
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 هاست بخش دلبه نام او که آرام

 مقدمه: 

 دنیایم پر بود از تبعیض،

 از منفور بودن به خاطر جنسیتم! 

 از هنرم دور ماندم به خاطر حرف مردم، 

آبرو، حیا و هزار نیرنگ دیگر برای 

 ن من از هدفم! دور کرد

 هدف؟ 

 آرزو؟ 

 استعداد؟ 

اش خالصه شد در ترسم از دیر همه



رسیدن به خانه و کتک خوردن از 

 برادرم! 

 متنفرم... از تمام قوانین متنفرم! 

گفت من از قوانین لعنتی این خانه که می

 نباید آرزویم را دنبال کنم! 

 اما... قوانین بیلیارد را دوست دارم! 

 ست، قوانینش عاقالنه است. بیلیارد زیبا

مانند قانون کتک خوردنم از برادر 

بزرگتر و سکوتم بخاطر دختر بودنم 

نیست، قوانین بیلیارد خیلی خیلی زیباتر 

 است! 

اما نتوانستم... نتوانستم قوانین را زیر پا 

ی قوانین خانه را بگذارم؛ صورت مسئله

 پاک کردم به جای اسالح کردنش! 

 حاال... 



نسل بعد از من باز هم درگیر آن  حاال؟

های مسخره و آبرو و حیا و قوانین رسم

 مسخره است! 

 اما من سازگار نیستم... 

 ام!من رام نشدنی

 مانم،من ساکت نمی

 گیرم! حقم را پس می

حتی عشق هم مانع پس گرفتن حقم 

 شود، نمی

 این زندگی مال من است، 

 سپارم! آن را به دست شما نمی

 *** 

با دستان لرزانم کلید را از کیف    

ام در آوردم. کاش رضا خانه مشکی



نباشد! کاش پدر اضافه کار باشد و کاش 

ی همسایه باشد! اگر هرکدام از مادر خانه

ام بابت دیر ها خانه باشند زندگیآن

 شود! برگشتن جهنم می

ام فرق هرچند، همین حاال هم زندگی   

 چندانی با جهنم ندارد!

بفهمند بخاطر گرفتن کتاب از دوستم اگر 

برای کنکور تا ساعت هشت و نیم شب 

گذارند از خانه بیرون بودم دیگر نمی

 درسم را ادامه دهم! 

با بسم هللا در را باز کردم و وارد خانه    

صدا بستن شدم. نهایت تالشم را برای بی

در به کار بردم که چندان تاثیری هم 

ی خانه برای در روغن کاری نشده

 نداشت! 



به خودم درون حوض نگاه کردم و با    

 عجله از حیاط گذشتم.

های مادر و رضا کنار در بود ولی کفش

های ُرز. کفش دیگری هم آنجا بود؛ کفش

ادب برادرم! برای ُرز نامزد حسود و بی

احترام بیشتری قائل بودند و من حتی 

احترامی هایش ی جواب دادن به بیاجازه

 تم! را نداش

همین بود دیگر... پسر پسر قند عسل،     

 به هرحال انتخاب پسر هم قند عسل بود!

ای مذهبی که تمام ماهم که دختر خانواده

 تربیتشان این بود که محدود شوند! 

در قدیمی را باز کردم و پا در خانه    

 گذاشتم. 

خدا را بابت اینکه رز خانه بود شکر 



محدود کردم زیرا در مقابل او مرا 

کردند و بابت دیر به خانه آمدن به نمی

کشیدند که مبادا رز نامزدی صالبه نمی

را به هم بزند و بگوید "دخترشون رو 

خوان توی کنن معلومه میمحدود می

 زندگی منم دخالت کنن!" 

سرم را باال آوردم و با رضا و رز    

چشم در چشم شدم. مانتوی قرمز و شال 

زرد. روی مبل قرمز جیغش چشمم را آ

کرمی رنگ دو نفره کنار رضا نشسته 

 پاشید. بود و روی خیارش نمک می

 رضا شاکی به من خیره شد:   

 علیک سالم! تا االن کجا بودی؟  -رضا



 سرم را پایین انداختم و سالم کردم.

سالم داداش، با دوستم دنبال کتاب  -

 گشتیم زمان از دستمون در رفت. می

 سمت رضا گرفت. رز خیار را به    

 رضا با اخم و تَخم گفت:

 دیگه تکرار نشه!  -

 دروغ چرا؟ قلبم شکست!    

قلبم هر روز و هر ساعت در حال 

شکستن بود. بار چندم بود که قلبم و 

 شکستند؟ زمان میغرورم هم

گونه در خجالت کشیدم از اینکه این   

 مقابل رز مرا با خاک یکسان کرد. 

ی عجله از آشپزخانه مامان با هول و   

رو به روی در ورودی بیرون آمد و با 



 خشم گفت:

شایلی! کجا بودی تا االن؟! این درس  -

تو پس ِکی تموم میشه که ما یه نفس 

راحت بکشیم؟ دلم هزار راه رفت! دیگه 

خواد بری دنبال کتاب هرچی نمی

 خواستی به رضا بگو برات بخره! 

استی؛ باز هم غرورم خدشه دار شد. ر   

گفتم غرور! کدام غرور؟ مگر چیزی هم 

 باقی مانده بود؟!

های کردم، خردهباید بساطم را جمع می   

زدم و ام را زیر بغل میغرور نابود شده

 رفتم.از اینجا می

رفتم که خبری از تبعیض باید به جایی می

 شد زندگی کرد. نباشد؛ اینجا نمی

رگ اینجا، این دنیا؛ دنیای شایلی بز   



مهر، دنیای تبعیض بود! من نمی توانستم 

 در دنیایی از تبعیض زندگی کنم! 

خیال و با اخم در حالی که رضا بی   

 زد گفت: خیارش را گاز می

 کارم مامان؟ کلی کار دارم! مگه من بی -

توجه به بحثشان به سمت اتاقم راه بی   

 آمد. افتادم ولی هنوز صدایشان می

تو غیرتت اجازه میده  یعنی چی؟ -مامان

آجیت این وقت شب بدون اینکه یه مرد 

همراهش باشه بره بیرون؟! چند روز 

زنگ زده « همسایه»پیش خانم قاسمی 

گفت " دخترت دائم بیرونه، بهتر بود می

نیست یکم خونه بمونه؟ هرروز با یه 

بینیمش توی خیابون! نشد دوست جدید می

 " ما بریم بیرون و دخترت و نبینیم!



ی فضول و زیر لب فحشی به همسایه   

ی کارمان دادم. البته که در این خانوادهبی

هم فحش « عالف»محدود کلماتی همچون 

 شد!دانسته می

در حین باز کردن در شنیدم که رضا    

 گفت:می

 خب درس نخونه!  -

در اتاق را بستم و چادرم را از سر    

 کردم. برداشتم، درکشان نمی

ای به آنها خواندن من چه لطمه مگر درس

ی کردم و اجازهزد؟ خیلی تفریح میمی

هایم را داشتم و بیرون رفتن با دوست

کردند و ترم میحاال اینگونه محدود

 خواستند مانع درس خواندنم بشوند؟!می

راستی گفتم دوست! کدام دوست؟ مگر    



غیر از ترانه که چند صباح دیگر از 

فت، کسی بود؟! آخر راینجا به کرج می

توانست مرا با این حجم از چه کسی می

ام تحمل کند؟ قطعا های خانوادهمحدودیت

 هیچکس! 

من هم صبری داشتم، صبر ایوب! در    

این خانواده زندگی کردن کار هرکسی 

 نبود! 

هایم را عوض کردم، از کمد لباس   

ی اتاق کتابی ای رنگ گوشهقدیمی و قهوه

ام بیرون های درسیه کتاباز میان انبو

 کشیدم. 

هایی که درمورد این کتاب تمام حرف

شنیده بودم را از یک گوش شنیده و از 

 گوش دیگر دَر کردم. 



کاری که رمان "رمان؟ مگه بی

 خونی؟" می

خونی؟ ها چیه که تو می" این دری وری

 کتاب درسی هم نیست دلمون خوش شه!" 

مغزت با  خونی کهها رو می"همین رمان

این اراجیف پر میشه فاز اروپایی بودن 

 داری!" برمی

خسته شده بودم، در واقعیت که زندگی    

گذاشتند چندان دلچسبی نداشتم، حداقل نمی

 ها زندگی کنم و خوش باشم! در رمان

با خیال خامی که در رمان هیجان تجربه 

 کنم سرخوش شدم. می

ه با زندگی من همین گونه بود دیگر، همرا

کس هایی کوچک به چشم هیچشادی

 آمد. نمی



کنم کسی این کارها را اصال فکر نمی   

 باعث خوشی بداند! 

 ام متنفر بودم!از خانواده

ام متنفر بودم با تمام وجودش از خانواده

های کوچک را هم از من که طعم خوشی

 گرفتند! 

بارها به فرار از این خانه با قوانین    

 دیشیده بودم ولی...اش انمسخره

ولی من هم به هرحال دختر همین خانواده 

بودم دیگر، ترسو بار آمده بودم. اگر 

ام شجاع بودم که مقابل برادر عوضی

ام را نابود گذاشتم زندگیایستادم و نمیمی

 کند! 

گاه آداب معاشرت و زندگی در هیچ   

 اجتماع را به من یاد نداده بودند.



ودکی در گوشم خوانده تنها چیزی که از ک

بودند این بود که باید صبر کنم بزرگ 

شوم، خانم شوم، آشپزی یاد بگیرم، خانه 

داری بلد شوم و در نهایت همسر مردی 

شوم که دست کم پانزده سال از من 

 بزرگتر است! 

کم کم در دنیای خواندن رمان غرق    

 شدم. 

با درد گردنم سرم را از کتاب بیرون    

ی ساعت دیواری قدیمی گوشه آوردم، به

اتاق نگاه کردم، عقربه ساعت نه و نیم را 

 داد. نشان می

اگر پدر اضافه کار هم بود تا به حاال    

حتما آمده بود. از جایم بلند شدم و از اتاق 

آمد، بیرون رفتم. صدای آب از حمام می



پس حمام بود که تا حاال برای شام صدایم 

شام که نه، برای نزده بودند. البته خود 

 کمک در سفره انداختن. 

کنار آشپزخانه ایستادم و به تلویزیون    

 که درحال پخش اخبار بود نگاه کردم. 

ام تا به حال در طول عمر هجده ساله   

نشده بود که شام نخورم، چرا؟ زیرا 

کردند تا دیوانه قدر سوال و جوابم میآن

ا دلیل و با دلیل باید حتما مرشوم! بی

دادند، و اگر نه روزشان شب عذاب می

 شد! نمی

دیدم که علتش هم دختر بودنم است؛ می   

چگونه رضا را حلوا حلوا کرده و بر سر 

 گذارند و من... من؟ خود می

 ای هم وجود دارد؟!مگر شایلی



 هیچ... شایلی کلفتی بیش نیست!

 شایلی؟

شایلی باید با بیرون نرفتنش، درس 

ی کردنش و چادر سر نخواندنش، آشپز

کردنش جبران آبرویی که رضا هر روز 

 کرد! ریخت را میمی

یک بار قمار کرد و دار و ندارمان را به 

 اش در شهر پیچید.باد داد و آوازه

یک بار او را مست در خیابان دیدند، یک 

کارهایش آبرویمان را در کوچه بار طلب

 بردند. 

 راستی!    

 گفتم آبرو!

 کدام آبرو؟ 

کار همان آبرویی که باید حرف مردم بی



ی برایمان مهم باشد؟ نه... من به اندازه

 ام! کافی از آبرو بدبختی کشیده

ی آنها به هرحال مغز مریض و دیوانه   

گفت. خیلی سخت است، همین را می

اند که ای رساندهام مرا به مرحلهخانواده

   به آنها بگویم دیوانه و مریض!

های مذهبی باید ترسید، خانوادهدر این    

از غیرت، از تعصب، از آبرو، از... از 

 عشق! 

مادر در مقابل رز نگاه بدی به من    

گفت سفره را انداخت، نگاهی که می

 بنداز. 

سرم را پایین انداختم و سفره را از کشو 

در آوردم. همین که خواستم از آشپزخانه 

 خارج شوم مادر بازویم را گرفت و مرا



 به عقب برگرداند. 

چته تو؟ لپات و باد کردی؟  -مامان

 خوای آبرومون رو جلوی رز ببری؟! می

خواست عوق بزنم و تمام دلم می   

ی هایم را بر سر کلمهزندگی و حسرت

 "آبرو" باال بیاورم!

 حال پاسخ دادم:بی

 چیزیم نیست.  -

با حالی خراب سفره را پهن کردم.    

سفره گذاشتم پدر از  ها را که بربشقاب

 حمام آمد. 

 خیلی آرام سالم کردم و زمزمه کردم:

 آفیت باشه.  -



نشست پاسخ درحالی که باالی سفره می

 داد:

 کمال آفیت.  -

کفگیر را برداشتم و درون دیس برنج    

هول دادم. بعد از اینکه برای همه برنج 

کشیدم خودم هم بشقابم را برداشتم و روی 

 شتم. برنجم مرغ گذا

همه مشغول غذا خوردن بودند ولی من    

 چندان اشتها داشتم. 

با قاشق کمی برنج ها را پهن کردم تا 

مثال خنک شود، بوی غذا حالم را بد 

کرده بود ولی جرعت حرف زدن نداشتم، 

العملی کافی بود حرفی بزنم یا عکس

هایشان ترور نشان دهم تا با حرف

 شخصیتم کنند.



اشق غذا خوردم تا چیزی به زور چند ق   

هایشان سر ام از حرفنگویند، حوصله

 رفت. 

ها با سفره جمع کردن و شستن ظرف   

تفاوت پا روی پا من بود و رضا بی

    انداخته بود. 

 اش را بجوم! خواست خرخرهدلم می

احترامی به برادر البته که از نظر پدر بی

 بزرگترم چیزی همچون گناه کبیره بود! 

فهمم پس اینکه رضا به من نمی

 کند کار درستی است؟! احترامی میبی

فهمیدمشان... اصال درکشان نمی

 کردم...نمی

با کمردرد به اتاقم رفتم، حالت تهوع     

گرفته بودم و کمر دردم به عصبی بودنم 



 زد. دامن می

سرم را پایین انداختم و وارد اتاقم شدم.    

م برداشتم و برق ناخن را از میان وسایل

 روی زمین نشستم. 

همین که در برق ناخن را باز کردم،    

 در اتاق باز شد و قامت رضا نمیان شد. 

تفاوت نگاهم را به چشمانش دوختم بی   

 که با خشم به انگشتانم نگاه کرد. 

 شاکی گفت:

زنی رو دستات؟ پاکش کن اینا چیه می -

کشی؟ چادر سرت ببینم! خجالت نمی

این آت و آشغاال رو هم به دستات کنی می

خوای ببری؟ زنی؟! آبروی کی و میمی

 خونی؟ مگه تو نماز نمی



ی رضا مادر از صدای بلند و فریاد گونه

 با هول به اتاقم آمد. 

دانم این جسور در چشمانش زل زدم؛ نمی

شد جرئت از کجا آمده بود که باعث می

از هیچ چیز نترسم، حتی کوچک و خار 

ر چشم رز و یا کتک خوردن از شدن د

 رضا و پدرم! پوستم کلفت شده بود!

پوزخندی زدم و بی توجه به آستین     

کوتاهی که پوشیده بودم و باعث چشم و 

ابرو آمدن مادرم شده بود از جایم بلند 

 شدم. 

آبرو؟ کدوم آبرو دقیقا آقای قمارباز؟!  -

 مگه چیزی هم گذاشتی بمونه؟! 

د و میان انگشت اشاره مادرم هینی کشی   

و شصتش را گزید. رضا انگشتش را به 



 ی تهدید در هوا تکان داد و گفت:اشاره

 ی خر! حرف دهنتو بفهم دختره -

تر با شصتش پشت در را نشان داد و آرام

 افزود:

 ام بهم بخوره؟! خوای نامزدیمی -

نیشخندی زدم، ابرو باال انداختم و بی    

عنی آرام صحبت توجه به تهدیدش که ی

 کنم گفتم:

مگه حرف مسلمون بودن نبود که  -

خونم؟ خب اگه اینا گفتی مگه نماز نمیمی

رو رز ندونه یعنی بهش دروغ گفتیم؛ 

دروغ هم جناب )کشیده و بلند گفتم( 

 اس! مکارم گناه کبیره



حرفی نداشت... دیگر حرفی نبود که؛    

دانم وقت کتک دانم فقط میبود؟ نمی

 بود!  خوردن

ای خشمگین جلو آمد، نگاهم به با چهره   

 سمت دستش که باال رفت کشیده شد. 

دیگر نترسیدم، دیگر از ترس چشم    

نبستم فقط کمی... فقط کمی قلبم... فقط 

کمی غرورم... فقط کمی امیدم برای بهتر 

ام... نابود شد! کمی... فقط شدن زندگی

 کمی!

فرود  ی سفیدمدستش محکم روی گونه   

آمد، از درد پوستم شروع به گز گز کرد، 

حس شد. گرمی ای لبم بیبرای لحظه

ام را حس کردم، سرم به خون روی چانه

سمت چپ برگشته بود و نگاه تارم در 



 نگاه عصبی مادرم گیر کرده بود. 

 کدام حق مادری؟

 ای هم برایم کرده بود؟ مگر مادری

ه رفت. همه چیز در حال سیاسرم گیج می

 شدن بود. 

 *** 

ام را بیاد هنوز هم سوزش گونه   

 ای! آورم؛ چه دوران مسخرهمی

قدر زمان گذشته بود و من بازی را چه

تغییر داده بودم؟! آرزوهایم را که به 

هایم حقیقت تبدیل کردم ولی... ولی عقده

 نرفت! 

ها هنوز بیخ گلویم را چسبیده عقده   

 کردند! بودند و رهایم نمی



هایم نگاه کردم، بدون الک و به ناخن

توانستم چرا کوتاه؛ حاال که می

خواستم آرایش کنم، الک بزنم و یا نمی

 هایم را بلند کنم؟! ناخن

زدم؟ توانستم فریاد نمیچرا حاال که می

ای که صدا ندارد! فریاد برای حنجره

 خواستم...نمی

 خواستم...! توانستم ولی دیگر نمیمی

 *** 

متوجه شدم که در اتاق باز شد و رز    

وارد اتاق شد. توجهم به چشمان خیسش و 

 اش جلب شد. های اشک روی گونهقطره

 قضیه جالب شد! 

با جیغ و داد به سمت رضا رفت و در    



 صورتش فریاد زد:

قمار؟ بدهی هم که باال آورده بودی گفتم  -

خواسته یه پولی دست و جوونه حتما می

ودتر بریم سر خونه زندگیمون پا کنه تا ز

 ولی... ولی آخه قمار؟! 

ی رضا کوبید و با دستانش بر سینه   

 ادامه داد:

 دیگه به من زنگ هم نزن!  -

از اتاق با گریه بیرون رفت، پدر هم از    

راهرو به من خیره شده بود و با نگاهش 

 زد. آتشم می

دیگر بیشتر از این؟ آتش که سهل    

 مذاب سوزانده بودند! است، مرا با 

رضا با هول از اتاق خارج شد و بلند    



 بلند شروع کرد به صدا زدن رز. 

مادر با چشمانی پر از نفرت جلو آمد و    

 جلوی پایم تف انداخت. 

آوردمت! کاش هیچ وقت به دنیا نمی -

 ی ننگی! مایه

 چه امیدی؟ چه اشتیاقی برای ادامه؟! 

ده، تمام تنم پر دیگر جانی در تنم نمان   

های مادر، زخم از زخم است. زخم زبان

کمربند پدر، زخم سیلی و خرد شدن 

 غرورم توسط رضا! 

 دیگر امیدی نمانده، مانده؟! 

مادر از اتاقم بیرون رفت و در اتاق را 

 بست. 

با چشمانی خیس زیر پتوی نازکم    

ی دردناکم خزیدم. دستم را روی گونه



یدم. آرام و با کشیدم و از درد لب گز

سکوت به سقف خیره شدم. ای کاش که 

این سقف بر سرم بریزد و آوار شود، 

 بلکه نفسی راحت بکشم. 

ی ننگی"! مگر چه به من گفت "مایه   

ی ننگ بود و کرده بودم؟ پسرشان مایه

 دانستند؟! من را مقصر می

آمد، صدای داد و فریاد پدر از سالن می   

کردنش نمک روی  مادر هم به جای آرام

 شد.زخم می

نفسم را با درد بیرون دادم و بر جایم    

نشستم. دستمال کاغذی را از کنار رخت 

خوابم برداشتم و بر لبم کشیدم. صورتم از 

 درد جمع شد. 

به درد سیلی عادت کرده بودم ولی    



 اینبار دستش بد سنگین بود.

قدر سنگین که قلبم را هم به درد آورده آن

  بود.

ی سلیطه! تو بهش رو دادی که دختره -

آبرو، حیا بیحاال برامون دم در آورده. بی

کردم تا اش میکاش با دستای خودم خفه

 انقدر آبروم و نبره! 

ام چکید، گناهم چه اشکم روی گونه   

دانم هر چه که بود بود؟ دختر بودن؟! نمی

 مطمئنا گناه خیلی سنگینی بود! 

زخمم فشار دادم و دستمال را روی    

تفاوت نسبت به دردم صورتم را به بی

 بالشت فشردم و پتو را باال کشیدم. 

صدای شاکی مادرم به گوش رسید که    

 گفت:در جواب پدر می



به من چه؟ راست میگی باید با دستای  -

کردی تا اشتباه بزرگ اش میخودت خفه

 کردن بچه رو نندازی گردن من! 

من هم بود، کاش  حسرت آنها حسرت   

گونه مرا در کودکی خفه کرده بودند! این

کشیدم، کمتر عذاب کمتر حسرت می

 ریختم. کشیدم، کمتر اشک میمی

هایم چند برابر شد. بالشت شدت اشک   

را بر سرم فشردم تا دیگر صدایشان را 

نشنوم، تا دیگر حسرت آنها حسرت من 

 هم نشود. 

آغوش  باالخره سیاهی خواب مرا در   

گرفت، سیاهی مهربانی که مرا از صدای 

 هایشان خالص کرد. فریاد



 *** 

هایم را به سختی باز کردم، نای چشم   

هایم از بلند شدن از جایم را نداشتم، پلک

های دیشب متورم بود. سردرد به گریه

زد. طوری تنم ام دامن میاعصاب خردی

کرد که انگار با پتک درد می

را مورد اثابت قرار داده هایم استخوان

 باشند. 

دستی به موهایم کشیدم و از اتاقم خارج    

شدم، خانه غرق در سکوت مطلق بود. 

کس خانه نبود، به اتاق رضا سرک هیچ

اش مواجه کشیدم و با اتاق خالی

پدر که سر کار بود پس مادر و   شدم.

 رضا کجا بودند؟ 

 امام را به سختی با لب زخم شدهچایی   



 خوردم و به اتاقم برگشتم. 

باید هرطور که شده درسم را بخوانم و    

دانشگاهی دور قبول شوم و پدر را برای 

فرستادنم به شهر دیگر راضی کنم. تنها 

راهم برای رها کردن این خانه و فاصله 

گرفتن از قوانینش همین بود. البته اگر 

 ازدواج را فاکتور بگیریم! 

ز این خانه و هایم ایکی از ترس   

قوانینش همین ازدواج بود! اگر تا بیست 

و سه سالگی ازدواج کردم که هیچ، اگر 

دانند! نه... اگرنه کل شهر مرا ترشیده می

 ام! ی مذهبیکل شهر از جمله خانواده

ام ی زندگیهای برباد رفتهانتقام روز   

را خواهم گرفت. به قول کسی "نه فورا 

 ولی عمرا" ! 



توانسم از این د دیگر... عمرا نمیهمین بو

 خانواده خالص شوم. 

 *** 

دستانم از بیاد آوری بی عرضه و    

ترسو بودنم مشت شد. کاش همان روز 

فرار کرده بودم، شده بود شب را در 

 کردم! خوابیدم باید فرار میخیابان می

ماندم، ی نحس مینباید در آن خانه   

ر از قبل تام از همان روز خرابزندگی

تر از قبل... تر از قبل... محدودشد. خراب

 تر از قبل... نابود و ویران

 *** 

 در اتاقم به ضرب باز شد.   

قدر محکم در را هول داده بود که به آن



دیوار برخورده و صدای مهیبی تولید 

 کرده بود. 

با وحشت به رضا که با خشم عجیبی    

 . شد نگاه کردمور میبه سمتم حمله

همین که از جایم بلند شدم درد غیر    

 قابل وصفی در صورتم پیچید.

ی قبل جایی زده بود که دفعهدرست همان

 با سیلی سرخش کرده بود! 

دانستم چه شده، اگر خشمش تا حتی نمی   

این حد بود که باید همان دیشب کتکم 

 زد! می

رفت و صدای مادرم که سرم گیج می   

آمد را میان میای دور از فاصله

 شنیدم. های رضا میفریاد



رضا، رضا مامان ولش کن تو رو خدا!  -

 نادونی کرد خریت کرد تو ببخش! 

خواستم رضا را هول بدهم که موهایم    

را دور دستش پیچید و شروع کرد به 

کشیدن. از درد جیغی کشیدم و نگاهم به 

دوید تا مادرم افتاد که به سمت رضا می

 ش کند. از من جدای

شد، از درد سرم سوزن سوزن می   

هایم در حال پاره شدن ام از جیغحنجره

های آمد؛ با ناخنبود. نفسم باال نمی

کوتاهم را به صورتش کشیدم تا رهایم 

کند ولی او انگار نه انگار، گویی حیوانی 

وحشی شده بود و قسم خورده بود مرا 

 بکشد! 

 کردم دیگر مویی بر سرمحس می    



نماندهو دیگر جانی در تنم نبود. 

های مادر برای جدا کردنش از من تالش

فایده بود، آنقدر کتک خوردم و درد بی

ام را از دست کشیدم تا دیگر هوشیاری

 دادم. 

 *** 

قلبم از بیادآوری اتفاقات گذشته به درد    

آمد، شب بود، شب بود، شب بود، روز 

ور شد؛ خورشید گرفتگی شد! زندگی در ن

به من نیامده بود، من ساخته شده بودم 

برای زندگی در دنیایی از تاریکی 

 تبعیض! 

 *** 



 الالالال

 گل عناب

 هات بیتابشدم از گریه

 الالالال 

 گل خیری 

 گیری چرا آروم نمی

 خواند؟چرا کسی برایم الالیی نمی   

 چرا انقدر زود بزرگ شده بودم؟!

 ود؟ چند وقت بود که پدر بغلم نکرده ب

چند وقت بود که مادر برایم الالیی 

 نخوانده بود؟! 

شمارش روزهایی که از آخرین الالیی    

مادر و آخرین آغوش پدر گذشته بود از 

 دستم در رفته بود.

 هنوز هم نفهمیده بودم به چه علت...    



به چه علت تا سر حد مرگ کتک خورده 

 بودم؟!

دستم شکسته بود، کتفم در رفته بود و 

 مام صورتم باند پیچی شده بود! ت

دید چنین بالیی سر اگر پدر ترانه می   

دخترش آمده طاها برادر ترانه را سر 

 برید!می

که چرا و به چه جرئت دست به 

 اش زده بود؟!دردانه

دید رو حاال پدر من هر موقع مرا می

 داد. گرداند و به رضا دلداری میبرمی

تما فدای سرت پسرم طوری نیست ح -

 لیاقتت و نداشته! 

بغض کردم و سعی کردم حواسم را 

معطوف چیز دیگری کنم. چیزی جز 



 هایی که هرگز نسیبم نشدند! محبت

های لرزانم را از من کاش نفس   

گرفتند، تا دیگر مجبور به تحمل این می

 فضای سنگین و خفقان آور نباشم. 

کاش دیگر در این دنیا نباشم تا مادرم از 

ا آوردنم و پدرم از نکشتنم در به دنی

 کودکی پشیمان باشند! 

درحالی که به سختی از درد فریاد    

 گزیدم پرسیدم:کشیدم و لب مینمی

برای چی این بال رو سرم آوردی  -

 رضا؟ مگه چیکارت کردم نامرد؟!

 

ناگهان خانه در سکوتی سنگین فرو 

رفت، پدر نگاهش را از من و رضا 

ویزیون مشغول شد و گرفت و با کنترل تل



 مادر هم شروع به شستن میوه کرد. 

اش را به چشمان مظلومم زدهنگاه خون   

دوخت، دستش را روی زمین گذاشت و 

 خودش را به سمتم کشید. 

یعنی الکی مثال یادت نمیاد عکس من با  -

 فاطمه رو برای رز فرستاده بودی؟! 

یعنی چه؟ فاطمه که بود؟حیرت زده و 

 م:آرام نالید

 چی میگی؟! فاطمه کیه؟!  -

 های کلید شده غرید:با دندان

گمشو عوضی دروغگو؛ فاطمه یه  -

خریت بود همین! توی عوضی نامرد 

 هامون و تحویل رز دادی! رفتی عکس



خدای من! پای کسی دیگر در میان    

 بود؟! 

هایم را بستم، رضا دیگر با شوک پلک

 چه موذماری بود؟ 

توانم سم بخورم نمیچه کنم که هر چه ق

ثابت کنم هر عکسی که بوده من به رز 

 ام؟! نداده

این خانواده پشیزی برای حرف من،    

قسم من و اعتبار من احترام و اطمینان 

 ندارند!

 یعنی حاال نامزدیشان بهم خورده؟! 

 خشک شده لب زدم.

 پس... پس صبح... صبح...  -

 حرفم را از چشمانم خواند و پاسخ داد.

صبح مادرش زنگ زد نامزدی و کنسل  -



اشون با مامان، کرد ماهم رفتیم دم خونه

مامانش گفت چی شده و رز حتی حاضر 

 نشد من و ببینه! 

ام را به هم های خشکیدهمانند ماهی لب   

زدم تا چیزی بگویم ولی صدایی از دهانم 

شد، حرفی هم نداشتم که خارج نمی

 بگویم. 

 ت. با نفرت از من نگاه گرف

به سختی و بی آن که کسی کمکم کند    

از جایم برخواستم و با گرفتن دست به 

 دیوار، به سمت اتاقم رفتم.

 تنم خسته بود، مغزم هم همینطور.   

خواست، دیگر بیدار دلم خوابی ابدی می

نشوم و از شر این همه تبعیض و شک 

 راحت شوم. 



خوابیدم و بعد... وقتی خسته بودم، می   

فهمیدم شدم میواب لعنتی بیدار میاز خ

ی کاسه ام، همهاز قافله عقب افتاده

ها سر من شکسته شده و من به کوزه

ی ده هزار برابر خوابی که داشتم اندازه

 باید عذاب بکشم! 

رفت، سرم از این همه بدبختی گیج می   

 ماتم زده بودم. 

ی این زجرها عذابی الهی بود، این همه

عذاب بود! ولی به کدامین  امتحان نبود،

 گناه؟ 

باید به کدامین گناه باید در این آتش    

 سوختم؟می

ای به کدامین گناه باید در چنین خانواده

 چشم بگشایم؟! 



نفسم از فضای اتاق گرفت، لنگ زنان    

 به سمت پنجره رفتم.

های داخل پنجره را باز کردم و به درخت

من ها هم مانند حیاط خیره شدم، گل

 پژمرده شده بودند. 

دیگر هرگز حس و حالم مانند قبل    

توانم وقت نمیشود، دیگر هیچنمی

 ام را دوست داشته باشم. خانواده

 هرگز... 

توانم مانند قبل بشوم، در هیچ وقت نمی   

این خانواده نجابت یعنی نشان ندادن 

طراوت به هر کس و ناکسی؛ غافل از 

ی و زیبایی اینکه نه تنها از شاداب

محافظت نکرده بودند، بلکه آنها را از 

 بین برده بودند! 



وقفه و سریع ام بیدقلبم در سینه  

 کوبید. می

توانستم ضربان قلبم را متوقف کاش می

 کنم و بگویم " نزن لعنتی نزن!" 

 پدرم مگر غیرت نداشت؟   

گذاشت برادر نامردم با این همه شک می

بزند و دهان مرا تا سر حد مرگ کتک 

 باز نکند؟! 

دانند البته منظورم غیرتی که آنان می

 نیست... 

 غیرتی دیگر... 

 غیرتی واقعی... 

 *** 



های صورتم کمی جای زخم   

کمرنگ شده بود؛ هرچند هنوز هم 

ی غیرقابل تحملی داشتم ولی چهره

 خب... بهتر از قبل بود. 

کشیدم پایم را از حتی خجالت می   

ن بگذارم هرچند با وجود خانه بیرو

اتفاقی که افتاده بود و بهم خوردن 

ی بیرون رفتن از خانه نامزدی اجازه

 را هم نداشتم.

هایم کمی عقب افتاده و گچ از درس   

دستم را باز کرده و کتفم خوب شده 

بود. اما هنوز هم هرچه که بود درد 

 داشتم... 

بدنم التیام بخشیده شده بود اما چه    



 از قلب و غرورم؟  بگویم

غرورم شکسته، قلبم شکسته و 

 اعتمادم خدشه دار شده بود. 

دیگر چیزی برای از دست دادن نبود، 

ای، نه امیدی، نه اشتیاقی و نه نه آینده

 حمایتی. 

شد در حیا اینجا همه چیز خالصه می

 و آبرو. 

به سختی چشمانم را ماساژ دادم و    

 اشتم. کتاب حجیم مقابلم را کناری گذ

های در هم برهم نگاهم به خط   

ام کشیده روبه رویم که در دفتر نقاشی

 بودم خیره شد. 

 استعدادی در نقاشی نداشتم.   



شاید هم داشتم ولی دیده نشد، آخر 

 دانی که... می

آبرویی بیرون رفتن از این خانه بی

شود حتی برای پیشرفت محسوب می

 در هنر! 

ی اتاقم به کالفه از بهم ریختگ   

 موهای بلندم چنگ زدم.

ی رو به رو زل زدم، اگر به آینه

کردم موهایم را با ماشین کوتاه می

شدم، خیلی خیلی بسیار زیباتر می

 زیباتر...!

ام با جمالتی مانند اما خب خانواده   

"دختر هم مگه موهاش و پسرونه 

زنه؟" یا "زشته خجالت بکش" و یا می



" منصرفم "دختر موبلندش قشنگه

کردند یا بهتر است بگویم مانعم می

 شدند.می

زدند گویا من ای حرف میبه گونه

عروسکی هستم در دستانشان تا هر 

خواهند با من بازی چه قدر که می

 کنند و دم نزنم. 

 البته تا حدودی همین هم بود!    

ی وقتی خودم از کودکی به آنها اجازه

دم چنین برخوردی را دادم و فکر کر

که حتما خیلی دوستم دارند که 

خواهند از خانه بیرون نروم خودم می

 را عروسکی در دستانشان جلوه دادم. 

ای برای سرکوب اینها همه بهانه   



 کردن احساساتم بیش نبود! 

حواسم نبود که در حین فکر کردن 

مشغول بازی با مداد هستم. ناگهان به 

شد این نقاشی خودم آمدم؛ باورم نمی

ای که را من کشیده باشم! میز بازی

نامش را به خوبی یاد ندارم همراه با 

دار و دو های کوچک شمارهتوپ

 چوب زیبا در کنارش کشیده بودم.

به گمانم بازی بیلیارد بود، بیلیارد هم    

دوست داشتم ولی خب... فکر کنم به 

ام های خانوادهی کافی از محدودیتاندازه

    ام!گفته

تعجب به طرح خیره شده بودم و  با   

 غرق در فکر بودم. 



قدر زمان گذشت که با صدای دانم چهنمی

 در حیاط به خود آمدم. 

 *** 

آوری شروع تمام لبخندی از بیاد   

 اتفاقات زدم، چه روز عجیبی بود!

قدر از قدر دلتنگ آن روزها نبودم! چهچه

ام راضی و در عین حال تغییر زندگی

 دم! ناراضی بو

های آنها شده قدر تلخ قربانی خواستهچه   

قدر تلخ بهانه برای نابودی بودم، چه

 ساختند! ام میزندگی

دستی به موهای بلندم کشیدم، چرا حاال    

 کردم؟ توانستم موهایم را کوتاه نمیکه می

چون... چون او موهای بلندم را دوست    



داشت؛ گفته بود من صاحب موهای 

ی اگر نظر او را بخواهم موی خودمم ول

بلندم زیباتر است، قول داده بود همه 

 جوره مرا دوست داشته باشد! 

گونه نظرش را گفته بود، وقتی این   

توانستم دست به موهای بلندم مگر می

 برای کوتاه کردن بزنم؟! 

 اما...    

ی اما گفته بود موهای خودم است، چهره

ا کوتاه خودم است، می توانم موهایم ر

 کنم!

با یک تصمیم آنی قیچی کنار دستم را    

که برای بریدن نخی که از لباسم آویزان 

شده بود گذاشته بودم، برداشتم و موهایم 

 را در دست دیگرم گرفتم. 



ی رو به رو خیره شدم و در به آیینه   

یک حرکت موهای بلندم را که تا زانویم 

 رسید کوتاه کردم! می

 حاال...   

ها بود ال شده بودم چیزی که مدتحا

 آرزویش را داشتم!

توانست به من حاال دیگر کسی نمی

 زورگویی کند! 

 من برای خودمم!

ها خندیدم، من دیوانه شده مانند دیوانه

ام کرده بودم،من دیوانه نبودم؛ دیوانه

 بودند! 

ی پیش فقط ی بلند چند ثانیهاز خنده   

لید که رفته لبخند بر لبم ماند، لبخندی پ

 رفته محو شد.



او روی تخت بیمارستان بود و من 

 خندیدم؟! می

 چشمانم پر از اشک شد.

 نه نه نه! 

 حق گریه کردن نداری شایلی! 

او به خاطر من روی تخت بیمارستان    

جان افتاده بود و من اینجا نشسته بودم بی

و موهای بلندی که عاشقشان بود را کوتاه 

 کردم؟! می

جای گریه، به جای کولی بازی، به  به   

جای بغض، مشتم را محکم به دیوار 

 کنارم کوبیدم! 

درد طاقت فرسایی در تمام جانم پیچید،    

انگارد با پتک بر مشتم کوبیده باشم، از 

هایم انقدر قوی شده چه زمانی مشت



 بودند؟! 

شاید از زمان تغییرم، از همان زمانی    

ن را کنار که ترجیه دادم ترسو بود

بگذارم، از همان زمانی که به جای گریه 

 کوبیدم! مشت می

خشک به آیینه خیره شدم، من از بند    

دنیای پر از تبعیض گذشته آزاد شده 

کردم تا دوباره بودم، حاال هر کاری می

به آن دنیای سیاه برنگردم، زیرا اگر او 

 ... به هوش نیاید

البته من باید به همان زندگی رقت بار، 

 بار کمی بدتر از قبل برگردم!! این

*** 
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نفس عمیقی کشیدم و کمر راست کردم.    



از صبح تا به حال درحال دویدن و تمیز 

ی غذا را کردن خانه بودم. در قابلمه

 برداشتم که بخار از درون قابلمه بلند شد. 

درش را گذاشتم، بطری شربت روی    

برداشتم و شروع به هم زدنش  میز را

 کردم.

زدم صندلی زمان که بطری را هم میهم

کنار میز را بیرون کشیده و روی صندلی 

 نشستم. 

ریخت و خستگی از سر و رویم می   

 خورد.حال خودم از بوی عرقم بهم می

منتظر بودم مادر از حمام بیاید تا من هم 

 به حمام بروم. 

همراه پسرش قرار بود دوست پدر به    

که تازه از انگلستان برگشته بود و 



 یمان بیایند. شان به خانهخانواده

پدر و رضا به دنبالشان رفته و من هم    

نهایتا نیم ساعت برای آماده شدن وقت 

 داشتم. 

شد و کمرم از درد دیگر صاف نمی   

گویا مادر قصد بیرون آمدن از حمام را 

 نداشت. 

از کمد لباس برداشته وارد اتاقم شدم و    

 و تا کرده و روی زمین گذاشتم. 

هایی پوشیده و تیره طبق معمول لباس

 رنگ. 

هرچند دیگر برایم مهم نبود، هیچ چیز 

 دیگر مهم نبود. 

ام دستی میان موهای کم پشت شده   

ی زیبا دیگر چیزی کشیدم، از این چهره



 ماند؟هم می

 دانم...! بعید می

الگی پیر کردند، مرا در هجده س   

موهایم سفید شده، چند شاخه موی سفید 

در میان انبوه گیسوانم خود نمایی 

 کنند! می

هایم به ارث بردم گوید از عمهمادر می   

 دانم! ولی بعید می

هایمان را از قلم چشم و هم چشمی

 انداختم! 

 خواستم کمی... هرموقع که من می

دعوا فقط کمی آن هم در خانه آرایش کنم 

گفت آمد که پدر به مادر میپیش می

قدر شایلی به خواهرهایت رفته که ان

کند و مادر هم انگشت سبک سری می



اتهام را به سمت خواهرهای پدر یا همان 

 گرداند! هایم برمیعمه

با صدای در حمام و مادر که غر    

زد که زودتر دوش بگیرم نگاه از می

گرفتم و به  ام در آیینهپشت شدهموهای کم

 سمت حمام پا تند کردم. 

قدر مرا مجبور به رعایت حجاب آن   

کرده بودند که حتی در حمام هم به تن 

 کردم! ی خودم نگاه نمیبرهنه

منتظر گرم شدن آب ماندم و خیره به    

قطرات شفاف آب، به دیوار سرد 

 ی حمام تکیه دادم. موزایک شده

ر لرز ای از سرمای دیوابرای لحظه   

کردم اما چیزی نگذشت که به یخ بودن 

 دیوار عادت کردم. 



مرا از آواز خواندن در حمام هم محروم 

 کردند! 

از دیوار تکیه گرفتم و بی توجه به گرم    

 نبودن آب سرم را زیر آب گرفتم. 

هایم را به هم فشردم و محکم لب   

نفهمیدم صورتم از چه خیس شد، اشک یا 

 آب دوش؟! 

خواست، البته یل دلم گریه کردن میدلبی

 دلیل هم باشد! فکر نکنم چنان بی

کردند؛ هایم درد میبه هرحال هنوز زخم

های بدنم از کتکی که خوردم و چه زخم

 های قلبم. چه زخم

کند،فقط کمی من قلبم درد نمی

شکسته،کمی خرد شده،همین! من خوبم، 

 ام...!فقط خیلی وقت است که ُمرده



 در حمام به خود آمدم. با صدای

قدر طولش میدی! شایلی بدو دیگه چه -

بابات اینا راه افتادن دارن میان تا قبل از 

 اومدنشون باید آماده بشی! 

 بلند گفتم:

 باشه االن میام.  -

هوفی کشیدم و فوری خودم را شستم؛ 

حوله را دور خود پیچیدم و سریع به 

 سمت اتاقم رفتم.

یدم و سشوار را به با عجله لباسم را پوش

ای طول کشید تا برق زدم. حدود ده دقیقه

 کمی نم موهای بلندم گرفته شود. 

درست است موهایم کم حجم بود ولی بلند 

 شد. بودنشان مانع سریع خشک شدن می



زمان با خاموش کردن سشوار صدای هم

های پدر و رضا بلند درب حیاط و تعارف

 شد. 

را برداشتم  سریع کرم زد آفتاب و پنکیک

های فراوان صورتم و روی کبودی

 کشیدم. 

ام را سرم کنم که مادر با خواستم روسری

 ای هراسان وارد اتاق شد. چهره

هایم بر با دیدن روسری در دستم و لباس

 اش کوبید و با صدایی آرام گفت:گونه

و خوای بیای؟ چادرتبا این لباسا می -

رضا  خوای بابات یاسرت کن ببینم! می

جلوشون یه چیزی بارت کنند آبرومون 

 بره؟! زود عوضش کن! 



با حرص نگاهش کردم که بعد از 

 برداشتن چادرش از اتاق بیرون رفت. 

پشت سرش ادایش را در آوردم و با 

حرص روسری را روی زمین پرتاب 

 کردم. 

فهمیدم برای چه باید اعصابم را سر نمی

خانه هایی پوشیده و بلند آن هم در لباس

 خرد کنند؟! 

خب مگر پسر آقای مالکی تازه از خارج 

خواسته برنگشته بود؟ خب او هرچه می

آن سوی آب دیده، قرار نیست به من زل 

 بزند! 

 آید؟! اصال زل بزند؛ آسمان به زمین می

چیزی از من یا برادر و پدرم کم 



 شود؟! می

 به وهلل که نه! 

 *** 

وسط و نگاهم را به سیگار میان انگشت 

اش دوختم، دیگر به بوی سیگار اشاره

عادت کرده بودم؛ هرچند هیچ کدام 

هایشان مانند سیگارهای او سیگار

 بو نبود. خوش

اش کار دستش داده بود و غرور مسخره

 حاال من برده بودم! 

مسخره در حالی که دود سیگارش را 

زد کرد و به صندلی تکیه میفوت می

 گفت:



ئنی از پسم بر میای و حاال از کجا مطم -

 و بگیری؟! تونی پولتمی

همراهانش هم پوزخند زدند. راست 

ترسیدند گفت مردم بدون او از من نمیمی

 دادند! و حقم را نمی

دانی بخشی از دختر و زن بودن همین می

ها بود، که چون مرد نیستی و یا بدختی

 مردی همراهت نیست حقت را بخورند. 

دانند من توانستم از بند ها که نمیولی آن

ها که دنیایی پر از تبعیض فرار کنم! آن

ها ام با تبعیضدانند، تمام زندگینمی

 ام، چه با او و چه تنهایی! جنگیده

معنایی زدم و دستم را به سمت لبخند بی

پول روی میز دراز کردم که دستم را 



 گرفت. 

های قدرتمندش اسیر دستم میان انگشت

 ی نبود تا کمکم کند. شده بود و کس

همچنان لبخندم را حفظ کردم و به چشمان 

 تیزبینش خیره شدم. 

از جا بلند شدم، او هم برخاست. دستم را 

از دستش با ضرب بیرون کشیدم و روی 

 میز خم شدم. 

 کمی به نگاهم جدیت افزودم و گفتم:

و از یک سال پیش تنهای تنها زندگیم -

تنها بودنم و از منجالب نجات دادم، من

 در مقابل خودت نترسون! 

نگاه پر تمسخرش روی تک تک اجزای 

ای به شباهت صورتم چرخید، برای لحظه

 چشمانش با رضا پِی بردم! 



دانم یادآوری رضا بود که ترسم را نمی

از آسیب دیدن از بین برد یا نگرانی بابت 

حال او، اویی که مرا از دست رضا و 

 د.ام نجات داده بوخانواده

هر چه که بود باعث شد چاقوی کوچکم 

را از جیب عقب شلوار جینم بیرون بکشم 

و خیلی سریع قبل از اینکه به خودش 

اش را گرفته و چاقو را روی بجنبد، یقه

 شاهرگش گذاشتم! 

مهر به کجا ببین کار دختر حاجی بزرگ

رسیده که برای گرفتن حقش چاقو کشی 

ها برد نم آنداکند؛ البته... خب بعید میمی

در قمار را حقم بدانند و پول قمار را 

 حالل! 

ولی من مجبورم، برای او... برای 



 خودم... برای رهایی از دنیای تبعیض! 

لبخندی شیطانی زدم و با صدایی آرام رو 

 اش گفتم:ی کپ کردهبه چهره

و نترسون! من چیزی واسه از گفتم من -

 دست دادن ندارم! 

 *** 

ا برداشتم و به سمت سالن سینی شربت ر

رفتم، سرم را پایین انداختم و شروع به 

 تعارف شربت کردم. 

آقای مالکی در حالی که با پدر صحبت 

 کرد شربت را برداشت و تشکر کرد. می

سینی را جلوی پسرش گرفتم، بجای 

برداشتن شربت به من خیره شد؛ معذب 

دوباره تعارف کردم که به خود آمد و 



 داشت. لیوان را بر

به پسر دیگر آقای مالکی که تازه از لندن 

 برگسته بود تعارف کردم. 

توجه به من لیوان را برداشت و زیر بی

 لب گفت:

 ممنون.  -

زیرچشمی درحالی که به بقیه شربت 

اش را زیر نظر کردم چهرهتعارف می

گرفتم، شبیه پدرش بود. از حق نگذریم 

 که پدرش هم بسیار جذاب بود! 

لبم را گزیدم تا دیگر راجبشان فکر آرام 

 نکنم. 

کنار مادر نشستم و سعی کردم حواسم را 

 هایش با خانم مالکی کنم. معطوف صحبت

زیاد در این کار موفق نبودم و حواسم 



جایی دیگر بود. جایی که خود هم 

 دانستم کجاست! نمی

قدر حواسم متمرکز بر چیزی بود که آن

هدف به گل دانستم که بی خودم هم نمی

هایم کمی از هم روی فرش زل زده و لب

 فاصله گرفته بودند. 

با نیشگونی که از پهلویم گرفته شد از جا 

پریدم و به سمت مادر که با غیض نگاهم 

 کرد برگشتم. می

توانست فحشم داد و بعد با نگاهش تا می

رو به خانم مالکی که به ما خیره شده بود 

 گفت:

اش سرش تو کتاب مهاره شایلی ما هم ه -

و درسشه، واال ما که توی خونه اصال 

 بینیمش! نمی



محکم زبانم را گزیدم تا مبادا جلوی 

ها جیغ بزنم که چرا دروغ مهمان

دهید من گویی؟ اصال مگر اجازه میمی

 دو دقیقه درس بخوانم؟! 

با حرص مشغول بازی کردن با 

هایی کوتاه و های کوتاهم شدم، ناخنناخن

 الک.  بدون

خیلی دوست داشتم من هم مانند ترانه 

های رنگی هایم را بلند کنم و الکناخن

رنگی بزنم اما خب... به هر حال دعوای 

 هایم بود. آن شب بخاطر ناخن

ام خفته بود حرصی که در سینه

ام کند! حرصی که خواست خفهمی

ام برایم به ارمغان آوردند و آتش خانواده

. آتشی که قرار بود ام زندندبه زندگی



 دامن خودشان را نیز بگیرد. 

ای گویا پیام بازرگانی در برای لحظه

ذهنم گفت "مگه بابا و رضا هم دامن 

 پوشند؟!" می

دانستم بخندم یا زار زار به حال خودم نمی

 گریه کنم. 

سرم را بلند کردم، که ای کاش این کار 

آقای مالکی "ماهان،   کردم! پسررا نمی

وچک آقای مالکی که در ایران پسر ک

مانده بود" چنان به من چشم دوخته بود 

 خواست مرا ذوب کند. گویی می

هول کرده لبخندی زدم که خونسرد به 

نگاه کردنش ادامه داد. یکه خورده به 

رضا که مشغول حرف زدن با پدر بود 

نگاهی انداختم تا از این که حواسش به 



 من نیست مطمئن شوم. 

شتم حاال که مچش را گرفته انتظار دا

بودم به خودش بیاید و نگاهش را از من 

 بگیرد اما انگار که نه انگار! 

اگر رضا حواسش به من و ماهان بود 

انداخت قطعا بعد از رفتنشان دعوا راه می

که چون حتما چادرت کمی عقب رفته بود 

ی تو به خودش جرئت داده بود خیره

 شود.

محابا نامش بییکه خورده پلک زدم، چه 

را بدون پسوند و پیشوندی در دل گفته 

 بودم! 

قدر ندید پدید بودم که حتی در دلم هم آن

 زدم! اسم پسرها را صدا نمی



آهی در دلکشیدم و مشغول پوست کندن 

 خیار درون ظرف شدم. 

 *** 

ی جانش را گرفتم و به چهرهدست بی

معصومش خیره شدم، اولین بار بود که 

دیدمش. او جان و معصوم میبیاین چنین 

همیشه محکم و استوار بود، حداقل برای 

 من مانند کوه بود! 

بغض کردم، بخاطر من در این وضعیت 

توانست حاال حاالها بود، بخاطر من نمی

 راه برود! 

رنگ و لختش را از موهای خوش

صورت پریشانش کنار زدم، کاش من به 

 جای او روی تخت بودم.



استواری که مرا از  بینی؟ مردمی

دستشان نجات داد حاال توان نجات دادن 

خودش را هم نداشت و با ماسک اکسیژن 

 کشید! نفس می

اش را اشکم روی دستش چکید. پیشانی

عمیق و طوالنی بوسیدم و عمیق عطرش 

 را نفس کشیدم. 

دستش را محکم در دو دستم گرفتم و با 

 بغض غریبی گفتم:

ولی دست پر؛  گردممن میام، بر می -

 نجاتت میدم، فقط طاقت بیار! 

هایم را پاک کردم و با جدیتی اشک

 عجیب به سمت در اتاق قدم برداشتم. 

من باید طاقت بیارم، به خاطر او... به 

 خاطر خودم! 



 *** 

با درد کرم را روی پوستم پخش کردم، 

بعد از گذشت یک هفته از مهمانی هنوز 

د. دل و کرصورتم سیاه بود و درد می

دماغ بیرون رفتن را نداشتم ولی مجبور 

 بودم. 

آقای مالکی سه شنبه زنگ زد و به 

 ویالیشان در شمال دعوتمان کرد. 

قبال هیچ رفت و آمدی نداشتیم و فقط عید 

رفتیم و حاال پدر رفت و آمد را دیدنی می

 زیاد کرده بود. 

دانم ترسم، میاز این کارهایش می

 که نمی گوید!  ای در سر داردنقشه

چادرم را سر کردم و ساک خاکستری 

رنگم را دستم گرفتم و با برداشتن سبد از 



خانه خارج شدم، با دمپایی تا ماشین که 

در حیاط پارک شده بود رفتم، ساک سبد 

 را در صندوق عقب گذاشتم. 

هایم را به سمت در برگشتم تا کفش

 بپوشم. 

های مشکی رنگم مشغول بستن بند کفش

زمان به صدای ناواضح مادر و دم و همش

کردند پدر که گویا بر سر چیزی بحث می

 گوش دادم. 

مشخص بود پدر بر سر چیزی اسرار 

 کند. دارد و مادر با او مخالفت می

ام را که موقع بیرون خیال کیف دستیبی

آمدن از سالن روی جا کفشی گذاشته بودم 

 را برداشتم و به سمت ماشین رفتم. 

صندلی عقب پشت صندلی شاگرد  روی



 نشستم و از پنجره به بیرون خیره شدم. 

به این فکر کردم که اگر من در 

ای دیگر، جایی دور از این دیار خانواده

 شد؟! به دنیای آمده بودم چه می

توانستم در فرانسه باشم و تنها می

ام این باشد که به کالس رقص دیر دغدغه

ی برای رفتن به ام و یا لباس زیبایرسیده

 کلوب همراه دوست پسرم ندارم! 

گردیم به زندگی اما... حاال بر می

 اصلی... 

ی خوب که چرا باید میان این همه خانواده

کنند، من در دخترهایشان را محدود نمی

مسخره ترین خانواده به دنیا بیایم و از 

اش را سر من خالی اینکه برادرم ناراحتی

 کتکم بزند بترسم؟! کند و تا سر حد مرگ 



جوابی برای این سوال نداشتم، قطعا اگر 

 گوید:به مادر باشد که می

خانواده به این خوبی چشه؟! بده  -

خوایم بی بند و بار نشی؟! حتی اگر می

ی درصدی از بر فرض محال خانواده

 خوبی نداشته باشی بدون که حکمته! 

 حکمت؟

کدام حکمت؟ اینکه مرا اذیت کنید یعنی 

تما حکمت است که من اذیت شوم؟ ح

حکمت که این چیزا نیست، از درک 

 شماها خارج است!

ام را از کیفم در آوردم و گوشی قدیمی

 هنزفری را در گوشم گذاشتم. 

پدر و مادر هم سوار ماشین شدند و رضا 

هم بعد از بستن در خانه به سمت ماشین 



 آمد. 

ها رو با نگاهی پلی لیست موزیک

هایی که ردم. ردیف آهنگسرسری رد ک

شدند را با حوصله گشتم. ( شروع میtبا )

 آهنگ توی گوشم پخش شد:

 دنیا االن  -

 به قدری تنگه برام 

 که هر لحظه ممکنه خفه شم! 

 انگار از کنارم 

 یه عالم با وقاحت 

 رد میشن و 

 دارم به همه شک! 

 )تو جای من نیستی( 



به خورشید درحال غروب نگاه کردم، 

ار زیبایی بود ولی نه برای من. زندگی به

من طبق معمول هر فصل و هر ماه و هر 

 سال جهنمی از تبعیض بود. 

شکسته سرم را به شیشه افسرده و دل

تکیه دادم و با نگاهم ابرهای در حال 

قدر این کار را حرکت را دنبال کردم. آن

 ادامه دادم تا شب شد.

ی نور چراغ ماشین که به نگاهم خیره

خورد شد. های کنار جاده میگاردریل

 شکل اسکلت، هیوال، چیزی ترسناک!

 "داستان کوتاه هیوالی غم"

پوزخندی به افکارم زدم و سر 

 برگرداندم. 

خورد، با اینکه رضا داشت پرتغال می



حدود پنج ساعت بود چیزی نخورده بودم 

اما به محض دیدن پرتغال در دست رضا 

تا دهنم باال ام حس کردم محتویات معده

 آمد ولی باال نیاوردم. 

خواست فقط به آمد و دلم میخوابم می

 کالم گوش کنم. موسیقی مالیم و بی

چشمانم را بستم و تاریکی خواب مرا در 

 آغوش گرفت... 

 *** 

هایم را های ماشین چشمبا تکان تکان   

باز کردم، آسمان ابری مقابل چشمانم بود. 

د و به راحتی هایم ورم کرده بوپلک

 توانستم پلک بزنم. نمی

با حس خواب رفتگی پایم نگاهم را    



ای روی پایم قفل کردم. رضا با چهره

 مظلوم روی پایم به خواب رفته بود. 

شاید هم من زیادی بزرگش کردم، شاید    

 ی بدی ندارم! هم واقعا خانواده

شایلی! فراموش کردی که همین برادر    

جرم گناه نکرده کتکت  تا سرحد مرگ به

زد و پدر لب از لب باز نکرد؟! یادت 

رفته مادر از بدنیا آوردنت و پدر از 

 نکشتنت پشیمان بودند؟! 

ات خوب اگر تو یادت رفته قلب شکسته   

های روی تنت بپرس، بیاد دارد، از زخم

شوند که چه کسانی این را به یاد آور می

 روزت آوردند! 



تر از هر ، حقیقت تلخبا درد چشم بستم   

های ای بود. تلخ و دردناک مانند سیلیمزه

 رضا! 

 *** 

پا روی دم شیر گذاشته بودم، روی    

 ی بیلیارد چاقو کشیده بودم! پسر اسطوره

حاال در نظر بگیرید، مافیای شهر،    

ی بیلیارد، از من متنفر بود و اسطوره

 دنبال انتقام! 

که هیچ  من هم مسافری غریب بودم   

خانوادهای ندارد و تنها کسی که دوستش 

 دارد در حال مرگ است! 

شهری که با من بد است، میز بیلیاردی    

که فروخته بودم تا پول عملش را جور 



ام در به در کنم... و... و دو منفور زندگی

 دنبال پیدا کردنم!! 

اگر پیدایم کنند... آن وقت... کسی    

 د!! نیست تا او را نجات ده

 کس نیست... هیچ

ام وقتی به من پر و کسیمثل دوران بی   

 شود! بال داد تنها می

چند وقت بود که سیلی نخورده بودم؟ چند 

وقت بود که ضرب دست رضا، نوازش 

های مادر را کمربند پدر و زخم زبان

 تجربه نکرده بودم؟! 

شود، روز اگر... اگر برگردم همین می   

 و! از نو روزی از ن

شود... بخاطر من ممکن است او تنها می

 بمیرد! 



 شود! اگر من بروم نابود می

 نباید... نباید تسلیم شوم... 

 *** 

ی عوض کردن حال و حوصله   

چادرم را نداشتم، که چه؟ هر دو 

چادرند دیگر، سیاه و سفید ندارد؛ 

 اند!هردو اجبار خانواده

با همان چادر مشکی که در تمام طول 

ه سرم بود روی مبل نارنجی رنگ را

 و کنار مادر نشستم. 

در سالن ویال چشم چرخاندم،    

نگاهم روی میز بیلیارد کنار سالن 

 خشک شد. 

خدای من! میز بیلیارد؟! کاش بلد بودم 



 تا بازی کنم! 

در تمام مدتی که همه مشغول صحبت 

ی میز و حال و احوال بودند من خیره

از آن نگاه  ایبیلیارد بودم و لحظه

 گرفتم. نمی

آخر سر خانم مالکی که متوجه نگاه 

ی من شده بود رو به من کرد و خیره

 پرسید:

بیلیارد دوست داری شایلی جون؟!  -

مهیار ما هم عاشق بیلیارده ولی من 

اشو ندارم آقا مهرداد )آقای که حوصله

مالکی( هم بلد نیست، ماهان هم 

تا ای نداره. اگه دوست داری عالقه

 مهیار یادت بده بری بازی کنی.



توانستم زد، من هم میچشمانم برق می

بیلیارد یاد بگیرم؟! باالخره به آرزویم 

 رسیدم؟! می

کاری به حرف زدن خانم مالکی که گویی 

کرد ندارم، با کودکی خردسال صحبت می

 از شوق فرصت ناراحتی نداشتم. 

توجه به چشم و ابروهای مادر خجول بی

 گفتم:

اگه زحمتی نیست میشه بهشون بگید  -

 یادم بدند؟ 

 رویی گفت:خانم مالکی با خوش

 جون االن بهش میگم. چه زحمتی شایلی -

 لبخند شادی زدم و سر پایین انداختم. 

به محض اینکه خانم مالکی از جایش 



کنارم مادرم بلند شد و به سمت جمع 

آقایان که که در سالن کناری بود، مادرم 

ه چشم و ابرو آمدن کرد که یعنی شروع ب

 کارت اشتباه است. 

اما من که برایم مهم نبود اهمیتی ندادم، 

ها و یاد گرفتن بیلیارد به تمام زخم زبان

 ارزید!حتی سیلی هم می

مبل ها سالن را به دو قسمت تقسیم کرده 

بودند، تلویزیون در جمع آقایان بود و 

 بیلیارد در سالنی که ما بودیم. 

م مالکی چیزی در گوش مهیار گفت، خان

 مهیار سری تکان داد و از جایش بلند شد. 

دانم چرا دست و پایم را گم کردم؟! نمی

 کشیدم! شاید خجالت می

همراه با خانم مالکی به این سالن برگشت 



 و با سر اشاره زد که دنبالش بروم. 

از جا بلند شدم و به سمت او که کنار میز 

بود رفتم. سری باال بیلیارد ایستاده 

 انداخت و پرسید:

دونی از خب حاال خودت چی می -

 بیلیارد؟! 

ای کردم و پاسخ ی خجالت زدهتک خنده

 دادم:

 دونم! هیچی نمی -

ها ی میز و توپسوالی در حالی که خیره

 بودم پرسیدم:

ها رو توی حفره باید با چوب توپ -

 بندازیم؟! 



 . جدی سری به معنای نه تکان داد

 اش شدم تا توضیح دهد. سوالی خیره

چوب را برداشت و با پرستیژ خاصی 

کنار میز ایستاد، توپ سفید رنگ و بدون 

شماره را برداشت و با فاصله پشت توپ 

 سبز رنگ گذاشت. 

ای به توپ سفید زد، توپ با چوب ضربه

سفید به توپ سبز رنگ برخورد کرد و 

ی روی میز توپ سبزرنگ توی حفره

 اد. افت

با هیجان به چوب دیگر نگاه کردم و 

 پرسیدم:

 خب پس چطوری مسابقه میدند؟!  -



بدون نگاه کردن به من درخالی که توپ 

 کرد گفت:ها را از روی میز جمع می

 توضیح میدم.  -

 جدیتش کمی از ذوقم کم کرد. 

توضیح مختصری داد و من با دل و جان 

 گوش دادم، باید هر طور که شده بیلیارد

را ادامه بدهم، تا به حال هیچ چیز 

 اینگونه تحت تاثیر قرارم نداده بود! 

برای تست کردنم چوب را به سمتم گرفت 

 و گفت:

خوای به توپ ضربه بزنی، فکر کن می -

و بگیر دستت تا حالت دستت رو این

 درست کنم. 



سری تکان دادم و سعی کردم هر چه در 

 ها دیده بودم را بیاد آورم. فیلم

دستم را زیر چوب گذاشتم و انگشت 

ام را از روی چوب رد کردم. به اشاره

مهیار نگاه کردم تا ببینم حالت دست و 

 انگشتانم درست است یا اشتباه. 

