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دستم انگشت هام رو به گز  یتو نیسنگ یها لونینا 

 یها رو تو کیپالست ینیسنگ یگز انداخته بود ، کم

 یتظرنگاه من ابونیدستم جابه جا کردم و به طول خ

شد که به بابا زنگ زده بودم  یم یقیانداختم ،  دقا

نفر  کی نیسنگ یبود ، نگاه ها دهیهنوز نرس یول

، پسر  گردوندمکردم ، آروم سر بر یرو حس م

بود که نگاهش زوم من و دستهام شده بود ،   یجوون

و نگاهم دوباره به انتظار بابا  دمیکش ینفس حرص



 ریکرده ، ز رید درنقینشست ، مگه چقدر راهه که ا

زدم یغر م نطوریلب هم   

رو بده من شما  دتیخر یخانم خوشکله پاکت ها -

یش یخسته م   

 دمیاز جا پر دیچیکه تو گوشم پ یمردونه ا یصدا با

بود که به  ینگاهش کردم ، همون جوون دهیو ترس

 من زل زده بود

خواستم بترسونمت ینم -   

رو دراز کرد دستهاش  

گهشون دارمبده من برات ن -  

، صدام  دمیدستام رو عقب کش دهیاراده و ترس بدون

گره کرده گفتم یرو خشن کردم و با اخم ها  

دیمزاحم نش دیبر دییآقا بفرما  -  

ستادیا صاف  

خوام کمکت کنم یفقط م ستیقصدم مزاحمت ن -   

همون لحن ادامه دادم با  



 من کمک الزم ندارم -

رفت و برگشت ابونیبه طرف خ نگاهش  

رمیبگ یبرات تاکس یخوا یم -  

و قاطع گفتم محکم   

دنبالم ادینه ! بابا داره م -   

،  ستادیگفت و دوباره چند قدم عقب تر ا یاوهوم

هدف چند قدم جلوتر رفتم  یداد ، ب ینگاهش آزارم م

دور بشم  ، همش  دشید یاز نقطه  دیشا ستادمیو ا

 کرده ، که ریکردم که چرا بابا د یلب غر غر م ریز

شروع به  یزد و بارون بهار یآسمون رعد وبرق

کرد دنیبار  

شدو  دهیکش نییبه پا یو ناراحت یدیهام از نا ام شانه

 سرم رو به آسمون بلند شد

چه وقت بارون اومدن بود ؟ نیآخه خدا جون ا -  

نبود  ییجا چیانداختم ه یبه دور وبرم نگاه مستاصل

 نقدریهم اکه از گزند بارون در امان بمونم ، بارون 



 یعکس العمل چیه گهیکه د دیبار یوقفه م یتند وب

 یبود که اون جوون نیچاره ساز نبود ، تنها ُحسنش ا

داده بود ، نفس  یکه بهم زل زده بود رو فرار

منتظر بابا شدم  دهیکشو مثل موش آب  دمیکش یراحت

 نیزم نقدریا گهیآزرد د یرو م کرمیپ یفی، لرز خف

استراحت به دستهام هم  یبرا یشده بود که حت سیخ

 کدفعهیبذارم ،  نیزم یها رو رو لونیتونستم نا ینم

نگاهم  زهیر یبارون رو سرم نم گهیاحساس کردم د

 یباال یچتر دمیکه باال سرم رفت با کمال تعجب د

 یظیکرده ، سرم که برگشت ، عطر غل علمسرم قد 

 دمید یفضا یمردانه ا ی نهیوس دیچیمشامم پ یتو

کرد ، نگاهم که باال رفت دوباره خود اون رو پر 

مردمک چشمهام  یتو رشیپسر بود که تصو

 نیتر کینزد یکرده بود ، اخم کرده تو دایانعکاس پ

رفته بود  یعنیبود ،  ستادهیحالت  ممکن به من ا

کرده بود ، هینشدن من چتر ته سیخ یوبرا  

بود؟ یک گهید نیا   

گوشم نشست یتو شیطلبکارو شاک لحن  



 ینجوریا رمیبگ یبرات تاکس یاگه گذاشته بود -

یشد ینم سیبارون خ ریز  !  

وبا  ینجوریو نگاهش شدم ،  چرا منو ا ریتصو مات

داد ، انگار سال هاست  یلحن مخاطب قرار م نیا

شناسه یمنو م  ! 

منم گره کور  یبه خودم اومدم و ابروها یا لحظه

به نگاه طلبکارش  یو برنده ا زیخورد ، نگاه ت

 انداختم

از شما کمک خواسته باشم آقا ادینم ادمی - ! 

زدم رونیب سشیچتر خ ریاز ز و   

یخور یدختر ، االن سرما م یسرتق یلیخ -  

گفت سرتق ؟ یمن م به ! 

کلمات با من صحبت  نیکرد با ا یطور جرات م چه

 کنه ؟

بابا مثل فنر از جام کنده شدم ،  نیبوق ماش یصدا با

بود چون  دهیل به موقع رسکرده بود حداق ریاگه د



 یممکن بود ، نفس آسوده ا ریپسر غ نیتحمل ا

دمیدو نشیبه طرف ماش بایو تقر دمیکش   

عقب انداختم و خودم جلو کنار  یها رو صندل لونینا

رو بهم  یحس خوب نیماش یشدم ، گرما ریبابا جا گ

کالمم  یتو شهیر تیهنوز عضبان یالقا کرد ول

 دوونده بود

د؟یکرد رید نقدری! آخه چرا ا سالم بابا -  

کرد وگفت یخنده ا بابا   

کم  نیماش کیبابا ! الست ی دهیسالم موش آب کش -

 باد شده بود مجبور شدم برم بادش کنم

گرم بشم شتریتا ب دمیرو به هم مال دستهام  ... 

پدال گاز نشست  نگاه منم سمت  یکه پاش رو بابا

شد دهیرو کش ادهیپ  

که کنج لبش خونه کرده  یند  جذابطلبکاربا لبخ   یناج

 یخداحافظ یبه معن شیشانیپ یبود ،  دستش رو رو

 گذاشت و برداشت



 یتو یگذشتم ول رشیتصو یاخم کرده از روبرو من

 دلم به رفتارش لبخند زدم

تمام فکر وذهنم رو پر کرد ، بابا با  بهیغر نیا رفتار

  لبخند گفت

 ! ملکا مواظب وارد شدنت به خونه باش -

جا مونده بودم با  ابانیباران خ نیب ییکه هنوز جا من

گفتم یجیگ   

چرا بابا ؟ ؟یچ -  

بهم کرد یمتعجب نگاه   

باس ها و سر ل نیاگه با ا یکن یفکر م یعنی -

 یبر یجون سالم به در م یووضعت وارد خونه بش

 ؟

لب هام رنگ گرفت ، بابا منظورش به  یرو یلبخند

لباس  نیوسواس مامان بود که من بچه ش رو هم با ا

تونست تحمل کنه یبارون زده نم یها ... 



رو که روشن کرد وخودش هم  نیبابا پخش ماش  

د ، خنده م همنوا با خواننده شروع به خوندن کر

 یم ییبابا برام مثل الال یتر شد ، صدا ضیعر

طلبکار  ی بهیغر  یکارها قهیهرچند دق یموند ول

زد یحافظه م جرقه م یتو  .... 

 

 یشد ، با بسته ها خکوبیکه سر جاش م نیماش

به طرف خونه قدم برداشتم  ، بابا  دمیخر نیسنگ

رو سر و ته  نیکار داشت و از در خونه ماش ییجا

د و رفتکر  

دربند در نذاشته بودم که  یو من هنوز قدمم رو تو 

 مامان هشدار گونه اسمم رو صدا کرد

 یپات رو تو خونه بذار ینجوریملکا به خدا اگه ا -

 !نه من نه تو

و بسته ها رو از دستم گرفت دیطرفم دو وبه   

امیلحظه صبر کن االن م هی -   



ان دستم اخالق مام یول ومدینفسم باال نم یخستگ از

کرد یبود ول کنم نبود تا منو وارد حموم نم  

بردم و گفتم میرو به طرف باال به حالت تسل دستهام   

که هالک شدم دیبکنم زودتر بگ دیچکار با -  

راه سالن تا حمام  نیرو ب یمصرف کباری ی سفره

  پهن کرد وگفت

برو حمام خودم برات  نیا یدختر خوب از رو ایب -

ارمیحوله ولباس م    

گفتم  و هنوز قدم از قدم برنداشته بودم  یلب ریز چشم

زد و  یروم سبز شد ، سوت کشدار یجلو نیکه ام

 گفت

ش دهیاوه سالم خانم موشه ، اونم از مدل آب کش -  

... 

گفتم ضیشد و باغ نیام بینص میبرزخ نگاه  

 ! کوفت -

صدا زد  یخیاسمم رو توب مامان  



 ! ملکا -

گه ؟ یم یم چبه ینیب یخب مامان نم -  

بود نیطرفدار ام شهیهم که هم مامان  

  خب برادر بزرگته حرمت نگه دار -

و گفتم دمیم کوب نهیس یرو به قفسه  مشتم  

من از دستت  یشه ان شالله داماد بش یم یک -

بخور وبخواب القوزیراحت بشم  ... 

غرق خنده شد ومن با اخم وارد حمام شدم نیام و  

....  

دوشم  یرو رو فمیکالس هام تموم شده بود ، ک میات

بود که  بیانداختم و جزوه هام رو دستم گرفتم ، عج

دفعه  نیچند نکهیرو با ا یاضیقسمت مسائل ر کی

از طرق مختلف انجام داده بودم بازم  راه حلش رو

بودم ، با  دهیمتوجه نشده بودم و به جواب نرس

 یسست به محوطه  یی، با قدم ها دیشد یدلخور

داشتم  دوباره  یهمونطور که قدم برم دمیدانشگاه رس



صورتم گرفتم و نگاه  یجزوه هام رو روبرو

 ختشیر یاعداد وارقام ب لیبه شکل وشما یوسیما

 یخودش قرار نم یسر جا زیچ چی، چرا هانداختم 

 دمیرس یکارم غلط بود که به جواب نم یگرفت کجا

 کدفعهیاعداد غرق شده بودم که   یایدر ی، تو

آن تعادلم  کیکرد ،  ریگ یزیاحساس کردم پام به چ

 یبشم ول نیبود پخش زم کیرو از دست دادم و نزد

خودم رو استوار نگه داشتم   یخدا رو شکر با فرز

کردم  و در عوض  یریاتفاق شوم جلوگ نیو ازا

رها شد ،  نیزم یهوا معلق شد و رو یبرگه هام تو  

اراسته شد زیبود وبه سبزه ن گل   

کردم و  نیزم یرو یخاک یبه جزوه ها ینگاه مین

 لیفرستادم  و به دنبال دل رونیرو ب مینفس حرص

خورده  یکه سکندر ییبهم زدن تعادلم نگاهم به جا

شد و همونجا بهت زده موند لیتمابودم م   

به  یواکس زده و براق یعدد پا که کفش مردانه  کی

درست سر راه  یعنیپا داشت و جلوتر از اون پاش ؛ 

درونم رو روبه انفجار  گ  یمن قرار گرفته بود ، د



نگاهم به صورت صاحب کفش  تیکشوند ، با عصبان

 تمیلحظه عصبان کیها باال اومد و اونجا بود که 

روبروم شدم ، بازم اون  ریفروکش و من مات تصو

پسر چتر به دست ، همون طلبکار پررو بود ، نگاه 

زد و با لبخند  یچشمک دیو مبهوتم رو که د رهیخ

 کجش لب وا کرد

احوال خانم سرتق  سربه هوا ! اون روز سرما  -

؟ینخورد  

خواستم بگم به تو  یشاخک هام هشدار داد، م دوباره

به جاش  ابروانم رو براش گره  یه  ولداد یچه ربط

 دادم و جواب سالمش نگاه غضب آلودم شد

نطق کرد دوباره  

بانو  دید یجواب سالم واجبه ! جواب سالمم رو نم -

 ؟

به افسوس  یاعتماد به نفس بود ، سر یبشر خدا نیا

خرجش کنم  یکالم نکهیا یبراش تکون دادام و ب

 نیزم یز روپاهام نشستم  تا برگه هام رو ا یرو



کنار دست من  نیزم یحرکت رو هیجمع کنم ، تو 

من دستم به  نکهیفرود اومد و با سرعت ، قبل از ا

 یمعن ،جزوه ها برسه خودش برگه ها رو جمع کرد

 ختنیبود ، خودش باعث ر یچ صشیرفتار ضد ونق

جمع  یشد وخودش هم تالش برا یدستم م اتیمحتو

کرد یکردنشون م ... 

و اون هم بعد از جمع  ستادمیارش ارفت ی رهیخ من

که خودش باعث سقوطش شده بود  یزیکردن اون چ

رو پر کرد ،  مییایعطرش تمام بو ستادی، مقابلم ا

همون عطر قبل بود،  انگار با عطر دوش گرفته بود 

برگه ها رو روبروم گرفت  یعنی، حاصل تالشش ، 

 یتمسخرجزوه ها نشست و با حالت  ی، نگاهم رو

 گفتم

و مزاحمت  یستیا یسر راه مردم م یریگ یچند م -

؟ یکن یم جادیا  

چونه ام گرفت و صورتم رو با  ریهام رو ز برگه

سر و گردن از  کیکرد ،  تیاونها به طرف باال هدا



شد ، مردمک  رهیچشمهام خ یمن بلند تر بود ، تو

 اهیس یآن تو کیبود  اهیس کدستیچشمهاش 

 یبه سلول هاترس  یچشمهاش حل شدم و لحظه ا

دهانم ضرب گرفته  نیب ییبدنم رخنه کرد ، قلبم جا

 یدندون ها نی، از ب ومدیو نفسم به زور باال م بود

صورتم زد ،  یکلمات رو تو یشده اش عصب دیکل

صورتم خورد یداغش هم تو یهرم نفس ها  

منم  ای، ثان یستیسرتق خانم ! اوال تو مردم ن یه -

ستمیمزاحم ن  !  

زد ، آب دهانم رو  یترس دو دو مهام از  چشم

 یبه عقب برداشتم ، وقت یقدم  دهیقورت دادم وترس

حالت نگاهش  دیچهره م د یرنگ وحشت رو تو

دستش  رو که وسط  یعوض شد ، خاک برگه ها

هوا مونده بود رو تکوند و به طرفم گرفت ، 

  ناخوداگاه دست جلو بردم وبرگه ها رو گرفتم

طرفش  کیاون بود و دست یطرف برگه ها تو کی

دست من ،  تن صداش آروم شده بود یتو  



وقت از من نترس چیه -  !  

سکوت کرد و  یا هیرو نذر نگاهم کرد ، ثان نگاهش

 بعد محکم گفت

 ! باشه -

و فقط نگاهش  کردم  ،  دمیدهانم رو بلع آب

جز نگاه کردنش  یانجام هر کار یبرا روهامیانگارن

رفته بود لیتحل . 

به من واگذار کرد و ودست از اون ها  ها رو برگه

دیکش   

گرفت و بازم دستش  طنتیدوباره رنگ ش نگاهش

لب  ریقرار داد و برداشت وز شیشانیپ یرو روبرو

  گفت

سرتق نمتیب یبعدا م -  ! 

شد  ریلبش جاگ یهمون لبخند جذابش گوشه  ودوباره

  و با متانت ازم دور شد



 ینفس م ادیمن ادمیتو اون حالت مسخ شدم و  یلحظات

نه ؟ ای دمیکش    

منو از اون حالت  میزنگ گوش یباالخره صدا تا

رو که کنار گوشم گذاشتم لب  می، گوش دیکش رونیب

رنگ و رو  یب ییهام رو به زور حرکت دادم و الو

مخاطب اونور خط دادم و نگاهم به دنبال رد  لیتحو

نبود گهید یشد ول دهیرفتنش کش ....  

داغونم کرده بود از هر  یاضیر یمعادله  نیا لح

خوردم ،  یرفتم به در بسته م یکه م یراه حل

بود  یبودچند روز یاضیدوستم هم که مخ ر نینسر

رو  شینبود و گوش دایگاه پکه سر و کله ش تو دانش

مسئله ها  نیگرداب ا یدادومنو تو یهم جواب نم

 رها کرده بود

 

که  دمیمسئله به راه حل وجواب نرس نیتو ا هنوز

داشتم از  گهی، د دیکش شیبعد رو پ یاستاد مسئله 

گرفتم ، چرا مغزم قفل کرده  یاسترس  حالت تهو م



 یکردم کمتر م یدقت م شتریبود ، هرچه قدر ب

نبودم ینجوری، من که ا دمیفهم ... 

استاد کارش رو تموم کرد وسر جاش  نکهیهم 

لبم رو به  ینشست و  من از جام بلند شدم گوشه 

 دندون گرفتم و گفتم

 گهید کباریشه قسمت آخرش رو  یاستاد م دیببخش -

دیبد حیتوض   

به صورتم انداخت  ینگاه غضبناک نکشیع یباال از

  و گفت

دادم حیاالن توض نیاست خانم همحواستون کج -  

دهانم رو با خجالت قورت دادم آب  

 حواسم بود متوجه نشدم -

دیکرد وپرس زیر چشم  

؟ هیاسمتون چ -  

هم تکون نخورده بود که  یلب هام از رو هنوز

از پشت سرم زمزمه کرد یآروم و مردانه ا یصدا  



 ! سرتق  سربه هوا -

آشناش  یپشت سرم و صدا یشدت به طرف صندل با

 نیبرگشتم ، دوباره همون پسر بود ، مگه اونم تو ا

بودمش ؟ اخم و  دهیکالس بود؟ چرا من تاحاال ند

که گرفتارش شدم ،  یرو بعد بهت کم ضمیغ

لب  ریدادم ، اونم ساکت ننشست و دوباره ز لشیتحو

 نجوا کرد

من  لیاخم وتَخم تحو نقدریکردم ا یآخه چه گناه -

؟ید یم  

به خودم آورد استاد منو یصدا  

 خانم گفتم اسمتون -

حرص دادن  یمجسمه  نیا یخواست جلو ینم دلم

رو  میلیفام زیمجبور بودم ناگر یاسمم رو بگم ول

 گفتم

 وثوق هستم استاد -

دفترش برد و گفت یرو تو سرش   



 زیخوام ر ی! م میدوتا وثوق دار نجایاسمتون ؟ ا -

نمینمره هاتون رو بب  ! 

تر کردم وگفتمهام رو با زبون  لب  

 ! ملکا استاد! ملکا وثوق -

 یبا دست امر به نشستنم داد ومن آروم رو استاد

 یاز پشت سر تو ییشدم که صدا ریجاگ میصندل

 گوشم صدا کرد

یساالر انیخوشبختم بانو منم نوکرت شا -  ! 

نداشتم  یهاش ندادم ، جواب یزبون نیریبه ش یجواب

دادم  یم دیبا یبشر رو چ نیکه بدم  ، اصال جواب ا

 ؟

که امکان داشت خودم رو غرق فحش  ییفقط تا جا 

دمیو ناسزا کردم که چرا از استاد سوال پرس  

 یکالس رو پر کرد کم یاستاد که فضا یصدا

رفته ام رو باز گردوند یروین  



مسئله  نیشما که جمع نمراتتون خوبه چطور تو ا -

د؟یبه مشکل خورد  

فقط نگاهش کردم ومن  

ست و از جاش بلند شدرو ب دفترش  

من که گذشت گفت یروبرو از  

دارن  یشتریاز دوستانتون که مهارت ب یکیاز  -

 گهیمرور د کیبعد  یجلسه  دیشا دییسوال بفرما

میمبحث داشته باش نیا یرو  

گفتم نییرو به پا یجام بلند شدم و با سر از  

 ممنون استاد -

 یو نبود ب نیکالس رو ترک کرد و من به نسر واون

گذاشتم و  فمیک یموقعش فکر کردم ، خودکارم رو تو

خان نطق  انیبرنداشته بودم که دوباره شا یهنوز قدم

 فرمودند



 یساالر انیاز خودم بپرس شا یدار یهرسوال -

سواالتت رو در  یمنت جواب همه  ینوکرته ب

ذاره یخدمتت م ... 

پا انداخته بود  یبه طرفش برگشتم ، پا رو ضیغ با

ش گره زده بود نهیس یرو روو دست هاش    

به کمر زدم دست   

خوره یاسمت به نوکرا نم  -  ! 

کنم رشیحرفم تحق نیبا ا خواستم   

حالت داد ،  رییخورد وتغ یتکون شیصندل یتو

ران پاهاش ستون کرد و  یدستهاش رو رو ندفعهیا

چشمهام زل زد یبه باال تو نییاز پا  

م بانو! نوکر مرام شما هست ستین یشغلم نوکر -  ... 

خسته گفتم یخلع صالح شده بودم با حالت عمال  

شما رو  گهیبکنم که د دیچکار با  یساالر یآقا -

نم؟ینب  



کنار  یپلک زد و دوباره لبخند یدفعه و به آروم چند

 لبش سنجاق کرد

اگه االن  یول ینیمنو نب ستیقرار ن زمیملکا ! عز -

 رونیب یکنه از در کالس بر یحالت رو خوب م

ینیمنو نب گهیشن د یباعث م واراید  ! 

رو  فمیفرستادم ، ک رونیرو با صدا ب میعصب نفس

کرد  جادیا یبد یکوبوندم که صدا زمیم یمحکم رو

با سرعت دور شدم ،  دشید یاز جلو تیو با عصبان

 یکه گلوم رو م یسالن رو که رد کردم بغض چیپ

 یب نکهیفشرد اشک شد واز چشم هام رها شد ، از ا

 یر و رو میا اسمم رو به زبون آورده بود دلم زپرو

پرواش رو نداشتم یب یشد ، من طاقت حرف ها ... 

م زد رونیهام رو پاک کردم و از در دانشگاه ب اشک

شده بودند و من با  یبدنم عصب یها ستمی، تمام س

 یجور کیخواست  یخودم هم دعوا داشتم ، دلم م

 یهرچه فکر م یضد حال بزنم ول یساالر انیبه شا

بود  یسوم یدفعه  نیکردم ، ا ینم دایپ یکردم راه



آزارم  حرفهاشکه سر راه من قرار گرفته بود و با 

داد یم  

 ینیکردم که ماش یحرکت م ابانیبه موازات خ 

  پشت سرم بوق زد

رو  یکی نیکشش ا گهید ایدل ناله کردم ، خدا یتو

 یتندتر راهم رو ادامه دادم و سع یندارم و با قدم ها

 یول  رمیبوقش فاصله بگ یوصدا نیکردم از ماش

کرد و منو اعصاب  دایبوق ها پشت سر هم ادامه پ

 داغانم رو رها نکرد

ت سرم برگشتم و داد زدمبه پش تیبا عصبان کدفعهی  

 ! مرگ -

شد و روبرو  یخال تیکه نگاهم از عصبان نیهم اما

رو پشت رل  نیمتفکر ام ی افهیشد ،  ق انینما میبرا

رو باز کرد  نیدر ماش دی، منو با آن حال که د دمید

دیگذاشت و نگران پرس رونیپاش رو ب کیو  

 تتیاذ ی؟ کس یا یعصب نقدری؟ چرا ا هیملکا چ -

ه؟کرد  



خشم لحن  صدام  رو خش انداخته  یرگه ها هنوز

 بود

کالم اسمم  کیهمه بوق  نیا یبه جا یشد یالل م -

ی! ُمردم از نگران یرو صدا بزن  ... 

نگاه  کیبرادر با  نی، ا دیصورتم رو کاو نگاهش

کرد یتمام حاالت من رو کشف م  

چته نمیبب نیتو ماش نیبش ایب -  ! 

بود وشصتش خبر دار  احواالت من ی  گو بیغ نیام

ندارم و سربه سرم نذاشت  یشد که حال درست حساب

دوشم جا به جا کردم و چند قدم  یرو رو فمی، بند ک

ضرب دار ، پر کردم یرو با قدم ها نیمانده تا ماش  

. 

تنه اش به  مهین نیشدم ، ام ریکه جاگ نیماش یتو

فرمان  یدستش رو رو کیطرف من برگشته بود ، 

حالت  نیتر کینزد یود و ابروهاش توداده ب هیتک

کرد ،  یبه هم قرار گرفته بودند و متفکر نگاهم م

آن  کیدارش دوختم  شینگاهم رو به صورت ته ر



 انیذهنم نقش بست ، صورت شا یتو انیصورت شا

زده بود غیصاف و ت نیبر عکس صورت ام ... 

برادرانه ش رو به  یها یکه دلواپس نیام یصدا با

دمیپر رونیب انیز فکر شازبون آورد ا  

رو  کهیکوچ یبوده که جرات کرده آبج یخب ک -

کنه؟ تیاذ  

 کهیکوچ یدر هم فرو رفت ، من از لقب آبج صورتم

دمیرفته نال لیتحل ییمتنفر بود ،با صدا  

! چند دفعه  یکن یم تیمنو اذ شتریتو از همه ب -

! مگه تو چند سال ازم  کهیکوچ یبگم به من نگو آبج

کهیکوچ یآبج یگ یم یمدل نیکه ا یبزرگتر  ! 

کرد یزیلبهاش رو رنگ آم لبخند   

چقدر  یش یم یعصبان یوقت یدون یخب نم -

خواد  ی، آدم همش دلش م یش یم یخواست

کردن تو ملسه تیکنه ! اصال اذ تیعصبان  ! 



 انیشا نیهم یبرا دیمنو به فکر واداشت شا حرفش

کردن من بود یعصبان الیهمش دن   

متفرقه  یفسوس تکون دادم تا هم فکر هابه ا یسر

داده باشم نیبه ام یاز سرم بپره و هم جواب عمل  

به در زدهیس میرفت یبا ک نیما رو بب -  ... 

و لج منو در آورد ، دوباره  دیهم از قصد خند باز

م نشست نهیتخت س یمشتم رو  

از دستت راحت بشم  یکیمن  یداماد بش یاله -

نیداش ام ... 

نگاهم کرد ، اخمش از کلمات  یاخم کوچکذوق و  با

ودر شان  ومدیبردم بود ، بدش م یکه به کار م یالت

دید یخانم نم کی  

؟ یکن یجمله مجازاتم م نیچرا همش با ا -  

برادر بودم نیرو جمع کردم من عاشق ا لبهام  

نیداش ام ای یداماد بش یکدوم جمله م اله -  ! 

تر شد ظیغل اخمش   



باهاش  ادیوبن هیاز پا یدون یمرو که  نیداش ام -

گم که مثل مادربزرگا  یمخالفم اون جمله ت رو م

یکش یو آه م یزن یمشت به جگرت م  

بند زل زدم میلبخند ن کیصورتش با  به  

! من  یزن یگم تو لبخند م یم نویچون هر وقت ا -

 ! عاشق خنده هاتم داداش

دیرو با دوانگشتش کش مینیب   

تو که  یجمله  نیواله ملکا ا! فقط برام س یزمیعز -

؟ نینفر ایورد زبونت شده دعاست در حق من   

رل جا به جا کرد و به روبرو  یرو روبرو خودش

نگاهش رو دوخت ،با حسرت نگاهش کردم و لب 

 زدم

- واسه تو دعا نهیواسه من نفر  ! 

ابروش رو باال داده  کی دیبه طرفم چرخ صورتش

 بود

 چطور؟ -



روم زل  شیپ ابانیکردم وبه خخودم رو جابه جا  منم

کرده بود ،  دایانحنا پ نییزدم ، لب هام به طرف پا

داد یهم از خونمون عذابم م نیفکر رفتن ام  

شه ،  یزنت تو رو صاحب م یآخه داماد که بش -

  اونوقت من داداش گلم رو نصفه دارم

صورتش نگاه کردم به  

گهید نهیواسه من نفر نیا -  ... 

زد یکرد و پلک هم نم یگوش م دقت به حرفهام با  

تو  یاونوقت واسه  یکن یم دایهمدم پ کیتو  یول -

دعاست ، مگه نه ؟ کی نیا .... 

دمییحرفم نگاهش رو پا دییتا یبرا  

دنده رو لمس کرد و من ناظر لبخندش از  دستش

حرفش رو شروع کرد یبودم ، با نفس مرخشین  

 یخواد ابج یشم ، دلم نم یداماد نم نیواسه هم -

غصه بخوره کهیکوچ  ! 



 نیدلخور نشدم ، ام کشیکوچ یاز لقب آبج گهید

که به حرکت در  نیبود ، ماش ایداداش دن نیبهتر

تونست  نیه خوب امفکر کردم چ نیاومد به ا

رو پشت احساس هام پنهان کنه تمیعصبان  .... 

دوستت دارم نیام داداش  .... 

 

 

شاپ  یشاپ که ترمز زد ، نگاهم به کاف یکاف یجلو

زدم یباکالس روبروم قفل شد و سوت   

ورژنش در هم فروبرد نیاخم هاش رو تا آخر نیام  

زنه یصد دفعه بهت نگفتم دختر سوت نم -  !  

شاپ  یکاف یگشاد شده که قفل نما یاچشمه با

زدم و گفتم یروبروم بود لبخند  

اداداشیدفعه رو کوتاه ب نیا -  ... 

وسط حرفم نشست یمکث  



یلوت یکرد دایرو از کجا پ نجایا -  ! 

براش فرستادم و ادامه دادم یراه دور بوس  

جفاتو نمینب رمیصفاتو بم - ... 

ر  ذوقم که به پشت گردنم نواخته شد شو یضربه ا با

کرد ، صداش  زانیکور شد و لب ولوچه م رو آو

 ینم دمیفهم یداشت ، م یمصنوع تیرنگ   عصبان

کلمات  نیتنفرش از ا دیخواد ضد حال بزنه فقط با

دیکش یرو دوباره به رخم م  

چه مدل حرف زدنه نیکوفت ا -  ! 

رو روبه جلو جمع کردم و گفتم لبهام   

!  یفرهنگ یب یلی!  اصال خنیام یکالس یب یلیخ -

با فرهنگ  یآقا کی ؟یبا من دار هیچه رفتار نیا

زنه یمملکت م نیا تیخانم باشخص کیپشت گردن   

! 

وخنده ش درهم شده بود اخم  



حرف نزن  یمگه صد دفعه نگفتم سوت نزن ، الت -

 یصدا یش یم فیمونه ، باز تا خرک یسر زبونت م

 و یلوت دونیچال م یره و مثل التا یسوتت هوا م

مدل حرف زدن  نی! بعدا ا ادیجفا مفا سر زبونت م

مملکته ؟ نیخانم با فرهنگ  ا کیِ   تیشخص ! 

دیکش یهوف  

یآخه من چکار کنم با تو دختر که ادب بش -  ! 

دمیخند   

 یستی، اصال جذاب ن یش یمثل بابابزرگا م یوقت -

تو  یجور نیروش بده ، ا رییات تغ هیتو رو کمی! 

بندازم یباهات ترش دیدا باها ! بع یمون یخونه م   

تکون  نیدفعه اون افسوس وار سرش رو به طرف نیا

ادامه دادم یداد و من با ناراحت  

میاریب یخوا یکجا م یگفت یکاش قبلش م -   

رنگ تعجب گرفت ، سوال نگاهش رو به  نگاهش

بود که به مانتو ومقنعه ام اشاره کردم اوردهیزبون ن  



شاپ  یکاف امیها ب یرسگبچه مد یلباسا نیآخه با ا -

کنن  یدر موردم فکر م ی؟ آخه چ یبا کالس نیبه ا

 ...؟

شد گفت یم ادهیپ نیکه از ماش همونطور  

 کیتا من  یخوا ی، م یایندارم حتما ب یاصرار -

 ینجوری! ا نیبش نیماش یکنم تو تو یتازه م ییگلو

 .... منم راحت ترم

 یتواز  زیخ میگذاشتم ون یصندل یرو رو زانوهام

 یبه لبه  یبه سر وشکلم کردم و دست ینگاه نهیآ

شد تحمل کرد ،  یبدک نبودم م ی، ا دمیمقنعه م کش

، در  دمیپر نییپا نیحرکت از تو ماش هیو بعدش با 

به راه افتادم  نیوجلوتر از ام دمیرو محکم به هم کوب

پرداختمو همونطور هم به نطق کردن   

 تیه شخصکه ! ب ستیکه به لباس ن تیانسان -

و منشم تیشخص یومنش  آدمه که منم آخر هر چ  

.... 



که سالله سالنه پشت  نیرو برگردوندم وبه ام وسرم

انداختم ینگاه ومدیسرم م  

گونه هاش برجسته شده بود ، لب  قشیلبخند عم از

 زد

تو ؟ یبود یاعتماد به نفس ک یخدا -  

 یلبخندژکوند دیتا به من برسه ،کنارم که رس ستادمیا

ارش کردم ،نث  

 !خب معلومه ، تو -

 یدستش رو گرفتم و شونه به شونه ش تا در کاف 

کردم عتشیشاپ مشا .... 

از چشمهام رو ب یال یکم میزنگ گوش یصدا با

 یفرو رفته بود و جز نور یکیتار یکردم ، اتاقم تو

بود ،  دهیچیاتاقم پ یتو ابانیچراغ برق خ ریکه از ت

، دستم رو دراز کردم  ومدیبه چشم نم یا گهید زیچ

که  یاومد از وقت ادمیو دنبال منبع صدا گشتم ، تازه 

 فمیرو از ک میو گوش دهخوابم بر میبرگشت نیبا ام



بود بدن کرختم رو کش  یبا هر بخت،  دمینکش رونیب

چنگ زدم ، یپاتخت یرو از رو فمیدادم وبندک  

به  یدر بند ریمثل اس دیکه به دستم رس فیک بند

فروبردم  فیک یو دستم رو تو دمشیطرف خودم کش

بدبختم  یبود گوش یواز اون بازار شام با هر زحمت

!  از بس زنگ  ی، طفلک گوش دمیکش رونیرو ب

ک شده بودخورده بود هال ... 

نقش بسته بود که  یگوش توریمان یرو نینسر اسم

کرد ،  یادآوریذهنم  یرو تو یاضیر یها نیتمر

تماس رو لمس کردم یبرقرار کونیزدم وآ یلبخند  

 یتازه با ذوق سالم کردم که پتک کالمش تو هنوز

 فرق سرم فرود اومد

 یچند ساعته دارم زنگ م یدون یکوفته سالم ! م -

 یرو جواب نم تتیخاص یب یرا اون گوشزنم ؟ چ

؟ ید  

و گفتم دمیکش یا ازهیخم   



کنن ،  یچرا امروز همه منو به کوفت مهمون م -

دمیزنگ تلفن رو نفهم یخب خواب بودم صدا   

تلفن رو به ارتعاش انداخت یگوش غشیج یصدا   

 ایخواب بود  نی! ا ی، خواب آخرت بر یوا -

دختر یدلواپسبا اصحاب کهف ! مردم از  یهمسفر  

.... 

 ییبه عرق نشسته م رو پشت گوشم راهنما یموها

 کردم و گفتم

من طلبکار باشم خانم  نکهیا یخوبه والله به جا -

دونم کدوم  یهفته است بدون خبر گذاشته نم کی

کشه یمن شاخ وشونه م یرفته ، اون برا یقبرستون   

از  یادب داشته باش ، هر چ کمیبازم کوفت  -

؟  هیننداز ! قبرستون چ نیوسط زم ادیم نرویدهنت ب

حالش بهم  کدفعهی یمادر جونم بودم ، طفل یخونه 

ادیموندم تا سرحال ب ششیهفته پ کیخورد منم  .... 



حرف از  یبه ک یشد ، ک یلبهام جار یرو یلبخند

زد یادب م ... 

 یو به خودم کش وقوس دمیصورتم کش یتو یدست

 دادم

؟ یداد یرو جواب نم تیخب چرا گوش -  

صداش کم شد جاناتیه  

خط  هیکوهستان یمنطقه  یمادربزرگم تو یخونه  -

ده که بتونم جوابت رو بدم ، االنم که حال  ینم

 نمیمادربزرگ گلم خوب شد ، در خدمتتم ، بنال بب

تا  ستیتماس ناموفق و ب یکه س یباهام چه کار داشت

یداد امیپ  ... 

 یخون تو و رفتار امروزش دوباره انیفکر شا از

 مغزم پمپاژ شد

گم فقط  یداره فردا تو دانشگاه بهت م انیجر یلیخ -

 میاصیر یپا کیمن  یبهت بگم که تو نباش نقدریهم

 ...لنگه



دیخند زیر  

یدون یقدرم رو که نم -  ! 

بردم  یبه قدر ومنزلتت پ یلیچرا بابا امروز خ -

فحش به  یکالس کنف شدم کل یهمه  یجلو یوقت

نثار کردمروح پر فتوحت  ... 

 یبرات متاسفم که با فحش  راه دور قدر  منو م -

یدون  ! 

 نیمقام کوفت از جانب نسر قیو دوباره ال دمیخند

 ...بانو شدم

دیسالن به گوشم رس یمامان از تو یصدا   

اگه قوربون صدقه هاتون تموم شده بلند شو خودت  -

  رو بنداز تو حمام تا خودم دست به کار نشدم

لب زمزمه کردم ریز گرفتم و زرو گا لبم  

 ...اوه...اوه... اوه -

دیپرس نینسر  



شده ؟ یچ -  

لحن مخلوط شده بود گفتم یکه با آهستگ ییصدا با  

مامان خونه نبود  میاومد یوقت میبود رونیب نیبا ام -

، حاال مامان  دمیمنم حمام نرفته اومدم تو تختم خواب

که دارم بزنه رونیب امیمنتظر  از اتاق ب  !  

و گفت دیخند نینسر  

مراسم کفن و دفن  یپس برو ملکا جان ! فردا برا -

 میگرد یاز دست رفته جمع م زیدر منزل آن عز

باشد یو ذهاب هم آماده م ابیا لیوسا  

 نیم رو به زور نگه داشتم و با همون تن صدا ا خنده

میکرد یدفعه من کوفت نثارش کردم و خدا حافظ  . 

رها کردم و از جام بلند  یپا تخت یرو رو میگوش

برق اتاق رو  دیو کل دمیبه لباس هام کش یشدم دست

،  ستادمیا نهیآ یفشردم ، اتاق که روشن شد ، جلو

سرم بستم واز اتاق خارج  یباال رهیموهام رو با گ

 .شدم



 یچشمهاش رو زوم در اتاق کرده بود م مامان

تونستم حدس بزنم که از حمام نرفتن من محض 

شدم چقدر  داریخونه  تا االن که من بورودم به 

کرده یحرص خورده وخودخور  .... 

چارچوب در اتاقم  یکج تو یبا گردن مانیوپش نادم

ستادمیا  

زمیرعزیسالم مامان خوبم ، عصرتون بخ -  ! 

بود ، اخم هاش  یمراحل پاچه خوار نیبه قول ام نایا

هم رفت و با دست به طرف حمام اشاره کرد یتو  

 زادیآدم یمثل بچه  یزیزبون بر نکهیا یبه جا -

بندازمت تو حمام ومدمیبپر تو حمام تا خودم ن  ! 

 یصدا دار یحرف مامان خنده م گرفت وخنده  از

 کردم

پره که من مثل بچه  یم زادیآدم یمامان مگه بچه  -

بپرم زادیآدم ی ... 



 ومدهیمن به مذاقش خوش ن ختنیکه نمک ر مامان

 بود از جا برخاست و گفت

 نیهم یتو حمام نباش گهید قهیدق کیملکا اگه تا  -

 یتا بفهم رمیگ یجا وسط اتاق شلنگ رو روت م

پره یم یچطور زادیادم یبچه   ... 

 کیکردم تا خنده م شل یزور لب هام رو جمع م به

 دمیرو هم د نیچشم ام ینشه و در ضمن از گوشه 

کشه و با لبخند  یم سشیخ یموها یرو یکه حوله ا

ده ، همونطور  یقرار م تیمنو مورد عنا یمرموز

 نیکردم شصتم خبر دار شد که ا یکه نگاهش م

 یآبم رو زده وخودش رو برا ریجاسوس دوجانبه ز

کرده زیمامان عز .... 

برده  نیبدنم رو ازب یو کرخت یآب گرم خستگ دوش

 رونیاز حمام ب دمیچیبود ، حوله رو دور موهام پ

، در حال قدم رو  یعصب یزدم  ، مامان با حالت

گذرا به من کرد  یبود ، نگاه ییرایوسط سالن پذ

لب گفت ریوز  



یدییزود موهات رو خشک کن تا نچا -  ! 

تاقم حرکت کردم ، در گفتم و به طرف ا یا باشه

اتاقم رو که باز کردم دهانم از تعجب باز موند ، 

رو که قابل شستشوبود رو مامان  یزیهرچ بایتقر

خودم  یشستن از اتاق جمع کرده بود ، برا یبرا

رفتم ،  زمیم یباال انداختم و به سمت کشو یشانه ا

 رونیخشک کردن موهام ب یسشوار رو برا

دمیکش .... 

 

زدم ، مامان هنوز متر کردن  رونیکه بدر اتاق  از

نشسته  یمبل یرو نیسالن رو رها نکرده بود ، ام

لب تابش خم خورده بود و با  یبود و گردنش رو

کرد  ینگاه م تورشیمان یرو از صفحه  یزیدقت چ

لب گفتم ری، آرام به طرفش رفتم و ز  

شده که مامان آروم وقرار نداره ؟ یباز چ نیام -  

من وبعد به مامان انداخت و گفت به ینگاه مین   



 دیدوبار با یکی یکه هفته ا یهمون موضوع -

مینیتکرارش رو بب  .. 

رو فشرد وادامه داد بوردیاز ک یا دگمه  

هم خاموش شده شیکرده وگوش ریباز بابا د -  !  

تکون داد یسر  

شده و در غم فراق مجنونش  دایش یلیمامانم که ل -

اه انداختهدر هشتاد روز ر ایدور دن .... 

کرد واسمش رو  نیبه ام یعصب ینگاه مامان

صدا زد یعصب  

نیمحمد ام -  ! 

زد یرو کامل صدا م نیمامان اسم ام فقط   

باال برد وگفت میتسل یدستاش رو به نشانه  نیام  

مامان گلم می! ما نوکر شما هم هست میتسل -  ... 



تو ذهنم نقش بست ،  انیشا ی افهینوکر ق یکلمه  از

من  یهم افتاد ، آخه پسر تو وسط زندگ یهام رولب

؟ یخوا یم یچ   

باز شدن در نگاه همه مون به طرف در  یصدا با

رو تا  نشیکه آست یروغن یبرگشت ، بابا با دستها

بازوهاش باال زده بود وارد خونه شد ، مامان قدم تند 

 کرد و خودش رو به بابا رسوند

- رو  تی؟ چرا گوش یجان کجا بود ریسالم  ام

؟ یجواب نداد  

 یرو یو لبخند میکرد یبه هم نگاه نیوام من

 صورتمون نقش بست ،

میسالم کرد وبلند   

جواب سالم همه مون رو داد یبا لبخند کم جون بابا ..

. 

آروم زمزمه کرد نیام   



 یاول میکن ریساعت د کیملکا اگه منو تو هم  نیبب -

با  محکوم به حمام میخونه بزار یکه پامون رو تو

میش یآب داغ واعمال شاقه نم  ... 

پاک مامان وبابا بود و  یوصل احساس ها نگاهم

نیطرف صحبتم ام  ... 

کار در  ریبابا درسش رو خوب بلده و از ز یول -

که کرد حمام رفتن  یکار نیصبر کن اگه اول رهینم

 نبود

بود یختم بحثمون کاف یبابا برا یشاک یصدا  

 یاون شرکت فکستن یبابا سرو کله زدن تو یا -

 یم شیهم دم به ساعت باز یلعنت نیماش نیکمه که ا

رهیگ  ! 

لب تابش بود گفت یهمونطور که سرش تو نیام   

 یم فیعموش رو تعر ی هیاالن دوباره بابا قض -

  کنه



 یکیپالست ینگاهم رو به بابا دوختم که از رو ومن

راهش تا حمام پهن  یکه مامان مثل فرش قرمز جلو

، رد شد و همونطور که پاش رو داخل  کرده بود

گفت نیذاشت رو به من وام یرختکن م  

االن  دیکش یاگه عموم سهم االرث بابام رو باال نم -

میرو تحمل کن یهمه سخت نیا میما هم مجبور نبود  ! 

دیتمام تنه اش رو به داخل حمام کش و  

به صورت من کرد وگفت ینگاه نیام   

گفتم یدید -   

که معلومه  نیپرفسور ا دید یت مواضحا حیتوض -

 ییدعا کیکنه  یم شیبابا هر وقت فشار کار عصب

کنه یبه جون عموش م ... 

تابش رو بست لب  

 ... اون که آره -



 نیکه نسر یبزرگ یوارد کتاب فروش نینسر با

، چند تا کتاب الزم داشتم که  میکرده بود شد یمعرف

اونها رو داره یکتاب فروش نیگفت ا نینسر  ... 

مغازه  یبود وبرعکس همه  یبزرگ یلیخ ی مغازه

یدید یفروشنده رو نم یشد یها اول که وارد م   

خوام  یکه من م ییکتابا نجایا یمطمئن نیحاال نسر -

 رو داره ؟

رو برداشت یکتاب رفت و کتاب یطرف قفسه ها به   

ستتیکتاب ل نیاول نمیبفرما خانم ا -  ! 

لب هام نشست و به طرفش قدم تند کردم یرو لبخند  

جفا تو نمینب رمیفدات ! به قول معروف صفاتو بم -  

... 

دیخند نینسر   

 ...و به قول داداشت -

ستادیرو کلفت کرد وصاف ا صداش  



کنه یکلمات استفاده نم نیاز ا تیدختر با شخص -  ! 

کردم قیتصد  

گه یرو م نایهم قایدق -  ! 

خنده ریز میهر دو با هم زد و  ... 

و گفت دیرو کش دستم  

نکن  تیاذ نقدریداداشت رو ا نیا ییخدا یول -

رو  تیو با کالس یخوشکل نیداداش به ا ادینم فتیح

؟یکن یم تیاذ  

کردم یمصنوع اخم  

مواظب باش به داداش من چشم نداشته  یه یه -

دادم رتیها من رو داداشم غ یباش  

منو در اورد یرو کج کرد وادا دهنش  

- دارم ، چه غلطا رتیمن رو داداشم غ  ! 

 یگریقفسه کتاب د ینگاهش کردم و از رو قیعم

 برداشتم



چشم  نیبفهمه به ام بایگذشته اگه فر یاز شوخ یول -

کف  ارهیکاسه در مجفت چشمات رو از تو  یدار

ذارهیدستت م   

و گفت دیکش یتصنع آه  

نه بابا به داداشت چشم ندارم ، لقمه حروم  تو  -

کنه یم ریما گ یگلو  !  

میگشتنمون دنبال کتاب ها ادامه داد ی هیبق وبه  ... 

که دنبالشون  ییکتاب ها یخوشحال بودم همه  یلیخ

کرده بودم دایبودم رو پ  

 شخانیپ یاب ها رو روتوجه به فروشنده کت یب

  گذاشتم و گفتم

دیرو حساب کن نایآقا لطفا ا -  

بکشم که  رونیبردم که کارتم رو ب فمیک یدست تو و

فروشنده دست ودلم رو با هم لرزوند یصدا  

میریگ یما از سرتق ها پول نم -  

شدم و نگاهم باال اومد فمیک الیخ یب   



 یگلبخند قشن انیکرد و شا یمتعجب نگاهم م نینسر

لب هاش جا داده بود یرو  

کلمه هام  رو در جواب لبخندش دادم محکم  

رمیگ یکتاب ها رو نم دیاگه حساب نکن -   

زد و گفت پلک   

 یشما هم کتاب هارو برم رمیگ یمن پولش رو نم -

بانو یریو م یدار  

چشمهاش زل زدم یتو   

دیمجبورم کن دیتون یبرم ! شما هم نم ینم -   

دیخند دوباره  

 ی.قبالگفته بودم که نوکرتم ! نبرال نداره ..اشک -

ملکا بانو ارمیخودم برات م  ... 

بزنه  رونینفس آتش ب یبه جا مینیمونده بود از ب کم

کرد ، نگاه پر  یم یپسر منو عصب نیبس که ا

 ینشست که با دهان باز وچشمها نینسر یغضبم رو



 دمیرو کش نشیگشاد شده به من چشم دوخته بود ، آست

فتمو گ   

ستیآقا فروشنده ن نیا میبر ایب -   

و دست  دیرو از دستم کش نشیآست نینسر کدفعهی اما

گفت نیبرد کتاب ها رو برداره و در همون ح  

کنن زشته لطفشون رو  یحاال که آقا دارن لطف م -

میقبول نکن   

که از اون بدتر بود نمیا یوا   

رو از کتاب ها جدا کردم و گفتم دستش   

دور اسم  گهید یه کتاب ها رو برداراگ نینسر -

یخط بزن دیمنو با ! 

لب گفت ریوگردنش رو کج کرد وز دیکش دست  

گهید یخر -   

که نگاه کردم با همون لبخند سنجاق شده به  انیشا به

 شتریکرد ، اخم هام رو ب ینگاهم م قیصورتش عم



 رونیاز مغازه ش ب یتند وعصب یکردم و با قدم ها

 .زدم

دیدو یدنبالم م نیداشتم و نسر یم تند قدم بر من  

ادیباال نم گهیخره واستا نفسم د یه - . 

دیزد بهم رس یکه نفس نفس م نیو نسر ستادمیا   

چشم ابرو  یوبهد با اشاره  دیکش قینفس عم چند

 گفت

بود؟ یشازده ک -  

هوا بلند کردم یتو یدست  

 ! ولم کن بابا -

آروم تر نباریدوباره به راه افتادم ا و  

کنم یولت نم یاگه نگ نیه جان نسرب -   

کردم زیچشم ر براش   

 ! مزاحمه -

رخم زل زد مین یبه شانه م اومد و تو شانه  



 از کدوم نوع مزاحما ؟ -

راهم سبز  یدونم چند روزه همش جلو یم یچ -

شیسر یم کرده پسره  وونهیشه ، د یم  !  

 ییسرش رو رو به آسمون بلند کرد و با صدا نینسر

ند گفتنسبتا بل  

خر! داداش داشته  نیمثل ا یکیآخه خدا انصافه !  -

باشه ماه ! مزاحم داشته باشه هلو ! اونوقت به ما ، 

گدا هم ،  نگاه نکنه هی  ... 

شانه ش زدم به   

همه دارن نگاهمون  میابونیخجالت بکش تو خ یه -

کنن یم  ! 

لب غر  ریرو گرفت و رفت و همونطور ز راهش

 زد

؟  یکن یجگر رو دست به سر م نیحاال چرا ا -

؟ ادینم فتیح   

شد رهیچشمهام خ یبه طفم برگشت و تو صورتش  



مدل  نیکن ! از ا یمنو بهش معرف شیخوا ینم -

میمردها خواهان  ! 

ودنبالش راه افتادم دمیخند  

رو معلوم کنم یزیچ کی فیاول بزار تکل -   

گره زدم ابرو  

 یخوا یکه م یهر جمله ا یکش یتو خجالت نم -

؟ ید یخر هم به من نسبت م کی یبگ  

اخم گفت با  

 کی دینه چرا خجالت بکشم ، حرص دلم رو که با -

خر ناقابل رو هم نگم که  نیکنم اگه ا یخال یجور

ترکه یدلم م  ! 

کف دست پشت گردنش زدم با  

یاز حسود ینترک -  ! 

 لیحوصله نشسته بودم ، باران س یب میصندل یرو

 نیدر حال اومدن بود و فکر کنم به هم رونیب ییآسا

اومده بود و نه استاد نیخاطر بود که هنوز نه نسر  ! 



کالس باهم جمع شده بودند و  یتو یدو، سه نفر هر

بلند  یکردند ، خنده  یزند و بحث م یبا هم حرف م

نگاهم رو به خودش  یجمع ها لحظه ا نیاز ا یکی

کز کردم میصندل یکشوند و دوباره تو   

رو نداشتم  یچیه یاصال  حوصله  امروز

روزید ی هیو قض دیبارون شد نیمخصوصا با ا ... 

 نقدریکه ا یی! کتاب ها یلعنت انی، شا دمیکش یآه

تو  یهایکار نیریرو به خاطر شدنبالشون گشته بودم 

هوا به پشت سرم نگاه کردم  یاز دست دادم ، ب

 ومدهیحالم ،  هم ن یخراب لیدل نی، ا انیامروز شا

 فمیرو از ک میبود ، دوباره سر جام نشستم  و گوش

 ریوعلت د رمیبگ یتماس نیکه با نسر دمیکش رونیب

 . اومدنش رو بفهمم

گشتم که  یم نیقسمت مخاطبا دنبال اسم نسر یتو

انداخت ، با فکر اومدن  هینفر روم سا کیوجود 

با لبخند سر بلند کردم نینسر  

ی، باالخره اومد یوا - .... 



 انیدهانم ماند ، فرد روبروم شا یکالم تو هیوبق

نیبود نه نسر یساالر  ! 

لب هاش جون گرفت یدوباره رو لبخندش  

 ! ببخش بانو منتظرت گذاشتم -

ود مچکر ! من که با تو نبودماز خ هیخود راض از  ! 

 هدیکش نییُسر دادم و نگاهم به پا فمیک یرو تو میگوش

زمزمه کردم  یشد و آروم و حرص  

 ! با شما نبودم آقا -

آغوشم جا داد ،  یپراز کتاب رو تو لونینا  کدفعهی

ابروش  یشد ، تا دهینگاه متعجبم که به صورتش کش

 رو باال انداخت

باعشق میتقد  -  ! 

کرد ؟ یرو تموم نم یباز نیا اچر  

 نیدودست کتاب ها رو به طرفش هل دادم و از ب با

دمیدندون هام غر   

خوام یکتابا رو نم نیبهتون گفتم که ا -  ! 



م فشار داد نهیس یها رو به قفسه  کتاب  

در خونتون ! اگه  ارمشونیدفعه م نیا یاگه نبر -

سه با خانواده ت آشنا بشم نبرشون ، وا یدوست دار

شم با خانواده  ینداره تازه خوشحال هم م یمن مورد

رو باز کنم ییباب آشنا زتیعز ی  ! 

 یو تو دمیکش یم یمقطع یحرص نفس ها از

خواست راه پاش  یچشمهاش زل زده بودم ، دلم نم

من باز بشه یخصوص یبه زندگ  ! 

قدم دور شد و دوباره قدم  کیاز من گرفت و  نگاه

 رفته رو برگشت

کتابات گذاشتم ، نیرمان هم برات ب  کیدرضمن  -  

چشم به کتاب ها اشاره زد با   

 نقدریت خوبه ! بده دختر ا هیروح یبخونش برا -

 ! خشن باشه

نثارنگاه خشم آلودم کرد که گره ابروهام  یوچشمک

 رو کورتر کرد



رفتار  اقتشیل یاندازه  یباهر کس ستمیمن خشن ن -

کنم یم  ! 

گفت تیمظلوم با  

یباش که با خلق جهان نی! با ما به از اجانان  -  ! 

چشمهاش  اهیبا اون س یو عاشقانه لحظه ا قیعم و

شد رهیبهم خ   

، قلبم ضربان گرفت و  ختیم فرو ر نهیس یدلم تو 

نگاه و گفتارش دلم رو  تی، مظلوم ومدینفسم باال ن

 لرزوند

 یخرامان خرامان  از روبرو انیشا ی هیو سا قامت  

 یبم و مردانه اش رو تو یصدا نگاهم دور شد و

کالس پراکنده کرد یفضا  

خونه هاتون !  دیبر دیجمع کن ونیخانم ها ، آقا -

ادیامروز استاد نم ! 

همه همه و اعتراض افراد حاضر در کالس  یوصدا

رو پر کرد مییحجم شنوا  



که به  ییو کتاب ها انیو من موندم و نگاه آخر شا 

شد لیآغوشم تحم ... 

 یها رو کنار اتاقم گذاشته بودم و خودم هم رو کتاب

 یشده بودم ، حت رهیتختم چمبره زده بودم و اونها خ

بودمشون اوردهیهم در ن لونینا یاز تو ... 

بهم داده  انیکه شا ییکردم اگه کتاب ها یم احساس

شه یجلوم احضار م انیرو دست بزنم روح شا ... 

کتابام  یکه قاط یاز دونستن اسم رمان یکنجکاو حس  

پام رو  یم کرده بود ول وونهیداده بود د هیبهم هد

ترمز احساسم گذاشته بودم وفعال همونطور  یرو

کرده بودم بشونینگاهم رو نص یفقط آزاد  . 

مامان نگاهم رو هم از کتاب ها گرفتم یصدا اب  

خاله  یخونه  میملکا پاشو حاضر شو قراره بر -

 !ات

تنها دخترش  بایمن بود و فر یتنها خاله  مهیفه خاله

هم  نی و ام  نیام رهیدلش گ میدونست یکه همه مون م



 نیام یمتقابال دوستش داره و به اسم هم هستند ول

نشه دهیکش شیدواج پداد فعال بحث از یم حیترج  ... 

اتاق جا  یرو همون گوشه  انیشا ادیها و  کتاب

 گذاشتم و صدا بلند کردم

شم یچشم مامان جان االن حاضر م -  . 

 

هام دور  ییدا یو دخترها بایخاله با فر یخونه  یتو

که ندا دختر  میکرد یو صحبت م میهم نشسته بود

که هم سن من بود گفت مییدا  

طرز فکر  یلیدارم خ یدوست کیبچه ها من  -

گفت ؟ یم یاونروز چ دیدون یداره م یبیعج  

میمون گفت همه   

گفت؟ یم ینه چ -  

کرد یکج یخنده  ندا  

گفت اگه بخواد ازدواج کنه فقط زن فضا نورد  یم -

شه یم   



میدیمون خند همه   

ادامه داد ندا  

 میاریتو از کجا ب یحاال فضا نورد برا میبهش گفت -

موهام مثل  ای ادیفضانورد ب ای نمیش یم رنقدیگه ا یم

بشه دیدندونام سف  ... 

دیوسط حرفش پر بایفر   

! روز  ادیبا پورشه ب دیام با ندهیمن که همسر آ -

 نیا ریبده ، غ هیاپل بهم هد یگوش دیهم با نیولنتا

 ...اصال قبولش ندارم

گفت نگار  

پنبه دانه ندیشتر در خواب ب - ... 

ظرفش  یتموم بشه و پرتقال تونذاشت حرفش  بایوفر

میدیرو به طرفش پرت کرد و همه خند  ... 

رو به من کرد ندا  

خواد ی؟ تو هم دلت شوهر پولدار م یملکا توچ -  



 یرو به عالمت صبر کردن باال بردم و رو دستم

شروع به حرف  جانیمبل چهار زانو نشستمو باه

 زدن کردم

شمع  کیم خوا یپولدار باشه ، م خوامینه ، من نم -

و  میو نون خشک تو آب بزن میوسط اتاق روشن کن

میبخور   

ش رو  هیبق جانیومن باه دندیخند یها همه م بچه

کردم یم فیتعر  

 مییهم نداشته باشه، با هم دنبال اتوبوس بدو نیماش -

  تازه

کارتمون هم شارژ نداشته باشه از اتوبوس فرار  من

میکن   

دیبا خنده وسط حرفم پر ندا   

 کیکشه ،  یهم اون پسره رو م نیونوقت اما -

 !درصد فکر کن تحملش کنه

از اون ور اتاق گفت نگار   



هم با  نیآره ! تو با شوهرت دنبال اتوبوس بدو ام -

گه خواهر  یدوه ، م یدنبال شوهرت م یابر ییدمپا

یکش یمنو دنبال اتوبوس م  

 نییمبل همونطور چهار زانو باال وپا یرو ومن

هوا تکون دادم یام رو توودسته دمیپر  

 یاونوقت از کشنگ دی، صبر کن دیصبر کن -

 یچشمها یشکممون صدا بکنه بعد من عاشقانه تو

که  نهیمهم ا ستیمهم ن زمیشوهرم نگاه کنم بگم عز

میرو دوست دار گهیما همد .... 

 یجمله م کامل تموم نشده بود که پشت گردن وهنوز

 یصدا ی خوردم که با بلند شدن دوباره یمحکم

شد یبچه ها قاط یخنده   

آرزوهات نیکوفت ! با ا -  ! 

دمیبه پشت گردنم کش یبود ، دست نیام یصدا  

نیاوخ ! دردم گرفت ام -  ... 



که  یمبل یپشت سرم دور زد واومد و رو از

ما بود نشست یهمه  یروبرو   

  حقت بود -

دمیصورت درهم نال با  

؟ یکرد یحرفامون رو گوش م یداشت -  

اش جابه جا شدج یتو  

دمیشن یزد یداد م ینه ول -   

گفت نگار   

یکن یپسره رو هالک م یابر ییمن گفتم با دمپا -  !  

َسقَطش نکرده باشم یاگه با تفنگ شکار - ! 

من زوم کرد یرو رو نگاهش  

 ایدختر ، مردم چ یکن یتو م هیآرزو نمیآخه ا -

آرزو  دنیکنن اونوقت تو دنبال  اتوبوس دو یآرزو م

یکن یم   ... 

وا کرد ینیریلب به خودش بایفر  



دنبالم ادیمن گفتم منتظرم شوهرم با پورشه ب نیام -  

... 

 باینگاهش به فر نکهیبدون ا الیخ یب یلیهم خ نیام

 گره بخوره گفت

امیتا ب نیبش -   

خنده و نگار سوت زد ریز میدوباره همه زد و .... 

لب هاش آورد یرو رو نیاسم ام یحرص بایفر و  

نیام - ! 

 ! جان -

 

 

 

حرکت نداشتم  ینا یاز خستگ میدیبه خونه رس یوقت

، خواب از سرم  دمیتختم دراز کش یرو نکهی، اما هم

کنار  یبه سمت کتاب ها یبیوحس کشش عج دیپر



 یکه از هر طرف م یاتاق منو فرا گرفت ، حس

داد ،  یرخ نشون م گهیروندمش از طرف د

رو دوباره به بند  تختم نشستم و موهام یباالجبار رو

زوم کتاب ها شد ،  ختهیو نگاهم از بند گر دمیکش

تخت بلند  یچراغ خواب رو روشن کردم و از رو

 نیزم یشدم چند قدم تا کتاب ها رو پرکردم ، رو

 یانتخاب یپر از کتاب نشستم ، کتاب ها لونیکنار نا

تا نوبت کتاب  دمیکش رونیب لونیخودم رو از نا

، پاجلو  ودستم، دلم شتاب داشت  دیرس انیشا ییاهدا

جور  کیجور حس گناه داشتم ،  کیگذاشت ،  ینم

لیدل یب یفیبالتکل  ! ... 

شد و  یسرم تکرار م یدائما تو انیآخر شا نگاه

کرد  روزیهم باالخره دلم رو به دستم پ ریتصو نیهم

 دمیکش رونیب لونیو دست بردم کتاب رو از حصر نا

 ، 

قلبم گر گرفتن  یتا رگ ها کردم از سر انگشتام حس

 نیچشمانم نگه داشتم تا نام ا ی، کتاب رو روبرو

نمیرو بب انیشا ینامه  هیتوص  



لرزان باز  یاول کتاب رو با دست ودل ی صفحه

داد ،  یچشم رو نوازش م یکردم ، دست خط قشنگ

م حبس شد و لبم رو به دندون گرفتم  نهیس ینفسم تو

حرص درآور بود یکم ییوایش نیکه در ع ی، کلمات  

 ...سالم سرتق"

ضد حال بود یپسر خدا نیکردم ا اخم ... 

یهست یتو برام مثل چ یدون یم "   

ی....شهاب هیمثل               .... 

که برق ونورت چشمام رو گرفته یشهاب  ! 

 یدارند وقت دهیعق ایکه بعض یدون یم یراست 

آرزو کنن ؟ دیبا ننیب یشهاب م  

کنم یآرزو م نمیب یتو رو م یوقت منم   

پاک وقشنگ یآرزو کی  ... 

کنم در  قلبت به روم  یبندم و آرزو م یرو م چشمهام

 "باز بشه و من ساکن دائم قلبت بشم



دمیبلع یم به سختدهان آب  ... 

 

اد؟؟؟؟یاون روز م یگ یم یعنیسرتق  "          

اون  ریرمان رو بخون و احساس هات رو ز نیا

به رخ من نکش چون  نقدریگره کرده ا یابروها

کنه یجذاب ترت م  ! 

و  یش یم یعصبان یبهت گفته وقت یحاال کس تا

؟یش یتر م یخواستن رهیگ یحرصت م " 

دهانم  یلگون شد ، قلبم توهام از خجالت گ گونه

 میدندانها ریضرب گرفته بود ، وهمچنان پوست لبم ز

خدا رو  دویشد ، سر و نگاهم به باال لغز یم دهیجو

کلمات رو مرور  نیخلوت ا یشکر کردم که تو

 .... کردم

به جا  یاتیح میبرام عال گهیکلماتش د نیوآخر

 نگذاشت

 



یدوستدارت ش.ساالر                 " 

 

 رونیجمع شده م با ضرب ب یلبها نیرو از ب سمنف

ومدیبازم نفسم باال نم یفرستادم ول  

به  یقصد یساالر انیکرد شا یاالن فکر م نیهم تا

از  یا گهید یجز مزاحمت نداره ، اما االن با رو

رفتارش مواجه شده بودم یسکه  ... 

شد ، کلمه ها انگار زنده  یاز خطش کنده نم نگاهم

گوشم پچ پچ  یتو انیشا ظیو عطر غلبودن و باصدا 

کردند ، یم  

 یکه مردمک ها یی! جا شهیتر ازهم کینزد ییجا

و  ریسد شده بودند و منو اس میچشمانش روبرو اهیس

 ناتوان کرده بودند

که تا به حال تجربه شان نکرده  ییحس ها ریاس 

 .بودم



جز برادرم به من ابراز عالقه  یبه امروز پسر تا

 چیعاشقانه ودرپ یلیرچند کلماتش خنکرده بود ، ه

دل  کوچک من بس  یها برا نیهم یوتاب نبود ول

رو بشود رویبود که ز .... 

