دست سیتن را کنار زد و  شکر کرد. شت 
.ت پرتقال برداشددددددددددت و یا را ج وی دسددددددددددشش قرار داد. با  رسی

 ل   م کیم گ ت: 

اینو بخور و بغضدددددت رو قورت بده. ا ه واقعا جانی توی  -
 دلت نداره، قوی باش و بهش توجیه نک . 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 1002  

.ددددت را بددددا دسدددددددددددددددتر  لرزان بدددده لدددد  نزدیددددک کرد. مددددال جددددا  رسی
تهو ش ب شدددتر شدددده بود. به زممت دو جر ه نوشدددرد و جا  

ن گذاشت.   را روی مت 

 

 229#پارت

 

 

گرد  خونددددده... شدددددددددددددددمدددددا مدددددامدددددان  رو بدددددا خودتون م  بریم -
 برگردونرد. 

ی  روی دسشش قرار گرفت.  ن که شد، دست شت   نر  خت 

 گ ت  قوی باش روشنا.  -

 نگاه پراخمش روشنا را روی صند  نشاند. 

ای  چه وضدددعشددده؟ مگه روزی که به ای  وصددد ت ت  دادی  -
، یادت ن ود که برادر  روس کره و چه  و  وقش رو داشدددددددددددددددتر

؟گذشته  ای داشتر

 کرد ، برگرده. فکرشو نیم -

 خرال  شه. شه، نر اششباه فکر کردی. خوا رشه مگه یم -
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د. صدددددددددددددای موزیک در تاالر اش چکراشددددددددددددک دا ن روی گونه
پرچرد. دی هر  مه را برای رقا و پایکونر به وسدددددط تاالر، 

ان جوان با جایگاه مخصدددددددددددددددوص د وت کرد.  ده ای از دختر
ی  اشاره ای به روشنا کرد و شور و مال به جایگاه رفتند. شت 

 گ ت: 

؟ پاشدددو مک س برادرت رو گر   - مگه خوا ر داماد ن سدددتر
 ک . 

ی  ن  گاه کرد. با ومشت به شت 

 م ؟ -

ی  راه انتقا  از ای  مرد  نر  -
وفا  مینه که با ب ده تو... بهتر

. نر  ، آت ش به جونش بزنن  ت اونر

لرزه. بر  اونکا تونست  ای  کارو بکن . پا ا  داره یمکاش یم  -
. با رس یم ن  خور  زمی 

ی  رنگ نگرانن گرفت و گ ت:   به یکباره نگاه شت 

مددددا ددددان نددددداره. از نگددددا شدددددددددددددددون ی خونر بددددا انگددددار میوندددده -
 مشخصه مرفاشون دوستانه ن ست. 

ن به گوشددددده ی راسدددددت با ترس به  ق  چرخرد. ما ان و آرمی 
تددداالر رفتددده بودندددد و دور از بقرددده در مدددال صددددددددددددددد بدددت بودندددد. 
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ه ماند. ما ان  ن خت  نگا ش روی صدددددورت رس  ما ان و آرمی 
 دسددددت توی مو ایش 

 
ن با کالفا در مال توضددددیح بود و آرمی 

ن به سمت او چرخرد و نگا ش یم کشرد. در یک ل ظه آرمی 
ی  چرخاند.  را شددددددکار کرد. به رس ت رسش را به سددددددمت شددددددت 

 زیر ل  زمزمه کرد: 

از راه نرسدددددددددددددددرده با ما ان رفتار خونر نداره. به جای ما اون  -
 ط بکاره. 

 به نظر  من  خریل تش ش پره.  -

کاد کرد، صدددددایش در اون رسوصدددددانی که موزیک ایفکر نیم
کرده بود، شدددددددددددد رده شددددددددددددود. ب ند شددددددددددددد و بدون اینکه به تذکر 
ی  توجیه کند، به سدددددمت ما ان گا  برداشدددددت. درسدددددت  شدددددت 
در یک قدیم آنها نگاه  ردو به سدددددمشش کشدددددرده شدددددد. ما ان 

ه شد.   رس  و نگایه نگران به صور ش خت 
 با صورنر

 ما ان جان مشکیل پ ش اومده؟ -

 ما ان لبخندی زد. 

. یه ص بت مردونهنه  ایز . تو بر  - ن  ست. و پ ش ما ی 

ن رو به روشنا کرد و گ ت:   آرمی 

یک بگ .  - ن برادری باید بهت تتر ن چنی 
 برای داشیر
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بددا اخ  بدده او نگددایه انددداخددت و بدددون توجدده بدده کالمش رو بدده 
 ما ان کرد و گ ت: 

 ر . م  دار  یم -

 ما ان با نگرانن پرسرد: 

 ککا؟ تازه اول جشنه.   -

-  .  خریل کار دار . خودت که در جریانن

نگددداه لرزانش مدددا ددان را متوجدده مدددالش کرد. رسی تکدددان داد و 
 گ ت: 

-  .  باشه  ایز   ر جور رامتر

کت یم -  ب نمت. خوش باشرد. فردا توی رسی

ن  ن س رامتر کشددددددددرد و روی پاشددددددددنه پا چرخرد. صدددددددددای آرمی 
 ن سش را بند آورد. 

 دی م  برسونمت؟اجازه یم -

به سددددمت او چرخاند. با اخ  نر  نگایه به صددددور ش رسش را 
 انداخت. با غرظ غرید: 

  ا  مراه  ش .  ادت ندار  با غریبه -

 روشنا... م ...  -
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 ای ب ند بدون توجه به نگاه رسخش و صددددای لرزانش با گا 
ی  برگشدددددت. کر ش را  ن شدددددت  آن دو را تنها گذاشدددددت. به رس مت 

 برداشت و گ ت: 

 ر .  مه جون م  یم -

 

 230#پارت

 

 

 موندی. کاش یم  -

 توانن برای ای  شکنکه روه ندار .  -

؟نیم -  خوای از بقره خداماف ن کتن

ادنر بود ا ر بدددددون نگددددا ش بدددده  قدددد  کشدددددددددددددددرددددده شدددددددددددددددددددد. نر 
ی  تکان داد و خداماف ن یم رفت. رسی به تخیرد مرب شددددددددددت 

به سددمت آقای شددکری و خانمش مرکت کرد. زمانن که ک مه 
کرد، آقای شددکری با م  تر پدرانه نگایه   خداماف ن را بران

 به چشمان رسخش کرد و گ ت: 
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خوای، توی ای  روز مه  در کندددددددار برادرت دختر  نیم -
؟ فکر نیم ن توی دنرا برات مه باشی تر از کرد   یچ چت 
 ما ان باشه. 

کنایه آقای شدددددددددددددکری را به خونر متوجه شدددددددددددددد. خودش گ ته 
 بود، ما ان برایش مه 

 
اش به مسدددددددددددداب تری  شدددددددددددددخا زندگ

 آید. آیه کشرد و گ ت: یم

خریل مهمه برا ، خریل... اما  وا برای ن س کشردن ک   -
ن   ش . گت  یمدار . بمون  خود  زمی 

ن خان  با نگرانن گ ت:   شهی 

ن  - ن دشدددددددددددددددمنددددت زمی   . ای کدددداش پ ش مددددا ی 
گت  شددددددددددددددددددده دختر

دن. جدددای خوا ر  روس یم مونددددی.  نوز کرکشدددددددددددددددون رو نتر
ن تنها نمونه. رقا چاقو رو تو انکا    بده تا ما ی 

منده...  -  رسی

 آوینا با  وق دسشش را کشرد و گ ت: 

 خاله پ ش م  بمون. م  تنا  )تنها (.  -

ن خان  با م  تر مادرانه دسددت روی شددانه اش گذاشددت شددهی 
 و او را روی صند  کنار خود نشاند و گ ت: 
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کن   ایز . االن تو بری آوینددا    تنهددا ازت خوا ش یم -
ن یم  کنه. با چه  وقر نگا ت یم شه. ب ی 

ی  ز.انن گ ت:   آوینا با شت 

 خاله خوشدل شدی... م    وس شدی.  -

ن ای  دو جم ددددده آب د دددددانش را بدددددا چندددددان  وقر  ن گ یر در می 
قورت داد که دِل روشددنا برایش ضددع  رفت. بدون توجه به 
مال روشددددنا خودش را در آغوش او جا داد و دسددددشش را روی 

 اش گذاشت. لپ خاله

ن  دوسشت دال  )دار ( تو بری م  گ ره )گریه( یمخریل  -
ر
ت

 کن (. )یم

  زنکت  به 
پای رفت ش سددددددددددسددددددددددت شددددددددددد. نگاه معصددددددددددو  دختر

ه ماند  ی  خت  پایش  سددت. نگا ش روی نگاه نگران  مه شددت 
کرد، بماند. ن س از  مان فاصددددددددددد ه با چشدددددددددددمانش التماس یم

اش خوا رزاده ای روی مو ای ابریشیم مرقر کشرد. بوسه
 شاند و پ   زد. ن

 مون . باشه  ایز . فقط به خاطر تو یم -

ن خان  با لبخندی از روی رضایت گ ت:   شهی 
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ن  - . مرش که رومو زمی  قر.ونت  شددددددددددددددد  که انقدر بام  تر
نزدی. ای  روزا قابل تکرار ن ست. مخصوصا که دیش  

گ ت، به جای مراس   روش برای ماه  سل ما ان یم
مسددددددافرت به ایتالرا مد نظرشددددددونه. ای  روز برات خاطره 

 شه.  یم

ن قصدددی داشددت. فکر نیم کرد به ختر داشددت که ما ان چنی 
به خانواده شدددددددددددددکری گ ته باشدددددددددددددد. مرفش منطقر ای  زودی 

 دید. بود. دیگر برادرش را در ای  لباس نیم

ن ایسدددددددددددددددتاده بود و  نگا ش روی ما ان تابت ماند. کنار ما ی 
پچ بودنددد. دسدددددددددددددددتددان  ر دو بددا لبخندددی روی لدد  در مددال پچ
 کرد. آوینا مدا  روی صور ش را نوازش یم

ن برای ای  که آرایش صددددددددددددددور ش را به    نری زد او را روی زمی 
ن خان  گ ت:   گذاشت. رو به شهی 

 کن . مرفتون درسته. خوا ش یم -

دسددددت کوچک آوینا دور انگشددددتانش م قه زد. نگا ش رو به 
ن کشددددددددرده شددددددددد. با دیدن آوینا که با  وق نگا ش یم کرد، پایی 

 لبخندی روی لبانش نقش  ست. 
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ن خ  شدددد و آوینا را دو. اره قرد آرایشدددش را زد، به سدددمت پایی 
در آغوش کشددددددددرد. آوینا با  وق به سددددددددمت جایگاه نگاه کرد و 

 گ ت: 

(؟ م  نانایت  دوس دال  تونن )نیمخاله نانایت  نیم - کتن
 )دار (. 

 ای روی صورت نازش زد و گ ت: بوسه

 خ  تو نانایت  ک  م  نگات کن .  -

یم کودکانه روی دختر  خنده کنان دسدددددددددددددددتانش را از روی رسی
. از کود  سه ساله توقع رقا چشمانش گذاشت و نچ کرد 

ن  کر  بود.   داشیر

نگا ش روی مینا و کران که در جایگاه بودند و شددددددوروشددددددوق 
ه ماند.  کر  بود در در رفتار و صددددددور شددددددان مش  یم زد، خت 

رقصردند. از ته دل مضور خانواده به ای  رامتر کنار    یم
 برای مینا د ا کرد. 

ان به خواسددددددددددتگاری دوشدددددددددد  پ ش درددل کرده بود که ا ر کر
 شود. ت  ند د، مک ور به جدانی یم

آن شدددددد  خریل اشددددددک ریخته بود. پدرش به شدددددددت سددددددنتر و 
 متعص  بود. 
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ن خواسددددتگار  روی مینا فشددددار زیادی آورده بود که باید به اولی 
زند، جواب موبت د د. از اینکه مینا خونر که در خانه را یم

ا  رسکوفت ش سددددددددددددددداله شدددددددددددددددده بود و  نوز در خانه بود، مد
 ش رد. ای  مرب برای مینا مانند خودک ی بود. یم

مینا به اضار او به جشددددددد  آمده بود.  شددددددداید امشددددددد  آخری  
 ش  با    بودنشان باشد. 

 

 231#پارت

 

 

ای شدددددددددددددددددداد رس داد. نگدددداه مینددددا بددددا نگددددا ش برخورد کرد. خنددددده
زنان از جایگاه فاصددددددددددددد ه گرفت و رو.رویش ایسدددددددددددددتاد. در ن س

شد. از رقا و پایکونر دقای  خاض دیده یمچشمانش برق 
 پ ش صور ش گ گون شده بود. با لبخند گ ت: 

 خوای خودی نشون بدی؟ خوا رشو ر نیم -

 ن م کرد و گ ت: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 1012  

ن کدده شدددددددددددددددمددا مردددون - داریددد کددافردده. بدده نظر کبکددت ندده.  می 
یدده؟ کرددان در  گوشددددددددددددددددت هم گ ددت، خروس یم خوندده. ختر

 یهو  وق زده شدی؟

کندددار گوش روشدددددددددددددددندددا برد و بددده آرایم   ای کرد و رسش را خندددده
 گ ت: 

شددددددددددددده؟ قراره آخر کران از  خواسدددددددددددددتگاری کرد. باورت یم -
مون. اولش فکر کرد  داره ش براد خونه  ته با خانواده
کنددددده، وقتر گ دددددت خریل وقتددددده داره بددددده ای  شدددددددددددددددوهن یم

 کنه، باور  شد. موضش  فکر یم

 از خوش ا  جر ن کوتاه کشرد و رسش را  ق  کشرد. 

؟ وای مینا خریل برات خوشددددددددد ال . مبارکت ی یمجد -
 
گ

 باشه. چقدر برای ای  روز ص وری کردی. 

ن تکان داد و گ ت:   مینا به آرایم دسشش را رو به پایی 

  س... آرو . قراره فردا شددددددددددددددد  پدرش به پدر  زنگ بزنه.  -
  نوز ک  ختر نداره. 

 ک  ختر نداره و با    رقصردی ؟  -

ب نه؟ د ا ک  بابا  شددددددددددددددد و ن ما رو یم خرال گ توی ای نر  -
 ق ول کنه. 
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 که از ای  ختر خوش در دلش نشدددددددسدددددددت تا مدی رنج 
شدددددددوقر

ن را ک  کرد. رسی تکان داد و گ ت:   مضور آرمی 

قبل از اینکه پدرت بخواد جواب بده، باید مرب دلت  -
. ندددذار بدددا جواب منقن بدددابدددات کدددارتون  رو بددده بدددابدددات بزنن

 سخت  شه. 

ا به تخیرد مرفش تکان داد. دسدددت روشدددنا مینا با  وق رسش ر 
 را گرفت و گ ت: 

بدده خدداطر ای  ختر خوب    کدده شدددددددددددددددددده بددایددد بددا    یدده  -
رقا شددددددددادی بکنر . بعد از   ت سددددددددال دوسددددددددتر امروز 

ی  روز زندگرمه.   بهتر

 به آوینا اشاره کرد و گ ت: 

 تون . بچه بغ مه. نیم -

ون کشرد و گ ت:   مینا با شوق آوینا را از آغوشش بت 

.   و آوینا جون  با    یمم -  رقصر  تا تو رامت باشی

دید، شادی به دلش راه از شور و  رکانن که در رفتار مینا یم
 یافت. آوینا را به آغوش کشرد و گ ت: 

. آوینای خوشگ   با خاله -  رقصه. ش یمنه خت 
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آوینا را به آغوش کشدددددددرد و  مراه مینا به جایگاه رقا رفت. 
شدددد  یچ شدددادی با    ا یمآ نگ ریت  تندی داشدددت. سدددال

نشدددددددددددددده بود تا ت  به رقا و شدددددددددددددادی  سدددددددددددددهارد. انگار مرکات 
دسددددت و پایش دسددددت خودش ن ود. دسددددت آوینا را با دسددددتر 
که آزاد بود، گرفت و به سدددمت مخال  باز کرد. با  شددد  به 

خندید، نگاه کرد و زیبای  روسددددا که در آغوش یمچشددددمان 
چرخردددد. ل ظدددانر بددده چر  زد. میندددا    بدددا شدددددددددددددددوق دورش یم

زنان شددادی و خنده گذشددت. آ نگ که به پایان رسددرد، ن س
رفت برای  ا یماز مرکت ایسدددددددددتاد. وقتر به سدددددددددمت صدددددددددند 

 کرد. نر ل ظدددده
ن تالقر ت ددداوت بددده او ای نگددددا ش بددددا نگدددداه آرمی 

ی  نشست. را ش را اد  امه داد. کنار  مه شت 

ن مادرت و فرناز چقدر  - خوشددددددددددددد ال  لکبازی نکردی. ب ی 
 از دیدن شادی تو شادن. 

پچ نگا ش به سدددددددددددددددمت آن دو چرخرد.  ردو در  گوش    پچ
کردند و لبخند روی ل  داشددددددددشند. ن س رامتر کشددددددددرد. از یم

 خوش ا  آن دو او    خوش ال بود. 

جایگداه رقا د وت کرد.  مه دی هر  روس و داماد را به 
بدده آنن جددایگدداه را خ وت کردنددد. مینددا    در مددا  کدده از گرمددا 

ای  ا نشددددسددددت. آ نگ  اشددددقانهزد، کنار آنخودش را باد یم
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که مخصدددددددددددددوص  روس و داماد بود، نواخته شدددددددددددددد. ما ان و 
ن چون دو ک وتر  ددداشددددددددددددددد  بددده جدددایگددداه آمددددندددد و رقا  مدددا ی 

و  کردند. لب اس نبانر رنگ اما به شدددددددددددددددکل دون ره زیبانی را رسی
ن را چون فرشددددددته  ا زیبا و دلر.ا کرده بود. لباس  روس، ما ی 

روشدددددنا که به  رکان آمده بود، با  شدددددقر خوا رانه به  ردو 
ه شدددد. اشدددک شدددوق در چشدددمانش م قه زد. مینا با دیدن  خت 

 صورت شادش گ ت: 

خریل خوش ال  که مضور ما ان انقدر روی تو اتر موبت  -
ن برادری برای تو یه مو بت بود. داشت. دا ن چنی 

 شیر

او و .  مه شدددددددوق و  وق زندگر  به ما ان وصدددددددل شددددددده.  -
درسددته دیر  مو شددناختر  اما در موقع مناسددتر کنار    قرار 

ریای ما ان مول چشددددددددمه آب گرفتر . ق   پاک و م بت نر 
 مرات بود. 

