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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ندارداین داستان اسم 

کاظیم  منیر

 نام داستان طغیان زب  داستان ب  
 
 ست علیه یک عمر زندگ

 که ابابی نداره بگه از پشت 
که با قواعد دیگری زیسته. زب 

های قد و نیم قد گذاشت   هم زاییدن و پستان در دهان بچه

ه ها خسته است. ی جانش توسط اونو مکیده شدن شیر

هاش کشیده سنگین  چادری که توسط بچههاش از شونه

خواد این بار یس و دو ساله رو شده خمیده است و حاال یم

 کنه. یمبار و حن  سبکزمتر  بگذاره و سبک
 
خواد رس زندگ

نقاب زن باحیا و نجیب و بساز رو کنار بزنه و اون روی 

 کنه حن  اگر 
 
وجودش که همیشه رسکوب کرده رو زندگ

" ، سییلبهای این "خودزیس ای باشه که با فهمیدن ن 

 خیانت شوهرش،.... 

 #یک
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اند. یک کودتای نرم علیه زب  که هایت  غوغا به پاکردهبچه

مادرشان است و از نظر آنها به رسش زده است. پاک به 

 رسش زده است. 

ام. صدای حرف زدنشان را اینجا روی تخت دراز کشیده

  بچه که حاصل یس و  ۴شنوم. حرف زدن یم
 
دو سال زندگ

 که همتر  دو هفته پیش وقن  بیدار شدم 
 
من است زندگ

روز و آن لحظه ناگهان احساس کردم چقدر ابلهانه تا آن

 کرده
 
 ام. زندگ

ام و به طرح کنافش نگاه یم کنم. رو به سقف خوابیده 

تعجب نکن. اتاق خواب ما کناف نداشت اما اینجا دارد. 

. بالخره بعد از ده سال از خانه را فروختیم. به همتر  راح ن 

خاطرات تو دل کندیم و به این آپارتمان لوکس آمدیم. 

حیاط و باغچه و درخت هابی که کاشته بودی گذاشتیم 

برای صاحب بعدی که نیم داند چقدر آن خانه بد یمن 

بود. که نیم داند در آن خانه چقدر دروغ شبیه لشکر 

 ت. ی درزها النه داشته اسمورچه ها در همه

روزی که از خانه در آمدیم، بچه هایت؛ همتر  ها که حاال 

ی آبرو ریزی و کم مانده مرا در اتاقم حبس کنند تا مایه

https://t.me/VipRoman


 منیرکاظمی
 

EXCHANGE GROUP کاری از 

کردند. خودشان دوباره رس زبان افتادنشان نشوم گریه یم

ارصار به فروش خانه داشتند و خودشان هم از خاطرات 

ایه کندند. اما راستش را بخو پدر کشته شده شان دل نیم

آمد. حن  بغض هم نداشتم. حال خوب  من گریه ام نیم

داشتم. شبیه اینکه کیس بال هایم را باز گذاشته تا بعد از 

مدتها پرواز کنم اگرچه پرواز از یادم رفته باشد. خون انگار 

میان بازوهایم جریان پیدا کرده بود. از اینکه داشتم از آجر 

دم. با خودم رو شدم خوشحال بو به آجر آن خانه دور یم

راست نبودم به خودم قبوالنده بودم که خییل رنج 

 
 
اند ست که آدم بعد از اینکه شوهرش را کشتهبزرگ

بخواهد خانه ی خاطراتش را هم رها کند حاال حن  اگر ده 

سال گذشته باشد . اما زیر پوستم حالم خوب بود. زیر 

 که همیشه بازی یم کردم. همان حال خوب  که در 
نقیسی

های ذهنم جا داشت. همان حال عجیب عمیق ترین الیه

وقن  خی  مردنت را شنیدم. انگار کیس در تاریک ترین 

خب » ی روحم برای یک لحظه به این فکر کرد کهنقطه

و من آن روز از این فکر وحشت کردم. از « این هم از این! 

توانست چنتر  احسایس داشته خودم ترسیدم. از زب  که یم
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بال مردی که بیست و دو سال همرس او بوده باشد در ق

ترسم. از آن زب  که در تارییک مغزم النه است. امروز اما نیم

ترسم. از تو چه پنهان، کشد، نیمدارد و گایه رسک یم

 دوستش دارم . 

 

ی این اتاق کناف دارد. کمد دیواری و پنجره هابی با شیشه

های مدرب  که دوجداره. ترکین  از همه دوست ی چیر 

. دلت به طاقچه و شیشه  خوش بود. به نداشن 
 

های رنیک

های قد کوتاه اتاق. به های توردوزی پشت شیشهپرده

ها قول داده بودی ی سیماب  که سالایوان و چند پله

. آن قدر که بچه ها  ی و هیچ سال نگرفن  برایشان نرده بگیر

ا باالخره بزرگ شدند و دست از پرت شدن از ایوان و پله ه

 رس و صورت  برداشتند. دلت به درخت
 

ها و شکستیک

ی ما از آید خانهخوش بود. به باغچه. به اینکه هر کس یم

 و حال خوب  صمیمیتش حرف بزند. همه بگویند 
 
سادگ

در این عرص آهن و آسمانخراش ها چه خوب که ما هنوز 

ی آبا اجدادی را حفظ کرده ایم بدون هیچ دخل و این خانه

. د ها خوش بود. که لبخند بزب  و ترصف  لت به همتر  چیر 
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آدیم را آدمیت الزم است این چهار تا »رسی تکان بدیه 

و بقیه رس تکان « ی ییک دو روز ما باشهدیوار قراره خونه

و هیچکدام هم به فکرشان نرسد که « بله البته»بدهند

اینها هیچ ربیط به هم ندارند. همانطور که به ذهنشان 

خانه چه احسایس دارد. چقدر از بودن در آن رسید زن نیم

های ی قدییم راض  و خوشحال است. چقدر از اتاقخانه

تو در تو خوشش یم آید؟ از جارو زدن سیصد می  حیاط و 

هابی که انگار در تمام شهر فقط همان ی پرندهشست   فضله

کس برایش مهم نبود شناختند. هیچخانه را برای زیست   یم

ساز مردم چه های تازهخانه وقت رفت   به خانه که بداند زن

خانه  دیدن اتاق هابی مجزا ،آشی  
هابی با احسایس دارد. وقن 

شوبی هابی در دل ساختمان. وقن  از پیشخوان، دست

بیند ، چطور ته پنجره و تراس خانه ها شهر را از باال یم

 کند. از آن دلش غنج یم
 
 جابی زندگ

زند که یک روز چنتر 

ون بیاید و بتواند مثل بقیه با رنگ و لعاب  ساده زیسن  بیر

 کند. اما از بقیه چه انتظار وقن  زن خانه حن  خودش 
 
زندگ

ها را نیم پرسید. کفر بود. ناسپایس هم از خودش این سوال

 بود. 
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کنم. اینجا را ام و به سقف نگاه یمروی تخت دراز کشیده

 کرد. مویس؛ پرس مویس پیدا کرد، پسندید، خرید و مرا رایه

 من . خانه
 
ی بزرگت. جانشینت. جانشتر  تو در زندگ

ی اول بارها بیدار ست. دوستش دارم. راحتم. هفتهخوب  

شدم و فکر کردم چقدر همه چیر  خوب است و از خودم 

خجالت کشیدم. از خودم که بدون تو آمده بودم به این 

ا حاال خانه و حالم هم خوب بود. حن  لذت هم یم بردم. ام

کشم. راحتم و این دو هفته است که دیگر خجالت نیم

ها. این ام برای بچهی خجالت کشیدن را گذاشتهوظیفه

 ی یس و دو ساله. وظیفه

وع یم  شود؛  بیدار ده روزی هست که صبحم اینطور رسی

افتد. به یک های خایل سیگار یمشوم و یادم به پاکتیم

 جعبه پر از پاکت سیگار. 

 

شود. یا تلفن یا حضوری. ها پیدا یمی بچهو کله بعد رس 

 تا این زنند. حرف حرف حرف. هیچحرف یم
 
وقت در زندگ

ام. تا های خودم خسته نبودهاندازه از شنیدن صدای بچه

 این اندازه دلم نخواسته نباشند و تنها باشم. 
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اولتر  بار است که با این شدت دلم میخواهد به مویس 

هیچوقت در تمام طول مادر بودنم بگویم خفه شود. 

خواسته دهانش را ببندد حن  آن شب های اینقدر دلم نیم

اش کابوس وار نوزادی اش که همه را از صدای جیغ و گریه

خواست ساکت شود اما حاال دوست کرد دلم نیمبیدار یم

دارم در را باز کنم و از باالی پله ها داد بکشم  مویس 

ارشدم، خفه شو !فقط برای چند مامان! پرسکم،  فرزند 

 دقیقه. 

هایشان را تصور کنم. مسخ شدنشان. توانم چهرهیم

ی چهار های گشادشان، صداهای بریده  شدهچشم

فرزندی که ده سال ب  پدر بزرگ کردم. از تصور شوکشان 

د. احتماال هیچ چیر  بدتر از این نیست که خنده ام یم گیر

 اش دیوانه مادر آدم در آخرین روزهای چهل 
 
و نه سالگ

کس باورش نیم شود. شود. تبدیل به زب  شود که هیچ

 
 
 بود. مادر من تا آخرین روز زندگ

 
اش همان زن همیشیک

شنید. زد و بیشی  یمهمان کیس که کم حرف یم

وقت کیس آمدش آرام و ب  رس و صدا بود و هیچو رفت

صدای بلندش را نشنیده بود. همان زن وفاداری که در 
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سکوت یک شب خوابید و دیگر بیدار نشد. خییل ساده 

بخیسی از خانه کم شد. مادرم شبیه بخیسی از خانه بود. 

های ها، شاید آجرهای خانه، یا از آن بهی  کایسی شبیه فرش

 به آنها زل گل
 

خانه که ظهرهای تابستان بچیک دار آشی  

دیدم. مادر زدم و هر بار شاخ و برگ گل ها را به شکیل یمیم

 ها بود. ییک از آن کایسی 

دانم مادری که یکدفعه کنم. نیمهایم را درک نیمبچه

د دیگر کایسی گلتصمیم یم خانه نباشد، یا فرش گیر دار آشی  

قدییم و آن آجر کج و زخیم دیوار حیاط چه حیس را در 

 هایش ایجاد یمبچه
 
ست. اینکه کند. حتما بدشانیس بزرگ

صدای خونرسدش را یک روز به مادرت زنگ بزب  و 

باید حس بدی باشد که « ما اشتباه کردیم. »بشنوی که 

اش در ردیف شما بلند شود. مادرت یکدفعه از روی صندیل

ی مقتول آنهم بعد از ده سال. جایش را ردیف خانواده

 روی شما بایستد. طرف قاتل. بهعوض کند و رو 

رسخوش توی روی همه شان بایستد و بگوید قصد دارد 

شبه آبروی چندین ساله شان را به باد بدهد. حق یک 

ریختم. مثل زهرا . هم یمدارند. شاید اگر من هم بودم به
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مثل زینب. از فکری که شوهرهایمان در مورد مادرمان و 

ریختم اما از دو هفته پیش کردند فرو یمعزت و آبرویمان یم

ناگهان کفه ی حق من سنگتر  تر شد. ناگهان از شکل 

عزادار مردی که به ناحق نه تنها کشته شده که  یبیوه

آبرویش هم برای چند سال در معرض خطر بوده، تبدیل 

شدم به زب  که خیانت دیده و بت باور و ایمانش فرو 

فهمند. ها این را نیمریخته است. شدم زب  زیر آوار و بچه

نشیند روی دو زانو کند وقن  یممویس این را درک نیم

اش نهایت ادب در حالیکه رگ پیشاب   جلوی من و در 

ده سال گذشته و حن  بر فرض »گویدبرجسته شده یم

های زنونه و محال که درست هم بوده باشه وقت حسادت

فهمد که مویس نیم« انتقام گرفت   نیست. انتقام از مرده! 

حاال فقط پای خیانت وسط نیست. حاال پای یس و دو 

 و باور است. پای اعتق
 
اد و ایمان به یک مرد سال زندگ

 وسط است. پابی که زیر آوار مانده است. 

کنم خاصیت این دهه از زندگیست. جابی خواندم فکر یم

 شبیه کرمکه زن
 
هابی در پیله باالخره ها بعد از چهل سالگ

ای هستم. چه کرم شوند.من چه کرم خستهپروانه یم
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. چه کرم رنجوری که حن  شکافت   پیله دردرس  ام همتنهابی

اند تا هر هایم با نخ و سوزن باالی رسم ایستادهاست. بچه

 و 
 
جا شکاف  دیدند بدوزند.  نه ! این خاصیت چهل سالگ

 
 

 که در بعد از آن نیست. این خاصیت خستیک
 

ست. خستیک

 روزی و جابی باالخره تمام یم
ای شود. شبیه کاسههر زب 

 در همه
 

یز شده. خاصیت خستیک که ی  دهه هابی  لی 

هیچوقت در من بروز نکرد چون من زن تو بودم و جز این 

نیم توانستم چیر  دیگری باشم. با چهار بچه ی قد و نیم قد 

هرگز حن  فکرش به ذهنم هم نیم رسید خودم باشم. 

ای داشته باشم که بتوانم کردم پیلهفکرش را هم نیم

بشکافم. من آن کرم ابریشم بودم که تا آخر عمر برگ 

آنقدر که یا از شدت سنگین  وزن از شاخه پایتر   خورد یم

دش. و تو...آن برگ سی   بیافتد یا چشم  بگیر
های کالغ 

ییک  یک بودم. رسی  که ب  آنکه بدانم با کیس رسی
 
بودی. برگ

که وقت پروانه شدن تو را لگد کرد. توبی که نرسیده به بهار 

ی زرد شدی و پایتر  رسیدی. و خب حاال...من پروانه

 م. ابعدی
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∆∆∆ 

 

 #دو

 

 

کند مثل قدیم. روزهای رس و صدای بچه ها اذیتم نیم

گفن  من صی  عجین  شان. همان وقت هابی که یمکودگ

قد را طوری رسگرم کنم ی قد و نیمدارم. بلد بودم چهار بچه

آمدی تا زیر باد پنکه ییک دو که ظهرها وقن  تو به خانه یم

، آرام باشند. رس و   بخواب 
احت تو ساعن  صدا نکنند تا اسی 

آشفته نشود. مهم هم نبود که خودم آرزوی یک خواب یا 

 های سال. حن  چرت نیمروزی داشتم. برای سال

هاست. حن  وقن  به به صداهایشان عادت دارم. سال

های خودشان رفتند هنوز به شنیدنشان از راه دور خانه

م به عادت دارم. این پچ پچه هایشان اذیتم یم کند. یاد

عزیز خدا بیامرز یم افتد که روزهای آخر عمرش مدام با 

خودش حرف یم زد. زیر چشیم ما را یم پایید و انگار به 
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زد. آن روزها من تازه عقد کیس چغلیمان را بکند لب یم

 
 
ام در رساشین  کرده بودم. تازه عروس بودم. شانزده سالگ

بندهای تمام شدن بود . هنوز پوست صورتم از التهاب آن 

ناشیانه یم سوخت. باالی ابروهایم پر از جوش شده بود و 

زدی به آن جوش ها نگاه تو هر وقت با من حرف یم

هایم با رفتم پای آینه و آنقدر با ناخنکردی. من یمیم

مرده یم شد. ها ور یم رفتم تا جای ناخن ها خونجوش

ی دست خودم نبود. یم خواستم محبوب تو باشم و هر چیر 

کردم. تمام تالشم زدم خوشت نیاید حذف یمه حدس یمک

کردم. تا همان آخرین روزهای بودنت هم این داستان را یم

ون آمدی و در حالیکه دکمه های  ادامه داشت. از بیر

 مانده روی میر  لباست را باز یم 
کردی به آن کاغذ تبلیغاب 

ر  نگاه کردی. خم شدی و نوشته ها را خواندی. مرکز لیر 

های زائد. فکر کنم باورت نشد که من هم ممکن است مو 

هابی فکر کرده باشم. برگه را برداشن  و با چشم 
به چنتر  چیر 

های ریز شده نگاه کردی. به خط من که با خودکار باالی 

برگه قیمت ها را نوشته بودم. قیمت هابی که با تماس 

تلفن  در آورده بودم. کلمه ای که نوشته و خط زده بودم. 
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سم و مدام من و م ن  که رویم نشده بود درست سوال بی 

...اون قسمت.... »من کرده بودم.  و زن اسم « بعد اون...چیر 

ی  عجین  گفته بود که من بلد نبودم و فکر یم کنم یک چیر 

طبق شنیده هایم نوشتم اما از شدت خجالت خط زدم. از 

خودم خجالت کشیدم که اصطالحات رایج بازاری را نیم 

هابی بودم؟ ابروهایت را دانم ی
ا از اینکه به دنبال چنتر  چیر 

. بدون حرف. من  باال دادی و برگه را روی میر  گذاشن 

خودم را رسگرم کار ب  ربیط کردم. دعا کردم نخوایه در 

ه ی کمرم از فکرش هم تیر یم . تیر
کشید. موردش حرف بزب 

یس و من مجبور باشم جواب  از فکر اینکه تو بخوایه بی 

 با تو، بده
 
م. من  که هنوز بعد از بیست و اندی سال زندگ

 در برابرت را 
 

تا تمام چراغ ها خاموش نیم شد توان برهنیک

نداشتم. خجالت و یا همان حیابی که با خودم به خانه ات 

گ بود که آن زمان هر مادر فهمیده ای  آوردم شبیه کنیر 

ی که هرگز ترکش نیم کرد.  ش یم کرد. کنیر  با او همراه دخی 

 همراهش بود. 
 
بزرگ یم شد و در تک تک لحظات زندگ

ی  این کنیر  افتخار یک نسل بود. نسل مادرم نسل من. کنیر 

 که هیچ به درد من نخورد. 
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ون بزنم. هر جابی که  دیشب تصمیم گرفتم صبح که شد بیر

ون را نگاه یم کنم. از پشت پنجره های  شد. یم ایستم و بیر

ی غول پیکر داست و بعد تنهاین اتاق فقط یک کوچه پی

اند. مثل ی دیگر که تا آسمان رفتههای قد کشیدهساختمان

کمان نیست که پنجره های اتاق خوابش رو به خانه ی مشی 

یک ایوان پهن باز یم شد تا تو روی آن بایسن  و به صبح و 

جیک جیک گنجشک ها نگاه کن  و من یا استفراغ کنم از 

ن در دهان این بچه و آن بچه شدت ویار یا آنقدر پستا

بگذارم که پالسیده شوم. همیشه آرزو داشتم صبح هایم 

وع یم شد. جوری غیر از نق نق بچه، بوی  جور دیگری رسی

گه و لکه ی شیر پس داده روی تخت. غیر از دویدن دنبال 

ش و پوشاندن جوراب آن ییک. جز  این برای پیدا کردن دفی 

حتساب دقیقه ها که مبادا چابی ریخت   برای تو آنهم به ا

 نشین  پشت میر  رسد شده باشد. وقن  یم

 مثل آن آخرین 
 
دوست داشتم مثل روزهای شانزده سالگ

بهار شورانگیر  وقن  از خواب بیدار یم شوم صبح را یک دل 

ه شوم. به عزیز  سیر نفس بکشم. به درخت های حیاط خیر
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بافت. که زیر درخت محبوب پدرم نشسته و جوراب یم

های پشیم کلفت برای زمستان. کویه از جوراب جوراب

داشت که همه یک دست طویس بودند . گه گایه از ساق 

شان  دو رج رنگ سفید هم گذشته بود. فکر یم پای بعض  

کنم روزهابی که حال دلش خوب بود این جوراب ها را یم 

بافت. جوراب هابی با خط سفید. جوراب هابی که 

  شد نه فروخته. هیچکدام نه پوشیده یم

دوست داشتم بیدار شوم لبخند بزنم و بدانم روز باشکویه 

در انتظارم است. چادر را توی صورتم جمع کنم و تند تند 

به سمت جلسات تفسیر بروم . با آرزوی دیرینه ام که 

معلم شدن بود خوش باشم و هر قدم را با این رویا رس کنم 

 هم با همتر  قدم ها 
 آیند. به کالس من یمکه روزی کودکاب 

صدای قدم هابی پشت در اتاق متوقف یم شود. ییک از 

شناسم. پرسهاست. حاال بچه ها را از صدای پاهایشان یم

توانم حن  اگر روزی کور بشوم از حرارت تنفسشان یم

شود تمام رگ و ریشه اش بگویم کدامند. آدم وقن  مادر یم

کهنسایل یم شود   شود. از آن درخت هایبا بچه ها ییک یم

هایش یم ی تمام نهال ها دور ریشهی تازه پا گرفتهکه ریشه
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پیچند و حق آب و غذایش را یم کشند. درخت هابی که از 

اند و سایه سار. تا درون یم پوسند اما همچنان برافراشته

 روزی که بالخره باد، کمر خالیشان را دو نیم کند. 

ها یم صدای پچ پچ پشت در بیشی  یم شود. ی یک از دخی 

صدای « خوابهبیداره. مامان دیگه بعد نماز نیم»گوید 

زهراست. دخی  بزرگم. دوست داشتم اسمش را آفاق 

بگذارم. به یاد دخی  همسایه مان که از طایفه ی قاجار بود 

و پدر منع کرده بود با آنها رفت و آمد کنیم. چشمهای 

ی ما در ای داشت و همیشه مغموم به باز درشت و کشیده

کوچه نگاه یم کرد. مادرش زب  امروزی بود که هزار مدل 

کاله داشت و من همیشه منتظر بودم در خانه شان باز 

ون یم آید تا بتوانم شب  شود و ببینم امروز با چه کالیه بیر

وقت خواب خودم را با آن کاله جدید تصور کنم. در دنیای 

ی مرسی کودگ ما او موجودی بود که یک بیماری کشنده

. کیس برای ما  . دشمن  . ب  حیابی
داشت. بیماری الدین 

توضیح اضافه نیم داد. کیس فکر نیم کرد که دنیای 

کودکانه ی ما نیازی به دانست   داشته باشد همتر  که دور 

باشیم و خودمان را قایط وطن فروشان ب  دین نکنیم 
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از کافیست. آفاق برایم شبیه اسیم ممنوعه بود از دنیابی پر 

. یعن  حن  من هیچوقت  رمز و راز . اما تو دوست نداشن 

هابی که 
نگفتم این اسم را دوست دارم. من هیچوقت چیر 

یم دانستم شاید تو دوست نداشته بایسی نیم گفتم. تو اسم 

 . زهرا را انتخاب کردی. مثل مویس زینب و مصطف 

مصطف  را هم بیاد پدر مرحومت گذاشتیم اتفاقا از بقیه 

 همتر  مصطف  ست. ساکت تر است اما فهمیده شان به
ی 

تر. انگار هیچ ربیط به من و تو ندارد. نه خط فکری تو را 

دارد نه ب  خیط من. دنیای خودش را دارد.  وقن  قرار بود 

عدم رضایتشان را برای بخشیدن قاتلت اعالم کنند 

مصطف  دیرتر از همه حرف زد. مویس پر از خشم بود. 

. گایه یم ترسیدم که اگر به هر نحوی خشیم باورنکردب  

ون  ی که یم خواهد نشود خودش دنباله ی ماجرا را بیر چیر 

د. مصطف  اما ساکت بود. غمگتر  و رسد. عزادار  دادگاه بگیر

پدر و متفکر. حاال که فکر یم کنم بخاطر همتر  بیشی  از 

آنهای دیگر دوستش دارم. همتر  دو هفته پیش وقن  خی  

ی ده ساله را که من دوباره این پرونده  به همه شان رسید 

باز کرده ام و یک فکرهای عجیب مالیخولیای در ذهن دارم 
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اینجا دور هم جمع شدند. مویس مثل همیشه آن اسپند 

کرد. به من  که فقط روی آتش بود حن  به من نگاه هم نیم

پلک یم زدم. دلم یم خواست به مویس بگویم خفه شود 

کند و پیش زن پا به ماهش برود.   کاسه کوزه اش را جمع

 به فکرم رسید کلیدهابی که از خانه به تک تکشان داده 
حن 

ون کنم. بعد  م در را باز کنم و همه شان را بیر بودم پس بگیر

ی که در   16برگردم بنشینم. چابی بریزم و خودم شوم. دخی 

 گم شد. در یک کالس ساده ی تفسیر نهج البالغه که 
 
سالگ

مرا پسندید و من همبسی  اسم و رسم تو و خاله ی تو 

 خاندان تو شدم. 

 

و درست تا همتر  دو هفته پیش هنوز همه ی حجابم زن تو 

بودن و عروس این خاندان بودن بود. تا وقن  این حجاب 

به گوشه ی آن جعبه سیگار در انباری گیر کرد و آن نامه از 

ون افتاد.   پاکت سیگار بیر

ی را در من یم دید اما نگاه مصطف  به من ب  ود. انگار چیر 

 که آن سه تای دیگر نیم دیدند. 
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هابی از زن چهل و نه ساله 
ته نگاهش حس میکنم یک چیر 

ای که ده سال بعد از مرگ شوهرش در یک جعبه سیگار 

 را پیدا یم کند یم فهمد. « عاطفه جاهد»اسم 

 

∆∆∆ 

 

 #سه

 

ه وقن  به بچه ها نگاه میکنم با آن قدهای بلندشان ک

حداقل یک رس و گردن از من باال کشیده اند از خودم یم 

خواهم همه چیر  را خراب کنم؟ زحمات یس پرسم چرا یم

 بچه هابی که مودبانه اینجا ساله
ام برای بزرگ کردن همتر 

 خواهند دست بردارم. اند و عاجزانه از من یمنشسته

کم با تبا لبخند نگاهشان یم  مشی 
 
و. کنم. حاصل سالها زندگ

حاصل عمری که گذشته. حاصل روزهای کشدار فرامویسی 

خودم. چرا نباید به خودم این فرصت را بدهم که یک 
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م بدون اینکه هیچکس در آن دخیل  تصمیم کوچک بگیر

 باشد؟

 هم همتر  
 

مویس مثل جرقه ی روی آتش است. از بچیک

. آن وقت ها هم هر وقت  بود. تند مزاج و عصن 

بچه ها بگوید آب دهانش یم خواست از دعوایش با یم

گشت و پرید وقت هابی که از کالس حفظ قرآن بریم

خواست به تو بگوید نتوانسته جزئش را حفظ کند قرمز نیم

یم شد و کف گوشه ی لب هایش جمع یم شد. همیشه 

فکر میکردم اگر راه داشت یک مشت محکم به شکمت یم 

شش کوبید تا دست از رسش برداری و قبول کن  مغزش ک

ندارد. همیشه منتظر بودم ییک از آن عرصهابی که خسته و 

گشت توی رویت بایستد. برای همتر  نا امید از کالس بریم

کردم دویدم با هزار ترفند و هزار کلمه امیدوارش یمجلو یم

کردم که رس و کار آید. همه کاری یمکه حتما از پسش بریم

کشیدم دوش یم ی مسئولیت را بهها با تو نباشد. همهبچه

خواستم ها از هم بدرد. نیمای میان تو و بچهنکند که پرده

های عمه بتولم بشوند که یک صبح بیدار شد و مثل بچه

اند به عزم رفت   ، در دید با ویزا و چمدان در دست ایستاده
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ترسیدم ترسیدم. یمکه پدرشان عاقشان کرده بود. یمحایل

. عزیز که بچه هایش گفت اگر مادری بچهیم ها را نفرین کن 

ی که به آن شود اما ریش ها داده مانع یمرا نفرین کند،شیر

کنم بیشی  از گوید. اما حاال که خوب فکر یمپدر آمتر  یم

سم ترسم از این بود که متهم  اینکه از این خرافه ها بی 

ام ی وقن  که در آن خانه گذاشتهشوم. که تو بگوبی همه

ام. ا پوچ بوده. از پسش بر نیامدههبرای تربیت بچه

ی مادرت برای بزرگ کردن چهار ترسیدم که تربیت نمونهیم

پرس و دو دخی  را به رخم بکیسی این بار نه در لفافه و با 

هایت پنهان بود بلکه با کلماب  نرم که همیشه میان جمله

، جدی، با صدای بلند. بچه  تند و تیر 
ها را مجبور کلماب 

ی باشند که تو دوست داری مبادا که انگشت کردم آن چیر  

اتهایم به سمتم کشیده شود. همتر  چهار نفری که در یک 

 اند. ردیف مرتب جلوی من نشسته

با آنهمه خشیم که همیشه خیال یم کردم مویس از تو دارد 

نیم دانم چطور تو آنهمه برایش عزیز شدی که خودش زیر 

خشم داشته باشد،  چهارپایه ی عاطفه زد. آدم باید خییل

ی  اندازه ی عمری، که بتواند آخرین بندهای امید دخی 
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د. فکر یم به بی  کنم همسن و سال خودش را با یک رص 

مویس همینقدر خشم دارد آنقدر که اگر من به این تصمیم 

ی شبیه آن  پافشاری کنم یم تواند مرا هم با یک لگد یا چیر 

 ساقط کند.  معلوم است وقن  پای
 
اند تر  بودهاز زندگ

ی دوبلکس همتر   اند. خوب  این خانهحساب  آرامش کرده

است. جابی هست که بتواب  در آرامش دراز بکیسی بدون 

پله هم  ۵ها بغل گوشت باشد. حن  اینکه صدای بچه

معجزه یم کند. حساب  جمله جمله را برایش هج  کرده اند 

ان شب تا بداند چه بگوید و از چه دری وارد شود وگرنه هم

 خودش را به 
 

اویل که تصمیمم به گوشش رسید با دیوانیک

خانه رساند. به من که چابی سی   میخوردم نگاه کرد و من از 

کف گوشه ی دهانش فهمیدم چه غضن  را فرو یم دهد. 

د؟ بعد از ده  چطور ممکن بود مادرش چنتر  تصمییم بگیر

 سال؟

 

 خوب نیست که مویس اینطور از آب در آمد. تو عصن  

نبودی من هم نبودم. اما من مطمئنم تو هم پر از خشم 

ی بودی که هیچوقت  فروخورده بودی. تو پر از هزار چیر 
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بروز نداده بودی. سالهای دیگر هم یم گذشت بروز 

 نمیدادی. ییک هم همان عاطفه. 

مویس یم گوید که ما خانواده ی رسشنایس هستیم و من 

ا روی همه چیر  نباید بخاطر یک حسادت زنانه ی ساده پ

هایت نگاه یم کنم. نیم دانم چرا  بگذارم. با لبخند به دخی 

توقع دارم بلند شوند سینه سی  کنند و به مویس بگویند 

 
 

یک حسادت ساده ی زنانه ؟!!! توقع دارم از حس زنانیک

 که زیر سایه
 
ی ایمان به یک دفاع کنند. از آرزوهای بزرگ

  که در الیهاند، از روزگار جواب  مرد چال شده 
 
های زندگ

ای مرکز حرام شده. از بیست و اندی سال که خیال کرده

ی تو یم آمده. جهاب  برای مردی که فقط جسمش به خانه

اما مثل همیشه توقعاتم به سنگ یم خورد. زینب با لبه ی 

آستینش بازی یم کند و زهرا لب ها را روی هم فشار داده و 

 د. در تایید مویس رس تکان یم ده

خواهد تکانشان بدهم. دلم میخواهد حاال که گایه دلم یم

ای که تو به تنشان دوخن  درشان جوانند از این پوسته

ها داد بزنم. از این ب  
بیاورم. دلم میخواهد رس دخی 

های دیگر را نشانشان خاصین  درشان بیاورم. زن
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. بلن»بدهم  شاد بقیه را. یاد بگیر
 
 را. ببتر  زندگ

د ببتر  فالب 

ی دنیا بچه آوردن نیست زهرا که شو. تکان بخور. همه

ای. ببتر  اینطور ده سال است عزای نداشتنش را گرفته

ی زینب که هنوز وقت برای درس خواندن داری. برای ادامه

رایه که نیمه رها کردی. تکان بخور. صبح ها بیدار شو 

برای خودت چابی بریز صبحانه بخور، با لبخند مقنعه رس 

های دیگر بخند. راه برو. کن  و به دانشگاه برو با دخی 

دوست پیدا کن. مقاله بنویس. آزمایش کن. به خودت 

خوایه از جان خانه و سابیدنش. از جان ببال. چه یم

دیوارها و دم به دم کوبیدن یک تابلو فرش جدید. چه 

ابی که پدرتان برایتان یم  میر
 
خواهید از جان این زندگ

 که خودش آن را پس زده بود. برای گذاشته. همان ز 
 
ندگ

وع کرده بود و شما هنوز  دو سال آزگار جابی دیگر از نو رسی

اث جا مانده اید  «در این میر

 

دوست دارم جواب مویس را بدهم یعن  اگر سابق بر این 

ی یم گفتم اما از دو هفته پیش جز این لبخند  بود حتما چیر 

ی ندارم تحویل بدهم. ناگهان  همه چیر  و همه لجوج چیر 
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کس آنقدر ب  معنا شده که تصور یم کنم هیچ چیر  ارزش 

 که ده سالش فقط راه و رسم 
 
 ندارد. یس سال زندگ

 
خستیک

ام، ارزش هیچ چیر  را نداشته بیوه بودن را تمرین کرده

 
 
است. حن  همتر  چهار نفر که همه ی محصول زندگ

 منند. نمیخواهم برای کیس توضیج بدهم. 

 

د. میگوید ماجرای تو ساده مویس لب  هایش را گاز یم گیر

سال توی بوق و  5نبوده که ساده دوباره بازش کنیم. ما 

کرنای رسانه ها بودیم.تو کم آدیم نبودی و حاال چند کاغذ 

ب  خاصیت نباید رس بسته شده ی تمام ماجراها را باز کند. 

ی خایل سیگار میان وسایل تو در ته انبار نباید چند جعبه

 ما را بهم بریزد. همه
 
 ی زندگ

ای. پدری مقتدر گوید. تو برای آنها پدر بودهراست هم یم

اند. حن  اگر در اعماق دلشان که همه جا به آن بالیده

آنقدر ها هم قبولت نداشته اند. عجیب اینکه حن  بعد از 

کشته شدنت این بالیدن صد برابر شد. انگار با خودشان 

در حد موجودی ب  اندازه مقدس باال  عهد بسته بودند تو را 

ند. پیش خودشان موفق هم شدند.   بی 
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به مصطف  نگاه یم کنم. دست به سینه نشسته و احتماال 

دارد به این فکر یم کند که کاش حاال پشت لپ تاپش بود و 

ی نقیل کوچکش با طرایح سایتش را تمام یم کرد. در خانه

کند و آنها را تکان تازه عروسش. به انگشت هایش نگاه یم  

 نظر تو هم همتر  
یم دهد. دوست دارم بگویم مصطف 

کن  پدرت آنقدر مقدس بوده که من است؟ تو هم فکر یم

باید چشمم را بر این واقعیت ببندم؟ بر این واقعیت که ما 

ی را ب  جهت کشتیم؟  اما یادم یم آید نظر هیچکس 
دخی 

سال از  5از برایم مهم نیست حن  نظر رسانه ها که بعد 

اعدام عاطفه  در حالیکه داستان ما در میان طوفان قصه 

های جدید که هر روز از دل این شهر رس بر یم آورند 

 مرا جار بزنند. 
 

 خاموش و فراموش شده بخواهند دیوانیک

زهرا یم گوید هنوز مردم گایه زیر پست های فیس بوک ش 

د و مرا قسم یم  دهد فحش یم نویسند بعد گریه اش یم گیر

دوباره رس این جریان را باز نکنم. حن  نیم توانم به گریه ی 

زهرا واکنش نشان بدهم. شاید این یک بیماریست. اینکه 

 در عرض یک روز چنان از هم بپاشد که  30
 
سال زندگ

 حن  گریه ی بچه هایت ب  ارزش شود. 
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ون میدهم و رو به  پاهایم را از روی هم برمیدارم. نفیس بیر

ون  هر چهار  نفرشان میگویم که کار دارم و میخواهم بیر

بروم. مویس قرمز یم شود. منتظرم پاهایش دراز شوند و زیر 

صندیل ام بکوبند. هنوز شب ها خواب پاهای مویس را یم 

بینم. اینقدر که پاهای مویس در خواب من است نه تو 

هسن  نه عاطفه. کابوس من میان قدرت پاهای فرزندم 

 که در قلبش النه دارد. است. میان خشم  

مویس میگوید یم رساندم. هر جا که باشد. یم ترسند. فکر 

میکنند به همتر  رسعت مادر عاطفه را پیدا کرده ام. یا 

شاید همتر  االن با دفی  یک روزنامه قرار مالقات دارم. یم 

خندم. وقن  جمله ی برید رد کارتون از دهانم خارج یم شود 

یم شود. هرگز چنتر  ادبیاب   حن  چشم های مصطف  گشاد 

 زند. اند. خودم اما ته دلم غنج یمرا از مادرشان رساغ نداشته

 چه رسزمتر  پهناوریست این ناگهان خودم شدن. 

 

∆∆∆ 
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 #چهار

 

 را خودت یادم دادی. آنهم دوره
 
ای که اغلب رانندگ

ون هم قطارهایت حن  زن هایشان را از خانه هم بیر

گفن  چکار کنم. نشسن  و آرام آرام یمآوردند. کنارم یمنیم

م و دنده را عوض کنم. من زیر چادر و آن  چطورکالچ بگیر

 مقنعه ی چانه دار که تا نزدیک ابروهایم پایتر  کشیده بودم

شدم. از ترس خراب کردن. اشتباه کردن. از عرق خیس یم

ها  احساس یم کردم بتر  پاهایم با کالچ و گاز و ترمز کیلومی 

فاصله است. تنها شانیس که داشتم این بود که عصباب  

کردی. آن وقت هایم را با خنده رد یمشدی و خرابکارینیم

 
 
بخواهد ها جوان بودیم. شاید خییل جوانی  از آنکه زندگ

 خسته مان کند. 

کنم. بدون حاال خیابان های شهر را بدون اضطراب یط یم

اینکه حن  یادم باشد پاهایم کجاست دستهایم کجا. اگر 

 بلد نبودم حاال چه کیس قرار بود مرا دور شهر 
 
رانندگ

بچرخاند تا ابلهانه میان مردم چشم بچرخانم شاید مادر 
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قرار است بروم و اصال در  عاطفه را پیدا کنم؟ تا ندانم کجا 

ها چکار دارم؟ با این حال از اینکه همتر  لحظه این خیابان

 اینجا هستم خوشحال باشم؟

ون زده در  ون کردم. با چشم های بیر بچه ها را از خانه بیر

 دچار شده بودند .به ترتیب 
 

حالیکه به درد سکوت و منیک

تر  وارد آسانسور شدند. از پنجره یم دیدم که کنار ماش

مویس جلسه گرفته اند. هیچ بعید نیست ییک از همتر  

خندم. این حال خوش را روزها با دکی  باالی رسم بیایند. یم

با هیچ چیر  عوض نیم کنم. زب  که تا دیروز مادرشان بود، 

ی خانه، منتظر رسیدن گاه و بیگاه آنها، منتظر زب  گوشه

مظلوم رسیدن نوه ها و شادی شان در خانه. زب  ساکت و 

که ده سال از بیوه شدنش گذشته و هنوز پنج شنبه ها 

پزد تا بچه ها را دور هم لوبیا پلوی محبوب شوهرش را یم

ای باشد برای فاتحه ی روح همرسش.  جمع کند و بهانه

ون یم   جسور که آنها را از خانه بیر
حاال تبدیل شده به زب 

کند. حوصله شان را ندارد و حن  حال زن ها و 

رهایشان را نیم پرسد. زب  که کمر به قتل آبروی شوه

 چندین و چند ساله ی آنها بسته است. 
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شیشه را پایتر  یم دهم. برای روزهای آخر زمستان هوا 

هنوز کیم رسد است. دور یم زنم و ییک از جعبه سیگارهای 

ات از داشبورد رس میخورد و پایتر  یم افتد. یم دانم قدییم

شان که مویس سخت دنبال پی دا کردنشان است تا از رسی

خالص شود. همه خالص شویم. تا من اگر خواستم 

 هم بکنم مدرگ در دست نداشته باشم و کم کم 
 

دیوانیک

ی خودم به رصافت بیفتم که باید از این حرکات کودکانه

ی یک زن حسود دست بردارم که الحسود الیسود همه

بورد، ییک دو تا جعبه ها را پنهان کرده ام. چند تابی در داش

زیر تخت، بقیه زیر تشک مبل و پشت گلدان ها . در تمام 

خانه پخشت کرده ام. این راز برمال شده را در سکوت میان 

 خودم و در و دیوار خانه جار زده ام. 