خط واون نگاه پر  نیا ریبود که درگ یها کاف نیهم

کالسش بشم یتو ی  معن ... 

کردم قلبم رو  یفکر م انیبه شا نکهیگناه از ا احساس

 یک ماحساساتم رو قلقل یبه تپش انداخته بودو حس

 داد

 زیروبه دلم وار یجانیه انیابرازمحبت شا نیا 

کرده بودکه تا به حال امتحانش نکرده بودم و دلم رو 

 ...به تب وتاب انداخته بود

 یکارها نیطلبکار ، پشت ا شهیمرد هم نیا یعنی

پنهان کرده بود یحرص درآورش دلدادگ  ... 

فشار  ریلبم نشست ودوباره لبم رو اس یرو یلبخند

داشت عکس العمل منو  انیکردم انگار شا میان هادند

ومدیکه نفسم باال نم دید یم کیاز نزد ... 



تختم کوچ  یبلند شدم و به رو نیزم یکتاب از رو با

 کردم

بسته نشد تاخود صبح نه  گهیرو باز کردم و د کتاب

هم گذاشتند ینه صفحات  کتاب چشم رو دمیمن خواب  

 یدم ، و لحظاتتاصبح تمام سط به سطرش را خوان 

 یاول کتاب نقل مکان کردم ، دم یدوباره به صفحه 

گرفتم و دوباره به روند  یم انینگاه از کلمات شا

گشتم ،  یداستان باز م  

کردم  هیزوج داستان  گر یبا لحظات به غم نشسته  

که از  یو با خوشبخت دمی، با شور وعشقشان خند

از احساس شدم زیدلبریکش ینوشته ها سرک م  .... 

هم  یکتاب رو یصبح که گفتند ورقه ها اذان

و  یآرام گرفتند،   با خستگ یپاتخت یآوارشدند و رو

وجودم رخنه کرده بودبدنم رو کش  یکه تو یشور

دادم ، یوقوس  

 



رو که تا حاال خونده بودم رو  یرمان نیبهتر انیشا 

داده بود ،  هیعشق به من هد سیتدر یبرا  

از احساس معلق  ییایکه منو وسط در یرمان 

 ....گذاشته بود

 انیمن به جر یرگ ها یکه عشق رو تو یرمان

 .... انداخته بود

نمود ،  یصورتم رخ م یدائما روبرو انیشا ریتصو

نگاهم رنگ  ینما یتو رشیچقدر تصو یزود نیبه ا

 ....گرفته بود

 یبه رو یو افکارم رو کنار زدم ، دست دمیکش یپوف

جور تالش من رو اونها  ، دمیدرناکم کش یچشمها

هم اون ها بودند که منو به  دیشا ایبودند و دهیکش

کردند یم بیخوندن ترغ  .... 

 

رو که سالم دادم ، نگاهم به آسمان بلند شد نمازم   



 یبشم ، نم مینفسان یهوا ریخوام درگ ینم ایخدا -

خوام با احساس  یخوام گول دلم رو بخورم ، نم

پاک  یونه احساس هابت یکس ایکنم و  یباز یکس

، خداجونم خودت  رهیبگ یودخترانه م رو به باز

 ...کمکم کن تو راه درست قدم بردارم

مجال  میتازه چشمها دمیتخت که دراز کش یرو

هم گذاشتند یخواب دادند و پلک رو .... 

چشم باز  ومدیاتاقم م رونیکه از ب یبحث یصدا با

 یخواب یحال بودم ، ب یکردم ، هنوز کسل و ب

رمقم رو زائل کرده بود ، اما گوش هام  شبید

 یم مییبه خورد شنوا یرو به خوب نیبلند ام یصدا

 داد

رو بارم هم آخه مادر من ! من هنوز دانشجواَم ، کا -

رو هم  گهید یکیتونم  ینداره ! چطور م یکه درآمد

 با خودم همراه کنم ؟

 یآب پاک شبی! خاله ت د نیبگم محمد ام یمن چ -

 گهیماه د کیرو دست من گفت اگه تا  ختیرو ر



عروس شما ست  بایکه فر بایفر یخواستگار دیاومد

ما هم  دیبگ دیستیاگه شما خواستگار ن یول

میرو راه بدخواستگاراش   ... 

داد شد و وسط حرف مامان فرود اومد نیام یصدا  

کن یغلط م - .....  

جمله  یحرفش رو خورد وبعد با الالله الله ی هیوبق

 اش رو ختم کرد

لب وا کرده بود یبه دلدار مامان  

 یربط که نم یمن حرف ب زیخب پسر من ! عز -

زنن ! دختر خوشکل و با کماالت خواستگار داره 

خودت رو یکن یم یعصبان نقدری، تو چرا ا گهید ... 

دیغر نیام  

هم هست ؟ بایحرف خود فر نیا -  

تر شد میصداش مال مامان  

گفت  یم مهی! فه نینزده محمد ام یاون که حرف -

نگرانه یلیشوهرش خ  ! 



 نیخشم ام یو حالت ها یحرص ینفس ها یصدا

رفت یچشمام رژه م یجلو  

 نیپس ا ستیمن ن ینشون کرده  بایمگه مامان فر -

داره ؟ یچه معن مهیخاله فه یحرفها  

کرد یونداریبازم م مامان  

 یترسن همه  ی! م زمیترسن عز یخب م -

 یکیخواستگارها رو رد کنن آخرسر هم تو دست 

یعقد بشون یوسر سفره  یریرو بگ گهید  ... 

خش دار شده بود نیام یصدا  

من  یعنی؟  نیشناخت ینجوریمامان منو ا یوا -

نامردم نقدریا  !  

قلبم رو به درد آورد صداش  

دیکش ینیه مامان  

؟ من از چشمهام هم  هیچه حرف نی! ا نمیمحمد ام -

خب اونا هم مادر پدرن  یبهت اعتماد دارم ول شتریب



 یبچه شونن ، منم بهشون حق م ی ندهیدلواپس آ

 ....دم

خونه رو سکوت اشغال کرده بود ،  یفضا یلحظات

 نیام یدورگه  یصدا نکهیدن تا اش یلحظات طوالن

سکوت رو  ی شهیتمام حجم خانه رو پر کرد و ش

 شکست

 میر یم گهید یشب جمعه  دیباشه ! بهشون بگ -

یخواستگار  ..... 

بود فیقابل توص ریمادر غ یصدا ذوق  

 تیمادر قوربونت بشه ، خوشبخت ی! اله نمیام یوا -

 ....آرزومه مادر

 نیام گهیرفت ، دسکوت فرو  یخونه تو ودوباره

با  نکهیکرد تا ا ینزد وسکوت رو همراه یحرف

خونه رو ترک  نیام دمیبسته شدن در فهم یصدا

 ...کرده



 شیتخت مچاله نبودم تا همراه یگوشه  یتو کاش

حالش رو عوض  یتونستم کم یم دیکردم ، شا یم

 ... کنم

هم به دل  یپوست ریز یغم نیام یاحساس دلواپس از

طرز فکرش  نیحق نداشت با ا من نشست ، خاله

کار به  نیکرد هرچند ا یم یمنو مجبور به کار نیام

منتظر  بایو فر نیباشه و هرچند ام شیصالح زندگ

لحظه بودن نیا  .... 

به سراغ من اومد ندفعهیمامان ا یصدا  

رختخوابت رو  یخوا یملکا مادر لنگ ظهره نم -

؟ یطالق بد  

 یرو م نید و امکنج لبم پل ز یمادر لبخند یصدا با

خواست داماد کنه و قصد طالق دادن منو داشت ، از 

حوصله بلند  یتخت ب یزدم ، از رو رونیافکارم ب

شد دهیکش وارید یرو ییشدم ، نگاهم به ساعت طال   

اعداد ساعت شد ، ساعت  خیاز تعجب م میچشمها

بعدازظهر بود ، نگاهم که از ساعت ُسر خورد  کی



وخندان تک برادرم زوم ژست گرفته  ریتصو یرو

 شیشد ، از اعماق وجودم دوستش داشتم و ناراحت

گرفتم و به قول مامان  یقیرو تاب نداشتم ، دم عم

 ابکه روبرگردوندم کت نیتخت رو طالق دادم ، هم

بود ، همون که  میکشف چشمها نیبود که آخر انیشا

از روزم رو به  یمیبرده بود ون غمایشبم رو به 

بود دست باد سپرده  .... 

 یبرداشتمش ، صفحه  یپاتخت یبردم و از رو دست

نوشته شده  یاولش رو گشودم و با کف دست خط ها

کتاب رو لمس کردم یرو  .... 

افکارم قد علم کرد یروبرو یساالر انیشا دوباره ... 

دختر ، االن  رونیب ایملکا پاشو از اون اتاق ب -

ییوپت ریتو هنوز ز مینهار بخور میخوا یم گهید  .... 

داد و من بالبخند  یذهنم رو فرار انیمامان شا یصدا

 اعالم وجود کردم

حرص نخور  نقدری، ا امی، االن م زمیعز دارمیب -

ها یش یم ریپ  ... 



در قدم برداشتم رهیبه طرف دستگ و  

 نیدانشگاه با نسر یمحوطه  یها مکتین یرو

بودم که ازش  ینکات دنینشسته بودم و مشغول پرس

اوردمیسر در نم ... 

هم کالس نبودم و  انیرو با شا شیدوساعت پ دروس

بود که امروز برخالف  بیبودمش و عج دهیند

حضورش چشمم پرسه زنان به دنبال  شیپ یروزها

گشت یم  ... 

شد و  یم دهینگاهم به اطراف کش قهیچند دق هر

پر اعداد وارقام  یبرگه ها یرو دیدوباره نا ام

نشست ، انگار امروز قصد آمدن وسط  یم نینسر

 لحظاتم را نداشت

برات بگمرو هم یکی نیَملکا ا یه -  ... 

رو در هم فروبردم وگفتم صورتم  

استراحت بده کمی گهید دیمخم ترک نیبابا نسر -  ! 



جمع کرد وطلبکار  تیبرگه ها رو با عصبان نینسر

 گفت

 دینترک یاضیخانم مخ شما از حل مسائل ر رینخ -

دیهاتون ترک یاز چشم چرون   

بازوش نشست یرو مشتم  

؟  یمواظب حرف زدنت باش منو چشم چرون یه -

دوروبرمون هست که من با چشمام دنبالش  یاصال ک

شارم افتادهکنم فقط فکر کنم ف  ... 

با تمسخر گفت نینسر  

کنم هیبانو براون ته دیدار لیم یا  ؟ چ -  ! 

تفکر به خودم گرفتم و گفتم حالت   

کردم یاوووم ، بد جور هوس نان خامه ا -   

ش  دهیباال پر یاز جاش بلند شد و با ابروها نینسر

  گفت

چه دل نازک هم هست خانم! واسه من نان خامه  -

هکن یهوس م یا  !  



موقع برگشت از  یباش یاگه دختر خوب یول

کنم یردت م یفروش ینیریش یروبرو  

و نگاه سرزنشگرم رو به طرفش کشوندم دمیخند  

با نمک  نقدریا یخوشمزه ! تو تا حاال کجا بود -

؟  یشد  

دیخند  

شما بانو نیهمنش -  ! 

نگاهم رو خرج دوروبرم  نیراه افتاد ، منم آخر وبه

شدم  وسیما دنشیبا زهم از دکه  یکردم و هنگام

 ..دنبالش به راه افتادم

 دیواقعا از اومدنش نا ام گهید میکالس که نشست یتو

رو با ما برداشته بود  یاضیشدم ، چراکه اونم ر

روزها سر کالس نبود ،  یوامروز برخالف همه 

 نیروند اومدنش باشه من که قبل از ا نیهم ا دیشا

بودمش دهیند ... 



پاش رو  نیبودم که نسر نیبا نسرمشغول صحبت  

لب و با چشم وابرو گفت ریبه پام کوبوند وز  

نجاستیا یاوه ملکا ! اون پسره کتاب فروش -  

 د،ینگاهم با شتاب به طرف در کالس چرخ ناگهان

 یبود ، تمام قد تو دهیانگار انتظار نگاهم به سر رس

ینیریجعبه ش کیقاب نگاهم بود ، با   ... 

روع به نطق کردنکالس ش یپسرها  

؟ یواسمون گرفت ینیریجون چه خبره ؟ ش یساالر -  

  باز کن اون طناب دورش رو که دلمون آب شد -

غرق خنده شدند وهمه  

داداش تهیداماد ینیریش -  ! 

جمع اخر کالس بلند شد ، نگاه  نیکه از ب ییصدا

 کیدوخت ، ودر  انیشا یپرسانم رو سمت چشمها

 شیشگینش شدم ، لبخند همنگاه  بُرا ریلحظه غافلگ

 رو به لب هاش مهمون کرد وگفت



تولد برادر  ینیریش نیا یدم ول یاونم بهتون م -

 .... زادمه

زمزمه کرد نینسر   

 ینیریدختر! هم هوس ش یچقدر تو خر شانس -

آورد ینیریبرات ش بیشازده از غ یکرد ... 

که نخ   یبود که درحال انینگاهم قفل دستان شا ومن

کرد  به طرف بچه ها رفت و  یرو باز م دور جعبه

 . به همه تعارف زد

منو به خودم  نینسر یغر غر ها یدوباره صدا و

 آورد

! نچ بهش اوردیتو ن یمعرفت اول جلو یب یدید -

اقتهیل یپسره ب نیاصال هم فکر نکن ملکا ، ا  ... 

هاش  ینقدو بررس نینگاهش کردم ، ا ریمتح ومن

کرد یرو چرا تموم نم  

زبون به  قهیدق کی!  نینسر یزنیچه قدر غر م -

ریدهن بگ ... 



به طرف وسط  یحرکت قهر گونه کم کیبا  و

وعمال پشتش رو به من کردو لب  دیکالس چرخ

 ...بست

کرد من  یتعارف م ینیریش انیکه شا نطوریا بایتقر

نقشه  نمینفر از صف افراد بودم ، احتماال ا نیآخر

بندازه ، ریدش گوخو وارید نیاش بود که منو ب  

دفترم خم کردم وخودم رو مشغول  یرو رو سرم

عطر  د،یرس نینشون دادم تا حضورش به نسر

جعبه  یدست تو نی، نسر دیچیمشامم پ یتو ظشیغل

 یمردانه  یبرد و نگاه من تا دستها ینیریش ی

مثل کتاب  ینیریش یجعبه  کدفعهیباال اومد و  انیشا

زمزمه کردشد و آروم  لیآغوشم تحم یها تو   

 احوال ملکا بانو ؟ -

فرو دادم ، و نگاهم از نان  یدهانم رو به آرام آب

جعبه تا نگاهش ، متعجب  یتو یها یخامه ا

گو  بیغ انیشا ایبود  یاتفاق نیوپرسان باال رفت ، ا

 یها یاش پر از نان خامه ا ینیریش یبود ؟ جعبه 



 یا قهیکه دق ییمن بود ، همان ها یدوست داشتن

هوس کرده بودم شیپ  !  

 دهیخواست لب وا کنم بپرسم از کجا فهم یم دلم

 نیرابطه به ا نیا یکرده ام ، ول یهوس نان خامه ا

افتی یگسترش م دینبا یزود ... 

 ینیریدانه از ش کیدوانگشت شصت و اشاره ام  با

جعبه رو به طرفش  عیها رو به دست گرفتم و سر

 گرفتم ، 

  ممنون ، خوش پا وقدم براتون باشه -

 کیو با  دیدست منو قاپ ینیریش یبیعج یبافرز

تکان  یدهانش جا داد و بعد از کم یحرکت تو

زده  رتیح یچشمها یخوردن لب ودهانش ، روبرو

 ام گفت

که از دست شما گرفتم فقط  یکی نیواسه من هم -

 دیش برام مزه نداره ، شما بخور هیبود ، بق ینیریش

ادیدلتون حال ب  



م  نهیس یقفسه  نیب ییسرخ شد و نفسم جا میها گونه

به نگاهم اضافه شد شیجا ماند وتشو  

 ی، االن همه م دشیریتو رو خدا از دست من بگ -

کنن یکه نم ییچه فکرا خودشون شیپ ننیب  ! 

 نکهیبعد بدون ا یا هیزوم صورتم شد وثان نگاهش

 یها رو هم بچشم جعبه  ینیریازش یکیمن طعم 

 یرو ازدستم گرفت و به طرف صندل ینیریش

 .خودش راه کج کرد

شانه ام زد یمحکم رو نینفسم باال اومد که نسر تازه  

خودشون اومدن  یها با پا ینیشر اقتیل یب یا -

رفت یرن تو دهنت اونوقت ردشون کردب ... 

 یسر من م یهمه حرف تو نیا نیامروز نسر چرا

 خوند

؟ یشد تو که قهر بود یچ -  

رو پاک کرد و گفت شیدستها یدستمال کاغذ با  

تونم قهر بمونم و وسط مشکالت تنهات بزارم ینم -  



خرجش کردم که قبل ار  یهیعاقل اندر سف نگاه

د کالس شداستاد وار یا گهیحرف د  

حل معادله  ینصفه ماند و حواسمان پ مانیها حرف

استاد رفت وبازم  یافتیو دست ن یچند مجهول یها

 یاعداد وارقام به درد کجا نیکه ا دمیذهنم غر یتو

خورد یم میزندگ ... 

و  دمیکش یاز سر آسودگ یکه رفت نفس استاد

جزوه ام رها کردم یخودکارم رو رو . 

دفعه در  نیبرداشت که ا خم نیبه طرف نسر نگاهم

سکوت و به دور از غرغر مشغول جمع کردن 

رفتن بود ، یجزوه و آماده شدن برا  

لب گشود دینگاهم رو که د ینیسنگ  

؟ دیدار فیشما نهار تشر -  

زدم لبخند   

کنم یاالن جمع م -   



شده بود که ما هم عزم رفتن  یکالس خال بایتقر

 رهیدا یعلق توم ینیریش یجعبه  کدفعهی، اما  میکرد

نگاهم قرار گرفت ی  

؟ یبر یخوا یم نایبدون ا -  

بود  ینیب شیقابل پ ریپسر غ نیا یکارها یهمه  چرا

کردم تا چهره اش رو از پشت  لی، گردنم رو متما

نمیجعبه  بب   

ندارم لیممنون م -  ! 

 یدربند جعبه ضعف م یها ینیریش یته دلم برا یول

 رفت

ُسر دادآغوشم  یجعبه رو تو دوباره  

دونه  کی، اونوقت   دمیمخصوص واسه شما خر -

دیاش رو هم مزه نکن   

من ؟ یبرا مخصوص  

تولد برادر زاده ش هست ؟ ینیرینگفت ش مگه  

جعبه رو در بر گرفت یکناره ها دستم  



 یم تیدونه کفا کیدونه بردارم  کی دیپس بزار -

 ! کنه

 کیمقنعه م نزد یزد و سرش رو تا کنار لبه  لبخند

نجوا کرد یپراز نت موسق ییرد و با صداک  

من اصال برادر ندارم که برادر زاده داشته باشم ،  -

یکرد یفکر کن بهم الهام شده هوس نان خامه ا  ! 

کردم ،  یومنگ نگاهش م جیزد ، گ یپر تپش م قلبم

منعقد کند ، فقط  یخورد تا کالم یزبانم تکان نم

 یگ بکالمش آهن ینگاهم بود که در جواب موسق

نواخت یکالم م ... 

به عقب گذاشت و مثل دفعات قبل ، با دست  یقدم

بلندش چتر زد و لب زد یشانیپ یرو  

بانو ریوقت بخ - ... 

حرکت  دیشاداب با تقل نیو نسر ریهنوز متح من

نسبتا بلند و  ییجوابش رو داد و با صدا انیدست شا

 سرخوش گفت



مستر یگود با -  ... 

عطرش رو  یرفت و تتمه  انیشکه بودم ، شا هنوز

مشامم به جا گذاشت یتو   

پهلوم کوبوند یتو یسقلمه ا نینسر  

پسر  یکن خورد شیدختر چشمت رو درو یه -

 ! َمردم رو

شد ،  دهیخوشحال کش نیشک زده ام به نسر نگاه

زد و با وجد گفت یچشمک  

قبلم رو از  ی، تمام گفته ها یگل نینسر نجانبیا -

االن اعتراف  نیدونم وهم یاعتبار ساقط م یدرجه 

االن محل رو ترک کردند  نیکه هم ییآقا نیکنم ا یم

ان یجنتلمن واقع کی ... 

 ییهم گره زد و هورا یتو یرو با شاد ودستهاش

 گفت

و خودم رو جمع وجور کردم دمیگز لب   

 تو چرا جو گرفته ت ؟ -



زد یذوق م یصداش تو ذوق  

شه ؟ یم ریبده خوشحالم دوستم داره عاقبت به خ -  

دستم جابه جا کردم یرو تو ینیریش ی جعبه  

نیا یاگه واسه من خوشحال -  .... 

زدم وادامه دادم یشانیپ یدستم رو رو انیشا مثل  

گه؟یبود د یدا اصوالت چا نیا -  

رو سر شانه ش مرتب کرد فشیوک دیخند  

یشد یرتیاوه غ -  ! 

به جلو برداشتم یقدم  

 ! لوس -

من شد فیرو با سرعت برداشت تا همرد قدمش  

بلند  یبخار چیبابا ترش نکن ! گفتم تو که ازت ه -

و خنک نشه  طیوسط خ نیشه ، پسر مردم ا ینم

ه دور از ادب بود رو دادم ، آخ شیجواب خداحافظ

جواب بمونن یب شونیمثل ا یبا مرام یآقا ... 



گذاشتم و گفتم شینیب یاشاره م رو رو انگشت  

ادم دروغگو ینجایا -   

 ییوکالس رو به تنها میهر دو با لبخند خارج شد و

میواگذار کرد .... 

 

 

که جذب تنش بود بد جور قد  ینفت یو شلوارآب کت

 یداد ، ظرف سپنچ یوباالش رو قشنگ تر نشون م

دود کردم و به طرفش  یرو برداشتم و براش سپنچ

کرد،  یخودش رو برانداز م نهیآ یرفتم ، جلو

ته دلم براش ضعف کرد دمیکه رس کشینزد  

هم  یالحول وال قوه االبالله ! خدا حفظت کنه چ -

قد وباالت یفدا یشد  ! 

نگاهش دفن کرده بود ،  یگوشه  یدلخور کمی هنوز

سرش رو خم کرد تا سپنچ دور  ید کم جونبا لبخن

  سرش بچرخونم



گه ماست ما ترشه ینم یماست بند چیه -  !  

دمیهم کش یتو اخم   

خودم ،  ینخواستت جات رو جفت چشما یهر ک -

هم دلشون بخواد یلیخ یشاخ شمشاد نیهمچ ! 

خنده ش وسعت گرفت یکم  

خواهر  فیاز االن شغل شر دهیورپر یا -

یست گرفترو به د یشوهرگر  ! 

به کمر زدم دست  

دم هر  یجگر گوشه م رو که نم نی؟ ا یپس چ -

ارنیدلشون خواست سرش ب ییبال  ... 

 یسرش م یرو رو شیکه روسر یدر حال مامان

 انداخت با شماتت صدام زد

 ...! ملکا -

گردوندم و آهسته گفتم یچشم نیصورت ام تو   



طرف عروسشه !  یمامان فکر کنم حساب یول -

یمامان از گل نازک تر بهش نگ یب باش جلومواظ  

! 

میدیخند وهردو   

میکه بر دیقدت بشم مادر اگه حاضر هست یفدا -   

به موافقت تکون داد یسر نیام  

گفت و رو به بابا کرد نویا ومامان  

؟ میریدسته گل رو بگ میایب یگفت ک -  

انداخت یبه ساعتش نگاه بابا   

و آماده کرده، اونم دسته گل ر میفتیتا راه ب -  ... 

 یرو مرتب کردم و از تو میروسر نهیآ یجلو منم

نبود چشم دوختم لکسیر یلیکه خ نیبه ام نهیقاب آ  

هاش  ی، دلواپس هیوصلت راض نیدونستم به ا یم

غم ته نگاهش رو درک  نیا یدونستم  ول یرو هم م

کردم ،  ینم  



صبور و تودار بود که غم هاش رو به  نقدریا برادرم

دیکش یبه شونه م ییتنها  .... 

 بایو تقر میخاله دور هم نشسته بود یخانه  یتو همه

با  بایفضا رو در بر گرفته بود ، فر یجو خواستگار

نشسته بود  یمبل یرو نیم رنگ کت امه یکت ودامن

به حرف بزرگترها  قیپا انداخته بود و دق یوپا رو

داد یگوش م ... 

 دهیرنگ کتش رو پرس نیمطمئن بودم که از ام ومن

کرده بوده ،  هیخودش کت ودامن ته یبوده وبعد برا

 یشتریب تیبراش اهم یظاهر یجلوه ها نیاصال ا

شطرف مقابل یدرون تیداشت تا خصوص  .... 

 انیچون سال میزدن نداشت یبرا یحرف چندان بایتقر

و خاله هم  میشناخت یرو م گهیسال بود که همد

که داشت از  یداشت و هر خواسته ا یخاص یزرنگ

کرد ودر  یمامان اجرا م یمحبت خواهرانه  قیطر

داد یبروز نم یزیجمع چ  ... 



 نیبرن تا آخر بایبه اتاق فر بایوفر نیشد ام قرار

رو به هم بگن شونیمجرد یها حرف  .... 

 یپشت سرش راه زمیعز نیجلورفت و ام بایفر

 ...شد

که پشت در پنهان شدند ، خاله رو به مامان  اونها

که نگاهش از منم عبور کرد  یوبابا کرد ودر حال

 رو به بابا گفت

دوتا رو که ان شالله دست به  نیآقا ا ریخب ام -

نوبت ملکا جونه میدست کرد  !  

گلوم  یخاله تو یمقدمه  یحرف ب نیدهانم از ا بآ

وبه سرفه افتادم دیپر   

دهان من آورد یرو جلو شییچا وانیل عیسر مامان   

 ... بخور مادر -

 ینگاهم م یبیعج یکه بلند کردم خاله با خنده  سر

، سرفه ام که آرام  دمینوش یچا یکرد ، جرعه ا

محکم گفت یلیگرفت ، بابا خ  



خونه یدرس م هنوز که داره -  ! 

حالت نشستنش رو عوض کرد و گفت خاله  

 دیپسر خان داداش وح دیشناس یرو که م نیآبت -

بهم  می! جار هی)شوهر خاله م( پسر خوب و درست

 نیآبت یسفارش کردن بهتون بگم ملکا رو برا

،  دندیپسند  

نازک کرد یچشم خاله  

خونتون انیب دیروز وقت بزار کیگفتند  - ... 

 یقورت دادم و به چهره  یرو به سختدهانم  آب

 یبابا حرف نکهیدرفکر بابا چشم دوختم ، اما قبل از ا

 بزنه مامان لب وا کرد

،  ارنیب فیچشم خواهر بگو تشر یقدمشون رو -

،  گهیعروس کردنه د یدختر برا  

محل  یخواستگار ب نیبا ا نیام یذوقم از داماد تمام

  کور شد



به  یلیم گهیدوندم دبرگر زیم یم رو رو وهیم ظرف

شد ،  دهینداشتم ، نگاهم که به صورت بابا کش وهیم

مامان زل زده یبا غضب به چهره  دمید  .... 

ذاشت  یحداقل م ای دیپرس یمامان نظر منم م کاش

 .... بابا اول نظرش رو بگه

 نی، آبت دمیشن ینم انمیاطراف یاز حرفها یزیچ گهید

نداشت ، جز نگاه با من  یتیسنخ چیبودم ، ه دهیرو د

شد و منو  یم چمیمراسم پاپ یهمه  یممتدش که تو

داد یبدجور آزار م  

زدند ، نگاه من به  رونیکه از اتاق ب بایوفر نیام

 یاز ته دل م بایشد ، فر دهیکش شانیصورت ها

هنوز هم خالص  نیلبخند ام یو شاد بود ول دیخند

 ...نشده بود

 کیتبر شیشاپیدست همه ازدواجشون رو پ یصدا

 گفت

که من  یمبل دونفره ا یبه طرف من اومد ورو نیام

ذوقش خورد  یتو یکم باینشسته بودم نشست ، فر



 یواشاره بهش فهموند که هنوز برا مایبا ا نیام یول

ها زوده شینما نیشروع ا  .... 

کنار گوشم اومد نیام سر  

چت شد ؟ میواومد میملکا ما رفت -   

تا نگاهش پل زد نگاهم  

، چطور؟ یچیه -   

رو با نگاهش کاوش کرد صورتم  

شده وارینشده و رنگت مثل گچ د یچیه -  ! 

و با تعجب  دمیصورتم کش یرو یاسترس دست با

دمیپرس  

 واقعا ؟ -

رو مخاطب قرار داده  نیآقا که ام دیوح یصدا که

 بود بحثمون رو قطع کرد

 دیرو که ع گهیماه د کیخب پسرم ، ما با پدرت  -

اگه  میمجلس عقد مقرر کرد یرامبعث هم هست ب



پخش کنه ینیریجون ش بایکه فر یشما هم قبول دار  

! 

لبخند زد نیام  

 هرجور بزرگترا صالح بدونن منم موافقم -

کرد بایآقا رو به فر دیدست زدند و وح همه  

تعارف کن ینیریپاشو دخترم ش -   

جمع  یتا بنا گوشش باز بود رو کم ششیکه ن بایوفر

بلش برخاستم یکرد واز رو  

 ! چشم پدر جون -

تختم نشسته  یکرده بودم و رو ضیهام رو تعو لباس

بود  یجسم یپاتخت یرو انیشا ییبودم ، کتاب اهدا

با چشمانم داشت ، کتاب رو به  یادیز یکه جاذبه 

در زدن ، اتاق  خاموش منو  یدست که گرفتم ، صدا

خطاکار کتاب  کیبه تالطم انداخت ، دستپاچه مثل 

م رو  دهیترس یبالشتم پنهان کردم و صدا ریرو ز

 صاف کردم



 بله ؟ -

رم؟یتونم وقتت رو بگ یم قهیداداش چند دق -  

در قدم لبهام نقش بست وبه طرف  یرو لبخند

از  زتریعز میآ یبرداشتم ، خودم به بدرقه ات م

 ....جانم

 یبا لبخند نیغمدار ام یرو که گشودم ، چهره  در

چشمانم رخ نشون  ی نهیآ یناموزون با صورتش تو

 داد

آقا داماد دییبفرما -  

گرفت ،  یاز تختم سکن یگفت و گوشه ا یممنون

 یحرف ها دنیشن یبودم برا دهیکنارش نشستم ، شن

اون ها  ینپرس یو سوال یگوش باش دیمردان با

کردم  اریکنن ، منم سکوت اخت یخودشون لب وا م

رهیتا خودش سکان حرفهاش رو به دست بگ  ... 

رو به دندان   نشیری، لب ز دیممتدم رو که د نگاه

قلب بزرگش  یگرفت ، چشمهاش پر حرف بود و تو

کرد یپنهانشون م  



 ! ملکا -

شکستقفل سکوتش  باالخره  

 ! جانم داداش -

دردو دل  کمیخوام باهات  ی، م ستیحالم خوب ن -

 ... کنم

به قربان حال ودلت من  ! 

جان نیمن سراپا گوشم ام -  ! 

 راهنشیپ یباال یکرد ، دست برد ودگمه  سکوت

رو باز کرد، باز هم سکوت کرد ، بند ساعتش رو 

شد رهیاز دست باز کرد وبه صفحه ش خ  . 

 ! دلواپسم ملکا -

شد دهیپر سوال من کش یبه چشمها نگاهش   

 یرو دوست دارم ، هر کس ندونه تو م بایفر -

باهم  یبهش دارم ، از بچگ یکه چه احساس یدون

یول میبزرگ شد .... 



اش ناقص موند و دوباره نگاهش رو خرج  جمله

گردان ساعتش کرد یعقربه ها  

بهم  یچ میحرف بزن میتو اتاق رفته بود یدون یم -

گفت یم   

تکون دادم نیبه طرف سرم  

گفت ینه ! چ -  

خش داشت صداش  

!  ستین یگفت دوست داشتن فقط براش کاف یم -

 شیش با آسا ندهیآ یخواد تو زندگ یگفت م یم

خواد مردش همش بهش  یگفت نم یکنه ، م یزندگ

 یخواد راحت زندگ یگفت م یبکن نکن بکنه ! م

 ! کنه

دیمردمک چشمهام لغز یتو نگاهش  

؟ توکه از جنس  هیحرفها چ نیا یملکا ! معن -

گرده  یم یدنبال چطور زندگ بایبهم بگو فر یخودش

 ! ؟ ملکا



 رمیحرف ها دستگ نیکه از ا یزیبگو که اون چ بهم

 !شده اشتباهه

 یمن نم یعوض شده بود ول بایفر یایها دن یتازگ

 ای دهیبه ذاتش هم کش اشیعوض شدن دن نیدونستم ا

 ! نه

داشته  مشیتصم یبرا یتام ی هیتوص تونستم ینم

وسط بود یعمر زندگ کی یباشم پا  

دوستتون داره ،  بایدونم فر یبگم داداش ؟ م یچ -

 ! بارها اعتراف کرده

شده ،  گرایماد یلیخ دمیها د یرو هم تازگ رفتارش

که گربه رو  نهیحرفهاش واسه ا نیدونم ا ینم یول

 گهیدجور  کیخواد  یواقعا م ایدم حجله بکشه 

کنه ؟ یزندگ  

دیکش یپوف کالفه ا نیام  

حرفهاش بهش که اعتراض کردم ،  دنیبعد از شن -

فقط تو  نیحرفهاش رو عوض کرد و گفت ام ریمس

مید یم رییرو با هم تغ زهایچ هیمال من باش بق   



زدم یلبخند  

 شتی، گفتم دلش پ یدلواپس یالک یدید گهیخب د -

شه، خواسته گربه رو دم حجله بک رهیگ .... 

دلش باز نشد بازم  

وقتم هم سوخته !  گهیدونم ملکا چکار کنم د ینم -

تونم  یرو قبول دارم نه م دشیجد یرفتارا نینه ا

 ازش دل بکنم ، 

چشمهام زل زد یتو  

باستیم وجود فر ندهیآ ی نهیوقته تنها گز یلیخ -  .... 

 یبد یمرحله  یکردم ، تو یدونستم و درکش م یم

ها بودم  نیاز ا شتری، کاش توانم بافتاده بود  ریگ

کمک به تنها برادرم یبرا .... 

رمشیتحت نظر بگ یمن چند وقت یخوا یم -   

به خنده باز شد لبش  

شیریمگه مجرمه که تحت نظر بگ -  !  



؟ قاتیبرات برم تحق یخوا یدونم م یم یهمون چ -  

دیبر لب هاش چشمهاش هم خند عالوه  

 یمن بر یه واس یخوا یتو بشم که م یفدا -

خودم چند ماهه حواسم بهش  زمی! نه عز قاتیتحق

و عوض شدن  اشیخواه ادهیجز ز یزیچ یهست ول

دمیند پشیت .... 

،  یرو کرد هایگارگاه باز یخب خودت که همه  -

قبل  یاسترس ها نایا یدون ی؟ م یپس چرا دلواپس

همه بهش مبتال  ستیازدواجه ! مخصوص تو هم ن

شن یم  ... 

مردانه ش گرفت و نگاهش  یدستها نیبرو  دستام

نگاهم گم شد یتو  

 ! فقط برام دعا کن ملکا -

هم گذاشتم یرو پلک  

 ...! چشم داداش جان -



کردم شب  یکه فکر م یزین چزودتر از او یلیخ

دیرس نمیعقدکنون ام  ... 

 

خاله سرش رو  دیها که رس هیمراسم دادن هد موقع

گفت ، حرف  یزیکرد وچ بایوفر نیسر ام کینزد

و گوشت لبش رو  چوندیرو در هم پ نیخاله اخم ام

کرد ، نگاهم فقط دنبال نگاه  ریدندوناش اس ریبه ز

بود نیام  .... 

شونه ش انداخت و کاله  یروکه شنلش رو  بایفر

، نگاهم تا در تاالر  دیسر کش یحجابش رو رو

شد دهیکش ... 

 هیدادن هد یبرا بایفر یعموها و پسر عمه ها پسر

رسم ها  نیما از ا شییبه داخل تاالر اومدن ، خدا

دادم که ناراحت باشه یم نیو حق رو به ام مینداشت  

... 

 که از جمع یزیفکر بودم و به طرف م یتو

آب به  یاهداگران سکه دور بودرفتم تا جرعه ا



رو از  یمصرف کباری وانیخشکم برسونم ل یگلو

آب کردم و همونطور هم به سکه  یآب معدن یبطر

سن به  یروبرو تیجمع نیکه البته ب ییاهدا یها

منو  ییکردم که صدا یشد، نگاه م ینم دهید یخوب

پخش شد نیزم یآبم رو وانیو ل رونداز جا پ  

امشب یه به ، چه خوشکل شدب -  ! 

و به پسر کنار  دمیو از جاپر دمیکش یخفه ا غیج

چشم چرون و  نیبود ، آبت نیدستم زل زدم ، آبت

 یو قدم دمیشالم رو جلوتر کش یهوسباز ! گوشه ها

 دایمنو از کجا پ یشلوغ نیعقب گذاشتم ، وسط ا

 کرده بود

هنوز  یول یهست یمن نترس ، خوردن یجوجو -

دهیردنت نرسوقت خو  ! 

 ی! قلبم بفشیشد از طرز حرف زدن سخ چندشم

و ترس جانم رو به لبم رسانده بود دیتپ یشمار م   

 نکهی، بدون ا دمیبودن د نیراه نجاتم رو کنار ام تنها

پاشنه بلندم  یبشر نچسب بشم با کفش ها نیهم کالم ا



د ش دهیدستم کش کدفعهیقدم برداشتم که  نیبه طرف ام

بشم که  نیبود نقش زم کینزد نیزم یسی،  از خ

! نگاهم  فتهیاتفاق ب نینذاشت ا فیکث یهمان دست ها

برد   یکارش لذت م ازبه صورت و نگاهش که 

 رمیاس یلعنت نیروشد ، آبت رویشد ، دلم ز دهیکش

 یآتش جهنم م یمثل داغ شیکرده بود، رد دستها

 سوخت ، صدا بلند کردم

موسنا ی! ولم کن ب یولم کن لعنت -  ! 

و دست زدن ها گم  کیموز یصدا نیصدام ب یول

دیودل من لرز دیخند حیشد ، قب  

جونت ؟ نرو اون امشب  نیام یجا یر یم یدار -

پر کرده !  بایچشمش رو فر یهمه  نهیب یتو رو نم

ایمن راه ب یدایبا دل ش ایب .... 

خورد  ی، حالم داشت بهم م ومدیداشت بند م نفسم

 یگره دستاش کورتر م دمیکش ی،هرچقدر دستم رو م

شدم ،  ینم فشیشد و نفس من تنگ تر ، من حر

 مستاصل ناله کردم



- همه بره شیکشم ، آبروت پ یولم کن االن داد م  

دیخند مستانه   

 یصدات رو م یک نمیکو داد بکش کوچولو بب -

،  دنتمیشنوه ! من عاشق داد کش  

صورتم کرد کیرو نزد سرش  

عروس و داماده شیهمه حواسشون پ زمیعز -  ! 

کردم ، ترس و انزجار منو  یم یقالب ته داشتم

 نیگره دست آبت یرو یدرآغوش گرفته بودکه دست

 ودست من نشست

ابراز محبت به ملکا  یجان هنوز زوده برا نیآبت -

دم خودم  یقول م یخواستگار میجان ! بزار بر

یوساطتت رو بکنم تا زود به کام دلت برس  ! 

دوخته شده بود  مهیبه دهان خاله فه هاج و واجم نگاه

باال اومد ،  یاز دستم رهاشد و نفسم کم نی، دست آبت

کرد ،  یم زیخاله رو مغزم آنال یتازه حرف ها



 یسپاسگذارش بودم ول نیاز دست آبت دنمیرهان یبرا

 مکالمه ش برام گرون تموم شد

 یکوچولو نیزن عمو آخه سخته گذشتن از ا -

زن  دیزار یم یخواستگار قرار ی! پس ک یخوردن

 ... عمو ما که دلمون خون شد

و  دیاما خاله خند دیبدنم به خود لرز یها اختهی تمام

 روبه من لب زد

شه  یچقدر عاشقته ! داره از فراقت هالک م نیبب -

بچه م یطفل  ... 

م به زور  دهیخشک یکرد صدا از گلو یم یتنگ نفسم

اومد رونیوبا نفرت ب  

عاشقم نباشه ! پسره  اهیس خوام صد سال یم -

یوحش یسمیساد ! 

حسن استفاده رو کردم و قدم تند کرده  میاز آزاد و

خاله  یکه صدا رمیپناه بگ نمیخواستم پشت ام

کرد خکوبمیم  



 دمتیمن د ینگ یملکا خاله ! حواست باشه به کس -

در  یچه فکر هیکه بق یدون ی! م یبود نیتو بغل آبت

کنن یموردت م  ... 

گفت ،  یم یچ مهی، خاله فه دیسرم چرخ دور ایدن

 شیپ تیبود ، داشت از موقع دیحرفش تهد یمعن

 نهیگرفت ، نگاه پر از ک یم یماه نیاومده به نفع آبت

م رو به خاله دوختم ،دلم پراز ترس ودلهره شده بود 

دندان هام با حرص  نیندادم و از ب یجاخال یول

 جواب دادم

دندان هام با حرص جواب دادم نیب از  

دم !  یکس باج نم چیبه ه یشناس یخاله منو که م -

!  دیدید یکه چ دیخواد بگ یهم دلتون م یبه هر کس

در موردم فکر  یچ گرانیکه د ستیاصال برام مهم ن

که حرفهاتون همش دروغه و  نهیکنن ، مهم ا یم

شناسن و  یخانواده م هم منو مثل کف دستشون م

االن  الکنن ، اص یکذب شما رو باور نم یحرفها



 یم نیاتفاق افتاده رو به بابا وام یهرچ رمیخودم م

 ...گم

به طرف  یقو یوهراسان در ظاهر دختر دهیوترس 

خاله بازم ترمز رفتنم رو  یصدا یول دمیدو نیام

دیکش  

به پا  یخون کی شیبگو تا شب داماد نیبرو به ام -

لوس  یشه پا یم ختهیوسط خونش ر نیا یکیبکنه ! 

نُنُر یتو یهایباز .... 

مورد خاله راست  نیدهانم رو قورت دادم ، در ا آب

 یجور خبر بردن ها عاقبت خوب نیگفت ، ا یم

بود  دهیرس نجایبه ا ینداشت ، از خاله متنفر شدم ک

، دلم شکسته بود واشک ها  میها یکودک یهمباز

شده بودند ، امشب نه !  یرمقم زندان یپشت نگاه ب

شب  مشبگرفتند ، ا یم یحکم آزاد دیامشب نبا

شد یعزا م شیعروس دیجانم بود ، نبا زیعز یداماد  

. 



خواست تا در عمق ان  یآغوش امن م کی دلم

فقط توانستم مثل  یکنم ول هیفروبروم وزار زار گر

به دستان مادرم بچسبم ونگاه  یکودکان دبستان

حالت بدهم رییتغ ریمتح دیشادانش رو به د ... 

زل زد میمردمک چشمها یدلواپس تو مامان  

؟ چرا لبهات  یهراسون نقدریشده مادر ؟ چرا ا یچ -

شده !؟ دیسف  

گفتم از خواهرش که ازپشت خنجر به  یم وچه

د آورده بوداحساساتم فرو  

لب زدم فقط   

  ! فکر کنم فشارم افتاده -

 زیم یرو یدست شیپ یرو تو ینیریش عیسر ومامان

 با چاقو تکه کرد

ستیبخور برگ گلم ! خون تو صورتت ن -  ! 

عقلم  یتونستم بگم ، ول یحداقل به مامان م کاش

خائن امشب  یخاله  نیزد ، دختر هم یم بینه



عمر  کی یبا کالم ما شده ! مبادا یعروس خانه 

بکشم یش رو به تباه ندهیآ  

 یتکه شده رو تو یها ینیریاز ش یزور تکه ا به

 یرو سد ساز میانگار راه گلو یدهان گذاشتم ول

 ....کرده بودند و فعال راه ها مسدود بود

 ی هیاز بق یرفت ونه حظ نییپا میاز گلو یشام نه

ه نگا ریبود که نگاهش گ نمیمراسم بردم والبته ام

با حالت  یا قهیمن بود و هر از چند دق ی چارهیب

که چکارم شده است و من فقط  دیپرس یچشم و سر م

 یعنیانداختم  یزد و شانه باال م یم یلبخند تصنع

نشده و چرا دلواپس است یزیچ .. 

آخر شب دورو برش پرسه نزدم چون تا لب وا  تا

اشکم شروع به  یکردم بدون شک چشمه  یم

گرفت یم دنیجوش ... 

 یهم به خانه  نیداماد ها ، قرار شد ام یهمه  مثل

و کنار همسرش بره ،  مهیخاله فه  



آرزو کردن  یو براش خوشبخت دنشیوبابا بوس مامان

 وحاال نوبت من بود ، 

آغوشش پرت کردم دست خودم که  یرو تو خودم

 نبود ، بود؟

آغوش برادرانه ش فشرد  یهم محکم منو تو نیام

شالم کاشت و آروم در گوشم زمزمه  یرو یوبوسه ا

 کرد

بود ، اومدم  تیکار کیامشب  دمینفهم یفکر نکن -

یحساب پس بد دیخونه با  ! 

آغوشش جدا شدم و به نگاه قشنگش زل زدم ،  از

و فقط از اعماق وجودم براش  ختمیبازم اشک نر

کردم یخوشبخت یآرزو   

داداش یخوشبخت بش - ... 

 

در حال  شیخال یجا دنیدبغضم با  میدیکه رس خونه

لباس هام رو عوض کنم به  نکهیانفجار بود بدون ا



تختم انداختم واز  یو خودم رو رو دمیطرف اتاقم دو

وهق زدم ختمیدلم اشک ر یدایسو  ... 

دیدلواپس پرس بابا  

؟ یکن یم ینجوریشده ؟ ملکا چرا ا یچ -  

،  دیجوابش رو از مامان پرس یکه سوال ب یهنگام و

مادرانه گفت یا هیوبا گر دیعقده اش ترک مامان هم  

غصه دارش کرده نیام یخال یجا -  ... 

 یا گهید یمن و مامان صدا هیگر یجز صدا گهیود

 ...فضا رو پر نکرد

چشمهام رو باز کردم ،  یآروم در، ال یصدا با

دیچیگوشم پ یدر تو یودوباره صدا .... 

گرفته ام رو بلند کردم یصدا   

 بله ؟ -

اتاق رو گرم کرد ،  یفضا نمیقشنگ ام یصدا و  

تو؟ امیب کهیکوچ یآبج -  



تخت بلند شدم یاز رو یخوشحال با  

  بفرما داداش -

شد دایدر پ نیب نیدر اتاق باز شدو سر ام یوال  

لبهام شکوفه داد یرو لبخند  

 یوارد اتاق شد و کنارم نشست ، با عجله دست نیام

دمیصورتم کش یموهام و رو نیب  

به جون موهات وصورتت  یاونجور خوادینم -

من خودم بزرگت کردم یفتیب   

شد دهیزدم و نگاهم به در  باز  اتاق  کش یلبخند   

؟ یاومد بایبا فر -  

به خودش گرفت و با لبخند کنار  یرموزم ی افهیق

  لبش گفت

نه قالش گذاشتم ، گفتم تا حاضر بشه من برم  -

بزنم وسر خر رو کج کردم واومدم  نیرو بنز نیماش

تو شیپ  ... 

شد قیصورتم دق یشد وتو یجد لحنش  



شه ،  یچشمام دور نم یت از جلو افهیق شبیاز د -

چت شد؟ کدفعهی شبید نمیبگو بب  

صالح نبود که رازم فاش شود، الجرم  هم هنوز

گرفتم که بحث را عوض کنم میتصم   

 یناراحت نشه ؟ کاش صبر م بایداداش !  فر -

دیومدیبا هم م یکرد ! 

 یتو یچا ینیتمام نشده بود که مامان با س حرفم

صورتش  یشد، لبخندش مادرانه تو دایدربند در پ

 گشاده شده بود

آوردم یبراتون چا -   

 نیام ینگاه وسوال ها ریواز ز دمید متیرو غن وقت

 فرار کردم

 نیزحمت ببر یب یقوربون دستت مامان جان ! ول -

سالن ، منم برم دست وصورتم رو بشورم یتو   

برخاستم ، مامان به طرف سالن رفت  نیکنار ام واز

شد دهیمچ دستم کش کدفعهیو   



شده ؟ یچ یبهم بگ یخوا یملکا نم -  

شد ، آب دهانم  دهیطرفش کشاز مچ دستم به  نگاهم

را آهسته قورت دادم ، نگاه دلواپس و برادرانه اش 

رمیبگ دیتوانستم ند یرو نم   

امروز نه ! وقتش که برسه از تو  یگم ول یبهت م -

رو ندارم یتر کس نیام  

لب  ریمچ دستم رو رها کردو ز یبود ول یناراض

 زمزمه کرد

تش در زده بگو تا از خجال یاگه خاله بهت حرف -

خاله حق نداره  یزنم شده ول بای، درسته فر امیب

از  دیبه تو بگه که ناراحتت کنه ! اون نبا یزیچ

  ! وصلت ما سوء استفاده کنه

که خاله تمام رابطه ها  یدون یجانم تو چه م نیام یا

 یزیپاش گذاشت و منو محکوم به چه چ ریرو ز

خودش  یطانیش یرو نیا یگرید یکرد ، کاش جا

گرفت یم یداد تا جواب خوب یشون مرو ن   

دمیام کش دهیخشک یلبها یرا رو زبانم   



داداش ستینه مربوط به خاله ن -  

 یزیلب وا نکرد وچ یاش پرسان تر شد ول افهیق

مامان راه رفتنم را باز کرد ی، صدا دینپرس  

سرد شد یچا گهید نیایب نیملکا ، محمد ام -  . 

 یو با ابروهاتخت جک کرد  یرا رو شیدستها نیام

به  یبلند یبلند شد و با قدم ها شیگره زده از جا

طرف سالن و مامان رفت و منم پشت سرش راه 

 .... افتادم

 

و از پشت قطرات آب  ختمیصورتم ر یآب تو یمشت

 یبد یشدم ، ضربه  رهیخ نهیآ یتو رمیبه تصو

 ریدستم ت یرو نیخورده بودم ، هنوز رد انگشتان آبت

پروا پا به  یقدر ب نیحق نداشت ا، اون  دیکش یم

 یمن بگذارد ، اگر خاله با تمام وقاحتش سر نم میحر

اتفاق از  دیو بزن و بکوب شا یدر آن شلوغ دیرس

 یول میتوانستم بگو ینم نیرفت ، به ام یفراتر م نیا

کردم ،  یکوتاه م میدست نحصش را از زندگ دیبا



 میزندگاجازه بدهم مثل سم آهسته و کم کم در  دینبا

گفتم ینفر م کیبه  دینفوذ کند ، با  .... 

 ی، حوله  دیکش رونمیدر خانه از افکار ب یصدا

 یداشت را رو یبیام رو که لطافت عج یسوسن

کردم و از  زیآو شیو دوباره در جا دمیصورتم کش

مامان  یها یقورمه سبز یزدم ، بو رونیب سیسرو

م کرده بود، دل یخانه رو عطر افشان یتمام فضا

گرفت یشتریشتاب ب میضعف رفت و قدم ها  . 

گذاشته بود و خودش  یعسل یها را رو یچا مامان

رنگ ، لم داده بود ، مبل  یلیمبل سه نفره ف یهم رو

محبوب من ! همان ها که مامان وبابا اجازه داده  یها

 بودند رنگ وطرحش را من انتخاب کنم

 که پخش یکره ا الیو سر ونیزیماما ن کخبه تلو 

 یچشم از صفحه  یبود ، لحظه ا رهیشد خ یم

انداخت ، اما نگاه  یگرفت و به من نگاه ونیزیتلو

من پاسخ بدهم ،  نکهیبود که بدون ا نیمن به دنبال ام



 یتو یکم یداد، دلخور حیمامان خودش توض

زد یصداش زنگ م  

ارمیرو ب بایبرم فر دینخورد ! گفت با شمییچا -   

ور گردنش انداختم وگونه مامان نشستم دست د کنار

دمیاش رو بوس   

از اولم  ادیب بایبا فر دیگه با یفدات بشم راست م -

نکرد که تنها اومد یکار درست ! 

شد ، رنگ نگاهش عوض شد قیچشمام دق یتو  

چت شد شبیملکا د -  ... 

تا اومدم لب وا کنم دستش رو باال برد تا  ومن

 سکوت کنم

 ی! بهم نگ یند لیخودم رو به خودم تحو یحرفها -

 هیحرفها که من فرق گر نیاز ا ای یشد نیدلتنگ ام

تو  کدفعهیفهمم ، به من بگو چرا  یهات رو م

؟  دیو رنگت پر یشد ریداداشت گوشه گ هیعروس



از سر  ی هیاون گر میبعدشم خونه که اومد

بود ؟ یچ صالتیاست  

که پخش  یکره ا الیو سر ونیزین که به تلو ماما

 یچشم از صفحه  یبود ، لحظه ا رهیشد خ یم

انداخت ، اما نگاه  یگرفت و به من نگاه ونیزیتلو

من پاسخ بدهم ،  نکهیبود که بدون ا نیمن به دنبال ام

 یتو یکم یداد، دلخور حیودش توضمامان خ

زد یصداش زنگ م  

ارمیرو ب بایبرم فر دینخورد ! گفت با شمییچا -   

مامان نشستم دست دور گردنش انداختم وگونه  کنار

دمیاش رو بوس   

از اولم  ادیب بایبا فر دیگه با یفدات بشم راست م -

نکرد که تنها اومد یکار درست ! 

ش عوض شدشد ، رنگ نگاه قیچشمام دق یتو  

چت شد شبیملکا د -  ... 



تا اومدم لب وا کنم دستش رو باال برد تا  ومن

 سکوت کنم

 ی! بهم نگ یند لیخودم رو به خودم تحو یحرفها -

 هیحرفها که من فرق گر نیاز ا ای یشد نیدلتنگ ام

تو  کدفعهیفهمم ، به من بگو چرا  یهات رو م

؟  دیو رنگت پر یشد ریداداشت گوشه گ هیعروس

از سر  ی هیاون گر میبعدشم خونه که اومد

بود ؟ یچ صالتیاست  

کنار تنه ام  ییاز دور گردنش شل شد و جا دستانم

سرد شده بند شدو  یها ییبه چا زیفرود آمد نگاهم ن

 شبیمامان من رو به د یدوباره رنگ غم صدا

 نحص برد

چشم رو هم نذاشتم ، بس که فکر کردم  شبیتمام د -

افتاده که اون حال و روز رو به برات  یچه اتفاق

 ... روزت آورده

 ختهیکردم من هم تا ساعت ها اشک ر یم درکش

وخاله رو لعنت کرده بودم نیبودم و آبت  ... 



سکوت کرد وبه من مهلت داد تا کلمات را  مامان

 یزیچ نکهیبود ا یذهنم مرتب کنم ، کار دشوار یتو

بسوزد ونه کباب خیکه نه س میبگو ... 

تعلل کردم و  ی، کم دمیجو یلبم رو عصب ی گوشه

 بعد لب وا کردم

؟ ادیب میبه خواستگار نیآبت دیمامان چرا قبول کرد -  

را نداشت ،  یسوال نیمتعجب شد، توقع همچ نگاهش

 دوباره کالم رو به دست گرفتم

 دمید یدفعه بود م نیبود ، اول بیکارتون عج -

رو  یینها مینظر من تصم یحت ایبدون نظر بابا 

نیگفت  

نیرو گفت یینها مینظر من تصم یحت ای  

را از  یچا ینی، خم شد س دیکش یحسرت بار آه

برداشت وبه طرف آشپزخانه رفت و  یعسل یرو

من را هم همراه خودش به آشپزخانه  ریمتح نگاه

 یی، رفت که چا دیکش دمانیسف کدستیبزرگ و 



که درحال تفکر  دمشید یو من م زدیبر میتازه برا

زدیر یاستکان ها م یتو یچا .... 

که نشست بدون صرف وقت ، شروع به  کنارم

 حرف زدن کرد

 کیخواستم بهت بگم وناراحتت کنم ،  ینم -

کنه  یشنوم که مجبورم م یها م حرف یتو ییزایچ

رمیعجوالنه بگ میتصم   

کردم یمامان گوش م یبه حرف ها بادقت  

رو به دستم داد یچا دیسف فنجان  

 نیام هیمجلس خواستگار نکهیچند روز قبل از ا -

گفت  مهیخاله ت ! فه یخونه  یباشه ، تو دور هم

،  میرو بخور شینیرینوبت ملکا است که ش بایبعد فر

اکرم  ییتموم نشده بود زن دا مهیحرف فهوهنوز 

دختر عروس کن  نایوگفت بابا ا دیاون وسط پر

دن  یاجازه نم میفرست یخواستگار م ی، هرچ ستنین

 ! پا تو خونه شون بزارن

از تعجب باال رفت میابروها  



از کجاش در آورد ؟ نویا -  

به تاسف تکون داد وادامه داد یسر مامان  

 میفرست یکه ما م ییپسرا دیبعدش با طعنه گفت شا -

رو ندارن ؟ شونیدختر ا اقتیل   

تا چشمان من باال اومد نگاهش  

نسبت به من و  شهیهم یشناس یرو هم که م مهیفه -

 ایدن نیداره ، انگار ما دو تا جاش رو تو ا ضیتو غ

زود حرف اکرم رو روهوا گرفت و با  میتنگ کرد

ره دخترت از دختر من سر ت یعنیگفت  تیعصبان

کنم دخترم رو به پسرت  یاشتباه م یعنیخواهر ! 

 بایوفر نیما یزندگ نکهیدم ، باالخره از ترس ا یم

رو وسط طرز فکراشون خراب نکنن زود دستپاچه 

من ملکا  یخواهر ، برا یزن یم هیچه حرف نیگفتم ا

دخترام هستن شونییمثل همن دوتا بایو فر  !  

هم بود ، من  ییوسط حرفهاش حواسش به چا مامان

قندان به دستم داد و ادامه داد یدوتا قند از تو  



اگه خواستگار خوب  یعنیگفت پس  ضیبعد با غ -

؟ ید یبراش بفرستم راهشون م   

را  میاز چا یدهان گذاشتم وجرعه ا یرا تو قندم

دمینوش   

دم خواهر یمنم گفتم چرا راه ندم حتما راه م - !  

برداشت ینیس یخودش را هم از تو یچا   

 یخواد معرف یتفلون رو م نیدونستم آبت ینم یول -

کنه ! اونجا هم طبق اون رفتارش مجبور شدم زود 

  قبول کنم

و دوباره فنجان را  دیرا نوش شیاز چا یا جرعه

قرار داد، دست آزادم را گرفت و  ینیس یتو

داد یمادرانه اش را درون جام چشمانم جا ینگاهها  

و  انیبزار ب یادر ولم ادیدونم ازش خوشت نم یم -

 دیبرن ! بعد هم خودت هم بابات جواب رد بهش بد

بر نگردن گهیکه برن که د  !  



را گس کرد ، منم  میکنج لبم طعم چا یتلخ لبخند

کردم، سر انگشتان مامان  میتحر ینیفنجان را به س

 را فشردم

مامان یدون یم -  !  

کردم ونگاهش  

نیآبت یتو عروس شبید -  .... 

و پردازش گر قینگاهم شد ، دق خیان ممام نگاه  

دمیدهانم را بلع اب  

گفت ! تازه قصد کرد دستم رو  یبه من الفاظ زشت -

دیکه خاله رس رهیبگ ... 

دیکش یخفه ا غیدست کوبوند وج یدست رو مامان  

 یمچ دستها فشیمن ! تازه من نگفتم دست کث مادر

گرفته بود متیمنو به غن  

، با حرص گفتم دمیکش یپوف  

 نیهم بهش مژده داد که به ا مهیمامان !خاله فه -

شم یم فیکث یها من مال اون پسره  یزود  



که  یلرزون یمامان پر از نفرت شد و با صدا نگاه

 از حرصش نشات گرفته بود گفت

غلط کردن جفتشون ! دور از جونت جنازه ات رو  -

ذارم یالوات نم یهم رو دوش اون پسره   

 ین انداختم و مامان دستهاآغوش ماما یرو تو خودم

دیچیگرش رو دورم پ تیحما   

و بابات نفهمن مادر  نیملکا جان ! فقط محمد ام -

 یشناس یرو که م نیکنن ، ام یکه خون به پا م

ره ینم شیخونش بره ناموس پرست   

به آغوش مامان بود گفتم دهیکه دهانم چسب همونجور   

 یزیسوال کرد بهش چ یدونم مامان منم هرچ یم -

 نگفتم

دیسرم را بوس مامان  

گهید زهیچ کیملکا جان فقط  -   

و به صورت نگرانش  دمیکش رونیآغوشش ب یتو از

 چشم دوختم



 جانم مامان -

کرد یدهانش مزه مزه م یرا تو حرفش  

تا دهن خاله ت بسته بشه ، تا  انیدفعه ب نیبزار هم -

اول ردش  ینده ! همون جلسه  ریگ بایوفر نیبه ام

زمیبره عز میکن یم  

 یرا نداشتم ، با صورت نیآبت یدوباره  دنید طاقت

دمیدرهم نال  

 .... مامان -

تو خاله ت رو به اندازه  یکنم مادر ول یدرکت م -

 زهایچ نیکوچکتر ی! پا یشناس یمن نم ی

 نیام هیزندگ یکنه ! برا یرو فدا م زهایچ نیبزرگتر

ترسم یم بایوفر  .... 

 ییحکمفرما نمانیب مامان تمام شد وسکوت حرف

 نیکردم ، ا یم یهرکار نیام یکرد ، من برا

زنگ خانه  ینبود ، با صدا یزیکه چ یخواستگار

را برداشتم  یچا ینی، من س میدیاز جا پر مانیهر دو

رفت ، با عجله به آشپزخانه  فونیو مامان به طرف آ



بودم  کرده زیت زیرا ن میو درهمان حال گوشها دمیدو

نه ایهستند  بایوفر نیام نمیکه بب  .... 

،  اوردمیمامان که سر درن یچند کلمه ا یمکالمه  از

  فنجان به دست به طرف مامان برگشتم

نه؟یام -  

سرش  یرا رو شیکه چادر رنگ یمامان در حال و

انداخت گفت یم  

هیبغل دست ی هینه همسا -  ... 

طرف در رفت وبه  

 یبعد گذاشتم و فنجان نگیس یفنجان دستم را تو منم

و با اسکاج به جانشان افتادم نطوریراهم هم  

 یها را که در آبچکان گذاشتم ، احساس سبک فنجان

بودم  رو به مامان گفته هیقض نکهیکردم از ا یم

 یاز سر آسودگ یواوهم با من همفکر بود ، نفس

و به طرف اجاق گاز رفتم ، در خورشت  دمیکش



که مامان بار گذاشته بود را برداشتم ،  یخوش عطر

لب اقرار کردم ریو ز دمیبو کش قیعم  

االن گشنم  نیداره ! من که از هم ییچه بو یوا -

 ! شده

رف را رها کردم و به ط شیو وسوسه ها خورشت

اتاقم رفتم ، حوله ولباس برداشتم وعزم رفتن به 

سرم  یموهام هنوز رو یرو یحمام کردم ، تافت ها

داد ، در حمام را که بستم ،  یبود و بدجور آزارم م

کرد یمادر اومد که صدام م یصدا  

؟ یملکا کجا رفت -  

تازه به خانه برگشته بود انگار  

  مامان حمام رفتم -

شد بمیچندش وار نص لحنش   

 یپر تافت چجور یاوه چه عجب ! با اون موها -

 یم طونهیتا حاال همش ش شبی؟ د یدیخواب شبید

بغلت کنم بندازمت تو حموم امیگفت ب  .... 



لبهام نقش بست یرو یلبخند  .... 

 

ختمیآبکش ر یها را تو برنج   

خودت یبرا یپا خانم خانه دار شد کیاوه اوه  -  ! 

بود  ستادهیسرم ا یباال یبود که با ژست خاص بایفر

کلمات رو به زبون  نیا یوجد یشوخ بیوبا ترک

 ینیزم بیوس ختمی، روغن رو کف قابله ر اوردیم

جلز وولزشان رو با  یو صدا ندمیچ گیها را ته د

 لذت گوش کردم

 یبودم ول  ستیخانم خانه دار و ب کیمن از اولم  -

تو رو بخوره یدستپخت شفته  دیکه با نیام یطفل ... 

 یسر قابلمه م یرا رو یکه دمکن یدر حال بایفر

با لبخند گفت دیکش  

، سفارش  ستیغذا قابل خوردن ن میدیفوقش اگه د -

گهید ارنیغذا ب مبرامونید یم  



سبدش را  یوبرنج ها ختمیقابلمه ر یها را تو برنج

را  یبرنج ها تکاندم و دمکن ی هیبق یرو ریبا کفگ

دمیاز دستش کش  

یماه نشده ورشکست کن کیرو سر  داداشم نمیبب -  ! 

و گفت دیخند   

دردسرهارو هم داره نیزن گرفتن ا گهید -  ... 

گفت بایکردم ، فر میاجاق رو تنظ ریز  

زمیبر یچا -   

به صورت خندانش انداختم ینگاه   

 یخودمون همه  یامروز تو عروس نو هست -

بعد ما به عروس  یاز دفعه  یول میکن یکارها رو م

که مفت مفت بخوره و راه بره مید یاجازه نم  .... 