 متعجب به دستم خیره شد و پرسید:

مطمئنی قبال بازی نکردی؟ از من هم  -

 و دستت گرفتی! که بهتر چوب

 حیرت زده خندیدم و گفتم:

کنید؟ من تا حاال بازی می شوخی -

 دونم چی به چیه! نکردم، اصال نمی

توپ سفید را مقبل سر چوب و توپ زرد 

رنگ را مقابل توپ سفید گذاشت. با سر 



 اشاره کرد که به توپ ضربه بزنم. 

کمی نشانه گیری کردم و با چوب توپ 

سفید رنگ را هول دادم. با استرس به 

توپ زرد رنگ که به سمت حفره 

 رفت نگاه کردم.می

بعد از دست زدن به این چوب حسی 

عجیب در من به وجود آمده بود. حسی 

که غیر قابل وصف بود! حسی که تا به 

حال نداشتم؛ انگار در سردترین روز 

 سال قلبم از خوشی گرم شود! 

ها گویی قسمتی با نگاه به میز و توپ

 یافتم! گمشده از وجودم را می

ی روی ون حفرهدر کمال تعجب توپ در

میز افتاد. شوکه به میز نگاه کردم؛ 

ی مهیار مرا به خود صدای حیرت زده



 آورد:

مطمئنی قبال بازی نکردی؟ مسخره  -

و؟ آخه کی اولین بارش انقدر کردی من

 خوبه؟! 

 مبهوت و آرام گفتم:

دونم واقعا! من هیچی بلد نمی... نمی -

 نیستم به خدا! 

ها دنبالش الباالخره چیزی را که س   

ام را پیدا کردم و ی گمشدهبودم یافتم، تکه

ها دنبالش بودم من مطمئنم چیزی که سال

 بیلیارد است! 

توضیحات مهیار هر لحظه بیشتر از    

قبل باعث به وجود آمدن عالقه نسبت به 

شود گفت شد، در یک کالم میبیلیارد می



 عاشقش شدم! 

و که مهیار و ماهان هر داز این   

قدر خوب شد که من آنباورشان نمی

بازی کنم به من احساس تکبر و غرور 

 داد، حسی که سالیان سال بود نداشتم.می

بماند که وقتی موقع خواب با مادر در    

اتاقی تنها شدم، تا توانست بابت اینکه 

توجه جمع را روی خودم متمرکز کردم 

 احترامی کرد...توبیخم کرد و بی

قدر سرخوش بودم که این اما من آن   

ام تاثیرگذار نبود. ها زیاد در شادیحرف

کردم، خودم را گویی روی ابرها سیر می

ای فهمیدم، تا به حال چنین حس شادینمی

 را تجربه نکرده بودم! 

در عالم هپروت بودم و درک درستی    



شد یک از فضای ویال نداشتم، باورم نمی

ثیرگذار ام تاقدر روی روحیهبازی آن

 باشد و مرا از این رو به آن رو کند! 

 *** 

با خشم چشم بستم و سعی کردم آرامشم    

را به دست بیاورم، حیف که اولین 

ی یادگیری بیلیارد را با مهیار تجربه

 داشتم، حیف و صد حیف...

ای زدم و بدون نگاه به توپ ضربه    

کردن به توپ که درحال افتادن درون 

بود، چوب را دست  حفره روی میز

ها را برداشتم و همراه حریفم دادم. پول

 مشغول شمردن شدم. 

با صدای صاحب کلوب سر برگرداندم     



و سوالی نگاهش کردم. دست به جیب 

 گفت:

یه آقایی اومده تو رو ببینه، اسمش هم  -

 طورکه گفت رضائه. این

به وضوح حس کردم که تنم سرد شد و 

کرده بود... مرا پیدا رنگم پرید. مرا پیدا 

کرده بودند! از شدت شوک هرچه 

 توانستم. خواستم صحبت کنم نمیمی

 به هر ضرب و زودی که بود گفتم:

 در پشتی کجاست؟  -

 متعجب گفت:

تونم ردت کنم بری، شر چی؟ من نمی -

 گیره! و میی منباشه یقه



 این هم برایم شده قوز باالی قوز!

 کلید شده غریدم:هایی خشمگین و با دندان

اگه اون مرد دستش بهم برسه دیگه تا  -

وقت فهمی؟ اونتونم بیام اینجا، میابد نمی

تونی از شرطبندی روی من سود نمی

کنی! نترس شر هم نیست هیچ غلطی 

 تونه بکنه. نمی

 آرام زیر لب با خودم گفتم:

تونه بالیی سر تو بیاره و اگر نه با نمی -

دونم نتونه بالیی میاین زن ستیزی بعید 

 سر من بیاره! 

حرفم تلخ بود ولی واقعیت داشت، ممکن 

بود با دیدنم سرم را ببرد! من هم که کسی 

را نداشتم پیگیرم باشد، تنها کسی که 



داشتم بخاطر آنها روی تخت بیمارستان 

 بود.

 کالفه و دو به شک گفت:

 خیلی خب؛ دنبالم بیا.  -

ا را نفس عمیقی کشیدم و زیر لب خد

   شکری زمزمه کردم.

 *** 

مرد دستش را روی گلوی او گذاشت و    

فشار داد، تیزی چاقو روی صورتش خط 

ی رو به انداخته بود، با استرس به صحنه

کردم که او رو نگاه کردم، خدا خدا می

 نمیرد! 

ای به سر مرد ناگهان با چوب ضربه   

خورد و دستش از دور گردن او باز شد، 



الی لبخند زدم اما با دیدن با خوشح

ی تار لپتاپ تمام ذوقم کور شد. صحنه

 سرعت اینترنت پایین آمده بود.

ی لپتاپ را بستم با حالتی خنثی صفحه   

و از جا بلند شدم، امروز بعد از یک ماه 

خواستم تنهایی ی خانواده میبا اجازه

بیرون بروم. منظورم از تنهایی این است 

همراهم نباشند و با که اعضای خانواده 

 ترانه بروم. 

به ساعت دیواری نگاه کردم، عقربه    

روی ساعت پنج ایستاده بود؛ زمان 

مناسبی بود، ساعت هفت به خانه بر 

گشتم، به سختی برای دو ساعت از می

 ام اجازه گرفته بودم.خانواده

هدفی برای بیرون رفتن نداشتم فقط    



های شخواستم پیاده روی کنم پس کفمی

اسپرت و راحتم را انتخاب کردم و بعد از 

سر کردم چادرم پوشیدم. صدای موبایلم 

را بلند کردم تا اگر به من زنگ زدند 

 بشنوم.

ی بدون آرایشم زدم، لبخندی به چهره   

خوشحال بودم که حداقل زیبا نیستم تا 

رضا بخواهد با کاشتن دو بادمجان پای 

د تا مبادا ام را از من بگیرچشمم زیبایی

 ی صورتم شود! نگاه نامحرمی خیره

با صدای زنگ موبایلم فوری درب    

حیاط را باز کرده و با ترانه رو به رو 

شدم. لبخندی زدم، ترانه تماس را قطع 

اش کرد و موبایلش را در جیب مانتو

 انداخت. 



با حسرت به مانتوی کوتاه و آبی    

های رنگش خیره شدم، از پوشیدن لباس

رنگی رنگی در خیابان هم محروم شده 

 بودم. 

صدایی در سرم کالفه فریاد کشید    

"شایلی بس کن حسرت خوردن رو! یه 

ها لذت ببر و به بار هم که شده از لحظه

 چیزایی که نداری فکر نکن!" 

دانستم بیش از حد به خودم هم می

دادم اما چه کنم که هایم بها میمحدودیت

 دست خودم نبود. 

داشتم ر حالی که دنبالش سریع قدم برمید

 پرسیدم:

خوایم قدر تند راه میری؟ کجا میچرا ان -

 بریم؟! 



ای بدون اینکه از سرعتش کم کند یا لحظه

 نگاهم کند پاسخ داد:

 برمت. تو حرف نزن جای بدی نمی -

 کالفه از جواب نگرفتن، تاکیدی گفتم:

 من باید ساعت هفت خونه باشم ترانه!  -

حوصله و کشدار در حالی که قفل یب

دویست و شش دودی رنگ را با سوئیچ 

 کرد گفت:باز می

 باشه بابا، برو بشین توی ماشین.  -

متعجب سر جا ایستادم و خیره به پژو 

 شد پرسیدم:پارسی که وارد کوچه می

 ماشین خریدی؟!  -

درحالی که در صندلی عقب را باز 

 فت:شد گکرد و روی صندلی خم میمی



و داده نه بابا مهدی )نامزدش( ماشینش -

 دستم. 

"آهان" آرومی گفتم و ماشین را دور 

زدم. ترانه هم سرش را از ماشین بیرون 

کشید و در عقب را بست؛ همراه با 

پالستیک زرد رنگی پشت صندلی راننده 

 نشست. 

دو به شک به صندلی عقب و صندلی 

شاگرد نگاه کردم؛ ترانه که دو به شکی 

 مرا دید شاکی گفت:

 به خدا اگه بزارم صندلی عقب بشینی!  -

حوصله در سمت صندلی شاگرد را بی   

باز کردم و نشستم، چادرم را جمع و 

 جور کردم و در را بستم. 



دیگر اسرار نکردم که بگوید کجا    

دانستم تا نخواهد حرفی رویم، چون میمی

 زند. نمی

قه رانندگی، باالخره بعد از حدود ده دقی   

ی خیابان پارک کرد و به ماشین را گوشه

سمتم چرخید. سوالی نگاهش کردم که 

پالستیک زرد رنگ را برداشت و 

مانتوی خاکستری رنگی از درونش 

 بیرون کشید و به سمتم گرفت. 

"پیج اینستاگرام نویسنده: 

zeinab_8288" 

متعجب و بدون حرکت نگاهش کردم که 

تا از دستش بگیرم مانتو را جلوتر گرفت 

 و نهیب زد:

 بگیر دیگه دستم درد گرفت!  -



 احمقانه پرسیدم:

چی؟ برای چی میدی به من؟ برای چی  -

 اینجا پارک کردی؟! 

کالفه و عاصی شده دستش را بر 

 اش کوبید:پیشانی

و نگاه! احمق مانتو رو برای تو خنگول -

آوردم! مگه نگفتی بیلیاردت خوبه؟ خب 

شگاه بیلیارد بازی کنی، منم آوردمت با

دیدم با چادر یه جوریه بری برات مانتو 

 آوردم! 

جوری خشک شده و خیره نگاهش    

کردم که خودش هم جا خورد. 

 اخطارگونه گفتم:

و با دونی اگه بابا و رضا منهیچ می -



مانتو ببینن چه بالیی سرم میارن؟! 

تونم بیام، این مانتو هم عمرااا ترانه نمی

 پوشمش! من نمی جمعش کن

 نق نق کنان گفت:

 شایلی اذیت نکن خب! اه، ببین من و.  -

ناراضی و به زور سرم را به سمتش 

برگرداندم. ملتمسانه و ماننده گربه نگاهم 

 کرد و دستم را در دست گرفت. 

کالفه دست آزادم را روی صورتم    

آمد دوباره آن کشیدم. خودم هم بدم نمی

حواسم را گرفته  بازی لعنتی که هوش و

بود امتحان کنم. تمام دلیلم برای رفتن این 

 بود که مبادا پدر و رضا متوجه شوند.

دو به شک به ترانه خیره شدم. با دیدن    



نگاهم ذوق زده دستم را رها کرد و 

بشکنی زد. مانتو را دوباره به سمتم 

های ماشین کردم گرفت. نگاهی به شیشه

 که گفت:

 راحت باش.  ها دودیه،شیشه -

با خیالی که کمی راحت شده بود چادرم 

ای به کاری که می را در آوردم. لحظه

خواستم بکنم شک کردم. بیشتر از این 

نگذاشتم افکارم منصرفم کنند و مانتو را 

 پوشیدم. 

 ترانه سوتی زد و کشدار و بلند گفت:

 ای جون! چه جیگری!  -

خجالت زده نگاه از او گرفتم و به جلو 

ره شدم. شال مشکی رنگی از خی



ام اشاره پالستیک در آورد و به روسری

 کرد:

پوشن، این مانتو رو با این روسری نمی -

 عوضش کن. 

ها معذب ای گفتم. در این لباسکالفه باشه

بودم، اما مگر جرئت داشتم چیزی به 

 ترانه بگویم؟! 

از ماشین پیاده شدم، شال اعصابم را به 

لحظه باید مرتبش هم ریخته بود، هر 

 کردم. می

داشتم، خیابان پشت سر ترانه قدم برمی   

شلوغ بود و استرس این را داشتم که مبادا 

آشنایی مرا ببیند و به پدر و یا رضا 

 گزارش دهد!

همین ترس هم باعث شده بود سرم را    



ام فرو ببرم و خود را مانند کودکی در یقه

رانه ترسد مادرش را گم کند به تکه می

 بچسبانم و باعث آرام راه رفتنش شوم. 

دانست با وجود او که ترس مرا می   

اش چیزی نگفت. از خودم کالفگی چهره

کشیدم که گاهی حتی به ترانه خجالت می

 کردم! هم حسادت می

دانم ترانه چگونه مرا با این نمی   

کرد، من ی مزخرف تحمل میخانواده

درصدی حتی اخالقم هم مزخرف بود؛ 

 هم به ترانه شباهت نداشتم!

ترانه دختری نترس، جسور و آزاد؛ اما    

من... من دختری ترسو، محدود، و 

قدر ساکت که خودم هم ساکت. آن

 ی خودم را نداشتم! حوصله



به چهارچوب در کوچکی که رو به    

زیر زمین بود و ترانه درحال پایین رفتن 

نم داهایش بود خیره شدم. نمیاز پله

ترسیدم ترانه از دستم خسته شود و تنها 

دوستم را از دست بدهم و یا دلتنگ 

بیلیارد لعنتی شده بودم؛ به هر دلیلی که 

 کشاند. بود، چیزی مرا به دنبال ترانه می

های بلند را از نظر گذارندم و پله   

رفتم سرم ها پایین میهمانگونه که از پله

لند را به هوای دیدن فضای باشگاه ب

 کردم. 

ای نور در چشمانم زد و برای لحظه   

مانع مشخص شدن فضا شد. کمی پلک 

 زدم تا نور کمتر اذیتم کند. 

مات به تصویر رو به رو نگاه کردم،   



ها دیده بودم! چنین چیزی را فقط در فیلم

های سبز حدود شش میز بیلیارد با رنگ

 و آبی و چندین فوتبال دستی. 

پیدا کرده بودم، دیگر من بهشتم را    

نیازی نبود بهشت دیگری بیابم! دهانم از 

حیرت باز مانده بود، با دیدن ترانه که 

گرفت و به سمت داشت از من فاصله می

تر ایستاده بود طرفدختری که چند قدم آن

 رفت پا تند کردم. می

زیاد شلوغ نبود و همه خانم بودند،    

ترسم همین کمی دلم را قرص کرد. تمام 

های ریخت و تمام توجهم جلب توپ

 رنگارنگ روی میز شد. 

قدر مسخ میزها شده بودم که با آن   

ام گویا نشستن دست ترانه روی شانه



 توجه گفت:سکته کردم! ترانه بی

 خب اوکیه، صاحب اینجا دوستمه.  -

 با تشکر نگاهش کردم که گفت:

قدر گیج اینجا شدی تو؟! فکر چه -

قدر عاشق بیلیارد باشی کردم اننمی

   دختر!

لبخندی زدم و بدون جواب سرم را    

پایین انداختم. از شما چه پنهان، خودم هم 

قدر عاشق این بازی دانستم چرا ایننمی

 شده بودم. 

 ترانه که حال و هوایم را دید گفت:  

چرا ایستادی اینجا؟ بیا بریم، به من هم  -

 یاد بده. 



زد و مانند کودکی  لبخند دندان نمایی   

خردسال دستم را گرفت و به دنبال خود 

 کشید. 

داند اگر ترانه را نداشتم چه خدا می   

کردم؛ شاید دیگر به دنبال بیلیارد می

رفتم، شاید برای همیشه تنها هنرم را نمی

 دادم...از دست می

ام شاید باید همانند انتظار خانواده    

نتظر آمدن گذاشتم و مدرسم را کنار می

 شدم! خاستگاری هم سن پدرم می

 *** 

محکم لبم را گزیدم و با چوب به توپ    

روز به آن سفید ضربه زد. کاش آن

رفتم. اصال کاش... باشگاه لعنتی نمی



ای که بودنش فقط کاش ترانه نبود! ترانه

 دردسر بود! 

دانستم که شناختم، میمن خودم را می   

م رفت. چه با ترانه به دنبال بیلیارد خواه

و چه تنها... ولی این حضور ترانه بود 

که مرا مجاب به رفتن به آن باشگاه لعنتی 

 کرد. 

های اصال... اصال شاید اگر آن اتفاق   

افتاد من به اینجا لعنتی و کذایی نمی

گرفتم و رسیدم! تحت فشار قرار نمینمی

ی همان زندگی کوفتی در آن خانواده

 دادم! مه میلعنتی را ادا

خواست موهایم تا جایی که دلم می   

ممکن است بکشم، خاطرات لعنتی، 



های رضا، همه چیز وضعیت او، تهدید

 ام کند. دست به دست هم داده بود تا دیوانه

 *** 

با خنده چوب را روی میز گذاشتم و    

موبایلم را به هدف چک کردن ساعت از 

تماس کیفتم بیرون آوردم. با دیدن پنج 

پاسخ از پاسخ از رضا و سه تماس بیبی

 مادر روح از تنم جداشد. 

چشمانم را با ترس برای به دست    

آوردن آرامشم بستم، خدایا چه کنم؟ 

چشمانم را باز کردم و ساعت را نگاه 

ای نزد، ساعت نُه کردم. قلبم برای لحظه

 برد! و ربع بود! وای پدر سرم را می

ه به ترانه که مدام توجبا عجله و بی   



ها رفتم. پرسید "چی شد؟" به سمت پلهمی

نگاه از مردی که از بدو ورودمان به من 

گفت برادر خیره شده بود و ترانه می

دختریست که با او حرف زد گرفتم. حاال 

 چه دروغی بگویم که آتشم نزنند؟! 

با عجله در پیاده رو شروع با راه رفتن    

 گفت:دوید و میم میکردم، ترانه به دنبال

 صبر کن.  -

ای وای من! چادرم در ماشین ترانه    

است! با حرص ایستادم تا به من برسد و 

من بروم در ماشین مانتو رو در آورم و 

   چادرم را سر کنم.

خدایا همین یک دفعه را همراهم باش!    

با عجله مانتو را در ماشین گذاشته و 

مرتب ام زیر چادر را ی روسریلبه



کردم. همین که خواستم دوباره در ماشین 

 بنشینم کسی از پشت سر صدایم زد. 

 شایلی! -

با وحشت سرجا میخکوب شدم؛ رضا    

 کرد؟! زیر لب زمزمه کردم:اینجا چه می

 یا صاحب الزمان!  -

خدایا نکند مرا در باشگاه دیده؟ خونم    

حالل است! رضا سرم را خواهد برید! با 

لرزان به عقب برگشتم،  دست و پایی

ای رضا را در کنار پدر با چهره

 خشمگین دیدم. 

ام رنگ باخت و حس کردم چهره   

هایم از ترس سفید شد، خدایا کمر به لب

ای آتشم بزنی؟! دیگر مرگم همت بسته



 حتمیست! 

صدای بسته شدن در دیگر آمد و از پیاده 

 شدن ترانه مطمئنم کرد. 

ن آبروداری لعنتی به برای اولین بار ای   

کارم آمد و حداقل به من اطمینان داد که 

 کنند! ام نمیجلوی ترانه تکه پاره

پدر با فکی قفل شده جلو آمد و به    

سختی و زیر لب جواب سالم ترانه را 

کردم، یعنی داد. اما من مات نگاهش می

 حاال به من سیلی خواهد زد؟! 

؟! کنی این وقت شبکار میاینجا چی -

 مگه قرار نبود ساعت هفت خونه باشی؟! 

 من من کنان و هول کرده گفتم:   

 با ترانه... با ترانه اومدیم اینجا... بعد...  -



با صدای "سالم" آشنایی حرفم نصفه    

ماند، صدا آشنا بود اما صاحب صدا را 

نشناختم. به سمت صدا برگشتم. وای 

 خدای من؛ برادر صاحب باشگاه بود! 

 سر با لبخند ملیحی رو به رضا گفت:پ   

سالم رضا )به سمت پدر رو کرد و  -

مهر خوب ادامه داد( سالم آقای بزرگ

 هستین؟! 

توانم دروغ هم ای وای من حاال نمی   

بگویم، نکند لو بدهد که چادر سرم نبود؟! 

نیم نگاهی به من انداخت و دوباره رو به 

 پدر گفت:

چی وسط  بفرمایید داخل اینجا برای -

 خیابون ایستادید، بفرمایید! 



کند و یا خدا! دارد به باشگاه اشاره می   

کند! حاال چه پدر و رضا را دعوت می

کنم؟! نگاهی به ترانه که مضطرب به 

رسید انداختم، با سر اشاره کردم نظر می

 که بهتر است برود. 

دانم در گوشم چه گفت، به پدر چه نمی   

دانم از شدت گفت و رفت، فقط می

استرس تمرکز نداشتم. کف دستان عرق 

ام را به چادرم کشیدم. قسمتی از کرده

ی چادر کامال از عرق دستانم پارچه

 خیس شده بود. 

از استرس نشنیدم رضا و پدر چه پاسخی 

 به پسرک فضول دادند.

تر از آش شده ی داغرضا باز هم کاسه   

 و گفت:



کار یشایلی جواب ندادی، اینجا چ -

 کردی؟! می

اش را بجوم خواست خرخرهدلم می   

ولی فعال گویی با پاسخ ندادنم او بود که 

مجوز این کار را از طرف پدر 

 گرفت! می

همین که خواستم دهن باز کنم پسر    

فضول و روی اعصاب، دهان گشادش را 

ام را روی آب باز کرد و دوباره پته

 ریخت.

باشگاه بیلیارد  با دوستشون اومده بودند -

من و خواهرم، نگران نباشید مخصوص 

هاست من هم کار داشتم که رفتم خانم

 داخل. 



خواستم سرم را به دیوار بکوبم، به می   

تو چه مربوط است مردک؟ اصال چرا 

گویی؟ چه کاری داشتی؟ تمام دروغ می

ات را مدت که نشسته بودی چایی

خوردی و با چشمانت قصد قورت می

 مرا داشتی! دادن

پدر با فکی قفل شده که حد خشمش را    

داد، به سختی لبخندی به از من نشان می

 پسرک فضول زد و گفت:

 ممنون سپهرجان.  -

از پسرک فضول که حاال نامش را فهمیده 

بودم رو برگرداند و سرش را به طرف 

 من چرخاند.

 رو به من کرد و ادامه داد:



طالع شایلی بابا، چرا به خودم ا -

 ندادی؟! 

زده سرم پوزخندی زدم و به ظاهر شرم   

را به زیر انداختم، چیزی نداشتم که 

بگویم. کار خطایی نکرده بودم اما باید 

 دادم! جواب پس می

ی من همین بود دیگر، منطق خانواده   

همیشه همین بود! و من... من از تمام 

های دنیا متنفر بودم. من که چیزی منطق

تم، من فقط کمی مرگ خواسنمی

خواستم بدون ترس از عذاب جهنم...! می

ی زیادیست خدا؟! برای تو که خواسته

کاری ندارد، بگذار بمیرم، مرا بکش و 

ها خالصم کن، فقط مرا از دست این

 نجات بده! 



شنوی؟! خدایا، اصال صدایم را می   

پناهت را میان ی بیحواست هست بنده

ای؟! سرم را هصفتان رها کرداین گرگ

کمی به سمت آسمان گرفته بودم و 

هایشان در ها و تعارفتوجه به حرفبی

 زدم. دل با خدای خود حرف می

ها پرسیدم با خدای آنخدایی که من می   

ها مرا عذاب فرق داشت، خدای آن

ها آبرویشان بود و خدای داد، خدای آنمی

من... خدای من قابل توصیف با کلمات 

 ن نبود! کوچکشا

دیگر ترسی نداشتم، دیگر ترسی    

نبود... دیگر هیچ حسی نبود... دیگر نه 

ترسی داشتم از درد سیلی، نه غمی از 

هایشان! هیچ... فقط من بودم و زخم زبان



حسی فراتر از هر حسی که مرا احاطه بی

 کرده بود...! 

دانم پدر چه سوار ماشین شدیم. نمی   

گفتند ، چه میگفتگفت، رضا چه میمی

زدند؛ من فقط غرق زبانی میو چه زخم

در فکر بودم. فکر بیلیارد! فکر این بازی 

لعنتی که خواب و خوراک را از من 

گرفته، همان بازی لعنتی که باعث زخم 

ای که به زبان شنیدنم شده، همان بازی

 دهم! همه چیز ترجیحش می

های زباناز در وارد خانه نشده زخم   

هم اضافه شد! اعصابم را به هم مادر 

ریخته بودند، دیگر کم مانده بود چاقویی 

 بردارم و به دستشان بدهم و بگویم:

خواهید بکشید؟ خب بکشید! فقط شما می -



قدر عذابم پرستید قسم اینرا به هرکه می

 ندهید! ذره ذره زجر کشم نکنید! 

شکستگی وارد اتاقم با عصبانیت و دل   

خواست تمام جانم را از یشدم، سردرد م

من بگیرد. کالفه خودم را روی زمین 

ی پایین رها کردم، به سختی با پایم گیره

 پایم را به عقب هول دادم. 

خستگی در عمق جانم ریشه کرده بود،    

کالفه موهای بلندم را فوت کردم تا از 

روی صورتم کنار بروند. خیره به سقف 

از  سفید با چند ترک کوچک که نشان

داد، باز هم به آن بازی قدیمی بودنش می

 دوست داشتنی فکر کردم. 

ای در این بازی بود که ناخواسته جاذبه   

کرد، من آهن و مرا به سمتش جذب می



این بازی آهنربا! اگر دوباره آن بازی 

کردم قطعا دیوانه جذاب را تجربه نمی

 شدم!می

چراغی در ذهنم روشن که چراغ امید    

ی را نیز روشن کرد؛ این بازی آیندهدلم 

 من است، استعداد من!

ی این استعداد... رویا... آینده...! همه   

هایم در این کلمات با یادآوری محدودیت

خانواده پوچ شد؛ شد بغصی در گلویم! در 

قدر شبیه واقعیت جا نشستم، کلمات چه

های خانواده، تاوان بودند! محدودیت

جنسیتی، آبرو و... و دختر بودن، تبعیض 

 دنیای تبعیض! 

اند، به قدر کلمات خوب ساخته شدهچه   

قدر خوب به معنایشان راستی که چه



ام قدر تنهاآیند! و به راستی که من چهمی

که ترانه حتی بعد از شری که برایم 

درست کرد و گریبان گیرم شد حتی به 

 من پیام هم نداده.

به سرکوفت، ام، اما من که عادت کرده   

زبان، به کتک، به سیلی، به به زخم

ضربات متعدد کلمات بر روحم، به 

 شکستن قلب و غرورم و... و به تنهایی...

دانم من خوبم، من خیلی خوبم، فقط نمی   

دانم چرا چرا تنم سرد است؛ فقط نمی

دانم چرا جسم رنگم سفید شده، فقط نمی

بینم که هوشم را روی زمین میبی

ام، کند! آری من مردهکس کمکش نمیهیچ

 من خیلی خوبم!

بینم خدا خودش دست به کار ام و میمرده



 شده تا قاتالنم را مجازات کند! 

ها، بهتر است پردازیخیال این خیالبی   

بخوابم، از سردرد فقط می توانم به 

خواستم بخوابم اما خواب پناه بباورم. می

خوردن ها و حرص مگر این خیالپردازی

 ام تمامی داشت؟! از دست خانواده

 *** 

مداد مشکی رنگم را روی کاغذ به رقص 

در آوردم، در نقاشی استعداد داشتم اما نه 

تا حدی که در بیلیارد استعداد داشتم! آهی 

از عمق جانم کشیدم، خدایا هر که 

کرد تا این استعداد را به او التماست می

زدی و  بدهی کنار زدی، کنار زدی، کنار

در نهایت به من رسیدی! الاقل به کسی 



دادی تا بتواند از آن این استعداد را می

استفاده کند، نه منی که نفس کشیدنم هم با 

 ی پدر و برادرم است! اجازه

صدای زنگ تلفن خانه باعث شد از جا    

بپرم، خواستم از اتاق بیرون بروم و تلفن 

ند را جواب بدهم اما همین که از جا بل

 شدم مادر را دیدم که تلفن را جواب داد.

دانم خیال دوباره سرجا نشستم، نمیبی  

دانم چه کسی زنگ زده بود اما می

هرکس که بود مادر را حسابی خوشحال 

 کرده بود. 

توپ مشکی رنگ را به همان ِگردی    

کشیدم، درحالی که زیر لب برای خودم 

کردم آهنگ نامفهومی را زمزمه می

 زدم. دایره را سایه می درون



صدای مادر به قدری آرام بود که از    

ی نزدیکی هم که به اتاقم داشت فاصله

شنیدم؛ البته که برایم مهم صدایش را نمی

هم نبود، کسی که برایش مهم بود و 

کرد رضا بود! من همیشه فضولی می

 توجه به همه چیز بودم. همیشه آرام و بی

ای دیگر ر در خانوادهدانم، شاید اگنمی   

به دنیا آمده بودم شخصیت پر سر و 

صدایی داشتم اما حاال... این خانواده 

 روحم را کشته بود! 

ای که شادی در آن مادر با چهره   

ی کرد تلفن را با گفتن جملهخودنمایی می

"همچنین، شما هم سالم برسونید" قطع 

توجه به او خواستم حواسم را به کرد. بی

 ام بدهم که بلند گفت:ینقاش



 شایلی؛ بیا اینجا ببینم.  -

کالفه "هوف"ی کشیدم و خسته از    

خواست کاری پیش جای برخاستم. دلم می

هایش را ها و غیبتبیاید تا مادر حرف

جایی که برای بعد بگذارد اما از آن

شوند هیچ همیشه دعاهایم مستجاب می

ََ کنار ماد ر اتفاقی نیفتاد و من مجبوراَ

 نشستم. 

سوالی نگاهش کردم تا حرفش را بزند.    

جا که همیشه اهل آب و تاب دادن به از آن

هایش بود کمی این پا و آن پا کرد. حرف

 شاکی گفتم:

 مامان معطلم کردی؟ خب بگو دیگه.  -

ای رفت و بعد از مکثی چشم غره   

 شروع به حرف زدن کرد.



یه یه بار باالخره از یه کار اشتباهت  -

 اتفاق خوب افتاد! 

ابروی راستم را باال انداختم و منتظر    

 نگاهش کردم.

 چه اتفاقی؟  -

شناسی؟ همون خانم اکبری رو می -

خانمه که توی عروسی مریم کت و دامن 

 بنفش پوشیده بود. 

کمی فکر کردم، واقعا چنین کسی را    

که مادر حرفش آوردم! برای اینبیاد نمی

ری به معنای خب تکان را بزند الکی س

 دادم که یعنی مثال بیاد آوردم. 

شوهرش آقای هاشمی با پدرت دوسته،  -

طور که من فهمیدم پسرش با رضا این



دوسته، دخترش هم با همون دوستت چی 

بود اسمش؟ آها اره ترانه همکالسی 

 بودن. 

کالفه نگاهش کردم و شانه باال انداختم    

کرد، چه که به من چه؟! کمی دست دست 

خواست بگوید؟ غیبت که نبود و اگر می

اش با شنیدن صدای خانم اکبری نه چهره

شد. نگاهش را به قالی قدر بشاش نمیاین

 دوخت و گفت:

اون روز که دیر اومدی و با ترانه رفته  -

 ها اون روز... بودی باشگاه

چیزی در ذهنم متوقف شد،    

ای را در ذهنم یافتم که هم خانواده

رانه با دخترشان دوست باشد و رضا ت



با پسرشان دوست باشد؛ صاحب 

 باشگاه! 

کسی در ذهنم فریاد کشید    

خوان شوهرت بدن، اون روز "می

پسره زل زده بود به تو!" سرم گیج 

رفت، این فقط یک فرضیه بود، می

ای مزخرف که اگر واقعیت فرضیه

 بود قطعا سند مرگم بود! 

عطف سعی کردم حواسم را من

های مادر کنم تا بدانم چی به صحبت

 چیست. 

اون روز پسر خانم اکبری، آقا سپهر  -

برای یه کاری میاد داخل باشگاه و تو رو 

 بینه. می



با چشمانی که از شدت حیرت و پلک    

سوختند به دهان مادر خیره نزدن می

اش تصورات ذهن بیمار ها همهشدم، این

 توست، واقعیت نیست!

دیگه ازت خوشش میاد و مادرش هیچی  -

هم االن زنگ زده بود که بیان 

خاستگاری، منم گفتم به بابات بگم بعد 

زنگ بزنم هماهنگ کنم باهاشون که ِکی 

 بیان. 

گویی پتکی آهنی بر سرم کوبیده شد؛    

انگار که سکته کردم! مدام این جمله در 

شد و حال بدم را بدتر سرم تکرار می

 ی شایلی، بدبخت!"کرد "بدبخت شدمی

ام تمام تمام شد... عمر کوتاه زندگی   

شد! من مردم و... و چرا مادر دارد با 



زند؟! پس دیدن تصویر مردنم لبخند می

ها کجاست آن مهر مادرانه که در قصه

ام؟! نه کمکی... نه غمی... راجبش شنیده

نه مهری... هیچ... سهم من از 

 هایش شد هیچ! مادرانه

روغ بود، کاش توهمات ذهن کاش د   

.. کاش... من که سهمی از بیمار من بود.

این زندگی نداشتم، داشتم؟! نه، شایلی 

یک عروسک است، شایلی شاید حتی از 

یک عروسک خیمه شب بازی هم کمتر 

باشد، شایلی که روح ندارد، قلب ندارد، 

ای داشت، آن احساس ندارد، اگر هم ذره

 را در وجودش کشتیم! 

حتی مخالفت نکردم، مخالفت کنم که    

چه؟ که سهمم از نظر دادن برای زندگی 



خودم بشود سیلی؟! اصال از آن گذشته، 

دیگر جانی در این تن نیست تا مخالفت 

 کند! 

به سختی از جای برخاستم، تنم را که    

نه... بهتر از بگویم جسدم را به دنبال 

 خود تا اتاقم کشیدم. 

، در ذهن خودم با کردمخودخوری می   

کردم، شخصی خیالی بحث و مجادله می

به خودم بابت پا گذاشتم در آن باشگاه 

دادم، ترانه را بابت بردن کذایی فحش می

کردم و به من به آن خراب شده لعنت می

دنبال راه رهایی از ازدواج و زندگی در 

 گشتم. این خانواده می

ی شاداب مادر ثابت دانم، چهرهمی   

کند این کرد هرطور که شده کاری میمی



وصلت سر بگیرد. پدر... پدر روی 

اندازد، آن هم دوستانش را زمین نمی

ارزشش! به اللخصوص برای دختر بی

 هرحال، من که انسان نبودم، بودم؟! 

زنم و ام؟ با خودم حرف میدیوانه شده   

ریزم! همین است! بگذار... اشک می

به تیمارستان  بگذار دیوونه شوم و بعد

شوم ام دور میگونه از خانوادهبروم، این

و مجبور به ازدواج با آن مردک فضول 

 شوم! هم نمی

گویم؟ چه به خودم آمدم، من چه می   

بالیی به سرم آمده؟! نگاه مبهوتی به 

ی پریشانم درون آیینه انداختم. من چهره

 ام! ام، واقعا دیوانه شدهدیوانه شده

ن دیوانه نبودم، مرا با من... م   



اجبارهایشان دیوانه کردند، من سالم 

هایشان دیوانه ها مرا با محدودیتبودم، آن

کردند، من... من خوب بودم! من زندگی 

ها... زندگی را از من کردم اما آنمی

گرفته و مرا در میان حفاظی به نام آبرو 

 خفه کردند! 

من که دیوانه نبودم، من فقط دختر    

ی خواستم به خانهچکی بودم که میکو

دوستم بروم، همین...! چرا باید سهمم از 

سر زدن به دوستم این باشد که پدر 

اعصابم را تا سر حد مرگ خرد کند و 

 مادر و رضا شروع به غر زدن کنند؟! 

مگر جرم من چه بود؟ دختر بودن؟ به    

دنیا آمدن در این خانه؟ یا... یا سکوت! 

ها اجازه ردم، به آنآری من سکوت ک



دادم قضاوتم کنند، برایم تصمیم بگیرند، 

 ام را به لجن بکشند! زندگی

خود را با رضا مقایسه کردم، رضا از    

ایستاد و ابتدا در مقابل پدر و مادر می

ها با تمام وجود پشتش بودند! من چه؟ آن

من همیشه ترسیدم، سکوت کردم و 

یرند. از ام تصمیم بگگذاشتم برای زندگی

 خودم حرصم گرفت. 

صدای حرف زدن مادر و پدر و رضا    

آمد. چه زود شب شد، با شنیدن اسمم می

از زبان مادر مطمئن شدم که در مورد 

 کنند. تلفن خانم اکبری صحبت می

قدر زیبا؛ بدون حضور خودم راجب چه   

گیرند! کدام آینده شایلی؟ ام تصمیم میآینده

ها! آینده که مال تو تو هم َجو زده شدی



نیست، تو عروسکی هستی در دستان 

ها، آینده فقط برای رضاست! آینده... آن

اش فقط رویا... استعداد... آرزو... از همه

مرگ نسیبم شد! یعنی نسیبم کردند، به 

 اجبار! 

ام و خبر ندارند؛ من قدر مردهمن چه   

هایم قدر مرگقدر ساکتم، چهچه

خواست آیینه را خرد میاند! دلم خاموش

کنم و رگ دستم را بزنم ولی... ولی 

سهامتش را نداشتم، مرا ترسانده بودند، 

 از مرگ، از زندگی...

صدای پر رضایت پدر را شنیدم که    

ی آقای داشت از خوب بودن خانواده

کرد، پدر به همسرش هاشمی صحبت می

گفت خانم هاشمی، به این فکر هم می



نم اکبری خودش اسم و کردم که مگر خا

رسم ندارد که با فامیل شوهرش صدایش 

 کنند؟! می

یعنی تمام شد؟ به همین سرعت بریدند    

کنند؟! اما شنبه تنم میو دوختند و حاال پنج

من که هنوز کوچکم؛ برای ازدواج، 

حاال رضا برای زندگی با مردی که همین

گفت بیست و نه سال دارد! من که هنوز 

 م! خیلی کوچک

خواستم برای از اتاق بیرون آمدم، می   

اولین بار مخالفت کنم! همین که خواستم 

پا در سالن بگذارم صدای مادر را شنیدم 

 گفت:که می

اره فکر کنم شایلی هم خودش راضیه،  -



چون اون موقع که بهش گفتم هیچی 

 نگفت. 

کیش و مات! مبهوت به مادر که با    

زد نگاه شوق داشت با پدر حرف می

 کردم، سکوتم را پای رضایتم گذاشتند؟! 

دیگر سکوت بس است. برخالف    

همیشه محکم به سمتشان رفتم، دیگر 

ام است، ترس جایز نیست. بحث آینده

ام! دیگر دانم، من خرد شدهخودم که می

چیزی برای از دست دادن ندارم، جز 

 یک حق انتخاب کوچک! 

ا سالم رضا طلبکار نگاهم کرد که چر   

کنم، نمی خواستم بهانه به دستشان نمی

قدر بدهم پس ناچار سالم کردم. حقیقتا آن

از دستشان عصبی بودم که حتی دلم 



 خواست سالم کنم.نمی

 شاکی رو به مادر گفتم:   

مگه هر گردی گردوئه که هر سکوتی  -

 هم رضایت باشه؟ 

مادر دلخور اخم کرد و خواست دهان باز 

 ر از قبل ادامه دادم:تکند که شاکی

من غلط کرده باشم راضی باشم!  -

وقت منم با این هروقت جهنم یخ زد اون

 کنم! پیرمرد ازدواج می

هایی در مادر بلند "هین" کشید. پدر با اخم

 هم بلند گفت:

 ایه؟ یعنی چی؟ پیرمرد دیگه چه صیغه -

 با داد گفتم:

به مردی که بیست و نه سالشه و  -



یه دختر هجده ساله ازدواج خواد با می

 کنه چی میگن؟ هان؟ خودت بگو بابا! 

 رضا شاکی جلو آمد و غرید:

تر از دهنت حرف دیگه داری گنده -

 زنی شایلی! می

این که برای زندگی خودم تصمیم بگیرم  -

طوره تر از دهنم حرف زدنه؟ اگه اینگنده

تر که اره دارم )ادایش را در آوردم( گنده

 زنم! رف میاز دهنم ح

مادر خشمگین دستش را جلوی دهانش 

 گرفت و گفت:

 خوایم! یعنی چی؟ ما صالح تو رو می -

با شتاب به سمت مادر چرخیدم و انگشت 

 ام را در هوا تکان دادم. اشاره



این که مجبورم کنین با یه نفر که یازده  -

تره ازدواج کنم صالح سال ازم بزرگ

 منه؟! 

 پدر هم عصبانی غرید:

فهمی چی درسته ای هنوز نمیتو بچه -

 چی غلط! 

 دست به کمر و دیوانه شده فریاد زدم:

ام برای چی باید شوهرم پس وقتی بچه -

ام، بچه رو که بدید؟ اره اره اصال من بچه

 نباید شوهر داد!!! 

 پدر داد زد:

خفه شو! گمشو برو توی اتاقت ریخت  -

 و نبینم! نحست



م، نگاه پر بغض کرده لب برچید   

ای به پدر و مادر انداختم و های های کینه

ای دلداری، زیر گریه زدم. دریغ از کلمه

ای ترحم یا محبت! با دریغ از ذره

شان تا اتاقم زدههای سنگین و خشمنگاه

 ام کردند. همراهی

خورد، اصال شان به هم میحالم از همه   

انسان به این نفهمی هم مگر داشتیم؟ 

تر و تر، جاهلقسم بخورم احمقحاضرم 

ام وجود نداشت! تر از خانوادهعوضی

ببین چه وضعیت خرابی داشتم، چه 

وضعیت خرابی بود که نظرم تا ابن حد 

 ام بد شده بود!راجع به خانواده

ی این ولی راست بود دیگر، همه   

ی ام در دورهها راست بود، خانوادهحرف



خب بعید  قاجار گیر کرده بودند. البته،

ی قاجار بیلیارد بوده دانم در دورهمی

 باشد! 

دیگر حتی نای فکر کردن نبود، فقط    

خواستم بخوابم بلکه دیگر بیدار نشوم؛ می

چشم ببندم و بمیرم. مرگ که بد نیست، 

مرگ رهایست... رهایی از این قفس، 

قفس این خانه و خانواده... مرگ کلید قفل 

 این قفس است! 

از جا پریدم، این قفس تنها کلید  ناگهان   

اش مرگ است و... و راه دیگر آزادی

برای آزادی از آن فرار است! نه... نه 

وقت قفل این قفس را اگر نتوانم چه؟ آن

کنند و دیگر هیچ...! اصال تر میمحکم

 مگر جایی را برای فرار دارم؟! 



بس است شایلی این راه نزخرف را از    

ای! . دختر؟ چه واژهذهنت دور کن دختر

ای که اگر کلید رهایی از قفست را واژه

شود به پیدا نکنی مدتی دیگر تبدیل می

هایم زن! زن سپهر هاشمی! باز هم اشک

 باریدند. 

توانی نجاتم خدایا نجاتم بده! تو که می   

بده! آخر این تاوان کدام گناه من است؟ 

گناه دختر بودن؟ این واژه درد دارد! این 

لمه خود درد است، اشک، بغض و ک

 دنیایی از تبعیض است! 

خدایا از دنیایت متنفرم؛ با تمام وجود    

از بندگانت و دنیایت متنفرم! این دنیا که 

عادی نیست؛ این دنیا دنیای تبعیض 

زد و است! بغض به گلویم چنگ می



خودستم تمام جانم را بگیرد، البته اگر می

 جانی برایم مانده باشد! 

خوب بیاد دارم... زهرا را خوب به یاد    

دارم، همان دختر مذهبی که مانند خودم 

بود. به اجبار خانواده چادری بود و هشت 

جزء قرآن کریم را حفظ کرده بود. 

شناخت، خداپرست بود اما خدایش را می

خواستند، او خدا اش میای خانوادهنه گونه

را در قلبش داشت نه در ظاهری که پدر 

 خواستند! مادرش می و

دو برادر نیز داشت، برادرانی بدتر از    

ها مانع رضا! دوست بودیم ولی خانواده

شدند، به هر حال رفت و آمد زیادمان می

از کلمه آبرو باید خاطرات بد باقی بماند 

 یا نه؟! 



عاقبت زهرا چه شد؟ چرا این شد؟     

گونه مگر خدا دوستش نداشت که این

؟ اما... خدا زهرا را نابودش کرد

اش این کار را کردند! نابودنکرد، خانواده

اش، آبرو، حرف مردم و... و خانواده

عشق! اما مگر چیزی جز این بود که 

زهرا و آن پسرک موطالیی عاشق 

دیگر شده بودند؟ پس چرا تاوان عشق یک

گونه دادند؟ چرا برادران زهرا بعد را این

د؟ چرا از سر بریدنشان اعدام نشدن

خانواده فقط بخاطر کشتن آن پسر بی

حبس گرفتند؟ چرا پدر زهرا از کشته 

 شدن زهرا به دست برادرانش شاد بود؟! 

چرا... چرا... چرا؟! زهرا تاوان عشق    

را اینکونه داد، من قرار است چگونه 



 تاوان استعدادم را بدهم؟! 

با تمام وجود اشک ریختم، برای    

ام، د حیف و میل شدهخودم، برای استعدا

برا زهرا، برای بخت سیاهم! اشک 

ریختم و لعنت کردم مسببان این شرایط 

 را! 

ها که ادعای مسلمان بودنشان پس این   

گفت شد چرا حرف پیامبرشان که میمی

"عقد دختر به اجبار باطل است" را قبول 

نداشتند؟! در کتاب "آشور" خوانده بودم 

 گفت:که دختری می

ن آدما تا وقتی به نفعشونه پیرو ای -

 هاشون هستن! سنت

جمله بندی دقیق این نبود ولی من اصل    

حرف را بیاد داشتم، حقیقتی تلخ و واقعی 



 بود! 

ها وجود نداشتند، کاش این حقیقتای   

ها ی اینکاش اصال حقیقتی نبود و همه

معنا بود! کاش کابوس بود و کابوسی بی

ای با دیدم در خانوادهوقتی بیدار شدم می

 عقل سالم هستم! 

ای کاش و ای کاش و ای کاش... تنها    

سوالم از خدا این بود که "چرا من؟" 

حرف دیگری نداشتم، هر الزم بوده 

دانم ام، اون هم شنیده؛ فقط نمیبگویم گفته

ها چه عاقبتم را در جواب این حرف

 کند؟! می

انند شاید کسی این پایین کنارمان، م   

خواهیم شیطان ایستاده و هرجه از خدا می

گوید "امر دیگری نیست؟ خندد و میمی



خواهید؟!" آن باالسری هم به دسر هم می

دیگر را خراب خیال این که تقدیر یک

 کند! کنیم به کارهایش رسیدگی مینمی

 *** 

ام را از زیر چادر درست روسری   

و  ام صاف کردمکردم، کیفم را روی شانه

از مغازه بیرون آمدم. دست چپم از 

گرفتن پالستیک آرد درد گرفته بود، 

پالستیک را به دست دیگرم دادم و با 

دقت به خیابان خیره شدم تا هنگام رد 

شدن از خیابان مشکلی پیش نیاید. با 

نزدیک شدن سمند سفیدرنگ به سمتم 

خودم را جمع و جور کردم. صاحب 

 ماشین که بود؟ 



وی پایم ماشین را پارک درست جل   

کرد. اخم کرده قدمی به عقب برداشت و 

خواستم فورا فاصله بگیرم که با صدای 

 سپهر سرجا متوقف شدم.

 شایلی خانم!  -

در خیابان بلند اسمم را صدا زده بود!    

نگاهی به عابران پیاده که خجالت زده نیم

زده و به ما زل زده بودند انداختم. شرم

دادم سالم دل فحشش می درحالی که در

 کردم. 

با رویی باز جواب سالمم را داد و    

 گفت:

ببخشید مزاحم شدم، میشه لطفا چند  -

 دقیقه وقتتون رو بگیرم؟!

 



 با حالت تعارف گفتم:

 نه بابا مراحمید، بفرمایید کاری داشتین؟  -

اما حقیقت این بود که در دل با خود    

 برو گفتم "اره مزاحمی حاالداشتم می

گمشو! نه نمیشه، مگه من مثل تو عالف 

 کارم مردک؟!" و بی

به داخل ماشین اشاره زد که یعنی    

بنشینم. ناچار روی صندلی عقب نشستم و 

سپهر هم سوار شد. آیینه را روی من 

تنظیم کرد و خیره در چشمانم با پرروی 

 تمام گفت:

دونم راضی به ازدواج باهام من می -

ها اما نمیگم برام مهم نیستنیستی شایلی؛ 

کنی، خب... باالخره بهم عادت می



کنن بله ات مجبورت میدونم خانوادهمی

 بدی! 

شوکه و بدون پلک زدن نگاهش کردم،    

تر از این مرد هم وجود داشت؟! آیا وقیح

حیا! جلوی مردم مردک پررو و بی

کند و حاال که کسی مودبانه صحبت می

گونه با وقاحت ینشنود احرفش را نمی

داند راضی با گوید که میتمام می

ازدواجم با او نیستم و برایش مهم هست 

 ولی نه در حدی که مانع ازدواجش شود! 

داند او دیگر کیست که حتی می   

کنند و در رویم نیز ام مجبورم میخانواده

 گوید!این را می

به گمونم خیلی بیلیارد دوست داری  -

د و ادامه داد( یعنی فکر ای کر)تک خنده



کنم عاشقشی، خب پس فکر کنم این آپشن 

ام هم بیلیارد دارم و مانع که توی خونه

رفتنت به باشگاهمون نمیشم رو هم باید 

 در نظر بگیری! 

ماتم برد. به این فکر نکرده بودم، یعنی    

رسم به قیمت ازدواج به بیلیارد می

اجباری؟! فکر نکنم چندان تاثیری در 

 تالشم برای بهم زدن ازدواج داشته باشد! 

ای زدم، چه فکر کرده لبخند عصبی   

بود؟ که با دو میز بیلیارد خر خواهم 

 شد؟!

 با لبخند پر تمسخری گفتم:

من کار دارم، بهتر نیست این )با ادا و  -

ها رو برای پدرم توضیح کشیده( آپشن

 بدید جناب هاشمی؟ 



ی شاکی لبخندم را جمع کردم و با لحن

 گفتم:

 روز خوش.  -

در ماشین را محکم کوبیدم و رو از    

اش برگرداندم. خوب ی بهت زدهچهره

 توی برجکش زده بودم، مردک عوضی! 

هایم را از پا در آوردم و در خانه را کفش

 آمد. باز کردم، صدای شیر آب می

پزی را روی حوصله آرد شیرینیبی   

توضیح ی اپن گذاشتم، حال و حوصله

دادن اتفاقات را برای مادر نداشتم زیرا 

دانستم تاثیری در اجبارشان ندارد و می

تازه ممکن است مادر چهارتا هم رویش 

بگذارد و پدر بگوید، جوری که سپهر در 

 چشمشان آدم بهتری بیاید! 



توانم دانستم که نمیبه هرحال فقط می   

با حرف مانعشان بشوم. فکر نکنم در کل 

م مانعشان شوم، چه با حرف و چه با بتوان

 آید! هرکار دیگری که از دستم بر می

خواست شیرینی بپزد، همه مادر می   

کدام به دعواهایی که خوش بودند و هیچ

در این سه روز راه انداختم اهمیت 

خواستند دختر دادند. به هرحال مینمی

شان را شوهر بدهند! مرا با هجده ترشیده

 دانستند! ه میسال سن ترشید

ی اصال دلیل استفاده از این کلمه   

دانم، دختر تا آخر مزخرف را نمی

عمرش ازدواج نکند مجرد است نه 

 ترشیده!

ترشیده یا مجرد، فردا زندگی من به    



رسد؛ چه پایان تلخی! از تلخی پایان می

های زندگی از یادم این پایان تمام شیرینی

چه با فرار، چه رفته... پایان پایان است، 

با ازدواجی اجباری و چه... چه با 

 خودکشی! 

دانم از من خشمگینی که دانم... میمی   

چرا خودکشی ولی... ولی ببین؛ من هم از 

تو خشمگینم خدایا! از تو دلم شکسته، 

ات را شنوی؟! چرا بندهچرا حرفم را نمی

هایت عروسک خیمه شب بازی دیگر بنده

گذاری آب خوش از کنی؟! چرا نمیمی

 گلویم پایین برود؟ مشکلت با من چیست؟! 

ای... از غم گریه تا جایی... تا لحظه   

شوی، کنی ولی از جایی به بعد ِسر میمی

کنی... فقط بغضی در گلو دیگر حس نمی



مانی شود... تو میماند که شکسته نمیمی

و قلبی که خرد شده... حاال دیگر 

کنم، فقط بغض میتوانم گریه کنم، نمی

 کنم... کنم و بغض میبغض می

خودم را روی پتو رها کردم، بغض    

های تیزش را در گلویم فرو کرده چنگال

و قصد خفه کردنم را داشت. از گرمی 

های هوا حرصم گرفت، هنوز دریچه

کولر را درست نکرده بودند ولی مطمئنم 

کنند، به هر حال فردا امشب درستش می

 آورد دیگر! حترم تشریف میخاستگار م

شد و ای مدام در ذهنم تکرار میکلمه   

ها قدرت تمرکز بر روی دیگر راهکار

برای رهایی از این ازدواج اجباری را از 

گرفت؛ فرار! اگر... اگر کاری از من می



دستم بر نیامد و خواستند قرار و مدار 

کنم، عقد را بگذارند به فرار هم فکر می

جهان به این بزرگی باالخره مطمئنم در 

 جایی برای من هست! 

 *** 

با خشم جیغ کشیدم و در دیوار پر از    

نهایتی در عکس مشت کوبیدم. درد بی

تک تک انگشتانم پیچید و باعث شد دستم 

را پس بکشم. دست راستم را در دست 

چپ گرفته و برای کم شدن درد فشار 

 دادم. 

به جای  قدر تغییر کرده بودم،من چه   

صدا حاال در دیوار های آرام و بیگریه

کوبیدم! پس کجاست آن دختر مشت می



 شد؟! ترسو که پشت چادر مادرش قایم می

باز هم جیغ کشیدم، از درد. نه از درد    

انگشتانم؛ از درد قلبم، از درد روحم. جیغ 

کشیدم و جیغ کشیدم و جیغ کشیدم. با 

و بغض جیغ کشیدم، با اشک خم شدم 

 شکستم. 

کجاست آن دختر ترسو؟ کجاست    

مادرم؟ آن دختر ترسو مرد و با مردنش 

مادرش را نیز کشت! چه تلخ، چه تلخ که 

 گویم! من قاتلم... چه سیاه، بختم را می

کرد قاتل مرا به خاطر این که فکر می   

اش بیرون کرد، مادرم هستم از خانه

کاری کرد به تمام کسی که حاال دارم 

 تماس کنم تا جای خوابی به من بدهد! ال

آیا واقعا حقم این بود؟ خب پس چه    



گذاشتم به اجبار شوهرم کردم؟ میمی

دهند؟! آیا این رویای لعنتی به مرگ پدر 

ارزید؟! این رویای سبز و مادرم می

رنگ، این میز لعنتی، این بازی لعنتی! 

 ارزید؟ آیا آبرو به مرگشان می

، مرد! نه به خاطر من، پدر سکته کرد   

اش، به خاطر نه! به خاطر آبروی لعنتی

حرف مردم! مادرم سکته کرد مرد، نه به 

خاطر من، به خاطر نبودن شوهرش، به 

خاطر حرف لعنتی مردم! من که مهم 

 تر است! نیستم؛ آبرو مهم

خواست به کرد نمیاگر تصادف نمی   

 اند؟! تنهامن بگوید که پدر و مادرم مرده

ام نیز فریبم داده بود؟! سرم امید زندگی

رفت، درد انگشتانم تمام دستم را گیج می



فلج کرده بود، زانوانم از سردی 

 ها یخ زده بود. سرامیک

ایست؟ چرا من این چه زندگی لعنتی   

ام؟ چرا من مهم نبودم؟ فقط آبرویشان زنده

ها را کشتم؟ مهم بود؟ من کشتم؟! من آن

موهایم چنگ کردم و با دستانم را در 

چشمانی خیس از اشک جیغ کشیدم "من 

 شون؟!"کشتم

وار با پیشمانی روی سرامیک سجده   

افتادم و زار زدم. اشک ریختم، هق زدم، 

زار زدم و مردم! مردم از این تنهایی 

لعنتی! مردن هم دارد! من قاتلشان شدم! 

ها را کشت! شان آنمن نه، آبروی لعنتی

 م! ولی مقصر من

 *** 



کالفه سیب را با دستمال آبی رنگی که    

مادر به دستم داده بود خشک کردم و 

درون ظرف گذاشتم. مادر درحالی که 

کرد سریع و هول زده برنج را آبکش می

 گفت:

ها رو هم شایلی برو یکم اون زرشک -

 بزن نسوزن. 

حوصله و عصبی شده از این همه بی   

 و گرداندم.اضافه کاری به سمت مادر ر

روی کنی داری زیادهمامان فکر نمی -

کنی؟ پسر شاه پریون که قرار نیست می

 بیاد، یه خاستگاره همین! میاد و میره! 

شاکی و خشمگین به من خیره شد و تند    

 گفت:



کم از پسر شاه پریون نداره! بعد هم؛  -

یعنی چی که میاد و میره؟ هان؟! میاد و 

 بره! تو رو هم می

سکوت کردم. دیگر جانی برای مقابله    

هایشان نداشتم، به قولی، دیگر با حرف

ی خودم را نیز سر شده بودم. حوصله

ها نداشتم ولی لج کردم، به هرحال آن

ام را آتش بزنند، بد نبود خواستند آیندهمی

 من هم کمی اذیتشان کنم! 

ای لج کرده به سمت گاز رفتم با چهره   

ها را هم نزدم، بلکه و نه تنها زرشک

ی گاز را بیشتر کردم تا بسوزند! شعله

 مادر حرصی و شوکه جیغ زد:

 شایلی!  -



ای پیروز سری تکان دادم با لج و چهره   

 و گفتم:

 جان! برو حالش و ببر مامان -

با خونسردی غریب و رضایت از کارم    

به مادر پسشت کرده و از آشپزخانه 

داد مادر که از  بیرون آمدم. صدای جیغ و

شوک دستش را با آب جوش سوزانده بود 

 آمد.می

ای حس خوبی از کارم داشتم و ذره   

قدری عذابم پشیمانی در وجودم نبود، آن

داده بودند که از چنین کاری لذت ببرم! 

ی مادر و دیگر حتی دست سوخته

ای های حرام شده برایم ذرهزرشک

 اهمیت نداشتند. 

ام را بسوزانند، سوختن ندهخواهند آیمی   



دستشان در این قبال که چیزی نیست! 

ام، اما من که بد شاید بگویی بد شده

ام؛ من فقط کمی دلم سوخته، همین! نشده

ام خواهد سوخت، دلم سوخته، آینده

دستشان که هیچ؛ خودشان را هم آتش 

 خواهم زد! 

خواستم از بدو بدوهای مادر دیگر می   

در و رضا باال بیاورم، و شوق و ذوق پ

قدر در این خانه اضافی بودم؟! مگر چه

کردم چنان با کینه و حرص نگاهشان می

ای از این همه که خودم هم برای لحظه

 کینه و حرص ترسیدم! 

شناخت، فکر کنم پدر سر از پا نمی   

خواست همین که از در وارد شدند می

مرا روی دوش آن مردک فضول بیندازد 



 :و بگوید

 به سالمت! دیگه نذارید برگرده اینجا!  -

شان بعید نبود چنین از افکار پوسیده

 کاری!

ها و گویا مادر چیزی راجع به زرشک   

سوختن دستش به پدر و رضا نگفته بود 

چون تا حاال پدر هیچ واکنشی نشان نداده 

بار نگاه معناداری بود. هر چند دقیقه یک

تند و دوباره انداخخیالم میی بیبه چهره

 گرداندند. رو برمی

خواستم تصمیمم را گرفته بودم، می   

آبرو، ازدواج اجباری و این خانواده را به 

بخار و قدرها هم بیآتش بکشم! دیگر این

 احمق نیستم! 

تصمیمم درست یا اشتباه، تصمیم خودم    



اش بود! خودم انتخابش کرده و عملی

دلم گوش  بار دیگر به حرفکردم، اینمی

ی خودم کنم! اولین انتخابی که به عهدهمی

 است! 

سخت است... سخت است قید آبرو و    

ام را بزنم، خیلی سخت؛ یک عمر زندگی

تر از ازدواج ولی... ولی آسان

ست! سختی انتخاب خودم شرف اجباری

دارد به حتی آسان بودن ازدواجی 

 فروشم!اجباری! شرف انتخابم را نمی

ام خبر داشته اگر کسی از نقشهشاید    

باشد سرزنشم کند ولی کسی جای من 

نیست! بهتر است بگویم نه کسی درد مرا 

 فهمد و نه کسی احساس مرا دارد! می

خوای این انتخاب من است، هر چه می   



بگو، انتخاب من همین است! برای اولین 

خواهم خودم انتخاب کنم، زندگی بار می

ها نیست؛ زندگی آنی دستان من بازیچه

من مال من است، من مختارم به دنبال 

 خواهم بروم! چیزی که می

جلویش خم شدم و سینی سنگین چایی    

را رو به رویش گرفتم، به پدر و مادرش 

تعارف کرده بودم ولی برای او هیچ 

 نگفتم و فقط سکوت کردم! 

خیره در چشمانم شد، بدون اینکه    

گار که منتظر بود اش را بردارد، انچایی

ای به همین منوال تعارفش کنم! چند ثانیه

اش گذشت، وقتی دیدم قصد برداستن چایی

را ندارد و منتظر تعارف است، 

خجالت لیوانی از درون سینی برداشتم بی



و روی میز مقابلش گذاشتم. حساب کار 

دستش آمد و قند را خودش از درون 

 قندان برداشت.

هایش گرفتم، با اخم سینی را مقابل پدر   

ام خواست توبیخم کند ولی من دندهمی

ها شده بود! با این تر از این حرفپهن

ها را ی شوم باید انتظار بیشتر از ایننقشه

 داشته باشم! 

غرق در فکر سینی را با سه چایی    

اضافه روی میز و رو به روی آقای 

هاشمی گذاشتم. کنار مادر و رو به روی 

 کنار پدر نشسته بود، نشستم. رضا که در

دخترشان ریحانه چنان با اشتیاق به من    

کرد که گویی مشغول تماشا نگاه می

اش است! کردن سریال مورد عالقه



تر نشستم، انگار قصد معذب کمی جمع

داشتند با نگاهشان وجب به وجب تنم را 

    اندازه بگیرند.

ی های کسل کنندهخسته از بحث   

و آقای هاشمی و البته آن  پدر و رضا

مردک فضول روی مخ، به استکان 

چایی مقابلم خیره شدم. واقعا هیچ 

 ام نداشتم؟! ارزشی برای خانواده

نهایتی در صدم ثانیه های بیسوال   

هایی که به ذهنم حجوم آوردند. سوال

 دیگر نداشتند! هیچ ربطی یک

 "یعنی خودکشی کنم میرم جهنم؟"

 تم ندارن؟" "یعنی دیگه دوس

 "چرا تبعیض قائل میشن؟" 



جواب! سر و ته و بیهایی بیسوال   

گیج با تکان دستی به خود آمدم و نگاه 

از چایی سرد شده گرفتم. خانم اکبری 

کرد. متوجه خیره و نگران نگاهم می

جای خالی مادر شدم، با شنیدن صدای 

آب از آشپزخانه دلیل رفتنش را 

 فهمیدم. 

تا ای حد غرق هیچ چیز  چرا گاهی   

شدم؟ غرق چیزی که خودم هم می

دانم! خب چه زیبا؛ این را هم باید نمی

هایی که جوابشان را به لیست سوال

 دانم اضافه کنم! نمی

کسی در ذهنم جواب یکی از    

هایم را فریاد زد ولی ای کاش سوال



دانستم! "یعنی وقت جوابش را نمیهیچ

ه شایلی دیگه دوستم ندارند؟ او

بیچاره، آخه ِکی دوستت داشتن که 

 حاال دیگه دوستت نداشته باشند؟!"