 گوشه
 
اش کاغذ این پاکت یم افتد زیر صندیل بغل. از پارگ

ون زده است. کاغذی که روی آن بارها نوشته ای  بیر

عاطفه عاطفه عاطفه. خطتت را یم شناسم. یکجور 

عجین  تنها خیط در دنیا بود که هیچ جا ندیده بودم. انگار 

فقط مخصوص تو بود. با الف های کشیده و ه  آخرکه  
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پیچیده و تا زیر عتر  اول رفته است . یک صفحه از عاطفه 

ای »پر بود و پشت برگه درست خطوط وسیط نوشته ای 

 ه تو...ب  تو به رس نیم شود"رس و سامان هم

ها جلوی دهانشان را  مویس گفت این خط تو نیست. دخی 

گرفتند. شوکه شدند. چطور ممکن بود در کارتن  که مدارک 

ات بود و ما ده سال تکانش هم نداده بودیم چنتر  کاری

ی پیدا شود؟حق هم داشتند. ما  سال برای اعاده ی  5چیر 

ی را حیثین  که از تو بر باد رفته  بود جنگیدیم. ما دخی 

ف  بود که تو یم خواسن  از او به باد کشتیم که مدغ رسی

بدیه. ما جنگیدیم تا بتر  این مردم زنده بمانیم آنوقت 

سال بعد باید در انباری میان وسیله های پر از  5درست 

خاک ناگهان چند پاکت سیگار خایل پیدا شود. چند پاکت 

ای به دست خط توست و که در هر کدام نامه و نوشته 

خواست نامه ها را پاره کند من نیم دانم چرا؟ مویس یم

خواست گفت این هیچ چیر  را نشان نیم دهد . یمیم

 ام با همان شکل بیوه ی مظلوم 
 
فراموش کنم و به زندگ

مردی ب  گناه کشته شده ادامه دهم. اما برای من ممکن 

انت تو پشتم را نبود. هرگز ممکن نیم شد. نه اینکه فکر خی
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لرزانده باشد که آدم بعد از ده سال نیم تواند از مرده 

د یا حن  ته دلش هم دلخوری داشته باشد. من  انتقام بگیر

فقط به عاطفه فکر یم کنم. به مادرش در آن صبح رسد که 

 که همتر  یک 
ش از حال رفت. به زب  با آویزان شدن دخی 

ی بود. به حفرهبچه را داشت و شوهرش سال ها قبل مرده 

 
 
اش ایجاد شد. به پاهای مویس فکر یم عمیف  که در زندگ

کنم .ته ذهنم دیگر با تصویر ب  گنایه تو خوش نیم شود. 

ها نیم دانم چطور ایماب  به تو داشتم که در تمام آن سال

حن  یک بار هم شک دلم را نلرزاند. حن  یک بار فکر 

د تو واقعا چنتر  نکردم شاید عاطفه هم راست بگوید. شای

. چنین  کاری کردی. حن  برای یک لحظه  قصدی داشن 

هم از ذهنم نگذشت . حاال حق دارم. ندارم؟ حق دارم که 

اینطور بعد از ریخت   دیوارهای باور و ایمان از هم بپاشم. 

 تمام شوم و ته بکشم. 

 

تمام شهر بدنبال جاهِد مادر یم گردم . حن  نیم دانم چرا. 

 پیدایش کنم چه حرف  دارم؟  نیم دانم اگر 
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 . شهر همان جوش و خرویسی را دارد که دوست داشن 

ها در شهر  روزهای آخر سال. بعد از ده سال خییل چیر 

عوض شده که اگر بخواهم برایت بگویم مثنوی هفتاد من 

است.  ییک همتر  جوش و خروش پایان سال . مثل قدیم 

ا برای خرید نیست. مثل وقن  بچه ها را ردیف یم کردیم ت

ون برویم. رفت   به مغازه های آشنابی که شب عیدشان بیر

های گذشته ات بودند و چهار بچه ای که هر کدام رفیق

یک داستان داشتند. از مویس که انتخاب های ما به تری    ج 

خورد تا زینب که رنگ های قرمز و صورب  قبایش بر یم

همه  پسندیدی. در خاطرم اما با دوست داشت که تو نیم

 هابی که برایمان یم
 

ماند این ی بد قلف  هایشان و خستیک

روزها روزهای قشنگ سال بودند. خویسی داشت   خانواده، 

بچه و رس و همرس تمام جان خسته ام از خانه تکاب  را پر 

یم کرد. وقن  بعد از خرید با پالستیک های پر به آن 

یدم که جگرگ کنار پارک یم رفتیم. هماب  که دیگر نیست. د

مغازه هنوز خایل است. چند وقت پیش گذری رد یم شدم. 

یم توانم بگویم هنوز بوی جگر و دل و قلوه از مغازه ی 

وک و پر گرد و خاک یم آمد. کف مغازه پر از قبض بود  می 
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و معلوم بود مدتهاست کیس حن  در را باز نکرده است. 

 فکر نیم
 

 کنم هیچکس اندازه ی من به آن دخمه دلبستیک

 داشته باشد. 

های آشنابی که ارصار داشن  همیشه از آن ها حن  مغازه

خرید کنیم دیگر رس جایشان نیستند. یا عوض شده اند یا 

کوبیده شده و پاساژی به جایش باال رفته است. به جای 

ی آقای اوحدی و هم راستاهایش حاال یک پاساژ مغازه

ی ی معروف باال آمده است. مغازهبزرگ چند طبقه

کوچک پر لبایس که از آن بدم یم آمد. تاریک بود و 

 یم داد. حن  اگر همتر  حاال لباس های 
 

همیشه بوی کهنیک

 از همه ی 
 

جدیدش را چیده بود باز هم این بوی کهنیک

ون یم زد. زینب گوشه ی چادرم را یم  درزهایش بیر

. از »کشید مامان میشه نریم اونجا؟ لباس هاش زشت  

اقک کوچیک پر از خرت و پرت که هر ات« اتاقش یم ترسم

ها کنم یا  بار برای تعویض لباس یم رفتم تا کمک دخی 

جاروهای دست بلندش یم افتاد روی رسم یا پایمان گیر یم 

 که با سه تخته ی چوب  به 
کرد به خاک اندازها. کنار اتاف 

عنوان دیوار از مغازه جدا شه بود یک ظرفشوبی کوچک 
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از تفاله ی چابی بود. آنطرف تر بود. همیشه ی خدا پر 

عکس یک رزمنده به دیوار کوبیده شده بود . عکیس رنگ 

و رو رفته که شیشه اش شکسته بود و درست از میان دو 

چشم درشت مرد رد شده بود. یادم هست که یک بار وقن  

به زینب کمک یم کردم تا شلوار جدید را بپوشد در حالیکه 

مامان »بود که نیفتد گفت دستش را رس شانه ام گذاشته 

اگه شوهر من مرد عکسش رو نیم زنم به دیوار چون بچه 

آن روز لب هایم را گزیدم. هیس بلندی « هام یم ترسن

گفتم و چشم هایم را برایش گرد کردم. اگر تو یم شنیدی 

حساب  براق یم شدی. دخی  هفت هشت ساله را چه به 

زه بدم یم آمد. حرف از شوهر بچه ؟! اما من هم از آن مغا

دوست داشتم جاهای دیگری برویم. خیابان های جدید. 

ین  مغازه های جدید. دوست داشتم ساعت ها فقط ویی 

مغازه ها را نگاه کنم بدون اینکه یک بچه به آغوش داشته 

باشم و ییک دو تا از چادرم آویزان باشند. یک پرس رستق که 

روی هم فکش با همه مان قهر بود و از فشار دندان هایش 

 زاویه دار شده بود. 
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پاساژها حاال تمام شهر را گرفته اند. دیگر مثل قدیم نیست 

که فقط خیابان هابی خاص بازار داشته باشد حاال تکان 

بخوری یک مجتمع تجاری بزرگ کنار دستت میبین  حاال 

حن  زیر پله ها را هم دست فروش ها  اجاره کرده اند با 

برای فروش. از هر کدامشان بخار  کانکس هابی جمع و جور 

 دنیای پاستیل ها چشمت را 
 

ذرت بلند یم شود و رنگارنیک

د. فروشنده ها پرسهابی جوان هستند با ابروهای  یم گیر

برداشته و هزار النگ و دولنگ آویزان از رس و گردنشان. در 

مغازه ترانه هابی پخش یم شود که اغلب دنبال کردن مت   

فکر میکنم اگر یکیشان را یم  آهنگ سخت است. گایه

دیدی چه یم کردی. هیچوقت یادم نیم رود آن آخرها از 

دیدن پرسهای ابرو برداشته تا بناگوش رسخ یم شدی. گایه 

شبها یم رفن  به بهانه ی پتو کشیدن روی مصطف  

ابروهایش را چک یم کردی. آنقدر که ممکن بود مصطف  

بود. طفلک ها حق چنتر  رایه برود از زهرا و زینب بعید 

داشتند. دادی که رس زهرا وسط پاساژ زدی که از امسال 

باید چادر رس کند هر دخی  دیگری بود را تا آخرین روز عمر 

از کج رفت   یم ترساند. همه اش داد نبود قهرهایت از همه 
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بدتر بود. وقن  قهر یم کردی و حرف نیم زدی خانه جهنم 

ادی و آنها را به همتر  یم شد. به بچه ها عذاب وجدان مید

. فکر یم کنم از خوش شانسیت  شکل تابع نگه میداشن 

وی از پدر و  بود. بچه های امروز از عذاب وجدان و پیر

مادر هیچ چیر  نیم دانند. زمانه خییل عوض شده و اتفاقا 

جایت خییل خایل است. روزهابی که خییل هم کم پیش 

دارس.  هر چند آید یم نشینم پای داستانهای آرزو از میم

وقت از مدرسه و دانش آموزهایش برایمان یم گوید. جایت 

خایل است تا بشنوی. اگرچه اگر بودی من نیم آمدم 

ی هایت به بچه  تعریف کنم. بیم این داشتم که سخت گیر

ها بیشی  شود اما شاید این زن جدیدی که در من متولد 

» شده برایت تعریف یم کرد. آخرش هم اضافه یم کرد

خییل باید خدا را شکر کن  که بچه هات اینطور از آب در 

در حالیکه شانه به موهای بلندش یم کشید در « نیومدن. 

آینه به تو نگاه یم کرد که روی تخت دراز کشیده بودی و 

باید از من ممنون بایسی که »سگرمه هایت در هم بود

همیشه طوری بچه ها رو تربیت کردم که صدا از دلشون 

بعد هم یک لبخند دنباله ی جمله اش کند. سینه « در نیاد 
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درون « خود»اش را جلو بدهد و با اعتماد به نفس به آن 

خون بچه ها رو »آینه نگاه کند. خودی که از آن راضیست. 

توی شیشه کردیم تا اوب  باشن که تو یم خوای. که خط 

بعد « میسی تو یم خواست. افکارت و هم دوره ای هات

ی بگوبی با بچرخد سمتت و ب
ه توبی که گارد گرفته ای تا چیر 

هیس. گوش کن. »آرامش نگاه کند. دست روی بین  بگذارد

 که بچه هابی تربیت کردم که آخر 
باید از من ممنون بایسی

رس اسمشون از پاکت سیگار در نیومد. بچه هابی که بلد 

نبودن شعر عاشقانه بنویسن و ه اسم معشوق رو از آخر 

ون برود و فکر  «تا اول کش بدن.  بعد بلند شود از اتاق بیر

 کند حیف از آن بچه ها. حیف از روزگاری که سوخت. 

∆∆∆ 

 

 #پنج

 

نه فقط من که  مردم هم عوض شده اند. ذوق و شوق 

خرید دیگر در دل مردم النه ندارد. شب عید چندان 
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ی با بقیه ی شب ها نیم ون توفیر کند. مردم از خانه بیر

گرویه رسگردانند که خودشان را از این آیند اما انگار  یم

کشانند در به در حیس که حالشان را مغازه به آن ییک یم

خوب کند. بچه ها شوف  ندارند و عید برایشان معنای 

خاض ندارد. حاال مردم حن  اگر خودشان را بتکانند هم 

توانابی خرید برای شب عید نیست آنهم برای چهار بچه!! 

دید ساخته اند. خانه تکاب  ها را آدم ها تئوری های ج

گذارند برای بعد از عید. برای فصیل بهی  . مایه ها یم

ده همه جا پخش و  ه ها دیگر روز سیر  حذف شده اند و سی  

پال نیست.  دید و بازدید کاری تکراریست. آدمها هر روز 

 بینند حن  آنسوی دنیا هم که باشند. همدیگر را یم

؟ ده سال یم تواند  دنیا را خییل تکان بدهد. آدمها را  میبین 

 ما هنوز 
 
قواعد را. اما من مطمئنم اگر تو بودی، در زندگ

 همه چیر  همان شکل قدیم را داشت. 

هنوز من تا آخرین ساعات نزدیک به تحویل سال در حال 

ی پلو کل خانه را برداشته بود. بچه  دویدن بودم و عطر سی  

ه به ترتیب قرآن پوشیدند. همها باید لباس های نو یم

رفتیم که چشم خواندند و خییل زود به دیدار مادرت یمیم
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براه ما در گور خوابیده بود. سال اویل که عروست شده 

ها برایم قشنگ بود. آن عطر برنج و بودم همه ی این چیر 

مایه که مادرت پخته بود، شلوغ  عروس و دامادها ، بچه 

 روی رس ها و من که عروس آخر بودم. آن چادرها
 

ی رنیک

های نو الی قرآب  که حاج آقا در های خانه و برق پولزن

خواند. بعد از تحویل سال وقن  باالی سفره داشت یم

با « ها بشتر  پیش زن»آمدم کنارت بنشینم زیر لب گفن  

صورب  که رسخ شده بود از فرط خجالت. تازه عروست که 

ر چشم یک ماه بیشی  از عقد شدنش نگذشته بود در براب

منده برگشت . آن جا همه ی آدم ها با قدم هابی آرام و رسی

بود که فهمیدم همیشه میان ما مرزی هست . مرزی که تا 

کند. مرزی ابد ادامه دارد. مردی که زن و مردی ما را جدا یم

های که عاطفه روی آن راه رفته بود. در ییک از پاکت

و کاغذی با صد تا هست که در آن نوشته با تو که »ایمارلی 

کنم. با تو، خود تو هستم. هستم مرد بودنم را فراموش یم

 « عاطفه عاطفه عاطفه

راستش اگر بودی من هم تصمیم نداشتم همان آدم سابق  

باشم. تصمیم نداشتم آن مرزها را حفظ کنم با همه ی 
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دم و هزاران کیلومی  از عشق و مفهوم  حساب  که از تو میی 

 فاصله داشت
 
دگ دوست داشتم بایسی تا این عوض  رسسی 

. دوست داشتم بودی و وقن  پا رو پا انداخته  شدنم را ببین 

ی پلو را با یک  و قبل از سال تحویل چابی میخوردم و سی  

. وقن  یم  ا یا شاید نان و پنیر عوض یم کردم تماشا کن  پیی  

گفتم فردا هم برای دیدار مادرت روز خداست و آیه نیامده 

ت بعد از سال تحویل با لباسهای نویمان به همتر  نیم ساع

ستان برویم تماشایت کنم. وقن  به بچه ها یم گفتم  قی 

ساک ببندند تا به مسافرت برویم چرا که هیچ حوصله ی 

مهماب  و رفت و آمد ندارم توی صورتت لبخند بزنم و 

بگویم یکبار هم که شده دست بردار و راه جدیدی امتحان 

ت از یک کن. مثل همان عید آ خرت. همان عیدی که خی 

ویال در شمال رسید که کیس ترا کشته و متواری شده 

به ی دست یک دخی  که نه چندان قوی بوده و  است. رص 

 رد خون تو در کوچه های روستابی بدنبال کمک. 

ام. انتهای همتر  کوچه نیم دانم چطور رس از اینجا در آورده

ا یم گویم. آن زمان ی پهن بود. کالس تفسیر نهج البالغه ر 

گفتند سخت غصن  است. کنارش یک زمتر  بایر بود که یم
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ب  ریخته و حن  ستون طبقه ی اول را زده بودند اما کار 

هایشان هایشان را یم ریختند و نیمه مانده بود. مردم زباله

اول و آخر هر هفته بتر  همسایه ها دعوا بود که کدام شیر 

که آشغالهایش را توی   پاک خورده ای آنقدر نفهم است

این خرابه یم ریزد. وقت هابی که باران یم آمد آب کف 

زمتر  جمع یم شد زباله ها با رس خویسی روی آب شناور یم 

شدند و بوی لجن و کثافت همه جا را پر یم کرد. یم گفتند 

صاحبش با رفت   شاه فرار کرده است. طاغوب  بود یا 

حدوده ای که ساواک درست خاطرم نیست . حاال اما م

فکر یم کنم باید اینجا باشد یک آپارتمان باال رفته است. 

فکر کنم حاال دیگر نه زمتر  غصن  است نه صاحبش 

. حاال پول حرف اول را یم زند.   طاغوب 

ساختمان آموزشگاه هم خراب شده است. اگرچه به آن 

آسمان خرایسی نرسیده اما دیگر آن ساختمان قدییم 

ه همتر  که درش را باز یم کردی دوست داشتن  نیست ک

زد. انگار همیشه ات یمبوی جوشانده و دمنوش زیر بین  

 گرویه از آدمهای مریض در اتاق هایش النه داشتند. 
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ان دانشگاه... اسم  حاال باالی در نوشته خوابگاه دخی 

ی نمانده است. روی  دانشگاه افتاده و به جز شتر  اول چیر 

و ب  هدف به ساختمان نگاه ام نیمکت پارک روبرو نشسته

هابی که یمیم
روند بدنبال خودم آیند و یمکنم. از میان دخی 

یم گردم. به دنبال مثلنی که روی صورتم با چادر یم ساختم 

و چنان فوری خودم را یم انداختم در آن ساختمان با در 

فلزی سی   رنگش انگار همتر  حاال قرار بود هزاران مرد 

ی شاد و اندازند. میان خندهگیر ب    غریب مرا در خیابان

ها، میان هزار رنگ لباسرسزنده هایشان به ی این دخی 

ک ریز جثه ی دلخویسی گردم که همهای یمدنبال آن دخی 

نه قادر بر گرفت   حف  هستید، و نه »ها بود. اش این کالس

ی از ظلم و ستیم را دارید، این شما و این راه  توان جلوگیر

ای کیس است که خود را داخل میدان راست، نجات بر 

سد شنوم. صدای خانم ملگ را یم« افکند و از حوادث نی 

انگار هنوز همتر  حوایل است. دور و بر همتر  ساختمان. 

های این پارک که آن زمان همتر  کوچه. حن  میان درخت

 وجود نداشت. 
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ار. فکر میکنم اگر هر دوره ی از آن دوران نه راض   ام نه بیر 

بود مخصوص من نبود. انگار در هیچ دوره ی  دیگری

افتادم. تنها کاری که بلد بودم همان ها بود. دیگری جا نیم

خواندن قران نهج البالغه. رفت   به جلسه و مسجد و 

های این  انتظاری زیر پوسن  برای رسیدن زمان ازدواج. دخی 

زمانه ای که تو ده سال پیش از آن رفته ای خییل با ما فرق 

ی که شاید منتظرش باشند روز ازدواج دارن د. آخرین چیر 

است. مردی که قرار است از راه برسد و همه چیر  را عوض 

کند. بلند یم خندند و در برابر هیچ مردی با رس پایتر  راه 

 نیم روند. انگار، زن؛ یک امکان جدید در این روزهاست. 

آن روزها مثل حاال نبود. اوایل انقالب مثل هیچوقت   

ون آمدن از خوابگاه دیگ ها وقت بیر ری نبود. حاال دخی 

هزار رنگ دارند اما زمان ما هر چه مثلث صورت جمع و 

 جورتر و ابروها پر پشت تر زیباتر. خواستن  تر. 

اینجا بود که روزی خانم ملگ مرا توی پله ها گیر آورد. 

کند گفت فالب  پرسیده تو چند سالت است دقیقا . فکر یم

گاریست. خودش خندید. زن بالغ  بود. سالها بحث خواست

 
 

بود شوهر کرده و دو بچه داشت. شوهرش مجروح جنیک
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بود اما هرگز لبخند از لب های این زن نیم رفت. جوری 

جمله به جمله ی نهج البالغه را تفسیر یم کرد احساس یم 

کردی در دریابی از عشق غوطه ور است. برای او 

ی قشنگ و تکر  اری بود. هر روز ییک از خواستگاری چیر 

هابی بعد از تاهل 
های کالس کم یم شد . معدود دخی  دخی 

باز هم به کالس یم آمدند انگار آنجا جای ابرو برداشته 

هابی بیشی  
هابی که حاال چیر 

های لپ گیل نبود. جای دخی 

 دانستند. از ما یم

من رسخ شدم. داغ شدم. زیر بغل هایم دریاچه ی آب شد. 

مقنعه ی بلندم بخار کرده بود. اولتر  خواستگارم  گلویم زیر 

سالم بود و پدرم تا آن زمان هنوز کیس را به خانه  16بود. 

. همتر   راه نداده بود. تو اما برای حایح  مهره ی مار داشن 

که دیدت کنج دلش هفتاد و هفت جا باز کردی.  بعد از 

توانستم درست به جلسات گوش آن روز بود که دیگر نه یم

بدهم نه یم شد رسم را باال بیاورم. همواره فکر یم کردم 

خاله ات زل زده و حرکات مرا برریس یم کند. تا وقن  

ی  ساله که دنیا را از یک  16باالخره تو آمدی. برای دخی 

مثلث تنگ یم بیند دیدن یک پاسدار جوان با ریش پر و 
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موهای یک ور چسبیده به رس، قاب  از کل جهان بود که 

زاویه ای تنگش نیم کرد. تو دور ایستاده بودی و  هیچ

ی دیدار با خواهر جلو آمد. مرا دید و لبخند مادرت به بهانه

زد. من اما...فقط تو را دیدم. آن مردی که باالخره رسیده 

 بود. 

 

 #شش

 

 

ام جلوی مویس دو  بار زنگ زد. همتر  زماب  که من نشسته

و رو یم کنم  ساختمان قدییم و خاطرات گذشته را زیر 

مویس در اضطراب دست و پا زده است. اینکه از کجا بودن 

من و کاری که در حال انجامش هستم خی  ندارد برایش از 

، گیج   همه چیر  بدتر است. درست شبیه خودت. ندانست  

 و رسدرگیم برایت بدترین درد بود. 
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ش بدیه تا شکیل 
َ
ی ست که مدام باید ورز مویس خمیر

د. یکبار خواهرهایش مناسب و متناسب  با موقعیت بگیر

 یکبار زنش یکبار... 

از حرف زدنش مشخص است فریده کیم تکانش داده 

است. حن  لهجه و باال و پایتر  حرف هایش این وقت ها 

فرق یم کند نت های کالم کیس که  برایش وقت گذاشته و 

 تکانش داده  دقیقا روی خمیر وجودش یم نشیند. 

وع یم از کجایید و دنبالتان ی شلوغ  کند تا بهانهبیایم رسی

کند  و ام یمخیابان های شهر این وقت سال که خسته

کنم خییل دست آخر به پیشنهاد سفر یم رسد که فکر یم

ناگهاب  به ذهنش خطور کرده است. چند لحظه سکوت یم 

توانم حدس بزنم آنطرف گویسی چه خی  است. شود. یم

یم کند و با چشم های گرد فریده به شکم برآمده اش اشاره 

ایط او را درک کند.  شده توقع دارد مویس، خودش رسی

های نزدیک تر پیدا  مویس کلمه ها را گم یم کند، مسیر

کند و از مسافرت کل عید به دو سه روز اول یم رسد. یم

د تا آب و هوابی  شاید یک باغ از هکارش کرایه کند و ما را بی 

ایط عوض کنیم. یم خواهد حواس مرا  پرت کند و از رسی

https://t.me/VipRoman


 منیرکاظمی
 

EXCHANGE GROUP کاری از 

پیش آمده دورم کند. به خیالش این یک خشم گذراست که 

امکان ندارد در زب  به سن و سال من باف  بماند. در مادری 

شناسد. شاید هم جابی رس به نیستم کند از مویس  که او یم

همه چیر  بر یم آید. همه ی سالهای عمرش پیش بین  

ا فریده . هیچ نشده بود. یادت هست؟ حن  ازدواجش ب

ی مد نظرش باشد. وقت فکر نیم کردم چنتر  دخی 

 چطورش را هم هیچوقت نتوانستم توضیح بدهم. 

ی جمع و  همیشه فکر یم کردم زب  که مویس بخواهد دخی 

جور و رس به زیر است که یک کلمه اش به زور دو کلمه یم 

شود. اما فریده دخی  کشیده و قد بلندی بود که حن  روز 

ری روی گشاده و لبخند پهنش بیشی  از بقیه خواستگا

ها به چشم یم آمد. آن شب خیال یم  کردم وقن  چیر 

برگردیم مویس راض  نخواهد بود. اولتر  خواستگاری بود که 

رفتیم و فرصت زیاد بود. سن  هم نداشت. اما مویس یم 

ها بود. فریده در دلم نشسته بود.  استاد بهم زدن پیش بین  

ش و انتخاب کلماتش همیشه مرا یاد خودم رسا حرف زدن

میاندازد. یاد تصویری که دوست داشتم من باشم. زب  که 

خواست فرصت بروزش را داشتم. شاید توقع داشتم دلم یم
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مکوی زب  شبیه من بخواهد. انگار جواب  و نو عروس 

بودنم را دیده باشد ته دلم فکر میکردم اگر انتخابش این 

ه است. من  که در کل خانواده ی تو به باشد مرا تایید کرد

کم حرف  معروف بودم. مادرت فکر میکرد من گنجینه ی 

کردم ارسارم و کلید صندوقچه ام را قورت داده ام. فکر یم

تواند زب  شبیه فریده را بخواهد که خوب حرف مویس نیم

داند. تا مدتها فکر میکردم زند و حق و حقوقش را یمیم

انه بیاید حرف از طالق دادن فریده یم مویس امروز که خ

زند. چطور است که از پرحرف  خواهرهایش کالفه یم شد 

خواهم بعد اما از فریده نه؟ چطور است که حاال من  که یم

ی خودم که هیچ، ها حرف بزنم و عمر از دست رفتهاز سال

ی را طلب کنم، خارج از حق ضایع شده  دخی 
 
ی زندگ

 شش هستم؟ی درک و پذیر محدوده

؟ حن  همتر  هم میان نسل ما با این بچه ها فرق یم بین 

دارد. مردهای زمان جواب  من مادر و حن  خواهر تا ابد 

ی بود که با  اولویت اولشان بود. زن ها پذیرفته بودند . چیر 

ی انتخاب  علم به آن به خانه ی شوهر یم رفتند. زن ، چیر 
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تا روزی که خودش  داد شده بود که باید به این روند تن یم

 اولویت اول فرزند یا برادرش شود. 

سند میگویم مردهای قدیم و اصال  راستش از من اگر بی 

همه چیر  دهه های قبل احمقانه بود. روزگار امروز  با همه 

ی دوری هایش آسوده تر است. همتر  که فریده یم تواند 

زنگ بزند و با همان کلمات قشنگ و ورز داده شده ی 

ندد و پیشنهاد سفر مویس را به دل نگراب  های خودش بخ

قشنگ پرسانه اش برای من وصل کند و بعد ماهرانه نقن  

ایط خودش و سومتر  بارداری های اش در ماهبزند به رسی

ایط خوب این  د یعن  رسی آخر تا تحت هیچ سخن   قرار نگیر

زمانه. اگر زمان من بود باید با همتر  شکم برآمده با رس بچه 

لگن و دردهای وقت و ب  وقت با اضطراب شب و ای در 

دم  نیمه شب رسیدن بچه در هر ناکجا آبادی باز رس یم سی 

به خواسته ی همرس و خانواده اش. من رنج را قبول یم 

کردم تا روزی که بتوانم انتقام این رنج را به عروسم تحمیل 

کنم. فریده ها اما با خودشان راحتند آنها حن  مسیر این 

ورزی ها را برای نسل های بعد کوبیده و آسفالت کینه 

 کرده اند. 
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به مویس گفتم که این عید را خودم برنامه دارم. حاال دچار 

ام. حن  خوشم هم آمده است. این شوک این بازی شده

کند. مویس برایم شده شدن و سکوتش حالم را خوب یم

 ای ندارم اما شد از تو گرفت. برنامهتو. انتقایم که یم

دوست دارم پا به پای این زن جدید راه بروم. افسارم را 

د.  ای چه برنامه»بدهم دستش تا هر جا خواست بی 

ی که عمری به بچه« دارید؟ هایم یاد باید دروغ بگویم. چیر 

ی زوایای ذهنم به ام تا از آن دوری کنند. در همهداده

گردم. اسم یک دوست. شاید فامیل. دنبال یک اسم یم

ی این ه بتوانم مثل توپ بیندازمش وسط و برندهکیس ک

ست بازی باشم. هیچ کیس را ندارم. خواهری که گرفتار 

خاله ها و نگهداری از شوهر سکته کرده اش است؟ دخی 

هابی که همتر  تهرانند و سایل یکبار هم رساغشان دخی  عمه

م؟ برادرهابی که هیچوقت رابطهرا نیم مان آنقدرها گیر

آمد تنها با آنها فکر و ه که  بخواهم به رفتنزدیک نبود

کنم؟ یا دوستاب  که نداشتم؟ هیچ وقت دوسن  نداشتم. 

های دیگر آدم هابی بودند مخصوص همان همه
ی دخی 
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چهاردیواری مدرسه. همان آموزشگاه. پدرم دوست نداشت 

ون از خانه با کیس کاری داشته باشیم. ما مخلوقاب   ما بیر

هابی که نباید بعد دیگری . آدمکبودیم مخصوص خانه

آوردیم. ی شوهر در یمگرفتند. بعد از آن رس از خانهیم

کیس که امید داشتیم کیم درها و پنجره ها را باز بگذارد تا 

هایمان بکشیم. ها نخورده ایم به ریهما هوابی که این سال

ی پدر آن هوای آزادی. فقط کیم آزادی. آزادی که در خانه

ی شوهر به دادند و در خانهی شوهر حواله یمنهرا به خا

ی پدر. حن  خودمان هم پذیرفته بودیم. داشت   خانه

دوست چیر  عجین  بود و من هرگز به رصافت طلب 

 کردنش نیفتادم. 

یم توانم مویس را « ی ییک از دوستامممکنه برم خونه»

ببینم. عکس العملش را تصور کنم. همانقدر که اگر تو 

بر بودم چه یم کردی. ابروها به آرایم باال یم بودی از 

پریدند. یک دم عمیق. چند بار چپ و راست شدن زبان زیر 

لب بعد یک تک رسفه و باالخره سوال. سوایل که حتما 

ی در آن نهان بود  مگه شما دوسن  داشتید؟ آخه »تحقیر

« شما خییل اهل حرف زدن و خوش و بش با کیس نیستید. 
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خر را سه بار به من گفن  و من هر سه بار ی آاین این جمله

را حفظم. هر بار ییک از همکارانت را با خانواده دعوت 

کردی و آن صمیمین  که توقع داشن  من با همرسش 

خانه و مهمانداشته باشم، پیدا نیم ها کردی. من رابط آشی  

ای که بودم. صمیمین  که خودت از من گرفته بودی . اجازه

 من. شما به من نداد
 
 ه بودید. شما؛ مردان زندگ

سوال های مویس جای « شناسم دوستتون رو؟من یم»

ای را نشان دهد. زن بیوهی ما را نشان یمعوض شده

 کرده است. یم
 
 دهد که سال ها پرسش برایش بزرگ

همتر  که یم خواهد سوال های بعدی را ردیف کند « نه»

م. خشم دارم. کنی پلیس و جریمه تماس را قطع یمبه بهانه

خشیم فرو خورده. از خودم. از این همه سال روی خط راه 

. از رسیدن به چنتر  نقطه ای. از این حجم از حقارت. رفت  

بغض دارم. دوست دارم بدوم آنطرف خیابان جلوی 

 نجات بدهم. آن 
 
آموزشگاه و خودم را در شانزده سالگ

ی خیس از عرق. در آغوشش دخی  ظریف هیجان زده

. نگذارم خالهبگیر  ی ات شمارهم و نگذارم او را ببین 

د و آن روز که مادر و خالهخانه ات تنها آمدند مان را بگیر
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هرگز نرسد. آن دخی  را بغل کنم و با هم پرواز کنیم. از این 

شهر، از این آدم ها از این رسنوشت که به جز دست های 

 خودمان هر دسن  حق ساختنش را داشت. 

 

∆∆∆ 

 

 #هفت

 

 

ها ها، شمارهی خوب  ندارم. هیچوقت نداشتم. اسمحافظه

 همینطور بودم. روزای ها به یادم نیمو چهره
 

ماند. از بچیک

مدرسه و امتحان برای من روزهای سخن  بود. حاال اگر 

بخواهم با خودم صادق باشم ازدواج مرا از مشقت حفظ 

کردن کلمات و جمالب  که در فضای مه آلود ذهنم گم یم 

شد نجات داد. برای پدرم مهم نبود که ما مدرسه را تمام 

یم نرویم و  کنیم. حن  بدش هم نیم آمد تصمیم بگیر

اینطور هفت گوشه ی دلش جمع و راحت باشد که ما در 
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چهار دیواری خانه ایم . مادرم اما دوست داشت درس 

بخوانیم چون خودش نخوانده بود. دوست داشت ما لباس 

یم همانطور که من دوست دارم آرزوهایش را بپوش

هایم آب  باشند که من نشدم. نبودم. اما این لباس  دخی 

آرزوی مادر برای من گشاد بود. به تنم زار یم زد. من نیم 

توانستم خوب درس بخوانم و به آن جاهابی که انتظار 

داشت برسم. نه یم توانستم خوب ریاض  حل کنم نه شعر 

ام یم شد اسم معلم ها را فاریس حفظ کنم. هر سال که تم

هم به سخن  به یاد یم آوردم. هنوز هم همینم. اما تنها یک 

چیر  است که هرگز فراموش نکرده ام. یک چهره است که 

حن  اگر بخواهم هم از یادم نیم رود و آن چهره ی مادر 

عاطفه است. زن بیوه ای که به سن و سالش نیم آمد یک 

ان بود، روی پا بود، دخی  جوان داشته باشد. خودش جو 

رسحال و امروزی بود. حداقل روز اول که اینطور بود. اما 

بعد از آن در یط تمام سال های دادگاه و زندان و رفت   و 

آمدن انگار روی یک رساشین  تند هلش داده باشند هر روز 

د انگار  شکسته تر یم شد. هر بار که یم آمد تارضایت بگیر

 که همتر  
حاال از پای گور خودش بلند  زن جدیدی بود. زب 

https://t.me/VipRoman


 منیرکاظمی
 

EXCHANGE GROUP کاری از 

شده است. با انگشتان خود خاک را گود کرده و زل زده به 

 .  اعماق نیسن  و پویح 

حاال در خیابان ، میان مردم به دنبال این زن یم گردم. بعد 

از سال ها. سال هابی که ناگهان هر هفته شنیدن صدایش 

پشت در خانه و هر بار با آدم هابی جدید برای کمک و 

ساطتت آمدن ناگهان به سکوت تبدیل شد. به سکوب  و 

ون از دیوارهای خانه که در من  که شبیه یک حفره نه بیر

ایجاد شده بود. تا هفته ها بعد از قصاص هنوز منتظر 

بودم تا وقت و ب  وقت از راه برسد . اما خاموش شد. آن 

زن تنها که تا آخرین لحظه رس پا بود. در تالش. تالش 

. دروغ است اگر بگویم فراموشش کردم. اگر تالش تالش

بگویم دلم خنک شد و از اینکه این داغ بر جگرش نشست 

راض  بودم. دروغ محض است که بگویم به تنهابی زب  که 

مثل خودم مادر بود فکر نکردم. در خواب هایم او را ندیدم 

 ، که مثل پری سبک و جدا شده از بال پرنده ای غمگتر 

ش  روی زمتر  رها یم شود. یم چرخد و وقت اعدام دخی 

سقوط یم کند. من هر روز به این زن فکر کرده ام. هر روز. 

 کرده
 
ام. هر ثانیه او اما از دو هفته پیش...هر روز با او زندگ
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را دیده ام که به من زل زده و این جمله را از دهان من 

 «. ما اشتباه کردیم»شنودیم

های جوان. به تک تک زنان خیابان نگاه یم کن م. حن  دخی 

انگار هرکدام یم توانند نشانه ای باشند برای دیدن این زن. 

 برای پیدا کردنش. 

شب دویم که تصمیم گرفتم بگردم و پیدایش کنم، رساغ 

نت رفتم. اسمش را جست جو کردم. از نوشت   اسم و اینی 

نت دستم را  عاطفه جاهد دستانم یم لرزید. یم دانستم اینی 

و در اعماق چاه خواهد برد. چایه که هزاران  خواهد گرفت

آدرس و هزاران صفحه در آن بود. هزاران عکس. حرف 

حرف حرف. بعد از سال ها هنوز تحملش را نداشتم. هنوز 

برایم سخت بود که باور کنم اینطور قصه ی ما ورد زبان 

 هاست. قصه ی مابی که از ناشناس ترین ها بودیم. 

میل خود زن گشتم. همه ی برای همتر  با اسم و فا

پیش رویم ردیف « مادر عاطفه جاهد»صفحات با نام 

ش جدا  شد. حن  عکس ها. هیچ جابی اسم این زن از دخی 

نبود. عکس عاطفه در دادگاه. عکس کوچک سه در چهار 

از تو. همان وقت خاموشش کردم. توانش را نداشتم. با 
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کنم اما توان آنکه یم دانم شاید بتوانم از آن طریق پیدایش  

 
 
ه ی کمرم یخ یم زند. من آمادگ ندارم.. دستانم یم لرزد و تیر

نشست   میان آنهمه چشم را ندارم. حن  اگر حاال آن چشم 

ها به این قصه بسته شده باشند من هنوز احساس یم کنم 

ه به من نگاه یم کنند. همه یم دانند و همه  همه خیر

یم کردند. همتر  رسزنشم یم کنند. همانطور که آن روزها 

حرف ها که مویس را جری تر یم کرد. خشمش را بیشی  یم 

کرد. همتر  چشم ها که از روی ما برداشته نیم شد. آن 

 برای بخشیدن رو به ما 
 
نامه هابی که هر روز از سوی بزرگ

از راه یم رسید. رو به چهار فرزندت. و ما در سکوت فقط 

مان زل یم زدیم دور هم یم نشستیم و به بشقاب های غذای

تا این ییک هم بگذرد. اثر این یک نامه و هیاهوی تازه اش 

هم رد شود. گایه فکر یم کنم اگر مثل خییل از قتل های 

دیگر ماجرابی بود بتر  دو خانواده همه چیر  ساده تر از این 

ها حل یم شد. اما مویس از خیر انگشت نما شدن و آن 

با آبرو عوض نیم  اتهامات نیم گذشت. مویس هیچ چیر  را 

 کرد. 
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ماشتر  را روشن یم کنم. شاید روزهای زیادی وقت داشته 

باشم تا تمام خیابان های شهر را بگردم. پشت ترافیک 

منتظر بمانم و زل بزنم به زن ها. شاید یکسال دو سال و 

سال های بعد. برایم راحت تر است تا اینکه اجازه بدهم 

د که رسا  غ قی  عاطفه بروم و هر این فکر در رسم جان بگیر

پنج شنبه آنجا باشم تا شاید مادرش از راه برشد. این فکر 

تمام تنم را خیس از عرق یم کند. باید بایستم و شیشه ها را 

 پایتر  بدهم. باید نفس عمیق بکشم. 

 توانابی تحمل پاکت سیگارت را زیر صندیل ندارم. 
حاال حن 

ه روی تحمل دست خطتت. تحمل تمام این سال ها ک

دوشم مانده. آنهمه ایمان و حاال این حجم از آوار باور. 

تحملش را ندارم و یم دانم تنها راه نجاتم همتر  است. 