مامان لب هام رو به هم بست یگرانه  خیتوب یصدا  

یزن یکه م هییچه حرفها نیملکا ا -   

نازک  یگردنش را راست گرفت وپشت چشم بایفر

  کرد ومثال به من فخر فروخت



خاله ام ازمن کار بکش یجلو یجرات دار -   

رو کج وکوله کردم صورتم   

 ییتا برات چا نی! برو سرجات سفت بشکوفت  -

ارمیب  

و من  وستیپ هیو به جمع بق دیمستانه خند بایفر

 ادیو با دقت ز دمیبه صف کش ینیس یفنجان هارا تو

ختمیوآبجوش ر یچا یهرکدام به مقدار خاص یتو  

.... 

اخبار نگاه  نیبابا که داشتن با ام یرا جلو یچا ینیس

کردند؛ گرفتم ، نگاه  یم ریتفس زیکردند و آن ران یم

چشمان من زل زدو  یاخبار گرفت وتو یاز مجر

را از  یبه صورتم کرد وفنجان ینگاه مهربانانه ا

 دسته به دست گرفت

 ممنون دخترم -

گلم یکنم بابا یخواهش م -  



رو رها  رشیتفس یلحظه ا ستادم،یا نیام یروبرو

  کرد و با لبخند نگاهم کرد وگفت

تخجال ای میبخور ییچا -  

با لبخند جوابش رو دادم ومنم  

دیبخور یینوش جونتون چا -  

راه کج کردم ،  بایمقابلشان به طرف مامان و فر واز

 یومامان رو بایخودم و فر نیب ییرا جا یچا ینیس

گرم صحبت  بایگذاشتم، مامان وفر مانیروبرو یعسل

خاص به  ینگاه بایبودند ، من که کنارشان نشستم فر

و گفتطرف من روانه کرد  

خاله یراست -  ! 

دوباره به طرف مامان برگشت ونگاهش  

 ! جانم خاله -

 یهفته  یمامان گفتن زن عمو خواهش کردن برا -

مزاحمتون بشن ریامر خ یبرا دیاجازه بد گهید  ! 



که به  ییحرفها یحت ختیدلم فرو ر یتو یزیچ

کرد،  یو رو م ریهم ربط داشت حالم را ز نیآبت

حالت را  رییپل خورد ، تغ نگاهم به سمت مامان

، زبانش را بازحمت  دمیصورت مامان هم د یتو

 چرخاند تا کلمه ها از دهانش خارج شوند

صحبت  رآقایمراحم هستند خاله ! بزار من با ام -

دم یکنم خبرش رو به مامانت م   

کرد وگفت یخنده ا بایفر  

میافتاد یآخ جون به عروس -   

دل من عزا برپا کردند یتو یول  

که نگاهم را به  یزیچ نیاول دیکه به کالس رس میپا

 شیصندل یرو انیشا یخال یخودش جلب کرد ، جا

،  دمینگاهم را دزد یرگیخ ییها هیبود، بعد از ثان

؟ امدهیاصال به من چه که چرا ن  

کالس   امد،یهم که ن نینشستم ، نسر میصندل یرو و

اجازه به  یگرفته تر از هر روز شد ونگاهم ب



خودش  یشد، جا یم دهیپشت سرم کش یخال یصندل

بود یعجب خال نشیونگاه سنگ ! 

 یطلبکارانه اش که تو یخودش وجمله ها یجا

کرد یصورتم ادا م ... 

بشود  ریزدم ، که نگذار دلت درگ بینه خودم به

نگاه  نیاز هم یجا بکش ! همه چ نیافسارش را هم

!  امدهیکه ن امدهیشود ، ن یها آغاز م یقرار یها وب

یپسر مردم هست هیوص لیتو مگر وک  .... 

 نیب میها یاز فکرها و دل مشغول یآمدن استاد کل با

د ز رونیاستاد که از کالس ب یمبحث هاش گم شد ول

راهش را به طرف پشت سرم  میاغیدوباره نگاه 

کج کرد یخال یوصندل  .... 

خودم تکان دادم و نفسم را با  یبه افسوس برا یسر

 یعذابم م شیخال یواقعا جا یدادم ، ول رونیصدا ب

پسر ازکجا  نیداد و روزم را خراب کرده بود ،ا

 انیرا م یزیوارد محور نگاهم شده بود ، انگار چ



 یافتاده وکسل یم کرده بودم ، باشانه هاآن کالس گ

برداشتم صلهحو یرا ب میبه طرف خانه قدم ها  .... 

صحبت کردن مامان وبابا  یرا که باز کردم صدا در

کردم که هر  یدر سالم بلند یاز همان جلو امدیم

جواب دادند ، همان دم  یدونفرشان سالمم را به گرم

وصندل  دمیکش رونیب میراهم از پا میدر جوراب ها

اول به  میرا به پا کردم ، با جوراب ها دمیسف یها

آن ها را  یاصخ تیرفتم و با جد ییطرف دستشو

آن ها  یاز شستشو زمیشستم تا مبادا مادر عز

مادر مانع از اتمام پروژه  یبشود که صدا یناراض

شد میمهم شستن جوراب ها ی  

میدوکلمه باهات حرف دار ایملکا مادر ب -   

را با  میرا همان جا رها کردم ودستها ها جوراب

شستم وبه طرف مامان وبابا رفتم ییدستشو عیما   

 ییچا ینینشسته بودند و وسطشان س نیزم یرو

زد یچشمک م   

دخترم یخسته نباش -   



دیرس یگرفته به نظر م یبابا بود که کم یصدا  

به لبخند انحنا گرفت میلبها  

دیسالمت باش -   

به طرفم هل داد یرا کم یچا ینیس مامان  

در بره تیبخور تا خستگ -  ! 

که جرعه جرعه بر وجودم نشست ، بابا با  میچا

از  ییکه بو یی، با صدا ینیبه طرح س ینگاه

نداشت شروع به حرف زدن کرد یخوشحال  

 بایفر یعمو یملکا جان آخر هفته قراره خانواده  -

از تو یخواستگار یخونمون برا انیب .... 

قلبم را  زشیرا فروخوردم و ر میآب گلو آهسته

شدم الیخیب   

 یاونا ندارم و م یاز خانواده  یمن دل خوش  -

یندار القشونیبه اون پسره د یلیدونم که تو هم م  

.... 



دنبال  دینگاهم راگشت ، شا یکاوشگرانه تو نگاهش

دل  دید یگشت و وقت یاز خواستن م یروزنه ا

 یحرف م کیونگاهم با هم در نخواستم متحدند و 

 زنند  ادامه داد

ومامانت  یدون یکه خودت م یبنا به مسائل یول -

کرده فیمنم تعر یبرا  ... 

داد رونیرا صدا دار ب نفسش  

فقط  نیاز نظر همه مون ا یول انیب میاجازه داد -

شهینما کیاست و  تهیفورمال   

امن ومردانه ش پنهان  یدستها نیرا گرفت وب دستم

 کرد

 ی، همه چ یستین یامر راض نیابازم اگه تو به  -

زنم یرو به هم م  

که خدا  نیازبودنش قرص شد ، با وجود بابا وام دلم

دمیترس ینم زیچ چیداشتم از ه میزندگ یتو . 

دیایگرفتم تا نفسم باال ب یدم  



من رو حرفتون نه  دیریبگ یمیباباجون هر تصم -

یول ارمینم .... 

رفت ، نگاهم تا نگاه دلواپس مامان  دمیگز لب

دستش محکم تر گرفت انیوبرگشت ، بابا دستم را م  

- ؟یچ یبگو بابا ول  

بابا نظر کردم هیقهوه ا یچشمها انیم  

تا نوبت به نظر  دیشه خودتون ردش کن یم یول -

که نگن من  دیبکن یشه که کار یدادن من نرسه و م

میبا هم داخل اتاق باهم حرف بزن نیوآبت ... 

بود که چند  یغم نیاز روبرو شدن با آبت ترس

کرد ، ترس از  یم ینیدلم سنگ یبود رو یروز

پروا بودنش ، ترس از لمس دوباره  یوب یگستاخ

آغشته به گناهش یتوسط دستها .... 

بابا دلم آرام گرفت یصدا با  

هست ،  یحتما بابا خودم حواسم به همه چ -

هم غصه به دلت راه نده کذرهیتو .... 



 نیشکر کردم که همچ و من خدا را دیو دلم خند قلب

قرار داده میرا در زندگ یتگرانیحما ... 

بخاطر ورود  ندفعهیما ا زیتم شهیهم ی خانه

هجوم جارو و  چند برابر مورد یخواستگاران اجبار

 ندهیمواد شو یکننده و باق دیو سف یریدستمال گرد گ

دوباره  یخانه تکون کیقرار گرفته بود ، درواقع به 

جنگ  نیا یکه ترکش ها یبه حد میشده بود لیتحم

را هم گرفته  امادمتازه د نیبابا وام ینابرابر شانه 

به سر  یبا پارچه ا ییبودو از آنها هم سربازها

 گریبه دست د ندهیشو کیدست و  کیه ب یودستمال

 ....ساخته بود

استراحت سه ساعته ، همه حاضر و آماده  کی بعداز

، بابا  میبود بایفر یعمو یمنتظر ورود خانواده 

وجودشان مانده  یکار تو یکه هنوز خستگ نیوام

محتاط  یلیخوش دوختشان خ یبود، با کت وشلوارها

م که هنوز آرام مبل ها ولو شده بودندو مامان ه یرو

کردن  ستینگرفته بود همچنان در حال راست ور



به  یلزوم گهیبود که از نظر من د ییکارها

 .... انجامشون نبود

آشپزخانه به دستور مامان درحال دستمال  یتو

 ایبار دهم  یبودم اونم برا چارهیب یها وهیم دنیکش

والتماس  ختیر یدستم اشک م بی، عوال س ازدهمی

اش  کرهیبه پ زیت یببخشمش و  چاقوکرد که  یم

ندازمین قلیرا س گراندامشید یبکشم ول ... 

و خوش نقش اپن آشپزخانه را  یعمود یپرده  نیام

و آشپزخانه را جدا ساخت ،  ییرایپذ نیوعمال ب دیکش

کنار لبم رو نذر  یقدر شناسانه با لبخند ینگاه

 یکردم ، با اخم تصنع شیوقهوه ا دهیکش یچشمها

شد مکینزد  

کرد ، یکمکت م کمیکه  ومدیم بایکاش حداقل فر -  

قرار دادم تا نکند  یمورد وارس قیدستم رو دق بیس

دست مامان بدهم یبهانه ا  

؟ ومدنین بایچرا خاله وفر یراست -  

ها زل زد وهیباال انداخت و به م یا شانه  



مادر و دختر در  نیدونم من سر از کار ا یچه م -

 یخواستگار نیا یصرار براهمه ا نی، ا اوردمین

ارنینم فیاونوقت خودشون تشر   

شک  یچشم دوختم ، ب نیام یصورت گرفته  به

 نیدوست داشت همسر تازه عقد کرده ش در همچ

کنار ودوشادوشش بود یمراسم خاص   

 تشونیذهنت راه نده داداش حتما ن یتو یفکر منف -

 ! خوب بوده

نگاهش  کج شد و یبند مین یلبش به خنده  ی گوشه

 تا صورت من باال آمد

همون وسط از بس  یببر یفکر کنم تو هم چا  -

؟ یغش کن یکار کرد   

دار با  هیپا ستالیظرف کر یدستم را تو بیس

را به دست گرفتم  یگرید بیوسواس قرار دادم و س

پوست  یکه دستمال رو با شدت رو ی، و در حال

مدیبا تم طنز نال یچارگیبا حالت ب دمیکش یم بیس  



 نیسرنوشت منه ، ا نیبخت منه ، ا نیآخه ا -

منه هیزندگ  .... 

را  ونیزیبه اتاق و مامان که داشت تلو ینگاه مین

داد انداختم و گفتم یمورد مرحمت قرار م  

خانواده  ریمن کزتم االن هم گ یدون یخب تو نم -

 ادیب یژان وارژان کیافتادم ، منتظرم  هیتنارد ی

 ! منو نجات بده

کتش  ریابروش را باال داد و از ز یتا کی نیام

  دستش را به کمرش زد

ژان وارژانه ؟ نیاالن آبت یعنی -  

در  یساختگ یصورتم را به شکل حالت تهو حالت

دمیآوردم و ابرو تو هم کش  

چه برسه به ژان وار ژان ستیجاور هم ن نیآبت -  ! 

دستم اشاره کرد بیفراخ شد وبه س نیام لبخند  

 ستیمهمونا مناسب ن یبرا گهید هبیس نیملکا ا -

به بدن بزنم ینیتامیو کیبدش من   . 



از پوستش  یشد ، گوشه ا دهیدستم کش بیبه س نگاهم

بود دهیساب  

کنه  یبدبختا م نیبه ا یمامان چه ظلم نیآخ آخ بب -

رفت نیکردم پوستش از ب زشی، از بس تم  

از اون زد یو گاز بزرگ دیرا از دستم قاپ بیس نیام  

برات پوست بکنم گهید بیس کیبزار  خب -   

 نیهمان دهان پر و کلمات نامفهوم گفت که هم با

از آبچکان از  یدست شیخوبه و با برداشتن پ بیس

 ...آشپزخانه خارج شد

وموزها را  بیها ، س یدوباره کار نیخسته از ا منم

وسط  زیم یرا رو وهیو ظرف م دمیکنار هم چ

 یمتوجه نگاه ها راه هم نیبردم و در ب ییرایپذ

ها  وهیم نیب نانهیب زیکاوش گر مامان شدم که ر

ها را با حس نگاه  وهیزد ، ظرف م یداشت قدم م

به  هکردم و دوبار یجاساز زیم یمامان رو نیسنگ

 طرف آشپزخانه قدم برداشتم ،



که دورتا  ییرایپذ وارید یقد ی نهیآ یراه تو وسط

شده بود؛ خودم را  یریکناره گ ییطال یدورش با قاب

رنگ با  یگلبه یسینگلیا قهیبرانداز کردم ، کت 

ساق پام بود رو به تن کرده  یدامن بلندش که تا رو

 یداشت را به رو  یتم رنگ نیکه هم یبودم و شال

ام  نهیس یگل رو تلختم بسته بودم وبه صور یموها

کج و راست شدم  نهیآ یجلو یجمع کرده بودم ، کم

مختلف نگاه کردم ، کت  یها هیو خودم را از زاو

 یمنو خوشحال م نیودامنم تنگ و چسبان نبود و ا

اندامم به چشم  یها هیکرد چرا که هرچه کمتر زاو

 نیقصد ا نیبهتر بود ، اصال به همآمد  یم زیه نیآبت

کرده بودم نتخابکت ودامن را ا  .... 

 میزنگ خانه همه در همان جا که بود یصدا با

 نیوجودم طن یها اختهی یتو ی، لرز بد میستادیا

بد به طرفم هجوم آوردند و به  یانداز شد ، حس ها

زور آب تلخ دهانم را قورت دادم ، مامان به دور تا 

 یانداخت ، انگار برا یوسواس نگاه دور خانه با

آمد و باالخره به  یخانه داشت خواستگار م لیوسا



رو درست کرد  شیکار ، آتش بس داد و کنار روسر

و با دستمال دستش به طرف آشپزخانه قدم تند کرد ، 

لوازم خانه از اتمام  یکوبیو پا یخوشحال یصدا

، بابا به طرف  دیرس یبه گوش دلم م یکار زیتم

را کنار صورتش چسباند  فونیآ یرفت ، گوش فونیآ

ن حال با احترام با یوبا لحن مردانه اش و درع

با متانت به  نیمخاطبش به صحبت پرداخت ، ام

، همانجا که  ستادیطرف من قدم برداشت وکنارم ا

میقفل شده بود نمیسنگ یمن وقدم ها  

غصه نخور من کنارتم کهیکوچ یآبج -  ! 

حرص گفتم با  

کهیکوچ یبهم نگو آبج نیاماوف  -  ! 

شد قینگاهم دق یتو  

تو چته ؟ یشد یقدر عصب نیچرا ا -  

خواست همه  یلرزانم را پنهان کردم ، دلم م نگاه

 یزیدفعه بود که چ نیاول نی، ا میبگو نمیرا به ام یچ

پنهان مانده بود نیمن وام نیب  



واحد را بابا گشود و مامان هم باعجله به طرف  در

 شیبه لباس ها یو دست ستادیوکنار بابا ابابا رفت 

دیکش  

 ! ملکا -

دیچیگوشم پ یتو نیام یصدا  

؟ یلرز یم -  

 کیآمد و سالم وعل یم مانیمهمان ها یپا یصدا

ششانیشاپیپ  

هیعی! طب گهیاسترس دارم د -  ! 

حال وروزم جا ماند و  یکه رو نیکشدار ام ونگاه

نگفت ، دست گرم  چیکه در جوابم ه ییلبها

پشت کمرم نشست ، نگاهم به صورتش  تگرشیاوحم

کرد یخاص نگاهم م یشد ، با حال دهیکش  

میستیجلوتر با میبر -   

کمرم  یدستش را از رو نیورود بابا و مامان آبت وبا

کارش را ادامه داد ،  نیا نیبرنداشت و تا آمدن آبت



بفهماند که  نیاست که به آبت نیدانستم قصدش ا یم

 یم هستم ، با مامان وباباپشت خواهر شهیمن هم

با آن  نی، تا آبت میکرد ییسالم وخوش آمد گو نیآبت

که گل مرغ بهشت  متشیدسته گل بزرگ و گران ق

 نیکردم به طرف من و ام یم ییهم وسطش خودنما

 نیب ییشده بود ، نفسم جا ادتریآمد ، لرزش بدنم ز

 یکرده بود، خاطرات وحس ها ریام گ نهیس یقفسه 

با هم به وجودم حمله کرده بودند و  نیام یشب داماد

نمانده تا  یباق میپاها یتو یکردم رمق یاحساس م

به بدنم اتصال  نیبخش ام یانرژ دستواگر  ستمیبا

رفت ینداشت هر آن احتمال سقوطم م  . 

زدتا شکار نگاه ناپاک  یپرسه م نیزم یرو نگاهم

ترساند؛ نشود یحد مرا م یکه ب نیآبت   

دستش قرار گرفت  نیب نید و دست امسالم کر نیآبت

برادرم بعدش به  ییسالم و خوش آمدگو یوصدا

 یسالم کوتاه نیاز ام تی، من هم به تبع دیگوشم رس

 یگفتم که دسته گلش به طرفم گرفته شد ، دستم برا

مرد  نیآمد ، اصال من دسته گل ا یگرفتنش باال نم



ل ودسته گ دیبه دادم رس نمیخواستم ، که ام یرا نم

، نگاهم به صورت  دیکش رونیب نیآبت یرا از دستها

آمده بود  لیشد ، انگار س دهیخواستگار منفورم کش

خوبش را با خودش برده بود عمال  یوحس ها

کنار لبم به  شخندیشده بود با ن دهیچیصورتش در هم پ

کردم وتازه آنجا بود که  متیطرف آشپزخانه عز

 یم و از آنجا تا روداد هیتک وارینفسم باال آمد ، به د

ُسر خوردم نیزم .... 

، پشت سرم  نیروح  آبت یاما ب بایبا دسته گل ز نیام

 به آشپزخانه اومد

ته گرفترا به طرف من  از حال رف گل  

گل یبرا یگل -   

را کج وکوله کردم و گفتم دهانم  

ادیگلش رو ببر اونور بدم م نی، ام شیا -  

 یزد و دسته گل را که ربان قرمز وبلند یلبخند نیام

 ینهار خور زیم یوصل بود را رو شیبه سبد  فانتز

 گذاشت و همانطور پشت به من گفت



تو جمع میمامان گفت که بر - .... 

باال رفت نید  بلند امتا ق نگاهم  

؟ امیشه من ن ینم -  

به طرفم برگشت متعجب  

،  ستیملکا تو چته ؟ اصال حال واحوالت خوب ن -

،  ومدیقبل که برات خواستگار م یمثل دفعه ها

ها یزن ی! مشکوک م یستین ! 

 نی! ا ستیخواستگارام ن ی هیهم مثل بق نیآبت آخه

را به  ییایح یکند و ب یم داریبشرترس را در من ب

کشد یرخم م  

 من دوستش ندارم -

را به طرفم دراز کرد دستش  

؟ یرو دوست داشت هیمگه بق -  

قرمز شد و لبم را گاز گرفتم میها گونه  



!  یبش دیخواد سرخ وسف یدستت رو بده به من نم -

سروقتمون ادیپاشو االن که مامان ب  ... 

دست مردانه وامنش پناه دادم و اون  یرا تو دستم

م زمزمه کردآرو  

یاعلی -   

 مهیخ نیا میتو نبود ینوپا هی! اگه دلواپس زندگ نمیام

میکرد یرا شروع نم یشب باز   

قندان برداشت وبه طرفم گرفت یرا ازتو یقند  

دهیبخور رنگت پر نویا ایب -  ! 

کند ینم نیریقند کام گس من را ش نیمن ا برادر   

 ریغ یها هیرا کف دستم گذاشت ومن به زاو قند

شانه  یرو نیشدم ، با فشار دست ام رهیمنظمش خ

به جلو هل داده شدم میها  

که  می، بر یکن زشیخواد با چشمات آنال یحاال نم -

 .... زشته



 یزبانم جا دادم و با دودست گوشه ها ریرا ز قند

را مرتب کردم میروسر  ... 

صدا بلند  نی، مادر آبت دیرس ییرایبه پذ میکه پا نیهم

 کرد

نیکنار من بش ایلم بعروس گ - ... 

گشاد شد که از چشمان   نیآبت هیلبخند زشت وکر و

 ...ترسانم پنهان نماند

سوخت و  کباریبود به  میهم که درپاها یقّوت اندک

شوم ، لبخند  یو نم ستمیدود شد ، من عروس تو ن

 !زشت پسرت را جمع کن

پشتم فشار آورد ، نگاه تب  یدوباره رو نیدست ام 

بود؛   ستادهیکه پشت سرم ا نیف امدارم به طر

 شیدندان ها نیکرد و از ب یتصنع یبرگشت ، خنده 

گفت یبه آرام  

زشته یملکا چرا قفل کرد گهیبرو د - ! 



با  نیخانم مادر آبت یچند قدم جلو رفتم ، شمس ومن

مو  نیآبت ینازکش که با لبها یلب ها یرو یخنده ا

کرد ، و  جا باز میجابه جا شد و برا یزد ؛ کم ینم

هم به کناردست  نیالجرم من کنار دستش نشستم و ام

جهت داد رییبابا تغ . 

توانست به  یم قایبود که دق یا هیزاو یتو نیآبت

صورت من زل بزند و در عوض نگاه من بن بست 

خواست سر  یشد ، اصال دلم نم یم یقال یبه گل ها

گرفتارشوم نینگاه آبت یتله  یبلند کنم و تو  

 نکهیخانم به خاطر ا یبردم که شمس یپ نیبه ا و

بزنه من را کنار خودش نشونده دیپسرش خوب د  

..... 

کرد وسکوت مجلس  یساختگ یسرفه ا یلیجل یآقا

 .را شکست

 یچه خبر از کارو بار وهمه  یشکوه یخب آقا -

شد دهینگاه ها به طرف بابا کش   



اگه عموم  دیجان ! شما که خبر دار یلیبگم جل یچ -

 یبهتر م میبود کار وکاسب دهیمون رو باال نکش هیارث

 نیکه تا بابام سرش رو زم فی.... حیگشت ول

قول وقراراش رو  یگذاشت عموهه هم همه 

 ...فراموش کرد

 ی هی، بابا بازم قض میانداخت یبه هم نگاه نیام منو

 یگفت ، بابا حق داشت ول یهمه م یعموش را برا

 یکنه ! برا درد دل نایا یداشت برا یچه لزوم

که از همه نامحرم تر بودند یکسان .... 

که  ینفره ا کیمبل  یمداخله کرد و از رو مامان

ها را به دست  یدست شینشسته بود بلند شد و پ

 گرفت

نوش جون  یزیچ کی! اول دیدهنتون رو تر کن -

میبعد صحبتامون رو شروع کن دیبکن  

ها را از دست مامان گرفت و  یدست شیپ نیام و

ندیهمه چ یوجل ... 

حرف را ادامه داد یباق یلیجل یاقا  



- بودم دهیآره از داداش شن  ... 

دیخانم وسط حرفشون پر یشمس  

 کی یبرا دیرو بزار.... لطفا بحث کار ونیآقا -

 میدوتا جوون اومد نیا هیاالن واسه زندگ گهیوقت د

نجایا  ! 

حرفش کرد ی مهیهم ضم یولبخند   

کرد دییصحبت خانمش را تا یلیجل یآقا  . 

گرفت و اون  یلیجل یآقا یرا جلو وهیظرف م نیام

کرد یگذاشت و تشکر شیدست شیپ یتو یهم موز . 

ر گرفت خانم قرا یشمس یکرستال که جلو ظرف

که اول به شکل ومارک ظرف چشم دوخت  دمید

ذهنش برآورد  یرا تو متشیوحدس زدم االن داره ق

" کدوم کشورهنید یزنه" م یکنه و حدس م یم  .... 

 شیپ یکه صورتش گل انداخته بود را تو یبیبعد س 

هم کالمش را شروع  نیجا داد و در همون ح شیدست

 کرد



 یپرم و م یشاخه نم شاخه به اون نیوالله من از ا -

 .... رم سر اصل مطلب

را با  شیانداخت و چشمها ینگاه نیلبخند به آبت با

 ناز بست و باز کرد

 دیبا یگفته چند ماه دوران نامزد نمیراستش آبت -

 ...داشته باشن تا خوب همو بشناسن

گرفتم ،  یبه باز یناخنم رو عصب یها گوشه  

غلطا چه  ! 

 ! الزم نکرده 

ناسمشش یکه م من  ! 

جا کرده بخواد منو  ی، اونم ب زهیجانور ه کی

 ....بشناسه

دن  بعد سراغ خانه  یتو ده راهش م نهیاول بب تازه

رهیکدخدا رابگ ی ... 

ابرو گره داد بابا  



که عقد هم نباشن ؟ نهیا یمنظورتون از نامزد -   

مده نشده بود و حرف  یسنت تو هنوز خانواده مون د 

ومدیاول  بابا به حساب م  

کرد یتصنع یخانم خنده  یشمس  

داره؟ خب ... حاال اگه شما  یبه نظرتون اشکال -

میبراشون بخون غهیص کی میتون یم دیستین یراض  

... 

بود ، آتش  خرمن  یحرفش که بدتر از اول نی! ا یوا

را  یستیبابا را شعله ور کرد و بابا رودربا رت  یغ

گفت تلخ و با تحکم یکنار گذاشت و با لحن  کم : 

غهینه ص میدار یما اصال نه رسم به دوران نامزد -  

!  

 روزیپ میبر شیپ ینجوریبابا دمت گرم ! اگه ا نیآفر

میما هست دانیم   



سوت با قرار دادن  کی شیخواست برا یم دلم

خطا را  نیاگر ا یبنوازم ول میلبها نیدوانگشت ب

شدم یناگ اوت م نیشدم از طرف ام یمرتکب م ... 

 یبازساز یبرا یلیجل یو آقا دیخانم خواب یشمس باد  

خانم لب به  یدرست شده به دست شمس یهایخراب

 سخن گشود

! ما هم  یشکوه یاحسنت به طرز تفکرتون آقا -

حرف جوون هاست که  نیتفکرمون مثل شماست ، ا

 ! تفکراتشون با ما فرق کرده

صورتش برگردوند یلبخند  بابا را رو و  

به صحبت کرد ادبانه شروع یب نیآبت  

شه که  یکنم نم ی!....من فکر میشکوه یآقا -

 یزندگ ناسورهایبا سنت ها وتفکرات زمان دا گهید

شرفتهیوپ یکرد ، االن عصر عصر تکنولوژ  ! 

؟یکن یتو فکر هم م مگه  



من گفت مال زمان  یاالن به افکار بابا نمیبب دیبزار

؟ ناسورهاستیدا ! 

حروم فک  ینیپیخوام چند تا فل ی، م دیولم کن نه

  ! گشادش بکنم

خدا چه کت  ایبه طرفش برگشت ،  میعصب نگاه

به تن داشت ! چطور از  یوشلوار مارک و گرون

ورفتار  افهیبا ق یتیبودم هرچند که سنخ دهیاول ند

 ...زشتش نداشت

ناخودآگاه وصل نگاهش شد واونم از فرصت  نگاهم

 یو کم یعصب یبه چشمها یاستفاده کرد وچشمک

جبم زد و نفرت من را دوباره شعله ور کرد و متع

 یو نگاهم را معطوف چهره  دمیدوباره نگاه دزد

بابا کردم یبایز . 

پا  یزد و با آرامش پا رو هیمبلش تک یبه پشت بابا

 انداخت

 یکه با خانواده ا ستین یخب ! پسرم اجبار -

وکهنه شده ، تو  یمیکه تفکراتشون قد یوصلت کن



هستن که  ییدلت بخواد خانواده هادوروزمونه تا  نیا

از  یکیو غرب زده است برو  یتفکراتشون غرب

 !اونا رو انتخاب کن

خواد برات دست  ی، آخ که دلم م یدار کیال بابا

و هورا بکشم غیوج . 

 نیسکوت جمع رو در بر گرفت و بعد آبت یا لحظه

بابا انداخت و گفت یچشمها یرا تو شیایح ینگاه ب : 

- خود ملکا خانم نظرشون رو بگن ستیبهتر ن  !  

گستاخانه باهاش  نجوریا یکه تا به حال کس بابا

سرخ شد و حالت  کبارهیصحبت نکرده بودرنگش به 

، نگاهم به  دیهم پر نیرنگ امصورتش عوض شد ، 

دندان  نیلبش ب یشد گوشه  دهیمامان هم که کش

را  یلیجل یشد ، هنوز عکسالعمل آقا ریاس شیها

 سترود نیخانم دست من را ب یبودم که شمس دهیند

صورتم  یشدن تو رهیگذاشت و با خ شیو گوشت دیسف

گفت شیو آن لبخند لعنت : 



تو دل  نمیببآره عروس گلم خودت نظرت رو بگو  -

گذره یم یتو چ  ! 

صفت عروس گلم را بر زبان  نیشد الل شودو ا ینم

اوردین ... 

خانم  ینگفتم ، شمس چیانداختم وه نییرا پا سرم

فشرد شیدستها نیدوباره دستم را ب  

خجالت رو بذار کنار زمیملکا جان ! بگو عز - .... 

کنند ؟ یخودشان چه فکر م با  

ستم و خانواده ام با من ه نیآبت یدایمن عاشق وش که

 !مخالفن

خشکم را با زبانم تر کرد و آهسته لب زدم لب  

بابا جونم بگن حرف منم همونه یهرچ -  ! 

 کیو صورتش رو نزد دیخند کیخانم هستر یشمس

 صورتم آورد

نظر  یول استیبا ح یلیدونم عروس گلم خ یم -

گلم هیخودت چ  !  



خر عزمم و آ دیجمع چرخ نیب هیچند ثان یبرا نگاهم

 یبلندتر و رو به چشمها ییرا جزم کردم و با صدا

دهان گشودم نیمنتظر آبت  

! فکرام  ناسورهاستیدا یمنم فکر هام مال دوره  -

وخاک خورده ونخ نماست یمیقد  ! 

و خشم شد ومن صورت و  ظیپراز غ نیآبت نگاه

خانم برگردوندم ینگاهم رابه طرف شمس  

کالس  ید و هازن رو مُ  کیپسرتون  یبهتره برا -

ستمین نیخوا یکه شما م یزی، من اون چ دیریبگ   

کش آمد و ممتد  نییرو به پا شیخانم شانه ها یشمس

انداختم نییشد و من سرم را پا رهیبه صورتم خ . 

نگذشت که مامان جو را با کالمش عوض  یا هیثان

 کرد

گلومون  زیبر ییچا کیپاشو برو  زمیملکا عز -

 ... خشک شد



مجلس پراسترس را داد  نیمجوز رفتن از ابه من  و

خانم بود ، با بلند  یدستان شمس ری، هنوز دستم گ

و با عجله به  دمیشدنم دستانش شل شد ومن از بند ره

 . طرف آشپزخانه رفتم

 یتو یسرد وفلز یها یاز صندل یکی یرو

کورآشپزخانه بود؛ خودم  ینقطه  یآشپزخانه که تو

،  نیآبت یون هم روبرورا رها کردم ، گفتن نظرم ا

را ازمن برده بود یادیز یانرژ  . 

 نیانگار ب دیایرا چند بار چاق کردم تا باال ب نفسم

آمد یشده بود که باال نم یزندان میوگلو نهیس . 

قاب در  یتو نمیام یرا که بلند کردم چهره  سرم

 یرو یقد علم کرده بود ، لبخند زورک میروبرو

چند  نیواب گرفتم ، امج ینقش بست و لبخند میلبها

نگاه  یلیجل یبلند آقا یقدم به طرفم برداشت که صدا

ازش  یدیکه د ییرایرا به طرف پذ مانیهر دو

کشاند مینداشت  



بعدا  مینیتا بب میش یبا اجازه تون ما فعال مرخص م -

 ای میخونه بذار نیا یشه دوباره پا تو یقسمتمون م

 نه ! و صدا بلندتر کرد

رفع زحمت  میما دار زینر یان ! چادخترم ملکا ج -

میکن یم  ! 

رفت و من همانجا خودم را  ییرایبه طرف پذ نیام

کردم کوتیبا  . 

آمد و کم کم نفس من هم  یها م یخدا حافظ یصدا

گرفت یم یحکم آزاد  . 

 یصندل یبسته شدن در خانه که آمد به پشت یصدا

دادم و نفس آزاد شده ام را  هیکه نشسته بودم تک

فرستادم رونیب  . 

را  یدر بند در حاضرشد و پرده عمود یتو نیام

قرار گرفتن ،  دمید یجمع کرد و مامان وبابا هم تو

 یرا تو یخشم و ناراحت یهرسه شان رگه ها

دندیکش یم دکیچشمانشان  . 



لب وا کرد بابا  

بابا ؟ یخوب -  

به لبخند کش آمد میها لب  

د دونم قص ی! نم دیممنون بابا جلوش در اومد -

 ... داشت به کجا ها برسه

راه کج کرد و  ییرایزد و به طرف پذ یهم لبخند بابا

آشپزخانه دور شدند یهم از روبرو هیبق  

که شارژ  اریهات واسه ما ب ییبابا حاال از اون چا -

میبش  

بلند شدم و به طرف سماورراه  انیچشم گو ومن

شد  یچشمانم دور نم ینگاه مامان از جلو یافتادم ول

کرده بود که  یدر خودش مخف یاه مامان ترسنگ

کرده بود ریذهنم را درگ . 

جمع  نیب نیام دمیگذاشتم د یعسل یرا که رو ینیس

به اتاقش رفته بود ستین مونیخانوادگ .... 

بابا نگاهم را به صورت مهربان بابا سوق داد یصدا  



 ....! آ قربون دختر -

آ قربون دختر ! فکر کردن من دخترم رو به هر  -

دم یم یکور وکچل ! 

کرد ومن  یرسوخ م میسلول ها نیبابا ب یها تیحما

کرد یتر م یرا از گذشته قو . 

از  نیکه ام میتازه کرد یچا یرا با جرعه ا مانیگلو

 یزد ، کتش را درآورده بود ، دگمه ها رونیاتاقش ب

را هم از  راهنشیرا باز کرده بود و پ راهنشیاول پ

 نییپا یبود و چروک ها دهیکش رونیشلوارش ب

گذاشته بود ، نگاهم به طرف  شیرا به نما راهنشیپ

شد دهیصورتش کش  

خدا ای ! 

شکست خورده برگشته بود یاز جنگ انگار  ! 

 یسه فقله وصل صورت درهمش شدکه صدا منگاه

و به طرفش رو برگرداندم دیچیگوشم پ یمامان تو  



خاله  یخونه  یبر یخواست ی! مگه نم نیمحمد ام -

از تو ؟ هیا افهیچه شکل و ق نی؟! ا  

قدم رو رفت نمیصورت ام یدوباره رو نگاهم  

و آهسته لب زد دیجو یلبش را م ی گوشه  

بد شده ، اونم  بایفر یستااز دو یکی! حال  رمینم -

دوستش یرفته خونه  .... 

نقطه قطع شد نیدر هم وکالمش  

به خاطر اتفاقات امشب  ایدوستش رفته  یخانه  بایفر

کردهاند ؟ مهیرا جر نمی، ام ! 

کرد ، چه  یما را با هم مخلوط م هیخاله زندگ چرا

شد؟ یم دشیعا یانیپادرم نیاز ا یزیچ  

سبک  نیا یرا فدا میتوانم زندگ یمن که م ایخدا

 .... مغزها کنم؟

 زتریبرادر عز هیزندگ ایخودم را انتخاب کنم  ایخدا

 ! از جانم را

کنارم نشست نیام  



به  دیبا یعنیشود ؟  یاو چه م هیزندگ ؟یچ نمیام پس

ام بگذرم؟ ندهیخاطر اون از خودم وآ  

رو بخور مادر بیس نیا ایب -  ! 

فت و من را گر یدست شیدست دراز کرد وپ نیام

 نینگاهم به نگاه دلواپس مامان گره خورد ، مامان ب

افتاده بود ، چشمان  ریدوتا بچه اش گ یزندگ

خسته ودرمانده بود بیدلواپسش عج  .... 

 یبهار نم یگرم شده بود واصال به هوا یلیخ هوا

را  نینسر دمیمحوطه دانشگاه که رس یخورد ، تو

نشسته بود وسرش  مانیشگیهم مکتین یکه رو دمید

من  ی هیرفتم تاسا کشیگم شده بود، نزد یکتاب یتو

 لمیتحو یافتاد سر بلند کرد و لبخند ژوکند شیرو

زدم وبا  کمرمبه  را میداد، ابرو گره دادم ، دستها

 لحن طلبکار گفتم

 نی؟ چرا مجلس  ام ییاصال معلوم هست تو کجا -

 کی؟ اصال  ید یرو جواب نم تیگوش ؟چرایومدین



گم تا  یکدومشون رو بهت نم چیعالم خبر دارم که ه

 ! دلم بسوزه

بلند شد و  مکتین یترشد واز رو ضیعر لبخندش

ستادیمن ا یرودر رو  

تیخصاوال سالم خانم باش -  ! 

 یمگه اون دفعه بهت نگفتم حال مادرجونم بد م ایثان

ده یخط نم هی، اونجا هم کوهستان ششیپ رمیشه م  ! 

مونه  یاصال خبرهات رو نگو رو دل خودت م ثالثا

چسبه منم  یشه به جگرت ان شالله م یبعدُحناق م

شم یراحت م  

دمشیآغوش کش یوتو دمیخند  

ها !  یارینوقت از زبون کم  کیسالم ،  کیعل -

 زیهمونجور پشت سر هم کلمات رو درست وغلط بر

رونیب ... 

من را محکم درآغوشش جا داد وگفت اونم  

 ! دلم برات تنگ شده بود خره -



خودم دورش کردم از   

مونه ، ینم زادیمحبتات هم به آدم -  

سر داد وهر دو به طرف  یبلند یخنده  نیونسر

میکالسمون راه افتاد یمحل برگذار  . 

دی، پرس میزد یطور که قدم م مونه  

 نمیبگو بب یخوا ینم یلفظ ریخب حاال اگه ز -

داداشت چطور بود ؟ ینامزد  

زل زدم نیوبه زم دمیکش یآه  

 یاتفاق شوم کیمجلس اون که خوب بود فقط  -

من افتاد یواسه   .... 

مو به مو  نینسر یماجرا را برا یهمه  بایوتقر

چارچوب در  یتو دادم که یم حیداشتم توض حیتوض

قدم به داخل کالس که  کی،  میکالس قرار گرفت

 شیاز کنارم عبور کرد و پا یپسر کدفعهی میبرداشت

 یرو یعیقرار داد و من به طرز فج میپا یرا جلو

گرفت و اشک  یبیدرد عج میفرود آمدم ، زانو نیزم



و  دیکش یبلند غیج نیچشمم حلقه زد ، نسر یتو

از  انیکه شا دمیچشم د یکنارم نشست و از گوشه 

 یو پسره به جا دیبا ضرب از جا پر شیصندل یرو

لب به طعنه باز کرد یمعذرت خواه  

ها  فهیبه دانشگاه اومدن ! شما ضع یدخترا رو چ -

 یعرضه  یوقت دیهمون غذاتون رو درست کن دیبر

دیراه رفتن هم ندار  ! 

دیغر نینسر   

معذرت  یبه جا نیا یدهنت رو ببند عوض -

تهیاهخو ! 

تا هم جواب آن پسره را ندهد و هم  دمیرا کش دستش

بلند شوم ، نگاهش به طرف من  میکمکم کند تا از جا

هم به  انیانداخت ، شا میبازو ریبرگشت و دست ز

و  دمیکش یطرف ما قدم تند کرده بود ، خجالت م

 ینگاهم تا صورتش باال نرفت ، درد بد جور تو

 یاز دلم کنده شد،  صدا یفیبود ، آخ خف دهیچیزانوم پ



گوشم زنگ زد انگار  یگستاخ دوباره تو یپسره 

خواست ماجرا را تمام کند ینم  

کهنه شور  نیکه آخر بش نیخون یهمه درس م نیا -

هی! خب چکار  .... 

 انیشا دمیقطع شد سر که بلند کردم د شیصدا کدفعهی

 واریاش رو گرفته و به د قهی یبا دو دست گوشه ها

 دیکل یدندان ها نیسبانده است و ازبپشت سرش چ

زند یلب م یشده اش عصب  

حرف ها رو  نیخواهرخودتم ا یناموس برا یب -

پاش  یتو پات رو جلو دمی؟ من که د یزن یم

که افتاد یگذاشت  !  

انگشتانش مچاله شد و به  یاش محکم تر تو قهی

 گردن الغر پسره ببشتر فشار آورد

وسط از  نیبزنم هم ! یکن یحاال باز خطابه هم م -

مرام ؟ یساقطت کنم ب یزندگ  



!  یداغ تر از آش شد یکاسه  ارویبه تو چه  -

یشد شیوص لیزنه تو وک یخودش حرف نم  ! 

رساندم ،  انیلنگانم خودم را به شا یهمان پا با

دهان گشاد آن  یهوا معلق بود تا تو یمشتش تو

آرام اسمش را صدا زدم  د،یایمزاحم فرود ب

درست بشود ییدعوا مخواستینم . 

یساالر یآقا -  ! 

هوا ماند ونگاهش به طرف من برگشت یرو دستش  

خدا زده هستن ! خدا از عقل  نایا دیولش کن -

نیایوشعور محرومشون کرده ! شما هم کوتاه ب  .... 

به پسره  یزیآم ریاومد نگاه تحق نییپا انیشا دست

اش ول  قهیراهم با چندش از  گرشیکرد و دست د

 کرد

- یغلطا کرد نیگمشو ! دفعه آخرت باشه از ا  ! 

که دهان گشادش دوباره باز  میهر دو رو برگدوند و

گفت یهیکر یهمراه با خنده  یشد و با لحن زشت  



ید یبراش جر م قهیکه  دتهیپس ز - ! 

زشتش را هضم کنم که  ینتوانسته بودم کلمه  هنوز

گوشم پژواک کرد ، رو که  یتو یبد یصدا

صورتش  یتو یمحکم یلیس انیشا دمیدبرگرداندم 

از صورتش را سرخ کرده ،  یمیفرود آورده که ن

وصل شدو تا  انیشا یمشت شده  ینگاهم به دستها

به  تیاز عصبان شیشد ، چشمها دهیصورتش کش

خون نشسته بود،  صورتش برافروخته شده بود و 

آن ترس تمام  کیرگ گردنش متورم شده بود، 

به لرز آمده بود می، پاها وجودم را در بر گرفت . 

دیاز وسط کالس داد کش یپسر   

 یانضباط تهیبه کم ای یکن یتمومش م یدیوح -

 ارجاعت بدم ؟

حواله  ییهوا تکان داد و برو بابا یتو یدست یدیوح

آن پسر کرد و از کنار ما گذشت و از در کالس  ی

زد رونیب . 



را سست کرده بود  میکه درد ولرز وترس ، پاها من

دلواپس اسمم را  انیسن کالس فرود آمدم ، شا یرو

 صدا کرد

شد؟ یملکا چ -  

 انینگرانش سعود کردو شا یتا چشمها رانمیح نگاه

 بانیکرده سرش رو در گر یرو ادهیکه متوجه شد ز

 .فرو برد

خودش را به من رساند و دلواپس گفت نینسر : 

- ببرمت  یخوا ی؟ م یدردت به جونم چکارشد

 خونه ؟

خسته زمزمه کردم یصدا با  

نمیبش میصندل یفقط کمکم کن رو ینه آبج -  .... 

کردم ولنگان لنگان خودم را  هیتک نیمن به نسر و

رساندم میصندل به انینگاه شا ینیسنگ ریز .... 

نگاه بچه  یشدم متوجه  ریکه جاگ یصندل یرو تازه

کالس که صامت فقط نگاهمان کرده بودند ،  یها



چشمانم جلوه کرد ،  یتو میخاک یشدم  و مانتو

را بتکانم که  میمانتو یخواستم با کف دست خاک ها

 یفیدر کف دستانم احساس کردم ، آه خف یسوزش

کف  مانداختم ، تما ینگاهو به کف دستانم  دمیکش

پوستم خودش  یدستانم پوست مال شده بود و قرمز

که به کالس  ی، استرس و جو دیکش یرو به رخ م

حاکم شده بود اجازه نداده بود که به سوزش دستم و 

نظر بندازم میخاک یمانتو .... 

دستش گرفت یرا تو میدستها نینسر   

 ! دردت به جونم دستهات زخم شده -

 میچشمها یرا تکاند، اشک تو میک مانتوخا وخودش

خروجشان را صادر  یاجازه  یجمع شده بود ول

 یرا هنوز رو انیشا نیکه نگاه سنگ رایکردم ز ینم

پنهان  فمیک ریرا ز میکردم ، دستها یخودم حس م

 . کردم

حواس ها به درس دادن استاد  یآمدن استاد همه  با

 ریز زا ینشست ول شیآرام سرجا انیجلب شد ، شا



نگاهش حذف نشدم و حواسش به درس  نیذره ب

پرت نشد یاستاد لحظه ا . 

خودم  یداد و من در خفا یتمام وقت درس م استاد

دمیچیپ یاز درد زانو و کف دستم به خودم  . 

نگاه مهربانانه وهمراه  کباری قهیهر چند دق نینسر

دوخت و سر انگشتانم را  یرا به من م شیدلسوز

آرامم کند و من هم  یکه کم فشرد یدستش م یتو

زدم یصورت دلواپسش م یحواله  یلبخند دردناک  . 

 

 رونیب فمیرا از ک میاتمام کالس با عجله گوش با

را  نیام یشماره  نیومقابل نگاه پرسان نسر دمیکش

 . گرفتم

جواب داد دهیدوبوق نکش به  

صدات ، جانم بگو ی! فدا زمیسالم عز -  ! 



 یبپرم وزار بزنم ولآغوشش  یخواست تو یم دلم

تا  دمیصدا کش یب یکوتاه اومدم و چند بار نفس ها

  بغضم فروکش کند و با کنترل بغضم گفتم

دنبالم ؟ یایجان م نیسالم ام -   

اومد زشیر یخنده  یصدا   

دنبالت ؟ امیخواستم ب یم یدیبال از کجا فهم -  

دیباال پر میابروها   

دنبالم ؟ یایب یخواست یم -  

د و گفتمکث کر یکم  

خواست  ینفر م کیکار مهم باهات داشتم ،  کی -

منو واسطه قرار داده بود ندتیبب  !  

ذهنم را بپرسم  یشده تو فیرد یسوال ها خواستم

 عیو او هم سر دمیترس میکه از تن بغض آلود صدا

 : گفت

! ساعت  یفهم یاومدم م ینپرس وقت یچیملکا ه -

 چند اونجا باشم ؟



 یب گذاشته بود و از من پاسخ مجوا یرا ب میسوالها

 : خواست ، آرام گفتم

گهید ایمن کالسم تموم شده ، االن ب -  ... 

گفت و تماس را قطع کرد ، نفسم را محکم  یچشم

گره خورد نیدادم و نگاهم به نگاه نسر رونیب   

دنبالت ؟ ادیب نیام یزنگ زد -  

گفتم یلب آره ا ریتکون دارم و ز سر   

تونم برم خونه یر و وضع نمس نیخودم که با ا -  !  

چشمانش شدم ی رهیخ   

؟ میببر ابونیخ کیتا نزد یکن یکمکم م -  

زد یلبخند  

  ! حتما -

 میبازو ریخودش انداخت و ز یشانه  یرا رو فمیک

 نهیافتاد که دست به س انیرا گرفت ، نگاهم به شا

 یپا انداخته بود و با ابروها یشده بود وپا رو

نگاهش زوم من و حرکاتم بود  پرپشتش، اخم کرده



شدن  یرتیوغ یاز دلواپس ی، حس خوب مینگاه دزد

 نیبه نسر ،بود  دهیپوستم دو ریپسر  طلبکار ز نیا

دادم هیتک   

گوشم نجوا کرد یتو  

خوردت یداره با چشماش م -  !  

زدم شیآرنج آرام به پهلو با  

شنوه یم سیه -  ! 

از  نیرکرده به نس هیو لنگان تک دیخند زیر نینسر

زدم رونیدر ب  . 

! وگرنه  یبلند یتو شاس نیچقدر خوبه که  نسر -

؟ یبکش دکیمنو  یتونست یم یچطور  

داد و گفت یرا تاب شیچشمها   

و نقصم که  بیع یبلند وب یدر اون که من شاس -

 دکیبه  یاجیاحت گهیکه د انیحاال ژ یول ستین یشک

م جوندارتر ه یب یکیکش جوندار نداره ! من نه ، 

بکشه دکیتونست تو رو  یم  ! 



دمیرا در هم کش صورتم   

 فیجواب تعر نیکردم ا فیکوفت ! مثال ازت تعر -

 من بود ؟

دیمهابا خند یوب بلند   

خوام حال وهوات عوض بشه ! حرص نخور یم - ! 

دمیکش یبه دوروبرم کردم وآه ینگاه   

شه حال  یکه قفل من شده م یینگاه ها نیبا ا -

 ...وهوام عوض بشه

ام را فشرد شانه  

 مینیبب ینجوریرو ا یکی! ما هم  ریسخت نگ -

! غرض که ندارن گهید میکن ینگاهش م  ! 

با تاسف تکان دادم یسر  

اتفاق افتضاح  نیزد ا ینم یلنگ ریز ارویاگه اون  -

فتادیبرام نم  ! 

هم محکم تر در آغوشش فشردم باز   



خانم  کیمناسب کالم  یرلنگیو ز ارویاوال  -

صالح خدا بوده دی، بعدشم شا ستین تیخصباش  ! 

وق زده به نگاه خندانش چشم دوختم یچشم ها با   

 یچه ربط نی! بعدشم ا نیتو جلد ام یاوال باز رفت -

 به صالح خدا داره ؟

تاب داد و با  ییکرد و چشم وابرو یکوتاه یخنده  

گفت یپر عشوه ا یصدا : 

یلیآخه مجنونت رو مجنون تر کرد ،  ل -  !  

برات پاره کرد یا قهیچه  یدیند !  

تو رو گرفت یگمشو ! باز جو عشق وعاشق -   

دیو مستانه خند بلند   

نشون نمیخط ، ا نیا -  .... 

مرداب فکر انداخت یرو تو ومن  . 

 یه ن وه نش تمرکز و قدرتم را رو یصدا دنیشن با

راه رفتنم گذاشتم تا هم او کمتر خسته بشود وهم مثل 



دلم دعا کردم درد  یظر نرسم و توبه ن جیافل کی

نکند رمیگ نیزم میزانو ... 

به  ستادویا نی، نسر میزد رونیدر دانشگاه که ب زا

انداخت و گفت یاطراف نگاه  

دنبالت ؟ ادیحاال داداشت کجا م -  

اتوبوس اشاره کردم و گفتم ستگاهیطرف ا به   

رم تو اون  یکنه ، م یم ریاوقات که د شتریب -

هم اونجا  نی، ام ادیتا ب نمیش یاتوبوس م ستگاهیا

مونه یمنتظرم م  ! 

کج کرد و گفت ستگاهیرا به طرف ا راهش  

تا اونجا بکسلت کنم قُراضه ایپس ب -  ! 

شدم دهیزدم و به دنبالش کش یندلبخ  

 یب یکنارم نشست ول ستگاهیا یتو یا قهیدق چند

 دیشد ، نبا یم رهیقرار بود و مدام به ساعش خ

شدم لب وا کردم یمزاحمش م  



موقع  نیهم گهیپاشو برو د یجان کار دار نینسر -

برسه نیهاست که ام  ! 

 نیبه خودش گرفت ، ا یشرمنده ا ی افهیق نینسر

ون دست کرد و باالخره گفتدست و ا  

تو رو  ادیدلم هن نم یخونه منتظرم هستند،  ول -

 تنها بزارم

لبم روانه  یرو یبه شانه اش زدم و لبخند یدست

 ساختم

 میندار یستیبرو ! ما که با هم رودربا زمیپاشو عز -

ستمیتازه بچه هم که ن  . 

کم شد و گفت شیظاهر یاز آشفتگ کمی  

 میبر میخواست یاگه نم پس ببخشم ملکا جان ! -

موندم یم شتیشهرستان پ . 

جاش بلند شد از  

  با اجازه ت -



 یرا ادامه دادم و سرم را به عالمت خداحافظ لبخندم

 تکان دادم

شیپ ریبرو خ -   

که عقب عقب  یفرستاد و در حال یراه دور بوس

اطرافم  یهوا یاش را تو یرفت خداحافظ یم

تدش را گرفت و پراکنده کردم و باالخره نگاه مم

ها راه افتاد یتاکس ستگاهیپشت به من به طرف ا . 

 یم نیکه نسر یو چشم از راه دمیکش یقیعم نفس

شدم نیرفت ، گرفتم و منتظر آمدن ام . 

مانتوام را  یرو یدست درناکم آرام آرام لکه ها با

عابران به من  یکردم همه  یپاک کردم ، احساس م

کنند یضاوت مچشم دوخته اند و دارند من را ق . 

 یحالم درهم شده بود و ب یهوا با آشفتگ یگرما

که  یسخت قیصبرم کرده بود اما باالخره بعد از دقا

 یترمز کرد ، سع میپا یجلو نیام نیگذشت ماش

پنهان کنم ،  یرا کم میپا بیکردم آرام باشم و آس

 یکردم ول میتنظ نیام نیماش یو نگاهم را تو ستادمیا



بست ، تمام  شقاب نگاهم نق یکه تو یفرد ریتصو

آرامش افکار و رفتارم به کار برده  یکه برا یسع

ختیبودم را بهم ر   

مشت  میبه اخم گره خورد و دستانم کنار پاها ابروانم

 شیپا کیدر  طرف خودش را باز کرد و  نیشد ، ام

 یگذاشت ، به طرفم برگشت و از باال رونیرا ب

به من  یهکنج لبش نگا یبا لبخند نیسقف ماش

 انداخت

از من خواسته که واسطه  نیملکا سوارشو ! آبت -

 ! بشم دو کالم باهات حرف بزنه

بود ، پره  دهیکش رونمیاز کوره ب دیشد تیعصبان

قفسه  میعصب یخورد ونفس ها یتکان م مینیب یها

دندان  نیکرد ، از ب یم نییام را باال وپا نهیس ی

دمیشده ام غر دیکل یها  

قعا که! وا نیام - .... 



با حرص  ینامعلوم ریبرگردانم و به طرف مس ورو

پشت  نیمتعجب و دلخور ام یقدم برداشتم ، صدا

کرد یسرم پژواک م  

با توام ی؟ ه یر یملکا ! ملکا ! واستا کجا م -  .... 

اما شدتش از شدت  دیچیپ یم میپا ی، تو درد

بسته شدن با حرص  یکمتر بود ، صدا تمیعصبان

ماش هوا  یمهابا تو یو اسمم را که ب دمیشن را نیدر 

کرد ، یپراکنده م  

ستادمیا  

و قفل شانه ام کرد دیبه شانه ام رس دستش  

 !ملکا ؟ -

ضرب برگشتم با  

تا از دست شما راحت بشه رهیملکا بم یاله -  

دیباال پر شیابروها  

؟یکن یکه م هیچه رفتار نیشده ؟ ا یچرا ؟ چ -  

به کمر شدم و طلبکار گفتم دست  



 ادیبدم م نیکه من از آبت یدون یتو واقعا نم نیام -

خودت رو به نکهیا ای  .... 

 دنیانگ نفهم نمیبه ام دیجمله ام را خوردم ، نبا آخر

زدم یم . 

زد یشخندین  

فهمم یدستت درد نکنه !حاال من نم -   

 روبرگردوندم

ازت ناراحتم یلیاالن خ نیام ایدنبالم ن -  ! 

 نیبرخورد کفشش با زم یاقدم تند کرد ، صد دوباره

دمیشن یرا م   

 .... واستا ملکا ! با تو ام -

زدم غیج  

ایدنبالم ن -  ! 

شد دهیچیدرهم پ نمیام یبا صدا ییصدا کدفعهیو  

ایگه دنبالم ن یم یشنو یمگه نم - ! 



 شیدایوسط از کجا پ نیا گهید انیابوالفضل ، شا ای

 ی قهی انیشد ، با عجله به پشت سرم برگشتم ، شا

بود ، از  دهیچیچنگش پ یرا تو نیام یاسی راهنیپ

کوباندم نیحرص پا به زم  . 

دراز ی کهیبه توچه مرت -  .... 

هم قد  بایتقر انیدلم خنده ام گرفت ، آخه شا یتو

 ! خودش بود

به هم گره خورد شانینگذشت که دستها یا هیثان و  

کردم شیصدا  

نیام -   

باالتر رفت می، ولوم صدا دندیشن یرا نم میصدا یول  

دیولش کن یساالر یآقا -  !  

دندیو دست از هم نکش دندینشن یول   

دمیداد کش الجرم   

دیداداشمه ! تمومش کن نیام یساالر یآقا -  ! 



و به من زل زدند ستادندیهردو ا و .... 

باعث  نیمن وام کلیاختالف قد و چهره و ه دیشا

 یا هیشده بود که به نسبت ما شک نکند ، نگاهش ثان

و  نیام یمشک یوموها یقهوه ا یچشمها نیب

بور من در نوسان قرار  یو ابروها یرنگ یچشمها

استخان ترکانده ،  نیرا با ام زنقشیگرفت و من ر

نمان یب یشباهت کم شیید سنجش قرار داد ، خدامور

از  شیناچار کم کم دستها یکرد ، ول یم ییحکمفرما

 نیام ی قهی یرو میبهتر بگو ایشل شد  نیام ی قهی

را  انیشا یبا ضرب و چندش دستها نیو ام دیخشک

اش کند و لباسش را صاف کرد و با نگاه  قهیاز 

دیکه به طرف من روانه ساخت ، غر یزیت  

بچه  کیملکا خانم که  یخواست یرو م نیهم -

بشه قهیبا من دست به  یقرت  ! 

اشاره وار گرداند ،  انیشا یرا به سرتاپا ونگاهش

و نگاهم از  دمیجو میدندان ها ریلبم با فشار ز



به صورت  نیام یو برافروخته  یصورت عصب

به حرکت آمد انیشا یخجالت زده و گل انداخته   . 

هم آقا وموقر  یلینبود خ یقرت نظر من که بچه به

 دیرس یم نیبود ، از افکارم ، که اگر به گوش ام

دندان  شتریداد ؛ ب یتکه بزرگه ام را گوشم قرار م

فشردم میلبها یرو . 

 یخوام ....آقا یمن...من...معذرت م -

 ...وثوق....فکر کردم

کلماتش را به  دهیبر دهیبود که سرافکنده و بر انیشا

دمی، وسط حرفش پرراند  یزبان م   

هستن میهم دانشگاه یساالر یآقا -  ! 

 یبه من کرد وادامه  یپر از اخم و نه ینگاه نیام

 یدوخت ومچ دستم را محکم تو انینگاهش را به شا

کرد ریدست مردانه اش اس  

  ! خب ؟ چکارش کنم -

دیپر نینگاه من وام نیبا شتاب ، با کلماتش ب انیشا  



! واسه دیم خانم وثوق شدمن فکر کردم شما مزاح -

نیهم  .... 

قدم  کینگذاشت حرفش تا آخر منعقد بشود و  نیام

به  یشد وبا دست آزادش ضربه ا کینزد انیبه شا

زد و گفت انیشا ی نهیس  

خودت نگه  یبه بعد فکرات رو برا نیلطفا از ا -

 !دار

برنداشته  یگرفت و هنوز قدم انیرا از شا شیرو و

دفعه با  نیبرگشت ، ا انیبود دوباره به طرف شا

شتریب تیعصبان  ! 

اشاره اش را با قدرت مقابل صورت و نگاه  انگشت

انگشتش  نقدریبه تکان در آورد ، ا انیشا ریسربه ز

بود که  انیشا ریوسربه ز یمشک یچشمها کینزد

است که  نیکردم هر لحظه امکان ا یاحساس م

فرو ببرد و  انیشا یچشمها یکاسه  یانگشتش را تو

 رونیرا ب شیچشمها یحدقه  یتو یمشک دیدومروار

 بکشد ،



بر پنهان  یبود و سع شیصدا یکه تو یضیو با غ 

رو مخاطب قرار داد چارهیب انیکرد شا یکردنش م  

در مورد خواهر من فکر  گهیدر ضمن ژوگول ! د -

نکن ! من خودم شش دنگ حواسم به خواهرم هست 

ر نکن ! در مورد خواهر من فک گهیشد ؟! د ی! چ

؟ یدیفهم ! 

" من از  ی"اش را آنقدر بلند گفت که چشمها یدیفهم

  ترس بسته شد

با آرامش  یلیسرش را هم بلند نکرد و خ انیشا یول

لب زمزمه کرد ریو ز   

  بله -

به حالش سوخت ، از آن پسر طلبکار و جسور  دلم

 انینگاه از شا نیبود ، ام دیبع یتیمظلوم نیچن نیا

برداشت و من را که دستم  یکممح یگرفت قدم ها

و من نگاهم  دیدستش بود را دنبال خودش کش ریاس

بود  انیشا یهنوز وصل صورت شرمسار و افکنده 

،  میسر بلند کرد وچشم در چشم شد یکه لحظه ا



و خجلتش دود شد وبه هوا رفت  یشرمسار کدفعهی

نگاه  یحواله  یچشمک نیو به دور از نگاه ام

قبلش  یرا مثل عادت روزهامتعجبم کرد و دستش 

اش را  یگذاشت و برداشت و خداحافظ یشانیپ یرو

درشت شده ام داد ، دوباره همان  یچشمها لیتحو

 یرو ینیریشد ، ناخوداگاه لبخند ش یشکیهم انیشا

به تاسف تکان دادم  شیبرا ینقش بست و سر میلبها

که به خنده کش آمده بود نگاه گرفتم  شیو از لب ها

چشم دوختم نمیدست امو به گره  .... 

عابران گم شده بود و  انیم انیکه برگرداندم شا رو

مچ دستم محکم تر ،  یرو نیگره دست ام  

گوشه  یلبخند انیانتظار شااز حرکات  دور از  هنوز

رو بر  نمیلب و دلم جا خوش کرده بود ، اگر ام ی

 ییالیچه واو دید یاحترامش را م یگرداند و ادا یم

شد یبه پا م  ... 

 میبرداشتم تازه درد زانو نیاز ام تیکه به تبع یقدم

دهانم پژواک شد و  یتو یآورد ، آخ آروم ادمیرا 



مجبور به ساکن شدن  ستادنمیکه با ا نی، ام ستادمیا

نگاه شماتت  دهیچیشده بود با همان ابروان درهم پ

به صورتم انداخت یبار  

؟ یستادیچرا ا -  

نگاهش کردم ملتمس  

نبر نیآبت یمن روجا نیام -  ! 

شد شتریب شانیمردانه اش دعوا یدوابرو  

 ادیکه  زادیخواد بخوردت ؟ تازه مثل آدم یمگه م -

!  یفرار کن دیها بامثل بزقاله  یحرف بزن یندار

کرده است لیمثال خواهرمون تحص  ! 

زل زدم نیرا بهم فشردم و بغ کرده به زم میلبها   

-  یباهام هماهنگ م دی؟ تو با یدیتو مگه ازم پرس

که  یاوردیرو م نیبدون اطالع من ،آبت دی! نبا یکرد

که باهام  ستمی! من که بچه ن نی! ام نهیمنو بب

 لیبه قول خودت تحص ! دیکن یرفتار م ینجوریا

 . کرده ام



ولحن کالمش آرام تر شد نگاه   

- رو  دارید نیرو واسطه قرار داد که ا بای، فر نیآبت

یبدم ، ازم هم خواستن که تو نفهم بیترت  ! 

به افسوس تکان دادم یسر   

ما رو به گند نکشن  هیزندگ بایخاله و فر نیتا ا -

دارن یدست از سر ما بر نم ! 

را گرفته  بایدامن فر یکه گوشه حرف من  انگار

کرد چون که دوباره مچ دستم را  شیبود، عصب

گذاشت  یبه جلو م یکه قدم یمحکم فشرد و درحال

 گفت

اون زبون  قهیدق کینکن !  یزیوآبرو ر ایحاال ب -

 یرو تکون بده و  بگو باهاش حرف تیهفتاد متر

 گهی، بعدا من نامرد روزگارم اگه بزارم د یندار

هم سمت تو برسهنگاهش  .... 