خبری ای کاش در همان بی   

ماندم، به هرحال بهتر از شکستن می

ی قلب و غرورم بود! چه هزارباره

تر از تلخ... چه حقیقت تلخی... تلخ

 کرد! هایی که ترانه درست میقهوه

کرد، با  ها کامم را تلختلخی حقیقت   

نگاهی که ناگهان ناامید و سرد شده 

بود، به خانم اکبری خیره شدم. از 

تغییر حالتم در این چند ثانیه جا 

 خورد.



خواستم این مهمانی کالفه بودم؛ می   

فرمالیته هرچه زودتر تمان شود. هر کس 

 شان بیدانم همهنداند من که خوب می

تر خواهند هرچه سریعبرو برگشت می

 ازدواج کنم!من 

ها و نگاه توجه به حضور مهمانبی   

ی ی رضا از جا برخاستم. نتیجهخیره

کارم نهایتا اجبار به ازدواج و یک سیلی 

بود؛ بیشتر از این؟ نهایتا یک هفته زخم 

 زبان! 

به سمت اتاق راه افتادم، هرچه مادر    

چشم غره رفت و رضا سعی کرد با 

تاقم نروم فقط سرفه به من بفهماند که به ا

 توجهی کردم! بی

وقت بد شدن بود دیگر! مهربان و 



شناختم، دیگر زمان بد شدن نامهربان نمی

 بود!

ای از کارم منصرف شدم، برای لحظه   

خوردم، چرا اوضاع را من که کتک می

گرد کردم و تر از این نکنم؟! عقبخراب

چادرم را کمی عقب دادم، نگاه شوکه و 

تر خندم را عمیق و پلیدخشمگین رضا لب

 کرد. 

از خرد کردن اعصابشان با تمام    

بردم، دیگر قرار نبود وجودم لذت می

خوب باشم... خوب بودن بس است! حاال 

باید بد بود... خوب بودن بد است؛ نباید 

 خوب بود! 

آقای هاشمی و پسر فضول و چندشش    

هم دست از صحبت با پدر برداشته و 



عجب به من خیره بودند. حاال همگی با ت

ای رنگم سر چادر از روی موهای قهوه

ام افتاد، نگاه پدر... خورده و روی شانه

ی پدر! امان از نگاه مات و زخم خورده

ترسید؟ پس بگذار آبرویی میاز بی

بردیش یادآوری کنم از هر چه بترسد به 

 آید! سرش می

ی نگاه پلیدم در چشمان خیره و شوکه   

خواهم شود، عزیزکم میل میسپهر قف

ات حالشان از کاری بکنم که خانواده

 هایت بهم بخورد! انتخاب

توجه به مادر که با صدایی خفه بی   

داد چادرم را درست کنم و اخطار می

 ای بتمرگم با صدایی بلند گفتم:گوشه

کنید؟ طوری نگاه میچتونه؟ چرا این -



فتی دونم قراره این ازدواج کومن که می

سر بگیره! پی بزارید قشنگ جنس مورد 

نطرتون رو انتخاب کنید بخرید ببرید 

 دیگه! 

مادر بلند هین کشید، خانم اکبری    

دستش را روی دست دیگرش کوبید و 

پدر اخطار گونه و بلند نامم را صدا زد. 

دیگر نترسیدم، لب نگزیدم، نلرزیدم و 

پشیمان نشدم؛ دیگر چیزی برای از دست 

 نبود که، بود؟! به وهلل که نبود! دادن 

 آقای هاشمی دلخور گفت:   

انگار دختر خانمتون اصال از اینکه ما  -

 اینجاییم رضایت ندارند. 



همین که پدر خواست قضیه را ماست 

ای جدی و بسیار بلند مالی کند با چهره

 گفتم:

درسته! اصال از اینکه این جایید  -

 رضایت ندا... 

کاره ام حرفم نیمهشانه با کشیده شدن   

ماند و به عقب برگشتم. رضا با دندان 

هایی کلید شده دستم را به محکم گرفت، 

حتم داشتم جای انگشتانش رو دست 

 ماند. نحیف و سفیدم می

داغشان کرده بودم و عجیب حس نقره   

خوبی از کارم داشتم! حسی خوب مانند 

طعم دلچسب بستنی در بعد از ظهر 

 ر رگ و پِیم رخنه کرده بود! تابستان د

دانی، من دیوانه نیستم، اگر هم باشم می   



اند، مدیونی اگر ها مرا دیوانه کردهآن

ای ام! دیوانهدرصدی فکر کنی ذاتا دیوانه

ساده لوح... نه نه، دیگر ساده و خوب 

 نیستم! من باید بد باشم، بد در مقابل بد! 

اتاق  با خشم درون اتاق پرتم کرد و در   

ام به در را روی صورتم کوبید. بینی

برخورد کرد و باعث شد درد در بینی و 

اطراف دماغم پخش شود. به جای اخم و 

گریه... به جای اخم و گریه هیچ کاری 

حس به در اتاقم نکردم! فقط خیره و بی

 نگاه کردم. 

دوست داستم بدانم چگونه آبروی    

 کردند؟! خب بهشان را جمع میرفته

هرحال، این آبروریزی بسیار بزرگی 

 شد!مهر محسوب میبرای حاج بزرگ



قدر بد شده بودم؟ از چه از ِکی این   

دانستم؟! من زمانی بد شدن را جالب می

ام! عاشق بد بودن! بد بودن چه عاشق شده

خوب و زیباست! حداقل از ازدواجی 

اجباری و سکوت پشت نگاهم خیلی بهتر 

 است! 

پلید زدم و به سمت موبایلم  نیشخندی   

که باالی کمد گذاشته بودم رفتم. باید 

کردم. همان لحظه خودم را سرگرم می

صدای پیامک موبایلم بلند شد؛ بالفاصله 

ای که فرستاده پیام را باز کردم و شماره

 بود را کپی کردم. 

در لیست مخاطبینم رفتم و شماره را    

کنم تا  وارد کردم، حاال نامش را چه سیو

ام لو اگر کسی موبایلم را چک کرد نقشه



ی نرود؟ رویا! آری رویا... نجات دهنده

 رویاهایم...! 

آپ شدم، سرچ کردم وارد واتس   

"رویا". نفسم رفت! خودش بود، 

پروفایلش همان چشمان خاکستری، 

ای پوست سفید و موهای سیاه! ته چهره

بسیار بسیار شبیه به پدر و برادرش. 

ای از خودم متنفر شدم، من از لحظه برای

ی معصوم قصد سو استفاده این چهره

 داشتم؟! 

ای همانطور که گفتم فقط برای لحظه   

از خودم بدم آمد! به هر حال هر آرزو و 

رویایی یک قربانی دارد! من پست نیستم، 

دانی که... ام؛ میفقط کمی آتش گرفته

ام دگیاند! زنگونه دلم را به آتش کشیدهچه



قدر داغ و سوزان، جهنم شده، همان

 قدر عذاب آور و دلگیر! همان

ها باید مرد... باید مرد و بعضی وقت   

بار، کشتن وجدان و کشت! این کشتن این

احساساتم بود! البته که فقط برای مدتی 

کوتاه، ولی خب... از کجا معلوم دیگر 

احساساتم برگردند؟! کشتنشان با خودم و 

 ام، برگرداندنشان با خود خدا! هخانواد

خدایا خودت دیدی چگونه مرا از    

ام متنفر کردند، خودت کمکم کن! زندگی

صدایی در ذهنم بلند گفت "چه کمکی؟ تو 

شود با آن کمکت هایی که میی راههمه

ای!" فکر نکنم نیازی برای کرد را بسته

های درون ذهنم گوش دادن به حرف

 زند! حرف می داشته باشم؛ زیادی



دیگر به جدال درون ذهنم دقت نکردم    

 و در موبایل نوشتم:

 سالم.  -

 در پیامی دیگر نوشتم:

 خوبی؟  -

ای برای ارسال پیام دو به شک لحظه   

شدم، زیادی خودمانی صحبت نکرده 

بودم؟ به خود نهیب زدم "از کاری که تو 

خواهی بکنی بدتر نیست و حاال برای می

رف زدن آن هم یک کلمه خودمانی ح

 کنی؟!" خودت را مواخذه می

ی نفسم را کالفه فوت کردم و گزینه   

ارسال را لمس کردم. تمام شد! دیدی 

ترس ندارد؟! قرار بود این کار حاال چه 



ترسی داشته باشد؟ ترس اصلی بیان 

ام ام بود! و بعد از بیان خواستهخواسته

 عملی کردنش!

خم را بدهد و بعد منتظر ماندم تا پاس   

درخواست بیرون رفتن بکنم. حاال با 

شری که به جان خود انداخته بودم باید 

ام توسط خانواده منتظر چک شدن گوشی

 ماندم! می

شایلی بیچاره! فقط چک شدن گوشی؟!    

هایی که قرا است نسیب تنت شوند کتک

ای دختر کوچولو؟! را فراموش کرده

مخاطبینم های پوزخندی زدم و وضعیت

را چک کردم. آهنگ روی فیلم کوتاهی 

که ترانه وضعیت کرده بود در گوشم 

پیچید و همچون پتکی محکم بر سرم 



 کوبیده شد! 

 از آزادی، یه جور ترسوندنت که

 واسه پر دادن تو بال بس نیست!

 ای و نگرانی،پر از دلشوره

 برای هر کسی که تو قفس نیست.

 از آزادی یه جور ترسوندنت

 با دستای خودت پرهاتو چیدی. که

 چشماتو خط خطی کردن جهان و 

 فقط از پشت چند تا میله دیدی!

وضعیت تمام شد اما من همچنان    

ی موبایل خیره شده مبهوت به صفحه

بودم. مطمئنم... مطمئنم ترانه فقط برای 

این که من وضعیتش را ببینم این آهنگ 

 را انتخاب کرده! 

ه آزاد بود را از حرص دست چپم ک   



محکم مشت کردم و با حرص لبم را 

کس از کس خوب نبود، هیچگزیدم، هیچ

خواست؛ هرکس به نوعی ته دل مرا نمی

هایشان ام با تبعیضداد، خانوادهعذابم می

 و سپهر و ترانه با مسخره کردنم! 

قدر هرکه از حق هم دارند شایلی! آن   

راه رسید بر سرت کوبید که دیگر کسی 

کند در مقابل این همه تبعیض از فکر نمی

 جا بلند شوی و سکوتت را بشکنی! 

دهند، تاوانشان سنگین تاوان پس می   

قدر سنگین که است، خیلی سنگین...! آن

توانند دیگر بعد از تاوان پس دادن نمی

 کمر راست کنند! 

صدای محکم بسته شدن در خانه از    

، وقت ی باز اتاقم به گوش رسیدپنجره



کتک خوردن بود! نیشخندی از عمق 

جانم زدم و موبایلم را درون کشوی میز 

 عسلی گذاشتم. 

چندی نگذشت که در اتاق با ضرب باز    

شد، این هم گفتن دارد؟ معلوم است که 

رضا در را باز کرده و همانند گاوی که 

 آورد!َرم کرده به سمتم هجوم می

دلیل از دیدن دانم چرا بینمی   

ام ام گرفت، هرچند خندهعصبانیتش خنده

با دیدن پدر در حالی که صورتش 

 همچون لبو سرخ شده از بین رفت.

تمام احساس خوبم از کارم در لحظه پَر    

ی پدرم عذاب کشید، گویی با دیدن چهره

وجدان گرفتم! هرچند پدرم، برایم پدری 

ام را بخاطر نکرده بود، هرچند زندگی



د و هرچند... دنیایم را غرق آبرو به باد دا

در تبعیض کرد... ولی پدرم بود! از 

 گرفت!ناامید کردنش دلم آتش می

قلبم فشرده شد، انگار که کسی قلبم را   

در مشت بگیرد و بفشارد! بغض بیخ 

ام کرد. کالفه از گلویم را گرفت و کالفه

 این تناقض درونم! 

افسوس که این احساسات عاشقانه    

پدرم فقط برای چند لحظه بود و نسبت به 

بعد از آن فقط درد سیلی محکمی که بر 

 حس کرد! ام نشسته بود، فکم را بیگونه

درد فکم بود که سه سیلی پیاپی را    

تحمل کرده بود، درد قلبم بود که صدها 

اش کرده بودند، درد زخم زبان زخمی

احساسم بود که در وجودم آن را کشته 



 بودند! 

صدا بود، مانند تمام هایم بیگریه   

های عمرم که در خودم مانند جنین سال

هایم تمامی جمع شدم و گریستم. اشک

از بار بیشترنداشت، مثل همیشه نبود، این

 همیشه خرد شده بودم! 

دانی چه زمانی شکستم؟ وقتی که می   

بخاطر آرام بودن ضربات سیلی نسبت به 

 ت گفت:همیشه تعجب کردم و پدرم با نفر

دونی چرا؟ چون این دفعه آروم زدم می -

اش خوام وقتی آقای مالکی و خانوادهنمی

 دیدنت آبرومون بره! 

شکستن غرور و احساس آدم همیشه که    

پیدا نپیست، گاهی در قلبت، در اعماق 

کنی... وجودت، احساس شکستن می



چیزی نیست نترس؛ فقط کمی خرد 

 ای!شده

م؟ آهان بگذارید از از آن شب چه بگوی   

جا شروع کنم که... مردم! در سکوت آن

و بغض ُمردم و کسی خاکم نکرد، 

فراموش کردم! من که لیاقت هزینه کردن 

 برای خرید قبر را ندارم!

ای از قلب و احساسم در وجودم، گوشه   

خود را خاک کردم و به خود قول دادم... 

قول دادم روزی... ساعتی... باالی قبرم 

 ایستم و یک دل سیر گریه کنم!بی

خدا من قبلی را بیامرزد؛ دختر مظلوم    

و با حجب و حیایی بودم، ولی... ولی 

بودم! دیگر نیستم! این من جدید بد شدن 

را بلد است! بد شدن که بد نیست! بد شدن 



تر از هر خوب بودنی است که فقط خوب

 تظاهر است! 

ی مادرم که با پوزخندی به چهره   

صله درحال چیدن توت فرنگی روی حو

کیک بود زدم و سرم را به دستانم که از 

آرنج خم کرده و روی میز گذاشته بودم، 

 تکیه دادم. 

آخرین باری که برایم تولد گرفته بودند    

ها پیش بود... شاید آوردم، سالرا بیاد نمی

زمانی که شش یا هفت سال داشتم! اما 

بود امشب حاال... بخاطر این که قرار 

خواستند برایم تولد ام باشد مینامزدی

 بگیرند! 

هر چند این تولد هم قطعا و بدون شک    

ی مقدماتشان برای فرمالیته بود، همه



نامزدی بود! متاسفانه همه چیز مطابق 

میل من پیش نرفت و فقط قرار بود 

ی آقای ی آقای اکبری و خانوادهخانواده

 مالکی بیایند. 

ل سه دوست قدیمی دوباره به هرحا   

باهم جور شده بودند و اندکی هم این 

تر شدنشان به نفع من شد تا صمیمی

 ام را بهتر پیش ببرم! نقشه

حوصله از جا بلند شدم تا به کسل و بی   

اتاقم بروم که با شنیدن نامم از زبان 

مادر، کالفه به سمتش چرخیدم تا حرفش 

 گفت: را بزند. نگاه منتظرم را که دید

برو یه ذره با سر و روت برس شبیه  -

 جن شدی! 



نیشخند زدم و با تمسخر حالتی ترسیده    

به خود گرفتم و با دست راست، محکم 

روی دست چپم کوبیدم و با هین کشیدن 

 گفتم:

استغفرهللا! قرآن خدا غلط میشه اگه  -

ی من و نامحرم صورت آرایش کرده

؛ زنی حاج خانومها میببینه! حرف

شوهر و پسرت ببینن من کرم زد آفتاب 

کنن؟ )با طعنه ادامه زده باشم ترورم نمی

ها ترور شخصیتی، دادم( جلوی مهمون

ها هم )با دست حالت بعد از رفتن مهمون

 کتک زدن را نشان دادم(. 

با حرص در حالی که به درست کردن    

 داد گفت:کیک ادامه می

 الل میشی جواب ندی، الل!  -



ا حالتی خنثی سر جا ایستاده و خیره ب   

نگاهش کردم که با دست به اتاقم اشاره 

 زد و بلند گفت:

 ِد برو جلو چشمم نباش دیگه، اه!  -

دلیل خندیدم. مسخره، بلند و بی   

دانم، شاید هم دلیل داشت. دلیلش هم نمی

ی بلند چیزی شبیه به ُعقده بود! ُعقده

دلم گونه که خندیدن در خیابان، آن

 خواهد! می

ما قرار بود خیلی خوشبخت شویم...    

 نشد که بشود، بدختمان آتش گرفت...! 

تا به حال قلبت ِله شده؟ وقتی    

خوشبختی خود را حس نکنی قلبت ِله 

هاست قلبم که هیچ... شود! من مدتمی

اند! حاال تو روحم و جسمم هم له شده



 بگو، تا به حال قلبت له شده؟ قلب من که

هایی که بر زیاد ِله شده، به تعداد خندیدن

هایی که من حرام شد، به تعداد سیلی

هایی که در خیابان خوردم؛ به تعداد کنایه

ام با شنیدم، به تعداد دفعاتی که خانواده

اخم تذکر دادند چادرم را جلو بکشم! و و 

 و... 

دهی که بد شوم؟ حاال به من حق می   

تواند وقتی بد باشی کسی نمی

ات را از تو بگیرد؛ باید بد خوشبختی

بودن را بلد بود! خوب بودن اینجا خوب 

 نیست! 

تا شب خود را مشغول کردم، من همه    

چیز را به هم خواهم زد، هم چیز را آتش 

ام، من یک دخترم! خواهم زد! من شایلی



ام بازیچه آرزوهایم بازیچه نیست، آینده

توانم گاهی نیست؛ از من بترسید! من می

 حتی یک هیوال باشم! 

کردند بخاطر ازدواج ها فکر میآن   

ام اما نه! من خیلی وقت اجباری لج کرده

ام، این شایلی، دیگر آن است تغییر کرده

دختر ساده و احمق نیست، هیوالیی 

اش ترسناک از پس غرور خرد شده

 بیرون آمده تا آتش به پا کند! 

غمگین که  هیوالیی کوچک، مظلوم و   

زیر بار این همه تبعیض بزرگ شده بود! 

قدر دانستم چههیوالیی که فقط خودم می

گناه و دوست داشنیست! اما خب، این بی

 کنم! منم که منفور شدن را انتخاب می

داد حسی در دلم مدام به من اخطار می   



تر لز چیزیست که تَه این بازی خطرناک

ه بودم؛ کنم ولی من کر شدفکرش را می

ترسناک بودن دنیای بیرون   کر و کور!

دیدم. حسرت و عقده چشمانم را را نمی

 کور کرده بود.

به هر ضرب و زوری که بود شب    

بار نه تنها مادر به اجبار چادر به شد، این

دستم نداد، بلکه به اجبار سارافن و شلوار 

خاکستری رنگ را به من داد و با هزار 

آن را بپوشم، البته تهدید مجبورم کرد 

ها بیایند آن را خبر نداشت وقتی مهمان

 عوض خواهم کرد! 

 *** 



انگشتر را در انگشتم چرخاندم، همین؟    

ام همین بود؟ بهای نابود شدن زندگی

ی شاد و خرم پدرم افتاد، نگاهم به چهره

ی نگاهش به انگشتر درون انگشت حلقه

 زد. دست چپم بود و چشمانش برق می

ام پدر عزیزم، بهای نابود کردن زندگی   

گیرم، ام را پس میکم است، زندگی

تر از انگشتر دوران زندگی من ارزشمند

 عهد بوق مادربزرگ سپهر است! 

هرگز به اشیاء قدیمی پدربزرگ و    

کردم ولی حاال ها توهین نمیمادربزرگ

از شدت عصبی بودن و تتفر داشتن 

ارم نشسته نسبت پسر چندش آوری که کن

 گویم! دانستم چه میبود دیگر نمی

شان به اجبار در مقابل نگاه خیره   



شیرینی را برداشتم و در دهانم گذاشتم. 

داد! شاید هم تلخی این ی زهر مار میمزه

ام را ی شیرینی مورد عالقهاجبار مزه

 تغییر داده بود. 

ی محرمیت خدا را شکر که صیغه   

ه ماه دیگر همین نخواندند و افسوس ک

موقع عقدم بود! اول تابستان این سال 

ام بعد از تولدم ترین روز زندگینحس

 شد!می

این اتفاق قرار است طوفان به پا کند!    

شان را در بر گردبادی که زندگی همه

گیرد! آتش زدن زندگی شایلی که به می

ام را آتش ها نیست، زندگیاین سادگی

شوم و دود سوختن زدید باد و طوفان می

کنم! ام را در چشم خودتان فرو میزندگی



البته، کمی بیشتر از دود سوختن 

 ام...! زندگی

قدر تبعیض شاید اگر تا به حال این   

شدند و دنیای کوچکم را برایم قائل نمی

کردند حاال به فکر لبریز از تبعیض نمی

افتادم، اما به قول مادر "هر انتقام نمی

حکمتی داره" حکمت زندگی  اتفاقی یه

 من هم سوختن و آتش زدن است! 

 *** 

مشتم را باز کردم، حلقه کف دستم    

درخشید و شک نداشتم به خاطر می

مهتابی باالی سرم درخشان شده. 

ای که به پوزخندی زدم، حلقه

مادربزرگش تعلق داشته را چه به 



 درخشیدن؟! 

چه شد؟ چه شد که همه چیز را به آتش    

ام را سر شیدم؟! چه شد که خانوادهک

لجبازی از دست دادم؟! خانواده؟ کدام 

هایی گویی شایلی؟! همانخانواده را می

که در بدبخت کردنت دست داشتند؟! کدام 

 خانواده؟!

صدای پیانو زدن کاترینا در گوشم    

پیچید. او پیانویش را داشت من هم 

بیلیاردم را! واقعا ارزشش را داشت؟ 

ی پدر و ارزید به سکتهرد میبیلیا

ارزید؟ مادرم؟! به این همه بدبختی می

 ارزشش را داشت؟! 

با شنیدن صدای اسکات که نامم را    

زد بالفاصله حلقه را در مشتم صدا می



ام فشرده و به سمت جیب شلوار جین کهنه

هدایت کردم. باید بیخیال شد، فعال جان او 

 ته است.  سر وهای بیتر از این فکرمهم

 *** 

با استرس نگاهی زیر چشمی به    

ی ساعت که ده و سی و پنج دقیقه عقربه

داد نگاه کردم. چرا ساعتم را نشان می

خورد؟! صدای قاشق و زنگ نمی

شکست و ها سکوت خانه را میچنگال

 بوی کباب در تمام خانه پیچیده بود. 

با صدای زنگ موبایلم گویی دنیا را به    

ند! قاشق و چنگال را بر بشقاب من داد

رها کرده و از جا برخاستم. در مقابل 

 نگاه سوالی مادر آرام گفتم:



احتماال ترانه زنگ زده روی گوشیم،  -

 کارم داره. برم ببینم چی

یشان از دوشم های خیرهسنگینی نگاه   

برداشته شد. قلبم در سینه بوم بوم 

است خوقدر بلند که گویی میکوبید، آنمی

 ام را بشکافد و بیرون بپرد! سینه

دیگر وقت ترسیدن نبود، ماجرا تازه    

شد! با استرس و ترس و لرز شروع می

به سمت اتاقم رفتم و زنگ موبایل را 

قطع کردم. خدایا کمکم کن! با استرس 

نفسم را فوت کردم و به عقب عقب 

ی ستبرش برگشتم که با سر در سینه

 برخورد کردم! 

ترس و شوکه سر جا ایستاده و تکان با    

خوردم، قدرت تحرکم را گویی از نمی



دست دادم! نفسم بند آمد ولی با این وجود 

توانستم بوی تند و شیرین هنوز هم می

عطرش را استشمام کنم. تنش سرد بود، 

 سرد تر از سرد! 

ی با بهت سرم را بلند کردم و به چهره   

من  اش که بدون هیچ احساسی بهجدی

خیره شده بود، نگاه کردم. ناگهان به خود 

آمدن و از بغلش بیرون آمدم، ای وای 

 من! من در بغلش بودم؟! 

به سختی و در حالی که خیره نگاهش    

کردم نفس عمیقی کشیدم. هنوز حالم می

جا نیامده بود که کالفه دست به سینه شد 

 و گفت:

خب؟ این پلیس بازیا چیه؟ حرفت و  -

 بزن! 



خواستم حرف زدنم را شروع کنم می   

ولی ناخودآگاه نگاهم به سمت بازوی 

شد. متوجه نگاهم اش کشیده میعضالنی

شد و پوزخندی زد. سرش را در هوا تاب 

گرد کرد تا برود که حوصله عقبداد و بی

 به خود آمدم. 

 با هول به سمتش رفتم و آرام گفتم:   

 تو رو خدا صبر کن!  -

م را نامحسوس گزیدم، ی لبگوشه   

خودمانی صحبت کرده بودم اما الزم بود! 

خواهی همه چیز وای دخترک احمق، می

ی خودمانی را خراب کنی حاال غصه

خوری؟ به صحبت کردن با او را می

 خودت بیا احمق! 

دانم چه شد، چگونه توانستم! نمی   



شاید... شاید کسی جای من سخن 

ا نامحرم گفت؛ شایلی که حرف زدن بمی

 قدر راحت نبود! برایش آن

دستانم را در هم قالب کردم، برای    

اولین بار سرم را بلد کرده و با جسارت 

در چشمات خاکستری و درشتش خیره 

ها را این چند ماه قدر اولینشدم. و چه

 کردم! گذشته تجربه می

با جرئت و جدیت نگاهم را در نگاه    

 ودم:گیرایش قفل کرده و دهان گش

دونم خانوادت نذاشتن با دختر مورد می -

عالقه ات ازدواج کنی و خب... )مکثی 

کردم و پوزخند زدم( اون دختر هم که به 

   خاطر تو دیگه پاک نبود خودکشی کرد!



به چشم دیدم که در نگاهش چه غمی    

نشست، گویی داغ فرزند دیده باشد! آه 

فراموش کردم، البته که داغ فرزند دیده 

 بود! فرزندی درون شکم مادرش! 

چنان دستانش مشت شدند و در صدم    

ثانیه نگاهش زیر و رو شد که از گفته و 

 ی خود پشیمان شدم!نگفته

همین که از ترسم خواستم قدمی به    

عقب بردارم بازوان نحیفم اسیر دستان 

قدرتمندش شدند. ترسیده و با صدای آرام 

ا از دستش هین کشیدم و خواستم بازوام ر

های کلید بیرون بکشم که از بین دندان

 اش خشمگین غرید:شده

حاال که چی؟ تو رو سننه! دو ساعته  -

 ها عالفم کردی؟! برای همین دری وری



ام را سعی کردم آرامش از دست رفته   

ی حرفم را بگویم تا برگردانم و ادامه

استخان دستم میان مشتش خرد نشده! 

داد چندان هم نشان می هرچند ضربان قلبم

 در این کار موفق نبودم! 

نفسم را با ضرب بیرون دادم، و لبم را    

با زبان تر کردم، همه چیز از همان 

لحظه شروع شد! همان لحظه، دقیقا همان 

ای که حرف زدن را شروع کردم، لحظه

همه چیز از همانجا شروع شد... شاید هم 

چه که دانم هرقبال شروع شده بود... نمی

جا بود که داستان دانم از همانبود فقط می

 عجیب شد...! 

 *** 



"پیج اینستاگرام نویسنده: 

zeinab_8288" 

اگر آن روز حرف نزده بودم چه    

شد؟ اگر آن روز هم مثل همیشه می

ترسیدم حاال بدبخت شده بودم؟! حاال می

زن آن لجن بودم؟! نه نه نه! نگو زن آن 

مرد! اون که صاحب مرد، بگو همسر آن 

 من نبود! 

دانم شاید هم من زیادی دانم... نمینمی   

دهم، شاید و شاید و وسواس به خرج می

 شاید... 

جا بود که شروع شد... بازی از همان   

تر...! بازی جا... شاید هم قبلاز همان

ای بود، ولی من پایان و طوالنیبی

 کردم! من برای باختن به دنیاتمامش می



ام، بردن در رگ و پِی من است! نیامده

 ام! من دختر پیروزی

 *** 

با فکی منقبض به پایین خیره شده بود    

و سکوت کرده بود. با استرس و ترس 

کردم، یعنی جوابش چه بود؟! نگاهش می

ناگهان بدون هیچ حرفی چرخید و با 

هایی بلند به سمت در رفت. گویی قدم

الی کردند! سطلی از آب یخ روی سرم خ

کردم قلبم درجا سکته کردم! احساس می

از تپش افتاده، در را باز کرد و بیرون 

 رفت. ماتم زده به در باز خیره شدم.

یعنی باختم؟ همه چیز به باد فنا رفت؟    

ی امیدم پوچ شد؟! هیچ راهی نمانده همه



بود؟! نکند... نکند آبرویم را ببرد؟! 

نجاتی هست و  گونه نه راهگونه... ایناین

نه آبرویی! هیچ... همه چیز برای هیچ به 

 رود! باد می

ام اشتباه بود! شاید... شاید جمله بندی   

شاید هم لحنم مناسب نبود! حرفم را در 

 زمان و مکان درستی گفتم؟! 

ها از این سو به آن مدام مانند دیوانه   

رفتم و به دنبال اشکال کارم سوی اتاق می

هایم را مرور کردم تا رفگشتم. حمی

 ببینم کجای راه را اشتباه رفتم. 

دونم دنبال... دنبال انتقام از می -

خانوادتی که نذاشتن با دختر مورد 

ات ازدواج کنی و خب... )مکثی عالقه

کردم و سرم را پایین انداختم، انگشتر 



کرد جدید را که در دستم سنگینی می

چرخاندم( من... من راضی به این 

ازدواج نبودم )نفسم را با آه بیرون دادم( 

خوام تا... تا فرار کنم! ازت کمک می

قدر پرروام دونم با خودت میگی چهمی

اما دیگه راهی برام نمونده! اگه کمکم 

کنی فرار کنم و خودت هم باهام بیای 

ات هم میره و وقت آبروی خانوادهاون

انتقامت رو ازشون گرفتی! کم... کمکم 

 ؟! کنیمی

من که چیزی اضافه یا کم نگفته بودم،    

پاسخ چرا رفت؟ چرا رفت و سوالم را بی

 گذاشت؟! 

با باز شدن ناگهانی در یکه خورده به    

سمت مادر برگشتم و آرام هین کشیدم. 



ام ی رنگ پریدهشاکی نگاهش را به چهره

 دوخت و گفت:

دو ساعت چی داشتی ِهی پچ پچ با ترانه  -

 ؟ بیا دیگه زشته! زدیحرف می

 کالفه سرم را چرخاندم و گفتم:   

 االن میام مامان، تو برو منم میام.  -

دیگر به "تو" گفتنم عادت کرده بود. 

داد که احترام بگذارم... به دیگر گیر نمی

وارم بد بودنم عادت کرده بود. امید

گونه هم به رفتن آبرویش عادت همین

 کند! 

سازش با هر  مادرم همین بود، آدم   

شرایطی! زن بودن را نیز در همین 

کرد و اصرار داشت که من توصیف می



هم مثل خودش باشم! اما خب... من رام 

 شدنی نیستم! 

حتی اگر او هم نه بگوید و یا آبرویم را    

تر از آیم! من محکمببرد من کوتاه نمی

ها هستم؛ قرار نیست به این این حرف

! هرچند... دیگر خانواده و زندگی ببازم

های امیدبخشم حتی خودم هم به حرف

 اعتقاده نداشتم...!

ام... مرگ تمام انگیزه و رویاهایم کالفه   

دیدم و قلبم با فکر را در نزدیکی خود می

ام است پاره به این که ماه دیگر عروسی

 شد.پاره می

دیدم که پدرم از ذوق با من می   

عصابم برخورد شده و رضا کمتر اخوش

دیدم و ها را میی اینکند. همهرا خرد می



قدر جا گرفت. مگر چهبدتر بغضم می

ی قدر هزینهکردم؟ مگر چهاشغال می

 خورد و خوراکم بود؟! 

گذاشتند که سر کار هم اگر هم می   

ی زندگی خود را رفتم تا هزینهمی

گذاشتند که شد... نمیبپردازم! ولی نمی

 بشود...! 

ی یدم عالمت پیام باالی صفحهبا د   

موبایل، کالفه پیام را باز کردم اما همین 

که چشمم که نام "رویا" خورد، موبایل از 

 دستم افتاد! 

با شوک به موبایل روی فرش نگاه    

زد که کردم، بند بند وجودم فریاد می

کرد. موبایل را بردارم اما دستم یاری نمی

دستانم به  کوبید و لرزشقلبم در دهانم می



وضوح مشخص بود. دیدن نام او این بال 

را به سرم آورد؟! البته که حای نام 

 خودش هم نبود، نام مستعارش بود!

قلبم از درد این همه حقارت و بدبختی    

فشرده شد. به سختی خم شده و موبایل را 

از روی فرش قرمز رنگ برداشتم. نفسم 

م آمد و موبایل در دستان لرزانباال نمی

 شد. ثابت نمی

انگشتشصتم را روی صفحه کشیدم تا    

ام سه قفل باز شود، از استرس و عجله

بار رمز را اشتباده زده و موبایل قفل 

کرد. با حرص چنگی به موهای بلندم زدم 

و سعی کردم آرامش خود را به دست 

آورم. هر چند که با این حال بد من چنین 

 رسید!کاری محال به نظر می



ام را در شکم جمع ای سنگین شدهپ   

ای چشمانم را بستم. کرده برای ثانیه

توانی حدس بزنی تا چه حدی استرس نمی

 به جانم تزریق شده بود! 

ی طاقت فرسا باالخره بعد از سی ثانیه   

توانستم قفل موبایل را باز کنم. قلبم در 

تپید. نگاهم قفل پیامش شد "فردا دهانم می

 اتونم" همین! چهساعت پنج سر کو

نه سالمی، نه علیکی، همین! همین؟    

این حکم آزادیست! به احتمال زیاد قبول 

کرده است! نفسم در سینه حبس شد، شاید 

 هم تحدیدیست برای بردن آبردیم!

ام دود شد، بهتر است بگویم تمام خوشی   

وارفتم! با دست و پایی شل شده به کمد 

. حسرت ای رنگ زل زدمقدیمی و قهوه



زد. همه چیز ام موج میدر نگاه ماتم زده

ام به را باختم؟ باختم یا بردم؟! آینده

های اون بسته است، خدایا... نابودم حرف

ی پر ریسک نکن! مرا در این معامله

 بازنده نکن! 

موبایل را روی زمین پرت وردم و با 

دستان سردم صورتم را پوشاندم، خدایا؛ 

، کمی خوشبختی به شوداز تو که کم نمی

من بده! وقت ناامید شدن و جا زدن نبود! 

دادم، چه غلط چه حاال باید ادامه می

درست، چه بد چه خوب، چه سخت و 

 آسان، باید از این قفس فرار کنم!

من باید فریاد َشَوم، باید فریاد شوم    

ای که صدا ندارد! باید رها برای حجنره

جای  شوم، از این قفس فرار کنم و به



گویم... خود سابقم، همان که ُمرد را می

به جای زهرایی که ُمرد... و تمام 

دخترانی که قربانی بودند همانند ما 

زندگی کنم! باید این سنت ترسناک را 

 نابود کرد!

باید این زندگی را تغییر داد، باید این    

تبعیض را کشت! باید تبعیض لعنتی را 

ی از جنس سر برید... باید مرد... مردن

های جنسیت زده! باید افکار کثیف تبعیض

 پر از تبعیض را کشت...! 

گناهم چه بود؟ دختر بودن؟ دختر بودن    

هم گناه است؟! پس جرا در قرآنی که پنج 

جزئش را حفظ بودم چیزی در این باره 

   ننوشته بود؟!

قدر بغض بیخ گلویم را گرفت، چرا این   



قدر اینضعیف شده بودم؟ چرا باید 

احمقانه در پِی شکست باشم؟ من 

 امیدوارم... باید امیدوار باشم...! 

 *** 

زیپ کیفم را بسته و کفشم را پا    

زنم. سری برای مادر که در حال می

اخطار دادن بود که زودتر به خانه 

برگشردم، تکان دادم. مادر من... 

خواهم بروم و کجای کاری؟ می

 آبرویتان را ببرم! 

ای عذاب وجدان بیخ ای لحظهبر   

گلویم را جسبید. با عذاب به مادر که 

رفت، با عجله به سمت آشپزخانه می

 نگاه کردم. گناهش چه بود؟ 



او هم مانند من بود... تنها...    

سوخت! مظلوم... او هم این میان می

گناهش چه بود که از کودکی ارزش 

کمتر نسبت به مرد را در گوشش 

! گناهش چه بود؟ زن خوانده بودند؟

 بودن؟! او هم مانند من گناهکار بود! 

ای بود که به قولی، زهر خورده   

 مرا نیز به زهر دعوت کرد! 

او هم گناهکار بود... ولی مقصر نبود... 

او هم آرزوهایش آتش گرفته بودند... 

 آتشی از جنس تبعیض! 

با بغض در خانه را بستم و از خانه    

قدر راه رفتم تا دانم چهیفاصله گرفتم. نم

. کالفه نگاهی به دستشویی عمومی رسیدم



به عالمت دستشویی زنانه انداختم و وارد 

شدم. پوزخندی زدم و چادرم را در 

 آوردم. 

دستم را روی روشویی گذاشته، به آینه    

کنم که چه آغاز شوم و فکر میخیره می

و پایان تلخی! آغازم شد به دنیا آمدن در 

مهر و پایانم... ی حاج بزرگوادهخان

پایانی که هنوز نرسیده بود از همین حاال 

عجیب پیدا بود که تلخ است... تلخ و 

 های رضا! سیلی  دردناک همانند

کوبید. چادرم را قلبم در سینه محکم می   

از روی آرنجم برداشتم و در کیف بزرگ 

و جادارم هول دادم؛ مانتوی سبزآبی 

نامزدی رضا خریده بودم رنگی که برای 

را از کیف بیرون کشیدم. کیف را باال 



 گرفته بودم و به مانتو زل زده بودم. 

چه خالف سنگینی! قطعا اگر کسی مرا    

با این قیافه و در کنار ماهان در کافیشاپ 

ببیند و به گوش پدرم برساند خونم حالل 

است، هرچند شک دارم رضا به همراه 

تلفنی با او  دختر جدیدش کهدوست

 کند را آنجا نبینم! صحبت می

ی قدیمی مادربزرگ سپهر در حلقه   

کرد، این حلقه نشان دستم خودنمایی می

تعهد من به سپهر که نه... تعهد من به 

 رویاهای بزرگم است! 

مانتوی زردرنگم را در آورده و به    

جایش مانتوی سبزآبی رنگ بلند و زیبا 

اش را بسته ای مخفیهکنم. دکمهرا تن می

کنم. باید در چشم او زیبا به و سر بلند می



نظر بیایم، قرار است کمکم کند تا از این 

 جهنم رهایی یابم!

با حالی که سعی در خوب جلوه دادنش    

داشتم شالم را به عقب کشیده و گذاشتم 

ای رنگ و زیبایم روی موهای قهوه

 صورتم بریزند، برای شروع خوب است! 

های کم پشتم کشیدم ریمل را روی مژه   

و با خود وانمود کردم که برق چشمانم از 

اشک نیست، بلکه از شوق است! چه 

 ای! دروغ مسخره

کشم های کوچکم میرژلب را روی لب   

کنم که لرزش دستانم از و وانمود می

استرس نیست، از ذوق است! به راستی 

قدر تالش برای دروع گفتن سخت که چه

گیر. شاید برای ت! سخت، تلخ و نفساس



 طور است... فقط من...!من این

گیرم، با لبخند سرم را باال می   

مصنوعی به دختر درون آیینه خیره 

شوم. من شبیه این دختر نیستم... من می

این دختر نیستم! من... من حجاب دارم! 

 کنم! من آرایش نمی

ا این دختر را از من دور کنید؛ من او ر   

رحم است. شناسم! او پاک نیست، بینمی

من که بد نیستم، من مظلوم و خوبم، من 

 مانند این دختر جسور نیستم! 

رحمانه به گلویم چنگ بغض بی   

خوام خون بگریم و اما اندازد، میمی

شود! توانم؛ آرایشم خراب مینمی

شود، تصویری پیش چشمم پررنگ می

 بیلیارد! 



شود، انم قطع میناگهان لرزش دست   

مردمک چشمم در نگاه دختر توی آیینه 

هایش وادارم شود. رنگ لبثابت می

کند از او چشم نگیرم، پس بد شدن می

 گونه است! این

توانی از زیبایی گونه است که میاین   

فرسایت لذت ببری! گیر و طاقتنفس

شوی...! کم گونه بد میگونه... همینهمین

 ..! کم... به تدریج.

 *** 

نگاهم را از تیشرت گشاد و بلند مشکی    

گیرم. چنان به خودش رسیده رنگش می

بود گویی به عروسی کسی دعوت شده، 

 البته با لباس سیاه! 



شد چشمانش آنقدر سیاه بود که نمی   

مردمک چشمش را دید، هرچند... نوع 

نگاهش هم سیاه و تاریک بود و خیره 

 کرد!یشدن به چشمانش منصرفم م

روی میز خم شد و بدون جدا کردن    

نگاه سیاه و ترسناکش از من ترسیده، 

موهایش را به سمت باال هدایت کرد و با 

 جدیتی غریب گفت:

 پاسپورت داری؟  -

همین! تیر خالصی بود بود که در قلبم    

فرو رفت! گویی سکته کردم! یعنی... 

یعنی قبول کرده؟ یعنی پذیرفته نجاتم 

خدایا... خدایا ممنونم، خدایا نجاتم دهد؟! 

 دادی! 

دهانم از حیرت باز شده بود ولی از    



شدت شوک و هیجان کنترلی رویش 

نداشتم. کسی در وجودم از شادی 

زد. دستم را مشت قه میرقصید و قهمی

هایم که حاال کمی... فقط کمی کردم، ناخن

 بلند شده بودند در گوشت دستم فرو رفتند.

کردم از حیرت ضوح حس میبه و   

آید. با صدایی لرزان زمزمه نفسم باال نمی

 کنم: اره! می

 گوید:زند و میبه وضوح پوزخند می   

هجده سالته... پاسپورت داری... بیلیارد  -

کند، جهت نگاهش را به هم... )مکث می

سمت دختری که میز کناری نشسته بود، 

ول تونی پدهد( با بیلیارد میتغییر می

تونی دربیاری... نه زیاد، ولی کم کم می

به یه جایی برسونیش. )سرش را به سمت 



صورت ماتم برگرداند و با نیشخندی که 

ترساند ادامه داد( دختر حاجی مرا می

 مهر! بزرگ

ی دهم، طعنهآب دهانم را قورت می   

سنگینی بود، حداقل برای منی که 

نفسم  خواستم آبرویشان را بر باد ببرم!می

را با حرص بیرون دادم و به او، به 

 ی نجاتم زل زدم. فرشته

قدر عجیب و ی نجاتم نگاهش آنفرشته   

آمد اش میترسناک بود ک بیشتر به چهره

که شیطان صدایش کنم! هر چه که بود 

 ی رویاهایم بود...نجات دهنده

 سوالی و گیج نگاهش کردم:   

به  برای... برای خروج از کشور مگه -



ی پدر نیاز نیست؟ اون و... اون و اجازه

 کار کنم؟! چی

قهه زد و سری با تاسف مسخره قه   

 تکان داد. متعجب نگاهش کردم. 

شما دخترا بدبختیتون همینه! دنبال  -

رید بفهمید ببینید حق و حقوقتون نمی

حقوقتون چیه و هرچی بقیه گفتن باور 

 کنین! می

ازدواج نکرده دختر باالی هجده سال اگه 

کس نداره ی هیچباشه نیازی به اجازه

شایلی! فقط هم این نیست... خیلی چیزای 

دیگه هم هست که توی مغزتون فرو 

کردند و شما دخترا... اوه واقعا 

 اید...!ساده



وارفته نگاهش کردم. اگرچه تلخ حرف    

زد ولی حقیقت محض را می

رودربایستی در صورتم کوبیده بود و بی

 کاش که همه مانند او روک بودند!ای

کردم بدون من تا به این سن فکر می   

ی پدرم و بعد از ازدواج هم بدون اجازه

ی شوهرم، نمی توانستم از کشور اجازه

خارج شوم! بعد از هجده سالگی نیازی به 

ی پدرم نیست اما... اما اگر ازدواج اجازه

 کرده بودم حاال این حق را نداشتم! 

های قدر احمق بودم که حرفچه من   

فامیل را باور کرده و به دنبال حق و 

حقوقم به عنوان یک دختر نبودم! و چه 

بسا حقوقی که داشتم و به دنبالش نرفتم و 

قدر هنوز هم اطالعی از آن ندارم...! چه



 ساده، احمق و زودباور! 

کردم که بیشتر از این احمقانه فکر می   

ستند و دروغ پِی محدود کردنم نی

 کردم و چه شد! گویند. چه فکر مینمی

دانم حکمت... سرنوشت... خدایا... نمی   

دانم خوب یا هر چه که نامش هست... نمی

بد، فقط ممنونم که این مرد را بر سر 

 راهم گذاشتی، شاید شد راه نجات من! 

ای کاش... و صد ای کاش که این را 

 گفتم! نمی

 *** 

اما من سردم بود! حرکت  هوا گرم بود   

قطرات سرد عرق را روی کمرم حس 

کردم. موهایم به صورتم چسبیده بودند می



و من... من؟ منی وجود نداشت! من 

 درحال مرگ بودم! 

خواستم آخرین لحظاتم را کنار پدر می   

شد؟ خانواده و مادرم بگذرانم اما مگر می

ی نه... پدر و مادرم! رضا جزو خانواده

توانستم پیششان بمانم، ولی نمی  بود!من ن

دیدند قطعا شک اگر این حالم را می

 کردند! می

با بغض نگاهم را به ساک آبی رنگم    

 دوختم، همین؟ 

 همه چیز رو به پایان است؟ 

ای چنان پشیمانی وجودم را برای لحظه

ام پشیمان فرا گرفت که از کرده و نکرده

 شدم! 

شایلی، باید حتی جا باید کار کنی آن   



 گدایی کنی و پول ماهان را پس بدهی!

آبرویی کمر پدرت... پدر زیر بار این بی

 کند! خم می

برادرت اگر پیدایت کند سرت را گوش تا 

گوش خواهد برید و مادرت... دیگر 

 دوستت نخواهد داشت! 

کنی داری با آبروی یه خاندان بازی می   

 شایلی... این راه اشتباه است! 

حتی اگر پاسوز این ازدواج شوی امنیت 

 داری... 

 ات را داری! خانواده

 کدام امنیت؟    

همان که هر لحظه باید از این بترسم که 

 تنم از کتک سیاه و کبود شود؟!

 خانواده؟



 کدام خانواده؟! 

دلیل مجبور به این هایی که مرا بیهمان

هایی که تمام عمرم کنند؟ همانازدواج می

 ن گریستنم شدند؟!باعث خو

کوبید که قلبم چنان محکم در سینه می   

ام کرده در عین استرس داشتن، عصبی

خیال این حالت، برو برای بود. شایلی بی

آخرین بار مادرت را بغل کن، عطرش 

 را استشمام کن! 

با پاهای لرزان از جا برخاستم و به    

سمن سالن راه افتادم. بوی قرمه سبزی 

چیده بود. آخرین غذایی که در خانه پی

 دست پخت مادرم را دارد! 

 قدر ناامید نباش! شایلی؛ این   

ات تو را از کجا معلوم، شاید خانواده



 بخشیدند و تو پیششان بازگشتی!

 احتمالش کم بود ولی بود... 

 ممکن بود...! 

دانم چه ِسری بود که به من این ولی نمی

 است!  داد که آخرین دیدارماحساس را می

با چشمانی پر شده از اشک وارد    

آشپزخانه شدم؛ صندلی را از میز بیرون 

کشیده و خیره به حرکات مادر، نشستم. 

خیال نگاهم کرد و به ظرف شستنش بی

 ادامه داد. 

سعی کردم با سرفه صدایم را صاف    

دانم تاثیرگذار بود یا کنم، هرچند... نمی

 نه! 

 مامانی!  -



انداخت و سرش را به سمتم  ابرو باال   

ی زمان که دستش را با حولهچرخاند. هم

 کرد پاسخ داد:خاکستری رنگ خشک می

 بله؟  -

 ام سر رفته! میای بریم بیرون؟ حوصله -

 چند ثانیه با سکوت نگاهم و سپس گفت:

باشه، بزار زنگ بزنم به بابات ببینم  -

 اجازه میده یا نه. 

تنش چشم سری تکان دادم و به رف   

دوختم. بالفاصله بعد از رفتنش اشکم 

 روی گونه چکید. 

 نتوانستم... 

نتوانستم آخرین بارهایمان را ببینم و 

 اشک نریزم! 



طور که باید از لحظه به نتوانستم آن   

ی با مادرم بودن لذت ببرم، لحظه

 نتوانستم...

قدر ناتوانم بودم که هرچه از من پرسید آن

م... فقط بغض کردم و چه شده چیزی نگفت

 بغض...

 نشد که اشک شود... 

 فقط بغض! 

دهد و من... بغض گلویم را خراش می   

شد بروم و توانم بگویم؟ کاش میچه می

فریاد بزنم، با تمام وجود! شاید که این 

 همراه همیشگی دست از سرم بردارد...!

دانم نفسم در سینه گیر کرده بود، نمی   

  نفسم بود یا بغض!

هر چه که بود دست دور گردنم انداخته و 



 قصد خفه کردنم را داشت! 

خود درد بود دیدن غم مادرم که با 

خواست بگویم چه شده نگرانی از من می

 ام؟! که بغض کرده

و من... من؟ مگر کاری جز سکوت    

 در توانم بود؟! 

 به راستی که من قدرتی عجیب دارم!

ده و سکوت کنم در مقابل چشمان پر ش

نگران مادرم، در مقابل آغوش گرم پدرم 

 لبخندی سر سری بزنم و نبوسمش و...

ها را با بردن آبروی ی اینو جواب همه

 شان بدهم! چندین و چندساله

با لبخندی خسته گونه مادرم را محکم    

 بوسیدم و جواب شب به خیرش را دادم.

کشیدم اما... از روی پدرم خجالت می



کم بغلش کردم و چاره چیست؟ مح

 اش را چندین بار محکم بوسیدم. گونه

هایم کار خودم را در جواب بوسه   

تکرار کرد و شب به خیر گفت. با 

ی بغض سنگینم لبخندی که پنهان کننده

تفاوت نسبت به بود پاسخش را دادم و بی

ای برایم مهم نبود به رضا... کسی که ذره

 اتاقم رفتم. 

همه چیز به پایان  شد،امشب تمام می   

 رسید! می

رفتم، دیگر قرار چه خوب چه بد باید می

نبود گریه کنم، باید دور ریخت هرچه 

 بغض اشک نشده که در وجودم دارم! 

اشکم را پاک کردم، همه چیز از    

 جا شروع شد... همین



 شروع یا پایان؟ 

 دانم... نمی

 دانم... نمی

 د...! فقط هر چه که بود تغییر بزرگی بو

 تر از حد تصورم...!بزرگ

دانستم اما... اما همین چیز را نمیهیچ   

که دختر درون آیینه را دیدم ورق 

 برگشت!

 همه چیز برگشت! 

 چیزی در نگاه این دختر مرده بود... 

 چیزی در نگاه این دختر متولد شده بود!

 همه چیز جدید بود... همه چیز...! 

هایم ورم کرده چشمانم گود رفته و پلک   

بودند. لبخند تلخی زدم، از اینجا به بعد 

 گریه ممنوع! 



هایم را جمع کرده و در تک تک لباس   

ها و وسایلی را از چمدان گذاشتم. لباس

این خانه و اتاق جمع کردم که در تک 

 تکشان خاطره چال شده بود! 

هایم را فشرده بودم که قدر مشتآن   

ام عرق کردههایم کف دست جای ناخن

مانده بود. در این گرما من سردم بود و 

 عرق کرده بودم! 

آماده شده با چادرم روی تختم نشسته    

بودم و با انگشتر درون دستم بازی 

 کردم.می

ی قدیمی پدربزرگم که فوت کرده خانه

بود به نام من بود... و من هم با نامردی 

 رفتم! تمام آن را اینجا رها کرده و می

من که قرار نبود برگردم، باید ملک و    



امالکی اینجا بماند! هر چند ترکیه هم به 

 دادند! من اقامت نمی

ها از کردم مدتی آبفقط باید کاری می

 آسیاب بیفتند و من... جایی را نداشتم! 

 جا و مکان! به قول مادر و پدر بی

 مشکلی نیست...    

 از زندانی بودن در قفسم بهتر است!

سی که به زودی قرار بود با قفسی جدید قف

 عوض شود!

 من که نباید به این زودی ازدواج کنم. 

ام است؛ نباید من هنوز جوانم، اول جوانی

 که خود را حرام او کنم! 

 من حیفم برای بودن در این خانواده!   

شوم عذاب وجدان دارم، منکرش نمی

 ولی... 



 جا جای من نیست! ولی این

توانم نفس بکشم؛ فقط نمیجا من این

توانم وانمود کنم که خوبم، مشکلی می

که در قفس وجود ندارد و از این

 ام، رضایت دارم! زندانی

ای را دیدی که عاشق قفس کدام پرنده

 باشد؟! 

البته... من پرنده نیستم، من انسانم؛ یک    

دانم کارم چندان درست نیست دختر! می

ریزد ولی هم می ام را بهو زندگی خانواده

ها همگی قصد داشتند مرا بدبخت کنند؛ آن

 در این موقع، چاره چیست؟! 

با صدای پیام موبایلم سرم را باال    

آوردم. رویا بود! نوشته بود "من دم 

درم"! تفسم در سینه حبس شد، باید 



ی رفتم؟ وقت ترک کردن این خانهمی

 لعنتی بود؟! 

برای  بدون نگاه آخر... بدون اشک   

 ترک کردن این خانه... رفتم! 

دو چمدان و یک ساک را در دست گرفتم 

 و رفتم!

رفتم... به امید روزی که دوباره در این 

 خانه راهم بدهند! 

برای آخرین بار به رضا که در سالن    

خوابیده بود نگاه کردم، شاید تنها کسی که 

هرگز قرار نبود دلتنگش شوم و یا نسبت 

 جدان بگیرم! به او عذاب و

پوزخندی زدم و در سالن را با نهایت    

احتیاط باز کردم و خارج شدم. با استرس 

از بیدار شدنش با احتیاط و بدون سر و 



 صدا کفشم را پوشیدم. 

 نفس عمیقی کشیدم.    

دار است، این خانه حتی بوی تبعیض خنده

 داد! می

 کردم! ام را نیز حس میبوی دل سوخته

 ام!شاید از عقده زیاد توهم زدهدانم نمی

ام پشت کردم؛ پشت ی پدریبه خانه   

 کردم و رفتم!

دیگر قرار برگشتی نبود، این رفتن 

 همیشگی بود!

 رفتنی برای ابد... 

 رفتنی بی برگشت...! 

در خانه را که باز کردم انگار دلم از    

چیزی خالی شد، دیگر قرار برگشت 

 نبود؟ 



 دیگر تبعیضی نبود؟ 

 دیگر هیچی؟! 

از تبعیض، ازدواج اجباری و کتک 

 خالص شدم ولی... 

دانم چه بغضی در ولی فقط خودم می

دهد و توان شکستنش را گلویم جوالن می

 ندارم! 

 ام از... دانم تا چه حد ترسیدهفقط خودم می

 از تنهایی، از غربت... 

 ها! دار شدن تبعیضاز ادامه

ر ماشین مدل نگاهم را باال آوردم، د   

باالیی نشسته بود، به من خیره شده بود و 

کرد. با ای از من دور نمینگاهش را ذره

ی لبش دیدن مکثم پوزخندی گوشه

 نشست. 



توجه به رفتارش خواستم در صندلی بی   

عقب را باز کنم که متوجه قفل بودن در 

 شدم.

کالفه به شیشه ضربه زدم که قفل را باز 

 کرد. 

را گذاشتم و خواستم خودم نیز وسایلم    

 جا بنشینم که بلند و پر تحکم گفت:همان

 بیا جلو بشین!  -

به حرفش گوش دادم و روی صندلی    

شاگرد نشستم. به هر حال داشتم با او 

کردم و حاال روی صندلی عقب فرار می

ام ی شخصینشستم؟ مگر رانندهمی

 است؟! 

  با پوزخندی ماشین را راه انداخت.   

ای که از پیچ کوچه رد تا آخرین لحظه



شویم نگاهم را به در خانه دوختم. چه بد 

اش چه خوب دلم برای این خانه با اهالی

 شد! تنگ می

 اما برای این کوچه...    

توانم خدا را شکر کنم که در حال فقط می

 فرارم!

ی لعنتی که سر همه در چه بود این محله

 دیگر بود؟ زندگی یک

 ن محله حتی گدا هم نداشت...ای   

زدند تا قدر پشت سر همه حرف میآن

 جمع کند و برود! 

با صدایش رو از خیابان خلوت 

 برگرداندم.

بهتر نیست اون چادرت و بزاری کنار؟  -



دیگه فکر نکنم نیازی بهش باشه دختر 

 مهر! فراری حاج بزرگ

هایش عادت کرده بودم، به تکه و کنایه   

 ش داشت.زبانش در نی

توانستم که گفت، نمیدر کل راست می

 جا با چادر باشم!آن

نهایت معذب بودن و به با احساس بی

سختی چادرم را در آوردم و در بغل 

ام گرفتم، زمانی که توقف کردیم در کوله

 گذاشتمش، در حرکت راحت نبودم. می

عمیق نفس کشیدم، کمی بوی    

سیگار در مشامم پیچید. با تعجب 

دانستم سیگاریست! گاهش کردم نمین

متوجه نگاه خیره و متعجبم شد و 



 پوزخند زد. 

دستش را به سمت داشبرد آورد،    

معذب خود را کمی به سمت در جمع 

کردم و متوجه مکث کوتاهش شدم. 

 گویا از حرکتم بدش آمده بود. 

باالخره در داشبرد را باز کرد و    

 ی مشکی رنگ سیگار را از آنجعبه

بیرون کشید؛ سیگار را در دست 

زمان که حواسش دیگرش گرفت و هم

اش بود فندک سیاه رنگش به رانندگی

را نیز در آورد و در داشبرد را 

 بست. 

 کشد؟! تا چندتا سیگار میچند

 دومین سیگارش است!



با خیالی راحت شده بدنم را از    

حالت انقباض در آورده و خیره به 

دم. نگاهم رنگ پژو پارس جلویمان ش

درد گرفت، قرار بود رها کنم، بکنم، 

 گیرد؟ بروم ولی... ولی چرا قلبم می

نفسم گرفته... رهایی از این بند پر    

قدر سخت و از تبعیض چرا این

فرساست؟! مگر همین من نبودم طاقت

کردم که مرا که التماس خدایم را می

از این بند برهاند؟ پس چرا حاال 

 در گلو دارم؟! قدر بغض این

عمیق نفس کشیدم و دستان سردم    

را در هم پیچیدم. سکوت فضای 

ماشین را فرا گرفته بود، قلبم چنان 



ترسیدم صدایش کوبید که میمحکم می

به گوش او برسد و رسوایم کند! 

ها هم نگاهم حتی روی پالک ماشین

 شد! خیره می

هوا کم کم در حال روشن شدن بود    

 ها در تردد بودند. اشینو کماکان م

حتی اکسیژنی که کنار او تنفس 

دانم چه در کردم سنگین بود! نمیمی

خود داشت که احساس معذب بودن را 

داد، هر چه که بود بیش از به من می

 حد جدیت داشت. 

دوست داشتم بیشتر از او، عشق از    

اش بدانم اش، و خانوادهدست رفته

 شد. ولی رویم نمی



کردم از پرسیدن ی شرم میبه قول

 اش! چنین سواالتی از زندگی

 شرم...   

 ای! ی سه حرفی و تکراریچه کلمه

قدر مادر عذابم داد تا به اجبار شرم چه

داشته باشم! قبول دارم... شرم داشتن 

 گاهی خوب است اما نه همیشه!

نباید برای گرفتن حقم از کسی که عذابم 

 داده شرم داشته باشم! 

شد و ما هم م کم ترافیک شروع میک   

شدیم. هر چه فرودگاه نزدیک می

شد. گذشت استرسم بیشتر میمی

خواستم وانمود کنم که خوبم اما مگر می

 شد؟می

هایم بلند و زد و نفسقلبم در دهانم می   



توانستم درست همه کشدار شده بودند. نمی

دانم چه شد... چیز را درک کنم، نمی

فقط زمانی به خود آمدن که  قدر گذشتچه

روم و وارد ها باال میدیدم دارم از پله

 شوم! هواپیما می

ها از وطنم، هواپیمایی که مرا فرسنگ   

کرد! ولی ام و همه چیزم دور میخانواده

شد کرد... این دوری به انتخاب کاری نمی

 خودم بود! 

نگاهم را به ابرها دوختم، کنار بال    

 هواپیما...

 نار پنجره...ک

 چیزش رویایی نبود؟ چرا هیچ

 ها رویای من نبود... این   

 رویای ترانه بود، تمام آرزویش بود!



 نرسید... 

به آرزویش نرسید و مرا مورد تمسخر 

 قرار داد! 

 تلخ نبود؟ 

 من آرزوی او را داشتم و او آرزوی مرا! 

 یعنی همه چیز تمام شد؟   

که پایت  همه چیز همان موقعی تمام شد

را از خانه بیرون گذاشتی! حاال دیگر 

 بازی شروع شده!

 التماس برای زندگی حاال شروع شده! 

شاید هم... شاید هم خیلی وقت است که 

 شروع شده...! 

 شروعی هرچند تلخ ولی پر امید...

نگاهم را به اویی که خونسرد    

هایش را بسته بود دوختم، چه ساده و پلک



 بود!  خیال خوابیدهبی

حتما تا به االن متوجه نبودنم شده    

بودند، دیگر هیچ راه برگشتی وجود 

نداشت؛ محکومم به ادامه دادن، حتی اگر 

 پاهایم قلم بشوند و همه چیز را ببازم! 

رژ قرمز مهماندار با پوست سفیدش در    

شد من هم محدودیت تضاد بود، چه می

نه توانستم راحت زندگی کنم؟ نداشتم و می

تا این حد آزاد ولی حداقل کمی 

 بود! هایم کمتر میمحدودیت

 کسی در ذهنم گفت:   

توانی! از این به بعد از این به بعد می -

خواهد توانی هرکاری که دلت میمی

بکنی و به کسی جواب پس ندهی! به 



ات تازه به اوج همین سادگی...! زندگی

 رسیده شایلی! 

ای که با ضربهغرق در رویاهایم بودم    

که در پهلویم خورد به خود آمدم. ترسیده 

 به ماهان نگاه کردم که گفت:

 از مرز رد شدیم دختر حاجی!  -

 پر اخم نگاهش کردم.

 خوشم نمیاد ِهی میگی دختر حاجی!  -

 ای مسخره گفت:بهت زده و با خنده

شد دختر عه زبون هم داری؟ چی -

حاجی؟ خرت از پل گذشت زبون باز 

 ی؟! کرد

ناراحت نگاهش کردم، در حالی که بسیار 

به غرورم برخورده بود نگاه از گرفتم و 



 ام تکیه دادم.به صندلی

 معرفت نیستم! توهین نکن دیگه... بی -

معرفت نبودی جواب این همه اگه بی -

طوری ات و اینسال زحمت خانواده

 دادی! نمی

خشکم زد! یک کالم، ماتم برد! کم کم    

رون چشمانم جمع شد و بغض اشک د

گلویم را خراش داد. چطور دلش آمد 

 گونه خردم کند؟ این

دانست، من... من مجبور او که می   

 بودم! 

ای نداشتم، در حال حاضر هم من چاره

ی خوبی نداشتم که بتوانم در روحیه

 هایش را تحمل کنم! سکوت حرف



 مهابا، بلند و پرسوز زیر گریه زدم. بی   

کردم که فقط بیا و ببین! ی گریه میطور

ماهان نیز مبهوت به من خیره شده و 

 دست و پایش را گم کرده بود. 

همانند کودکی که به اجبار از آغوش    

کردم و برای مادر جدا شده باشد گریه می

 زدم. ام زار میدل سوخته

 همین هم بود دیگر... 

به اجبار از آغوش ماددم جدا شده بودم! 