 

 

❤❤❤❤ 

 

 ��ایا  به کامتون
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ی  با مهر.انن  نگایه به صدددددددورت روشدددددددنا که گ گون شدددددددده شدددددددت 
 بود، کرد و گ ت: 

آالیشددددددددده، ق    ردو شدددددددددما پر از مهر و م  ته، پاک و نر  -
ن جددددذب    شدددددددددددددددددددی  و پددددذیرای ای  م بددددت  برای  می 
ن  رسی گل کاشت.   شدی . ال   که فرناز با تر. ت چنی 

روشدددددددنا با  وق از تعریقن که از برادرش شدددددددد رده بود، رسش را 
ن تکان داد و گ ت:  به مال تخیرد رو   به پایی 

شدددده. ش توی دنرا پردا نیمما ان از اون مردایره که لنگه -
ن خوشددددددددددددددد ال  که  اقالنه تصدددددددددددددددمر  گرفت و  برای ما ی 

 جواب موبت داد. 

 متن کرد و گ ت: زد، م مینا در ما  که به مرفش لبخند یم

ن فکر نیم - ن خودش رو برسدددونه. مع ومه ما ی  کرد  آرمی 
 مول تو و ما ان. براش  ایزه درست 
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 ابرو در   کشرد و گ ت: 

ه در مورد  - اون شدددددددددددددددخا دیگددده برا  مه  ن سدددددددددددددددددت. بهتر
خودت مرب بزنر ،  روس خددانو . بددایددد بدده فکر لبدداس 

 برای مراس  تو  ش . 

ی  با  وق رو به مینا گ ت:   شت 

؟ واقعا داری  روس یم -  شی

 مینا لبخند زد و گ ت: 

 نکنه، ب ه. اندازی ا ه خدا بخواد و بنده خدا سنگ -

یک گ ت. مینا رو به روشنا گ ت:  ی  با خوش ا  تتر  شت 

. باید سدددددنگ تمو   - از االن گ ته باشددددد ، سددددداقدوشددددد  تونی
 که ساقدوش خونر ن ودی. 

ن  بذاری. برای ما ی 

 اخیم کرد و با اخ  گ ت: 

ن که ساقدوش بمون !  -  نذاشیر

 اش را مینا فهمرد و گ ت: کنایه

؟یم -  خوای اد ش کتن

 اد و گ ت: ابرو باال د
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ادب؟ نچ. برای م  دو سدددددددددددددددددالدده کدده مرده. دیگدده برا  یدده  -
 س. غریبه

 مینا رسی تکان داد و گ ت: 

شددددددددددددددده، اما اون تما  مدت نگا ش دنبال تو.ه. باور  نیم -
 ت اوت باشه! شناس ، انقدر نر روشنانی که یم

 رسی تکان داد. 
 
 با کالفا

. ازت خوا ش یم - ن کن  درموردش غ ط کرده مرد   ت 
زن و بذار ماال که به اجبار توی جشدددددددددددد  موند ، مرب ن

 ا صاب  خرد نشه. 

ت کرد. سدددددددددکوت کرد و ت  به   روشدددددددددنا مت 
مینا از تغت ا نا هانن

د و خواسددته ی رفرقش داد. مراسدد  رقا چاقو را به مینا سدددتم
ی   روی صدددند  ل  داد و مرکات موزونش را تماشدددا کرد. شدددت 

. با کنککاوی ن س  مرقر کشددددرد و از روی صددددند  ب ند شددددد 

 پرسرد: 

 رید،  مه جون؟ککا یم  -

ر  یه مقدار پ ش  ما و فرناز  ش ن .  نوز وقت نکرد ، یم -
یک بگ .   درست و مسانر تتر

 اوگ.  -
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د. مینا چاقو را به  ی  تما  مواسددددددددش را مینا سددددددددتم   شددددددددت 
ن با رفیر

ن  که ما ان دسدددددددددددددددت دراز کرد تا سدددددددددددددددمت ما ان گرفت و  می 
د، مینا ب ا مهارت خاض چرخرد و چاقو را از زیر چاقو را بگت 

ی  ن ن چت  دسدددددددددددددددشش دور کرد. مدددا دددان خنددددیدددد و زیر گوش  مدددا ی 
ون  گ ت و دسددددددددددددددت در جر  کشش برد و چند اسددددددددددددددکناس بت 

 ا از ته دل شدداد بود. گوشی را از کر ش کشددرد. از شددادی آن
ون آورد تا از ل ظات شاد و زیبانی که شا دش بود، فر    بت 

د. صدددددانی دسددددشش ر  ن بگت  ا به لرز انداخت و گوشی را روی مت 
 گذاشت. 

 روشنا باید با    مرب بزنر .  -

نگایه کرد و با ل   تندی با اخ  به صدددددددددددددددورت مخاطاش نر 
 گ ت: 

، اجازه ندارید  - آقای شکری، شما فقط برادر   روسمونن
م  رو به اسددددددددددد  کوچرک صددددددددددددا کنرد. یادآوری کن ، م  

 خان  صداقت  یا خودتون یادتونه؟

تعارِب روشددنا روی صددند  رو.رویش نشددسددت و مسددت  بدون 
نگاه روشددنا را از ما ان به سددمت خودش کشددرد. روشددنا اخ  

 کرد و گ ت: 

؟ -  به اجازه گ ای  جا نشستر
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ن ن س  مرقر کشدددددددددددددددرددد. داندده  ددای درشدددددددددددددددددت  رق روی آرمی 
 اش نشسته بود. با ل   دلکونی گ ت: پ شانن 

ر . بددددذار مرب بزنر  و ای  سدددددددددددددددوءت ددددا   رو برطرب کن -
 دون  اششباه کرد ، روشنا... اما م ... یم

 روشنا با  صبان ت مران مرفش غرید: 

نکندددددده آلزایمر گرفترددددددد؟ م  برای شدددددددددددددددمددددددا فقط خددددددانو   -
صدددددداقت  سدددددت  و  س. سدددددوءت ا  ، امسددددداس  خا  م  
به شما بود که خداشکر با الطاب شما، چشم  به روی 
واقعرددددت بدددداز شددددددددددددددددددد.  یچ مرقن    برای زدن ندددددار  و 

 ندار  مرقن     شنو .  دوست

 

 233#پارت

 

 

ن نگا ش را به چشمان پرغ  و دلخور روشنا دوخت.   آرمی 

 باور ک  یه رسی ات اق با   شد تا م ...  -

 روشنا با  صبان ت از روی صند  ب ند شد. 
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ن به خواسددددددددددددت دیگران رو ب د  - ا  گذاشددددددددددددیر ا ه شددددددددددددما امتر
ا  یم  ار  و ای  جا رو تر  ن سدددددددددددددددشرد، م  به خود  امتر

 کن . یم

 ای ب ند و لرزان به سمت مادرش قد  برداشت. مال با گا 
دلش بد بود. بغض راه ن سددددددددددش را بند آورده بود. اشددددددددددک در 

ن چشددددددددمانش م قه  سددددددددت. نیم ن ما  را آرمی  خواسددددددددت چنی 
ن خوردنش را ک  نبیند. ببی ند. به زممت روی پا ماند تا زمی 

پریده روشدددددددددددددددنا به سدددددددددددددددمشش گایم  ما با دیدن صدددددددددددددددورت رنگ
 برداشت. دسشش را روی بازوی او گذاشت و به آرایم گ ت: 

 چرا انقدر رنگت پریده؟ -

 با خش  غرید: 

 فهمه نباید... فهمه. نیمشعور، نیمای  مرد  نر  -

که با صددددددددددددددددانی لرزان و بدون ای  بغض تا گ شیش راه باز کرد. 
ل امساسا ش داشته باشد، نالرد:   تالشی برای کنتر

تون ، دیگه ای  فضدددا رو ت مل کن ، مامان. باید م  نیم -
 شه. بر . داره ق ب  از جا کنده یم

ش نگددایه کرد و بددا دیدددن   بدده  شدددددددددددددددددت رس  دختر
 مددا بددا نگرانن

، آیه از ته دل کشرد.  ن  آرمی 
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؟ شددددددددددددداید ای  مال بدت با شددددددددددددد ردن خوای، مرب بزنن نیم -
 ...  مرفاش بهتر

ده. خوره. مضدددددددددددددددورش  ددذاب  یمندده... مددال  ازش بدده    یم -
 ازش متن ر ! 

ه شدددددددددد. در دل  ما به اشدددددددددا که در چشدددددددددمانش یم لرزید، خت 
 گ ت: 

. تو  نوز   اشقر و داری تظا ر یم -  کتن

 رسش را تکانن داد و گ ت: 

جدددددا بددددددون تو ای  ری . من بعدددددد از خوردِن کردددددک بدددددا   یم -
 مون . نیم

 تون  صتر کن . مال  بده مامان، الاقل تو درک  ک . نیم -

  ما آیه کشرد و گ ت: 

 باشه  رجور تو رامتر  ایز .  -

 ر دو به سدددددددددمت رختک  رفتند. بعد از پوشددددددددردن مانتو برای 
خداماف ن پ ش فرناز برگشدددددددددددددددشند. بعد از کیم چک و چانه 

از راه دور برای مددا ددان و زدن، خدددامدداف ن کردنددد. روشدددددددددددددددنددا 
ن دست تکان داد و قبل از ای  که ما ان به سمشش گا   ما ی 
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 ای ب ند تاالر را تر  کرد.  ما آیه کشددددرد و به بردارد، با گا 
 سمت ما ان قد  برداشت. برایش آرزوی خوشبختر کرد. 

 ما ان به نگرانن به در ورودی نگاه کرد و رو به  ما گ ت: 

 نتونسته با گذشته کنار براد؟روشنا  نوز  -

کندده. ای  ندده  ایز . اون  نوز   دداشدددددددددددددددقدده امددا داره انکددار یم -
 یه  اشقه. یم

 
ترس  ب شتر از ای  مرم ه بدتری  مرم ه زندگ

ن بهش فشار وارد  شه، دو.اره مانند اون سال گت   شه  ا زمی 
 و است  برمارستان و رس  و آمپول  شه. 

 زن . ه، خود  بهش زنگ یممراقاش باشرد. بری  خون -

 مرش  رس . به ممایت تو ب شتر از  ر موقع نراز داره.  -

ن بدددده سدددددددددددددددمددددت در ورودی گددددا   بعددددد از خدددددامدددداف ن بددددا مددددا ی 
ن با گا   ای ب ند  شددددددددددت رسش از در ورودی برداشددددددددددت. آرمی 

 گذر کرد و نامش را صدا کرد. 

  ما خانو !  -

ن با دو گا  ب  کشدددددرد و ایسدددددتاد. آرمی 
 ند خود  ما ن س  مرقر

 را به رو.روی  ما رساند. ن س زنان گ ت: 

کن  با روشددددنا مرب بزنرد.  ما خانو  ازتون خوا ش یم -
 باید با   مرب بزنر  و سوءت ا مات رو برطرب کنر . 
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  ما اخ  کرد و گ ت: 

خوا  برای بار سددددددو  نابود شدددددددنش از دختر  دور باش. نیم -
ن  رو ببین . از شددددددددما به ما زیادی رسددددددددرده. دیگه رسرا ش سددددددددتر

 نشو. 

 اما باید مرفامو  شنوه. م   نوز   اش  روشنا .  -

  ما با اخ  غرید: 

 معتن  اشقر رو    فهمردی .  -

ن بددا  بددا  صدددددددددددددددبددان ددت او را کنددار زد و بدده را ش ادامدده داد. آرمی 
 خش  مششش را در  وا تکان داد و غرید: 

لعندددت بددده مدددا دددان. لعندددت بددده م . لعندددت بددده ای  تقددددیر  -
 شو . 

 

********* 

 

 ❤❤❤شبتون ستاره بارون
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ن   به سدددددددرگارش زد و دسدددددددشش را روی پنکره ماشدددددددی 
پک  مرقر

تکره داد. باران بهاری روی شدددددد شدددددده  زار جاده باز کرده بود. 
به موهر که روی شددددددد شددددددده راه افتاده بود، زل زد. دسدددددددشش به 
سدددددمت ضدددددبط مرکت کرد. با روشددددد  شددددددن ضدددددبط، صددددددای 

ن دار خواننده، بغض گزخ   تر کرد.  شیش را سنگی 

 ر ل ظه مال  بدتره تو ای  روزا، امروز ا ه اینه که ای وای 
 از فردا

دلگت   از تمو  دنرددا... فقط برددا... برددا کدده زندددگرمو ای  دوری 
 سوزوند

چدده خدداطرانر از تو پ ش م  جددا مونددد، قصدددددددددددددددده غمگینمو جز 
 تووو، ک  نخوند

ی ، یه ل ظه نر    یم ی ، شدددددددددددددددبره زنکت  دور از   ، آرو  مت 
ی نیم  گت 

 داره،  اش  که نر  شقش، طاقت نیم
 
 آرهبارون، دیوونا

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 
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درد تا  م  ق اش را سددددددددوزاند. اشددددددددکش فرو ریخت. آسددددددددمان 
شددددهر    مالش مانند مال او گرفته و پر.اران بود. با مشددددت 
ن را پر کرد. نگاه  روی فرمان کش.رد و فریادش فضددددددددددای ماشددددددددددی 

ن و  ور شددد. بای روشددنا از پ ش چشددمش دور نیمبرگانه غمگی 
که روزی به چشددد  روشددنا، غریبه باشدددد، برایش سدددخت و ای 

جگرسوز بود. به خود و رفتار  خامش  زار بار لعنت فرستاد. 
 زار.ار افسوس خورد که چرا در آن روز ن س با خوِد روشنا 

نشددددددددیتن کرد. با ک  رو.رو نشددددددددد و زود قضدددددددداوت کرد و  ق 
اش کش.رد و فریاد زد. صدددددددایش در مران روی پ شدددددانن  دسددددددت

 صدای پرسوز خواننده گ  شد. 

 

 

تو نر منو م  نر تو هم موندددده از مدددا، بردددا یددده مر یم بدددذار رو 
 ای  دردا

 ن ستر و م  دل تو دل  ن ست، فقط برا... 

غرورمو  ر م به جز اشددددددددددددددکت نشددددددددددددددکوند، به  بگو هم آخه 
 چشماتو ترسوند

 کشردن،  وا نموندنر تو واسه ن س  
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ی ، یدده ل ظدده دور از    آرو  نر    یم ی ، شدددددددددددددددبردده زنکت  مت 
ی نیم  گت 

 داره،  اش  که نر 
 
  شقش، طاقت نمرارهبارون، دیوونا

ی ، یدده ل ظدده دور از    آرو  نر    یم ی ، شدددددددددددددددبردده زنکت  مت 
ی نیم  گت 

 داره،  اش  که نر 
 
 اره شقش طاقت نیمبارون، دیوونا

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

 

اش چکرد. شدددددددددد  پ ش  ر چه قطره اشددددددددددک دا ن روی گونه
تالش کرد، خواب بدده چشدددددددددددددددمددانش نرددامددد. بددا دیدددن شددددددددددددددددادی 
خوا رش دلش نرددامددد در خدداندده بمددانددد و مددال بدددش را بدده او 
منتقددل کنددد. کددار ددای زیددادی بددا ای  دامدداد تددازه از راه رسدددددددددددددددرددده 
داشدددددددددت. با دیدن ما ان گونی با رس در اسدددددددددتخر یخ فرو رفته 

ن نشددان داده بود اما دیدنش از  بود. با  اینکه  کسددش را ما ی 
 نزدیک مانند یک ان کار در ق اش سخت و دردناک بود. 

 ای شهر دور دور کرد. ق اش از تا سپرده ص ح توی خرابان
ای   مه فشددددددددددددددددار روه در مال ان کار بود. مغزش در مال 
ه  جوش بود. به آرایم گوشددددددددده خرابان پار  کرد. به رو.رو خت 
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 ای دیروز ج وی  نوز شددددددددددهر در خواب بود. صدددددددددد نه شددددددددددد. 
چشدددددددددددددمش رژه رفت. با دیدن روشدددددددددددددنا در آن لباس زیبا با آن 
  زار برابر ب شدددددددددددددددتر نمود پردددا کرده بود. 

 
آرایش م یح، دلتنا

ه شددددددود و دلش یم خواسددددددت در چشددددددمان سددددددراه و زیبایش خت 
د و تددا ابددد برای   شدددددددددددددددقش را فریدداد بزنددد، او را در آغوش بگت 

 ه دارد. خود نگ

رس روی فرمان گذاشددددددت و ن س  مرقر کشددددددرد. چشددددددمان پر 
اشدددددددددددددددکش به سدددددددددددددددوزش افتاده بود. ل ظانر در آن مالت باقر 
کتر که آدرسددددددددددددددش را از خوا رش  ماند. وقتر رس ب ند کرد، رسی

 ایش روشدددد  شددددده بود.   ور و مرور مرد  گرفته بود، چراغ
ی از اب شدددددددددددددددتر شدددددددددددددددده بود. انگار چرنر کوتاه او را برای ل ظه
 مران مو ای خرمانی 

اش مال خرا ش جدا کرده بود. دسددددددددددتر
گرد سددددد ردی رویش نشدددددسدددددته بود، کشدددددرد و از   که از شدددددقرقه

ن پراده شدددددددددددددد. ن س  مرقر کشدددددددددددددرد. بوی خاک باران  ماشدددددددددددددی 
 ای ب ند بارید. با گا ن  یمخورده مالش را جا آورد. باران ن 

کت مرکت کرد. فکر آن و که با روشدددددددددددددددنا رو.ر به سدددددددددددددددمت رسی
کت  شددود،  رکانن توأ  با نگرانن در وجودش نشدداند. وارد رسی
شدددد و مردد به م  دددی نگاه کرد. م  دددی با دیدن او سدددالیم کرد 

 و پرسرد: 
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 وقت قبیل داششرد؟ -

 آب د انش را قورت داد. به آرایم پاسخ داد: 

 نه. با آقای صداقت کار دار .  -

ی تون؟ -  اس  رسی

ن شکری.  -  آرمی 

 

 235#پارت

 

 

 لط ا کیم صتر کنرد.  -

وار به تپش وا وارد اتاقر شدددددد. صددددددای روشدددددنا ق اش را دیوانه
داشت. به آرایم به اتاق نزدیک شد. روشنا با نارامتر و آرا  

 غرید: 

کت باز شه م  دیگه ای  -  مون . جا نیما ه پاش به ای  رسی

 انقدر خودت رو  ذاب نده. کیم آرو  باش، خوا ر  م .  -

  ت: رو به م  ی گ
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 بگو براد.  -

نگاه ما ان با آرمیتن که تاامردی در دلش ز.انه کشددددددرده بود، 
ون داد.  ن ن سددددش را پر صدددددا از سدددد نه بت   پردا کرد. آرمی 

تالقر
 چقدر ای  روشنا برایش ناآشنا بود! 