 یکرد ، آه یم ینیباالتنه ام سنگ یرو میها شانه

کرد و  یبد قلق میبرداشتم دوباره زانو یو قدم دمیکش



گوش  ندفعهیآخ گفتنم ا یدردش باال گرفت و صدا

را پر کرد ، دلواپس به طرفم برگشت نیام  

تو ؟ یچکار شد -   

کش آمد نییو لوچه ام رو به پا لب  

ها ! اصال حواست  یستیه فکر من نب نیاصال ام -

اصال  یاومد یاز وقت نمیخوام بب یبه من هست ؟! م

؟ یدیمنو د ی افهیق  

را از نظر گذراند  می، چشمها و سرتا پا شیچشمها با

من و  یخاک یوتازه انگار حاال متوجه لباس ها

ام شده باشد لب زد دهیرنگ پر  

 ؟ یسرت اومده ملکا ؟ چرا غرق خاک ییچه بال -

؟ یا ینجوریچرا ا  

کرد ییچشمانم حکمفرما یگوشه  ییجا اشک   

 نیزد منم پخش زم یلنگ ریبهم ز یا ییاروی کی -

  شدم



که  یبر افروخته شد و به طرف راه شیچشمها

دیلب غر ریدرآن گم شده بود برگشت و ز انیشا  

شد؟ قهیکه با من دست به  ارویهمون  -  

من  یرانتا نگاهش وصل نگاه با دمیرا کش دستش

 شود

 ! نه داداش ، اون نبود -

 ریارامش گرفت ، دست ز یکم شیچشمان قهوه ا تم

گاه کرد هیتک میبرد و خودش را برا میبازو  

دمیخاک تو سرم بشه که لنگ زدنت رو ند -  ! 

دادم و دلسوزانه گفتم هیکوه کنار دستم تک به   

حرف رو ! خدانکنه داداش نینگو ا -  ! 

ردرا همراه خودش ک من  

-  یی؟ ببرمت دکتر؟ بال یدرد دار یلیفدات شم خ

باشه؟ ومدهیسر پات ن  



سراسر وجودم را  تیکش آمد ، احساس امن لبخندم

عادت  نیام یدر بر گرفت ، من به برادرانه ها

تلخش یمنتظرانه ها ریداشتم نه به غ  .... 

! مامان از اون  ستیدکتر الزم ن یدرد که دارم ول -

شم یرو پام خوب مزردچوبه هاش بذاره   

کرد قیبه قلبم آرامش تزر شیصدا یهم دلواپس باز  

؟ ینش یطور کیآخه  -  

نگاهم را خواند و  یعشق نگاهش کردم ، معن با

کالمش کرد یچاشن یشوخ  

صلوات یچالق نش -  ! 

لب  ریباحالت درد لبخندم را ادامه دادم وز ومن

فرستادم یصلوات  

صورتم زل زد یلبخندم را گرفت و متعجب تو رد  

؟  یخند یهم م ی؟ هم درد دار یفکر کنم خل شد -

نخورد ؟ ییسرت به جا نیزم یخورد یوقت یمطمئن  

اش چسباندم نهیبه س شتریحفظ لبخندم خودم را ب با   



 رمی! وفاتو بمیخودم نیشم ام ینه دارم مطمئن م -

جفاتو نمینب  ! 

 یشک چیه گریکه پشت سرم نواخته شد د یگردن پس

رنگ  بایاز فر یکم نمینگذاشت که ام یباق میبرا

گرفته بود وگرنه خود برادر مهربانم است با قانون 

خاص خودش یها  ... 

دادم که  یشدرهم پشت گردنم را مال یصورت با

شد میگوشها یآهنگ تکرار شیهمزمان صدا  

چاله  یکلمات التا نیصد مرتبه بهت نگفتم از ا -

استفاده نکن دونیم  ! 

و با کراهت همراهش شدم تا به  دمیخند زیر ومن

 کیو شکر خدا به نزد میقدم بردار نشیطرف ماش

نبود ،  نیماش یتو نیاز آبت یاثر میدیکه رس نشیماش

تپش گرفت ،  یمن بنا یقلب گرفته رفته بود و 

کرد میرفتنش ضربان قلبم را دوباره تنظ . 

که دنبال  نیام یو به چشمها دمیکش یآسوده ا نفس

انداختم یگشت نگاه یم نیدورو بر ماش نیآبت  



؟یگرد یالحمدلله رفته ، چرا دنبالش م -  

 یبرداشت و با صدا ییانحنا نییبه طرف پا شیلبها

گفت یریز  

ته ؟رف یعنی -  

از خودش ایاز من سوال کرد  دمینفهم ومن ... 

باز کرد و من با کمکش  میرا برا نیماش یجلو در

 یرو یشدم که کاغذ ریجاگ نیاتاقک ماش یتو

 نیماش یکه تو نیداشبورد توجهم را جلب کرد ام

  نشست ، برگه را برداشتم و گفتم

؟ هیچ نیا نیام -  

نداختباال ا یرا چرخاند و شانه ا چیسو نیام  

دونم ینم -   

کاغذ را باز کردم ، نوشته  یرا جا زد و من تا دنده

 بود

داداش ، انگار خواهرت دوست نداره با من رو در "

شم یرو بشه ، پس من مزاحمش نم   



نیآبت فعال  " 

 ییها یزیناپره نیو همچ نیخنده ، آبت ریزدم ز یپق

جذب اعتماد  یبرا شیاز ترفندها یکیهم  نی، حتما ا

است نیام  . 

 یرا به حرکت درآورده بود سوال نیکه ماش نیام

دینگاهم کرد و پرس  

اون کاغذ دستت ؟ هیچ -  

به خطوطش انداختم و گفتم ینگاه دوباره   

نوشته نیابت -  ! 

پرسا تر شد نیام نگاه  

 خب؟ -

خواندم شیچشم دوختم و متن را برا نیام به   

تکان داد و گفت دییبه تا یسر نیام   

شه ! به  یم یزیچ کینخوره  یترش نکهینه مثل ا -

شه بهش اعتماد کرد ؟ ینظرت م  



شدم و کامال به طرفش گشتم یعصب   

 ی؟ م یشناس یرو نم نیتو آبت یعنی! واقعا  نیام -

شناسن ! چطور من  یگن مردا ، مردها رو بهتر م

دم  یم صیرو تشخ نیدخترم طرز رفتار آبت کیکه 

یبند یم دیتو بهش ام یول ! 

که  یچراغ قرمز ترمز زد و نگاهم کرد ، نگاه پشت

 نیبمش کاب یقاصر بودم ، تن صدا رشیاز تفس

را دربر گرفت نیماش  

با  ینداره ! ول یدونم ذات درست یملکا من م -

من و  شیاومدن شرکت و پ بایگردن کج و همراه فر

تا با تو چند  میوقت بذار کیبابا خواهش کردن که 

 یا معدرت خواست براصحبت کنه ، از باب قهیدق

که از  یاون شبش !  بابا هم با حس بد یحرف ها

 نیزم بایفر یرو نکهیداشت تنها به خاطر ا نیآبت

داره  یبهم گفت تا وقت یواشکی ینخوره قبول کرد ول

کنه چشم ازش برندارم و چهار  یبا تو صحبت م

مواظبت باشم یچشم  . 



، به روبرو دوخته شد  نیسبز شد ، نگاه ام چراغ

پدال ها جابه جا شد  یرو شیدنده را جا زد و پا

 وحرفش را ادامه داد

 یتمام ماجرا بود ، ملکا خانم ! زود قضاوت م نیا -

کهیکوچ یآبج یکن  ! 

 دمیکش یقفل وجود برادرم شد ، نفس آسوده ا نگاهم

که بابا و برادرم حواسشان به من هست و در دلم از 

مکرد یخدا به خاطر وجودشان شکرگذار . 

بلند  میگوش امکیپ یکه صدا میبود دهیخانه نرس به

 رونیب فمیک یخرت وپرت ها نیرا از ب یشد ، گوش

نام نداشت  امیهارا گشودم ، پ امیو صندوق پ دمیکش

 شانیانشا یاز کلماتش معلوم بود که چه کس یول

  کرده بود

بدون  نویا یباشه ملکا خانم ! از ما فرار کن ، ول "

یاز دست من قسر در بر یتون یکه نم  ! " 

که محو  نمیام یرا بدون جواب بستم وبه چهره  امیپ

بابام  یدل گفتم تا وقت یشدم و تو رهیبود خ یرانندگ



و  یبکن یتون ینم یغلط چیتم هستند هو داداشم پش

سر دادم فمیک یرا تو میگوش  . 

چند پارچه  ی، مامان من را رو میدیخانه که رس به

بزرگ که تا چند متر از هرطرفم را احاطه کرده  ی

داد و  یدنبه م دیشد یکه بو یبود ، نشاند و ضماد

 نیدردناکم که چند یزانو یزرد رنگ بود را رو

بودش ؛ گذاشت و من ممنوع بار شستشو داده 

حرکتم  هاالحرکت و ممنوع الخروج از خانه شدم ، تن

 یها دنیجواب گفتن به تلفن ها و به تمسخر کش

بود نینسر . 

 دیسف یکه شد ، مامان تمام اتاقم را با مالفه ها شب

زردچوبه به  یپوشانده بود که مبادا زرد  هیچند ال

رنگ پس بدهد ،  ییجا  

نگران بابا باالخره  یونگاه ها نیمکمک مامان و ا با

همه جا  شی، مامان بازم با چشمها دمیتختم رس یرو

از چشمش پنهان نمانده  ییرا از نظر گذراند تا جا

نکرده باشد زوگامشیباشد که ا   



خواد تمام اتاق رو غلت  یآخه مادر من ! مگه م -

؟ یکرد یروب ییبزنه که تمام اتاق رو ال  

ادمهوا تکان د یتو یدست  

همه  نیآ قوربون دهن داداش ! فکرش رو بکن با ا -

دوروبرم ، نصف شب از خواب بپرم  دیسف یپارچه 

سکته  یگ یم یعنیارواحم !  یکنم تو مهمون یفکر م

نه ؟ ایکنم  یرا رد م  

و مامان لب به دندان گرفت دیخند نیام   

؟ االن که سرت  یگ یم هیچ زایچ نیخدا مرگم ا -

یخواب یکله م کیتا صبح  یاربالشت بز یرو رو  

! .... 

بالشت  یکه اتاق را ترک کردند ، سرم را رو همه

 ریرا ز یزیآورد که چ ادمی یزیچ یگذاشتم که سفت

 . بالشتم گذاشته ام

 یبالشتم پنهانش م ریبود که هر شب ز انیشا کتاب

اولش را  یو صفحه  دمیکش رونیکردم ، کتاب را ب

ذهنم نقش  یاش توخطش ، چهره  دنیگشودم با د



امروز و  عیبست و پس از آن هم اتفاقات و وقا

انیحرکات مختلف شا  .... 

دلواپسش ،  ی، نگاه ها یدیشدن با وح قهیبه  دست

و حرکت آخرش نیبرخوردش با ام  .... 

نقش بست ، دست خطش  میلب ها یلبخند رو دوباره

کنم قلبم از  یام فشردم ، اعتراف م نهیس یرا رو

کوبش برداشته بود ،  یاطراتش بناخ یادآوری

 ییدوباره اش شده بود ، جا دارید یونگاهم تشنه 

 یوسط احساس هام غوطه ور شده بودم که صدا

 نقدریپرتم کرد ، ا یواقع یایبه دن لمیزنگ موبا

نام مخاطب تماس  دنیافکارم بودم که بدون د ریدرگ

  را وصل کردم ، سرخوشانه گفتم

دییبله بفرما -  

سرتق ی! خوب انیشامنم  -  !  

 رشی، تصو امدینفسم باال ن گریبند آمد ود میصدا

 شیچشمم نقشش پاک نشده بود که صدا یهنوز جلو

 یانداز شده بود ، ضربان قلبم تو نیطن مییشنوا یتو



بدنم را  یتمام سلول ها یبیزد و حس عج یدهانم م

لرزاند ، آب دهانم را به زور قورت دادم که  یم

را پر کرد یشحجم گو یبا تم دلسوز شیدوباره صدا  

نشده ؟ یپات که کار -   

گرم بود ، آنقدر که تمام وجود مرا به عرق  شیصدا

را پر صدا ساخته بود ،   مینشانده بود و نفس ها

را  میوحش ینفس ها یخواستم صدا یهرچه که م

شد یشد که نم یمهار کنم نم   

 یقت، و یفقط اگه سالمت یخواد جوابم رو بد ینم -

 نیبه هم یخال امکیپ کیتماس رو قطع کردم 

  ! شماره بده

تپش قلب من را به  یسکوت بود که صدا یا لحظه

لباسم را از  ی قهیگذاشته بود ، دست بردم و  شینما

رمیتوانستم دم بگ یگردنم جدا کردم ، چرا نم   

  ! ملکا -

نگو ملکا یملکا ! لعنت نگو  !  



فرق دارد ، چرا  ایم دنلحن  ملکا گفتن تو با تما چرا

همراه صدا زدن نامم در کالمت استتار شده  یآهنگ

دارد چه  تیصدا یملود نیلرزاند ، ا یکه قلبم را م

آورد یبه روز دلم م  ! 

خوابم  یباشه ! وگرنه تا صبح از نگران یب د امیپ -

بره ینم  !  

، دل نگران من بود دلش !  

ودمگم شده ب انیشا یها ینگران یتو یاز ک من  ! 

کنم دایآرامش پ یهم گذاشتم تا کم یرو چشم  .... 

کنم که  دایآرامش پ یهم گذاشتم تا کم یرو چشم

دیآتش به جانم کش شیدوباره صدا   

 یم ینفس هات رو از تو گوش ی! صدا یگل یهما -

 شنوم ، 

مکث کرد وبعد ادامه داد یکم  

شم یآهنگ نفسات آروم م دنیچقدر از شن -  .... 

دیکش یآه   



تنگ بلور  هیبرسه که با  یروز کاش زودتر اون -

خودم  ببرمت یبرا شهیهم یو برا امیب  ! 

کرد  یام رسوخ نم یانگار به دستگاه تنفس ژنیاکس

لب  ییاندک هوا یشده بودم که برا یقعا مثل ماهوا

پسر امشب قصد جان مرا کرده بود نیزند ، ا یم  . 

به دندان گرفتم و او ادامه داد لب  

 امینره پ ادتیکنم  یقطع م یهرچند برام سخته ول -

برسه امتی، من منتظر نشستم تا پ یبد  ... 

از  تیحکا دیچیپ یگوش یکه تو ییبوق ها یوصدا

کرد یدنش مقطع کر  . 

ام جا گرفت ،  نهیس یهم مثل کتاب رو یگوش

آرامش گرفته بود یهمانجا که قلبم کم  . 

از کجا  بمیو غر بیعج یحس ها نی! ا ایخدا یوا

؟ ردیگ ینشات م  

من یعنی  .... 

شدم ؟ یساالر انیمن عاشق شا یعنی   



، از  دیپوست صورتم دو ریگرفتم و خون ز گر

کرده ام رو  خی ی، دستهاخودم هم خجالت زده بودم 

چه  نیا یصورت گر گرفته ام حائل کردم ، وا یرو

و از  دمیکش یقیعم  یکه من دارم ، نفس ها هیحال

دادن  نیدادم ،  دوبه شک ب رونیجمع شده ام ب یلبها

وندادنش مانده بودم ،استرس به دلم چنگ انداخته  امیپ

گفت  یکرد و م یدر وجودم تقال م یزیچ یبود ول

نگران نگذارمشدل   ! 

  یصفحه  یرا به دست گرفتم و دستم آرام رو یگوش

 یحرکت نم امیدادن پ ی، انگشتم برا دیلغز یگوش

شده بودم ،  ریاس یبرزخ سخت انیکرد ، م  

 ی نهیگز یشدو انگشتم رو روزیپدل سرکشم باالخره

ارسال کردم و  یخال یامیضربه زد و پ امیارسال پ

را از مقابل  یگوش خورد و هنوز کیت یبه آن

دیبودم که جوابش رس اوردهین نییپاصورتم  

" یشکر که خوب یاله  ! 

اما ری! شبت بخ یگل یماه  



یبه راه تومانده ام که ماه من باش چوشب  ...." 

شد ،  دایهو میچشمها یتو پشیاز سرعت تا رتمیح

کرد ؟ پیرا تا اممیجواب پ یک  

به حرکت در  یگوش یصفحه  یدوباره رو نگاهم

نگاهم قاب گرفتم ،  یحلقه یآمد و کلماتش را تو  

بود از سرتق و  یگل یماه دمی! لقب جد یگل یماه

بودم ، لبخند  افتهیارتقا  یگل یسربه هوا به ماه

جوره جمع  چیکنج دلم نقش بست که لبش ه یسرکش

شد ،  ینم  

مرد شده بودم ،  نیبه ا بیاحساس عج کیدچار  من

احساس  کیب بود ، و نا یتکرار ریکه غ یاحساس

 ....زالل

و دهانم  دیکوب یم واریبه درو د شیبرا نهیدر س دلم

 .... خشک شده بود

؟ یکرد میمبتال یبه چه درد یساالر انیشا ..... 

کردم ویاش را با نام طلبکار س شماره  . 



کردم  ینهادم و سع یپاتخت یو کتاب را رو یگوش

 افتیبه نام خواب  یزیچ میپشت پلکها یبخوابم ول

بست که  ینقش م انیشا ریشد  وفقط وفقط تصو ینم

 ....! خواب به خوابم کرده بود

چشم گشودم ، آفتاب  میزنگ هشدار گوش یصدا با

بود ، چند روز بود  دهیاتاقم به داخل خز یاز پنجره 

خانه کنگر خورده بودم و لنگر انداخته بودم  یکه تو

از بد ربود وبعد یرا م میچشمها یخواب یو شب ها ب

 دمیخواب یشب ها روزها تا لنگ ظهر م دنیخواب

را کرده بودم ،  هامروز عزم رفتن به دانشگا یول

 یتم ولبلند شدن نداش یهنوز هم کسل بودم و نا

کرد یمن را از خواب مبرا م یاقیاشت  .... 

زنگ زده بود  نی، نسر انیآن شب  تماس شا یفردا

اصرار کرده مجبور شده  انیو گفته بود از بس شا

 یو یشماره ام را به او بدهد ، با او دعوا کردم ول

 یایدلم ازش ممنون بودم ، اون تماس من را وارد دن

به  میرگ ها یکرده بود که خون را تو یدیجد

انداخت یجوشش م .... 



راستش نه !   یدانشگاه تنگ شده بود ، ول یبرا دلم

 یب نهیس یتنگ شده بود وتو انیشا دنید یدلم برا

بد جور  میکرد ، از بعد از آن تماس چشم ها یم یتاب

 نیکه اگر ام یرا برداشته بودند ، وا دنشید یهوا

ش تا دانست ، حتما خرخره ام را گو یحالم را م

، پخ پخ دیبر یگوش م .... 

تخت  یبه بدن کوفته ام دادم و رو یوقوس کش

کردند ،  یسرم دعوا م یبازم رو ینشستم ، موها

برداشتم و بدون شانه کردن  یپاتخت یرا از رو رهیگ

قفلش کردم میموها یرو یحوصلگ ی،  با ب  . 

از  یاثر کم جان گریرا برداشته بودم و د میپا ضماد

 یلنگ نم گریکردم و د یحس م مینوزا یدرد تو

اتاقم لباس  یواریزدم ، از جا بلند شدم و از کمد د

دوش  کیبرداشتم و به طرف حمام راه کج کردم.  

کرد یدوباره شادابم م دیآب گرم شا ... 

 

 



 میکه چشمها یدانشگاه شدم ، وا یمحوطه  وارد

سو آن  نیبه ا انیشا دنیشده بودند و دنبال د یاغی

دندیدو یسو م  . 

برنداشته بودم که شتریقدم ب چند ... 

؟ یسالم سرتق ! پات خوب شده که برگشت -  

بدنم رسوخ کرد  یسلول ها یمردانه اش تو یصدا

پر  میرفتن از پاها ی، نا ستادمیا خیجنبه س یو من ب

 یبرداشت انگار تا االن ب دنیتپ ی، قلبم بنا دیکش

 یکم کار یحرکت بوده و تازه دارد در جبران همه 

تپد ، دور از نگاهش  یبا سرعت وشدت م شیها

کردمسالم  یلرزان یو با صداگرفتم  یدم  . 

قدم برداشت و  کیبود ،  ستادهیپشت سرم ا قایدق

اجازه  ظشیرخ نمود ، عطر غل دمیچارچوب د یتو

تنفس کردنم را سلب کرده بود ، نگاهم تا نگاه  ی

حالت  کینگاهش  یخندانش باال رفت ، تو ی  مشک

قابل  ریغ اقیحالت وجد و اشت کیبود ،  یخاص

ریتفس  ... 



 ینگاه پرحرارتش ذوب شده بود ، خدا م یتو نگاهم

 میچشمها ریمس ،یو جان کندن یداند که با چه بد بخت

مردانه اش کشاندم هیقهوه ا یکفش ها یرا به رو . 

  ! ملکا -

 زشیگفت ، بازهم اسمم را با آن آهنگ دل انگ بازهم

به زبان آورد شیصدا  !  

هم  ینطوریجنبه است ، هم یدل من ب یلعنت نگو

 دنیبه حال شن یوا ردیگ یام جا نم نهیس یتو گرید

تیآهنگ صدا .....  

 .... دلم برات تنگ شده بود -

 گریرا بنا کرده بود ، د میرانیپسر قصد و نیخدا! ا ای

بود با  یمساو نجاینبود ، ماندن من ا ستادنیا یجا

یستین  .... 

 ینیسنگ ریسستم را به زور برداشتم و ز یها قدم

دلم  ینگاهش ، از او و عطر و نگاهش گذشتم ول

حضورش بست نشست یحوال ییجا . 



 نیو وارد کالس شدم ، نسر دمیبه کالس رس باالخره

ذوق  دنمیاش نشسته بود با د یصندل یآمده بود و رو

من رخ  یلبها یهم گوشه  ی، لبخند دیزد واز جا پر

میآغوش هم جا گرفت یتو یمود و با سالمن  . 

چقدر دلم برات تنگ شده بود یدون یدختر نم یوا -  

! 

جمله را  نیهم هم گرینفر د کی شیپ قهیچند دق نیهم

تو  یجمله ریتفس یبه قصد کشتنم به زبان آورد ول

او کجا یجمله  ریکجا و تفس .... 

؟ یستیناراحت ن گهیملکا ازم که د -  

بودم ؟ ناراحت   

، چرا  یشده ا بیحال عج نیباعث ورودم به ا تو

از تو کارت ناراحت باشم دیبا . 

کردم نگاهش   

ستمینه ، ناراحت ن -  !  



 ی، رو دیکش مانیزد و دستم را تا کنار صندل یلبخند

قاب در نشست  یشدم ، قامتش تو ریکه جا گ یصندل

 نیام هیشب بایتقر لکشی، دوباره نفسم بند آمد ، قد و ه

، همانقدر بلند همانقدر تو پر بود .... 

هم ترفند دل  نینگاهش کردم و اون نگاهم نکرد ا من

 ... ربودنش بود

 یام گذشت و پشت سرم رو یآرام از کنار صندل و

نشست شیصندل  . 

دمیکش یقیرا با زبان تر کردم و نفس عم لبم . 

گوشم آورد کیسرش را نزد نینسر  

ار؟ بچه چه کن یگذاشت یبدبخت رو هم شست نیا -

شده ریسربه ز ! 

او مرا بدبخت کرده و  ایبدبخت را شسته ام  نیا من

داده ؟ یمغز یمرا با عشقش شستشو ! 

است شیدلبر نیهم از قوان شیریز سربه .... 



انداختم و آهسته  ینگاه نیمنتظر نسر یچشمها به

 لب زدم

باهاش نزدم ینه بابا من جز سالم حرف -  .... 

 ماریه  ، او گفته و من را بحرف ها را او زد تمام

 ...کرده

 زیچ چیمن از کالس و درس و روزم ه اصال

را  میو تازه بود ، پاها بیعج ی، حالم ، حال دمینفهم

را  میبند نبود انگار قدم ها نیزم یصال روکه نگو ا

گذاشتم یابرها م یرو . 

کالس از  میتا یبرعکس هر روز امروز تو انیوشا

، جواب داد و عرض اندام کرد و  دیاستاد سوال پرس

 ....دل در حال سقوط من را لرزاند و لرزاند

 

دوشم  یرا رو فمیکالس تمام شده بود و ک میتا

بود نیزنگ خورد ، ام میانداخته بودم که گوش  

 !سالم ، جانم داداش؟ -



- دنبالت امیخونه م یسالم ، خودت نر  ! 

مکث کردم و بعد آرام زمزمه کردم یکم  

؟ ینداد بیقرار مالقات ترت کیباز که برام  -  

اسمم را صدا زد یدلخور با  

 ! ملکا -

زده گفتم خجالت   

داداشببخش -   

 یود ماز راه رفتنش ب یکه حاک شینفس ها یصدا

 آمد

 رونیاالن کارم تموم شده وازدر شرکت دارم ب -

در  یدنبالت روبرو امیم گهیساعت د می، تا ن امیم

 دانشگاه منتظرم بمون

  باشه داداش -

  فعال -

کردم و تماس را قطع کردم یخداحافظ . 



صورتم زد  یرو یبا عجله بلند شد و بوسه ا نینسر

کلماتش را ادا کرد عیسر یلیو  خ  

عجله  یلی؟ من امروز خ یا جان کار ندارملک -

زودتر برم دیدارم با  . 

همه شتابش زدم و گفتم نیبه ا یلبخند   

  باشه برو خدا پشت و پناهت -

نه که پشت در کالس گم  ایکرد  یخداحافظ دمینشن و

 . شد

را نداشتم  انینگاه کردن به پشت سرم و  شا توان

، آرام کردم  یاو را حس م ینگاه ها یضربه  یول

کالس را ترک  انیشا یچتر نگاه ها ریو خرامان ز

کاج تا در  یدرخت ها نیکردم و محوطه را از ب

 . دانشگاه قدم زدم

 ستادمیا نمیمنتظر ام ابانیخ یرو و روبرو ادهیپ یتو

نشد ، چند  نیاز ام یخبر یگذشت ول ییها قهی، دق

زوم شده بود و  میساعت مچ یبار نگاهم رو



 امدهیبود که ن امدهین یزده بودم ول نیرا تخم رشیتاخ

 .بود

دوشم جا به جا کردم و دوباره به  یرا رو فمیک بند

نظر  دیایقرار بود از آن ب نیکه ام ینیو ال ابانیخ

که  رمیباهاش بگ یگرفتم که تماس میانداختم ، تصم

نگاهم نقش بست و  یتو یبنز مشک نیماش ریتصو

 نیبه ا ابانیخ وسط نیشد که ماش شتریب یوقت رتمیح

دیکش یآف م کیت یشلوغ . 

 متیگران ق نینگاه شماتت بارم قفل آن ماش هنوز

 دهیکش نییطرف راننده به پا یدود ی شهیبود که ش

نگاهم خش  ی نهیآ یتو یلیجل نیآبت ریشد وتصو

 . انداخت

موجود نچسب نیا دوباره  !  

آمدنش را صادر کرده یاجازه  نیباز هم ام نکند  !  

دیمام روزم را با نگاهش به گند کش، ت ا ه  



و نگاه  دیکش ینگاه من شعله م یو غضب تو ضیغ

به صورتم وصل شده بود با آن خنده  نیآبت زیوه زیت

شیطانیق یزشت و آن لبها ی ... 

کدفعهی  .... 

یعل ای  .... 

چهارده پانزده ساله و الغر اندام درست  یبچه ا پسر

قرار گرفت نیآبت نیمقابل ماش  

دمیم وجودم داد کشتما با   

 ! جلوت رو نگاه کن -

 یمن خش افتاده بود ول یشده بود ، گلو رید اما

به موقع گرفته نشده بود نیآبت نیترمز ماش .... 

وصل  ابانی، توجه عابران به خ دمیکش یبلند غیج

 .شد

 رونیبود و از حدقه داشت ب دهیترس نیآبت یچشمها

 نید و ماشرا کنترل کن نیزد ، او نتوانست ماش یم

 یپسرک برخورد کرد و تو فیبا ضرب به تن نح



شد نیجان پخش زم یب یا هیهوا معلق شد و بعد ثان  

. 

پسرک نوجوان  ریآمد ، تصو یباال نم گرید نفسم

حک شده بود و حاال صورت پر  میچشمها یتو

 . خونش نفسم را بند آورده بود

 میحالت تهوع گرفته بودم ، دست و پا ادیفشار ز از

قفل شده بودم میکرده شده بود و سر جا خیر و س    . 

 نیماش نیو آبت دندیوپسرک دو نیبه طرف ماش همه

که نور  دمیعقب را د یرا روشن کرد ، من چراغ ها

خار شد میچشمها یقرمزش تو  . 

و دنده عقب از جسم پسرک دور  دیکش یغیج نیماش

دور زد و  نیماتم ماش یچشمها یشد ، ودرآخر جلو

و عده  دنیدنبالش دو یفرار کرد ، عده ا از صحنه

 میمن هنوز سر جا یهم ناسزا بارانش کردن ول یا

زل زده  ابانیکف خ یخشک شده بودم و به خون ها

حائل شد میچشمها یجلو یزیبودم که چ  . 

کنه ینگاه نکن ! داغونت م -  !  



گرم و آشنا بود که درد از لحنش زبانه  یصدا کی

دیکش یم . 

 یمردانه ا ی نهیباال رفت ، س یکم رمقم یب نگاه

 یچشمانم قد علم کرده بود که سخت نفس م یجلو

 یکه درد ودلواپس اهیس یباالتر دو گو یواندک دیکش

بودند، نگاهم که قفل نگاهش شد ،  دهیرا به دوش کش

  دوباره لب زد

 یاز ذهنت پاک نم گهیبرو ! نگاه نکن د نجایاز ا -

  ! شه

را زمزمه  یجان یب یم آوارمق یلرزان و ب یلبها

 کرد

 ُمرد؟ .... ُکشتش ؟ -

 یموها یتو یعصب یبه دندان گرفت و دست لب

 یلب ها نی، نفسش را صدا دار از ب دیمواجش کش

داد رونیجمع شده اش ب  

رسه ینه ! زنگ زدم االن آمبوالنس م -  !  



دوباره لب زدم ومن  

دمشیبود ! من د نیآبت -  .... 

مانتوم را گرفت و زمزمه کرد نیآست یگوشه  انیشا  

سیه - .... 

 یحرکت م یرا دنبال خودش کشاند و طور ومن

 مینداشته باشم ، پاها ابانیاز خ یدیکرد که من د

شد یم دهیکش نیزم یشده بود و رو نیسنگ . 

قالب شده بود میتهوع به گلو حالت .... 

و  دمیکش رونیب انیرا از دست شا نمیجدول آست کنار

جدول خم کردم وعق زدم و عق  یسرم را تا کمر تو

، دهانم  دیایخواست باال ب یزدم  ، انگار تمام جانم م

سوخت ،  یم میتلخ به طعم زهر شده بود وراه گلو

 یشده بود ول ریسراز میاز کنار ناودان چشم هااشک 

کنم ، نه  هیبا صدا گر استخو یکرد دلم م یآرامم نم

خواست زار بزنم یدلم م  ... 



و  ختیر یآب جدول م یقطره قطره تو میها اشک

 دهیکش ابانیرفت ، نگاهم دوباره به خ یبا آب ها م

مردان آنجا  یپاها نیشد هنوز شلوغ بود ، من از ب

آسفالت جاده ،  یده ، خون پسرک را روجمع ش

دمیدوباره د   

دهانم گرفته بودم  یزدم اما خفه  ، دستم را جلو هق

ردیاوج نگ میتا صدا  

 .. ! ملکا -

لحنش اشکم را به فوران انداخت سوز   

؟ یتون ی! م نایزم یپاشو دختر از رو -   

توانستم یبستم ، نه نم چشم  ! 

؟ رمیستت رو بگد یخوا ی؟ م ید یچرا جواب نم -  

انقالب احساسم فقط رد گرم دست  نیا انیخدا ! م ای

اورا کم داشتم یها  ! 

صورتم رخ نمود یروبرو یآب معدن یبطر   



رفته بود  ی! ک یقورت آب بخور بهتر بش هی ایب -

پسر عجب به جا و  نیکرده بود ، ا هیته یآب معدن

کرد یم هیبه موقع ملزومات را ته . 

مرد دلسوز را از کجا  نیت بدم احال نیدر ا ایخدا

؟ یسر راه من قرار داد  

در  دمیصورتم جلو عقب رفت فهم یکه جلو یبطر

گرفتنش  یتعلل کردم . دستم که برا یگرفتن بطر

و  دیچیپ یدور سر بطر انیباال رفت انگشتان شا

  درش را باز کرد

زمیتو دستات آب بر ریدستات رو بگ -  ! 

م کنار هم چسباندم و دو زانو نشستم و دستان یرو

و من آب ها  ختیآب خنک را کف دستانم ر انیشا

و دهانم را شستم ختمیصورتم ر یرا تو  . 

،  رمیرا از دستش بگ یبعد دست باال بردم تا بطر و

 امدیدستم ن کیکه نزد یسوخت ، بطر یجگرم بد م

کرد ی، نگاهم تا صورتش پل زد ، داشت نگاهم م  !  



گره  تیکه از عصبان ییخم هادر حرکاتم ، با ا رهیخ

 ینخورده بودند ، گره اش از جنس توجه و آشفتگ

را به طرفم  ینگاهم که شد بطر یبود ، متوجه 

جرعه  یسوق داد ، از دستش گرفتم واز سر بطر

را به  یام فرستادم و بطر دهیخراش یآب به گلو یا

منتظرش برگرداندم یدستها . 

 کمکت کنم ؟ -

 یوجور کردم و سر به نفرمق خودم را جمع  یب 

 تکان دادم و  دستم را به درخت کنار جدول گرفتم ، 

 کی انینشه !شا جیآروم ! مواظب باش سرت گ -

ستمیقدم کوچک عقب گذاشت تا من راحت تر با  . 

ام را به  هیوتک ستادمیبود ا یوفالکت یهر بدبخت با

رفت یم جیدرخت دادم ،سرم گ  . 

هگذر قفل من بود ،من سر که بلند کردم نگاه چند ر 

 ریدوباره اس نمیکه آست دمیآن ها نگاه دزد یبه جا

شد انیشا یدست مردانه  . 



بود  یدر چشمش وا کردم ، دلواپس بود ، عصب چشم

دیکش ینگاهش زبانه م یخشم تو یو رگه ها  

، همه  نیاتوبوس بش ستگاهیا یها مکتین یرو ایب -

کنن یدارن نگاهت م .... 

 یبه راه رفتنم نم یکمک چیه نمیآست یگوشه  گرفتن

شدم ،  یوصل م یوجود حام کیبه  نهیکرد مگر ا

مرتبط ریهرچند ممنوعه و هرچند غ  .... 

گاه هیتهش مرد هستند و تک مردها  ... 

پراکند یم تیحس امن وجودشان ... 

رفت و تعادلم را ازدست دادم ،  جیلحظه سرم گ کی

مرم را ک یمعلق شدم که دست داغ نیوسط هوا و زم

مانتو هم به  یدستانش از باال یدر بر گرفت ، گرم

 ....پوستم نفوذ کرد

االن نه ای! خدا نه  !  

خراب هستم که قبض روح شوم نقدریا  ... 



کج کردم و با عجز نگاهش کردم ، نگاه  سر

 هیآن ماتش برد وبعد به ثان کی دیعاجزانه ام را که د

کمرم خط نگاهم را خواند و دستش را از  دهینکش

رها کرد ، تمام قدرتم را به کار بستم تا سه قدم را 

سقوط  ستگاهیا یچوب مکتین یدو قدم کرده و رو

کنم یزیآم تیموفق . 

خدا موفق هم شدم وشکر  .... 

گرفتنم  یکه بعد از سکن یکجا مانده بود ، فکر نیام

 رونیب فمیرا هنوز از ک میبه ذهنم هجوم آورد ، گوش

انداخت هیسرم سا یباال  بودم که حضورش دهینکش  

رو  تیگوش یملکا داداش چت شده ؟ چرا لعنت -

؟ ید یجواب نم  

 شیها ی، اول خوب به دلواپس دیبغضم ترک دوباره

آغوشش پرتاب  یچشم دوختم و بعد خودم را تو

پناه با قدرت بازوانش زار زدم ، تمام  انیکردم و م

شده بود  سیخ میاز اشک ها راهنشیپ یقسمت جلو

کرد ،  یام را گوش م هیگر یوآرام فقط صداو ا  



که آرام شدم ،  یداشتم ، کم اجیبه آغوشش احت چقدر

اش جدا کرد ، دودستش جک  نهیصورتم را از س

چشمانم زل زد یصورتم شد وتو   

دلم ؟ زیشده عز یچ -  

 یلیتصادف بود ، خ کیمواظبش باش ! شاهد  -

 ... حالش بد شد

روبه  نینگاه من وام بود که انیشا یدورگه  یصدا

چرخاند شیسو .... 

یبا ضرب و عصب نینگاه من آرام و نگاه ام   ! 

تر از  نییقفل شده بود ، پا نییرو به طرف پا نگاهش

 ! سر و نگاه ما

 یحسرت بار به من بود همانجا  که تو نگاهش

گم شده بودم نیآغوش ام  .... 

 ریپشتم را لرزاند و زبان تفس نیکلفت ام یصدا

را الل کرد نگاهم . 



؟ مگه نگفتم دور وبر  یکن یم یچه غلط نجایتو ا -

؟ نمتیخواهرم نب ! .... 

؟ مگه نگفتم دورو بر  یکن یم یچه غلط نجایتو ا -

حق فکر کردن به  ی؟! مگه نگفتم حت نمتیهرم نبخوا

یخواهر منم ندار  ! 

لبش را به دندان گرفت و نگاهش  یگوشه  انیشا 

دوخت نیرا به زم  

کردم شیجدا شدم و صدا نیاز آغوش ام    

نیام -  !  

تر  یرا عصب نیام انیآرام و خش دار شا یصدا

  کرد

نبود یحواست بهش هست ول یگفت -  ! 

کوباند انیشا ی نهیس یرا رو دو دستش نیام  

کهیبه تو چه مرت -  ! 



قدم  کیتعادلش را از دست داد و  یلحظه ا انیشا و

 ی، دستم را جلو ستدیبه عقب برداشت تا راست با

دمیکش یغیدهانم گرفتم و ج  . 

چشم  نینگفت ، فقط با افسوس به ام یچیه انیشا

به هم دوخته شده  شانیچشم ها یدوخت ، لحظه ا

 .بود

آب  یهم قرار داد و بطر یرا رو شیلبها انیاش

 شیکنار پا نیزم یدستش را با قدرت رو یمعدن

دیکوب   

بسته شد  میچشمها نیبا زم یبرخورد بطر یصدا از

 . و درخود جمع شدم

 یبود قدم نیهمانطور که نگاهش قفل نگاه ام انیشا

 یبه عقب برداشت و بعد رو گرداند و با دست ها

دور  نیبا صالبت از من و ام یامشت کرده و قدم ه

 . شد



 یتو نیکردم که ام یرد رفتنش را دنبال م هنوز

 دهیکه تا به حال از او شن ییصدا نیگوشم با بلندتر

دیبودم ، داد کش   

 یکه همش دور تو تاب م هیژوگول ک کهیمرت نیا -

 خوره ؟

بود به من داغان و خراب دهیبه من رس زورش ... 

 یگذاشتم و دوباره  میها گوش یرا رو میها دست

ام را بنا کردم هیگر   

دارم یچه حال ینیب ینم یکش یچرا سرم داد م -  ! 

 نی، اون آبت یاومد رید نقدریچرا خودت ا اصال

خواست یم یچ نجایا یلعنت  

، بند  دیرا گرفت و با ضرب دنبال خودش کش میبازو

ساعدم افتاده بود و در حال سقوط بود و  یرو فمیک

حال خرابم  نیکردند ، چرا ام یم ریپشت هم گ میپاها

مرا همراه خودش  ابانیکرد ، به خ یرا درک نم

د بو ستادهیمنتظر ا ابانیکه کنار خ یو در تاکس دیکش



هل داد و  یتاکس یرا گشود ومرا باصرب به تو

 خودش هم کنارم نشست

دیآقا حرکت کن -  !  

دوباره  یوقت نکردم به محل حادثه نگاه یحت

 میجا یترساندم ، تو یم نیدرهم ام ی افهی، ق زمندایب

 . جا به جا شدم

هرچهارتا  دمید دمیشرکت که رس نگیپارک یتو -

پنچله نمیماش کیالست  ! 

صورتم زل زد یتو   

 نگیپارک یبابا رو هم گرفتم باز تا ت نیماش چیسو -

من  نیباباهم به سرنوشت ماش نیماش دمید دمیرس

 .... گرفتار شده

ش کردم ، او هم فقط به من چشم دوخته بود نگاه فقط

گفتم دیترد ی، ب  : 

نهیکار آبت -  ! 



 ی، نفسش را پ دیروبرو زل زد و اخم در هم کش به

تنفس کم  یبرا ژنیکرد انگار اکس یچاق م یدرپ

 آورده بود ،

لب زد آهسته   

معلوم کنم نایرو با ا فمیتکل دیبا -  ! 

زمزمه  یمن صدا یکرد ول یخودش حجت تمام م با

بود ؟  یچه کسان نای، منظورش از ا دمیوارش را شن

و خاله بایفر ایوخانواده اش  نیآبت .... 

مورد از من  نیدر ا نیام یبود دانسته ها هرچه

بود شتریب  

 نیام ی، آرامش نسب میرا که رفت ریاز مس یکم

 بازگشته بود ، تمام تنه اش را به طرفم کج کرد

 یپسره پا رو نیببخش ملکا سرت دادزدم ! ا -

ذاره ، یم رتمیغ  

دیرا به هم ساب شیدندانها   

خواد خرخره اش رو بجوم یدلم م -  .... 



 ریدهانم را با زور قورت دادم ، دستم را از ز آب

 یجان نم نیگذاشتم ، ام میگلو بکیس یمقنعه رو

، دل من  یکه همان که تو با او سر جنگ دار یدان

برده غمایرا به  ... 

دیپرس ینرم تر یسوالش را با تن صدادفعه  نیا  

دورو بر تو چه کار داره ؟ اروی نیملکا جان ! ا -  

قبل از  ییجا کیاز  دی، با دمیلبم را جو پوست

کردم یماجرا راشروع م انیحضور شا  

بنزش زد  نیبا اون ماش نیمن آبت یچشمها یجلو -

پسر بچه کیبه   ! 

صورتم غلطان شد یاشک رو دوباره  

زد یکلماتش داد م یتو نیام تعجب   

تو ؟ یگ یم یچ -  

هجوم آورد میبه گلو یعصب ی سکسه  

ختیآسفالت ر یرو چارهیاون ب یکه خون ها دمید -  

... 



عرض اندام کرد ، دستم  میگلو یتهوع هم تو حالت

سد کردم و زار زدم مینیدهان و ب یرا جلو  

خدا لعنتش کنه ، فرار کرد فرار نیام - ... 

دیلرز میها وشانه  

اسمم  انهیانداخت و دلجو میدست دور شانه ها نیام

  را از اعماق قلبش لب زد

 .....ملکا -

تخت اتاقم  یچند روز استراحت دوباره رو بعداز

بودم و حالم دگرگون شده  دهید یاده ام ، ُشک بدافت

کرد و گفت حتما  هیگر یلیخ دنمیبود ، مامان با د

خون کرد ،  یگوسفند مینظر خورده ام و بابا هم برا

 رهیجا خ کیکند و به  یالم تا کام زبان باز نم نیام

شده شیو خاله دعوا بایشود فکر کنم با فر یم  .... 

نرفتم و خواب  رونیانه بسه روز است که از خ ومن

بندم صحنه  یهم نداشتم ، تا چشم م یدرست وحساب

و  ردیگ یتصادف و خون تمام پشت پلکم را فرا م ی



پرم و مامان سراپا کنده  یاز خواب م یغیبا ج

رساند یاتاقم م یخودش را تو  . 

 یم نییاول که از کنارم تکان نخورد و تبم را پا شب

صرار خودم به اتاقش و امشب به ا شبید یآورد ول

هم  یرفته بود ، قصد کردم که امشب پلک رو

 .نگذارم تا دچار کابوس نشوم

 نمیتخت بنش یمجبورم کرد رو میگوش امکیپ یصدا

 .و چراغ خوابم را روشن کنم

را برداشتم، مخاطب ناشناس  یگوش یپاتخت یرو از

را باز کردم امیبود ، پ  

بود نوشته  

" که من پشت رل  یبگ یو به کس یملکا اگه بر

آسمون با داداش  یکه مرغها ارمیسرت م ییبودم بال

کنن هیگردن کلفتت برات خون گر ...." 

را گرفت میگلو خیبد ب یتمام حس ها دوباره  . 



خواست ، تمام  یبشر چه از جانم م نیا ایخدا

وحشتناک در بر گرفته  یچهارستون بدنم را رعشه ا

 .بود

زدم که  یوپا م دست نیآبت امیپ یتلخ نیب هنوز

 نکهی، در دستانم زنگ خورد . قبل از ا میگوش

خانه پخش شود به صفحه اش زل زدم یتو شیصدا  

. 

روشن وخاموش  یگوش توریمان یطلبکار رو اسم

وصل تماس را لمس کردم کونیآ یشد ، با دودل یم  

. 

 انیبم و مردانه اش روحم را نوازش داد ، م یصدا

 نیبود ، ا دهیدورم تن که نیوجود آبت اهیس یتارها

 یبود که داشت از گرفتن حتم یمتیصدا غن ییروشنا

داد یقلبم نجاتم م   

؟ یگل یماه یخوب -  



کردم ، انگار تمام  هی، تلخ اما آرام گر دیلرز لبانم

 یلحظه قلبم را م نیچند روز و ا نیا یکه تو یدرد

آوار شد میگلو یتو کدفعهی شیفشرد با صدا . 

؟ یومدیچرا دانشگاه ن -  

صدا  یو من ب ختندیر یامان م یاشک ب یها قطره

گرفتم یو پشت سرهم نفس م   

  ! دلم تا االن هزار راه رفت -

غوغا کرد و  یگوش یتو شینفس عصب یصدا

صدا  شیبکر صدا کیدوباره نامم را با همان موز

 زد

 ملکا ؟ -

که نامم را شعر  یشد کیبه من نزد نقدریا یک از

؟ یشو یاش م هیو خودت قاف یکن یم   

رود ؟ یبه هزار راه نرفته م میدلت برا یک از   

؟ یپاش یبه روحم آرامش م یک از   

؟ یجوابم رو بد یدوست ندار -   



که دوست دارم  یآرامش بخش میتنها آنقدر برا نه

خواهد ساعت  یجوابت را بدهم بلکه دلم گستاخانه م

مردانه ات  ی نهیدرد دل کند و سر بر س تیهابرا

بگذارم ،   انیرا با تو در م میدهم و اشک ها هیتک

 ....اما

شدند و  دهیچیکه در هم پ میگلو یها چهیامان از ماه 

عبور و  نشانی؛ هوا هم به زور از ب چیکالم که ه

کند یمرور م .... 

وابسته شدم دنتیبد جور به د یگل یماه -   

 یام م وانهیپر از غمش د ینفس ها یصدا دوباره

 کند

کنه یم م وونهیداره د تیدور - ... 

 یکند و من همچنان چون باران بهار یسکوت م و

زمیر یاشک م  

نم اشک  یصدا هست که صدا یآنقدر ب سکوتش

شنود یرا م میها   



؟ یکن یم هیسرتق سربه هوا گر - !  

خنده  شیاز لحن صدا وصفت تکرار میها هیگر انیم

 میدندان ها فیدو رد نیرا ب نمیریو لب ز ردیگ یام م

رمیگ یبه اسارت م .... 

سست  یوبا قدم ها زمیخ یتختم برم یاز رو آهسته

شوم ، صورت تبدارم  یم کیاتاقم نزد یبه پنجره 

چسبانم و به  یاتاقم م ینجره خنک پ ی شهیرا به ش

کند یشدم ، آرام و بم زمزمه م رهیخ اطیح یکیتار  

هات رو ندارم ها هیگوش کن !من طاقت گر -  ! 

 یشود و او ادامه م یم ریپرشدت تر سراز اشکم

 دهد

خوام صدات رو بشنوم ، دلم  ی؟ م یگل یماه -

 ... گرفته

 ی همه تیدلت گرفته ، تو که تنها صدا گریچرا د تو

ی، چرا دل گرفته ا دیگشا یگره ها را م .... 



که دورم  یخواست لب وا کنم تا از برزخ یم دلم

 نیاز ا یبگذارم و کم رونیب یبود قدم دهیحصار کش

ساخته بود رها شوم میبرا نیکه آبت یجهنم  . 

تا قلبم در تمام رگ  مییکالمش از شنوا یگرما دوباره

رسوخ کرد میها  

که نفس  نی،  هم یزن یماشکال نداره حرف ن -

هیبرام کاف یکن ینم غیهات رو ازم در  !  

گفت چند بار لب زدم ،  یکه م یگل یهمان ماه مثل

بغض آلود  یهوا گرفتم و دل زدم تا توانستم جمله ا

لبانم ساطع کنم نیاز ب  

خرابم یلیخ - ... 

کالمش موج گرفت ینوا یتو ذوق  

؟یگل یآقوربون صدات ! چرا ماه -  

هرش ، ُمهر شد رو یب حجم و دوباره  میلبها یرحم م 

 تمام وجودم الل شدند

به قلبم شیهم خودش پل زد از لبها باز  



دم حرف  یقول م یحرف بزن ! بزار آروم بش -

 ... نزنم و فقط گوش بدم

کرد و منتظر ماند سکوت . 

 یجد یشد ، دوباره با تن صدا یکه طوالن سکوتم

 اش لب زد

تموم شده ،مطمئنم که شوک تصادف  -  

کالمش انداخت نیب مکث  

کردنت کمر همت  تیکه هنوز  به اذ هیاون چ -

 بسته ؟

بغض هنوز  یغده  یآرام شده بودند ول میها اشک

انداخت ،  یم تیام پاراز یصوت یرگ ها نیب

 ییخش برداشته بود وتا شنوا یازحس بد شیصدا

 من هم اثرش رد انداخته بود ، 

دلت  یکنم تا از رو یبزار من کم کم کمکت م -

  ! سبک بشه

تامل کلماتش را بر زبان راند با  



.... خرابت کرده ؟نی.... اون ماشیراننده  -  

 ی، ول یوسط هدف زد میرا باز کردم تا بگو میلبها

ام عرض  یدستگاه صوت یکه حروف تو یهنگام

هم فشردمشان و  یرا رو میاندام نکردن دوباره لبها

پژواک کرد ،  یگوش یکه تو یاو با نفس صدادار

دیتر پرس اطیدوبار خشدارتر و با احت  

؟ شیشناخت یم -  

 صیرا تشخ شیدرد داشت ، من درد صدا حرفش

مرد در  کیدادم ، دردش ترس بود ، ترس بودن 

کلمه به کلمه و بعد از هر نفس  نیهم ی، برا میزندگ

دیپرس ی، م یگرفتن . 

در  طاق کوچک پنجره نشستم ، تمام قدرتم را کنار

زمزمه وار لب زدم ییزبانم جمع کردم و با صدا  

 خواستگارم بود -

دلم اعالم  یخبر را تو نیرفت ، حس ششم ا نفسش

 .کرد



  جواب رد بهش دادم -

دم گرفتنش هم آمد انگار نفس رفته اش به  یصدا

 یبرا یوطن وجودش بازگشت و من دوباره کلمه ا

نکردم دایحرفم پ یادامه  . 

رو بگو هی! اون اصل کار ستین نیدردت که ا - ... 

بود ، از  دهیپشت حنجره ام رس ریداد کلمات اس به

 اول آخرش را گفتم

راپورتش رو بدم سیپل شیکرده که نََرم پ دمیتهد - .... 

 یمیرا ش یسرطان یغده  نی، باالخره ا دمیکش یآه

کردم یدرمان . 

آمرانه شد لحنش  

صادف ت نیکه تو شاهد ا یبگ یمگه قراربوده بر -

یبود  !.... 

 یم یعنیداشت ؟  یی؟ حرفش چه معنا یچ یعنی

شود؟ مالیپا یگناه یگذاشتم خون ب  

رمیم یکار رو نکنم از عذاب وجدان م نیاگه ا -  !  



گفت یسخن م محکم  

تو  ستیاز تو گنده تر از تو بودن که الزم ن نقدریا -

  پات تو اونجاها باز بشه

یول -  .... 

ساقطش کرد یحرفم به ثمر برسد و از هست نگذاشت   

  ! گوش کن ملکا -

 زیچ میگوش ها گریبا آن لحن ملکا گفتنت د مگر

شنود یهم م یگرید ... 

 یخودت دشمن بتراش یابر دی! نبا یدختر کیتو  -

فقط  ستنیمرد ن میمردا مثل قد گهید یدون ی! م

 ریز گیر کی هیکشن ! کاف یم دکیاسمش رو 

جواب طرف  ایکار دن نیتر فیبا کث ادیدندونشون ب

دن یرو م  . 

در  شهیکرد ، انگار سرفه اش ر یسرفه ا تک

داشت تیعصب  

دختر باشه کیکه طرفشون  الیواو -  ... 



شد و صدا صاف کرددورگه  شیصدا  

مغز حرفم رو ؟ یگرفت -  

نون  نیبه قول خودش من سرتق بودم و به ا یول

آمدم یوماست ها کوتاه نم  

 مالیگناه پا یب کیخون  نمیخوام بش یمن نم یول -

  ! بشه

!  یزن یدختر باز که حرف خودت رو م یوا -

 یکدندگیکه  ی! مگه بزرگتر ندار یمگه تو سر خود

کرد حواسش  یاداشت که ادعا م؟ اون د یکن یم

گه یبهت نم یچیبهت هست ه  !  

 ینطق منم باز شده بود و راحت تر حرف م انگار

 زدم

خبردار نشده تمیاز ن چکسیهنوز ه -  ! 

پرتحکمش دلم را به لرزش انداخت یصدا  

یفکر کن تتین نیبه ا یخدا اگه حت یبه خداوند -  .... 



در نظر گرفته  میرا برا یدیچه تهد نمیبودم بب منتظر

 یبه نقطه  میبا من داشت که خونش برا ی، چه صنم

،  دیرس یجوش م  

 ینکرد و در عوض ال اله اله لیاش را تکم جمله

کرد میگوش ها یحواله  . 

که به در زد وارد اتاق شد ، نفسم  یکه با تقه ا مامان

به صورتش نداشت  ییبند آمد ، مامان رنگ و رو

آن  کی، و ترس  دید یانگار اوهم با من کابوس م

کردم ، اگر  یدر من خانه کرد ، من داشتم چه کار م

پشت خط است چه  بهیمرد غر کی دیفهم یمامان م

کرد ؟ یدرباره ام م یفکر   

داشت و  یمتعجبش هم خوان ی افهیمامان با ق یصدا

انداز شد نیاتاق طن یتو  

حرف  ینصف شب یدار ی؟ با ک یملکا مادر خوب -

؟ یزن یم   

 نیقرمز رنگ را لمس کرد و ا ی رهیدا یرو گشتمان

قطع شد یسرخ یبا نشانه  یتماس خط قرمز . 



نگفتم ، حداقل گذاشتم کارم با دروغ به اتمام  چیه

 .نرسد

طاق آرام ُسر دادم یو رو میرا کنار پا یگوش  . 

 میشانیپ یشد و دست پر مهرش را رو کمینزد مامان

 وصل کرد

مادر ؟  یخواب ی! چرا نم یتب هم که ندار -

یر یکه از دست م ینجوریا  ! 

زدم یلبخند  

 ! نه مامان جون دلواپس نباش ، حالم بهتره -

ده ش دایپ یکیحالم را نگفتم ، نگفتم که  یبهتر لیودل

کند وقلب  ینت و آواها صدا م انیکه نامم را از م

نوازد یم شیبرا ییایمن هم ضربان موسق  .... 

دلتنگم ادشیو کند  یآرامم م شیصدا نگفتم .... 

شد  رهیخ میمردمک رقصان چشمها یو او تو نگفتم

 و آرام و پر مهر لب گشود



چشم رو هم بذار ،  قهیپاشو دو دق یاگه بهتر -

زرد شده ، غذا رو هم که به  یخواب یرنگت از ب

انگار صورتت رو  نی! بب یخودت حروم کرد

 کینصف صورتت آب شده ،  زبونم الل  دنیتراش

ها فتهیبرات م یاتفاق  .... 

دمیطاق بلند شدم و گونه اش را بوس یرو از   

بخورم یزیدم بخوابم هم چ یچشم ! هم قول م -  

دیتپ یم یدلش به دلواپس هنوز  

؟ یلبت رو تر کن ارمیب یزیچ کی -  

زدم یلبخند  

تونم ، برو بخواب مامان گلم !  ینه جانم ! االن نم -

خورم یمتوپ  یصبحونه  کیشدم  داریصبح که ب . 

 رونیبه تاسف تکان داد و در حال ب یسر مامان

  رفتن از اتاق گفت

میکن فیو تعر مینیبب -  . 



را بردارم که در کمال تعجب  میخم شدم تا گوش منم

درتمام مدت تماس را قطع نکرده بودم دمید . 

 یگوشم باال بردم ، انگار صدا کیرا تا نزد یگوش

کرد یرا حس م مینفس ها  

یخور ینه غذا م یخواب یه نه مبارک الل -  ! 

گفتم رتیپر ازح یو با فاصله ، با لحن آرام  

....حرفام رو دیکرد یگوش ...م - ... 

طلبکار شد بازم  

بخواب ری! االن هم برو بگ یپس چ - ! 

دیکش یحرص نفس . 

تجربه  یرو هم از اون مغز ب تیلعنت یاون فکرا -

یدیبنداز ، فهم رونیت ب  ! 

که  شیهمه حق به جان نیبه ا مریگارد بگ خواستم

غمش گوشم را سوزاند یپراز شراره  یصدا  

 



فقط دختر! .....قدر مامانت رو بدون ، ادم بدون  -

بهیغر ایدن یمادر انگار تو همه  ! 

واو هم نگفت و تماس را قطع کرد کی گرید . 

 

 یبارش م یبرا یمهلت یمردانه ا یاشک ها انگار

 ....خواستند

مساعد شد وبا التماس فراوان  یحالم کم باالخره

کردم که به دانشگاهم بروم یمامان را راض . 

کردم ، صورتم رد  یمرتب م نهیآ یام را جلو مقنعه

اتفاقات  یبودم ول ید دختر حساسانداخته بو یالغر

چند وقته حساس ترم کرده بود ، کاش همان قدم  نیا

داد ،  یم نیآبت یاول مامان جواب رد به خواستگار

 ایکه من شناختم کوتاه ب یشیسر نیهرچند که ا

 ....نبود

ملکا جان یشد ریس یمطمئن -  ! 

نگران مامان بود شهیهم یصدا  



لبخند به طرفش برگشتم با   

هم  شهی! بله جانم ! از هم زمیله مامانم ! بله عزب -

صبحونه خوردم شتریب . 

صورتم رژه رفت یرو نگاهش  

یبرات مادر چقدر الغر شد رمیبم -   

دمیطرفش رفتم و گونه اش را بوس به   

گوشت بچه لب طاقچه  امرزیبه قول خانجون خداب -

 .. است ، باز فردا برات

زده گفتم رونیب یرا باد کردم و با چشمها میها لپ  

شم یچاق و چمبه م - ! 

به لبش آمد وگفت لبخند  

گفت مال بچه  یاون ضرب المثل که خانجون م -

وچند ساله ستیب ینه بچه ها کهیکوچ یها  ! 

دمیخند بلند  



داره از نظر پدر مادرا که بچه ها  یحاال چه فرق -

شن یوقت بزرگ نم چیه   

نگاهم کرد یشاد با  

چند روز قلبم  نیا یخند یم یشکر مادر دار یاله -

 ...گرفت از حال وروز تو و

 ریشد و ز دهیکش نیاتاق ام یبه در بسته  ونگاهش

 لب زمزمه کرد

نیبچه م محمد ام - ... 

تو دار بود،  نمی، ام دیمنم تا در اتاقش پر کش نگاه

 یرابطه شان افتاده بود ول یبرا یدانم چه اتفاق ینم

 شیدید یکه م یعاتسا شتریزد و در عوض ب یدم نم

لک بود، مثال قرار بود با ازدواج به آرامش  یتو

 ...برسد

مانده بود  نیدر اتاق ام ی رهیطرف مادر که خ به

 رو برگرداندم



دنبال من !  ادیخواد امروز ب ینم دیمامان بهش بگ -

 ... من حالم خوبه

افکارش  یبه صورتم کرد ول یینگاه گذرا مامان

زد یرسه مآن اتاق در بسته پ یتو . 

 

که  کف دستم جا  میدانشگاه گوش یمحوطه  درون

در  امیو آهنگ پ برهیو یخوش کرده بود به واسطه 

را باز کردم امیپ یزود صفحه  یلی، خ دیدستم لرز  . 

نامرد نیبود ، آبت نیآبت  

منو روشن کن تو راه جنگ با من  فیملکا تکل "

 باال ! بگو یبر یپرچم صلح رو م ای یقرار گرفت

نه ؟ ای یدار ینیقصد خبر چ " 

کرد یتر م یافکارم را جر امشیپ  . 

 پیاحساسم بر من  غالب شد و جوابش را تا ندفعهیا

 کردم



ذارم  یخواد بکن ! من نم یکه دلت م یهر غلط "

ارسال را  ی نهیبشه " و گز مالیگناه پا یب کیخون 

 .لمس کردم

نگذشته بود جواب آمد قهیدودق  

و ! من عاشق اون اخالق جوج یخودت خواست "

، مواظب  استیاخر وحش نیبدون آبت یول تمیوحش

یایباش به چنگم ن ..."  

 یب نیشد ، آبت قیبه وجودم تزر یبد یها احساس

 . روح قصد غبض روحم را داشت

قاب  یدر سالن دانشگاه پا به داخل گذاشتم که تو از

 هیحالم به برزخ شب دنشیرقم خورد ، با د میچشمها

حضور  ینیریو ش نیآبت یحس بد حرفها نیشد ، ب

شده بودم ریاس انیشا . 

 یبود و کت مشک دهیجذب پوش ییمویل شرتیت کی 

سوار کرده بود و کنار در کالس ، به  شیهم رو

بود ، هنوز  ستادهیدستش زل زده و ا یجزوه 

قلب من به دوران  یبود ول فتادهیچشمش به من ن



 یهجوم م میبم به  گلواز قل جانیه نقدریافتاده بود ، ا

نه  ای شمبک میخواست چنگ به گلو یاورد که دلم م

برگردم و  نیآبت یاصال به همان رنگ کدر حرفها

نبود و  اریشوم ، اما بخت با من  ییارویرو نیمانع ا

شد سرش را از  یقطع ممیلحظه که تصم نیدر آخر

سالن که  یجزوه اش برداشتم و به طرف ابتدا یرو

پا و اون پا کردن بودم ؛ نظر افکند نیمن در حال ا  . 

 دویکوب واریبه درو د بیکرد و دلم عج زشیر قلبم

را رو به جلو ادامه دهم میمجبور شدم قدم ها  . 

 یداشت ، نم یمروت نگاه ممتدش را از من برنم یب

کرد یفشار نگاهش آبم م ریدانست که داشت ز . 

 شی، در جا دمیوجودش رس یمحوطه  کینزد به

اطرافم تا  یهوا یتو ظشیخورد و عطر غل یتکان

قلبم پراکنده شد یحوال  . 

عطرت هم خانه بر انداز است یلعنت  ... 

دوخته به کف سالن،   یگفتم و با نگاه یلب ریز سالم

را داشتم شیچشم ها ن  یقصد فرار از ذره ب  . 



شکار نظرش شده بودم ، جواب سالمم را نداد  اما

زد خش دار لب یدر عوض با کالم  

با خودش چه کار کرده نیبب -  ! 

چهره ام  یمنظورش به رنگ و رو و الغر حتما

 .بود

حضورش را نداشتم قدم تند کردم و به  یگرما تاب

 . کالس پناه بردم

 نیکالس مستقر نشده بود که نسر یقدم اولم تو هنوز

مملو از تعجب به طرفم قدم تند کرد ،  ییبا چشمها

 دودستش را دو طرف صورتم گذاشت و زمزمه کرد

،  دهیکش غیقوربون شکل ماهت چرا صورتت ت -

؟ یکه تو دار هییچه رنگ و رو نیا  

به  انیرنگ گرفت که با آمدن شا میلبها یرو یلبخند

، نگاهش از من و دستان  دیلبم ماس یکالس رو

شد ،  یکه وصل به صورت من بود کنده نم نینسر

داشت که ضربان قلب  یپسر چه انرژ نیدانم ا ینم

لرزاند، نگاهش ناراحت و  یو دلم را به شدت م



 گاهیجا یدردناک بود و آرام از کنارم گذشت و تو

 .خودش مستقر شد

گذاشتم نیدستان گرم نسر یرو دست   

 فیمفصل برات تعر دیداره ، با هیقض مینیبش ایب -

 !کنم

کرد غیرا از من در فیآمدن استاد مجال تعار اما .... 

 

 نیرفته بود ، ا لیتحل میواقعا انرژ میکالس ها اواخر

واحد  نیاصال ا یعنیبا ما  نبود  انیشا یکالس آخر

روز هم  ی هیبق یرا انتخاب نکرده بود ، ول یدرس

نگذاشت و  شیرا به نما یگرید زیچ شینگاه ها جز

 .الم تا کام دهانش را باز نکرده بود

 یآمده را برا شیپ یها انیکالس ها جر نیما ب 

 ریرا ز نیکرده بودم و او هم  مدام آبت فیتعر نینسر

کرد  یجاها دعا م یفحش و لعنت گرفته بود و بعض



 ختشیر یفک ب یبودتا جفت لگد تو شیروبرو نیآبت

 ...برود

 دهیخند یاکشنش کل یدعاها نیو ا نشیلعن ونفر از

کرده بود رییام تغ هیبودم و روح . 