توانم ی که معلوم نبود دیگر میآغوش

 اش کنم یا نه!تجربه

هایم پیچید و مرا ناگهان دستی دور شانه   

 در آغوش گرفت. 

با بهت عطر تلخش را بو کشیدم و برای 

 بیرون آمدن از آغوشش تقال کردم.



 با صدایی آرام در گوشم پچ زد:

هیش، باشه، قبول! دیگه دختر حاجی  -

 م باش شایلی! کنم، فقط آروصدات نمی

 از گرمای نفسش کنار گوشم لرزیدم.

خواستم تقال کنم که از آغوشش بیرون می

دانی؟ بگذار یک بار شرم و بیایم ولی می

حیا را کنار بگذارم، من حاال نیاز به 

 آغوش کسی دارم، من حالم بد است! 

 خیال، همین یک بار است! بی

حاال که کسی نیست تا از آغوشش    

ند بگذار خودم کار را خراب محرومم ک

 نکنم! 

آمد دوستش نداشتم... از او خوشم نمی

 دانی؟ ولی... ولی می

شود که حتی قدر خسته میگاهی آدم آن



ی دشمن خواهند سر روی شانهدلش می

اش بگذارد تا کمی از غمش کم خونی

 شود! 

ی محکمش فشردم و سرم را روی شانه   

 بلند گریه کردم.

بان کمرم را ماساژ داد و آرام و مهر

دستی روی سرم کشید که متوجه شدم 

 شالم از روی موهایم افتاد. 

هول شده از آغوشش بیرون آمدم و    

خواستم شالم را روی موهایم بکشم که 

سخت مچ دستم را میان انگشتانش گرفت. 

شوکه خواستم دستم را آزاد کنم که آرام 

 ولی با جدیت گفت:

تا ببینی برت دست به شالت بزن  -

 گردونم خونتون یا نه! می



 یکه خورده وارفته نگاهش کردم.    

 گفت؟ چه می

 انتظار داشت شالم را کنار بگذارم؟ 

خواست ی شالم به کنار، میقضیه   

خواهد بکند و هرچه هرکاری دلش می

 گفتم تهدیدم کند به برگداندنم؟! 

یک آن متوجه شدم چه اشتباه بزرگی    

ی خودمان امنیت داقل خانهکردم! ح

داشتم، پشتوانه داشتم، اما حاال... در 

توانست هر بالیی به سرم غربت او می

 بیاورد! 

خواهد به سرم بیاورد و... هر بالیی می   

کس کس را نداشته باشم... هیچو من هیچ

کس پشتم در نیاید...! و پناهم نباشد، هیچ

 این... یعنی تنهایی...! 



بهوت و معذب به صندلی تکیه مات و م   

دادم، شایلی عزیزم، گندی است که 

 خودت زدی؛ راه برگشتی نیست!

خواست شالم را درست کنم ولی دلم می   

کردم، اگر به حرفش عمل جرئت نمی

 کرد چه؟می

 خونم حالل بود! 

شایلی، او یه حرفی زد، تو چرا باور    

 کنی؟ می

جا ی نزدن است! از کسنگ بزرگ نشانه

 معلوم؟ از او هیچ چیز بعید نیست! 

 نه فقط از او...    

 کس هیچ چیز بعید نیست! از هیچ

ای بهتر از شایلی هجده ساله که چه طعمه

ای از تنها زندگی کردن ندارد هیچ تجربه



 و هیچ چیزی از خود ندارد؟! 

پول بودم خوردم، بیبه سادگی گول می   

الم و دیگر بعد از مدتی کسی به دنب

 شدم! گشت اگر گم و گور مینمی

نگاهی به دختری که چند صندلی آن    

تر نشسته بود انداختم و پوزخند طرف

خیال در حضور زدم. دختر خیلی بی

هایش را در هواپیما کنده بود پدرش لباس

و جز یک لباس کوتاه و تنگ و شلوار 

 اش چیزی بر تن نداشت. جین پاره

که باید به اجبار او کجا من کجا! من    

دادند چند صندلی ام را عقب میروسری

تر از او بودم ولی افکارم... دور

ها از او دور بود! هیچ شباهتی به فرسنگ

جز وطنمان بین ما نبود! هیچ... ولی او 



 کجا و من کجا...! 

نفسم را با آه بیرون دادم و چشم بستم.    

خوابیدم، دیشب به کل باید کمی می

ه بودم. باید برای شروعی دوباره نخوابید

 پر انرژی باشم! 

 *** 

ام را روی دوشم جا به کردم خسته کوله   

ام را عقب و جلو کردم تا از و کمی شانه

ام دردش کاسته شود. درد کمرم کالفه

کرده بود و اعصابم را خردتر از همیشه 

 کرد. می

تقریبا پنج هزار قدم راه رفته بودم تا    

ا رو پس بدهم. نگاهم به پای قرض ایلی

ی دختران کنارم افتاد که با برهنه



 کردند. های کوتاهشان بپر بپر میدامن

پوزخندی زدم، روز اولی که آمده بودم    

قدر از این بابت متعجب و حیرت زده چه

بودم اما حاال... حاال دیگر خیلی وقت 

 ام...! است که عادت کرده

 ام...عادت کرده   

 ه چیز...به هم

حتی به چیزهایی که نباید عادت 

 کردم! می

عادت کرده بودم به نبود مادرم، به جای 

ترین آدم خالی پدرم، به ترسیدن از منفور

 ام...زندگی

 ام...همان برادر نامردم! عادت کرده

به مهربان بودن او... نه نه؛ فقط بودنش! 

او فقط باشد، مهربان هم نبود طوری 



 د! نیست، فقط باش

https://t.me/roman_zeynab 

 بغض گلویم را چنگ زد.   

نفسم را عمیق باال کشیدم و دستم را به 

 گلویم رساندم.

کمی گلوی دردناکم را ماساژ دادم تا گریه 

 دانی؟ نکنم؛ آخر می

 کند! گریه آرایشم را خراب می

کند... نقابم گریه آرایشم را خراب می   

من که نباید  زند!را از صورتم کنار می

 بدون نقاب باشم...!

ام تا همیشه نقاب خوشی من ساخته شده

ام تا بر صورتم بزنم، من ساخته شده

 بغضم را در گلو نگه دارم و نبارم! 

گویا عالوه بر بیلیارد استعداد عجیبی    



 نیز در بدبخت بودن داشتم! 

 استعدادی که کاش نبود... 

 *** 

 نور چشمانم را زد.   

ای که از قفس رها شده باشد د پرندههمانن

 زدم.نفس نفس می

 همه چیز تمام شد؟

 این شروعی دوباره است! 

 شروعی دوباره... زندگی دوباره...! 

حس آزادی در تمام وجودم رخنه کرده    

ام احساس شادی بود؛ عالرقم خستگی

 داشتم... 

 چه حال خوبی بود! 

چه خوب که قبل از مرگم این حس ناب 



 تجربه کردم! را 

 دانم قرار است سختی بکشم...می   

جا تنها بمانم، خرج خود را بدهم، این

ها ی اینغریب باشم و... ولی همه

 ارزد به آزادی!می

 رهایی از بند! 

ارزد به مستقل ها میی این بدبختیهمه   

ی شدن، آزاد شدن! آزادی... چه واژه

 شیرینی! 

ی آبی جلویم لبخند شیرینی زدم که بطر   

گرفته شد. به صاحب دست نگاه کردم. 

 خیال شانه باال انداخت و گفت:بی

 دونم حالت خوب نیست! بگیرش، می -



لبخندم عمق گرفت. درحالی که کنارش    

 داشتم گفتم:گام برمی

 نه، اتفاقا حالم خوبه!  -

ابرو باال انداخت و به رو به رو خیره 

 شد. 

 ی دارم! فقط... فقط یه حس عجیب -

آب را به لب خشکم چسباندم و قلپی از    

آب را نوشیدم. کمی گرم بود ولی اهمیای 

بستم طور که در بطری را میندادم. همان

 ادامه دادم:

 دونم چیه... غریبه! یه حسی که نمی -

 سری تکان داد و گفت:   

کنی به این حس... عادت عادت می -



رخر کنی... تا حاال آزاد و بدون سمی

 نبودی حاال سیستم ایمنی بدنت کپ کرده! 

 متعجب از حرف زدنش گفتم:   

 وا آقا ماه...  -

بالفاصله به سمتم برگشت و انگشت    

 اش را روی لبم گذاشت. اشاره

حرفم نصفه ماند و احساس کردم که از 

خجالت لمس انگشتش با لبم، خون در 

 صورتم دوید. 

کنی آآآ! آقا ماهان و از دهنت می -

ندازی کنار! از این به بعد من ماهانم؛ می

 ماهان خالی! 

ملتمس در چشمانش خیره شدم و فقط    

برای اینکه انگشتش را از روی لبم 



 ی تائید سر تکان دادم! بردارد، به نشانه

نگاهش از چشمانم پایین آمد و خیره به    

ی آتش بود ولی هایم شد. تنم کورهلب

 ه بود.نوک انگشتانم یخ زد

خواستم خود را عقب بکشم که دستش را 

پشت کمرم گذاشت و مرا به سمت خود 

 کشید. 

شوکه چشمانم را گرد کردم و نفس در    

 ام حبس شد.سینه

 مرا در آغوش گرفته بود؟

 آن هم جلوی فرودگاه؟! 

نفس نفس زنان دستان لرزانم را باال    

ی ستبرش گذاشتم تا آوردم و روی سینه

 م. هولش ده

گونه در آغوش اولین بار بود که این   



خواستم سکته نامحرم بودم و حاال می

 کنم! 

خورد و ضربان قلبم با پشت دستم می   

داد. تنم سر نشان از شدت هول شدنم می

 و زبانم الل شده بود! 

با دیدن پوزخند روی لبش وارفتم،    

 کرد؟ ام میمسخره

همیشه  خب تقصیر من چیست که مانند او

 ام؟ در آغوش جنس مخالف نبوده

زبانم را آرام و نامحسوس گاز گرفتم،    

کردم؟ من که برای چه قضاوت می

 کند! دانستم او چه مینمی

ی چشمان پر تمسخرش شدم مات خیره   

 که سرش را نزدیک گوشم آورد. 

نفسش به گوشم خورد و تمام وجودم را 



 از شرم داغ کرد.

. زیادم جالب نیست که دختر کوچولو.. -

 انقدر با حیا و ندید بدید باشی! 

ی اش را روی گونهپشت انگشت اشاره   

 دارم کشید و فاصله گرفت.تب

 ام حبس و چشمانم بسته شد. نفس در سینه

کوبید و ام میمالیمت در سینهقلبم بی   

 مرام کمی آرام باش! کرد. بیناآرامی می

نم به پا شده این چه آشوبی بود که درو

 بود؟ 

 رحم!خدا نجاتم دهد از دست این بی

ام او که می داند من آفتاب و مهتاب ندیده

 دهد؟! چرا عذابم می

 شایلی!    

قدر ندید بدید شنیدی که چه گفت! نباید این



 باشی! 

باید بتوانی بر احساسات خام و 

 ات غلبه کنی!کودکانه

 عمیق نفس کشیدم، باید این لحظه را   

سپردم و اگر همین حاال به فراموشی می

ماند و ام مینه تا همیشه در ذهن لعنتی

 کرد...!همه چیز را خراب می

ام کردم چیزی روی سینهاحساس می   

 کند... سنگینی می

شک حس گناه از لمس شدنم توسط او بی

 بود! 

قلبم از یادآوری انگشتش روی صورتم    

، احساس گرفتو نگاهش به لبم درد می

 بدی بود...! 

 ولی خب...    



 برای پشیمانی کمی دور نبود؟!

 چرا...

 کمی... 

فقط کمی در حد چند ساعت دور پشیمان 

 شده بودم! در حد چند کیلومتر دور...

 فقط کمی دور شده بود...! 

باز هم یاد زهرا و اتفاقی که برایش    

افتاد تیر خالصی شد در ذهنم و تن بدنم 

قی که با برگشتنم ممکن بود را از اتفا

 بیفتد لرزاند! لعنت به این ترس! 

جانم را به دنبالش کشیدم و به تن بی   

سمت تاکسی فرودگاه رفتم. چمدانم را 

جلویم رها کرده بود، نگاه بدی به اویی 

که پشتش به من بود انداختم و با حرص 

 چمدان را برداشتم. 



ناگهان با صدای پر از تمسخرش به    

 ود آمدم.خ

چیه؟ انتظار داری چمدون چهل  -

 کیلوییت رو من بیارم؟ 

 به تته پته افتادم و من من کنان گفتم:

 گی؟ چی... چی می -

ای به منی که هاج و نیم نگاه مسخره   

واج مانده بودم از اینکه پشت سرش هم 

چشم دارد، انداخت و دوباره رو 

 برگرداند. چگونه فهمید؟

دوباره روی موهایم معذب شالم را    

 انداختم. 

شدند بد هایی که از کنارم رد میمرد

کردند. با این حساب حداقل قدر نگاهم می



 دانستم! حجابم را می

 بگذار کمی بگذرد شایلی...    

گویی کاش قدر خانواده و در آینده می

 دانستم...! پشت و پناهم را می

 صبر کن... صبر...! 

 *** 

بود، فرهنگ و همه چیز عجیب    

ها، هر چند از هر ده نفر اینجا سه پوشش

نفرشان ایرانی بودند! خوب است حداقل 

 وطن اینجا هست که کمکم کنند. چند هم

البته منظورم از کمک این است که    

 نمی توانم به ترکی صحبت کنم! 

چیز کل مسیر در سکوت گذشت، همه   

برای من تازه و جدید بود ولی او... او 



 چیز عادت داشت... ویی به همهگ

من هم باید یاد بگیرم، نه فقط به این 

فرهنگ و کشور جدید بلکه... بلکه باید به 

 زندگی عادت کنم! 

باید به همه چیز عادت کنم! ِسر شوم،    

 دیگر چیزی برایم تازگی نداشته باشد...

 باید یاد بگیرم احساسم را بکشم!

دان معذب باید یاد بگیرم از نگاه هیز مر

 نشوم...

 سخت است...   

 تغییر سخت است ولی من محکومم!

 محکومم به این تغییر سخت و عجیب...

صدای زنگ موبایل ماهان در اتاقک    

نگاهی به عقب ماشین پیچید، راننده نیم

 انداخت و دوباره به جلو خیره شد. 



 استرس در بند بند وجودم پیچید...

  هایمان بودند.قطعا خانواده

خیلی خونسرد موبایلش را برداشت،    

 جواب داد و صدا را روی بلنگو گذاشت.

صدای فریاد رضا که در گوشم پیچید    

 انگار که جان از تنم رفت:

شرف خواهرم و کدوم گوری بردی بی -

 پدر مادر؟!! بی

ام از نفس خالی دهانم باز مانده و ریه   

 شد! خدایا خودت رحم کن! 

 مد! حکم اعدامم آ

 فهمیده بودند...    

 ی ماهان را در اتاقش یافته بودند... نامه

 آبرویمان رفته بود... 



 جا تمام شد! همه چیز همین

کاش که اتمام ماجرا همین بود... ولی ای

 کاش! 

با چشمانی پر شده از اشک به ماهان    

 که با اخم به من خیره شده بود، زل زدم. 

تا پس فردا همه چیز، اگه ببین بی -

برگشتید کاری به کارتون ندارم فقط یه 

مالی در انتظارتونه وگرنه... )نفس گوش

زد و من بند دلم پاره شده بود تا نفس می

اش را بشنوم!( وگرنه به ی جملهادامه

خداوندی خدا! به خداوندی خدا قسم هر 

 کنم... گورستونی باشین پیداتون می

یزی به زبانم به سقم چسبید، لرز ر   

 دستان سردم افتاد... 

 قسم خورده بود...



 محال بود قسمش را بشکند! 

ذارم! هم اتون نمیکنم و زندهپیداتون می -

دونم ی پتیاره که میتو رو هم اون دختره

 شنوه! داره می

جا زمین دهان باز کند خواستم همانمی   

 و مرا ببلعد! عجب اشتباهی کردم!

 اشتباه؟ 

 لی! گند زدی شای

 خونت حالل است! 

 خورد! دلیل قسم نمیرضا... رضا بی

مرا خواهند کشت! ماهان... او هم    

درگیر این ماجرا شده! اگر بالیی بر سر 

 کسی بیاید تقصیر من احمق است! 

ام؟ چه خدایا... خدایا چه کردم با زندگی   

 ام؟! کردم با آبروی خانواده



ی داد و تفاوت موبایل را روماهان بی   

های رضا قطع کرد و بسیار دادبی

اش تکیه داد و چشم تفاوت به صندلیبی

 بست.

مات و مبهوت نگاهش کردم و خواستم    

حرفی بزنم اما هر چه کردم صدایی از 

 ام خارج نشد.حنجره

خیال قدر خونسرد و بیگونه اینچه   

فهمید چه غلطی کرده بود؟ مگر نمی

 بودیم؟!

لرزان و نفسی که باال با صدایی    

آمد، به سختی دستم را به بازویش نمی

 رساندم.

 توجه به محرم و نامحرم تکانش دادم.بی

متعجب از اینکه لمسش کرده بودم چشم 



باز کرد و رو به من برگشت. متعجب 

 گفت:

 چیه شایلی؟  -

هرچه سعی کردم حرف بزنم نتوانستم     

رج و فقط حروف بریده بریده از گلویم خا

 شدند. 

 ت... م... بی...  -

ی بهت زده دست گرمش را روی شانه   

 جانم گذاشت و گفت:بی

 حالت خوبه؟  -

با عجله بطری آب را از کنارش    

برداشت و رو به رویم گرفت. دستش را 

ی دیگر از پشت کمرم رد کرد و به شانه



قدر عجیب که دیگر حتی رساند و چه

 معذب هم نشدم! 

را باز کرد و جلوی دهانم  در بطری   

 گرفت. 

خیلی آرام و با صبر بطری را به لبم 

 چسباند. 

ای از آب را خوردم و با جان قطرهبی

احساس تهوع سرم را کمی چرخاندم و او 

هم که متوجه حالم شده بود بطری را 

 کنار برد.

لرزید و مطمئن بودم از تنم از ترس می   

 سیده بودم! قدر نترهیچ چیز تا به حال این

حرف زدن راجع به این موضوع    

لعنتی را به بعد واگذار کردم و چشم بستم 

ام برگردد، چیزی تا آرامش از دست رفته



 که تقریبا محال بود! 

ام دور شد و گرمای دستش از شانه   

 تر کرد، البته فقط کمی! خیالم را راحت

 *** 

ای که خریده بود، در آپارتمانی خانه   

گ و ده طبقه و تقریبا در پایین شهر بزر

بود. همین هم جای شکر داشت! بهتر از 

 کوچه و خیابان بود.

حال خودش را روی مبل آبی خیلی بی   

قدر خسته شده رنگ و نو پرت کرد. چه

 بودم در همین مسیر! 

هایم را به اتاقی که گفته بود چمدان   

بردم. فقط سمت راست در اتاق کمد 

 و دیگر هیچ! دیواری بود



هایم را همانگونه توی اتاق رها چمدان

 کرده و به سمت سالن برگشتم. 

حال روی دستش را خیلی خسته و بی   

 سرش گذاشته بود. 

اش روی مبل بسیار تن دراز شده

شد و در تر از قبل جلوه داده میعضالنی

 این لحظه... 

آید به جز چیز به چشمم نمیچرا هیچ

پیدایمان خواهد کرد  ای که رضالحظه

 و...

خواست به بعد از "و" حتی دلم نمی   

فکر کنم! کنار مبل زانو زدم و با نوک 

 انگشتم پشت آرنجش را لمس کردم.

بدون برداشت ساعد دستش از روی 



 صورتش گفت:

 هوم... چیه؟  -

عمیق نفس کشیدم و تمام شهامتم را    

جمع کرده و حرفی که در گلویم گیر 

 را گفتم: کرده بود

 بیا برگردیم!  -

خیلی ناگهانی و شوک زده دستش را    

از روی صورتش برداشت و با چشمای 

 از حدقه در آمده زمزمه کرد:

 کار کنیم؟! چی -

جسارت به خرج دادم و خیلی جدی    

 گفتم:

 برگردیم!  -



 خیلی ناگهانی و بلند زیر خنده زد.   

خیره و بدون پلک زدن به او زل زدم، 

 ه شد؟چ

 چه بر سرش آمد؟    

 گونه می خندد؟ چرا این

اش محو شد و تبدیل به کم کم خنده

پوزخند تلخ و حرص درآوری روی 

 اش، شد.های خشک شدهلب

 خ... خوب... ی؟  -

ای کرد و با پوزخند ی عصبیتک خنده

 پاسخ داد:

خوب؟ اره اره... ایسگام کردی و  -

 نبود تو! ام! همه چیز اوکیه، ولی در عالی



بغض کرده لب برچیدم و خواستم    

حرفی برای دفاع از خود بزنم که خیلی 

تهاجمی و خشمگین با انگشت شصت و 

 هایم را اسیر کرد!اش لپاشاره

ام داشت کش اش شدم، گونهمات خیره   

 هایم غنچه شده بودند.آمد لبمی

 این چه حرکتیست؟ 

 غیرت! خواهم آب شوم بیمن می

 کشد؟!نمیخجالت 

تنم گر گرفته بود و لرز ریزی به تنم    

 افتاده بود.

 نفر سوم میانمان شیطان بود! 

قدر بد شده بود که باید گویا اوضاعم این

 شدم!دست به دامان شیطان می

آمد؛ این بََشر کمی رحم نفسم باال نمی   



 در وجودش نبود؟ 

 کمی... فقط کمی...! 

کند و مرا  کمی... فقط در حدی که رهایم

 از این استرس رهایی دهد! 

 خدایا... دوستم داری؟   

 دانم...! بعید می

 من که دوست داشتنی نیستم!

من... من فقط دختری کوچک و معصوم 

 انگیزم!ولی نفرت

انگیز که حتی مادرم هم مرا قدر نفرتآن

 قبول نمی کند و از من متنفر است! 

 قدر نفرت انگیزم که باورت همآن   

شود؛ حتی خودم نیز از این شایلی نمی

 احمق و چندش آور نفرت دارم! 

ای با درد نگاهش کردم، دریغ از ذره   



 نرم شدن نگاهش! دریغ! 

تنم از سرمای نگاه و در عین حال داغی 

 دستانش لرزید! 

هایی کلید شده در صورتم با دندان   

 غرید:

ی توام؟ جواب بده ***! من مسخره -

خوای بری؟ باشه لقک توام؟ میمگه من د

هری ولی اول پنجاه ملیونی که تا اینجا 

 خرجت کردم و بده بعد گمشو! 

ام نفس داغش در صورت یخ کرده   

خورد، دماغش از حرص و نفس نفس می

 تر شده بود. بزرگ

 نفسم در سینه گیر کرد، پنجاه میلیون؟!   

 آوردم؟از کجا می

 رساند؟ خدا می



 م! دانبعید می

محکم سرم را به طرفی هول داد و رها    

 کرد. 

 کرد!دیگر داشت زیاده روی می

 برای اولین بار در عمرم بلند داد زدم:

کنی؟ حدت و بدون من چه غلطی می -

 بی کس و کار نیستم! 

با خشم به طرفم باز گشت و با پوزخند    

 فاخری گفت:

ی با زادهعه؟ نه بابا! نکشیمون اصیل -

 نسب!  اصل و

وارفتم، شایلی... شایلی بدبخت شدی    

 رفت!

 این روانی دیگر کیست؟!



 انصاف عوضی ماهان قبل نیست!این بی

 خب... تو هم شایلی قبل نیستی! 

 راست است دیگر...    

 من که دیگر آن شایلی قبل نیستم! 

قدر پاک زندگی من که دیگر هرگز آن

 مانند قبل نخواهد شد! من که دیگر دختر

 خوب و مظلومی نیستم... 

 من کثیفم...

 من بدم، بدترین ورژن خوبم! 

 من که دیگر خوب نیستم... 

 *** 

 چه انتظاری داشتم؟!    

 همان احمق قبل بمانم؟ 

نگاهم را به سیگار میان انگشت اشاره و 



وسطم انداختم... هرگز به بدی این زمان 

 نبودم! 

 چه دختر بدی!    

دختری که گند زده  قاتل پدر و مادرش...

 اش... به اعتبار و آبروی خانواده

دختری که تنها کسش را روی تخت 

بیمارستان انداخته... به راستی میان این 

ای هم برای این دنیا همه ضرر، فایده

 داشتم؟! 

 یک زمانی من هم خوب بودم...    

گناه من هم مهربان بودم، پاک بودم، بی

چه به سرم  بودم... ولی... ولی چه شد؟

 آمد؟!

یا بهتر است بگویم چه بر سر زندگی 

ام آوردم، چه به روز اطرافیانم لعنتی



 آوردم؟ 

 من... من روزشان را شب کردم!    

روزگار زندگیشان را همانند غروب 

جمعه دلگیر کردم... همه چیز را خراب 

 کردم! 

با بغض سرم را در دست گرفتم و به    

؛ چه کردم با های سیاهم خیره شدمکفش

 خودم؟ 

ی اشکم فرو سرم را باال آوردم تا قطره   

 نریزد. 

چشمانم اطرافم را به خاطر اشک تار 

 دید. می

سیگار را باال آوردم و روی لبم    

گذاشتم؛ عمیق از سیگارم کام گرفتم. 

ی سیگار شد، همانند من که نگاهم خیره



به پای اطرافیانم سوختم و ساختم، سوخت 

 تر شد! و خاکس

 لبخند زدم و دود را فوت کردم.    

خواستم به دیدن او بروم، نباید سیگار می

   کشیدم!می

 قدر همه شبیه سیگار بودیم!چه   

سوخت و در هر کس برای دیگری می

 شد!آخر زیر پایش له می

من که قانون شکن نیستم، من دختری    

مظلوم و معصومم، پس قانون شکنی 

 دهم! راه را ادامه میکنم، همین نمی

سیگار را روی زمین انداخته و از جا بلند 

شدم، محکم زیر پا لهش کردم و سرم بلند 

 کردم، اصولش همین بود! 

این دنیا همان سیگار بود، ولی    



دیگرآتش و فندکی نبود، فقط مانده بود 

 یک سیگار خاکستر شده...! 

خاکستری که زندگی همه را در بر    

 ! گرفته بود

خاکستر شده بودیم و دورمان خط قرمزی 

کشیده شده بود که مانع از نزدیک شدن 

 شد! هر احدالناسی می

 *** 

اولین سیلی که صورتم را نوازش کرد    

 تازه مرا متوجه اوضاع کرد!

 گذاشت! مردم؛ او مرا زنده نمیقطعا می

صدای فریادش در گوشم طنین انداز    

 شد:



! بابا مرد! بابا رو سکته دادی -

 فهمی؟! تو کشتیش! می

 گفت؟ ماتم زد، چه می   

 پدر... پدر چه شده؟ 

شایلی؛ چرا اراجیف این دیوانه را 

 ای؟جدی گرفته

 پدر زنده است! 

گوید تا عذابت د... این اراجیف را می

نگاهم روی اعالمیه کنار در خشک 

 شد! 

چرا... چرا عکس پدر روی این    

 کاغذ لعنتیست؟ 

ا بنر تسلیت روی دیوار خانه چر

 نصب شده؟



 مگر که مرده؟! 

نفسم در سینه گیر کرد، این چه    

 ست؟!کابوسی

ها دانم اینهیچ چیز واقعی نیست، می

همه توهم ذهن بیمار من است! 

ها صحنه ی ایناصال... اصال همه

 سازیست! 

ها همه ای شایلی، اینتو دیوانه شده   

 توهم است! 

 کاش فقط توهم بود!  ولی... ولی

ها پس چه بود این پچ پچ همسایه

های رضا هم وسط؟ پس درد سیلی

 توهم است؟! 

چشمان اشکی مادرم که میان    



جمعیت ایسناده نیز توهم است؟! نه... 

فروغ قطعا چشمان های بیاین چشم

مادر من است! همان مادری که 

 آبرویش را به باد دادم!

د و دوباره نگاهم در جمعیت چرخی   

روی که موهایم را گرفته و مرا به دنبال 

کشید خشک شد، چرا تقالیی خود می

 کردم؟ نمی

خاطر این که خودم هم قبول داشتم شاید به

 این کتک حقم است! 

نگاهم مات چاقوی تیز و براق درون    

 دست رضا افتاد و ماتم برد! این دیگر نه!

ی گونه مرگی جلوخدایا... دیگر این   

زده جیغ کشیدم همگان حقم نیست! وحشت



 و فریاد زدم:

روانی ولم کن! داری چه غلطی  -

 کنی؟ می

با پشت دستش محکم روی دهنم زد که    

صدایم خفه شد، طعم گس خون در دهانم 

 جانم کرد. پیچید و برای تقال بی

کس از جایش تکان پس چرا هیچ   

ها خوابیده؟! چرا خورد؟ چرا پچ پچنمی

 دهد؟! هیچکس کمک نمی

موهایم را محکم کشید، سوزن سوزن    

شدن تک تک تار موهایم را احساس 

ای جان برای کردم و دریغ از ذرهمی

 ناله! 

ام را در جمعیتی که گویا نگاه تار شده   

منتظر اعدام زندانی هستند چرخاندم. 



 دستانم شل شد، وا رفتم! 

خیال ماهان دست به سینه و بی   

ای ایستاده و تماشاگر جان دادنم وشهگ

 بود! 

 خورد؟ چرا از جایش تکان نمی

 رسید؟چرا به فریادم نمی

 مگر خودش در فرارم دست نداشت؟!

کس کاری به او که با پس چرا هیچ

 گر صحنه بود، نداشت؟! پوزخند نظاره

چاقو را بیخ گلویم گذاشته و خواست    

 گلویم را ببرد که... 

ی نجاتم شد، او را از فرشته ناگهان کسی

پشت کشید و چاقو را از دستش بیرون 

 آورد! 

این کار باعث شد خراشی روی گلویم    



 بیفتد که خب، الاقل از مردنم بهتر بود! 

سوزش عمیق و وحشتناکس در گلویم    

هایم خیس شدند و گویی پیچید، تمان لباس

 جان از تنم رفت. 

حال ده و بیآرام آرام روی زمین افتا   

شدم. چشمانم خیره به مرد موطالیی که 

پشت به من مشغول کتک زدن رضا بود، 

 ی نجاتم بود...شد! فرشته

 البته...    

شاید نجاتش موفقیت آمیز نباشد؛ ولی 

زند و جگرم را حداقل رضا را کتک می

 کند! خنک می

هایم سنگین بودند، آخر سر از هر نفس   

 آمد!  ترسیدم به سرمچه می

دانم از کجا چنین قدرتی به ناگهان نمی   



دست آوردم که بلند جیغ کشیدم! بلند، 

 بدون وقفه و گوش خراش! 

ام در حال زخم شدن بود ولی حجنره   

توانستم بس کنم! گوش خودم از نمی

هایم درد گرفته بود ولی جیغ زدنم جیغ

 دست خودم نبود!

 ناگهان از خواب پریدم!    

قدر بلند بود که گویی هایم آنسصدای نف

 ام! ها دویدهکیلومتر

موهایم به گردن خیسم چسبیده و دلیل    

احساس خیسی روی گردنم را برایم 

 کردند. بازگو می

 شد...باورم نمی   

 خواب بود؟ 

 ها خواب بود؟ ی اینهمه



 چه خواب ترسناکی!

 اصال محال است! 

اک همه چیز زیاد از حد طبیعی و وحشتن

 بود!

 بیش از حد!

سوخت، گویی گلویم هنوز می   

ای آب به من نرسیده. از هاست جرعهسال

تاریکی اطرافم وحشت کردم، دست 

لرزانم را روی دیوار به امید کلید برق 

کشیدم. باالخره پیدایش کرده و فشارش 

 دادم. 

با روشن شدن المپ نور چشمم را زد.    

د ثانیه آرام هایم را بستم و بعد از چنپلک

 باز کردم. 

هنوز ضربان قلبم آرام نشده بود و از    



ترسیدم. با دیدن ناگهانی همه چیز می

ماهان مقابلم، با ترس جیغ کشیده و خود 

 را عقب کشیدم! 

او مرا رها کرده بود، قابل اعتماد    

توانستم به او اطمینان کنم؛ او نبود! نمی

 مرا فروخته بود! 

ام گذاشت و را روی شانهکالفه دستش    

توجه به منی که درحال سکته کردن بی

 بودم گفت:

 خواب بد دیدی نترس.  -

 همین!    

الحق که خوابم شبیه واقعیت بود؛ او واقعا 

 عوضی بود!

اختیار، ممتد و کشدار جیغ کشیدم؛ بی

ام پرت کرده و دستش را از روی شانه



 هایم گذاشتم. دستانم را روی گوش

گذاشت من با پای خوب نبود؛ او نمیاو    

خود برگردم تا به زور برم گرداند و... 

حتی فکر به بعد از آن نیز تنم را 

 لرزاند! می

 این چه عذابیست؟

او بد بود... او چیزی به نام انسانیت در    

 وجود کثیفش نداشت! قابل اعتماد نبود! 

شک ندارم اگر رضا پیدایم کند بالیی    

ت به سرم آورد بدتر از این که قرار اس

است و... شک دارم این بار کسی 

ی نجات... ی نجاتم شود! فرشتهفرشته

 ای که به شدت نیازمندش هستم! واژه

دستش را محکم روی دهانم گذاشت تا    

صدای جیغم را خفه کند؛ بدتر از قبل 



 ترسیده و دستش را محکم گاز گرفتم! 

برداشت،  فریادی زد و چند قدم به عقب   

با پیروزی به اویی که از درد محکم 

 کرد انداختم. دستش را گرفته و ناله می

 حوصله گفتم:با حرص و بی   

ی بعد بدتر دیگه نزدیک من نشو! دفعه -

 کنم! می

پر خشم نگاهم کرد و شاکی از اتاق    

 بیرون رفت. 

پوزخند زدم و پتو را روی سر خیس از 

 عرقم کشیدم. 

را بستم و سعی کردم آن  چشمانم   

ی لعنتی، با حیاط پر خون را به صحنه

 یاد نیاورم! 

 اصال مگر ممکن بود؟! 



اجازه دادم مغزم آن خواب لعنتی را به    

های ام! فریادیاد آورد تا دیوانه نشده

 رضا...

 های مادرم...اشک

 پچ پچ جمعیت...

 ها هم مهم بود؟به راستی، مگر نظر آن   

ه دیگر مهم نبود ولی برای برای من ک

 رضا و مادر و... خشک شدم! 

های پس پدر چه؟ پدر... پدر... فریاد   

انداز شد "بابا به رضا در گوشم طنین

 خاطر تو سکته کرد احمق!" 

 گفت؟ چه... چه می   

بابا! چرا فکر نکرده بود چه به سرش 

 خواهد آمد؟! اگر خوابم واقعی باشد چه؟! 

بیه به سکته از جا پریدم، با حالتی ش   



من چه کرده بودم؟! من همه چیز را 

ام را... خراب کرده بودم؛ خانواده

ام را... زندگی همه را به هم زندگی

ریخته بودم فقط برای فرار از ازدواجی 

قدر از این کلمه اجباری! اجبار... چه

 خاطره دارم!

وار از جا با حالتی هیستریک و دیوانه   

و به سمت اتاق ماهان دویدم. بلند شده 

رفت ولی واقعا این لحظه سرم گیج می

 برایم مهم نبود! 

ام محکم روی زمین با پاهای شل شده   

هایم را فرا پرتاب شدم. درد استخوان

توجه به درد شدید زانویم گرفت ولی بی

 های سرد بلند شدم. از روی سرامیک

توان راه رفتن نداشتم ولی همانند    



ها خود را به در اتاقش رسانده و با انهدیو

 مشت به در کوبیدم. 

دستگیره رو باال و پایین کردم، در قفل    

قدر بود. محکم به در مشت کوبیدم، ان

مشت زدم که از دو دستم از درد به زوق 

 زوق افتادند! 

در ناگهانی باز شد و مشت پر قدرتم    

ی ستبرش فرود آمد. با تنی روی سینه

ن و پوزخند در چشمانش خیره شدم لرزا

و پای دردناکم را محکم روی پایش 

 کوبیدم. 

ی خونسردش بالفاصاله تغییر چهره   

وار حالت داده و درهم جمع شد. دیوانه

زیر خنده زدم! با دستان لرزانم شکمم را 

 احاطه کرده و به عقب خم شده بودم. 



از شدت خنده نفس کم آوردم و کنارش    

ولو شدم. بهت زده به حرکاتم  روی زمین

خیره شده بود. پر تمسخر در حین خندیدن 

 باز هم با پای راستم به زانویش کوبیدم. 

ناگهان عصبی شده و کامال به سمتم    

چرخید. صدای برخورد سیلی محکمش 

ی ترسناکم ام در فضا پیچید. خندهبه گونه

 قطع شد.

چندین بار در ذهنم تکرار شد "به من    

لی زد؟ روی من دست بلند کرد... اونم سی

 فقط بعد از چند ساعت که رسیدیم!!" 

نفسم در سینه حبس شد. فرار کردم که    

ها و آرامش پیدا کنم، از این کتک

ها خالص شوم؛ قرار نبود او زورگویی

 ام باشد! هم بدتر از خانواده



من به امید خوشبختی فرار کردم...    

یلی؟ اجبار؟! حاال چع نسیبم شد؟! س

تنهایی و غربت؟! خدایا... مرامت را 

ات بنازم، این چه بالییست که سر بنده

 آوری؟! می

های جا در چشمانم تار شد. لبهمه   

لرزانم را محکم روی هم فشردم. چندین 

و چند باره آب دهانم را قورت دادم تا 

شاید... فقط شاید کمی بغضم کم شود 

 ولی... نشد که نشد! 

بغض مانند تیغ در گلوی پر دردم گیر    

کرده بود، چشمانم پر شده بود، نهایتم 

 تالشم را کردم ولی... نشد دیگر... نشد! 

چشمانم پر پر شده بود، طاقتم طاق شد،    

بگذار خرد شوم به درک! مهم این است 



که حاال در حال خفه شدنم، به گریه نیاز 

 دارم!

ی پر هی اشکم مظلومانه از کاسقطره   

ی سردم از ی چشمم چکید. گونهشده

 گرمای اشک داغ شد. 

دیدم... به چشم دیدم که نگاهش روی    

ی اشکم خشک شد و دستش که در قطره

 هوا ماندا بود خشک شد.

اولین قطره که از چشمم چکید، باقی    

 قطرات راه خود را پیدا کردند! 

انتظار داشتم با باریدن از این بغض    

راحت شوم ولی... سخت در  سنگین

تر گلوی دردناکم اشتباه بودم! بغضم قوی

 را چنگ زده و دست بردار نبود. 

زمان با پر و خالی آمد، همنفسم باال نمی   



جانم را به گلویم شدن چشمم دست بی

رساندم و چنگ زدم بلکه کمی نفسم باال 

 بیاید! 

انگار ماهان تازه به خود آمد که با    

تم را محکم در دست گرفت. عجله دس

 دستش داغ بود یا من زیادی سرد بودم؟! 

دستم را از گلویم جدا کرد و با دست    

 آزادش صورتم را در بر گرفت. 

هایم محکم با لرزید و دندانسرم می

نهایت کردند. بییکدیگر برخورد می

کردم و در عین حال احساس سرما می

جا همینشود عرق کرده بودم، خدایا... می

 بمیرم؟! 

جا، بمیرم، خدای من... اجازه بده همین   

چشم بر هم بگذارم و دیده از این جهان 



 انگیز ببندم! نفرت

ای ندارم! بسیار خدایا... لطفا! من چاره   

 کردم هستم!چه که فکر میتنهاتر از آن

زد که نفس ماهان بلند بر سرم فریاد می   

 نداشتم! بکشم ولی من نفسی در سینه 

بار قرار است کمکم خدایا... یعنی این   

شود خالصم شود... میکنی؟ یعنی می

 کنی؟

ای؟ خدایا، نکند تو هم تنهاییم را دیده   

 قدر تنهاالبته، خیلی واضح پیداست که چه

 هستم! 

ام که هیچ ام که... از خانوادهخانواده   

ها به من خیری ندیدم، هر چه از آن

است، به مقدار کافی درد  رسیده بس

 ام! هایم و کتک را چشیدهدوری از عالقه



این هم از ماهان... امید داشتم که ماهان    

با کمکش برای بیلیاردم مهربان است، 

خوب است... اما نبود! اصال مگر آدم 

ها هیچ کدام خوب هم وجود دارد؟ آدم

خوب نیستند! یکی از یکی بدتر، یکی از 

 تر...! رحم دیگری بی

ماتش برده بود، هول کرده بود و     

من... من؟ دیگر حسی در من نبود، 

ی احساسات در وجودم کشته شده همه

 بود! 

زد کوبید... فریاد میمحکم در صورتم می

نخواب... ولی من که دیگر قدرتی 

 نداشتم!

دیگر جانی در این تن نبود، ای کاش که 

.. مرد.زمان با روحم، جسمم نیز میهم



شد دنیای بدون شایلی، بدون چه خوب می

 ی آبروریزی! تبعیض، بدون مایه

یمان گونه برای همهآری... قطعا این   

. شد..مان بهتر میبهتر بود، حال دل همه

 کاش...! ای

ها بود که زندگی من را و همین ای کاش

 ساخته بود! 

 *** 

در اتاقی تاریک رها شده بودم، چرا    

 جا کجاست؟ بود؟ اینهیچ کس ن

 باز هم کابوس است؟!

ام ترسیده با نشستن دستی بر روی شانه   

به عقب برگشتم. زهرا بود! همانی که 

 ها بود زیر خاک رفته بود! سال



همان که به خاطر عاشق شدن به خاک    

و خون کشیده شد! همان عاشق مظلوم 

بود... که حتی نگذاشتند کنار عشقش به 

 ود! خاک سپرده ش

 حاال... من کجا و او کجا؟ 

 خشکم زد، مگر من مرده بودم؟! 

 یعنی، خدا به حرفم گوش داد؟! 

 ام؟! من مرده

لبخندی زد، لبش خشک شده و ترک 

خورده بود، صورتش چروک شده بود. 

ترسیده نگاهش کردم، لبخندش رنگ 

 تلخی گرفت و پوزخند شد. 

 ی خون! چشمانش قرمز شد، همانند کاسه

ای سرخ از چشم چپش چکید، خون هقطر

 بود؟! 



 گریست؟! خون می

 طور شد؟! ماتم برد، چرا این

اش را به هم زد و با های ترک خوردهلب

 صدایی ضعیف گفت:

 طوری شد؟ خوای بدونی چرا اینمی -

 ذهنم را خوانده بود؟! 

زنان لب گشودم، به سختی و نفس نفس

 آمده!  دانستم چرا این بال به سرشباید می

 چشمانش سیاه شد و گردنش خونین! 

 جان جیغ کشیدن نداشتم... 

 نفسم از ترس تند شده بود.

قدر شدید بود که از روی ضربان قلبم آن

لباس سفید رنگ و بلندم نیز قابل دیدن 

 بود! 

لباس سپیدش به رنگ شب در آمد و تمام 



 تنش را خون فرا گرفت! 

انه کنده هایش از داخل دهانش دانه ددندان

 شدند و جلوی پایم افتادند! 

باالخره به خود آمدم و سرم را در دست 

 گرفتم. 

توانستم بس بلند و ممتد جیغ کشیدم! نمی

 طور شد؟! کنم، چرا این

 تقصیر اوناست!  -

هایم گرفته شده بود، با صدایی که از جیغ

اش بدون نگاه کردن به صورت شیطانی

 زمزمه کردم:

 ؟! کار کی... هه -

 صدایش زمخت و ترسناک شد:

 هاشون! کار مردم و حرف -



با صدایی که انگار اثری از هلیوم داشت 

 ادامه داد:

 کار خودم!  -

بهت زده سرم را باال آوردم، صورتش 

حاال مثل قبل بود، فقط سر و گردنش 

 غرق در خون بود! 

 چ... چرا؟!  -

دستانش را باال آورد و خود را به سمت 

 من کشید. 

وحشت زده خود را عقب کشیدم که 

اش را روی توجه دستان خونیبی

 هایم گذاشت. گونه

با حالتی سکته مانند به قطرات خونی که 

ریخت خیره از دستانش روی پیراهنم می



 شدم. 

 مظلوم، گناهکاره!  -

 همین!

چشمانش سفید شدند و کنار پاهایم دراز به 

 دراز افتاد! خشکم زد، چه شد؟! 

 در گوشم پیچید:صدایش 

دونن... جایی نمون که قدرت رو نمی -

 برو... حتی شده به جهنم، ولی برو! 

*** 

 

نفس زنان چشم باز حیرت زده و نفس

کردم... اتاقی بود که ماهان به من 

 اختصاص داده بود.

هه حتی به خود زحمت بردنم به 



 بیمارستان را نداده بود! چه بخشنده! 

 مهم نیست... 

 هیچ چیز مهم نیست... هیچ کس و

خواهد گدا بازی در بگذار هرچه می

بیاورد مهم این است که روزی باالخره 

 استعداد من کشف خواهد شد! 

 روز... قطعا روز من است!و آن

ی میدان داند، شاید من برندهکسی چه می

 باشم!

همان میدان زندگی لعنتی، همان که به 

 من ثابت کرده بود کارهای رضا از روی

خواسته مرا تو سری دیوانگی نیست، می

 خور بار بیاورد تا... معلوم است!

 ارث باال بکشد! 

درست است پدر و مادرم نیز مقصر 



بودند ولی از اول همین را به آنها گفته 

 بودند که:

پسر از دختر ارزمشند تر است، دختر 

ضعیف است، دختر نباید کار کند، ارزش 

اید گریه دختر به بکارتش است، مرد نب

شود که به کند، پسر زمانی مرد می

 سربازی برود... 

کسی نبود که به آنها ثابت کند به خاطر 

فرم بدن چیزی از ارزش کسی کم 

 شود! نمی

کسی نبود که نشانشان دهد بکارت به 

ها ذهن است، کسی نبود که بگوید مرد

نیز آدمند، پسر ها با دو سال مورد آزار و 

 رد نخواهند شد! اذیت قرار گرفتن م

ها به آموزش پدر و مادرانشان اشتباه آن



گشت... اشتباهی که تا زمانی که بر می

هاییم ی این سنتماهایی که زجر کشیده

 شود! پدر و مادر نشکیم درست نمی

 ی سوخته شدم! و من... مهره

 شکن و دختر ناخلف خاندان! شدم سنت

دانم که خبر فرارم در کل خانواده و می

دانم مادرم هرگاه که محله پیچیده... می

گذارد خاله پایش را از خانه بیرون می

گردانند و مشغول ها از او رو برمیزنک

 شوند! پچ پچ می

رود با دانم که پدر هرگاه به مغازه میمی

کنند و از اش میهای سنگین بدرقهنگاه

 اعتبارش پیششان کاسته شده! 

بارها با چشم  دانم وها را میی اینهمه

ام ولی... نباید که به خاطر شاهدش بوده



 زدم! ام میها از زندگیآن

این زندگی من است، نباید که به خاطر 

ها از رویای زندگی کردن حرف مفت آن

 چشم پوشی کنم! 

کردم، طعم شیرین من باید زندگی می

کردم، نباید تا آخر عمر آزادی را مزه می

 کردم. هایم زندگی میبا حسرت

 *** 

نفسم بند آمده بود، همه جا تار بود انگار 

که از استرس چشمانم از کار افتاده 

 بودند! 

کرد، پاهای ها روی تنم سنگینی مینگاه

برهنه و خوش تراشم از زیر لباس کوتاه 

 نمایان بودند. 



احساس معذب بودن به من دست داده بود 

داد؛ اجبارم ولی او که به من گوش نمی

 ه بود، اجباری جدید! کرد

گفت "تو خوشگلی، پولدارا فقط با می

کنن ولی تو دخترای خوشگل بازی می

خودت و بقچه پیچ کردی تا دیده نشی! 

 تونی کاسبی کنی!" طوری نمیاین

توانی گفت بدون لباس باز نمیجوری می

کاسبی کنی انگار که برای *** به اینجا 

 آمده بودم! 

داشتم، خدایا خودت  نفسم را در سینه نگه

بودی و دیدی، من مجبور بودم و محبور 

 هستم!

دستان لرزانم را در دست گرفت. نفسم 

 رفت؛ او که مهربان نبود! بود؟ 



سرش را به سمت گوشم آورد، نفس 

داغش را در گوشم فوت کرد و آرام پچ 

 زد:

ات خر ذوق نشو، تنها باشی تیکه پاره -

  کنن اینجا، در جریانی که؟!می

ماتم برد و سرجا ایستادم. او واقعا 

 مهربان و خوب نبود! 

طور که همیشه ثابت کرده بود، همان

 رحم و خودخواه بود!عوضی، بی

دستم را به دنبال خود کشید. ناچار به 

دنبالش راه افتادم و سعی کردم ضعفم را 

ی پریشانم نشان ندهم؛ چه کار در چهره

 فرسایی! سخت و طاقت

در حال پخش بیشتر شد،  صدای موزیک

 اینجا همان مهمانی لعنتی بود؟! 



قرار بود در این جا کار کنم؟ خدایا، من 

توانم نفس بکشم، چه برسد اینجا حتی نمی

 به بازی کردن!

 آور بود! زجر

لمس شدن یواشکی تنم توسط مردان 

گداری هایی که گههیز... چشمک

 زدند...!می

 چیز ترسناک بود! همه

رویایی نبود... و این  هیچ چیز

چیزی بود که مرا از عاقبتم همان

 ترساند!می

چشمانم از شدت زیاد بودن نور درحال 

 کور شدن بود ولی حق اعتراض نداشتم.

ی سالن چرخاندم نگاهم را در نقطه نقطه

و با کشیده شدن آرنجم روی صندلی کنار 



 ماهان نشستم. 

معذب از نشستنم و مشخص شدن دار و 

کمی در جایم تکان خوردم که  ندارم

گرمی دستی را روی ران پایم حس 

 کردم. 

نفسم در گلو گیر کرده و زیر سرفه زدم. 

آور که کنارم با وحشت به پیرمرد چندش

 نشسته بود نگاه کردم. 

 چشمانم نزدیک بود از حدقه بیرون بزند. 

ترسیده خواستم جیغ و داد کنم، به سمت 

اش مواجه لیماهان برگشتم و با جای خا

 شدم! 

کامال متوجه ایستادم قلبم از تپش شدم که 

ناگهان دست پیرمرد از روی پایم کشیده 

 شد. 



هول شده از روی صندلی برخاسته و دو 

قدم به عقب رفتم. نگاهم روی انگشتان 

ی کت ی ماهان که محکم یقهمنقبض شده

پیرمرد کثیف را در بر گرفته بود، خشک 

 شد.

  غیرت هم داشت؟!

های چه جالب، من در زندگی غیرت

چنینی ندیده بودم، غیرتشان گرفتن این

ها نبود، در گوش من سیلی ی عوضییقه

 گذاشتند! زدند و نامش را غیرت میمی

نیشخندی که روی لبم شکل گرفت دست 

خودم نبود، به غیرت و شرف واقعی 

 عادت نداشتم.

 مگر آدم با غیرت هم وجود داشت؟

 م! دانبعید می



دانم نفسم را با آه بیرون دادم و... نمی

ی چرا... چرا دلم برای رگ بیرون زده

 گردنش لرزید! 

با لذت به پیرمرد چاق و بدفرم که به 

شدت ترسیده بود نگاه کردم، پایش را از 

 گلیمش درازتر کرده بود! 

دانم چه شد ولی احساس کردم کسی نمی

در من مرد، شخصی دیگر در من متولد 

 د! ش

خورد مرد، نوبت شایلی احمق و تو سری

 زندگی به سبک دختری بد است! 

کس به لبخند پلیدی زدم ولی حواس هیچ

من و پوزخندم نبود، دو پسر جوان و یک 

پیرمرد دیگر به همراه دختری جوان به 

 کردند. ماهان و پیرمرد نگاه می



در واقع، دختر تمام تمرکزش روی 

مرد و پسرها ی ماهان بود و پیرچهره

طوری خیره بودند انگار فیلم سینمایی 

 جذابی در خال پخش است! 

حسی وصف نشدنی در وجودم پیچیده 

 گاه واقعی! بود، حس داشتن یک تکیه

باره آتش خشم ماهان ناپدید شد! یک

جایش لبخندی مرموز و ترسناک روی به

 لبش تقش بست. 

ی کت پیرمرد ترسیده ی نامرتب شدهیقه

حوصله مرتب کرد، دستی روی  را با

طور که دستش ی مرد کشید و همانشانه

ی او ثابت مانده بود دهانش را روی شانه

به گوش پیرمرد نزدیک کرد، بلند طوری 

 که اطرافیان بشنوند چیزی به ترکی گفت. 



دانستم چه گفته در بین که نمیگیج از این

مردم چشم چرخاندم، همه با بهت و 

 صحنه بودند.  گرحیرت نظاره

 چه گفته بود؟ 

 آه لعنت به من! 

هیچ چیز بلد نیستم، تنها و بدون بلد بودن 

زبانشان اینجا غریب افتاده بودم؛ قطعا 

کرد به خاک سیاه اگر ماهان رهایم می

 نشستم! می

 مثل همیشه... وابسته، ناتوان و ترسیده! 

نهایتش برگشتن به جهنمی بود که تا چند 

برگشتن به آنجا اصرار روز پیش برای 

 داشتم! بدتر از این که نبود؟! بود؟! 

چرا بدتر از این هم هست... اگر گیر یک 

مرد دیگر بیفتی، ماهان همراهت 



 نباشد...! 

 خشک زد، ماتم برد! 

"پیج اینستاگرام نویسنده: 
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جای دنیا آسایش و آرامش چرا؟! چرا هیچ

 نداشتم؟! چون یک دخترم؟!

دختر بودن این است، من تا اطالع اگر 

خواهم بدون جنسیت مشخص ثانوی می

 باشم! 

 اوه شایلی یادت رفته؟ 

 هرچیزی جز پسر بودن عذابآور است!

هر گرایشی به جز "استریت" در این 

دانم اینجا هم ها امنیت ندارد! میسرزمین

های ترسناک وجود تبعیض و این قصه

 ر! دارند، ولی کمی... فقط کمی کمت



ای خونسرد به سمتم آمد و ماهان با چهره

 دستم را در دستش قفل کرد. 

ام اخت شده چه زود با تغییرات زندگی

بودم، به لباس بازم عادت کرده بودم، به 

مهابا لمسم کند و هرجا این که ماهان بی

 دستم را بگیرد عادت کرده بودم! 

موهای پریشانم را با دست آزادم پشت 

 گوش زدم.

ام را باز کردم آرامش از دست رفته سعی

پس گیرم. دم و بازدمی عمیق کردم و 

 پشت سر ماهان راهی شدم. 

هنوز هم داغی انگشتان دست پیرمرد 

کردم! روی پاهایم را حس می

 سوزاند!می

 هم پوست پایم را و هم... قلبم را!



 مگر شرف نداشتند؟ 

رحم بودند؟! به قدر بیپس... پس چرا این

 کردند! ر هجده ساله هم رحم نمییک دخت

 *** 

ی پلیدش نگاه کردم، قهه به چهرهبا قه

عمیق از سیگارم کام گرفتم، دود را در 

 انگیزش فوت کردم. صورت رقت

سرش رو نزدیک صورتم آورد و 

 حرصی گفت:

 کنی؟ داری مسخره می -

صورتم را به عالمت تعجب به حالت 

 نداختم:ای جمع کردم و ابرو باال امسخره

ها نه! پیشنهاد به این مهمی... خیلی -

 آرزوش رو دارن بعد من بخندم؟! 



با خشم دندان روی هم سابید، پوزخند زدم 

و کام دیگری از سیگار گرفتم. دود را از 

ام بیرون دادم و سرم را به دستی که بینی

 سیگار را گرفته بود تکیه دادم. 

ام منتظر با چشمان خمار از خستگی

اش را هش کردم تا پیشنهاد مسخرهنگا

 ادامه دهد.

تیم ما اسپانسرت میشه، همه جا مشهور  -

 میشی، میری مسابقات جهانی و واقعی! 

با حسرت سیگار را در ظرف له کردم، 

ها رویای من بود ولی بدون او؟! این

 بدون او رویایی در سر نداشتم! 

شدم و او گذشته از آن، اگر مشهور می

کرد بود رضا مرا پیدا میهمراهم نمی

و... بهتر است به باقی اتفاقات بعد از آن 



 فکر نکنم! 

با این که از بهترین پیشنهاداتی که ممکن 

بود به یک نفر داده شود ولی... جای 

 شدم!درنگ نداشت، بدون او موفق نمی

من حق نداشتم به محبت های او پشت 

 کنم، خیانت کنم و ساده از او بگذرم! 

بار دیگر اجباری در زدم، این لبخند

ی چیز به عهدهام نبود، همهتصمیم گیری

بار با رضایت و انتخاب خودم بود، این

نهاتی که در انتظارم خودم از موفقیت بی

 بود گذشتم! 

های بار دیگر خبری از اجباراین

همیشگی نبود! خودم گذشتم، از نهایت 

 رویایم، از همه چیزم! 

چیز من او بود، من آه راستی... همه 



حس و در عین توان گذشتن از نگاه بی

 حال مهربان او را نداشتم!

من توانمند و در عین حال ناتوان شده 

احساسش بودم! من به آن نگاه گیرا و بی

 دل بسته بودم! 

ام، لبخندم را که دید فکر کرد راضی شده

 چه خیال خامی! 

 دهان باز کرد:

 شا...  -

به اویی که دهانش باز از جا برخاستم و 

 مانده بود پشت کردم.

من تا وقتی که اون خوب نشه جایی  -

 نمیام! 



 اون؟  -

رخم را ببیند سرم را در حدی که نیم

 برگرداندم.

 دونی کی و میگم! خودت خوب می -

ما تا ِکی باید برای خوب شدن حال اون  -

دونی صبر کنیم؟! خودت هم خوب می

ال داری به این رویای اون بود، حا

 گذری؟! خاطرش از رویاش می

قدر رئیس کوفتیت برای بستگی داره چه -

 کنه! داشتن من برای مسابقات خرج می

پرتاب تیری بود در تاریکی! اگر واقعا 

ها کار کنم باید خواست که من برای آنمی

 داد!ام را میی عمل حامی زندگیهزینه

 اش تمام امید راصدای بهت زده و شاکی



 ناامید کرد!

چی فکر کردی با خودت شایلی؟ صدها  -

نفر هستن که شاید از تو هم بهتر باشن و 

کنن برای این فرصت حتی التماس می

 شده بدون حقوق! 

گفت، ام از بغض لرزید، دروغ میچانه

دروغگو بود! کسی نبود که از من بهتر 

 بازی کند، من بهترین بودم! 

نزنم، سر  دم عمیقی گرفتم را زیر گریه

دردناکم را برگرداندم، پشت کردم و قدم 

 برداشتم.

مهر پس برو دنبالشون، شایلی بزرگ -

 بدون ی... 



با صدای کوبیده شدن در حرفم نصفه 

 ماند.

ی دیگری جز این کار بود؟! به وهلل چاره

که نبود، من دل تنها گذاشتنش در این 

 وضعیت را نداشتم! 

 ***** 

ی رو به د چهرشانهآرام نگاهم را به مر

رو دوختم، شرط سنگینی بود، اگر 

باختم ماهان در ازای آن پول می

 کرد! ام میچارهبی

 نگاهم روی چوب درون دستم سر خورد.

 نوبت من بود؟! 

 توانستم چه؟اگر نمی

 خدایا خودت کمکم کن! 



 آرام و به ظاهر با اطمینان خم شدم.

چوب را به توپ سفید رنگ نزدیک کردم 

 با حوصله نشانه گیری کردم. و

ام سنگینی نگاهشان را روی پاهای برهنه

کردم، چه زجزآور بود! من حس می

 خواستم! چادرم را می

 آرام با چوب به توپ ضربه زدم. 

توپ آهسته پیش رفت و به توپ قرمز 

 رنگ برخورد. 

با استرس لبم را زیر دندان کشیدم و زیر 

 چشمی به ماهان خیره شدم. 

جدیت پا روی پا انداخته بود و با 

تفاوت با نگاهش توپ را دنبال بی

 کرد.می

 و باالخره! توپ مستیقما داخل حفره افتاد. 



نگاهم را با غرور و افتخار به ماهان 

دوختم ولی او بدون هیچ توجهی به من، 

به سمت پیرمردی که سر آن پسر 

 چهارشانه شرط بسته بود برگشت.

ظر ماندم تا ببینم چه وارفته و بغ کرده منت

 کند. می

 منتظر به پیرمرد گفت:

 خب حاال چی؟  -

ای پلید و شیطانی، پیرمرد با چهره

همانطور که دو دستش را به عصای پر 

 طرح و نقشش تکیه زده بود گفت:

بینی؟ اون ماشین دم در رو می -

لکسوس! اگه برنده بشه، مال شماست! 

 ولی اگه ببازه... 



ر ریش نازک و سفیدش دستی به چند تا

کوبید، ام میکشید. قلبم محکم به سینه

 کاش شرطش وحشتناک نباشد! 

با چشمان ترسناکش که از بس ریز بودند 

گویی در سرش گم شده بودند مرا نشان 

 داد:

اون خانم زیبا باید یه شب مهمونمون  -

 باشه! 

باره سکته کردم! این قلبم دیگر نزد! یک

ود؟ مگر من *** ها دگر چه بدیوانگی

 هستم؟ 

بهت زده و ناباور قصد عقب رو رفتن 

 کردم که ماهان در کمال حیرت پاسخ داد:

 قبوله!  -



 دنیا بر سرم آوار شد! 

مگر او غیرت نداشت؟ مگر وجدان 

 نداشت؟!

ترسیده و وحشت کرده خواستم باز هم 

قدمی به عقب بگذارم که با عجله خود را 

به من رساند و محکم بازویم را در دستان 

 مندش گرفت.قدرت

در حال سکته کردن بودم، تقال کردم تا 

 خود آزاد کنم که در گوشم غرید:

خیلی عالقه داری عالوه بر اینا مجبور  -

ببازی  به تحمل منم باشی؟! قرار نیست

 دختر، باید بازی کنی! 

 تر از او فقط خودش بود!عوضی

 مگر وجدان و شرف نداشت؟

بغض مانندی تیغی برنده در گلویم گیر 



 کرد.

 هایی لرزان دم گوشش گفتم:با لب

رحم! عوضی! مگه تو شرف نداری بی -

 کثافط؟! 

صدای پوزخندش و نفس گرمی که در 

 گوشم فوت کرد تنم را لرزاند:

 قبول کردی شایلی! اختیارت با منه! تو  -

صدایش هزاران بار در سرم اکو شد و 

ها بار در گوشم تکرار حرفش.. میلیون

 شد! 

صدای تکه تکه شدن قلبم را شنیدم... 

انگار که کسی قلبم را در چنگ گرفته و 

کس کرد "هیچمدام به من یادآوری می

کس اعتماد نکن! دوستت نداره... به هیچ



 ی.." تو تنهای

چه فایده؟ دیگر دیر بود برای گوش 

های فرد درون ذهنم! کردن به نصیحت

 خیلی دیر... 

 باختم...حاال اگر می

 اندازد...! تصورش هم لرزه بر اندامم می

ای کاش که چنین روزی برای هیچ دختر 

 و زنی پیش نیاید... ای کاش! 

به سختی جلو آمدم و باز چوب را که 

 بودم، برداشتم. روی میز رها کرده 

عمیق نفس کشیدم و به چشمان تیزبین 

هایی از خشم و اویی که حال، رگه

ناخوشایندی در چشمانش پدیدار بود، زل 

 زدم. 

 غیرت؟



نه غیرت نبود! او فقط شاکی بود که چرا 

 از این پیشنهاد فراری شدم! 

 *** 

با استرس و قلبی که از ترس یکی در 

شانه گیری زد خم شده، نمیان ضربان می

کردم. پلک زدم. خدایا، خودت هوای 

 ات را داشته باش! پاکی بنده

عمیق نفس کشیدم و ضربه را به توپ 

 وارد کردم.

قدر گذشت... توپ آنثانیه ها به کندی می

رفت که شک کردم به حفره آرام می

 برسد! 

سکوت تمام فضا را فرا گرفته بود و 

ن نیمی از جمعیت ساکت مشغول تماشایما



 بودند. 

 خدایا... خدایا خودت کمکم کن! 

های زمانه دریده نگذار به دست گرگ

 شوم! 

آب دهانم خشک شده بود، با وجود 

هایم را خشکی زبانم، سعی کردم لب

 خیس کنم. 

توپ آرام آرام جلوتر رفت. به حفره 

 رسید... آرام ایستاد! خشکم زد...