همتر  که زیر این آوار زنده بمانم و باالخره باور کنم تو در 

ی غریب به ویالبی در  اسفند ماه ده سال پیش با دخی 

ی که  دو شمال رفن  و بعد کشته شدی. به دست دخی 

سال با تو در رابطه ای موهوم بود. کشته شدی و یادت 

. همانطور که یادت رفت  یک بگوبی رفت عید را به ما تی 
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پوکه ی خایل قرص اورژانیس را از زیر تخن  پر از خون 

 برداری. تو یادت رفت یا عاطفه؟

 

 #هشت

 

ورتش را احساس نیم  خرید خانه با من نبود. هرگز. حن  رص 

ی  کردم. اینکه بخواهم چادر به رس کنم و برای خریدن چیر 

ون بروم. همیشه خرید با تو بود. بخیسی از تو. دست  بیر

ش هیچخایل خانه نیم وقت به صفر آمدی و خانه هیچ چیر 

ها در رسید. اما ده سال پیش وقن  ناگهان رفن  مدتنیم

هایت با خودت رسید. انگار خرید خانه همه چیر  به صفر یم

ی را باز یم کردم فاسد شده بار رفت   بسته بودند. در هر چیر 

بود. با دیدن الیه های کپک روی قویط رب و پنیر احساس 

 یم
 
کردم. قویط های حبوبات ته کشیده بود از هم پاشیدگ

ام از ذاشتهو من انگار زب  باشم که تازه پا به این خانه گ

هیچ چیر  خی  نداشتم. مدت ها طول کشید تا بتوانم خودم 

 ام فرو بروم. با اینحال 
 

را جمع کنم و به نقش همیشیک

خرید کردن باز هم با من نبود. حن  این دو سال اخیر که 
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مصطف  از خانه رفته و تنها هستم باز هم همیشه پرسها 

صبح بیدار خریدهای خانه را یم کنند و حن  اگر یک روز 

رسد برای خرید بروم . شوم و ببینم پنیر نیست به ذهنم نیم

مویس »بدنم اتوماتیک وار به سمت گویسی و پیامک یم رود

نه فقط تقصیر تو باشد که جالب نیم « مامان پنیر نداریم

دیدی من برای خرید به قول خودت چادر و چاقچور کنم 

 که در خانه ی پدری هم، زشت ومطرود بود. 

ال اما تنها هستم. در خیابان های شلوغ شب عید. تنهابی حا

که خودم خواسته ام. به زودی بچه ها  از من دلرسد یم 

شوند شاید خشمگتر  و پر از بغض. دیگر خودم باید خرید 

کنم. این زن جدید که حاال پیاده شده تا برای خودش آب 

معدب  بخرد همان زب  ست که از این به بعد باید هر چه 

د گرفته دور بریزد و به پوسته ی جدیدی فرو برود. این یا

زب  که چادر را سفت گرفته و به رس در مغازه بستن  

فرویسی نگاه یم کند. از تو چه پنهان که تک تک سلول 

هایش هوس بستن  کرده است. بستن  در اواخر زمستان. 

دلش یم خواهد روی آن صندیل های چرک تریا بنشیند و 

. برای خودش چیر  
 
ی سفارش بدهد. برای اولتر  بار در زندگ
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ی که تو دوست  دلش یم خواهد بستن  بخورد، چیر 

ون از خانه جابی بستن  و کیک  . ما هیچوقت بیر نداشن 

نخورده بودیم. بچه ها تا بچه بودند چرا. برایشان یم گرفن  

. و  . یک سین  با چهار بستن  و یم آوردی داخل ماشتر 

باشد هرگز در هیچ سین  حضور  بستن  پنجم که بستن  من

نداشت. هرگز حن  نیم پرسیدی. چه شکیل یم شدم اگر 

وع کنم به  احتماال یم خواستم پرهای چادر را رها کنم و رسی

لیس زدن بستن  ها؟ به قاشق قاشق خوردن فالوده؟ حن  

نیم توانم خودم را در یک تصویر محو در ذهنم بسازم. 

ها بزرگ شدند آن  سین  به کل حذف شد. بعدها که دخی 

تنها سین  های کباب و جوجه و ماهیچه در رستوران بود 

ون، و آن  که سایل یکبار رخ یم داد چون تو با غذای بیر

شکل از ارساف هم مخالف بودی. چون به نظرت آدم های 

زیادی گرسنه بودند و ما حق نداشتیم آنطور چنگال در 

 را ج
 
یم. ماهیچه های خیس از سس بزنیم و زندگ شن بگیر

اما بعدها از جیب آخرین شلواری که پوشیدی و خونت 

ه زده بود صورت حساب رستوران بتر  رایه را  روی آن رسی
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پلیس در آورد. فکر یم کنم با عاطفه گرسنگان دنیا ته یم 

 کشیدند و ارساف معنایش را از دست یم داد. 

زانوهایم یم لرزد. یم ترسم. خجالت زده ام. ناگهان احساس 

م و همه در خیابان به من نگاه یم یم  کنم بیش از اندازه پیر

ه بستن  بخره! » کنند چه دوره « »اون زنه رو ببتر  داره میر

 ! ن بسن  فرویسی زنا میر حتما یم « » زمونه ای شده، پیر

ه و بشینه بخوره. تصور کن!  فکر یم « خواد صندیل هم بگیر

ق از کنم تک تک درختان خیابان هم به حرف آمده اند. عر 

ه ی کمرم یم رسد و پایتر  یم رود. نه نیم توانم. آب  تیر

م و زود برمیگردم. چند پرس جوان با لباس   یم گیر
معدب 

های یک رنگ و کاله های نقاب دار مشغولند. صندیل ها را 

جا به جا یم کنند دستمال های کثیف را روی میر  ها 

کشند و سطل های بزرگ شکالت مایع را در دستگاه یم

 کنند. تن  خایل یمبس

چه شکل مضحیک باید داشته باشم وقن  « بفرمایید خانم»

ایستاده ام این طرف یخچال بزرگ با بستن  های رنگارنگ 

 و زبانم بسته شده. 
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؟» ی یم خواستتر  بله. من یک کودگ شاد از این « چیر 

 پر از 
 

مغازه ها، خیابان ها و رنگ ها طلب دارم. یک زنانیک

 که در آن حس مهم  خویسی زیر پوسن  . 
 
یک دوران از زندگ

بودن، اول بودن و بدون حد و حدود داشته باشم. من 

خنده های شاد آن چند دخی  را نیاز دارم که آنجا نشسته 

 که بتر  آن پرس و 
اند. نگاه های پر از امیدشان. حن  عشف 

دخی  ته سالن هست. دنیا همه ی اینها را به من طلبکار 

 خواهم. است و آنها را یم 

 «یه بستن  یم خواستم. از...این طعم ها»

اما همه ی این طلب ها به یک بستن  ختم یم شود. انگار 

 است که 
 

هر آنچه نیاز داشتم در این اسکوپ های رنیک

ی که از   یم نشینند. همه ی چیر 
کنار هم در کاسه ی نوب 

 دنیا یم خواستم. 

 

، زرد و قهوه ای.  ، صورب   ها. آب 
زل یم زنم به رنگ بستن 

انگار دخی  بچه ای که تازه رنگ ها را شناخته آنها را 

انتخاب کرده است. دخی  بچه ای که در اعماق وجودم 

گ با موهای سفت بافته شده از دو طرف .  النه دارد. دخی 
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در حالیکه حن  اسم هیچ طعیم را نخوانده تنها به عشق 

نگ ها آنها را سفارش داده است. حاال رو به روی من ر 

نشسته آن طرف میر  و زل زده به من منتظر است. من که 

هنوز عرق  یم ریزم. هنوز احساس خجالت و رسدرگیم 

منده هم هستم. از اینکه خودم را در  دارم. حاال حن  رسی

چنتر  موقعین  قرار داده ام. شاید مویس راست یم گوید. 

حسادت زنانه است. حسادت به دخی  جواب  این فقط یک 

 مرا ربوده بود و من حاال برای انتقام از دو مرده 
 
که زندگ

تصمیم دارم یک بستن  چهار رنگ را در یک تریای نسبتا 

شلوغ وسط شهر بخورم و پشت کنم به همه ی باید و نباید 

 های این چهل و نه سال. 

ک آنطرف میر  دست زده زیر چانه و به م ن یم دخی 

ه روبی ست که پیشاب  اش پر « بخور دیگه»گوید
دخی  سی  

از موست. چشم های کشیده ای دارد که همیشه خیس به 

 داشت 
 
نظر یم رسید. بیشی  طول سال حالت رسما خوردگ

. ده ساله که بود در یک ظهر جمعه در گرمای تابستان 

وقن  به ارصار مادر که همه را مجبور به خوابیدن یم کرد 

وع شد. مادرش در حالیکه از این اتاق عاد ت ماهانه اش رسی
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به اتاق بعدی یم رفت تا رتق و فتق امور خانه را در سکوت 

ک دیده بود. هین  کشیده و  بدهد لکه را روی شلوار دخی 

ک را طوری از خواب باال کشیده  روی دستش زده بود. دخی 

ک وحشت  و تحت الحفظ به اتاق دیگر برده بود که دخی 

ه بود. آیا کاری کرده بود؟ آیا کیس چغیل اش را کرده کرد

بود؟ آیا... اما کدامیک از اینها یم توانست بدتر از لحظه 

به »ای باشد که آن لکه ی بزرگ خون را میان پاهایش دید 

اشک یم ریخت و هر چه مادر به « خدا من کاری نکردم

سکوت دعوتش یم کرد هیچ چیر  نیم فهمید. در نهایت 

گون از بازو ساکتش کرده بود. کودگ اش در همان یک نیش

ظهر تابستان مرد. وقن  یک هفته گوشه ی اتاق نشسته و 

پاها را در بغل محکم گرفته و به بازی بچه ها در حیاط نگاه 

یم کرد. به سایه ی خودش که در میان بازی ها کمرنگ شد 

 . 

حاال منتظر است تا من بستن  را بخورم. نه اینکه بستن  

مهم باشد. همه ی اینها بهانه است. منتظر است تا من به 

 اش. به 
 
 و ده سالگ

 
 کنم. به جای پنج سالگ

 
جایش زندگ
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 اش. به جای روزهای اول ازدواج و مادر 
 
جای شانزده سالگ

 شدنش. حن  به جای بیوه زن مغموم شکست خورده. 

اشک از چشمم رس یم خورد. ناگهان تحمل این حجم از 

وط با اضطراب از چشم هایم پایتر  یم ریزد. رسم ناکایم مخل

.امیدوارم  را پایتر  یم اندازم. قاشق را فرو یم کنم در رنگ آب 

دخی  و پرسهای جوان تریا به خنده هایشان ادامه دهند. 

متوجه من نشوند. هیچکدام به این زن فرو ریخته بعد از 

 سال ها نگاه نکند. هیچکس نگاه به این زن عزادار نکند. 

زب  که بعد از ده سال تازه به سوگ نشسته است. نه 

 سوگ شوهر که سوگ جواب  از دست رفته. 

 آب  رنگ را فرو یم دهم. گلویم خنک یم شود. بغضم 
بستن 

ک رو به  رسد یم شود. طعم در دهانم پخش یم شود. دخی 

لبخندی محزون « خوشمزه ست؟» رویم گشاد یم خندد

 دهم. بله. خوشمزه است. یم زنم و رسم را آرام تکان یم

دیدی »همه ی روزهای از دست رفته خوشمزه است. 

 «کاری نداشت؟

 

∆∆∆ 
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 #نه

 

 

شماره ی زینب روی گویسی است. چند بار زنگ زده و در 

دخی  « مامان کجایید؟ نگرانتون شدم. » نهایت نوشته

دانم واقعا نگران شده است. بچه هم که ست. یممهرباب  

یرتر از بقیه مرا رها کرد. از شیر گرفتنش بود همینطور بود. د

ام کرد. مدرسه فرستادنش ماجرا ها خستهبه اندازه ی سال

بود.  وقن  یازده ساله بود یم آمد پشت در حمام و 

پرسید حالم خوب است ؟چرا دیر کرده ام؟ ترس از یم

 دست دادن داشت. 

مشاور مدرسه اش مرا خواسته بود تا بگوید زینب برای  

ه از همکالیس سال گذشته اش جدا شده گوشه گیر و اینک

کت نیم کند، معلم هایش  افرسده شده. در هیچ فعالین  رسی

دهد و اغلب دم به گریه است. اند درس گوش نیمگفته

وقن  پرسیدم کدام دوستش مشاور تعجب کرد. باورش نیم 
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م  شد در جریان نباشم. ندانم اسم دوست صمییم دخی 

یان نباشم چه اتفاف  برای دخی  چیست. و حن  در جر 

افتاده است. آنهم دوسن  در آن حد. و وقن  گفتم زینب 

ون از مدرسه با کیس ارتباط ندارد باز باورش نشد .  بیر

باورش نشد که رابطه ای که از آن حرف یم زد فقط مربوط 

به همان چند ساعت مدرسه بوده است. من خجالت 

م را نیم  شناختم. از اینکه کشیدم. از اینکه دوست دخی 

ها برای من حرف نیم زندند. از اینکه زب  هم سن و  دخی 

سال خودم نشسته بود و مرا نصیحت یم کرد. از اینکه 

ی همسن و سال دخی  خودم چند خیابان نیم دانستم دخی 

باالتر از مدرسه تصادف کرده و فلج شده است. من از همه 

هابی که 
منده بودم. از همه ی چیر  دور و برم اتفاق چیر  رسی

یم افتاد و من چشم دیدنشان را نداشتم. مثل حیس که 

وقت فهمیدن اسم قاتلت داشتم. توقع اسم یک مرد 

داشتم اما شنیدن اسم یک زن حن  اگر نخواهم باور کنم به 

 هایم اضافه کرد. وقن  از من پرسیدند که آیا در 
 
مندگ رسی

مند  منده شدم. رسی ی بوده ام یا نه رسی  سهم زب  جریان چیر 
 
گ

 یم 
 
بود که در شعاع دایره ای که برایش کشیده بودند زندگ
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کرد و هرگز حن  به ذهنش هم نرسیده بود پا را از این دایره 

ون بگذارد.   بیر

سم. اما درست جواب   خواستم از زینب در مورد دوستش بی 

ها هیچوقت با من دوست  نداد و زود گریه اش گرفت. دخی 

ک و صمییم نبودیم. هیچ رازی بتر  نبودند. هیچ وقت نزدی

ها با مادرشان  ما نبود. از آن حرف های یواشیک که دخی 

اییط فراهم نشده بود که بخواهم  دارند. هیچوقت حن  رسی

وساطتتشان را پیش تو بکنم تا شاید رابطه ی ما نرم تر 

شود. شاید بهانه ای شود برای اینکه بدانند من در زمتر  آن 

 ان بدهم حریف هستم. ها هستم حن  اگر نش

این ترس با زینب مانده است . تو را به بدترین شکل ممکن 

از دست داد و مدتها بیمار بود.  ده سال پیش فقط شانزده 

ساله بود. در دوران بلوغ. الغر بود و هیچ چیر  روی فرمش 

نیم آورد. قد بلندش در برابر هم سن و سایل هایش توی 

شده بود. همیشه  چشم یم زد و صورتش پر از جوش

خودش را پنهان یم کرد و تنها جاهابی که نیم شد فرار کند 

جلوی تو و تعارفت با آشناها بود. از تو یم ترسید. حساب 

یم برد. مثل آن سه تای دیگر. هیچوقت از آن دوست 
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  های افسانه ای بتر  بچه ها و والدین در خانه ی ما 
داشت 

ی نبود. همه چیر  بر خطوط و قاعده بود. همه ی  خی 

ی نقش ها بود. وقن  آن روز رسید روابط تعریفش بر پایه

که تو تمام شدی و بچه ها ب  پدر، باز هم بر اساس همان 

خطوط برایت عزاداری کردند. بر اساس تعریف  که از دخی  

 عزادار هست. تعریف  که از دست دادن پدر دارد. 

ی همکالیس م ا بود که آخرین سایل که مدرسه یم رفتم دخی 

خییل با پدرش صمییم بود. انتهای کوچه ی ما  خانه ی 

کوچیک داشتند.  هر حرف  یم زد قطعا یک کلمه ی بابا در 

آن پیدا یم شد. در آن روزهای تاریک قبل از انقالب و آن 

 را 
 
اب  بود که پدرش آنطور زندگ بلبشو شاید از معدود دخی 

ی نبود. برایش فراهم کرده بود که در جریان هیچ چ یر  غیر

پدر برایش کتاب یم خرید و یم گفت همیشه با هم درباره 

ی کتاب ها حرف یم زنیم. تا دیر وقت پدرم از کتاب ها و 

قصه ها یم گوید و دلش یم خواهد من هم روزی قصه 

بنویسم. و بعد یک روز این پدر مرد. خییل ساده در خواب. 

ور به هیچوقت فراموش نیم کنم که آن دخی  شاداب چط

رویح رسگردان بدل شد . هیچوقت آنطور غلتیدنش را در 
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خاک فراموش نیم کنم. من دوست داشت   و از دست دادن 

پدر را آنطور یم دیدم. اما وقن  پدرم مرد حن  ذره ای از 

چنتر  احسایس ته دلم نبود. نه آنکه غمگتر  نباشم. بودم. 

 النه داشت. ام
 
ا اینهم عزاردار بودم و ته دلم غصه ی بزرگ

دنباله ی حیس بود که رابطه ی پدر و فرزندی برایم به 

 برگشتم و گایه حن  
 
 به زندگ

 
همراه داشت. من به سادگ

های ما هم همتر  
فراموش کردم به خاکش رسی بزنم. دخی 

بودند. آنها پدر از دست داده بودند نه یک دوست، نه یک 

 رفیق و همراه. نه حن  یک عشق. 

من است. نگران از دست دادن. نگران از حاال زینب نگران 

دست دادن دوست و همدمش نیست. تنها نگران مادری 

ست که او در قبالش مسئولیت فرزند بودن دارد. نگران 

 اش 
 
اتفاف  که قطعا یک روز یم افتد و احتماال حاال آمادگ

 را ندارد. 

 

کاش همه چیر  طور دیگری بود. مثال ما همتر  مادر و دو 

ی بودی م که بعد از من وارد تریا شدند و شاید بستن  دخی 

خوردند. به اسکوپ های هم ناخنک زدند و زیر چشیم 
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آدم ها را پایدند. غیبت کردند و بلند خندیدند. کاش یم شد 

به عقب برگردیم. آن وقت همه چیر  را شکل دیگری یم 

وع کنم.  ساختم. فقط...نیم دانم از کدام نقطه رسی

 نسلم؟ ازدواجم؟ خانواده ام؟

 

∆∆∆ 

 

 #ده

 

دعوت ناهار زینب و شام مویس را رد کردم. حن  زهرا که یم 

خواست خرق عادت کند و برعکس همیشه وسط هفته 

ام دعوت کند ناکام گذاشتم. هنوز کلمات خودش را به خانه

در گلویش بود که گفتم خسته ام و یم خواهم تنها باشم. 

. شاید حن   سکوت کرد. مثل باف  این روزها باورش نشد 

فکر کرده خط روی خط افتاده و زب  دیگر دارد به دخی  

ارشدش یم گوید که به خانه اش نیاید. احتماال آن زن که 

 
 

مادر او نیست همیشه همتر  بهانه ها را یم آورد تا خستیک
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آخر شب را نخواهد به تن بخرد و خانه ی بهم ریخته از 

ند. عادت دارد بازی نوه ها و دورهیم بچه هایش را مرتب ک

صبح های جمعه با دوستانش قرار و مدار کوه و پیاده روی 

بگذارد و عرصش را به پاساژ گردی یا شاید خانه ی این 

دوست و آن دوست بگذراند. تحمل رس و صدای بچه ها و 

ها و بحث های سیایس دامادها را ندارد.  غر زدن دخی 

ش سال هاست به هر دری یم  برایش مهم نیست که دخی 

زند بچه دار نیم شود و همیشه چشم هایش خیس اشک 

ها و عروس ها  است. کدورت سبک و گاه و ب  گاه دخی 

برایش هیچ حساب یم شود. شاید گایه حن  فراموش یم 

کند که بچه هابی دارد در گوشه گوشه ی این شهر. آن زن 

ک شده تماس را قطع یم  که خطش برای لحظاب  با ما مشی 

وع  روتتر  پوسن  شبانه اش فکر یم کند. به کند و به رسی

اینکه شب زود بخوابد تا این چروک های لعنن  فرصت 

بیشی  شدن پیدا نکنند. فردا صبح کالس زبان دارد و یم 

خواهد هر چه زودتر مسلط شود تا پیش خودش کم نیاورد. 

پیش دوستانش. پیش استادش. برای باشگاهش برنامه 

نظیم یم کند تا رس بزنگاه ریزی یم کند و زنگ گویسی را ت
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بن  که در  بت آبلیمو و تخم رسی یادش بیاورد بطری رسی

د.   یخچال گذاشته فراموش نکند بی 

ش  اما مادر زهرا که اینطرف خط است و به سکوت دخی 

گوش یم دهد هیچکدام از این ها نیست. فقط زب  ست 

که از خیابان گردی خسته شده است. از دست و پنجه نرم 

اطرات و عذاب کشنده ی وجدان. مادر زهرا کردن با خ

فقط یم خواهد تنها باشد. یم خواهد روز خسته کننده اش 

را مثل یک کوله از پشت بردارد و کنار اتاق بگذارد. بعد 

دراز بکشد. به کناف سقف زل بزند و دوباره و دوباره فکر 

 کند. 

مادر زهرا نه اهل کوه است نه دوست و رفیق، نه کالس 

 رود نه باشگاه. تنها تفریج که داشته رفت   به یک زبان یم

یه بوده است. موسسه ای که ییک از  موسسه ی خیر

ینش همرسش بوده است. آنجا که با زن های دیگری در  خیر

سبک و سیاق خودش دور هم بنشینند و کارهابی بکنند 

ی پاک کند، پیازها را چون  برای آدم های ناتوان.  سی  

از همه خرد یم کند برای پیاز داغ همیشه  مرتب تر و تمیر  تر 

دست هایش بوی پیاز بدهد و چون شوهرش آدم جایگاه 
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ین مکان ها را برای نمایشگاه ها جور کند تا  داری است بهی 

باالشهری ها بیایند و خرید کنند و آن پول خرج آدم های 

فقیر شود. تمام شنبه هایش همینطور گذشته. به غیر از 

نتوانسته برود. ییک دو ماه بعد از مرگ تو  چند شنبه ای که

و دو تا شنبه ی اخیر که بعد از دوازده سال به موسسه 

 نرفت. 

یم دانم معنای سوالش چیست. « مامان ارزشش رو داره؟»

آیا اینطور بریدن از بچه ها و خانواده ارزشش را دارد؟ برای 

اتفاف  که گذشته؟ برای یک توهم زنانه؟ نیم پرسم چه 

ی. اما جواب یم دهم این جواب هم که جواب « داره»چیر 

مادر زهرا نشد. چقدر امشب خط روی خط یم افتد! 

بیچاره زهرا که ناامید از حرف زدن با مادرش باید تماس را 

 قطع کند. 

نه زهرا. نه. حاال اصال بحث « اون دخی  دیگه مرده »

عاطفه نیست. حاال داستان، داستان من است. داستان 

ت. داستان مادر زهرا و زن پشت خط. داستان دو خط مادر 

موازی که ییک من بودم و دیگری زب  که دوست داشتم 

 که تمایلش را داشتم. حاال این شمایید که باید 
 
باشم. زندگ
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کنار بیایید. با این زن که به دنبال جابی ست که این 

 خطوط به هم  برسند. باالخره برسند. 

ین دیگه زنده نیم شه. داغ » مادرش تازه میشه. در بهی 

حالت اگر نخواد پاشه تو بوق و کرنا کنه و... ممکن هست 

ک « آسین  بهتون برسونه لفظ قلم حرف یم زند. آن دخی 

فراری از کتاب و مطالعه، عاشق لباس عروس و پارچه های 

 
 

گلدار، شیفته ی بحث های زنانه و منتظر همیشیک

ی ک ه دو روز بعد از شاهزاده ی سوار بر اسب. آن دخی 

عقدش با چشم گریان به خانه آمد که خواهرهای مرتض  

گفته اند باید کیم روی حرف زدنش کار کند و سغ کند در 

ی که هم من  برابر فامیل آنها خودی نشان بدهد . آن دخی 

 بود و هم نبود. 

به همه ی ما آسیب برسونه. به ...بچه های مویس. این »

 «زیاد شده. روزا هم که...بچه دزدی 

 

یکبار گمش کردم. شاید اگر زن آنسوی خط های روی 

افتاده بود یم گفت گمش کردیم. من و پدرش. من و 

برادرش. اما مادر زهرا، زهرا را به تنهابی گم کرده بود با اینکه 
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ون نرفته بود. با آنکه پدر زهرا بود. برادرش بود.  تنها بیر

دلش یم کوبید. حن  زینب هم بود که خوب لگد به دیوار 

ک دو  اما از نظر بقیه او زهرایش را گم کرده بود. دست دخی 

سه ساله را رها کرده بود تا دنبال مویس بدود که موهای 

ک داشت خیابان را در  دخی  مردم را کشیده بود و دخی 

حلقش یم کرد. زهرا گمشده بود و در هر لحظه هزار 

بودش. ییک  احتمال دور رسم یم چرخید. شاید کیس دزدیده

از آن زن های رسیال ها که بچه دار نیم شدند و با حرست 

به بچه های مردم نگاه یم کردند. بیشی  از آنکه چشم دنبال 

زهرا بگردانم به زن هابی نگاه یم کردم که به صورتشان یم 

آمد بچه نداشته باشند و در حرستش بسوزند. شاید همتر  

کرده و رسی    ع به سمت   حاال زهرا را زیر چادر هایشان پنهان

خانه یم روند. زهرا اما نشسته بود روی پله ی مغازه ای و 

رس به رس مورچه ها یم گذاشت. بلند یم شد و دوباره روی 

آنها یم نشست و با هر فرود جانانه اش دسته ای از آنها را 

 به درک واصل یم کرد. 

د. زهرا صدای خنده  با یادآوری این صحنه خنده ام یم گیر

را یم شنود. دوباره سکوت یم کند. حاال نوبت من است.  ام
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نگاهم به « نگران نباش. دیر وقته خسته ام. برم بخوابم»

 عقربه های ساعت یم افتد. تازه کیم از نه گذشته است. 

حاال نیاز دارم مدت ها مامان نباشم. نقش « مامان... »

یچ مادری را زمتر  بگذارم. نه مادر زهرا باشم نه زینب. نه ه

نسبن  با مویس و مصطف  داشته باشم. مادر زن کیس 

نباشم مادر شوهر کیس. مادربزرگ روزهای جمعه نباشم. 

 نیاز دارم به دنبال خودم بگردم. 

به سقف زل یم زنم. زیر این تخت درست جابی که حاال 

خوابیده ام سه پاکت خایل سیگار پنهان کرده ام. سه پاکت 

ه هست. نیم دانم چرا نامه که در هر کدام ییک دو نوشت

هابی که نوشن  پیش خودت است و چرا هیچ نوشته ای از 

عاطفه نیست. شاید قهر کرده اید. شاید عاطفه راست یم 

گفت که تمام این دو سال تو در ب  اش بوده ای و او 

همواره از تو دوری یم کرده. فرار یم کرده  حن  یم ترسیده. 

ه یم کردی . شاید این از اسم و رسمت از تهدیدهابی ک

پاکت های سیگار را چند روز قبل از روزهای آخر پس 

م »آورده است . تو رسش داد زده ای م اینا رو؟ بی  کجا بی 

ین لقن  ست که از اسم « جلوی چشم اون زن؟
و این بهی 
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خودم در برابر عاطفه یم توان از دهانت بشنوم. در رسم 

، آن احمق و هزار کلماب  مثل آن زنک، زنیکه، آن عفریته

چیر  دیگر یم چرخد اما بخیسی از وجودم هنوز باور ندارد. 

آن بخش که این سناریوها هر روز کوچک و کوچک ترش 

یم کند. عاطفه گفته بود که تو او را با تهدید به ب  آبروبی تا 

شمال کشانده ای. هیچ وقت پیام نیم داده ای و زنگ هم 

گذاشته ای اطراف نیم زدی. همیشه وعده هایت را یم  

بیمارستاب  که در آن پرستار بود. عجیب نیست؟ اما واقغ 

بود. هیچ پیایم از تو در شماره های عاطفه نبود. تو زرنگ 

بوده ای یا عاطفه؟ حتما فکر همه چیر  را کرده بودی. فکر 

رسوابی ات. فکر نذاشت   هیچ ردی. تنها فکر این پاکت 

مق بودن من حساب های سیگار را نکرده بودی. روی اح

. زب  که بعد از ده سال آنهم بر  یم کردی. حق هم داشن 

حسب اجبار به جا به جابی و پاره شدن ناگهاب  ته کارتن 

 اش برده 
 
 از وسایل تو ب  به ویرانه های زندگ

سنگین 

ی نیم  است. اگر کف آن کارتن پاره نیم شد هرگز چیر 

 یم کرد. فهمیدم. به این خانه یم آمدم و با یاد تو 
 
زندگ

دوباره و دوباره لوبیا پلو یم پختم، بچه ها را دور هم جمع 
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یم کردم، هر بار به موسسه یم رفتم یم گفتم برایت فاتحه 

ی تو یاد یم کردند  بفرستند و به زن هابی که از خوب  و خیر

لبخند یم زدم و برای رفتگانشان طلب مغفرت یم کردم و 

رسد و به تو ملحق شوی. منتظر یم ماندم تا روز مرگم ب

توبی که تمام این سال ها در برزخت هم به من خندیده 

بودی و احتماال اگر یم رسیدم تو را دست در دست عاطفه 

یم دیدم. چه فایده ای داشت آن وقت فهمیدن؟ وقن  که 

اه گفت نه موهای  دیگر نه یم شد به روح تو بد و بیر

ک خانه خراب کن را کشید و باالتر ا ز اینها...حن  دخی 

 سوخته و خود از دست رفته هم نبود. 
 
ان زندگ  فرصت جی 

م  لبخند یم زنم. خوب شد حاال فهمیدم. حن  اگر فردا بمیر

باز هم خوب شد . دو هفته هم خوب است. دو هفته که 

 .  در آن زب  باشم که تو نیم خواسن 

 

∆∆∆ 

 

 #یازده
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اسم موسسه درست باالی در نبش کوچه خورده است. 

 رویش به جا گذاشته و ییک از 
 
باران لکه های زنگ زدگ

نقطه هایش را از بتر  برده است. بعد از دو هفته حاال که 

قرار است دوباره ماشتر  را پارک کنم و وارد آن حیاط شوم 

و از چهار پله ی ب  حفاظش باال برم و به تک تک خانم ها 

ه سالم کنم غرق در اضطرابم. درست شبیه روزی که فاصل

ی بتر  آخرین باری که آمده بودم تا آن روز یک اتفاق مهم 

 افتاده بود. بیوه شده بودم. 

ها که یم خواستند مرا  آن روز زهرا مرا رساند. به ارصار دخی 

از آن حال و هوا در بیاورند آمده بودم. ته دلم اما هیچ 

دوست نداشتم آنجا باشم. ترجیح یم دادم در خانه باشم و 

حیاط و درخت هایمان که برگ های رس سی   و زل بزنم به 

تابستاب  شان داشت رو به زردی یم رفت بدون اینکه تو 

. دلم نیم خواست از پله ها باال بروم و  بهارش را دیده بایسی

به زناب  نگاه کنم که دلشان برای من یم سوخت. برای زب  

که شوهرش کشته شده بود. تنها مانده بود و خی  نوع 

 وهرش و قاتلش این روزها نقل مجالس بود. کشته شدن ش
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همه بغلم کردند. تک به تک. اشک ریختند و برای بار 

چندم دلداری ام دادند. یم دانستم که هر کدام ته دلشان ، 

آن ته ته های دلشان، جابی که هیچ کس از آن خی  ندارد از 

اینکه جای من نیستند خوشحالند. شاکرند. حتما آن شب 

بر یم گشتند به شوهرشان که پای تلویزیون  وقن  به خانه

نشسته بود و منتظر اخبار یا یک مسابقه ی ورزیسی بودند 

نگاه یم کردند و خدا را شکر یم کردند که مردی در خانه 

دارند. مردی که نمرده. کشته نشده و تازه رس و کله ی 

ی جوان هم پیدا نشده. حتما چشم هایشان را روی  دخی 

فس عمیق یم کشیدند و برای یک ثانیه هم یم گذاشتند ن

خودشان را جای من یم گذاشتند اما بعد به شیطان لعنت 

خانه یم رفتند. حق هم داشتند.  یم فرستادند و به آشی  

جای من بودن خییل سخت بود. جای زب  رسدرگم و 

گمشده. زب  که نیم دانست حاال از این به بعد روزهایش را 

وع کند. چطور به شب هابی  چطور رسی
برساند. به چه چیر 

فکر کند و چطور رفتار کند . زب  که آن ته ته دلش، همان 

 از 
 
جا که کیس خی  از آن ندارد، احساس یم کرد بار بزرگ

ی که به  دوشش برداشته شده . بار شوهرداری. همان چیر 
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آن امر شده بود و حاال جای این بار خایل بود و او هیچ 

ی برای پر کردنش نداشت.  انگار سوز رسد هزار زمستان چیر 

 به پشتش نشسته بود. 

تو که برای خواستگاری رسیم آمدی، تقریبا همه چیر  بتر  

مادر و خاله ات و مادر من حل شده بود. آن زمان اینطور 

بود. خانواده های مذهن  داماد رو گزینه ی آخر یم 

گذاشتند. همه چیر  را مادر و خواهرها حل و فصل یم 

د ، یم بریدند و یم دوختند. داماد یم آمد تا کردند. یم دیدن

لباس های آماده را تن کند ! خانم جانم روزی که قرار بود 

ون  بیابی برایم یک پارچه چادر گلدار جدید از صندوقش بیر

آورد. گفت برای چنتر  روزی کنار گذاشته است. از مشهد 

کش کرده بود. مطمت   بود که  ی    ح آقا متی  آورده بود و به رص 

» شبخت یم شوم. پارچه را که روی رسم انداخت گفتخو 

ی عزیز  یادت نره اینجا عزیز کرده بودی اونجا داری میر

. عزیز کرده بسازی. شوهر  کرده ی ییک رو نگهداری کن 

. هر کاری داری ، هر فکری داری، همه رو بذار  داری کن 

به حرفش گوش دادم. « کنار. از امروز فقط شوهر داری. 

های ویژه  از آن لحظه همه چیر  را کنار گذاشتم. همه ی چیر 
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ای که نداشتم. نداشتم و نخواستم که بعد از این داشته 

باشم. همه را عقب زدم و چسبیدم به تو. به شوهر داری. 

. بدون  . شغل دائیم تمام نشدب  به آن وظیفه ی سنگتر 

حقوق بدون مرخض با یک صندوق بزرگ برای انتقادات 

 م ریخته یم شد. به کنج قلبم . که مستقیم به قلب

 

اولتر  بار که با هم حرف زدیم رس سفره ی عقد بود. اما من 

قبل از آن مشغول تو شده بودم. مشغول ساخت   یک 

عزیز. یک بت بزرگ که از راه رسیده بود تا خوشبختم کند. 

پرس بلند قد با ریش های پر پشت که هیچ وقت رسش را 

ح بود یا اگر نبود انگشت ها را باال نیم آورد. دستش یا تسبی

مالیم در هم گره زده بود. من قبل از آنکه تو برای اولتر  بار 

 و بگوبی مبارک است در دلم بارها با تو حرف 
رو به من کن 

ی رفته  گ که قرار بود بگیر زده بودم. زودتر به خانه ی مشی 

وع کرده بودم. چابی دم کرده و هندوانه ها 
بودم و کارم را رسی

ا قاچ کرده بودم. عطر برنجم در خانه پیچیده بود و ر 

خورشتم روی گاز قل قل دل پسندی داشت. موهای 

سیاهم را جلوی آینه بافته بودم و رس گونه هایم را با ییک دو 
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بیشگون رسخ کرده بودم. منتظر تو. من زودتر از آنکه این 

کت و این کارخانه و این خط تولید راه بیفتد استخدام  رسی

بودم. کهنه ترین پرسنل. وفادارترین. بعدها یم گفن   شده

یم فهمیده ای که من میل زیادی به حرف زدن با تو داشته 

 . ام اما تو یم ترسیدی که قبل از محرمیت به گناه بیفن 

وقن  خطبه را خواندند دلت راحت شده که حاال زب  در 

این دنیا محرم همه چیر  توست و تازه مرا یک دل سیر دیده 

ای. ترس هایت ! فکرهایت! فلسفه هایت! همه ی 

هابی که دو سال آخر با خودت نیم بردی. احتماال در 
چیر 

. در کوچه ها آدم جدیدی یم  خانه یم گذاشن  و یم رفن 

شدی تا وقن  به بیمارستان بریس و انتظار عاطفه را بکیسی 

هیچ ردی از آن مرد سابق نیم ماند. مرد جدیدی یم شدی 

چ گنایه به جانش نبود. مرد درون جعبه ی که هراس هی

 سیگار. 

 در ماشتر  یم نشینم. روزهای آخر 
چند دقیقه ی طوالب 

سال موسسه شلوغ است. برای خانواده های ب  بضاعت 

وسایل عید تهیه یم کنند. برای بچه ها کفش و لباس. خورد 

و خورایک. آماده برای برگزاری چندین نمایشگاه . این وقت 
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را از همیشه بیشی  دوست داشتم. این تکاپو  های موسسه

 برای خوش بودن حال همه ی آدم ها. اما حاال... 

امروز پاکت سیگار ها را با هم عوض کرده ام. زیر تخن  ها 

را آورده ام و با داشبوردی ها عوض کرده ام. انگار بخیسی از 

وجودم شده باشند. بخیسی از معنای هسن  ام. بدون آنها 

 من در این پاکت هاست که زیر نیم توانم. 
 
انگار تمام زندگ

 بار وسایل کارتن قدییم ات له شده اند. 

پاکت را برمیدارم. به نظرم این ها جدیدترین نوشته 

هاست. احتماال مربوط به روزهای آخر. کاغذ از وسط تا 

هیچوقت فکر » نیمه پاره شده. با خودکار مشیک نوشته ای

رگردم و آدم قبیل باشم. تو نکن که بدون تو یم توانم ب

نبایسی احساس عدم دارم عاطفه. احساس نبودن. نیست 

بودن. عاطفه عاطفه عاطفه ببخش. ببخش و فراموش 

 « کن. این پوچ خایل تیه را به خودت برگردان. 

آن قدر خوانده ام در این دو هفته که نه تنها کلمات را 

کم   حفظم که خم و راست شدن خطوط را هم از برم. حن  

کم حس یم کنم یم توانم لمس کنم که وقت نوشت   این 
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کلمات کجا بوده ای، چطور نشسته ای و چه حایل داشته 

 ای. 

حتما قهر بوده اید. عاطفه تو را پس زده. یا تو با او دعوایت 

شده. چقدر دلم یم خواست بیش از اینها در جریان این 

یم توانستم رابطه بودم. دوست داشتم فیلم بود یا کتاب  که 

. حق  ببینم و بخوانم. یم توانستم ریز شوم در همه چیر 

بدهم و قضاوت کنم. با شخصیت ها غصه بخورم و 

برایشان آرزوهای خوب بکنم. دلم یم خواست روح یم 

شدم و در لحظه لحظه ی این داستان فرو یم رفتم. همه 

جا دنبالتان یم آمدم و نگاهتان یم کردم. به تو نگاه یم کردم 

به عاطفه. رس در یم آوردم که باالخره این قصه چیست . 

از همه ی پیچ و خم هایش عبور یم کردم. از دروغ هایش 

 به راست هایش یم پیچیدم. از تهمت هایش به حقایق. 

با این پاکت ها مثل اشیا قیمن  برخورد یم کنم. میگذارم 

ی مچاله شان نکند. له نشوند  توی داشبورد و مراقبم چیر 

در گیر نکنند. نه اینکه فقط برای مادر عاطفه بخواهم الی 

حاال برای خودم هم با ارزش اند. سند است. سند یک عمر 

 که یم شود در یک پاکت خایل سیگار جا داد که وقن  
 
زندگ
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بویش یم کن  هنوز بوی سیگار یم دهد. بوی تنباکو و 

دست های مردی که یم توانسته بدون هراس عاشقانه 

 بنویسد. 