 حتیسفارش و نص یکه تمام شد بعداز کل کالس

که در  زیدوست عز نیباالخره از ا نیاز نسر دنیشن

کردم و به طرف  یجلد خانجون رفته بود خداحافظ

ود به راه باالتر از دانشگاهم ب ابانیکه چند خ یبازار

 . افتادم

خواستم  یبود و م نمیتولد ام گهیچند روز د 

عوض  یاش کم هیروح دیکنم تا شا رشیغافلگ

 ....شود

 کیرا گشتم و چند بوت یساعت فروش یمغازه  چند

که  یزیدر انتها چ یرو کردم ول رویلباس را هم ز

نکرده بودم دایپ ردیچشمم را بگ  . 

بازارچه خلوت  به یمنته یها ابانیکم داشت خ کم

آخر کوچه  یدو مغازه  یکیگرفتم  میشد ، تصم یم



نکردم  دایپ یکنم واگر مورد خوب دیرا هم بازد

 . برگردم

ترساندم ،  یکم ابانیبسته و خلوت آن خ یها مغازه

را با شتاب تر برداشتم میقدم ها  . 

هر چه  یکند ول یم بمیتعق یکردم کس یم احساس

،به خودم  دمید یرا نم یگرداندم کس یروبر م

 یترس تو نیآبت امیدادم که حتما از پ یم یدلدار

 .چشمم رسوخ کرده و به راهم ادامه دادم

افتاده  انیبه جر میرگ ها یکه تو یترس نیا یول 

 هیهد هیته ریو تاب واداشت و از خ چیبود دلم را به پ

گرفتم برگردم که ناگهان دستم  میتولد گذشتم و تصم

 دهیکش ید و من به داخل کوچه اگرفته ش یتوسط کس

بود  کیشدم. از ترس زبانم بند آمده بود و نزد

 یهر عکس العمل ی ازهرا مالقات کنم ، اج لییعزرا

ذهنم  ی نهیساقط شده بود ،تنها گز میاز دست و پا

چشم که به طرف  یداد ول یرا هشدار م نیآبت



 دمید یناباور نیصاحب دست مردانه گرداندم در ح

شده دهیکش انیتوسط شاکه دستم    

 یآرامش گرفتم و خواستم داد بکشم که چه غلط یکم

دهانم گرفت و من  یکند که دستش را جلو یدار م

 یبن بست یکوچه  ینیرا همراه خودش به عقب نش

 . که برده بود؛ کشاند

زبانم الل شده بود ، تمام حاالت نحص به  گرید

فته ر میوجودم هجوم آورده بود ، حس از دست وپا

 یعنیزد ،  یقلبم که اصال نم یبود و قلبم ، وا

که مورد اعتمادم شده بود و دلم را به دلش  یانیشا

به  ایسواستفاده از من بوده ، خدا یباخته بودم در پ

بر  یقو یدست ها نیدادم برس چه طور از پس ا

میبجو ییو از بندش رها میایب  . 

حرکت مرا از پشت به خودش چسباند  کی یتو

دهانمبود را  جا به جا کرد و  یتش را که روودس

 یشکمم قرار گرفت ، داغ یرو گرشیدست د

کرد  یبه پوستم نفوذ م میلباس ها یدستش که از رو



کشاند یام را به انفجار م دهیداشت دهن خسته و ترس  

. 

آهسته زمزمه کرد یلیخ یگوشم با صدا یتو  

کارت ندارم یگل ینترس ماه -  . 

بکوبم  شیم و با مشت به بازوهابکش ادیفر خواستم

بود ،  دهیزبانم خشک شده بود و به کامم چسب یول

 نیتنها عکس العملم تکان دادن و دست وپا زدنم ب

 . دست پر زورش بود

آرام لب زد دوباره   

کنم ملکا ی!.... آروم !....خواهش مسیه - .... 

شدم و با  یاغی شتریب چیمن آرام که نشدم ه یول

و از دهانم که  دمیکوب یسفتش م یبازو یمشت رو

دمیکش یخفه م یادهایشده بود فر ریپشت دستش اس . 

را احاطه کرده بود و برعکس  مییایتمام بو عطرش

دفعه مرا به  نیکرد ا یم یکه با دلم باز شهیهم

 یکه تو ییعشق نوپا کدفعهیحالت تهو انداخته بود ، 



ود ، شده ب لیتبد یشتر یا نهیدلم جوانه زده بود به ک

خواست دست دور حنجره اش قالب کنم و به  یدلم م

 یارایزنانه ام  یرویکه ن فیح یبکشانمش ول یستین

من تازه از بستر  ایمقابله با او را نداشت ، خدا

از کجا  گرید یزخم کار نیبلند شده بودم ، ا یماریب

شده بود شیدایپ . 

 رونیآغوشش گم شده بودم به ب نیکه من ب همانطور

 قهیگفت ، چند ق ینم چیو ه دیکش یرک مکوچه س

منم رو به اوج رفت  یکه گذشت و مشت ولگدها یا

گوشم نشست یتو شی، صدا   

دختر ! کارت ندارم که ریملکا آروم بگ -  ... 

دمیمهرشده با دستش نال یلب ها نیب از   

یولم کن کثافت ، ولم کن آشغال عوض - .... 

دستش  یجدا شد و رو میاز چشم ها میاشک ها و

دیغلط  . 

شکمم سفت تر  یخاطر دست وپازدنم دستش رو به

 نی، من تاب ا دیپشت من چک ی رهیشد و عرق از ت



 میت را با آزاداسار نیآغوش تنگ را نداشتم کاش ا

ارام وبا سوز ، حرارت   شیبه جا یداد ول یم انیپا

صوت کرد مییشنوا یگفتارش را تو   

؟ یگل یماه یکن یم هیگر -  

دمیکش غینامفهوم ج یهمان آوا با   

یگل یبه من نگو ماه -  ! 

 شیتر کرد ، هرم نفس ها کیرا به گوشم نزد سرش

خورد یبه صورتم م  

ات رو ندارم دختره هیمگه نگفتم طاقت گر - ! 

مکث کرد یکم   

،  دستم رو  ینزن غیوج یاروم باش یاگه قول بد -

دارم یدهنت بر م یاز رو . 

 لیغمزده اش متما یمن را به طرف چشمها یوکم

کنم  یقبول م دیپرس اهشیکرد و با حالت چشمان س

نه ای  ... 



اشک چشمانم را پس زدم و پلک بستم به  لیس ومن

موافقت یمعن  . 

دهانم برداشت ، تازه  یانگشتانش را از رو آرام

همراه  یبا درد بد میچشمانش برا اهیشهر س دنید

 .شد

 انیداشتم جز شا یکار را از هر کس نیا انتظار

یساالر  !  

زد یکه داشت دردلم به آرامش جوانه م یکس جز . 

و دردم را قورت دادم و زجه زدم بغض   

نامرد یپست یلیخ -   ... 

شد ایرنگ دن نیتر رهینگاهش ت رنگ   

نداشتم یبد تی، من ن یکن یملکا اشتباه م -   

دمیاعماق وجودم داد کش از  

رتیغ یاسم منو صدا نکن ب -   

خش افتاد وبه سوزش افتاد میدادم ، گلو از . 



با ترس انداخت ،  ینگاه میاسترس به سر کوچه ن با

دستش را که هنوز دورم گره  نیح نیومن در هم

واز خودم دور کردم دمیب کشخورده بود با ضر  

یلعنت نمتیخوام بب یوقت نم چیه گهید -  ! 

و با سرعت گفت دیرا به چنگ کش دستم  

؟ به من گوش بده ! اون  یگ یخودت م یبرا یچ -

 یپسره بنز سواره دنبالته ، همون که گفت

 ! خواستگارت بوده

حرفش را باور نکردم دیزل زد ، فهم میچشمها یتو  

 دمیفقط د ستمین یکن یکه فکر م ینبه خدا من او -

چشماش دورت  یدنبالت راه افتاده خواستم از جلو

داد ، ملکا تنها نبود یبد م یکنم، دلم گواه ... 

زدم داد   

دیخفه شو ! همه تون مثل هم -   

گذاشت شینیب یرا رو انگشتش   



رفته باشه  ستیدختر خوب ، هنوز معلوم ن واشی -

نییپا اری، صدات رو ب   

، دستم  دیپاش یبه زخم دلم نمک م شیصدا یانمهرب

دمیکش رونیرا با حرص از دستش ب  

، ازت  یخواد دلواپسم باش یبرو به جهنم دلم نم -

زارمیمتنفرم ، از اون لحن مهربون صدات ب . 

ازش رو برگرداندم انیبهت شا نیب ودر  . 

کرد میهم صدا باز  

تو رو خدا مواظب خودت باش  یباشه ! باشه ! ول -

 ! ! داد نکش

را فوت کرد شیحرص نفس  

دوروبرا باشه نیهم دیشا -  ! 

نثارش کردم ییهوا تکان دادم و برو بابا یتو یدست  

. 



کردند  ینم یمال خودم نبود وبا من همکار میها قدم

زمان  نیمکان را در هم نیا یبه هر زور دیبا یول

کردم یترک م . 

بود شده  رانیبندشان و لیکه انگار س ییاشک ها با

برداشته نشده  یبلند نیکه تابه حال به ا ییوقدم ها

بن بست اسارتم را ترک کردم یبودند کوچه  . 

 ریطور ز نینگاهش بودم  و هم ینیسنگ ریز هنوز

شدم یکردم و با سرعت دور م یلب لعنش م . 

تنها گذاشتم که  انیبن بست را با حضور شا ی کوچه

 ادمستیشده ا ، با نفس بند دیترمز رفتنم را کش ییصدا

زل زدم میو به روبرو  

گشتم  یخودم ، تو آسمونا دنبالت م یبه به جوجو -

کردم داتیپ نیرو زم . 

هرزه نیرعب آور خودش بود ، آبت یصدا  ! 

راست  چارهیب انی، شا ختیفرو ر کبارهیبه  اتمیذهن 

گفت و من حرفش را باور نکردم یم  . 



ردم و به سمتم برداشت ، احساس خطر ک یقدم نیآبت

به عقب برداشتم یقدم  . 

گوشم را سوزاند هشیکر یصدا  

دلبر یتو چنگم یهرجا بر -  ! 

اشاره کرد که بنزش پارک بود و  ابانیخ یانتها به

داشتند در طول  یدرشت و روفرم کلیدوجوان که ه

بودند ستادهیا ابانیخ  

 ینیمنن ، فرار کن تا بب ینگاه کن اونا ادما -

ارنیبه چنگت م یچطور   

شد و آب دهانم چون  لیتبد ریبه کو میها اشک

و عقب گرد  دمیدهانم را بلع یزهرشد ، زهر تو

 . کردم

از همان که فرار کرده بودم پناه بردم من . 

درهم  یبا سگرمه ها دمشید دمیسرکوچه که رس به

من بود را  یداشت خاک شلوارش را که رد لگدها

کرد ، داد زدم یپاک م  



کمکم کن انیشا -  ! 

 دمیگاهش سعود کرد و من همانطور به طرفش دون 

من و پشت سرم در گردش در  ی، نگاه متعجبش رو

بود  ختهیدفعه بود اسمش از دهانم گر نیاول نیآمد ، ا

دارد ، یوا م ی، اضطرار آدم را به هر کار  

 نشیدست به آست دمی، به کنارش رس ستادیا راست

 گرفتم و پشت سرش پنهان شدم

من حرفت رو  یم تو راست گفتخوا یمعذرت م -

سر کوچه بود یباور نکردم ، اون لعنت . 

به من و دستم که  ینگاه انیزدم ، شا ینفس م نفس

شده بود کردو گفت نشیوصل آست   

از  دیخطرناکن ! شا نایزنگ بزن صدو ده ا -

امیپسشون بر ن  . 

 یکوچه قدم گذاشت ، قلبم هر یورود یتو نیآبت و

بردم و دنبال  فمیک یوو با عجله دست ت ختیر

گشتم میگوش  . 



شد و  کیکرد وبه ما نزد یمستانه ا یخنده  نیآبت

را با تمسخر ادا کرد شیهمانطور کلمه ها  

بوده ! پس آنچنان  یبا ک نجایجوجو ا نیبه به بب -

موزمار یستیهم ن زهیپاستور ... 

 یتو میدهانم را از وحشت قورت دادم و گوش آب

 دستم آمد

دیغر انیشا  

 ! دهنت را ببند آشغال -

با تمسخر گفت نیآبت و  

هم هست یرتیاوه ، اوه ، طرف روت غ -  . 

گوشم را کر کرده  انیشا یعصب ینفس ها یصدا

آوردم ، نکند جانش به  یبه او پناه نم بود ، کاش

فتدیخطر ب  . 

حک  میگوش یصدوده را تو یافکار شماره  نیهم با

منتظر پاسخ آن طرف خط شدم ییها هیکردم و ثان . 

دیدوباره تا عرش رس انیپر صالبت شا یصدا  



 نجایاز ا میخوا ی! م کهیاز سر راهمون گمشو مرت -

میبر  . 

بلند شد و محکم دست  دوباره نیآبت یطانیش ی خنده

را باز هم به سخره گرفت انیزد و شا  

 یکن ینگاه م ادیز یهند لمینه خوشم اومد ! ف -

 ...! سوسول

از کجا به  نید یب نیبه شماره افتاده بود ، ا نفسم

گره خورده بود میزندگ یقصه  . 

جمله  یهوا تکان داد و هنوز آلودگ یتو یدست نیآبت

در هم  یبود ، با صورتقبلش از ذهنم محو نشده  ی

بعدش را از دهانش  یکج جمله  یو دهان دهیچیپ

فرستاد رونیب  

با تو کارداره لندهور ؟ یک ارویبرو گمشو  ایب -   

 یپشت سرته ! فکر نکن م یمن با اون جوجو کار

یبکش رونیمنو از دستم ب یطعمه  یتون  ! 



تر  کینزد انیترس به شا دازیستون بدنم لرز چهار

پناه  نیبه ا شیتنها پناهگاهم بود ، نگاه  حامشدم فعال 

سرخ شده بود  تیشد ، از شدت عصبان دهیآوردنم کش

چشمانش خون  یو رگ گردنش متورم شده بود وتو

و  تیحجم احساس مسئول ینشسته بود ، دلم برا

کرد ؛  یرا پاره م شیکه داشت رگ ها یرتیغ

 .سوخت

  

کنار لبش ،  یسیمطمئن و لبخند ابل یبا قدم ها نیآبت

داشت ، یبه طرفمون قدم بر م  

خدا ای ! 

به دادمون برس خودت  !  

از پشت خط سخن  یخانم یوصل شد ، صدا تماس

 گفت

دییصدوده بفرما سیپل -  



شده بود ،  لمیکه تحم یلحظه از شدت فشار روان کی

با تته پته گفتم میبگو دیفراموش کردم چه با  

... کمکیعنی...  نیا - ... 

 یعصب نیکرد، آبت دایات به ذهنم راه پکلم کدفعهی

شده بود کتریکرد و قدم هاش به ما نزد ینگاهم م . 

 ینفر جلو کی نجای، ا دیتو رو خدا کمکمون کن -

 ....راه ما رو

از دستم  یخورد و گوش یبه دستم ضربه ا کدفعهی

چه شده ،  دمیافتاد ، شوکه شدم و نفهم نیزم یرو

کار بوده  نیباعث ا نیآبت دمینگاهم که باالرفت د

شده و هر دو مثل  ریاس انیوحاال دستش در دست شا

چشم در چشم هم دوختند یزخم ریدوش . 

 دیکش رونیب انیبا ضرب دستش را از دست شا نیآبت

 یحواله  یمنتظره و با تمام توانش مشت ریو غ

 یغیبه عقب برداشتم وج یکرد ، قدم انیصورت شا

دنبال           شدند ، چشمم ری، باهم درگ دمیکش



و از سوز دل  دیایسرش ب ییبود که مبادا بال انیشا

ستمج یو خدا را به مدد م ختمیر یاشک م  . 

هم  انیداد و شا یم انیبه شا یکیرک یفحش ها نیآبت

 یگفت و با خشم ضربه ها یم راهیبه جوابش بد وب

کرد یم طانیش نیمشت ولگدش را حرام ا . 

د ، آن دوجوان که ش دهیبه سر کوچه هم کش نگاهم

بودند سر کوچه مستقر شده بودند و  نیهمراه آبت

 یم کیکش دیو شا ستندینگر یدونفر را م نینزاع ا

دندیکش . 

 مینگاهم به گوش یدانستم چه کار کنم  ، لحظه ا ینم

 یلب م یدور افتاده بود و گاه یلیافتاد که خ یم

داد زدم کدفعهیخوردم ،  یو حرص م دمیگز  

خدا به  یاحمق تمومش کن ! آ نی، آبت دیتمومش کن -

 .... دادمون برس

خورد  یآورد و هرچه قدر م یکم نم نیاز آبت انیشا

 یاورد که ب یدلم طاقت نم یزد ول یهمان قدر هم م

 فمیبشود ، ک نیگناه و به خاطر من آماج ضربات آبت



حمله کردم  نیدودست گرفتم و به طرف آبت یرو رو

دمیکوب یسرش م یو تور فیوبا تمام زورم ک  . 

دیکش ادیفر انیشا  

ستینه ا نجایبرو عقب ، فرار کن ملکا ، ا -  ! 

به کجا فرار  یجدال هم به فکرمن بود ول نیا یتو

 واریدو د میرو یبود و جلو واریکنم پشت سرم د

یگوشت  !  

را از دستم چنگ زد و با  فمیحرکت ک کی یتو نیآبت

 نیهم یتو پرت کرد ، یبه گوشه ا فشیلخند کث

حروم صورت  یمشت جوندار انیشا تیموقع

کرد حشیوق . 

نثار  یاز خشم صورتش گر گرفت و فحش بد نیآبت

شد  انیشا شتریشدن ب نیکرد که باعث خشمگ انیشا

صورت  یتو یشتریب ظیرا با غ یو ضربات بعد

،  دیکوب نیآبت  

بودم ، قدم  دهیغرق خون شده بود ، ترس صورتشان

 نیکه آبت یبا حرکت کدفعهیشتم که به عقب بردا ییها



وزمان دور سرم به دوران افتاد و چشمانم  نیکرد زم

رفت یاهیس  . 

 یو ب دیکش رونیب بشیج یاز تو ییچاقو نیآبت

وتار  رهیفرو کرد، جهانم ت انیشا یپهلو یرحمانه تو

جهنم شد میایشد و دن . 

منفورش رو بلند کرد یصدا و  

لهحق آدم فضو نی! ا یکثافت الش -  !  

 چیگرفت و از درد پ شیپهلو یدستش را رو انیشا

امدیباال ن شیصدا یخورد ول  . 

دمیسرم کوب یدودست تو با  

یعل ای -  

دمیبسرم کو یدودست تو با  

یعل ای -  

شده بود ،  نی، پخش زم دمیدو انیبه طرف شا و

ناله  ختمیر یکه اشک م یکنارش زانو زدم در حال

 کردم



من بود ری، ببخشم همش تقص انیببخش منو شا -   

 شیگلو بکیقورت داد س یدهانش را به سخت آب

 یگوشه  یخورد و لبخند بند زده و دردناک یتکان

ته چاه حنجره اش  از شیلبش جا خوش کرد ،صدا

آمد یم  

دختر هیتو چ ریتقص - ! 

اش به خون رنگ شده بود ییمویل شرتیتمام ت  . 

قلب من فرو  یانگار چاقو را تو دیکش یم ریت قلبم

 .کرده بود

دیچرخ نیابت یراض ی افهیبه طرف ق نگاهم  . 

زدم غیج  

؟  یسر جوون مردم آورد ییچه بال زیهمه چ یب -

پست فطرت وونیح  ! 

یلعنت یخوا یجونم م از یچ  ! 

قدم به  کیبه طرفم برداشت ، بلند شدم و  یقدم نیابت

آمد یدنبالم م فوریک یاو با حال یعقب برداشتم ول   



 یخوام ؟ االن عمل یازت م یچ یدون ی، نم یآخ -

خوام یازت م یدم چ ینشونت م  . 

کردم ، چشمم به تنها در  یاز وحشت سکته م داشتم

 یو با دستها دمیاد به طرفش دوواقع در آن کوچه افت

و با  دمیکوب یمشت شده ام با تمام قدرتم به در م

و داد زدن   هیکه حاال از شدت گر یبلند یصدا

زدم یم ادیدورگه شده بود فر  

 یشکیدرو باز کنه ! ه نیا یکیکمک ! تو رو خدا  -

ست؟ین نجایا  

فرو  یبه خواب ابد ایانگار تمام ساکنان دن یول 

 یبرا یآمدن ودست یبرا ییپا ید و کسرفته بودن

 . گشودن در نداشت

دمینال صالیسر است از   

 .... تورو خدا -



بازو و  رکنندهیغافلگ نینشد و آبت لیجمله ام تکم اما

، پر  دمیکش غی، دوباره ج دیدستم را به چنگ کش

 ....شدت تر پر درد تر

دیاو خند و  

بت راهم برداشتم نو یحاال سرخر رو هم از جلو -

من با جوجومه یحساب کتابا  !  

خورد ، دل و روده ام به  یاز القابش به هم م حالم

، دیچیپ یهم م  

داد یپروا ادامه م یاو ب و  

خوام یازت م یچ یبدون یخواست یها ! م -  ! 

زمان اندک به سراغم  نینبود که در ا یجس بد گرید

باشد ، امدهین  

، تنفر ، انزجار و ترس  .... 

ه دستم وصل شد ، انگار وجود  ّشر ، به گر نگاهم

 یاز همراه شدنش تمرد م  د،یکش یبودکه دستم را م

، که دست  دمیکش یم نیزم یرا رو  میکردم ، پاها



نه به دست وجود  یکی نیا یشد ول دهیهم کش گرمید

ریشر بلکه توسط خ  ... 

داد  یوجودش جوالن م یدرد تو نکهیبا ا انیشا

اه  دستم را گرفت، اشکم نکرد ووسط ر میبازهم رها

لب زمزمه کردم ریو ز دیبا رنج و اندوه چک  

انیشا - ... 

به  یتمام کرد و لگد شیرا برا یآخر نامرد نیآبت

زد شتریمن ن هیزد، انگار به قلب زخم شیزخم پهلو  

! 

آخ گفتنش روحم را  یشد و صدا نیپخش زم انیشا

 . غبض کرد

قبل ، هربار دردناک تر از غیو ج غیج دوباره  ... 

رها شد ، به  انیدست شا ت  یحما یو دستم از حلقه  

 نهیبه س یحرص یبرگشتم و با مشت ها نیطرف آبت

اش ضربه زدم که حاصلش فقط لبخند کج و پرلذت 

بود ضیبشر مر نیلبش بود، ا یگوشه   ! 



 یرا م میگلو یرو شد ، بغض رگ ها رویز دلم

مدم آ یبه سراغم م ییقدرت ماورا کیفشرد ، کاش 

کردم یبه اصطالح آدم را آسفالت م نیتا فک ا  . 

اخدای  ! 

 نیو ب دیتمام ممانعتم من را به طرف خودش کش با

کرد ،  یم یمحصورم کرد ،نفسم تنگ شیبازوها

 نیبازوان آبت نیجهان با تمام وسعتش داشت من را ب

کرد یزنده به گور م . 

 یکردم تا کم یدهانم را باز م دنینفس کش یبرا

مچاله شده ام بشود ی هیر بینص نژیاکس  . 

 یتلخ تیاثر بود واقع یو دادم ب غیمشت ولگد و ج 

بود نیب نیا  ! 

دیرس ینم نیکه من زورم به آبت نیا . 

را داشت ،  ممیبه حر یشرویهرزش قصد پ دست

اش چسباند نهیمرا از پشت به س . 



 یپ نیو آبت انیحصار بازوان شا نیبه فرق ب داشتم

ای ییبهشت و جهنم بود گو نیببردم ، فرق  یم  .... 

و  دیدستش به دار کش کی نیرا ب میو دست ها 

گرشیدست د  ... 

داشت جنگ  میکه از پهلوها گرشیاز دست د امان

انداخت یراه م یلیتحم . 

کرد یاش مشامم را مسموم م دهیگند یها نفس  . 

حال ، از فرط  یکه ب یانیبه طرف شا نگاهم

تارومار شده بودو به  نیزم یو درد رو یزیخونر

 نیکه در ا یشد، تنها کس دهی، کش دیچیپ یخود م

مانده بود میبرا الیواو . 

عاجزانه اسمش را صدا زدم ، نفسش  سخت شده  
 یبود و چشمانش توان باز ماندن نداشتن ، با صدا

خروش کرد ،  شیمن انگار دوباره خون در رگها

کمر  را گشود و با همان شیپلک ها یال شتریب یکم

که به خونش رنگ شده بود و وصل  یکج ودست



و عجز برخاست و با  یشده بود ، با ناتوان شیپهلو

دیخش دارش داد کش یصدا  

ناموس پست ! به  ی.... ولش کن ب یولش کن لعنت -

کشمت یم یعل  ... 

را تار کرد دمید یپرده  یو رو دیچک اشکم . 

و دستش را دور شکمم محکم  دیشرم خند یاون ب اما

کرد ، خنده اش ناقوس مرگم شد ودستش طناب دارم 

مرده بودم نی، آرزو کردم کاش قبل ا  . 

 یادیخشک شد و فر نینگاهش به دست آبت انیشا

دستش  کیبا  نیه طرفش حمله کرد ، آبتو ب دیکش

را هل داد ،  انیشا گرشیمن را گرفت و با دست د

نمانده بود تا استقامت کند و  شیبرا یجان گرید انیشا

افتاد و  نیزم یتعادلش را از دست داد و به پشت رو

شد ، از  جمعخورد و در خود  یوتاب چیاز درد پ

ان که به آسم انیآه دردناک شا  یصدا دنیشن

 . برخاست ، منم ضجه زنان اسمش را صدا زدم



شد و با  دیهم ناام دمنیشد ام نیکه با درد نقش زم او

زار زدم یشتریشدت ب  . 

، من چه کاره اش  دیذهنم به اوج رس یتو انیشا

 یکرده بود ، معن ممیحر یبودم که جانش را سپر بال

دیکش یرا به رخ م یو مردانگ رتیغ . 

خودش برگرداند ، هرچه قدر  من را ،به طرف نیآبت

راه فرار  شیاستخوان یدستها نیکردم از ب یتقال م

زدم ،  ینداشتم و زار م  

 .... ولم کن -

نظرم  یتو طانیش یشد ، چهره  رهیخ میچشمها یتو

شد ، ناله زدم داریپد  

بزار  یپرست یم یتورو خدا ولم کن ،به هرچ -

 ...برم

دمیشکسته شده ام را به زور باال کش نفس  

 ؟یکش ی! از خودت خجالت نم میلیمثال ما فام -

؟ یبد یخوا یم یجواب بابا و داداشم رو چ  



حال  نیصورتم خورد و بدتر یتو شینفس ها هرم

 عمرم را تجربه کردم ،

کلماتش رو به زبون آورد کشدار  

بدم ؟ یجونت رو چ نیاوف جواب بابا و ام -  

هم آغشته به کالمش کرد ینحص ی خنده  

یا کهیت نیا فیخوشکله ! خودت بگو ح آخه - .... 

چشم ابرو من را نشان داد و ادامه داد وبا  

که بزارم بره ! کدوم آدم  ستیآوردم ن ریکه گ  -

کنه  آخه ؟ یم یکار نیهمچ یعاقل  

با رنگ درد و ناله از پشت سرم آمد یینوا  

ناموس ی! ب یآشغال عوض -  ... 

 انیشا یه شده از مهنت ،  اما مردان فیضع یصدا

 رتیکه در بدن داشت ؛ غ یبود که هنوز با جان

کرد یخرج م  

بود  یکم یکلمه  نیدر برابر احساس من به آبت تنفر

،  آب دهانم را با نفرت و انزجار به طرف صورتش 



شده ام ناسزا  دیکل یدندان ها نیپرتاپ کردم و از ب

 بارش کردم

، پست فطرت ینامرُد پست فطرت - ... 

سرخ و گر گرفته شده بود نیآبت صورت  

 

خواست  یاما من دلم م نیآبت تیاخم و عصبان انیم 

 میکه بدبختانه  بازوها نمیرو بب انیحال و روز شا

 ینامردشده بود وصورت مرد حام نیدست ابت ریاس

صورتش را به طرف صورتم  نی، آبت دمید یام را نم

 یشده اش تو زیو ر زیه یکرد و با چشم ها کینزد

زل زدنگاهم  . 

 

کنم ، با تمام قدرتم  یبود قالب ته کیترس نزد از

کردم که  یوتقال م دمیکش یم غیپشت سر هم ج

خدا رخ نمود یمعجزه شد ! معجزه   . 

دیمهربانم ، به دادمان رس یخدا یبیغ یامدادها  . 



 نیکه آمد ، دوستان آبت سیپل یها نیماش ریآژ یصدا

کردند شیصدا  

تان رو جمع کنمامورا ! داس نیداش آبت -  ! 

 یداد که پره ها یم رونیبا حرص نفسش را ب نیآبت

دیخورد و داد کش یاش تکان م ینیب  

دیخفه ش -  ! 

که زنگ ترس داشت صدا  ییاز آن دو با صدا یکی

 زد

شه  یشر م ای، ولش کن ب نیاوضاعمون خرابه آبت -

 .... برامون

 نیآبت میمن هم بسته شده بود وبه انتظار تصم دهن

مبود . 

جزء به جزء صورتم گرداند و  یرا رو شیچشمها

توقف کرد از فکر  میلبها یرو ینگاهش لحظه ا

و داد  ریآژ یکه صدا دمیشومش در خود لرز

را  نیدوستانش در هم گره خورد و شدت رعب آبت



که  ییو دندان ها ظیداد و با حرص و غ شیافزا

، لب زد دییسا یهم م یرو  

ی! لعنت یلعنت -  !  

ام پرتاب کرد دهیترس یاهش را به چشم هانگ ریت  

 زیو از دستم ل یچموش یدختر! فکر نکن یه -

بچشم دیرو که هوس کنم با یزی، من چ یخورد  !  

اسمش خنده است  دمیطرف لبش باال رفت ، نفهم کی

یگرید زیچ ای .. 

سر وقتت  امیحساب ما تموم نشده ، دوباره م -

 .... جوجو ! من باهات کارها دارم

پرت کرد نیزم یشدت من را به رو وبا   

دردش به  یول دیچیعضالت پشت وکمرم پ یتو درد

عسل شد ،  ینیریش  

 نینجس آبت یاز دست ها ینبود وقت یدرد اصال

بودم افتهینجات   . 



از جهنم به بهشت رانده  یدارد وقت ییچه معنا درد

 ....شدم

 ام نهیس یکرد و قفسه  دایرا پ میتازه راه گلو نفس

و  نیآبت زیخورد. چشمم گر یتکان یقیبعد دقا

 یو اندک دیدوستانش و ورود ماموران  را به کوچه د

هم گذاشتم یچشم رو . 

دورگه و  یآرامشم را متالطم کرد ، صدا ییصدا که

از خود گذشته ام یپر از خش  ناج .... 

پراز ضعف و درد ییصدا .... 

؟یملکا ؟ ....سالم - ... 

سوال تمام عمرم نید ، مهم تربو زیسوال من ن نیوا ! 

 یدیرو به سف شیطرفش رو گرداندم ، لب ها به

شد ،  یفروغ م یشبش داشت ب یرفته بود ، چشمها

جانش  مهیتا به بدن ن دمیکش نیزم یرا رو میزانوها

دندیسر ما رس ی، همزمان دومامور هم باال دمیرس . 

؟ یمن خوبم ، تو چطور -   



خس  یصدا شیهاو نفس  دیکش ینفس م یسخت با

لبش  یگوشه  یدار غیهمراه داشت ، لبخند  ت یخس

و تلخ گفت دهیبر دهیحاله انداخت و بر  

شم یخوب م.... یتو .....خوب باش - ... 

 یبغض نیزد ، از ب یام م شهیبه ر شهیداشت ت بغض

ستون شده بود کلمات را به مدد گرفتم میگلو یکه تو  

ضرر داره باشه ، باشه ! تو حرف نزن برات - ...  

باال برد ینگاهم را کم یکلفت و پر صالبت یصدا  

رسه !  شما ها  یآمبوالنس خبر کردم االن م -

د؟یخوب  

  غیدر یبود ، اشکم ب ییخدا  یهمان ناج یصدا

شد انیونگاهم قفل صورت زرد شا ختیر  . 

روبروش باال رفت و بعد  سیتا من و پل انیشا نگاه

را در آرامش  شیمن ومامورها ،  چشم ها دنید

  . بست

من راحت شد تیبابت امن الشیخ انگار . 



زدم ادیو اسمش را فر ستادیاز حرکت ا قلبم  . 

 

بود،  دمید ی رهیدا یتو شیها نیکه فقط پوت یمامور

را گرفت انیکنارم نشست و نبض شا  . 

زدمیدهانم گرفته بودم و زار م یرا جلو میدستها من  

. 

به طرف من خم خورد نگاهش  

دخترم ، زنده است دیآروم باش -  . 

کرد چیپ مشیس یب یوتو   

دیچرا آمبوالنس نرس -  ! 

هقم آرومتر شد ، آن دومامور با کمک هم کت  هق

شکاف زخمش فشار  یرآوردند و رورا د انیشا

گذشت تا آمبوالنس  یرحم یب یها قهیدادند ، دق

 مارستانیرا به ب انیکشان من و شا ریو آژ دیرس

  .رساند



سرم وصل کردند وماسک  انیآمبوالنس به شا یتو

بر دهانش گذاشتند و زخمش را شستشو  ژنیاکس

کردم ،  یدادند و من مسکوت فقط نگاهش م  

را در  یماشا نشسته بودم که مردانگرا به ت یمرد

 ! حقم تمام کرده بود

و  یسالمت یبود ، دعا برا شیماالمال از دعا برا دلم

 ....روپا شدنش

من قرن ها  ی، که برا یکه پس از مسافت آمبوالنس

از در اروژانس  دیرس مارستانیگذشت به ب

 نیرا با برانکادر از کاب انیوارد شد و شا مارستانیب

آوردند نییپا نیماش  . 

و دنبالشان قدم  دمیپر نییهم از عقب آمبوالنس پا من

تند کردم درست همراه پرستارها که تخت چرخدار 

دمیدو ی؛ م دندیکش یرا به طرف اتاق عمل م انیشا  

. 



 دیکه به دو در سف یقرمز یخط ها یاز رو میمستق 

 یب شانیشدند ، که عالمت ورود ممنوع رو یختم م

بودرحمانه حک شده  . 

 یرفته ام خود هیپشت در پنهان شد و من انرژ انیشا

  یبا ضعف وافر نیزم ینشان داد و همان جا رو

 . زانو زدم

نمانده بود که باران صورتم  میهم برا یاشک گرید

 . شود

 یکیپالست یها یصندل یبلند شدن و نشستن رو ینا

را برداشته  فمیکنار سالن انتظار را هم  نداشتم ، نه ک

را لمینه موبا بودم ... 

 میرو مارانیب یپرستاران و همراه ها یها نگاه

نمانده بود که به  میبرا یتوان یکرد ول یم ینیسنگ

دهم تیاهم زهایچ نیا  . 

،  دیدل مامان پرکش یها یفکر و ذهنم تا دلواپس تازه

 یم میو سرکه برا ریحتما دل مامان االن مثل س

نگو گریرا که د نیجوشد ، بابا و ام  .... 



 کلیاش تمام ه هیشد ، سا کمیچادرپوش نزد  یخانم

ام را در بر گرفت . دست به طرفم دراز  دهیرنج

 نشیمچ آست یحک شده رو یکرد ، از ستاره ها

خانم است سیکه پل دمیفهم  . 

گرم ومهربان بود شیصدا  

دخترم دستت رو بده من بلند شو ! تو که خودت  -

کردن  فیام تعر! جناب سروان بر یبرد نیرو از ب

یرو گذروند یچه بحران  ! 

نداشت که من  یتا صورتش پرواز کرد ، سن نگاهم

 دیفهم یخواند، خوب بود که م یرا دختر خودش م

ها یشدم از تمام انواع انرژ یخال  !  

دهیخراش میگرفته بود و گلو میصدا  ! 

پر خش وآرام زمزمه کردم یبا همان صدا   

بدم ؟ جواب  یاگه خوب نشه جواب خدا رو چ -

؟ یمادرش چ  

دمیسرم کوب یدستم را رو دو  



زهرا خودت به دادم برس ، من جواب  یفاطمه  ای -

بدم ؟ یمادرش رو چ  

ام شد  یخانم دستم را گرفت و مانع از خودزن مامور

من را از  یبازوانم انداخت و با سخت ریو دست ز

کند نیزم یرو  . 

خانواده  شماره به من بده به کیپاشو دختر خوب  -

 . اش خبر بدم

خانواده اش ؟ به   

شناختم ؟ یمن کس وکارش را م مگر  

 یرا چه م ختمیر یاشک م شیچرا برا نکهیا جواب

 دادم ؟

د؟یکرد یبپرسد شما آنجا با هم چه کار م نکند  

جلو  مارستانیکف ب یسنگ ها یمن را رو ییها قدم

و سبز کنار سالن  یکیپالست یها یبرد تا به صندل

میدیرس  

شماره ازش بهم بده کیو نجایا نیبش -  ! 



وگنگ رانیکردم ، ح نگاهش  .... 

؟ یکن ینگاهم م ینجوری؟ چرا ا هیچ -  

خانواده ش رو ندارم یمن که ....شماره  -  . 

نگاهم جستجوگر نظر انداخت یتو یلحظات  

؟ هینسبتتون با هم چ -  

دهانم را قورت دادم آب   

میهست یفقط هم دانشگاه - ! 

آرام تر شد شیکرد و ولوم صدا دایامتداد پ هشنگا  

براتون  یتونم از زبون خودت بشنوم چه اتفاق یم -

 افتاده؟

توانستم یتوانستم به تمام مقدسات نم ینم  !  

 ینمانده بود که عذاب ها یباق میبرا یا هیبُن گرید

 . جهنم را بازگو کنم

کرد یم میرها یکم کاش . 

زبان تر کردمخشک وترک خورده ام را با  لب  . 



کشش ندارم اون اتفاقها رو به  گهید دیباور کن -

ارمیزبون ب . 

 کیخورد و با گفتن"  یبه اطراف چرخ نگاهش

برداشت واز من دور شد، اوکه دور  یلحظه " قدم

نجاتمان آمده  یکه برا یاز آن دومامور یکیشد 

،  دمیبه دست د میس یبودند را دورتر از خودمان ب

کرد یصحبت م میس یته با باهس یلیداشت خ . 

آن  گریخانم برگشت قامتش باعث شد د سیپل یوقت

 یمصرف کباری وانیو در عوض ل نمیمرد را نب سیپل

صورتم و مقابل  یآب کرده بود روبرو مهیرا که تا ن

گرمش یچشمانم مشاهده کنم و دوباره صدا ... 

دهیبخور ! رنگت پر -  .... 

را  وانیداخل ل آب خنک یرا گرفتم وجرعه ا وانیل

نفسم باال آمد  یکردم ، کم تیام هدا دهیخشک یبه گلو

،  دیچادرش را به بند کش یو بعد دستم گوشه 

شد دهینگاهش به سمت دست و سپس به صورتم کش  

 جانم ؟ -



 ی، از دلواپس دیمادرم زنگ بزن ایشه به پدر  یم

  ! جون به سر شدن حتما

مکث کردم یکم  

اوردمیاون کوچه ن یرو از تو میمن گوش - . 

مانتو اش در آورد  بیرا از ج شیزد وگوش یلبخند

 و به طرفم گرفت

زمیحتما عز -  ! 

 

 

 

 یر مدائم زا دویکوب یسرش م یبا ضرب رو یزن

شد ،  یم شیر شیزد که بدبخت شده است ، دلم برا

را گرفته بودند  و  شیبازوها ریز یگریزن و مرد د

 یکرد و داد م یکه او از رفتن امتناع م یدر حال

دیکش  



تنهام  یسهراب نذار ببرن منو ! مگه قول نداد -

شد اون قول وقرارت ی؟ پس چ ینذار  ! 

،  او را که  ختندیر یکه اشک م یو آن ها در حال 

شد را به طرف  یم دهیکش نیزم یرو شیپاها

 یو در گوشش نوا دندیکش یسالن م یخروج

دادند یسر م یصبور  . 

 یشود و دوباره ترسم پررنگ م یم یقلبم خال ته

فتدیب یاتفاق انیشا ینکند برا ایشود ، خدا  ! 

و  نمینش یم یکیسفت و پالست یها یصندل یرو

دوزم تا گوش  یم اروید یچشم به ساعت گرد رو

لرزان آن زن را فراموش کنند ،   یصدا میها

کند اما من از عدد  یم بیشمار را تعق هیثان میچشمها

که در آن  نمیفهمم فقط منتظر ا ینم یچیساعت ه

را  انیکه اسمش اتاق عمل است باز بشود و شا یاتاق

مامان و بابا از در داخل  ایو  اورندیسالم برام پس ب

ام بدهند یدلدار یبشن وکم  . 



 یکی یبابا تماس گرفته بودم وفقط گفته بودم برا با

 و حاال دیایب مارستانیافتاده و به ب یاز دوستانم اتفاق

بودم ازمندیسخت به وجودش و ورودش ن  . 

 یدلدار یگرفت با کم یکه در بطنم  گر م یدلواپس

 یجلو انیشا یدوباره چهره  یکردم ول یآرامشان م

صورتم  یوقفه رو یرفت و اشک ب ینگاهم رژه م

انداخت  یشعله به قلبم م یگرفت و نگران یراه م . 

 یها یصندل یآنطرف تر رو یکم سیخانم پل آن

 دهیبود، فهم دهیحالم را د ینشسته بود ، وقت ییروبرو

تا حالم  ندینش یبود توان صحبت ندارم و گفته بود م

ر قبل را بپرسد ، اما مگ شیبهتر شود و بعد سوال ها

کرد ؟ یم رییحال من تغ انیشا دنیسالم د  

پرتحرک  ینگاهم کوک به کوک به عقربه ها هنوز

 الیساعت دوخته شده بود ،  آن قدر محو ساعت و خ

شده  کمینزد یکه کس دمیشده بودم  که نفهم انیشا

 است



برات افتاده ؟ تو  یشده ، چه اتفاق یملکا بابا چ -

؟ یکن یچه کار م نجایا  

 دیآ یکه م شیافتد ، صدا یم تمیبه کوه حما نگاهم

 یتمام است اما دوباره قطره ا میها یدلواپس یعنی

خورد و به سنگفرش کف  یسمج از گونه ام سر م

زد،یر یسالن م  

میگو یکلمه م کیفقط    

 ! بابا -

قصد بلند شدن و در آغوش  دیگو یبابا که م جان

 شانیشاها که تما هیانگار آن ثان یکنم ول یم دنشیپر

 یرا رنگ میچشمها ی، جلو دندیرس انیکردم به پا یم

 یرمق م یب میپوشاند و دست و پا اهیتر از س اهیس

 . شود

 ایبا اضطراب  ینوا دمیکه شن یزیچ نیآخر

 ...ابوالفضل بابا بود و بعدش سکوت محض

 



 ییصدا چیانگار به خواب رفته بودند ، ه صداها

 یهم م یآب که رو یقطره ها ینبود جز صدا

 نشیتکان دادم واز ب یرا کم نمی، پلک سنگ ختندیر

 یبا پرده ها یبه اطراف انداختم ، داخل اتاق ینگاه

کیسبز رنگ بودم و هوا تار  !  

اتاق  ینور چیاتاق ه یتو یجز نور کم و نارنج به

 یکه پرده  یپنجره ا یداد ، ال ینم ییرا روشنا

 یبه بازپرده را  یمیباز بود و نس یسبز داشت کم

 . گرفته بود ، چشم گرداندم

که  یتخت یبودم و رو یاتاق نسبتا بزرگ یتو

 گریبودم و دوتخت د دهیپنجره بود دراز کش کینزد

 شانیهم به موازات تخت من گذاشته شده بود و رو

و در خواب فرو رفته بودند دهیدوخانم دراز کش . 

کرد و درد از سرم تا چشمانم خط  یذق ذق م سرم

 کیچ یافتاد که صدا ی، نگاهم به سرم دیکش یم

بود ،  دهیکش رونیب یهوشیمن را از عالم ب کشیچ

بود یدرصدش خال بانودیتقر . 



اتاق  یدر حواسم به طرف در چوب ژیق یصدا با

وارد اتاق شد یوصل شد ، مادرم با پرستار .... 

پهن کرده بود ، با  نیزم یرو رو شییروشنا صبح

آرامش  یکردند ول یم قیآرامبخش بهم تزر نکهیا

دمیخواب ینداشتم و شب تا صبح را با بدبخت یالیخ . 

بپرسد  روزیاز اتفاقات د یکلمه ا نکهیبدون ا مامان

توانستم  ینشسته بود و من هم نم کنار تختم مراقبم

 یلب باز کنم و از آشوب دلم خبر بدهم ، دل آشوبه ا

میزندگ ی، مرد حام انیاز ندونستن حال شا  ! 

باز من افتاد لب زد یچشم ها یمامان که تو نگاه  

؟یداریب -  

بله سر تکان دادم یبه معنا یبند میلبخند ن با  . 

زمزمه وار لب زد دوباره  

کردن ریستگرو د نیآبت -  ! 



پوستم  ریز یدر اومد و خوشحال یاز گرفتگ صورتم

نکرده بودم  یاظهار خوشحال یهنوز کالم یول دیدو

 که مامان ادامه داد

بدن تیرفتن رضا نیبابات و ام یول -  ! 

 ی، با صدا ریتنگ شد و ابروانم در هم اس نفسم

بود گفتم روزید یها غیاز ج یکه ناش یگرفته ا  

؟ هیچه کار نیآخه چرا ؟ ا -  

دستانش فشرد یدستم را تو مامان  

 دیند تیخواد بهت تهمت بزنه ، گفته اگه رضا یم -

 یپسر کیکنم که دخترتون رو با  یهمه جا پر م

شدم و پسره  یرتیغ نیهم یبرا دمید یوضع بد یتو

 . رو چاقو زدم

زدم یپوزخند  

که اون نداره یزی! تنها چ رتیهه غ -  !  

مامان با سرعت  یچشمهارا به سمت  نگاهم

دیذهنم چرخ یو دو نشان تو ریت کیچرخاندم   



ده ؟ یم یپسره رو چ یجواب خانواده  -  

دنبال  دمیفهم یکنکاش کرد ، م میچشمها یتو مامان

گرده ،  یم انیمن و شا نیحس و رابطه ب کی

و سکوتش را شکست دیباالخره از نگاهش دست کش  

ردهالحمدلله اونم جون سالم به در ب -  .... 

که  انیگشت و باال آمد ، شا میشش ها ینفسم تو تازه

به درک زهایچ هیسالم باشد بق  

 یداره،  دو روزه م نیآبت یکه بابا یتازه با ثروت -

و پسرش رو بفرسته  چونهیتونه تمام قانون ها رو بپ

رانیخارج از ا  ! 

که  انیشا یمهم نبود جز سالمت زیچ چیه میبرا گرید

را پر کرده بود و بد جور شوق  مییاخبرش حجم شنو

انداخت یبه دلم چنگ م دارشید . 

گم ملکا یم یچ یکن یگوش م -  ! 

بود که گوش کرده بودم مامان ، تمام جانم را  معلوم

کرده بود ریتسخ یکه گفته بود یخبر سالمت  ! 



دیسر زبانم چرخ نیحسم به آبت اما  

ال آشغ یخارج بره به جهنم پسره  یخدا کنه به جا -

یعوض  ! 

آورد و باز در  یرا تا گفتن سر زبان م یکلمات مامان

کرد یحنجره خفه اش م . 

مامان ؟ نیبگ نیخوا یم یزیچ -  

مشغول کرد و با  نیزم یرو ییرا به جا نگاهش

 تعلل گفت

 .....اون پسره -

دیخواهد بگو یخبر دار شد که مامان چه م شصتم   

وال ازت حالت بهتر شد چند تا س یگفت وقت سیپل -

  داره

بعد ادامه داد یا هیدوباره سکوت کرد و ثان و  

حالش وحشتناکه ! انگار نیام -  ..... 



کرد  ییحرف مامان تمام نشده بود که در صدا هنوز

شد ،  دهیبه سمت در کش مانیو باز شد ، نگاه هر دو

 یخانم جوان و قد بلند ، با چشمها کیدر  نیاز ب

شمش ،  نگاهش  چ یتو یقرمز یکه رگه ها یمشک

شد انیرا ملتهب کرده بود نما  . 

وسالم  ستادیرا که پشت سرش بست ، راست ا در

و  دیتخت ها چرخ یهمه  یکرد و نگاهش رو

 . دوباره نگاهش قفل صورت من شد

گرفته بود لب زد یکه کم یناز و قشنگ یصدا با   

 خانم ملکا وثوق ؟ -

 تر بود ، نیریو رنگ نگاهش ش نیریش شیصدا تن

داشت یحس آشنا و دوست داشتن کینگاهش  یتو  . 

 یبودم ول شینگاه و صدا هیکه هنوز غرق تجز من

 مامان جوابش را داد

 بله دخترم هستند -



نشست و با قدم  شیلب ها یرو یپر از غم لبخند

دو دستش  نیشمرده به طرفم آمد ، سرم را ب یها

را در  یزد ، حس خوب میشانیبه پ یگرفت و بوسه ا

نگاه متعجب من و مامان را  یکرد ول یمنتشر ممن 

دیکش یدنبال خودش م  . 

مامان که زنگ خورد ، مامان با عجله  یگوش

 شیگفت و از اتاق خارج شد تا به گوش یدیببخش

 .پاسخ دهد

گرفت  یکه نگاه از من نم یاون دختر در حال و

که مامان نشسته بود نشست یصندل یرو  

؟ زمیعز یجانم ! خوب یملکا -  

دمیکردم و پرس زیرا ر میچشمها  

شناسم ؟ یمن شما رو م -  

کرد و دستش را به سمت من گرفت یزیر ی خنده  

هستم بایشک -   



دست ندادم و دوباره نگاه  یزوم دستش شد ول نگاهم

درهم شده  شیام به صورتش که غم و شاد یپرسش

 .بود؛ وصل شد

 

گفت یکی یکیرا محکم و  کلمات  

یساالر انی! خواهر  شا ی....ساالر بایشک -  !  

دندانم  ریلبم ز یو گوشه  ختیدلم فرو ر یتو یزیچ

 دمینگاهش را فهم یرنگ آشنا لیشد و حاال دل ریاس

داشت انیبه شا ی، چشمان و صورتش شباهت وافر  

. 

 رونیهوا تکان داد و من را از فکر ب یرا تو دستش

 انداخت

؟ ید ی! دست نم یگل یماه -   

تا کجا من  انیورتم جمع شد ، شاپوست ص ریز خون

خواهرش شرح داده بود یرا برا . 



دستش گذاشتم و او دستم را فشرد ،  یرا تو دستم

 .حس دستش گرم و مهربان بود

،  یدونم نگرانش بود یبه هوش اومده ، م انیشا -

حال تو بود دیکه پرس یزیچ نیاونم نگرانته  اول  . 

م فرو بردما قهی یکه جا داشت تو ییرا تا جا سرم  . 

دیخند  

 تیخجالتت رو بگردم ! منو فرستاده خبر سالمت -

 . رو براش ببرم

 یصورتم جلو آورد و تو کیرا تا نزد سرش

زل زد میچشمها  

؟ یبگم به داداشم ؟ خوب یچ -  

 یسمجم را به زور جمع کردم و بازهم جواب لبخند

 . ندادم

دوباره ادامه داد خودش  

 یدیشن یگم وقت ی! م تهیخب سکوت عالمت رضا -

 ... که حال داداشم خوبه ، حال شما هم خوب شد



درجا  میاز تعجب درشت شد و گونه ها میچشمها

مهربانش دوخته  یمشک یسرخ شد و به آن دو گو

 . شد

انیشا یفتوکپ ی، خنده ا دیخند دوباره  ! 

زمیکردم عز یکپ نکن ، شوخ -  . 

بود  دهیتخت آخر اتاق خواب یکه رو یخانم یوصدا

دیکش رونیب مانییما را از جو آشنا  

دیمراعات کن کمی!  مارستانهیب نجایخانما مثال ا -  ! 

 تیکه لبش را گاز گرفت که جذاب یدر حال بایشک و

بلند شد و با  شیصورتش را دوچندان کرد از جا

گفت ینیمت یصدا  

خوام بانو یمعذرت م -   

روبه من کرد و آهسته لب زد و  

رو به  دی، االن برم خبر سالمت دنتید امیبازم م -

ستیداداشم بدم که دل تو دلش ن   

نثار نگاهم کرد یچشمک  



اتاق  یراه شیگل یماه یاز نگران ندفعهیبرم که ا -

ل نشهعم  ! 

گونه ام نشاند یرو یبوسه ا و  

زبونت رو موش خورده شهیقوربونت برم هم -  ! 

و دوباره لب زد دینگاهش خند با  

داداشم حرف نداره ی قهیسل یراست -  ! 

من دوخت و  یمهرزده  یبه لب ها یوخداحافظ 

با متانتش به طرف در رفت یدوباره با همان قدم ها  

. 

در را  یگریکند ، کس د او در را باز نکهیاز ا قبل

چارچوب در  یبود که اندامش تو نیباز کرد ، ام

 . قاب شد

قفل هم شد و بعد  ییها قهیدق بایو شک نیام نگاه

 نیگفت و از ام یدیبود که نگاه گرفت و ببخش بایشک

 . رد شد

دیپشتم لرز نیام یسگرمه ها دنیمن با د و . 



افتاده انیبه غل نمیام رتیرحم کند غ خداخودش  . 

؟ تی، رضا نیچرا جواب کار آبت یول  

دلم ولوله کرد،  یشد ، ترس تو کیتختم که نزد به

واقعا دلهره آور بود تشیعصبان  . 

دم و خودم را نباختمش زیخ میتخت ن یرو  . 

پراکنده ام را  یروهایماجرا بودم ، ن نیطلبکار ا من

در زبانم جمع کردم و نگذاشتم لب از لب وا کند و 

دمیغر  

یداد تیرضا یرفت ی!به چه حق نیام -  ! 

بود ؟ اصال  نیا تی؟ ناموس پرست نقدرهیهم رتتیغ

کنار ، من ! من   ملکا  میو ناموس رو بذار رتیغ

خودم متاسفم یبرات ارزش داشتم ؟ برا نقدریهم ... 

 نیزل زدم ، انتظار ا رشیمتح یمردک ها یوتو

لبش به  یرا از من نداشت ، گوشه  یسخنران

دست بر هم زد میبرا یشیتمسخر باال رفت و نما  

 ! بارک لله ملکا خانم -



گره کور شد شیدوباره اخمها و  

پسر  کی، با  یفتیکه پس ن یزن یم شیدست پ  -

برداشتن آوردنت  سیغرق خون و چند تا پل

که چند  ی؟  همون هی، اونوقت اون پسره ک مارستانیب

دمشیبار خودم دوروبرت د !   

فرستاد رونیرا با حرص ب نفسش  

زنه رو  یکنه و تهمت م یم دیرو که تهد نیآبت  -

یکن یهم برام م یتازه نگفتم ! تازه بلبل زبون  ! 

به تاسف تکان  یو سرهم جفت کردم  یرا رو میلبها

 دادم

خودم  یآخرم رو اشتباه گفتم برا ینه! جمله  -

 نیا یتو متاسفم ! تو داداش من یبرا ستمیمتاسف ن

 یها چه توقع بهیمن از غر یزن یحرف ها رو م

 داشته باشم

قدم بلند به طرفم برداشت که در خودم جمع شدم  کی

کوباند و گفت جگاهمی، انگشت اشاره اش را به گ   



مغز کوچولوت فرو کن نیآخه توا -   

کلماتش را با تحکم و با فاصله ادا کرد ی هیبق  

؟ ....دختر یفهم ی! م ی...دختر کیتو ... - ! 

نگاهم کرد نییواز باال به پا ستادیا راست  

بگن ،  زهایهستند تا چ یزکیچ دنیمردم منتظر د -

 مهیداره ! ملکا خاله فه لمونیرخنه تو فام نیملکا آبت

 یفهم یرو م نای! ا نهیآبت یدر زن  من و زن عموما

 ی؟ ملکا تو نم یشناس یملکا ! ملکا تو خاله رو نم

مرد هر چه قدر هم رزل  کیما  یتو جامعه  یدون

! هرچه قدر هم پاک !   تردخ کیتهمت به  کیو  ادیب

شه ؟ یم یبزنه ! نگاه مردم به اون دختر چه نگاه  

ضرب  تیوجد تیاش از عصبان یشانیپ یها رگ

 رونیگرفته بود و با افسوس کلمات را از دهانش ب

راند یم  

هم که بگذره و فرهنگ کشورمون  گهیصدسال د -

چشم  کیدختر به  کیکنه بازم به  رییباز هم که  تغ



تهمت زدن به  یکنن و زبونشون برا ینگاه م گهید

مثل تو  بازم درازه یکی  ... 

اتاق  مامان ترسان خودش را به درون کدفعهی

  انداخت

رو  مارستانیشده ؟ صداتون تمام ب ی؟ چ هیچ -

 ! برداشته

اتاق ، هم افتاد که در  گرید ماریچشمم به دوب وتازه

بودند و حتما چه  نیمن و ام یینمایس لمیف دنیحال د

گفتند ینم شانیآشناها یاز ما برا ییداستان ها  . 

 نکهیانداختم ، از ا نییو سرم را پا دمیکش خجالت

شدم ،  مانیتلخمان بودند پش یشاهد مکالمه  یسانک

قرار داد که  رمیتحت تاث نیابروان ام یگره ها نقدریا

پروا سخن گفته بودم یب  . 

افکارش جا افتاده بود  یهم انگار تازه دوهزار نیام

 ستادهیو ساکت ا ریچون او هم چون من سر به ز

 .بود



خورد یتکان مختصر شیلبها فقط  

خاله  یکالنتر یجلو یول میکن تیشکا میما رفت -

و مادر  ونیگر یبا چشمها بایبا توپ پر و فر مهیفه

 یگم چ یبودند ، بهت نم ستادهیا نیبا آه و نفر نیآبت

گم حرفهاشون چقدر ما رو  یبه ما گفتن ، بهت نم

 میگم هم از دوست دشنه خورد یسوزوند، بهت نم

میبد تیرضا میشدگم مجبور  یهم از دشمن ! فقط م  

اتاق قدم برداشت که  رونیقدم به طرف ب کی و

 یریو همانطور پشت به من با لحن تلخ و دلگ ستادیا

 گفت

به بابا نگو !  یرو که به من زد ییملکا حرفها -

حالش خرابه یلیخ  ! 

ادامه داد و پشت در  رشیبه مس شیدوباره قدم ها و

 .اتاق گم شد

در ها آتشم زد ، بغض کرده رو به صورت  ندانسته

دمیهم مامان نال  



 هیثان کی گهیمنو مرخص کنن د دیبگ دیمامان بر -

مونم ینم نجایهم ا گهید ی .... 

، فقط  نمیرو بب انینظر شا کیخواست فقط  یم دلم

نظر کی .... 

و من هم  دیکش یرا آرام مامان به تنم م میها لباس

مامان قفل نم نم  ی، چشمها ختمیر یآهسته اشک م

 آسمان نگاهم شد

چرا مثل  نمیخب چته تو دختر ؟ دردت رو بگو بب -

؟ یزیر یابر بهار اشک م   

 یدلم را برا یعاشقانه  یخواست زمزمه ها یم دلم

من و او  نیحائل ب ایاما ح زمیبر رهیدا یمامان رو

 .شده بود

سرم مرتب کرد و لب زد یام را رو یروسر   

دم  یرو بهت اجازه م کدفعهی نیدختر مادر ! هم -

و  یخط قرمزه فراتر بذار یپات رو از هرچ

یگذره رو برام بگ یدلت م یکه تو یزیاونچ   



در جا خشک شدند و به صورت مامان  میها اشک

شدم رهیکرده بود؛ خ نیزم که نگاهش را وقف  . 

 یحالم خراب است که مامان پا رو نقدریا یعنی

 امدیکه در ن میگذارد ، صدا یقانون و ضوابطش م

 دوباره به سخن آمد

نشدم مونیتا پش االید   -  ! 

که مرز  دمید یجرات را در خودم نم نیهم ا باز

 یراحت نیشکل گرفته بود را به ا نمانیکه ب ییایح

که  یتکان خورد و هنگام میقط اول لب هابشکنم ، ف

نشست با کلمه  میچشمها یمامان رو ینگاه دستور

کردند لب  یکه انگار از دهانم به حلقم فرار م ییها

 گشودم

  فقط....فقط ....فقط -

اش ؟ هیاوف حب فقط فقط خورده ! خب بق -  

، خوب شد آن  دیباال پر میبلندش ابروها یصدا از

 یص شده بودند ، نگاهم روقبل من مرخ ضیدومر

 رگ متورم دستم خم شد



نه ؟ ایسالمه  نمیبب میبر قهیدق کیفقط  -  

دل افسار  یاش را داده بود ول یخبر سالمت بایشک

کرد حاال به  یرا طلب م دارشیام بد جور د ختهیگس

اش یسالمت دنیفهم یبهانه   .... 

را  یزیشد ، چ رهیلرزانم خ یمردمکها یتو مامان

را  نشیریکرد ، لب ز یش آن ها جستجو ملرز نیب

نگاهش کرد یوتفکر را چاشن دیدندان ها کش نیب  

منظورت همون پسره که به خاطر تو چاقو خورده  -

؟ ستیکه ن  

منظورم خود الکردارش بود ، خود  خود  قایدق چرا

 یرنگ اهیشهر س شیچشمها ی! همان که تو رتشیباغ

یاهیداشت قشنگ تر از هر س  !  

دلم به افسونش گرفتار شده بود که یوا  ... 

مقدمه گرفتارش شده بودم یکه چه ب یوا  .... 

نکرده بودم که  دییهنوز حرف مامان را تا من

تلخ و بلند شد شیخودش صدا   



به پا  یشر کیملکا  اسمش رو هم نبر! به خدا  -

از صبح صد دفعه به من  نیدختر ! محمد ام یکن یم

یگربه ها یکرده که حت هیتوص  ..... 

پشت بوم تو  یباال یگربه ها یتوجه کن ! حت خوب

 یگ یپسره هم به هم نگاه نکنن ، بعدا تو م نیو ا

احوال جناب با مرام میبگ ادتشیع میبر  !  

من چپ افتاده  انیبا شا نیدرد داشت ، چرا ام دلم

کرده بود که خار چشمان  یبود مگر چه کار ناثواب

 .گل برادرم شده بود

دمیر نالوا اعتراض   

نجات  یانصافه اون جونش رو برا نیآخه مامان ا -

؟ میهم نر دنشید کیمن وسط انداخته اونوقت ما    

قدم زد ، آهسته و  میشهر چشمها یدوباره تو مامان

 بایمخلوط با ترس و تقر یلب با لحن ریکاوشگر و ز

 در حد لب زدن گفت



 یجنگ جهان دیباشه که با دهیخدا کنه دلت نسر -

رو شاهد باشم دوم  .... 

بلند  یو بعد با صدا دمیآرامش را شن یصدا ومن

گفت یتر   

ارمی، خبرش رو برات م دنشیرم د یخودم م -  ! 

کوباندم و  نیو پا زم دمیخز نییتخت پا یرو از

 باالتماس گفتم

کنم یمامان ! خواهش م -  !  

 یکرد ،حق با زمزمه  قی، کالمش را تصد نگاهش

سر  انین در باتالق عشق شابود ،  دل م شیلبها

 . خورده بود

به افسوس تکان دادو نفسش را با ضرب  یسر

   خارج کرد

ببر  کیمثل  نی! ملکا ام هیثان کیملکا فقط  -

با دلش مدارا کن تا آروم بشه !  کمیشده !  یزخم

بگذرونه ریفقط خداکنه خداخودش به خ  ..... 



نگذاشتم   یموافقت مامان قنج رفت ول نیاز ا دلم

 میلب ها یتجاوز کند و رو شتریلبخندم از نگاهم ب

کاشتم یصورت مامان بوسه ا یجوالن بدهد و رو  . 

ل مامان که تنم صاف کردم و دنبا یرا تو میها لباس

کرد راه  یمن را با خود حمل م لیاز وسا یساک

 . افتادم

گفت یبا لبخند گشاد یپوش دیسف یپرستار  

دخترتون مرخص شدن یبه به به سالمت -   

و جوابش را بدهد که من  ستدیقصد کرد با مامان

و مامان متعجب و در حال راه  دمیدستش را کش

 رفتن گفت

خونه میر یم میآره الحمدلله دار -  !  

دیبه من غر و   

رو به دستم نزن تیمارستانیب یملکا اون دستا -  ! 



رفته بود  ادشیکردم ،  شیو رها دمیخند زیر ومن

بودمش ، و دوباره با تن  دهیبوس شیپ قهیچند دق

ادامه داد شیشاک یصدا  

هنوز رد بوس آبدارت رو صورتم مثل خوره به  -

ندازه یروحم داره خش م  !  

بازگو کردنش گذشته  ریه بود فقط از خنرفت ادشی نه

دیبود که حاال زحمتش را کش . 