 باختم؟

 همه چیزم را باختم؟

 ای من! محال بود... خد

صدای "هووو" کشیدن جمعیت فضا را 

پر کرد. مرد با پوزخند خم شد و با 

ای آسان و کوتاه توپ را درون ضربه



 حفره هول داد. 

و من... تمام مدت خشک شده، بهت زده 

 ی اتفاقات بودم...و ناباور خیره

خدایا باختم؟ تاوان اشتباه محضم گریبانم 

ماهان خبر به را گرفت؟! کاش... کاش بی

 گشتم! برمی

 اصال... اصال چرا فرار کردم؟! 

مگر سپهر چه مشکلی داشت؟! حداقل... 

حداقل هرچه که بود تا این حد عوضی 

 نبود، متجاوز و آدم فروش نبود! 

ام و بیلیارد را نیز در آن صورت خانواده

 در کنار خود داشتم! 

 من چه کردم با خودم؟

را یک جا ام... همه چیز ام... پاکیزندگی

 باختم؟! 



های اطراف با جلو آمدن یکی از مرد

پیرمرد به خود لرزیدم که با صدای 

 ماهان برجای خود متوقف شد.

دید، من میرم، اول پول برد اول رو می -

 هرکاری خواستید باهاش بکنید! 

تر از او هم مگر وجود داشت؟ شرفبی

 معرفت فقط پول مهم است؟ رحم بیبی

زخند کیفی از پول را جلوی پیرمرد با پو

ماهان انداخته و با سر اشاره کرد که مرا 

 نزدیکش ببرند. 

جمعیت کم کم متفرق شده و دوباره 

 کرد. صدای آهنگ گوش فلک را کر می

ام رفت و معدهچشمانم سیاهی می

 سوخت. می

ام را باال بیاورم خواستم محتویات معدهمی



ی همه که با کشیده شدن ناگهانی دستم گوی

 چیز برایم متوقف شد. 

هایم را با ماهان که درحال بهت زده قدم

دویدن بود همگام کرده و دستم را از 

 دستش رها کردم. 

آمد صدای داد و فریاد افراد پیرمرد می

دویدند. ماهان محکم که به دنبالمان می

میز پر از مشروب را روی زمین پشت 

ما  سرمان وارونه کرد تا نتوانند سریع به

 برسند. 

وحشت کرده و در حال سکته با تمام توان 

قدر دویدم ولی او آنپشت سر ماهان می

دوید که من حدودا شش متر سریع می

 عقب افتاده بودم. 

ام و باز شدن با کشیده شدن ناگهانی یقه



لباسم جیغ کشیدم. چشمانم نزدیک بود از 

 حدقه بیرون بیفتند! 

دهای قلدر لباسم پاره شده و یکی از مر

 دستش را دور تنم پیچید. 

رفت و من مرگ را طور میماهان همین

 دیدم! به خود نزدیک می

 دانم! ایستاد، میاو به خاطر من نمی

کرد، رفت... مثل همیشه که ناامیدم میمی

رفت و مرا در چنگ رفت... میمی

 کرد. دیوصفتان رها می

در لحظه خودم را باخت دادم و بلند زیر 

 ریه زدم. گ

 ماهان ایستاد؛ انگار صدایم را شنیده.

ولی دست از گریه بر نداشتم، تازه نطقم 

 باز شده بود! 



بلند گریه و زاری کردم. محکم در هوا 

 لگد پراندم و با عجز ماهان را صدا زدم.

ماهااان! تو رو خدا! تو رو... تو رو به  -

 روح اون قسم! 

به دانست منظورم دانست، می"اون" می

 اش است! برگشت! نرفت!عشق لعنتی

در ثانیه طوری به مرد حمله کرد که من 

 طرفی، و مرد طرفی دیگر پرت شدیم! 

هایش را روی مرد نشسته و محکم مشت

 آورد. وقفه روی صورتش فرود میبی

با نزدیک شدن مردی از پشت به ماهان 

بلند جیغ زدم و با درد از جای برخاستم و 

 رفش رفتم.لنگ لنگان به ط

ی افراد پیر خرفت هم دیگر زیاد بقیه

 ای برای رسیدن به ما نداشتند! فاصله



ی بازوی مرد را کشیدم تا نتواند یقه

ماهان را بگیرد. ماهان تازه متوجه 

 حضور ما پشت سرش شده بود. 

ای مکث مرد به سمتم برگشت و بی ذره

چاقوی درون دستش را در پهلویم هول 

 داد! 

چیز درد رفت. در لحظه همهنفسم از 

متوقف شد! مات و مبهوت دست لرزان و 

 سنگین را روی پهلویم گذاشتم.

 توانستم نفس بکشم! از درد نمی

خواستم سوخت که میطوری پهلویم می

از درد بلند فریاد بکشم. زانوانم سست و 

 خم شد. 

محکم روی زمین افتادم و تا عمق 

 ر کشید. هایم از درد زانوانم تیاستخوان



ام ولی مگر حاال چیزی جز پهلوی خونی

 مهم بود؟! 

 رفت و حالت تهوع داشتم.سرم گیج می

 نگاه مات ماهان روی پهلویم خشک شد.

 پوزخندی زدم و با درد ناله کردم. 

 صورتش ناگهان سرخ شد. 

دیوانه وار به سمت مرد حمله کرد. مرد 

نیز به طرف ماهان یورش برد و چاقو را 

 ر بازوی ماهان زد. محکم د

ماهان با درد به پشت زانوی مرد لگد زد 

که مرد افتاد چاقوی کنار و به محض این

دست مرد را برداشت و در شکمش فرو 

 کرد! 

 ام از ترس جیغ زدم.با وجود تمام ناتوانی

در این شرایط به فکر این بودم که قاتل 



 نشود؟! 

کسی نیست به من بگوید بدبخت تو 

ی که را مرگی، غصه خودت درحال

 خوری؟ می

ماهان؟ اویی که این بازی را به راه 

 انداخت؟ 

آن مرد؟ همانی که چاقو را پهلویت فرو 

 کرد؟!

شاید کمی بدموقع بود... ولی باالخره 

 کس جز خودم مهم نیست! فهمیدم هیچ

رفت و ماهان با وجود چشمانم سیاهی می

خونی که از بازویش روان بود تا قبل از 

سیدن افراد پیرمرد دست زیر زانو و ر

 گردنم انداخت. 

خواستم با این اوضاعش به خود فشار نمی



بیاورد ولی من جان جمع کردن خود را 

 نداشتم. 

با وجود سنگینی من خم شد و ساک پول 

را به سختی برداشت و شروع به دویدن 

 کرد. 

 آرام و با حرص زیر لب گفتم:

 خسیس!  -

 ه نشنیدن زد؟ نشنید یا خودش را ب

عقلی محض بود، با چند لحظه این کار بی

رسیدند ها به ما میمکث کردنش آن نامرد

و او باز هم این ریسک لعنتی را قبول 

 کرده بود! 

 شایلی! 

این که باز گردد و تو را نجات دهد هم 

 ریسک بود! 



اما... اما او خودش مرا شرط بسته بود! 

 توانست رهایم کند! نمی

لی دیوانه بازی را کنار بگذار! آه شای

 خواست تنهایت بگذارد! دیدی که می

ام اجازه برای فکر حس و حالیدیگر بی

 تر شد.داد. تنم سستکردن نمی

 جان خود را رها کردم و تاریکی... بی

 *** 

 از آزادی

 یه جوری ترسوندنت که

 ی پر دادن به توواسه

 بال بس نیست! 

 یای و نگرانپر از دلشوره

 برای هرکسی که توی قفس نیست! 



 از آزادی 

 یه جوری ترسوندنت که

 های خودتبا دست

 پرهات و چیدی! 

 چشماتو خط خطی کردن

 جهان و

 تا میله دیدی! فقط از پشت چند

 ی آزادی پروانگی کنواسه

 ها رو باید پس بزنی این میله

 باید آشتی کنی با کل دنیا

 ها رو! تو باید بشکنی این میله

 *** 

صدای سوت در گوشم پیچیده بود. سرم 

از درد درحال انفجار بود و پهلویم 



 کشید.سوخت و از درد تیر میمی

ام های خشک و بستهبا درد از پشت لب

 حس و سر بود. ناله کردم. فکم بی

این چه دردیست دیگر؟ چرا نای باز 

ای هایم را ندارم؟! انگار وزنهکردن پلک

کرد ام سنگینی میینهچهل کیلویی روی س

 آورد.و راه نفسم را بند می

 سوخت. کرد و میقلبم درد می

درد و مرضی نبود که من در این لحظه 

 نداشته باشم؟

با درد تالش کردم چشمانم را باز و بسته 

 کنم.

 نشد! 

چاره شده قدر ناتوان و بیمن کی این

 بودم؟! 



سوخت و گلویم از شدت خشک بودن می

 بود ترک بخورد!کم مانده 

 سرم سنگین بود. 

به سختی و با درد پلکم را باز کردم. آرام 

 هایم را دوباره بسته و باز کردم.پلک

درد و سوزشی ناشی از بسته بودن 

هایم، در کل چشم و طوالنی مدت پلک

 نقاط اطراف چشمم پیچید. 

 کرد. سرم از درد گز گز می

با حرص لب گزیدم و به سقف اتاقی که 

 من اختصاص داده بود خیره شدم.  به

 ی دیوار کناری دوختم. نگاهم را به آینه

بانداژی را دور شکم دردناکم بسته بود و 

مشخص بود زمان زیادی از بسته شدنش 

 گذرد زیرا بانداز کامال خونی بود. می



 از درد لب گزیدم و آرام ناله کردم. 

رحم! حتی به خود زحمت بردنم به بی

 را نداده بود! بیمارستان 

هایم بغض کردم؛ اشکم آرام از روی گونه

ام رسید. آرام از روی گذشت و به چانه

ی اسکی لباسم ام لیز خورد و به یقهچانه

 برخورد. 

به ترتیب بعد از آن باقی قطرات اشک 

 ی لباسم کردند. شروع به خیس کردن یقه

شد و درد از پهلویم به تمام بدنم منتقل می

ای برای گریه کردن از این چه بهانه

 بهتر؟! 

 لعنت به او!

لعنت به وجدان خاموشش! لعنت به 

اش، به پول، به ام، به خانوادهخانواده



تبعیض، به بیلیارد، به ترانه، به آن 

 پیرمرد... لعنت به همه! 

آیا تا به حال کسی هم بوده که به من 

فریب نزند، عذابم ندهد، دورم نزند و 

 گر سوار نکند؟! هزاران کلک دی

 بود؟

 به خدا که نبود! 

قدر عذابم دادند که ام آنچرا؟ چرا خانواده

 رحم پناه آورم؟!ای بیبه غریبه

چرا ارزش من را از رضا کمتر 

 دانستند؟! 

چرا تمام وجودم را از حسرت پر کردند 

و نگذاشتند آب خوش از گلویم پاییم 

 رود؟! 

چرا عمری در حسرت دوستی خوب 



 ؟!سوختم

 آمد؟! چرا باید سپهر از من خوشش می

چرا باید مرا برای ازدواج اجباری از 

 دادند؟! خانه فراری می

 چرا... چرا... چرا؟!!! 

هایم دیگر حتی لبم که از شدت فشار دندان

خون افتاده بود نیز نتوانست جلوی صدای 

 بلند فریادم را بگیرد! 

 چراااا؟!  -

. با درد و با صدای بدی هق هقم بلند شد

 گریه ناله کردم.

 بغض درحال خراش دادن گلویم بود.

هایی چون رود روان با وجود اشک

 شد. چیزی از درد گلوی پر بغضم کم نمی

 راستی... 



کرد یا قلب این گلویم بود که درد می

 ام؟! لعنتی

کرد، باید او را شیون و زاری کفایت نمی

 کردم! خرد می

 ردم کرده بود! همانگونه که او همیشه خ

 غرورم را...

 قلبم را... 

 شخصیتم را... 

 همه چیزم را!

 با وجود تمام ضعفم از جای برخاستم. 

 وقت دیوانه بازیست شایلی؟ 

 شاید... شاید...! 

داند؟! شاید زد به سرم و کسی چه می

 قدر دیوانه شدم که خود را بکشم! آن

 گویی احمق؟ گناه کبیره؟! چه می



.. جهنم که بدتر از زندگی آری... آری.

 دانم! من نیست! هست؟ بعید می

آرام و با احتیاط از جا برخاستم. خواستم 

از اتاق بیرون بروم که چشمم به چاقوی 

میوه خوری درون ظرف روی عسلی 

درنگ برش داشتم و از اتاق افتاد، بی

 بیرون رفتم.

چاقو را پشتم گرفتم و با درد و سختی قدم 

الن به دنبال او چشم برداشتم. در س

 چرخاندم.

با شنیدم ناگهانی صدایش ترسیده 

گرد کردم. از ترس نفس تند و عقب

عمیقی کشیدم و با چشمانی گشاد شده به 

 او نگاه کردم. 

 گردی؟ دنبال چی می -



چشمانش سرخ و گود افتاده بودند. 

نهایت خسته بود. ساعت اش بیچهره

داد، پشت سرش عدد شش را نشان می

 صبح شده بود! 

ی ای لرزان و سکوت کرده خیرهبا چانه

 چشمانش شدم. 

اش سر نگاهم روی بازوی باند پیچی شده

 خورد. 

مردمک چشمانم لرزید، یعنی خیلی درد 

 داشت؟! 

 کشی در ذهنم بلند فریاد کشید:

خاک بر سرت احمق! برای که دل  -

سوزانی شایلی؟ برای همانی که این می

آورده؟! دیوانه درد پهلوی بال را به سرت 

 تو بدتر از اوست! 



 ام را خیس کرد. ی بعدی اشکم گونهقطره

تفاوت سعی کرد ببیند چه در طوری بی

هایم که پشتم گرفته بودم هست که دست

 انگار احساسی ندارد! 

نامرد من رو به رویت درحال پرپر زدنم 

 غیرت! تفاوتی؟! اف بر تو بیو تو بی

 م کردی؟ پشتت چی قای -

 پوزخند زد و با صدای لرزانم پاسخ دادم:

 به تو ربطی نداره!  -

 حال ابرو باال انداخت و جواب داد:بی

ی منی، دارم خرجتو میدم توی خونه -

کنی به من مربوط پس هرغلطی که می

 میشه! 



گر گرفتم! آتش گرفتم با حرص دست 

 اش کوبیدم. آزادم را باال برده و تخت سینه

 به عقب رفت.  یگ قدم

 دیوانه شده جیغ کشیدم:

تو حق اظهار نظر توی زندگی من و  -

کنی نداری عوضی نداری! تو غلط می

روی من، جسم من، روح من، پاکی من 

کنی بابت نجات شرط ببندی! تو غلط می

دادنم از آتیشی که خودت به راه انداختی 

 سرم منت بزاری! 

 کنی وقتی به خاطر گندکاریتو غلط می

و دیوونه بازی و پول پرستی تو، پهلوم 

 چاقو خورده دیگه ِزر اضافی بزنی! 

مگه تو ناموس نداری عوضی؟ مگه مادر 

 نداری؟! مگه... 



اش جیغ خیره به چشمان به خون نشسته

 زدم:

مگه تو احساس و وجدان نداری؟! مگه  -

یه روزی قرار نبود پدر شی؟ دوست 

و  داشتی با دختر خودت هم این رفتار

 بکنند؟! 

ای اشک پوشاند. خشکم نگاهش را الیه

زد، او هم احساس داشت؟! فرزندش 

 دختر بود؟! 

هایی که زدم ای از حرفبرای لحظه

پشیمان شدم ولی... با حرفش الل شدم... 

 مردم! 

وقت مثل موند... من هیچاگه دخترم می -

کردم تا ی تو با دخترم رفتار نمیخانواده



و یه نفر بخواد همچین  بخواد فرار کنه

 رفتاری باهاش داشته باشه! 

 او هم حرفش را زد... 

 او هم خنجر آخر را در قلبم فرو کرد... 

شایلی تو که عادت داشتی به این اتفاقات، 

 چرا ماتت برد؟! 

مگر بارها چنین جمالتی را از زبان 

 دیگران نشنیده بودی؟! 

هایت بارها مگر ترانه و همکالسی

م چنین حرفی را به تو نزده غیرمستقی

 بودند؟! 

 چرا... ولی... ولی او فرق داشت؟! 

 فرق؟ 

 تر بود! آری فرق داشت، او خیلی عوضی

هایم ده برابر شد... به من شدت اشک



 پشت کرد. قلبم از جا کنده شد! 

هنوز قدم از قدم برنداشته بود که جیغ 

 زدم:

 کشم! به خدا خودم و می -

شت. چاقو را باال شوکه به سمتم برگ

آوردم و روی گلویم گذاشتم. سریع و تند 

 تند شروع به نفس کشیدن کردم. 

تهدیدوار نگاهش کردم. همانند گنجشکی 

 آمدم. لرزیدم و کوتاه نمیزخمی می

 ماتش برده بود.

 انتظار نداشت...

 من هم انتظار نداشتم! 

 نگاهش خسته تر شده بود...

خستگی دلم من هم خسته بودم... از شدت 

 خواست... خوابی بدون بیداری می



خوابی که تمام اطرافیانم را غرق در 

 عذاب وجدان لعنتی کند! 

خوابی که باعث شود قاتالنم لحظه به 

 لحظه خود را لعنت کنند! 

 نفس نفس زنان و با نیشخند گفتم:

طوری اون دختره هم خودش رو همین -

دونم! اره... باید عالوه بر کشت، می

صویر مردن عشقت، شاهد مرگ من هم ت

 باشی! 

 اش لرزید و هول شده قدمی جلو آمد. چانه

 عصبی قدمی به عقب رفتم و جیغ زدم:

 جلو نیا!  -



 قهه زدم و پر بغض ادامه دادم:بلند قه

و چه جالب که تو باعث مرگ  -

 هردومون شدی! 

انتظار نداشت دلیل مرگم باشد! این را از 

م غرور، که در کوه مستحکمی به نا

 چشمانش فرو ریخت فهمیدم! 

 لبخند تلخی زدم.

 ام زیادی تلخ شد مگه نه؟! پایان قصه -

 اشکش فرو ریخت.

 به تلخندم عمق دادم:

 طوری تموم شه! قرار نبود داستانم این -

هایم را از جلوی با دست آزادم اشک

چشمم کنار زدم تا الاقل لحظات آخرم را 

 تار نبینم! 



 خر یا او را؟! لحظات آ

دانستم، خشک شدم... دوستش داشتم... می

 زدم...! تا به حال خود را گول می

ی قصه من باشم! بشم قرار بود شاهزاده -

 ی بیلیارد! اسطوره و ملکه

 بغض کرده سر تکان داد.

شانه باال انداختم و خیلی آرام و زیر لب 

 گفتم:

 نشد!  -

 باز هم تلخند زدم:

ن هربار که یه نفر به دونی... ممی -

هاشون بهم ام و تبعیضخاطر خانواده

 تیکه انداخت... 



های لرزانش نگاهم را تیز در مردمک

 دوختم:

 یه بار مردم!  -

 آرام زمزمه کرد:

 شایلی...  -

با لبخنری پر بغضی بدون توجه به اویی 

تر تر و غمگینکه لحظه به لحظه سرخ

 شد گفتم:می

نبود که من رو  تو من و کشتی! کسی -

خاک کنه... جسدم پوسید... بوی گند 

جسدم کل مغزم رو به لجن کشید! این شد 

ی آرزوهام... ی رویاهام... همهکه همه

 تمام استعدادهایی که داشتم نابود شد! 



 اش لرزید.چانه

 آرام پلک زدم:

بزار خودم و خالی کنم خب؟ این حرفا  -

 بیخ گلوم گیر کردن ماهان! 

 به گردن اشاره زدم: با چاقو

 کنه ماهان! ام میداره خفه -

 بلندتر از دفعات قبل زار زدم:

 شماها من و کشتین!  -

 جیغ کشیدم:

نه یه بار، نه دو بار، هزار بار!!!  -

 شماها روحم و آتیش زدید! 

به اویی که کم مانده بود به جای من غش 

 کند اشاره زدم:

 دونی... کالسنه فقط تو! همه! می -



ی یازدهم توی دبیرستان همه

هام عروسی یکی از بچه ها همکالسی

دعوت شدن ولی... ولی هیچ کس من و 

دونی... من که به دعوت نکرد! آخه... می

رفتم ولی اون حتی دعوت عروسیش نمی

گفتن اش پشت سرم میهم نکرد! همه

ی امل خودش و بقچه پیچ کرده دختره

 اره! زپاش رو از در خونه بیرون نمی

 ناله کردم:

بابام سر هر موقعی که از حجاب داشتن  -

زد تو دهنم زدم یه دونه میغر می

ی بی حیا!" مادرم هم گفت "سلطیهمی

گفت "باید سرت کنی! وگرنه مثل این می



 بی سر و پاهای توی خیابون میشی!" 

 ولی... ولی من فقط نُه سالم بود ماهان! 

 مشتم را روی قلبم کوبیدم:

ینجا دیگه چیزی برای شکست وجود ا -

نداره! قلبم سنگ شد ولی... ولی باز هم 

ش انقدر شکسته شد که دیگه خاک شده

مونده فقط! از این قلب لعنتی که به جای 

 کرد همین مونده! مغزم کار می

ام کوبیدم و فریاد محکم در شکم خونی

 زدم:

بعد من خر! من احمق! هنوز دلواپسم  -

خاطر آبرویی که ازش بردم نکنه بابام به 

 سکته کنه! 



ریزی شکمم باز هم شدید شده بود، خون

های لعنتی بدنم درد در تک تک سلول

ی فکر کردن را از پخش شده بود و اجازه

 من گرفته بود. 

با همان فاصله جلوی پایم زانو زد و 

 التماس کرد:

شایلی! تو رو خدا به خودت آسیب  -

 نزن! 

دستم افتاد و صدای خشکم زد! چاقو از 

 برخوردش با زمین در گوشم اکو شد. 

یعنی... یعنی او هم مرا دوست داشت که 

کرد؟! یعنی... برایش مهم طور میاین

 بودم؟! 

تنم سر شد، محکم با زانو روی زمین 

حس بود، دیگر نه درد افتادم. تنم بی



پهلویم را احساس کردم و نه درد زانوانی 

م انگار که که از شدت زمین خوردن

 اند! شسکته

 هیچ... فقط خالء محض! پوچی محض! 

چاقو را از روی زمین به سمت دیگری 

هول داد و با یک جهش به سمتم دوید. 

محکم در آغوشم گرفت و سرم را به 

 اش فشرد. شانه

دوستم داشت؟! برایش مهم بودم؟ 

خواست از من محافظت کند... یعنی می

 دوستم داشت؟! 

ی بستم. سرم را روی شانه هایم راپلک

اش را عمیق محکمش فشردم، عطر لعنتی

 بو کشیدم.



 همه چیز مانند خواب بود... 

 گاهی کابوس و گاهی رویا...! 

 *** 

ی آسانسور فشردم انگشتم را روی دکمه

و به سمتش برگشتم. همانطور که خیره 

 کرد گفت:در آیینه رژ لبش را تمدید می

دم... دچار اجبار من مثل تو محدود نبو -

ام نبودم... ولی عاشق بودم! خانواده

 مخالف بودن... 

پوزخند زد. برق اشک در چشمانش 

نمایان شد. در رژ لب را بست و شانه باال 

 انداخت.

فرار کردم چون اونجا به رویاهام  -



رسیدم! پا به پام اومد... زحمت نمی

 کشیدیم... خیلی زیاد! 

ی رون آینهنگاهی به لبخند روی لبم د

آسانسور انداختم. چقدر صورتم چین و 

 چروک داشت! 

هایم پای چشمانم گود افتاده بود، لب

 خشک و ترک خورده بود. 

 خب؟  -

کرد همزمان که در آسانسور را باز می

 لبخندی زد و پاسخ داد:

اش رو فعال بریم یه چیزی بخوریم ادامه -

 هم میگم. 

 سرتکان دادم. 

 انسور خارج شدم.به دنبالش از آس



واحدی بزرگ در آپارتمانی گران قیمت! 

خواست؟ عشقش را دگر از زندگی چه می

 هم داشت! 

 شایلی! 

 حسود نبودی که آن هم شدی؟! 

 چرا؟! 

با تکان خوردن دستش جلوی صورتم به 

اش آبی خود آمدم و وارد شدم. دکور خانه

و سفید بود... چه زیبا... من هم آرزوی 

ا داشتم... اما فقط آرزویش چنین چیزی ر

 را! 

روی مبل آبی رنگ رو به روی در 

نشستم. یک راست به سمت آشپزخانه 

 رفت. 

کرد و منتظر زمان که به اپن تکیه میهم



 جوش آمدن آب قهوه ساز بود گفت:

زحمت کشیدیم... خیلی خیلی زیاد...  -

 نشد! 

سوالی نگاهش کردم. منظورش از نشدن 

 چه بود؟! 

لخ به چشمان پرسشگرم انداخت. نگاهی ت

موهایش را از صورتش کنار زد و 

 خشک گفت:

 سرطان گرفت! مرد!  -

ماتم برد! شوکه دهانم را باز کردم اما 

هیچ چیز به زبان نیاوردم. در واقع چیزی 

 برای گفتن نداشتم! 

سکوتی تلخ تمام فضا را فرا گرفت. قهوه 

ساز هم دیگر سر و صدایی نکرد، فقط 



 ود و بس! سکوت ب

سکوتی تلخ تا عمق جانم ریشه کرده 

اش حالم را از زندگی به هم بود... تلخی

 زد.می

همه چیز اشتباه بود... هیچ چیز بر اساس 

 نظم و ترتیب درست نبود، هیچ چیز!

بود... من مثال آوا باید درکنار یارش می

 ای که زن ستیز نیستند... کنار خانواده

 ...! و او نیز در کنار مادرش

 همه چیز به هم ریخته بود...

هرکس چیزی را داشت که آرزوی 

 دیگری بود...

و آرزوی خودش هم در دست کسی 

 دیگر! 

آرزوی من پولی بود که او را درمان 



 کند...

آوا پول را داشت و آرزویش داشتن یاری 

 همچون یار من بود...!

جای آرزوهایمان در قلبمان خالی مانده 

های نی که زمین از آباست... مانند زما

شود و با زلزله زیرزمینی خالی می

 گیرد... تخریب صورت می

 حاال قلبمان خالی شده...

 قرار است زلزله شود... 

 هایمان!ای در قلبزلزله

دستش را به سمت صورتش برد و 

ی اشکش را پاک کرد. لبخند قطره

 مهربانی به صورتم زد:

دیگه بدهیت به محمد رو صاف کردم...  -



از ترس آدماش الزم نیست به باشگاه 

 نیای! 

ها در قلب آدم، قلب گفته بودم گاهی زلزله

کنند؟ حکایت او بود، تر میرا بزرگ

 قلبش زیادی بزرگ بود! 

 *** 

با حرص دستم را از دستش بیرون 

 کشیدم.

دیگه به من دست نزن! سر من شرط  -

 نبند! بدون نظر من بازی قبول نکن! 

و کالفه رو برگرداند و  حوصلهبی

هایش را در جیب فرو برد. کاله دست

 تر کشیدم. ام را روی سرم پایینبافتنی

وزید مجبورم کرده سوز سردی که می



 حاال لباس گرم به تن کنم. بود از همین

سری برای نگهبان جلوی در تکان دادم و 

وارد شدم. موجی از هوای گرم به 

ا به صورتم برخورد کرد و آرامش ر

 جانم تزریق کرد.

کنم و بعد از پالتوی بلندم را از تن می

سالم کردن به کارکنان به دنبال ماهان به 

 راه میفتم.

 خب امشب کی میاد بازی؟  -

ای به پسر مو فرفری و الغر با سر اشاره

 کند.می

زنم، مشخص است گول پوزخند می

های ناباب را خورده وگرنه بعد پسربچه

کس از همه دیده بودند هیچ از سه ماه که

شود کسی حاضر به بازی من برنده نمی



 با من نبود. 
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ی لباسم را صاف کردم و آستین باال رفته

 روم. به سمت میز می

 خب، سر چندتا؟!  -

 سر تو و... پول!  -

 اندازم.اخم کرده ابرو باال می

چرا همه سر من فازت و دوست دارم!  -

بندن؟! مگه من عروسک شرط می

 ام؟! فروشی

 پوزخند زد. 

اش قهه زدم و با چوب آرام به سرشانهقه



 ضربه زدم.

 عروسک نیستم ولی شرطت قبول!  -

 آرام خم شدم و دم گوشش پچ زدم:

 اگه ببازی...  -

نگاه خمارم را به چشمان جسورش دوختم 

بت ی ثاو به مرد درشت هیکلی که پایه

 باشگاه بود اشاره زدم:

 حسابت با اونه! هم پول و میدی و هم...  -

ام کشیدم و شصتم را روی لب پایینی

 چشمک زدم.

خشک شد، انتظارش را نداشت! نوش 

 جانت پسرک هیز! 

 قبوله!  -



 نیشخند زدم و سر تکان دادم. 

 خوبه... -

 *** 

ی سالن شد. نگاهم مسخ مرد جذاب گوشه

کرد و با ش را مزه میاآرام نوشیدنی

 کرد. چشمانی ریز شده به میز ما نگاه می

نگاهی گیرا... استایلی قدیمی و جذاب... 

 ی لبش...سکوتی تلخ... سیگار گوشه

های عمیقی که از سیگارش کام

گرفت... لباس جذب مشکی که می

 عضالتش را به نمایش گذاشته بود... 

توجه همه را به خود جلب کرده بود، 

 کردم حواسم را به بازی بدهم.  سعی

به سختی نگاه از او گرفتم و توپ آخر را 



 در حفره انداختم. 

پوزخندی به پسرک درحال سکته زدم و 

 روی میز کوبیدم.

 پول!  -

ترسیده نگاهم کرد. آرام پای چپش را 

 عقب گذاشت و سریع به ما پشت کرد. 

به محض این که شروع به دویدن کرد 

ی هول دادم و به دنبالش میز را به کنار

 دویدم.

 جیغ زدم:

 نزارید در بره! احمق!  -

صدای داد ماهان آمد که حرص 

 خورد.می

 باز که در رو باز گذاشتید!  -



 از بار فاصله گرفتم.

آمد. ماشینی جلوی صدای بوق ماشین می

پسر ترمز زد و پسر از روی کاپوت 

 ماشین پرید. 

مت با عجله به دنبالش دویدم و به س

 ی باریک رفتم. کوچه

های پیچ درپیچ را یکی یکی به کوچه

 دویدم و ول کنش نبودم! دنبالش می

آری... من اویی را که با جسارت از 

زد و با نگاه هیزش فروختن تنم حرف می

کردم، درحال قورت دادنم بود را رها نمی

 نه به این آسانی! 

چراغ تیربرق مدام روشن و خاموش 

 کرد.م را پرت میشد و حواسمی

ی خلوت و تاریک نگاهم را در کوچه



 چرخاندم. هیچ چیز مشخص نبود.

کالفه چرخیدم و خواستم از کوچه خارج 

 ی کسی فرو رفتم.شوم که ناگهان در سینه

با شوک سرم را بلند کردم که با پسر 

جذاب درون باشگاه مواجه شدم. خشک 

 شده نگاهش کردم. 

 ه زد.به سر به سمت راستم اشار

به سمت جایی که اشاره کرده بود سر 

اش در دست او برگرداندم و با پسر که یقه

 اسیر بود مواجه شدم. 

شوکه و ناباور دستم را روی دهانم 

 گذاشتم، چه گونه اسیرش کرده بود؟! 

 پسر با التماس نگاهم کرد.

اش ی خیس روی گونهنگاهم روی قطره

 خشک شد.



ن در آورده دلم به رحم آمد، اشکش را م

 بودم؟! 

ام بد نکند من هم مانند رضا و خانواده

 شوم؟! 

 ولی من که بد نبودم...

 ام بودم! من فقط به دنبال حق لعنتی

من چیزی از این دنیا و باشگاه 

 خواستم! نمی

 گونه بترسد؟! آیا حقش بود که این

 آمد! گناه داشت، دلم نمی

 باالخره مرد جذاب مقابلم لب به سخن وا

 داشت و توجهم را به خود جلب کرد. 

های بورش کوتاه کوتاه بود و به ته ریش

توانستم روی نمود... نمیریش می

 گفت تمرکز کنم! هایی که میچیز



 های خوش حالت و زیبایی داشت... لب

 با آن انهنای باالی لبش...

 گویی!شایلی چه می

ای؟ ماهان بفهمد مسخ پسر مردم شده

ات د و روی سینهبرسرت را می

 گذارد! می

خاک بر سرت شایلی... در ایران تا بود 

 ترسیدی، در ترکیه از ماهان! از رضا می

ات همیشه اف بر تو که در زندگی لعنتی

 در بند دیگران هستی احمق! 

مادر نداره... یه خواهر فلج داره که باید  -

خرج داروهاش رو بده تا نمیره! پدرش 

خواد این دو تا رو هم قاتل مادرشه و می

 بکشه! تصمیم با خودت! 



اخم کردم و با دلسوزی به پسرک خیره 

 شدم. 

راستی... اون پیشنهاد رو برای خودش  -

نداد بهت بیبی! شنیدم که یه نفر بهش 

 گفت تو رو براش جور کنه! 

 خشک شده نگاهش کردم. 

 خواست؟ قضیه چه بود؟ چه کسی مرا می

قدمی از من دست در جیب فرو برد و 

فاصله گرفت و من تازه فهمیدم که تمام 

 این مدت تقریبا در آغوشش بودم! 

های ملتمسش لب گزیدم و پسر با آن چشم

نگاه کردم. کالفه سری به معنای تاسف 

 تکان دادم و گفتم:

 ممنون ازت آقای...؟  -



بهتره من و نشناسی دختر  Xایکس!  -

 کوچولو! 

ردم، چرا مات به لبخند ملیحش نگاه ک

 قدر دلربا؟! این

 هول شده لبخند گشادی زدم.

 بله آقای ایکس!  -

به گردن پسر بیچاره که از درد صورتش 

جمع شده بود اشاره زدم که سری تکان 

 داد و گردن پسر را رها کرد. 

با تاسف به پسر نگاه کردم و پسر با 

 تشکر سرش را پایین انداخت.

ونم خانم! خیلی ممنونم آقا... ازتون ممن -

 خوام ازتون ببخشید! عذر می



خیلی جدی دست در جیب فرو بردم و به 

 سمت پسر برگشتم.

کی بهت گفت من رو براش جور  -

 کنی؟! 

 با من من و ترس نالید:

ی دونم کی بود... شمارهخانم من نمی-

 ناشناس بود! 

مشخص بود حال پسرک اصال خوب 

کند که نیست و با نگاهش التماس می

 یش کنیم. رها

 حالی زدم و گفتم:لبخند بی

ات باش... هیچ برو... مراقب خانواده -

 وقت تنهاشون نزار! 



 متعجب و سپاسگذار نگاهم کرد.

 چشم خانم... باز هم ازتون ممنونم!  -

با عجله دوید و از ما فاصله گرفت. با 

حسرت سر به سمت آقای ایکس 

 برگرداندم و لبخند زدم.

 نم جناب ایکس! خیلی خیلی ممنو -

زمان با خاراندن ته ریش لبخند زد و هم

 بورش گفت:

 مهر! کنم خانم بزرگخواهش می -

با تعجب و بهت به حرکت دستش خیره 

دانست؟ من که شدم. فامیلم را از کجا می

به کسی چیزی نگفته بودم! تنها چیزی که 

 گفتم شایلی بود! می

 خت:نگاه متعجبم را که دید ابرو باال اندا



دونی که اون یارو همراهت... آم... نمی -

 اسمش چی بود؟! 

 مات لب زدم:

 ماهان؟  -

بشکنی در هوا زد و انگار که کشف 

 مهمی کرده باشد ادامه داد:

دونستی همه جا اره اون یارو، مگه نمی -

 زنه؟! داره اطالعاتت رو جار می

 شکه نالیدم:

 لعنت بهت عوضی!  -

 هربان گفت:شانه باال انداخت و م

به هر حال بهتر بود اعتماد نکنی... از  -

 این به بعد به حرفم گوش بده... شایلی! 



مات لبخند زدم و مهربان دستم را فشرد. 

 خشکم زد، با من دست داد؟!!! 

قهه زد و سری ام قهبه حالت خشک شده

 تکان داد. 

 شب خوش.  -

 آرام زمزه کردم:

 شب تو هم خوش... جناب ایکس!  -

نیشخند دندون نمایی زد و به من پشت 

هایش در سکوت کوچه کرد. صدای قدم

 کرد. ته دل آدم را خالی می

آرام در جهت مخالفی که رفته بود 

 برگشتم تا به سمت خانه بروم که... 

ی ستبر کسی زمان با برگشتنم در سینههم

رفتم! ترسیده هین کشیدم و قدمی به عقب 



 برداشتم. 

 اش را ببینم. وردم تا چهرهسرم را باال آ

ای خشمگین و خشکم زد، ماهان با چهره

هایش را مشت کرده و رو به خشن دست

 رویم ایستاده بود. 

شوکه و با صدایی که گویی از ته چاه در 

 آمد نالیدم:می

 جا... چطوری... تو... این -

آمد... زدم و صدایم در نمینفس نفس می

 قدر ترسناک بود؟! چرا این

ام صدای پوزخندش روی اعصاب نداشته

 اندازد.خط می

گیری و به ما که خوب با بقیه گرم می -

 رسی میشی برج زهرمار! می



ابرو باال انداختم و سرم را کج کردم. با 

 پررویی گفتم:

 خوب به بقیه بیوگرافی من و میدی!  -

نیشخندش عمیق تر شد. محکم مچم را در 

 ید.دست گرفت و به سمت خود کش

 اینم اون بچه ریقوی *** بهت گفت؟!  -

ی بهت زده لب گزیدم، کاش که به اندازه

کافی از ما فاصله گرفته باشد و نشنیده 

 گوید! باشد که چه پشت سرش می

 شاکی غریدم:

خوشت میاد پشت سر بقیه شر و ور  -

 بگی؟! 

تالش کردم تا مچ دستم را آزاد کنم که با 

 ت! حرفش ماتم برد. کیش و ما



دختر حاجی هنوزم پایبند اصول  -

دونم اتونی؟ غیبت نکردن و چه میخونه

 این حرفا؟! 

مچم را محکم رها کرد، بهتر است بگویم 

 پرت کرد. 

قدر ولی من چه از درد مچم فهمیدم؟ آن

که حرفش درد داشت که گویا دوباره 

 های ضرب دست رضا را چشیدم! سیلی

فرار کجای کاری دخترحاجی؟ گذشت!  -

کردی تموم شد! ولی... ولی اگه 

عرضه بازی دربیاری بازم بی

ها! گردی به همون گه دونیبرمی

 حواست باشه! 



رسید خشکم زده بود. حرفی به ذهنم نمی

خواست دانم چه میتا به زبان آورم! نمی

از زدن این حرف ولی هرچه بود که 

اش خوب به هدفش رسیده بود چون چهره

 و خرسند بود! که بسیار راضی 

 بغض کردم ولی اشکم نچکید! 

 عوض شده بودم؟! 

 ام! شاید... شاید واقعا عوض شده

دیگر آن دختر قدیمی نیستم که با هر 

 حرفی خون بگریم! 

 شکند! ولی... ولی قلبم هنوز می

هنوز قلب دارم، هنوز مانند ماهان 

ام! هنوز مانند رضا رحم نشدهبی

 .. هنوز انسانم! ام. هنوز.وجدان نشدهبی

 با صدای لرزانم حرف دلم را گفتم:



دونی... اون آدم سابق تغییر کردم... می -

نیستم ولی... ولی هنوز انسانم! هنوز مثل 

 تو نشدم! 

 تمام! 

او مرا کیش و مات کرد و من تیر 

خالصی را به سوی قلبش گرفتم! البته 

 اگر قلبی داشته باشد!

ز سنگ شده که دانم شاید من هم قلبم انمی

رحمانه بد بودنش را در اینگونه بی

 صورتش کوبیدم!

دیدم که تنش لرزید و سیبک گلویش چه 

گونه محکم باال و پایین شد. تاثیر حرف 

 من بود؟ 

 هر چه که بود حقش بود! 

گفت شد فوری میچرا هرچه می



ام استفاده ام علیهدخترحاجی و از گذشته

گ کرد؟! خوب بود من مدام مرمی

 معشوق و فرزندش را بازگو کنم؟! 

کنی شایلی! کار را هم نمیالحق که این

آوری وقتی حرف در جوابش کم می

 روی! اش میخودت هم به سراغ گذشته

 دانم... دانم... نمینمی

 ام!شاید من هم بد شده

 شود قضاوت کرد...نمی

 کس نیستیم...!ما که جای هیچ

ی خانه شاکی به او پشت کردم و به سو

ای راه افتادم. تنهای تنها... در کوچه

 خلوت و تاریک! 
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ترسم در اینجا تنهای تنها کمتر از کنار 



 ماهان بودن، بود! 

برای ریختن ترسم آرام آهنگی زمزمه 

 کردم:

 قدر بده... دونی چهنمی -

 ی دو نفره... باهات ندارم من یه خاطره

 م جای یه نفر دیگه رو! کنفقط پر می

 نه تو نبودی جای من 

 وقت نبودی توی... هیچ

 خودت و ندیدی با چشمای من! 

 ولی خدایی این نامردیه... 

 من بعد تو هر شب چشمام اشکیه 

 ولی تو میگی بعد تو تازه حالم میده 



 این زندگی نیست که 

 این نامردیه! 

سردی هوا لرز ریزی به تنم انداخت. 

ام انداختم، ساعت ساعت مچی نگاهی به

 دوی نیمه شب بود! 

 خسته تر از همیشه به راهم ادامه دادم.

 من مجبور بودم به ادامه دادن...

 من محکومم به پیروزی! 

 *** 

 با پا به در لگد کوبید. خشمگین غرید:

شایلی من و سگ نکنا! بدتر میفتم به  -

 ها! کنمجونت دهن خودت و سرویس می



 جیغ زدم:از پشت در 

برو گمشو بابا تو پشه هم نیستی سگ  -

کجا بود مردک؟! هیچ غلطی نمی تونی 

 ی بدبخت! عرضهبکنی بی

حاضرم قسم بخورم که تا به حال هرگز 

 در عمرم چنین فریادی نشنیده بودم! 

 فریاد که نه... عربده!

گویی حرفم به مزاجش خوش نیامده بود 

 که عربده زد:

 شایلی! خفه شو!  -

هایم رساندم و دعا هایم را به گوشستد

اش کردم! گلویش ترک به جان حجنره

 برنداشت با این فریاد؟!

 پرروتر از همیشه با لجاجت گفتم:



داد کنی من هم خواد داد و بینمی -

ها ها دارم مراعات همسایهجیغ بزنمبلدم

 کنم! رو می

 دروغ محض!

 بلوف! 

هارم دانم که نهایت تالش من به یک چمی

 رسید! ی االنش نیز نمیعربده

صدای آرام آرامش در حالی که نفس نفس 

 زد از پشت در به گوش رسید:می

هوف... ه... با... باشه شایلی خانم! یک  -

 هیچ به نفع تو! 

 باز دیوانه شدم، به سرم زد!

یک هیچ؟ این تازه شده آقا ماهان! یک  -

 به نفع من... سه تا به نفع تو! 



 عصبی شد و از کنترل خارج! دوباره 

تو غلط کردی مگه من چیکارت کردم  -

 ی روانی؟! دختره

 تر از قبل گفتم:پوزخند زدم و خشمگین

ریزه جناب؟ بگم؟ مطمئنی برگات نمی -

 باشه میگم... باشه...! 

 آرام نفس گرفتم و به در تکیه دادم:

یک! من و بدبخت خودت کردی...  -

 وم ای... هرچی گفتم گفتی نه... د

مشت محکمه درست در جایی که تکیه 

زده بودم به در کوبیده شد و سپس صدای 

 اش در گوشم پیچید:عصبی

هرچی گفتی گفتم نه؟ ده آخه احمق اگه  -

گفتم نه خودت و بدبخت کرده بودی نمی



بیچاره! االن دیگه زنده نبودی که بخوای 

 تالفی کنی احمق!

اکم بغض کرده با یادآوری خواب وحشتن

 و نبود پدر زمزمه کردم:

خواد به ماهان... به کسی که کمک نمی -

رسونن... من دلم زور یاری نمی

خواست توی اون بدبختی هم باشم به می

 تو ربطی نداشت! 

 بلند فریاد زد:

شد احمق روانی! همه چیز مربوط می -

 تو به من مربوط میشه! 

قلبم! قلبم دیگر نزد! خشک شدم، ماتم 

ل شدم و در سکوت به رو به رو برد! ال

 خیره شدم. 



 دوستم داشت؟

 عاشقم بود؟!

 من برایش اهمیت داشتم؟!

 مراقبم بود؟!

 آمد؟! از من خوشش می

 زد:کسی در ذهنم فریاد می

 زنه احمق! باز هم داره گولت می -

شد؟! اما قلبم... مگر این حرفا سرش می

محکم خودش را به در و دیوار قلبم 

ام را بشکافد، خواست سینهو می کوبیدمی

و به سوی اویی که پشت در ایستاده بود 

پرواز کند و با تمام وجود او را در 

 آغوش بکشد! 

قدر گیج بودم که تازه به خود آمدم! با آن

 کلید زاپاس قفل را باز کرده بود. 



ی در را پایین کشید و من آرام دستگیره

 به عقب دویدم. 

 کرد؟!چه می

هایش را ها و رفتارگذاشت حرفیچرا نم

 برای خود تجزیه و تحلیل کنم؟! 

اش را در را باز کرد و سر پایین افتاده

باال آورد. نگاهم در چشمان مظلومش 

 دوختم. 

انگار خودش هم تازه فهمیده بود که چه 

 بر زبان آورده!

آرام به سمتم قدم برداشت و من ناخودآگاه 

 به عقب قدم برداشتم. 

 با دیدن حرکتم ناامید شد.  نگاهش

لبش را با زبان خیس کرد و آرام آرام و 

 شمرده گفت:



شای... شایلی لطفا! لطفا ازم فاصله  -

 نگیر خب؟! 

 بغض کرده نگاهش کردم.

پر شدن با سرعت چشمم از اشک را 

هایم لرزیدند و نتوانستم حس کردم. لب

 مانع لرزش لعنتیشان بشوم! 

شت و ناگهانی تنم آرام به سمتم قدم بردا

را در آغوش کشید! پس چرا حس بدی 

 نداشتم؟! 

پس این حس امینتی که با آغوشش به من 

 دست داد چه بود؟! 

محکم دستانم را دور کمرش پیچیدم و سر 

محابا اجازه دادم اش فشردم. بیبر سینه

 هایم لباسش را خیس کنند.اشک



اش را او هم بدون هیچ مخالفتی چانه

ذاشته بود و موهایم را روی سرم گ

 کرد.نوازش می

آرام هق زدم و با تمام وجود گرمای تنش 

را حس کردم. صدای ضربان قلبش که با 

 تپید زیر گوشم بود. سرعت می

 این حس درست بود؟! توهم نبود؟! 

 نکند... 

 نکند همه چیز خواب است؟َ! 

قدر وابسته و عاشقش نکند من واقعا آن

 بینم؟! می ام که رویایش راشده

 شایلی! 

 ای؟! عاشقش شده

 ای؟! اش شدهوابسته

 گویی؟! چه می



عاشق یکی از قاتالن شادی روح و 

 ای؟! روانت شده

 ای! به راستی که دیوانه

آرام سرم را باال آوردم و به اویی خیره 

ای پلک زدن شدم و که بدون لحظه

 ی من بود، شدم.خیره

اهش را اش فشرد و نگسرم را روی سینه

 ی مقابلش که پشت من بود دوخت. به آیینه

دونی چند ماهه دارم این صحنه میهیچ -

 کنم شایلی؟! رو توی ذهنم تصور می

بغض کرده لب برچیدم و با صدای لرزانم 

که مرا همچون کودکان خردسال کرده 

 بود گفتم:

پس چرا عذابم میدی؟ چرا باعث میشی  -

ت امیدوار هربار که میام به دوست داشتن



بشم تمام تصورم از خودت رو بهم 

های ریزی؟ چرا من و پر از حسمی

 کنی؟ متناقض می

اش کوبیدم و محکم و با درد بر روی سینه

 دوباره گریه را از سر گرفتم. 

اش کوبیدم جای مشتی که برروی سینه

 ی خودم درد گرفت!روی سینه

 قلبم سوخت! 

 چطور توانستم به او مشت بزنم؟!

ی او شرط ببندم طور توانستم سر بوسهچ

 برای بازی؟! 

 نگاهم را باال آوردم، چشمانش نم داشت! 

اختیار محکم دلم برایش فرو ریخت! بی

دستم را دور کمرش حلقه کرده و در 

 آغوش گرفتمش. 



یک بغل ساده بود اما گویی شامل 

ترین احساسات خیلی زیادی بود! نزدیک

 ماهان بود! ام به عشق در آغوش تجربه

همان کسی که به خاطر اینکه مانعم شد 

 برای برگشت از او متنفر بودم! 

همان کسی که مرا از بند دنیای پر 

 تبعیضم نجات داد! 

همان کسی که او را فقط به چشم پسر 

 دیدم! دوست پدرم می

همان کسی که بارها و بارها دلم را 

 شکسته بود! 

 کرد روزی قلبمچه کسی فکرش را می

 تابی کند؟! چنین برای او بتپد و بیاین

 هیچکس! 

 قطعا هیچکس!



 دانست! چرا... یک نفر می

آن هم خدایی بود که خودش ماهان را بر 

 سر راهم قرار داد!

 قطعا خودش بود... 

 ام کرد! همان کسی که مرا اسیر خانواده

دانستم نباید به این زودی کاش که میو ای

 زود قضاوت کنم! 

 *** 

آرام به توپ ضربه زدم و صاف ایستادم. 

بین جمعیت به دنبال ماهان چشم 

 چرخاندم.

 نبود که نبود! غیب شده بود. 

رو به دخترک حدودا سیزده، چهارده 



 ی موفرفری گفتم:ساله

 متوجه شدی؟!  -

بدون حرف سر تکان داد و پلک زد. 

اش شدیدا چشمان خمار و موهای فرفری

 انگیخت! بر می دلربا بود و حسادتم را

 لبخند زدم.

رو تمرین پس تا من میرم و میام همین -

 کن. 

سکوت کرد و چوب را برداشت. بسیار 

حوصله و در عین حال با حرف و بیکم

 استعداد بود! 

ی اعضای باشگاه هرچه میان همهمه

 چشم چرخاندم ماهان را ندیدم.

ها که بیشتر شاکی به سمت یکی از اتاق



 داشتند رفتم. را نگه میوسایل قدیمی 

آمد تا حقم را نخورند و مثال همراهم می

شد با جای مراقبم باشد ولی هرچه که می

 شدم.اش مواجه میخالی

های پر منت و لعنت به این مراقبت

 نبودنش! 

های با حرص به سمت جایی که میز

داشتند رفتم و در اضافه را نگه می

 اش را باز کردم. قدیمی

 و چشم چرخاندم. وارد شدم

 نبود که نبود! 

با صدای بسته شدن ناگهانی در با وحشت 

به عقب چرخیدم و با مرد قوی هیکل و 

 ترسناکی مواجه شدم! 

های بلند و موهایی که کنارش را با ریش



تیغ زده بود، پوستی تیره و قدی که به 

گمانم حداقل صد و نود و پنج سانتی متر 

 بود! 

برداشتم که جلو با ترس قدمی به عقب 

 آمد! 

کوبید. قلبم از ترس در سینه محکم می

 خدایا... ماهان کجاست؟! 

 پوزخند زد و خود را من نزدیک کرد.

 ی بیلیارد ترسیده؟! چیه کوچولو؟ نابغه -

جلوتر آمد و من بین او و دیوار حبس 

 آمد.ام باال میشدم. نفسم سوزناک از بینی

ند و مرا خواست زمین دهان باز کدلم می

ببلعد! حالم داشت از بوی دهانش بهم 

 خورد! می

ی مردک عوضی به عقب ناگهان یقه



کشیده شد و قبل از اینکه فرصت تجزیه 

و تحلیلی بیابد مشت محکمی روی 

 صورتش فرود آمد! 

با هول و شادمانی از اینکه کسی به کمکم 

 ام نگاه کردم. آمده به ناجی

 آقای ایکس! 

 خدایا ممنونم.

کرد حریف او بشود ولی از مرد سعی می

آمد. مانند یک قهرمان... پسش بر نمی

 ی نود رسیده بود و نجاتم داده بود! دقیقه

ناگهان مرد دیگری از پشت سر آقای 

ایکس از تاریکی بیرون آمد و قبل از این 

که فرصت کنم به آقای ایکس بفهمانم که 

کسی پشت سرش است، لگدش را محکم 

 د جذابم کوبید! در کمر مر



 دانستم به چه توجه کنم؟! این میان نمی

 به مرد جذابی که در ذهنم گفتم؟

 یا به جیغ گوش خراشی که کشیدم؟

یا به میم مالکیتی که انتهای لقبش در ذهنم 

 چسبانده بودم؟ 

و یا به این که لگد محکمی در کمرش 

 خورده بود و روی زمین پرت شده بود؟!

 دیوار گرفتم.  با وحشت دستم را به

مرد روی شکم آقای ایکس نشست و 

مشت محکمی به تالفی تک تک 

هایی که دوست آن مرد عوضی مشت

 خورده بود روی صورتش مشت کوبید. 

مرد عوضی که روی زمین افتاده بود 

 هنوز گیج بود.

نگاهم به چوب کلفت کنار میز بیلیارد 



 قدیمی افتاد. 

 عجله کن شایلی! 

 وقت!یا حاال یا هیچ

نباید بگذارم آقای ایکس به خاطرم کتک 

 بخورد!

بهتر است بگویم... بیشتر از این کتک 

 نخورد!

آرام بدون این که جلب توجه کنم به سمت 

 کس حواسش به من نبود. چوب رفتم. هیج

آهسته چوب را لمس کردم، سنگین بود! 

 کردم!باید با دو دستم چوب را حمل می

د مرد با ای ترسیدم نکنبرای لحظه

ی چوب بمیرد ولی... ولی هر ثانیه ضربه

اضافه فکر کردن من مساوی بود با یک 

 دیگر مشت که آقای ایکس تحمل کند! 



چوب را به دنبال خود کشیدم. پشت سر 

مرد ایستادم، چوب را باال برده و دیدم که 

 های مرد مهربانم گرد شد.چشم

در لحظه قبل از اینکه مرد سر برگرداند 

وجه ماجرا شود چوب را با تمام و مت

 قدرت در سرش کوبیدم. 

 قلبم نزد!

من به جای مرد سرم درد گرفت خودم 

خشک زد، چه کردم؟! نکند بمیرد و من 

 قاتل شوم؟!

مرد دیگر بهت زده خواست فریاد بزند 

که آقای ایکس به سمتش خیز برداشت و 

محکم در دهانش کوبید، خیلی خونسرد 

ا پاره کرد و دور ی لباس مرد رپارچه

 دهانش بست. 



حال روی زمین ولو شد و من مرد بی

هنوز خشک شده به مرد بیهوش نگاه 

 کردم.می

دستم کشیده شد و از پشت در آغوش 

کسی فرو رفتم. دیدم که دستان فرشته ی 

نجاتم مشت شده و سرش را پایین 

انداخت. از گرمای آغوشی که مرا در بر 

 هان است.گرفته بود حس کردم که ما

 کار؟ خواستم چهآغوش حاالیش را می

 آن موقع به او نیاز داشتم نه حاال! 

های گرم مرد کثیف همان موقع که نفس

 کردم...را در صورتم حس می

 موقع که پوستم را لمس کرد...همان

 موقع که حس انزجار از تنم داشتم... همان

موقع نیازش داشتم، نه حاال که کسی آن



که صنمی با من ربت، بدون آندر دیار غ

 داشته باشد نجاتم داده! 

محکم دستانش را پس زدم و خود را از 

 تن کثیفش دور کردم! 

احساس بود که حتی با چرا چنین بی

کاری که کردم غم هم در نگاهش 

 ننشست! 

 گویی از اول حسی به من نداشت!

در صدم ثانیه برق اشک در نگاهم 

ی نجاتم را ی فرشتهنشست. ماهان یقه

 گرفت. 

آقای ایکس هم که دید ماهان دست بردار 

اش را چسبید. چه بزن بزنی نیست یقه

 بود؟! 

ام شده بود جنگ، دعوا، تمام زندگی



 سیلی، مشت! 

 البته... با سانسور گریه و بغض!

 وقفه شروع کردم به زار زدن. بلند و بی

دیدم که مشت آقای ایکس روی صورت 

من... من چرا ته دلم،  ماهان فرود آمد و

جگرم از کتکی که ماهان خورد خنک 

 شد؟! 

ی من هر دو بهت زده و با صدای گریه

دیگر جدا ی یکوارفته دستشان را از یقه

 کردند. 

آب دماغم را با صدا باال کشیدم و به 

سمت سالن شلوغ دویدم. جلوی پایم را 

ی کسی کردم که محکم در سینهنگاه نمی

 م را باال آوردم. فرو رفتم. سر

 دختری قد بلند و زیباروی.



دستم را به چشمانم کشیدم و خواستم از 

کنارش رد شوم که دستانش را باز کرد و 

 مانعم شد. 

 سوالی نگاهش کردم. 

دونم االن به یه بغل خیال دختر! میبی -

 احتیاج داری! دیدم که چی شد! 

چه شد؟! چه در مغزم رد و بدل شد که 

 آغوش دختر فرو رفتم؟!  بی فکر در

قدش از من بلندتر بود و من با قد کوتاهم، 

ها از مادرش دور همانند کودکی که مدت

بوده باشد و مادرش رو در آغوش کشیده 

 باشد؛ به او چسبیدم.

هایش او هم کم لطفی نکرد و محکم دست

را دور کمرم میچید و روی موهایم را با 

 چانه نوازش کرد. 



 ش مشامم را پر کرد. بوی عطر شیرین

بوی آقای ایکس را ناخودآگاه عطر خوش

به یاد آوردم. او عطرش شیرین نبود، تند 

 بود! 

چه کار به عطرش داری شایلی؟ از 

 منظور باشد لذت ببر!آغوشی که شاید بی

و اما... آیا این عجیب است که حتی عطر 

دانم یک ماهان را به یاد نداشتم؟! بعید می

ر تن معشوق را از خاطر عاشق پیشه عط

 ببرد! 

 شاید هم من فقط مدیون او بودم! 

شاید عشقی در کار نبود... شاید فقط 

احساسی بود که... احساسی بود که قرار 

 ام را به مرز نابودی بکشاند! بود زندگی

 دانم...می



احساسی ناپایدار، حسته کننده، گیج و 

 مبهم! 

 این تمام چیزی بود که حال مرا به هم

ریخته بود و ذهنم را دچار تشویش کرده 

 بود! 

دانستم و کاری چه بد که مرضم را می

 آمد! برای درمانش از دستم بر نمی

اش فشردم و آرام سرم را بر شانه

هایم را با لباسش پاک کردم. صدای اشک

اش از کاری که کردم به گوشم خندهتک

 رسید. 

خجالت زده از آغوش گرمش فاصله 

سرم را پایین انداختم. قدمی به گرفتم و 

 عقب برداشت و سپاسپگزار گفتم:

 مرسی بابت بغل... خانم...؟  -



 لبخندی زد.

آوا هستم... کاری داشتی روی من  -

 حساب کن بیب! 

متعجب به کاغذی که میان انگشتانم 

ای رند و نام آوا گذاشت نگاه کردم. شماره

 زیرش. 

 لبخند زدم و دستش را فشردم. 

 دای سوت به پشت سرم نگاه کردم. با ص

ماهان بود، طبق معمول حالم را خراب 

 کرد! 

قبل از این دهانش را باز کند برای تکه 

 انداختن گفتم:

بیا بریم خونه، ساکت باش! وقتی وعده  -

میدی که مراقبمی ولی نیستی حق 



اعتراض نداری! هر کتکی هم خوردی 

 حقت بوده! 

 را نداشت!  انتطار این حد از روک بودنم

پوزخندش روی لب خشکید و سرش را 

 پایین انداخت. 

ای قفل نگاه آقای ایکس نگاهم برای لحظه

 شد و بعد سرم را پایین انداختم. 

به سمت در رفتم و رو به دخترک بلند 

 گفتم:

 ی این جلسه حاللت! هزینه -

منتطر واکنشش نماندم و به سوی خیابان 

   روانه شدم.

 طلبکار هم بود!  دیر آمده بود،

گویی بخت و اقبال من اینگونه بود که هر 



که از راه رسید مشتی بر سرم بکوبد و 

 از من طلبکار باشد! 

 *** 

 سرم را از بالشت نرم فاصله دادم. 

 آمد.داد میصدای داد و بی

آرام با همان موهای نامرتبروی تخت 

 ی اتاقم نگاه کردم. نشستم و به در بسته

به خانه بازگشته بودیم  از دیشب که

دیگر کالمی از اتفاقات دیشب با یک

 حرف نزده بودیم. 

بهتر است بگویم، کال حرفی نزده بودیم! 

 الِل الل! 

اش فکر کردم آرام در سکوت به نامردی

اش که هنر ی ضرب دیدهو برایش گونه



دست آقای ایکس بود را با کرم ماساژ 

 دادم. 

در اوج  او هم هیچ نگفته بود و فقط

 چشمانش عذرخواهی را نشان داده بود. 

اش را نادیده الحق که من هم عذرخواهی

 گرفته بودم!

ولی حقیقت این بود که من... هنوز هم از 

 ترسیدم! او می

ی درون های ناشناختههنوز از حس

اش، از های طوالنیحسینگاهش، از بی

اش... همانند اش و از گذشتهرحمیبی

ن موجود دنیا در نزد او ترسان تریپناهبی

 بودم! 

دانم درحال صحبت با و حاال هم که می

 مهیار بود! 



های بار خبر تهدیددانم اینمهیار... می

 آید! جدید است که به سراغمان می

چه سخت است وانمود کنم که تنم از ترس 

 لرزد! چه سخت... همانند بید نمی

صدای برخورد تلفن ماهان با دیوار و 

پیچد. مشخص شکستنش در گوشم می

است اوضاع خیلی خیلی خراب است که 

 ماهان به چنین روزی افتاده!

ی یک جنگ واقعی شایلی خودت را آماده

 بکن!

ات ات را پر کن... زرههای اسلحهخشاب

 را بپوش... و آماده باش بمان. 

 دانم که قرار است بمب باران شوم! می

را کردی، گویم تالشت ولی حداقلش می

 ات را به تن کردی. زره



تقصیر تو نیست که دفاعی جز این 

 نداری! 

با صدای برخورد ناگهانی در به دیوار، 

ی خشمگین پرم و با چهرهاز جا می

 ماهان مواجه شدم. 

به سمتم یورش آورد و من از وحشت در 

 خود جمع شده و جیغ کشیدم. 

 موهایم را گرفت و کشید. 

 انم گشاد شده بود.هم ترس و درد چشم

 چه مرگش شد؟! 

محکم به دستان تنومندش کوبیدم تا رهایم 

کند ولی فقط موهای خودم بیشتر کشیده 

 شد. 

سرش را نزدیک گوشم آورد و آرام 



 گفت:

 ی من پتیاره! گمشو بیرون از خونه -

خشک شده نگاهش کرده. صدای 

 های پر حرصش در گوشم بود. نفس

 گفت؟!چه می

 کرد؟! اش بیرون مینهمرا از خا

اما... او به من قول داده بود که بی سر و 

 پناهم نکند! چرا... چرا چنین کرد با من؟! 

دستش از دور موهایم که شل شد 

 اختیار به پایش افتادم! بی

 خاک بر سرت شایلی!

 بی عزت نفس! 

 بدبخت! 

 حقیر! 

تمام این کلمات نسبت به خودم در ذهنم 



وانی درک کنی که همه تآمد ولی... نمی

چیزت را به امید کسی از دست بدهی و 

 ناگهان... پشتت را خالی کند! 

با چشمان خیسم نگاهش کردم که بدون 

 ام زد! هیچ احساسی لگدی زیر چانه

 درد فکم امانم را برید. 

 چطور توانست؟! 

اش بیرون کرد، کتکم زد، مرا از خانه

 تحقیرم کرد! اعتمادم را خرد کرد! 

مگر... مگر او همان کسی نیست که به 

 گفت دوستت دارم؟! من می

نگذاشت خودکشی کنم تا خودش مرا 

 بکشد؟!

 دست مریزاد ماهان... 