ن شما ب رما داخل.  -  آقا آرمی 

 ر  توی اتاق خود .  س م  یم -

ونی او را  مات و م هوت به روشددددددددددددددنا نگاه کرد. ما ان با 
خورسی

به داخل د وت کرد. روشددددددددددددنا با اخ ، مانند نسددددددددددددریم رسد از 
کنارش رد شددد. لرز به جانش افتاد. با صدددای ما ان به خود 

 آمد. 

 ب رما تو.  -

وارد اتاق شدددددددد. د انش خشدددددددک شدددددددده بود. با اخ  به ما ان 
ون  ن بت  زل زد. منتظر واک ش ما ان بود. ما ان از  شددددددددت مت 

 ای دیروز را اش گذاشددددددددددت. مربآمد و دسددددددددددتر روی شددددددددددانه
مرور کرد. ما ان گ ته بود، )در اون زمان صددددددددالا روشددددددددنا رو 

. کرد  بهش آسددددددددددددددد ددددد  یمدر دوری از تو دیدددددد . فکر یم زنن
متخسدددد انه با غر  شدددددِن نا هانن تو و چشدددد  انتظاری روشددددنا 
ایط سددددددخت، متوجه شددددددد ، فکر م  درسدددددت بود.  در اون رسی
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ن بودی.( تو مردی ن ودی که پای روشدددددددددددددنا ب . تو مرِد رفیر مونن
زمانن که خواسددددددته بود، پاسددددددخش را بد د، روشددددددنا به قصددددددد 

ی صددددددددددد بت شدددددددددددد و دیدن آن چهرهخداماف ن با ما ان   
، پاسددخ را از    ش پر داد. فراموش کرد و نگ ت چه  ن غمگی 

 تصوری در مورد ما ان و روشنا داشت. 

ن جان متخس   که روشنا ای  طور برخورد کرد.  -  آرمی 

 زخند رسدی روی لبانش نقش  ست. پو 

 ب ن .  ر رفتاری که از روشنا رس بزنه، از چش  تو یم -

روشددددددنا برا   ایزه. اون رفتار  برای م افظت از اون بوده.  -
 .  خودت خوا ر داری باید اینو در  کتن

، هم ب نمون گذشته؟ -  بهش گ تر

ن انداخت و گ ت:   ما ان رسش را پایی 

 نه.  -

ی م ، خوا رت خوشدددددددددبختآیا در ن وِد  - تر شدددددددددد؟ مرد بهتر
 براش پردا شد؟ 

پریده مرد اخ  ما ان در   کشددددددددددرده شددددددددددد. به صددددددددددورت رنگ
 رو.رویش چش  دوخت. 
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خواسددتگار خوب که از اسدداترد دانشددگاه داشددت، اجازه نداد  -
 ابراز وجود کنه. 

 چرا؟ -

اره!  - ن  چون از  ر هم مرده، بت 

 چرا؟ -

 چون نامردی دیده!  -

ن ابرو  اش ایستاد. انگشت در   کشرد و س نه به س نه آرمی 
 اش کش.رد و گ ت: اش را روی س نهاشاره

ی ما و خودت    درسدددددددددددددددشش خودت گند زدی به رابطه -
. وگرنه  ر هم دیدی از چش  خودت دیدی؟یم  کتن

 ما ان با اخ  قدیم  ق  گذاشت و گ ت: 

؟ خوشددددددددددددددد  نیمموال چه کار یم - خوایه آد به مالت با کتن
. اونن که با یه مرب گذاشت و رفت تو بودی.  مرب  بزنن

ن   - چه خوشدددددت براد چه خوشدددددت نراد، ای  من  که  مه چت 
رو بدددداخت  و از بددددِد روزگددددار مسدددددددددددددددادددد  ای  بدددداخددددت االن میون 

ن بگ  چه ک دد خانواده ی م  پاشددو دراز کرده. کافره به ما ی 
در شدددددن و نابود شدددددِن آینده برادرش شددددده. فکر با   در.ه

ن کیم ن به تو  می  ، دیِد ما ی   مونه؟طور باقر یمتن
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ما ان با ت کر به صدددور ش زل زد. بعد از سدددکوت کوتایه، با 
 دست مران مو ایش کشرد و گ ت: 

 
 کالفا

 به  فرصت بده تا     روشنا رو به تو تغیت  بد .  -

 ابرونی باال داد و پوزخند روی لاش نشست. 
ن  آرمی 

 واقعرت رو بهش بگو.  -

 

 236#پارت

 

 

 تون . به  فرصت بده تا... نیم -

ن باال آمد و فریاد زد:   دست آرمی 

 ترش دیدش به تو خراب شه؟یم -

 نه. م  و روشنا روابط خونر داری .  -

 ما دو ن ر و آد  خش.ه زندگ ش شدددددددددی؟   -
 
گند زدی به زندگ

ه برات جونشددو بده. ا ه بدونه ک دد که با    شدد رد  ماضن
، چه ما   کنه؟پردا یم دوری ما شده، تو  ستر
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 مون روز قبددددل از دیدددددار بددددا تو، بهش گ تدددده بود ، تو بدددده  -
 خوری؟دردش نیم

  صتر دسشش را در  وا تکان داد: 

ن  - ن آ ددددداه کدددده چنی  چرا؟ مگددددده تو خددددددا بودی و بددددده  مددددده چت 
؟   قضاونر درمورد  داشتر

تو یدددددده بددددددار خرددددددانددددددت کردی و روشدددددددددددددددنددددددا رو داغون کردی.  -
 ببینه. با رفتنت اینو تابت کردی. خواست  دو.اره آزار نیم

چون یددده بدددار اشدددددددددددددددشبددداه کرده بود  بدددایدددد تدددا آخر  مر تددداوان  -
 اش داد ؟ ا ه شدددددددددددما جای خدا باشدددددددددددرد که اوضدددددددددددا  بندهیم

 خریل خرطه... 

ون داد. ما ان چند قد  دور  ن سددش را پر مرص از سدد نه بت 
 شد و به پنکره نزدیک شد. به آرایم گ ت: 

 ددددذرخوایه کرد . االن  پددددای  دیروز توی مراسددددددددددددددد  ازت -
مرف   سدددت . بذار به روش خود ، شدددما رو با   آشدددتر 

 بد . 

ن پررنگ شد.   پوزخند آرمی 
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ِد نشد، داداش مهر.ون. آشتر کردن ما با وساطِت تو، تنها  -
موندِن روشنا در اون روز ای بد و نامردی م  از دیِد روشنا 

 کنه. رو کمرنگ نیم

، باور ک  م  نیم - ن   تو روشنا رو انقدر به آرمی 
ن دونست  رفیر

ی خرا ش شدددد  که ن ر ش رو    بریزه. وقتر متوجه رومره
 کرد. االن تنها مرِد خوب زندگ ش من . از تمو  مردا ابراز 

مرِد خوب، کاری ک  دیدگاه خوا رت درسددددددددت شدددددددده. وگرنه  -
 ار . چنان خرابت کن ، نتونن توی صدددددددددددددددورت آبرو برات نیم
ن و روشنا  . ما ی   و مادرش نگاه کتن

ن نگاه کرد. رسی تکان داد و گ ت:   ما ان درمانده به آرمی 

کددده م  بدددا از روی بددددج  ددددددددددددددد ای  کدددارو نکرد . قبدددل از ای  -
که گ ت. از ای روشنا آشنا  ش ، ارسالن از  ات خرابت یم

 قل روشدددددددددددددددنا رو دزدیدی و گولش زدی. از چشددددددددددددددد  ناپاکرت 
ار بود . کدددده از نزدیددددک ببگ ددددت. بدددددون ای یم ن ینمددددت ازت بت 

گ ددت، تو مردی دونسدددددددددددددددت .  ق   یمتورو مددایدده ننددگ مردا یم
، روشددددددددنا بتونه بهش تکره کنه. مهر.ونن و مظ ومرت  ن سددددددددتر

خواسدددددددددددددددت  بدده جددای پدددرش ازش روشدددددددددددددددندا ق ب  رو لرزونددد. یم
ای که در موردت داشددت  م افظت کن . تو با رفتنت فرضددره
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ل رابطه نذاشدددددددت ، رو به م  تابت کردی. خوشددددددد ال بود  او 
 روشنا ب شتر بهت امردوار شه و از خطر دورش کرد . 

لعنتر ارسددددددددالن خاطرخواه روشددددددددنا بود و از روی مسددددددددادت  -
زد. تو کدددده  مدددده از خونر و رفتددددار معقولددددت اون مرفددددا رو یم

، چرا ندیده و نشناخته باور کردی؟ تعری  یم ن  کین

 ما ان با نارامتر فریاد زد: 

؟ یمتو چرا با مرب م    - موندی کنار رفتر و تنهاش گذاشدتر
 کردی. و  شقت رو تابت یم

لعنتر اون رفتار تو با روشدددددددنا رو به مسددددددداب زن و شدددددددو ری  -
شدددما گذاشدددت . ختر نداشدددت  روشدددنا با برادرش انقدر صدددمریم 
شدددده. چطور دنبال زنن که فکر کرد ، متخ  ه میومد ؟ فکر 

ددددد موش  ازدوا  کرده کرد  روشددددددنا برای انتقا  ماال که با  رسد
 اومده دل  رو  سوزونه. 

 ما ان مات و م هوت ل  زد: 

 دونست ... م ... م ... نیم -

ه شددد.  ن او خت   و خشددمگی 
ما ان درمانده به صددورت  صددبانن

ون  ن نداشددددت. ن سددددش را پرصدددددا از سدددد نه بت   برای گ یر
مرقن

ن مصدددددد  تر را گریبانگت  داد. باورش نیم شددددددد با یک جم ه چنی 
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اسدددددددت. در ای  دو سدددددددال تنهانی روشدددددددنا و خود و روشدددددددنا کرده 
 او را به چش  دیده بود. متر یا از دوستان خود را 

 
افرسدگ

با روشدددددنا آشدددددنا کرده بود. برای خواسدددددتگاری پا پ ش گذاشددددته 
بود و روشدددددددنا جواب منقن را م ک  به صدددددددور ش کش.رده بود. 
اری از مردان را با خشددد  بران کرده بود.  مان روز از رفتار  ن بت 

ن گرد بود و او را به  شددددد  آن  روزش  شدددددرمان شدددددده بود. زمی 
 م تال کرد. نر 

ن  شددددددددددددددیدی به آنما ی 
 
که باور کند، دلاسدددددددددددددتا

ن پردا کرد و رسنوشددددددت او را با ای  مرد رو.روی    قرار  ما ی 
 داد. ماال زمان پاسخگونی بود. 

ن رسی تکان داد و به سدددددمت در رفت. کنار در ایسدددددتاد و  آرمی 
 رو به او گ ت: 

خریل داغون  ما ان. االن داماد خانواده  ستر و متخس انه  -
خوا ر   اشدددددقته. م  بر کس تو ب وب زد . مردی ن سدددددت ، 
 
 
ن کن . روی ویرونه زندگ خوا ر  رو نسات به  شقش بدبی 

 نیم
 
 ساز . خوا ر  برای خود  زندگ

 م ...  -

 دسشش را باال برد و ما ان را به سکوت واداشت. 

و انسددددددددددددددان ت داشددددددددددددددته باشی و  مون  ا ه یه  ره معرفت -
، کددددداری طور کددددده  مددددده از خش.ردددددات یم گ ، خوب بددددداشی
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ان شددددددددددددددددده. تو رو بددا وجدددانددت تنهددا یم ،گددذشدددددددددددددددتدده جتر کتن
  ار ، شاید زودتر به نشرکه برش. یم

ون رفت. نگا ش به اتاق با شدددددددددددددددانه ای فرو افتاده از اتاق بت 
ن نشسته بود و با دید ن رو.رونی کشرده شد. روشنا  شت مت 

ن انداخت. با گا   ای شمرده و آرا  به سمت او رسش را پایی 
اتاق رفت. روشددددددددنا بدون  یچ توجیه به کارش ادامه داد. در 

 آستانه در ایستاد. 

خان  صدددددددددداقت، ببخشدددددددددرد ا ه با   نارامترت شدددددددددد .  -
شددددددددددداید م  برات غریبه باشددددددددددد  اما تو برای م   م شددددددددددده 

 .   مون شاپر  طالنی  ستر

ون رفت. و با گا  از در فاص ه گرفت کت بت    ای ب ند از رسی

 

 237#پارت

 

کالفه و  صدددددددددددددتر کر ش را روی دوش انداخت و به سدددددددددددددمت 
اتاق کار ما ان قد  برداشددددت. تپش ق اش از صدددد ح ناموزون 

کننده از ص ح راه ن سش را بند آورده شده بود. بغضن خ ه
 ای به در زد. بود. ن س  مرقر کشرد و تقه
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 برا تو.  -

 در را باز کرد و با لبخندی مصنو  وارد شد. 

، آقددا دامدداد؟ دلددت برای  روسددددددددددددددددت نیم - خوای راه بر تر
 تنگ نشده؟

ی پردا کرد.   لبخند روی لبان ما ان  م  ب شتر

 روسددددددددد  گ ته، به خاطر برادرش کمتر ج وی چشدددددددددمش  -
 باش . 

 تر شد. اخمش غ رظ

ن اول مرخددت  - بدده اون مرد  چدده؟ بهش رو نددده. از  می 
 بکوب. یعتن هم که نری دیدِن  شقت!  رو 

ه شد. خنده  ای کرد و با دقت به صورت پراخ  خوا رش خت 

 اوه... دل پری داریا.  -

بغض تا کاسدددددددده چشددددددددمانش پر کشددددددددرد. ن س  می  کشددددددددرد تا 
 اشک م قه زده در چشمانش سد پ   را نشکند. 

یدده. زیدداد بدده بعضدددددددددددددددرددا زیدداد پرو.ددال بدددی، فکر یم - ، ختر ن کین
 .  ت شی ش نگت 

 ما ان وسای ش را جمع کرد و گ ت: 
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 رسونمت.  س من  با تو مرا . صتر ک  رسراه یم -

ن اورد .  -  ماشی 

، خریل نارامت نیم - ؟ دیش  یهو رفتر ن رس.زنن آی به ما ی 
 شد. دیش  به خاطرت گریه کرد. 

 چشمانش رسازیر شد.  بغضش ترکرد. اشک از 

 بگو به خاطر م   یچ وقت خودش رو نارامت نکنه...  -

ما ان با نارامتر چند قد  پ ش آمد و با انگشددت شددسددت رد 
 اشک را روی صور ش پاک کرد. 

غمت رو نبین . ای  چشدددددمای قشدددددنگ چرا بارونن شدددددد؟  -
 از دیروز که غ  چشمات رو دید ، دیوونه شد . 

 بغضش را قورت داد و نالرد: 

غ  بدددا م   کینددده تو جددددی نگت  و از ای  روزای خوش  -
 .  لذت بتر

به سدددددددددددمت در چرخرد و گایم ج و رفت. دسدددددددددددت ما ان روی 
 بازویش نشست. 

 ا ه دوسشش داری، بهش فرصت بده.  -

ن و چشمانن بارانن به ما ان نگایه کرد.   با بغضن سنگی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 1041  

، ای  مرد اصال قابل ا تماد ن ود. م  تو درست یم - گ تر
 بود  و ختر نداشت . دیوونه 

 ای ب ند از اتاق خار  شدددددددددددد. ما ان به دنبالش مرکت با گا 
 کرد. 

ی گ ت ، تو بدددده دلددددت نگدددداه ک . ممکندددده من   - ن م  یدددده چت 
 اششباه کرده باش . 

دار و که بغضدددددددددددددددش را پنهان کند، با صدددددددددددددددددای خشبدون ای 
 گرفته، پرسرد: 

 ازت هم خواسته؟ -

 خواست مراق  خوا رش باش .  -

گ تر از تو بهتر ب د  مراق   شدددددددددددددددق  رده. بهش یمغ ط ک -
 باش . 

ما ان سددددددکوت کرد. ایسددددددتاد و به یکباره ما ان با او برخورد. 
 ما ان با دیدن نگاه پرغضاش گ ت: 

ای. مرب بزن تا ای  بغض ب شتر روشنا خریل به    ریخته -
ری  خوندددده، خوری  بعددددد یماز ای  داغونددددت نکندددده. شدددددددددددددددددددا  یم

 باشه؟

 باید کوفت بخور  جای شا . شا ؟ م   -
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کرد ، با با خودت ای  کارو نک  خوا ر  م . فکرشددددددددددددددد  نیم -
 دیدنش ای  طور به    بریزی. 

م  خریل وقته داغون ای  درد . زمان، نوشدددددددددددددددددارو بود اما  -
پرسددددد  ای  اترش مقطعره. دو سددددداله که  ر شددددد  از خود  یم

 بار برای هم یا برای گ ول  کرد و رفت؟

 کرد و دسشش را در دست گرفت.   ما ان پوقن 

. مالت خوب ن ست.  - ه امروز با م  برانی
 بهتر

 ما ان؟ -

ه ماند.   نگاه ما ان در چشمان پرخونش خت 

جدداِن مددا ددان. تو جون بخواه و  ای  جوری اشددددددددددددددددک نریز.  -
 طاقت ندار  ای  جور ببینمت. 