 نیطن مارستانیو ساکت ب دیسالن سف یتو مانیها قدم

راهمان قد  یجلو ژهیو یداشت تا بخش مراقبت ها

 میعلم کرد ، قلبم پر ضرب تپش گرفته بود و پاها

معترف  یداد  که صدا یکند به حرکت ادامه م

زوم کرد شیلبها و چشمها یمامان نگاهم را رو  

رفتم  روزیو د اوردیراستش ملکا من دلم طاقت ن -

دمشید شهیاز پشت ش  ! 

دانستم مامان پشت ظاهر پر قانونش باطن  یم

دارد یمهربان و دلسوز . 



مادرش ،  یمنم مادرم ،  خودم رو گذاشتم جا -

سر جوون مردم آورده ییچه بال دهیند ریخ نیآبت  !  

دهیند ریخ نیلعنتت کند آبت خدا  !  

را  انیمامان ترس از اوضاع خراب شا یحرفها

دواند و فقط زنده بودنش تبر شد و  شهیدلم ر یتو

ترس هارا از بن  زد نیا ی شهیر  . 

زمان  نیشرح بده که در ا میرا برا میحال  ناج مامان

قاتلم شده شیبرا یو دلواپس ادیو مکان،   . 

زدسد  مانیمالقات ممنوع رو برو ی کلمه   

اتاق مراقبت  یها شهیملکا من از پشت ش ایب -

دمشید  ! 

زدم ،  یمثل مسخ شده ها دنبال مامان قدم م من

خواست بو بکشم و  یرفت ، دلم م یهرکجا که م

 یشامه ام را پر کند ، ول انیشا ظیعطر تند وغل

کننده  یو مواد ضد عفون ندهیشو یکه فقط بو غیدر



ند چند قدم که جلو راه انداخته بود الیدر سرم واو

 رفت گفتم

مامان ؟ شیاز کجا شناخت -  

اتاق مراقبت  لیبزرگ و طو ی شهیپشت ش بایتقر

و مامان انگشت اشاره باال  میبود دهیرس ژهیو یها

  برد

یساالر انیسر تختش نوشته ، شا یخب باال -  .... 

من نگاه کرد به  

بوده ، درسته ؟ نیگفت اسمش هم سهیاون پل -  

به  یتا سر انگشت مامان پل زد و  سرنگاهم  ومن

زرد  یحرفش تکان دادم و همزمان چهره  دییتا

تخت اتاق با اون همه  نیاول یکه رو انیرنگ شا

 یدستگاه وصل به بدنش به خواب رفته بود؛ تو

که تابه حال  ینقش نیشد ، پر درد تر ینقاش یچشمها

قلم زده بود ینقاش  . 



 یدلم با خنجر یتو یوضع ، کس نیبا ا دنشیاز د 

همان  نیرفت ، ا میخش انداخت و رمق از پاها

 واریقد علم کرده بود ود نیاست که مقابل آبت یانیشا

من شده بود ؟ یدفاع   

شده رانیو وارید نیبد  ا چه  ! 

در وجودم شد و  به  یافتنیتعادل حس ن یا لحظه

 هیمن و او خودم را تک نیسرد و مرزبان ب ی شهیش

 . دادم

را  شیداشت ولوم صدا یکه سع یحال در مامان

  کنترل کند وحشت زده گفت

خدا ! ملکا مادر چکارت شد ؟ ای -  

را گرفت میبازو ریز و ..... 

قهرمان  نی، ا نمیرا در آن حال بب انیخواستم شا ینم

 ! من نبود

جمله گفتم کی فقط  

ببر نجایمامان منو از ا -  .... 



را تار  دمیکه د ییداده به مامان از راهرو هیوتک

میکرده بود گذشت . 

 

 

 

که اولش  یدر سرنوشتم گذشت ، دوماه اهیماه  س دو

از  یخبر یگذشت و بعدش به ب سیپل یبه پازپرس

کرد دایخانه ادامه پ یشدنم تو دیبعو تا ت انیشا  . 

شناختم  یکه من م ینیصدوهشتاد درجه با ام نیام

 میرو یفرق کرده بود و مثل زندانبان همه جا جلو

بر من  یریبه سختگ زیشد و بابا را ن یسبز م

کرد یم کیتحر  !  

انجام داده بودم که مستحق  ینابخشودن یگناه انگار

مجازات ها شده بودم نیا . 

امان از ترس قلب ناراحت بابا فقط به سکوت و م و

کرد یصبر دعوتم م . 



ممنوع شده  نیبود که دانشگاهم به اجبار ام دوماه

 .بود

هم  میهمان گوش یعنی رونیبا ب میو تنها راه ارتباط 

داده شده بود، در دست  لیبه بابا تحو سیکه توسط پل

و  الیبابا ضبط شده بود و من مانده بودم و فکر و خ

و حضور نحصش  نیو تف ولعنت به آبت یافسردگ

میدر زندگ  ..... 

 

 

و مثال در حال  مینشسته بود ییرایپذ یتو همه

 نی، واما من خسته از ا میبود ونیزیتلو یتماشا

که ناروا برمن وارد شده بود  یسکوت ها و ظلم

گره کور را باالخره  نیافکارم غرق بودم تا ا یتو

میبگشا یکجوری  . 

! زندان گوآنتوناما که  یریجون بگ کمی بخور ، -

یبغ کرد ینجوریکه ا یستین  ... 



و خوش  دهیکش یو چشمها وهیتا ظرف م نگاهم

روزها بدجور ازشان دلخور بودم  نیکه ا نیرنگ ام

 حرکت کرد و ظرف را با دست پس زدم

خورم ینم -  ! 

 نیمامان و بابا هم زوم من بود ، ام یچشم ریز نگاه

جا کرد و دستش را دور شانه ام  کنارم خودش را

 انداخت

 ایدن نیتو ا یبه جان خودت که برام از هرکس -

 یرو تنها به خاطر آرامش تو م نکارایا زترهیعز

میکن  . 

کردم و  دشید یروانه  یچشم نگاه کج یگوشه  از

زدم یکمرنگ شخندین  . 

لب زد دوباره  

؟ یملکا ! حرفهام رو باور ندار -  

 شتری، شانه ام را ب زمیبرخ میکردم که از جا قصد

 در دستان مردانه اش فشرد



 ی افهیق نیملکا حرف بزن ! دق کردم بس که ا -

دمیبدون صدات رو د  .... 

صورتم را به طرفش گرداندم ، حاال مامان و  تمام

کردند ،  ینگاه م یبابا واضح مرا بدون حواسپرت

 چیسکوت به نفع ه نیزدم ا یباالخره حرفم را م دیبا

 کداممان نبود

من حرف بزنم ؟  یخوا یحرف بزنم ؟ تو م -

خواهر  یکردم نگفت کوتیدوماهه من زبونم رو با

برادرانه  یشده امروز حس ها یمن حرف بزن ! چ

دهیکش ریات آژ  !  

ملکا یانصاف یب -  !  

 تیانصافم ، نه که من تو خونه زندان یآره من ب -

م ، نه که کردم ، نه که من بابا را برضدت کوک کرد

نگفته ات رو دلت  یمن ُمهر رو لبات زدم که حرفها

انصافم یبمونه  ! آره خب من ب !  



به تکرار دوباره داشت ؟ به  اجیاحت یچه حرف -

نظر من صحبت کردن در مورد اون روز فقط شور 

کرد یگندش خفه مون م یدادن کثافط بود که بو ! 

و  نگاهم کردم ریرو مورد اصابت ت نیآلود ام غضب

 زبان به استهزا گشودم

 نیکرده بودم ؟ از ا ی! مگه چه خبط نیام -

ناموستون رو  یکه چشم بسته فقط صدا رتتونیغ

کرده  یچه غلط نیآبت یدی! نفهم زارمیب دیکن یخفه م

 یدیماجرا از کجا جوونه زد ، نفهم نیا یدی، نفهم

 تیرضا دیبود فقط رفت یک یخطاکار اون روز کوفت

من  ی دهل گنده هم به دهن صاحب مرقف کیو  دیداد

دیزد  !  

گرفتم ینفس   

من المصب مجرم شدم و مجازات هم شدم دوماه  -

براش جون کنده بودم  نقدریاز درس و دانشگاهم که ا

بدبخت که جون و  ی،  افتادم ! که نه کنه اون ساالر

نمیوقت بب کیخواهرت رو نجات داده رو  تیثیح  ! 



صورت برافروخته اش  یکنارش برخاستم و تو از

دندان  یزل زدم ، فکش قفل شده بود و داشت عصب

دییسا یهم م یرو  

کالهت رو بزار سر زانوت برادر من کمی -  !  

به بابا کردم رو  

با شما هم هستم بابا ! واقعا من از بابا و برادر  -

رو انتظار نداشتم ،  یعکس العمل نیام همچ دهیفهم

و  دهیو نپرس نیام شما و دیفقط دل به دل هم داد

 دیو اجرا هم کرد دیو حکم داد دیشد یندونسته ، قاض

ماجرا !  نیآدم ا نیگناه تر ی؟ به ب یاونم نسبت به ک

از چشمهاتون هم  دیگفت ینسبت به دخترتون که م

دیبهش اعتماد دار شتریب   

به آرامش دعوتم کرد مامان  

زمیملکا مادر آروم تر عز -   

هوا تکان داد و گفت یبابا دستش را تو اما  

  ولش کن خانم بزار حرفهاش رو بزنه -



رو به من کرد و   

رو برامون بگو ! تو راست  یبابا و همه چ نیبش -

میمتر نکرده دوخت یگ یم  ! 

آرامم کرد و دوباره کنار دست   یو کالم بابا کم لحن

که با ابروان در هم فرو رفته در حال تفکر  نیام

 . بود، نشستم

 دیدانستم از کجا با یفتند حرف بزن نمکه گ حاال

کرد تمیشروع کنم که بابا هدا  

 نهیکه تو س ییدختر بابا ، از اول ماجرا گهیبگو د -

برامون بگو یکرد یات مخف  .... 

اش رابا استرس   وهیم یبه مامان که پوستها ینگاه

زل زده بود  یقال یکرد و آشفته به گل ها یم زیر

مجهول  نیا دیر کردم ، باکردم و لبم را با زبان ت

گرداب داشت خودم را هالک  نیشد ، ا یمعلوم م

ام  یاز دستگاه صوت یکالم نکهیکرد ، قبل از ا یم

را به دست گرفت  ونیزیخارج شود ، بابا کنترل تلو

داد فریک یو آن را به خاموش .... 



آن گاه همه به من چشم دوختند و من به ظرف  و

آورده بود میبرا نیکه ام یا وهیم  

شروع شد نیام یراستش .....از مجلس داماد -   

را  نیام ی رهینگاه خ یول اوردمیرا باال ن سرم

ادامه دادم یمتوجه شدم و با آه  

ها بود  هیو دادن هد یسر همه گرم عروس یوقت -

 یبرا یدست منو گرفت و الفاظ زشت یلعنت نیآبت

  صدا کردنم به زبون آورد

مکث کردم یکم  

 یکار به جاها دیبود شا دهینرس مهیاگه خاله فهم -

حرفهاش  ی، هرچند که خاله هم تو دیرس یم کیبار

نقشه ها داشت نیمنو آبت یبرا  ... 

با ضرب قرار  شیدندان ها ریمادر ز نیریز لب

گرفت و به بابا که نظر انداختم با حواس جمع نگاهم 

ادامه  ینکردن حالت صورتش برا رییکرد ، تغ یم

دهانم  یکرد و دوباره زبان تو قمیتشو میدادن حرفها

 به چرخش در آمد



آقا شدم  یبعد که مجبور به مالقات اجبار یدفعه  -

داده  یو منفر شیبود که جواب خواستگار یوقت

وقت  کیرو وادار کرده بود که  نیو ام میبود

که سر به  نیبده و به ام بیمالقات با من براش ترت

 یانداخته بود نگاه کردم و آب دهانم را با سخت ریز

 قورت دادم و لب زدم

 گهید یکرد ، دفعه  دمیداد و تهد امیبعدش بهم پ -

شما  نیبود که ماش یجلوم سبز شد روز نیکه آبت یا

 ادیقرار بود ب نیهر دو پنچل شده بود و ام نیو ام

داد و با  راژیدانشگاه و یجلو نیدنبالم و به جاش آبت

گناه تصادف کرد که  یب یپسر بچه  کیبه  نیماش

نکرده مرد و من  یا خدایزنده موند  دمینفهم یحت

به خونه اومدم بازم بهم  نیاونروز داغون با ام

 کیه اگه حرف بزنم کرد ک دمیزد و تهد امکیپ

ارهیسرم در م ییبال  .... 

تنگم را فوت کردم نفس  



داد و  زیدآمیتهد امیهم دوباره بهم پ یاون روز لعنت -

 یرفته بودم تو  نیام دتولدیخر یبعدش که من برا

آورد و خواست  رمیتنها گ یکوچه  کی

 ........خواست

قاصر بود ، نگاه  نیآبت فیاز گفتن قصد کث زبانم

 مهین یپلک ها نیرنگ شفقت گرفته بود و از ب نیام

 دیکرد ، شا یاحساس خاص نگاهم م کیبازش با 

 ادیتولدش را به  یهمه شلوغ نیا نیدر ب نکهیاز ا

افتاده بود انیبه غل شیداشتم ، احساس ها . 

دینگذاشت جمله ام تمام شود و پرس بابا  

ماجرا بود بابا ؟ یکجا یساالر انیشا نیا -  

و برنده  زیبودم که حاال ت نیام یچشمها ریدرگ هنوز

به  کبارهیبه من دوخته شده بود و قلب من که به 

اسمش  دنیتنگ شده بود و شن شیتپش افتاد ، دلم برا

قلب خسته ام را به تالطم انداخته بود ، نفسم کم 

سوء تفاهمات را  دیآمد ، اما با یآورده بود و باال نم



بود  یحام کیفقط  یاالرس انیکردم شا یرفع م

  ! وبس

 ی، قطره اشک دیچسب یبرچسب ها به او نم نیا

و گونه ام را  دیبار یسماجت کرد واز سر دلتنگ

 نمناک کرد ، آهسته کلمات را در هوا پراکنده کردم

بود بابا یحام کیفقط  -  !  

مبل نشست ، با  یدسته  یکه رو نیمحکم ام مشت

دمیپر میترس از جا   

د کردبا خشم صدا بلن بابا  

! آروم نیام -  .... 

بلند شد و طول  شیگفت و از جا یال اله اال اله نیام

اش متر کرد یعصب یاتاق را با قدم ها   

لحن بابا با آرامش دلم را رام کرد و  

گه  یم نیکن چرا ام فیخب بابا برام تعر -

اونم بوده یتو بود ییهرجا   



جمع شده و تلخ دهانم را با زور  یآب ها دوباره

انداختم و  نیخشمگ ن  ینظر به ام کیرت دادم و به قو

 یدر پ یبندم را پ مین یزود نگاه گرفتم ، نفس ها

کنم انیرا ب اتمیدادم تا بتوانم دفاع یم رونیب  

 ییاونجا شهیچرا هم دمیراستش بابا خودم هم نفهم -

من شاهد  یوقت یداشتم ، بود ! ول اجیکه به کمک احت

 ی، وقت دیدم به دادم رسبو نیآبت ی انهیتصادف وحش

منم بشکنه بود و ازم دفاع  میخواست حر یم نیآبت

 یبه خاطر من چاقو خورد که من لطمه ا یکرد حت

، بابا نمینب  ! .... 

با هم گره خورد نگاهمان  

افتاده بودم واقعا  نیآبت یکه تو تله  یاون لحظه ا -

 تیو ازم حما دیاونجا بود نیدوست داشتم شما و ام

خواستم که  یرو م یکی، من  دینبود یول دیکرد یم

 سپر نهیبرام س یو اون موقع ساالر رمیپشتش پناه بگ

من بود بهش پناه  ریغ یهر کس دیکن یکرد ، فکر نم

؟ اوردیم ... 



دیوسط حرفم پر نیام   

شده قهیبگو که با منم دست به  -  !  

زل زدم یعسل زیم ی هینگاهش نکردم و به پا گرید  

یتو هم مزاحم من خب فکر کرد -  ! 

کرد که باعث شد زوم  یصدا دار یتک خنده  بابا

وتفکر و ترس با  تیعصبان گریصورتش شوم ، د

 انیشا تیچهره اش همراه نبود ، انگار از شخص

  خوشش آمده بود

ازش ؟ یخورد ای شیحاال زد -  

را دگرگون کرد طیشاد کالم بابا جو مح لحن  

معترض اسم بابا را صدا زد نیام  

 ! بابا -

 نیلبخندش را از کنار لبش جمع کرد و به ام بابا

 گفت

جان چند کالم حرف مهم دارم نیام نیبش ایب -   



باالخره دست از رژه اش برداشت و نشست  نیوام

 ینفره  کیمبل  یالبته نه کنار دست من بلکه رو

ونیزیتلو یروبرو  ! 

بم و  یصاف کرد و با صدا ییگلو یبا سرفه ا بابا

مخاطبش باشد  یفرد خاص نکهیاش بدون ا مردانه

 گفت

ملکا زنگ  یپسره مدام به گوش نیچند روزه که ا -

زنه یم  !  

سوال  یحل معادله  یچهار تا شد و در پ میچشمها

 بابا بودم

  کدام پسره ؟ 

؟ انیشا ای نیآبت .... 

دیپرس نیپنهان ذهنم را ام سوال  

ن؟یآبت -  

تکان داد و گفت نیسرش را به طرف بابا  

که هنوز بازداشتگاهه نیآبت -  !  



من پرسا شدم ندفعهیا  

؟ دینداد تیبازداشتگاه ؟ مگه شما رضا -  

نگاهم کرد بابا  

 نیهم هم شیکیته ، داش یخصوص یچند تا شاک -

بوده یساالر انیشا  ! 

را  میلبم به خنده کش آمد و زود لب ها اریاخت یب

نشنود گفتم یکه کس یلب طور ریجمع کردم وز   

پسر رتتیبه غ نیآفر - ! 

که روبه من  دیاز مزمه ام شن یزیچ نیام ایگو یول

دیو خطاب به من غر  

 !کوفت -

ه زدمو خودم را به آن را دیباال پر میابروها  . 

را صدا زد نیدوباره ام بابا   

نیام -  !  



با خشم  نگاه کشدارش را از من گرفت و  نیام و

لب غر زد ریز . 

گرفت و ادامه داد یبابا دم   

 انیآقا شا نی، اصل مطلب من ا دیرو ول کن نیآبت -

هیساالر  ! 

 یم یو دشمن نهیاز ک ریغ ییزهاینگاه بابا چ رنگ

 یکه نه به حروف ها گفت ، تمام حواسم به کلمه

آمده از دهان بابا جمع شده بود رونیشده و ب یهج  ! 

بابا داشت ؟ یبرا یمطلب تیچه اصل یساالر انیشا   

انداخت یبابا نفسم را به شماره م یصدا تن  

ملکا زنگ زده یبه گوش یده ، دوازده بار بایتقر -  

.... 

 دیگفت یجواب حرفتون نباشه غلط کرده ! به من م -

کردم یو خورد مفکش ر  ! 

 مین شیبود که سر جا تیپر از عصبان نیام دوباره

شده بود و کالم بابا رو پاره کرد زیخ . 



دیبا صالبت توپ نیبابا تمام شد و رو به ام صبر  

 نیلحطه دندون به جگر بزار و ا کی!  نیام -

 هیگل حرف من چ نیرو ول کن ! بب تیالک یتعصبا

 ! مرد مومن

 رونیجمع شده اش نفسش رو ب یلبها نیاز ب نیام

مبلش ولو کرد  یگفت و خودش رو رو یداد و چشم

داد ریمس رییبه صورت من تغ نیو بابا نگاهش از ام  

ختم نشده یفقط مکالمه مون به تماس تلفن -  ..... 

ضربان گرفته بود قلبم  

و باهاش اختالط کردم دمشید یمن دوبار حضور -   

شد یدهان بابا کنده نم یاز رو نگاهم   

هیرتیجوون جنم دار و با غ -  !  

دانم چرا صورت من گل انداخت و نگاهم از  ینم

شد؟ دهیبر میروبرو ریتصو  

 ادیشب بهش اجازه بدم ب کیاز من خواسته  -

 ... منزلمون



خواست اعتراض کند که دست بابا به عالمت  نیام

متوقف شد شیدر جا نیصبر ! باال رفت و ام . 

کرده یستگارملکا رو از من خوا -  ! 

قلب عاشقم که  یحوال ییو جا امدینفسم باال ن گرید

نواخت سکون کرد یم غیدر یب  !  

 ییصدا چیدر سکوت فرو رفت و ه ایدن یا لحظه

اطرافم را نشکست یفضا  ! 

از خال  یخشک خشک شده بود و در حجم دهانم

 ! شناور شده بودم

کرده بود ی! از من خواستگار انیشا ! 

؟ انیو شا من  

شد یسبز م میرو یکه جلو یپسر طلبکار همان  ! 

دیمرحله کش نیچه زود به ا مانییآشنا روند ..... 

ختیرا از هم گس میبابا فکرها یصدا   



ملکا بابا ؟ من با مامانت مشورت کردم ، فقط نظر  -

؟ ادی! بگم ب میبشنو دیرو با نیتو و ام  

کرد ؟ یآمدنش از من سوال م یخدا ! بابا برا ای   

هم من که در لحظه الل شده بودم آن ! 

 یمورد خاص نظر دختر را نم نیدر ا میمثل قد کاش

 یو طبق صالح خودشان به خانه راهش م دندیپرس

 .... دادند

به من زل زده بود تا شاهد  یهم چهار چشم نیام

جواب دادنم باشد یصحنه  ... 

 یا مهینداشت تا قورت دهم نفس نصفه و ن یآب دهانم

 یم رونیب میکه از گونه ها یبا حرارت چاق کردم و

را با زحمت تکان دادم میزد ، لب ها  

بگم....بابا یمن....من....چ -  ! 

 یم یکرده بود و مامان لبخند محو زیچشم ر نیام

مقابل مامان  شیوقت ها پ یلیخ مییزد ، تشت رسوا

شده بود نیپخش زم . 



دیکلمات را به رخم کش یبانیبا حس پشت بابا  

جا که در توانم باشه پشتت هستم دخترم ، تا هر -

 یقرار کی یندار یفقط بگو اگه با اومدنش مخالفت

  ! باهاش بذارم

کلمات سردر گم بودم نیب هنوز  

ی....چ یعنیمن .... - ... 

شدم و عزمم  رهیبا نفوذ بابا خ یصورت و چشمها به

جزم کردم انیمجوز ورود شا یرا برا   

ندارم ینه ! مشکل -   

با  نیصورت بابا نقش بست ، ام یه که روخند رد

بلند شد و اعتراضش را با کلمات  شیضرب از جا

 نثارم کرد

نخود مغز یدختره  - ..... 

به طرف اتاقش راه کج کرد یعصب یبا قدم ها و . 



اطرافمان را پر کرده  یفضا ییها قهیکه دق یسکوت

؛  دیلرز یبابا م بیمن که در ج یگوش یبود با صدا

 .شکسته شد

دستان بابا  یمن بود که تو یبه اسارت رفته  یگوش

شد  دهیکش یگوش یداد ، نگاه بابا که رو یجوالن م

فت ، خوش فرمش نقش گر یلبها یرو زیلبخندش ن

نگاهش تا صورت من باال آمد و بعد تماس را وصل 

 کرد

تو بود ریسالم پسرم ! برعکس االن ذکر خ -  .... 

و احساس  ختیبود ، قلبم ر انیدوباره شا یعنی

بطن قلبم را قرا گرفت یبیعج  . 

کرد ؟ یبه دست آوردن من سماجت م یبرا  

یا یسماجت دوست داشتن چه  ! 

 کی، قبول کردن من با بچه ها صحبت کردم  -

خونمون یاریب فیروز تشر  .... 



از پشت خط چه گفت که لبخند بابا  انیدانم شا ینم

 .فراختر شد

؟ یوقت دار یشما ک -  

بابا هم به لبخندش اضافه  یخنده  یدفعه صدا نیا

 شد

شه مرد مومن ! امروز سه  یاالن که نم نیهم -

 یقدمت رو اریب فیشنبه است ، شب جمعه تشر

 .... چشمام

شده بود و پمپاژ  قیبه خونم تزر جانیه یوا

کردم ،  یاحساس م میرگ ها یوحشتناکش را تو  

به ملکا زنگ  یشه ! تا شب خواستگار ینه نم -

به  یدم هر کار داشت یخودم رو م ینزن ! شماره 

 .... خودم زنگ بزن

در خواست  انیبابا وصل شد ، شا یبه لبها نگاهم

، لبم را به دندان گرفتم ، صحبت با من را داده بود 



آمده ایکند انگار شش ماهه به دن یمراعات نم کمی  

..... 

یبال ، در پناه خدا باش یچشمت ب -  ... 

تماس قطع شد و  . 

تنگ شده بود ، حاال که داشت  شیدلم برا چقدر

 شیگرفت راحت تر دلم برا یشکل م نمانیب یارتباط

ادتریشد و ز یتنگ م ... 

دیرس یبابا وعده کرده بود م که یزودتر شب کاش  

..... 

دخترم تیگوش نیا ایملکا بابا ب -  !  

برخاستم ، با چند قدم خودم  یمبل  به آرام یرو از

را از  یبابا رساندم و گوش یرا به دست دراز شده 

دست من و  نیب ییجا یگرفتم ، نه گوش لیبابا تحو

 .بابا معلق ماند

 یشد، با خنده  دهیبراقش کش یپرسانم به چشمها نگاه

کنار لبش مخاطب قرارم داد حیمل   



رو عوض کن !  یکرد ویاسم طلبکار هم که س نیا -

 ! اسم قحطاست

شدم ، لبم از شدت فشار  کدستیبنا گوش سرخ  تا

به سوزش افتاد ، گردنم تا  شیبه رو میدندان ها

کج و به قول معروف  نییسرحد خودش به طرف پا

بانمیفروبردم در گر دهید  .... 

تماس داشتم انیبود که با شا دهیفهم بابا  

تر هم مگر وجود داشت عیفج نیاز ا ییرسوا   

 یتو دلم جا باز م شتریب یکن یکه م ایح یدون یم -

یکن  .... 

وسط کالمش جا باز کرد مکث  

بزن ،  نیدوستت نسر نیزنگ هم به ا کیبابا !  -

زنگ زد و چرا و  تیمنو کچل کرد از بس به گوش

دیمن پرس اما از  ! 

راه فرار را نشانم داد، با  نیاش بهتر هیبا توص بابا

گفتم و با سرعت و  یدور تند با اجازه ا یکلمات رو



 نینسر یخجلت به طرف اتاقم قدم برداشتم ، شماره 

 یقیرا گرفتم و در را پشت سرم بستم ، نفس عم

به  نیخودم تکان دادم ، نسر یبرا یو سر دمیکش

سالم و  نیمت یلیپشت خط است خبابا  نکهیا الیخ

 یکردو تمام ادبش را در عرضه  یاحوالپرس

 نیکه تا به حال همچ یقرار داد جور میگوشها

نکرده بودم و احساس  تیرا روئ یبا کالس نینسر

نامش را  یاشتباه شماره اش را گرفتم ول دیکردم شا

 دنیصدا زدم ، به محض شن یگوش یتو دیکه با ترد

و دادش گوشم  غیج ین من ، صدانام خودش از زبا

را تا مرز کر شدن کشاند ، وسط صوت بلندش که 

از آن مفهوم نبود ، صدا بلند کردم زیچ چیه  

 نمیدختر ! بب ریلحظه زبون به دهن بگ کیخب  -

 کیو داد  غیهمه ج نی؟ من که از ا یگ یم یچ

یبلغور کرد ینشد که تو چ رمیکلمه هم دست گ  ! 

گرفت ، اگر اخطار  ینفس سکوت کرد و باالخره

آورد یکم م ژنینداده بودمش حتما اکس  



سالم کیعل -   

 کدفعهی یچ یسالم ، تو دختر برا کیزهر مار عل -

ما دلواپست  یوقت نگ کی؟  یش یم بیتو افق غ

رو  نی! خر از تو با احساس تره ، ما رو بب میش یم

مینوشت یادگاری یک وارید  .... 

 چاریح قصد داشت لتا خودصب دمیحرفش پر وسط

 بارم کند

با آب وتابت ،  یبگم ممنون از احوالپرس دیاول با -

چه  یدون ینگو نگو که نم نینسر یبعدشم.... آ

سرم اومد ییبالها  

تخت خودم را پرت کردم یرو  

زایچ نیو از ا یبابات گفت حال ندار -  .... 

مکث کرد یکم  

سرت اومده که بابات بهم نگفته ییچه بال -  ! 

اش بود تا مالقات جناب  قهیدق کیکار  یحال یب -

رفتم و برگشتم لیعزرائ   



نگران شد شیصدا  

چه مرگت شده بود قلبم تو دهنم اومد نمیخب بنال بب -   

عادت کرده بودم  بشیو غر بیعج یها یدلواپس به

کرد  یکه حواله ام م یاز الفاظ یناراحت ی، به جا

نشاندم میلبها یرو یلبخند  

خواست بدزدم یم نی! آبتبابا یچیه -   

فوران کرد شیاز صدا تعجب  

 یم  یبگوچه غلط گهید کباری؟!  نیجان نسر -

 ! خواست بکنه

لرزاند ، بعد از دوماه  یآن روز هم تنم را م ادی

آن روز رابه  یبار بود که حادثه  نیاول نیا یخاموش

آوردم یزبان م . 

ن نبود اال یساالر انی، اگه شا نیآره به جان نسر -

 یحوادث روزنامه ها م یعکسم رو تو صفحه  دیبا

یدید  ... 



؟ اون نجاتت داد ؟ .....اَه ملکا  یساالر انیشا -

خواسته به  یم یچه خاک نمیدرست صحبت کن بب

 ! سرت بشه

یکن ینم یکالم آدم وار دلواپس کیکوفت !  -  !  

گرفتم ینفس  

راپورتش رو سیبه پل نکهیا یبرا نیآبت - .... 

 یراپورتش رو ندم م سیبه پل نکهیا یبرا نیآبت -

دونم چه  ی، حاال واقعا نم رهیخواست حالم رو بگ

 ازم یساالر انیشا یول ارهیخواست سرم ب یم ییبال

به خاطرم چاقو خورد یدفاع کرد ، حت  .... 

 یذهنم تصور م یرا تو نینسر ریمتح یچشمها

  کردم

یاَه ! دختر تو چقدر خر شانس -  

زده گفتم رتیح  

داشت؟ یماجرا خر شانس نیا یاالن کجا -  

ناله وار شد شیصدا  



نفر نشده تا حاال منو  کی نیخب همه جاش ! بب -

 یب نیآبت نیا دیزدد یمنو م یبدزده ! آخ که کاشک

قهیسل  !  

از تفکراتش تا بنا گوش کش آمد شمین  

آدرست رو بهش بدم ؟  یخوا ی! م وونهید -

اوم....فقط االن بازداشتگاهه ، بزار بابا جونش به 

ام رو  ژهیو ی هیبعد توص رونیب ارشیسند ب دیق

کنم یم مینسبت به تو بهش تقد   

میدیخند وهردو  

 

 

زود یلیخ .... 

که نه زود یلیخ  !  

بابا فرا  یشنهادیپ یتا شب جمعه  دیبه لبم رس جانم

 یدلم جا نداشت و حال دگرگون ی، دلم تو دیرس

دوران دبستان بودم که  یداشتم درست مثل روزها



 یقرار بود اردو ببرنمان ، همان جور ب شیفردا

خط  کج و  کیقرار ، همان جور پر تپش و البته  با 

 ردفت یتو بیعج یمعوج ، دلشوره و شور

قلبم یاحساسات ... 

که  شهیکارها انجام شده بود و مامان مثل هم ی همه

بود و هنوز  دهییهمه جا را سا دیایقرار بود مهمان ب

 یجان خانه را به حال خودشان رها نم یب لیهم وسا

حال  دیبه من نداد شا یکار چیه نباریکرد ، ا

دقلبم آم یها برهیو رحمش به و دیدگرگونم را د  .... 

ام انداختم ،  ییخرما یموها یرا رو یخاکستر شال

 یتر م انیرا نما میشال ، رنگ چشمها یخاکستر

داد ، هر چه  یبه صورتم م یتر بایز یکرد و جلوه 

اما انیآمدن شا یتنفر داشتم برا نیآمدن آبت یبرا  .... 

رگ  لیرا تحم ینرم یفکر کردنش هم زلزله  یحت

کند یساکن قلبم م یها  . 

دل دنیاز ُسر یوا .... 



هم رنگ شالم را از کمد  یروفرش یها کفش

 شانیرها میپاها یو جلو دمیکش رونیاتاقم ب یوارید

 رونیبه طرف ب میو قدم ها دمشانیکردم ، آرام پوش

 ...اتاق عزم سفر کردند

بودند که  بایو فر نیقاب نگاهم ام یتو ریتصو نیاول

 کینزد یمبل دونفره  یهم رو یپهلو به پهلو

 یزدند ، چند روز یآشپزخانه نشسته بودند و گپ م

بود با چند  یهم آفتاب نیام یزندگ یشد که هوا یم

میمال مینس  ... 

سر عقل  بایدل خدا را شکر کردم که باالخره فر در

زدم و نگاهم را با  یآمده و به نگاهشان لبخند محو

دوختم میپا ریخجالت به فرش ز  . 

 یآبرودار بایفر یود و جلواما هنوز دلخور ب نیام

کرد یم . 

که نتوانسته بود مامان را به آتش بس          بابا

کرد تا دل مامان را به  یمتقاعد کند الجرم کمکش م

اوردیدست ب . 



عقربه  یاول نگاهم رو دمیآشپزخانه که رس داخل

آزارم  یتنبل ساعت تاب خورد که بد جور در پ یها

و نفسم  دمیکش ی، پوفداشتند  یسالنه سالنه قدم برم

دادم رونیرا پر حرص ب  . 

دیقدم تند کن یاحساس ها کم یب خب  ! 

ها هم  وهیکه آشپزخانه را برداشته بود، م یچا عطر

ها هم که با  ینیریزدند ، ش یبرق م یزیکه از تم

ظرف نشسته بودند ،  یمامان تو لیبد یب ی قهیسل

نه آمد تا جلوسمان به بزم شاها ینم یفقط اصل کار

 ! بدل گردد

و  دمیمخصوص مامان را کنار سماور چ یها فنجان

لم دادم و به  زیپشت م یها یاز صندل یکی یرو

 انیشا شیفکرم پ تیدر نها یشدم ول رهیظرافتشان خ

خورد چیپ . 

 

از جا کنده  کدفعهیزنگ خانه که آالرم داد ،  یصدا

لب به خودم خبر دادم ریشدم و ز  



  باالخره اومد -

را پنهان  میرسوا یزدم و خنده  یزیا گاز رلبم ر و

  کردم ، و خودم را سرزنش کردم

ی! ذوق مرگ نش دهیخواستگار ند یجنبه  یب -  ! 

باز شد و  ییگذشت تا در واحدمان با صدا قهیدق چند

حجم سکوت خانه را پر  یسالم و احوالپرس یصدا

 کرد ، 

 نیقبل ام یرفتنم لنگ شده بود و مثل دفعه  یپا

 میکند ، گوش ها بمیرفتن ترغ رونیم نبود تا به بکنار

 ییرا بشنوم ، آوا شیصداها صدا نیکردم تا ب زیرا ت

اصوات بود لیبد یب یملود میکه برا ! 

هر  صیشده بودم ، حر صیحر نقدریا یاز ک من

انیحالت  شا  !  

 یدرگاه یتو بایفروکش کرد ، فر یکه کم صداها

آمد و به  میبرا یآشپزخانه جلوه کرد ، لب و لوچه ا

موج سرزنش داشت شیطرفم قدم برداشت ، صدا   



که آب از لب و دهن همه براش  ان  یآقا شا نیهم -

 ! کش گرفته

وقفه قورت دادم ، لحن کالمش را  یرا ب میگلو آب

آمد نیسنگ میدوست نداشتم ، برا  !  

او ادامه داد و  

بُته هم که به عمل اومده ! لُک و خنک با  ریاز ز -

یدختر دانشجو بلند شده اومده خواستگار کی  ! 

 یگفت ، همان که با دو کلمه حرف تو یرا م بایشک

خودش باز کرده بود ، دلم  یبرا یقیعم یدلم جا

را بهانه گرفت دنشید . 

 فی؟ واقعا ح یکن یتب ولرز م نیملکا واسه هم  -

ال قبا کیآدم  نیواسه ا ستیتو ن  !  

م را خوانده بود با خال خوش یشده بود فاتحه  موفق

الرحمن جانانه کی  !  

 یزدند ، چا یم رونیاما آرام ب یحرص میها نفس

 یتوجه به او که پشت سرهم فک م یصافکن را ب



درونش  یچا یگذاشتم و کم یفنجان اول یزد رو

کردم ریسراز  

، از جواب ردم  ردیگ یدانستم سوزش از کجا م یم

التش !  یاز پسرعمو انیشا تی! از شکا نیبه آبت

 ....از

افکارم با لحن معترض کالمش جفت پا فرود  وسط

 ....آمد

؟ چرا  یکرد هیا  وا ! ملکا ماست تو دهنت ما -

حرف  واریساعت دارم با د کی؟  ید یجوابم رو نم

زنم ؟ یم  

هم گذاشتم و خودم را به آرامش  یرا رو میپلکها

دستش  نیگذاشتم حاال که آبت یم دیدعوت کردم ، نبا

را تلخ  نمیریحال ش شیرسد ، دختر عمو یبه من نم

  ! کند

 یبودم و لبخند ختهیر یچا هیفنجان ها را ما ی همه

چشمان پر صورتم کردم و با نگاه به  ی مهیضم

 عشوه اش لب زدم



باال  ی؟شانه ا یدیاون مثل معروف رو شن زمیعز -

صورتش تکان دادم یانداخت ، انگشتم را جلو  

!  ادیب نیریش یبه دهن بز دیبانو !علف با بایفر -

شه  نه  یم دهید یاز لنز نگاه من چ انیشا نهیمهم ا

با نون  ای یشما ! گرفت یمحدب چشما یاز عدس

بدم !؟ لیتحو یاضاف  

 یحواله  یحرصش گرفت و هم لبخند زد و مشت هم

کرد میبازو   

 یمن عدس ی! حاال چشمها ایح یب یبز زنگوله پا  -

که به دهنت  یخرزهره ا نیمحدبه ! کوفتت بشه ا

اومده نیریش  ! 

به  میگشاد کرد ، ومن با چشمها میبرا یچشم و

اشاره کردم شیچشمها  

مثل  گهیمحدبه د ینگاه کن عدس نهیتو آ ناهایا -

االن نیهم  !  

میکرد ییصدا یب یهر دو خنده  و  . 



به  یبا نگاه مستاصل دمیچ ینیس یها را که تو یچا

چشم دوختم بایفر  

ها  ییشه تو چا یلرزه ! م یدستام داره م بایفر -

ها  ییکنم و چا یترسم خرابکار ی؟ م یرو ببر

ینیتو س زهیبر ... 

به کمر زد دست   

برم  ! بزک زنگوله پامن ب یتو عروس -  ! 

 یرا به دست ها ینیزدم و ناچار س یخودم دور دور

لرزانم گرفتم و تمام تالشم را کردم که لرزشش 

ها نشود ییباعث لب پَر خوردن چا . 

پشت سرم قدم برداشت بایرفتم و فر من  

تمیبانیپشت یجبهه  یبرو دختر من تو -  ! 

حرص لب زدم با  

 ! کوفت -

دیخند زیاو ر و  . 



 ریکه اصواتش اس ی، سالم دیرس ییرایکه به پذ میپا

خوش  ی  هوا یشده بودند را تو میصوت یتارها نی، ب

 یصدا یآمد ول بایسالم شک یسالن رها کردم ، صدا

نه انیشا  ! 

، همانجا  امدیباال ن گریسرکه بلند کردم ، نفسم د 

 انیمثل خودم ، خشکش زد ،  شا میشش ها نیب

من جلوس کرده بود و پا  یچشمها یدرست روبرو

نگاه دلتنگ  یپا انداخته بود ونگاه براقش تو یرو

 . من قفل شده بود

 

شده بود  یحول وال قوه اال بالله چه شاخ شمشاد ال

خودم یکنم برا یخودش .....نه اصالح م یبرا  ! 

دوست ی  شده بود لعنت ریگ نفس   

ام یداشتن  ! 

به از پشت سرم  بایفر یمصلحت یسرفه  یصدا با

 . خودم برگشتم و نفس رفته ام بازدم شد



انداخت و  ریهم به خودش آمد و سر به ز انیشا

 .جواب سالمم را با آرامش بر لب راند

 یدرست م بایچرخ خورد ، فر ییرایپذ یتو نگاهم

دلم گرفت  یهمراهش نبود ، کم یکس بایگفت جز شک

خواستند که همراهش  یخانواده اش مرا نم یعنی

ند ؟بود امدهین  

را به طرف بابا که بزرگتر مجلس بود  یچا ینیس

 انیمهربانم شد ، شا یسهم بابا یچا نیبردم و اول

 یاو م بینص یفنجان جا نینشسته بود که آخر ییجا

 شد ، 

را برداشت و لب زد ی، فنجان چا دمیرس بایشک به  

؟ یگل یاحوال ماه -  

نشست و نگاه پر حرص  یبه سرخ میگونه ها من

کرد یلب غرولند ریشد ، ز بایشک بیصن انیشا   

 یدلم خواست بگم ماه یکن یمثل شمر نگام م هیچ -

یگل   



 انیشا یبه من که قدم لرزانم به روبرو یچشمک و

بود زد دهیرس  . 

چپش  یپا یراستش را از رو یپا اطیو با احت آرام

 یمعروف خواستگار یبرداشتن چا یبرداشت و برا

  آماده شد

 یفنجان گره خورد و نگاهش تو یبه دسته  دستش

خودش شد یبرا یگره نگاهم ، اصال گره کور  . 

زد که ارتعاشش  یپروا م یب یقلبم به قدر ضربان

کرد ،  یکردم ، اوهم همان جمله را هج یرا حس م  

؟ یگل یاحوال ماه -  

ماه من تا ماه گردون  انیکجا ؟ م نیآن کجا و ا یول

تا آسمان است نیتفاوت از زم .... 

غر زد  یزیر یدوباره با صدا بای، شک دمیگز بل   

که گفتم برزخ شد نویخب منم هم -  ! 



و نگاه ما از هم جدا شد ، خواستم  ینیاز س فنجان

دستم  ینیوسط س یمقدمه دسته گل یراه کج کنم که ب

پر نبض ییفرود آمد و صدا  

گلم یبرا یگل -  

کرد یفکر دل و قلب مرا هم م کاش  ! 

میل رورحم مقاب یب مرد  ! 

داشتم ، تشکر را لب زدم  یدانم چه عکس العمل ینم

نه ؟ ای  

 یچه کردم و چه نکردم را فراموش کردم فقط برا 

به طرف آشپزخانه به پرواز در  دیاینفسم باال ب نکهیا

 آمدم

اول ، دم دوم ، دم سوم دم .... 

تو جا مانده ی! نفسم جا الکردار ..... 

 ینیرها کردم و دسته گل را به ب زیم یرا رو ینیس

گلبرگ  نیهوا ب ژنیام چسباندم ، المصب انگار اکس

داد که  یگل نم یشده بود ، بو یمخف شیگلها یها



عشق ،  یداد ، بو یرا م انیشا طیعطر غل ی....بو

طنتیش یبو  .... 

آبش کردم و در  مهیگذاشتم و تا ن نگیس یتو یگلدان

مراحل دسته گل را هم با خود حمل کردم نیتمام ا . 

عجب  دمانشانیچ یوسرخ رز از تو دیسف یها گل

نفسم  ی ماندهیمن داشتند ، باق یبه چشمها یکشش

گل ها مانده بود ، سخت به آغوش  نیا یتو

دمیکش رونیمامان از خلسه ب یکه صدا دمشانیکش . 

؟ یتو آشپزخانه تحصن کرد یچ یملکا برا -  

 یب گوریبود و مامان ف نگیبه س میشکر رو یاله

،  دیدسته گل ند دنیدرآغوش کش نیرا در ح میآبرو

هول شده کلمات را بلغور کردم و همزمان گلها را 

گلدان جاساز کردم یتو  

 یال رو تو گلدون م، داشتم گ یعنیمن...االن ،  -

 .... ذاشتم



و به طرف مامان برگشتم ، که مامان  دمیکش ینفس و

صورتم گشت یتو هیبا نگاه عاقل اندر سف   

با  یا  ؟! ....من فکر کردم آپلو چهارده هوا کرد -

اومدنت رید نیکالمت و ا یهولزدگ نیا  !  

نشست و مامان  میها ییدمپا یاز خجالت رو نگاهم

 ادامه داد

،  زشته ییرایتو پذ ایود بز -  ! 

را از نظر گذراندم و  میگفتم و لباس ها یمن چشم و

اتاق گذاشتم یقدم تو  . 

نشستن انتخاب  یمبل را برا  نیبدتر یلعنت انیشا

داشته  دیجهات ، د یکه به همه  یکرده بود ، مبل

ییرایوسط پذ قایباشد ، دق  ! 

توانستم  ینگاهش نم ریشد کرد ، از ز یم چه

بدهم یخالجا  ! 

،  میبرا ییشدم مامان جا کیقدم که به جمع نزد چند

کرد یکنار خودش خال  



نیبش نجایا ایملکا جان ب - ! 

من عجب حرف گوش کن شده بودم امشب و  و

به تعارف  مامان پاسخ دادم یدوباره چشم . 

چرا پدر ، مادر  دیبگ یخوا یجان نم انیخب شا -

یایواده مبا خان ی، گفته بود اوردنین فیتشر  

ها را بابا گفت درست مصادف با نشستن من  نیا

راه گرفت انیکنار مامان و نگاهم به طرف شا   

راست نشست و لبش را با زبان تر کردو  شیجا سر

که تکان خورد و آرام و شمرده  دمیرا د شیگلو بیس

 گفت

خواهرمه و بس نیمن هم یخانواده  یهمه  -  !  

دل پر  یرو دیکش غی، ت شیداشت ، صدا بغض

ادامه  شینگذاشت بغض صدا بایشک یاحساسم ، ول

کالمش پنهان  جانیه نیکه ب یدار شود و با بغض

را در دست گرفت انیحرف شا یکرده بود ادامه   

  ! بابا جان -



صورت متعجب بابا نشست یرو قشینگاه دق و   

صداقت زد یاز رو یلبخند مین   

 لهیدلم  پشه باباجان صداتون بزنم ، بد جور  یم -

  کرده باباجان صداتون کنم

زد یلبخند بابا   

  اشکال نداره دخترم ، بگو باباجان -

داشت  بایافتاد که از شک بایصورت فر یرو نگاهم

و  قیدق نیخورد و در عوض ام یحالش به هم م

شده بود بایجذب شک یجد  . 

بابا جان ، پدرو مادرم دکتر اطفال بودن و هر چند  -

  یاز شهر و روستاها یکیرفتن  یم یکباریوقت 

 یم تیزیاونجا ها رو و یبچه ها گانیو را کیکوچ

 ... کردن

که  دمیرا هم د انیشا یوسط کالمش افتاد و لبها یآه

که فرش  شیشد و چشمها یم دهیگز شیدندانها نیب

زد یرا ورق م   



بر  گهیسفرشون رفته بودن " بم " اما د نیآخر -

صبح بود که ماخبر  دونم ساعت چند ینگشتن ، نم

 میدیپدرو مادرم رو ند گهیو د میدیبم رو شن یزلزله 

، 

وحشتناک مساحت خونه مان را پر کرد ، پر  یسکوت

یبغض ، پر حسرت ، پر دلسوز  ! 

پدرو مادرش را از دست داده بود ، چه درد  انمیشا

شده بود ریاش جاگ نهیس نیب یقیعم  .... 

سکوت رو شکست بابا   

کنه خدا رحمتشون -  !  

داد ،  یموضع احساس رییبا سرعت تغ بایشک و

لحن  عیاز تعجب گرد شده بود که چه سر میچشمها

 یخواستگار یشد ، برا یکالمش پر از شاد

 یخواست سنگ تمام بگذارد، نم یبرادرش م

امروزمان را تلخ کند ،  یخواست غم گذشته شاد

  بازهم به بابا خطاب کرد



کردم  یم یزندگ انیشا باباجان ! من تا االن با -

دو گل  نیا یبعد عروس دیفکر نکن کوقتی یول

مونم ها ! نه  یم انیشا ینوشکفته من سرجهاز

قراره برم خوابگاه از االن ثبت نام کردم ، فقط 

دوتا مرغ عشق به هم برسن نیا دیبزار  ! 

جو مجلس را عوض  یزدند ، به آن یلبخند م همه

عمق نگاهش را  بایشک کرد، بابا حاال واقعا پدرانه به

کرد ینثار م . 

دیلب غر ریز انیشا  

بایشک -  ! 

ادامه داد انیرو به شا بابا   

جان انیشا هیخب کارو بارت چ -  ! 

خانواده بودنش کنار آمده بود ،  یب یبا مسئله  انگار

پر سوزش بود انمیشا یهنوز دلم برا  .... 

خودش را  یگرفت و کم بایتوجهش را از شک انیشا

بابا زل زد یمردمک ها یو تو دیو کشبه جل  



کتاب  کیتو  تشیوثوق ، راست یبگم آقا یوالله چ -

 ی هیاز سرما یدنگ کیکنم ، البته  یکار م یفروش

 یلیچرب و چ یلیمغازه هم مال منه ! درآمدم خ

رو راه ببرم یزندگ کیتونم  یخب م یول ستین  . 

شد دهیمذکورش کش یبه کتاب فروش خاطراتم  

شد ،   که  دهیمذکورش کش یبه کتاب فروش خاطراتم

هم وسط بحث و خاطراتم آمد نیام  

 ستیراه بردن ن یکه ، زندگ یراه بردن یهر زندگ -

، هر  دهینکش شیتو زندگ ی! خواهر من تا حاال سخت

 چی! ه میکرد هیمن براش ته ایبابا  ایخواسته  یچ

میکدوممون هم از گل نازکتر بهش نگفت  ... 

سر جنگ داشت انگار  هنوز نیام  ... 

مهربان به طرفش برگشت انیشا  

مگه قراره از گل نازک تر به خواهرت بگم ؟  -

  ! داداش



ش گرفت ، آرام یکم نیرنگ نگاه ام انینگاه شا از

آمد دانیمامان به م   

سرد شد دیهاتون رو بخور ییچا -  

راه گرفت شانیچشم همه به طرف فنجان چا و . 

 بایبودند که شک شانیها یگرفتار چا انیدرم یکی

 یخوب جا شییدوباره شروع به صحبت کرد ، خدا

را پر کرده بود انیشا یخانواده    

با هم  کمیدوتا جوون برن تو اتاق  نیبابا جان ! ا -

 گپ بزنن ؟

دلم  ی  ایخاص نگاهش کرد و من در یبا حالت بابا

هنوز که فقط  یزود نیمواج شد ، چه خبر بود به ا

چند سوال و جواب جو را در بر گرفته بود ، بابا با 

  خنده گفت

 انیآقا شا یپرها یعجله دار یلیفکر کنم شما خ -

یرو باز کن  ! 



به خودش  یو ناراحت یخوشحال نیب یحالت بایشک

  گرفت و حاشا کنان لب زد

پهلوم  نی؟ فقط ا ی! چه عجله ا دیمن ؟ نه باور کن -

بهش ضربه زد که بگو  انیشا نیداغون شد از بس ا

گهیبگو د گهید  !  

که در  یقیبعد دقا هیگشاد شد و بق انیشا یچشمها

را  میو من لبها دندیگذشت بلند خند بایهضم کالم شک

انداختم ریجمع کردم و سر به ز   

هول ی پسره  ! 

تعلل نکرد بابا  

نشون بده انیپاشو ملکا جان راه اتاقت رو به آقا شا -  

. 

شده بود و همه  یعیقلبم ما اتیمن انگار ، محتو و

کرد ، ومن چقدر  دایپ زشیاش از سر ظرف دلم ر

را به خاطر او دوست داشتم نیریش ختنیر نیا . 



نم چرا دا یگفتم و از جا برخاستم ، نم یچشم

و فقط بسته  دیکس را ند چیعکس العمل ه میچشمها

لرزانم شد یبه قدمها  . 

ضربان  دمیشن یرا پشت سرم م شیآرام پاها یصدا

کرد ، در اتاق را گشودم  یدهانم پژواک م یقلبم تو

 دیرس یبه گوش م میکه از ته قعر گلو ییو با صدا

 حروف را به هم چسباندم

دییبفرما -   

به  دگانمید یت بلندش را از جلوتعارف قام بدون

کرد تیداخل اتاق هدا   

کرد رمیدرگ یو خواستن بیعج یحس    

پا درون اتاقم گذاشته بود انیشا    

را از دم در جمع کردم و پشت سرش  میها حس

چشمانش اطراف اتاق را از نظر  یوارد شدم ، مشک

گذراند یم  . 



 انیدادم ، شا هیرا که پشت سرم بستم و به آن تک در

نگاه از اجسام برداشت و تمام قد به طرف من 

 .برگشت

 یقدم به طرفم آمد ، عطر لعنت کیرو شد ،  ریز دلم

 ! اش دوره ام کرد ،تنگاتنگ

! چشمانش هم به کمک عطرش آمدند و  گرید یقدم 

رشدمیپر جذبه اس یدر آن دو گو   

در  میبه تسل یبود برا یکلمه اش کاف کی همان

  آوردنم

دیشده بودم .... شددلتنگت  -  ! 

" " را با گرداندن چشم و ابرو و کشش دشیشد

گفت شیصدا  . 

که دل و قلبم را به لرزش  شیداشت صدا ییجادو چه

را محکوم به فرو بستن میانداخت و چشمها . 

شد و در  یمیمردانه اش مهربانانه نس یبم صدا تن

 بر گرفتم



چشمهات دنی، اومدم د یگل یچشم نبند ماه -  ! 

 یرا م شینگاهم فقط پاها یباز کردم ول چشم

چشمها قدرت نداشتند به  نیبزند ، ا دیتوانست د

دمیشوند بزاق دهانم را بلع رهیخ شیمردمک ها   

دینیبش -   

فشار  ینیصورتم شد ، از سنگ ی رهیننشست و خ اما

بود ،  کینگاهش سر بلند کردم ، چقدر به من نزد

شمانش ستاره چ اهیحتما !  شهر س اوردیدلم تاب نم

تکان  یبا متانت و لبخند محو شیباران بود ، لبها

 خورد

؟ یخوب -  

- ؟ یخوب  

بودم ؟ خوب   

را هم  یطول یشد او باشد و فاصله  یم مگر

نکند و من هم خوب نباشم تیرعا   

دست ، به تختم اشاره زدم با  



دینیلطفا بش -   

 یانصاف کم یگرفت ب یاز من فاصله م یکم کاش

شوم ،  یهرم نگاهت آب م ریمرا درک کن ! دارم ز

دارم یمن هم طاقت یشانه ها  ! 

، کمر  نی، حضور سنگ نی، عطر سنگ نیسنگ نگاه

خورد یم دارد خم ینیهمه سنگ نیا ریاحساسم ز . 

تخت را به  یکه آرام گوشه  دیدرم را فهم انگار

عطرش از اسارت  یاشغال وجودش در آورد ول

مشامم دست برنداشت ، انگار عطش قصد مسموم 

شده  ختهیهوا در هم آم ژنیکردنم را داشت که با اکس

 یطلب م ژنیو اکس دمیکش یبود ، هر چه نفس م

دمیرس یم انیکردم فقط به عطر تن شا . 

و  دمیکش رونیام را ب نهیآ زیم یروبرو یصندل 

  مقابلش نشستم و او دوباره سوالش را نقش زد

؟ یخوب یگل ی؟ ماه ینگفت -  



 دی، با دمیبه بند کالم کش شیام را برا یقلب مکنونات

گریدانست د یحسم را نسبت به خودش م ! 

و  میام اومده باشه خواستگار یشه حام یمگه م -

 ! من خوب نباشم

وزمان را سحر کرد و  نی، خنده که نه ، زم دیندخ

چاقو خورده  ینگاه و نوازش دستانش به قسمت پهلو

شد ، انگار کلماتم او را به آن روز و به  دهیاش کش

اش کشاند ماندهیزخم باق یجا .... 

من هم به همان سمت شکست ، مضطرب و  دید خط

 دلواپس لب زدم

  بهتر نشده ؟ -

کرد و لب زد زیر چشم  

  ! نه ، درد داره -

 یاز دلواپس یکرد ول یم زیگمانم خودش رو عز به

دمیمن کم نشد با ترس پرس  



خوب نشده ؟چرا بهتون مسکن  یعنیواقعا ؟   -

 ندادن ؟

گذاشت شیرا به نما شیدندان ها فیو رد دیخند   

ستیدردش از اون درد ها ن -  .... 

 قیچشمان من تزر یرا در کاسه  شیچشمها شهد

 کرد

ارهی، مسکنش هم وصال  زمیدرد عشقه عز -  !  

مثل لبو سرخ شدم هیو به ثان دمیگز لب  . 

چه بود که از لب و دهنش  گریها د یدلبر نیا

 میطرح بزن ندهیآ یبرا میکرد ، آمده بود یتراوش م

 ندهیآ یبرا ینفس گرید رشینفسگ یحرفها نیبا ا

ماند ینم میبرا . 

ترا با سنگ کالمش شکس نمانیب سکوت   

منو آزار  یدوماه نبودنت بد جور نیا یگل یماه -

 دمیفهم نمتیکه حق ندارم بب دمیفهم یداد ، تازه وقت



دارم اجیچقدر بهت وابسته شدم وچقدر به بودنت احت  

. 

گرفتمش ، چشمانش طرح  دمید ی طهیح یتو آرام

مزه مزه  شیلبها نیغم برداشته بودو کالمش را در ب

کرد یم  

 یفالن وخونه  نیکه ماش ستمیها نمن از اون مرد -

از داشتن پدرو مادر هم  یبهمان داشته باشن ! حت

رو دارم بایشک نیهم ایمحرومم ، فقط از دار دن  .... 

زد یمحو لبخند   

 ....! معرف حضورت که شده -

چهره و  یاداوریداشت و منم از  ریواگ لبخندش

انحنا برداشت میلبها یکم بایشک یحرفها  . 

گاه باشم منبع  هیتونم برات تک یجاش ماما به  -

ات باشم یآرامش باشم و به قول خودت حام   

تا مردمک چشمانم پل زد نگاهش   



 امیتمام نداشته هام تو تمام دن یخوام به جا یم -

 یچشم پر کن زیچ چیدونم ه ی! تو ملکا !....م یباش

پر پول ندارم،   بیو ج دیدونم اسب سف یندارم ، م

دم  یاز خواستن  تو شده و قول شرف مقلبم پر  یول

کار کنم و عاشقانه  مونیزندگ نیتام یمردانه برا

و پشت و پناهت بمونم یحام  !  

نگاه من جا ماند ، آب دهانم  یدرون حلقه  ونگاهش

 یدلم را قرص م شی، تن محکم صدا دمیرا آرام بلع

 یکفاف م یعمر زندگ کی یکرد ، قول شرفش برا

و  تیجز عشق و حما یزیچ یکرد ، از زندگ

 یمیخواستم ، اوهم که ن یمرد همراهم نم یمردانگ

هم  یرا به اثبات رسانده بود ، مابق شیاز خصلت ها

 یخورد صدقش معلوم نم ینم یکه تا محک زندگ

 شد

تا ته خط عمرمون ؟ یش یباهام همراه م -  



بود، با همان  یزدم و نگاه گرفتم ، او اما جد یلبخند

که درحال گره  ییه اش و ابروهامردان یتن صدا

 ...خوردن بود

حرفم خنده داشت بانو ؟ یکجا -   

رص یتر شد و صدا ضیام عر خنده تر یاو ح  .... 

 ! ملکا ! با تو ام ها -

منتظرش رابا  یصبر را بلد نبود ، چشمها اصال

را با زبان تر کردم مینگاهم پاسخ ندادم و تنها لبها   

گفتومان از  نیبودم تو ا دهیو د دهیآخه تاحاال شن -

شما یاز حرف ها ریزنن غ یحرف م یزیهر چ  ! 

پر از غرور شد شیصدا   

هات  دهیها و د دهیاز شن چکدومیخب من مثل ه -

؟ هیحرفهام چ رادی، بعدش هم ا ستمین  

جرات چشم در چشم شدنش را نداشتم هنوز   

جواب آخر رو  دیبگم خب ؟ شما عمال دار یچ -

دیریگ یاول م نیهم ... 



 یمیاتفاق خاص بود  لبخندش نس کیبازهم  دیخند

دیوز یبود که از شمال م . 

،  رمیمنو نگاه کن ! من فقط اومدم تا ازت بله بگ -

رم یبدون بله گفتنت هم از خونتون نم ! 

دمییستا یاستبدادش را م نیشده بود ، من ا مستبد  

؟ میهم دار یمقطع مریآلزا  

میبه نظرم داشته باش   ! 

شده بودم چون از تمام حرف ها و  شیکه  مبتال من

جمله را بعد بله گفتنم در حافظه ام  کیحرکاتش فقط 

آوردم یم ادیثبت شده به   !  

 یجوش م یرا به نقطه  که گاه حرارتم یا جمله

دهد یرساندم و گاه به قطب شباهتم م  . 

کرد میو رو ریکه ز یا جمله . 

بله  یپسر قصد جانم را کرده بود حتما که وقت نیا

تر از حد  کینزد ی، کم ستادیا می، روبرو دیشن

  ! معمول



تر از حد معمول یجد یکم  ! 

تر از حد معمول یخواستن یکم  ! 

 یکرد و ب کیم نزدرا به صورت و گوش سرش

وجودش لب زد یرحمانه با گرما   

داره ییچه جزا یدون یجواب بله ات  م نیا -   

من الل شده بودم ،مسخ شده بودم ، قفل شده بودم و  ! 

جواب بله هم مجازات داشت ؟ مگر  

بله گفتنم بود؟ قیال یمجازات چه  

 یپر حرارتش پوست صورتم را م ینفس ها 

بود دهیاندامم را به آتش کش یسوزاند ، نه تمام آنتوم  

داد یادامه م و  

بوسه کی -  ! 

لباس  یضربانش را از رو یزد ، حت انهیوحش قلبم

بست خیگلوگاهم  یکردم ، هوا تو یهم حس م  ! 

پشتم راه گرفت ی رهیت یرو عرق  ! 



به  نمیریعکس العمل ناخودآگاه بدنم ، لب ز نیآخر و

شد ریاس میدندان ها ریشدت ز  ... 

آخر را زد ریل روحم تقات و  

شد ببوسمت یکاش ....م - !  

  یرا با سخت میلب ها یو نگاه زوم شده رو گفت

دیدزد  .... 

نثار خودش کرد ییو با حرص ناسزا گفت  

یلعنت انیشا -  ! 

و با تعلل روبرگرداند گفت .... 

محکم رفت یوبا قدم ها گفت   

و ُکشت گفت  .... 

و قتل عام کرد گفت .... 

ود که پشت کالمش از روح من جدا جنازه ب اصال

افتاد ، او فاتح جنگ شده  یم نیزم یشد و رو یم

 ! بود و من باخته بودم ، مرکز کشور وجودم را



بودنم را ن  یخاص  سرزم یمنطقه  نیتر یاصل  .... 

را دلم  .... 

دلم را به او باخته بودم من  .... 

او  یرا وادار کنم که از اتاق  ب میتا پاها دیکش طول

قدم بردارند رونیبه ب . 

 

به صورتم  طنتیبود ، با ش ستادهیدر منتظرم ا دم

 نگاه کرد

کردم  دیشده ! خوبه فقط تهد دیچه سرخ و سف نیبب -

تو ؟  یشد یم یکردم چ یم یرو عمل دمیاگه تهد

 ! آرام جان

 

" دیترد یبود ب دمیآرام جان " لقب جد  !  

 



رش با نثارش کردم و از کنا یی"  ایح یلب "ب ریز

 . آن لبخند دختر ُکشش گذشتم

کردو قدمش را بلند گذاشت و شانه به شانه  یا سرفه

 ام قدم برداشت  ،

افراشته یاو با گردن ریمن سربه ز   ! 

اعتماد به نفس بود انگار یشد کرد خدا یم چکارش  

.... 

کالم  یمنتظر به طرفمان برگشت و من ب یها نگاه

رش نشستم و و آرام به طرف مامان رفتم و کنا

اش یقبل یهم سر جا انیشا  .... 

؟ دیدیخب ؟ به توافق رس -  

دیبود که با لحن مهربانش پرس بابا  . 

پدر من ستیچ توافق  !  

محض از من گرفته است تیرضا !  



 ایکه رد ح انیصورت خندان شا یام رو یپنهان نگاه

شد ، انگار اصال آن گفت و گو را  دهیگرفته بود کش

زند یم ایدم از ح میال برااو نگفته که حا . 

را به کار انداخت میشاخک ها شیصدا  

ستین یاز طرف من و دخترتون که مشکل -  .... 

بابا چشم دوخت به  

 یم ری، ماجرا ختم به خ دیریفقط اگه شما منو بپذ -

  ! شه

و بعد به من انداخت و  انیبه شا یمتفکر نگاه بابا

گفت یلب بسم الله ریز  . 

 دیاریب فیشما تشر نکهیرو قبل از ا قاتمیمن تحق -

 ....انجام دادم منتها

ستینگر یبا دقت بابا را م انیشا  

دخترم رو که به دستت سپردم ،  یقول بد دیبا -

به فکر دخترم هم  یهرچه قدر که به فکر خودت

 یم یمرد یپا تو خونه  یدختر وقت کی!  یباش



اون  یایشه تو دن یخالصه م اشیدن یگذاره، همه 

رو  اشیخواهش پدرانه دارم ، دن کید ، ازت مر

و محدود نکن کیتار  ! 