 مرام! دست مریزاد بی



تن لرزانم را از جلوی پایش جمع کردم، 

مگر عاشقم نبود؟ آخر چه عاشقی 

 کند؟معشوقش را تحقیر می

 کس! هیچ

 او عاشقم نبود... 

 را گفته بود تا مرا وابسته کند...  این

تا قلبم را زجرکش کند و در آخر مرا 

 دور بیندازد! 

 انصافی! این است رسم نامردی و بی

ها در فکر مردی بودم که عاشقم سال

ام دهد و تمام این شود، از این بند رهایی

دیدم؛ حیف که ها را در ماهان میویژگی

  چشمانم دچار خطای دید شده بود!!

 ماهان خوب نبود، وجدان هم نداشت! 

رحمانه در فکر ضربه زدن به همیشه بی



من بود و من... من همیشه چشم پوشی 

 کرده بودم! 

آرام خود را عقب کشیدم و پر نفرت در 

 رحمش نگاه کردم. چشمان بی

ای از به سمت وسایلم روانه شدم و با کینه

 عمق وجود زیرلب گفتم:

 ان! کنم ماهنابودت می -

نشنید یا خود را به نشنیدن زد؟ مهم 

نیست، هر چه که هست من هشدارم را 

 دادم؛ اون گوش نکرد!

او بود که مرا... تهدیدم را... غرورم 

 را... و خشمم را نادیده گرفت! 

ولی... حاال آن کسی که در خیابان سرد، 

تنها با یک ساک رها شده بود من بودم؛ 



 نه او! 

ده بود، پولی نداشت، اویی که تنها رها ش

ای نداشت، طرد شده دوست یا خانواده

 بود و... و دختر بود؛ من بودم! 

ام را آری... این من بودم که تمام زندگی

ی پر از تبعیض درگیر اتفاقات مسخره

 بودم! 

 این من بودم که تنهای تنها رها شده بودم! 

 آری... آن که بدبخت بود من بودم، نه او! 

سرپناه گرمش بود،  اویی که در

اش طردش نکرده بودند و مرد خانواده

 بود، ماهان بود.

های سردم را به سمت صورتم دست

بردم، هوا آفتابی بود ولی سرما در عمق 

 جان خیابان فرو رفته بود. 



 ها درحال رفت و آمد بودند...ماشین

ام زیر بارید و تن خستهباران ریز می

 ود. شالق قطرات باران خیس شده ب

های هایم را با زبان تر کردم و با قدملب

ی خیابان لرزانم به سوی نیمکت گوشه

 رفتم. 

دخترکوچولویی با موهای باز، بلند و 

اش در حال دویدن بود. صدای فرفری

 اش لبخند روی لبم آورد. قهقهه

و حیف که مانند همیشه لبخندم روی لب 

 خشکید! 

ایسه کودکی خود را با آن دختر زیبا مق

 کردم. 

ات را جلو زد روسریپدر سرم داد می

 بکش! 



 ها بازی نکن! گفت با پسرمادر می

 گفت "بازی نکن!"رضا می

تر از آش آری... رضا همان کاسه ی داغ

هایم بود! همان کسی که بدتر به محدودیت

 داد! دامن زده بود و عذابم می

 آرام زمزمه کردم:

 من براش دریا شدم،  -

 پرید! برکه میاو با 

 من براش فردا شدم، 

 رسید! به گذشته می

 ما یه دنیا آرزو... 

 دید! او جلو پاش و می



سعی کردم گلوی دردناکم را صاف کنم تا 

 ام را پنهان کنم.بغض لعنتی

 صاف بودم، عین دشت! 

 ولی اون صادق نشد... 

 من براش عشق شدم! 

 ولی او... عاشق نشد...

 . شدم..غرق عشقش می

 یک دفعه، قایق نشد! 

 آی مترسک چشمات و وا کن! 

 گندمات و دزدیدن... 

 آی مترسک، سر صدا کن 

 که کالغا رسیدن... 



 ای مترسک، سر صدا کن 

 که کالغا رسیدن...

هایم شروع به باریدن کرد. به اشک

راستی که صدای خوبی داشتم و در 

 گلو خفه کرده بودمش! 

ه کرده هایم را در نطفه خفاستعداد

بودند... و حاال که استعداد حقیقی ام 

 را یافتم؟ حاال دیگر خانمانی ندارم!

خانمان که دختری تنها... ناتوان و بی

 در شهری غریب است! 

ی دردناک، زجرآور و پر چه جمله

 خطری! 

خبری از آسایش نبود... گویا لیاقت 

 ای آرامش را نداشتم! لحظه



دا زد و یک صسرم از درد نبض می

 شد:در ذهنم فریاد زده می

 حاال به کی... به کجا پناه ببرم؟! -

و ای کاش که پاسخی جز ناامیدی در 

 یافتم! ذهنم می

ناگهان ذهنم به سوی آقای ایکس پر 

اش راه کشید، ممکن بود مرا در خانه

 دهد؟! 

ولی چند لحظه بعد تمام امیدم ناامید شد. 

زیرا او حتی نامش را هم به من 

 گفت، چه رسد به...نمی

خواهی مطمئن از آن گذشته! از کجا می

های شوی که اون هم مانند مرد

هایی های بیرون... مردات، مردخانواده

که از مرد بودن، فقط نر بودت را بلدند؛ 



 نیست؟! 

از کجا مطمئنی که او هم مانند ماهان زیر 

گیرد و سپس به زمین پر و بالت را نمی

 کوبدت؟! نمی

کس و دانی؟ به این پی بردم که به هیچمی

 چیز اعتمادی نیست! هیچ اعتمادی!هیچ

توانستم اعتماد حتی به چشمانم هم نمی

 کنم! 

چیز مطمئن نبودم، ولی من به هیچ

ای جز اعتماد هم نداشتم! فقط چاره

ام را امتحان کنم توانستم شانس لعنتیمی

 و دیگر هیچ! 

از هم  ها رشته افکارم راصدای کالغ

 گسیخت و تمرکزم را به هم زد. 

با حرص سنگی از روی زمین زیر پایم 



برداشتم و به سمتش پرتاب کردم که از 

 جا بلند شد و پرواز کرد. 

عجیب بود که به کالغ هم حسادت 

 کردم؟! 

دانی... کالغ بال داشت... راحت آخر می

کند و کردند دل میهرجا که اذیتش می

 رفت! می

یی که رفته بود باب میلش اگر هم جا

 گشت! نبود، باز می

 ترسید... نوعان خودش نمیالاقل از هم

 دروغ چرا؟ 

الاقل به جرم دختر بودن در خانه حبس 

 شد! نمی

خانه... به راستی برای کسی همانند من، 

 ای هم وجود داشت؟!خانه



از جا برخواستم و مسیر باشگاه را پیش 

سی برای دیدن گونه شانگرفتم؛ حداقل این

آقای ایکس وجود داشت و در این سرما 

 ماندم. سرپناه در خیابان نمیهم بی

گفت و نهایتش چه بود؟ آقای ایکس نه می

 رفتم! من به سراغ آن دختر مهربان می

 جا... باز هم اعتماد بی

دانی؟ حداقل آن دختر، دختر بود! خب می

مرد نبود! مرد نبود که تن و بدنم از 

 ای تنها شدن با او بلرزد! لحظه

مانند ماهان مرد نبود که بخواهم با خود 

ی تکراری را مرور کنم "نفر این جمله

 سوم شیطانه!" 

 گویم؟دانی چه میمی

 بحث، بحث باورهایم است! 



بحث، بحث اعتماد نداشتن به اطرافیانم 

 است! 

توانست و همین دو مورد به تنهایی می

، چه رسد به منی فیل را از پا در بیاورد

 که...

منی که چه؟ منی که تنها و غریبم؟ منی 

ام؟ منی که بی سر و که دور انداخته شده

 پناهم؟! 

برای بار هزارم صورتم از سیلی کلمات 

 ام سوخت. بر گونه

ها در صورتم کوبیده هرلحظه واقعیت

ام کرد که به گریهشد و مرا وادار میمی

 شدت دهم. 

دن نداشت و فقط حال باران قصد بند آم

 کرد. تر از چیزی که بود میمرا خراب



لرزاند هایم را میسرمای هوا تا استخوان

که تاکسی بگیرم را و من حتی پول این

 نیز نداشتم! 

های باشگاه در جیب بندیتمام پول شرط

گفت به جای رفت و میماهان می

 ای که سر تو کردم! هزینه

کردم، م نمیمن حتی دو دو تا چهارتا ه

ام را با او صاف خیلی وقت بود بدهی

ی بلیطم را داده کرده بودم! او فقط هزینه

بود و در عوض همان به جز 

های بیلیارد، سر خودم هم نیز بندیشرط

 بست! شرط می

تر از من کجا گیرش تر و سادهاحمق

 آمد؟می

خیلی راحت و بدون گشتن دختری را 



 دهد!  یافته بود که به او سواری

 تازه... آن هم با منّتی تمام نشدنی!! 

زمان با از خودم حرصم گرفت و هم

هایم مشت محکمم مسرعت بخشیدن به قد

 را کف دست دیگرم کوبیدم. 

توانم بگویم شایلی احمق! به جرئت می

بار دیگر که... که تقصیر خودم است! این

مقصر خودم هستم که هرچه خواسته بود 

 م! به او داده بود

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد! 

آرام در باشگاه را باز کردم و با سری 

پایین افتاده داخل شدم. نینا مانند همیشه 

 جا بود. متعجب به سمتم آمد و پرسید:آن

 پس ماهان کجاست؟ تنها اومدی؟!  -



زبان ترکی را تا حدی فهمیده بودم، این 

هم لطف ماهان بود! یکی از هزاران 

 که در عوضش بدبختم کرده بود!لطفی 

کردم پوزخند زدم و درحالی که حس می

 یخ بدنم درحال باز شدن بود گفتم:

ماهان؟ دیگه از این به بعد خبری از  -

 ماهان نیست! 

 شوکه گفت:

 چی میگی شایلی؟ جدا شدید؟!  -

جایی که گفته بودیم نامزدیم پس از آن

 سری به معنای تائید تکوت دادم.

نی و ترحم به سمتم آمد و دستانش با مهربا

را برای در آغوش کشیدنم و مثال دلداری 

 باز کرد. 



اش را نداشتم پس فقط کوتاه در حوصله

آغوش گرفتمش و قبل از این که حرفی 

 بزند از آغوشش فاصله گرفتم. 

گذاشتم در حالی که ساکم را روی میز می

 نشستم پرسیدم:و می

وقعی که اون اون آقایی که اون شب... م -

پسر از پول دادن موقع باخت فرار کرد و 

اون آقا گیرش انداخت... اون آقا اسمش 

 چی بود؟! 

 شانه باال انداخت.

کس نمیگه ولی اون اسمش رو به هیچ -

 yمن گردنبندش رو دیدم که نوشته بود 

حتما اول اسمش با "ی" شروع میشه! 

 خوای؟ حاال برای چی اسمش رو می



شد با حالتی که مشخص میخیلی جدی و 

 مایل به جواب دادن نیستم گفتم:

دونی امشب میاد یا کارش دارم، می -

 نه؟! 

به سمت میزش رفت و درحال دستمال 

 ها گفت:کشیدن روی یکی از میز

دونم ولی احتماال بیاد چون هر نمی -

روزی از هفته رو هم که نیاد دوشنبه ها 

 رو قطعا میاد! 

ای رفته ممنون آهسته با ابروهایی باال

 زمزمه کردم. 

آمد... کاش که او خوب کاش که می

 بود... کاش! می

کاش او نیز مانند ماهان نامرد از آب در 



اش راه آمد... کاش مرا در خانهنمی

 داد!می

مهر به کجا ببین کار دختر حاجی بزرگ

 رسیده! باید دنبال جای خواب بگردد!! 

 دیگر؟  اماین بود آرزوی خوشبختی

 همین بود؟! 

 همین که لنگ جای خواب باشم؟

 دانم هدفم چنین چیزی بوده باشد! بعید می

 دانی چه چیزی را فهمیدم؟ می

فهمیدم که... آدم بدبخت هرجا که برود 

برد... و آدم بدبختی را با خود می

 بخت است!بخت هرجا برود خوشخوش

 این هم قسمت ما بود...

 ا بود... این هم حکمت زندگی م

ولی من همه چیز را رها نکردم تا به هیچ 



و پوچ قانع شوم! به همین آسانی قانع 

 تر شدن؟!شوم به بدبخت

 نه! هرگز! 

آقای ایکس جواب رد دهد به سراغ آن 

روم... اگر او هم جواب رد دهد دختر می

خوابم ولی منت شده باشد در خیابان می

 کشم! ماهان را نمی

بدبخت کنم و ماهان را  شده باید خود را

 کنم! کار را میزمین بزنم، این

جاست که... اگر من در بیلیارد مسئله این

سوزد... موفق شوم خواه ناخواه ماهان می

گیرد از حسادت و حسرت! و من آتش می

راضی از این آتش به راه افتاده در 

کنم تا طعم تلخ بدبختی رهایش می

 غریبگی با همگان را حس کند! 



برم و آرام دستم را به سمت ساک می

کنم. قاب عکس را بیرون بازش می

 کنم. کشم و با بغص نگاهش میمی

تنها کسی که هرگز از اون متنفر نشدم. 

هایم گوش تنها کسی که همیشه به حرف

داده بود... تنها کسی که آرامش را به 

کرد در این قاب عکس جانم تزریق می

 لعنتی حبس شده بود! 

 ی ابدی و بدون پایان! حبس

آرام خطوط روی صفحه را دنبال کردم. 

پر پیچ و تاب؛ در عین خطخطی بودن 

حالت و زیبا عجیب با صورتی خوش

 تناسب داشت...

گویم... تنها کسی که همیشه خودم را می

هایم گوش داده دوستش داشتم و به حرف



 بود خودم بودم!

روحم پر شد از خستگی... همه به 

 مبحوس بودند!  ایگونه

او در این خطوط منحنی و این قاب... من 

در نقاب خوشحالی... ماهان در نقاب 

 عاشقی... 

 خورد! ی ما عفو میو ای کاش که به همه

ها در مسابقه با دوید، عقربهساعت می

کردند تر مییکدیگر مدام حرکتشان را تند

 و آفتاب کم کم پشت ابرها قایم شد.

س بود. کلوب کم کم نفسم در سینه حب

درحال شلوغ شدن بود و من چشمم به در 

خشک شده بود تا او از آن در لعنتی وارد 

 شود! 

باالخره آمد... در باز شد و چشم من 



گویی ستاره باران شد. ولی... فکر قبول 

 نکردنش درحال دیوانه کردنم بود! 

های خشکم کشیدم و با زبانم را روی لب

ستم. باید باالخره تنی لرزان از جا برخا

زدم، باید خود را از منجالبی حرفم را می

که ماهان گرفتارم کرده بود نجات 

 دادم! می

با نگاهی سوالی منتظرم بود. دیدم که نینا 

به سمتش رفت و چیزی در گوشش گفت. 

 نگاه آقای ایکس رنگ تعجب گرفت. 

به خود جرئت داده و صندلی رو به 

از میز فاصله رویش را عقب کشیدم. نینا 

گرفت و سعی کرد خود را بی تفاوت 

 نشان دهد؛ هرچند چندان هم موفق نبود! 

نفسی عمیق کشیدم و تالش کردم 



جسورانه در چشمان تیزبینش خیره شوم. 

هایم را روی میز در هم قفل کردم و دست

با تمام جدیتی که از خود سراغ داشتم 

 گفتم:

تره دونم االن با خودت میگی این دخمی -

چرا اینقدر پرروئه ولی... خب... من 

 جایی رو برای موندن ندارم! 

یک راست سر اصل مطلب رفته بودم و 

 چشمان آقای ایکس درشت شده بودند.

 ادامه دادم:

خوام پیشت زندگس کنم! به جاش می -

کنم... هزینه ی خودم و جای بازی می

 خوابم رو میدم! 



 صدای پوزخندش را شنیدم. 

ای تیز در چشمانم چون تیغهنگاهش هم

رفت. بند دلم پاره شد، نکند بگوید فرو می

 نه؟!! 

 شایلی... شایلی بدبخت شدی!!

 نابود شدی... تباه شدی!

 با صدای بمش خیلی آرام گفت:

 مونی! جا میتو همین -

 خشکم زد. منظورش چه بود؟! 

 یعنی چه؟! 

 لبخندی زد و گفت:

 نگران نباش... فقط چند روز!  -

 گوید؟ منظورش چیست؟! چه می

سری در هوا تکان داد و با تک خنده 



 گفت:

کنم... من مثل ماهان نترس ولت نمی -

مالکی برادر مهیار مالکی که بهت بیلیارد 

 یاد داده نیستم! 

ی قلبی را به خود قلبم نزد و سکته

 نزدیک دیدم.

دانست چه کسی گفت؟! از کجا میچه می

 اده؟! به من بیلیارد یاد د

 نگاهم خشک لبخندش بود.

 توانستم به او اعتماد کنم؟ چگونه می

اویی که حتی نامش را نیز به من 

گفت و همه چیز مرا واو به واو نمی

 دانست! می

اش تکیه داد و دست به سینه به صندلی

شد. انگار نه انگار که مرا از کارهایش 



 مات و مبهوت کرده. 

 ... و مات!البته که بهتر از بگویم کیش

ریشش را آرام با نوک انگشت لمس ته

 کرد.

خوام اذیتت تعجب نکن... نترس نمی -

 کنم! 

 سر کج کرد و با لبخندی مرموز گفت:

 ام! من آدم خوبی -

 صورتش را مظلوم کرد.

 کنم! من که کسی رو اذیت نمی-

خشک شده و وحشت کرده نگاهش کردم. 

ت گویی الل شده و قدرت تکلمم را از دس

 داده بودم. 

 ناگهان بلند قهقهه زد.



 کرد؟ چه می

 کردم!درکش نمی

 منظورش از این کارها چیست؟! 

اش را طبعیبا صورتی که نهایت شوخ

 داد و با تفریح به من زل زد.نشان می

ای! دارم دستت قدر سادهدختر تو چه -

 ندازم! می

اخم کردم و نگاهم را به میز دوختم. 

 دی صمیمی نبود؟! هرچه که بود زیا

آن هم با فقط چند ساعت صحبت؛ شاید هم 

 کمتر. 

اش ای دختر ابله، پیشنهاد رفتن به خانه

 زنی؟ را دادی حاال حرف از راحتی می

به راستی که حالت خوش نیست شایلی! 

 کنی... فهمی چه میخودت هم نمی



 گویی...؟چه می

 دانم... نمی

ته از این پوچی و خالء محض درونم خس

 ام... شده

اگر شرایط دیگری داشتم قطعا از شدت 

رفتم و غرق گریه در اشک فرو می

شدم که چرا ماهان مرا پس زده ولی می

حاال تنها چیزی که مغزم توان حل 

 کردنش را دارد همین است و بس! 

توانم اجازه دهم فکر او جای خواب نمی

 را نیز از من بگیرد! 

 جای خواب... 

رزوهایم از پنت هاوس به چه زود سقف آ

یک زیرمین فقط برای جای خواب رسیده 

 بود! 



چه آرزوهایی که سقفشان روز به روز 

 تر نیامد! پایین

سعی کردم صدایم را صاف کنم که چندان 

 تاثیری هم نداشت.

خ... خب من این... این چند روز رو  -

 چی کار کنم؟ 

بار با پوزخندی ابرو باال انداخت و این

 و عذاب دهنده گفت: واقعی

کردی! تا همون کاری که تا االن می -

 بستی! کردی؟ شرط میکار میاالن چی

قدر سریع سراغ اصل خشکم زد، چه

 مطلب رفته بود!

 به نیشخندش عمق داد:

چیه؟ انتظار داشتی منم مثل اون جناب  -



دار باشم و برای اذیت کردنت بچه مایه

شایلی! من ی پایین شهر؟! نه برم یه خونه

منم! قرار نیست مثل رمانا چون از چشم 

و ابروت خوشم اومده مفتی راهت بدم تو 

 ام! خونه

 قدر روک بود؟! ماتم برد، چرا این

راستی... گفت... گفت ماهان برای عذاب 

 دادن من به آن خانه رفته بوده؟! 

 مبهوت دستم را به سر دردناکم گرفتم. 

 خدا لعنتش کند! 

 ند، الحق که روانیست! خدا لعنتش ک

با تمسخری که گویا تمامی نداشت ادامه 

 داد:

البته به من که مربوط نیست ولی به  -



گمونم ازش بر میاد شروع کنه به تهدید 

 کردنت با خانوادت و لو دادنت! 

 دروغ چرا؟

 قبول داشتم! 

دانستم که به زودی به قبول داشتم و می

کار آید و آید. به سراغم میسراغم می

 اش را تمام کند... نیمه تمام لعنتی

به آرامی مرا در منجالبی که خودش 

درست کرده فرو ببرد و شاهد مرگم 

 باشد! 

 به گمانم این مردک سادیسم دارد! 

خواست همین لحظه سرم را روی دلم می

 میز گذاشته و زار زار گریه کنم. 

 گویم...حقیقت را می

 ترسیدم!از آقای ایکس هم می



 هم مرموز است... او

 بینیست! او هم غیر قابل پیش

ترسناک است و از همه چیزم خبر دارد 

 ولی من؟

 دانم از او؟من چه می

جز یک حدس که شاید اول اسمش "ی" 

 داشته باشد! 

 داند...ام را میهمه چیز زندگی

ام خبردار ترین اتفاقات زندگیاز تازه

است و من...؟ حتی نامش هم برایم 

 است! مجهول

 سر تکان داد.

گریه کن... گریه کن... اشکالی نداره!  -

 کنم، راحت باش! من نگاهت نمی



کردم او زبانم به سقم چسبید. حس می

 تواند ذهنم را بخواند! انسان نیست، می

های خشکم کشیدم و زبانم را روی لب

 آرام لب زدم:

تو... تو داری ذهنم... ذهنم رو  -

 خونی! می

اد و از نینا که داشت روی سری تکان د

گذاشت تشکر میزش پیک مشروبی می

 کرد. 

 کمی لیوان را در دستش تکان داد و گفت:

خوای کار میبرای این که بدونم چی -

هات نگاه بکنی و حست چیه کافیه به چشم

 خوانی نیست! کنم؛ نیازی به ذهن



 خیره نگاهش کردم. 

کردم این مرد مرموز شدیدا چرا حس می

 نشیند؟! دلم می به

پیکش را باال رفت و سرش را از پشت 

 صندلی آویزان کرد. 

دونی... اون هم به چشمات نگاه کرد می -

که فهمید بهش چه حسی داری! منی که 

شناختمت با اون نگاهت بهش فهمیدم نمی

 توی سرت چه خبره! 

من هنوز هم درگیر آن "توی سرت چه 

 خبره" بودم! 

فت در قلبت، گفت در نگفت در دلت... نگ

 سرت! 

لبخند تلخی زدم و نگاهی به میز بیلیارد 



 انداختم. 

 ها گذشته... خیالش.. گذشتهبی -

 خیره نگاهش کردم. 

این حس عجیب، ترسناک و در عین حال 

زیبا چه بود که با نشستن رو به رویش به 

 من دست داده بود چیست؟! 

سیگاری از جیبش در آورد. فندکش را 

 ر دست گرفت و روشن کرد. نیز د

هایش خیره به فندکش ماندم. مانند لباس

 داد:سیاه بود. حسی که به من می

بو مردی با پیک ویسکی و سیگار خوش

های مشکی و مارک که در بار و لباس

قدیمی به میز تکیه داده و سیگار دود 

 کند! می

کردم دردی در دل دارد که سعی حس می



.. و این در پنهان کردنش دارد.

 ترین بخش آشنایی با هر کسیست!دردناک

 آرام از روی صندلی بلند شدم.

 حتی نگاهش را هم به سویم بر نگرداند.

 اش برایم عجیب بود...این خونسردی

 خیلی عجیب! 

هایش در عین غریب بودن عجیب رفتار

 نشستند. به دل می

توانستم فکر چیز نمیولی فعال به هیچ

زده! فعال از ترس ضربان کنم، فعال ماتم 

 زند! قلبم تند شده و تمرکزم را بهم می

ترس از لو رفتنم؛ ترس آمدن رضا به 

همراه ماهان؛ ترس بد بودن آقای ایکس؛ 

ترس از دست ادن پدر یا مادرم برای 

 آبرویی به بار آمده...! بی



 ها و هزاران ترس دیگر! ی اینهمه

 ام.من با ترس به دنیا آمده

انم با خیال راحت نفس بکشم؛ باید تونمی

 همیشه در عذاب باشم. 

ترس ناراحت کردن پدر یا مادر؛ کتک 

ام و خوردن از رضا؛ عقب رفتن روسری

نگاه هیز مردان در کوچه و خیابان؛ رفتن 

 آبرویی که از آن متنفر بودم...

ها به تنهایی توان این را داشت ی اینهمه

بگیرد که خواب و خوراک را از هرکسی 

و من چقدر سگ جان بودم که دوام آورده 

 بودم! 

به سمت میز بار قدم برداشتم و منتظر 

ماندم نینا به سمتم برگردد. نیاز به کمی 

سکوت و استراحت داشتم ولی در کلوب 



 ای برپا بود که اصال بماند! لعنتی همهمه

با حرص در موهایم چنگ زدم و به 

 حرف او فکر کردم.

 .گفت..راست می

همه مدت ماهان را خوب بعد از این

ها دانستم به این سادگیشناخته بودم! می

اش با آن مغز مریض و افکار پوسیده

 دارد! دست از سر من بر نمی

 آید...باالخره به دنبالم می

دانم ولی مطمئنم با رضا یا تنهایش را نمی

 آید! که به قصد آتش زدن می

 کنم...نابودش می

گذارم با خود بگوید نمی مانند خودش؛

عرضه بود"! من او "خوب شد دختره بی

گونه که سوزانم! همانرا در یخ سرد می



از یخ انتظار سوزاندن نداری ولی 

 سوزی!می

او از من انتظار ویران کردن ندارد، 

 جاست!انتظارش بی

کنم... حتی به قیمت من تخریب می

 نابودی خودم! 

سوختن سوزانم حنی به قیمت من می

 خودم. 

 دهد... ام را میتاوان دل شکسته

 گیرم! خودم تاوان می

 نینا باالخره به سمتم برگشت. 

با صدایی گرفته که خودم هم از 

 اش جا خوردم گفتم:گرفتگی

 حامد کجاست؟  -



صاحب کلوب؟ تازه اومده رفته پیش  -

 میز بیلیارد آبیه. 

 "ممنون" آرامی زمزمه کردم. 

میز گرفتم و به سمت جایی  ام را ازتکیه

 که اشاره کرده بود رفتم. 

نیم نگاهی به آقای ایکس که هنوز با 

سیگارش در خلسه بود انداختم و پوزخند 

 زدم. 

ی ی سوختهبندم او نیمهشرط می

سیگارش را از جان من عزیزتر 

 دانست! می

نگاهم را از او گرفتم و به حامد که 

زد موهای خرمایی رنگش را باال می

 دوختم.

رسید، تا اینجا که مرد خوبی به نظر می



 خوب بود! 

منتظر ماندم تا بگو و بخندش با افراد 

 کنارش تمام شود. 

که کارم را بگویم سری به معنای این

 تکان داد. 

 سعی کردم لحنم تاثیرگذار باشد:

اجازه میدی چند شب توی انباری اینجا  -

بخوابم و به جاش هر شب هرچیزی که 

 ردم رو بدم بهت؟! ب

 جای تامل نداشت!

کرد؛ من بودم مکث هم قطعا باید قبول می

 کردم. نمی

گونه ام اینفکریو البته که همین بی

 اسیرم کرده بود! 

آرام سرش را کج کرد و به چشمانم خیره 



 شد. 

 سر تکان داد. 

 اوکی؛ قبوله!  -

 چقدر سریع پاسخ داد! 

 بلند صدا زد:

 نینا!  -

ا عجله به سمتمان آمد و با احترام نینا ب

 پرسید:

 بله آقا؟  -

 اش از من گفت:بدون گرفتن نگاه خیره

 انباری رو برای شایلی آماده کن.  -

سری تکان دادم و موهای سرکشم را که 

ریختند پشت گوش مدام در صورتم می

 زدم.



با کفشم روی زمین ضرب گرفتم و 

 خواستم رو برگردانم که با حرفش ناچار

 سرجا ثابت ماندم.

 راستی!  -

قدمی نزدیکم شد و با نیشخندی مرموز 

 گفت:

اگه بگم با یه نفر بازی کنی حق نداری  -

 قبول نکنی! 

گیج سر تکان دادم و به سمت میز خالی 

رفتم و منتظر ماندم ببینم چه کسی حاضر 

 شود. به بازی با من می

 شدند و خالی...ها پر میپیک

 ه خالی. دوباره پر، دوبار

آی عالم در زمان کودکی با خود فکر 



ها چیست دیگر؟! ولی بعد که کردم اینمی

خود با همراهی ماهان مزه کردم دیدم 

اند و چیزی نیست... زیادی بزرگش کرده

 ای به بار آمده بودم! من زیادی عقده

 حقیقت همیشه همین بود. 

کردم هر آنچه من در خیاالتم فکر می

نقص رم خیلی ناب و بیاش را داعقده

 است! 

 ولی این نبود... 

ها هم برای من تنها خوب قدرترکیه آن

 نبود!

قدر ها هم به دلم حجاب بودن آنبی

 نشست! نمی

کردم دوستم بودن با پسری که گمان می

 قدرها هم خوب نبود!دارد آن



اشک در چشمانم حلقه زد، او واقعا مرا 

 خواست! نمی

 وغ بود؟یعنی همه چیزش در

 یعنی دوستم نداشت؟! 

قدر کم بود که ارزش عشق دروغینش آن

 با یک تلفن رهایم کرد؟! 

رها؟ بهتر از بگویم مانند زباله مرا تک 

اش به بیرون و تنها در غربت از خانه

 پرت کرد! 

اشک حلقه زده در چشانم آرام روی 

ام لغزید و به دنبالش قطرات بعدی گونه

 به راه افتادند. 

هایم م را پایین انداختم تا اشکسر

خواست کمی تنها مشخص نباشند. دلم می

قدر زار بزنم تا جانم باال بیاید! شوم و آن



پیچید و مدام از درد تیر دلم در هم می

 کشید. می

 در این بلبشو همین را کم داشتم! 

هایم کشیدم و از جا آرام دستم را زیر چشم

 برخاستم. 

ی کسی فرو ینههمین که برگشتم در س

 رفتم. هین کشیدم و با ترس فاصله گرفتم. 

 صاحب باشگاه بود.

سرم را پایین انداختم و خواستم از کنارش 

 رد شوم که مانع شد. 

آرام و کسل سرم را باال آوردم تا بگوید 

 چه کار دارد. 

کرد، درد دلم اعصابم را زیر و رو می

 اخم ریزی روی صورتم نشست. 



 ن لطافت گفت:خیلی جدی و بدو

 با اون یارو بازی کن!  -

 جهت نگاهش را دنبال کردم و به... 

 خدایا نه!

 با آقای ایکس؟!

قدر مرموز بود که حتی شک او... او آن

داشتم بتوانم چند دقیقه در بازی با او دوام 

 بیاورم! 

 بهت زده نالیدم: 

 لطفا نه!  -

با تهدید در چشمانم خیره شد. در خودم 

 گفت: جمع شدم و

مثل اینکه درست متوجه شرط موندنت  -

 نشدی!!! 



خشمگین فکم را روی هم فشردم و خیره 

 در چشمانش گفتم:

 الاقل راه رو باز کن برم دستشویی.  -

ای از موهای آزادم پوزخندی زد و شاخه

 را دور انگشتانش پیچید. 

 از خودم و او حس انزجار گرفتم! 

تونی هر کنی، بعد مینه! اول بازی می -

 جا خواستی بری! 

سرم را با خشمی غریب و غیر قابل 

اش وصف عقب کشیدم و در چشمان یاغی

 خیره شدم. 

خواست مشت محکمم را در دلم می

اش بکوبم. البته که صورت عملی

هایش به من مربوط نبود ولی واقعا عمل



زد که همچون روی اعصابم قدم می

 دختران آرایش کرده بود! 

گفتم؟ داشتم من داشتم چه میخشکم زد. 

ی فردی کردم؟ راجع به عقیدهقضاوت می

 دادم؟ دیگر نظر می

ام خاک بر سر من! چرا شبیه به خانواده

 رفتار کردم؟ 

کرد. من در دلم احساس گناه سنگینی می

 هم کم گناهکار نبودم. 

من هم دل شکسته بودم... من هم مظلوم 

م بد بودم و حقم را نگرفته بودم. من ه

بودم... من هم بدی کرده بودم... به خودم، 

به دخترانی که منتظر بودند ببینند من 

ها هم خود را از شوم یا نه تا آنموفق می

 اسارت نجات دهند! 



هایم را به یاد آوردم. باز هم قضاوت

کند! گفتم این چه پسریست که قمار میمی

اش چگونه افسارش معلوم نیست خانواده

 ده بودند که این شده و حاال... را رها کر

حاال! اکنون، در این لحظه، به یاد آوردم 

برادرم سر قمار دود و مانمان را به باد 

داد... همچنین من، در کلوب ایستاده بودم 

 کردم!هایم قمار میو سر بازی

هایم را درگوشت دستم فرو با خشم ناخن

 کرده و دندان روی هم ساییدم.

 فشرده و بازم کردم.  چشمانم را روی هم

 باشه!  -

خودم نیز از صدای رسا و خشمگینم 

تعجب کردم ولی وقت تجعب و 

خواستم هرچه حیرت زدگی نبود. می



زودتر با آقای ایکس بازی کنم و به 

سوی دستشویی لعنتی بروم تا کل 

 لباس هاین به لجن کشیده نشده! 

به سوی میز بازی عقبگرد کردم و 

تم. دردی موذی آرام چوب را برداش

زیر دلم پیچیده بود و مرا وارد 

کرد همان چوب را در حلقوم می

 صاحب باشگاه فرو کنم.

با حرص بیشتر به چوب چنگ زدم و 

به حامد که گویی داشت آقای ایکس 

کرد با من بازی کند، نگاه را قانع می

 کردم.

متوجه نگاه بی حس آقای ایکس شدم. 

 سد!شناانگار نه انگار که مرا می



 هیچ حسی!بی

 قدر سرد...همان

 قدر پر قدرت... همان

 قدر پر جذبه و جدیت!همان

توانست در لحظه چنین چگونه می

 قلبش را خالی از حس بکند؟! 

ای شایلی احمق! تو هم باید یاد 

بگیری اگر با ماهان رو به رو شدی 

 چنین برخوردی داشته باشی!

صدایی در سرم یادآور شد که هنوز 

های ساده لوح در فکر ماهان ند احمقهمان

 هستم! 

دانم احتماال به آقای حتی حاال که می

ایکس ببازم و نمی توانم کاری برای 



 ام بکنم! درد لعنتیدل

آه عمیق و دردناکی کشیدم. منتظر ماندم 

 تا آقای ایکس هم چوبش را بردارد. 

ی لبش را برنداشته بود و سیگار گوشه

م نگاهم را از توانستمن چگونه می

 جذابیتش بگیرم؟! شدنی نبود! 

آرام چوب را در دستم جا به جا کردم و 

نگاهم را با دقت به توپ دوختم. درد 

موذی زیر دلم هرلحظه بدتر و شدیدتر 

 شد، تمرکزم درحال بهم خوردن بود.می

ناگهانم دردم بیشتر شد و چوب خیلی 

هوا به توپ خورد. خشکم زد! آقای بی

کار بود اگر با د یک احمق تازهایکس بای

 شرایط پیش آمده برنده نمی شد! 

نگاه حامد طوری بود که انگار قصد 



بریدن سرم را دارد. کجای کاری جناب؟ 

من از زیر چاقوی رضا فرار کردم، البته 

 در خوابم!

سکته کردم! سکته برای یک لحظه بود؛ 

ی غریبه و مجهول تازه بیاد آوردم چهره

 ی نبود جز... آقای ایکس! در خوابم کس

ای که... که آقای ایکس همان خواب لعنتی

 نجاتم داد و ماهان مرا فروخت!

حقیقت همین بود و کاش زودتر به تعبیر 

 اندیشیدم! این خواب لعنتی می

باخت داده بودم و این دیکر برایم اهمیتی 

دانستم آقای ایکس نداشت، حداقلش می

 مراقب من است! 

ی آخر نجاتم ولی فقط لحظهمراقبم است 

 دهد! می



دانستم حامد پول باختم را از حلقومم می

بیرون خواهد کشید پس ناامیدانه به 

 هایم خیره شدم.کفش

با صدای هو کشیدن جمعیت ترسیده سرم 

ای موجه شدم را باال آوردم و با صحنه

 که...

خشکم زد! ماتم برد! غیرقابل وصف 

ابلم خیره شدم بود... ناباور به تصویر مق

 و بغض کردم. 

 اشک به چشمانم هجوم آورد. 

 با این حجم از انسانیتش چه کنم؟! 

که من بدهکار نشوم باخت به خاطر این

 داده بود! 

حامد هم ناباور بود، انتظارش را نداشت؛ 

 کس انتظارش را نداشت!هیچ



نظیرترین فردی بود که تا به حال او بی

ود و حاال به ام کرده بدر بازی همراهی

 خاطر من از عمد باخته بود! 

 این بازندگی نبود...

این آخر آخر بردن بود؛ بردن دل من! نه 

که عاشقش شده باشم، نه! ولی چگونه این 

 همه خوبی را در دلم جا ندهم؟!

بغض ِخر گلویم را چسبید و من فقط 

ام به او زل بزنم توانستم با چشمان پر شده

 و ماتم ببرد. 

افراد دورمان متفرقه شدند و حامد کم کم 

 هم برای کشیدن سیگاری به حیاط رفت. 

هرچند برایش فرقی نداشت اینجا یا 

ی کسی را حیاط، مشخص بود حوصله

 ندارد.



با گرمی دستی روی کمرم ترسیده و 

شوکه به کسی که کنارم ایستاده بود نگاه 

کردم. آقای ایکس بود ولی این دلیل 

ه بدون اجازه روی شد بابت دستش کنمی

 کمرم آمده بود ناراحت و دلخور نشوم! 
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سوالی و کمی شاکی نگاهش کردم، هنوز 

 هم نگاهش بدون هیچ حسی بود. 

 دختر!  wcبهتره زودتر بری  -

حیرت زده نگاهش کردم. فهمیده بود؟ 

ام نکند لباسم خونی شده؟! متوجه نگرانی

که برگردم و به لباسم زل شد و قبل از این

 بزنم لبخندی زد و گفت:

نگرانش نباش، کار بدی نکردی که  -

 نگرانی و در ضمن... 



نگاه گیرا و جدابش را در چشمانم دوخت 

 و ادامه داد:

ی کوچولو... لباست تمیزه، فقط یه لکه -

خوای کسی متوجه بشه اگر هم واقعا نمی

 تونم پشت سرت تا انباری بیام. می

ام را در چشمانم ریختم ام سپاسگزاریتم

و با قدردانی نگاهش کردم. او واقعا 

 "مرد" بود! 

ها او برعکس رضا و ماهان و امسال آن

چیزی جز نر بودن را از مرد بودن 

 فهمیده بود! 

ام بود تا کاش کسی همچون او در زندگی

 جا نکشد... کاش! کارم به این

مزمه سرم را در یقه فرو بردم و آرام ز



 کردم:

 میشه پشت سرم بیای؟  -

بی حرف به دنبالم راه افتاد و من با عجله 

 با ساکم به دستشویی رفتم. 

که در را ببندم خیلی محترمانه قبل از این

 در چشمانم خیره شد و پرسید:

پدبهداشتی همراهت داری؟ اگه نداری  -

بگو برم بگم نینا بیاد بعد برم برات 

 بگیرم. 

 جا؟ قربان قد و باالیت مرد! جنتلمنی تا ک

 با لبخند لب زدم:

 خواد دارم. نمی -

 برای اولین بار دستپاچه شدنش را دیدم!

 ام... باشه خب... پس من میرم...  -



دستانش را در هم قالب کرد و هول کرده 

از من فاصله گرفت. چه بامزه هول کرده 

 بود! 

دانم هول کرده بود یا نه چون البته نمی

هایش یه خاطر ام از واکنشکدهیچ

 رسید! دستپاچه شدن به نظر نمی

 خدا شفایم دهد. 

در دستشویی را بستم و با درد به در تکیه 

داده و روی زمین نشستم. هنوز هم 

چیز به خاطر پرت کردن حواسم بود، همه

 دانم! می

دانم که هنوز ذهنم درگیر خوب می

رفتنش است. رفتن که نه، در اصل 

 دن من! بیرون کر

وجدان حتی نگفت برای چه مرا نامرد بی



 کند!بیرون می

حتی نگفت چرا و به چه علت نه گذاشت 

ی اول خودم با پای خودم بروم و نه دفعه

 ام زد! دست رد به سینه

فقط همانند گاوی که دستمال قرمز ببیند 

چسبم حمله کرد و همه به زندگی بسی دل

 چیز را به خاک و خون کشید!

هایم را پس ف دست دردناکم اشکبا ک

 زدم. 

صورتم ِکی خیس شده بود؟ مهم نیست... 

 دهد؟ چه کسی اهمیت می

اش خیره دستم را پاینن آورده و به سرخی

 شدم.

آنقدر محکم چوب بیلیارد را در دست 

 گرفته بودم که دستم سرخ شده بود. 



های تیزش را در گلویم فرو بغض چنگال

 ردنم را نداشت. برده بود و قصد رها ک

سرم سنگین و دردناک شده بود و این 

ام شده بود پارازیت درد لعنتیمیان دل

 ها و مشکالتم! میان تمام دغدغه

دستم را محکم روی دهانم فشرده و داد 

 زدم. جیع کشیدم. 

 گریه کردم. 

 ناله و مویه کردم. 

 هیچ نشد! 

اش هم نگزید که در این هیچ کس کک

یک کلوب، یک دختر دل  میان، در توالت

ی قلبش در های خرد شدهشکسته با تکه

رحمی دست، در حال زار زدن از بی

 زمانه است! 



 کنم! باشد من اعتراف می

من بدجور شیفته و شیدای ماهان شده 

 بودم! 

 بدجور... شدیدا زیاد!

 ولی دست خودم که نبود!

 بود؟ 

کنم در عاشق شدن من که فکر نمی

 م داشته باشم! اختیاری از خود

من عاشق بودم... عاشق او... عاشق اویی 

 اش...!که نبود... عاشق جای خالی

 هایش در وقت نیاز... عاشق نبودن

 هایم از سوی او... عاشق طرد شدن

من عاشق هر چیزی بودم که به او ختم 

 شد!می

دختر حاجی کارش رسیده بود به التماس 



 کردن؟ 

 ! مانند یک بیمار مازوخیسمی؟

داد؛ کاش خدا به حرف مادرم گوش می

 کشت!کاش مرا می

 شاید هم...

شاید هم خدا به حرف مادرم گوش کرده و 

 زلیلم کرده! 

 خدایا... تو دیگر چرا؟

دانی در این میان، در بین هشت تو که می

میلیارد جمعیت از بندگانت هیچ یک 

خواهند مرا دوست داشته و یا حتی نمی

 تحمل کنند. 

 ه عدالتیست؟! این چ

عدالتت این است که دختری را ناخواسته 

 در دامان مادرش بگذاری؟



دختری که هم فرزند ناخواسته و هم 

 "دختر" است؟! 

ها دانستی این بندگانت دخترتو مگر نمی

 کنند؟ را پرپر می

شد اگر فقط من پسر چه از تو کم می

 بودم؟می

اگر من هم مانند ماهان از خودم خانه و 

 دگی داشتم؟زن

اگر من هم مانند رضا دوست داشته 

 شدم؟می

شد که شد؟ چه چیزی از تو کم میچه می

ی بدبخت و حتی نخواستی راحتی بنده

 ات را ببینی؟ چارهبی

 خدایا... 

 ی لمس تنم را داده بودم! من به او اجازه



 او مرا رها کرد!

 با تنی که دیگر پاک نیست... 

های کثیف و ستبا تنی که غرق نجاست د

 شرم او شده! بی

 خواستم... من نمی

 ای در کار نبود ولی...رابطه

 ولی حس خوبی به گردنم نداستم! 

تر بود، با لمس گردنی که از مو باریک

دستان او نجاست را در آغوش کشیده 

 بود! 

 هایم متنفرم... از سرشانه

ام رقصیده هایش روی شانهزمانی که لب

 بود...

ه چشمان هیزش وجب به وجب زمانی ک

 تنم را اندازه گرفته بود... 



حالم از تنی که طلوع خورشید را در 

 خورد... آغوش او تماشا کرده بود بهم می

 از خودم،

ام از خود ساده لوح، احمق و بیچاره

 های وجودم! متنفرم! با تک تک سلول

 کردم تقصیر من است...حس می

او رو  مقصر من هستم، من مقصرم که به

 دادم، من مقصرم که لبخند زدم... 

ی من مقصر تک تک اتفاقات روی کره

 زمینم!

ی زاینده رود اصال خشک شدن رودخانه

ی ارومیه هم تقصیر من است... و دریاچه

اش گردن های ناموسی همهاصال قتل

 من... 

تر از دیوار من پیدا نشده که دیواری کوتاه



 همه چیز تقصیر من افتاده! 

ا بغض به دستبندم خیره شدم. ماهان ب

 برایم خریده بود. 

 ها نبود، هیچ نگفته بود. مانند فیلم

فقط در سکوت دستبند چرمی مشکی را 

 دور مچم بسته بود و لبخند زده بود. 

 البته... 

دانم لبخند فقط کمی لبش کج شده بود، نمی

 شود یا نه! محسوب می

 ماهان... 

 .. عاشقت بودم! هایم.با تک به تک سلول

شاید هنوز هم باشم ولی حداقلش سعی 

 کنم دوستت نداشته باشم!می

حداقلش این اینکه دیگر از پول تو را 

 ام...خوردن خسته شده



 خواهمت! دیگر نمی

دیگر دوستت ندارم... دیگر قلبم از 

 شکسته شدن به دست تو خسته شده!

 آرام به سقف نگاه کردم. 

 یز نیست. دیگر وقت تلف کردن جا

آرام دستم را به دیوارگرفتم و با درد از 

 جا بلند شدم. 

کشید بعید بار دیگر دلم چنین تیر مییک

توانستم خودم را برای جیغ دانم میمی

 کشیدن مهار کنم!

 از جا بلند شدم.

 توانستم جا بزنم! دیگر هیچ وقت نمی

 تا به حال سرم مانند کبک زیر برف بود! 

به بعد وارد بازی دیگر از اینجا 

 شدم...می



 بازی واقعی! 

 ام را باز کردم. زیپ کوله

هایم نقش ناخواسته لبخندی پلید روی لب

 بست.

 احمق بودن بس است! 

آرام سه بسته پول را در کیف لمس کردم 

و باال آوردم. کنار صورتم گرفتم و در 

 ها خیره شدم. آیینه به خودم و پول

تصور کردم که  آرام با لبخندی پر ترحم،

 بینم.به جای خودم در آیینه ماهان را می

چیه پسر کوچولو؟ االن حتما داری  -

کنی تا ات رو زیر و رو میخونه

 هات رو پیدا کنی! پول

 ای متفکر به خود گرفتم.قیافه

 عه! راستی اینا پوالی خودمه، نه تو!  -



 زیر خنده زدم.

ت البته... یکم بیشتر از پوالی خودم از -

 زدم! 

 هایم را به ظاهر مظلومانه جلو دادم.لب

 ناراحت نشدی که؟ آقاییم! آقا ماهانم!  -

 بلند قهقهه زدم. 

ام جایش را به خشم داد. از کم کم خنده

 های کلید شده غریدم:بین دندان

تاوانش رو پس میدی ماهان... پس  -

 گیرم ازت! می

لبخندی به تصویر درون آیینه زدم. من 

 ودم، دیگر من سابق نبودم. همین ب

از این تغییر، از این شخصیت جدید 

 خوشم می آمد، محکم بود، قوی بود. 



ها ارزشش را داشت، حتی... ی اینهمه

 حتی اگر این شخصیت جدید دزد باشد! 

حتی اگر پاک نباشد، حتی اگر کثیف و 

 بی رحم باشد!

آمد، از این شخصیت جدید خوشم می

گذارد سرش ست، نمیلوح و احمق نیساده

 را کاله بگذارند! 

شویی رفتم و سعی با لبخند به سمت دست

 کردم مغزم را خالی کنم. 

با حالی که حاال بسیار تغییر کرده بود به 

سمت میز کنار حامد رفتم اما همین که 

 خواستم بنشینم دستی مرا به عقب کشید. 

هنگ کرده به آقای ایکس که دستش را 

 شته بود نگاه کردم. اش گذاروی بینی

 ام منتظر توضیح بودم. با چشمان گرد شده



به سمتی نگاه کرد. رد نگاهش را گرفتم 

 نینا بود اما مردی کنارش ایساده بود. 

آن مرد... آن هیکل چهارشانه و قد بلند، 

 آن موهای رنگ شده... نشانی ماهان بود! 

 به دنبالم آمده بود...

 ود. هایش شده بمتوجه نبودن پول

آمده بود تا خوشی چند دقیقه پیشم را 

 کامال تخریب کند! 

 بی اختیار نفس در سینه حبس کردم. 

نگاهم به اقای ایکس افتاد که با نگاهی 

 ام بود. خاص خیره

 چرا انقدر ترسیدی؟  -

 گیج نگاهش کردم.

 هان؟! آم... نه نترسیدم... چیزه...  -



م ابرو باال انداخت و منتطر به دهانم چش

 دوخت. 

 هول کرده ادامه دادم:

پرسی؟ تو چرا اصال... اصال چرا می -

 من و آوردی این گوشه؟ 

هایش را جلو داد و بدون هیچ ابایی از لب

 که من باورش نکنم گفت:این

چون تازه باهاش کات کردی، شاید  -

 خواستی ببینیش! نمی

 دهانم از این همه درک باز مانده بود. 

نا ممکنه بهش بگه که من اما... اما نی -

 اینجام! 

 لبخند زد.

 نگرانش نباش.  -



 اش جدی شد.ناگهان چهره

البته اگه فکرم درست بود االن نباید  -

 ترسیدی! می

 گویم... فهمید دروغ میباهوش بود... می

شایلی... راستش را بگو که الاقل جای 

 خوابت را از دست ندهی!

نکه اون م... میشه بعد از اینکه... ای -

 رفت؟ 

 پر صالبت و تحکم گفت:

نه! همین حاال میگی تا نرفتم و دیگه  -

 پشت سرمم نگاه نکردم! 

ای رحم در شوکه به اویی که ذره

چشمانش نبود نگاه کردم. واقعا دلش 

 ام نسوخت؟برای چشمان پر شده



 احمق... معلوم است که نه! 

نه رضا، نه مادرت، نه پدرت، نه 

برای تو دل نمی  کسماهان... هیچ

 کس! سوزاند دختر... هیچ

 آرام سرم را باال و پایین کردم. 

 مرگ یک بار شیون هم یک بار!

 لب گشودم و با بغض گفتم:

 ازش دزدی کردم!  -

 رنگ نگاهش عوض شد... 

طوری که انگار آقای ایکس همیشگی 

 نبود... 

 مات و متحیر لب زد:

 چ... چی؟  -



 کرد: وار زمزمهبا خود دیوانه

ازش دزدی کردی... ازش دزدی  -

کردی... تو هم دروغگویی... تو هم پول 

 پرستی... 

 اشکم چکید. 

قدمی به عقب برداشت و انگار که بند دل 

 من برید!

با بغضی که درحال خراش دادن گلویم 

 بود گفتم:

بندی به من... پولی که سر هر شرط -

گرفت رو ازش زدم! اون زور ازم می

مانع این شد که حتی توی ایران گولم زد، 

سر پناه داشته باشم! حقش بود بدبختش 

که یه درصد کوچیک کنم، نه این

 هاش که مال خودمه رو بردارم! ازپول



 چشمانش مثل همیشه سرد و خالی شد. 

با تمسخر سر باال انداخت و من دست 

ام را به سختی کنترل کردم که مشت شده

 در فکش نکوبم. 

خوای بری، برو؛ تو هم میحاال اگه  -

یکی مثل همه، چه فرقی داره که تو رفته 

باشی یا ماهان یا سپهر یا حامد یا ترانه؟ 

همه میرن و یه نگاه هم به پشت سرشون 

 اندازن! نمی

گفتم تو برو، ولی خود به او پشت کردم و 

وقتی دیدم ماهان دیگر نیست خواستم به 

 سمت نینا بروم. 

پشت کشیده شد و ناگهان بازویم از 

 نزدیک بود تعادلم را از دست بدهم. 

صدای پچ پچ آقای ایکس در گوشم همراه 



 گفت:با نفس گرمش حس شد که می

 زنم...! من زیر قولم نمی -

ای بعد بازویم آزاد شد و من لحظه

 گر رفتنش شدم. نظاره

دستی رو بازوی کمی دردناکم کشیدم 

 و لبخند پلیدی زدم.

 ه بد نبود، بود؟!کمی بد شدن ک

برای شرایط من، بهترین کار بد شدن 

بود؛ دیگر هیچ چیز چاره ساز این 

ام های گذشتهها و احمق بازیبدشانسی

 نبود.

که دهان به سمت نینا رفتن و قبل از این

خواهم باز کنم خودش فهمید چه می

 بپرسم. 



دونستم دوست نداری فعال با ماهان می -

دونی م بخوای میرو به رو بشی، اگر ه

 کجا باید ببینیش پس لو ندادم که اینجایی. 

 با قدردانی نگاهش کردم. 

 ام درست بود. حرفش جدا از بحث دزدی

خواستم ماهان را ببینم و یا من دیگر نمی

 صدایش را بشنوم.

برای من همیشه سه نقطه "..." حرفی پر 

مفهوم بوده، منظورم مواقعیست که 

 خوانم. داستان می

ای به ماهان و حاال اگر به من بگویند نامه

توانم بنویسم بنویس، تنها چیزی که می

 این است:

 ولی من به تو تکیه کرده بودم... -

ی هزاران این سه نقطه خالصه شده



دار بود... همه چیز صفحه حرف بغض

 از "دوستت دارم" به "..." رسیده بود. 

کرد... ولی برای شاید ماهان درکش نمی

ن این اتفاق پر از درد و ناباوری بود، م

ناباوری ناشی از شکستن قلب و 

 غرورم...

 درد قلب و شکمم تمامی نداشت.

اند تا گویا کائنات دست به یکی کرده

 ویرانم کنند.

برای اولین بار شنیدم که در کلوب آهنگ 

 اند!ایرانی و آن هم غمگین پخش کرده

تر نخواهند حال بدم را داغاها مینامرد

 کنند؟ 



 آهای خبردار

 مستی یا هشیار

 خوابی یا بیدار

 خوابی یا بیدار 

 تو شب سیاه

 تو شب تاریک

 از چپ و از راست

 از دور و نزدیک 

 یه نفر داره

 جار میزنه جار

 آهای غمی که

 مثل یه بختک

 رو سینه ی من

 شده ای آوار 



 از گلوی من

 دستاُت بردار

 دستاُت بردار

 از گلوی من

 مناز گلوی 

 دستاُت بردار 

قدر از بغص گلویم را خراش داد، چه

ی ام! ترکیه همسایهکشورم دور شده

گونه ایران است ولی قلبم را چه کنم؟ چه

قلبم را تسکین دهم که دیگر در کشور 

 خویش نیستم؟ 

 کوچه های شهر

 پُِر ولگرده

 دل پُِر درده



 شب پر َمرد و

 پُِر نامرده 

 آهای خبردار

 آهای خبردار

 باغ داریم تا باغ

 یکی غرق گل

 یکی پُِر خار 

 مرد داریم تا مرد

 یکی َسِر کار

 یکی َسِر بار

 آهای خبردار

 یکی سر دار 

 توی کوچه ها

 یه نسیم رفته



 پِی ولگردی

 توی باغچه ها

 پاییز اومده

 پی نامردی 

آرام دستم را دور گلویم حلقه کردم و 

سعی کردم که بغضم را پایین بفرستم، 

شت این گلو... درد داشت این بغض دا

 قلب...

 توی آسمون

 ماهُ دق میده

 ماهُ دق میده

 درِد بی دردی 

 پاییز اومده

 پاییز اومده



 پی نامردی

 یه نسیم رفته

 پی ولگردی 

 تو شب سیاه

 تو شب تاریک

 از چپ و از راست

 از دور و نزدیک 

 یه نفر داره

 جار میزنه جار

 آهای غمی که

 مثل یه بختک

 من رو سینه ی

 شده ای آوار 



 از گلوی من

 دستاُت بردار

 دستاُت بردار

 از گلوی من

 از گلوی من

 دستاُت بردار 

 دستاُت بردار

 از گلوی من

 از گلوی من

 دستاُت بردار

 دستاُت بردار

 از گلوی من... 

 بغض کرده و دمغ به سمت انباری رفتم. 

تنم له شده بود، گویی تریلی از روی 



 ام رد شده. جنازه

 بته که تریلی هم از رویم رد شده بود!ال

های ماهان و حامد و تریلی نیش و کنایه

 آقای ایکس! 

مگر یک انسان چقدر ظرفیت و تحمل 

 دارد؟ 

آید در بخدا که ایوب هم صبرش سر می

 چنین شرایطی! 

چیست این زندگی لعنتی که همیشه باید 

 در حال سگ دو زدن باشم؟ 

ی گوشهآرام رخت خوابی را که نینا 

انباری گذاشته بود برداشتم و با پایم چوب 

بیلیاردی که روی زمین افتاده بود را به 

 طرفی پرتاب کردم.

 لعنت به این زندگی.



خواب را پهن حتی درست نا نداشتم رخت

 کنم. 

خود را روی تشک رها کرده و پتو را 

 باال کشیدم. 

باز هم شب شده بود و دنیای فکر و خیال 

 ام حمله کرده بود.لعنتیبه سوی مغز 

گذاتش زد و نمیسرم از درد نبض می

 بردار نبود. ام دستدرد لعنتیبخوابم. دل

 صدای جیر جیر آمد. 

چشم باز کردم و با یک موش درحال 

 دویدن مواجه شدم. 

از ترس سر جا خشک شدم، من از 

 نهایت زیاد! ترسیدم، بیها میموش

ست از حاال یک موش سیاه که معلوم نی

ای که قرار است در کجا آمده در انباری



 آن ساکن باشم بود!

 با ترس خود را عقب کشیدم که پشت میز

 سر اتاق پنهان شد. ی آنوارونه و شکسته

سعی کردم وجود آن موجود چندش و 

 ناقل بیماری را فراموش کنم. 

 کاری که تقریبا غیر ممکن بود! 

 *** 

مدادم را آرام با بغض دفتر را بستم و 

روی میز پرت کردم. پنج روز گذشته 

 بود و هنوز خبری از آقای ایکس نبود. 

شد که مدام فکر اینکه مرا پنج روز می

رها کرده باشد مثل خوره به جان مغزم 

 افتاده بود.

 او هم رفت... 



او هم مثل ماهان در این دنیای پر از 

گرگ رهایم کرد و حاال من در تنهاترین 

 ام!ام ایستادهیی زندگنقطه

 بدون هیچ دوستی... 

 بدون هیچ یاری... 

بدون هیچ کمکی! دست تنها و با تمام 

مشکالتی که ممکن است برای یک دختر 

 کنم!تنها پیش بیاید دست و پنجه نرم می

همین چند شب پیش دو دوست قصد 

 تجاوز به من را داشتند! 

 و چه کسی این میان به کمکم آمد؟

 هیچکس!

با بغض یکی را به سمت میز تنها و 

بیلیارد هول داده تا سرش به میز بخورد 

و در چشم دیگری خاک پاشیدم و فرار 



 کردم! 

 تنها...

 با ترس و لرز و بغض... 

دو نفر را زدم تا از تنم محافظت کنم و 

 وقتی به حامد خبر دادم...

عجیب است که انتظار داشتم کمکی بدهد، 

 خیلی عجیب!

ای متوجه فکر غلطم ولی درست لحظه

 شدم که گفت:

خواستی خودت و به من چه؟ می -

 بپوشونی رغبت نکنن بیان سمتت! 

با حس خون در دهانم متوجه شدم که از 

های حامد زبانم حرص به یاد آوری حرف

 هایم گرفتار و زخم شده است! میان دندان



 این هم از حامد و آقای ایکس!

 حرصی چنگی در موهایم فرو بردم. 

 نگاهی به پنجره انداختم. 

داد که ی کوچک قدیمی نشان میپنجره

 برف درحال باریدن است. 

حتی با فکر اینکه دو روز دیگر حامد 

مرا در چنین سرمایی بیرون بیندازد هم 

 انداخت. لرز بر تنم می

 محکم لبم را زیر دندان کشیدم. 

لعنت به این زندگی که همیشه باید کارم 

  لنگ کسی باشد.

من حاال باید در مسابقات بیلیارد شرکت 

کردم نه اینکه... نه اینکه لنگ جای می

 خوابم باشم! 

نه اینکه بخواهم التماس این و آن را 



 بکنم!

نه اینکه بابت رها شدنم توسط ماهان 

 غصه بخورم!

نه اینکه بخواهم با یادآوری اینکه آقای 

ایکس هم تنهایم گذاشت لب بگزم و 

 حرص بخورم!

ا قرار گرفتن ناگهانی پیک مشروبی ب

روی میز مقابلم از جا پریدم. سرم را بلند 

 کرده و... 

با کسی مواجه شدم که ناگهانی 

 هایم را شست و برد! ناامیدی

لبخند عمیقی که روی لبم نشست دست 

 خودم نبود. 

از آمدنش هرچه حس خوب بود در قلبم 

 سرازیر شد. 



دیگر  ولی نگاه او دیگر گرما نداشت.

 محبت قبل را نداشت. 

 سرد سرد! 

 بدون انعطاف! 

دادم، همین که ولی حاال اصال اهمیت نمی

رهایم نکرده بود و آمده بود خودش یک 

 دنیا ارزش داشت. 

پیکش را به دهانش نزدیک کرد و مزه 

کرد. به پیک رو به روی من هم اشاره 

کرد تا بنوشم ولی من اصال قصد چنین 

  کاری را نداشتم.

خیلی با حوصله سیگارش را از جیب در 

آورد و با فندک مشکی رنگش روشنش 

 کرد.

آرام سر بلند کرد و با آن نگاه نافذش 



خیره در چشمانم شد. سیگار را کنار لبش 

   گذاشت و کام عمیقی گرفت.

موهایش را آرام رو به باال هول داد و با 

حوصله نگاهش را از چشم چپم به چشم 

 راستم داد. 

 فهمیدم. اش را نمیهای لعنتیعنی نگاهم

خم شدم روی میز و با تمام جدیتی که از 

اش را خود سراغ داشتم چشمان لعنتی

 کنکاش کردم و لب زدم:

 خب؟  -

او هم خم شد. سیگارش یک سانتی متر 

بیشتر با لب من فاصله نداشت و گرمایش 

 کرد. های را گرم میلب

رفته موهایم دو طرف صورتم را قاب گ

بودند و من نگران بودم سیگارش با 



 موهایم برخورد کند و نابودم کنم! 

سیگارش را آرام و طوری که از میلی 

ی لب متری موهایم رد شود از گوشه

 برداشت.

 خب...  -

ابرو باال انداختم و منتظر ماندم تا 

کرد اش را تمام کند. انقدر ناز میجمله

 دگر؟! 

 م! وسایلت رو جمع کن، میری -

همین! گفت و مرا در ابهامی بزرگ رها 

 کرد.

فکر کردم آمده نیش و کنایه بزند و او هم 

 رهایم کند، ولی اینطور نشد! 

از جلوی میز بلند شد و بدون نگاهی 



 دیگر به منی که خشکم زده بود گفت:

 جلوی در ورودی منتظرتم.  -

 و رفت! 

 به همین سرعت، به همین سادگی! 

 د... او خیلی عجیب بو

 خیلی عجیب!

 توانستم درکش کنم.نمی

انگار مکعب روبیکی عجیب بود که 

شدم از نو هردفعه به حلش نزدیک می

 ریخت! بهم می

در عین خرد کردن اعصابم عجیب لذت 

ها. گویی شناخت او داشت این گیج شدن

 برایم یک سرگرمی بود. 

یک سرگرمی حیاتی و واجب برای 

 ام! ی حیات لعنتیادامه



از جا بلند شدم، وقت رفتن از این کلوب 

 لعنتی بود! 

شاید هم باید کالً جایی دیگر را برای 

بازی بیلیارد و شرط بندی انتخاب کنم، 

تواند پیدایم کند و دیگر گونه ماهان میاین

خواستم در این شرایط تنها چیزی که نمی

 دیدن ماهان بود.