-  
 
خریل داغون ، مددددا ددددان. بددددا ددددا  ب دددد  نک . برو نم زندددددگ

خوا  تنها وز خودم  موصدددددددددددد ه خودمو ندار . یمخودت. امر 
باشددد . باید دو.اره از نو خود  رو  سددداز .  م شددده ای  مرد  

ریزه. م  ای  تمو  اونچده از خود  رو بدداور دار  رو بدده    یم
 روشنای ضعر  رو دوست ندار . 
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. ا ه مرب بزنن دلت آرو  یم -  م  االن تو  ستر
 
شه. زندگ

ن . تو ضددددددددعر  ن سددددددددتر  ایز . تو چطور با ای  مال ر ات ک
 شد. رنج دیدی و  رکس جای تو بود، بدتر از ای  یم

شدددددددددددددددو ر ا  ک ...  ر گ کنار م  باشددددددددددددددده تقدیرشدددددددددددددددوم  یقه -
 نابود شدددددددددددددددد. بابا  به خاطر یم

 
ه. رؤیا به خاطر م  زندگ گت 
 شه... م  دق کرد. مامان  داره پت  یم

 

 238#پارت

 

 

 گرفت و تکانش داد. ما ان با نگرانن بازو ایش را  

ای  کارو با خودت نک . شددددددددددداید اون  مول تو داره  ذاب  -
کشدددددددده. بذار مرفاشددددددددو بزنه. شدددددددداید بخشددددددددردی و دلت یم

زنه، آرو  گرفدت. غیم کده توی چشدددددددددددددددمدای اون  مش  یم
 زنه،  اشقته... داد یم

اشدددددددک چون مروارید غ تان از چشدددددددمانش فرو ریخت و ق   
زد، راه ش مش  یممددا ددان تت  کشدددددددددددددددرددد. غیم کدده در چشدددددددددددددددمددان
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ن سش را بند آورد. ناخواسته با ای  خوا ر دلسوز چه کرده 
 بود؟

 خوره. مال  از  ر هم  ش  و  اشقره به    یم -

ی کن . اصدددددددددددددددال برا برا  قصددددددددددددددده ایز دل  مالت رو در  یم -
 کن . خودت رو برا  بگو. م  فقط گوش یم

روشدددددددنا چشددددددددمانش را  سددددددددت و با رن ر که در صدددددددددایش مش  
 زد نالرد: یم

ما ان قصدددده م  و اون مرد  چهار سددددال پ ش تمو  شددددده  -
بود، م   امم  خوش بدداور بود ، کدده بددا دیدددنش دو.دداره دل  

زن . دیگددده لرزیدددد و بخشدددددددددددددددرددددمش. دیگددده خود  رو گول نیم
 دوسشش ندار . 

دوسشش داری که از ص ح خودت رو توی اون اتاق زندونن  -
ن  نگراِن مدددالت . ای  کردی و مدددالدددت انقددددر بدددده. بددده خددددا م

 اری! جوری بالنی رس خودت یم

 انکار درد، درمانش بود. فریاد کشرد. 

ار . خرالت  - ن ار . از خودم  بت  ن نه. دوسشش ندار . ازش بت 
تر از اونن  سدددددددددددددددت  که بخواد رامت م  پوسدددددددددددددددت ک  ت

 بالنی رس  براد. 
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ون کشدددددددددددددددرد و با گامهای رسیددددع از  بازویش را از دسدددددددددددددددت او بت 
ون  کت بت  صدددایش به گریه تبدیل شددد و  ای نر زد. اشددکرسی

ن شددددددد و رسش را روی    زد. با شددددددانه ای لرزان سددددددوار ماشددددددی 
 فرمان گذاشت. فریاد کشرد: 

خدایا از ای   شددددددددددددددد  لعنتر نکات  بده. تو که تقدیر رو  -
شددد . دیگه نوشدددتر الاقل خودت کمک  ک . دار  نابود یم
 رمقر برای جنگردن ندار . بکش و رامت  ک . 

زار زد و بر خودش و مسدددددددددا  مال بدش لعنت فرسدددددددددتاد. دو 
چش  نگران از دور شا د مال خرا ش بود. دو چش   سیل 

ی لرزانش، پر آب شددددد و ق اش تت  کشددددرد. که با دیدن شددددانه
ن رساند. با دیدن مال خرا ش  ما ان به رس ت خود را ماشی 

ن را باز کرد.   در ماشی 

. خود  یم - ن سددددونمت. لکباز ر برو روی اون صددددند   شددددی 
 ن ودی که خدا رو شکر لکباز  شدی. 

نگرانن مددا ددان او را خ ع سدددددددددددددددالا کرد. روی صدددددددددددددددنددد  کندداری 
نشددسددت. ما ان با نارامتر  شددت فرمان نشددسددت. دسددشش را 

 ج وی او دراز کرد. 

 سو.یچ.  -
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ی روشدددددددددنا سدددددددددو.یچ درون دسدددددددددشش قرار گرفت. صددددددددددای گریه
ن د  کرد. خط و نشان آرمی 

ر گوشش  ذاب وجدانش را ب شتر
اکو شدددددد. از گوشددددده چشددددد  مرکا ش را زیرنظر داشدددددت. دسدددددتر 
ون ریخته بود،  روی مو ای پریشددددانش که از گوشدددده شددددال بت 

 کشرد. با ل   نگرانن گ ت: 

کرد  تددددا ای  مددددد، دیدددددنش ا یشددددت کندددده. ا دددده م  فکر نیم -
اب کن ، دوسال پ ش اششباه کرد  که گ ت ، ای   رس به  ا تر

ی بدردت نیم  ه دیدنش بری؟خوره، ماضن

 نه.  -

 یا فراموشش ک  یا به مرب دلت گوش ک .  -

روشنا با ش ردن ای  مرب، دسشش را ج وی صور ش گرفت 
ن زار زدن، زمزمه کرد:   و زار زد. در می 

 ای اون  شدد  نوجوونن و جوونر  بود. تک تک سدد ول -
کشدده. لراقت نداشددت، ما ان. بدن  اسددمش رو فریاد یم
    بدبخت اینه. لراقت نداره که ماِل م

ن  ن را روش  کرد و وارد خرابان شد. از کنار ماشی  ما ان ماشی 
ن و خشددددددددیم که درون  آقای شددددددددکری که رد شددددددددد با دیدن آرمی 
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زد، دسددددددشهاچه شددددددد. با صدددددددانی که فرکانسددددددش نگا ش مش  یم
 باال بود، گ ت: 

 شه... گایه یه سوءت ا   با   یم  -

رو شدددددددددددددددکسدددددددددددددددت  و ای رو ق ول ندار . م  غرور   یچ بهونه -
ی بود نیم بخشدددددددددددددددرد. اما اون گ ت ، بخشدددددددددددددددردمش.  ر دختر

الدنگ چه کار کرد؟ درسددددددددت روز مرگ خوا ر  گورش رو گ  
کرد و مول بزدال قای  شدددددددددددددددد. متر به اندازه یه توضدددددددددددددددیح برا  

کن ، برخالب ارزش قا.ل ن ود. داغون  ما ان. گایه فکر یم
ه، انکددار اد دداش  دداشددددددددددددددد  رؤیددا بوده و وقتر دیددده آبروش رفتدد

کرده و فر   بددازی کرده، وقتر فهمرددد فوت شدددددددددددددددددده،  ددذاب 
دون  هم بددا دد  شددددددددددددددددد، یهو ترک  وجدددان گرفددت و رفددت. نیم

ن  ، توی ای  دوسال پت   کرد. به چی  ن
ن ندونسیر  ای کن .  می 

 دور چشم  نگاه ک ... 

دیدددددددد . فکرشددددددددددددددد  کددددددداش مرده بود  و ای  مدددددددالدددددددت رو نیم  -
 مد سختر کشرده باشه. کرد ، روشنای ص ور  تا ای  نیم

آیددد، خواد.  ن سددددددددددددددد  بدداال نیمدرد یمدل  یدده مرگ آرو  و نر  -
شدددددددددددددددده تمو  بددبخترای  دال  رس یده ن ر  وار مدا ان. مگده یم
 شه؟ چرا م ... 
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اش را از گردن فاصدددددددددددد ه شددددددددددددالش را از دور گردن باز کرد و یقه
 تمامش را ر ا کرد و با خود زمزمه کرد: داد. جم ه نرمه

کنه. خدا و زجرکش شددددددددن  رو تماشدددددددا یم خدا نشدددددددسدددددددته -
 رممه. خریل نر 
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. ای  چه مرفره. با مرفانی که تو یم -
، خدا نکنه دختر زنن

. شدداید اون  دلرل موجیه  ه که با خودش مرب بزنن بهتر
ی گ ته و داشته باشه. شاید یه ن ر از روی نر  ن ی چت  ختر

    ش من رب شده... 

ی گریبددانش را گرفددت. توجردده ی زیدداد رسدرد شددددددددددددددددددیددداز گریدده
اش گذاشدددت ما ان برایش مه  ن ود. دسدددشش را روی پ شدددانن 

 و غرید: 

 مت  . یه مسک  برا  بخر. دار  از درد یم -

 خدا نکنه.  -
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دسشهاچه ج وی داروخانه توق  کرد. به مالت دو به سمت 
ه  داروخانه رفت. روشدددددددنا با چشدددددددمان پراشدددددددک به رفت ش خت 

ن را باز کرد و رسش  ماند. مال تهش  امانش را برید. در ماشدددددددی 
ون گرفت.  وای دلچسددددددددددددد  بعد از باران به صدددددددددددددور ش  را بت 
 را داشدددددت که 

 
خورد. ن س  مرقر کشدددددرد. مال مته  به مرگ

ی دار رفته بود. چهارسدددددددددددددددتون بدنش به لرز افتاده پای چش.ه
ن کشرد.  بود. رسش سبک شده بود. رسش را به داخل ماشی 

 آیه کشرد و گ ت: 

 خوا  دو.اره... . االن نه. باید قوی باش . نیمنه..  -

ه و تار شدددد.  ن همرد چه بررسش آمد که دنرا پ ش چشدددم  تت 
گاِه صدددددددددند  چسدددددددددبرد و دسدددددددددتانش از رسشدددددددددانه رسش به تکره
 آویزان شد. 

 ******** 

کرد پ م نام هو  در گوشدددددددددددددددش پرچرد. مس یمصدددددددددددددددددای پچ
 ایش رسد. پ   ای آب به گوشش یمصدا ا از مران مش 

ن  تر از آنن بود که توان باز کردنش را داشته باشد. صدا سنگی 
 کیم م هو  شد. صدانی آشنا زمزمه کرد: 

 شه. پ کاش تکون خورد.   س داره  وشرار یم -
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.ان ق اش را باال برد.   صدانی آشناتر از او  ضن

ن م  یم -  نشه، مک ور   مه چت 
ر  اما ا ه تا فردا مالش بهتر

سددددددددددددددددددددت دار  از ز.ون خودت واقعردددددت رو رو بهش بگ . دو 
 بدونه. 

 گ .   س... برو تا بهوش نیومده. خود  به وقشش بهش یم -

 م  وقت زیادی ندار .  -

 تر به گوشش رسرد. صدا به طور آشکار آرا 

این  تقصددددددددددددددت  منه؟ رسش رو تکون داد. برو ا ه تو رو ببینه  -
 شه. مالش بدتر یم

  . متما جواب بده. زن  تا از مالش باختر شزنگ یم -

 اوگ.  -

صدددددددا ا قطع شددددددد. با شدددددد ردن مرفهانی که برایش به شدددددددت 
مشکو  بود، دِل بردار شدن نداشت. ک  دسشش را لمس 

 کرد و گ ت: 

کن . دیگه باید چشدددددد  فشددددددارش خش.ه، رسمش رو باز یم -
 باز کنه. 
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ه نر   با لبخند به صددور ش خت 
اراده چشدد  باز کرد. دکتر جوانن

 شد. 

 به... باالخره چشماشون باز شد.  -

 رسش به سمت چپ چرخرد و ادامه داد: 

تونرد کارای ترخرصددددددددددددددش رو انکا  بدید. ب شددددددددددددددتر مراق  یم -
خوا رت بدداش. بددا افددت فشدددددددددددددددداری کدده داره ممکندده بددار بعدددی 

 مشکل مادی براش پ ش براد. 

-  .  چش  آقای دکتر

 رو به روشنا کرد و گ ت: 

س ب ش ا - ز مدددد وارد کنردددد. بدددا نبدددایدددد بددده خودتون اسدددددددددددددددتر
اطال انر که  مرا تون دادند، شدددددددددددددددما چندی  بار دچار 
ن مالتر شدید،  س ب شتر مراق  خودتون باشرد.   چنی 

  ای خشکش را به آرایم تکان داد. روشنا ل 

 چش .  -

، پرسددددتاری که کنارش ایسدددتاده بود، دسدددشش را از  ن دکتر با رفیر
 بند رس  آزاد کرد. لبخندی زد و گ ت: 

ن برا.  به آرویم -   ش نرد. ا ه رسگرکه ندارید از تخت پایی 
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ی ن ود.   شده بود. از تهش  ختر
 به آرایم نشست. مالش بهتر

 خش. .  -

تونرد مراق  خودت باش. برادرتون خریل نگرانتون بود. یم -
 برید. 

ن آمد. ما ان با لبخند   شدددددددددددددددکری کرد و به آرایم از تخت پایی 
 دسشش را گرفت. 

ی امددا  - وقتر تو رو توی اون مددال دیددد ،  خددداروشدددددددددددددددکر بهتر
قبض روا شدددددد . خدا به داد مادرت برسددددده که تو رو چندبار 

 در اون مالت دیده. 

بددادمکون ب  آفددت نددداره. وقتر ای  موضدددددددددددددددش  بهددت تددابددت  -
 ترش.  شه، دیگه از ای  مال  نیم

ون آمددددندددد. بعدددد از انکدددا  کدددار دددای ترخرا  ردو  از اتددداق بت 
ن شدند. ما ان ن   س  مرقر کشرد و گ ت: سوار ماشی 

 بری  دوردور تا  وانی به رست بخوره.  -
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 بری .  -

ن را روشدددددددد  کرد. بعد از کیم دور  ما ان با خوشدددددددد ا  ماشددددددددی 
  ای شهر مقابل پارگ ایستاد. زدن در خرابان

،  وانی بخوری؟پراده یم -
 شی

 او و .  -

 رفدددت. پدددار  در  ر دو پرددداده شدددددددددددددددددددندددد.  وا رو بددده تددداریا یم
ن صدددددددددددند  نشدددددددددددسدددددددددددت.  اواسدددددددددددط   ته خ وت بود. روی اولی 

 ما ان کنارش نشست. آیه کشرد و به آرایم گ ت: 

، قبدددل از ای  کددده دل  یم -
 
ن رو با خواد، خودت  مددده چت 

س .   م  سشا  بتم

نگایه به صددورت کرد و ما ان شددوکه نگا ش کرد. روشددنا نر 
 گ ت: 

 بگو و خودت رو از ای   ذاب وجدان خالص ک .  -

گوشدددده لاش را به دندان گرفت. دنبال ک مات مناسددددتر   ما ان
ن نکند. سدددددکو ش یم گشدددددت تا روشدددددنا را نسدددددات به خود بدبی 

 گ ت: 
 
 طوالنن شد. روشنا با کالفا
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چه کردی که توان گ ت ش رو نداری؟ نذار باور کن  تو  -
    از  شت به  خنکر زدی! 

 ما ان دسشهاچه گ ت: 

   کرده باشدددددددد  از روی نه... ابدا... باور ک  ا ه  ر خب   -
 القه و امسددداس مسدددئولیتر بوده که نسدددات به تو در خود  

 کرد . مس یم

ن تو رو تهدید کنه و مدا  به  - چه خب  با   شددددددددددده، آرمی 
 پروپات بپرچه؟

 کنان پاسخ داد: م ما ان م 

اون روزی که رؤیا در برمارسددددددددددددددتان فوت کرد و تو مالت  -
ن با   دیدار دا  ششر . بد بود، م  و آرمی 

 روشنا با چشمان ریزشده با دقت به صور ش زل زد: 

 تا ماال نگ ته بودی؟ -

کرد ، الز   شددددددددددددددده تا توضدددددددددددددددر  در ای  مورد بد . فکر نیم -
خواسددددت  ازت م افظت مس یه برادر بزرگتر رو داشددددت  و یم

 کن . 

 اون دیدار...  -
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 ما ان با نارامتر دستر روی مو ایش کشرد و گ ت: 

خوایه امردددددددوار  بدددددداور   - ،  رکدددددداری کرد  از روی خت  کتن
 بوده نه بدج  . 

بند دلش پاره شددددددددددددددددد. فکر ای  که از برادرش    نارو خورده 
مه کرد.  مه رسی  باشد، ق اش را رسی

 هم کار کردی، ما ان؟ -

ه شددددددددد. بعد از کیم مک  که برای روشددددددددنا  ن خت  ما ان به زمی 
زیادی طوالنن شددددددددددد، ل  باز کرد و ماجرای برمارسددددددددددتان را به 

رایم تعری  کرد. روشدددددددددددددددندددددا بدددددا تتن کددددده یخ کرده بود و ق تر آ
ش،  مسددار از نگاه مت ت  پرتپش، به صددور ش زل زد. ما ان رسی

 دسشش را در دست گر  خود گرفت و گ ت: 

کرد ، با اون مرف  با   آزارت  یچ وقت فکرشدد  نیم -
 کن .  ش . فکر کرد  دار  از یه خطر دورت یم

 روشنا با بغض نگا ش کرد و گ ت: 

 کردی؟ -

 ما ان با تخس  رسی تکان داد و گ ت: 

 کن ، نه. اششباه کرد . اقرار یم -
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ی؟ م   - چطور بدده خودت اجددازه دادی، برا  تصدددددددددددددددمر  بگت 
ن رو نیم  شناش و... بهت گ ته بود ، تو آرمی 

متخسدددددد انه فکر کرد  تو به خاطر  شدددددددقر که داری، معای   -
ن رو نیم ؟آرمی   بیتن

شددددی، اشدددشباه کردی؟ چون زنت،  س چطور االن متوجه  -
ن آدِ  خوا ر  آرمیندده و یم ترش زندددگرددت بدده    بخوره، آرمی 

 خونر شد؟

س نگا ش را روی صورت او چرخاند.   ما ان با استر

طور ن سدددددددت. از نه... به جون  ایزت قسددددددد ، اصدددددددال ای  -
ن وارد مراسدددددد  شددددددد، خریل با ا  مرب  روز  قد که آرمی 

شدددددددددددشبا   برد . ا ه از زد. مرفاشدددددددددددو که شددددددددددد رد ، نم به ا
ی که االن رو فهمرد  رو یم ن فهمرد ، مرفش خالب چت 

 خود ، تورو 
 
ن باش، متر با خراب شدددددددددددددددددن زندگ مطمی 

 کرد . بازیچه نیم

 روشنا آیه از ته دل کشرد و از روی صند  ب ند شد. 