کرد انتظار قبول شدنش  یشکه به بابا نگاه م انیشا

نداشت ، به طرف بابا آمد و بابا را  یعیسر نیرا به ا

  در آغوش گرفت

دم از خودم  یوثوق ! قول م یدم آقا یقول م -

هم به فکرش باشم ، اول نفع دخترتون برام م شتریب

 ! باشه بعد منفعت خودم

دیشانه اش کوب یبا دستش چندبار رو بابا  

همه  یو شرمنده  دینا ام دوارمیپسرم ! ام یش ریپ -

منو ینکن  ! 

بابا و  یشد وقت یانش پر رنگ تر مگره ابرو نیام

زدند   یعقد با هم گپ م یقرار مدارها یبرا انیشا

کرد  یمن نم هیمسائل مهم زندگ کیو خودش را شر

لم داده بود ،  بایپا انداخته بود وکنار فر یپا رو



بود که نسبت به او  ییاز حس ها یکی یدلخور

 . داشتم

 

 رییمان تغبه کنار من و ما بایکنار بابا وشک انیشا

من گره  یدست دور شانه  بایمکان داده بودند و شک

 یرا به رخ م انیزده بود و آغوشش عجب عطر شا

گرفت یاز من فاصله م ی! کاش کم دیکش .... 

 انیشا یدشمن خون کیکه مثل  مینگو بایفر از

اش  یدانم دشمن یگذراند ، نم یرا از نظر م بایوشک

دو چه بودو من نیبا ا  .... 

و تپش قلبم  یجنبه همراه دلهره و دلواپس یبِ   من

کردند ، اصال  یقند بود که در دلم آب م لویک لویک

محرم و همسر آن  گریشد تا چند روز د یباورم نم

دانشکده بشوم ، دلم از خاطراتم هم  یپسر طلبکار  تو

 ییکه با پررو یرفت ، از خاطرات کس یغنج م

ودقدمش را درست وسط قلبم گذاشته ب ... 

 



" جانان یخوش آمد " 

 

در مقابل مامان و  انیو قرار ها گذاشته شد، شا قول

نگاه  یشده بود و حت ایبا ح ریبابا به شدت سربه ز

کرد و من در آغوش  یهم نثارم نم یواشکی یها

و زمزمه  گاهشیگاه وب یو بوسه ها بایتنگ شک

عقد که  خیجز تار دمینفهم یچیکرد ه یکه م ییها

گذاشتن گرید یدوهفته  یبرا .... 

گریبود د نیبخشش هم هم نیمهمتر  ! 

 

که خانه مان را ترک کردند ، دلم  بایوشک انیشا

 دیاش سوهان به روحم کش یخال یگرفت و جا

را  بایآشپزخانه مشغول کردم که فر یوخودم را تو

داشت یکنارم حس کردم ، چرا دست از سرم بر نم  

ال  هی یه پسر نیبه ا یملکا واقعا جواب مثبت داد -

شیریقبا با اون خواهر اکب  ! 



و ممتد یکردم جد نگاهش  !  

او ول کن  ماجرا نبود یول   

زمیداره عز یمونیپش متیتصم نیا -   

دیاعصابم خط کش یآرام تر رو یبا صدا و  

- رو به  امتیبگو خودم پ یشد مونیوهر وقت پش

 یرسونم اون همه مدله قبولت داره ، حت یم نیآبت

یکه براش راه انداخت ییرسوا نیبعد ا  ... 

درهم شد به  تیگذشت و با عصبان تیاز جد نگاهم

قدم برداشتم و او به عقب رفت ظیطرفش با غ  

؟ یحاال چرا رم کرد هیخب چ -  

آشپزخانه خورد و توقف کرد ، دستم  واریبه د پشتش

 یو نگاه برنده ام را تو دیاش را در مشت کش قهی

 یدندان ها نیاز بقفل کردم و  شیایح یب یچشمها

دمیغر  یکنترل شده ا یشده ام با صدا دیکل  



کنم جنازه ام رو هم رو دوش  یم تیوص بایفر -

 ینذارن ! چه برسه که بهش حت نتونیاون آقا آبت

 ! بخوام فکر کنم

اش کند و با تمسخر گفت قهیرا از  دستم   

کنه یاز غصه دق م نینگو ! االن آبت یوا -  

مرا به عقب هل داد یلبش کم با لبخند زشت کنار و  

برو بچه ! بد باورت شده ، خروار خروار  -

ساعت بودن  کی یرنگ و وارنگ برا یدخترها

شکنن ، اونوقت تو یباهاش سرو دست م ... 

دمیپر یشخندیحرفش بان وسط  

،  یُمردم از حسود یهه ، وا -  

شدم یعصب   

؟ نیذار یخب پس چرا منو به حال خودم نم -  

هم را قفل نگاهش کردمنگا دوباره  



 نمی؟ چرا زن ام یاصال خودت چرا زنش نشد -

 یکه تو دوست دار ییآپشنا ی؟ اون که همه  یشد

 ! رو داره

 یرنگ حسرت گرفت که دل مرا لرزاند ول چشمانش

جوابم را نداد و مرا به عقب پرت کرد تا از مقابلم 

  عبور کند

 ! گمشو اون ور -

بدون انعطاف مرزم  و تیو با جد دمیدستش را کش 

مشخص کردم شیرا برا   

 یلی! مراقب زبونت باش ، بذار احترام فام بایفر -

 نیتوه انیبه شا گهیمون حفظ بشه ! لطفا و لطفا د

 ! نکن

به چشمانم زل زد رهیخ  

لب زدم یدیتاک  

؟ یدیفهم - ! 



حواله ام کرد، از من گذشت  واز  ییبابا برو

 نیبود ا آشپزخانه خارج شد ، استاد ضد حال

 !دخترخاله

را با  ونیزیتلو هیرا در دل شکر کردم که بق خدا

دندیما را نشن یکردند و صدا یبلند مشاهده م یصدا  

. 

ام را پاک کردم و نگاهم  یشانیپ ینشسته رو عرق

به آرامش مهمان کردم انیزدن دسته گل شا دیرا با د  

تا بعد شام شکرآب شده بود و  بایمن و فر ی رابطه

و مامان و بابا متوجه نشوند  نیام نکهیا یفقط برا

هم که از اوبدتر نی،  ام میشد یباهم همکالم م  ! 

اش فقط باز  جهیصحبت کرد که نت شیبرا یکم بابا

بود و من هنوز از نگاه  شیباین گره ابروان زشد

،   نیبودم ، بعداز شام ام بینص یبرادرانه اش ب

 یخاله برد و مامان وباباهم برا یرا به خانه  بایفر

 ییرایپذ یمن تو یاستراحت به اتاقشان رفتند ول



صحبت را با  سر دیماندم ، با نیمنتظر برگشت ام

کامل نبودم نیکردم ، من بدون ام یبرادر باز م . 

مبل لم داده بودم ، تمام  یشد که رو یم دوساعت

 ونیزیچراغها را خاموش کرده بودم وتنها به تلو

کردم  یم یلب خوان یصامت چشم دوخته بودم وگاه

نگاهم بفهمم ، یروبرو لمیاز ف یزیتا چ  

آرام در از حالت درازکش به نشسته  کیت یصدا با

مستادیدادم و بعدش ا تیموقع رییتغ  . 

خانه  ییکه تنها روشنا ونیزیدر نور تلو دنمیبا د نیام

به  ییاعتنا یبود اول تعجب کرد و دوباره حس ب

  خود گرفت

گفت و  کیسالمم را لب یآرام یکردم و با صدا سالم

را کرد میقصد عبور از روبرو . 

که از من گذشت دست دراز کردم و دستش را  نیهم

چشمم به  رهیت یدر آغوش دستم گرفتم ، مردمک ها

 . طرف من برگشت



کلمات تکان  یادا یرا برا میالتماس و عشق لبها با

 دادم

دارم اجینکن ! بهت احت غیخودت رو ازم در نمیام -   

و رنگ چشمانش  ختیکوه غرورش فرو ر کبارهی

کالمش نه یکرد ول رییبه محبت تغ   

ازدواج  نیا یاگه برات مهم بودن که نظر منم برا -

نکن اهمی، ملکا س یخواست یم  ! 

مقدمه  یچشمانم جمع شد و ب یحدقه  یتو اشک

 خودم را در آغوشش پرت کردم

خواد تو رو ازم  یازدواج م نیغلط کردم ، اگه ا -

گم همه قول و قرارا رو به هم بزنه یبه بابا م رهیبگ  

! 

مردانه اش گرفت ،  یرا در حصار دستها میها شانه

گریدلش نرم شد ، برادر بود د ! 

خودخواهانه نظر دادم کمیمنو ببخش  -   



ام  یباران یچشمها یمرا از خود جدا کرد و تو و

کردنم را کرد تیزل زد و قصد اذ  

-  یریپسره اکب نیحاال اگه من بگم زن ا شییخدا

؟ یش ینشو ، نم  

 یکرد دلم گرفت ول انیکه نثار شا یریاکب یکلمه  از

کردم یم یکار شییدلجو یبرا دیبا  

ب زدمبغض ل با  

شم ینشو نم یاگه تو بگ -   

، آرام و مردانه دیخند  ! 

ام زد ینیب یانگشت اشاره اش را رو و  

آدم دروغگو ینجایا -  !  

دمیدوباره سفت در آغوش کش دیخجالتم را که د و   

، من امشب  کهیکوچ یآبج یخوشبخت بش یاله -

، برات  دمیهر دوتاتون د یعشق رو تو چشمها

کنم یهارا آرزو م نیبهتر   



 دیکش ریافتادم و دلم ت باینگاه پر حسرت فر ادیمن  و

 یرا دوست نداشت ، ول نیام بایواقعا فر یعنی، 

ها پر از عشق و محبت  یظاهر رفتارش که تازگ

 ....بود

مهمانش کردم و بعد هر دو به سمت  یتازه دم یچا

میکرد متیعز مانیاتاق ها  . 

ن کردن چراغ اتاقم را که باز کردم ، قبل از روش در

شد چشمم  یاتاقم نور گوشبم که روشن و خاموش م

که  میبرق را زدم و به سمت گوش دیرا گرفت ، کل

قبل از  یرفت قدم تند کردم ول یم برهیو زیم یرو

من تماس قطع شد دنیرس  . 

دستم گرفتم و دوباره صفحه اش را  یرا تو یگوش

 . روشن کردم

خ از پاس یو دو مرتبه تماس ب ستیخدا ب ای

 . "طلبکار" داشتم



اش کرده بودم ،  یکفر یکش آمد ، حتما حساب لبخندم

لباس و خاموش  ضیام را گذاشتم وبعد تعو یگوش

اتاق دوباره به سمتش رفتم ییکردن روشنا  . 

،  دنیشروع کرده بود به دور خودش چرخ دوباره

ام بود ، تماس را  یطلبکار دوست داشتن یبازهم آقا

 پاسخ دادم

دیریبا من تماس نگ گهیبابام نگفتند دمگه  -   

ام را تصاحب کرد ییاش تمام شنوا یحرص یصدا  

ُمردم از  ید یرو جواب نم تیکوفت ! چرا گوش -

یدلواپس  

"طلبکار" را از  یشده  ویام گرفت ، اسم س خنده

 یکردم عجب به وجناتش م یام پاک نم یگوش یرو

 ! آمد

فزون شدا شیها یشد ، دلواپس یکه طوالن سکوتم  

؟ یزن یشده ؟ چرا حرف نم یزیملکا ؟ چ -  

کنم تشیاذ یبود کم حقش  



به جانب گفتم حق  

قول و قرارا رو به  یگم همه  یاصال به بابام م -

 ! هم بزنه

دیکش ادیفر شیصدا تیمظلوم   

شده ؟ یاونوقت چرا ؟ مگه چ -  

ام را جمع کردم خنده   

 یم به من دیکش یخان خجالت نم انیآخه جناب شا -

کوفت دیگ  !  

شد ینفس آسوده اش با دلم همباز یصدا  

 یهست یدردسر یدختر ب نکهیگم ! نه ا یبازم م -

 یدون یجا نداره آدم اصال دلواپست بشه ! سرتق م

 یچند بار بهت زنگ زدم ، داشتم سکته ناقصه رو م

 ....زدم ،

غم گرفت ندیناخوشا یبو شیصدا   

برات  یسردرد کیباز اون نامرد  دیگفتم شا -

 ! درست کرده



اش  یتگریبود ، و من از حس حما نیآبت منظورش

خونم به جوشش آمد ،  یطوالن یوارهایپشت د یحت

لب زدم یا هیبعد از سکوت چند ثان   

 تگرمی! ممنون که بازم حما یممنون که دلواپسم -

یموند  ! 

برداشت ینرم نرمک تاب مهربان شیصدا   

! مگه چند تا  فمهیوظ گهیتشکر نداره از امشب د -

دارم من یگل یماه  .... 

 شی، حرفها دمیتخت طاق باز دراز کش یمن رو و

کرد یمسکن بود و آرامم م  

امش را صدا زدمشد ، نگران ن یکه طوالن سکوتمان  

؟ انیآقا شا -  

پسوند صدا  یتوانستم مثل او که نامم را ب ینم هنوز

کرد نامش را بدون آقا صدا کنم یم  

انیجان آقا شا -  ! 



 ادیهم فشار دادم ، قلبم از تپش ز یرارو میها پلک

ام را کرد، نفس گرفتم  نهیس یقصد خروج از قفسه 

رفته  لیکه عمقش تحل ییبا صدا  یو بعد از لحظات

 بود لب زدم

 ! فکر کردم تماس قطع شده -

گفت آرام  

 ... نه -

دانستم فکرش  یسد شد ، نم نمانیدوباره سکوت ب و

کرده که کالمش الل شده ، با  ریتسخ یزیرا چه چ

دمیپرس اطیاحت  

تماس رو قطع کنم ؟ دیکار دار نکهیمثل ا -  

جواب داد زود  

  ! نه ! ملکا -

  بله ؟ -

کنم یدارم دق م -  !  

بود دهیجمله رس نیبه ا یبند آمد، از چه تلخ نفسم  



  خدانکنه ! چرا ؟ -

کرد یپا و آن پا م نیحرف زدن ا یتو داشت  

 نیا یکردم حاال قرار شده تو مال من بش یفکر نم -

قرار بشم یهمه ب  !  

جان گرفت شیصدا دوباره  

انگار  رونیاز خونتون اومدم ب یملکا ! از وقت -

ام گذاشتن نهیس یقفسه  یسنگ رو کی  ... 

کرد میصدا  

 ملکا ؟ -

دهان قورت دادم آب   

  بله -

شده سنگ و افتاده رو قفسه  تیدور یکن یباور م -

رهیگ یام و داره نفسم رو م نهیس ی  !  



پسر ،  نیگفت ا ینبود چه م انیقابل ب حسم

داد  یم تیاغراق نداشت و طعم واقع یبو شیحرفها

دم؟یبخش یش را قرار مقرار ی، من چگونه دل ب  

  ! خدا نکنه -

 گهید یعقدمون دوهفته  خیچرا قبول کردم تار -

 تیدور گهید یتا دو هفته  یباشه ؟ آخه من چطور

ارمیروطاقت ب  !  

 شیوجودم ملتهب شده بود و درون صدا ی همه

 یزدم و به پهلو شدم ، گوش یشده بودم ، غلت یزندان

خواب  ایبودم  ردایچشمانم نگه داشتم ، ب یرا جلو

؟ دمید یم   

بودم داریب نکهیمثل ا نه   

را به گوشم چسباندم یدوباره گوش و  

بگو آروم بشم یزیچ کیملکا ؟  -  !  

 نیا یرحمانه  یگفتم ، ذهنم در هجوم ب یم دیبا چه

که بذلم کرده بود ؛ هنگ کرده بود یهمه احساس  



اش سرود یصوت یتارها نینامم را از ب دوباره  

! برام صحبت کن یگل یماه -  ! 

دیلرز یم میصدا  

بگم ؟ یچ -  

لرزش یپر تحکم بود ، بدون ذره ا شیاو صدا اما ... 

ارمیبگو چطور بدون تو حداقل تاصبح دووم ب -  ! 

شبهیامشب د دیفکر کن -  !  

اتاقم  یآسمان تو یو با خنده اش ستاره ها دیخند

  پخش شدن

مشبم ا نیخواد ! من عاشق هم یرو نم شبیدلم د -

دوست داشتن تو رو از گردن  تیکه بابات مسئول

 !خودش به گردن من انداخت

 نیسرود ، قشنگ تر یکلمات و حروف شعر م با

زد یجمله ها را رقم م یمعن   



! خدا دل به دلتون داده که  دیآروم  بخواب دیپس بر -

داده تیوصلت رضا نیبه ا یراحت نیبابام به ا  !  

بخوابم ! تو برو بخواب تونم  ینم یدونم ول یم -

  ! آرام جان

زدم لبخند   

 یآروم م دیو دو رکعت نماز بخون دیریوضو بگ -

 یاحساس ناآروم یگفت وقت ی، خانجونم م دیش

آرامش  یارتباطتون  رو به منبع اصل میس دیکرد

! من  دیریگ یآروم م دی، بدون ترد دیوصل کن

دیده ، شما هم امتحان کن یامتحان کردم جواب م  ! 

رها کرد یگوش یرا باصدا تو نفسش  

یرم ، تو هم برو بخواب خسته ا یباشه م -  !  

دلش ناآرام شده بود یزدم ، دلم برا لبخند  

! باشه دی! بخواب دینمون داریب -  ! 

باز شد شیصدا  

یگل یچشم ماه -  .... 



 

به دل من  انیشا یکه قطع شد ، دل آشوبه ها تماس

خسته ام ربود ، و خواب را از چشمان  دیراه کش

بلند  میتخت پرتاب کردم و واز جا یرا رو یگوش

بودم  دهیچیکه خودم پ یا هیشدم ورفتم تا به توص

خانجان بود عمل کنم ادگاریو . 

 

اکبر ....قامت بستم به عشق الله ..... 

آمد ، چشمان خسته ام  یم ییرایمبهم از پذ ییصداها

گشودم وبا نگاهم دنبال ساعت اتاقم گستم ،  یرا کم

دادند ،  یرا نشان م میعقربه ها ، ساعت دوازده و ن

سجاده ام  یبودم ،باچادر نمازم ، رو دهیچقدر خواب

 دهیچیپ میابخواب رفته بودم و چادر دور دست و پ

، صداها قطع نشده  شستمن یبود، با زحمت و کرخت

را  میچند نفر بود ، گوش ها یمکالمه  یبود ، صدا

کردم زیت  . 



صحبت  گرینفر د کیبابا بود که داشت با  یصدا

آشنا آمد میشخص دوم برا یکرد ، صدا یم  . 

جا برخاستم و به طرف در رفتم و گوشم را به  از

خواب آلودم  یه لحظه چشمهادر چسباندم ، لحظه ب

 انمیشا ی، صدا دمیشن یکه م ییآوا نیگشادتر شد ، ا

 بود؟

شد ؟ ینم باورم  

 یسخت بود که چادرم که رو میباورش برا نقدریا

پخش شده بود را به سرم انداختم و با همان  نیزم

زدم رونیحالت و صورت خواب آلودم از اتاق ب . 

بود ،  نایشا یام درست بود صدا یداریشن حدس

،  با  شبشیخودش بود با همان کت و شلوارجذب د

مبل ها نشسته بودند و با هم به  یمامان و بابا رو

پرداختند یکلمات م یمبادله   . 

 یکالمشان قطع شد و به تماشا یمن رشته  دنید با

 شیبه احترامم از جا یبا لبخند انیمن پرداختند ، شا

دیرا کاو نیزم یبلند شد ، نگاهش رو  



  سالم -

 ی افهیاز ق یگفتم ول یمن  مبهوت هول شده سالم و

کم نکرد یزیمتعجبم چ  

کرد ممیبا محبتش را تقد یهم صدا بابا  

  سالم دختر گلم -

کرد که نگاهم به طرفش شکست ، با  یسرفه ا مامان

اشاره ام کرد و من  ییچشم و ابرو به طرف روشو

مان گفتم و ما یدیکالمش را گرفتم و ببخش یاشاره 

 گفت

 شیپ یموضوع کی نجایا ایملکا جان بعدش ب -

میبا هم مشورت کن دیاومده با   

در لحظات مانده بودم گنگ   

خطاب کرد انیبه شا بابا  

پسرم نیبش -   

کردم و به طرف  قینگاه از جمعشان تفر ومن

راه کج کردم ییروشو  



 

برگشتم مامان در جمع نبود ومن با آن چادر  یوقت

کنارشان قدم برداشتم نمازم ،تا دیسف  . 

آغوش باز کرد و مرا به کنار خودش  میبابا برا 

چادر را در دستم چالندم و  یدعوت کرد ، گوشه ها

و من  دیچیکنار بابا نشستم ، دست بابا دور شانه ام پ

، اصال به دست بابا  دمیرا د انینگاه حسرت بار شا

دور  یقابل کنترل داشت وقت ریغ یحسادت نیو ام

شدند یمن قفل م یها شانه . 

کرد و گفت شتریرا ب شیفشار دست ا بابا  

سال نگاش  نهمهیکه ا یسخته که دختر یایخ -

بخت یخونه  یرو بفرست دهیتا قد کش یکرد  ! 

را به طرف صورتش  دمیکالمش د یبد مزه  طعم

گوشه اش به  یبرداشته بود و لبخند تلخ نیکه چ

بود ؛ کشاند دهیکش ریتصو . 

کرد دییبابا را تا کالم انیشا  



یسخته !ول یلی! خ دیحق دار - ..... 

ساکت شد گریگفت و د یول  

از آشپزخانه به طرفمان آمد یچا ینیباس مامان   

 ینداشته باشه از فردا م یاگه از نظر ملکا اشکال -

 دنیخون و د شیآزما یکارها یواسه  دیبر دیتون

 ... محضر و عاقد

 یزی، چ دیچرخهر سه نفرمان به سمت بابا  نگاه

 یعنیو تاب داد،  چیدلم تکان خورد و دلم را پ یتو

بود دهیرس میتصم نیچه گفته بود که به ا انیشا  ! 

را به بابا هم زده بود ؟ شبید یحرفها نکند  

پسر به خدا که نوبر بود نیا  ! 

 ای سندینو یم نیدانست با س یرا اصال نم صبر

 ....صاد

پرگار نگاه ها  یبابا من نقطه  یبعد یبا جمله  و

 شدم



اومدن  انی؟ آقا شا هیخب ملکا جان نظرت چ -

 .... ونسبت به زمان عقدکنون دبه کردن

 دهیکش انیتاب شا یب یبه چشمها یلحظه ا نگاهم

برد و دوباره به  یرا به تاراج م ستمیشدکه هست و ن

 سمت قبلش برگشت

! ان شالله که  ستین یبد زیدبه چ نیالبته بگم ا -

رسونه یرو م انیدق آقا شاعشق صا ..... 

؟ یگ یم یخب گل بابا !چ -  

فرستادم ، من چه  میدهانم را با استرس به گلو آب

میداشتم بگو  ! 

میکه بگو توانستمیچه م من  ! 

همه ضرب العجل بودن کارها را  نیا هیآمادگ من

 ! نداشتم

یدوست داشتن یلعنت انیشا  ! 

 یر گم معواطف و عواقلم سرد نیچطور مرا ب نیبب

یکن  ! 



میجمع را چه بگو نیجواب ا حاال   

  ! ملکا -

 یام بود که ب ندهیآ یمرد عجول زندگ بیدلفر یصدا

کرد یپروا مقابل بابا و مامان ملکا خطابم م . 

نگاهش غرق شدو لب از لب  قیحجم عم انیم نگاهم

 وا نکردم

 یام بود که ب ندهیآ یمرد عجول زندگ بیدلفر یصدا

کرد یپروا مقابل بابا و مامان ملکا خطابم م . 

نگاهش غرق شدو لب از لب  قیحجم عم انیم نگاهم

 وا نکردم

دل و عقل و احساس منه یخواسته  نیا -  ! ... 

فرستاد رونیبان تر کردو نفسش را ببا ز لبشرا  

درصد هم  کی! اگه تو  ستیتوش ن یاجبار چیه -

ذارم و منتظر  یمن دندون رو جگر م ینباش یراض

مونم یتو م یاُک  ! 

به جان کندن از نگاهم کنده شد نگاهش  



 یکارها یبرا میکلمه بگو فردا بر کیفقط  -

مینر ایخون  شیآزما  ! 

شد ، انگار  دهیبابا کشمامان و  یبه چشمها نگاهم

کتفم  یزد نگاهشان ، بابا دستش را رو یلبخند م

را به صفر رساند ،  دمیمحکم فشرد و با نگاهش ترد

مورد آزادم  نیداشتن در ا ایح دیاز ق دوارشیینگاه تا

کرد یم  . 

 یتبش ها ی  که داشت از پ یو با قلب دمیگز لب

زدمافتاد ؛ لب  یاز دهانم م رونیاش به ب انهیوحش   

میبر -   

اش در بند بود را با شدت آزاد  نهیس یکه تو ینفس

اش از نظرم پنهان نماند نهیکرد که تکان س . 

اش پر ستاره شد و شب  ستاره باران چشمانش  دهید 

دل و قلب من کرد ، با تکان آرام سرش  میرا تقد

را به تکان خوردن واداشت شیلبها  

  ممنون -



بابا و مامان  ی سمت چهره شینگاه سپاسگذار و

شد دهیکش  

- ممنون یلیخ  

لحن  نیکه ب یجانیمبل بلند شدو با ه یرو واز

گفت دهیبر دهیبود بر دهیچیکالمش پ  

رو....انجام بدم هیاول یپس من....برم....کارها -  

 دیرس ینم شیشده بود که آب به آبشش ها یماه مثل

به خونش برسد ژنیزد تا اکس ی، لب م . 

میمن و مامان هم از جا برخاست تشیو به تبع بابا  

 دیرو با یمطلب کی انیفقط قبل رفتنت آقا شا -

 !بهتون بگم

رنگ ترس گرفت و سراپا گوش شد تا  انیشا نگاه

نگفته در چه مورد است ندمطلبیبب  

لب زد دیترد با  

دییبله بفرما -  



دیباش نجایلطفا شب ساعت هشت با خواهرتون ا -  

.... 

مکث کرد یکم  

- م باهاتون دارمکار مه کی  ! 

نفس من هم از کار مهم بابا در  چیکه ه انیشا نفس

مانده بود نهیس . 

گفت اطیباز از شوکش را جمع کرد و با احت دهان  

؟ هیاون مطلب مهم چ دیشه االن بگ ینم -   

 وارید یرو دینگاهش را به ساعت طرح خورش بابا

 داد

هفت ، هشت  یبتون دیبا گهیبه ساعت نگاه کن ! د -

یاعت رو صبر داشته باشس  ! 

شد  دهیکش  شیپا ریز یسرش از ساعت به قال انیشا

پشت سرش رفت با  یموها نیکه ب یو با دست

 خجالت گفت

دیگ یبله ! شما درست م -  ! 



 

 

ماند ،  زیم یسرد شده رو یها ییرفت و چا انیشا

کرد و  یم یمطلب مهم بابا کنجکاو یفکرم بدجور پ

هوا  یحوصله تو یادرم را بقرارم را ربوده بود ، چ

چادر غرق عرق شده بودم ، اگر  ریآزاد کردم ، ز

دیفهم یمامان م ..... 

برسد وفکرم را خواند و از  انیفکرم به پا نگذاشت

آشپزخانه صدا بلند کرد یتو  

صبحونه ات رو  ایب ریدوش بگ کیملکا زود برو  -

، البته نهارت رو ارمیبرات ب ... 

مبل  ینم دنبال بابا که روذه یاما من نگاهم پ و

 . درفکر فرو رفته بود؛  رفت

نگاهم را شکار کرد و گفت ینیسنگ   

اول اریخانم براش صبحونه ب -  ! 

میتا اون مطلب رو به خودش هم بگ نجایا ایب خودتم  ! 



 یبایز ینشستم و چشمانم قفل خطها شیروبرو آرام

در حقش  شیاش شد ، همان ها که اگر عمو یشانیپ

شد ینم ادیز نقدریکرد تعدادشان ا ینم ینامرد . 

من  یبرا یصبحانه ا ینیبدون چانه زدن با س مامان

وستیبه جمعمان پ . 

اشاره زد ینیبه س بابا  

میچند لقمه بخور بابا تا باهم چند کالم حرف بزن -  ! 

 یکوچک ی، به زور لقمه  دیجانم را در نورد استرس

 یمامان توبه  یوکره درست کردم و با نگاه ریاز پن

 دهیجو ی، لعنت دمیدهانم گذاشتم ، چند بار لقمه را جو

تنگ شده بود، از حفره  میشد ، اصال انگار گلو ینم

رفت ینم نییپا میگلو ی  !  

دیحالم را فهم مامان   

 فتهیب یکه اتفاق ستیبا آرامش بخور دختر ! قرار ن -

هی! چند کلمه حرف معمول  ! 



سمج را هم  یآن لقمه  میاش همراه آب گلو یدلدار با

را به جلو هل دادم ینیو س دمیبلع   

 ینم نییاز گلوم پا یچیه هیموضوع چ دیبابا تا نگ -

 ! ره

شد نامش را  یبابا رو به باال انحنا گرفت که م لب

 .لبخند گذاشت

! استثنا هم  دیشما جوونا همه تون کم صبر شد -

 ...نداره

 یول کنم یخواست منم لبخندش را همراه یم دلم

حرکت کرده بود همان  یب شیرا درجا میلبها یزیچ

داد یرحمانه دلم را مالش م یکه ب یزیچ  

 تیبه گوش انیکه شا یاز روز یول یتو خبر ندار -

 شیخواستگار شنهادیکه دست من بود زنگ زد و پ

 کاریرو داد ، من و مامانت تا بهتر شدن حال تو ب

میننشست  ! 

کرده بودند؟ ییچکارها یعنیننشستند  کاریب  



معما را حل کرد خودبابا  

من همه جا سر زدم و پرس وجو کردم از  -

درو  یدانشگاهتون گرفته تا اون فروشگاه کتاب وحت

انمونیآقا شا نیا یخونه  ی هیهمسا  ! 

زل زد میچشمها یتو  

!  ستیپشت سر خودش و خواهرش ن یحرف چیه -

خورن ، مخصوصا صاحب  یهمه به سرش قسم م

جوون  کیکنه !  یتوش کار م انیکه شا یفروشگاه

 .... خود ساخته است اصال

داد ینیرا به س نگاهش  

ملکا  یول دمشییپا یواشکیکردم و  بشیتعق یحت -

منو  نیپسر رو تحس نیدستم نداد ، ملکا ا ییآتو چیه

بتونم  دیدلم بد جا باز کرده ، شا یو تو ختهیبرانگ

شده زیبرام عز نیبگم قد ام   

 

ردسکوت ک و  



شد یسکوت فاش م نیاصل حرفش بعد ا احتماال  

لب از لب گشود اما من آب دهانم را قورت دادم او  

تو هم  دوارمیامشب گرفتم که ام یبرا میتصم کی -

ثل مادرت جوابت مثبت باشهم  ! 

مینگاه هم مات ماند یتو  

 تیمحرم غهیص ارمیخوام عاقد ب یامشب م -

با هم  دیر یبراتون بخونه که دنبال کارهاتون که م

دیراحت باش ! 

 تیگفت ، محرم یو مات شدم ، بابا چه م شیک من

؟یزود نیبه ا انیمن و شا  

 کنم ، من یرو درک م انیشا یها یمن اوج سخت -

 یجور کی یخودم با وجود داشتن پدرو مادر ول

بار مشکالت رو به دوش  ییشدم که تنها تیترب

دمیکش   

به نگاه مامان وصل شد نگاهش  

شد یدشوار م یلیراه برام خ نیاگه مامانت نبود ا -   



دوباره نگاهش به من برگشت و   

هم مثل شراکت من  انیتو و شا هیهمراه دوارمیام -

 ! و مامانت باشه

از شوک خارج شدم تازه  

 ! آخه بابا -

دخترم بگو یجان بابا چ -  

ندارم ! قلبم تو دهنمه از استرس شما  یمن آمادگ -

محرمش هم بشم دیگ یم   

متفکر نگاهم کرد بابا  

اول و آخر  تیمحرم نیکه ا انهیاگه انتخابت شا -

راحت تر باهم  ینجوری، به نظرم ا فتهیاتفاق ب دیبا

دیمد داشته باشرفت و آ دیتون یم ! 

سرعت داشت  نیکردم آخر چرا کارها به ا سکوت

 انیشا یها یدلتنگ ی، حتما صدا وستیپ یبه عمل م

بود و به قلب بابا نفوذ کرده بود که بابا  دهیبه خدا رس



 یداشت دخترش را به طرف زندگ یضربت نطوریا

داد یدونفره هل م . 

خانجان را خوانده  تیهم دورکعت نماز وص دیشا

ود و حاجت روا شده بودب . 

بابا از تفکراتم خارجم کرد یصدا  

زنگ  انیبه شا هیخب دخترم بگو اگه نظرت منف -

ادیبزم شب ن  

کنار  کیبود ، خواستنش  یدلم آشوب و جنگ یتو

 یام کنار یزندگ دیدلم و ترس شروع قسمت جد

گرید  ! 

 

بابا را ؟ یمنتظره  ریغ شنهادیگفتم جواب پ یم چه  

انداختم ریو سر به زکردم  سکوت  

 ملکا مادر ؟ -

را باال کردم سرم  



داره ییسکوتت چه معنا -  

راچاق کردم نفسم  

شوکه شدم ،  کمیندارم فقط  یمشکل انیمن با شا -

کرده فیرو ضع میریگ میعجله قدرت تصم نهمهیا ! 

کار رو انجام نیها ا یلیخ زمیعز -   

درصد بابات احتمال  کیدن ! مطمئن باش اگه  یم

 یخطر نم یتو رو تو سکهیکار ر نیداد که ا یم

 ! انداخت

گفتم آرام  

دونم ، به بابا اعتماد دارم یم -   

به هر دونفرشون نظر افکندم و   

فتهیب دیاتفاق با نی، باالخره ا دیشما بگ یهر چ -  ! 

برخاست شیاز جا مامان  



با اون هم  ادیزنگ بزنم ب نیمنم برم به محمد ام -

 ینم میبهش بگ میخواست یصبح م ، میبذار ونیدر م

زد بشیکجا غ کدفعهیدونم  .... 

مبل بلند شدم یاز رو و   

کرد میصدا بابا  

 ! ملکا بابا -

را به بابا دادم توجهم  

دل نزن بابا اول با قران مشورت کردم ، دلم که  -

رو به شما هم انتقال دادم شنهادمیقرص شد پ  

تالطم بود در  بی، مغزم عج دمیدندان کش ریرا ز لبم

به  یجواب دادن نداشت ، فقط سر یارایو زبانم 

تکان دادم و به طرف حمام قدم برداشتم دییتا . 

،  دیسرم بار یرا که باز کردم و آب که رو دوش

 یو مثبت را از ذهنم کنار زدم و برا یافکار منف

داشتم به خدا توکل کردم و خودم را  شیانچه که درپ

 .به خودش سپردم



 انیشا یآماده بود که من وصل زندگ یچ همه

بشوم یساالر  . 

و ذوق  ریغافلگ یساالر انیآماده بود تا شا یچ همه

 ....زده شود

 

ذب اندامم بود بودم که ج دهیرا پوش یرنگ یاسی تاب

به همراه شلوارهمرنگش را به  یکت بلند شیو رو

کتش سنگ  یقسمت جلو یتن کرده بودم ،  رو

را چند برابر کرده بود شییبایشده بود که ز یدوز . 

 شیزل زدم ، مامان آرا نهیداخل آ یبه ملکا نهیآ یتو

دور  یصورتم نشانده بود و شال نبات یرو یحیمل

 نهیداخل آ یملکا ی هیقرن شده بود ، نییتز میموها

راهدف گرفتم ، او هم غرق شور و استرس و 

لحظه  یآرامش که ه یچاشن یبود با کم یسردرگم

کردم یم قشانیبه لحظه خودم تزر . 



عکس  دنینواخت و منتظر د یم نهیتاب درس یب دلم

 یلیعجله خ نیبود ، راستش ته دلم از ا انیالعمل شا

 هم ناراحت نبودم ، 

داده بودم و خودم هم از اعماق  انیدل شا دل به منم

خواستمش یوجود م ... 

 یشتابان به طرف سرنوشتم م یکم میمرد روها فقط

 .آمد

 

آمده بود و  بایبدون فر نمیآمده بود ، ام بایو شک انیشا

من دو  یبابا بود ول یمیکه دوست قد یروحان کی

بودمش دهیند شتریدفعه ب  ! 

خارج اتاق  یداهارا از استراق سمع ص نهایا من

 رونینکرده ب میبودم ، بابا گفته بود تا صدا دهیفهم

بودم دهیو منم اطاعت کردن را به جان خر میاین . 

خورد ومامان داخل اتاقم شد یدر اتاقم تقه ا به  

رونیب میبر ایقوربونت بشم ملکا جان ! ب -  ! 



دمیمامان رو کش دست  

اومده ؟ انیمامان ! شا -  

 یکه جوابش را م دمیپرس یلدانم چرا سوا ینم

 دانستم

در آن  تیخاص نیکه چند میبه چشمها یلبخند مامان

خورد زد و گفت یها غلت م  

تو شوکه !  میرو بهش گفت ی هیکه قض یاز موقع -

تا  نیالم تا کام حرف نزده و گردنش رو به زم

 ! خورده بچه ام

ام ؟ بچه   

را بچه اش خواند ؟ انیشا قایدق االن  

دل  یتو یبزرگ یار خودش را کرده و جاکنم ک فکر

 ! پدر و مادرم باز کرده

ایبعدش تو ب قهیکدقیرم  یمن م -   

کردم و پا از اتاقم به  کدلهیرفت و من دل  مامان

گذاشتم رونیب  . 



را به سمتم  انیداشت که نگاه شا ابیآمدنم رد انگار

  کشاند

مجذوب و عاشقانه ینگاه  !  

مجلس کردم و جواب پخش  ایح یدر لفافه  یسالم

 نیب یکه ذوق خاص دمیشن یکوبنده ا یها

 هرکدامشان پنهان بود

خبر یداماد ب یچشمها و  ! 

سرگردان در مردمک  یپر از کهکشان ها که

 ! رقصانش بود

 اهیس یتو یاگر اشتباه نکنم نم باران و عطر کاهگل و

 !پر نفوذ چشمانش رد انداخته بود

لب ها را هم به  ی هیصلوات  دوست  بابا بق یصدا

را احاطه  نمانیب یفضا یوا داشت و عطر ناب تیتبع

 . کرد

انداخت و  میبه طرفم آمد و دست دور بازو بایشک

گوشم زمزمه کرد ریسرخوشانه اما آرام ز  



چشم تو روشن یساالر انیاوف....شا -  ! 

در اومد ینو عروس گلت عال  ! 

دییمن رو یگونه ها یبود که رو یگل سرخ و .... 

عرق  یو من قطره ها دیکش انیرا به طرف شا ستمد

ام رو حس کردم یشانیپ یاز خجالت نشسته رو . 

 انیحضور پرشور شا یحوال ییکرد جا وادارم

نمیگز یسکن  . 

عطر وجودش  یایهمانا و غرق شدن در در نشستن

 ! همانا

جانم را  یممتد و داغ شده بود تا عمق درخفا نگاهش

سوزاند یم . 

نشان از آن داشت که نفس  انشیر مد یکی یها نفس

نبود یکیبود و  یکیاوهم مثل نفس من  .... 

حضورش حرارت جانم را به سر حد خود  یگرما

 .... رسانده بود و عطرش



که عقل و هوشم را به  زشیاز عطر جنون آم امان

برد یم غمای  ! 

بزرگترهات  یبا اجازه  دیدختر گلم اگه آماده ا -

  شروع کنم

منتظر به نگاهم دوخته شد و  انیشا اهیس یگو یتو

 ییکردم آوا ینگاهش با تمام قوا سع ینیسنگ ریمن ز

 انیب یی، هر چه کردم توانا دیایب رونیلبانم ب نیاز ب

را نداشتم و به کلمه اکتفا کردم جمله  

 بله -

 یمجلس در سکوت رفت و حاج آقا کلمات عرب و

 .اش را شروع کرد

 

 

برم خونه ؟ یحاال چه طور -  

را گفته بود ، از اول  تمانیبعد محرم یجمله  نیاول

خورد یآخر را م یغصه  ! 



 یکه باال آمد نفسم رفت ، دودستش را رو نگاهم

داغش  یام را با آن لبها یشانیگذاشت و پ میها قهیشق

 .سوزاند

ام رها شد  یشانیپ یاز رو شیکه دست ها دمیگز لب

مردانه اش  ی نهیو دور تنم قفل شد و مرا به س

 ییگوشم غوغا یضربان قلبش تو یچسباند ، صدا

مقدمه قصد کشتنم را داشت یبه پا کرده بود ، چه ب  . 

را  میها چهیماه یبگیاحساس خجالت و غر اول

کنار گوشم زمزمه کرد نکهیقبض کرده بود تا امن  

 ی، المروت همه  دمیچند وقته نفس نکش یدون یم -

لحظه نفسم  نی، هم یرو تو غارت کرده بود ژنایاکس

من ژنیباال اومد بمب اکس  ! 

و  دیاز سرم کش یدست راستش باال آمد و روسر و

 نهیاش چسباند ، حرکات س نهیس یسرم را به قفسه 

داد ینم یگانگیب یمس بود ، آغوشش بواش قابل ل  ! 

داد یشهوت هم نم یبو  ! 



بازوان مردانه اش  نیعشق بود که در ب میشم فقط

دیوزر یم  . 

قلب ناآرامش بود و من از آن  یدرست رو سرم

حالت داده بودم رییتغ یبیانقباض به آرامش عج  . 

زود مرا مهمان آغوشش کرده بود چقدر ! 

اش  نهیقدم زدند سر از س میموها نیکه ب انگشتانش

منحصرا  شیبر داشتم و نگاهش کردم ، چشمها

لب زمزمه  ریمن بود و ز یوصل مردمک چشمها

کرد یم  

توام ،  ریچشمهاتو از من برندار ! من مات تصو -  

کرد  تمیبازوانش که گشوده شد به طرف تختم هدا قفل

نشستن انتخاب کرد و  یاز تخت را برا یو گوشه ا

همان سمت هل دادمرا هم به  . 

دوباره دستان بزرگ و مردانه اش قاب صورتم  بعد

 شد

د؟یرو بکن نکاریبا من ا دیتونست یچطور -  



 یشد ، گوشه ها دهیمتعجبم که به صورتش کش نگاه

افتاد نیچشمش از لبخندش چ  

 ! آخه سکته کنم گردن خود شخص خودته -

 نیدستش ب یشرویدوباره سکوت کردم و او با پ و

یمیکرد به همان لقب قد میصدا میموها  

؟ یگل یماه -  

دادمش ، که با  یجا رمیتصو ی نهیدوباره در آ و

دمیبلندش از جا پر یصدا  

 ی؟ بازم که دار یخوا یم یلفظ ریاوف ! ز -

! مثال  ید یم لمینفس هات رو تحو یصدا

 ای یسالم نمیکلمه حرف بزن بب کیمحرممون کردن 

کردن اصل قالبم یبه جا یجنس تقلب  ! 

 یبه دوش م طنتیو ش یآخرش بار شوخ ی جمله

دیکش  

خودش در  یزوم چهره  نباریکرد ا میصدا دوباره

  قاب چشمان من



 ! ملکا -

من لب زدم و  

 ! جانم -

 یزنیهم م یوقت یزن یحرف نم یزن یحرف نم -

یکش یبه دل و قلب آدم م شیآت  ! 

اش چسباند  نهیکه دوباره مرا سفت به س دمیگز لب

 افتهیبودم که بعد سال ها فراق  یگار من مسافران

 یگرفت ، صدا یآرام نم شیبودم ، اوج دلتنگ

 یول دمیشن یرا تحت فشار بازوانش م میاستخوان ها

آهنربا که  کیداشت ، مثل  یجاذبه ا بیآغوشش عج

، به  دآهن وجودم را به سمت خود جذب کرده بو

 یبرا یتالش چیبودم و بدنم ه دهیاش چسب نهیتخت س

کرد یبند نم نیاز ا یخالص ! 

گوشم نجوا کرد یتو  

یگل یجونت ماه یجونم فدا -   

من لب زدم و   



  خدا نکنه -

 یبرا ییجا گریزندان آغوشش تنگ تر شد ، د و

من و او نمانده بود، چشم بستم  نیعبور هوا هم از ب

باز کرده  میبرا تیام چتر حما یو آرام گرفتم ، حام

 ...بود

 

گپ زدنمان  یکه برا یکه در مدت زمان یرکا تنها

بود ، او تنگ  نی، هم میکرده بودند ؛ انجام داد نییتا

تنگ  نیشناور ب یگل یآب شده بود و من ماه

 ....آغوشش

آمد ، چشمان خسته ام  یم ییرایمبهم از پذ ییصداها

گشودم وبا نگاهم دنبال ساعت اتاقم گستم ،  یرا کم

دادند ،  یرا نشان م میعقربه ها ، ساعت دوازده و ن

سجاده ام  یبودم ،باچادر نمازم ، رو دهیچقدر خواب

 دهیچیپ میبخواب رفته بودم و چادر دور دست و پا

، صداها قطع نشده  شستمن یبود، با زحمت و کرخت



را  میچند نفر بود ، گوش ها یمکالمه  یبود ، صدا

کردم زیت  . 

صحبت  گرینفر د کیبابا بود که داشت با  یصدا

آشنا آمد میشخص دوم برا یکرد ، صدا یم  . 

جا برخاستم و به طرف در رفتم و گوشم را به  از

خواب آلودم  یدر چسباندم ، لحظه به لحظه چشمها

 انمیشا ی، صدا دمیشن یکه م ییآوا نیشد ، ا گشادتر

 بود؟

شد ؟ ینم باورم  

 یسخت بود که چادرم که رو میباورش برا نقدریا

پخش شده بود را به سرم انداختم و با همان  نیزم

زدم رونیحالت و صورت خواب آلودم از اتاق ب . 

بود ،  انیشا یام درست بود صدا یداریشن حدس

،  با  شبشیلوارجذب دخودش بود با همان کت و ش

مبل ها نشسته بودند و با هم به  یمامان و بابا رو

پرداختند یکلمات م یمبادله   . 



 یکالمشان قطع شد و به تماشا یمن رشته  دنید با

 شیبه احترامم از جا یبا لبخند انیمن پرداختند ، شا

دیرا کاو نیزم یبلند شد ، نگاهش رو  

  سالم -

 ی افهیاز ق یگفتم ول یمن  مبهوت هول شده سالم و

کم نکرد یزیمتعجبم چ  

کرد ممیبا محبتش را تقد یهم صدا بابا  

  سالم دختر گلم -

کرد که نگاهم به طرفش شکست ، با  یسرفه ا مامان

اشاره ام کرد و من  ییچشم و ابرو به طرف روشو

گفتم و مامان  یدیکالمش را گرفتم و ببخش یاشاره 

 گفت

 شیپ یموضوع کی جانیا ایملکا جان بعدش ب -

میبا هم مشورت کن دیاومده با   

در لحظات مانده بودم گنگ   

خطاب کرد انیبه شا بابا  



پسرم نیبش -   

کردم و به طرف  قینگاه از جمعشان تفر ومن

راه کج کردم ییروشو  

 

برگشتم مامان در جمع نبود ومن با آن چادر  یوقت

نمازم ،تا کنارشان قدم برداشتم دیسف  . 

آغوش باز کرد و مرا به کنار خودش  میابابا بر 

چادر را در دستم چالندم و  یدعوت کرد ، گوشه ها

و من  دیچیکنار بابا نشستم ، دست بابا دور شانه ام پ

، اصال به دست بابا  دمیرا د انینگاه حسرت بار شا

دور  یقابل کنترل داشت وقت ریغ یحسادت نیو ام

شدند یمن قفل م یشانه ها . 

کرد و گفت شتریرا ب شیدست افشار  بابا  

سال نگاش  نهمهیکه ا یسخته که دختر یایخ -

بخت یخونه  یرو بفرست دهیتا قد کش یکرد  ! 



را به طرف صورتش  دمیکالمش د یبد مزه  طعم

گوشه اش به  یبرداشته بود و لبخند تلخ نیکه چ

بود ؛ کشاند دهیکش ریتصو . 

کرد دییکالم بابا را تا انیشا  

یسخته !ول یلیخ ! دیحق دار - ..... 

ساکت شد گریگفت و د یول  

از آشپزخانه به طرفمان آمد یچا ینیباس مامان   

 ینداشته باشه از فردا م یاگه از نظر ملکا اشکال -

 دنیخون و د شیآزما یکارها یواسه  دیبر دیتون

 ... محضر و عاقد

 یزی، چ دیهر سه نفرمان به سمت بابا چرخ نگاه

 یعنیو تاب داد،  چیو دلم را پدلم تکان خورد  یتو

بود دهیرس میتصم نیچه گفته بود که به ا انیشا  ! 

را به بابا هم زده بود ؟ شبید یحرفها نکند  

پسر به خدا که نوبر بود نیا  ! 



 ای سندینو یم نیدانست با س یرا اصال نم صبر

 ....صاد

پرگار نگاه ها  یبابا من نقطه  یبعد یبا جمله  و

 شدم

اومدن  انی؟ آقا شا هیان نظرت چخب ملکا ج -

 .... ونسبت به زمان عقدکنون دبه کردن

 دهیکش انیتاب شا یب یبه چشمها یلحظه ا نگاهم

برد و دوباره به  یرا به تاراج م ستمیشدکه هست و ن

 سمت قبلش برگشت

! ان شالله که  ستین یبد زیدبه چ نیالبته بگم ا -

رسونه یرو م انیعشق صادق آقا شا ..... 

؟ یگ یم یخب گل بابا !چ -  

فرستادم ، من چه  میدهانم را با استرس به گلو آب

میداشتم بگو  ! 

میکه بگو توانستمیچه م من  ! 



همه ضرب العجل بودن کارها را  نیا هیآمادگ من

 ! نداشتم

یدوست داشتن یلعنت انیشا  ! 

 یعواطف و عواقلم سردر گم م نیچطور مرا ب نیبب

یکن  ! 

میرا چه بگو جمع نیجواب ا حاال   

  ! ملکا -

 یام بود که ب ندهیآ یمرد عجول زندگ بیدلفر یصدا

کرد یپروا مقابل بابا و مامان ملکا خطابم م . 

نگاهش غرق شدو لب از لب  قیحجم عم انیم نگاهم

 وا نکردم

حضورش حرارت جانم را به سر حد خود  یگرما

 .... رسانده بود و عطرش

که عقل و هوشم را به  زشیاز عطر جنون آم امان

برد یم غمای  ! 



بزرگترهات  یبا اجازه  دیدختر گلم اگه آماده ا -

  شروع کنم

منتظر به نگاهم دوخته شد و  انیشا اهیس یگو یتو

 ییکردم آوا ینگاهش با تمام قوا سع ینیسنگ ریمن ز

 انیب یی، هر چه کردم توانا دیایب رونیلبانم ب نیاز ب

 جمله را نداشتم و به کلمه اکتفا کردم

 بله -

 یمجلس در سکوت رفت و حاج آقا کلمات عرب و

 .اش را شروع کرد

 

 

برم خونه ؟ یحاال چه طور -  

، از اول را گفته بود  تمانیبعد محرم یجمله  نیاول

خورد یآخر را م یغصه  ! 



 یکه باال آمد نفسم رفت ، دودستش را رو نگاهم

داغش  یام را با آن لبها یشانیگذاشت و پ میها قهیشق

 .سوزاند

ام رها شد  یشانیپ یاز رو شیکه دست ها دمیگز لب

مردانه اش  ی نهیو دور تنم قفل شد و مرا به س

 ییاگوشم غوغ یضربان قلبش تو یچسباند ، صدا

مقدمه قصد کشتنم را داشت یبه پا کرده بود ، چه ب  . 

را  میها چهیماه یبگیاحساس خجالت و غر اول

کنار گوشم زمزمه کرد نکهیمنقبض کرده بود تا ا  

 ی، المروت همه  دمیچند وقته نفس نکش یدون یم -

لحظه نفسم  نی، هم یرو تو غارت کرده بود ژنایاکس

من ژنیباال اومد بمب اکس  ! 

و  دیاز سرم کش یدست راستش باال آمد و روسر و

 نهیاش چسباند ، حرکات س نهیس یسرم را به قفسه 

داد ینم یگانگیب یاش قابل لمس بود ، آغوشش بو  ! 

داد یشهوت هم نم یبو  ! 



بازوان مردانه اش  نیعشق بود که در ب میشم فقط

دیوزر یم  . 

قلب ناآرامش بود و من از آن  یدرست رو سرم

حالت داده بودم رییتغ یبیبه آرامش عجانقباض   . 

زود مرا مهمان آغوشش کرده بود چقدر ! 

اش  نهیقدم زدند سر از س میموها نیکه ب انگشتانش

منحصرا  شیبر داشتم و نگاهش کردم ، چشمها

لب زمزمه  ریمن بود و ز یوصل مردمک چشمها

کرد یم  

توام ،  ریچشمهاتو از من برندار ! من مات تصو -  

کرد  تمیزوانش که گشوده شد به طرف تختم هدابا قفل

نشستن انتخاب کرد و  یاز تخت را برا یو گوشه ا

 .مرا هم به همان سمت هل داد

دوباره دستان بزرگ و مردانه اش قاب صورتم  بعد

 شد

د؟یرو بکن نکاریبا من ا دیتونست یچطور -  



 یشد ، گوشه ها دهیمتعجبم که به صورتش کش نگاه

افتاد نیچ چشمش از لبخندش  

 ! آخه سکته کنم گردن خود شخص خودته -

 نیدستش ب یشرویدوباره سکوت کردم و او با پ و

یمیکرد به همان لقب قد میصدا میموها  

؟ یگل یماه -  

دادمش ، که با  یجا رمیتصو ی نهیدوباره در آ و

دمیبلندش از جا پر یصدا  

 ی؟ بازم که دار یخوا یم یلفظ ریاوف ! ز -

! مثال  ید یم لمیت رو تحونفس ها یصدا

 ای یسالم نمیکلمه حرف بزن بب کیمحرممون کردن 

اصل قالبم کردن یبه جا یجنس تقلب  ! 

 یبه دوش م طنتیو ش یآخرش بار شوخ ی جمله

دیکش  

خودش در  یزوم چهره  نباریکرد ا میصدا دوباره

  قاب چشمان من



 ! ملکا -

من لب زدم و  

 ! جانم -

 یزنیهم م یوقت یزن یحرف نم یزن یحرف نم -

یکش یبه دل و قلب آدم م شیآت  ! 

اش چسباند  نهیکه دوباره مرا سفت به س دمیگز لب

 افتهیبودم که بعد سال ها فراق  یانگار من مسافر

 یگرفت ، صدا یآرام نم شیبودم ، اوج دلتنگ

 یول دمیشن یرا تحت فشار بازوانش م میاستخوان ها

آهنربا که  کیداشت ، مثل  یجاذبه ا بیآغوشش عج

، به  دآهن وجودم را به سمت خود جذب کرده بو

 یبرا یتالش چیبودم و بدنم ه دهیاش چسب نهیتخت س

کرد یبند نم نیاز ا یخالص ! 

گوشم نجوا کرد یتو  

یگل یجونت ماه یجونم فدا -   

من لب زدم و   



  خدا نکنه -

 یبرا ییجا گریزندان آغوشش تنگ تر شد ، د و

من و او نمانده بود، چشم بستم  نیعبور هوا هم از ب

باز کرده  میبرا تیام چتر حما یو آرام گرفتم ، حام

 ...بود

 

گپ زدنمان  یکه برا یکه در مدت زمان یکار تنها

بود ، او تنگ  نی، هم میکرده بودند ؛ انجام داد نییتا

تنگ  نیشناور ب یگل یآب شده بود و من ماه

  ....آغوشش

گره  میچشمها یبود ، سخت تو دهیوداع رس قتو

 خورده بود و با ابروان درهم لب زد

برم خونمون ؟ بدتر از اون  یملکا حاال چطور -

ارم؟یتا صبح دووم ب یچطور  

احساساتش زدم همه نیبه ا یلبخند  



امشب  گهیبا خودت معلومه ؟ خب د فتیاصال تکل -

من مال خودت شدم گهیبرو راحت بخواب د  

نگاهم کرد زیت  

 ی، من چطور نجاستیسختش هم یخب جا -

که مال منه رو بزارم تنهابرم خونه یدختر  ! 

تکان دادم یو سر دمیگز لب  

هم زود به دست  یلیخ دیکن یفکر نم انیآقا شا -

منو؟ دیاورد  

که  دیغرغرو هست یآخ نکنه شما از اون مردا 

کنند یم یریبهانه گ یهمه چ یبرا ! 

گم شد میموها نیزد و دستش ب یمیمال لبخند  

، تا مورد تهاجم تهمت قرار نگرفتم  دمیباشه فهم -

 یچاره  گهیکنم د یتحمل م یرم ، سخته ول یم

هم مگه دارم؟ یا گهید  

بعد  یکرد و کم دیه تجدام را دوبار یشانیبر پ بوسه

رفت رونیمظلومانه از اتاقم ب . 



 

به من هم منتقل شده بود و درطول  انیشا یها حس

چشمم را خواب نربود، ضمن  شتریشب چند ساعت ب

هم نصف شب تماس گرفته بود و بهانه  انیشا نکهیا

فردا بود و اصل حرفش  یکارها یبرا یاش هماهنگ

 یاز پشت خط م میکه برا یو دل و قلوه ا یدلتنگ

 .فرستاد

 

 

که  قیملکا ملکا گفتن مامان از اون خواب عم یصدا

 یپرتم کرد ول یداریتازه به سراغم اومده بود؛ به ب

حرکت نداشت یارایزبانم  یحت . 

 یباز شدن دراتاقم اومد و بعد دوباره صدا یصدا

 مامان

 !ملکا پاشو دختر -



 یخسته و چشمها یخواب آلود و جسم یصدا با

دمیه نالبست  

 کمیبزار  دمیخوب نخواب شبی، د ادیمامان خوابم م -

بخوابم گهید . 

و با حرص گفت دیکش میرو از رو مالفه  

ساعته دم در منتظرته  کیپاشو اون طفل معصوم  -

کنه یاونوقت خانم هنوز تختش رو ول نم  ! 

از  یخشدار یچرتم پاره شد و با صدا کبارهی به

گفتم یشدت کم خواب  

منتظرمه ؟ ی؟ ک یچ -  

کمکم دراز کرد یدستش را برا مامان  

منتطرته  انیمنتطرت باشه ؟ آقا شا یقراره ک ؟یک -

گهید ! 

گردنم  ی، مهره ها دمیپر میچگونه از جا دمینفهم

دیچیدرونشان پ یکرد و درد بد ییصدا  

 آخ ! ....مگه ساعت چنده ؟ -



مهیآروم دختر ! ساعت ده ون -  ! 

ساعت  کی یعنیت نه بود ، قرارمان ساع دمیگز لب

بود ستادهیپشت در به انتظارم ا میون ! 

 انی؟ شا دینکرد دارمیمامان چرا زودتر ب یوا -

  اومده تو خونه ؟

که  یتخت کند و درحال یمن را از رو مامان

کرد زمزمه کرد یرا مرتب م یروتخت  

تعارفش  یساعت ده زنگ خونه رو زد ! هرچ -

ومدیزدم باال ن .... 

تد شدمم نگاهش  

یبش دارینکنم تا خودت ب دارتیخودش گفت ب -  .... 

صورتم نگاه کرد به  

کردم دارتیب نیدلم براش سوخت واسه هم یول -  ! 

گره داد وابرو  



آب به دست و  کیبرو  یستادیدختر ! چرا ا االید   -

 ...روت بزن و حاضر شو

 دمیتشر کالم مامان انگار تازه عمق ماجرا را فهم با

پا تند کردم یبهداشت سیبه سمت سروو با سرعت  . 

را  یخروج یرفتم و در آهن نییها را باسرعت پا پله

را گشاد  میچشمها یکم دمیکه د یگشودم ، صحنه ا

دور کرد یحال خواب آلودگ کرد و از آن . 

موتور که اسمش را قبلترها از  کی یرو انیشا

بودم ؛ نشسته بود و متفکر  دهیشن یآپاچ  نیزبان ام

زل زده بود ، با حس حضور من  ابانیخ یبه انتها

 یصورتش به طرفم برگشت و چشمانش برق شاد

دیپر نییبه پا یموتو یزدو از رو . 

و  دیکش یارضعف رفت ، سوت کشد شیبرا دلم

شد کمیدوقدم نزد  

خب  یدیخواب یم گهید کمی نیاوف چشماشو بب -

من یملکه   ! 



 یلب نثار قد وباال ریز یو سالم دمیکش خجالت

کردم دشیرش  

اش  نهیمقابل صورتم قرار گرفته بود البته س قایدق

عطر  نیرا پر کرده بودو عطرش مشامم را ! ا دمید

آورد ین مم یاریسر هوش ییبال کیآخر  یلعنت ...  

 د،یچانه ام گرفت و صورتم را باال کش ریز دست

بود و رنگ  ینبود مشک اهیچشمانش اصال س اهیس

 !عشق

دختر یدیخجالتت رو! فهم نمینب یانیبا شا یتا وقت - ! 

بود یام هنوز باق یشرمندگ آثار  

شده بود نیخوابم سنگ دیببخش -  ... 

دمیگم شدم و پرس شیشهر چشمها یتو  

د؟یمنتظرمن نجایعت نه ااز سا -  

باال انداخت ییابرو   

 نووچ -

دمیکش یقلبم گذاشتم و نفس آسوده ا یرا رو دستم  



دیشما هم مثل من خواب موند شیآخ - ! 

وسط مردمک چشمانم چشم دوخت قیدق  

نجامیبخوام بگم از هشت ا قیدق -  ! 

 ینیصورتم فرود آمد و ه یناخودآگاه رو دستم

دمیکش  

د؟یاز ساعت هشت منتظر من یعنیخدا مرگم ! -  

چانه ام  یو فشار انگشتانش رو دیدر هم کش اخم

شد ادیز  

!  یزن یاز مرگت حرف م یدار یک یبفهم جلو -

؟ یدفعه آخرت باشه ، اُک  

درداور  یبود ول ادیفکم ز یفشار دستش رو هرچند

لب زدم میزدم و با بستن چشمها ینبود لبخند  

  چشم -

مکان داد رییکتفم تغ نیبچانه ام به  یاز رو دستش  

شد رمونیآ قوربون چشمات ، بپر باال که د -  



صورتش نشست یتعجب دوباره نگاهم رو با  

؟ میبا موتور بر -  

زد لبخند  

؟ هیچ بشیع -  

در آوردم یرا به باز انگشتانم  

 ....آخه من تا حاال سوار موتور نشدم -

سعود  تیمکث کردم و نگاهم تا آن همه جذاب یکم

  کرد

ترسم یمن از موتور م -  ! 

ترشیچشمانش قهقه شد و فشار دستش به پشتم ب لبخند  

 !چه بهتر -

 یشده بودم و او ادامه م رهیخ انیمبهوت به شا من

 داد



منو محکم تر  یدیترس یهر وقت احساس کرد -

کوک  فمیهم من ک یترس ینم گهیبغل کن ! هم تو د

شه یم  ! 

بودم  حرفش یمعن زیبه من که در حال آنال و

که چرا گفت چه بهتر  دمیزد و من تازه فهم یچشمک

 یقهقه  یو تا بناگوش سرخ شدم که دوباره صدا

کردم یمردانه اش را با حرکتم پل . 

شد و مرا به  ریموتور جاگ نیز یرو ریخ کی با

کرد قینشستن تشو  

 یکنار هیپا نیا یپات رو بزار رو یگل یماه -

باال یایب یتون یراحت م  ! 

زدم غر  

گنده است ؟ نقدریا نیچرا ا -  

دیخند دوباره  

جثه کوچکش رو  کیدم  یبعد سفارش م یدفعه  -

 مخصوص شما بسازن ! خوبه ؟



 دمیکش یخجالت م یشده بودم ول ریسرش جاگ پشت

خواند،  یها را از حرکاتم م نیو او ا نمیبش کشینزد

هوا گرفت و  یشد و دستم را ب لیبه طرفم متما یکم

ودش کشاندمرا به طرف خ  

کمرم رو  دیبا یفتیاز ترک موتور ن یخوا یاگه م -

یسفت بچسب   

دیو او باز هم خند دمیمن لب گز و  

 نویا ستمیدختر! بابا دوست پسرت که ن اتیح یفدا -

، شوهرت یدیخوب به ذهنت بسپار شوهرتم فهم  ! 

شکمش  یکردم و او دستم را رو یمن نگاهش نم و

 گریفت و طرف درا هم گر گرمیگذاشت و دست د

 .شکمش جاساز کرد

! ورگرنه  یگل یدستات رو قفل کن روشکمم ماه -

نگفتم ی! نگ یافتاد دیشا  . 

را  میحضورش  دستها ی هیسا یمن بدون ترس تو و

وجودش  یتا حد ممکن دور کمرش گره زدم ، گرما



دفعه ها  نیجزء اول نیبود ، ا دهیکش کرمیآتش به پ

مهابا در  یب گونهنیجنس مذکر را ا کیبود که 

 یبود که کس یاول یبودم ، اصال دفعه  دهیآغوش کش

بودم کردهرا به آغوشم دعوت  نیاز بابا و ام ریغ  . 

کمرم جلوه  ی رهیو ت یشانیپ یعرق بود که رو 

به خودم آمدم انیشا یکرد، باصدا یم یینما  

کاله کاسکتت نمیا -   

را پر  دمید یروبرو یکاله بزرگ وقرمز رنگ و

سرم جا دادم ، از  ید ، از دستش گرفتم و روکر

را هم  انیشا هیکاله ، کاسکت نقره ا ی شهیپشت ش

 . از نظر گذراندم

بم شده اش آمد یصدا  

کنم شیآت -  ! 