 

 #دوازده

 

 

ش خوب است غیر از زن های  یم گفن  موسسه همه چیر 

خاله زنکش که اینجا را با دورهیم های دوستانه و 

 اگر خانم رضابی 
خانوادگیشان اشتباه گرفته اند. یم گفن 

نبود با آن جدیتش زن ها اینجا را یم کردند محفل غیبت و    

. با حرف هایت موافق بودم. زن ها گروه  دو به هم زب 

نفره یم شدند که وقت کار کردن زیر لب حرف  های چند 

یم زدند و هیچ مییل نداشتند کیس را بتر  خودشان راه 

بدهند همیشه هم یک چشمشان به در بود و آمدن و رفت   

خانم رضابی را یم پایدند. من وارد گروه هایشان نیم شدم. 

البته بیشی  به نظر یم آمد که آنها من را راه نیم دهند. من 
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ه نفر دیگری که شوهرهایمان از بزرگان موسس این و دو س

یه بودند. ما زن های روسا بودیم و جابی بتر  این حرف  خیر

ها نداشتیم .من خودم را دور نگه یم داشتم. شاید چون تو 

خوشت نیم آمد. اگرچه بعدها آن ته ته های آشنابی ات با 

عاطفه جاهد یم رسید به همتر  موسسه. به چند باری که 

شگایه به نفع کودکان مناطق محروم در حیاط ییک از نمای

ستان های بزرگ و به قول خودت رسمایه داری باال  دبیر

شهر برگزار شد که مدیرش دخی  خاله ی عاطفه بود و تو 

احتماال عاطفه را در آن رفت و آمدها دیدی. در نمایشگاه 

ی  هابی که من هیچوقت حارص  نیم شدم. چون نه چیر 

 بلد بودم نه تو دوست برای فروش داش
 
تم نه فروشندگ

 ها را دورادور انجام 
 

. تو کارهای رزرو جا و هماهنیک داشن 

یم دادی و بعد از نمایشگاه هم یادت یم ماند حتما حضورا 

 . بروی و مجدد از مدیریت یا صاحب مکان تشکر کن 

معتقد بودی حن  اگر نمایشگاه باعث اذیت و آزار پرسنل 

این حرکت تو دلشان را نرم یم کند آن مکان شده باشد 

برای دفعات بعدی و بعدی. اما بعدها، دو سال آخر همه 

کت میکردی و در عجبم از خودم، که  ی نمایشگاه ها را رسی
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چرا هیچوقت فکر نکردم یکدفعه چه شد؟ یکدفعه چه 

اتفاف  افتاد که تو احساس کردی الزم است در جابی حضور 

همه زن بودند و حن  نیازی داشته بایسی که به قول خودت 

اف عاطفه  هم به حضورت نبود. تا مدتها بعد از آنکه اعی 

را در مورد نحوه ی آشنابی تان شنیدم ناخودآگاهم صحنه 

ها را پشت رس هم یم ساخت. عاطفه ای که آمده نقایسی 

 بیمارستانشان را بفروشد و توبی که کیم 
بچه های رسطاب 

ای. قدم یم زب  و به رتق و  دورتر ایستاده ای. شاید نشسته

فتق اموری یم پردازی که معموال حن  رتق و فتق نداشت ! 

نگاه رد و بدل یم کنید ، و از میان جمعین  که برای خرید 

 آمده اند لبخندهای دزدگ یم زنید. 

هنوز نقایسی ها را دارم. نقایسی های کودکان رسطاب  

فکر کرده  بیمارستان . همه شان را تو خریده بودی. مردم

. هیچکس آن زمان دلیل تو را 
 
ی. چقدر بزرگ اند چقدر خیر

نیم دانسته. تو هر برگ نقایسی کودکانه را یم خریدی تا 

. چند کلمه بیشی  حرف  بیشی  جلوی میر  عاطفه بایسن 

. یا به قول نامه هایت در پاکت  . بیشی  نگاه کن  بزب 

تک  جریان تند خون در تمام رگ هایم . طوری که»سیگار
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تک مویرگ هایم را حس یم کردم و دلیل همه ی آن ها تو 

بودی. تو که توضیح یم دادی هر کدام از بچه ها پشت این 

نقایسی ها چه حرف ها زده اند و من بیشی  از آنکه جمله 

 که 
 

هایت را بشنوم آهنگ صدایت را یم شنیدم. آهنیک

وع آن جریان تند و لذت بخش خون بود. خون در رگ  رسی

 را رفته بودهای م
 
 «ردی که نیم بیشی  زندگ

عاطفه یم گفت که تو مزاحمش یم شده ای. از یک جابی 

به بعد فهمیده که قصدت فقط خرید نیست. حن  دخی  

خاله اش آمد و شهادت داد که دو بار بعد از نمایشگاه تو 

در خیابان با ماشتر  سایه به سایه ی آنها یم رفته ای و 

شده پیاده شده ای تا با عاطفه وقن  او از عاطفه جدا 

. از روی پل هوابی دیده که عاطفه تند تند راه 
حرف بزب 

 یم رفته و تو به دنبالش. 

ما باور نیم کردیم. نه اینکه نخواهیم، نیم شد. مثل یک 

 پازل بود که قطعاتش در

هم چفت نیم شد. تو با آن اخالقیات و وجنات اصال در  

ورش هم برایمان شدب  این قصه جا نیم شدی. حن  تص
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نبود خصوصا که دخی  خاله ی عاطفه دو سه باری حرف 

 های متناقض زد. 

زن های موسسه همه به چشم و دل پایک تو قسم یم 

خوردند. حن  یادم هست که وقن  بعد از مرگت باالخره به 

از من نشنیده » موسسه رفتم یکیشان چسبید کنار گوشم 

ید، قاض  اصیل خداست، ویل  من یک بار میر  کناری بگیر

این خانم بودم. یم دیدم چطور حرف یم زنه. چه حرکت 

هابی یم کنه. حاج آقا عجله داشت پول خریدش را حساب 

کنه رسش رو هم باال نیم آورد ویل خب... یح عیل خیر 

 «العمل. ان شا هللا که خون حاج آقا پایمال نیم شه 

 

ی ها را پاک  یم کنم به حاال که اینجا نشسته ام و سی  

خونت فکر یم کنم. به همان خون تند و کوبنده در رگ 

هایت که آخر روی زمتر  ریخت. به دست همان که 

وع کوبش بود. کوبیسی که حتما تا آن  صدایش برایت رسی

 ات تجربه نکرده بودی. با یک زن عایم در 
 
لحظه از زندگ

خانه و چهار بچه ی قد و نیم قد . چطور کوبیسی بوده؟ 

؟ چه حیس داشته ای؟ باید خییل قوی باشد. چطور لرز  یسی
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ف و  خییل خاص باشد. آنقدر که مردی مثل تو را که رسی

 بود آنطور 
 
آبرو و حالل و حرام برایت اولویت اول زندگ

شیفته کند. گایه فکر یم کنم شاید درکت یم کنم. شاید یم 

ش طبق   روی یک خط صاف، که همه چیر 
 
فهمم که زندگ

استه ی بزرگان طرایح شده باشد چه قوانتر  طبیعت و خو 

اب  ی که روحت را سیر  بدون هیجان و چیر 
 
حایل دارد. زندگ

بند تو در این سلول کند. خوب که نگاه کن  من هم هم

 همتر  قصه بوده ایم. قلب من هم هیچ 
بودم. هر دو زنداب 

م  وقت اینطور که تو توصیف یم کن  نکوبیده. جز از رسی

 با تو 
 

هرگز قلبم تند و پر هیجان نزده. شب اول همخوابیک

هرگز جریان گرم خون را احساس نکرده ام. هرگز عشق را 

آنطور که باید نچشیده ام و حن  توان ساختنش را نداشتم. 

بلد نبودم. کیس به من یاد نداده بود. قرار بود عشق در 

 و زیر یک سقف به وجود بیاید! آنچه یم گفتند. و 
 
زندگ

 در انتظا
 
ر آن روز گذشت. روزی که هرگز نرسید تمام زندگ

ی جر عادت در ما شکوفا نشد. در عمیق ترین الیه  و چیر 

های روحم، همانجا که از مردنت و تمام شدن همه ی 

مسولیت هایم یک حس رضایت دارم، درکت یم کنم. درک 
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یم کنم که چقدر خسته بوده ای. خسته از همه ی قواعد و 

ها خودت ییک از قوانین  که وضع شده بود و بعد

سازندگانش بودی. درک یم کنم که کسالت روح تا کجاهای 

، تنها تفاوت من و تو در  مغز آدم را فلج یم کند اما یم داب 

عملمان بود. تو حرکت کردی هر چند به غلط و من ثابت 

ماندم. نشستم چون جز نشست   کار دیگری برایم نبود. 

 .  نشست   و سوخت  

کرده ام چه یم شد اگر آن سالهای   بعد از مرگت بارها فکر 

کسالت و همخانه ای از هم جدا شده بودیم. همان سال 

ک یم  هابی که دیگر فقط دو طرف یک تخت مشی 

خوابیدیم و حرف هایمان خالصه در وضعیت بچه هایمان 

 بچه ها. گایه 
 
شده بود. عروس و داماد. کار بچه ها. زندگ

ایه، یا آدم های هم اطرافیان. خواهر مریضت، فالن همس

موسسه. چه یم شد اگر ییک از همان روزها نشسته بودیم 

رو به روی هم و حرف از طالق زده بودیم. حرف از رسیدن 

به آخر این خط صاف. به هم یم گفتیم که خسته شده ایم 

و این روح های در قفس نیاز به پرواز دارند. یم گفتیم که از 

و حاال که دیگر برای  اول هم به زور کنار هم جا شده ایم

https://t.me/VipRoman


 منیرکاظمی
 

EXCHANGE GROUP کاری از 

خودمان کیس شده ایم و باالخره از زیر یوغ خانواده هایمان 

یم. به هم   در آمده ایم وقتش است تصمیم درسن  بگیر

لبخند یم زدیم و قبول یم کردیم. بعد به توافق یم رسیدیم 

اک ما یم شدند. چقدر همه  و تا ابد فقط بچه ها تنها اشی 

. احتماال حاال زنده بودی، چیر  یم توانست متفاوت باشد 

 عاشقانه را تجربه کرده 
 
شاید عاطفه هم بود و یک زندگ

ی که  بودی. من هم رفته بودم دنبال خودم. دنبال آن دخی 

سفر کردن را دوست داشت و همیشه دلش یم خواست 

نقاش بشود. میان رنگ ها غوطه یم خوردم و با شادماب  

یم کردم. شاید با مردی روحم را روی کاغذها و بوم ها پیاده 

آشنا یم شدم و آن کوبش ها مجنون وار را تجربه یم کرد. 

، حن  مویس هم تغییر یم  همه چیر  عوض یم شد. یم داب 

کرد. آن دیکتاتور کوچک درونش آب یم رفت و یاد یم 

شان حنجره  گرفت آدم ها را بپذیرد و آنقدر برای تغییر

امعه که بلد بود ندراند. شاید زهرا یم شد آن زن فعال ج

همه ی آن استعدادهابی که در انتظار بچه ده سال است 

. همه  ون بریزد. زینب و حن  مصطف  در خود خفه کرده بیر

 . . همه چیر   چیر 
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اما چه شد؟ هیچ وقت اینطرف و آنطرف میر  ننشستیم و 

حرف نزدیم. نتیجه اش این ویراب  و این ویرانه هاست. 

همه ی آرزوهای رس بریده قاتل و مقتول. بیوه و یتیم. 

شده، همه ی حرست های به جا مانده. آه از کلمات. آه از 

 کلمات فرو خورده. 

 

∆∆∆ 

 

 #دوازده

 

 

د. بعد از وسط دو  دخی  جوان رس و ته تره ها را یم گیر

نیمشان یم کند. صدای پچ پچ کردنش را به وضوح یم 

غرق شده بودم دیگه. خودم که یادم نمیاد. » شنوم

نجاتم داده. بعد هم توی ساحل بهم تنفس دوستش 

مصنوغ داده. از دو روز بعدش کال یه آدم دیگه شد. یک 

ماه بعد هم گفت من نیم تونم تحمل کنم که رفیقم به تو 
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تنفس مصنوغ داده. هر یح  نگات یم کنم یاد اون صحنه 

ت نیستم. جدا شدیم. دو سه ماه بعد  یم افتم. من ب  غیر

آخر با دوست صمییم خودم رو هم  طالق فهمیدم یکسال

 «ریخته بودن. مردا اینطور آدمابی ان

وقت شنیدن حرف هایش رسعت پاک کردنم بیشی  یم 

شود. انگار غیظ داشته باشم یا بخواهم نشان بدهم که 

اصال نیم شنوم و رسم به کار خودم است. تازه وارد است. 

ا بقیه از دو هفته پیش که من نیامده ام اینجا یم آمده. ب

ها و زن های همیشه ی موسسه  فرق دارد. از آن دخی 

نیست. نیامده با همه دوست شده، صمییم شده، چابی یم 

آورد ، بلند بلند حرف یم زند و یم خندد. انگار به کل جو 

 عوض شده است. 

روزی هم که یم خواستیم جدا بشیم مامانش برگشت »

ه رقصیدن یاد گفت زب  که از این باشگاه به اون باشگاه بر 

د« بده بهی  از این نمیشه.  فکر کن! حاال » خنده اش یم گیر

اصال من ایروبیک کار یم کنم. رقصم کجا بود. بگو زن 

حساب  من اگه مرب  رقص بودم که روز عروسیم اونطوری 

نیم رقصیدم دامنم گیر کنه زیر پام کله پا بشم. وای یادم 
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ی که دستش است با تره های پاک شده ا...« میاد هر بار 

یم زند زیر خنده. پشت دستش را یم گذارد جلوی دهانش. 

نیم تونستم » تره ها میان زمتر  و هوا تکان تکان یم خورند

 «بلند بشم . از شدت خنده. 

زن کناری اش هم یم خندد. خنده اش از آن خنده های 

ی بقیه را  مرسی است. از آن هابی که تا شعاع چند صد می 

ن یم کند. به خودم که یم آیم لبخندی وادار به خندید

 گشاد نشسته روی لبم. 

خالصه این بود ماجرای ما. گفتم باشگاه یادم افتاد کارت »

تره های پاک شده را یم اندازد داخل قابلمه ی « آوردم

خانوما کارتای » بزرگ کنار دستش و با صدای بلند یم گوید

 که بتر  « باشگاه رو آوردم راسن  
 

 زن همهمه ی همیشیک

هاست تغییر مسیر یم دهد. دخی  بلند یم شود. از کیفش 

ون یم آورد  بگید از طرف من اومدید » یک دسته کارت بیر

که تخفیف بدن بهتون. بفرمایید. مخصوص خانم هابی که 

تمایل به الغری دارن، به دنیال یک ساعت خوشگذروب  

 ان، اونابی که توی آپارتمان نیم تونن آهنگ با صدای بلند 

گوش بدن، تضمین  ما آهنگ هامون در و دیوار را یم 
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ند. ریز یم خندند. سوال « لرزونه زن ها کارت ها را یم گیر

پیچش یم کنند و او با شویح  و مزه پراب  همه را جواب یم 

. » دهد
 
کارت را یم گذارد « برای تغییر روحیه و سبک زندگ

ی هایم. هنوز دارد سوال جواب یم ده د. روی دسته ی سی  

ده دقیقه »به اسم باشگاه نگاه یم کنم. باشگاه ورزیسی مانا. 

آخر هم مدیتیشن یم کنیم. دوست نداشتتر  یم رقصیم. 

، آذری.  ، عرب 
 «ایراب 

هابی که به من خییل دورند. در خانه ی 
رقص. موزیک. چیر 

پدری اجازه نداشتیم به آهنگ های شاد گوش بدهیم. 

عرویس هایمان با صدای  البته که دور و اطرافمان هم نبود. 

کوبیدن زن ها روی دبه های پالستییک و دست زدن یط یم 

شد. همه چیر  در پوشش کلفن  بود که انگار رویش حک 

مادرم معتقد بود « حذر از شادی های معمول»شده بود

زن هابی که یم رقصند بچه های شیطانند و من همیشه 

. هر روز خیال یم کرد شیطان مردی ست که یم تواند بزاید 

و هر لحظه. در خانه ی تو همتر  وضع کیم مالیم تر ادامه 

 با تو دیگر تلویزیون بود و خییل 
 
داشت. در زمانه ی زندگ

ها را نیم شد انکار کرد. آنقدرها هم سخت گیر نبودی  چیر 
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مثل آقاجانم که اگر یم رفتیم خانه ی کیس مهماب  که 

خش یم کرد تلویزیونش رقصیدن زن ها یا آهنگ های شاد پ

کال قطع رابطه کنیم. اما یادم هست که یک بار چطور با 

ساله که توی ماشتر   ۸تحکم زینب را آرام کردی. دخی  

وع کرد پیچ و تاب   که از رادیو پخش یم شد رسی
 

روی آهنیک

دادن به خودش. صدای پخش را بسن  و گفن  زینب جان! 

ک در خودش کنج ماشتر  جمع شو  د. همتر  کاف  بود تا دخی 

و من. من  که هل شده بودم چطور باید این آبروریزی را 

جلوی تو جمع کرد. چطور باید سی  آماده کنم برای 

فکرهایت که مرا مقرص یم دانست.  شادی یک دخی  بچه 

 که فطرتش  به جانش ریخته بود. 

چه روز بدی بود. چه روزهای بدی بود. آخر شب زینب را 

م. دعوایش کردم. از جهنم کنار کشیدم و حساب  تکانش داد

و شیاطتر  گفتم. از دلخوری پدرش و ناراض  بودنش که 

 اش را به آتش یم کشید نارضاین  والدین. 
 
 تمام مسیر زندگ

 

حاال دلم برایش یم سوزد.دلم برای آن صورت کوچک جمع 

شده با بغض یم سوزد که لب هایش را روی هم فشار یم 
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مگه من » را فرو یم دادداد و ثانیه ای ده بار جمله هایش 

ها سخت گرفتم. به خاطر تو سخت « چکار کردم؟ به دخی 

. به خاطر نگاه  یم گرفتم. به خاطر وجهه ای که داشن 

مردم و حاال ...فاطمه هم سن و سال همتر  دخی  است. 

 که بلند بلند حرف یم زند و ب  پروا یم خندد. 
همتر  دخی 

از پاک کردن بلند یم شود و همینجا با دست های گیل 

ی، چند حرکت از کارهای باشگاه نشان یم دهد و در  سی  

آخر هم کیم قر ریز یم دهد و دوباره غش یم کند از خنده. 

فاطمه ی من چقدر یم خندد؟ کجا خنده های بلندش را 

 بوده 
 
یز از حس زندگ دیده ام؟ گ چشم هایش اینطور لی 

هایم در راه کامل بودن و تالش برای ر  سیدن به است؟ دخی 

آن مدینه ی فاضله، خودشان را فراموش کرده اند. کدام 

خود؟ خودی که هرگز نداشتند؟ همان خودی که تکثیر 

دوباره ی من بود؟ مادر من و جد من؟ همان خودی که 

 ترکیب من و تو و بزرگی  از ما، نسل ما بود؟ 

ارم. از روزگاری که بر  بغض راه گلویم را بسته. از خودم بیر 

هایم  من گذشته و آن را با روی باز پذیرفتم و به دخی 

تحمیل کردم. از اینکه دو نفر مثل خودم را تحویل دادم. دو 
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دخی  غصه خور غرق شده در بافت سنت و مذهب. دو 

های من مثل این  ذوب شده در والیت همرس. چرا دخی 

ک از هم پاشیده باز دخی    مشی 
 
نیستند که با وجود زندگ

 را با خنده 
 
هم روی پاهای خودش ایستاده و فشار زندگ

های من از آن شوری که در  هایش عقب یم زند؟ چرا دخی 

چشم های این دخی  و عاطفه بود ندارند؟ همان شوری که 

 پنهان است. انگار » در نامه هایت بود
 
ته نگاهت یک زندگ

. در مردمک چشم هایت شوق جهاب  د یگر. شور هسن 

 و بودن و خواست   دل دل یم زند
 
چرا اگر اینها خوب « زندگ

بود و تو دوست داشن  از ما دری    غ کردی؟ چرا مرا همبازی 

این داستان کردی که این نور و این شور را از چشم های آن 

م؟   دخی  بچه های ده ساله و هشت ساله بگیر

ز بارها و بارها میان حس خشم و خشم دارم. در طول رو 

، پویح  
 

، خستیک
 
باف  احساسات جا به جا یم شوم. دلمردگ

 و نیاز به بقا. 

به خودم که یم آیم این سوال را « ببخشید چه روزهاییه؟»

» از دخی  پرسیده ام. در جواب نگاه جدی من یم خندد
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ی جور شد. عزیزم عرص روزهای  الیه به امید تو اولتر  مشی 

وع یم شود. د« فرد  وباره همهمه ی زن ها رسی

حساب یم کنم که عرص روزهای فرد کاری ندارم. در واقع 

عرص هیچ روزی کاری ندارم. تنها کارم پیدا کردن مادر 

عاطفه است که یم توانم بگذارم برای باف  روزها. حاال 

فقط یم خواهم بروم جابی و با صدای بلند موزیک گوش 

و بگذارم آن دخی  شانزده ساله از کنم. بدنم را تکان بدهم 

هایم.  ون بزند. بعد بریم گردم رس وقت دخی  پوستم بیر

 بعد از این 
 
شاید رایه برای تزریق آن شور و شوق زندگ

وع کرد.   سال ها باز هم باشد. شاید بشود از اول رسی

 

∆∆∆ 

 

 #چهارده
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ده روز مانده به عید ، هوا گرم نیست اما ما خودمان را باد 

یم. ما سه زب  که نشسته ایم در دفی  باشگاه منتظر یم زن

آنکه مسئویل کیس بیاید تا ثبت نام کنیم. هر کدام یک تکه 

کاغذ تبلیغات باشگاه را از روی میر  برداشته ایم و تند تند 

تکانش یم دهیم. من بیشی  از آنکه گرمم باشد مضطربم. 

وع را  بزند و انگار نشسته ام منتظر تا کیس بیاید و سوت رسی

 ام را انجام بدهم. از جابی زیر 
 
ین خالف زندگ من بزرگی 

پاهایمان صدای موزیک یم آید. صدابی بلند و پر هیجان. 

زب  که تکان دادن کاغذش صدا دارد و به نظرم بیشی  از ما 

گرمش است با پایش روی زمتر  یک نیم دایره ی فرض  یم 

عد روی کشد. درست روی ریتم آهنگ. یک دور یم رود و ب

همان خط بریم گردد. گایه وسط راه متناسب با آهنگ یم 

 ایستد و در جا ییک دو نقطه یم زند. 

زیر چشیم به هم نگاه یم کنیم. احتماال متوجه یم شود که 

من حرکات پایش را دنبال یم کنم. خییل آرام دست بریم 

دارد و پا را زیر صندیل پنهان یم کند. اما چند ثانیه بعد 

وع به تکان خوردن یم کند. پایش د  وباره ب  قرار از مچ رسی
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آن ییک زن که جوان تر از ماست ساکت نشسته. حن  تکان 

دادن کاغذش هم هیچ صدابی ندارد. زل زده به نقطه ای 

روی زمتر  و گایه پلک یم زند. به نظرم غمگتر  است. چهره 

 دارد ، همه چیر  رس جایش است اما غم غالب 
 

ی قشنیک

 پس از ترین چیر  ا
 
ست. انگار افرسده است. شاید افرسدگ

 زایمان. 

بعد از تولد مصطف  بود که حالم خوب نبود. این طرف و 

 بعد از زایمان شنیده بودم. اما 
 
هابی از افرسدگ

آنطرف چیر 

ی مخصوص ما باشد. ما که یم گویم  فکر نیم کردم چیر 

منظورم من و تو نیست، منظورم زن هابی شبیه خودم 

یم کردم این مثال بیماری مربوط به زن های است. فکر 

امروزی و لویس است که کیس زیاد از حد یل یل به الالیشان 

گذاشته است. شاید آنهابی که در بارداری هایشان یک 

استکان هم بلند نیم کنند  نه من که تا روز آخر داشتم 

حیاط یم شستم و سه بچه ی دیگرم را تر و خشک یم 

ی بود که ناگهان آمده بود. بدون کردم. اما این افرس   چیر 
 
دگ

ایطم. بدون فکر به توانابی های من . من  
توجه به من و رسی

که سه بچه ی دیگر داشتم . شوهر و خانواده ای که از من 
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توقع داشتند همچنان آن ستون پابرجای خانه باشم که 

حن  یک ترک هم نداشت. اما من پر از شکاف بودم. از 

از بچه. از وقت و ب  وقت شیر دادن ،  خودم بدم یم آمد. 

. مدت ها زل یم زدم به 
 

عوض کردن. ب  خواب  و خستیک

نقطه ای روی زمتر  و رسم کره ی تو خایل یم شد که حن  

هیچ فکر درسن  از آن عبور نیم کرد. تو یم گفن  بچه 

 ست و با هر کدامشان خدا نگاه ویژه ای به 
 
برکت زندگ

یک سمتت در شغلت باالتر رفته، زندگیمان کرده است. با ی

با دیگری ماشتر  خریده ایم، با آن ییک سهام فالن جا باال 

رفته و با این آخری قرار بود یک واحد از خانه های 

ون از شهر یم ساختند به ما تعلق   جدیدی که بیر
سازماب 

د که البته هیچوقت نگرفت. خودم باید خوب یم شدم  بگیر

یم دانستم. هیچوقت از حال بدم و این را بهی  از هر کیس 

برایت نگفتم. حن  فکرش هم به ذهنم خطور نیم کرد که 

بنشینم و برایت بگویم تا چه اندازه خسته و پوچم. چه 

فکری در موردم یم کردی؟ اینکه ضعیف و احمقم؟ نیم 

فهمم که این کفران نعمت است؟ از قهر خدا نیم ترسم؟ 

ترسیدم. بعد افتادم  چرا یم ترسیدم. از همه ی اینها یم
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. تمام روز و شب لب هایم یم جنبید. یم  روی ذکر گفت  

خواستم خدا بداند که من کافر نیستم به این نعمن  که داده 

فقط شیطان در جلدم فرو رفته است. شیطاب  که یادم یم 

  ۲۷آورد فقط 
 
سال دارم و هیچ چیر  درسن  از زندگ

بچه. از رسی نفهمیده ام جز بوی شیر و صدای گریه ی 

شیطان به خدا پناه یم بردم و منتظر یم شدم تا درهای 

رحمت و شعورش دوباره به رویم باز شود. درهابی که در 

 خوب شده 
 
آخر خودم به زور باز کردم. نه آنکه افرسدگ

باشد، نه من فقط یاد گرفتم چطور با آن ادامه بدهم. 

ام. درست تا این لحظه. تا همتر  حاال که اینجا نشسته 

خودم را باد یم زنم و زیر بغل هایم دایره های عرق هر 

 لحظه بزرگی  یم شوند. 

زن جوان و « سالم سالم. ببخشید منتظر موندید خانما»

خوش بر و روبی که احتماال مدیر باشگاه است پیدایش یم 

ش و نگاهمان یم کند. یم خندد » شود. یم نشیند پشت میر 

ا پاهایش روی زمتر  دایره زب  که ب« گرمتونه؟ زمستونه ها

زمستوب  هم نیست آخه. نه برف و » یم کشید یم گوید

 
 
. فقط آلودگ مدیر روی « باروب  نه رسمای درست حساب 

https://t.me/VipRoman


 منیرکاظمی
 

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی یم گردد اینم هست. زمستون درست » میر  دنبال چیر 

نباید اینجا باشم. « حساب  هم نداریم. خب در خدمتم

ی هستم؟ قرار است چکار بک نم؟ یک اینجا دنبال چه چیر 

روز در میان عرصها بیایم لباس عوض کنم و بروم میان زن 

 هابی که نیم شناسم؟

 

صدای موزیک پایتر  عوض یم شود. کلمات نامفهوم 

خواننده به گوش یم رسد و زن هابی که دسته جمغ هو یم 

ه ی کمرم از عرق خیس یم شود. انگار رعد و برق  کشند. تیر

 آید. باید بروم و بتر  زن تندی عبور یم کند و تا پس رسم یم

هابی بایستم که اینطور شادند؟ چه لبایس باید بپوشم؟ من 

 بر رسم 
 

 هم چادر رنیک
 
که حن  در مهماب  های خانوادگ

بوده است و حن  دورهیم های زنانه که در نهایت به دعا و 

سفره های توسل و توکل ختم یم شده لباس هایش 

ی با همان چادرها نداشته.  مشخص بوده و چندان توفیر

حاال قرار است لباس های ورزیسی بپوشم و بدوم؟ رقص پا 

 بروم و دراز و نشست کنم؟ 

https://t.me/VipRoman


 منیرکاظمی
 

EXCHANGE GROUP کاری از 

حواسم نیست. زن دایره زن کاغذی « خانم...بفرمایید»

گرفته جلوی صورتم و احتماال ییک دو بار هم تکرار کرده که 

م و فرم را پر کنم. لبخندی مضطرب روی لبش  برگه را بگیر

اال او هم نیم داند چرا اینجاست. دالیلش را گم دارد. احتم

کرده و همتر  حاال دوست دارد فرار کند. پشیمان شده و 

 منتظر فرصن  ست تا این عقب کشیدن را بلند اعالم کند. 

ون یم آورم و زل یم  م. یک خورکار از کیفم بیر برگه را یم گیر

زنم به نوشته ها. شبیه برگه های ثبت نام بچه ها در 

ه. آن مدارس مخصوص . مدرسه هابی که همه شبیه مدرس

ما باشند و خیالمان از هر جهت راحت باشد. همان ها که 

دست آخر ییک از پرسهایش با چاقو کیس را کشت و در 

هایش عکس پرس پیدا یم شد. همیشه برگه های  کیف دخی 

ثبت نام را یم گرفتم و همه ی مشخصات تو را به عنوان 

د یم کردم. انگار خودم آنجا نبودم. از ییک از والدین وار 

طرف تو یم آمدم. تو که اسم و رسمت ما را پیش یم برد. 

مدیر مدرسه نگایه به برگه یم کرد و رس تکان یم داد جلوی 

 تو صدا یم کرد.برای 
 
پایم بلند یم شد و مرا با نام خانوادگ

هیچکس سوال نبود که اسم خود من چیست. چه اهمین  
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اصیل تو بودی. تو بودی که به خاطر جایگاه و داشت. والد 

ین مدارس درس بخوانیم و  منصبت ما یم توانستیم در بهی 

پیش برویم. تو بودی که پول یم دادی، رییس شورای 

ام قایل بودند.  مدرسه یم شدی و دورادور همه برایت احی 

کیس نیم خواست بداند این زن اسم و رسمش چیست. 

 اهمین  نداشت. 

روی اینجانب مانده است. چه فکرهابی یم کنم! نگاهم 

 برایم تنگ گرفته است که ذره ذره ی 
 
چقدر ناگهان زندگ

 که 
 
دگ گذشته اینقدر مهم شده است. یکدفعه این رسسی 

به تو و رسم و آیینت داشته ام خاری شده در گلویم. تازه 

یادم آمده چقدر سانسور شده ام. چقدر دیده نشده ام. 

پادو بوده ام و در نقش خانم آقای فالب  چقدر فقط یک 

در جا زده ام. در جا در جا در جا. آنقدر که زمتر  را سوراخ 

ون آورده ام از این  کرده ام و فرو رفته ام. حاال که رس بیر

خاک نور چشم هایم را یم زند. نور دنیابی که باید در آن 

 خودم باشم. 
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یم کنم و آب دهانم را قورت یم دهم . لب هایم را خیس 

در حالیکه فکر یم کنم باید بروم و چند دست لباس 

 مخصوص باشگاه بخرم فرم را پر یم کنم. 

 اینجانب خاتون... 

 

 #پانزده

 

 

درست از روزی که رفته ای هر لحظه فکر کرده ام اگر حاال 

بودی و مرا، ما را، یم دیدی، وقت گفت   فالن حرف، وقت 

.  رفت   فالن راه، وقت انجام فالن کار   چه یم گفن 

مثل حاال که ایستاده ام باالی رس لباس های جدید چیده 

شده روی تخت و به رنگ و آبشان نگاه یم کنم. به آستتر  

 شلوارهایشان. رنگ های تند و شاد. 
 

هابی که ندارند و تنیک

مثل نمایشگاه چیده ام روی تخت و درست شبیه یک 

ز خطاکار و ناظم بد اخالق ایستاده ام باالی رس دانش آمو 

این چه کاری بود کردی؟ زنگ » ثانیه ای ده بار یم پرسم
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. همان سایه ای که این ده « بزنم اولیات؟ و اولیای من توبی

سال هم همراه من بوده است. سایه ای که یواشیک اش 

برای باشگاه لباس خریده ام و در ادامه اش به رسم زده تمام 

ن های چتر  دار پر لباس های خانه ام را عوض کنم. کیل دام

گل که فقط ییک دو سانت زیر زنو هستند با بلوز های یقه 

 بازی که خط سینه را به خوب  نمایش یم دهند. 

ی که در خانه برادر دارد حن   خانم جانم یم گفت دخی 

کوچکی  باید خییل مراقب لباس پوشیدنش باشد. دامن اگر 

 پاهایش نباید پیدا باشد. گناه است. ما 
 

یم پوشد برهنیک

دامن و شلوار را با هم یم پوشیدیم و البته برایمان چیر  

 بسیار معمویل بود. اما یادم هست که یکبار دیدم خواهرم

در پستو شلوار را در آورده و دامن را کشیده باالتر از زانو و 

دور خودش یم چرخد. گایه یم ایستاد و به پاهای نازک و 

شکننده اش که موج موهای خوابیده روی پوست تزیینش 

کرده بود نگاه یم کرد. گایه ادابی هم در یم آورد. انگار با 

در آن پستو  کیس حرف یم زند یا کساب  را تصور یم کند که

دور تا دورش نشسته اند و او احتماال گل مجلس بود. لباس 

های ما گشاد بود. آنقدر که فرصت نشان دادن هیچ انحنا 
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 را در ما نداشته باشد. وقت راه رفت   یا نشست   
 

و برجستیک

طوری شانه هایمان را به سمت سینه جمع یم کردیم که 

. قوزهایمان همه سینه های تازه جوانه زده مان پیدا نباشد 

 صدقه رسی فعل و انفعاالت جسممان در بلوغ بود. 

باید این لباس ها را بپوشم و تست کنم که اندازه ام باشند 

 در خلوت و تنهابی خودم خجالت یم کشم. رنگ 
اما حن 

تند نارنج  یا فسفری که با دو بند رس شانه هایم یم ماند و 

یم گذارد حن  برای احتماال هیکل چاق شده ام را به نمایش 

آینه هم زیادی است چه رسد میان جمع! در خانه قبل از 

آنکه مویس را باردار شوم ییک دو باری لباس های خوش 

رنگ و آب پوشیدم. درست شکل و طرحش یادم نیست. 

اما خوب یادم هست که رست پایتر  بود و در حالیکه با 

و به بهار خواب خونه ر » قاشق و غذا بازی یم کردی گفن  

وقت هابی « روبی دید داره. مراقب لباس پوشیدنتون باشید

که جدی یم شدی و یم خواسن  تذکر بدیه من یم شدم 

و همه ی فعل ها جمع بسته یم شدند. آن وقت « شما»

بود که به قول مادرم یم فهمیدم باید ماست هایم را کیسه 

کنم. بعد از آن لباس ها رفت توی کمد و پرده های خانه 
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ده شد. بماند که حن  یک بار هم کیس در آن بهار کشی

خواب نیامد یا حداقل من ندیدم. بعد هم که خراب شد و 

 به جایش یک برج باال آمد. 

به لباس صورب  نگاه یم کنم. شلوارش احتماال تنگ است. 

فروشنده گفت لگ . و من در ذهنم اسم را تکرار کردم. اگر 

ال یم رفت و سکوت بودی حتما وقت دیدنش ابروهایت با

یم کردی. آن وقت من لباس را جمع یم کردم و توی کمد یم 

گذاشتم. برای روزی که شاید هدیه بدهیم به کیس آنهم 

 یواشیک. 

ها عادت داشتند تولد  زینب کالس سوم راهنمابی بود. دخی 

کت کنند. جشن هابی که  ند و در جشن های هم رسی بگیر

کت کند. حن  زینب حن  اجازه نداشت در ییک از  آنها رسی

 مذهن  بود و مادرش تاکید 
دوست صمییم اش که دخی 

ی از بزن و برقص و موزیک نباشد.   خی 
کرده بود در مهماب 

با اینحال زینب اجازه ی رفت   نداشت. تنها هدیه برد که 

آنهم ییک از لباس هابی بود که با ذوق برایش خریده بودم و 

آن لباس یادم  تو منع کردی بپوشد. حن  طرح درهم

ها لباس مناسب بخرید. مویس تو » هست. گفن   برای دخی 
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لباس کیم تنگ بود و یقه ی گشادی « سن حساسیه

 داشت. از تن زینب در آمد و مستقیم به کمد رفت. 

ییک دو سال پیش وقت جا به جابی خانه ی زینب که به 

کمکش رفتم در کمد را باز کرد و لباس ها را ریخت روی 

» جمع و جورشان کند. با خنده با خودش حرف زدتخت تا 

« ییک نیست بگه اینا رو من برای یح  یم خرم و نیم پوشم

کمد پر بود از تاپ و دکلته. دامن های کوتاه . شلوارک های 

ریش ریش. کوتاه و بلند. انواع شادترین رنگ ها. خندید و 

« روم نمیشه بپوشم. باورتون میشه مامان؟» رو به من کرد

رم یم شد. چرا نشود؟ خودم نمونه اش بودم. هنوز هم باو 

 در تنهابی هم از خودم خجالت یم کشم. 
هستم. حن 

 
 
. مردهای زندگ همیشه کشیده ام. از سایه ی مردها حن 

ام. پدرم و برادر ها. شوهرم و پرسها. همه ی مردهابی که 

من نباید موجب لرزیدن دلشان یم شدم. من نباید طناب 

 چاه گناه یم شدم. رفتنشان به 

 

لباس فسفری را بر میدارم. زن فروشنده دکمه های 

مانتویش را باز کرد و نشانم داد که خودش عینا همتر  را 
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پوشیده . آن هیکل نازک و شکننده چه برف  به لباس 

انداخته بود. برایم همه ی لباس ها قشنگ بودند. از هر 

فتاده رگال ییک برداشتم. مثل یک آدم حریص طماع که ا

باشد میان دریابی لبالب از خواسته هایش. بدون اینکه 

اجازه بدهم به مغزم که مثل همیشه تجزیه و تحلیل کند. 

فروشنده از دیدن آنهمه لباس به وجد آمده بود. آنقدر که 

ی ها را تقریبا رها کرده بود و چسبیده بود به  بقیه ی مشی 

از آن کمکم من که احتماال لقمه ی چرب و نریم بودم.بعد 

 کرد لباس ها را با دامن ها ست کنم.  

چاق شده ام. خییل سال است. بعد از آخرین بچه و آن 

 دیگر هیچوقت به شکل سابق برنگشتم. حن  
 
افرسدگ

یکسال اول بعد از مرگ تو و آن ب  اشتهابی های عصن  و 

ی روی این بدن نداشت. بدنم رستق  مغز پر از فکر هم تاثیر

نده بود که به خاطر هیچ چیر  و هیچ کس روی یک پا ما

 تغییر نکند. 

توی آینه نگاه یم کنم. رنگش به پوست روشنم نشسته 

است. انگار لباس با شوق بغلم کرده است و محکم فشار 

ون زده. شکمم پیداست و  یم دهد آنقدر که پهلوهایم بیر
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ونش یم  خط زیر بغل هایم. با خجالت فوری از تنم بیر

یم توانم این ها را بپوشم. حن  از تصورش آورم. نه من ن

جلوی آنهمه زن مور مور یم شوم. نباید یم خریدم. با 

اینحال شوق پوشیدنشان رهایم نیم کند. به خودم یم گویم 

در حد چند ثانیه جلوی آینه. دامن زمینه قرمز با گل های 

ریز صورب  و سفیدش از کاسه ی زانوهایم رد شده و کیم 

قض یم کند. با بلوزسفیدش ست شده و پایینی  خوش ر 

انگار جوانم کرده است. موهایم ریخته رس شانه و وز وز و 

 ست 
 

 اش پیداست. با همه ی اینها تصویر قشنیک
 

سوختیک

 .
 