 منو بتر خونه.  -

 خواست ... روشنا باور ک  م  نیم -
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و با ل هانی که لرزشش  روشنا با چشمان پراشک نگا ش کرد 
 ق   ما ان را مچاله کرد، ل  زد: 

 دیگه  ر م نگو.  -

 ای ب ندش را به سدددددددددددددددمت در  خروهر پار  برداشددددددددددددددددت. گا 
وار ما ان به دنبالش روان شدددددددددددددد. کنارش مرکت کرد و زمزمه

 گ ت: 

ن تا ای  مد روشنا، به جاِن  ایزت، فکر نیم - کرد ، آرمی 
ازدوا  دو.اره بهت ترسرد  بعداز خاطرت رو بخواد. یم

 خرانت کنه. یهو برا   ایز شدی و خودخواه شد . 
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 با خش  غرید: 

 کنه؟از ککا مطمئتن االن ای  کارو نیم -

چون در ای  دو سدددددال اون  تنها بوده و ای   شددددد  داغونش  -
 کرده. 
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ن مرقن خوش ال باش ؟ -  باید از ش ردن چنی 

 نه... اما...  -

 امانی نداره.  -

 تونن بهش فرصت بدی تا با ات مرب بزنه. یم -

 به یکباره ایستاد. چش  در چشِ  ما ان دوخت و گ ت: 

 ر دوی شدددددددددددددددمدددا بددده یدددک انددددازه گندددا کدداریددد.  س بدده اون  -
مرد  بگو، م  قرددددددد تمو  مردای دنرددددددا رو زد . دیگدددددده 

 خوا  ببینمش. نیم

 ما ان با تردید پرسرد: 

؟ -  تمو  مردای دنرا؟ یعتن هم

 خودت فهمردی.  -

ن رسددددرد، دسددددشش را ج وی او دراز  به راه افتاد. وقتر به ماشددددی 
 کرد و گ ت: 

 کن . کن ، خود  یمماال که فکر یم -
 
 تون  رانندگ

 ما ان با نگرانن گ ت: 

کن . خوا ش روشدددددددددددددددنددددددا جددددددان م  ازت  ددددددذرخوایه یم -
 کن ، کیم آرو  باش. یم
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 با اخ  غرید: 

 سو.یچ!  -

م  و رسی
 
 سو.یچ را ک  دسشش گذاشت ما ان با درماندگ

 
ندگ

 و گ ت: 

روشدددددددددددددددنا خریل برا   ایزی. به جاِن  ایزت، از ترس ای   -
ی نگ ت .  ن  که قضاوت بدی در مورد  بکتن تا ماال چت 

ن را باز کرد و با اخ  سددددددوار شددددددد. شدددددد شدددددده را  روشددددددنا در ماشددددددی 
ن داد و گ ت:   پایی 

کتت باش.  -  به فکر یه وکرل برای رسی

 . کیم به مرفا  فکر ک ... روشنا زود تصمر  نگت   -

ه شدددده بود، پا روی پدال گاز  روشدددنا در ما  که به رو.رو خت 
د و با نر  دددددی کاب پرصدددددددانی از آن م ل دور شددددددد. ق اش تت  فرسد

 ددای بددد دنرددا در ق اش ریختدده شددددددددددددددددد. کشدددددددددددددددرددد. تمددا  مسیم
 اشکش را  س زد و فریاد زد: 

تون. خددددایدددا چددده کرد  کددده ای   مدده زخ  لعندددت بددده  مددده -
 کن . ور ؟ دار  به خوِد واقعر  شک یمخیم

 ای ما ان ق اش مچاله شددد. فریادی از ته با یادآوری مرب
 گ و کشرد. 
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ی  مرد زنددددگر   - چرا... آخدددده چرا مددددا دددان؟ م  تو رو بهتر
... یم  دونست ... خراب کردی لعنتر

دن پایش به روی پدال گاز رس شش را دو برابر کرد.   ددددددددددددددی با فرسد
کرد، افرک شددددددبانگایه را تکر.ه یمدر شددددددهری که ک  و ب ش تر 

خواسدددددددددددددددت خالب آنچه تا ای  رس ت معقول ن ود. دلش یم
 کرده بود، رفتددار کنددد. پر از خشددددددددددددددد  بود امددا از 

 
آن روز زندددگ

ن    آرمی 
ن ن ندددداشدددددددددددددددددت امدددا رفیر  از آرمی 

ن رت تیه. دیگر ن رنر
بدون مرب زدن، قابل بخشددددددددددددددش ن ود. باز    نادیده گرفته 

 بود. شده بود و ای  درد بزر 
 
 گ

******** 

سدددددددددددددده روز از زندانن کردن خودش در اتاقش گذشددددددددددددددته بود. با 
کرد اما موصدددددددد ه تما  دنرا قهر بود. نگرانن مادرش را در  یم

 نصر ت ش ردن نداشت. 

ن یم کشدداند با رفتار  ر.ار که ب   را به سددمت ما ان و آرمی 
 شد. تندی که از او بعرد بود، مانع ادامه مرب مادرش یم

،  شددددددددددددت در  خانه آمده بود و   ر سدددددددددددد
ن ه روز ما ان و آرمی 

 اجازه باز کردِن در را به مادرش نداده بود. 
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 ای پرانم گوشی او را مک ور به خاموش کردن زنگ خوردن
کرد و گوشی کرد.  ما  ا  و وا  به رفتار پرخشدددمش نگاه یم

ش اشک یم  ریخت. در تنهانی خود به مال دختر

 ما را به مان تور آی ون کشدددددددددددددداند. صدددددددددددددددای زنگ آی ون نگاه 
ج وتر از او، روشدددنا به تصدددشیر نگاه کرد. با دیدن ک ددد که در 

 شد با تعک  گ ت: تصشیر دیده یم

؟ - ن ن خانو  اومدن. قرار داشتی   آقای شکری و شهی 

  ما با تعک  رسی به چپ و راست تکان داد و گ ت: 

 نه. دررو باز ک .  -

 موص ه شون رو ندار .  -

 . آقای شدددددددددددددددکری جای پدرته. نر زشدددددددددددددددته  -
مرمتر توی دختر

 قاموس تو ن وده... 

 به اجبار دست روی دکمه مخصوص گذاشت و گ ت: 

، بگو خوابه. م  یم - ن  ر  توی اتاق، رساغمو گرفیر

 

 242#پارت
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 نالرد: 
 
  ما با درماندگ

 ای  کارت زشته، روشنا!  -

توجه به اسدددددددشرصددددددال مادر به اتاقش پناه برد. به در روشدددددددنا نر 
تکره داد و بغض راه ن سدددددددددددش را  سدددددددددددت. در آن سددددددددددده روز به 
ن شدددده بودند، فکر کرده بود. ته   راه او و آرمی 

ا
کسدددانن که سدددد

زد. فکر ای  کدددددددده تقدددددددددیر    ق اش  راس  کیتر مش  یم
 ن ودند و جان سه ن ر ای  وسط  در رفته بود... 

ش مادرش با مهمانان ناخوانده در گوشددددددددش  صدددددددددای اموالتم
ن به سمت تخشش  کو  برد. به آرایم زیر پتو پرچرد.  راسا

ی یم کردند،  وا خاید. با اینکه   ته دو  فروردی  را سدددددددددددددددتم
سدددددددددددددددوخدددت. بدددا نددداجوانمردانددده رسد بود. دلش برای خودش یم

مهر.انن که از خود به دیگران نشددددددان داده بود، مسددددددت   ای  
 مه ظ   و بدی ن ود. تنها دلخوشدددد ش ما ان شددددده بود. به 

ِت مددا ددان    پ ش چشدددددددددددددددمش فرو ریخددت. بددایددد ن و بدددی بدد
 ددا دو روی سدددددددددددددددکدده را بددا    دارنددد. ندده کرد، تمددا  آد بدداور یم

سددددددددددددددد رددد مط ق  ندده سدددددددددددددددردداه مط  . دنبددال روی سدددددددددددددددردداه خود 
 گشت. سرایه کردارش در چه بود؟یم
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ون صدددددددددددددددددددای تقددده ای کددده بددده در خورد، او را از  دددال  خود بت 
نشد رده بود.  کشدرد. چنان م و افکارش بود که  یچ صددانی 
 رسش را زیر پتو کرد. صدای مادرش را ش رد. 

 آقای شکری اجازه بدید، بردارش کن .  -

 آقای شکری با صدای ب ند گ ت: 

دون  زخ  خوردی و دون  دلددت شدددددددددددددددکسدددددددددددددددتدده، یمدختر  یم -
دون  چشددددددددددددددد  دیدددن مددا رو نددداری امددا چطور زمینددت زدن، یم

؟ یددده بدددابدددایدلدددت یم غدددافدددل،  آد، در بددده روی بدددابدددات بددداز نکتن
ش  رسش به سدددددددددددددددنگ خورده و اومده دردی از روی دل دختر

 برداره. 

خریل مال خونر نداشددددددت، فکر کن  خوا ش  می  شددددددده،  -
 رسرد. وگرنه برای  ری ادب خدمت یم

مادرش به خاطر او به دروغ متوسدددددددددددددددل شدددددددددددددددده بود. از درون 
آ  دددددی سدددددوزان به سدددددمت صدددددور ش  کو  آورد. وقتر پاسدددددخ 

 آقای شکری را ش رد. 

  رو به خونر یم م  -
شددددددددددناسدددددددددد ، خان  صددددددددددداقت... دختر

دختر  انقدر خوا ش سدددددددددددبکه که  شددددددددددده باالی رسش بال 
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مرد رو  شددددددددت ای  در شدددددددده. یمبزنه، بردار یم دون  م   پت 
 داره... نگه نیم

توانسددددددددددددددددت در  اش چکرددد. چطور یماشددددددددددددددددک دا ن روی گوندده
ون آم  مردی باز نکند. از زیر  پتو بت 

ن د. اتاقش را به روی چنی 
اش کشددرد و صددور ش را پاک کرد. دسددتر روی مو ای آشدد ته

ن س  مرقر کشددددددددددددرد و در را باز کرد. رس به زیر انداخت و به 
آرایم سددددددددددال  گ ت. آقای شددددددددددکری با دیدنش لبخندی پدرانه 

 ت شی ش داد و گ ت: 

 سال  به روی ما ت دختر .  -

 با دست به اتاق اشاره کرد. 

گت   و مرفای پدرو دی، چند دقرقه وقتت رو باجازه یم -
ی بزنر ؟  دختر

نگددایه بدده چشدددددددددددددددمددان منتظر مرد رو.رویش انددداخددت و بدده نر 
 آرایم ل  زد: 

 اخترار دارید. ب رمایرد.  -

آقای شدددددکری وارد اتاق شدددددد و با نگایه از  ما اجازه گرفت و 
در  اتاق را  سدددددددددددددددت. روشدددددددددددددددنا مشدبانه کناری ایسدددددددددددددددتاد و آقای 

ن به روی تخت د وت    شددددکری را به نشددددسددددیر
 
مندگ کرد. با رسی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 1065  

به رس ت پتو را کنار زد و آقای شدددکری نشدددسدددت. رو.رویش، 
ن انداخت و  ن ت ریرش نشست. رسش را پایی  روی صند  مت 

 به آرایم گ ت: 

ن ریخته رو تماشددددددا کنرد؟ چه  - اومدید آواری که روی زمی 
ی از م  باقر مونده که شما رو به ای  جا کشونده؟  ن  چت 

دسددت در جیاش فرو برد آقای شددکری ن س  مرقر کشددرد و 
ون کشدددددددددددددددردددد. پددداکدددت ندددامددده را روی تخددت و پددداکدددت ندددامددده ای بت 

 گذاشت و گ ت: 

اول از  مه امانشرت رو بهت بد  که فراموشددددددد  نشددددددده. بعد  -
 از رفتن  بخونش. 

ددددددددددددددتوندده، بهش برگردونرددد. م  انتظددار  یچ  - ا دده از طرب  رسد
توضدددددددددددددددیح و توجییه رو از ایشدددددددددددددددون ندددددار . زمددددانن کدددده بددددایددددد 

زد، فرار کرد. دیگه  یچ انتظاری از  یچ اد و مرب یمایستیم
ب المو ددددده کددددده ) یل موندددددده و کس نددددددار . مکدددددایدددددت اون ضن

کن ، دل موضدددددددددددددددش( م  و مونددددد  و تنهددددانی خود . فکر یم
ن و  رکس توی ای  دنرا، اششباه م ضه. دار   ن به  رچت   سیر

ی  میون ای  دنرای شدددددددددددد شغ به تنهانی خود  رو بغل یاد یم گت 
و برای خود  شدددعر بخون  و شدددمع تولد فوت کن . دار  کن  
ی ، برای ک دددددددددددد از دل و جون ، زیادی برای ک دددددددددددد یاد یم گت 
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 گددذره، دنرددا درسمددایدده نددذار .  ر چدده از  مر  یم
 
 ددای بزرگ

 به  یاد داد... 

 

 243#پارت

 

 

اش چکرد. دلش دریای درد بغضددش ترکرد و اشددا روی گونه
 فته بود، نالرد: بود. با صدانی که از بغض گر 

یه که شددما پنج سددال پ ش  - باباجون، ای  روشددنا اون دختر
بدده  نوان  روس ق ولش کردی؟ از م  یدده جز جسددددددددددددددددد 

 مت ر   ر م باقر نمونده. 

 ایش گوش داد. آقای شدددددددددکری با دقت و موصددددددددد ه به مرب
روشدددددنا به وضدددددشا سدددددنگیتن غیم بزرگ را در چشدددددمانش دید. 

شددددددرد و با صدددددددانی که چشدددددد  از روشددددددنا دزدید. ن س  مرقر ک
 لرزش نام سوسش را روشنا به خونر فهمرد، گ ت: 

نه دختر . روشدددددددنای پاک و معصدددددددو  با اون دل سددددددداده و  -
ریاش به یک خانو  م ک  و قوی تبدیل شدددددده. ات اقا نر 

 و 
 
م  ای  دختر قوی رو ب شددددددددددددتر دوسددددددددددددت دار . سددددددددددددادگ
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  ب ش از مدددددد تو بددددده اطرافرددددداندددددت اجدددددازه داد تدددددا 
مهر.ونن

شدددددددون خواسدددددددت توی زندگرت دخالت کنند و  رجور دل
ن. ای  که االن به خودت رسدددددددددددددددردی و  تو رو نادیده بگت 
فهمردی خودت دلسدددددددددددددددوز خودنر خریل  الره. تکره به 
ن زد. ای  موضدددش  م  رو   زمی 

دیگران کردن، تو رو ب شدددتر
به شدددددددددددددت متختر کرد چون یا از کسدددددددددددانن که با   ای  

 مال بِد، من ... 

ت به سمت باال کشرده شد. رسی به چپ  نگاه روشنا با مت 
 و راست تکان داد و گ ت: 

نه... م  طاقت شدددددددددد ردن یه زخ  دیگه رو ندار . نذارید  -
 شما    برا  سراه شرد! 

دار آقای شدددددددددکری بغضدددددددددش را قورت داد. با صددددددددددانی که خش
 شده بود، مرفش را ادامه داد. 

 ا ناخواسته و ندانسته با یک قضاوت دختر  گایه آد  -
تون ، رسنوشددددددت اطرافرانشددددددون رو تغیت  جم ه یم یا یک

 بدن. م  جزو ای  جور آدما . 

 روشنا آیه از ته دل کشرد و گ ت: 

 چرا؟ م  که به شما بدی نکرده بود !  -
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ددددد موت دید . بعد از اون شددددد   - ن  رسد م  تو رو توی ماشددددددی 
ددد موت   ته ی پدر.زرگت میومد و ای دو سدددده روز خونه رسد

ی ازت رفددت. وقتر رؤیددا طیم الق گرفددت، توقع داشدددددددددددددددت  ختر
 شدددددددددددددنو . یه روز برای چکار به برمارسدددددددددددددتان رفت . از قضدددددددددددددا 
آقا ارسددددددددددالن رو با ارشددددددددددرا دید . ال ته اسدددددددددد  ارشددددددددددرا رو از  یل

دددد موت نداشددددت .  شددددد رد  وگرنه م  آشدددددنانی زیادی با ای   رسد
قبال زیددداد نددددیدددده بودمش.  ر دو بددده آرایم امدددا بدددا تغت  مرب 

نککاوی کیم نزدیک شد . ارشرا به ارسالن زدن. از روی کیم
گ ت، از تو خواسدددددددددددددددتگاری کرده و مطمئنه که جواب موبت 

ه. ارسالن بهش گ ت، خریل نامرده و از  شت رو از تو یم گت 
تونه دیگه پا روی دلش بهش خنکر زده اما ارشدددرا گ ت، نیم

ون بکشددددددده.  بذاره و منتظر بمونه یه غریبه تورو از چنگش بت 
به مرفاشدددون گوش نداد  و ای  موضدددش  رو تا االن م  دیگه 

به ک ددددددددددددددد نگ ت . اینا رو به تو گ ت  که دلرل قضدددددددددددددددداوت  رو 
 ....  بدونن

 ایش چشددد  دوخت. مک  غیم که در روشدددنا منتظر به ل 
کال  مخدددددداطاش نه تدددددده بود او را ت ددددددت تددددددختت  قرار داد. بددددددا 
نگا ش او را به ادامه مرفش واداشددددت. آقای شددددکری بعد از 

اش کشدددرد و ادامه  رق کرده  مک ، دسدددتر روی پ شدددانن کیم
 داد: 
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ن بعد از  - ن  مو دیده بودید، آرمی  اون روزی که تو و آرمی 
زد دو سال با خنده و چشمانی که نور امرد توش مش  یم

به خونه برگشت. با دیدنش شوکه شد . مستقر  رفت 
ش و اونو بوسدددددددددددرد. کاری که تا اون روز نکرده  رساغ دختر

وقتر بددددا  وق گ ددددت تو رو دیددددده و قراره بددددا    در بود. 
مورد آینده مرب بزنرد، خون توی رگا  یخ زد. فکر ای  
ی و برگردی  ن رو به بازی بگت  که اومده باشی تا دِل آرمی 
ن بعد  از مال  رو بد کرد. از قبل ختر داشت ، آرمی  به شت 
از طالق بهددت زنددگ زده و تو بعددد از اون تمدداس چندددبددار 

زنددددگ زدی امددددا از ای  کدددده بدددده شدددددددددددددددهرمون  بدددده گوشددددددددددددددد ش
، دل  رو قرص کرد کدددددده یددددددا نددددددامزد کردی یددددددا  برنگشدددددددددددددددتر

 ازدوا ... 