دانم قرار نیست آن هم درحالی که می

 د خوبی با من داشته باشد!برخور

 هرچند...

کس من هم قرار نبود دیگر با هیچ

 برخورد خوبی داشته باشم! 

 چیزی که واضح بود تنها بودن من بود.

 همه چیز دیگر همین بود.

 بدون تغییر مهم دیگری. 



گونه فقط به حیات ادامه باید همین

 دادم. می

پروراندم و نه دیگر نه رویایی در سر می

کردم برای بدست آوردن می تالش

 هایی که قرار نیست نصیبم شوند. چیز

 زنم.فقط در سکوت دست و پا می

 زنم برای زنده ماندن...دست و پا می

 برای نفس کشیدن...! 

برای تپیدن قلبی که هر که از راه رسیده 

 حداقل یکی دو بار آن را شکسته. 

و من باز هم مثل همیشه در سکوت به 

ی قلبم های شکستهکهجمع کردن ت

 ام. پرداخته

گویند، ولی دانم دیگران به این چه مینمی

 دانم که من حتی زنده هم نیستم! خوب می



زنده بودن نیاز به شادی دارد، حداقل 

 کمی لبخند! 

 ولی چه اهمیتی دارد؟ 

 دهد... کس به این اهمیت نمیهیچ

 پس چرا من اهمیت بدهم؟ 

ه خودم را نیز ی بها دادن بحتی حوصله

ندارم، از من چه انتظاریست که دیگران 

 را راضی نگه دارم؟

توانم خودم را راضی نگه من حتی نمی

 دارم!

 یعنی... بتوانم هم تالشی برایش نمیکنم! 

ام را روی دوشم انداختم و ی پر شدهکوله

ای آرام بر نینا را در آغوش کشیدم. بوسه

 فتم. اش زدم و از آغوشش فاصله گرگونه

نینا دختر بدی نبود، فقط کمی درونگرا 



ای به صمیمی شدن با بود و زیاد عالقه

 من نداشت.

نگاه آخر را به کلوب انداختم و پشت 

 کرد.کردم به حامدی که عجیب نگاهم می

تابید در را باز کردم، آفتاب چنان می

 ام!گویی میان صحرا و بیابان ایستاده

تا سایه ایجاد  دستم را باالی چشمانم گرفتم

 کنم و دنبال آقای ایکس گشتم. 

کناری ایستاده بود و سیگارش را دود 

 کرد. می

هنوز هم از خودم در عجبم که چگونه 

ام به کسی اعتماد کنم که حتی نام توانسته

 دانم! اش را نیز نمیواقعی

 ولی خب... 

به هر حال گاهی شرایط چنین برایت رقم 



کنی که روزی زند که کارهایی را بمی

 کردی.حتی فکرش را هم نمی

آرام به سمتش رفتم و دستم را باال آوردم. 

اش را لمس همین که دستم خواست شانه

کند فوری به سمتم چرخید و از من 

 فاصله گرفت. 

 در شوک کارش خشک شده ماندم. 

خودش را از لمس انگشتانم عقب کشید تا 

 مبادا لمسش کنم؟ 

 آن هم از روی لباس؟! 

 شد! باورم نمی

 قدر از من متنفر شده بود؟!این

قدر از من متنفر بود پس چرا اگر این

 کرد؟! کمکم می

دست خشک شده در هوایم را محکم 



 مشت کردم. 

فرو رفتن ناخنم در گوشت دستم را 

احساس کردم و محکم لبم را زیر دندان 

 کشیدم. 

 پر حرص نگاهش کردم و رو برگرداندم. 

افتاد و من هم به دنبالش گام  به سمتی راه

 برداشتم. 

کردم به سمت ماشین، موتور و یا فکر می

رود ولی بعد از مدتی ای میتاکسی

فهمیدم در اصل قرار است کل راه را با 

 خط یازده )پیاده( برویم! 

 *** 

 آید! جانم داشت در می

وقفه ای بود که بیحدود چهل و پنج دقیقه



ن باید برای در حال رفتن بودیم و م

های بزرگ و رسیدن به او با آن قدم

 دویدم. سریع می

 تشنگی و خستگی امانم را بریده بود. 

 وار صدایش زدم:ناله

 ِهی!  -

ناگهان ایستاد و در کمرش فرو رفتم 

 و روی زمین افتادم.

ام شد و من به دست به جیب خیره

جای نالیدن از درد به این فکر کردم 

شود گرفت، می که چه عکس زیبایی

آفتاب در حال غروب پشت سرش و 

همه جذابیت و استایل به این او با این

 زیبایی! 



 دستش را به سمتم گرفت. 

نه به آن موقع که دستم را پس زد و 

 نه به حاال! 

هوس شیطنت و تالفی کرده بودم ولی 

 جلوی خود را گرفتم. 

 گویی دلم نیامد اذیتش کنم! 

گذاشتم. دستم را در دست گرمش 

عجیب بود که از گرمای دستش لرزم 

 گرفت؟!

 نفسم را فوت کردم و بلند شدم. 

قدر طوالنی شده چرا لحظات این

 بودند؟ 

 چرا ضربان قلب من روی هزار بود؟

 هایم تند شده بودند؟چرا نفس



 چرا، چرا و چرا...؟

این چراها در حال نابود کردن مغزم 

ا توانستم باز درون بودند و من نمی

مشت بر سرم بکوبم تا صداهای 

لعنتی که مدام در حال پرسیدن چراها 

 بودند خفه شوند!

رنگ آفتاب چشمانش در آن نور خوش

زدند. در آن در حال غروب برق می

رنگ آبی چشمانش مظلومیت و 

 زدند! زمان موج میجدیت هم

چگونه اینقدر رنگ این دو تیله، زیبا 

 و شفاف بود؟

شده بود. آن  نگاهم قفل چشمانش

موهای طالیی و لخت که شاخه شاخه 



 اش ریخته بودند...شده و روی پیشانی

 آن پوست سفید و بدون لک... 

 فرم... آن بینی قلمی و خوش

 قدر زیبا و جذاب؟ چگونه این

 لبش کمی به لبخند کش آمد. 

قدر لبخندش هم جذاب است! چرا این

 دلربا؟!

هیچ شد و هایم کم کم سنگین مینفس

کنترلی بر آن نداشتم! دست خودم 

نبود، انگار دیگر اکسیژنی در هوای 

 اطرافم وجود نداشت! 

زبانم قفل کرده بود، گر چه 

ی زیبا با بر خواستم در این لحظهنمی

زبان آوردن چیزی این لحظه را به 



 هم بریزم! 

دستان سردم در حال گرم شدن در 

میان دستش بودند. چرا او هیچ 

 کرد؟ یحرکتی نم

ی شیرین بیرون چرا مرا از این خلسه

کرد تا بیش از این هیزبازی در نمی

 نیاورم؟ 

با صدای واق واق سگی به خود آمدم 

و با ترس به عقب برگشتم. قلبم برای 

یک لحظه تپیدن را به فراموشی 

 سپرد! 

سگی بزرگ و سیاه که آب دهانش در 

حال چکیدن روی زمین بود رو به 

 گرفته بود!  من ژست حمله



سگ آمریکایی پیتبول! خدا مرا 

بیامرزد، مرگ پر دردی خواهم 

 داشت!

ناگهان سگ به طرفم خیز برداشت و 

من ناگهان پشت سر آقای ایکس پرت 

 شدم. 

 مرا پشت سرش پناه داده بود! 

 شود!! احمق خودش تّکه پاره می

زمان سگ با جیغ صدایش زدم و هم

 به سمت شکمش شیرجه برد! 

ای فریاد کسی که گویا صاحب صد

آمد که داشت بال بال سگ بود می

ی دو زد تا خودش را برساند و دیهمی

 نفر روی دستش نیفتد! 



قلبم از جا کنده شد وقتی دیدم که آقای 

کند تا مانع ی تالشش را میایکس همه

این شود که سگ گازش گیرد و در 

 حال کم آوردن است! 

اد، کمی نگاهم به کفش لژ دارم افت

سنگین بود، در حدی که توجه سگ 

 را جلب کند! 

آرام آقای ایکس و سگ را پشت سر 

 گذاشته و به سمت صاحب سگ رفتم.

کردم صاحب ی دیگر صبر میچند ثانیه

رسید ولی از کجا معلوم تا آن سگ می

 موقع آقای ایکس زخمی نشود؟! 

ی کفشم را در آوردم، نفس عمیقی لنگه

با جیغ وحشتناکی که  زمانکشیدم و هم



کشیدم لنگه کفش را محکم به سوی سگ 

که حدودا پنج متر با من فاصله داشت 

 پرت کردم. 

کفش مستقیم با سرش برخورد کرد و من 

فقط خدا را صدا زدم هنگامی که به سویم 

 خیز برداشت. 

ی کوتاه چشمم به آقای برای یک لحظه

ایکس افتاد که خشکش زده بود و با تمام 

 زد:د فریاد میوجو

 بدو!!!  -

توانستم با یک لنگه خواستم بدوم اما نمی

ََ کفش دیگرم را در  کفش بدوم، فوراَ

 اورده و دویدم. 

باالخره به صاخب سگ رسیدم و صاحب 

اش را نگه سگ به سختی سگ وحشی



 داشت. 

فحشی نبود که نثار جد و آباد صاحب 

 سگ نکنم! 

ها برای چه سگ پیتبول را در خیابان ر

 کرده بود؟ 

آن هم سگی که در خود آمریکا هم 

 اش ممنوع است! نگهداری

کرد تا اگر آقای ایکس به عقب پرتم نمی

 به حال تّکه پاره شده بودم! 

زدم و یا اگر لنگه کفش را در سرش نمی

معلوم نبود جای چند گاز روی تن آقای 

 ماند! ایکس می

لرزید و با تنی که هنوز از ترس می

ود خود را روی سطح زمین رها سست ب

 کردم.



قدر سریع بدوم تا تنها دلیلی که توانستم آن

 غذای سگ نشوم مطمئنم آدرنالین بود! 

ام تخلیه شده بود، گویی تمام انرژی نداشته

دیگر حتی جانی برای قدم برداشتن 

 نداشتم. 

آقای ایکس به سمتم آمد و کنارم نشست. 

 او هم خیس از عرق شده بود. 

 شد.مانم کم کم داشت بسته میچش

شد جان سالم به در برده باشم و باورم نمی

 حتی یک خراش هم برنداشته باشم!

حال و با صدایی که از ته چاه در بی

 آمد پرسیدم:می

 تو خوبی؟  -

دیگر هایم کم کم داشتند روی همپلک

میفتادند و من دیگر توان مقابله را 



 نداشتم!

پخش زمین بشوم قبل از این که با کمر 

دست زیر کمرم انداخت و دست دیگرش 

 را زیر زانوانم انداخت. 

ترین حالت به چشمانش حاال در نزدیک

 اش!بودم... چشمان لعنتی

چشمانی که دریا را در خود غرق کرده 

 بود!

 دریا را، یا مرا؟! 

های نیمه بازم خشک شده بودند ولی لب

 هایم راحتی نای کشیدن زبانم روی لب

 نداشتم! 

جانم را کنترل کنم های بیسخت بود دست

 تا پشت گردنش حلقه نشوند! 

ای و براقی ناگهان چشمم به گردنبد نقره



افتاد که از زیر لباسش بیرون آمده بود و 

 بود! yپالک حرف 

پس راست بود، اول اسمش حرف *ی* 

 بود!

هایم دیگر نتوانستم مانع بسته شدن پلک

خوابی آرام و آسوده بشوم و خوابیدم... 

 ! yدر آغوش گرم آقای 

 *** 

آرام بطری آبمیوه را به دهانم نزدیک 

 کرد.

حال تالش کردم آبمیوه را با نی باال بی

 بکشم. 

چنان روی صندلی پخش شده بودم که 

نبود و  yدیگر جایی برای نشستن آقای 



اش نهایت شرمندهمن از این بابت بی

 بودم.

کمی خود را جمع حال نگاهش کردم و بی

 کردم تا بنشیند. 

حرف کنارم نشست و سرش را در بی

 دست گرفت.

اش فرو دوباره گردنبندش را درون یقه

کرده بود تا نبینم، ولی برای این کارها 

 دیر شده بود! 

با کمی من و من ذهنم را خالی کردم، 

 ام!بگذار بداند که فهمیده

 اول... اول اسمت *ی* هست؟!  -

هم کرد که مطمئن شدم خبر جوری نگا

 ام! دارد که گردبندش را دیده



وجه ربطی به تو کنم به هیچفکر نمی -

 داشته باشه! 

 خشکم زد، حرفش ناراحتم کرد. 

 یعنی چه که به من ربطی ندارد؟ 

 با اخم گفتم:

ت خوام توی خونهاین مسخرست که می -

زندگی کنم و هنوز صدات بزنم آقای 

 ایکس! 

گهانی از جایش بلند شد و به طور نا

گاه دستانش را دو طرف سرم روی تکیه

 نیمکت گذاشت. 

 ترسیده در خود جمع شدم.

 ایست؟! این دیگر چه حرکت مسخره

شمرده شمرده و محکم کلمات را بر 



 صورتم کوبید.

تونی سر از تا وقتی که نخوام، نمی -

کارم در بیاری! انقدر فوضولی نکن! 

ط باشه رو بهت چیزایی که بهت مربو

میگم، انقدر زور نزن همه چیز رو راجع 

 بهم بفهمی! 

 با خشم دستش را پتیین انداختم و غریدم:

من فقط اسمت رو خواستم! یه اسم  -

 ساده! این همه چیزه؟! 

دست دیگرش را خودش پایین انداخت و 

از نیمکت فاصله گرفت. پشت کرد و آرام 

 زمزمه کرد:

ونده یه اسمه، تنها چیزی که از من م -

 پس اره! این همه چیز منه! 



چنان حس غریبی در صدایش بود که قلبم 

 را فشرد. 

من هم همین بودم، تنها چیزی که از من 

باقی مانده بود یک اسم بود، که آن را هم 

 دانستند! همه می

ناراحت به دنبالش راه افتادم و سعی کردم 

ی کافی فعال چیزی نگویم، به اندازه

 را به هم ریخته بودم.  اعصابش

هایش کاریهرچند، او هم با این پنهان

اعصاب مرا به هم ریخته بود ولی خب، 

به هر حال شایلی آن کسیست که همیشه 

 با همه چیز کنار میاید! 

تر بافت قدیمی شهر از قبل هم قدیمی

ای بیش از دو طبقه شد، هیچ خانهمی

 نبود! 



بوط هایی که مشخصاً ساختشان مرخانه

 گشت. به قبل از سال دو هزار بر می

داشتم سنگ با هر قدمی که بر می

 کردم. کوچکی را پرتاب می

ای قدیمی ایستاد، به باالخره مقابل مغازه

کسی که در مغازه بود سالم کرد و 

کلیدش را در آورد و مشغول باز کردن 

 در کنار مغازه شد. 

نگاه کوتاهی به پسرک که آقای ایکس به 

سالم کرده بود نگاه کردم، قد بلند و او 

الغر با سری که موهایش را از ته 

 رسید. تراشیده بود. پسر خوبی به نظر می

 در باز شد و آقای ایکس وارد خانه شد.

 پشت سرش وارد شدم.

تعداد زیادی پله پیش رویم بود. در را 



های را یکی یکی پشت سرم بستم و پله

 پایین آمدم. 

نی ک چهل متری که ای زیرزمیخانه

اش در یک یخچال، یک اسباب اساسیه

گاز، یک مبل پاره، یک تخت قدیمی و 

 یک بخاری خالصه شده بود. 

آقای ایکس برق خانه را زد و من تازه 

چشمم به پیرزن ناتوانی که روی یک 

 ویلچر نشسته بود افتاد. 

پیرزن با دیدن آقای ایکس با ذوق سالم 

 کرد. 

اش نبود، مثل همیشهآقای ایکس انگار 

انگار پسرکی ذوق زده بود که بعد از 

روز اول مدرسه در آغوش مادرش 

 پرد! می



چنان با ذوق پیرزن را در آغوش کشید 

 قرار مادرم شد! که چند لحظه قلبم بی

احتماال مادرش بود و خوش به حالش که 

 مادرش در کنارش بود!

روزها هایم از بغض لرزیدند و اینلب

ترل بغضم را در دست گرفته خوب کن

 بودم! 

پیرزن هنوز متوجه من نشده بود و 

 درحال غر زدن بود:

پسرم نمیگی دلم هزار راه میره؟!  -

 ساعت هشت شبه تا االن کجا بودی؟ 

کردم، شوکه به او و مادرش نگاه می

 ایرانی بودند؟

پس چرا آقای ایکس پیش من ترکی حرف 

 زد؟! می



بم خرد شد که به جای شادی چنان اعصا

 حد نداشت! 

 اش را پنهان کرده بود! او تمام زندگی

 جزء به جزءش را! 

حتی چیزی مانند اسمش را به من 

گفت و من طوری به او اعتماد کرده نمی

اش آمدم در صورتی که بودم که به خانه

 ام را از بَر بود! او مو به موی زندگی

با حرص دستم را مشت کردم و سر پایین 

ختم. باالخره پیرزن نگاهش را به من اندا

داد و دست از ابراز دلنگرانی برای پسر 

 کارش برداشت!پنهان

 شناسم؟ سالم عزیزم، شما رو می -

 راجع به من به مادرش چیزی نگفته بود؟

دستی خواستم دهان باز کنم که او پیش



 کرد و گفت:

بانو، این خانم شایلی هستن، همونی که  -

 ن گفته بودم. ش بهتوراجع به

ناگهان پیرزن گل از گلش شکفت و به 

سختی خواست ویلچرش را به حرکت در 

آورد که آقای ایکس ویلچرش را هول 

 داد.

هایش را برای در آغوش پیرزن دست

ام کشیدنم باال آورد و مهربانی رو گونه

 ای کاشت.بوسه

گونه بود، خیلی ای کاش مادر من نیز این

 ی بود این پیرزن!داشتنمهربان و دوست

اش ی چروکیدهلبخند زدم و من هم گونه

 را بوسیدم. حس خوبی به این زن داشتم. 

بانوام، با من راحت عزیز دلم من گل -



جا هم ها! اینباش اصال تعارف نکنی

 ی خودت. جای خونه

از لطف و محبتش لبخند زدم و آرام 

 تشکر کردم. 

کرد با نگاهی طلبکار به آقای ایکس نگاه 

 و گفت:

کنی منم جای جوری که تو نگاه میاین -

شدم، ببرش توی این بچه بودم معذب می

 اتاق تا وسایلش رو بزاره. 

انگار تازه چیزی یادش آمد که در حینی 

که آقای ایکس به سمت دری که آن سوی 

 رفت گفت:اتاق بود می

عزیزم، تو چرا احترام گذاشتن رو  -

اال این دختر دو یادت رفته؟ اون وقت تا ح



تا ساک سنگین دستشه، الاقل یکیش رو 

 آد! گرفتی! تو که ماشاهلل کمت که نمیمی

 ام گرفت ولی گفتم:خنده

بانو جان چه ربطی داره آخه، خودم گل -

تونم بیارمشون و تازه همین که قبول می

کردین پیشتون بمونم خودش خیلی لطف 

 بزرگیه! 

 بانو فوراً گفت:گل

ها! برو اینا من حرف نزنین رو حرف -

گیره جا کمرت درد میرو بزار اون

 دختر! 

ای کردم و آرام چشمی زمزمه تک خنده

 کردم. 

آقای ایکس ولی از این رو به آن رو شده 



 بود.

به در اتاق تکیه زده بود و با نگاهی 

 مهربان خیره ما دو تا بود.

 معلوم بود شدیدا عاشق مادرش است! 

رم به این اندازه محبت کاش من هم ماد

 کرد. نسیبم می

کاش من هم این اندازه مادرم را دوست 

 داشتم!

برم که گذرد بیشتر پی میهر چه می

ی من، خانواده نبود! یک وهم و خانواده

 خیال بود. 

یک رویا که سعی داشتیم به خود تلقین 

 کنیم این یک خانواده است!

ی سرد، بدون احساس، پر یک خانواده

 یض، پر از حس ناامنی و... تبع



 عجب دنیاییست! 

همین که کیفم را کنار در گذاشتم آقای 

 ایکس به سمتم برگشت. 

چون و اشاره کرد روی تخت بنشینم، بی

 چرا پذیرفتم. 

بدون وقفه و مکث شروع به حرف زدن 

 کرد. 

مادرم چند سال پیش سکته کرد و فلج  -

شد، پدرم مرده و من باید مراقب مادرم 

 باشم خواهر و برادری هم ندارم. 

قلبم برایش به درد آمد، طفلکی! او هم 

مانند من نه خواهر داشت، نه برادر 

ها؛ داشت و نه پدر. پدر و برادر داشتم

ولی این بودنشان بدرد ارواحشان 

 خورد! می



 مادر داشتم، آن هم فقط اندکی! 

 ولی بهتر از هیچ بود...

م که لبخند بارم نگاهش کردبا چشمان غم

رنگش نقش های خوشجانی روی لببی

 بست. 

 بعد از چند لحظه درنگ ادامه داد:

روزها که من میرم سر کار هیچی، تو  -

ها خونه میمونی و مراقب مادرمی، شب

خوابه و دیگه نیاز هم که مامانم زود می

ریم نیست چندان مراقبش باشیم، با هم می

 سر کار اصلی! 

و قمار را نیاورد؛ فقط حتی نام شرطبندی 

 گفت *کار اصلی*!

سر تکان دادم، مشکلی با بودن در کنار 

این پیرزن نداشتم. همین که در ازای 



کار به من جایی برای زندگی داده بود این

 بودم.باید شکرگزار می

مونی، من هم میرم توی اتاق مادرم می -

 توی سالن. 

زده سری به معنای "باشه" تکان شرم

 دادم. 

خوابید و من بخاطر من در سالن می

چقدر از او بابت این حجم از خوب بودن 

 متشکر بودم.

ای باال نگاهی در اتاق چرخاند. شانه

زمان با گام برداشتنش به انداخت و هم

 سوی در گفت:

 خواب صورتیه مال توئه. اون رخت -



 آرام زیر لب نجوا کردم:

 ممنون.  -

باشد، ولی  کنم به گوشش رسیدهگمان نمی

 داند که قدردانش هستم. به هر حال می

خواب صورتی رنگی که به سوی رخت

ام گرفت، روی گفته بود رفتم، خنده

خواب مذکور یک پتوی پلنگی سبز رخت

 رنگ بود! 

 هنوز نسل این پتوها منقرض نشده بود؟!

خواب هایم را برداشته و کنار رختساک

سوی  گذاشتم و با سری پایین افتاده به

 سالن رفتم. 

از این پیرزن مهربان شرم داشتم که 

 ام!اش شدهناگهانی آمده و مزاحم زندگی

دانم کار آقای ایکس راستی، من حتی نمی



 چیست؟

اگر به خودش بگویم مثل اسمش قضیه را 

پیچاند، بهتر است بعداً از مادرش می

 بپرسم.

او را دیدم که روی مبل نشسته بود و 

ش گذاشته و داشت به بشقابی روی پای

 داد.مادرش غذا می

ی دوست توانی بفهمی چه صحنهنمی

 ای بود! داشتنی

لبخندی بزرگ روی لبم جای گرفت و 

خیره به رفتار با محبتش با مادرش به 

 دیوار تکیه زدم. 

هر دو در حال خودشان بودند و اصال 

ای متوجه من نشده بودند، من هم عالقه

  نداشتم مزاحمشان شوم.



رغم بانو علیبعد از چند دقیقه گل

های آقای ایکس دیگر چیزی اصرار

 نخورد. 

و آقای ایکس یا وای، باالخره سرش را 

باال آورده و متوجه من شد. با سر به دو 

 بشقاب غذای روی اپن اشاره زد و گفت:

بانو رو ببرم برو بشین بخور منم گل -

 روی تختش، میام. 

م و همانطور ی آرامی زمزمه کردباشه

کردم، آهسته ی لباسم بازی میکه با گوشه

 به سوی اپن رفتم. 

 سوخت، خسته بودم.هایم میچشم

هنوز در فکر آن سگ لعنتی بودم و چقدر 

 خوب که مادر آقای ایکس خبردار نشد! 

خواست او مسلماً آقای ایکس هم نمی



 ناراحت شود! 

 باالخره آقای ایکس هم آمد. 

ذا نداشت و با غذا بازی چندان میل به غ

 کرد. می

دار شد تا زمانی که من این حرکتش ادامه

 خواست چیزی بخورم. هم دیگر دلم نمی

 چرا به ماهان اعتماد کردی؟  -

اش شکه شده و سرم را با سوال ناگهانی

های گردنم تیر طوری باال آوردم که مهره

 کشیدند. 

 مات لب زدم:

 چی؟  -



 اش تکیه داد. نوچی کرد و به صندلی

گم چرا به اون ل*شی رذل دارم می -

 اعتماد کردی؟! 

هایم تند تند و عصبی شد. محکم پلک نفس

زدم و سرم را پایین انداختم. قاشق را در 

 بشقاب رها کرده و دستم را مشت کردم. 

کسی رو داشتم که بهش اعتماد کنم؟  -

کسی رو داشتم پشتم باشه؟ امیدی داشتم 

که همه چیز رو تا فیها جز فرار؟ تو 

خالدون راجع به زندگیم خبر داری، اینا 

 رو هم باید بدونی! 

از شدت عصبانیت چنان پرخاش کرده 

بودم که او تا چند ثانیه فقط ناباور نگاهم 

 زد. کرد و مبهوت پلک میمی



کرد، زیرا تمام دستم از درد ذوق ذوق می

هایم را به گوشت دستم فشار مدت ناخن

 ودم. داده ب

 آرام زمزمه کردم:

 ببخشید.  -

سکوت کرده بود و این سکوت مرا 

 کرد. تر از همیشه میعصبی

گفتم ببخشید! نباید راجع به اون... راجع  -

 گفتی! به ماهان می

 خیلی آرام و بی احساس گفت:

 باشه.  -

آنقدر آرام که به شنیدن صدایش شک 

 کردم.

از جا بلند شدم و به سمت سینک 



یی رفتم تا بشقابم را بشورم. او هم ظرفشو

بعد از چند ثانیه بلند شد اما همین که 

خواست اسکاج را بردارد، به زور 

بشقاب را از دستش کشیدم و رو به اویی 

 کرد گفتم:که متعجب نگاهم می

شورم، امروز تو برو بخواب خودم می -

 خسته شدی. 

زیر لب تشکر کرد و به سوی سالن 

 رفت. 

چنان در مغزم آشوبی به پا بود اما من هم

 که بیا و ببین!

با همان یک جمله چنان آتش به جانم 

 دانستم چه کنم. انداخته بود که دیگر نمی

تپید و من ام میقرار در سینهقلبم بی

ها را تمام کردم و به مغموم شستن ظرف



 سمت اتاق رفتم. 

هایم خواب را پهن کرده و و لباسرخت

 ن آوردم. را از ساک بیرو

هایم را عوض کرده و با تنی که لباس

خستگی در آن ریشه دوانده بود دراز 

 کشیدم و خود را زیر پتو مچاله کردم. 

های محفوظ درون توانستم اشکحاال می

 چشمانم را رها کنم تا ببارند!

دانست با آوردن اسم کاش آقای ایکس می

 اندازد...او چه بغصی را در گلویم می

خواست اذیتم دانست و میمی شاید هم

 کند! 

 بعید نیست... 

 دیگر هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست...

کس اعتماد کرد؛ توان به هیچدیگر نمی



 کس اعتماد کنم!خواهم به هیچدیگر نمی

چکیدند و هایی که از چشمانم میاشک

 کردند... هایم را سرخ میگونه

باریدند و بغض در گلو هایی که میچشم

 کردند. را سبک می

هایی شدند و ناخنهایی که مشت میدست

رفتند و که در گوشت دست فرو می

 کردند...حرص را خالی می

ها هنوز چیزی پس چرا با وجود تمام این

 کند؟!در قلبم سنگینی می

 ها کافی نیست؟همین

دم عمیقی گرفتم. دیگر وقت فراموش 

کردن مردیست که با تمام وجود به او 

یه کرده بودم و او نیز پشتم را خالی تک

 کرده... 



*** 

 دو هفته بعد 

ام آرام نوک چاقو را روی انگشت اشاره

 کشیدم و خونم را مزه مزه کردم...!

احتمال داشت ایدز داشته باشم! هنوز که 

 جواب آزمایش مشخص نشده! 

 این خون کشنده بود؟ 

 ممکن بود بمیرم...

حیات ی آلودگی همین خون به واسطه

 هایم! بخش در رگ

بار هم که شده، قبل از خواست یکدلم می

 مرگم بد بودن را تجربه کنم! 

ضربه زدن، کنفیکون کردن، زجر دادن 

 را تجربه کنم!

 بار هم که شده انتقام بگیرم!یک



انتقامی که حتی اگر دروغین هم باشد، 

ترس مانند خوره به جانشان بیفتد و 

 هم بریزد...! آسایش و آرامششان را به

خواست چنان ترس در جانشان دلم می

 ریشه دواند که به هول و وال بیفتند! 

ها مرا از رضا آزارم داد، برای مدت

ام و هزار چیط ام، عالقهخودم، خانواده

 دیگر ترساند!

 ی سختی زد! ماهان، او به من ضربه

اش آنقدر سخت که هنوز جای ضربه

بم با هر باد روی قلبم مانده، هنوز هم قل

لرزد و از ترس فرو ریختنش کوچکی می

 شود! خواب بر من حرام می



ام را روی کاغذ سفید دستم خونی

مقابلم کشیدم، سرخی خون روی ورقه 

 کرد.کاغذ خودنمایی می

 با حوصله انگشتم را روی برگه کشیدم.

دو نقطه برای چشم، یه خط نیم دایره 

 برای لبخند! :(

زد و بی نبض میبازویم از تیک عص

کرد. عمیق نفس دار میاعصابم را خدشه

 کشیدم و دستم را از روی کاغذ برداشتم. 

از حق نگذریم، رنگ خونم چقدر زیبا 

 بود!

 آقای ایکس هم نبود... 

 مثل اکثر اوقات، سر کار بود. 

بانو شنیدم کار در سر کاری که از گل

 ی موبایل فروشی است. مغازه



را دیر خورده و  هایشبانو قرصگل

عمیقاً به خواب فرو رفته بود. آرام از جا 

 برخاستم. 

قرار بود رضا و ماهان را پشیمان کنم، 

 بدجور پشیمان! 

رسید، ولی دستم به رضا که نمی

توانستم یک گوشمالی خوب به ماهان می

 بدهم!

آرام دست به قلم شدم و باالی همان ورقه 

 کاغذ خونی شروع به نوشتن کردم:

جناب ماهان مالکی! خوشحالم که دیگه  -

ی منحوست رو ببینم، قرار نیست چهره

فقط خواستم یه چیزی بگم، یادته وقتی 

چاقو خوردم بغلم کردی و فرار کردیم؟ 

دونم زخم کوچولوی روی بازوت رو نمی



یادته یا نه، ولی عالوه بر زخم خودت، 

خون من هم به قسمت بازوی پیراهنت 

 خورد! 

مبتال به ایدز هستم، بهتره یه حاال من 

آزمایش کوچولو در حدی که میزان 

 پیشرفته بودن بیماریت رو بفهمی بدی! 

دانستم او خودش ایدز نداشته، هرماه می

 رفت!به چکاپ می

دوست، راه یک آدم وسواسی و جان

 خوبی را برای ترساندنش انتخاب کردم! 

کاغذ را تا کردم و به این فکر کردم که 

 اش ببیند؟است مرا نزدیک خانهممکن 

 ای پوشیده بروم؟! توانم با چهرهیا می

 *** 



خواب بلند شدم و پتویم را مرتب از رخت

 تا کردم.

طبق معمول آقای ایکس صبح زود رفته 

 بود.

بانو روی مبل دراز کشیده و تسبیح به گل

 دست بود.

هایشان رفتم، باالخره باید به سمت کابینت

 کردم.چیزی درست می 

سیب زمینی ها را آبپز کرده و به سمت 

 بانو نشستم.سالن رفتم، تقریبا نزدیک گل

ها همزمان با پوست کندن سیب زمینی

سعی کردم بعد یک هفته سر صحبت را 

 با گل بانو باز کنم. 

 با شک و تزدید پرسیدم:

 گل بانوجان؟  -



ی تسبیح را هم کنار زد و آخرین دانه

 پاسخ داد.

 جانم؟  -

میشه... میشه چند تا سوال ازتون  -

 بپرسم؟ 

درنگ پاسخ متعجب سر بلند کرد و بی

 داد:

 بپرس عزیزم.  -

ترین جمله را بیان سعی کردم محترمانه

 کنم. 

 با خجالت پرسیدم:

 شوهرتون فوت شدند؟  -

اش بدون دیدن اثری از ناراحتی در چهره

 جواب داد:



 نه عزیزم، زن دوم گرفت من هم طالق -

 گرفتم. 

 شوکه شدم!

انتظار نداشتم کسی با وجود همسر به این 

زیبایی و با وقاری به فکر همسر دوم 

 بیفتد!

البته شاید هم به خاطر فلج بودن گل بانو 

 بود!

 شرمنده گفتم:

خوام... ببخشید من... عذر می -

 خواستم... نمی

 میان کالمم پرید و با مهربانی گفت:

 راحت باش.  عزیزم ناراحتم نکردی، -



همانطور که مشغول پوست گرفتن سیب 

 ام فرو بردم. ها بودم سرم را در یقهزمینی

تر از قبل اش شرمزدهبا حرف ناگهانی

 شدم!

خوای راجع به اینکه چرا اگر هم می -

فلجم بپرسی، بعد از ازدواج دومش و 

هوودار شدنم سکته کردم و پاهام از کار 

 افتاد! 

را طوری باال آوردم هینی کشیدم و سرم 

های گردنم جان از تنم که درد مهره

 بیرون برد.

با غم نگاهش کردم و لبخند تلخی زد. 

دیگر هیچ نگفتم و مسکوت مشغول کارم 

 شدم. 

ای قرمز روی با چکیدن ناگهانی قطره



 دستم خشکم زد، لعنتی! 

هوا که گرم نیست و من هم زیر نور 

غ ام؛ برای چه خون دماآفتاب نبوده

 ام؟! شده

با عجله بلند شدم و به سمت دستشویی 

 دویدم. 

پرسید چه شد، برای این گل بانو مدام می

 که نگران نشود کوتاه پاسخ دادم:

 خون دماغ شدم.  -

وارد دستشویی شده و در را پشت سرم 

 بستم. 

به سمت روشویی رفتم و دستم را زیر 

 ام کشیدم.بینی

لمس با دیدن آن حجم از خون با یک 



زده به آیینه خیره کوچک دماغم بهت

 شدم. 

چکید و از کنار لبم هم ام میخون از بینی

 ریخت!خون می

 دهانم چرا خونی بود دیگر؟!

طعم گس خون داشت حالم را به هم 

 زد.می

 لعنت به این زندگی، نکند دم مرگم؟

خون در دهانم را تف کردم و به صورتم 

 آب زدم.

ام ولی از بینیدهانم دیگر خونی نبود 

 چکید.چنان خون میهم

دستم را دور روشویی گذاشتم و محکم 

 مشت کردم. 

ترسیدم و حاال بوی خون من از خون می



ام را اش کل زندگیو رنگ منزجر کننده

 برداشته بود! 

کردم سرگیجه درحال شکست حس می

 دادن من است. 

با حالی زار بیرون آمده و سه دستمال 

کشیدم و همه را زیر  کاغذی از جعبه

 دماغم گرفتم. 

شد و طعم بوی خون با هر نفسم حس می

 گس خون نیز هنوز در گلویم بود. 

 خورد!حالم از بو و طعم خون به هم می

عمیق نفس کشیدم و رو به گل بانو که 

پرسید خوبم یا نه لبخندی به مدام می

 معنای "خوبم" زدم.

به سراغ درست کردن ناهار رفتم ولی 

 هنم جایی دیگر در پرواز بود. ذ



در این هفته سومین باری بود که در 

شد و اولین باری که دهانم خون جمع می

 شدم!در این هفته خون دماغ می

 شدم. مردم و راحت میشاید هم داشتم می

با پاشیدن روغن روی دستم تازه به خود 

 آمدم و زیر گاز را کم کردم. 

کرد ال میبا صدای بلند آقای ایکس که س

به سمت در ورودی نگاهی کوتاه انداختم 

 و جواب سالمش را دادم. 

سوخت، فکر کنم از آثار خون گلویم می

 باال آوردنم بود!

 آرام زیر لب شعری را زمزمه کردم.

 در حیرتم از مرام این مردم پست

 کش مرده پرستی زندهاین طایفه

 کشندش به جفا تا هست ز ذلت می



م قسمت آخر شعر را همین که خواست

بگویم صدایی گرم در گوشم آخر شعر را 

 خواند:

 برندش سر دست... تا مرد، ز یادش می -

آخرین کوکو را از داخل ماهیتابه برداشته 

 و درون ظرف گذاشتم. 

 با حوصله به طرفش برگشتم. 

اش زدم و خسته نباشید لبخندی به چهره

 گفتم. 

"پیج اینستاگرام نویسنده: 
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ولی او ناگاه با دیدن صورتم لبخندش 

محو شد و اخم میان ابروهایش جایگزین 

 آن لبخند زیبا شد.

قبل از اینکه بپرسم چه شده، دستمالی از 



جیبش در آورد و با حوصله مشغول 

 کشیدنش رو صورتم شد.

 نکند خون دماغم بند نیامده بود؟ 

با دست دیگرش فکم را گرفته بود و با 

 کرد. ورتم را پاک میحوصله ص

 کرد.ام میدست گرمش حالی به حالی

نگاه نکردن به چشمان گیرا و زیبایش آن 

ی نزدیک... کاری از هم از این فاصله

 این ناممکن تر هم بود؟ 

برای من که محال بود بتوانم نگاه خیره و 

سرکشم را روی جزء جزء صورتش 

 کنترل کنم!

قش رنگ و براای از موهای خوششاخه

اختیار اش افتاده بود. بیروی پیشانی

اش را فوت شاخه موی روی پیشانی



 کردم.

 ای کرد و فاصله گرفت. تک خنده

 یا خدا! من موهایش را فوت کردم؟! 

لعنتی، آبرو و شرفم رفت، دهانم که بوی 

 داد؟ بد نمی

 بوی خون شاید؟!

زده رو گرداندم و بشقاب پر از خجالت

 اشتم. کوکو را روی میز گذ

آقای ایکس هم در زمانی که من میز را 

هایش را عوض کرد و گل چیدم، لباس

 بانو را روی صندلی نشاند.

خوردم که با حرف داشتم غذایم را می

 آقای ایکس لقمه در گلویم پرید.

باید بریم آزمایش بدی، توی یه هفته سه  -



بار خون باال آوردی، عادی نیست! این 

 شدی! بار هم که خون دماغ 

 گفت...راست می

 اگر بیمار باشم چه؟ 

 اگر ایدز باشد چه؟!!

 ترسیده نگاهش کردم و گل بانو نیز گفت:

اره شایلی جان بهتره بری یه آزمایش  -

 بدی. 

ی میل ادانهبا ناراحتی سر تکان دادم و بی

غذایم را خوردم. حقیقتش برای این که 

سرگیجه و حالت تهوع نگیرم و قوز 

 نشوند اجباراً غذایم را خوردم. باالی قوز

بعد از ناهار بالفاصله بعد از شستن 

ها تنم رها شد و تزدیک بود غش ظرف



 کنم!

به روی خود نیاورده و به اتاق رفتم تا 

 بخوابم. 

هرچه صدایم زدند جواب ندادم تا فکر 

 ام و دست از سرم بردارند. کنند خوابیده

ی هیچ چیز را نداشتم و حال و حصله

نوز طعم خون را در دهانم حس ه

 کردم. می

ی آهن مانندش روح و روانم را به هم مزه

کرد مدام آب ریخت و وادارم میمی

 بخورم. 

سرم را روی بالشت فشردم و پتو را 

روی گردنم باالتر کشیدم. با شنیدن 

وار با صدای گل بانو که آرام و پچ پچ

 زد گوش تیز کردم. آقای ایکس حرف می



ار زودتر این دختر رو ببر دکتر، یاش -

دونی چجوری نصف صورتش خونی نمی

 شده بود. 

 یاشار؟ 

 پس اسمش یاشار بود!! 

 ! باالخره لو رفتی! yآقای 

ی دیگر چرخیدم و دیگر با لبخند به دنده

 هایشان گوش ندادم. به حرف

ایستادم تا یک هفته بود که فالگوش می

 رسیدم!  اسمش را بفهمم، باالخره به هدفم

 *** 

شد به خیره به سرنگی که از خونم پر می

 این فکر کردم که چه خون سیاهی دارم. 

یاشار تشر زد که نگاه نکنم تا سرم گیج 



نرود ولی من اصال احساس ضعف یا 

 سرگیجه نداشتم. 

به هر حال سر برگرداندم و به آقای 

 ایکس یا همان یاشار خیره شدم. 

ا آرامش پلک لبخندی به صورتش زدم و ب

 زدم. او هم لبخندی زد.

احساس مرگ داشتم، در کل احساس 

 زیبایی بود!

کردم چیزی از عمرم باقی احساس می

نمانده، شاید ایدز بود، شاید یک بیماری 

 ی دیگر...!کشنده

 چه اهمیتی داشت دیگر؟ 

من شاد بودم، شاد بودن را برای یک 

هفته تجربه کرده بودم و آیا همین برایم 

 س نیست؟!ب



من گل بانو را داشتم که نگرانم باشد، به 

جای مادر خودم با من مهربان باشد، آقای 

ایکس یا همان یاشار را داشتم که مراقبم 

 بود، بیلیارد را داشتم...!

 دیگر غمت چیست شایلی؟ 

 در آرامش خواهی مرد!

 یک دغدغه مانده... پدر و مادرم! 

 یعنی حالشان خوب است؟

 اند؟! هفراموشم کرد

 اند؟! با نبودنم کنار آمده

 دلشان برایم تنگ شده؟!

حیف و صد حیف، اگر بخواهم جواب 

ام هایم را بگیرم مطمئناً رضا زندهسوال

 گذارد!نمی

ی یاشار از روی صندلی بلند شده با اشاره



 دهم. پنبه را روی دستم فشار می

مرا به سمت صندلی راهنمایی کرد و 

 گفت:

 بشین من االن میام.  چند دقیقه -

سری به معنای باشه تکان دادم و رفتنش 

 را تماشاگر شدم. 

سرم را به دیوار پشت سر تکیه داده و 

 نفسم را حبس کردم.

شد و دوباره طعم خون در دهانم حس می

دیگر نای رفتن به دستشویی و خون باال 

 آوردن را نداشتم. 

دستمالی دور دهانم گذاشته و سعی کردم 

 باال آوردنم بشوم. مانع

 باالخره یاشار آمد.

به پالستیک درون دستس خیره شدم، 



برایم آبمیوه و کیک خریده بود که ضعف 

 نکنم؟! 

با دیدن دستمالی که جلوی دهانم گرفته 

تر گام برداشت و با نگرانی بودم سریع

 خود را به من رساند.

 دروغ چرا؟ 

 شد!آمد وقتی نگرانم میخوشم می

ام را شت کمرم گذاشت و تکیهدستش را پ

 از دیوار سرد گرفت.

بهتره تکیه ندی، سرده کمردرد  -

 گیری. می

سری تکان دادم که دیدم اصرار دارد 

 بلندم کند. 

 سوالی نگاهش کردم که گفت:

 بلند شو کمکت میدم تا دستشویی بری.  -



ای آرام زمزمه کردم و به کمکش باشه

 بلند شدم. 

ام حالم را شانههایش روی گرمی دست

 کرد. بهتر و ضربان قلبم را تندتر می

آن گونه که مرا در بر گرفته بود و با 

کرد... خدایا؛ کاش ام میمالیمت همراهی

 شد! ها برابر طوالنی میاین راه ده

کاش اصال همیشه حالم بد باشد تا او این 

 گونه مرا در آغوش کشد! 

 ها چیست دیگر؟!شایلی! این حرف

قدر در دیوار خواست سرم را آنمیدلم 

بکوبم تا بمیرم، یک دلم خوشحال بود و 

 یک دل ناراحت. 

باالخره در دستشویی تنها شدم، البته اگر 

یاشار را حساب نکنیم! و تا توانستم باال 



 آوردم. 

آنقدر خون باال آوردم و باال آوردم تا جانم 

 در آمد. 

حال روی دستان یاشار ول شد و تنم بی

 ام یک مرتبه نابود شد.ویی تمام انرژیگ

بدنم سرد و بیحال شد که یاشار به سختی 

 نگهم داشت و به صورتم آب زد. 

با حوصله دور لبم را تمیز کرد که 

خجالت زده سر برگرداندم و تالش کردم 

خودم دور دهانم را الاقل بشورم که اون 

 به خونم دست نزند ولی مانع شد!

کنم تا بگذارد  شرمنده خواستم اصرار

 خودم دور دهانم را بشورم که گفت:

 یه بار، فقط یه بار یه دنده نباش دختر!  -



نگاهش کردم و سکوت کردم، مظلوم

هرچند با هربار برخورد دستش با 

صورتم شرمندگی تمام جانم را فرا 

 گرفت.می

خنکای آب روی پوست صورتم کم کم 

ام را بازگرداند و انرژی تحلیل رفته

ای ار وقتی مرا دوباره روی صندلییاش

در آن نزدیکی نشاند، مشغول باز کردن 

 پالستیک ِنی آبمیوه شد. 

این بار برای خوردن آبمیوه ممانعت 

 نکردم چون شدیدا احساس ضعف داشتم. 

ای باز کرد و برای خودش هم آبمیوه

 کنارم مشغول شد. 

در همین هین مردی مبهوت و با عجله و 

 د بیمارستان شد. هول و وال وار



نگاهم به زن تقریبا پیری که مرد در 

آغوش گرفته بودش افتاد. زن بیهوش بود 

 و مرد در حال سکته!

صدای داد و بیداد و برانکارد خواستنش 

 کل فضای بیمارستان را پر کرده بود. 

با دیدن این صحنه ناراحت شدم و برای 

 ی یاشار شد. ی چهرهای نگاهم خیرهلحظه

اش نمایان بود که مات غم در چهرهچنان 

 ماندم.

انگار که در خاطرات خودش غرق شده 

 اش در هم بود. باشد، چهره

 حقیقت هم همین بود! 

یاد خاطرات خودش افتاده بود دیگر، 

حتما یاد زمانی که مادرش سکته کرده 

بود و دیگر نتوانسته روی دو پای خویش 



 راه برود. 

الش، دستم را اختیار برای بهتر شدن حبی

هایش را روی دستش گذاشتم و انگشت

 گرفتم. 

گاه ی مظلوم و متعجبش را هیچچهره

 کنم!فراموش نمی

لبخند مهربانی به رویش زدم و به 

 اش اشاره زدم:آبمیوه

 ت رو بخور. آبمیوه -

او هم لبخند متقابلی زد و به حرفم گوش 

کرد. باالخره، هر چقدر او هوای من را 

بار دیگر نوبت من بود که نداشت، ای

 جبران کنم! 

کمی حالم جا آمده بود و دیگر استرسی 

برای جواب آزمایشم نداشتم، باالخره که 



 چی؟ 

 نهایتش مرگ است دیگر!

گرمی انگشتانش زیر دستم حس خوبی به 

 کرد.من القا می

انگار کسی هست که هوایم را داشته 

 باشد! 

! من خدایا، این حس خوب را از من نگیر

لیاقت خوشحال بودن را دارم، تقدیر را 

طوری نگردان که حس کنم الیق شادی 

 نیستم! 

 *** 

با عجله کیف پولش را به سمتم گرفت که 

 شاکی گفتم: 

 چرا تنها برم؟ چرا تو نمیای؟!  -



کالفه پیراهن دکمه دارم را به سمتم پرت 

زمان که در ساکم دنبال شلوار کرد و هم

 ت:گشت گفام میلی

رو مخ من راه نرو شایلی، وقتی میگم  -

تنها برو، یعنی تنها برو! چیش و 

 فهمی؟! نمی

 با لجبازی پا روی زمین کوبیدم: 

خوام که فهمم، فقط نمیش رو میهمه -

 انجامش بدم! 

 شاکی و کالفه پاسخ داد:

خواد لج کنه پس بگو! خانم دلش می -

 اعصاب من و بهم بریزه! 



 عصبی گفتم:

خوام دلیل این که نمیای رو ه! فقط مین -

 بدونم! 

کالفه روی تخت نشست و صدایش را 

 پایین آورد و به سالن اشاره کرد. 

 سوالی نگاهش کردم که آرام گفت:

خواستی دلیل نیومدنم رو مگه نمی -

 بدونی؟ خب بشین. 

 نشستم و منتظر ماندم دهان باز کند. 

پچ کالفه نفسش را فوت کرد و آرام و پچ 

 وار گفت:

امروز عموم زنگم زد و گفت که انگار  -

زن بابام دوباره دلش هوس بحث و دعوا 



خواد بیاد اعصاب من و خورد کرده می

 کنه. 

ها خنثی نگاهش کردم و همانند احمق

 گفتم:

خوای خونه بمونی که خب تو چرا می -

 بتونه اعصابت رو خورد کنه؟ 

خود طوری نگاهم کرد که به دیوانه بودن 

 ایمان آوردم!

بیاد تن و بدن مادرم و بلرزونه و من با  -

بیرون رفتنم کامل این اجازه رو بهش 

 بدم؟! 

ام سرم خواست از این خنگ بازیدلم می

 را در دیوار بکوبم.



 نگران گفتم:

 مونم پیشتون! پس منم نمیرم! می -

 کالفه و خشمگین گفت:

شایلی بس کن دیگه! لطفا برو و  -

 ن و هم خورد نکن! اعصاب م

 ای گفتم. مظلوم باشه

تر روی کرده، با نگاهی نرمفهمید زیاده

 دستم را گرفت و فشرد.

 لطفا!  -

هایی که آرام سری تکان دادم و لباس

 برایم جدا کرده بود را پوشیدم. 

کیف پولش را از روی تخت برداشتم و 

همین که از در اتاق بیرون رفتم و گل 

 افتاد گفت:بانو چشمش به من 



هزار ماشاهلل! چقدر خوشگل شدی  -

 جان! شایلی

 لبخندی به لطفش زدم و گفتم:

شما که خودتون هزار مرتبه از من -

 زیباترید. 

ای زد که در عمق نگاهی لبخند خسته

 کشید:کسی فریاد می

 تعارف تّکه پاره را بس کن دختر!  -

برای یک لحظه در ذهنم سوال شد که 

 سن برسم، وقتی هم نه! اگر من به این 

اگر به این سن برسم، پیر و ناتوان بشوم، 

 کس را ندارم! کند؟ هیچچه کسی کمکم می

نه پولی در حد زندگی کردن و نه کسی 

 که هوایم را داشته باشد!



حاال هم یاشار هوایم را دارد، کمی گه 

 بگذرد چه؟ 

 شود! او هم دلش از من زده می

هایش خسته یاون هم از شایلی و بدبخت

کند تا به حال ای رهایم میشود، گوشهمی

آمد روزی خود بمیرم و دیگر یادش نمی

 اش بوده!شایلی نامی هم در زندگی

 لبخندم رنگ غم گرفت. 

 چاره چیست؟ 

ای جز مرگ، برای مگر در این دنیا چاره

 مشکالت من هست؟

آرام سرم را پایین انداختم و دست در 

ی نوشته شده ن نامهجیبم فرو بردم، هما

 برای ماهان که خونی بود! 

دستم دور کاغذ مشت شد و کاغذ در جیبم 



 مچاله شد.

نفس سنگینم را فوت کردم و خداحافظی 

 کردم. 

کلید خانه را از روی میز چنگ زدم و 

 بیرون رفتم.

همین که در را بستم، دیگر استرسی 

 نبود!

 دیگر ترسی نبود!

 ای نبود!دیگر نگرانی

هایم را در ها و استرسها، ترسنینگرا

 همان خانه جا گذاشتم. 

آرام و با حوصله گام برداشته و آدرسی 

که یاشار در کیف پول گذاشته بود را 

 مرور کردم.

https://t.me/roman_zeynab 



آدرس جدیدی بود، تا به حال به کلوب مد 

نظر نرفته بودم. آرام قدم برداشته و تک 

م را لگد های جلوی پایتک سنگ

 کردم.می

دستم را در جیبم فرو بردم، این کاغذ 

خونی برای من عجیب مهم و با اهمیت 

 بود. 

خواست ماهان را بترسانم، شدیداً دلم می

 حتی اگر ایدز نداشته باشم! 

باالخره، بعد آن همه عذابی که به جانم 

 داد، حقم نبود کمی اذیتش کنم؟

باالخره، ترس هم نوعی حس است، 

ی این حس رسم ماهان قبل از تجربهتمی

 بمیرد! 

ی خوبیست حاال که آقای ایکس پیش ایده



گل بانوست و مراقبش است، من بروم و 

 ی ماهان بیندازم! این کاغذ را در خانه

*** 

 چند ساعت بعد

با سرعت به سمت سطل زباله دویدم و 

سطل رو تا حد امکان به سمت در فلزی 

 پرتاب کردم. 

داشتم یک برای فرار برمیهر قدمی که 

دور ماهان، آن دختر احمق و آقای ایکس 

 کردم! را لعنت می

 این هم شانس است قسمت من شده؟ 

 *** 

ام را مزه کردم، آبجو را آرام نوشیدنی

دوست داشتم، بیشتر از قهوه دوستش 



 داشتم!

 نگاهم را در سالن چرخاندم. خشکم زد! 

توانست ای نمیماتم برد! اصال هیچ کلمه

 وحشت و تعجبم را بیان کند!

ماهان دقیقا کنار کسی که قرار بود با او 

شرط ببندم نشسته بود و مشغول صحبت 

 با او بود!

 خدایا... این دیگر نه! 

 طاقت این یکی را دیگر ندارم! 

 خونم حالل است!  اگر مرا ببیند...

 ام زهر مارم شد!آبجوی دوست داشتنی

در جیبم فرو  خیلی نامحسوس دستم را

بردم و خواستم جیم شوم که نامهان دستم 

 کاغذ لعنتی را لمس کرد!

کاغذی که حکم جنگی تا پای جان بین من 



 و ماهان را داشت! 

ای برای نوشتنش پشیمان نبودم و ذره

شود شک نداشتم کارم باعث رضایتم می

 ترسیدم!ولی... ولی می

ترسیدم در نهایت یک اتفاق همه چیز می

خراب کند و... من که اصال مایل به را 

بدبخت شدن نبودم و تمایلی به این اتفاق 

 لعنتی ندارم!

به پیشخدمت اشاره کردم تا بیاید، به سمتم 

 آمد.

 این میز چقدر میشه؟  -

 آقای ایکس از قبل حساب کردن خانم.  -

 سری تکان دادم و آرام زمزمه کردم:

 ممنون.  -



و  کنم"ی زیر لب گفت"خواهش می

 خواست برود که گفتم:

 اگه یه کاری ازت بخوام انجام میدی؟  -

هایش را کنار با تعجب نگاهم کرد. چتری

 زد؛ پرسید:

 چه کاری خانم؟  -

کاغذ را از جیبم در آوردم و به سمتش 

 گرفتم.

مثال این کاغذ رو برسونی به دست اون -

 آقایی که کنار ستون نشسته. 

 آرام زیر لب "باشه"ای گفت.

زمان که او لبخندی زدم و تشکر کردم. هم

به سمت ماهان رفت من از جا بلند شدم و 

 به سمت در خروجی رفتم.



 مردی کچل و قد بلند مانع خروجم شد.

با اخم سرم را بلند کردم و خواستم فحشی 

 نثارش کنم که گفت:

با آقا امشب بازی دارید! قبل از بازی  -

 تونید برید خانم! نمی

 جدیت خیره در چشمانش گفتم: با اخم و 

مهر امشب به آقا بگید که خانم بزرگ -

قادر به بازی نیستن! انشاهلل در فرصت 

 کنم! ای حتما جبران میدیگه

خواستم کنارش بزنم که باز هم راهم را 

سد کرد. شاکی قدمی به عقب برداشتم که 

 دوباره گفت:

 نمیشه خانم! اجازه ندارید برید!  -



اهی به سمت ماهان انداختم با استرس نگ

که دیدم به من زل زده و شوکه از جا بلند 

 شده!

وای... نامه را خوانده و حاال که مرا 

 دیده!

 خونم حالل است! 

با تمام زوری که در بازو داشتم مرد را 

 به کناری زدم و شروع کردم به دویدن.

ای که دیدم به راه به سمت اولین کوچه

 افتادم. 

اهان را که به دنبالم صدای فریاد م

شنیدم ولی خبری از دوید میمی

 ها نبود. بادیگارد

 اند.احتماال بیخیالم شده

ای خالی روی یک میز یک بطری شیشه



ای کوچک نظرم را رو به روی کافه

جلب کرد، هرچه در جیبم پول داشتم که 

البته چیز زیادی هم نبود روی میز 

 انداختم و بطری را برداشتم.

ان با دویدنم بطری را به دیوار زمهم

 کوبیدم تا سرش شکسته و تیز شود. 

باالخره باید چیزی برای دفاع از کتک 

 احتمالی همراهم داشته باشم! 

از روی سطل بزرگ پریدم و به سمت 

 ی باریکی که به چشمم خورد رفتم. کوچه

 با دیدن در فلزی توری چشمم برق زد. 

مت در را رد کردم و با سرعت به س

سطل زباله دویدم و سطل رو تا حد 

 امکان به سمت در فلزی پرتاب کردم. 

داشتم یک هر قدمی که برای فرار برمی



دور ماهان، آن دختر پیشخدمت احمق و 

 کردم! آقای ایکس را لعنت می

 این هم شانس است قسمت من شده؟ 

داشت به در میرسید و احتماال سریع 

یک توانست در را هول دهد. با می

تصمیم ناگهانی قفل کتابی پشت در را 

 بستم! 

 عالی شد، حاال کلید هم ندارم! 

تنها امیدم این است که کوچه بن بست 

 نباشد وگرنه که کارم ساخته است!

با حرص و محکم خودش را به تور 

 فلزی در کوبید.

 لعنت بهت شایلی! لعنت بهت!  -

رسید، وقت حاال که دستش به من نمی

 بود!اذیت کردنش 



هایی که درون خود ای از خرده شیشهتکه

بطری ریخته بود با برداشتم و با غیض 

 به سمتش پرتاب کردم. 

 با وحشت خود را عقب کشید و فریاد زد:

 کنی عوضی؟! داری چه غلطی می -

 بلند قهقهه زدم. بلند و بدون مکث! 

 گونه برایش خواندم:بلند بلند و فریاد

 وقتشه برام بمیری،  -

 واسه دیدن من وام بگیری! 

 وقتشه انقدر پخش بشه عکسام 

 که سرسام بگیری! 

حتی صدای رعد و برق آسمان هم لبخند 

 پلیدم را از روی صورتم جمع نکرد.



 ای گفتم:با دلسوزی مسخره

هات رو دزدیدن، آخی... طفلکی، پول -

 بی پول شدی عزیزم؟! 

اش روی قلب دار لعنتیچرا صدای خش

ش انداخت؟ من هرگز من نیز خ

خواستم دل کسی را شکسته باشم، نمی

 حتی ماهان! حتی رضا! 

بی پول نشدم شایلی! بی قلب شدم! قلبم  -

 ش! و ازم گرفتی و شکستی

 وقفه! بلند قهقهه زدم. بلند و بی

کردم و تا مرز چیز نمیتوجهی به هیچ

 خفگی قهقهه زدم! 

م ای از خنده که هنوز در صدایبا ته مایه

 بود گفتم:



ببین یه چیزی میگی آدم از خنده رو به  -

 تشنج بره! 

مکث کردم و این بار با نیشخند ادامه 

 دادم:

یادم نمیاد وقتی عاشقم شده باشی از  -

م پرتت کرده باشن بیرون! یا بدون خونه

اجازه برات تصمیم گرفته باشم! یا سرت 

 خان! شرط بسته باشم ماهان

ز حرص و طمع با چشمانی تر و پر ا

 نگاهم کرد. 

شایلی، باهام بیا! این بار دیگه  -

 کنم!خوشبختت می

ام را کنترل کردم و با لحن به سختی خنده

 پر تمسخری گفتم:



تو؟ تو از زندگی کردن با آدما، فقط  -

 بدبخت کردن و تیغ زدنشون و بلدی! 

دیدم که صورتش از خشم سرخ شد و بلند 

 فریاد کشید.

ط لجن! زندگیم و به گند ل*شی! کثاف -

کشیدی! معلوم نیست رفتی از کی ایدز 

گرفتی و اومدی زندگی من و به گند 

 کشیدی! 

 ناباور نگاهش کردم. 

ی موهای ها به اندازهمن در تمام این مدت

سرم توهین و تهمت شنیده بودم ولی 

شنیدن این حرف از ماهان درست بعد از 

درخواستش برای برگشتنم زیادی... 

 یادی دردناک بود!ز



 تلخ خندیدم و سر تکان دادم. 

ماهان همین بود، اگر باب میلش کاری را 

دادی هرچه از دهانش در انجام نمی

 کرد. آمد بارت میمی

دیگر حتی لیاقت بحث هم نداشت. آرام 

پشت کردم، هنوز قدمی برنداشته بودم که 

دوباره صدای پر حرصش در کوچه 

 طنین انداز شد.

برو با همون مستر ایکس برو،  -

ت تا فردا بری بشی یه خیابونی مسخره

 کنه؟! *** ببین دیگه سگ بهت نگاه می

 با تاسف و بدون این که نگاهش کنم گفتم:

ببین آقا ماهان! من دارم بلیط برگشتم به  -

گیرم، بهتره بساط خودت و ایران رو می

جمع کنی و بری پی کارت عزیزم؛ آهان 



ای که ی مهم و قانونیبقهراستی، اون مسا

تو توش رد شدی، من قبول شدم! و 

دونی چرا توش قبول شدم؟ چون می

همون مستر ایکس باهام بیلیارد کار کرد! 

 حاال برو بسوز عزیزدلم! 

 به قول معروف "جگرم خنک شد"! 

ولی حرفی که او زد و جگر خودش را 

 خنک کرد تمام مرا به آتش کشید!

م یه آشغال از خونهدونی چرا مثل می -

پرتت کردم بیرون؟ چون لیاقت اونی که 

ی خودش هم وفادار نیست حتی به خانواده

 همینه! 

 آوردم! آتش گرفتم، ولی نباید به رو می

ای پر تاسف کردم و آرام تک خنده



 زمزمه کردم:

یه جوری میگی انگار این تو نبودی که  -

م کردی به این کار و مثل یه وسوسه

گناه داشتی زندگی شخمی ی بیتماشاچ

م رو اذیت دیدی که داشتم خانوادهمنو می

 کردم! می

سکوتش نشان از میزان بهت و تعجبش 

بود و من با رضایت تمام به سمت انتهای 

 کوچه قدم برداشتم.

مپ گوشی را باز کرده و به دنبال 

مسیری برای بیرون رفتن از کوچه 

 گشتم.

ه اذیتش احساس رضایت داشتم از این ک

کرده بودم، باالخره تالفی کردم، بدون 

 هیچ عذاب وجدانی.



قطرات کوچک باران کم کم موها و لباسم 

 را خیس کرد. 

 چه شب نحسی بود این شب! 

حاال که به خانه بروم به احتمال زیاد آقای 

ایکس باز هم مشغول سیگار کشیدن است 

 و به هیچ وجه حال خوبی ندارد! 

ا بهتر که نکرد هیچ، صدای باران حالم ر

 باعث شد دلم بخواهد زار بزنم! 

 ولی فقط دلم خواست... 

حق نداشتم گریه کنم، باید بیخیال تمام این 

شدم و خودم را برای مسابقه ها میجریان

 کردم.آماده می

و البته که باید بلیطی برای برگشت به 

 کردم!ایران نیز آماده می

اولین  خواستم فقط بلوف زده باشم،نمی



روم و فرصتی که پیدا کنم به ایران می

 شوم!ام میشاهد حال خانواده

اگرچه زمانی که مرا ببینند احتماال یکی 

خواهم دو سیلی نوش جان کنم، ولی می

 برگردم! 

خواهم به کشورم برگردم و کار را می

 تمام کنم!

قانونی به کشوری غیر از ترکیه بروم و 

ی بگیرم و مسابقه بدهم، ویزای تحصیل

 درسم را ادامه دهم.