 از زب  در آستانه ی پنجاه سالگ

گویسی روی تخت یم لرزد. احتماال جابی زیر کوه لباس 

ید من » هاست. مویس پیام داده شام گرفتم مامان شام نی  

حاال باید این زن دوست داشتن  پنجاه « داریم میایم اونجا

ون بیاورم.  م و رسی    ع لباس ها را از تنش بیر ساله را بگیر

جلوی مویس؟؟ دامن » دعوایش کنم و توی صورتش بتوپم

کوتاه و بلوز با این آستین  که نبودش بهی  از بودشه؟ البد 

 عقلش بیاورم.  باید رس « موهات رو هم باز بذاری؟ هان؟؟

لباس ها را جمع کنم بریزم توی کمد و درش را قفل کنم. 
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فیش ثبت نام باشگاه را از کیفم در بیاورم که اگر افتاد 

دست بچه ها به دست مویس و بقیه نرسد. بفرستمش به 

خانه تا هر چه رسی    ع تر چابی بگذارد و میوه بشوید. در  آشی  

 را به رس 
 

 و رویش بدهم لحظه ی آخر همان شکل همیشیک

و از کمدم گرد جادوبی زن بیوه را بردارم و بپاشم به تمام 

جانش. آنهم بیوه ی یک مقتول. مغموم و رس خورده. بیوه 

 ی یک مقتول خیانت کار. 

به خودم که یم آیم ایستاده ام جلوی در و منتظر ورود 

مویس و زنش هستم. نه لباس ها را از روی تخت جمع 

از کیف برداشته ام. بلوز و دامن را کرده ام نه فیش را 

پوشیده ام و لبخند گشادی روی لب دارم. وز وز و 

 موهایم رس شانه به مویس، فریده و دو بچه ی قد 
 

سوختیک

و نیم قد سالم یم کنند. به چشم های وق زده ی مویس و 

 بچه ی توی شکم فریده. 

 

∆∆∆ 
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 #شانزده

 

نیم  بعد از خاکسپاریت بود، شاید شب بعدش، درست

دانم، اولتر  باری که فهمیدیم عاطفه گفته برای حفظ 

ناموسش تو را کشته، مویس دقیقا همتر  شکل نشسته بود. 

آن شب خانه شلوغ بود. انگار هزار نفر رس رسیده بودند تا 

نگذارند درست فکر کنیم. مویس پاهایش را زیر صندیل در 

ده هم گره کرده بود. گردنش کج شده بود و در سکوت زل ز 

بود به فرش. انگار کیس با پتک به رسش کوبیده باشد گیج 

و منگ بود. حق هم داشت. تو بت بزرگش بودی، نه فقط 

برای مویس برای همه شان. اما مویس پرس بزرگ بود و 

 برای پرس بزرگ همه چیر  پر رنگ تر است. سخت تر است. 

درست مثل همتر  حاال. دیدن من با آن لباس ها، احتماال 

 ست که به پر ر 
 
نگ تر از واقعیت است. سییل بزرگ

مادرت از دست » گوشش خورده. شاید شبیه این جمله

ی شبیه « رفت آنهم نه به مرگ طبیغ یا حن  قتل و چیر 

 !
 

 این، به یک خودکیسی فرهنیک
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فریده سغ یم کند جو را عوض کند. از در و دیوار حرف یم 

مویس « ؟مگه نه مویس» زند. هر از چند گایه هم یم پرسد

اما جوابش را نیم دهد. کم کم اضطراب در خونم پخش یم 

شود. شاید واقعا نباید این نمایش را راه یم انداختم. یم 

توانستم عوض شدنم را برای خودم نگه دارم. یم توانستم 

نقش بازی کنم. دو تا خاتون باشم. خاتون جوان شده ی 

بر  رنگارنگ که در جست و جوی زمان از دست رفته اش

آمده و خاتون بیوه ی از دنیا بریده. چه نیازی بود مویس 

بداند؟ بقیه بدانند؟ قطعا مادر بدی هستم. زن 

خودخوایه هستم که این رنج و اضطراب را به بچه هایم 

 تحمیل یم کنم. 

یم خواستم باهاتون » مویس ناگهان از آن حال در یم آید

ایستم و یم ایستد به معنای اینکه من هم ب« حرف بزنم

بعد به سمت اتاق یم رود به معنای اینکه من هم بروم. 

همیشه همینطور عجله دارد. همینطور شلنگ تخته یم 

اندازد. مویس دیکتاتور درونش هیچوقت اجازه نیم دهد 

 خوب فکر کند . عمل کردن در اولویت است. 
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یم نشیند روی صندیل میر  توالت و به لباس های پخش و 

اه یم کند. دلم برایش یم سوزد. همیشه پالی روی تخت نگ

دوست داشتم طور دیگری بود. این پتانسیل را داشت که 

ی باشد اما آن قدر در گوشش خوانده اند که  بچه ی آرامی 

بعد از تو مرد خانه است و باید هوای همه را داشته باشد 

 که منطق درونش مرده است. 

.نامه یه استاد خط شناس پیدا کردم. قراره اون.. » 

« ها...نوشته ها رو ببینه و نظر بده که خط باباست یا نه

مکث یم کند. نه برای اینکه منتظر نظر من باشد برای 

اینکه جمله ی بعدی اش را بهی  بچیند. درست مثل 

 از جواب  خودت. 
 

برای اینکه دل » خودت. یک کن  رنیک

سکوت یم کند. وگرنه که چه؟ « شما آروم بشه وگرنه که... 

میداب  این کار پدرت نیست؟ این وصله ها به بت بزرگ  تو 

تو نیم چسبد؟ یا شاید حن  اگر واقعیت هم باشد اهمین  

 ندارد؟

م نشونش بدم. » یکدفعه انگار افتاده باشم در « بدید تا بی 

د. خنده ای در اوج  یک بازی بچه گانه، خنده ام یم گیر

روزهای  اضطراب، تنش و دلواپیس. انگار مویس در ییک از 
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کودگ اش پیاده شده و مرا هم با خود برده است. همان 

روزهابی که خواسته های غیر منطف  اش را بلد بود چطور 

طبیغ جلوه بدهد. پوزخندم به همش یم ریزد. انگار با 

مشت به صورتش زده باشم آماده ی دفاع زل یم زند به 

و  صورتم. حاال نوبت من است. باید رسبازم را تکان بدهم

به حداقل چهار حرکت بعدی ام هم فکر کنم. حدس بزنم 

که حریف کدام مهره را تکان یم دهد و تازه این وسط وقت 

. احتماال تا مرز کیش « . الزم نیست»کیسی هم بکنم.  همتر 

 و مات شدن بردمش. تا مرز انفجار. 

برادرت به مویس گفته بود که به عاطفه بگوییم حرف 

د. بگو   بوده هایش را پس بگیر
 

ید که داستان تعرض ساختیک

و این خودش بوده که با میل به دنبال تو آمده و حن  ییک 

دو جمله ی دیگر که نشان بدهد عاطفه به زور یم خواسته 

اف ها حیثیت تو برگشت  وارد رابطه شود. وقن  با این اعی 

ما رضایت یم دهیم. مویس گفت که حیثیت پدرش رس 

ا پس خواهد گرفت. کاری جاست و این دخی  هم حرفش ر 

که شش سال عاطفه نکرد. دو سه باری گفت که حرف 

هایش تحت فشار بازجوبی بود، کم و بیش حرف ها را تغییر 
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برای دفاع » داد اما کماکان روی این جمله پافشاری یم کرد

فم و هر بار شنیدن این جمله دینامیت در قلب « . از رسی

 مویس منهدم یم کرد. 

 

میان حرفش یم « ما الزمه که بدونید... الزمه. برای ش»

دندان هایش را روی هم « هر یح  باید بدونم یم دونم»پرم

فشار یم دهد. فکش زاویه دار یم شود. حتما با خودش یم 

گوید که کاش من به جای تو مرده بودم. یا شاید کاش کیس 

هم پیدا یم شد مرا یم کشت تا این لکه ی ننگ دوباره روی 

 
 
کم کم « مامان... » ما رخ نشان ندهد.  پارچه ی زندگ

خشیم که شبیه چشمه در اعماق دلم است و گاه و بیگاه 

من هر یح  باید بدونم یم »قل قیل یم کند فعال یم شود. 

مویس دندان روی لبش یم « . دونم. نیازی به اثبات نیست

اگر بدونید خط بابا نبوده » کشد. سبیلش تکان یم خورد. 

م گران تمام یم شود. این طور حرف برای« ول یم کنید؟

زدنش مثل بغض  وحیسی یم نشیند توی گلویم. از آن بغض 

هابی که نه با گریه و اشک که فقط با فریاد باز یم شوند. 

نگاهش یم کنم. رسش را پایتر  یم اندازد و زل یم زند به 
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د و با غیظ یم  اهنش. یک نخ اضافه را دست یم گیر پایتر  پیر

اهن نخ    کش یم شود. کشد. پیر

شما اصال نیم دونید دارید چه بازی راه میندازید. من ده »

روزه درست نخوابیدم. رس کار تمام گزارش ها رو اشتباه رد 

کردم. انقدر عصن  ام که دو سه بار رس بچه ها داد زدم. 

فریده رو ترسوندم. دو شب پیش درد داشت بردمش دکی  . 

ویح  داری با شویح  نیست این بازی. اما شما شویح  ش

ا. فاطمه  . با آبروی من، دخی   همه ی ما بازی یم کن 
 
زندگ

وع بشه شوهرش  به من زنگ زده که اگه دوباره این قصه رسی

ه. تازه رس کار پستش رفته باال با آبروش  ولش یم کنه میر

. چرا نیم  کت بازی میشه. اون زینب اون مصطف  توی رسی

اده بوده برای ذارید زندگیمون رو بکنیم؟ فکر یم کنید س

ف و حیثیت و آبرومون جلوی خانواده  ما؟ که اونطور رسی

ی زن ها و شوهرامون رفته. توی مدرسه و رس کار انگشت 

نما شدیم؟ اونقدر فحش خوردن از هر کس و ناکس آسون 

 « بوده؟ 

، خالف  قشنگ است نه؟ اینکه راه را تو اشتباه رفته بایسی

ید بدهم. همان وقت را تو کرده بایسی اما جوابش را من با
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که حرف دو سال رابطه ی پنهاب  ات پخش شد هم 

جوابش را من باید یم دادم. چطور زب  بوده ام؟ کدام کارها 

را نکرده ام که تو رفته ای جابی دیگر آنها را طلب کرده ای؟ 

 های تا مرز نابودی رفته ی بچه 
 
و حاال هم جواب زندگ

طراب هایشان. از هایت با من است. آن ناراحن  ها و اض

این به بعد هم هر چه بشود جوابش با من است. بغض و 

خشم پنجه به دیوار گلویم یم کشند. اگر زن دیگری بودم و 

 طور دیگری بازی کرده بودم آیا باز   
 
نقشم را در تمام زندگ

هم پرس ارشدم یم توانست اینجا بنشیند و با چهره ای در 

نطور با من حرف بزند؟ هم رفته از شدت کراهت ماجرا، ای

اگر در طرف ضعیف بازی نبودم و نقش آن قرباب  

 را نداده بودم روی پوستم حک کنند باز هم خیال   
 

همیشیک

یم کرد یم تواند همه ی پنج انگشت اتهامش را به سمت 

د؟ یم توانست طوری رفتار کند انگار حق و حقوق  من بگیر

 من کامل   به او و خواهر و برادرش 
 
 دارد و زندگ

 
بستیک

آنطور که آنها بازی را یم چینند من باید اطاعت کنم؟ 

چقدر حقیر شده ام. کوچک شده ام. چه نقیسی داشته ام تا 

امروز و چطور اجرا کرده ام که پرسم به من شبیه بازمانده 
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ی یک ماجرا نگاه یم کند نه شبیه مادر؟ نه شبیه یک 

ه ام. چقدر زخیم. چقدر بد بازی کرده ام. بد تربیت کرد

 همه چیر  خراب و ویران است. 

. هنوز هم دیر نشده. یم » اینها رو باید به بابات یم گفن 

 .
 

« توب  بری رس خاکش و تموم ناراحن  هات رو بهش بیک

یک دینامیت دیگر در صورتش یم ترکد. مویس تحملش کم 

است برای حریف بودن. برای بازی کردن. مویس به دنیا 

 آمده که برنده باشد. که اصال بازی در کار نباشد. 

بلند یم شوم در اتاق را باز یم کنم یم خواهم فریده  از جایم

از امشب تا  هر وقت فهمیدی که من مادرتم » هم بشنود

و چه حق و حقوف  به گردنت دارم و  اجازه نداری اینطور با 

من حرف بزب  و متهمم کن  به هر کثافت کاری که تقصیر 

 «کس دیگه ای بوده تو این خونه نیا. 

یس و هم خودم. صفحه ی بازی از کیش و مات . هم مو 

هم پاشیده است. فریده بلند یم شود. احتماال دارد فکر یم 

ین عملکرد کدام است. از خودش و بچه ی  کند االن بهی 

درون شکمش محافظت کند؟ از دو بچه ی دیگرش؟ از 

 مویس؟ من؟ 
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مویس یم ایستد. دست های آویزانش دو طرف بدنش 

 زند. حتما آرزو دارد یم مشت شده است. تند تند پلک یم

توانست این مشت ها را به صورتم بکوبد. من هم آزادش 

یم گذارم. یم تواند اینکار را بکند. بدم هم نیم آید بازی از 

 این که هست پیچیده تر شود. 

 « استاد خط هم الزم نیست. من خودم استاد خطم. »

فریده دو قدم سمت اتاق یم آید. بازی بچه ها آرام شده 

انگار آنها هم خطر را حس کرده اند. خطر همبازی شدن با 

کیس که بازی را جز در حالت برنده شدن دوست ندارد. 

مویس با قدم های بلند از کنارم رد یم شود. رو به فریده یم 

ون یم رود و در را « بچه ها رو بیار پایتر  »کند از در خانه بیر

 پلک یم زنم.  باز یم گذارد. فریده به من نگاه یم کند و من

این اتفاق باالخره یم افتاد. بعد هم نوبت فاطمه و زینب 

 است. مصطف  هم شاید. 

 باید جای پاکت های سیگار را عوض کنم. جابی امن تر. 

∆∆∆ 
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 #هفده

 

عاطفه، عاطفه، عاطفه جان... چقدردیر به دنیا آمدی. »

چقدر زود آمدم. اگر یم دانستم کجابی تا همیشه منتظرت 

م. همه چیر  حضورت ارزش انتظار را دارد. ارزش یم ماند

ایستادن ساعت ها زیر نور خورشید و زل زدن به مریض 

هابی که یم روند و یم آیند، به سینه کشیدن بوی 

بیمارستان و شفا، و شفا و شفا. چه خوب شد مریض تو 

 «شدم. کاش هرگز شفا پیدا نکنم. 

 ام به قبل و بعد تو تقسیم شده. قبیل  »
 
که دیگر زندگ

شبیه خواب و رویاست. انگار همه ی آن سال ها را خواب 

دیده ام. برای تو آسان است برگردی به همان عاطفه ی 

 برایت هزار 
 
قبل. همان پرستار فعال پخش کودکان. زندگ

گزینه دارد. برای من... کدام بیداری توانسته به خواست 

 «خود دوباره به خواب هایش برگردد؟ 

ن دوست داشت   فکر کرده ام. هر روز و هر به تاوان ای»

ثانیه به موازات فکر کردن به خوشبخن  یافت   تو و این 

حال خوش، یک فکر رسطاب  در مغزم رشد یم کند. تاوان 
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 جدید ؟ تاوان 
 
این دوست داشت   چیست؟ تاوان این زندگ

عاشق شدن بعد از سال ها؟ اما یک چیر  این رسطان را 

این است که  تاوان آن هر چه شکست یم دهد و آن هم 

 «باشد. باشد. عاطفه جان. باشد. هر چه باشد. 

تمام پاکت های سیگار و نوشته هایشان را ریخته ام تو 

کیف و با خودم آورده ام. نیم توانم در خانه تنهایتان 

بگذارم. تو و عاطفه را. حاال دیگر اوضاع مثل قدیم نیست. 

از بچه ها ییک دارند. برای مویس کلید خانه را دارد. هر کدام 

م و آنها هر چه تماس  روزی که من احتماال در خواب میمیر

ند جواب نیم دهم. برای آنکه نخواهند در را بشکنند  یم گیر

م به هر کدام یک کلید داده ام. شاید مویس به  و من بو بگیر

رسش بزند بیاید و خانه را برای پیدا کردن شما زیر و رو کند. 

دارم که هر دویتان را یم سوزاند. در یک آن وقت شک ن

لحظه. و بعد این داستان تمام یم شود. حیف نیست؟ 

 حیف این جمالت عاشقانه؟ حیف این حس ناب؟ 

صبح فاطمه زنگ زد. طوری گفت مامان انگار خیال کند 

اشتباه گرفته است. احتماال فریده هر چه پیش آمده برایش 

دخی  دنیا. همان  گفته است. و فاطمه ب  سیاست ترین
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ی که بلد نیست حرف ها را کیم در دهان بچرخاند و  دخی 

ینشان را وجتر  کند. 
 بهی 

مامان »بعد زیر گریه زد. « مامان تو رو خدا چتون شده؟ »

ما بچه هاتونیم. چرا اینکار رو با ما یم کنید؟ مویس دیشب 

س بهش وارد  تا سه صبح نرفته خونه. فریده االن نباید اسی 

 ...«. مامان یم خواین هممون رو بشه

بدبخت کنید؟ بیچاره کنید؟ گویسی را گذاشتم. بدون هیچ 

. تحمل یک بار دیگر شنیدن این جمالت تکراری  حرف 

حقارت بار را نداشتم. تحمل این همدسن  ناآگاهانه ی بچه 

هایم در برابرم. در حمایت از کیس که سالها پیش رفته. 

ا بودیم. در حمایت از کیس شب عیدی که ما در خانه تنه

که آن ها را خواب و خیال یم دانسته و نیم خواسته هر گز 

به این خواب برگردد. تلفن را از برق کشیدم و موبایل را 

ون زدم قبل از آنکه در و دیوارها  خاموش کردم. از خانه بیر

خفه ام کنند. چند ساعت تا باشگاه وقت دارم. چند 

گردی کنم و به دنبال مادر ساعت که یم توانم خیابان  

عاطفه همه جا چشم بدوانم. اما امروز یم خواهم خیابان 

ها را رها کنم. یم خواهم به دیدنت بیایم. کیفم را بگذارم 
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ت و پاکت های سیگار را دانه دانه بچینم رو  روی سنگ قی 

سنگ. در برابر نگاه آن عکیس که رنگ پریده شده و یک 

ه به شیشه و نیم دایره ای قهوه لکه آب از باران نفوذ کرد

ای زده باالی رست. یم خواهم نشانت بدهم . اینکه یم 

 خواب و خیالت زب  آمده تا نشانت بدهد 
 
دانم. از زندگ

 تاوان آن عشق در بیداری به کجا رسید. 

یک قی  دو طبقه خریدی. من آن شب که آمدی و گفن  

مام شدن قی  خریده ای بدنم لرزید. ناگهان فکر مردن و ت

ان شا هللا » افتاد به جانم. فکر نبودن تو تنم را لرزاند. گفتم

خندیدی و گفن  صد سال زیاد « صد سال زنده باشید

د. با آبرو. حن  اگر  ی بمیر است. آدم باید با عاقبت به خیر

فقط بیست سال زنده باشد. تاوان آن عشقت فهمیدی 

ی که چه شد؟ عاقبن  که یم خواسن  نصیبت نشد. آن خیر 

؟ هنوز  به دنبالش بودی. هنوز هم به تاوانش راض  هسن 

 هم هر چه باشد باشد؟ 

به عکست نگاه یم کنم. به چشم هایت در این عکس. به 

زمان این عکس که هنوز تنها من در زندگیت بودم . من  که 

 
 
هیچ تاواب  نیاز نداشتم. به من که بخش کوچیک از زندگ
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. دست  ات در خواب بوده ام. کیف را  یم گذارم روی قی 

هایم یم لرزد. امروز برایم با تمام این ده سال که آمده ام و 

اینجا نشسته ام فرق دارد. با تمام وقت هابی که سنگ را 

شسته ام و خطوط فرو رفته ی اسمت را تمیر  کرده ام. 

گلدان ها را عوض کرده ام و هر بار چیر  جدیدی در باغ 

ه سال اول  بعد از قصاص کنارت کاشتم. گلدان هابی ک

ار بودند. داستان  عاطفه مردم یم شکاندند. از عمد. از تو بیر 

تو این تاوان را هم داشت. مقتول بیشی  از قاتل مورد بغض 

و نفرت بود. بعد اما داستانت در ماجراهای دیگر شهر گم 

 شد. در تاوان های بعدی. 

 

کنم   امروز دست هایم یم لرزد. قلبم یم سوزد. احساس یم

مچاله شده ام. بازی خورده ام. پشت حیثیت تو ایستادم و 

حاال باید اینطور سییل بخورم. از دست های خود تو. 

دست هابی که خوش خط هزار بار نوشته اند عاطفه. 

 عاطفه. عاطفه. 

دستم در کیف یم ماند. نیم توانم پاکت های سیگار را 

ون بیاورم. احساس یم کنم این نوشته ها و  این پاکت ها بیر
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 من هم 
 
نه فقط راه و تصمیم و رسنوشت تو است که زندگ

هست. روزگار من. انگار هر سه ی ما در این جعبه هاییم. 

 اشتبایه . 
 
 یک زندگ

دهانم باز نیم شود. بغض زبانم را الکن کرده است. ب  

حس و کرخت. غمگینم. خشمگینم. تو مرا ندیده ای. پس 

به خواب و خیال. من  که تمام  زده ای. حواله ام داده ای

جواب  ام در کنار تو بودم. من  که مادر بچه هایت بودم. 

رسباز صفرت بودم و حن  یکبار هم به خیالم نرسید از تو 

بخواهم ترفیغ به من بدیه. به زب  که خالصانه در خانه 

ی تو یم چرخید. بچه هایت را بزرگ یم کرد و کاری جز این 

خودش را در تار و پود این روزها نداشت. به زب  که 

فراموش کرد. باخت. حاال نوبت بچه هاست. نوبت 

آنهاست که مرا نبینند. نوبت آنهاست که پسم بزنند. سهم 

؟ تاوان زن   همتر  است. همه اش همتر 
 
من از این زندگ

ده  بودن من همتر  است؟ بله همتر  است. تاوان رسسی 

و غرق شدن  بودن همتر  است. تاوان فراموش کردن خود 

 در رضایت بقیه. 
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به ذهنم یم رسد که پاکت های سیگار را همتر  جا رها کنم. 

بگذارم روی قی  بماند تا کیس پیدا کند. زودتر از آنچه فکر 

دار یم شوند. این هم آخرین تاوانت.  کن  کل شهر خی 

خودت گفن  هر چه باشد، باشد! اما نه. باید مادر عاطفه 

او نشان بدهم. یم سپارم به خودش تا  را پیدا کنم. باید به

هر چه خواست بکند. زنگ بزند به یک روزنامه نگار و 

بگوید که یم تواند عکس تمام این نوشته ها را منترسی کند. 

 بگوید که من آوردم. هر کاری دوست دارد. 

بدون هیچ حرف  بلند یم شوم. حن  سنگ را نشستم. به 

هم نخواندم. خیال گل ها آب ندادم. یک فاتحه ی ساده 

 خواب و خیال به کارت بیابد! 
 
 نیم کنم فاتحه از زندگ

برای اولتر  بار یم خواهم به دیدار عاطفه بروم. هرگز 

نیامدم و حن  درست نیم دانم کجاست. با اینحال باید 

بروم. این خشم دروب  هلم یم دهد. با عاطفه بیشی  از تو 

. این هم شاید تاو  ان دیگر من حرف دارم. خییل بیشی 

 
 
 و همدسن  با زب  که زندگیم را ربود. زندگ

 
است. هم پیالگ

 که نداشتم. باشد. هر چه باشد، باشد. 

∆∆∆ 
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 #هجده

 

 

مادر عاطفه پایم را گرفته بود. نشسته بود روی زمتر  پشت 

در خانه. صورتش ملتهب بود. از شدت گریه و التماس و 

جز زب  که  در به دری. شبیه هر کیس بود جز یک انسان. 

احتماال همتر  چند ماه پیش از حادثه بوده است. هر دوی 

ی  ما عزادار بودیم. من عزادار اتفاق افتاده و او عزادار چیر 

که در انتظارش بود. اتفاف  که قرار بود به دستان ما بیفتد. 

آنقدر اشک ریخته بود که صدایش نامفهوم بود. پای مرا 

رو به جان عزیزت به جان اشتباه کرده. تو »بغل کرده بود. 

بچه هات ببخش. این بچه یتیمه. پدر نداره. بچه بود 

پدرش مرد. محبت پدر ندیده. دنبال محبت بوده. دنبال 

 «محبت پدر بوده

آزار دهنده بود. همه ی آن روزها و صحنه ها سنگتر  و پر 

تالطم بود. بخشیدن دست من نبود ، این بچه ها بودند که 
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مادر عاطفه حتما خیال یم کرد من از تصمیم یم گرفتند. 

آن مادرها هستم که حرفم در بچه هایم کارساز است. 

حرف آخر است. نیم دانست من ب  نقش ترین آدم آن 

 خانه بودم. 

مزار عاطفه باغ است. یکجور گلستان که مشخص است 

مادرش ساخته است. سایه بان دارد و دور تا دور سنگ پر 

گ است. چهار سال گذشته اما از گلدان های کوچک و بزر 

 اتفاق 
 
همه چیر  آنقدر تر و تازه است که انگار به تازگ

افتاده است. حن  خاک گلدان ها خیس است. پس هنوز 

مادرش هست. هنوز یم آید و یم رود. شاید هم کار مردم 

باشد. همان هابی که گلدان های مزار تو را یم شکستند و به 

 ما فحش یم دادند. 

یک رب  ع است که ایستاده ام. زل زده ام به عکس. بیشی  از 

به آن دخی  جذاب با لبخند شاد و دلفریب. شاید اگر جابی 

 و برق چشمانش 
 
غیر از این ماجرا دیده بودمش از رسزندگ

خوشم یم آمد. شاید حن  دلم یم خواست جایش باشم. 

ی که در اتوبوس ها دیده ام. آن هابی که 
مثل هزاران دخی 

د رو به رویم با تلفن هایشان حرف یم زدند یا با یم نشستن
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دوستانشان و وقت حرف زدن انگار دنیابی از رسزندگ

بودند. زل یم زدم به حرکتشان و خیال یم کردم اگر جای آن 

ها بودم چقدر همه چیر  متفاوت بود. خودم را یم گذاشتم 

د. جایشان که حاال یا از دانشگاه بریم گردند یا در راه رفت   ان

 منتظرشان هستند و هیچ 
 
هزاران معشوق در جاده ی زندگ

دغدغه ای ندارند جز آنکه کدام یک الیق همرایه شان 

هستند. شاید عاطفه را در ییک از این اتوبوس ها یم دیدم. 

به پوست نرم و شفافش نگاه یم کردم، به ناخن ها رنگ 

شده و هیکل روی فرم. به چشم های کشیده و آرایش شده 

که جذابیت صورت را صد چندان کرده بود. به این فکر ای  

میکردم که یعن  چند سال دارد؟ چه کاره است؟ درس یم 

خواند؟ آیا با کیس قرار ازدواج دارد؟ مثل همه ی آنهای 

 اش سناریو یم چیدم و مثل یک 
 
دیگر در ذهنم برای زندگ

عروسک خیمه شب بازی در قصه ی خودم تکانش یم 

 دادم. 

و، نه در خیابان یا اما عاط فه را نه در اتوبوس یا می 

فروشگاه که در بدترین جای دنیا دیدم. بدترین جایگاه دنیا. 

معشوقه و قاتل شوهرم. هر دو نقش همزمان. هیچ جابی 
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برای سناریوهای من نبود. عاطفه خودش همه چیر  را چیده 

 بود. 

به نوشته های روی قی  نگاه یم کنم. به تاری    خ طلوع و 

وبش. یک حساب رس انگشن  هم سنش را نشان یم غر 

دهد اما بیش از همه فاصله اش با تو در ذهن من تداغ یم 

شود. راسن  هم که تو پدرش بودی. جای پدرش. فقط نیم 

دانم اگر محبت پدرانه خرجش یم کردی چطور توانست 

پدرش را بکشد؟ چرا تا آخرین لحظه همه چیر  این قصه 

با پیدا کردن این پاکت های سیگار و پیچیده بود؟ و حاال 

 دست نوشته های تو پیچیده تر هم شده است. 

هیچوقت با عاطفه حرف نزدم. هرگز حن  یک کالم. مویس 

همه کاره بود. آن زمان حن  از ذهنم هم نگذشته بود که 

بخواهم حرف  با او بزنم. شاید بنشینم و زنانه با او درد دل 

ور بود که با من بود؟ با تو هم راسن  با تو هم همانط» کنم

 و رسوری یم کرد؟ به تو هم به شکل یک 
 
احساس بزرگ

 
 
وسیله نگاه یم کرد؟ وسیله ای برای چرخاندن امور زندگ

اش، وسیله ای برای نگهداری بچه هایش، وسیله ای برای 

رهابی جسمش از فشار غرایض؟ به تو هم یم گفت که 
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و نباید لباس های خانه های همسایه ها دید دارند و ت

؟ برایت خط و مرز یم کشید و یم گفت  خاص بپویسی

آبروی شغیل اش به دست حضور تو در این خط و 

مرزهاست؟ حرف هایش با تو هم کمی  از انگشتان یک 

دست بود؟ تو هم نیم دانسن  کجا یم رود و چه ها یم کند 

و اصال واقعا شغلش چیست؟ تو هم دلت یم خواست 

به خانه بیاید و از آن جمالت محبت آمیر  که گایه با لبخند 

به بچه هایش یم گفت سهم تو را هم بدهد؟ تو هم هوس 

یم کردی وقن  مادر چهار بچه ای و خسته از یک روز پر از 

دویدن به رختخواب که یم روی کیس دست هایش را برای 

به آغوش گرفت   تو باز کرده باشد و یک خسته نباشید 

ز آنکه صدای بلند نفس هایش در جانانه بگوید پیش ا

خواب بیاید؟ تو هم دلت یک عشق بازی گرم یم خواست 

آنقدر که باور کن  تو و نیازهای تو هم مهم هستند؟ تو هم 

دلت یم خواست دیده شوی؟ قبول شوی پذیرفته شوی؟ 

نه. فاصله ی من و عاطفه زیاد بود. من همرس و مادر « 

ازمانده بودم عاطفه بودم، عاطفه معشوقه. من بیوه و ب

وز جنجال. من بازنده بودم و عاطفه...   قاتل و پیر
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حاال بعد از سال ها آمده ام. یم خواهم حرف بزنم و البته 

م اما دهانم باز نیم شود. اگر کیس مرا این  جواب  هم نگیر

حوایل ببیند و حدس بزند چه کیس هستم بد یم شود. 

مادرش برسد قصه ی خوب  نیم شود. اصال اگر ناگهان 

چه؟ حن  اگر وسط هفته باشد و بهشت خلوت. شاید هم 

بد نباشد اگر مادرش رس برسد. آنوقت یم توانم حرف هایم 

را بزنم. پاکت ها را بدهم و بگویم مرا حالل کن. من نیم 

 دانستم  شوهرم واقعا در طلب دخی  تو بوده است. 

ی شبیه اینها  احساس یم کنم فشارم یا قند خونم یا چیر 

 حاالجابی ننشینم از حال یم روم. 
 افتاده است. اگر همتر 

کنار قی  عاطفه یم نشینم. هووی ثبت نشده ام. روزگار 

عجب بازی هابی دارد. قول یم دهم فکرش را هم نیم 

کردی که روزی همه چیر  فاش شود. تصورش را هم نیم 

. خب حق هم داشن  تو خوب کردی مرا چن  جابی ببین 
تر 

نقش بازی یم کردی. فکر همه چیر  را کرده بودی. دو سال 

پنهان از همه . در عرص ارتباطات و تکنولوژی چه کیس 
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نامه رد و بدل یم کند آنهم در پاکت سیگار که دلیلش را نیم 

د؟   دانم. چه کیس حن  یک زنگ یا تماس هم نیم گیر

ین  تعارف یم  دسن  به سمتم دراز  یم شود و شیر

« بفرمایید. خدا رحمتش کنه. داغ جوون خییل سخته»کند

نگاهش یم کنم. آفتاب افتاده پشت رسش و تمام هیکلش را 

قاب گرفته است. زب  سن و سال دار است که احتماال 

ین  را بر یم دارم،  خیال یم کند من مادر عاطفه هستم. شیر

ین را نیم گفت. مثل اگر یم دانست من چه کیس هستم ا

ده سال پیش و معدود آدم هابی که طرف ما بودند تف و 

لعنت به این قی  و مرده ی درونش و حن  تربیت و کل 

 خاندانش یم فرستاد. 

ین  را آرام یم جوم. از گلویم پایتر  نیم رود. انگار خیل  شیر

عظییم از کلمات مانده اند پشت زبانم که راه گلو را بسته 

ام که حرف بزنم پس چرا اینطور خفقان گرفته اند. آمده 

ام؟ حاال که دیگر زن سابق نیستم. حاال که آن خاتون 

سابق در انباری خانه ی قدیمش مرده چرا حرف هایم 

ون نیم آیند؟ خییل سخت است. با مرده ها حرف زدن  بیر

سخت است. با یک سنگ و نوشته حرف زدن. با یک باغ 
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و پر پر شده. هر چند که پزشیک  پر از گل برای جواب  ناکام

قانوب  عدم بکارت را ثبت کرده بود باز هم ناکام روی سنگ 

نوشته شده. چرا ناکام؟ پس این نوشته ها که حاال در کیف 

من روی هم تلنبار شده اند برای کام چه کیس بوده است؟ 

کام من؟ کام من  که حن  یک بار هم در تمام سال های 

 ام حرف عاشقان
 
ه نشنیدم؟ کام کدام است؟ ناکام زندگ

واقغ منم که همیشه تلخ نوشیدم و دهان روحم گس بود. 

ناکام منم که از همه جا رانده شدم. آدم اگر یک نفر را در 

دنیا داشته باشد که اینطور برایش از عشق بنویسد و نبودن 

او را به مردن خودش ربط بدهد همه ی کام های دنیا را 

 گرفته است. 

گفته بود که یک بار نامزد داشته است. یک نامزدی   عاطفه

یک ماهه که خییل زود بهم خورده است. ییک دو سال قبل 

از پیدا شدن رس و کله ی تو. رابطه ی جدی با آن پرس 

نداشته و نیم دانسته که بکارتش از بتر  رفته است. برای 

من شنیدن این حرف ها عجیب بود. برای من  که سخت 

اول را با تو گذرانده بودم و لحظه به لحظه ترین شب های 

ی های اولیه درد را حس کرده  ی آن هم آغویسی و همبسی 
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بودم عجیب بود که کساب  هم باشند که حن  نفهمند چه 

« آن هرزه ی ب  بته»به آنها گذشته است. مویس عاطفه را 

صدا یم کرد. گایه فکر یم کردم چقدر کریه است که مویس 

ها را گوش یم دهد. برریس اینکه آیا ازاله یم نشیند این چ یر 

؟   ی بکارت یک دخی  کار پدر او بوده یا نامزد قبیل دخی 

خییل عجیب است. عجیب ترین « حاال واقعا کار گ بود؟»

کلمات دنیا به زبانم جاری شده. آنهم باالی رس قی  

معشوقه ی همرسم. بعد از سال ها در اولتر  هم کالیم. 

در عجایب دنیا ثبت شود که زب  خودش را  شاید باید جابی 

 اش، دخی  سوم 
 
برساند به مزار هوویش، دزد زندگ

شوهرش، مسبب و باب  تولد دوباره ی مردش، قاتل 

سد. اما خب خوب   همرسش و این سوال مضحک را بی 

حرف های مسخره همتر  است. ناگهان قفل دهان آدم باز 

ز قفس گلو رها یم شود. هزار کلمه با عجله یم خواهند ا

شوند. همه ی فکرهای پریشانت یم خواهند حرف شوند و 

وع یم شود  ون بریزند و همه چیر  با همتر  حرف رسی بیر

و حاال دیگر فرف  نیم کند. فرف  نیم « واقعا کار گ بود؟»

کند که آن نامزد سابق اصال در کل جهان گم و گور شده 
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یم کند اگر باشد که بخواهد بیاید و شهادب  بدهد، فرف  ن

اصال نامزدی در کار نبوده باشد، فرف  نیم کند کدام 

 
 

انیک  و کدام دسن  تو را از دوران پر شور دخی 
 

همخوابیک

پرت کند وسط دنیای زنان. هیچ تفاوب  ندارد. حاال دیگر 

ت و دارد پاکت های   نشسته باالی قی 
ندارد. حاال که زب 

آرام حرف یم  سیگار را به ترتیب یم چیند روی سنگ و آرام

 زند. خییل آرام. 

 

∆∆∆ 

 

 #نوزده

 

 

خنده دار است. اینکه آدم اولتر  روز باشگاهش، وقن  کیل با 

خودش کلنجار رفته که باالخره به این مکان برود یا نه ، 

وع  ساعت ها بر رس لباس ها با خودش جنگیده و قبل از رسی

https://t.me/VipRoman


 منیرکاظمی
 

EXCHANGE GROUP کاری از 

م ریخته، با اولتر  حرکات غش کند. از  ورزش کیل عرق رسی

.  حال  برود و بیفتد کف سالن آنهم از زور فشار عصن 

گوش هایم سوت یم کشید و تار و مبهم پاهای زن ها را یم 

دیدم که به سمتم یم دوند. رس و صدابی گنگ که چند ثانیه 

تا دقیق شدنش طول کشید. انگار افتاده بودم در یک حفره 

 ی مکنده و هر لحظه پایتر  تر یم رفتم. 

خانم جانم وقن  تعداد از حال رفت   های عمه ملوکم به 

عدد چهار رسید برایش رس کتاب باز کرد. معتقد بود جابی 

برای این دخی  طلسم کار کرده اند. بخت و سالمن  اش را با 

هم گره زده اند. کاری کرده اند مریض احوال به نظر برسد 

پشیمان تا هر مردی در خانه را برای طلب کردن او یم زند 

شود. حتما من هم طلسم شده ام! میان دویدن زن ها ب  

جهت به یاد این حرف یم افتم و لبخندی کج و معوج یم 

نشیند کنج لبم. زن ها آب قند یم آورند، صدای موزیک را 

کم میکنند و بادم یم زنند. دورم را خلوت یم کنند و یم 

د. این  هم از خواهند به کیس زنگ بزنند تا بیاید مرا بی 

باشگاه. بدب  که سال ها به خانه نشین  و دویدن برای 
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دیگران عادت کرده باشد وقن  یکبار برای خودش بدود از 

 تعجب چرخ و پرخش از هم در یم رود. 

به صورت مرب  جوان « عزیزم کیس هست بیاد دنبالتون؟»

نگاه یم کنم. فکر کنم اوضاع رنگ و رویم حساب  خراب 

ان زل زده به چشم هایم. نیم داند که است که اینطور نگر 

ستان کرده ام  ساعت ها تشنه و گرسنه خودم را در به در قی 

و نشسته ام به حرف زدن. آنقدر گفته ام و گفته ام که حاال 

 اینطور خایل شده ام. اینطور زمتر  از زیر پایم در یم رود. 

دستش را جلوی صورتم تکان « عزیزم...حالتون خوبه؟ »

زیر لب خوبم یم گویم و لیوان آب قند را به یم دهد. 

م.  به مویس « کیس هست بیاد دنبالتون؟» سمتش یم گیر

فکر یم کنم. به اینکه تا ساعت سه نیمه شب به گفته ی 

فاطمه خانه نرفته است. به فاطمه که تماس را رویش قطع 

م»کردم.  مرب  اجازه نیم دهد بلند « خوبم. خودم میر

ام برگشته اند و پراکنده دور و اطراف شوم. زن ها آرام آر 

همرسی »ایستاده اند. اولتر  روزشان را خراب کرده ام. 

کیس اگه شماره دارید ازشون بگید تا زنگ بزنم بیان 

ی نشده یکم فشارتون افتاده .همرس. خب « دنبالتون. چیر 
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بله شماره اش را دارم اما زمان زیادی طول یم کشد تا بتواند 

زنگ یم زنم خودم. » ه قاعده ی یک عمر. دنبالم بیاید. ب

 «ممنون

کم کم دورم خلوت یم شود. مرب  تا رختکن دنبالم یم آید تا 

م و  مطمن شود به کمد و کیفم یم رسم. در راه نیم میر

 سابقه ی بدی برای باشگاه به جا نیم گذارم. 