 روشنا آیه کشرد و گ ت: 

م  توی اون شدددددددددددددددهر غری  در مال درس خوندن و کار  -
ن ا که درمورد  فکر نکردید!   کردن بود  و شما چه چت 

آقای شکری رسی تکان داد. آیه از ته دل کشرد که سنگیتن 
مسار ادامه داد: آ ش   روی ق   روشنا نشست. گرفته و رسی

ن تصددددددددددددوری در   ن   - چون ختر از مالت نداشددددددددددددت ، چنی 
ن ایسدددددتاد  و گ ت   ن ج وی آرمی  شدددددکل گرفت. برای  می 
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ای  خانواده با ما جور ن سددددددددددددت و نباید مرقن از روشددددددددددددنا 
. صددددددددد ح که بردار شدددددددددد ، دید  مسدددددددددانر به خودش 

بزنن
ون یم خواست، با زنه. دل  نیمرسرده و داره از خونه بت 

ن در گذشته از رسگذرونه بود،  مال روه خرانر که آرمی 
دو.اره رسخورده  شدده و روی تخت برمارسددتان ببینمش. 
ن برای از دست دادن تو یه بار ایست ق تر کرد و تا  آرمی 
مرز مردن پ ش رفت. خودت شدددددا دی که با مضدددددور تو 

 برگشدددددت و ماه
 
ون ایسدددددت  ا برای  واری ابه ای  زندگ

ن شد.  ، وی چر نشی   ق تر

کرد. رسی به تخیرد مرفش تکان داد. روشدددنا با دقت گوش یم
 آقای شکری ن س  مرقر کشرد. 

برای ای  کددددده از پ ش    ش رو آمددددداده کن  تدددددا دل بددددده  -
دددددددددددددد موت رو توی  بودنت نبنده، ماجرای دیدن تو و  رسد
 براش تعری  کرد  اما از مرفهانی که توی 

ن اون ماشدددددددددددددددی 
ی نگ ت ... برمارستا ن  ن ش رد ، چت 

 روشنا کیم فکر کرد و کنککاوانه پرسرد: 

ن  رس مو  دیدید؟ -  شما ککا م  رو توی ماشی 

درسددددددددددددت ج وی خونه پدر.زرگت. یه خانو     با ات بود  -
ن متوجه شد ، خوا ر  یل آقاست.   که توی نامزدی ما ی 
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 244#پارت

 

 

آیه از ته دل کشدددددددددرد و دسدددددددددتانش را روی صدددددددددور ش کشدددددددددرد. 
 وار گ ت: زمزمه

 خدای م ...  -

 دسشش را از روی صور ش برداشت و گ ت: 

دددددددددد مو   - ی  قرار بود بری  ترمینال که  رسد م  و  مه شدددددددددددت 
رسدددددددددددددرد و به زور ما رو تا ترمینال رسدددددددددددددوند. مرب شدددددددددددددما 
درسددته که ارشددرا از م  خواسددتگاری کرد اما م  قاطعانه 
جواب منقن داد . بعددددد از اون ات دددداق  یچ مردی توی 

 یمدل  ج
 
 کرد ... ا باز نکرد. م  با خاطرات  زندگ

اش چکرد را با نو  انگشدددددددت به رس ت اشدددددددا که روی گونه
 پاک کرد و گ ت: 

ن پای  شدددقش یم  - ایسدددتاد و کاش برای یکبار    شدددده، آرمی 
پرسدددددددرد. وقتر ازدواجمون به    خورد، چند روز از خود  یم

یک ماجرا رو وار منتظر بود  تا از ز.ون خودش اول   سدددددددددددددددتر
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ن دروغددده. مرب  یچ کس رو بددداور   شدددددددددددددددنو  و بگددده  مددده چت 
ن کار رو  نداشدددددددددددددت . اونکا    کنار کشدددددددددددددرد و بار دو      می 

 کرد. 

برای ای  کنار کشرد که ما ان رو نشناخته بود و فکر کرده  -
دددددددددددددد موتددده. وقتر دیدددده تو رو در آغوش کشدددددددددددددددردددده و  بود،  رسد

سدددته، تو دوناشددددکت رو پاک کرده، مالش بد شددددده. خوب یم
دی. تو رو به  ا رو نیمبه مرد نام ر  اجازه ای  لمس کردن

چشدددددددد  یه زن متخ ل دیده... ال ته  مون موقع به کران زنگ 
زندده تددا ببیندده مرب م  درسدددددددددددددددددت بوده یددا ندده. کرددان از مینددا یم

ددد موت ازت خواسددددتگاری کرده اما از جواب  شدددد رده بود،  رسد
ی رو که شددددددددددددد رد ن ه بود رو به تو اطال  نداشدددددددددددددت.  مون چت 

ن یم ن    فکر یمآرمی  کنه، تو برای انتقا  روز قبل گده. آرمی 
رو بددا خونر بددا دداش برخورد کردی تددا تالقن کدداری کدده بدده رست 

 داده رو در براری... 

 پوزخندی روی لاش نقش  ست. زمزمه کرد: 

رسی  باشدددددد  کرد  در نگاه دیگران انقدر پ رد و نر فکر نیم -
دددددددددددددد برا  و دل ن رو نر  کن  و بعد  که با وجود  مرسد آرمی 

 خنکر بزن . 

 رسش را رو به باال گرفت و گ ت: 
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ن  - ای خدا از گ شا  باش ؟ از خود  یا از تو که  مه چت 
 ات به تصدددشیر کشدددردی؟ رو بر   ره م  در چشددد  بنده

لوه از اقبال  شدددا  باشددد  یا قضددداوت دیگران؟ از سددداده
 خود  شا  باش  یا از رندی آدمای اطراف ؟

ای شددددددکری از روی تخت ب ند شددددددد. قدیم پ ش گذاشددددددت. آق
امش از روی صدددددددددددددددند  ب ند شدددددددددددددددد. آقای شدددددددددددددددکری با  به امتر

ه شد چشمانن که م تمسانه نگا ش یم کرد به چشمانش خت 
 و گ ت: 

ی ما بد ات اقات طوری کنار    چرده شددددددددددددددددد، که  مه -
ن بار ازت بخوا   قضددددددددداوت کردی . االن  اومد  برای اولی 

ی س رد، یه بار دیگه به  رس  فرصت به مرمت ای  مو 
ان کن . نیم خوا  بدی تا منه روسددددددراه، اشدددددددشبا   رو جتر

دار باشه. م  به  نوان یه ای  جدانی با اششباه م  ادامه
خوا ، بدده مرمددت اون بددابدداجون گ تنددت کدده پدددر ازت یم

ن    خ ع سدددددددددددددددالا کردی، رومو زمی 
منو یدده بددار برای دختر

 . ن مرب بزنن  و بدددا آرمی 
ن بددده انددددازه تو نیمنزنن گ  آرمی 

ای سدددختر کشدددرده سدددختر کشدددرده اما باور دار  به اندازه
 که ق اش دیگه تاب دوری از تو رو نداره. 
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روشدددنا در تنگنا قرار گرفت. نه روی ای  را داشدددت، مخال ت 
ن پ شدددددددددددنهادش را داشدددددددددددت. دنبال بهانه ای کند، نه دل پذیرفیر

مت مردی که گشددددددددت تا خود را طوری کنار بکشددددددددد که مر یم
 برایش  ایز بود، نشکند. 

ن ا دده جسددددددددددددددددارت داشددددددددددددددددت و  مراه شدددددددددددددددمددا میومددد،  - آرمی 
 اشت اما با کنار ایستادنش ای برای گ تگو  باز یمروزنه

نشدددددددددددددددون داد خریل بزدلدده. م  مردی کدده  شددددددددددددددددت پدددرش 
 ایستاده تا اششبا شش رو رفع کنه... 

 رسی تکددان داد و بددا صددددددددددددددددددانی کدده 
آقددای شدددددددددددددددکری بددا نددارامتر
 داد، مران مرفش پرید: اندو ش را نشان یم

ن نیم - رسوند. تونست براد وگرنه با رس خودش رو یمآرمی 
 اششباه ما رو تو تکرار نک  و قضاوت نک . 

ن ریخت. دردی که در صددددددای آقای شددددکری  ق اش  ری پایی 
کرد؟ درمددددداندددددده نگدددددا ش کرد. نه تددددده بود را بددددده چددددده تع ت  یم

 مانده بود چه بگشید. 

 ؟ منظورتون رو ن همرد . یعتن هم  -

مرد م قه زد.   اشک در چشمان پت 
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خواسدددددت  بهت بگ  اما ا ه سدددددکوت کن ، تو    مول ما نیم -
. اششباه قضاوت یم  کتن

 چه اششبایه؟ -

دستر روی صور ش کشرد. اشکش را پاک کرد. ق   روشنا 
ه شدددددددددددددددددد. یا در مردددان یم س بددده صدددددددددددددددور ش خت 

زد. بدددا اسدددددددددددددددتر
 مه داد. مخاطاش با صدانی خ ه ادا

از  مون روز که توی برمارسددتان تو رو دید، نر اونکه به  -
ما بگه دچار ق   درد شدددددددددددددددده بود. تا اینکه دیروز که در 
رو براش بددداز نکردی، زمدددان برگشدددددددددددددددددت بددده خونددده مدددالش 

 شه و االن روی تخت برمارستان افتاده.... خراب یم

ن تکره داد.  رنگ از صدددددددددددددددورت روشدددددددددددددددنا پرید. ت و خورد و به مت 
 اراده ل  زد: نر 

 وای خدای م ...  -

ن  داری را کنار گذاشددددددددددت. با چشددددددددددمان آقای شددددددددددکری خشیشددددددددددیر
 پراشک زمزمه کرد: 

شدانس اوردی  سدکته دو  رو رد کرد. چون مالش خوب  -
ن ود، با تاک دددددددد اومده بود. زمان برگشددددددددت توی تاک دددددددد 

 یم
 
ن رو رسیددددع مالش بد شده، راننده مردونا کنه و آرمی 
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ی از اموالش نداشددددشر .  رسددددونه. به برمارسددددتان یم ما ختر
چندبار به گوشددددد ش زنگ زدی  که آخر شددددد  یه پرسدددددتار 

 گوشی رو جواب داد و از مالش به ما ختر داد. 

 

 245#پارت

 

با شدددددددد ردن ای  ختر ق اش تت  کشددددددددرد و دسددددددددشش روی سدددددددد نه 
ن او باشددددددددد،  مشددددددددت شددددددددد. باور ای  که   ت مال خراب آرمی 

شدددددددده افتاد. زانوانش اشددددددددکش را رسازیر کرد. تما  بدنش به ر 
ن بوسه زد و با بهت زمزمه کرد:   به زمی 

 دونست ... چرا زودتر ختر ندادید؟م ... م ... نیم -

خواسددددددددددددشر  بهت ختر بدی ، شدددددددددددداید دلت نر   شدددددددددددده و به یم -
تون رو به دیدنش بری اما نه ت    جواب دادی نه در خونه

بهت روی ما ان باز کردی. ما ان امروز  ر کاری کرد بتونه 
ن مک ور شددددددددددددددددد ، خود   ختر بده، رایه پردا نکرد. برای  می 
د  ن سددت.  مزاممت  شدد . باور ک  ای  نگرانن فقط برای  رسد
با دیدن ماِل خرابت، مطمئن ، ای  دوری  ر دوی شددددددددددما رو 

ن یم ن رو برای بدددار دو  بددده مدددا از بی  بره. خددددا رم  کرد و آرمی 
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ه به ای  سدددوءت ا مات پایان  بخشدددرد. تا فرصدددت  سدددت بهتر
 بدید. 

ن دنرا را روی رسش آوار کرد. بدون  فکر از دسدددددددت دادِن آرمی 
ی ای  که کنتر  روی رفتارش داشته باشد، زار زد. مران گریه

 صدادارش زمزمه کرد: 

خدایا م  هم کار کرد ؟ خدایا چرا ای   مه مصددددددددددددددد بت  -
 باید رس  م  براد؟ 

د پاکت تما  کدورتها به آنن پر کشدددددددددددددددرد. در مران گریه به یا
ای که آقای شددددددددکری روی تخت گذاشددددددددته بود، افتاد. به نامه

 سمت پاکت نامه دست دراز کرد و گ ت: 

 ای  نامه رو...  -

از توی برمارسددددددددددددتان برات نوشددددددددددددته. امروز که کنارش بود ،  -
ون برددددار  و بدددده دسدددددددددددددددشددددت  گ ددددت ای  پدددداکددددت رو از جیاش بت 

خواسدددددددددددددددته اینو به دسدددددددددددددددشت برسدددددددددددددددون . فکر کن ، خودش یم
 نه که موف  نشده. برسو 

پاکت نامه را به صدددددددددددددددور ش نزدیک کرد. بوی ادک   دیه مات 
داد.  مان ادک تن که برای تولدش پنج سددددددددددددال پ ش خریده یم
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بود. اشدددددددددک صدددددددددور ش را خ س کرد. پاکت را باز کرد و  مان 
ن دو زانو نشسته بود، خواند.   طور که روی زمی 

 )سال  شاپر  طالنی تنها. 

. امرددددددوار  بددددددا ق دددددد  مهر.ددددداندددددت نوشدددددددددددددددتددددده  دددددا  رو لمس کتن
زنه. درد ن ودت را تو بودن رو فریاد یم انی که درد نر نوشددددددددته

کندده.  ریددان و جز خودت،  یچ واژه و  یچ شدددددددددددددددعری پر نیم
 است گ ،  اشقت  تا ته دنرا. ای  ق   ناسور سالپروا یمنر 

.ددت تهدده، متر ا دده مورد غضددددددددددددددداددت بدداشددددددددددددددد . در غر برای تو یم
ن . اشدددشباه کرد  دو نگا ت سدددوخت  و ای  رو مقر برای تو یم

و مسدددددددددددددت    ر  ذانر  سدددددددددددددت . چه کن  که ای  دِل دیوونه، 
دیگددده تددداب دوری ندددداره. ای  دنردددا بددددون تو دنردددای سدددددددددددددددرددداه و 

 ای زیادی با خاطراتت رس کرد . ماال زشددشره. روز ا و شدد 
ت خونه با ق تر  اشدددددد  و روی سددددددراه با تمو  ق ب  اومد  دِ  

 دددا روی ق ب  تدددا بگ ، لمس ک  ای  غ   شدددددددددددددددقر کددده سدددددددددددددددددال
تو  ای سدددددددددددددددخت و رسد نر کنه. لمس ک  ل ظهسدددددددددددددددنگیتن یم

ی زندگر  بودن رو تا ب هیم تو تنها درد نکشددددددددددردی. ای بهانه
 و دنردا برا   یچ ارزشی ندداره. امردد  بده ق   نر 

 
تو ای  زنددگ

ِل پریشان باز دمهر.ون و دل پاکته تا دری به روی ای  خسته
کتن و از ای  سددددددددددددد ول ان رادی نکا ش بدی. امردوار  تنها یه 
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ان مافات به  بدی و م  رو منت دار دِل فرصدددددددددددددددت برای جتر
، شاپر  طالنی م . 

 مهر.ونت کتن

.(اون که درفراقت چون شمع یم  ن  سوزه، آرمی 

 ر خط را با چشدددددددمان پراشدددددددک چندبار خواند. وقتر به ک مه 
   تبدیل شددددددد. دردی که آرامش به    یآخر رسددددددرد، گریه

ن کشدددددددددددددددرددده بود را در تددک  ددای نددامدده مس کرد. تددک واژهآرمی 
کرد. چه درد سددددددددددددددوخت و  اشددددددددددددددقر یمانگار خود او بود که یم

گ را  ردو تکر.ه کرده بودند! در باز شدددددددددد و مادرش با  مشدددددددددتر
 نگرانن وارد اتاق شد. 

 خدا مرگ  بده، هم شده؟  -

ن زانو  زد و کنارش نشددسددت. دسددشش را  آقای شددکری روی زمی 
 اش گذاشت و با مهر.انن گ ت: روی شانه

ه  - گریه نک  دختر . وقتر تا ای  مد  اشددددددددددددددد   مرد، بهتر
و  کنرد. م  گذشددددددددددته  ا رو دور بریاید و دو.اره از نو رسی

ن یم ن بار تضددددددددمی  ددددددد  رو برای اولی  د  ا ه کن . قول یم رسد
آزاری یه بار، فقط یه بار پاشدددددددو کج گذاشدددددددت یا ا یت و 

به تو رسوند، خود  مسا ش رو ک  دسشش بذار . ا ه 
ن ل ظه م   ن بدی از  می  جواب موبت به  شددددددددددددد  آرمی 

ایسدددت .  مون طور شدددد  و چون کوه  شددددشت یمپدرت یم
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ن سددددددددخت گرفت  برای تو دو برابر سددددددددخت  که برای ما ی 
.  ار ،  رهگت  . نیمیم  ای سختر بک ی

ه شددددده ن خان  با   ما مات و م هوت به آن دو خت  بود. شددددهی 
 ا پیوسددددددددت. به آرایم زمزمه چشدددددددددمان خ س از اشدددددددددک به آن

 کرد: 

ق ول ک  دختر . به و  خدا خریل مارو دوست داشت  -
ن رو برای بار دو  به ما بخشرد. باور دار   ش   که آرمی 
ددددددددددددد  رو به ای  دنرا وصددددددددددددددل کرده، ا ه از تو ناامرد  تو،  رسد

 .. آد. دون  چه بالنی رسش یم شه، نیم

 ا به آرایم از روشدددددددددددنا با گریه رسش را باال گرفت. با دیدن آن
ن ب ند شددددددددددد. با بغض خ ه ای که صدددددددددددایش را کنندهروی زمی 

 دار کرده بود، نالرد: خش

ن نتونسدددددددت   - ن نابود شدددددددد ، م  بدون آرمی  م  بدون آرمی 
ن براد، م    نرما  داشدددته باشددد . ا ه بالنی رس  آرمی 

 
زندگ

 مون . زنده نیم

ن  خان  با گریه به سددددددددددمشش آمد و اورا در آغوش پرمهر شددددددددددهی 
 خود کشرد. صور ش را بوسرد و با گریه ل  زد: 
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. الیه که خوشدددددددددبخت تون  - قر.ونت  شددددددددد  که انقدر خونر
 رو ببین . 