ام به لجن کشیده شود، خواهم زندگینمی

ام! نباید خود را من هنوز هجده ساله

ببازم، من یک عالمه وقت دارم برای 

 ساختن زندگی بهتر!

خواهد البته از حق نگذریم، اصال دلم نمی



روم رضا را ببینم، زمانی به دیدنشان می

 که از نبود رضا مطمئن باشم.

موهای نرم و لطیفم صورتم را نوازش 

 کردند. می

 آرام زیر لب زمزمه کردم:

 … از زمانی که تو را بین خالیق دیدم

 مثل یک فاتح مغرور به خودم بالیدم! 

عشق یک بار به من گفت برو گفتم 

 … چشم

 عقل صد بار به من گفت نرو نشنیدم! 

 … پدرم هی وصیت کرد که عاشق نشوم

 گور پدرم خندیدم؟!  تو چه کردی که به

 … سالها درد کشیدم که به دردم بخوری



 آخرش رفتی و از درد به خود پیچیدم! 

 آید! از دهانم که پر از توست، بدم می

های تو را تف بر آن لحظه که لب

 بوسیدم! 

 داستان من و زیبایی تو یک خط است، 

 بچگی کردم و از الی لجن گل چیدم... 

یک اعتماد  جریان من هم همین بود،

بچگانه و احمقانه به آدم لجنی مانند 

 ماهان! 

گذرد یک نتیجه گیری برایم هرچه می

شود؛ آن هم شدیداً پررنگ و هایالیت می

این است که حس من به ماهان هر چه که 

 بوده، قطع به یقین عشق نبوده!



اگر عشق بود انقدر ساده از کنار 

شدم، انقدر ساده تمام هایش رد نمیحرف

 پذیرفتم.مان را نمیشدن رابطه

دانم، دیگر همه چیز تمام ولی حاال می

 شده! 

ایم، به ی آخر این رابطه رسیدهبه صفحه

ی آخری که در این خط آخر، به کلمه

ایم و من... توان نوشت رسیدهدفتر می

دهم به جای "عاشقتم" بنویسم ترجیح می

 "پایان"!

ای دفعهقدر یکپایان این رابطه همین

 قدر دردناک و پرترحم.بود، همین

کلید خانه را از جیبم بیرون کشیدم و 

مشغول باز کردن در شدم. وارد شدم و 

خواستم در را پشت سرم ببندم که چشمم 



به زنی قد بلند و الغر اندام افتاد که در 

 حال رصد کردنم بود. 

ی گرفته و اخمویی داشت و حس چهره

اخم کردم و در  کرد.بدی را به من القا می

 را بستم. 

ی آخر گذاشتم و همین که پایم را روی پله

ی اخمو و سرم را باال آوردم با چهره

 ناراحت یاشار مواجه شدم.

 چه شبی بود امشب!

روی مبل دراز کشیده بود و با دست 

چپش که از مبل آویزان بود، سیگارش را 

 گرفته بود. 

 صدای موسیقی مالیم در خانه پیچیده بود

 دیدم.و عجیب بود که گل بانو را نمی

با نگرانی به سمت یاشار رفتم و روی 



 زمین کنار مبل زانو زدم. 

 حالت خوبه؟  -

 اش از جا پریدم!با شنیدن صدای گرفته

شد آنقدر صدایش گرفته بود که باورم نمی

 این صدای خودش باشد!

 نه... خوب نیستم...!  -

آب کنم لیوانی برداشتم و خواستم پر از 

 که متوجه شد و گفت:

 خورم، نریز. نمی -

بی چون و چرا گوش دادم و پتوی 

نازکش را از کنار مبل برداشته و رویش 

 انداختم. 

پک دیگری به سیگارش زد و آرام 

 "ممنون"ی زمزمه کرد. 



با دیدن پیک روی میز اخم کردم، پس 

 بگو چرا صدایش گرفته! 

 در کارم شک داشتم ولی...

تردید را کنار گذاشته و دستش را  باالخره

 محکم در دست گرفتم. 

گفته بود خوب نیست، من هم خوب 

نبودم... من هم حال درستی نداشتم و حاال 

گذاشتم تا داشتم از تمام جانم مایه می

متوجه حالم نشود و با تعریف اتفاقاتی که 

امشب پشت سر گذاشتم بیشتر از این 

 اش نکنم.عصبی

نوازش دستش سعی کردم  با لبخند زدن و

حواسش را پرت کنم ولی انگار زیاد هم 

 موفق نبودم. 

اش را واضح بود سعی دارد صدای گرفته



 صاف کند.

 چه خبر؟ بُردی؟  -

لبخندی زدم و همانطور که درحال بلند 

 شدن بودم گفتم:

بهتره فردا صحبت کنیم، حالت خوب  -

 نیست. 

 چیزی نگفت و فقط نگاهم کرد.

گفت من جوابی اگر چیزی هم میدر واقع 

 برایش نداشتم!

تر فشار دادم و رهایش دستش را محکم

 کردم. 

 شب بخیر آقای ایکس! -

زد که دانم چرا ته دلم حسی فریاد مینمی

ای نبود بگویم یاشار ولی فعال حالش گونه



که اعصابش بخواهد از این جریان هم 

 خرد شود. 

از  سرم را که روی بالشت گذاشتم موجی

 غم درونم به بیرون پرتاب شد. 

سوخت و لعنت به این هایم میچشم

 تصویر! 

ی بستم چهرهای که پلک میهر ثانیه

لعنتی ماهان در حالی که مرا داشت با 

کرد پشت اش تخریب میهای لعنتیحرف

 بست. هایم نقش میپلک

تصویرش در ذهنم نقش بسته بود و من 

ی بکوبم خواستم خودم را به هر درمی

 فقط دیگر او را نبینم! 

حاضر بودم هرکاری بکنم فقط دیگر 

 پیدایش نشود!



لعنت به دست تقدیر که مرا هر دفعه به 

 گرداند... سوی او بازمی

 *** 

زده با صدای فریاد یاشار وحشت

زده از جا هایم را باز کردم و شتابچشم

 بلند شدم. 

با دیدن اویی که ترسیده درحال تکان 

 بانو بود وحشتم بیشتر از قبل شد.گل دادن

 چی شده؟  -

گاه صدایش را چنین خورم هیچقسم می

 ترسیده و مظلوم نشنیده بودم!

کنه چشماش و... چشماش و باز نمی -

 شایلی! 

 یا خود خدا!  -



حاال وقت هول کردن نبود، نگاهی به 

هایم که از دیشب خودم که لباس

و به عوضشان نکرده بودم انداختم و ر

 یاشار فریاد زدم:

خب برو مدارکشو سریع بردار منم  -

هاشو بهش بپوشونم ببریمش لباس

 بیمارستان! 

قدر هول کرده بود که با سر در دیوار آن

ی رفت و بعد هم به سمت پوشه

 مدارکشان دوید. 

دانستم گل بانو زن معتقدی است چون می

روسری اش را چنگ زدم و بدون گره 

 تم. روی سرش انداخ

 دستم را روی مچ دستش گذاشتم. 

زد ولی خیلی خیلی هنوز نبضش می



 زده به یاشار توپیدم:ضعیف بود. وحشت

 حالش خوب نیست عجله کن! -

ها را در مدارک را به سمتم گرفت. آن

کیفم گذاشتم و منتظر ماندم برای گذاشتن 

بانو روی ویلچرش کمک بدهم که دیدم گل

به سمت در  یاشار او را بغل کرده و

 رود!می

 داد زدم:

 پس ویلچرش؟!  -

 با فریاد پاسخم را داد:

تر بیا بریم دیر میشه، خودم سریع -

 برمش! می

سریع به دنبالش دویدم و بعد از پوشیدن 

 هایم در را قفل کردم. کفش



خدا را صد هزار مرتبه شکر که 

 بیمارستان نزدیک خانه بود.

مارستان بالفاصله بعد از ورودمان به بی

های یاشار، برانکاردی با داد و بیداد

بانو را روی اوردند و یاشار با احتیاط گل

 برانکارد گذاشت. 

کاش هرگز یاشار را در این حال 

 دیدم...نمی

در حالی که به دیوار تکیه کرده بود و در 

انتظار بیرون آمدن دکتر گل بانو از اتاق 

 ریخت!عمل بود، اشک می

کردنش را ندیده بودم و  تا به حال گریه

 پاچه شده بودم. نهایت دستبی

 خدایا چه کنم؟! 

 اش بدهم؟! کنارش بنشینم و دلداری



 یا خودم هم کنارش بشینم و زجه بزنم؟!

بابای یاشار را لعنت  یا بشینم و فقط زن

 کنم که باعث شده گل بانو سکته کند!

 ترجیح دادم فعال چیزی نگویم. 

که دارم چه کار به این فکر نکردم 

کنم، فقط کنارش نشستم و بدون مکث می

اش ی پهن و عضالنیدستم را روی شانه

 گذاشتم. آرام بازویش را نوازش کردم.

عجیب بود که در این حال به این فکر 

 قدر تفاوت قدی داریم؟!کردم که چهمی

توانم این صدای پر وقت نمیخدایا... هیچ

 بسپارم! زده را به فراموشی بغض و غم

کس و شایلی... من جز مامانم هیچ -

 ندارم! 



با صدای بلند زیر گریه زد و من فقط 

توانستم در میان آن همه بهت و حیرت 

 بغلش کنم! 

شایلی اگه مامانم تنهام بزاره من دیگه  -

 هیچی برای از دست دادن ندارم! 

 عمیق نفس کشیدم و لب زدم: 

  من و داری! همیشه من و داری...! -

 آرام زمزمه کرد.

اون از بابام که گند زد به زندگی  -

هممون... اون از نوید که من و مامانم و 

توی اوج بدبختی ول کرد که زن بابام 

 بالیی سرش نیاره! 



 حدس زدم نوید برادرش باشد.

خواست به ولی چرا زن بابایشان انقدر می

 این خانواده آسیب بزند؟! 

جوابم را  قبل از پرسیدن سوالی، خودش

 داد.

صد بار قصد جونمون رو کرده که  -

چی؟ که بعد از مرگ بابام تمام مال و 

 اموالش رو باال بکشه! 

 زده هین کشیدم و لبم را گزیدم. وحشت

 بیچاره یاشار!

 بیچاره مادر و برادرش! 

زد و خودخوری آرام با خودش حرف می

 کرد. می



اگه مامانم تنهام بزاره چی؟ من دیگه  -

 رای چی زندگی کنم؟! ب

ی دومش دستم اختیار به خاطر جملهبی

هایم در گوشت دستم مشت شد و ناخن

 فرو رفت. 

 با خشم گفتم:

کنه! انقدر انرژی گل بانو ولت نمی -

منفی نده، ایشاهلل که حالش زودتر خوب 

میشه و تو هم یه فکر اساسی برای اون 

کنی تا دیگه دور و برتون زن پلید می

  نیاد.

مانند کودکی مظلوم و بی دفاع روی 

صندلی مچاله شد و سرش را روی پاهایم 

 گذاشت. 



اختیار لبخند زدم و دستم را روی بی

 موهای لختش کشیدم و نوازشش کردم. 

این پسر هم گاهی اوقات زیادی بچه 

 شد! می

 آوردم، ولی نگران بودم.به رو نمی

 خیلی خیلی زیاد نگران بودم! 

آمد عذاب ر گل بانو میاگر بالیی س

وجدان بابت این که دیشب حواسم به او 

 جوید! ام را مینبوده، خرخره

 دانم چقدر گذشت.نمی

 یک ساعت؟

 دو ساعت؟

 سه ساعت؟

 ها! و یا بیشتر از این

دانم که یاشار بعد از مدتی فقط می



طوالنی اشک ریختن و خودخوری کردن 

 به خواب رفته بود. 

بود و من آرامشم را از او به خواب رفته 

طریق نوازش موهای طالیی رنگش به 

 آوردم! دست می

او چه کرده بود با قلب بیمار من که 

آرامشم را در میان تارهای طالیی رنگ 

 و جادویی موهایش گیر کرده بود؟! 

توجه به اختیار به سمتش خم شدم و بیبی

دردی که در کمرم پیچید عمیق بوی 

 م. موهایش را نفس کشید

لبخند بزرگی صورتم را پوشاند، بوی 

موهایش از هر عطری بهتر بود؛ و 

دانم که این تاثیر شامپوهایی که می



کدام از کرد نیست، هیچاستفاده می

 دادند!شامپوهایش چنین بویی نمی

با بیرو آمدن دکتر از اتاق عمل با عجله 

زده از جا یاشار را تکان دادم. وحشت

ست بپرسد چه شده پرید و همین که خوا

 نگاهش به دکتر افتاد. 

مانند یوزپلنگ به سمت دکتر دوید، به 

طوری که دکتر از ترس یک قدم به عقب 

 رفت!

همین که خواستم من هم به طرفشان بروم 

متوجه شدم پایم چنان خواب رفته که حتی 

 قادر به برداشتن یک قدم هم نیستم.

ناچار سر جا نشستم و سعی کردم از 

 های دکتر را بشنوم. ور حرفهمین د

 ای نداشت، صدای دکتر آرام بود. فایده



ی یاشار مشخص بود خبر خوبی از چهره

 شنیده که لبخندی به این بزرگی زده!

 خدایا شکرت! 

 حالش خوب است! 

هنوز هم مطمئن نبودم ولی بعد از رفتن 

 دکتر مطمئن شدم! 

زیرا یاشار چنان با ذوق به طرفم پرید و 

 وشم گرفت که ماتم برد!در آغ

های را دور لبخند زدم و من هم دست

 کمرش پیچیدم. 

با ذوق عطر موهایم را نفس کشید و 

 گفت:

شایلی خدا حرفام و شنید! نذاشت همه  -

کسم و از دست بدم، نذاشت از این هم 

 تنهاتر بشم! 



اخم کردم و کمی از آغوشش فاصله 

هایم را دو طرف صورتش گرفتم، دست

 م و گفتم:گذاشت

هر اتفاقی هم که بیفته من و داری، هیچ  -

 شی! وقت تنها نمی

های جمع شده دوباره لبخند زد و با آن لپ

 مسکوت نگاهم کرد. 

 خدایا... 

توان به عنوان زیبا ترین هایش میاز چشم

 های دنیا یاد کرد، بدون اغراق! چشم

هایی دریایی که گاهی چنان نورانی چشم

ات و حاضری تمام زندگیشوند که تمی

هایش بار دیگر چشمرا فدا کنی تا فقط یک

 را این گونه ببینی! 

شود تا آخر دنیا همین گونه نگاهم می



 کنی؟

خواهم، دیگر چیزی از تمام این دنیا نمی

 فقط همین گونه نگاهم کن! 

خواهم آنقدر به دریای چشمانت بنگرم می

 تا در آبی نگاهت غرق شوم... 

 ک پرسیدم:دو به ش

 تونیم ببینیمش؟! ِکی می -

 انگار به خودش آمد که رهایم کرد. 

شد خفه شوی و از لعنت به تو شایلی، نمی

 آغوشش لذت ببری؟!

نه فعال نمیشه ولی احتماال زیاد الزم  -

 نباشه بستری بشه. 

به عنوان یک بانوی پیر، خیلی خوب در 

 ی قلبی مقاومت کرده بود! مقابل سکته



 ی سکته داشته!کسی که سابقه آن هم

توانستم خدایم را به هر حال، فقط می

شکر کنم که اتفاق جدی و بدی برایش 

 نیفتاده بود. 

 *** 

پالستیک آبمیوه و کمپوت را از دست 

راستم به دست چپ دادم و موبایلم را از 

 جیب شلوار جینم در آوردم. 

مان ی خانهای روی شمارهبرای لحظه

ی یاشار بعد به دنبال شمارهمکث کردم و 

 گشتم. 

بعد از چند بوق جوابم را با لحنی سرد 

 داد. 

 بله؟  -



 جا خوردم، چرا این قدر سرد و جدی؟!

 کدوم اتاقید؟  -

 طبقه دوم اتاق ...  -

دانستم چرا لحن صحبتش یک کاش می

دفعه عوض شده، بعد از آن روز من به 

ند رفتم تا یاشار بتوای قرار ها میبقیه

 مراقب مادرش باشد. 

در تمام این مدت رفتارش مثل قبل بود و 

دانم چرا تغییری نکرده بود ولی نمی

ای برخوردش عوض امروز یک دفعه

 شد!

سعی کردم خود را به در بیخیالی بزنم تا 

 بعداً ببینم چه شده.

قابل انکار نبود که در همین یک شبانه 



روزی که گل بانو را ندیدم، شدیداً 

 ام!تنگش شدهدل

بانو به روحم آرامش بودن در کنار گل

 داد.می

بودن در کنارش به شکلی بود که انگار 

کردم که در داشتم به خودم اعتراف می

 عجبم از این همه استواری این زن!

 کاش کمی مثل او بودم...!

کاش کمی، فقط کمی از خوشبینی و 

 امیدواری او را داشتم!

ن که اعالم با صدای تکراری و لوس ز

ام، از ی دوم رسیدهکرد به طبقهمی

ی آسانسور بیرون آمدم و به دنبال شماره

 اتاقشان گشتم. 

کردم فکرم را منحرف هرچه سعی می



 کنم، بی فایده بود!

من شدیداً از برخورد یاشار غمگین و 

 دلخور شده بودم.

این طرز برخورد با کسی که تا این حد به 

 نیست.  دهد درستاو اهمیت می

این درست نیست که هر دفعه دیدی به تو 

رسد، وابسته شده و تو هم زورت می

 آزارش دهی!

در زدم و با اعصابی خرد در را باز 

 کردم. 

یاشار روی صندلی کنار گل بانو نشسته 

بود و دو تخت دیگر موجود در اتاق، 

 خالی بودند.

سعی کردم پر انرژی باشم تا گل بانو را 



 طی ناراحت نکنم. در چنین شرای

 سالم.  -

سالمم بلند باال بود و منظورم با 

 هردویشان بود. 

 به سوی گل بانو رو گرداندم.

 احوال گل بانوجان ما چطوره؟  -

هایش نقش بست و جانی بر لبلبخند بی

 جوابم را داد.

سالم گلم، مرسی عزیزدلم، تو خوبی  -

 شایلی جانم؟ 

 بگویم:کاش آنقدر راحت بودم که بتوانم 

اگه یاشار عزیزتون اجازه بده، حتما  -

 خوب خواهم بود! 



لبخندی مصنوعی زدم که شک ندارم 

 یاشار متوجه مصنوعی بودنش شد.

 شکر، منم خوبم به خوبیتون.  -

مزه سرمای جمع، مصنوعی بودن و بی

ها کامالً حس ها و حرفبودن لبخند

 شد. می

 کنم گل بانو هم فهمید که چیزیگمان می

میان من و یاشار اشتباه است؛ زیرا خیلی 

سریع بعد از چند دقیقه معذرت خواست و 

هایش را بهانه کرد تا زیاد بودن قرص

 بخوابد و من و یاشار را تنها بگذارد. 

ی یاشار از جا بلند شدم و به با اشاره

 سمت در قدم برداشتم. 

در را پشت سرش بست و دو قدم از اتاق 



 فاصله گرفت. 

ی سوالی من ی شاکی رو به چهرهخیل

 گفت:

دستت درد نکنه شایلی خانم! خوب  -

 جواب کارهام و دادی! 

 خشک شده نگاهش کردم.

چرخید چیزی بگویم، چه حتی زبانم نمی

 شده مگر؟! 

 چی...  -

حتی نذاشت حرفم را کامل کنم! وسط 

ای بغض حرفم چنان توپید که برای لحظه

 ِخر گلویم را چسبید!

تو خبر نداری! فکر کردی اینجا  البد -

 س؟ ی خالهخونه



 منظ...  -

کالفه دستی در موهایش کشید و دوباره 

 میان حرفم پرید.

 چرا بهم دروغ گفتی؟  -

شوکه و ناباور نگاهش کردم، دیگر چه 

 دروغی؟

 این بار الل نشدم و گفتم:

چی داری میگی؟ منظورت از این  -

 مزخرفات چیه؟! 

میگی باشه امشب  فکر کردی به من -

فهمم بازی کنم من نمیتنها خودم بازی می

 رو پیچوندی؟! 

دلم؟ دلم که نشکست... فقط کمی، خیلی 

کم... خیلی خیلی کم خراش برداشت... از 



سوزد، های کوچک که بد میآن خراش

 مانند بریدن دست با کاغذ! 

سکوت بس است... نباید هر بار که کسی 

این قدر خوب  آوردقلبم را به درد می

 رفتار کنم!

 باید کمی بد شد...

 کمی خشن شد... 

 کمی پلید شد...

 دانی چرا؟کدام ایرادی ندارد، میهیچ

چون کسی از پلید بودن و بد بودن در 

 مقابل من کم نگذاشته! 

اند برای اذیت همه تا پای جان تالش کرده

 کردنم. 



حرف دهنت و بفهم! تو که اندازه سر  -

اعتماد نداری غلط کردی  سوزن به من

 کنی تنها برم! اصرار می

 انتظار نداشت این گونه جوابش را بدهم...

 خودم هم انتظار نداشتم!

 ولی دیگر صبرم به لب رسیده بود.

دیگر اتفاقی نبود که در این دنیا بیفتد و 

 تقصیر من فلک زده نباشد!

تقصیرترین منی که در تمام اتفاقات بی

 بودم...

و خواست باز چرت و اخم کرد 

هایش را از سر بگیرد که با خشم و پرت

 آمد ادامه دادم:نفسی که به زور باال می

فقط ساکت شو که از تو یکی انتظار  -

 نداشتم همچین حرفی بهم بزنی! 



هایم خشکش زده ای به او که از حرفتنه

زمان با رد شدنم از کنارش بود، زدم و هم

 گفتم:

این که هرچی از محض اطالعت برای  -

دهنت در اومد بارم نکنی میگم، ماهان و 

اونجا دیدم، افتاد دنبالم منم مجبور شدم 

فرار کنم! اون شب هم دیدم حالت خوب 

نیست که بهت چیزی راجع به این جریان 

 نگفتم! 

نیم نگاهی به او که با پشیمانی و بهت 

توانست ام بود انداختم، دیگر نمیخیره

 را جبران کند!  هایی که زدهحرف

 دیگر دیر بود برای این نگاه پشیمان...!

 دلم عمیقا گرفته بود.

شد یاشار این چنین دلم را باورم نمی



 بشکند!

خواست هر که هر چه یعنی تا همیشه می

 راجع به من گفت باور کند؟ 

خواست همیشه قضاوتم کند و اهمیتی می

هایش ندهد که حقیقت چیست و حرف

 زند؟!دلم میچگونه زخم بر 

 شد!باورم نمی

 کردم غرورم خرد شده.حس می

کردم کسی روی غرور و حس می

احساساتم پا گذاشته و هرچه که در 

 کند. ام دوست دارم را لگد میزندگی

با حس سوزش شدیدی در گلویم و 

بالفاصله حس کردن طعم لعنتی خون در 

دهانم، به سمت سرویس بهداشتی نزدیکم 

 دویدم. 



لویم یک طرف، درد قلبم یک درد گ

طرف، درد وجدانم برای کاری که با 

 ام کردم یک طرف...خانواده

همه چیز دست به دست هم داده تا روانم 

 را بهم بریزد!

کائنات دیگر راه شوخیشان با من باز شده 

 بود.

در روشویی خم شدم و با تمام وجود عق 

 زدم.

آمد و رنگ روشویی سفید نفسم باال نمی

 رفت. حظه بیشتر رو به سرخی میهر ل

هر وقت که بیشتر ناراحت و غمگین 

 آوردم!شدم این چنین خون باال میمی

ام و البته که من در هر لحظه از زندگی

 غمگینم...



 جز...

 جز زمانی که با یاشار هستم!

 این اعتراف سنگینی بود... 

 کردم!ولی باید به خودم اعتراف می

ید به خودم اعتراف به او که نه... اول با

 کردم...!می

 من حسم به او فرق داشت...

 احساسم مثل همیشه نبود!

 چند وقتیست که حسم فرق کرده!

شوم که از اول حس منکر این نمی

ی خاصی به او داشتم ولی جدیداً همه

 تر از قبل شده!احساساتم به او پررنگ

 سوزش گلویم طاقت فرسا بود. 

  ولی سوزش قلبم بدتر بود!

 کس به من اعتماد نداشت؟و چرا هیچ



 مگر من چه کرده بودم؟

 ام؟! مکر چند نفر را به نابودی کشانده

 من جرمم چه بود در این زندگی لعنتی؟!

 جنسیتم جرمم بود!؟

و این اصال دست خودم نبود که از گریه 

 به هق هق افتادم! 

 اختیار بود...بی

 ولی از ته دل بود!

 .های یاشار..مثل حرف

 های ماهان...مثل توهین

 های مردم!مثل قضاوت

 اختیار و از ته دل! بی

 اختیار و از ته دل و دردناک! بی

ی خدا همین است دیگر... همیشه

 کنند.قضاوتت می



شوی طوری وانمود وقتی هم ناراحت می

کنند که انگار این عیب و ایراد توست می

های وحشتناکشان ناراحت که از توهین

 ی! اشده

 خواهند بگویند:انگار می

 خوایم! ما فقط صالح تو رو می -

 قدر این دیالوگ تکراریست...و چه

 تکراری و تخریب کننده...! 

انگار که من خودم صالح خودم را 

 ی احمق هستم! دانم و هنوز یک بچهنمی

شوم و من چند روز دیگر نوزده ساله می

کس نیست که حتی تولدم شک ندارم هیچ

 تبریک بگوید! را

داند تولدم چه کس نمیزیرا هیچ

 زمانیست... 



گویند اگر هم بدانند، مطمئنم تبریک نمی

 کنند!یا فراموش می

ام برادر یاشار، طبق چیزی که فهمیده

برد آید و گل بانو را به ایران مینوید می

تا با خودش زندگی کند و دیگر زن 

 بابایشان مزاحمش نشود. 

ز آب کردم و بعد از شستن دهانم را پر ا

های جمع شده در دهانم آب را تف خون

 .کردم

دستم را پر از آب کردم و به صورتم 

 پاشیدم. 

شان کمی خیش شده بود موهایم که گوشه

را پشت گوش زدم و در آینه به خود 

 خیره شدم.

رنگم مانند گچ سفید شده بود و پای 



 هایم گود افتاده بود. چشم

 ی لبم جا گرفت.نیشخندی گوشه

شاید در حال آماده شدن برای مرگ 

 هستم! 

از سرویس بیرون آمدم که با یاشار 

 مواجه شدم. 

در یک تصمیم آنی، به سمتش رفتم و رو 

 به صورت نادم و پشیمانش کوبنده گفتم:

بزاری یه چیز دیگه هم بهت بگم که  -

 بعدا ناراحت نشی چراا بهت خبر ندادم! 

ردم ولی اصال از کخیلی بد صحبت می

دید با این بابت ناراحت نبودم، باید می

هایش چه قدر دلم را ها و شکحرف

 شکسته!



دونم آقا یاشار! آره... فقط اسمت رو می -

اسمت و صدا نزدم که معذب نشی، ولی 

خوای، بیا؛ تحویل حاال که خودت می

 بگیر! 

ها دویدم که صدای با رضایت به سمت پله

 جلب کرد. بلندش توجهم را

 شایلی! تو رو خدا وایسا!  -

 تو رو خدا؟

 شنیدم؟!درست می

نخواستم بیشتر از این تنبیهش کنم بابت 

 رفتارش. 

ی راه پله ایستادم و بی حس و گوشه

 منتظر نگاهش کردم.

 خوای بگی؟! چیه؟ چی می -



خواهد بزند واضح بود که حرفی که می

 سختش است.

رخورد متاسفم! نباید اون طوری ب -

 کردم. می

سری تکان دادم و اصال به روی خود 

نیاوردم که هرگز انتظار چنین 

 ای را از او نداشتم!معذرت خواهی

یه چیز دیگه؛ جواب آزمایشت اومده،  -

نوبت گرفتم بریم به دکتر نشونش بدیم، یه 

 ست نوبتت! ساعت دیگه

 لبخندی زدم و آرام زیر لب زمزمه کردم:

 نکنه. مرسی دستت درد  -

 مشکلی نداشتم اگر دکتر بگوید:

 شایلی در حال مرگ است!  -



 هیچ مشکلی با این جمله نداشتم...

من که کسی را نداشتم که نگران تنها 

 شدنش باشم!

 یاشار مادرش را داشت.

 ترانه دوستان دیگری داشت...

 مادر و پدرم رضای عزیزشان را داشتند!

ه اش را داشت و البته کماهان خانواده

 مهیار همیشه پشتش بود!

زدم کس آسیب نمیمن با رفتنم به هیچ

 که...!

 شدند از رفتنم! همه شاد می

 حاال خیالم راحت است... 

دیگر زیاد راجع به جواب آزمایشم 

 کنجکاو نیستم...

زمان را با فکر کردن به همین چیزها در 



کنار یاشار گذراندم و وارد اتاق دکتر 

 شدم. 

گویا در دستم سنگینی  ی آزمایشپوشه

کرد که بالفاصله بعد از سالم و خسته می

نباشیدی که گفتم، آن را روی میز دکتر 

 گذاشتم. 

 دکتر پوشته را برداشت و باز کرد. 

اختیار برای چند ثانیه نگاهم قفل یاشار بی

 شد.

کند و داشت پوست لبش را می

 پیچید. هایش را در هم میانگشت

 است؟ قدر نگرانچرا این

 مگر مرگ و زندگی من اهمیتی دارد؟

بعد هم... من فقط چند بار خون باال 

 ام، اتفاق خاصی نیفتاده که...! آورده



نیشخند زدم و منتطر به دهان دکتر چشم 

 دوختم. 

اش را روی هم کشید های رژ خوردهلب

 و با مکث کوتاهی گفت:

ای نیست، ولی وقتی خیلی مشکل جدی -

اشی ممکنه دوباره خون فعالیت داشته ب

باال بیاری، دریچه میترال قلبت گشاده 

 و... 

 دیگر مهم نبود... 

جوابم را گرفت، به این زودی ها رفتنی 

 نیستم. 

دادم ولی یاشار گویی من که اهمیتی نمی

کرد. لبخندی به روی ابرها پرواز می

حالش زدم و بعد از حساب کردن هزینه 

 دور از چشم یاشار، گفتم:



بهتره بری پیش گل بانو، چند ساعته  -

تنهاش گذاشتی احتمال زیاد االن دیگه 

 بیدار شده. 

خواهد داد دلش نمیاش نشان میچهره

 تنهایم بگذارد ولی بهتر بود برود.

 دروغ چرا؟ 

 خواست پیشش باشم!فعال دلم نمی

 نه که نبخشیده باشمش، نه!

خواست فعال با ولی اصالً دلم نمی

 اه باشم. کسی همرهیچ

 لبخندی زدم و بغلش کردم.

بانو بیاید و فردا قرار بود نوید به دنبال گل

 او را ببرد. 

دانستم این جریان برای یاشار بسیار می



 سخت است؛ برای همین بغلش کردم. 

هر چی شد، من هستم یاشار، اگه اتفاقی  -

 افتاد بهم خبر بده؛ باشه؟! 

صله سری به معنای تائید تکان داد و فا

 گرفت. 

کم کم من هم دور شدم و بعد از تکان 

 دادن دستم به او پشت کردم.

موبایلم را همراه هنزفری در آورده و 

 آهنگ مد نظرم را پلی کردم. 

Our time is up 

 به آخر خط رسیدیم 

Your eyes are shut 

 چشات بسته شدن 



I won’t get to tell you what I 

needed you to know 

یچوقت نمی تونم چیزی که باید دیگه ه

 می دونستی رو بهت بگم 

It’s dark enough 

 همه جا تیره و تاره 

The moonlight doesn’t show 

 خبری از نور مهتاب نیست 

And all my love 

 و همه ی عشق و عالقه ی من 

Could never bring you home 

 نمی تونه تو رو به خونه بر گردونه 



There’s no more stars to find 

 دیگه خبری از ستاره ها نیست 

And I’m too far behind 

 و منم خیلی ازت عقب موندم 

And I’d love to let you go 

 و بهتره که بزارم بری 

 بهتره که بزارم بری 

You’re all that’s on my mind 

 همه ی فکر و ذکرم تویی 

I called a thousand times 

 زدم هزار بار بهت زنگ 

And I have to let you go 

 و مجبورم که بزارم ترکم کنی 



But I love you more and more 

than you could know 

ولی من تو رو خیلی خیلی بیشتر از اونی 

 که فکرشو کنی دوستت دارم 

 آرام زمزمه کردم:

- But I love you more and more 

than you could know 

یلی بیشتر از اونی ولی من تو رو خیلی خ

که فکرشو کنی دوستت دارم... و تو هیچ 

 از دوست داشتنم خبر نداری! 

 ام ربطی به آهنگ نداشت...آخر زمزمه

 حرف دل خودم بود! 

 آرام روی نیمکت کنار پارک نشستم.

هایم با آستین لباسم برایم پاک کردن اشک

 تکراری شده...



هاین را با بوسه کاش کسی بود که اشک

 د آورد!بن

 کاش...! 

 *** 

آرام و همراه با اشک، پیشانی سردش را 

 با بوسه گرم کردم. 

خواهم، تو اصال... اصال بوسه هم نمی

 فقط برگرد! 

دهم دیگر اصال تو فقط برگرد، قول می

 اشک هم نریزم! 

 کنم.برگرد، ببین موهایم را کوتاه نمی

اصالً... اصالً به خاطر تو هر کاری 

 کنم!می

 چشمانت را باز کن!  فقط



اصال من حاضرم تا آخر عمر در همان 

اتاقک کوچک زندگی و پس انداز کنیم 

 ولی تو مرا رها نکنی! 

 تو فقط بازگرد! 

 لعنت به این زندگی... 

 چرا نباید پول عملش را داشته باشم؟! 

چرا باید بر سر همان چیزی که ماهان 

بست و از آن متنفر بودم، همیشه شرط می

 ببندم؟! شرط

چرا باید از بدبختی و نداشتن پول عمل 

 اش روی بدنم شرط ببندم؟لعنتی

ها ولی حتی اگر نهایت این شرط بندی

باخت باشد، از اینکه با تک تک 

های بدنم برای نجات دادنش تالش سلول

 ام پشیمان نخواهم شد!کرده



جانش آرام از جا بلند شدم و از جسم بی

 اه فاصله گرفتم. میان آن همه دم و دستگ

 مرد زیبای من در آرامش خوابیده بود. 

 بخواب آرام... 

از این خواب اجباری به زودی نجات 

 یابی!می

 این همه یاشار نجاتم داد... 

 حاال نوبت من است.

نوبت من است که با تمام وجود برای 

اش... یا بهتر است بگویم برای زندگی

 زندگیمان بجنگم! 

 به سمت در رفتم. به او پشت کردم و

وقتی برای هدر دادن نداشتم، و البته که 



بودن در کنار او هرگز وقت تلف کردن 

 گرفت! نام نمی

ولی فعال باید به دنبال قرض گرفتن پول 

رفتم، به خدا قسم اگر و شرط بندی می

 هدفم جز نجات دادنش چیز دیگری بود! 

 *** 

نگاهم را به سیگار میان انگشت وسط و 

اش دوختم، دیگر به بوی سیگار اشاره

عادت کرده بودم؛ هرچند هیچ کدام 

هایشان مانند سیگارهای او سیگار

 بو نبود. خوش

اش کار دستش داده بود و غرور مسخره

 حاال من برده بودم! 

مسخره در حالی که دود سیگارش را 



زد کرد و به صندلی تکیه میفوت می

 گفت:

بر میای و حاال از کجا مطمئنی از پسم  -

 و بگیری؟!تونی پولتمی

همراهانش هم پوزخند زدند. راست 

ترسیدند گفت مردم بدون او از من نمیمی

 دادند! و حقم را نمی

دانی بخشی از دختر و زن بودن همین می

ها بود، که چون مرد نیستی و یا بدختی

 مردی همراهت نیست حقت را بخورند. 

نستم از بند دانند من تواها که نمیولی آن

ها که دنیایی پر از تبعیض فرار کنم! آن

ها ام با تبعیضدانند، تمام زندگینمی

 ام، چه با او و چه تنهایی! جنگیده



معنایی زدم و دستم را به سمت لبخند بی

پول روی میز دراز کردم که دستم را 

 گرفت. 

های قدرتمندش اسیر دستم میان انگشت

 کم کند. شده بود و کسی نبود تا کم

همچنان لبخندم را حفظ کردم و به چشمان 

 تیزبینش خیره شدم. 

از جا بلند شدم، او هم برخاست. دستم را 

از دستش با ضرب بیرون کشیدم و روی 

 میز خم شدم. 

 کمی به نگاهم جدیت افزودم و گفتم:

یه سال پیش تنهای تنها زندگیم و از  -

منجالب نجات دادم، من و از تنها بودنم 

 ر مقابل خودت نترسون! د

نگاه پر تمسخرش روی تک تک اجزای 



ای به شباهت صورتم چرخید، برای لحظه

 چشمانش با رضا پِی بردم! 

دانم یادآوری رضا بود که ترسم را نمی

از آسیب دیدن از بین برد یا نگرانی بابت 

حال او، اویی که مرا از دست رضا و 

 ام نجات داده بود.خانواده

بود باعث شد چاقوی کوچکم هر چه که 

را از جیب عقب شلوار جینم بیرون بکشم 

و خیلی سریع قبل از اینکه به خودش 

اش را گرفته و چاقو را روی بجنبد، یقه

 شاهرگش گذاشتم! 

مهر به کجا ببین کار دختر حاجی بزرگ

رسیده که برای گرفتن حقش چاقو کشی 

 ها برددانم آنکند؛ البته... خب بعید میمی

در قمار را حقم بدانند و پول قمار را 



 حالل! 

ولی من مجبورم، برای او... برای 

 خودم... برای رهایی از دنیای تبعیض! 

لبخندی شیطانی زدم و با صدایی آرام رو 

 اش گفتم:ی کپ کردهبه چهره

و نترسون! من چیزی واسه از گفتم من -

 دست دادن ندارم! 

 *** 

یم مانده بود، با بغض تنها چیزی که برا

 دستبند طالیم را روی میز گذاشتم. 

برای او حاضر بودم بیشتر از این کارها 

 بکنم، این که هیچ است!

از مغازه بیرون آمدم و در ذهنم مشغول 

 حساب کتاب شدم. 



نوید که دیگر بعد از بردن گل بانو 

جوابمان را نداده بود و حامد هم که دست 

 ام زده بود. رد به سینه

پول از آوا قرض گرفته بودم و کمی  کمی

ها پول بدست آورده بندیهم از شرط

 بودم. 

ی مسابقه را هم که کنارش جایزه

گذاشتی نیمی از پول عملش جور شده می

 بود. 

نیم دیگر را چه کار کنم؟ وقت زیادی 

 برای جمع کردنش ندارم!

پس اندازم را در نظر گرفتم، اگر تمام 

ای ته بودم )به گونهپولی که از ماهان گرف

دزدیده بودم( و دست نزده بودم را نیز 

کردیم تقریبا چهار ششم پول را حساب می



 جمع کرده بودم. 

 چه کار کنم؟ 

 ام! هر دری بوده خود را به آن کوبیده

روزها بود که همین طور درگیر جور 

کردن پول بودم و حاال با تک تک تار و 

 کردم! ه میپولی را تجربپودم تنهایی و بی

البته از حق نگذریم که آوا هرروز تماس 

 شد. گرفت و احوالم را جویا میمی

هایم را داده بود بعد از آن جریان که بدهی

شد بیشتر از این طلب واقعا رویم نمی

 قرض پول کنم! 

دانم که آوا رویم را زمین وگرنه می

 اندازد و من واقعا مدیونش هستم. نمی

 نیست به همه رو بیندازم! ولی دیگر جایز 



ی هنوز هم اعصابم بخاطر این که مسابقه

پیشنهادی را به خاطر نبود یاشار رد 

ای از کارم کرده بودم خرد بود ولی ذره

 پشیمان نبودم. 

من بدون یاشار حتی موفقیت را 

 خواستم! نمی

اش را باز نگه با درد چشمان فریبنده

 داشته بود، واضح بود. 

خوبی برای هم صحبتی با او من هم حال 

 نداشتم. 

حالی زدم و دستش را در دست لبخند بی

 گرفتم.

 بهتره استراحت کنی حالت خوب نیست.  -

 و... ولی...  -



کالفه چشمانم را در حدقه چرخاندم و 

 جوابش را دادم:

باشه باشه میگم از کجا پول جور کردم  -

 و این که حال گل بانو چطوره! 

 " پلک زد.به معنای "باشه

 بیشتر از این نماندم و تنهایش گذاشتم. 

نوید گفته بود که مدبایلش را دزدیده بودند 

و به همین خاطر نتوانسته جوابمان را 

 بدهد. 

هایم را صاف کرده بود ولی تمام قرض

خواست پول خودم را بدهد وقتی می

 مانعش شدم. 

هایی بود شاید این جبران کمی برای لطف

 حقم کرده بود. که یاشار در

اش خوب بود ولی مشخص حال جسمانی



است از دوری گل بانو شدیداً غمگین و 

 افسرده است. 

کدام چیزی از تصادف من و نوید هیچ

ترسیدیم یاشار به گل بانو نگفتیم. می

حالش بد شود و بخواهد به دیدنش بیاید و 

 کدام نبود! این اصالً به صالح هیچ

داشت و زمانی  نوید اوضاع مالی بهتری

که خودش نبود پرستار مراقب گل بانو 

 بود.

پدرشان زیاد به یاشار توجهی نداشته و 

همیشه نوید که فرزند ارشدش بود مورد 

 توجهش قرار گرفته بوده. 

به همین دلیل یاشار بدون هیچ پشتوانه و 

کرد ولی گویا چنانی زندگی میدرآمد آن

د ی کافی به نویاز پدرشان به اندازه



رسیده بوده که نیازی به زیاد کار کردن 

 نوید نباشد! 

با وجود این که خیالم از یاشار راحت 

شده بود ولی وجدانم آسایش نداشت و از 

 کردم! ام را حس میکسیهمیشه بیشتر بی

 عذاب وجدانم برای سه نفر بود... 

 پدر و مادرم و یاشار! 

پدر و مادری که دستی دستی با زندگیشان 

ها را به قبر کرده بودم و آن بازی

 راهنمایی کرده بودم!

این خیلی غمگین بود که ماهان قاتل بودنم 

 را در صورتم بکوبد! 

این خیلی دردناک بود که بعد از نزدیک 

ای تازه متوجه مرگ یک سال و خرده



 پدر و مادرم شوم!

 پدرم سکته کرده بود...

مادرم از غم نبود او و من و آبرویش 

 ده بود!سکته کر

و حقیقتش برای اولین بار به رضا حق 

 دهم قصد کشتنم را داشته باشد!می

این خیلی دردناک بود که از ماهان بشنوم 

اش بیرون کرده آن موقعی که مرا از خانه

بود، تازه مهیار به گوشش رسانده بود که 

 اند!پدر و مادرم هر دو مرده

 و...

رده اش بیرون کبه همین دلیل مرا از خانه

 زیرا معتقد بوده من یک قاتلم!

تر از این چه تر و خرد کنندهدردناک

 خواستم؟!می



 هیچ...

 خواستم!هیچ نمی

و از طرفی عذاب وجدانم برای یاشار به 

 این دلیل بود که...

او به خاطر من روی تخت بیمارستان 

 افتاده بود!

ماهان با رضا هماهنگ بوده و 

شبی که  خواستند اذیتم کنند که آنمی

ماهان را دیدم تعقیبم کرده و با همان زن 

ی یاشار مواجه مرموز نزدیک خانه

اند که دست بر قضا زن بابای یاشار شده

 است! 

جو برنامه ریخته بودند یک مشت انتقام

 برای قتل یاشار عزیزم!

 برای قتل تنها کسی که برایم مانده...!



قدر کثیف باشد که برای یک زن باید چه

و میراث دست به چنین کارهای ارث 

 کثیفی بزند؟! 

ای دو مرد چرا باید چنین حقیر و کینه

باشند که برای تالفی کارهای من که 

کدام ظلم مطلق در حقشان نبوده، هیچ

 گناه را بکشند!بخواهند یک انسان بی

 دروغ چرا؟

یاشار مظلومترین پسری بود که 

 شناختم. می

ه بود، بانو رفتاللخصوص از وقتی گل

اش بود و این افسرده تر از همیشهافسرده

 ساخت!بودن مظلومش می

 هرچه بود... 

دانم که فرم شکایت را همراه با فقط می



 ی ماهان تحویل دادم! صدای ضبط شده

دستی با دو نفر دیگر اعتراف کرده به هم

بود. مطمئنم حتی اگر زن بابای یاشار و 

ی آزاد ی پول و پارتماهان هم به وسیله

 شود!شوند، رضا آزاد نمی

 بخشم!گاه رضا را نمیهیچ

دانم هر فرصتی برای ضربه زدن و می

 کنم!به او گیرم بیاید، درنگ نمی

این که تا این حد از او متنفر بودن غیر 

 ارادی بود. 

وقت نخواستم از کسی متنفر من هیچ

 باشم، جز ماهان!

ماهان نیز با طرد شدن از طرف 

ش موقع شنیدن صدایش که به اخانواده

اش اعتراف کارهای کرده و نکرده



کرد، تاوان پس داده بود و با بازداشت می

 شدیم!حساب میشدنش کامالً بی

اش را هنگامی که به دیدنم آمد تا فقط عقده

 خالی کند و بگوید:

شایلی تو باختی! این من بودم که بردم  -

 و بهت ضربه زدم! 

 دوباره فریب بخورم.دانستم که نباید می

این بار صدایش را ضبط کردم برای 

 شکایت! 

این بار از کسانی که قصد ویران کردن 

گذشتم، این بار ام را داشتند نمیزندگی

 نوبت تالفی و جبران بود! 

ای که زندگی سختم جبران ضربات کاری

 زدند. 



ام یاشار حمایتم کرد... مثل همیشه حامی

 شد و پشتم ایستاد!

 شد.گذشتند و حالش بهتر میها میروز

ی مسابقات گذشتند و من آمادهروزها می

 شدم. می

گذشتند و یاشار من هرروز روزها می

 شد!تر میمهربان

هنگامی که حقیقت را به او گفتم و 

 هایم را محکم گرفت و گفت:دست

همه چیز از زیر سر زن بابای خودم  -

یچ دونم! هبلند میشه شایلی! این و می

چیز تقصیر تو نیست! اصال میای بریم 

 ایران؟! 



قند در دلم برایش آب شد و من که دیگر 

تاب و توانی برایم نمانده بود که بتوانم 

 چشمان زیبایش را نبوسم! 

خوام مسخره بریم ایران معذرت می -

 کنم، ولی سر قبر مامان و بابام؟! نمی

اش برایم غیر قابل درک بود، نگاه شوکه

گفت یاشار از جریان با خبر ن که میماها

 بوده و برای همین هوایم را داشته! 

اون ماهان کثافط بهت گفته مامان و  -

 بابات مردن؟! 

 ماتم برد...

جهت عذاب وجدان خود و بینکند بی

 داشتم...؟



 یعنی... 

 ام زنده باشند؟! شد خانوادهیعنی می

 آمد.نفسم به سختی باال می

 درون ظرف غذایم افتاد. قاشقم از دستم 

لیوان آبم را یکسره باال رفتم و با نرفی 

که از زبانش شمیدم گویی دنیا را به من 

 دادند!

پدرت رو درست گفته... ولی حال  -

 مامانت خوبه! 

بغض ِخر گلویم همراه با آب پایین 

 رفت. نمی

کم کم بغض تاثیرش را گذاشت و 

 هایم صورتم را خیس کردند.اشک

 به آغوش مادرم نیاز داشتم! قدرچه



 ولی به آغوش یاشار بسنده کردم. 

اهمیتی نداشت اگر مادرم مرا پس 

 زد، فقط باشد! می

 فقط زنده و سالم باشد، همین! 

 فقط حالش خوب باشد همین! 

 نهایتش چیست؟ 

نهایتش چند سیلی و فحش و 

 ناسزاست؟

 خرم! به خاطر دیدنش به جان می

 *** 

ظر گذراندم، تغییری نکرده خیابان را از ن

 های قبل از رفتنم! بود، همان خیابان

چه انتظاری داشتم؟ من فقط یک سال 

 نبودم! 



تر ی چمدان را محکمبا استرس دسته

گرفتم. یاشار متوجه حرکتم شد و دستم را 

 از دور چمدان باز کرد. 

نفس گرمش را در میان گوش و گردنم 

 فوت کرد و آرام زمزمه کرد:

سترس نداشته باش شایلی، مادرته، ا -

 کشتت که!نمی

هنوز هم مضطرب بودم ولی کمی دلم 

 گرم شده بود که یاشار همراهم است. 

 دستم لرزانم را روی زنگ فشردم. 

"پیج اینستاگرام نویسنده: 

zeinab_8288" 

 کیه؟!  -

خواستم گریه کنم، به با شنیدن صدایش می

 ام را کنترل کردم. سختی گریه



ایم را تغییر دادم و با وجود لرزش صد

 صدایم گفتم:

 میشه یه لحظه تشریف بیارید دم در؟!  -

گفت "باشه" را صدای متعجبش و که می

 شنیدم و عمیق نفس کشیدم. 

کردم هر آن قرار است بیهوش حس می

 شوم. 

دستم را به سختی از دست یاشار بیرون 

خواهم چیزی از کشیدم. فهمید که نمی

 ن خبردار شود.مارابطه

مان حتی برای خودمان هرچند، رابطه

نیز غیر رسمی بود، نه من به او اعتراف 

 کرده بودم نه او به من! 

در همین حد بودیم که هوای همدیگر را 

 های تازه به هم رسیده داشتیم!مانند زوج



 در باز شد و...

 باالخره دیدمش!

اش را باالخره صورت شکسته و چرکیده

 دیدم!

خره در هوایی نفس کشیدم که او هم باال

 کرد!در همین هوا تنفس می

تنگی در چشمانش دیدم که او هم دل

 دوید...

 کوبید. ام میقرار خود را به سینهقلبم بی

 پشیمان نبودم از فرارم!

حاال که سیلی را خوردم فهمیدم کار 

 ام!درستی کرده

 پدرم سکته کرد؟ 

 د! دلیلش خودش بود! خودش فراریم دا

رضا در بازداشتگاه است و خیلی وقت 



است که مادرم را ندیده؟! مقصرش 

 خودش است! 

مادرم در این حال است و پریشان پسری 

است که رهایش کرده؟ مقصرش خودش 

ای بود که مرا نیز به است، زهر نوشیده

 زهر دعوت کرد! 

نگذاشتم پشت کند و برود. با همان صدای 

حال چکیدن  لرزان، درحالی که اشکم در

 بود به سختی گفتم:

تا روزی که دلت باهام صاف بشه  -

ها از دلیل من و بارهرروز میام اینجا! بی

 بار دیگه نه! خودت روندی، این

 کنترلش را است داد و جیغ کشید:

 دلیل؟ تو بابات و کشتی! بی -



 لبخند غمگینی زدم و بدون پشیمانی گفتم:

نمرد، به  متاسفم ولی بابا به خاطر من -

خاطر آبروش و حرف مردم مرد! و 

حدس بزن چی من و فراری داد؟! آفرین 

 شماها فراریم دادید! 

 غیر ارادی به سمتش رفتم و بغلش کردم. 

تنگم تقالیی نکرد، واضح است او هم دل

 ها فقط حرف بود!بود و تمام این راندن

و باالخره بعد از یک سال دلتنگی... 

کسی که فکر آرامشم را در آغوش 

 کردم از او متنفرم یافتم!می

قرار نبود باب میلش رفتار کنم و دوباره 

توانستم خود را خانه نشین کنم، ولی نمی

 دوستش نداشته باشم!

 آرام در گوشش زمزمه کردم:



کردم دلتنگ تو وقت فکرش و نمیهیچ -

 و این خونه بشم...! 

هایم را از عطرش و با نفسی عمیق ریه

 ... پر کردم

بعد از بخشیده شدن از سوی او، همراه با 

های خانه نشسته بودیم و یاشار روی مبل

 مادر برایمان شربت آورده بود. 

 چطوری با هم آشنا شدید؟!  -

ام گرفت، مشخص است تمام تالشش خنده

 را به کار گرفته تا لحنش دوستانه باشد!

مشخصاً این که دخترش بعد از یک سال 

با مردی جوان و رعنا به  خبری همراهبی

 اش بیاید برایش عجیب است!خانه

سعی کردم بدون خنده پاسخ دهم، هرچند 



 م بدون نتیجه بود. سعی

ش بیرون کرد، ماهان من و از خونه -

 یاشار هم بهم کمک کرد سر پا بشم! 

 یعنی... با هم توی یه خونه...  -

ام را نگه داشتم، در نهایت به سختی خنده

ی کنترل شده روی از آن خنده لبخندی

 صورتم نشست.

نه، مادر یاشار هم باهامون بود که چند  -

هفته پیش رفت پیش برادر یاشار. سوال 

 جان؟! ای نیست ماماندیگه

 لب گزید و هیچ نگفت.

واضح بود که جلو یاشار شدیدا معذب 

 است. 

یاشار را به اتاق رضا برای استراحت 



ام شدم تاق قدیمیفرستاد و همین که وارد ا

 بالفاصله پشت سرم آمد. 

هایش البته نباید به خاطر سوال

خندیدم، باالخره بعد از یک سال تازه می

 مرا دیده بود!

شایلی یعنی چی که ماهان بیرونت کرده  -

 ش؟!! از خونه

متکای نرمم را زیر بغل زدم و روی 

 زمین نشستم.

کنم همه چیز بیا بشین خودم تعریف می -

 خواد دونه دونه بپرسی. نمیو 
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 رو به رویم چهارزانو نشست. 

 شنوم! بگو، می -



 بدون توجه به لحن طلبکارش گفتم:

اینجوری بگم برات؟ یکم لوسم کن  -

 خب! 

بی آن که اجازه بگیرم سرم را روی 

 پایش گذاشتم و دراز کشیدم. 

 لبخندش را دیدم و دلم لرزید. 

نه برای یک سال توانستم دوری و چگو

 اش را طی کنم؟ خبریبی

چگونه توانستم یک سال تمام از او و 

 لبخندهای زیبایش دور بمانم؟! 

جونم برات بگه که، ماهان کلی اذیتم  -

 کرد تهشم وقتی فهمید بابا... فوت کرده... 

بغض مانع این شد که درست صحبت 

خند ام لبکنم... مامان که دید بغض کرده



وار روی غمگینی زد و دستش را نوازش

 موهایم که حاال دیگر کوتاه بود کشید.

ی من چیزی عمیق نفس کشیدم، با گریه

 شد!درست نمی

ش وقتی فهمید بابا فوت کرده از خونه -

کرد قاتل بابا، بیرونم کرد چون فکر می

 منم! 

 زده گفت:هین کشید و بهت

 وای...!  -

 دادم:نیشخندی زدم و ادامه 

چند روزی توی یه کلوب موندم و  -

شون رو عوض کرد تا بعدش یاشار خونه

منم بتونم برم پیششون. با یاشار موقع 

بیلیارد بازی کردن آشنا شدم. مرد خوبیه، 



کنه، هوام و داره... البته از یه اذیتم نمی

ش شدم! نهایت شرمندهجایی به بعد بی

ی جایی که رضا و ماهان و زن بابااون

یاشار دست به یکی کردن که به نفر پول 

 بدن تا با ماشین یاشار رو زیر بگیره! 

 یا حضرت عباس! رضا؟ رضای من؟!  -

کالفه سری تکان دادم و با پوزخند 

 زمان با بلند شدنم از روی پایش گفتم:هم

م؟! پس کدوم رضا؟ دوست پسر نداشته -

پسر عزیزت برای تالفی و انتقام 

بکشه مامان! یه آدم خواست آدم می

 گناه و!! بی

زده و خواست به چشمان وحشتدلم نمی

 پر از اشکش نگاه کنم. 



اش از فرزندان ناخلفش در تمام زندگی

ناامید شده بود و این یکی دیگر در 

 گنجید. تصورش هم نمی

با اوقاتی تلخ سرم را روی بالشت 

گذاشتم. هنوز با هم مانند قبل راحت 

 نبودیم.

 رف تنهایم گذاشت. بدون ح

کنم کسی به فردا تولدم است و فکر نمی

 یادم باشد. 

 اشکالی ندارد...

 انتظاری از کسی ندارم...

 دروغ است! انتظار دارم!

 هم از یاشار و هم از مادرم انتظار دارم! 

 *** 



یاشار االن وقتش نیست! حوصله ندارم،  -

 آخه االن توی این گرما وقت تمرینه؟! 

 تم را کشید و گفت:به زور دس

غر نزن دیگه دختر، برو لباسات و  -

 بپوش. 

با حرص وارد اتاقم شدم و مانتو و شالم 

را برداشتم. رژ صورتی رنگم را سریع 

 روی لبم کشیدم و از اتاقم بیرون رفتم. 

دانم چرا گیر داده بود امروز حتما نمی

 برویم و تمرین کنیم، درست روز تولدم! 

به سمت باشگاه  در سکوت و پیاده

 بیلیاردی که در گوگل مپ زده بود رفتیم. 

در این مدت فهمیده بودم شدیدا عاشق 



پیاده روی است و دیگر متعجب نبودم از 

 رود. این که همه جا را پیاده می

فضای باشگاه زیادی جالب بود، تمام 

ای وجود ها سبز بودند و فوتبال دستیمیز

 نداشت. 

میزی که دیدم خواستن به سمت اولین 

بروم که دستم را گرفت و به دنبال خود 

 کشید. 

گرفت هنوز هم موقعی که دستم را می

 تپید.قلبم تندتر از همیشه می

مرا جلوتر از خودش فرستاد و با گذاشتن 

 هایم غافلگیرم کرد!هایش روی چشمدست

 کنی؟! کار مییاشااار چی -

 ! هیس، یه امروز رو با دلم راه بیا دیگه -



خواهد چه سکوت کردم، معلوم نیست می

 کند!

با برداشته شدن دستش از روی صورتم 

و بلند شدن صدای ترانه و گل بانو و نوید 

و مادرم که شروع به خواندن تولدت 

هایم را باز مبارک کردند، شوکه چشم

 کردم. 

 برایم تولد گرفته بودند؟! 

هایم جمع شد و از شوق اشک در چشم

 ا گرفت. بغض گلویم ر

 ست! این... این معرکه -

های نگاهم به کیکی که روی آن توپ

بیلیارد کوچکی گذاشته شده بود و رویش 

 نوشته بود: تولدت مبارک همه چیزم!

 ام بود!بهت زده برای یک لحظه



 کیک را او خریده بود؟! 

خدایا... خدایا این یک خواب است؟ یک 

 رویای شیرین و دوست داشتنی؟! 

 کید و با گریه نگاهش کردم. اشکم چ

مهربان ترین نگاهش را دیدم... خدایا، 

 قدر خوب بود؟! چرا او این

کیک را درست وسط میز بیلیارد گذاشته 

 بود. 

 خدایا... 

 ست؟!قدر دوست داشتنیچرا او این

نگاهم را بین جمع چرخاندم؛ نگاه مادرم 

 پر از اشک بود. 

 ود!دلم حتی برای ترانه هم تنگ شده ب

 خدایا... 



این تمام آرزوی من از زندگی بود، البته 

 کاش پدرم هم بود! 

خواید خب دختر خانم نوزده ساله، نمی -

 ها رو فوت کنین؟! شمع

لبخندی تا بناگوش زدم و روی میز خم 

 شدم و منتطر شمارششان شدم. 

 چشم بستم و آرزو کردم.

 آرزو کردم که او برای من باشد! 

لحظاتم را تا همیشه با او آرزو کردم که 

 بگذرانم! 

هایم را باز کردم و با رسیدن چشم

 شمارششان به یک، شمع را فوت کردم. 

داد یک سال دیگر از شمعی که نشان می



ام گذشته و من شمارش معکوس زندگی

 ام! قدر تغییر کردهدر این یک سال چه

 خب خب اول از همه من کادوم رو بدم!  -

کردم که به سمت  با لبخند نگاهش

های روی میز رفت. توم سفید رنگ توپ

ای که پشت را جا به جا کرد و به حلقه

 توپ بود اشاره کرد. 

 اوه شایلی، این حلقه مال توعه؟!  -

 خشک شده و الل نگاهش کردم. 

 شد!باورم نمی

 این خاستگاری بود؟!

 یعنی از من خاستگاری کرد؟!

 پلک راستم از شوک پرید. 

 .. این خواب نیست؟! خدایا.



جلوی پایم زانو زد و حلقه را در دست 

 گرفت.

بانوی زیبا و باهوش، با من ازدواج  -

 کنی؟! می

هرچه کردم نتوانستم جلوی خود را 

بگیرم که گند نزنم به این رمانتیک 

ها ولی نتوانستم؛ حلقه را از دستش الزی

 قاپیدم و دستم کردم.

و یاشار  صدای ِکل کشیدن ترانه بلند شد

 قهه زد. از حرکتم بلند قه

 خجالت بغلش کردم. لبخندی زدم و بی

خواستم! تمام این همان چیزی بود که می

خواستم همین چیزی که از زندگی می

 بود!

ی عزیزانم ی رویایی که همههمین لحظه



ام را نیز کنارم شاد هستند و من عالقه

 همراه خود دارم...! 

 *** 

 را نیز نشانم داد!زندگی روی خوشش 

این را درست زمانی درست زمانی 

فهمیدم که مسابقات قانونی بیلیارد را 

همراه با یاشار شرکت کردیم و روز به 

 روز پیشرفت کردیم. 

ماهان آزاد شده بود و دیگر خبری از او 

 نبود. 

هایی که چنان بخاطر بدهیولی رضا هم

داشت و کاری که در حقم کرد در زندان 

 برد. می به سر

اهمیتی نداشت، حتی مادرم نیز عاقش 



 کرده بود!

ی دیگر عروسیم بود و بعدش قرار هفته

بود دوباره از ایران برویم! این جا هر 

دویمان خاطره داشتیم، چه خوب و چه 

توانستیم آن طور که بد، ولی اینجا نمی

 باید و شاید پیشرفت کنیم!

ام را به انجام حاال دیگر من وظیفه

 ام!اندهرس

 ام!ها را گفتهام و گفتنیداستانم را نوشته

ام که ای مردم! تابو نصیحتم را کرده

 شکنی کنید!

ام که هر حسی، عشق حرفم را زده

 نیست! 

اگر برای اولین بار جنس مخالفت را در 

آغوش کشیدی و احساساتی شدی، لزوماً 



 ای!عاشق نشده

حاال دیگر آسایش دارم که سنت شکنی 

 ام...کرده

حاال دیگر آرامم که رسالتم را به پایان 

 ام!رسانده

حاال خیالم راحت است که دیگر قرار 

نیست حسرت بخورم "اگر فالن کار را 

 کردم..."می

من مسیری که برایش ساخته شده بودم را 

 دنبال کردم. 

هایم را دنبال من مسیر آرزوها و هدف

 دانی؟ هیچ پشیمان نیستم! کردم و می

دانم که کارم باعث شده پدرم را از می

 دست بدهم ولی... ولی پشیمان نیستم! 

 ام! زیرا مطمئنم کار درست را کرده



ترین کار، دنبال کردن احساسی و درست

 ست!عقالنی

 خواهی بگو...تو هر چه می

 شود!من نظرم عوض نمی

خواهی بگو، دیگر این تو هر چه می

 روند!دختران زیر بار ظلم نمی

 اند...ین دختران فهمیدها

 اند! درک کرده

هایشان متوجه شده و با تک تک سلول

 اند!درد را چشیده

این دخترها، این پسرها، این مردم... 

شان از تبعیض و نابرابری به همه

 اند!ی کافی زخم خوردهاندازه

 زنند!دیگر به یکدیگر زخم نمی

 خالصه...



 گفتنی ها را گفتم!

 بعیضم تمام است...! ی پر تدیگر قصه

 پایان! 

ی ساعت چهار و بیست و هشت دقیقه

 صبح... 

 ۱۴۰۱تیرماه سال  ۲۲
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 مرسی که همراهی کردید عزیزان.

خوشحال میشم پیج اینستاگرامم رو 

 .zeinab_8288فالو کنید 

دنیای تبعیض دومین رمانم بود، اگه 

صورتی  مایل بودید رمان اولم دود

 رو هم بخونید. 

 با رمان ماه خونین منتظرم باشید...



برای دانلود بهترین رمان ها به سایت 

 مراجعه کنید

 

یل به همکاری با ما درصورتی که ما

 هستید و یا نویسنده هستید و می

ی ما در سایت خواهید که رمان ها

شوند می توانید به  منتشر آوای خیس

وب سایت ما مراجعه کرده و با ما 

 .تماس بگیرید

 

  