م . یم نشینم روی صندیل و به بچه  گویسی را دستم یم گیر

یم ساعت بعد توی ماشینم و دارم ها فکر یم کنم. ن

برمیگردم بدون اینکه به کیس گفته باشم. فکر یم کنم که 

. تصمیم خودم بوده   عادت کنم. به تنهابی
 
باید به این زندگ

است. این تیشه را خودم برداشتم تا ریشه ها را بزنم. این 

 ریشه های پوسیده. 

پیام چند تماس ب  پاسخ از فاطمه هست. از زینب. ییک دو 

که هیچکدام را باز نیم کنم. روی تخت دراز یم کشم و زل 

یم زنم به کناف. امروز آنقدر روز سنگین  بوده که احساس 

ی درونم یم  کرخن  رس تا پایم را یط یم کند با اینحال چیر 

گوید که از پس سنگین  بیشی  هم بر یم آیم. یم توانم تیر 

نت ر  ا به دنبال مادر خالص امروز را هم بزنم. صفحات اینی 
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عاطفه زیر و رو کنم. میان طوفان کلمات غرق یم شوم. 

خییل زود از جهان خودم جدا یم شوم. یم افتم میان ده 

سال پیش. در فضای مجازی همه چیر  تا ابد زنده است. از 

هیچ چیر  زمان نیم گذرد. گذشته و حال هر دو با هم پیش 

 یم روند. 

ین و سیاه ترین   یم افتم به آن روز. به آن تماس که بزرگی 

 ام را آورد. 
 
حن  فوت هم « حاج آقا کشته شدن»خی  زندگ

نه، کشته. در پس ذهن هر زب  ، عقب ترین جای ممکن، 

در تاریک ترین نقاط فکر چنتر  روزی هست. همان لحظه 

که رس سفره ی عقد در جواب عاقد بله را یم گوید فکر 

د. یا در چنتر  روزی حضور دارد. روزی که این م رد یم میر

ی یم رسد.  کنار خودش و یا دور از او. روزی که چنتر  خی 

اما چند نفر به کشته شدن فکر یم کنند؟ چند نفر در 

تاریک ترین نقطه ی ذهنشان این است که روزی تلفن 

زنگ یم خورد و در حالیکه دارند آخرین کارهای خانه تکاب  

ه و از شدت را یم کنند یم شنوند که شوهرشان کشته شد

خونریزی در حالیکه در طلب کمک بوده در کوچه های یک 

 روستای رس سی   شمایل جان داده است. 
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گویسی دستم بود. نگاهم دور خانه چرخید. از روی بچه 

هایم. عروسم. دخی  تازه عقد کرده ام که با لباس آماده 

نشسته بود تا شوهرش به دنبالش بیاید. زینب کتاب  روی 

مثل همیشه با جوش های صورتش ور یم رفت  پایش بود و 

و مصطف  مشغول دل و روده ی یک رادیوی قدییم بود. 

 را با تی  
 
 صحنه ی زنده و پویابی از زندگ

چطور یم شد چنتر 

به دو نیم کرد؟ چطور یم شد فاصله ی بتر  این لحظه و 

 نابود شده باشد. 
 
 لحظه ی بعد، یک زندگ

 

حدس و گمان هایشان. اسمت را نوشته اند، شغلت را، 

عکست هست. عکس عاطفه هم. در بیمارستان، در 

 هایش. عکس مدرسه. انگار تمام دنیا را 
 

دادگاه، عکس بچیک

افات خود »عاطفه پر کرده است.  عاطفه جاهد در اعی 

گفته بود که مقتول قصد تجاوز به وی را داشته و او برای 

جاهد که دفاع از خود با چاقو به وی حمله ور شده است. 

پرستار بخش کودکان بوده اذعان داشته که جابی زدم که یم 

دانستم آسیب جدی نیم رساند فقط یم خواستم رهایم 

کند. فرار کردم و خودم را به خیابان رساندم. دربست 
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گرفتم و تا تهران رفتم. زماب  که محیل ها مقتول را پیدا 

یس کردند از شدت خونریزی در گذشته بود. در نهایت پل

ساعاب  بعد با پیدا کردن کیف و مدارک خانم جاهد در 

ویالبی در ییک از روستاهای مازندران ب  به هویت قاتل برد 

همه ی اینها را بارها و بارها شنیدم. در طول سالها هر « 

حرف چندین بار عوض شد. حرف های مزخرف تکراری. 

به دنبال مادر عاطفه همه جا را زیر و رو یم کنم . جز 

چندین عکس که مربوط به همان سال هاست چیر  دیگری 

پیدا نیم کنم. فحش ها و دشنام های مردم قلبم را تکه پاره 

ان شا » یم کند. انگار نه به تو که مستقیم به من داده اند. 

هللا که تو جهنم بسوزه مرتیکه. اینا فکر یم کت   چون به 

 . روح « »جابی وصلن هر غلیط بخوان میتونن بکت  

طفه شاد، من به جاش بودم اون دنیا یم شاشیدم به عا

خاک بر رس هوس باز هر یح  مرده. « »روح این مرتیکه

عرق از زیر موهایم یم « مرتیکه زن و بچه داشته. حیوون

ها  ه ی کمرم را یط یم کند. آن روزها هرگز این چیر  رسد و تیر

را نخواندم. بچه ها نیم گذاشتند. هیچ رد و نشاب  نیست. 

ر عاطفه در طوفان همه ی این حرف ها گم شده است. ماد
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آن زب  که شش سال حن  یک دقیقه روی زمتر  ننشست 

خاموش شده است. دیگر هیچ اسیم از او نیست. پس چه 

کیس گلدان ها را آب یم دهد؟ چه کیس قی  را یم شوید؟ 

 چه کیس آن مزار را آنطور باغ و بستان کرده است؟

ست. اگر تا آخر این پنج روز زنده پنج روز به عید مانده ا

بمانم شاید لحظه ی سال تحویل بتوانم در گلستان مزار 

عاطفه مادرش را پیدا کنم. مادرش یا هر کیس که یم آید و 

 آن جا را تازه نگه یم دارد. 

دوباره دراز یم کشم. تمام وجودم رعشه های عصن  دارد. 

بالتون بریم اگه حالش رو دارید بیام دن» مصطف  پیام داده

اگرچه یم دانم این هم ماموری از طرف « با هم قدم بزنیم

خواهر و برادرش است اما قبول یم کنم. در این لحظه 

بودن با مصطف  کوچکم را به غرق شدن در فکرهایم 

. به آن فحش ها که  ترجیح یم دهم. به مردن در تنهابی

نشسته درست وسط سینه ام. به یک پیام کوتاه که گم 

اه ها شده  «.بیچاره زنش» بود در سیل بد و بیر

 

∆∆∆ 
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 #بیست

 

به مصطف  کمی  از آنهای دیگر محبت کرده ام. داستان ته 

تغاری در خانه ی من متفاوت بود. مصطف  در اوج 

 هایم رسیده بود در میانه ی اسارت سگ سیاه 
 

خستیک

. همه چیر  از رس وظیفه بود. حاال که خوب به یاد 
 
افرسدگ

اما فکر یم کنم به اندازه ی کاف  بوسیدمش؟  نیم آورم

بغلش کردم و با عشق تکانش دادم؟ آیا زل زدم به چشمان 

معصومش و فکر کردم چقدر از داشتنش خوشبختم؟ نیم 

ین فرزندم شش ساله بود و بار  توانستم. وقن  بزرگی 

مسولیت تک تکشان تنها روی شانه های من بود نیم 

ی خوشحال باشم. حاال اما توانستم از رسیدن این آخر 

وقن  اینطور مرد شده و قد کشیده طوری که از منم هم 

 دارد، 
 
باال زده از داشتنش خوشحالم. حاال که خودش زندگ

از من جدا شده و دیگر نیازی به من ندارد. حاال که یم 

تواند برای یک بعد از ظهر شلوغ اسفد بیاید و مرا به قدم 

 گفت وقت برداشت زدن دعوت کند. خانم جانم یم
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ین وقت سال است. وقت خوشحایل کشاورز  محصول بهی 

است. وقت دیدن نتیجه ی زحمات. راست یم گفت. حاال 

وقت دور ایستادن و نظاره کردن است. محصوالتم به ثمر 

نشسته اند. حن  اگر از من راض  نباشند، مرا نخواهند و به 

 شان باشم، باز هم رو 
 
ز زودی مایه ی رس افکندگ

خوشحایل ست. خوش به حالم است که ماندم و این روز 

 را دیدم. 

مصطف  یم نشیند روی نیمکت پارک و دستش را یم اندازد 

 چوب  نیمکت. به من نگاه یم کند. در طول راه 
به پشن 

هیچ حرف  از اتفاقات افتاده نزده و کم کم خیالم راحت 

د ا ما حاال شده که نیم خواهد دنباله ی آن حرف ها را بگیر

با این نگاهش یم دانم که باید آماده شوم. مصطف  دارد 

 وارد زمتر  عملیاب  اش یم شود. 

وع « مادر عاطفه رو پیدا کردین؟» این بدترین نوع رسی

. وقن   است. بدون هیچ مقدمه ای. بدون زمینه چین 

ماجراهای تو و عاطفه رو شد مصطف  چهارده ساله بود. 

ن موقعیت که کیس پدرش را هنوز بچه بود. برای درک ای

کشته است و از قضا آن آدم معشوقه ی پدرش بوده بچه 
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بود. به آرایم داشت قدم به بلوغ یم گذاشت و این بلوغ 

 ما بود. 
 
 درست وسط آوار زندگ

به کفش هایم نگاه یم کنم. دلم یم خواهد جوابم بله « نه»

ادم و بود. حن  فراتر از آن. برایش یم گفتم که پاکت ها را د

به آن زن داغ دیده گفتم که من نیم دانستم شوهرم واقعا 

 تو دو سال رابطه داشته آنهم چنتر  عاشقانه. من تا 
با دخی 

آخرین لحظه روی باورم ماندم. اینکه عاطفه دروغ یم گوید 

و هیچ رابطه ای در کار نبوده است. با خصومن  که دلیلش 

سانده و او را را نیم دانستم خودش را به ویالی شوهرم ر 

کشته است. شاید حن  با همدسن  کیس دیگر. معذرت 

خواستم، حاللیت طلبیدم و بعد به خانه برگشتم. از فردا 

هم همه ی فضای مجازی پر یم شود از عکس نامه ها. 

دوباره روز از نو روزی از نو. اما حداقل تمام شد. این بار از 

و سه هفته روی دوشم برداشته شد. حاال یم توانم مثل د

 کنم. اگر دلم بخواهد. 
 
 پیش زندگ

اما جوابم این ها نیست. یک نه ساده که مصطف  در 

نت که هیچ صفحه ای نداره. » پاسخش یم گوید توی اینی 

ی نیست. من گشتم نگاهش یم کنم. به دنبال رد یا « خی 
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، تمسخر.  نشاب  یم گردم که شویح  را نشانم بدهد. شویح 

از اعالم جنگ علیه من است.  شاید هم این نوع جدیدی

مصطف  نگاهش را یم دوزد به چند گنجشیک که کیم دورتر 

ی جنجال به راه انداخته اند  البته پیج »از ما بر رس چیر 

 «عموش رو پیدا کردم. شاید بتونه آدریس از مادرش بده

 

ه ام نگاه یم کند. لب هایش را بهم یم کشد رسی  به نگاه خیر

اگر خواستید من پیام یم دم » دتکان یم دهد و یم گوی

م یعن  این ها انشاهای نوشته « بهش. خودم آدرس یم گیر

شده ی مویس و فاطمه و زینب است که دارد برایم یم 

خواند؟ برنامه ی آنهاست؟ یک پیام الگ و بعد هم گرفت   

پاکت ها از من برای رساندن به آدریس که وجود ندارد. 

وع به باال آمدن یم کند. لب  خشم دوباره از اعماق دلم رسی

هایم را روی هم فشار یم دهم. مصطف  جای پاهایش را 

البته یم تونیم هم بریم یه مدت »روی هم عوض یم کند

حتما « رس مزارش. ممکنه مادرش اون طرف ها پیدا بشه

مرا تعقیب یم کنند. امروز هم سایه به سایه دنبالم بوده 

و ساعت ها مثل یک  اند. دیده اند که رفته ام بهشت زهرا 
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دیوانه نشسته ام باالی رس سنگ عطفه و با پاکت های 

اگر از تهران نرفته باشه »سیگار نمایش به راه انداخته ام. 

چرا مصطف  آنقدر آرام و با طمانینه حرف یم زند؟ « البته

 هر روزه ی مان حرف 
 
انگار از یک روتتر  معمویل در زندگ

خاض ست. بدون هیچ بزند صدایش بدون باال و پایتر  

. دوباره عرق یم کنم. زیر بغلم دریاچه یم  تنش و اضطراب 

پیام به عمو رو فکر یم کنم بذارید برای آخرین » شود. 

م از کفم یم رود« گزینه.  نگاهم یم « مویس گفته؟» صی 

کند. آب در دهانم گلوله شده و پایتر  نیم رود. یعن  یم 

قشه ی رس به شود همتر  بچه ها روزی دسته جمغ ن

نیست کردن من را بکشند؟ حتما یم کشند. برای آدم هابی 

که آبرو، بزرگ خانواده است و هیچ چیر  از آن مهم تر 

مویس گفته بیای اینا رو »نیست همه چیر  شدب  ست. 

؟ این...نقشه ها رو کشیدید که... 
 

ابروهایش باال یم « بیک

مامان! »رود یم پرد وسط حرف و لحن پر از تشویشم

ی ندارم.  . من با مویس حرف نزدم. خی  مامان! آروم باشتر 

شما دنبال مادر عاطفه بودید منم راه حل دادم. چه نقشه 

از آسمان به زمتر  نیم آیم. بچه هایم را نیم شناسم. « ای؟
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انگار بزرگشان نکرده ام. کنارشان نبوده ام. برایم غریبه اند و 

مامان »است. از چهار نفرشان هرایس ته دلم النه کرده 

آرام به سینه اش یم « شما حق دارید. من بهتون حق یم دم

زند و منش را نشان یم دهد. انگار خودش را سوا کند از 

تصمیم شماست . یم خواین به مادر عاطفه بگید »بقیه

باور نیم « حق دارید. دوست داشتید نگید بازم حق دارید. 

 بازیگر خوب  ست. بازیگر خو
ب  شده. کنم. حتما مصطف 

ون از خانه ی  من خی  نداشته ام. حواسم نبوده است. بیر

من حتما هر شب جلسات شور و مشورت زیر زمین  دارند. 

رس دسته شان مویس ست. فاطمه هم پذیرابی یم کند و 

پشت مویس یم ایستد و حرف هایش را تایید یم کند. برای 

رف هم پیام یم فرستند و تعیتر  نقش یم کنند. کدام بهی  ح

یم زند. کدام بهی  نقش بازی یم کند. حتما مویس را از دایره 

ی عمل کردن خارج کرده اند. عصن  است و تند مزاج. 

وی پمپاژ  تمام نقشه ها را خراب یم کند. نهایت یم تواند نیر

م به آتش  . هیر  حس به گروه باشد. پشتوانه ی عاطف 

در  خشمشان بریزد. هر لحظه از پدرشان یاد کند و آبروی

آستانه ی سقوطشان را با شکل نشان دهد. شاید یک گروه 
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در فضای مجازی دارند که عکسش عکس توست. مویس 

هر شب خاطراب  از تو یم گوید یا عکس های قدییم را 

روی یم کند تا داغ دل بقیه تازه شود. تا آتش خشمشان 

فروکش نکند. برای هم تعیتر  یم کنند که کدام یک چه 

 . یک جنگ نرم. وقت چه بگویند 

اشک به چشم هایم یم دود. خانم جانم یم گفت مادر از 

حرکت بچه هایش قصد و غرضشان را یم فهمد. توی 

کوچه که شیشه ی همسایه ای شکسته باشد از بوی ماجرا 

یم فهمد کار بچه ی اوست یا نه. مادر بوی تک تک بچه 

هایش را یم شناسد. حادثه ای آن طرف دنیا هم رخ بدهد 

 فهمد زیر رس کدام بچه اش است. همه را دروغ یم یم

زن غرق شده ای بود در سنت ها و آداب که نیم  گفت. پیر

ند چطور از خودشان بوبی به جا  فهمید بچه ها یاد یم گیر

نگذارند. ردی نشانه ای. نیم دانست روزگاری یم رسد که 

مادرها نیم توانند از نگاه بچه ها قصدشان را بفهمند. نیم 

انند بچه هایشان را بشناسند. روزگاری یم رسد که بچه تو 

ها همتر  مادرها را به چهار میخ یم کشند. اشکم که رسازیر 

یم شود چادر را جمع یم کنم. باید بروم. دشمن نباید اشک 
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و ضعف مرا ببیند. یعن  آن نوزادان پنجاه سانن  که هر بار 

آغوشم وقن  تا مرز دو دنیا یم رفتم و برمیگشتم و به 

رسازیر یم شدند دشمنان منند؟ پارچه ی چادر را یم کشم 

زیر چشمم. بلند یم شوم. باید برگردم. باید خودم را برسانم 

به پاکت های سیگارم که همه ی امنیت این روزهایم شده 

اند. بچینمشان روی میر  وسط مبل ها و بعد خودم دراز 

ی وظیفه بکشم روی مبل. زل بزنم به آنها که مثل رسبازها

در صف های منظم روبه رویم ایستاده اند تا به من 

 خدمت کنند. حقیقت را بگویند . 

اما من باید فرار کنم. « مامان! »مصطف  آشفته یم شود

باید برسم خانه و درها را قفل کنم. پرده ها را بکشم. 

وسایلم را جمع کنم و از آن خانه بروم. گم و گور شوم. تا 

مادر عاطفه برسانم و این رسبازهای  روزی که خودم را به

وظیفه را تحویل دهم باید از خودم مراقبت کنم. بعد از آن 

دیگر یم توانم رسزمینم را حن  تسلیم کنم. رسزمتر  پهناور 

 زن بودن. 

 

 #بیست_و_یک
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آخرین باری که سوار اتوبوس های بتر  شهری شدم مویس 

را باردار بودم بدون اینکه بدانم. هنوز برای خودم تازه 

عروس محسوب یم شدم. رسمست از مسافرب  که قرار 

 ام در تاهل. هنوز ماشتر  
 
بود با تو بروم .اولتر  سفر زندگ

ایطمان برای یک سفر کوتاه هم  نداشتیم و تا قبل از آن رسی

نشده بود. پدرم اهل سفر نبود. یعن  اهل سفر با  جور 

خانواده نبود. سایل یکبار با باف  مغازه دارهای راسته ی 

خودش به مشهد یم رفت و بریم گشت. به قول خودش با 

اهن و شورت یم رفت و با همان ها برمیگشت.  یک زیر پیر

د حداقل  ساده و سبک اما اگر یم خواست زن و بچه را بی 

ساک و بقچه باید دنبال خودش یم کشید عالوه  چهار پنج

بر آنکه خانم جانم دیگر به تنهابی نیم توانست راه برود و 

نیاز به عصا و کمک داشت. تا قبل از آن سفر که با تو رفتم 

مشهد را ندیده بودم. شوق چنان در گوشه گوشه ی دلم 

خانه داشت که حن  حاال هم احساسش یم کنم. حاال که 

روی صندیل تک نفره ی یک اتوبوس  و به  نشسته ام
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سمت شهری خشک و ب  آب و علف یم روم. بلیط را به 

سخن  گیر آورده ام. این وقت سال انگار همه ی دنیا به 

سفر یم روند. آنقدر پای یک اتوبوس ایستادم تا مسافرش 

 نیامد و من سوار شدم. من  که حن  نیم دانستم کجا بروم. 

مامان هیچ نقشه ای در کار نیست. »دادمصطف  بارها پیام 

سید. من از اول هم گفتم بهشون که مامان  از فاطمه بی 

دیوانه شده بودم. ترسیده « حق داره و تصمیم خودشه. 

بودم. مشوش و بهم ریخته. باالخره دو هفته در خود ریخت   

آن رازهای مگو دیوانه ام کرده بود. وسایلم را جمع یم کردم 

وم . هر جابی غیر از خانه. غیر از تهران. دور از تا به جابی بر 

همه. ب  خی  و با رسعت. اما لحظه ی آخر دلم نیامد. برای 

م مسافرت» مصطف  نوشتم  و حاال « دو سه روزی میر

 اینجا هستم. در جاده و شن  تاریک. 

با یک ساک کوچک مشیک رنگ ایستاده بودم وسط 

با آخرین باری که  ترمینال. ترمینال شلوغ. جابی که خییل

آمدم فرق داشت. خودش، اتوبوس هایش، راننده هایش و 

 حن  مسافرها. 
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کجا بروم؟ کجا را دارم؟ کجا دوسن  منتظر من است؟ 

خواهری یا برادری؟ خانواده ای؟ مشهد؟ مازندران؟ 

از؟ یزد؟ من هیچ جای ایران را نیم شناسم. هیچ کیس  شیر

ید. باید برمیگشتم. در را ندارم. ترمینال دور رسم یم چرخ

این فصل کجا یم توانم بروم؟ تک و تنها. به صدای راننده 

ها گوش یم دادم. مشهد مشهد. مازندران هفت و چهل و 

 پنج حرکت. بندرعباس. بندر بندر حرکت. 

برگشتم. تا خرویح  ترمینال آمدم. ساک را محکم در دستانم 

دم. نباید بخاطر اشتباهات تو اشتباه کن م. مسیر را یم فرسی

کدام اشتباه؟ تمام » خطا بروم. اما کیس درونم فریاد یم زد

وع ماجراست  اشتباه بود و این تازه رسی
 
دوباره « زندگ

برگشتم. مثل مرغ رس کنده آشفته و هراسان. ناگهان یادم 

به شهرستان کوچیک افتاد که به واسطه ی شناخت فریده 

ما در مسیر  رفتیم. ییک از دوستان دانشگاهش آنجا بود و 

ی  سفر به جنوب رسی به آن زدیم. همان وقت هم رس سی  

آن جا که شبیه روستابی بود که تازه نونوار شده باشد به 

دلم نشسته بود. باید به شهر که رسیدم از اتوبوس پیاده یم 
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شدم و احتماال با تاکیس یا شاید مین  بوس تا آنجا یم رفتم. 

 درست پنج روز قبل از عید. 

در اتوبوس هستم. خودم و پاکت های سیگارم. کیف حاال 

دسن  ام را گذاشته ام روی پایم. سفت چسبیده ام. هنوز 

مضطربم. حن  لحظه ای آرام ندارم. به پشت رسم فکر یم 

کنم. به تهران. به آشوب  که حاال بتر  بچه هاست. چشم 

» هایم را روی هم فشار یم دهم و در دلم ذکر یم گویم

صدابی مردانه از پشت صندیل « آرامش بده. خدایا به من 

اضطرابم صد برابر یم « ببخشید خانم» صدایم یم زند

شود. انگار همتر  حاال کیس لوله ی اسلحه را گذاشته 

چادرتون داره میکشه کف اتوبوس. »درست روی مخچه ام

« شاگرد راننده هم حواسش نبود پا گذاشت روش رد شد

کند. حن  تشکر نیم کنم. دستم با عجله چادر را جمع یم  

اد بودن را  برنیم گردم تا گوینده را ببینم. همه چیر  آدمیر 

فراموش کرده ام. یادم رفته چطور باید باشم. یادم رفته تنها 

بودن چطور است. ده سال از تنهابی ام گذشته اما تازه دو 

هفته است که واقعا تنها شده ام. از وقن  که اسم و رسم و 

 را به سیاهچال خاطراتم فرستادم. نام و نشان تو 
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احساس یم کنم صندیل بغل نگاهم یم کند. راننده از آینه 

نگاهم یم کند. پشت رسی، شاگرد راننده، تمام مسافران 

اون زنه که »اتوبوس. همه من را به هم نشان یم دهند. 

خیس از عرقم. دلم «تنهابی اومده. بدون خی  . فرار کرده

ک دست قوی تمام محتویات شکمم را پیچ یم خورد. انگار ی

هم یم زند. تهوع دارم و تنها باال آوردن کف اتوبوس را کم 

دارم. دستم را برای پرس جوان کمک راننده که در حال 

پرس « میشه یه جابی بایستید؟»پذیرابی ست باال یم برم

« یه دو ساعت دیگه»جواب  ست که ته لهجه ای دارد

ندیل ها و بدنه اش انگار اتوبوس برایم تنگ یم شود. ص

من حالم خوب » توی تنم فرو یم رود. دارم خفه یم شوم

د« نیست » پرس آبمیوه ها را سمت صندیل بغیل یم گیر

صدا از صندیل عقب « خواهش یم کنم« » بیابونه خانم. 

« ده دقیقه دیگه تو مسیر یه بتر  رایه هست» یم آید 

د سمت ص اونجا ما » داشاگرد راننده آبمیوه ها را یم گیر

حاال نگه » صدای محکم مرد را یم شنوم« نگه نیم داریم

شاگرد راننده جواب نیم دهد . رد یم شود. دسته « دارید. 
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ی صندیل را با دستم گرفته ام و فشار یم دهم. یکدفعه چه 

شد؟ چرا دوباره احساس یم کنم مثل صبح در باشگاه دارم 

نم حالتون خا»در چایه عمیق و تاریک فرو یم روم. 

همه چیر  کش یم آید. حرف ها، حرکات. بلند « خوبه؟

شدن و رفت   مرد صندیل عقب را طوری یم بینم که انگار 

اول خودش یم رود و بعد هزاران کن  اش به دنبالش. 

این » صدایش را کش دار یم شنوم که با راننده حرف یم زند

 «بتر  رایه نگه دارید یه خانیم حالش بده

یم ده سال یط یم شود. چقدر عدد ده در ده دقیقه برا

 من تکرار یم شود؟ تا ازاتوبوس پیاده شوم احساس 
 
زندگ

یم کنم روی هوا راه یم روم. حتما همه نگاهم یم کنند. همه 

اه و اوه یم کنند که سفرشان طوالب  شده آنهم برای یک 

بیوه زن احمق که پنج روز مانده به عید فیلش یاد 

دون هیچ برنامه و تجربه ای زده به دل هندوستان کرده و ب

 بیابان. 

نیم فهمم گ به دستشوبی رسیدم آب به صورتم زدم. چند 

ون آمدم.  عق خشک در کاسه ی روشوبی زدم و گ بیر

نشستم روی یک پله و بالخره با جویدن یک شکالت آن ته 
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ته های کیفم دنیا کم کم در برابر چشم هایم روشن شد. 

مرد را دیدم. مردی که با یک بطری آب  آنقدر روشن که آن

و از « حالتون خوبه خانم؟» معدب  به سمتم یم آمد

صدایش فهمیدم که باید مرد صندیل عقب باشد. آب جابی 

در چاله ی رورسی ام مانده و گلویم را تر یم کرد. خودم را 

و بعد به امکان حرف زدن با « بله» جمع و جور یم کنم. 

. به امکان هم صحبت شدن با آدم مردی غریبه فکر کردم

 های دیگر. 

د سمتم آن وقت حن  به « بفرمایید»بطری آب را یم گیر

امکان حضور یک مرد فکر یم کنم. مردی به غیر از پرسان یا 

برادرانم. مردی به غیر از تو و سایه ی کشدار اسمت روی 

ی  د. چیر   ام. مردی به جای تو و تمام تنم گر یم گیر
 
بیِوگ

وشن یم شود که به گمانم هرگز روشن نشده . درونم ر 

 امکان عالقه. 

 

∆∆∆ 
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 #بیست_و_دو

 

 

بار دویم که حالم را پرسید معذب تر از بار اول شدم. هنوز 

بطری آب دستم بود. گرگ و میش بود و حن  یک دقیقه 

پلک روی هم نگذاشته بودم. برای نماز از اتوبوس که پیاده 

ه خانم»شدیم پرسید و من چادر را محکم تر « حالتون بهی 

گرفتم. بطری آب را که نیم دانستم به چه دلیل با خودم 

پایتر  آوردم بردم زیر چادر و سغ کردم قدم هایم را تند 

نه حن  تشکری به رسم شناخت محبت نه « بله»کنم

لحظه ای مکث. چه موجود عجین  هستم. من از آن نسیل 

 یم گفت هستم که وقن  کیس در کوچه و خیابان متلگ

های عالم  تمام تنمان به رعشه یم افتاد. همه ی تقصیر

خراب یم شد روی رسمان که کجای کار ما اشتباه بود؟ 

لباسمان؟ نگاهمان؟ آیا بد راه یم رفتیم ؟ آیا خندیدیم؟ آیا 

ی در صورتمان نشان یم دهد که ما از آنهایش هستیم؟  چیر 

 . همان آنهابی که حن  درست نیم دانستیم کدامند 

https://t.me/VipRoman


 منیرکاظمی
 

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی ست که وقن  برای  خانم جانم یم گفت دخی  خوب دخی 

ی هم  خواستگاری اش یم روند تعجب کنند که چنتر  دخی 

در محله داشته اند و آنها اصال ندیده اند. آنقدر ب  رس و 

صدا رفته و آمده باشد که هیچکس نشناسدش. یکجور 

دستورالعمل بود برای اینکه بدانیم چطور روح باشیم. 

 ید این حیات نباشیم! چطور در ق

نماز صبح را  خوانده ام. نمازخانه ی کوچک بتر  رایه  

خلوت . از همه ی آدمهای اتوبوس فقط سه نفر پیاده 

شدیم. من و یک زن دیگر به همراه مرد صندیل عقب. تمام 

ه ی کمرم از حضور او یم  مدت شب احساس یم کردم تیر

دلم یم سوزد. دلم یم خواست جایم را عوض یم کردم. 

خواستم همان رویح یم شدم که خانم جانم یم گفت. صد 

هزار بار به خودم تف و لعنت فرستادم که به این سفر 

 آمدم و دوباره خودم را آرام کردم. 

دراز کشیده ام. زل زدم به بطری آب معدب  که با خودم 

آوردم. انگار گنج  باشد که رها شدنش مایه ی مکافات و 

است که یک حرکت ساده که  دردررس باشد. عجیب

احتماال از نظر همه ی مردم انسان دوستانه است برای من 
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معنابی مجزا گرفته است. ناگهان در نظرم ب  اندازه عمیق 

آمده است. کیس نگران من شده. کیس بخاطر من اتوبوس 

را نگه داشته، برنامه را تغییر داده و بطری آب خریده 

 است. کیس این روح را دیده . 

کارتن وسایلت را که بلند کردم به خودم وعده داده بودم که 

 غصه 
 

رسی به کاغذها و مدارک یم زنم و در دنیای همیشیک

ها فرو یم روم. گریه یم کنم و سبک یم شوم اما ناگهان 

ها، کاغذها، کتاب ها و پاکت های  کف کارتن پاره شد. دفی 

ون ریخت. نشستم کف انبار و فکر کردم ای ن سیگار بیر

پاکت های سیگار دیگر چیست تو که سیگاری نبودی. تا 

آخرین لحظه ی عمرت حن  یک نخ هم نکشیده بودی. در 

آن لحظه فکر کردم که شاید بوده ای و من نفهمیده 

ام.شبیه یک راز نگه داشته ای . نیم دانستم راز مگوی 

ی در راه است.   بزرگی 

ا باید نوشته بارها از خودم پرسیدم که چرا پاکت سیگار؟ چر 

ها در پاکت سیگار باشد؟ چه معنابی داشته؟ چه دلییل؟ 

آیا برای گم کردن رد رابطه بتر  شما بوده؟ آیا یادآور یک 

 خاطره بوده؟ به هیچ نتیجه ای نرسیده ام. 
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حاال که دارم به بطری آب معدب  نگاه یم کنم فکر یم کنم 

 باشد. احتماال پاکت سیگار یم توانسته یادآور روز آشنابی 

ی شبیه همتر  بطری آب. به خودم یم خندم. باید زن  چیر 

ی  خود شیفته ی غرق شده در رویابی باشم که چنتر  تفسیر

 در حالیکه 
 
برای خودم بسازم. در آستانه ی پنجاه سالگ

سومتر  نوه ام در راه است برای خودم قصه یم بافم. قصه 

کان چهارده ساله. دنیابی پر عشق و فر 
ا های خوش دخی 

 رسیدن سواری بر اسب سپید با یک بطری آب در دست! 

کفش هایم را یم پوشم . آسمان در حال روشن شدن 

است. نگاهم یم افتد به مرد صندیل عقب که با کیم فاصله 

از نمازخانه ی مردانه با تلفن همراهش حرف یم زند. 

نه بابا عزیزم هنوز تو »صدایش را به وضوح یم شنوم. 

ک ساعت دیگه. امتحان دیروزت یح  راهم. یم رسم ی

های آدم را « شد؟ دنیا همیشه همینطور رویاها و تفسیر

خراب یم کند. نقش بر آب یم کند. حن  اگر پنجاه ساله 

 ابابی ندارد که تمام فکر و خیالت را پیش چشمانت 
بایسی

خرد و خاکشیر کند. پس بچه دارد. زن و خانواده. حاال آن 

یم بازد. از خودم خجالت یم معذب بودن در وجودم رنگ 
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کشم. از اینکه برای چندین ساعت در دل تارییک یک شب، 

در اتوبویس بتر  رایه به مردی فکر کرده ام که خودش 

خانواده دارد. بطری آب را یم گذارم پایتر  تا کفش بپوشم و 

وقن  صاف یم شوم بطری را برنیم دارم. یم گذارم همان جا 

ه قرار است بتابد بپوسد شاید بماند . شاید در آفتاب  ک

 کیس برش دارد و یا... 

لبخند نیم زنم اما با آرامش جواب یم دهم. « قبول باشه»

راننده هنوز نیومده » به سمت اتوبوس یم روم. «. ممنون»

هیچکس نزدیک اتوبوس نیست. آفتاب به « در بسته ست

منم »آرایم دارد از بدنه ی بزرگ اتوبوس پایتر  یم رسد. 

ا جا گذاشتم داخل. باید قرصم رو بخورم. میاد کم کیفم ر 

یم ایستم کنار در. شاید منتظرم به محض  که باز شد « کم

م و فرار کنم.  باید قرص بخورم تا بتونم یه صبحانه »باال بی 

ی بخورم.  نگاهش نیم کنم. در واقع حن  درست « ای چیر 

ر نیم دانم چه شکیل است. انگار توده ای از ابر باشد هر با

 محو دیده امش. 
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ه؟» م« شما حالتون بهی  بله »چادر را محکمی  یم گیر

ون آمدن « ممنون نگاهم یم افتد به بطری آب که وقت بیر

زن از نمازخانه و برخورد پایش روی زمتر  یم افتد . قل یم 

احتماال به »خورد و از تنها پله ی نمازخانه سقوط یم کند. 

خاطر اتوبوسه. دخی  من هم همینطوره. سفر که یم ریم 

اید حتما قرص بخوره قبلش وگرنه مدام رسگیجه و تهوع ب

فعل بود از میان تمام « داره. مادرش هم همینطور بود

 که شنیده ام سنگتر  تر یم شود. فرود یم آید درست 
کلماب 

وع به گز گز یم کند.  من یم خوام » روی رسم و همان جا رسی

ی اگر برای صبحانه میل دارید  برم فروشگاه خرید کنم چیر 

م براتون  « بگیر

چرا درهای اتوبوس باز نیم شود؟ چرا راننده نیم آید تا مرا 

سوار کند و با رسعت به سمت مقصد براند؟ چرا فرار نیم 

کنم؟ چرا یم مانم و وقن  مرد به اتوبوس بریم گردد 

د قبول یم کنم؟ چرا   که به سمتم یم گیر
 
بیسکوییت بزرگ

طری آب است که لحظه ی راه افتادن اتوبوس نگاهم به ب

زیر آفتاب است و دلم یم خواهد راننده نگه دارد تا بدوم و 
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از کنار باغچه برش دارم؟ چرا به احتمال فرو کردن نامه در 

 بطری آب فکر یم کنم؟

∆∆∆ 

 

 #بیست و سه

 

 

هوا گرم است. برای کویر فرف  نیم کند که هنوز حن  بهار 

وع نشده است. روز یعن  گرما   . درست و حساب  رسی

صدای بلند ترکیدن الستیک عقب که آمد در اتوبوس 

ولوله شد. چند نفر جیغ کشیدند. ییک دو بچه به گریه 

افتادند و ذکر یا ابالفضل بلند شد. فقط پنج دقیقه از 

لش را از  نمازخانه دور شده بودیم. اتوبوس چند ثانیه کنی 

دست داد و خییل زود خودش را به شانه ی جاده کشاند و 

 شد.  متوقف

در چند ثانیه به بچه هایم فکر کردم. به زینب که دوباره 

 اش کنار 
 
قرار است با فاجعه ی از دست دادن در زندگ
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بیاید. به فاطمه که حاال دیگر بعد از هر بار منف  شدن 

تست بارداری جابی را ندارد تا با بغض از در وارد شود و 

یم خودش را خایل کند. به مصطف  که خودش را مقرص 

داند و مویس.و مویس که خیالش راحت یم شود. دیگر 

 آبرویشان در معرض خطر نخواهد بود. 

دستم را گرفتم به صندیل جلوبی و چشم هایم را بستم. آدم 

در کرسی از ثانیه چقدر به مرگ نزدیک یم شود. چه ترس 

عظییم از تک تک سلول هایش باال یم رود. ناگهان چقدر 

ا تو هم چنتر  احسایس داشته ای. جان عزیز یم شود. حتم

لحظه ای که درد پیچیده در سینه ات و خون رسیده روی 

هنت و فهمیده ای که ذره ذره به  پایان نزدیک یم شوی  پیر

ترسیده ای. حتما یادت رفته که در ستایش مرگ و نکوهش 

هابی خوانده ای و چه حرف 
 به آن چه چیر 

 
 و وابستیک

 
زندگ

گان دین و شوقشان برای پرواز و ها شنیده ای. همه ی بزر 

رسیدن به محبوب را فراموش کرده ای و فقط به یک چیر  

. برای  فکر کرده ای. خودت را نجات بدیه. زنده بماب 

همتر  از پله های ویال پایتر  آمده بودی. دست های خوب  

ات را کشیده بودی به حفاظ و رد خون را تا اواسط کوچه 
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. حتما ترسیده  ادامه داده بودی. یم خواسن   زنده بماب 

بودی. شاید آن لحظه به ما فکر کرده ای. مثل من که به 

بچه هایم فکر کردم. شاید فکر کرده ای بعد از تو رس زینب 

و مصطف  چه یم آید؟ رسیدن این خی  با دخی  تازه 

عروست چه یم کند؟ به ندیدن نوه هایت فکر کرده ای. و 

شدم و تا آخر عمر زیر در نهایت به من. من که بیوه یم 

سایه ی تاریک این اسم روزگار یم گذراندم. اما ترس تو کجا 

و ترس من کجا. تو که دنیا به آرایم در برابر چشمانت ب  

رنگ شده و من که لرزش بدنم بعد از ایستادن اتوبوس هم 

متوقف نیم شد. من زنده ماندم. برگشتم به حیات. به 

ارم. من برگشتم به دنیابی که نه دوستش دارم نه ا ز آن بیر 

 خاتون تازه متولد شد اما تو تمام شدی. 

در سایه ی اتوبوس ایستاده ایم. مثل همیشه مردها جمع 

شده اند دور الستیک ترکیده و مهندیس یم کنند. نه فقط 

ی در موتور هم حاال یادش افتاده ناگهان  الستیک که چیر 

آمده. بچه  دود کند و خراب شود. رس و صدای مسافرها در 

ها گریه یم کنند و مردها در رفت و آمد بتر  الستیک و 

موتور کالفه اند. از گوشه ی چشم مرد صندیل عقب را یم 
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بینم. انگار فرصت مناسن  پیدا کرده باشم تا باالخره 

ببینمش. احتماال باید همتر  حوایل پنجاه سال باشد. شاید 

. قد بلندی دارد و موهای رسش ریخت ه. یک کیم بیشی 

ی شده و  ردیف چند سانن  مانده دور رس که خاکسی 

احتماال به زودی یم ریزد. همتر  که یم چرخد و نگاهمان 

بهم یم افتد قلبم در سینه به مرز انفجار یم رسد. طوری 

نگاهم را یم دزدم و هول یم شوم که فکر کنم همه یم 

فهمند. حتما زن بغیل که بچه اش را بغل گرفته و سغ یم 

ی. یا کن ی و معرکه گیر د آرام کند با خودش فکر یم کند پیر

آن پرس جوان که روبه رویم رس پا نشسته و مدام کف 

رسش را یم خاراند با خودش فکر یم کند چه زن احمف  

 هستم. 