 

 246#پارت

 

 

 ما ت ت تختت  فضدددددای ماا  با چشدددددمان پراشدددددک ج و رفت. 
ش را بوسرد و گ ت:   دختر

د ، فردا روز  توسدددددددددت. خدا پاداش صدددددددددتر و بهت قول یم -
ب ن شددددد  شدددددکیبای ت رو داد. االن به ای  ضن المول، پایی 
 سره سپرد است، ایمان پردا کرد . 

 ای مادرانه و پدرانه، روشددنا نگران و در مران اشددک و لبخند 
 مضطرب دور خودش چرهن زد و گ ت: 

ن بر . دل  آشش.ه.  -  باید به دیدِن آرمی 

 کری لبخند زد. آقای ش
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نگران نباش. چون به موقع به دادش رسددددددددددددددردن، شددددددددددددددکر  -
ش گ تددده بدددایدددد آنژیو  خددددا االن مدددالش خش.ددده. فقط دکتر

  شه، دو تا از رگای ق اش گرفته اما.... 

ن خان  دنبال مرب  مرسش را گرفت و ادامه داد.   شهی 

ن رسی  کرده بود، فقط با ق ول  شددددددددددددددقش از طرب  - آرمی 
 ریل ناامرد شده. ده. ختو، آنژیو انکا  یم

تاب دیدار یار بود. با شدددددددددددددد ردن ق   روشدددددددددددددددنا تت  کشدددددددددددددددرد. نر 
 ای آقای شدددددددددددددددکری و خواندن آن نامه ق اش به تکاپو مرب

گرفت. دسدددددددددددددددتر روی صدددددددددددددددورت رسخش ی یار یمافتاد، بهانه
 کشرد. با خکالت و رسی  گ ت: 

ن االن آماده یم -  ش . ا ه اجازه بدید، م   می 

دادند و از اتاق خار  شدددددددددددددددند.  ر سدددددددددددددده با لبخند رسی تکان 
آخری  ن ر آقای شدددددددددددددددکری بود. مکتی در آسدددددددددددددددتدانه در کرد و 

 گ ت: 

دونسدددددددددددت  رومو به جون  ایزت تا آخر  مر  نوکرت . یم -
ن نیم ندازی. ممنون که باور  رو نسددددددددددددات به خودت زمی 

 خراب نکردی. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 1083  

روشددددددددنا لبخندی زد و آقای شددددددددکری با خرا  آسددددددددوده از اتاق 
طور آماده شددددددددددددددد و به رس ت از اتاق خار  شددددددددددددددد. ن همرد چ

ونی جدددادونی در پدددا دددایش مس یم ون رفدددت. گونی نت  کرد. بت 
 سوزان، است  

ن ت ش را در آ ش  شقر ت  و تاب دیدِن آرمی 
ی خود خاموشدددددددش کرده کرد، آ ش   شدددددددقر که مدتها با اراده

گذشددددددت. گونی بود و به آنن ز.انه کشددددددرد. زمان به سددددددختر یم
تر شددددددددددددددددده بود. بدددنش از   او  کولتر و ق ددمسدددددددددددددددت  طوالنن 

س و اضطراب ر ایش  گرمای زیاد به  رق نشسته بود. استر
کرد. در طول مسدددددددددددددددت  چندددبددار بغض کرد و ندداخواسدددددددددددددددتدده نیم

ن را روی تخت اشددددددددددکش جاری شددددددددددد. فکر ای  که دو.اره آرمی 
د.   برمارستان ببیند، ق اش را فرسی

 به برمارستان رسردند، نر 
ن وقتر را باز  قرار و  کول در ماشی 

 کرد. آقای شکری با لبخند گ ت: 

دن. بذار با  ایز  صدددددد ور باش. ای  جوری که را ت نیم -
    بری . 

 زده گ ت: خکالت

 چش .  -
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ن وارد  وقتر  مه پراده شددددند، شدددانه به شدددانه پدرو مادر آرمی 
برمارسددددتان شددددد. آقای شددددکری با نگهبان کیم صدددد بت کرد و 

 ن داد و گ ت: تراو  ک  دسشش گذاشت. نگهبان رسی تکا

 فقط زود برگردید.  -

تدداب بود و راه داشددددددددددددددددت. ق اش نر انگددار روی ابر ددا قددد  بر یم
. وقتر  شددددددددددددددددت در اتدداق مراقبددت  ددای وی ه ایسدددددددددددددددتدداد. طوالنن

.ان ق اش به  زار رسدددددددددرده بود. مس یم .ان ضن کرد با  ر ضن
کندد. وقتر بدا  رکان زیاد از  ایش برخورد یمق اش بده دندده

، اجازه مالقات د د، پرسددددددددددتار با دیدن پرسددددددددددتار خوا ش کرد 
 اش گ ت:  ای رس  و ور  کردهپ  

 نسبتتون با برمار چره؟ -

 بدون درنگ پاسخ داد: 

 نامزدش .  -

 لبخند روی ل  پرستار نقش  ست. 

 شما روشنا  سشرد؟ -

 شناش؟ب ه. شما از ککا منو یم -

ن خوابرده   او را به سددددددددددددددمت تختر که آرمی 
پرسددددددددددددددتار با مهر.انن

 دایت کرد و گ ت: بود،  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 1085  

وقتر به ای  جا رسددددرد، نرمه  وش بود. مدا  اسدددد  شددددما  -
 زد. رو صدا یم

ن که شدددددد نگ ن به بیتن با دیدِن آرمی  اش وصددددددل بود و  ای سددددددتر
اش متصددل بود، چون شددداپرگ ر ا از  انی به روی سددد نهسدددر 

ن با دیدنش،   ر باید و نبدایدی به سدددددددددددددددمشش پرواز کرد. آرمی 
اش با چشدددددددددددددددمان پرسدددددددددددددددتاره لبخند روی لاش نقش  سددددددددددددددددت. 
 کرد. مشتاقانه مرکا ش را تماشا یم

 وقتر کنار تخت ایستاد، با چشمان پراشک گ ت: 

 چه کار با خودت کردی، په وون پ به؟ -

ن لبخندزنان پاسخ داد:   آرمی 

 آنچه با م  کرد، غ   ش  و دوری تو.  -

ه و تورو روی تخت برمارستان نبینه.  -  روشنا بمت 

م  ماضن   زار بار برات بمت   اما خش  خدا نکنه  شق .  -
  ای طالی ت نر ته.. روی بال

 

❤❤❤❤ 
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 ایزان پارتهای آخر رو در نش.ت بعد مرذار  نتونست  ب شتر 

 ��از ای  تایپ کن . 

 

 247#پارت

 

 ر دو در سکوت به چشمان    زل زدند.  زار مرب نگ ته 
ن کیم باال آمد. در چشدمانشان مش  یم روشنا زد. دسدت آرمی 

ن برد و روی سدددددد نهنر  اش گذاشددددددت. صدددددددای پروا رسش را پایی 
.دددددان ق اش، ق ددددد  نر 

ن ضن تدددددا ش را آرا  کرد. دسددددددددددددددددددددت آرمی 
 وار روی رسش نشست و زمزمه کرد: نوازش

سددددددددددددددده  م  از تو نگدددداه مهر.ونتدددده و سددددددددددددددده  تو از م  ق دددد   -
  اشق . 

 م  قر.ون ق    اشقت بر  که به ای  روز افتاده.  -

. قول یمدردش تو بود - د ، نگا ت با ی و درمانش    تونی
 م  آشتر باشه تا دو روز دیگه ص یح و سال  کنارت . 

خریل نامردی که ای  جوری م  و به آشددددتر وادار کردی. از  -
 جا  زار بار مرد  و زنده شد . خونه تا ای 
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منده. با ای  که ای  بار نامردی ، دسددددددددت خود  ن ود و   - رسی
ن که تو رو با   م  آشتر داد، خوش ال .  می 

  ر دو خندیدند. پرستار با خوش ا  گ ت: 

ن  شددقر که به    دارید، قهر بودی ؟ خریل  - شددما با چنی 
  کیبه. 

ن کیم فاص ه گرفت اما دسشش را درون دست  روشنا از آرمی 
خود نگه داشدددددددت.  ر دو به پرسددددددددتار نگاه کردند و با صددددددددای 

 ا نزدیک شددددددددددددددددد و آنب ند خندیدند. رسپرسدددددددددددددددتار با اخ  به 
 گ ت: 

ن  - ه؟ ای  برمددددار مددددالش مسدددددددددددددددددددا ددددد چنی  ای  جددددا چدددده ختر
 مالقانر ن ست. 

 پرستار او  با لبخند گ ت: 

، از وقتر ایشددددددون رو دیده، مالش  - نامزدشدددددده خان  بورانن
 خریل بهتر شده. 

 رسپرستار اخیم کرد و رو به روشنا گ ت: 

ا دده واقعددا مددال نددامزدتون براتون مهمدده، ازش فدداصددددددددددددددد دده  -
 ید. با وضعیتر که ایشون داره،  رکان براش سمه. بگت  
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ن زیر ل   روشدددددددددددددددنا به رس ت از تخت فاصددددددددددددددد ه گرفت. آرمی 
 زمزمه کرد: 

  اشقت .  -

-  .  م  ب شتر

 نوکرت  به موال.  -

دِل روشددددددنا غنج رفت. یاد ایا  گذشددددددته افتاد. لبخندش  م  
 ب شتر گرفت. 

-  .  آقانی

 رسپرستار گ ت: 

ون  - بریدد. برمدار بدایدد برای آنژیو  ر چده زودتر از اتداق بت 
 آماده شه. 

ن پرسرد:   رو به آرمی 

، نامزد  اجازه برای آنژیو یم - دی؟ از صددددد ح به  مه گ تر
 ر  اتاق  مل. براد، یم

ن با لبخند رسی تکان داد و گ ت:   آرمی 

 ب ه، راضر .   -

 روشنا با نگرانن گ ت: 
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 آنژیو خطری نداره؟ -

ندرسددددد ییه به روشدددددنا رسپرسدددددتار ابرونی باال داد و نگاه  اقل ا
 کرد. 

ا ه آنژیو نکنه خطر مدا  بیخ گوشددددددددشدددددددده. با آنژیو خطر  -
جا رو تر  کنر . لط ا شما    زودتر ای رو ازش دور یم

 کنرد. 

س با   دلشددددددددددددددوره اش شددددددددددددددد. لاش را با ز.ان تر کرد و اسددددددددددددددتر
 پرسرد: 

امت و نقا ت  - م شدددددددددددددددده کیم توضدددددددددددددددیح بدید؟ دوره اسدددددددددددددددتر
 چقدره. خریل نگران . 

ه، به  نگا  سددکته ق تر ت ت آنژیشپالسددتر قرار یم وقتر  - گت 
  س از آن طوالنن 

 
 ۶تره و شددددددددداید تا در ای  صدددددددددورت خسدددددددددتا

داشدددددددددددددددته باشدددددددددددددددده چون ای  مدت زمان برای    ته    ادامه
 از سکته ق تر الز  است. 

 به ودی ناشی

؟ا ه سکته نیم -  کرد، هم

ه تونسدددددددددددددت یه روز بعد به م ل کارش برگرده. متخسددددددددددددد انیم -
ای که رد کردن، جوون . ایشون خریل برای ای   مل و سکته
 باید خریل مراق  خودش باشه. 
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 بالنی رسش براد؟ -
ن  آخه چرا باید در ای  س  چنی 

نگرانن روشدددنا برای رسپرسدددتار قابل در  بود. ب شدددتر مواقع با 
ن سشاالنر رو.رو یم  شد. چنی 

فشددددددددددددددددار خون بداال، چرنر خون بداال، اضددددددددددددددددافه وزن زیاد،  -
، انزوا و دوری 

 
دددددددگ ، دیابت، افرسد ن فعالرت بدنن نداشدددددددیر

ن که با    از اجتما  و سدددددددرگار کشدددددددردن،  وامیل  سدددددددیر
ی کرد. ا ه شما برماری ق تر یم شه و باید مراقبت ب شتر

جا رو تر  به سددددددددددالمتر ایشددددددددددون  القه دارید، زودتر ای 
 کنرد تا ما به کارمون برسر . 

ن نگ اه کرد. سددددده گاینه آخر روشدددددنا با نارامتر به صدددددورت آرمی 
ن صددددددددادق بود. با ط   گ ته  ای آقای شددددددددکری در مورد آرمی 

ای  که خداماف ن برایش سدددددددخت بود، دسدددددددتر تکان داد و با 
 نگایه  اشقانه به آرایم کنار گوشش ل  زد: 

ا ه  اشقیم خریل زود خوب شو، منتظرت . ا ه ای  بار  -
! دیر.رانی دیگه روشنا رو ای  جور ص ور کنارت نیم  بیتن

 

 248#پارت

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 پروانه قدیمی                                                                                   شاپرک تنها   

EXCHANGE GROUP| 1091  

 

تو    چدددددانی خوش  طرت رو د  ک  تدددددا م  برسددددددددددددددد .  -
دونن که چای رو خوش رنگ و خوش  طر دوسددددددددددددت یم

 دار . 

ای که داشددددشند برای    ای روی  وا، از  مان فاصددددد هبوسدددده
فرسددددددتادند. روشددددددنا با ق تر پرشددددددور و د  پرامرد از اتاق خار  

نهایت نر  داشددددددددت. مال دلششددددددددد. انگار روی ابر ا قد  بریم
ن  خوب بود. لبخند روی لاش مک شدددددددددددددده بود و قصدددددددددددددد رفیر
نداشت. با خوش ا  به سمت آقای شکری رفت و با  وق 

 گ ت: 

ن راضن به آنژیو شد.  -  آرمی 

 ای بررسش زد و گ ت: آقای شکری بوسه

 ممنون که ای  لط  رو در مق  کردی.  -

ن تکدددددده - ای از وجود  ای  لط  رو برای خود  کرد . آرمی 
که خاری به پاش بره شده. درسته دلخور بود  اما تصور ای 

 کنه.    م  رو دیوونه یم

ن خان  صور ش را بوسرد و با لبخندی مادرانه گ ت:   شهی 
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 شددددددددد  شدددددددددما توی ای  زمونه کرمراسدددددددددت. از ازل  روس  -
 .  خود  بودی و  ستر

ن اطال ات کامل در مورد آنژیوی  آقای شددددددددددددکری بعد از گرفیر
ن از پزشک مع   ا گ ت: الج به آنآرمی 

باید بری  خونه. فعال کاری با ما ندارن. فردا صددددد ح  مل  -
 دن. رو انکا  یم

 ر سددددددددددددددده با لبخند و امرد به فردای بهتر برمارسدددددددددددددددتان را تر  
، ما ان به آن ن  ا رسدددددرد. با کردند. زمان سدددددوار شددددددِن ماشدددددی 

ن شددد.  ر چه ما ان  دیدن ما ان به مالت قهر سددوار ماشددی 
رد، پاسدددددخ نداد. دلش گرفته بود. از ما ان اسدددددمش را صددددددا ک

توقع آن  مل را نداشددت. کار ما ان با   شددد، دو سددال در 
ن   با آرمی 

 
تنهانی و غ  دوری خود را غرق کند و از لذت زندگ

ن را شدددددددد رده  دور بماند. وقتر از ز.ان آقای شددددددددکری مال آرمی 
د و  بود، ق اش از جددا کنددده شدددددددددددددددددد. مدداضن بود،  زار بددار بمت 

ن   ا به خاطر رفتار زنده باشددددددد. مال خراب  ر دوی آن آرمی 
کشدددددددددددرد تا مسدددددددددددشبدانه ما ان بود. ما ان باید کیم نارامتر یم

 مسا ش را  سشیه کند. 

** 
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صدای  اقد برای بار سو  در گوشش پرچرد. انگار از  شت 
 کرد. ابر ا به آن س ره  قد زیبا نگاه یم

 پرس ، وکر  ؟ روس خانو  برای بار سو  یم -

دار لباس  روسدددش مشدددت شدددد. ک  دسدددشش روی دام  پ 
ن  اشدددددددددددقانه به   ر دو دسدددددددددددشش به  رق نشدددددددددددسدددددددددددته بود. آرمی 
س  صددددددورت زیبای  روسددددددش زل زد. با دسددددددتر لرزان و پراسددددددتر
جعبه طال را روی دام ش گذاشددددددددددددددت و کنار گوشددددددددددددددش زمزمه 

 کرد: 

ای کدده تو مکدد  بدده فکر دل دیووندده من  بدداش.  ر تددانردده -
، برا  یه یم  گذره. ق ب  داره از کار مر ته. سا ت یمکتن

س زیادی را ت مل  انگار ز.انش ق ل شدددده بود. از صددد ح اسدددتر
کرده بود. تما  مدت زمانن که در آرایشدددگاه نشدددسدددته بود را با 
اضدددددددددددطراب شددددددددددددید گذرانده بود. فکر ای  که باز تنها بماند و 
ات اقات گذشته تکرار شود، آن ل ظات را برایش به جهنیم 

تبدیل کرده بود. چشدددددمانش از شدددددوق شددددد ردن مرب  سدددددوزان
ن پر اشک شد. زیرل  زمزمه کرد:   آرمی 

 خدا نکنه.  -
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ه   ن خت  نگاه از سددددددددددد ره  قد گرفت و به چشدددددددددددمان نگران آرمی 
شدددددد.  نوز آتار برماری کامل برطرب نشدددددده بود اما در لباس 

ی ک  نداشدددددددت.  ای خوشدامادی از مانک  ن ت پ اروپانی چت 
ای داشدددت و  پر از شددددور و شدددوق قهوهدور چشددددمانش  اله 

ن با التماس ل  زد:   بود. آرمی 

 بگو ب ه.  مه منتظرن.  -

ن خددان  و مددادرش و  گیج و منددگ بدده اطراب نگدداه کرد. شدددددددددددددددهی 
ن  ه شددددددددددددددددده بودند. ما ی   به او خت 

فرناز با  وقر توأ  با نگرانن
 کنارش ایستاد و گ ت: 

ات  روس خانو  بگو ب ه و دامادمون رو از ای  برز  نک -
 بده. 