راننده میگه احتماال » مرد به سمتمان یم آید بلند یم گوید

 «طول میکشه تا درست بشه. 

سمت نگهداری چمدان ها را بازیم شاگرد راننده یم آید و ق

؟»کند. رو به مرد یم گوید مرد چمداب  « کدومه حایح 

قهوه ای رنگ را نشان یم دهد و منتظر یم ماند. رو به زب  

ی نمونده تا شهر. به » که بچه اش کالفه شده یم کند چیر 
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نظرم برگردید بتر  رایه. زیاد دور نشدیم. اونجا مغازه دارها 

دونن. یم شناسم من اینجا رو.  من ماشتر  دارن برمیگر 

زن « همتر  کار رو یم کنم. بچه اذیت میشه تو گرما

تنهاست. فهمیده که نیم تواند در این گرما منتظر بماند. رو 

« خییل طول میکشه درست بشه؟»به شاگرد راننده یم کند

 «بله» پرس جوان چمدان قهوه ای مرد را پایتر  یم گذارد

 

مدان هایشان را طلب یم کنند. دو پرس جوان دیگر هم چ

زن مردد است. به من نگاه یم کند انگار تنها زن اتوبوس 

معلوم است « شما هم میاین؟ میگن درست نمیشه . »منم

از فکر تنها ماندن با چند مرد در بیابان ترسیده. حن  اگر 

ی راه تا بتر  رایه نباشد و همتر  حاال هم ردیف منظم  چیر 

. قبل از آنکه من جواب  بدهم زن مغازه هایش پیدا باشند 

من میام خانم. بیا با » دیگری چمدانش را گرفته و یم گوید

یم. مغازه دارهای اونجا ماشتر  دارن یم  هم تاکیس یم گیر

مرد صندیل عقب به من نگاه یم کند. لبخند « رسوننمون

یم زند. تعلل خاض در حرکاتش است. حاال بقیه ی 

شده اند و مثل گله ی رمیده از مسافرها در بیابان خدا ول 
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گرگ دو تا دو تا به سمت بتر  رایه بریم گردند. مرد که فکر 

وع شده اما مانده است یم گوید شما » این کار با خودش رسی

آب دهانم پایتر  نیم رود. انگار راه « یم مونید؟ خییل گرمه

گلویم بسته شده. نیم دانم هنوز ته مانده ی ترس در گلویم 

اب همکالم شدن با این غریبه. فکر یم کنم است یا اضطر 

که اگر تو اینجا بودی چکار یم کردی. حتما یم گفن  درست 

نیست که بقیه را تنها بگذاریم و برویم دنبال کار خودمان. 

ها هم گرما یم  یم ماندی تا اتوبوس درست شود من و دخی 

خوردیم و صدایمان در نیم آمد. درست مثل آن سفری که 

رفتیم. پرس کوچکش با شیطنت سوییچ ماشتر  را  با برادرت

ها را گذاشن  کنار ماشینش که اگر  گم کرده بود . من و دخی 

د و خودت با او و  کیس سوییچ را دزدیده نتواند ماشتر  را بی 

پرس بزرگش تمام خیابان ها و کوچه ها را گشتید. ما در 

 گرمای هوا ذوب شدیم اما هیچ نگفتیم. 

ر یم کرد؟ به فریده فکر یم کرد؟ به ما؟ اگر مویس بود چکا

به کمک کردن؟ مصطف  چطور؟ آقا جانم؟ برادرم؟ به 

همه فکر یم کنم  و حن  وقن  ساکم را تحویل گرفته ام و 
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دارم یم روم به یک نفر دیگر هم فکر یم کنم.اگر عاطفه 

 بود چکار یم کرد؟ 

اما خاتون ساکش را تحویل گرفته و دارد یم رود. در دل 

بیابان با قدم هابی که یم لرزند و تن  که از اضطراب گر 

گرفته کنار مردی غریب راه یم رود. مردی که او را یم گذارد 

سمت خاک و خودش سمت آسفالت راه یم رود . سایه 

من به اینجا »اش یم افتد رو صورت خاتون و یم گوید

م شما خانم ها با   آشناام. ماشتر  ییک از مغازه دارهارو میگیر

 « هم برید. 

اما تا خاتون و مرد صندیل عقب برسند و بتوانند ماشتر  

جور کنند زن ها چهار نفر شده اند و یک دربست گرفته و 

رفته اند. خاتون مانده با چند مرد. یک زن و شوهر و دو 

بچه هم از سمت اتوبوس یم آیند. مرد صندیل عقب یم 

خاتون چه یم دانم در دل « شما با این ماشتر  برید»گوید

خی  است. نیم خواهد این اضطراب تمام شود. اضطراب  

که در دل یک دخی  شانزده ساله جا خوش کرده است. 

ی که از پله های کالس تفسیر نهج البالغه پایتر  یم  دخی 

 کند. 
 
 آید و قرار است یک امروز را به تصمیم خودش زندگ
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یک دویست و شش با کولر روشن به رسعت از کنار 

س خراب یم گذرد. خاتون نشسته صندیل عقب. یک اتوبو 

 مرد جلوست و مردی کنار خاتون. مرد صندیل عقب. 

 

∆∆∆∆ 

 

 #بیست و چهار

 

 

زهوار تخت در رفته. وقن  ملحفه ام را پهن یم کنم و یم 

نشیمم رویش رس و صدا یم کند و انگار تحمل وزنم را 

ی ست که برای خایل نبودن عریضه  ندارد. شبیه چیر 

شته باشند. برای اینکه کرایه دادن خانه به مسافرها گذا

 ساده باشد و در کلمات دهان پر کن واژه ی مبله بچسبد. 

به مبل ها نگاه یم کنم. قهوه ای چرک مرده با نشمینگاه 

ش قدییم  ی ست. همه چیر  خوابیده. خانه ی نقیل تمیر 
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است اما حداقل مرتب است. تنها جابی که به مکافات پیدا 

 کرده ام. 

به چمدانم نگاه یم کنم. زیپش باز است. همه چیر  مرتب 

رم. روی هم چیده شده اما هیچ مییل به برداشتنشان ندا

حن  عوض کردن لباس. دست هایم افتاده روی پاهایم و 

 احساس حماقت فلجم کرده است. 

راننده شماره کارت داد و گفت به اولتر  عابر بانک ورودی 

شهر که رسیدیم واریز کنیم. تمام مسیر به دزدیده شدن 

فکر کرده بودم. به تجاوز. به رها شدن در بیابان های ب  

به اینکه بچه هایم چطور قرار است  نام و نشان آن اطراف. 

پیدایم کنند وقن  حن  نیم دانند به کدام سو رفته ام. به 

تصویر برهنه ی خودم میان خارهای بیابان فکر یم کردم و 

اینکه شاید مرا به آن شکل پیدا کنند و از این فکر لرز به 

تنم یم نشست. به خودم لعنت یم فرستادم که سوار شدم، 

انجا کنار اتوبوس، صی  نکردم با امنیت همان که نماندم هم

 اتوبوس خراب برسم به ترمینال. 

راننده با مردها حرف یم زد. از در و دیوار و من شبیه رویح 

بودم که حضورش احساس نیم شد. معذب از نشست   کنار 
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یک مرد غریبه حن  اگر فاصله میانمان رعایت شده بود 

روشن کردم پیام های عرق یم ریختم. تلفم همراهم را که 

بچه ها رسازیر شد. احتماال صبح مصطف  خی  را رسانده 

بود. بیشی  از ده دوازده تماس پاسخ داده نشده که 

هیچکدام از طرف مویس نبود. فریده دو بار زنگ زده بود. 

احتماال از طرف مویس. فاطمه و زینب. مصطف  پیام داده 

یم لرزید. با  بود و من آنقدر مضطرب بودم که دست هایم

خودم فکر کردم برای مصطف  بنویسم که کجا هستم و در 

اییط اما فقط گویسی را هل دادم ته کیفم.   چه رسی

وقن  به عابر بانک رسیدیم مرد صندیل عقب تعارف کرد 

که هزینه را حساب کند بعد کنار رفت تا اول من کارت 

 بکشم. به ماشتر  برگشتیم. من و آن مرد دیگر. مرد صندیل

عقب چند بار کارت کشید، کارت عوض کرد و دست آخر 

. خم شد و به راننده نگاه کرد آقا » برگشت سمت ماشتر 

ببخشید خطا میده. یعن  میگه موجودی کمه. فکر یم کنم 

راننده « توی سوپر مارکت یه صفر زیادی زدم پول کم شده

مرد صندیل عقب « آقا ما یط کردیم اول کار» براق شد

من » ت هایش را گذاشت لبه ی پنجرهمعذب شد. دس
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همتر  مقدار توی کارت رو بکشم بقیه رو رسیدم خونه 

نه » راننده دست هایش را از فرمان برداشت« بزنم؟

داداش. ما از این بالها زیاد رسمون اومده. دو ساعت 

نن  بزنن االن مرد « عالف شدم . زنگ بزن خونه بگو اینی 

اال مثل من عرق دارد کمرش را صاف کرد. فکر کردم که ح

م کم سن و ساله بلد » تمام بدنش را یط یم کند دخی 

آقا جان به »صدای راننده ییک دو پرده باال رفت« نیست

از اضطراب ماجرا انگشت هایم را در هم « من ربیط نداره

ان  ی یم گفتم. حداقل به جی  فرو کرده بودم. باید چیر 

ال در آفتاب محبتش. به خاطر آن بطری آب که احتماال حا

تک و تنها مانده بود و شاید سگ های ولگرد مشغول بازی 

فکر یم کنم یک قرن « من حساب یم کنم»با آن بودند. 

طول کشید تا این جمله را گفتم. یا وقن  گفتم گوش هایم 

بان قلب نیم توانست گفته ام را  از شدت صدای رص 

بشنود. حن  وقن  مرد صندیل عقب تا عابر بانک دنبالم 

آمد نیم توانستم درست به قدم هایم مسلط شوم یا در 

ی  جواب تشکرهای گرم و صمیمانه اش چیر 

منده شدم. اجازه بدید من »بگویم ببخشید خانم خییل رسی
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شماره کارتتون رو یادداشت کنم. به محض  که برسم خونه 

واریز یم کنم. یه شماره همراه اگر لطف کنید بهم بدید که 

 «اطالع بدم  بهتون

 

و حاال نشسته ام روی این تخت. نزدیک غروب است. 

ی به حسابم نیامده است.   از نیم روز گذشته اما چیر 
بیشی 

گویسی را روشن گذاشته ام . صدایش را قطع کرده ام. فقط 

در جواب مصطف  نوشته ام که رسیده ام اما به کجا و 

چطور نه. احساس حماقت یم کنم. همه ی اینها یک بازی 

اینکه پول مسیر را من بدهم. شاید یک جور تیغ بود. برای 

. تیغ زب  حتما از تجاوز و دزدیده شدن بهی  است. صد  زب 

البته بهی  است. از برهنه رها شدن در بیابان. وقن  به شهر 

رسیدیم مرد با گویسی همراهش حرف یم زد. در برابر من 

رسش را خم کرد و بعد بدون اینکه خداحافیط  بتر  ما رد و 

بشود چمدانش را گرفت و به سمت تاکیس ها رفت.  بدل

مثل دخی  بچه ای که شاهد خراب شدن قرص رویاها و 

آرزوهایش در یک روز گرم باشد رفتنش را نگاه کردم. راننده 

در حالیکه چمدانم را از صندیل عقب به دستم یم داد 
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اشتباه کردید خانم. این جماعت تیغ زنن. تا حاال با »گفت

ی نگرفتید صد نفرشون  برخورد داشتم. شماره همرایه چیر 

پس »نه را آرام گفتم. راننده در صندوق را بست« ازش؟

تمام صورتم بغض بود. نه بخاطر « دیگه قیدش رو بزنید. 

پول. بخاطر ناگهان تنها ماندن . اینطور پوچ از آب درآمدن 

آن تخم مرغ شانیس. مین  بوس های آن شهرک یا روستا را 

و وقن  نشستم احساس تنهابی چنگ زد به گلویم. پیدا کردم 

 .
 
، ب  پنایه، رها شدگ

 
ملقمه ای از احساس گول خوردگ

چند زوج میانسال سوار شدند. و بعد ییک دو جوان. 

هیچکس تنها نبود. انگار در تمام این دنیا فقط من بودم که 

ون را نگاه کردم. حن  در آن خیابان  تنها بودم. از پنجره بیر

ه ی آدم ها دو تا دو تا بودند. دو تابی نشسته بودند، هم هم

دو تابی حرف یم زدند، دو تابی راه یم رفتند. ناگهان جای 

خایل ات را کنارم احساس کردم. مثل یک حفره ی تاریک 

که هر لحظه بزرگ و بزرگ تر یم شد آنقدر که یم توانست 

 مرا ببلعد. بعد از رفتنت روزهای زیادی پیش یم
 
 به سادگ

آمد که این حفره در کنارم دهان باز یم کرد. روز عرویس 

. به دنیا آمدن اولتر  نوه. 
فاطمه. روز خواستگاری مصطف 
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اما در آن مین  بوس انگار با همه ی وقت های دیگر فرق 

یم کرد. و این حفره وقن  به شهر خوش آب و هوا رسیدم و 

تر  به دنبال خانه ای برای اجاره یم گشتم بزرگ و بزرگ

شد. تنها با یک ساک کوچک در دست در شلوغ  توریست 

 ها و مسافران. 

دوست ندارم روی این تخت دراز بکشم. دوست ندارم 

ی بخورم یا جابی بروم. 
لباس هایم را عوض کنم. حن  چیر 

دالیل آمدنم را گم کرده ام. خودم را گم کرده ام. من چرا 

کیس لجبازی   اینجا هستم؟ در این دنیای پر از گرگ با چه

یم کنم؟ بچه ها خیر و صالحم را یم خواهند. من بدون 

 کنم. ب  جهت خیال یم کنم 
 
آنها به تنهابی نیم توانم زندگ

یم توانم مثل بقیه ی زن ها باشم حن  برای یک روز. من 

 اگر این پوسته ی روبی را 
نیم توانم عوض شوم. حن 

بزنم.  عوض کنم به آن الیه های زیرین نیم توانم دست

م و برسم به  باید فردا صبح برگردم. دوباره اتوبوس بگیر

تهران. در راه نه از کیس بطری آب قبول کنم نه جواب 

کیس را بدهم. حن  اگر اتوبوس چپ شد با کیس جابی نیم 
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روم. حن  آمبوالنس. یم مانم تا در گرمای همان بیایان 

م.   بمیر

« ریم گردمبعد از سال تحویل ب» برای مصطف  یم نویسم

یم خواهم حن  وقن  رسیدم به خانه خیال کنند نیستم. 

گویسی را خاموش یم کنم و یم اندازم ته ساک.  ملحفه ی 

دوم را پهن یم کنم کف اتاق و دراز یم کشم. زل یم زنم به 

 سقف و یک تار عنکبوت کنج دیوار. 

شاید هم به همتر  حالت ییک دو روزی ماندم. شاید بچه ها 

 را بیایند و 
 

 و خستیک
 

 و تشنیک
 

مرده ام از شدت گرسنیک

اینجا پیدا کردند. خوب است. هر چه باشد بهی  از برهنه 

است. اشک از گوشه ی چشمم یم رسد بتر  موها. کاش 

بودی و حاال در این لحظه تنها نبودم. حن  اگر یم ایستادی 

ون بیاورم  منتظر تا من لباس های راحن  ات را از چمدان بیر

خانه ی و دستت ب دهم و دستور یم دادی که از وسایل آشی  

آنجا تا جابی که یم شود استفاده نکنم یا قبلش خوب 

بشورمشان، باز هم کاش بودی. خانم جانم همیشه یم 

مردت تنها کسیه که تا آخر عمر کنارته. بقیه همه »گفت 

« رفتن  ان. حواست بهش باشه . برس بهش. نگهش دار
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که نگهت دارم. من که یم   من که رسیدم. یم خواستم

دانستم. تو بودی که نیم خواسن  تا پایان عمر با من باش و 

حاال برای هر گالیه ای دیر است. من تنها مانده ام و بعد از 

 ده سال حن  برای لمس این حس هم دیر است. 

 

∆∆∆∆ 

 

 #بیست و چهار

 

 

در کوچه باغ های روستا راه رفتم. بتر  گروه های توریسن  و 

. بتر  خانواده ها. دوستان. تنها آدم تنها. شبیه به مساف
رب 

دنبال کشیدن جنازه ام. انگار گذاشته باشمش روی دوشم. 

 . . سنگتر   سنگتر  . سنگتر 

همانجا روی فرش خانه خوابم برده بود. خواب دیدم که تو 

و عاطفه را نگاه یم کردم. تو به دنیالش یم دویدی و با هم 

از دور هیچ شباهن  به  یم خندیدید. شاد و رسخوش. 
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. انگار جوان بودی ویل نه حن  آن جواب  که  خودت نداشن 

من دیده بودم. نه آن جواب  که با من رس سفره ی عقد 

نشسته بود. پر شور و پر انرژی بودی. در رفتارت و صدای 

بلند خنده هایت هیچ قاعده و قانوب  نبود. هیچ دایره ای 

دستورالعمیل نگذاشته دور عاطفه نکشیده بودی و هیچ 

بودی پر رورسی اش. رورسی که نداشت. موهایش در باد 

یم رقصید و آنقدر بلند یم خندید که گایه صدای خنده 

های تو به گوش نیم رسید. در خواب غمگتر  بودم. خسته 

و رسدرگم. به تو گفتم که دوست دارم در این بازی باشم. 

ک کوچیک که بازی بر  ادرهایش را نگاه انگار بچه باشم. دخی 

یم کرد و آرزو داشت مثل آنها آزاد و رها باشد. اما تو مرا 

وع کردم به دنبال  ندیدی. به دویدنت ادامه دادی و من رسی

شما بدوم. پاهایم زخم شده بود. گریه یم کردم. اما تو 

ی و زمتر  خوردم  اهمین  نیم دادی. بعد پایم گرفت به چیر 

 ردب  گرفته و خشک. و از خواب پریدم. خیس عرق با گ

بیشی  از اینکه شبیه خواب باشد برایم شبیه واقعیت بود. 

انگار همتر  دیروز اتفاق افتاده باشد. شاید حن  رس 

 زخم بود یا کف پاهایم از آن 
 
زانوهایم از آن زمتر  خوردگ
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دویدن ملتمسانه پر از تاول. روحم زخیم شده بود. در یک 

شی  از تمام این سال ها. خواب. از خودم بدم آمده بود. بی

ناگهان همه ی نفرت دنیا خراب شده بود رس دلم. انگار 

یک گلوله ی بزرگ کاموا را قورت داده باشم جابی میان 

ی که همرس تو شده بود بدم  سینه ام گیر کرده بود. از دخی 

یم آمد. از زب  که برایت بچه آورده بود. از آن زن مطیع که 

انه را یم شست و تمیر  یم کرد هر روز عرص حیاط بزرگ خ

تا تو نشست   لب ایوان و دیدن درخت هایش را دوست 

. از مادر بچه هایت، از آن زب  که برایت  داشته بایسی

عزاداری کرده بود. حن  از زب  که قبل از خواب به تو فکر 

ار بودم. از زب  که  کرده و احساس تنهابی کرده بود. از او بیر 

د و شادی و خنده را التماس یم اینطور در خواب یم دوی

ی که عمری از او دری    غ شده بود.   کرد. چیر 

کیس چه یم داند، شاید همتر  حاال هم در برزخت با 

.با هم شاد باشید. به من بخندید. به من  که  عاطفه بایسی

برای اولتر  بار تنها به سفر آمده ام. حتما عاطفه وقن  

این »اده استآنطور در اتوبوس حالم بد شد مرا نشانت د

همیشه »و تو رس تاسف تکان داده ای« چرا اینطوریه؟
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حتما وقن   آن مرد صندیل عقب رسش را « همینطور بود. 

پایتر  انداخت و بدون یک خداحافیط  درست رفت و سوار 

تاکیس شد با هم زدید زیر خنده. عاطفه جلوی دهانش را 

و تو پوزخند زده « ای بابا. طفلک» گرفته و گفته

بعد هم وقن  در خانه ای « چوقت ظرافت نداشتهی»ای

غریب کف اتاق در خودم مچاله شده ام با فکر به تو و 

، عاطفه شانه باال انداخته هنوزم بهت »تصمیم برگشت  

همیشه وابسته بود. »تو ب  تفاوت رد شده ای« فکر میکنه. 

 «همیشه

دست انداختم به ساک جمع و جورم و دل و روده اش را 

لن. همه چیر  را باز کردم. لباس ها را چیدم ریختم کف سا

کنار و گفتم که یم مانم. باالخره من هم باید طوری به شما 

بخندم. طوری برایتان شیشیک بکشم و مسخره تان کنم. 

چه کیس گفته من همیشه وابسته بوده ام؟ چه کیس گفته 

از پس خودم بر نیم آیم؟ چرا نیایم؟ از امروز یم خواهم 

وم. یکه و تنها. باید بداب  که بدون تو بودن نه ایرانگرد بش

تنها بد نیست که خوب هم هست. بدون مردی که 

بخواهد لحظه به لحظه ی سفر را هم مثل خانه برنامه 
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د کجا برای  ریزی های شخض اش را پیاده کند. تصمیم بگیر

دیدن خوب است و کجا نیست بدون توجه به درخواست 

سفر با او از قبل هم خسته  های دیگران. بدون مردی که

 ترت یم کرد . 

ون از خانه ام. با احساسم یم جنگم. با نگاه مردم و  حاال بیر

خیایل که دارم. فکر یم کنم همه به من طور بدی نگاه یم 

کنند. قلبم تند یم زند. عرق کرده ام. آنقدر سغ کرده ام 

 محکم راه بروم که عضالت رانم کم آورده است. 

 

ی یک پله ی کاهگیل تا نفس تازه کنم. جابی یم نشینم رو 

دور از دید و رفت و آمد. هوا خوب است، صدای بز و 

گوسفند از دور یم آید، صدای رودخانه ای پر شور و پرنده 

هابی که میان درختان به شکوفه نشسته غوغا کرده اند، اما 

هیچکدام را نیم فهمم. لمس نیم کنم. با خودم در جنگم. 

وش گذاشته ام در جیب مانتو. حتما تا االن گویسی را خام

ها به بهانه ای شوهرها را دور  بچه ها دیوانه شده اند. دخی 

ند  زده اند تا بتوانند با برادرهایشان قرار بگذارند. جلسه بگیر

و فکر کنند که من کجایم. حتما زینب گریه یم کند و رنگ 
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فاطمه پریده است. شاید مصطف  سغ یم کند منطف  

د و آرامشان کند. مویس هم در ذهنش طناب دارم را یم باش

بافد. روشنش یم کنم. ته ذهنم، آن جای تاریک دور از 

س، به مرد صندیل عقب فکر یم کنم که شاید پیایم  دسی 

داده باشد. شاید برایم بیالخ فرستاده و حساب  خندیده 

 اش ندیده 
 
 در زندگ

 
است. احتماال هرگز زب  به این خنیک

مامان فریده »ک پیامک از فاطمه آمده است. است. ی

باید خوشحال باشم. شاید حن  از جا « دیشب زایمان کرد. 

م. وسایلم را جمع کنم و با اولتر  اتوبوس برگردم. با شوف   بی 

مادرانه برسم به بیمارستان و سومتر  نوه ام را در آغوش 

م. باز هم مثل بار اول وقن  اویل به دنیا آمد و حن   بگیر

ویم بغض کنم، اشک بریزم و به جای خایل تو فکر کنم. د

د، فاطمه و بقیه. همه خیال کنیم  مویس هم گریه اش بگیر

چقدر حفره ی فقدان تو بزرگ است . اما اینکارها را نیم 

کنم. برنیم گردم. برای دیدن نوه وقت دارم. حتما حاال 

مویس ترجیح یم دهد مرده باشد تا بخواهد جلوی مادر 

درباره ی نبود من دروغ ببافد. عرق یم ریزد و با  فریده

خودش عهد یم کند قید مرا بزند. خیال کند همانقدر که 
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پدر ندارد مادر هم ندارد. شاید حن  ته دلش فکر کند کاش 

 به جای پدرش من مرده بودم. 

همه ی این فکرها خون به تنم یم ریزد. تا پشت گوش هایم 

د خیال کنند که من گرم یم شود. بچه ها حق ندارن

اثشان  باقیمانده ی پدرشان هستم. من هم دنباله ی میر

هستم که یم توانند بتر  خودشان قسمت کنند. من آن 

احتگاه بتر  رایه نیستم که وقن  از هر جا مانده اند به 
اسی 

اتم هیچ خوششان نیاید. باید عادت  رساغم بیایند و از تغییر

 ین مادر. کنند. به این روند و این شیوه و ا

به فریده زنگ یم زنم. ب  حال جواب یم دهد. من اما 

یک یم گویم. برایش خیر و برکت یم  محکم حرف یم زنم. تی 

خواهم. برای خودش و فرزند جدیدش. نیم خواهم گویسی 

را به مویس بدهد. یا فاطمه و زینب. یم گویم مشتاق دیدن 

 گل روی بچه هستم و تماس را قطع یم کنم. احساس یم

کنم درخت شده ام. درخن  با پوسته ی محکم. یک 

دارکوب بزرگ تنه ام را سوراخ کرده و در دلش تخم 

گذاشته. چهار دارکوب از سوراخ دلم پرواز کرده اند. هر بار 

برگشته اند و نوگ به تنه ام کوبیده اند. حاال اما برای النه 
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های آنها جا ندارم. پوسته ام کلفت شده و قرار است از 

 اول جوانه بزنم. 

از جا بلند یم شود و همتر  که یم خواهم گویسی را در جیبم 

رس بدهم پیامک واریز یم آید. پول سفر با تاکیس تمام و 

ده چهارده ساله که تازه با هورمون  گ سیر  کمال. مثل دخی 

هایش آشنا شده و فهمیده حضور جنس مخالف از آنها 

م یم جوشد. پیام آتشفشان در حال فوران یم سازد، رس دل

سالم خانم. حالتون خوبه؟ من همسفرتون » یم رسد

هستم. محبت کردید هزینه ی تاکیس رو حساب کردید. 

منده شدم واقعا.  ببخشید دیر شد. مشکیل پیش اومد. رسی

 «واریز کردم براتون

حاال من یم خندم. عاطفه لب هایش را به پایتر  تا و پشت 

یم اندازی و احتماال در چشم نازک یم کند. تو ابرو باال 

. به من. به خاتون. به آن زن ب  دست 
سکوت نگاه یم کن 

خواهش یم کنم. »و پای وابسته که چطور دارد یم نویسد

 «قابیل نداشت. ان شا هللا خیر باشه
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و بعد در تمام کوچه باغ ها مثل پری سبک راه یم رود و 

جواب پیامک یم دهد. تا عرص نزدیک غروب. آنقدر که 

 .  واقعا کف پاهایش تاول یم زند. تاول خویسی

 

 #بیست و شش

 

بچه ی قشنیک ست. معصوم و آرام. مثل همه ی بچه ها. 

م و با لبخند نگاهش یم کنم. فریده تمام  بغلش یم گیر

تالشش را یم کند که سکوت مویس و رس سنگین  اش را 

ان کند. حرف یم زند و از در و دیوار قصه یم بافد. از  جی 

ی باز شدن کیسه ی آب تا اتفاقات بیمارستان. بعد لحظه 

انگار خسته شده باشد به بهانه ی شیر دادن به بچه به اتاق 

ون یم دهد و  یم رود. احتماال پشت در بسته نفسش را بیر

 آرزو یم کند من زودتر بروم و این و تمام شود. 

دو روز مسافرت حالم را جا آورده است. آنقدر انرژی گرفته 

این سکوت مویس و رس پایینش با آن عضالت  ام که

منقبض فک و صورت هم نیم تواند حالم را خراب کند. 
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انگار از جهاب  دیگری آمده ام. جهاب  که در آن اتفاق مهیم 

برایم افتاده است. جوان شده ام. برگشته ام به شانزده 

 بدون پدر و قوانتر  خانه. بدون 
 
 . شانزده سالگ

 
سالگ

ای شوهر کردنم. بدون تاهل در حالیکه تصمیم بقیه بر 

 بدون 
 
هنوز حن  آنقدر که باید بالغ نشده ام. شانزده سالگ

تو و تالش ب  حد برای به دست آوردن رضایتت. به شانزده 

 آمده ام که در آن خودم تصمیم گرفته ام به سفر 
 
سالگ

بروم و از اتفاق در راه با مردی آشنا شده ام. به او پیامک 

. داده ام  و جواب گرفته ام. برای ساعت های طوالب 

 که تازه یم خواهم آزمون و خطا کنم و هر 
 
شانزده سالگ

 چه تجربه داشته ام بگذارم در کوزه. 

صبح زود فاطمه به دیدنم آمد. انگار همتر  حاال از خواب  

بیدار شده و فقط چادر را روی رسش انداخته باشد با 

 خواست مطمن رسعت خودش را رسانده بود. شاید یم

به « مامان نصف عمرمون کردید»شود واقعا خودم هستم. 

فاطمه هم لبخند زدم. در واقع برای همه شان لبخند 

سوغاب  آورده ام. مرد صندیل عقب یم گفت بچه ها از 

 .  ات را تقدیمشان کن 
 
آدم توقع دارند که حن  حق زندگ
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حتما دل پری از پرس بزرگش داشت. شاید هم آن دخی  

ک سیر   ده ساله. فرف  نیم کند مهم این است یک رنج مشی 

ی از من و روزگار و بچه هایم  داشتیم حن  اگر او هیچ چیر 

 نداند. 

به مویس نگاه یم کنم و فکر یم کنم اگر همتر  حاال یم 

دانست که مادرش با یک مرد غریبه ارتباط دارد چه یم 

ا کرد؟ اگر یم دانست که با این مرد در یک اتوبوس آشن

شده و کرایه ی تاکیس اش را حساب کرده. اگر یم دانست 

همتر  صبح زود مرد پیام داده که چهارم فروردین تهران 

است و اگر بتوانند همدیگر را ببیند خوب یم شود. حتما 

گردن مادرش را یم زد. اما مهم نیست. دیگر هیچ چیر  مهم 

 نیست. 

کیس   مویس که یم بیند جز من و خودش« شبا یم خوابه؟»

از رس «خوبه»در سالن نیست ناچار یم شود جواب بدهد

سنگین  اش بدم یم آید ویل نیم خواهم اهمیت بدهم. 

ان شا هللا قدمش »حن  نیم خواهم وقت رصفش کنم. 

یم ایستم و چادرم را بریم دارم. مویس « خیر باشه براتون

نگاهم یم کند. اگر اینطور فشار دادن دندان هایش را ادامه 
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بعید نیست بشکنند. با خودش کلنجار یم رود. یم دهد 

خواهد تعارف کند. حرف بزند. سوال جوابم کند . یم 

فهممش. خودم بزرگش کرده ام. تار و پودش را یم شناسم. 

ی بیشی  از همه اینطور آشفته اش کرده  نیم دانم چه چیر 

است؟ اینکه یم خواهم پته ی پدرش را روی آب بریزم؟ 

ونش کردم؟ اینکه ب  خی  به سفر رفته اینکه از خانه ا م بیر

ام و وقت زایمان زنش بر نگشته ام؟ اینکه دیگر مادر 

 مظلومش نیستم؟ 

ون یم آید یف داشته باشید »فریده از اتاق بیر مامان ترسی

نه عزیزم برو » لبخند یم زنم« مویس غذا سفارش میده

احت کن دست به بازویش یم کشم و کارت هدیه را « اسی 

ارم کف دستش. تشکر یم کند. به مویس نگاه یم کند. یم گذ

» منتظر است او هم تشکر کند مویس زیر لب یم لندد

فردا سال » فریده دوباره وسط یم پرد«. دستتون درد نکنه

بعد انگار یادش « تحویله. بمونید مامان دور هم باشیم. 

بیاید که در این ده سال ما همیشه سال تحویل کنار مزار تو 

من که ...نیم تونم بیام » حرفش را یم چرخاند هستیم

آره »میان حرفش یم پرم« امسال. مادرم میگن که.... 
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ستون. البته منم  عزیزم. بچه شیر یم دی نباید بیای قی 

م. خونه ام بمب دسن  را انداخته ام در قفسه ی « نمیر

سینه ی مویس. دستش را پشتش در هم گره یم کند. بعد 

شلوار راحن  اش. بعد دست به ریشش فرو یم برد در جیب 

یم کشد. لب را یم جود. خداحافیط  یم کنم. یم گذارمش 

به همان حال بماند. شاید ییک از همتر  روزها مویس هم 

 باالخره در یک انفجار شخصین  تغییر کند. 

وع نیم کنم.  به هر حال من سال جدیدم را دیگر با تو رسی

ل رفتنت را با غصه کنار مزارت نیم ایستم و یازدهمتر  سا

وع نیم کنم. در خانه هم نیم مانم. در واقع یم خواهم  رسی

هر طور شده خودم را برسانم به مزار عاطفه و منتظر 

رسیدن مادرش بمانم.حتما از راه یم رسد. یازدهمتر  سال را 

وع یم  وع یم کنم و از آن روز، سال اول رسی طور دیگری رسی

 شود. سال اول تولدم. 

∆∆∆ 

 

 هفت#بیست_و_ 
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چند دقیقه دیگر تا سال تحویل مانده است. این وقت ها 

 ام زمان مقدیس بوده. پدر مجبورمان یم کرد 
 
در تمام زندگ

لباس های نو و تمیر  بپوشیم. موهایمان را شانه بزنیم. روی 

دو زانو بنشینیم و در سکوت قرآن بخوانیم. همیشه 

ل اضطراب داشتم. همیشه یم ترسیدم که تا لحظه ی سا

تحویل قران به من نرسد و من هیچ سوره ای نخوانده 

باشم و آن وقت خدا مرا سنگ کند! خدا بدش بیاید و سال 

بدی برایم بچیند. بعدها در خانه ی تو هم همتر  ماجرا 

ادامه داشت با این تفاوت که آن جا قرآن به اولتر  کیس که 

 یم رسید بعد از تو من بودم. و اصال در خانه ی تو تعداد 

قرآن هایمان آنقدر زیاد بود که هیچ کس در اضطراب 

نوبت نیم ماند.  شبیه بازی بچه گانه از اینکه مجبور نبودم 

س در نوبت بمانم خوشحال بودم.    با اسی 

اگر ده سال پیش بود یا شاید یازده سال، دقیقا یکسال قبل 

ی پلو یم داد. همه جا  از آن عید، احتماال خانه بوی سی  

ین  هم آماده  مرتب بود  و حن  کاسه ی آجیل و ظرف شیر
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روی میر  چیده شده بود. آن سال به چه فکر یم کردی؟ 

چه دعابی کردی؟ حتما لحظه ای که چشم هایت را بسن  

و زیر لب با خدا نجوا کردی خواسن  که عاطفه برای 

همیشه بماند. خواسن  هیچوقت روز جدابی نرسد. حول 

ندی که این روزگار زیر و رو شده حالنایت را با این فکر خوا

در اعماق دلت ماندگار باشد. شاید تشکر کردی از خدا که 

طعم ناب عشق را حن  دیر و حن  در میانسایل باالخره به 

تو چشاند. و من؟ من چه دعابی کردم؟ من حن  به ذهنم 

خدایا بچه »نیم رسید که هیچ سال دعاهایم را عوض کنم

دایت کن. خدایا عاقبت به های من رو به راه راست ه

شون کن. خدایا شوهرم و بچه ها رو سالمت نگه دار.  خیر

 فاطمه رو 
 
خدایا کار مویس را درست کن، خدایا زندگ

قشنگ کن، خدایا زینب توی درس هاش موفق باشه، 

و در هیچ « خدایا مصطف  رو به سالمت از بلوغ رد کن. 

نداشتم. دعابی خودم جا نداشتم. خودم به تنهابی معنا 

همه ی اینها که برایشان دعا یم کردم خودم بودم. 

ی همه ی  خوشحایل و خرسندی، سالمن  و عاقبت بخیر

آنها، خوشحایل من بود. سالمن  خودم بود. دعا برای آنها 
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دعا برای خودم بود. حتما تو بعدش به عاطفه عیدی داده 

ارغ ای. ییک از همان روزهابی که از شلوغ  دید و بازدید ها ف

یم شدیم . همانطور که به ما یم دادی. از بتر  صفحات 

ون یم کشیدی و در حالیکه  قرآن اسکناس های نو را بیر

پیشاب  بچه ها را یم بوسیدی به هر کدام ییک یم دادی. مرا 

اما جلوی بچه ها نیم بوسیدی. خوب که بخواهم فکر کنم 

آن سال های آخر در خلوت هم مرا نیم بوسیدی و اگر 

واهم رو راست باشم از اینکه رهایم کرده بودی و در بخ

طلب جسمم نبودی خوشحال بودم. سال بعد، آخرین 

سایل که زنده بودی، دو روز بعد از سال تحویل گفن  باید 

به سفر کاری بروی. یک ماموریت که نیم دانم یک دفعه از 

 که در آن 
 
کجا رس در آورده بود. بعد از سال ها زندگ

 هیچوقت مام
 
ورین  وجود نداشت. فکر یم کنم روی سادگ

من حساب باز کرده بودی. روی ب  رس و زباب  ام. روی 

ام ب  حدی که برایت قائل بودم و امکان نداشت مثل 
احی 

زنان دیگر اسنتطاقت کنم که کدام ماموریت؟ کجا و چرا؟ 

من هر چه یم گفن  قبول یم کردم چون در ذهن من تو 

ی بودی که خطا  .  پیامی  نیم کردی. رفن  و هرگز برنگشن 
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آمدی البته اما رسد و غرق خون. اینهم نتیجه ی ماموریت!  

البته همکارت در این ماموریت چند می  آنطرف تر خوابیده 

 است. 

بهشت شلوغ است. آدم های زیادی یم آیند تا لحظه ی 

وع سال جدید را کنار عزیزان از دست رفته باشند. دور  رسی

دورتر از گلستان عاطفه جاهد. کیفم را زیر ایستاده ام. 

چادر گرفته ام و انگار حامل یک بمب ساعن  باشد منتظرم 

ی شکسته  لحظه ی رها کردنش برسد. باالی رس سنگ قی 

و قدییم ایستاده ام که هیچ کس دور و اطرافش نیست.نیم 

ساعت پیش زب  که منتظرش بودم رسید. زب  که در این دو 

اب و خیالم بوده است.  زل زده ام به سه هفته تمام خو 

مادر عاطفه که نشسته و رس صی  گلدان ها را آب یم دهد. 

ش شبیه زب  که یم شناختم نیست.   هیچ چیر 

اصال شبیه زن چهار سال پیش نیست. آن زب  که از هفت 

روز هفته حداقل پنج روزش پشت در خانه بود. جابی در 

یم شناختنش. بقال و کوچه و خیابانمان. دیگر همسایه ها 

چقال محله. کم کم داشت عضوی از محله مان یم شد. 

حاال اما شبیه یک چین  شکسته و بند زده شده است. 
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شبیه آدیم که قطعات و اعضایش را به زور کنار هم نگه 

ین ترجمه است.   داشته اند. پیر شده و این بهی 

 فکر نیم کردم بیاید. فکر نیم کردم این شانس را داشته

باشم که ببینمش. دو ساعت زودتر آمدم. دور بلوک ها و 

قطعات راه رفتم. به خودم گفتم شاید باید ب  خیال شوم. 

شاید کار درست همتر  است که بچه ها یم گویند. اصال چرا 

باید داغ دل یک مادر را تازه کنم؟ چراغ خاموش شده ی 

ید یک اتفاق را دوباره روشن کنم؟  ده ها بار به خیالم رس

کیس تعقیبم یم کند. شاید مویس. برگشتم و بتر  درخت ها 

را جوییدم. شاید دارم دیوانه یم شوم. همتر  امروز باید هر 

تصمییم دارم عمیل کنم. یا این پاکت های سیگار را به 

 دست مادر عاطفه یم رسانم یا همینجا  دفنشان یم کنم. 

 

چنان یم  اما مادر عاطفه از راه رسید. سنگتر  و آرام. قلبم

ون بیفتد. دورتر  کوبید انگار یم خواهد سینه را پاره کند و بیر

رفتم. باز هم دورتر. از تصور هر نوع برخوردی که توجه 

بقیه را جلب کند یخ زده بودم و هنوز هم این رسما در تمام 

یا »بدنم است. در عتر  حال بدنم رسارس عرق است. 
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درت انجام این کار مقلب القلوب واالبصار... خدایا به من ق

رو بده. خدایا نذار مدیون بمونم. خدایا زندگیم رو بهم 

برگردون. یا محول الحال و االحوال... خدایا این بار رو از 

 .
 
سال تحویل یم شود. « دوشم بردار بذار برگردم به زندگ

 ام نه کنار خانواده بوده ام، نه پای 
 
برای اولتر  بار در زندگ

. نه قرآن د ستم بوده نه چشم هایم را بسته ام. هفت ستر 

 برای خودم دعا کرده ام. برای خاتون. 

یک ها. باید  وع یم شود. تی  دست و روبویس آدم ها رسی

ل برسانم.   بروم. قدم بردارم و باالخره این بار را به می  

ش  فکر یم کنم سایه ام  افتاد روی گلستاب  که برای دخی 

ند. آفتاب چشمش را ساخته که بر یم گردد و نگاهم یم ک

صدایم یم لرزد. دست هایم یم لرزند. حن  « سالم»یم زند. 

گردنم ریز یم لرزد. به چه کیس باید لعنت بفرستم که 

ایطم؟ که به جای آنکه خانم خانه ی خودم  حاالدر این رسی

ایط رقت  وع کنم در چنتر  رسی م را رسی
َ
باشم و در آرامش سال

ی هستم؟   انگیر 

ش یم کند. میان ابروهایش چتر  یم دستش را سایه با چشم

افتد. نیاز به زمان دارد تا بفهمد این غریبه چه کیس ست. 
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زماب  کوتاه که بفهمد غریبه آنقدر ها هم غریبه نیست. 

چتر  بتر  ابروهایش باز یم شود. عضالت صورتش ول یم 

ی شبیه خشم یا ناراحن  عمیق یم دود در  شود. چیر 

بیداد کند. هلم بدهد. صورتش. همتر  حاالست که داد و 

ا را بکشد به رس تا پای خودم و خاندانم.  دشنام و نارس 

حواس مردم را به من جمع کند و زودتر از آنچه انتظار دارم 

 همه ی دنیا با خی  شوند که من بمن  زیر چادر دارم. 

ه و بعد رو گرداندن  اما همه ی اینها به چند ثانیه نگاه خیر

ش. سایه ی من کشیده ختم یم شود. زل یم زند ب ه قی  دخی 

شده تا پای عکس عاطفه. نیم دانم چه باید بگویم. از کجا 

وع کنم. شاید باید کیفم را بگذارم کنار دستش و فرار  رسی

کنم. اتفاقا از ذهنم گذشته است. برای همتر  کیف را خایل 

کرده ام. فقط پاکت های سیگار را جا داده ام یک نوشته 

ام کنار پاکت ها تا اگر به هر طریف  هم از خودم گذاشته 

نتوانستم دهانم را باز کنم و حرف  بزنم این نامه آنچه یم 

خواهم را بگوید. آخرش هم شماره ی تماسم را گذاشته ام. 

برای چه را نیم دانم. شاید خیال کرده ام بعد از این بتوانیم 

 برای هم دوستان خوب  بشویم!! دو زن تنهای داغدار. 
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هانم گلوله شده. پایتر  نیم رود. همه ی آدم های آب در د

بهشت زهرا برایم توده های ابر شده اند. حن  چند دسن  

ی تعارف کنند. زبان به کامم چسبیده.  که جلو آمدند تا چیر 

چرا فکر کردم یم توانم بیایم اینجا و با این زن حرف بزنم؟ 

من  که آن روز صبح ایستاده بودم تا جلوی چشمانم 

ش از طناب آویزان شود. من  که پر کشیدن روح از دخی  

قلب این زن را با چشم دیدم و هیچ نگفتم. ندویدم و زیر 

بال شکسته اش را وقت سقوط نگرفتم. برنگشتم به پرسم 

و آن دم و دستگاه که شش سال در تالش برای بست   این 

پرونده بود با فریاد نگفتم که بس کنند. که چه ارزیسی دارد 

رها. که چرا دورهیم ما اینقدر تلخ و جانکاه است. چرا این کا

خیال کردم یم توانم از این زن حاللیت بخواهم وقن  در 

طول شش سال حن  یکبار دهان باز نکردم و رو به بچه 

هایم نگفتم که پدر شما با این انتقام زنده نیم شود. آبروی 

 در برا
 
بر یک ما برنیم گردد و اصال گور پدر آبرو. یک زندگ

 و دنیابی آرزو در برابر یک کلمه 
اغ؟ یک جواب  مفهوم انی  

ی ب  ارزش؟ یک مادر و سینه ای ماالمال از درد در مقابل 

یک معنا؟ کلمه ای که حاصل تفکر غریبه هاست. 
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پاسخگوی آدم هاییست که هرگز نه یم بینمشان نه یم 

 شناسیم؟ کساب  که یک ماه بعد ما را فراموش یم کنند و به

 رساغ قصه ی بعدی یم روند؟ 

حاال چطور یم خواهم با این زن حرف بزنم. با کدام کلمه 

ای که بتواند حق مطلب را ادا کند. بتواند نشانش بدهد که 

من واقعا پشیمانم. پشیمانم از اینکه پشت پیامی  دروغینم 

ایستادم. از اینکه حن  یکبار خیال نکردم شاید ماجرا واقعا 

 باشد. چیر  دیگری 

حاال حن  از اینکه این زن رس و صدا نیم کند خجالت یم  

کشم. یاد مویس یم افتم که چهلم پدرش این زن را رسوای 

کت کند. دورتر از  خلق کرد. وقن  آمده بود تا در مراسم رسی

همه ایستاده بود. شاید به این امید که خلوت شود و فقط 

و اگر  ما بمانیم. مویس یکدفعه دیدش. به طرفش دوید 

عموها و دابی ها نگرفته بودنش حتما این زن را یم کشت. 

اه گفتنش یادم هست. طوفاب  که به شکل  صدای بد و بیر

یک داغدار به راه انداخت. حاال این زن هیچ نیم گوید. به 

آرایم به پر پر کردن گیل که دستش است ادامه یم دهد و 

د.   حضور مرا نادیده یم گیر
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حاال و نه هیچوقت. مقدر است که این  نه. نیم توانم. نه

رنج تا ابد با من بماند. تنبیه من است. من  که یم توانستم 

کاری بکنم و نکردم. خم یم شوم. کیف از زیر چادرم رس یم 

خورد. رنگش طویس کدر است و از حجم چیدن پاکت 

های سیگار در کنار هم باد کرده است. زیپش را بسته ام. یم 

ار چادرش. پایتر  ییک از گلدان های گذارمش درست کن

ی بگویم. حن  شده یک کلمه. حداقل  بزرگ کاج . باید چیر 

خواهش کنم کیف را بردارد و بداند برای چه اینجا هستم. 

چادر را « ببخشید» اما تنها یک چیر  به زبانم جاری یم شود

جمع یم کنم و بر یم گردم. یم فهمم که نگاهم یم کند. رد 

نجیر شده باشد به پاهایم راه رفتنم را سخت نگاهش انگار ز 

 یم کند. 

یم نشینم در ماشتر  و بالفاصله احساس خال یم کنم. 

 .  احساس تنهابی

 پاکت های سیگارم را از دست داده ام. 

∆∆∆∆ 
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 #بیست_و_هشت

 

چهار روز اول عید بدترین روزهاست. تب یم کنم. مریض 

بچه ها گفته  یم شوم. فشارم یم افتد و تمام روز خوابم. به

ام نیایند تا مریض نشوند. همتر  که کیف را تحویل دادم 

د. تا  ی درونم منتظر بود تا این فروپایسی شکل بگیر انگار چیر 

 باالخره اتفاق بیفتد و او فرصت رشد پیدا کند. 

زینب غذا را پشت در یم گذارد. پشت تلفن ارصار یم کند 

صطف  آب میوه که در را باز کنم تا از من پرستاری کند. م

یم آورد و یم گوید هر وقت کاری داشتم فوری زنگ بزنم. 

فاطمه ثانیه به ثانیه پیام یم دهد. مویس فقط دو بار زنگ 

زده و حالم را پرسیده است. بچه های بیچاره ام. مرد 

صندیل عقب تقریبا هر دو ساعت پیام یم دهد تا از حالم با 

گران حالش را خی  شود. مثل بچه ای مریض که توجه دی

خوب کند ، از این حجم محبت هر لحظه بهی  یم شوم. از 

اینکه یک غریبه یم تواند اینطور نگران حالم باشد یا حن  

 
 
نقشش را بازی کند به وجد یم آیم. انگار هرگز در زندگ
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کیس اینطور نگران من نبوده است. اینطور برای کیس مهم 

م و  نبوده ام. هر بار در جواب پیامش، خوبم ، بهی 

الحمدهللا یم نویسم به خودم ترسی یم زنم که خودم را جمع 

کنم. محکم و مغرور باشم. اصال مردها را نباید در مریض  

زن دخیل کرد . همان حرف های قدییم خانم جانم. اما 

بعد مییل عجیب درونم یم خواهد که این روند همینطور 

یا کساب   ادامه داشته باشد. همینطور مریض بمانم و کیس

 نگرانم باشند. 

هر شب کابوس دیده ام. عتر  هر چهار شب و حن  در 

طول روز. در همه ی خواب ها مادر عاطفه بوده است. 

کیف طویس رنگ بوده است و پاکت های سیگار. یک بار 

گالویز شده ایم، یک بار به دنبالم دویده است ، یک بار 

ار خیس عرق گریه کرده ایم، یک بار کشته شده ام و هر ب

 در حایل که نفس در سینه ام پیچیده از خواب پریده ام. 

شاید این حال تا آخر عمر با من بماند. هیچ بعید نیست. 

این کابوس ها این فکرو خیاالت. این حال تبدار مریض. 

برای هر خطاکاری در این دنیا مجازاب  هست و مجازات من 

 حتما همتر  است. 
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ا قفل کردم. پرده ها را کشیدم. به به خانه که رسیدم درها ر 

خیالم ده دقیقه بیشی  طول نیم کشید تا مردم زیر پنجره ی 

خانه جمع شوند و سنگ بارانم کنند. دور ایستادم. با 

دستاب  آویزان از بدن. حاال چه؟ بعد از این چه یم شد؟ 

چقدر طول یم کشید تا مادر عاطفه به روزنامه ها بگوید؟ 

گزاری ها ب ه پیج های مهم . چند دقیقه ی دیگر رس به خی 

نت واهمه  تیی  اخبار یم شویم؟ از فکر چک کردن اینی 

وع شد.  داشتم. یک هراس واقغ. و از همانجا درد گلو رسی

تب به آرایم پا به تنم گذاشت و مثل کویه که از کوه 

بودنش خسته باشد فرو افتادم. هر بار بچه ها زنگ زدند 

خی  بدهند ما دوباره بر رس زبان ها خیال کردم حاالست که 

آمده ایم. فحش بدهند گریه کنند و بگویند تا ابد از من 

ارند. هرگز نیم خواهند مرا ببینند و من باید در همتر   بیر 

م. اما هیچ کس خی  تازه ای نیاورد. ما  بیماری و تنهابی بمیر

هنوز همانیم. هنوز دفن شده ایم در اعماق اقیانوس ژرف 

ها.   خی 

ده، شاید درش را باز نکرده ،  شاید مادر عاطفه کیف را نی 

شاید دیده و مستقیم به سطل زیاله ریخته، شاید حالش با 
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دیدنشان بدتر شده ، شاید زن بیچاره در تنهابی با یادآوری 

هابی که دیده در تنهابی سکته کرده باشد، 
دوباره ی چیر 

ا شاید.... یعن  حرف هایم را نخوانده؟ آن نامه ر 

حدود بیست روز پیش وقن  مشغول اسباب »بازنکرده

کیسی بودم ته انبار این پاکت های سیگار و نامه های 

داخلش رو پیدا کردم. همه رو خوندم. ده سال گذشته و 

فهمیدم حقیقت بعد از ده سال روحم رو تکه پاره کرده. 

خانم جاهد من نیم دونستم. و این کلمات که در عتر  

 روی کاغذ م
 
یان هر کدوم مثل خنجر در قلب من سادگ

میچرخن. من تا آخرین لحظه خیال یم کردم عاطفه دروغ 

میگه و هیچ رابطه ای در کار نبوده. اما این نامه ها... هیچ 

 رو به 
 
ی نیم تونه اتفاقات افتاده رو درست کنه. زندگ چیر 

شما برگردونه. فقط یم خواستم بدونید که من متاسفم و 

ت روز پیش دنبالتون یم گشتم .یم پشیمونم. از بیس

خواستم بدونید که من حقیقت رو فهمیدم هر چند دیر. 

هر چند ب  فایده. این نامه ها را به شما یم سپارم. از نظر 

من هیچ اشکایل نداره اگر شما بخواید به همه بگید که یح  

پیش اومده. اگر همه ی دنیا بفهمن. شما مختارید. هیچ 
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مق تاسف من رو نشون بده. لطفا کلمه ای نیم تونه ع

 «حاللم کنید. این شماره تماس من هست. 

حتما دیده و پاره کرده. فحش داده نفرین کرده. حق دارد. 

حق دارد. تا پایان عمر همه ی حق ها با اوست. من هم تا 

. در  ابد به همتر  حال میمانم. همینطور منتظر یک خی 

م. در همتر  اضطراب. همتر   . همتر  حال یم میر
 

  آشفتیک

 

زل زده ام به سقف. مرد صندیل عقب گفته که امروز به 

 
 
تهران یم آید . دخی  و پرسش با مادربزرگشان کرمان زندگ

یم کنند اما خودش ساکن تهران است. در واقع اینجا کار یم 

 
 
کند و مدام در رفت و آمد است. حاال تقریبا همه ی زندگ

هابی که یم 
خواسته من بدانم اش را یم دانم. همه ی چیر 

ی جز بیوه بودن خودم و اسمم  بدون اینکه من هیچ چیر 

گفته باشم. و البته چهار فرزندم. با اینحال خیال یم کنم 

همه چیر  را گفته ام. همه ی من همتر  است. چیر  دیگری 

برای گفت   نمانده است. از عالیقم بگویم؟ از تفریحات مد 

مد دارم؟ از خط نظرم؟ از آدم هابی که با آنها رفت و آ

 فکری ام؟
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به دنده یم چرخم. خواسته همدیگر را ببینیم. گفته مهم 

نیست اگر مریض باشم. اما برای من دیدار ترجمه نشده 

است. شبیه فیلیم هستم که تا همتر  جا بیشی  زیر نویس 

نشده است. حن  همتر  هم عجیب است. تا همتر  جا هم 

هر بار سغ یم عجیب است. من وارد یک رابطه شده ام و 

ی  کنم عمیق فکر کنم ته دلم یم جوشد. چطور چنتر  چیر 

ممکن است؟ من با عروس و داماد و نوه، در آستانه ی 

، چطور توانسته ام وارد رابطه با مردی غریب 
 
پنجاه سالگ

بشوم؟ بعدش چه؟ قرار است چه شود؟ هر بار با هم 

م. حرف زده ایم فکر کرده ام که خب دیگر باید تمامش کن

باید بگویم که آدمش نیستم اما دلم مبارزه یم کند. انگار دو 

آدم جدا باشیم. من و دلم. او این رابطه را یم خواهد. این 

. اما من در ترس هایم 
 
آشنابی را. این قسمت جدید زندگ

مانده ام. در فکرها یم. من هنوز زنداب  قواعد و قوانین  

توانم قرار  هستم که برایم ساخته اند. هیچ وقت نیم

بگذارم. نیم توانم تصورش را بکنم که با او در خیابان ها 

قدم بزنم هر چقدر هم که دلم این را بخواهد. دلم یک مرد 

بخواهد. قدم زدن کنار جسیم متفاوت. شنیدن صدابی 
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و بخش. دلم حرارت تن  را بخواهد که  متفاوت. گرم و نیر

طالب  یم تواند مرا در خودش ذوب کند. هر چقدر هم

 باشم در نهایت زنداب  ام. 

گویسی ام زیر بالش صدا یم دهد پیامیک آمده است. احتماال 

ه؟ هنوزم نیم خواین برید »از فاطمه مامان حالتون بهی 

؟ مامان من نیم ساعت دیگه غذا رو » شاید از زینب« دکی 

« میارم. ماسک زدم در رو باز کنید یک دقیقه فقط بیام تو

حن  « مان تبتون قطع شد؟ما» یا شاید مصطف  

مرد صندیل عقب «. اگر کاری داشتید زنگ بزنید»مویس

هم یم تواند باشد. حاال باید رسیده باشد تهران. دست یم 

برم زیر بالش. یک شماره ی ناشناس. و بعد همه ی 

سالم. جاهد هستم. یم »فکرهایم نقش بر آب یم شود

ی هست که باید نشونتون ب دم. این خواستم ببینمتون. چیر 

احساس یم کنم در اعماق یک سیایه « آدرس خونه ست

 ب  انتها به آرایم فرو یم روم. تارییک و تارییک. 

∆∆∆ 

 

 #بیست_و_نه
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فکر کردم که احتماال بر نیم گردم. به خانه نگاه کردم. به 

ی که همیشه آرزویش را داشتم. خانه  خانه ی جدید. چیر 

. به مبل ها زل زدم. به  خانه. به وسایل. به ی آپارتماب  آشی  

سایه ی خودم که به آرایم در حرکت بود. به زب  که قرار 

د. اما حاال داشت یم رفت بر  بود در این خانه آرامش بگیر

 رس قراری که ممکن بود برگشن  نداشته باشد. 

ساده بود. مادر عاطفه مرا به خانه اش دعوت یم کرد و 

بچه هایم نگفته خییل راحت رس به نیستم یم کرد. من به 

بودم چه کرده ام و کجا یم روم و آنها حداقل مدب  طول یم 

کشید تا بفهمند چه شده است و شاید اصال هم نخواهند 

ی کنند. خب شاید به زودی یکدیگر را ببینیم. بعد از  پیگیر

ده سال. شاید من هم بیایم کنار تو و عاطفه و آن وقت 

  گذرد نگاه کنیم. سه تابی از آن باال به همه ی آنچه یم

 مردن. آدم 
 
 اش را دارم. آمادگ

 
در خانه را بستم. آمادگ

وقن  مریض است به مرگ نزدیک تر است و من با هر 

قدیم که بریم دارم این فاصله را کمی  یم کنم. تبم بیشی  
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شده و ته گلویم از یک سوزش ساده به گر گرفت   در آتش 

و از فشار تبدیل شده است. ریه هایم جمع شده اند 

ی یم  اضطراب نفس هایم نصفه نیمه یم آیند. چه چیر 

ی برای نشان دادن هست؟  خواهد نشانم بدهد؟ اصال چیر 

به خیال خودش برایم تله چیده. او هم حق انتقام دارد. اما 

چرا از من؟ من کجای این ماجرا هستم؟ باشد اگر قرار 

است آتش خشمش اینطور فروکش کند بگذار بکند. بهی  

 ز آن است که بخواهد به بچه هایم آسین  برساند. ا

به بچه ها فکر یم کنم. دوباره هر کدامشان را در جایگاه 

عزادار تصور یم کنم. خدا کند برایشان زود بگذرد. ساده 

 بگذرد. 

 ندارد. یک 
 
آدرس را راحت پیدا یم کنم. هیچ پیچیدگ

ساعت بعد درست جلوی خانه ام. در کرم رنگ. یک خانه 

 حیاط دار. ی 

مرد صندیل عقب پیام داده و حالم را پرسیده است. گفته 

رسیده به تهران و اگر بتوانم برای شب وعده بگذارم عایل 

است. انگار از جهاب  دیگر پیام داده. از جهاب  که تا ییک دو 

ساعت پیش من هم به آن تعلق داشتم اما حاال همه چیر  
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نباید وارد این رابطه  ب  نهایت غریبه به نظر یم رسد. شاید 

یم شدم. حاال چه کیس یم خواهد به این فلک زده بگوید 

که من مرده ام؟ البته اگر خییل برایش اهمیت داشه باشد. 

د یم   جواب  نیم گیر
نهایتا چند روز دیگر پیام یم دهد و وقن 

 فهمد که احتماال رس کار بوده است. 

م حتما ش ماره ام را چک فرمان را محکم گرفته ام. اگر بمیر

یم کنند. لیست پیام ها و تماس ها. مثل کاری که در 

تحقیقات برای تو کردند. بچه ها این شماره ی غریب را 

 من بوده است 
 
پیدا یم کنند و وقن  بفهمند مردی در زندگ

آنهم تنها به اندازه ی یک هفته، دیوانه یم شوند. به جهنم. 

جابی برخورد؟ اصال مگر ما که بعد از تو دیوانه شدیم به 

خود تو فهمیدی که ما تا چه اندازه به جنون نزدیک 

شدیم؟ نه. تو رفته بودی و دیگر هیچ چیر  برایت فرف  نیم 

م به هر شکیل اهمین  نیم دهم بچه  کرد. من هم اگر بمیر

ها چه یم خواهند بفهمند. اصال بفهمند. بفهمند که 

 داشت. 
 
 مادرشان هم حق زندگ

یم رود. یم خواهم جواب پیامش را  دستم سمت گویسی 

بدهم. فکر یم کنم که این یم تواند آخرین پیامم باشد. رس 
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اگر زنده موندم »نج  برای پلیس. چقدر هیجان انگیر  ! 

خنده ی شیطاب  یم نشیند « یک زمان بهی  یم بینمتان. 

روی لب هایم. حتما بعدها پلیس خیال یم کند که من یم 

مردنم. خی  داشته ام کجا یم روم و دانسته ام در رسازیری 

چه بالبی قرار است رسم بیاید. داستان برایشان جنابی تر یم 

شود. گره ها بیشی  یم شوند و مرد صندیل عقب باید 

جوابگو باشد. حتما مویس یک سییل خرجش یم کند. 

بزرگی  و کوچکی  حایل اش نیست. به قول خودش پای 

یم فهمد. فاطمه به نحس آبرو که وسط باشد هیچ چیر  ن

خودش یم پیچد که حاال شوهرش چه فکر یم کند. خانواده 

ی شوهرش. زینب شوکه شده و مصطف  رسش پایتر  

است. چقدر یم تواند سخت باشد که پدر و مادرت هر دو 

 به قتل برسند. آنهم با کیل حرف و حدیث. 

مرد صندیل عقب جواب یم دهد اما من دیگر گویسی را هل 

کیف. پیاده شده ام و به سمت قتلگاهم یم روم. داده ام ته  

ته تهش « انقدر جون دوست بودی؟»به خودم ترسی یم زنم

مردن است دیگر. اینهمه اضطراب برای چیست. اما دست 
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خودم نیست. زانوهایم خایل یم شوند. بدنم یم لرزد و تن 

 تبدارم انگار در آتش است. 

قدییم آیفون « کیه؟» صدابی از پشت آیفون یم آید

است. تصویر مرا ندارد اما من از صدا یم شناسمش. مادر 

عاطفه است. صدای همان زب  که جلوی پای من روزی 

ش را از دستان ناتوان من پس  زمتر  یم افتاد تا جان دخی 

د.  باید خودم را معرف  یم کردم. فامیلم. اسمم. « منم»بگیر

منم زن مقتول. منم بیوه ی مقتول. منم همرس اول »

تان. منم زن حامل م تان. منم مادر قاتل دخی  عشوق دخی 

 « پاکت های سیگار. منم.... 

 ام 
 
در باز یم شود. بدون هیچ کالم اضافه ای. باید با زندگ

خداحافیط  کنم. در ساعات بعدی هیچ معلوم نیست 

 داستان چطور پیش برود. 

 

حیاط کوچک و جمع و جوری ست. باغچه ی کوچیک دارد 

و چند پله و یک ایوان. ایوان و زب  که ایستاده رو به من. 

نگاهم یم کند. انگار از اعماق جهنم. باید بهم سالم کنیم. 
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ی به دهان های گس شده مان نیم آید. هر دو  اما هیچ چیر 

 نجات یافتگان عمق یک حادثه ایم. 

 رسم نگاهش را حس یم کنم. سنگتر  و پایتر  پله ها که یم

خب باالخره آدم « بیاید تو» رسد. بالخره دهان باز یم کند

ش را کشته اند بفرمایید یا  به تیر و طایفه ی کساب  که دخی 

 خوش آمدید نیم گوید. 

خانه بوی عجین  یم دهد. آقدر که من با بین  گرفته 

. بوی
 
 و غم. بوی ماندگ

 
زب  که  حسش یم کنم. بوی کهنیک

در گذشته مانده است. دفن شده است. در و دیوار خانه پر 

 تا بزرگسایل. آنقدر 
 

از عکس های عاطفه است. از بچیک

زیادندن که خیال یم کنم در دریابی از عاطفه در حال غرق 

حواسم از عکس ها « اگر گرمه خاموشش کنم»شدنم. 

گرفته یم شود. به دنبال مسیر اشاره اش یم رسم به 

ینه ای که کنج خانه با شعله ای کم یم سوزد. حتما شوم

هنوز رسدش است. طبیغ است. به نظر نیم رسد هرگز 

بهاری به این خانه رسیده باشد. انگار همیشه زمستان بوده 

وقن  حرف یم « نه..خوبه»است. دهانم به زور باز یم شود

زنم انگار دسته ای خار در گلویم تنیده که با هر کلمه بیشی  
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رو یم رود. باید یم گفتم من تب دارم، بیمارم و نیاز به ف

هوای تازه دارم اما تنها به دو کلمه ی قرض  اکتفا کردم. با 

دست به ییک از مبل های قدییم اش اشاره یم کند. انگار 

خانه تاریک است یا من چنتر  حیس دارم. حاال حن  رسما را 

مرم یم حس یم کنم. تب دارم اما لرزی خفیف از ستون ک

 گذرد. یم نشینم. 

خانه یم رود. با عاطفه تنها یم مانم. با  مادر عاطفه به آشی  

کرور کرور عاطفه در سایزهای مختلف. عاطفه های 

. عاطفه های دانشجو. عاطفه ی پرستار. با تمام  دبستاب 

 آن لبخندهای امیدوار. چشم های روشن پر فروغ. 

ری یم گردم تا با یک لحظه چشمم را یم بندم. به دنبال ذک

ی پیدا نیم کنم. مشوشم. گم  گفتنش آرام شوم اما هیچ چیر 

شده ام و رس از جابی در آورده ام که خییل ب  ربط است. 

ی برایم  دوست دارم بگویم که پذیرابی الزم نیست. لطفا چیر 

ی که یم خواهد نشان بدهد  نیاورد. حرفش را بزند. چیر 

  شوم. بیاورد و بگذارد بروم. دارم خفه یم

چشمم یم افتد به کیف طویس رنگم کنار پایه ی ییک از مبل 

ها. قلبم فرو یم ریزد. پاکت های سیگارم. چه حایل شده 
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مادرش وقن  آن ها را دیده؟ لحظه ای که زیپ کیف را باز 

کرده و چشمش افتاده به پاکت های سیگاری که مرتب 

وهای خایل و قدییم.  حتما  کنار هم چیده شده اند. مارلی 

خیال کرده مسخره اش کرده ام؟ نکند اصال بازشان نکرده 

باشد؟ نکند ندیده نامه ها را؟ باید برایش توضیح بدهم. 

ون یم آید. رسم را بلند  خانه بیر صدای قدم هایش از آشی  

یم کنم تا بدون فکر توضیج بدهم اما خشک یم شوم. 

 عضالتم دیگر همکاری نیم کنند. حن  استخوان هایم. 

ادر عاطفه با سین  در دست یم آید. روی سین  پاکت م

های سیگار مثل یک هرم روی هم چیده شده اند. مرتب و 

. بعد به  منظم. خم یم شود و سین  را یم گذارد روی میر 

آرایم روی مبل رو به روبی فرود یم آید. نگاه من مانده روی 

وع یم شود. با یک پذیرابی  پاکت ها. پس بازی اینطور رسی

ی ست که کا اغ. تعداد پاکت ها  اما بیشی  از چیر  مال انی  

من داشتم. حن  سالمی  از آنها هستند. له نشده اند و پاره و 

 زخیم هم نیستند. 

رسما در تنم بیشی  شده است. دندان هایم آرام به رقص در 

آمده اند. صدای مادر عاطفه را انگار از جابی دور یم 
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در رس گیج و « عاطفه ستاینا پاکت های نامه ی » شنوم

منگم طول یم کشد تا کلمات معنایشان را پیدا کنند. 

احتماال زشت است اگر دست رد به این پذیرابی بزنم. باید 

بردارم. تشکر کنم. بگویم چرا زحمت کشیدید قصدمان 

دورهیم بود. تکیه بدهم. پا روی پا بیندازم و همینطور که 

سم. پاکت سیگار را یم نوشم از روز و ا  حوالش بی 

دستم جلو یم رود. یم لرزد. به شکل مضحیک. انگار دست 

 با آن پارکینسون 
 
خانم جانم باشد در روزهای آخر زندگ

وحیسی که یکدفعه حمله کرد. حاال کدام را بردارم؟ کدام 

ین تر است؟ کدام آبدارتر به نظر یم  درشت تر و شیر

 رسد؟کدام یم تواند گلویم را خنک کند؟ 

ا باز یم کنم. یک کاغذ تا شده داخلش است. کیس پاکت ر 

« آخ جون یه نامه ی دیگه»ته دلم از خویسی جیغ یم کشد

ون یم کشد. شبیه نامه های  دست های لرزانم کاغذ را بیر

دیگر نیست. کاغذش فرق دارد. تاهایش هم منظم تر 

 است. بازش یم کنم. 

رسول، رسول، رسول من. رسول خوب من. پیامی  بشارت »

 و هسن  من. د
 
هنده ی روزهای خویسی ام. پیام آور زندگ
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عیسای معجزه گرم. دم عمیق تو مرا زنده کرد. برای اولتر  

 را چشیدم. مثل جنین  که پا به دنیا یم گذارد منتها 
 
بار زندگ

 .  «نه با اشک که با لبخند. که با قلن  رسشار از خویسی

دم روحم. خایل شده ام. انگار جسمم را جا گذاشته ام و خو 

رویح سبک که یم تواند به آرایم پرواز کند. تمام بدنم از 

 تیه شده است. صدای مادر عاطفه را یم 
 
حس زندگ

اینا نامه های سال اوله. بقیه سال دوم و ...ردیف »شنوم

 «آخر روزای آخره

 

 . نگاهش یم کنم. نگاهم یم کند. همانطور رسد و سنگتر 

. انگار پرت شده ام به بیست روز پی ش. شاید هم بیشی 

درست به آن روزی که کارتن وسایلت را بلند کردم و پاکت 

ها پخش زمتر  شد. به همان لحظه ی متشنج یافت   

 حقیقت. به همان درد گزنده. به سوزش وسیع قلبم. 

یه روز اومد خونه گفت با یه آقابی آشنا شده که مرد »

شبیه شنیدن قصه های خانم جانم است. در « خوبیه. 

خرین لحظاب  که خواب در برم یم گرفت و تمام تالشم آ
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برای بیدار ماندن نقش بر آب یم شد. قصه تبدیل یم شد 

 به دنیابی از اصوات گرم و دلپذیر و بعد ناپدید یم شد. 

گفت...زنش چند سالیه مرده و بچه هاش هم ازدواج »

من مرده ام. در این داستان که خانم جان انتخاب « کردن. 

ن زب  مرده ام. قصه ی جدیدی است. باید تمام کرده م

تالشم را بکنم تا بیدار بمانم. این ییک را نیم توانم از دست 

بدهم و صبح به دنبال خانم جان یا خواهر و برادرم بدوم 

 که مابف  اش را تعریف کنند. 

فکر کردم خب...از این پرس بچه های یه القبابی که »

ه.  حداقل دنیا دیده ست. همیشه دور و برش بودن بهی 

هواش رو داره. دیدم همش گویسی دستش نیست. دم به 

ون نیست گفتم پس حتما...قصدش ازدواجه.  دقیقه بیر

ی نشد. اوایل  اهل بچه بازی نیست. یه سال دوسال...خی 

حالش خییل خوب بود. از این رو به اون رو شده بود. تو 

و وقن  خونه زیاد اهل حرف زدن نبود. رسش به کارش بود 

هم میومد یم خوابید اما روحیه ش عوض شده بود. یم 

ون. نذر کردم این مرد  گفت یم خندید. من رو یم برد بیر

باهاش بمونه. حالش همینطور بمونه. سال بعد همه چیر  

https://t.me/VipRoman


 منیرکاظمی
 

EXCHANGE GROUP کاری از 

عوض شد. یه روز اومد ...بدون مقدمه گفت صیغه 

کردیم. گفتم بهش مگه نیم خواست بیاد خواستگاری؟ 

ی همینطوری گفته  گفت مومنه اهل خداست یه چیر 

بخونم که محرم بشیم. خواستگاری هم گفته یکسال دیگه. 

چند روز بعد اومد صورتش خیس اشک و حال خراب. 

ی شده. پاپیچش شدم یح  شده گفت  گفتم حتما یه چیر 

 «حامله ام

گفته بودند خاک زیادی روی ورق خایل قرص اورژانیس 

یم توانسته مال اتفاق نشسته بوده و زیر تخت پیدا شده. ن

شما باشد و شاید مربوط به مستاجر قبیل ویال بوده. آن 

لحظه دلم گرم شده بود. خوشحال شده بودم. دلم یم 

خواست یم توانستم از هر چه گرد و غبار است تشکر کنم 

 . تو اهل این حرف ها نبودی! 

گفت که رسول گفته باید بندازی. گفتم مگه نیم »

...امروز خواست بیاد  خواستگاری. خب بگو بیاد همتر 

فردا. جهازت هم...آماده ست. برید رس...زندگیتون. جیغ 

زد. داد زد. گفت رسول زن داره. چهار تا...بچه داره. 
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ه. گفته اگه نندازی ولت  خودش...آدم مهمیه...آبروش میر

م  «یم کنم میر

چه قصه ای. آفرین به خانم جانم با این انتخابش. قصه 

اینطور باشد. تا گ شنگول و منگول. تا گ حسن کچل باید 

و نمیک. تا گ دیو و پری . ببتر  خانم جان. ببتر  این قصه ها 

ند. نه فقط امشب که برای  خواب را از چشم آدم یم گیر

 شب های بعدی و بعدی. 

م داشت » دنیا...خراب شد روی ...رسم. به خیالم دخی 

اون همش... خوشبخت یم شد. بچه رو انداخت. بعد 

 . حالش خراب بود. شش ماه هفت ماه همش دعوا داشت  

بهش یم گفتم که  باید تمومش کنه یم گفت نیم تونم. یم 

گفت میاد دم بیمارستان بال در میارم.  این...پاکت ها رو... 

با هم قرار گذاشته بودن یه جابی بتر  شمشادهای پشت 

اطفه ساخته بیمارستان میذاشت   تا اون ییک بیاد برداره. ع

بود. به خیالش خییل...خاص و جدید بود.  یم گفت رسول 

م خونه. تا این آخری ها که بحثشون  گفته من نیم تونم بی 

شد عاطفه پاکت های نامه ها رو برد بهش داد گفته بود یا 

بی  خونه یا بریز تو جوب. بعد نوشته های خودش رو جدا 
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م یه بخونم و کرده بود آورده بود خونه. یم گفت یم خوا

برای خریت خودم اشک بریزم. دو سه هفته ای روحیه اش 

خییل خراب بود تا اینکه یه شب اومد گفت...رسول گفته 

 «بریم سفر با هم. 

باید شومینه را زیاد کند. این خانه بیش از حد رسد است. 

عکس های عاطفه دارند تمام گرمای خانه را یم کشند. 

 استخوان هایم یم لرزند.  دندان های من بهم یم خورند. 

من باف  این قصه را خودم یم دانم. هر چند طور دیگری 

شنیده ام اما یم دانم. اصلش را حاال یم دانم. رسول حرف 

ازدواج را پس زده. جنگ و دعوا باال گرفته. عاطفه طلبش را 

ده به   از دست داده و دل سی 
 
خواسته. دو سال زندگ

که با بچه ای پر و بعد خایل   خواب و خیال را خواسته. دیل

 شده. گالویز شده اند و بعد... 

خیال یم کنم که مادر عاطفه هم بلد « من...یم دونستم»

نیست درست داستان بگوید. این جمله را باید اول قصه یم 

گفت. انگار هیچکس در این دنیا قصه گفت   بلد نیست. 

ونش بیارم» . خییل...تالش کردم که...از این رابطه بیر

سم پس آنهمه دروغ در سال های « ویل...نشد.  باید بی 
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دادگاه چه بود؟ آن همه طرفداری از عاطفه آنهمه...اما 

چه سودی دارد؟ هر دوی ما زخم این قصه تا استخوان 

 هایمان رفته است. 

 

انگار فکرم را خوانده باشد زل یم زند به چشم هایم و یم 

مر هم یم کردم. من از بچم دفاع کردم. تا...آخر ع» گوید

تنم از این فکر یخ « شما هم بودی...همتر  کار رو یم کردی

یم زند. بند بند وجودم در یم رود. اگر زینب بود؟ اگر 

فاطمه بود؟حن  پرسها. واقعیت کجای قصه ای ست که 

در آن جگر گوشه ات تا طناب دار چند قدم فاصله دارد؟ 

، کوچک یا بزرگ ، جان گور پدر حقیقت وقن  هر دروغ 

بچه ات را نجات یم دهد. گور پدر هزاران خانواده ی دیگر. 

 هزاران آبروی دیگر. 

چند بار خواستم »زل یم زند به پاکت های سیگار

رس تکان یم دهد. از اعماق ناامیدی « بریزمشون دور اما... 

. دست یم برد کنار مبل و کیف طویس ام را  و پشیماب 

ید. این اینا »برمیدارد. میگذارد روی میر   رو ...بی 
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داستان...تموم شده. من خیال ندارم از اول بازش کنم و 

 «...به کیس بگم. شما هم...عذاب وجدان نداشته باشید. 

به کیفم نگاه یم کنم. به آنهمه پاکت نامه که روزگاری خانه 

ی بگویم. شاید  ی دو عاشق بوده است. من هم باید چیر 

م باز شود. مادر وقتش رسیده جمله ای بگویم کاش دهان

عاطفه نگاهم یم کند. نگاهش یم کنم و باالخره جمله ای ب  

 «اینجا...خییل رسده»ربط یم گویم

انگار دو زن دیوانه باشیم که خوب بلدیم ادای عاقل ها را 

در بیاوریم بهم نگاه یم کنیم. مادر عاطفه بلند یم شود و 

پاکت کیم شعله ی شومینه را زیاد یم کند. با دستم سین  

خونتون...رسده. » ها و کیف را همزمان به جلو هل یم دهم

مه.گرمتون میکنه یم ایستم. چادرم را با دست یم « اینا هیر 

م. به پاکت ها نگاه یم کنم . رسم ریز تکان یم خورد » گیر

از میان عکس های عاطفه که حاال انگار « بسوزونیدشون

کنم و ناگهان همه مغموم و خسته اند یم گذرم. در را باز یم  

 نشسته پشت درها 
 
انگار گرما به تنم هجوم یم آورد. زندگ

از نوک انگشتان به پوستم حمله یم کند. پله ها را پایتر  یم 

روم. خداحافیط  نیم کنیم تنها لحظه ای دیگر به هم نگاه 
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یم کنیم. مثل دو بچه که مادربزرگ را در حال قصه گفت   

ده اند تا نقش قصه را در خوابانده اند و خودشان بیدار مان

تاق اتاق دوباره و دوباره بسازند. قصه ای که فراموش نیم 

 کنند. 

وز شده.آنقدر زیاد  باید بروم بیمارستان. باالخره مریض  پیر

شده که احساس یم کنم خودم هزاران خاتون شده ام که 

نیم توانم در خیابان جمع و جورشان کنم. باید دارو بخورم. 

. باید ببینم امروز چند پن  سیلتر  بز 
 
نم و برگردم به زندگ

شنبه است و باشگاه در ایام عید باز است یا نه. رسیدم 

خانه باید دسن  به رس و روی خانه بکشم. بچه ها هنوز 

 دیدنم نیامده اند. 

یم نشینم روی صندیل انتظار. به شماره ی ویزیتم نگاه یم  

 یماران. کنم. حداقل یکساعت در انتظارم با جمعیت ب

ون یم آورم. مرد صندیل عقب نوشته » گویسی را از کیفم بیر

؟ به جمله اش نگاه یم کنم. بعد آدرس « هنوز نرفتید دکی 

 جابی که نشسته ام برایش یم فرستم. 
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 تمام شد
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