ن دانه  آرمی 
 ای درشت  رق نشسته بود.  اقد روی پ شانن

 گ ت: 
 
 با کالفا

  روس خانو  وکر  ؟  -

 آب د انش را قورت داد و به آرایم ل  زد: 

 ب ه.  -

ن در فضدددددا  به یکباره صددددددای ِکل کشدددددردن مادرانه  ما و شدددددهی 
ن ن س  ن  مهای آن دو ِکل کشدردند. آرمی  پرچرد. مینا و ما ی 
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با دسدددتما  که در دسدددت داشدددت،  رق روی  مرقر کشدددرد و 
 اش را پاک کرد. وقتر  اقد گ ت: پ شانن 

 آقا داماد وکر  ؟ -

 نوز مرب  دداقددد تمددا  نشددددددددددددددددده، ب دده ب ندددی گ ددت و  مدده بددا 
شددوق برایشددان ک  زدند. نگاه روشددنا روی صددورت  شدداش و 
مهر.ددددان مددددا ددددان چرهن زد. از ای  کدددده مددددا ددددان را بدددده التمدددداس 

نارامت بود. ما ان  مان روز تا د  واداشدددددددددددددددته بود، از خود 
خانه  شددددت رسشددددان آمده بود. درسددددت د  در خانه را را ش 

 را سد کرده بود. با التماس گ ته بود. 

دون  اشدددددددشباه کرد . ای  از ژن مردسددددددداالری که روشدددددددنا یم -
ه. فکر یمسددددالها در خون ما بوده رسچشددددمه یم کرد ، گت 

یر و از ای  کار درسدددددددددددددددتر انکا  داد .  ذرخوایه منو بهذ
برز  نکات  بده. به جوِن  ایزت سددددددددددددددده شدددددددددددددددبه خواب و 

 خوراک ندار . 

رم  و پرخوا ش با ته ری ددی روی صددور ش نشددان چشددمان نر 
 
 
اش اش داشدددددت. آقای شدددددکری دسدددددت روی شدددددانهاز آشددددد تا

 گذاشت و گ ت: 

  دل دریدددددانی تو یم -
تونددددده ای  جمع خدددددانواده رو بدددددا دختر

 س م  تت رو یه خوشی و شدددددددددددددددادی کنار    نگه داره. 
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دارت باشر . ی ما بک  تا منتبار دیگه شامل مال  مه
ببخش تدددددددا روزای خوش رو بدددددددا  مرایه برادری کددددددده از 

. االن  مه ما یه یمجونت براش مایه  ، بگذرونن  اشدددددددددددتر
 ای . خانواده

  انی که ش رد به ما ان نگاه کرد و گ ت: با مرب

ال سددددددددده شددددددددد  نخوابردی و نارامت بودی، م  چهارسددددددددد -
خواب وخوراک نددداشدددددددددددددددت  و ندددیدددی؟ کدداش برای مرف  

ا  قا.ل بودی.   امتر

 

 249#پارت

 

 

اشدددددددددشباه کرد . م  برادری ب د ن ود  تازه سددددددددده چهار روز  -
کشدددددددددددددددرددددددد . انقدددددددر بود نقش یدددددده برادر رو بدددددده دوش یم

چشددددددددددددددددمددددددددات پراز غ  بود کدددددددده دل  رو خون کرد. دل  
خواسدددددددددددددددت ک ددددددددددددددد آزارت بده. ای  اشدددددددددددددددشباه رو پای نیم
 دی  بذار. ناب 
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ن کیندده و  لبخنددد روی لاش نقش  سددددددددددددددددت. بعددد از دیدددن آرمی 
خواسدددددددددددددددددددددت برادر کددددددددورنر در دلش نمددددددداندددددددده بود. فقط یم

ش را ت  ره کند.   بزرگتر

یط  ذرت رو یم - پذیر  که سدددددددددددددداقدوش خونر برای به رسی
 .  آرمین  باشی

مدددددا دددددان بدددددا  وق او را بددددده آغوش کشدددددددددددددددردددددده بود و دور خود 
ن و مینا و کران از  چرخانده بود. از  مان روز  به  مراه ما ی 

 یچ کما دریددددغ نکردند تا در  ری ده روز مراسددددددددددددددد   قد و 
 روسددددددددددددددد شدددددددددددددددان به تمر ب شددددددددددددددد ند. در ای  فاصددددددددددددددد ه مراسددددددددددددددد  
خواستگاری مینا با  مرایه پدرو مادر  کران و آقای شکری و 
ن انکا  شدددد. آقای شدددکری و برادرش توانسددشند نظر پدر  آرمی 

ری ج   کنند.  مه منتظر مراس  مینا را در ج سه خواستگا
بران که به خاطر مراسددددددددددددددد   روش روشدددددددددددددددنا به   ته بعد ب ه

 افتاد، بودند تا زمان مراس  نامزدی آن دو مشخا شود. 

ی که رو.رویش قرار گرفت، نگاه کرد.  با اشددددددددددداره  اقد به دفتر
س و اششراق به تندی تما  ص  ات را  با دستر لرزان از استر

ن  اقد  مه اقوا  اطرافش را گرفتند و امضدددددا کرد. بعد از  رفیر
، شدددددددددادی آن دو را تکمرل کردند.  ن یک گ یر با دادن  دیه و تتر
برخالب آن چه از آن وا مه داشدددددت، مراسددددد   روش خریل 
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خوب برگذار شدددددددددددددددد. تما  مدت لبخند روی لبان  ردو نقش 
 سدددددددددته بود. روشدددددددددنانی که به آرایم معروب بود تا آخر شددددددددد  

ان مک س پددایکونر کرد و شددددددددددددددددادی ق تر خود را   مهددای دختر
 نشان داد. 

آخر شددددددددددددددددد  بددا  مرایه و بدددرقدده مهمددانددان بدده خدداندده بخددت پددا 
گذاشددشند. به جای پدرش ما ان دسددتانشددان را در دسددت    
قرار داد و روشنا جای خا  پدر را با ن  اشا بروز داد. دلش 
ش  دددددت به دِل د ای خت   وای پدرش را کرده بود. تا ابد مرسد

 د. مانیم

ن س  مرقر کشددددددددددرد و با لبخند وارد ک به  شددددددددددقش شددددددددددد. به 
ن مراسددددددددددددددد  داشدددددددددددددددشنددد و دوران خدداطر  ک دده ای کدده برای گرفیر

کردندددد، بددده  مدددان نقدددا تر کددده بدددایدددد در کندددار    آن را یط یم
وامد آپارتمان آقای شدددددددددددکری  سدددددددددددنده کردند تا بعد از دوران 
 خود پردددا 

 
نقددا ددت بدده فرصدددددددددددددددددت جددای دیگری را برای زندددگ

   کنند. 

ن با نگایه که از اشددددددشراق   کنار تخت ایسددددددتاد. آرمی 
 
با خسددددددتا

 به اشک مای  شده بود، کنارش ایستاد و گ ت: 
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چقدر خوشدددددددددددگل شددددددددددددی، شددددددددددداپرک . فکر دِل برچاره منو  -
ی  شد  زندگرمه،  ن ما  که بهتر نکردی؟ امش  در  ی 

 ش  شکنکه روه منه. 

 اش نشاند و گ ت: ای روی گونهروشنا با  ش  بوسه

ن م  ق - ر.ون اون دلددددت بر  کدددده تددددا یدددده مدددددت از  مدددده چت 
ن م رویم و  خودت یم  سدددددددددددددددالمترددددت از  مدددده چت 

دونن
، صددددددتر مه  تره. ا ه خودت برای  روش  ک ه نداشددددددتر
 گرفتر . کردی  بعد از دوره نقا ت  روش یمیم

دسدددددددددددشش را دور کمر روشدددددددددددنا م قه کرد و او را به خود نزدیک 
 ند و گ ت: اش نشاای روی پ شانن کرد. بوسه

ن  - کدده کنددارت ن س دیگدده طدداقددت دوریددت رو نددداشدددددددددددددددت .  می 
بکشددددد  و با صددددددای ن سدددددات بخواب  و زمان بردار شددددددن ای  

 تر از م رومیتامه. چشمای زیبا رو ببین ، برا  مه 

خوای برای ای  که ا یت ن ی توی اتاق کناری بخواب ؟ یم -
... یم  ترس  کنارت باش  نتونن

ن برد و  ای داغ و سددوزان مرب  اشددقانه با بوسددهرسش را پایی 
را در د دددددانش م سدددددددددددددددور کرد. تپش ق ددددد   ردو بددددداال رفدددددت. 
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مرارت بدن روشدددددددنا به سدددددددمت صدددددددور ش  کو  آورد و رس  
 شد. رسش را کیم  ق  برد. ن س  مرقر کشرد و گ ت: 

  ات تنگ شده بود. دل  برای بوسه -

 من .  -

 توی غر.ت چطور تونستر دوو  براری؟ -

ای که افرسدده و خسدته بود  که اونکا فقط به اندازه انقدر  -
ون یم کرد  بدددا رفت . یددده مددداه کدددار یممک ور بود  از خونددده بت 

کرد .  مون مقوق سدددددددددددددددده ماه توی خونه خودمو زندونن یم
ای که با خود  برد  رو به فنا داد . بابا خریل ب شددددددددددتر رسمایه

رو دوو  توی ای  مدت سدداپورت  کرد تا تونسددت  ای  دو سددال 
 برار . 

 گردی سو.د؟گ بریم  -

 لبخندی زد و گ ت: 

ن که دکتر اجازه بده، برای ماه  سل با   یم -  ری .  می 

 روشنا با  وق گ ت: 

؟ تدددددو کدددددددده یمجدددددددددی یم -
 
ری و زود گددددد ددددتر خدددددودت یمگ

 گردی! بریم
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 با انگشت روی صورت روشنا را لمس کرد و گ ت: 

 تو فکر ک  بتون  یه روز بدون تو رس کن .  -

 و شددددددردانی در نگاه  ر دو 
 
ه شدددددددند. دلدادگ  ر دو به    خت 

ن دو.اره در آغوش گرمش   ران بود. با مرکت دسدددددددددددددتان آرمی 
ددت فرو رفت. شددد ردن صددددای ق اش برای او که سدددال  ا مرسد

 بود. دسددت 
 
شدد ردن صدددای ق اش را داشددت، سددم ونن زندگ

ن شدددددددددددد. زیر گوشدددددددددددش  ن روی کمرش باال و پایی  نوازشدددددددددددگر آرمی 
 رد: زمزمه ک

خوا  تو بددا م  چدده کردی کدده جددان و جهددان  شدددددددددددددددددی. یم -
تالقن تمو  ای  سددددددددددددددددددداال کددددده از    دور بودی  رو بکن . 
م اله یه روز رو بدون تو بگذرون ، ن سدددددددد . تالقن تمو  

یتن که یم تونسشر  کنار    داشته باشر  اون روزانی شت 
 آری . ق وله؟و نداششر  رو در یم

 

 250#پارت

 

 

 ق ول.  -
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ن امشددددددددد  کنار    یم - خوابر  و از ل ظات کنار  س از  می 
ایط لذت یم  بری .    بودنمون به نسات رسی

 روشنا لبخندی زد و گ ت: 

 دکتر گ ت، ممنو ه.  -

ن خندید و گ ت:   آرمی 

 ای لذت برد. تو پایه باش، باق ش با م . شه طور دیگهیم -

ای  پایه -  ا . م  تا ته دنرا در  ر رسی

وش بگت  و برا با    یه فر   تماشددددا کنر . آرزوی زود برو د -
یه فر   دیدن با تو به دل  مونده. اون زمان که نامزد بودی ، 

ی مددا برددانی داد تو بدده خونددهبددابددای خدددابرددامرزت کدده اجددازه نیم
 که بتونر  تنهانی فر   ببی ر . 

 روشنا با  وقر دستانش را به    کش.رد و گ ت: 

لباسدددد  رو در برار . سددددنکاقای توی  الره.  س کمک  ک  تا  -
 تونر  فر   ببی ر . مو ام  در براری تا نر  سا ت دیگه یم

 من  وسایل پذیرانی رو آماده یم -
 کن . تا تو ممو  کتن

 غدددذانی  -
ن پدددذیرانی الز  ن سدددددددددددددددددت. یدددادت نرفتددده کددده... تو پر ت 

 داری. 
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ن با لبخند لپش را کشرد.   آرمی 

ن دار ، تو که نداری  -  شرطونک. م  پر ت 

ن    دوتایره.  -  نچ. ر ایت پر ت 

بهونددده زندددده بودن  تونی و چددده زیبدددا انتخدددانر بودی کددده  یچ  -
 پ شمونن  ششش ن ست. 

ن برد و بوسددددددددده ن با  شددددددددد  رسش را پایی  ن روی آرمی  ای آت شددددددددی 
 ایشددددددددددان لبان رسخش نشددددددددددداند.  شددددددددددد  با رس ت نور در رگ

 جریددددددان پردددددددا کرد. بعددددددد از دقددددددایقر  ردو ن س زنددددددان  قددددد 
 کشردند. روشنا با نگرانن گ ت: 

. برای ق بددت یم - ترسددددددددددددددد  کنددارت بدداشددددددددددددددد  و نتونن ت مددل کتن
 نگران . 

ن  - س  ایز . ای  چند سال دوری از تو، م  رو خشیشیر دار نتر
و مشم  به  شدددددددددددقت کرده. ت مل ای  مدت کار سدددددددددددختره اما 

ن که کناریم و دارمت یم  تونه آروم  کنه. آرو  جون .  می 

ن کشرد.  روشنا روی تخت ن زیپ لباس را پایی  نشست و آرمی 
با دیدن پوسددت لطر ش  رکان تا  م  جانش دوید. چشدد  
 سدددت و ن س  مرقر کشدددرد. دکتر گ ته بود دو بار سدددکته در 
ای  سددددددددددددددد  و زنده ماندش معکزه خدا بوده. متر آنژیو کردن 
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ن بدداال ات دداق مر تددد. معکزات خدددا  مراه بددا     برای سدددددددددددددددنی 
کرد و افتدداد. بددایددد ای  دوران را یط یم مکددازات برایش ات دداق

ن روشددنا خدا را شددکر یم کرد. ت مل دوری و لمس برای داشددیر
 ای بدتری نکردن  شددددقش برایش سددددخت بود اما او سددددختر 
ن برد، ل   ای داغش را  شددت رس گذاشددته بود. رسش را پایی 

 ایش ی  ریان روشدددنا گذاشدددت و پ  را به آرایم روی شددددانه
ای از وجودش بود. روشددددددنا . روشددددددنا تکهرا روی    گذاشددددددت

 او بود. ای  معکزه را باید ستایش یم
 
 کرد. معکزه زندگ

 کنه؟روشنا ای  دوران نقا ت تو رو ا یت نیم -

روشددددددددددددنا به سددددددددددددمشش چرخرد. با دسددددددددددددت لباسددددددددددددش را به ت ش 
انددددده اش    مرا دددددات مدددددال چسدددددددددددددددبددددداندددددده بود.    رسی  دختر

د. با لبخند کر  شدددددددددددددددقش او را مک ور به پوشدددددددددددددددداندن خود یم
 نگا ش کرد و پاسخ داد: 

شددددد  که ق   تو ا یت  شددددده. وقتر ا یت م  وقتر ا یت یم -
. به قول خودت یمیم شدددده مول دوران شدددد  که تو کنار  نباشی

ی .   نامزدی با    باشر  و از کنار    بودن لذت بتر

جون دل  ن سددددددددددددددد .  س پ ش بددددده سدددددددددددددددوی دوران ندددددامزدی  -
 جدیدمون. 
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ال رفاقت به    کش.ردند و برای ک  دسدددددددددددددددششددددددددددددددددان را به م
خاطره سددازی مکدد مهرا شدددند. بعد از دقایقر ماه از  شددت 

کشدددرد. صدددددای خنده و شدددادی پنکره به داخل اتاق رس  یم
شددددددددددددددد.   ر دو کنار    روی دو ن ر تا ورای ابر ا شدددددددددددددد رده یم

ن دراز کشددددددددرده بودند و با د  شدددددددداد به صدددددددد  ه ت شیایون  زمی 
 چش  دوخته بودند. 

زدند و نوای  ای طالنی دورشدددددددددان سدددددددددبکبال چر  یمر شددددددددداپ
 دادند.  اشقانه رس یم

نوری از آسددددددددمان از پنکره رد شددددددددد و وارد ق   روشددددددددنا شددددددددد. 
نوری که د ای خت  ومرد بود. پدرش    از شدددددددادی او شدددددداد 

 ا دیدند و اشددددددددک شددددددددوق ریختند. بود. لبخند خدا را فرشددددددددته
رسی باران سدددددددددم ونن  شددددددددد  را در گوش  دو دلداده صددددددددددای رسی

  اش  زمزمه کرد. 

 

 

 

 باشد که دلی بی دلدار نباشد. 
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 .به پایان آمد این دف ر  تای  همچنان باقیه 

به لطا و یاری خدا و همراهی شههما مهربانان این رمان هم به آخر 

رسههید. امید آنته مهرد پهههندتهن واقه شههده باشههه و شههرمنده نگاه 

 گرم هن نشده باشم. 

 ❤❤کمه  عاشق هنم ههارتاااااا از محب  هن هر چی بگم 

 ❤بمهنید تا رمان جدید رو همین جا براتهن عیارسنج بذارم
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