چسباندم ، دستم  شیرا دور پهلو میمن زود دستها و

شد ترس ها خود به خود رنگ  یکه به اومتصل م

مباخت ، خنده اش را دوباره حس کرد یم  . 



دوکتفش جا گرفته بود او هرچه درشت  نیمن ب سر

جثه بودم ، برعکس خواهرش زیبود من ر  ! 

 ی، موتور با صدا چیسو چاندنیو پ یزدن دگمه ا با

را سفت  میکنده شد ، چشمها نیاز زم یدلهره آور

 یو خودم را به پهنا دمیاز ترس کش ینیبستم ، ه

چسباندم انیپشت شا  . 

دستم  یرو شیاز دستها یکیکه گذشت  قهیدق چند

کاله بم به  ریکه از ز شینوازش گونه نشست و صدا

بلند شد دیرس یگوش م  

،  یکن یَکند اولش ترس داره بعدش عادت م -

خوشکلت رو باز کن آرام جان یچشما  ! 

موتور  یتجربه  نیرا به اول میمن آرام چشمها و

گشودم میسوار  . 

د با شدت خوب شده بود ، با یپراز حس ها وجودم

داشت  یبیارامش عج ینواخت ول یصورتم م یتو

دشیاز نوع جد یهمراه نیا  ! 



حال  انیموتور نشستن و در آغوش گرفتن شا ترک

 ریاش بدجور ز ینیرید که شبو یفیقابل توص ریغ

 یزیدندانم مزه کرده بود و حاال از ترس موتور چ

لب تر کند  انیدر وجودم نمانده بود و منتظر بودم شا

شکمش قفل شود و سرم  یاز پشت رو میتا من دستها

 قیعم شدوکتفش فرو کنم و از عطر تن نیرا ب

 . مشامم را چاق کنم

رفت تا  یم راژیها و سیپل یاز قصد جلو انیشا

که پشت سرت  یخانم ندیو بگو رندیرا بگ شیجلو

خانمم است و  دیو او با ذوق بگو ستیک یسوار کرد

را  شیجلو یسیپل چیبدمان ه ایاز شانس خوب 

گفت و  راهیحرص خورد و بد وب انینگرفت و شا

دمیمن با ذوق زدم و خند  . 

 یسوار یموتو یو چندباره  نیچند یاز تجربه  بعد

بکرش اون هم درست در  یفاق هابا تمام ات

و انجام  انیحالت با وجود پراز عشق شا نیکترینزد

 شگریدست آرا ریو درشت عقد حاال ز زیر یکارها

 یا قهیزد و دق یحرف م زیر کی بایبودم و شک



 یبدبخت و صبور م شگریبه آرا یا هیتوص کباری

ردک . 

غر زد که مامان آخرش به حرف آمد نقدریا  

به فکت استراحت بده !  کمی نیبش ایجان ب بایشک -

کنه یم کاریبنده خدا هم بفهمه چ نیبذار ا  ! 

دندیخودش خند یهمه حت و . 

لبش و لحن قشنگ صحبت  یهمان لبخند رو با

 کردنش گفت

 یدون یدلم ، مامان عروس خوشکلمون ، م زیعز -

اگه ملکا جون رو زشت درست کنه بعدا داداشم  هیچ

 ارهیاز روزگارش در م یدمار کیسروقتش  ادیم

دونه یکه خدا م ! 

 بایدست از کار برداشت و به صورت شک شگریآرا

انداخت ینگاه  

باال انداخت یشانه ا بایشک  



؟ باور کن  یکن ینگام م ی؟ چرا اونجور هیچ -

دم یم لیقصد ازدواج ندارم هنوز دارم ادامه تحص ! 

سالن از خنده پر شد یدوباره فضا و . 

 بایهم با شک یمیقد یکه دوست رمشگیجون ، آرا مایس

 یداشت باالخره از صبرش دست برداشت و رشته 

 کالم رو به دست گرفت

! دوما من  رهیگ یتو رو م یاوال با اون زبونت ک -

قشنگ  یگ ی، هم م اوردمیتو سر در ن یاز حرفها

قشنگ نباشه ! آخرش من چکار کنم  یگ یباشه هم م

 ؟

باال انداخت ییابرو بایشک   

زبونم  نیخواد عاشقم بشه با هم یکه م یوال اونا -

تونم  ینم یخوشکلش کن یلی! دوما ، اگه خردمیگ یم

 یدیوقت د کیتاالر !  ارشیضمانت بدم داداشم ب

رو کج کرد و عروسش رو از وسط راه  نیسر ماش

 دیتاالر با یو اونوقت اون همه مهمون رو تو دیدزد

میپاسخ گو باش  . 



لبم رو به دندان  یو گوشه  دمیحرفش خجالت کش از

دمیکش . 

 نیمن هم امکان ا یبدون زشت و خوشکل برادرش

 دهیها رو داشت ، از صبح که منو ند یباز وونهید

بار تماس گرفته بود و احوالم رو  ستیب بیبود قر

کرده بود، از حق  یبود و اظهار دلتنگ دهیپرس

 شیمنم بدجور دچارش شده بودم و دلم برا مینگذر

شده بود ییهوا . 

نبود که  یروز میکه عقد کرده بود یروز از

 زانیباعث شده بود م نیو ا میباش دهیرا ند گریهمد

مون به اوج خودش برسه یوابستگ  ! 

توانست باشد و  یدختر م کی یآخر خواسته  انیشا

که درذهنم نقش بسته بود نهیگز نیمن بهتر یبرا . 

پشت در منتظر که  انیحاضر و آماده بودم و شا من

 یجلو بایبردن من که شک یبشه برا شگاهیداخل آرا

را  شیاز پشت درصدا انیکه شا یو طور ستادیدر ا

 بشنود گفت



 یایبذارم بکن  رونیفکرش رو از سرت ب انیشا -

شگاهیتو آرا  ! 

از تعجب گرد شد  شگریمن و مامان و آرا یچشمها

اورد؟یدر ب یخواست خواهرشوهرگر یم یعنی،   

آغاز راه ؟ نیهم از  

به اعتراض برخاست انیشا یصدا  

باهام ؟ یکن یم یشوخ یدار بایشک -  

گوش ما هم نشست یتو بایپرصالبت شک یصدا  

دارم یمگه من با شما شوخ رینخ -   

من و  نیکه ب یاز پشت در انمیشا یخسته  یصدا و

شده بود واریاو د  

 امیخوام ب ی،  من که نم ینکن خواهر تیاذ -

تو و به کارش برسه ادیاصرار داره ب لمبرداریف  ! 

به من زد و دوباره حرفش را تکرار  یچشمک بایشک

 کرد



که بزنم محال دو بشه ! بهانه  یکه حرف یدون یم -

تو !  یایذارم ب ی، نم اریرو هم ن لمبرداریف ی

به بعد  نیرو هم دک کن بره ،  از در ماش لمبرداریف

شگاهیتو آرا انیذارم ب یمن نم رنیبگ لمیف  ! 

شده  رهیما با دهان باز به او و مکالمه شان خ و

میبود . 

به  بایکه بلند نشد ، شک انیشا یدوباره  اعتراض

 یشم مدو یکه شنلم را رو یو در حال دیطرفم دو

کرد کنار گوشم زمزمه  یدرستش م میانداخت و برا

  کرد

راحت به دست آوردت  یلیبذار تشنه ات باشه ، خ -

صدبار  نهیصورت مثل ماهت رو بب ی، بذار تا وقت

  ! جون به لبش برسه ! گل خوشکلم من تو گروه تواَم

هم غصه نخور ،  شگاهیتو آرا لمبردارینبود ف واسه

 نیهمه از ا هیشنگ تره بقخاطره اش ق ینجوریا

از  یخاطره جذاب دار کیتو  یدارن ول لمیمنطقه ف

لحظه هات نیا  ..... 



 یبه صورت مبهوتم لبخند قشنگش را همراه بوس و

کرد هیهد . 

 یضربت یهنوز در حال درک مفهوم حرفها ومن

 . اش بودم

بلند شد انیشا یعصب یصدا  

ونابیرفتن سر خ لمبردارایخانم بفرما ف بایشک -  ! 

صحت  یافراد یرفتن پله ها نییپا یاز صدا و

شد دییحرفش تا  

به پشت کمرم فشار آورد و به جلو هلم داد دستش   

یگل یحاال برو تا قلب داداشم نگرفته ماه -  ! 

 دییکه تا یتا صورت مامان کش آمد و هنگام نگاهم

را  میبا جلو آوردن کاله شنل قدم ها دمیاو را هم د

رداشتمآرام به سمت در ب . 

را  انیشا یزد و با لحن طلبکار یبه در تقه ا بایشک

 خطاب قرار داد



! اونقدرها هم  تیگل یماه نمیبفرما خان داداش ، ا -

 نیقدر ا شتریفقط خواستم ب ستمین یخواهر بدجنس

یرو بدون یکه به دست آورد یجواهر  ... 

 دیدستم را قاپ انیدر باز شد و دست شا یمعطل یب و

خورم یاگر تعلل کند دوباره از دستش ُسر م، انگار   

. 

دمیآرامش را شن یصدا یول دمید یخودش را نم   

خانم بایدارم برات شک -  ! 

کشاند و  شمانیمرا به طرف خودش و راه در پ و

، پراز عشق و محبت دیفقط خند بایشک  ! 

آنچنان دستم را در بند  انیگفت شا یدرست م بایشک

 افتهی یمتیود که انگار غنب دهیدستان مردانه اش کش

دستش را شل کند از کفش رفته است ،  یکه اگر کم

و فقط با فشار دست  نمانیب یبدون حرف نیتا در ماش

مچ دستم گذشت و به محض ورودمان به  یرو انیشا

پدال گاز فشرد  یورا آنچنان ر شیپا انیشا نیماش

آن  کیاز جا کنده شد ،  یغیج یبا صدا نیکه ماش



که دست  دمیکش یبلند نیرتاب شدم و هبه جلو پ

 یجلو ی شهیسد برخوردم با داشبورد و ش انیشا

شد نیماش  

مواظبتم یگل ینترس ماه -  ! 

را به گوشش رساندم اعتراضم  

؟ یکن یچکار م ی! دار انیشا -  

دنده نشست و گفت یرو دستش  

رو  یازم سوال نکن ، خودم همه چ قهیپنج دق -

کنم یم فیبرات تعر . 

امشب را  شانیشگفتانه ها نیخواهر و برادر با ا نیا

بود یلیدگرگون نکنند خ میبرا  ! 

گرفتم ، خدا  یقیصاف نشستم و دم عم یصندل یرو

کند ریناشناخته را ختم به خ یرفتارها نیعاقبت ا  

دیچیپ نیماش نیکاب یتو شیصدا  

میرو قال گذاشت لمبردارایف -  ! 

دمیپرس متعجب  



؟ یچ -  

، راست  ایبرو اونور ب نوریگه ا یم یه ادیبدم م -

باهات هستم  یخواد وقت ی! دلم م نی، کج بش ستیبا

نکنم یباز لمیف  ! 

 سییکرده و خودش ر یکه سالها تنها زندگ یکس از

رفت یهم انتظار نم نیاز ا شتریخودش بوده ب  . 

حاصله به  یکاله شنلم را کنار زدم و از فضا یکم

زل زده  ابانیکه به خ انیو جذاب شا یصورت جد

 . بود ، چشم دوختم

 یمرد با آن دوگو نیضعف رفت ، ا شیبرا دلم

با آن کت و شلوار جذب همرنگ چشمانش  یمشک

دلم نشسته بود یبدجور تو . 

 دهیبود کش دهیبه دستش که محکم دنده را چسب نگاهم

دست مردانه اش  یشد، آرام دستم را جلو بردم و رو

زده بود ، گذاشتم رونیب شیکه رگ ها  . 



 دشیپرحرارت و داغ بود ، باسرعت سرو د دستش

 دهیپنهان من کش مهیبه طرف دست و سپس صورت ن

نذرم کرد ینیریشد و لبخند ش  

جان دلم یا -  ! 

عوض شد و  مانیدستها یکه جا دینکش یا هیثان و 

 .دست من درآغوش دست او النه کرد

 یکن یناخن هات رو رنگ و لعاب نم ادیخوشم م -

یدار یرو برام نگه م شونیو خود واقع   

شد شتریدستم ب یدستش رو فشار  

و  یستین یفرار تیاز خود واقع ادیکال خوشم م -

 یرییوع تغبه هرن یایتو چشم من ب نکهیا یبرا

ینداز یچنگ نم  ! 

لذت شدم هم از کالمش هم از احساس گرم  غرق

 دستش

خودم  یچ یکه هستم برا یشد ینیعاشق ا یوقت -

جلوه بدم گهید زیچ کیرو    



 یبسنده کرد و دستم را رو یدر جوابم به لبخند و

 یگذاشت و ُمهر و موم کرد و دوباره به رو شیلبها

مکان داد رییدنده تغ . 

دستم تا عمق قلبم رد  یوسه اش از روب  یجا

 .انداخت

شد دلم درهم  یگذشت ، سکوتش که طوالن یلحظات

، دیچیپ  

به تاالر نبردم ،  بایبه قول شک نکند  

شود ؟ یمامان و بابا چه م یآبرو یوا  

دهند ؟ یمهمان ها را چه م جواب  

بپرسم یباز کردم تا سوال لب  

ایشا - ..... 

نپرس یچیه گهید قهیعروس خوشکلم چند دق -  

جمله ام با دلهره  یمن آب دهانم را همراه باق و

حرکت نشستم و به دستم که در دستش  یو ب دمیبلع

شدم رهیکرد خ ینم شیبود و رها ریاس . 



که به ذهنم  یدرهم یدستش با فکرها تیامن حس

 یکرد داشت با حالت تهوع همراهم م یخطور م

در  تمویو ر دیچیپ یپهن یکرد که داخل کوچه 

باز شدن حرکت  یرا زد و در آرام برا نگیپارک

 .کرد

 د،یرس یم میبه گوشها شیزد که صدا یآنچنان م قلبم

به صورتش زل  دهیو ترس دمیحجابم را عقب تر کش

 زدم

؟ میر یکجا ....م -  

کرد ، ترس چشمانم را خواند، لبخند زد نگاهم  

از من ؟ یترس یم -  

 یدادن پاسخ یمن فقط نگاهش کردم و زبانم برا و

ام نکرد یهمراه . 

 مانیکه کامال باال رفته بود ، دوباره فشار دستها در

شد ، او خواسته و من نا خواسته شتریدنده ب یرو  ! 



که داشت  یشد و در دهیبه طرف پشت سرم کش سرم

دیچیگوشم پ یتو شیشد که صدا یبسته م  

باستیمن و شک یخونه  نجایا -  ! 

کردم ؟ یچه م نجایا من  

در آن  یگرید یکس انیکه جز من و شا یخانه ا رد

حضور نداشت ، بدنم به لرز در آمد ، درست بود 

نبود که به هم   شتریهفته ب کیما  یهمسرم بود ول

میمحرم شده بود . 

را از قصد جا گذاشته بود لمبردارهایف نکند  

 ....نکند

سرم شکل گرفت یتو یادیز یها نکند  . 

 یچاله ا اهیهم به س میکه رها شد عمق ترسها دستم

شد لیانتها تبد یب . 

شد و آن را دور زد ادهیپ نیماش از   

کنار کمکم دراز  یدستم گشوده شد و دستش برا در 

 شد



آرام جان نییپا  یایب یکن یلطف م -  ! 

خشک شده بودم میمن در جا و  

کرد میصدا  

 ملکا ؟ -

تا چشمان پر از عشقش هاشور زد، لبش را  دمید خط

گرفته بود به دندان  

از من ؟ یترس یم -  ... 

جواب من فقط نگاهم بود و  

کرده ام را گرفت خی دست  

یگل یندارم ماه تیکار -  ! 

من آرام نشدم یول  

را گرفت و  میبازو ریبه کمکم آمد و ز گرشید دست

توانستم اطراف  یاصال نم د،یکش نیماش نییمرا به پا

 سخت مواظب انیکه شا دمیفهم یفقط م نمیرا بب

مینکن ریگ ییهست تا به جا نمیخودم و لباس پرچ  . 



باال رفتم و از  انیراهم را با کمک شا یپله جلو سه

خانه  ییرایداشت وارد پذ نگیکه حکم پارک یاطیح

اشان شدم ، در که پشت سرم بسته شد ، اشک از 

جمع شد میچشمها یترس تو . 

عطر  یشنلم تمام صورتم را پوشانده بود ول کاله

حالت  نیتر کیدرنزد دمیتر شد فهم ظیه غلک انیشا

 . به من است

 یینایب تیگشود تمام یکه گره شنلم را م شیدستها

را پر کرد سمیخ . 

مبل کنار دستش  یحرکت رو کیکه باز شد با  گره

 ! با مالحظه گذاشتش

مبله و  ییرایهم پذ دمید یهم تمام قد او را م حاال

را میرو شیبزرگ پ  ! 

من را  ینگاه نم زده  یوقت شیو عشق چشمها خنده

متوقف شد و ناباور اسمم را به لب خواند دید  

 ملکا ؟ -



فرش  یبه رو میقطره قطره اشک از کنار چشمها و

سقوط کرد میپا ریز . 

فقط مبهوت نگاهم کرد و بعد شنلم را از  یا لحظه

انداخته بود برداشت و  شیپ یا هیکه ثان یمبل یرو

دستش انداخت یرو   

کنم یدوباره تنت ماالن  -  ! 

- درمورد من فکر  یکنم ! چ یاالن دوباره تنت م

که  یدینامرد د نقدریمنو ا یعنی!  نمیزتریعز یکرد

کرده ؟ سیخ از ترس من اشکت گونه هات رو  

لب گفتم ریز  

ستیآخه هنوز اسمت تو شناسنامه ام ن - ! 

کرد یتلخ ی خنده  

یفکر کرد یعنی - ..... 

خم  نییحرفش را خورد، گردنش رو به پا ی هیبق و

تا اعماق دلم را  دیکه کش ینفس بلند یخوردو صدا

 !سوزاند، زود قضاوتش کرده بودم



ز مبل نشست، گره کرواتش را ا نیکترینزد یرو

به  دنینفس کش یدور گردنش شل کرد انگار برا

قامتم شد ، اشکم درجا  ی رهیمشکل خورده بودو خ

به سراغم آمد شیبند آمد و عذاب وجدان به جا  . 

بم و خشدار شده بود شیصدا  

 ی! نم نمتینفر باشم که بب نیخواستم اول یفقط م -

 کیشر یکه محض مال منه کس یزیخواستم تو چ

حق منه ! نه  شگاهیبعد آرا دنتید نیباشه ! حق اول

که تو اون تاالر جمع شدن ییتمام آدمها  ! 

به افسوس تکان داد یسر  

رو که بهت  یبد یاحساس ها نیا یحاال چطور -

ارمیانتقال دادم رو از دلت در ب   

دیکش شیموها نیب یدست   

هامیاَه ، لعنت به من و خودخواه -  ! 

ته قلبم سوخت آورد ،تا یرو تاپ نم شیناراحت دلم  . 



جز  یحرف چیگرفته اش زل زدم ، ه ی افهیبه ق 

دیرفتن به ذهنم نرس  

میبر انیشا -  ! 

قد علم کرد میجا بلند شد و روبرو از  

امیجا نم چیه میتا نبخش -  

 نیدتریعالم خودم را درسف اهیس نیقشنگتر یمن تو و

، دلم از نگاهش گرم شد و  دمید ایلباس عروس دن

 هیازوانش پرت کردم و بعد از ثانب نیخودم را ب

آغوشش در بند  نیاو بود که مرا درب یدستها ییها

و من کنار گوشش لب زدم دیکش  

  منو ببخش درموردت بد قضاوت کردم -

کمر و  یپر از عطش اما محتاط رو شیدستها

سرشانه ام جابه جا شدند ، لحن کالمش مثل آنموقع 

 ها طلبکار شد



 شیپ ی کهفتهیمن از تو گوشت فرو کن  نویا -

به تو !  نیزم یکره  یآدم رو نیهمسرتم ! محرم تر

 ....و

از دور کمرم رها و دور صورتم قاب شد شیدستها  

!  یی! خوابم تو یتو !.... ملکا همه کس من شد -

ییتو امی! رو ییتو میداریب  !  

را فتح کرد میچشمها عمق  

باور داشته باش  نوی! ا ییاصال خود من تو -

 ینم تیخودم تو رو اذ یبه خاطر خواسته  قتچویه

 ! کنم ، ملکا خوب گوش کن

صورتم گفت یکلماتش را محکم تو و  

! یینداره اول تو تیخودم به تو ارجح چوقتیه -

  ! بعد من

ام قصد جدا شدن  یشانیپ یآرامش رو ی بوسه

 .نداشت



 یتو یکنار گردنم بودو زمزمه ا یبعد ی بوسه

 گوشم

 کتیکردم دل کوچ یتاسفم فکر نمواسه االن هم م -

 ....  رو بترسونه

سر  یرو اطیمن فاصله گرفت،  شنلم را با احت واز

 .و شانه ام انداخت

؟ یقرص پراپرانول دار -  

من متعجب نگاهش کردم و  

چکار  یقلبم دار یبا تپش ها یدون یآخه دلبر ! نم -

؟ یکن یم   

زد یخسته ا لبخند  

نیا کمی دیدوتا بخورم شا یکیگفتم  -  .... 

دیاش کوب نهیسمت چپ س یکف دست رو با   

رهیصاحاب آروم بگ یب -   

دلم یبود برا نیبهتر انی، شا دمیزدم و لب گز لبخند  



گذاشتم ،  نییپا انیبا کمک شا نیشرا که از ما میپا

،  دیبه گوشم رس لمبرداریف یشاک یصدا  

از  نمیا شگاهی، اون از آرا دیآقا چرا با سرعت رفت -

؟ میکن یلمبرداریف یاز چ دیما با قایدق دیبعدش! بگ  

وطلبکار گفت اوردیکم ن انیشا  

- ؟ شما  هیما چ ریتقص دیستیشما کارتون رو بلد ن

اونوقت  دیعروس برس نیماش به سرعت دینتونست

د؟یکن یمنو مواخذه م  

کرد میو به طرف تاالر همراه دیمرا کش یبازو و . 

خوب رو  لمیف کی دیق دیسرم گذشت اصال با یتو

داد  یجماعت پا نم لمبرداریاصال به ف اشاریبزنم ، 

 .تا کارش را انجام دهد

و  میرا جا گذاشت لمبرداریغرغر زن و مرد ف یصدا

مامان که  یکه صدا میکرد یشرویبا هم پ ییقدم ها

آمد ، متوقفمان کرد یبه طرفمان م . 

؟ دیجان کجا موند انی! شا یمردم از دلواپس یوا -  



دست مرا رها کرد وجواب مامان را داد انیشا  

و سالم ! چرا  حیدخترتون صح نمیا دییبفرما -

؟یدلواپس  

میبر فتی؟ راه ب یممنون پسرم ، ملکا جان خوب -  ! 

من هنوز سوال مامان را پاسخ نداده بودم که  و

شد انیدست داغ شا ریسرانگشتانم اس . 

کنم یمن کمکش م -  

 دیبا گهید قهیشما با عاقد و بابا چند دق گهینه د -

دیاریب فیتشر  . 

 ییجدا قهیچند دق یشد ، برا شتریدستش ب فشار

که دست  یکرد ، درحال یم یداشت احساس دلتنگ

بود ، مامان دست  انیت شاراستم در حصار دس

که راه داشت انگشتانم را  ییرا گرفت ، تا جا گرمید

 رها نکرد و آخر سر با اجبار انگشتانش را باز کرد

.... 

 



، مامان کاله شنلم را عقب  میدیاتاق عقد که رس یتو

زد یذوق دهیانگار مرا تازه د بایراند و شک  

شده عروسمون یچه عروسک نیبب یوا -  ! 

 یافتاد که با لبخند پهن مهیمم به خاله فهچش تازه

درحال رصد کردن من بود، سالم کردم و او هم به 

 یتو یمحبت یطرفم آمد و در آغوشم گرفت ، ول

زمزمه  یگوشم به آهستگ ریوجودش نبود ، ز یگرمت

 کرد

ان شالله  یول یهرچند به بختت پشت پا زد -

یخوشبخت بش ! 

زدم ،  یند کمرنگرا پنهان کردم و فقط لبخ اعتراضم

نفر  یکه جا یمبل دونفره ا یرو بایبا کمک شک

بود ، نشستم یدومش فعال خال  . 

پاشنه  یکفش ها ینشده بودم که صدا ریجاگ هنوز

شد نگاهم  یم دهیکوب نیزم یکه باحرص رو یبلند

 .را به سمت در دوخت



 یکوتاهش و صورت یا روزهیف راهنیبود با پ بایفر

شده بود و سنش را چند برابر  شیآرا ظیغل یلیکه خ

داد ینشان م  . 

که ما رفته  یشگاهیدلم سرزنشش کردم به آرا در

معروف برود ،  شگریآرا کی یتا جا امدین میبود

بود؟ شگرشیآرا یدست و پنجه  نیهم  

تر بود بایکه ز شیآرا بدون ! 

 یخودش هم از وضع سر و صورتش راض انگار

افتاد  باین و شکنبود چرا که تا نگاهش به من و ماما

کنار اتاق  زیم یکوچک درون دستش را رو فی، ک

سنگ کف  یرو شیو با همان کوباندن پاها دیکوب

زد رونیتاالر از اتاق عقد ب . 

که اسمش  یبه ما کرد و با عجله در حال ینگاه خاله

دیکرد دنبالش دو یرا صدا م . 

اهسته لب زد یلیسر در گوش من کرد و خ بایشک  



اون داداش شاخ شمشادت نبود  فیح واقعا یعنی -

نشیعذاب داد یملکه  نیکه به ا ! 

چشم گرد کردم شیبرا  

به بر  یه یساقط بش یخواد از زندگ یاگه دلت م -

چیبب بایفر نیا یو پاچه   ! 

گرداند یگره زد و چشم نهیس یرا رو شیدستها  

حرف حق بگه ته کالهش سوراخه یهرک -  ! 

تومه شدمامان بحث ما هم مخ یبا صدا و  

جان کاله شنلش رو رو سرش بکش عاقد  بایشک -

ادیداره م . 

 ریز یدر پ یو لبم پ دیرس ییماورا یبه تپش قلبم

به شکار رفت میدندانها . 

خورد ، من  یم دیدونفرمان کل یشروع زندگ داشت

ام قدم گذاشت یبه تمام زندگ عیسر یلیکه خ یبا مرد  

. 



شد، احساس کردنم واقعا  یعقد که جار ی خطبه

بعد عقد خدا به زن و  ندیگو یدرست است که م

 یمهاباتر برا یکند ! من قلبم ب یم هیشوهر عشق هد

دیکوب یقلبم م واریخودش را به درو د انیشا . 

دست  یاهویه نیعاقد که مجلس را ترک کرد ب 

دور کمرم قالب شد ،  انیگفتن ها دست شا کیوتبر

کرد داغ  یکه از سر انگشتانش فوران م یاز احساس

 یشدم ، عشقش دروغ نبود و من با قلبم آن را حس م

 .کردم

را دوچندان کرد نمانیبم وآرامش حرارت ب یصدا  

شکلت با اسمم تو ان شالله م گهیاروم جونم حاال د -

 !شناسنامه ات هم حل شد

زل زدم، نگاهش لبخند داشت و  شیچشمها یتو

 ! عشق

دمیدرجوابش نداشتم و نگاه دزد یحرف . 



به طرفمان آمدند و  اشانیدادن هدا یو بابا برا مامان

اتاق چشم  یافتاد که سرگردان تو نیمن چشمم به ام

داشت را دور گردنم  یگرداند ، مامان که گردنبد یم

کرد در گوش مامان زمزمه کردم یم زیاو  

دلواپسه نیمامان چرا ام -   

ارام جوابم را داد یهم با همان تن صدا مامان  

گرده یم بایدنبال فر -  

دمیتعجب پرس با  

، اومده بود که ستیمگه ن -  ! 

 ششیآرا یرفته همه  رونیاونجا که از اتاق زد ب -

 کی هم شسته ، حاال یبهداشت سیسرو یهاش رو تو

ادیگوشه کز کرده و تو اتاق نم . 

 دیصورتم را بوس اقیو با شور و اشت دیجلو پر بایشک

من و مامان امده  یو دراصل جفت پا وسط حرفها

 .بود



 یچقدر شما مادر و دختر دل و قلوه بهم م یوا -

نه ؟ ایرسه  یهم به من م کمشی دید  

 یکرد و از تو انیو رو به طرف شا دیخند مامان

در اورد و دور مچ  یکه دستش بود ساعت یه اجعب

دیبست و او را بوس انیدست شا . 

جمع شده بود نم  شیچشمها یکه اشک تو بایشک

را دور دستم بست  یفیاشکش را گرفت و دستبند ظر

  و درهمان حال گفت

تا حاال من مواظب داداشم بودم حاال سپردمش به  -

  ! تو

 یاز تر شیکرد ، هنوز چشمها ستیا میچشمها یتو

زد یاشکش برق م  

 یخوب ی نهیتنها گز یدوستش داشته باش ! مردها -

دوست داشتن هستن یبرا  ! 

زدم که در آغوشش فرو رفتم یکمرنگ لبخند . 

 



صورتم  یتو انیکه اتاق را ترک کردند شا همه

ختیر شیصدا یتو طنتیشد و ش رهیخ  

مجلس  یگه االن بردارم ببرمت همه  یم طونهیش -

میال بذاررو هم ق  . 

لحنش آنقدر  یکردم لبخندم را جمع کنم ول یسع

ثمر بودو او ادامه  یبود که تالشم ب طنتیبا ش ختهیآم

 داد

اسمم هم که تو شناسنامه ات ثبت شد بهانه مهانه  -

یهم ندار گهید  ! 

رفت نییبه سمت پا شیانحنا میلبها  

یزن یکه زدم رو تو سرم م یچقدر حرف -  ! 

قلبش  یکشاند و سرم را رو به طرف خودش مرا

نواخت ،  یم یقلبش آهنگ زندگ یگذاشت، تپش ها

داشت ،  تیوجودش امن نیسرزم یمنطقه  نیچقدر ا

آرام قرار  دویغلت یم میپهلو یدستش پر عطش رو

 نداشت



از دست من راه فرار  گهیخوام روشنت کنم د یم -

یندار ! 

که هوش و  ظشیبستم و نفسم را با عطر غل چشم

برد ، چاق کردم یرا م حواسم  

- خواست فرار کنه یحاال ک  

رفت نییاش باال و پا نهیکرد که س یخنده ا تک  

 یآ قوربون دختر ، پس دل تو هم مثل دل من ب -

 ! قراره

؟یشک کرد -  

اش جدا کرد و وجب به وجب  نهیرا از س صورتم

 یرو یچهره ام را با وسواس از نظر گذراند ، دلتنگ

گذاشته بوداثر  شیانعکاس صدا  

جشن رو ندارم ،  ی هیملکا من که اصال طاقت بق -

همه وقت رو تحمل کنم ؟ نیا یچه جور  



 یخواست ول یهمان مامن چند لحظه قبل را م دلم

پهن و  ی نهیس یگفتم، نگاهم رو یم شیچگونه برا

 مردانه اش قفل شد

فقط چند ساعته ستیهمه ن نیا -  !  

مه دادمپلک بستم و باز کردم و ادا آرام  

هم   گهیچند ساعت د یچند ماه رو تحمل کرد -

 ! روش

شد و مردمک چشمانم را به طرف  یشاک شیصدا

مردانه اش کشاند یلبها  

! کاش همونجا  یکن یم حتی! منو نص یوا -

 ینم یبودمت ، االن هم تو برام بلبل زبون دهیدزد

افتادم که نتونم تو رو  یجماعت نم نیا ریهم گ یکرد

رمیبگ ازشون پس ! 

سر دادم  شیموها یکردم و انگشتانم را ال یا خنده

پر ناز  یسرم زده بود را با لحن یرا که تو یوحرف

 به خودش برگرداندم



 ! اون موقع اسمم تو شناسنامه ات نبود -

باال انداخت ییابرو  

صدا رو بخره ! پاشو دختر از من  نیناز ا یآخ ک -

به باد فنا سر و صورتت رو  شیدور شو تا تمام آرا

 . ندادم

اش  یشانیپ یرا رو میو لبها ستادمیا شیمن روبرو و

و صورتم را  اوردیطاقت ن گریمهر زدم ، دستانش د

را سوزاند میداغش لبها یو بوسه دیبه اسارت کش . 

 یمرد تنها کیتنها بود  انیراست گفته بود شا بایشک

یدوست داشتن  ! 

که  ییتمام کارها دیکش یدلم خنچ م یرو شییتنها اما

انجام داده  ییمجلس بر عهده اش بود را به تنها یبرا

داشت که پشت به پشتش  یبود نه برادر و نه پدر

 یها تیئولو بابا هم گرفتار مس نیبدهدند ، ام

به کمک  یخودشان بودند و تا توانسته بودند دست

مرد  انیشا اصلدر  یدراز کرده بودند ول شیبرا

خودش  یزانو یبود که دستش را رو یخود ساخته ا



را تا  انیو کمک اطراف ستادیا یگذاشت و م یم

کرد یتوانست رد م یکه م ییجا . 

شب به  انیقرار شد شا مانیرسومات خانوادگ طبق

که  ی، خجالت و دلهره و حس تازه ا دیایما ب ینه خا

وجودم جوانه زده بود ؛ دست به دست هم داده  یتو

بودند و مرا در خال شناور کرده بودند ، لحظات 

 کباریرا در روبرو داشتم که به طور معمول  یناب

دآم ینم شیپ یهر انسان یبرا شتریب ... 

ز نگاه خاله رفت و من ا یبه خانه  نیخدا ام شکر

کردن درون چشمانش مرخص شدم ، خجالت داشت 

که از امشب نام همسر  یوارد شدن به اتاقم با فرد

 یخجالت باق یباز هم جا یبر خود گرفته بود ، ول

از جانم هم در خانه  زتریعز یمانده بود ، بابا

 . حضور داشت

وارد  انیمدد به همراه شا یاعلیبا هزار  باالخره

 . اتاقم شدم



 یمن م یخسته اش پر از شور و شوق رو نگاه

 شیکه مامان برا یدست لباس راحت کی،  دیچرخ

 ییتخت گذاشتم و به چشمها یبود را رو دهیتدارک د

انداختم یزدند نظر یزبانش هم حرف م یکه به جا   

جان تا شما لباس هات رو  انیببخش منو شا -

 نی، واقعا تحمل ا رمیدوش بگ کیمنم  یکن ضیتعو

تافت و سنجاق سخته نهمهیا اموها ب  !  

آرام از هم فاصله گرفتن شیها لب   

؟ ییتنها -  

بودم  دهیحرفش را نفهم یکه معنا یمن درحال و

دمیپرس   

؟یچ -  

چشمانش از لبخند  یگوشه  نیاو همانطور که چ و

شد فقط نگاهم کرد و من تازه حرفش را  یم شتریب

نآتش گرفت میکردم و گونه ها یذهنم حالج یتو  !  



نگاهم  اقیرا محکم گاز گرفتم و از او که با اشت لبم

کرد رو برگرداندم یم  . 

امشب مه و  نکهیبرو مثل ا یگل یباشه ماه -

 یوفلک دست به دست هم دادن تا من ه دیخورش

قدم ازت دور بشم ، فقط کی .... 

 نکهیشد تا ا زیگوشم آو یادامه تو یب حرفش

داز پشت دور کمرم حلقه ش شیدستها   

بوت کنم بعد برو ، ملکا به فکر دل منم باش  کمی -

ایزود ب  ... 

دیگز یشانه ام سکن یاش رو چانه   

 باشه ؟ -

برنگشت گریگرفت و من نفسم رفت و د یقیعم دم   

خسته و مجنون بود شیصدا  

جهنم  نیو از ا ای!  لطفا زود بیتو بهشت من -

نجاتم بده ییتنها ! 



که  یشد و با نفس رشتیشکمم ب یرو شیدستها فشار

کرد و سرش را  میرا شانه زد، رها میموها یالبه ال

توانستم قدم  یمن نم یشانه ام جدا ساخت ول یاز رو

ایاز قدم بردارم ، مسخ شده بودم ، خشک شده بودم   

.... 

 لویرا به وزن صد ک میدانم هرچه که بود پاها ینم

به حرکت  نیزم یرساند و من با مشقت آن ها را رو

اداشتمو  . 

تخت نشست ، نشستن که نه ولو شد و با نگاه  یرو

 . مهربانش بدرقه ام کرد

 ستمیکند که تمام س یحضورت با من چه م انمیشا

دهندیاعصابم قفل و فقط نام تو را ارور م ... 

ام به حبس در  نهیس یکه تو ییدر ، نفس ها پشت

 دیفرستادم تا شا رونیبه ب یدر پ یآمده بودند را پ

و در  دیایتنفس ب یبرا میبه کمک شش ها یژنیاکس

حمام انداختم یآخر هم خودم را تو . 



معرفتها  یکردند ، ب یم یاریقلب و نفسم مرا  کاش

جا مانده بودند انیشا شیهردو از من جدا و پ ... 

در اتاق را  ی رهیآمدم ، دستگ رونیحمام که ب از

دادم و وارد اتاق شدم یتکان . 

تو  یمات همانجا ماندم و مجذوب صحنه  یا لحظه

شدم دمید . 

بود و با  دهیکش رونیفقط، کتش را از تنش ب انیشا

وار به  نیتخت  من جن یاش رو یهمان لباس داماد

خسته و  ی افهیبود ق نیریود ، چقدر شخواب رفته ب

 ! معصومش در خواب

به حرکت در آوردم تا نم  میموها یرا رو حوله

شد ،  دهیکش میلبها یو لبخند به رو  رمیرا بگ میموها

را  یاز بس خسته بود خواب هم مجال شب زنده دار

تخت نشستم  یرفتم و پا کشینزد یاز او گرفت ، کم

 بیعج یل زدم ، حسبه صورتش ز ییها قهیو دق

 نیکه از ا دآم فمیح یکرد که ببوسمش ول یم بمیترق

و مرا  دیپریم یخواب ناز بپردو تازه اگر از خوا



به باد  میسخت آبرو دید یجرم م نیارتکاب ا نیدر ح

کردم و تنها با عشق  یرفت پس خوددار یفنا م

 .نظاره گرش شدم

از  جانیبا ه کدفعهینگذشته بود که  شتریب یقیدقا

 رییو از حالت دراز کش به نشسته تغ دیخواب پر

 .حالت داد

خمار و گرفته شده بود شیصدا  

وقته ؟ یلی، خوابم برده بود؟ خ  یلعنت -  

گفتم بالبخند  

خوابه و عروسش  یم شیشب داماد یکدوم داماد -

شهیعاشق پ یذاره آقا یرو قال م  ! 

رفت و آنها را به هم زد شیموها نیکالفه ب دستش   

چند شب  ی، لعنت میما چاکر عروسمون هم هست -

زد نمیامشب زم یخواب داریب  



تخت و کنار خودش  یدستم را گرفت و به باال و

 ینیبرداشت و ب میموها یکشاند ، حوله را از رو

آنها فرو کرد نیاش را ب  

  ییکه تختت تنها یهست یتو چه منبع آرامش نیبب -

تونه روح سرکش منو خواب کنه یهم م   

به سمت کرواتش رفت و شلش کردم دستم   

! خب لباس هات رو  یخواب با اعمال شاقه داشت -

یکرد یعوض م  ... 

، دستم  دمیکش رونیکروات را از گردن و سرش ب و

 شیگره خورد ، صدا شیگلو خیب یکه به دگمه 

مرا به خنده وا داشت طنتیمواخذه گرانه با تم ش  

 یوس ندارخانم شما مگه از خودت نام یه یه -

یکن یمنو باز م یداره دگمه ها  ! 

لبخند زدم و نگاهش نکردم و در عوض دگمه  فقط

رو دور گردنش سفت کرده بود را باز  قهیکه  یا

 کردم



دگمه رو باز کنم تا  نیخوام ا یهول نشو فقط م -

نجاتت بدم یخفه نشد  . 

را هم  یبعد یکرد و دگمه  یهم با دستانم همکار او

مردانه  ی نهیاش س قهی ی، از بازخودش باز کرد 

آن نقطه شد که  ی رهیشد و چشم من خ انیاش نما

اش  نهیس یآورد و مرا رو یدستش بر پشتم فشار

  قفل کرد

 ! به مال مردم چشم نداشته باش -

اش زدم و گفتم نهیبر س یآرام مشت  

 مال خودمه ! مال مردم کجاست ؟ -

را  میهااو هم حصار بازوانش را تنگ تر کردو مو 

مهربانش دم  یگلباران و با صدا شیبا بوسه ها

 گوشم لب زد

زمیحاللت عز -   

اش چفت کردم و  نهیس یرا رو میمن آرام لبها و

و چشم بستم دمیعطر تنش را به مشام کش . 



و آرامش بود تیکشور آغوشش پر از امن یپهنا . 

آرام  یدیبه جونم کش شیلبهات داغه ملکا ! آت -

 ...جان

و داغان لحن مردانه اش بودم و  ارهچیمن ب 

را هم به آن افزود تا به آغوشش ،   یاوخجالت زدگ

پناه ببرم و زندانم لحظه به لحظه  میایامن دن یمنطقه

 .تنگ تر تنگ تر شد

چشم چرخاندم ، سرم  یرا باز کردم و کم میچشمها

بود  یبود ، حس خوب انیشا یبرهنه  یبازو یرو

بازوانش قفل  نیکه تابه حال کشفش نکرده بود ، ب

بدنم را تکان دادم و به طرف  یشده بودم ، کم

با  ییبا نفس ها حرکتی، ب دمیچرخ انیصورت شا

و  فتقنج ر شیبرابود ، دلم  دهیآرامش خواب تمیر

 شیبسته اش لبها یبودم که با چشمها شیمحو تماشا

 تکان خورد

- " هایز تمام بودن   

از آن من باش نیهم تو  



با تو بودن ریبه غ که   

آرزو ندارد دلم .. 

( یمنزو نیحس )" 

زدم لب  

؟یداریب -  

بسته جوابم را داد یهمان چشمها با  

نمیب ینه دارم خواب م -  

تمگف طنتیخنده و ش با  

 نیشد اونوقت تو خواب ا یتیثیاوخ اوخ مسئله ح -

؟یخون یم یشعر رو واسه ک  

خوب و  یبا صدا و جذاب ! پر از حس ها دیخند

گذاشت ، مرا محکم  شیرا به نما شیدندانها فیرد

بازوانش فشرد نیتر ب  

تو  یگل یتو حلقم ! دلواپس نشو ماه اتیحسود -

ییتو میخوابم هم  ، حور و پر ! 



شدم رهیصورت مردانه و شادابش خ من به و . 

یکن یعشقت بد عادتم م نهمهیبا ا - ! 

خوشرنگش درون ساحل  ی  مشک یها مردمک

من طلوع کرد یچشمها  

 ! نوش جونت بانو -

بودم را به زبان آوردم رشیکه درگ یفکر  

عشقم درد  یپا گهید یو بگ یروز خسته نش کی -

کنه ، ملکا ازم انتظار عشق نداشته باش یم ! 

به وجب نگاهم را کنکاش کرد، از راست به  وجب

 ...چپ از چپ به راست

من ؟ یگل یماه یتا کجاها رفت -   

گونه اش نشست یرو دستم  

خوام قدم اول رو بردارم  یجا نرفتم ، م چیه -

اول مطمئن بشم که عشقت  نهیقبلش قصدم ا ی....ول

راه بذارم نیبعد پام رو تو ا هیابد  . 



چشمانم غرق  ی هیدر اعماق قرنکش آمد و  شیلبها

 شد

بدم  نیتونم بهت تضم یاز دل و عقلم مطمئنم و م -

ندارن گهیکس د چیه یبرا ییجز تو جا  ... 

قدم زد و ابروانش را در هم  میموها انیم دستش

دیکش  

 کیبگم دختر خوب آدم از  یچ ای! از کار دن یول -

 مامان و نیاش هم خبر نداره ، مثال هم گهیساعت د

برگردن خونه  گهیبابام قرار بود دو سه روز د

یول .... 

صورت من پخش  یتو شیو هرم نفس ها دیکش یآه

 میموها انیچشمانش کدر شد و دستش م اهیشد ، س

 راه گم کرد

مهلت  گهیدونه من چند تا صبح د یخدا بهتر م -

 یصبح نیآخر نیهم ا دیشدن دارم ، شا داریب یبرا

 .... باشه که



برسد ، قبل از اتمام حرفش  انیفش به پاحر نگذاشتم

، کف  ستادیا یجمله اش م یقلب من داشت از انتها

دهانش سد کردم تا جمله اش تا انتها  یدستم را رو

 میمنعقد نشود ، عمارت چشمانم همراه دل و صدا

دیلرز   

 زیسا یکنم ادامه نده ! حت ی..... خواهش مسیه -

 ی، اصال معنفکرم بزرگه  یاندازه  یحرفت هم برا

انی، شا ادیحرفت به من و دلم نم  .... 

 نیکه ب میو موها ختیر یم میبود که از صدا التماس

شدیانگشتانش مشت م  

مدل حرفهات رو تن دل  نیا چوقتیه گهید -

لباس َگل و  نیا نکهیمن نکن ! من قبل ا کیکوچ

دم یگشاد تنم بشه ، جون م  ... 

سم بغض به ا یزیو چ دیچک شیبازو یرو اشکم

 شیلبها ی، کف دستم که رو دیخنجر در حنجرم کش

اش  نهیو مرا به تخت س دیحائل شده بود را بوس

دیکوب یفشرد ، همانجا که قلبش با ضرب م   



حرفها ممنوع ،  نیقوربون دلت بشم ، چشم ا -

؟ قبول ! هرچه قدر  یخوا یعشقم م یضمانت برا

ل آغوشم که منم ، مث یبد عادت بشو تو یخوا یم

آغوش محتاجم ! اصال  نیا ینفس به وجودت تو

، خودم  یراه قدم بردار نیا یتو تو ستیالزم ن

تنه جورتو  کیدربست نوکرتم و تا آخر خط خودم 

کشم یم مرو ه  ... 

لبم جا خوش کرد ، دستانم را دور  یگوشه  یلبخند

و با تمام زورم دربر گرفتمش ، کاش  چاندمیکمرش پ

 یبرا یراه گریم تا دشد در وجودش حل شو یم

نباشد ییجدا  

دم تا جون در بدنم هست  ی! قول م میملکا جان -

کن ، دست  هیعشقت تو وجودم جولون بده ، بهم تک

 یتا وقت رهیسرش بره حرفش نم انیدلت نلرزه ، شا

کنم به موال  ینم یتو کار یهستم جز منافع و خوش

قسم یعل  ! 



آغوشش گم پهناور  نیو در سرزم دمیکش یراحت نفس

 شدم

است  نیهم ندیگو یبودن که م یپشت کس یمعن 

گرید  !  

 انیاالن احساس کردم پشتم به کوه  وجود شا نیهم

 . گرم شد

کرد یم تیتمام عمرم کفا یبرا شیحرفها  . 

 یاز مراسم عقدمان گذشته بود ، همه چ یا دوهفته

که  دندیپرسیبر وفق مراد بود ، اگر نظر مرا م

خوشبختم کند  توانستیبود که م یمرد گانهی انیشا

توانسه بود  یبیرا به طرز عج  نی، رابطه اش با ام

دشانیبه چشم دو دوست د شدیبهبود ببخشد و حاال م  

! 

 دنشیند کروزی یبرا میبابا را هم که نگو و مامان

شدند یدلتنگش م  . 

را به طرف آسمان خدا باال بردم سرم  



شکرت نتیرینعمت ش نیبه خاطر ا ایخدا -  ! 

باز  ینهار شدم که صدا یمشغول شستن ظرفها و

 دمیشدن درخانه آمد ، از آشپزخانه به اتاق سرک کش

دند پس آم یم گریدوساعت د دیو بابا که با نی، ام

در انداخته بود و وارد  یتو دیبود که کل یچه کس نیا

ابهام  نیمامان پرده از ا یخانه شده بود، صدا

 برداشت

یجان ! چه زود اومد ریسالم ام -   

نگاهم قاب شد یقامت بلند بابا تو و  

  سالم -

بابا نگاهش به طرف من برگشت و جواب هر  
 یکم داد ، یپر از انرژ ییدونفرمان را با صدا

 یشد آن سرحال یم یمتعجب شدم ، آخر چند سال

سرشار از تم  شیقبال را بابا نداشت و امروز صدا

بود یشاد . 

برخاست شیاز جا یهم با صورت گنگ مامان  



ر؟یام یخوب -  

تونم باشم ینم گهیبهتر د نیاز ا -  

،  وستمیرا خشک کردم و به جمعشان پ میها دست

من زوم شد یبابا نگاهش رو  

پسره ! وگرنه امکان نداشت  نیدونم از پاقدم ا یم -

بکنه یکار نیعموم چن  ! 

گفت ؟ یرا م انیشا   

بد؟ ایخوب است  پاقدمش  

دفعه چه کرده ؟ نینامرد بابا ا یعمو  

بابا  یو عمو انیپاقدم شا یرابطه نیا ایخدا یوا

ست؟یچ گرید  

صبرش قبل من تمام شد مامان  

شده ، دلم  یچ نمیبده بب حیقشنگ توض ریآخ ام -

 ! اومد تو دهنم

را هم بر شانه  گرشیدست مرا گرفت و دست د بابا

را کنار خودش  مانیمامان حائل کرد و هردو ی



نشاند ، اول سر و نگاهش رو  یمبل سه نفره ا یرو

شکر گفت و بعد  یلب ریبه باال رفت و خدا رو ز

 شروع به حرف زدن کرد

 امروز عموم زنگ زده بود -

ام مشت شد و مامان لب زد نهیس یرو دستم  

 چکارت داشت؟ -

من و مامان به حرکت درآمد نیدرخشان بابا ب نگاه  

 یتمام حق و حقوق بابا ای، گفت ب شهیباورتون نم -

رو بهت برگردونم امرزتیخداب ! 

از تعجب گشاد شده بود و مامان سوال  میچشمها

دیراپرس یبعد  

و حق  ادیشده که  یعموت گفت ؟ واقعا ؟ چ -

افتاده ؟ دهیساله باال کش نهمهیکه ا یحقوق  

باال انداخت یشانه ا بابا  

خواب بابام  گفتیخودش م یدونم والله ، ول ینم -

، به  کردیم هیتلفن فقط گر یگوش ی، تو دهیرو د



 ی، وا دمیهق هقش حرفهاش رو فهم نیاز ب یسخت

عموم زده باشه  یخدا پس کله  شهیفرحناز باورت م

 !؟

مامان جمع شده بود و آرام لب  یچشمها یتو اشک

 زد

 یجان ، شکر خدا که ثمره  ریمال حالل بوده ام -

نشد مالیپا امرزتیخدا ب یتالش خودت و بابا  

چشم من نشست یمردمک ها ینگاه بابا تو و  

ها ، از بس که ذات  ان  یاز پاقدم شا نایملکا بابا ، ا -

پسر پاکه نیا تیو ن  ... 

که بابا به  یشد ، هم از خوشحال میهالبخند مهمان لب و

خوبش  تیبود و هم از ذهن دهیحق و حقوقش رس

انینسبت به شا .... 

شام به  یرا برا بایو فر بایوشک انیبابا ، شا شب

 نیا یبرا یخانه مان دعوت کرد تا جشن کوچک

میریخودمان بگ نیب یخوشحال . 



 هیته رونینکند تا غذا از ب یمامان هم گفت آشپز به

دکن . 

 یباق شیمامان سرجا یناگفته نماند که خانه تکان البته

خانه افتاد، به  ی چارهیماند و دوباره به جان  اثاث ب

پا دارند و  هیاسباب و اثاث یکن ی" فکر منیقول ام

کنن که مامان هرچند  یم فیخودشون رو کث رندیم

کند یو شستشو م یآنها را ضد عفون کباریروز  " 

شده بود  یدادم مثل کور انیه شارا که ب یمهمان خبر

و خدا  خواستینم نایجز دوچشم ب یزیکه از خدا چ

 دارید یهم حاجتش را برآورده کرده ، در هر حالت

کردیمن شادش م ... 

 

هم که دنبال  نیبودند که ام دهیرس بایو شک انیشا

برگشت بایرفته بود با فر بایفر  . 

که  به آشپزخانه رفته بودم یچا ختنیر یبرا من

پشت سرم ظاهر شد نیام  



کهیکوچ یاحوال آبج -   

زدم یلبخند  

نه؟ فته،یکارت راه نم ینگ کهیکوچ یآبج -  

خنده گفت با  

 ...ابدا -

شانه ام نشست و نگاهش به اتاق رفت یرو دستش  

اوضاعت با  نهیاوضاع چطوره ملکا ؟ منظورم ا -

چطوره؟ انیشا  

تا پشت  من شده بود، منم نگاهم یدلواپس زندگ نمیام

نشسته بود رفت  انیهمانجا که شا یعمود یپرده ها

لبم ادامه دار شد یوبرگشت و لبخند رو  

 کردمیکه فکر م یشکر داداش ، از اون یاله -

 یلیخودساخته داره که خ تیشخص کیبهتره ! کال 

 منو مجذوب  خودش کرده

با دقت در حال خواندن نگاهم بود نیام  



؟  یرفتارش با تو چ شدم .... تشیشخص یمتوجه  -

گه؟یکنه ؟ زور نم یخوبه؟ درکت م  

ام فراخ شد خنده  

 شهیاز عقدمون نگذشته نم شتریهنوز که دوهفته ب -

 یلیشکر خدا فعال که خ یکرد ول ینیب شیرو پ ندهیآ

ادیبا دلم راه م .... 

وارد  بایبود که فر دهینرس انیحرفم به پا هنوز

دهان من و  شلیآشپزخانه گذاشت و از شکل و شما

هر دو باز ماند نیام  ..... 

هر دو باز ماند نیمن و ام دهان ... 

 نیاز ا یکمتر شیهم آرا یعروس یآدم تو یعنی

 هیکه ال یکننده ا دیآن سفبا  نیداشت ، رژقرمز آتش

که  میصورتش انداخته بود، از بقبه اش نگو یرو یا

خوبش  یجاها نهایتازه ا زدیذوق م یبدجور تو

بود تمام اندامش  دهیکه پوش یبودبلوز و شلوار جذب

سرش  یرو لگذاشته بودو درآخر شا شیرا به نما

کرد، دهان و  یم یفقط داشت نقش شال بودن را باز



 یچا ختنیادشده ام را بستم و مشغول رگش یچشمها

  شدم

مثال  رتشیکردم ، غ یدلسوز نمیدلم به حال ام یوتو

در  یرتیغ یب پوریبود و حاال همسرش ش یزدن

زدیدست گرفته بود و جار م  ... 

 یبرا دی، شا دمیفهمیرا نم نکارشیهدف ا واقعا

در شب عقد من بود شیها شیشستن آرا یتالف  . 

داشت یاما چه ربط خب  .... 

فکر کردنم شد شتریمانع ب نیخشدار و بم ام یصدا   

تو اتاقم کارت دارم ایب بایفر -  

 یبا حرکت بایرا گرفت که فر نشیآست یگوشه  و

لب غر  ریو ز دیکش رونیب نیرا از دست ام نشیآست

 زد

امیخب ! چته ، خودم دارم م - ! 

همه سکوت کردن  دمیرا به اتاق بردم و د یچا ینیس

 یها را رو یدارن ، بابا گفت چا بانیر در گرو س



 یی، منم اطاعت امر کردم و جا نمیبگذارم و بنش زیم

باز کرده  میبرا انیو خودش و شا نیب بایرا که شک

نشستن انتخاب کردم یبود را برا . 

گوشم  یتو بایدرست جابه جا نشده بودم که شک هنوز

 نجوا کرد

خورده  ییاج کیملکا فکر کنم سر زنداداشت به  -

 .....ب

 بایکه در خودش بود اخطار گونه اسم شک انیشا و

 را بر لب آورد

! لطفا بایشک -  ! 

 انیگفت و سکوت کرد ، از شا یدیببخش بایشک و

دلم تشکر کردم که نگذاشت خواهرش در مورد  یتو

بحث را باز کند بایفر . 

زد شیکرد و سپس صدا نیبه در اتاق ام ینگاه بابا  

باهاتون حرف  ییرایتو پذ نیایلطفا ب جان نیام -

 دارم



 یقرمز یکه رگه ها یبا چشمان نیبعد ام یلحظات و

سالن پا گذاشت و  یبود تو داریاز خشم در آن پد

نشستن انتخاب کرد  یکنار دست بابا را برا حرفیب

که معلوم  ییهم با مانتو باینگذشت که فر یزیو چ

به  دهیهم کشدر  یو صورت دهیبود با اجبار به تن کش

وستیجمعمان پ  . 

 یحرف کردیم یو بابا سع دیگزیمرتب لب م مامان

 .در مورد روابطشان نزند تا احترام ها شکسته نشود

 یاومده و خبرها شیپ یراستش مطلب مهم -

رو  هایخوش نیکه دوست دارم با بچه هام ا هیخوش

کنم میتقس  

دیما چرخ یهمه  یرو شیباینگاه ز و  

 یبه سبب وکالت شیها پارم که سالد ییتک عمو -

 یجهینت یداشت ؛ همه امرزمیخداب یکه از بابا

 کردمیکار م ششیمن که پ ضایبابام و ا یزحمتها

دیرو باال کش  .... 

شد یمردانه اش نقاش یکنار لبها یلبخند  



رو برگردونه ،  هیارث نیو حاال قصد کرده که ا -

م اگه کارخونه است و قصد کرد کی ملکمیاصل ما

 کیخود کارخونه رو برگردونه به هر کدومتون 

کنم ، با خودم فکر  کتونیکار شر یبدم و تو یسهم

 یلطف رو بهم کرده منم برا نیکردم حاال که خدا ا

م کنمینعمت رو با همه تون تقس نیشکر نعمتش ا  

آغشته  ییبه هم زد و با صدا یذوق زده دست بایشک

گفت یبه شاد  

خوشحالم که به  یلیجون ! خ بابا گمیم کیتبر -

دیدیحقتون رس  

گفت یلب ریاز آنطرف اتاق ز بایفر و  

 زیتو دندون ت رسهیم یزیگفتن به بچه هاشون چ -

ماسهینم یزیتو چ ینکن واسه    

تشرزد نیام  

بایفر -  ! 

نشست بایفر یرو غدارشینگاه ت انیشا و  . 



بایشک و  .... 

 کینش تمام ذوقش سرکوب شد و چشما بایشک یطفل

شود وخودش  ریپرآب شد که نگذاشت سراز یکاسه

مبل فرو کرد یرا تو  . 

 

 بایشام را که به آشپزخانه بردم ، فر فیکث یظرفها

 هم پشت سرم آمد

رو هم  ختشیریخواهر ب نیملکا شوهرت چرا ا -

ارهیهمراه خودش م  ! 

در هم به صورتش دوخته شد یبا اخمها نگاهم  

بود ، در ضمن  ریبابا ام مهمون ومدهیسرخود که ن -

حرکات و رفتار و حرفها  نیا یعوض شد بایچرا فر

من تا حاال تو  می؟ ما با هم بزرگ شد یزنیکه م هیچ

 یطفل بایشک یدی، با اون حرفت د دمیند ینجوریرو ا

 نیواقعا ا یعنیلقمه هم غذا نتونست بخوره ،  کی

؟ یگرفت شیکه پ هیروند خوب  



نشست یرنهار خو زیم یصندل یرو  

خبر  یچیبرف از ه یتو یتو سرت رو کرد -

ستمیمن که پخمه ن یول یندار   

زل  ششیغرق آرا یچشمها ینشستم و تو شیروبرو

 زدم

برف ؟ پخمه ام ؟ خب تو  یسرم رو کردم تو -

رهیسرم م یروشنم کن داره چه کاله  ! 

گرداندیبرم سر  

 ولش کن -

رمیگیرا م دستش   

یتا آخر بگ دیبا ینه لفظش رو اومد -   

 یحس بد کی،  ادیدختره...بدم م نیمن ...از ا -

بود که تو چشم  نیهم یهم برا شهامیبهش دارم ، آرا

که پاش  نهیا یبرا زممیت یشوهرم جلوه کنم ، حرفها

من  یزندگ یبرا کنمیخونه ببُرم ، حس م نیرو از ا

 !نقشه داره



 شیداشت پشت حرفها دیچسبیبه دلم نم شیحرفها

تکان دادم شیبه افسوس برا ی، سر شدین مپنها  

 یاعتماد ندارم ول یزنیکه م ییمن که به حرفها -

هدف پشت کارا و حرفهاته واقعا در  نیاگه واقعا هم

راه رو  یو دار یرو نشناخت نی، حداقل ام یاشتباه

ازش دور  یدار شتریب ینجوری! ا یریاشتباه م

یاریدلش رو به دست ب نکهیتا ا یشیم .... 

ماند مهیمامان همانجا ن یبا صدا میحرفها  

رنیدارن م انیدخترم آقا شا ایملکا ؟مادر! ب -  

 ! واقعا ؟ چه زود -

برخاستم بایفر یاز روبرو و  

میزنیبعدا حرف م یه خواستاگ -   

آشپزخانه رفتم رونیسرعت به طرف جمع ب وبا  

که در آغوش گرفتمش ،  زدیم یلبخند زورک بایشک

گوشم زمزمه  یشد ، تو ریگوشم جاگ خیسرش که ب

 کرد



ملکا  ستمیبهش بگو دلم رو شکست ، من نادار ن -

که اون جمله ها رو حواله ام کرد ، بگو دل شکستن 

هتاوان دار  

دمشیتر در آغوش کش محکم  

ببخشش خوامیازت معذرت م بایاز طرف فر -   

زد و از من جدا شد یتلخند بایشک و  

مجلس  نیهم بود ، ا یهم تو انیشا یهاسگرمه

 یتگریحس حما انیزهرشان شده بود ، شا یشاد

 یماندهیداشت و سالها از تنها باق باینسبت به شک

نگاه  کیاال جز اش محافظت کرده بود و حخانواده

دفاع از خواهرش نتوانسته بود بکند  یبرا یکار چیه

 مو احترا نیآن هم تنها به خاطر من و ام

مانیبزرگترها .... 

دلم نشست و هنوز از آن  یتو یرفتنشان حس تلخ با

را هم حاضر  بایو فر نیکه ام میحالت جدا نشده بود

دمیشده د  



با  ی، کار خاله یخونه میریم میمامان ما هم دار -

د؟یما ندار  

قفل کرد و با  شیرا در دستها نیدست ام مامان

لب زمزمه  ریشد و ز رهیخ شیالتماس به چشمها

 کرد

نیمحمد ام -  ! 

را  شیزندگ یبحث و دعوا نیام میدانستیمان م همه

و مامان با به زبان راندن  دهدیدر خفا انجام م

کردیآرامش را از او تمنا م یاسمش کم . 

کنار  یزیو چ دیمامان را بوس یشانیخم شد و پ نیام

زد  رونیاز در اتاق ب یگوشش لب زد و با خداحافظ

از ما جدا شد یبا سرد بایو فر . 

جشن بابا و حال خوبمان را خراب کرده بود ،  عمال

فکریب یدختره ! 

 



 یگذشته بود و عمو یاز آن شب مهمان یروز چند

 گرشید یهاثبت سند کارخانه و کار یبابا هم برا

تعجب بابا از احواالت  نیبابا رفته بود و در ع شیپ

 شودیکه اصال اشکش خشک نم گفتیم دیعمو مج

 نیا لیبا تمام اصرار بابا اصل دل شیو عمو

نداده حیرا توض اشیدگرگون  ! 

که غصه خوردنش  ییسالها نیبابا بعد از ا دنید شاد

ابل ق ریغ یپوست ریز یشاد کی میبودم برا دهیرا د

بود فیتوص . 

 

به  یکه تقه ا دمیکشیرا اتو م میاتاقم لباس ها یتو

 در خورد

دییبفرما -  

برادرم بود یخسته یصدا  

تو ؟ امیب شهیم -  

زمیحتما عز -  



اتو را به کنار اتاق  زیو م دمیاتو را از برق کش و

کردم تیهدا . 

را درون اتاقم گذاشت شیپر درد پا یبا لبخند نمیام . 

یملکا کرد اد  ی،  یبرادر گرام به به ! -  

تختم نشست یلبه  یکش آمد و رو لبخندش  

  دلم گرفته ملکا -

با  دیچشمانش زل زدم ، شا ینشستم و تو کنارش

سنجاق  شیلبها یرو یقیعم یچهار کالم بتوانم خنده

 کنم

جفا تو نمینب رمیصفاتو بم -  ! 

اخم در  یشیو نما دیدرست بود ، از ته دل خند حدسم

دیکشهم   

 مگه نگفتم دختر بده مثل الت و لوتا حرف بزنه -

میپر خنده  محو نگاه هم سکوت کرد یهردوبا لب و  . 



عکس  خ  یکه م یبا نگاه نیسکوتمان را ام میتا

شد؛ شکست یعسل زیم یدونفرمان رو  

خسته شدم گهیملکا د -  .... 

و ادامه داد دیکش یآه  

ه خودش ب بایرو رفتم تا فر یکه تو بگ یهر راه  -

 .... برگرده ومثل اون موقع ها بشه

به تاسف تکان داد یسر  

 یعوض شده ، فکر م بایدونم چرا فر ینم یول -

ی  کنم دلش پ  ... 

 یمردانه خورد ، تو یجمله اش را با بغض ی هیبق و

شدم رهیچشمان غمزده اش خ ین ین  

ه؟یگیدلش با کس د یگ یم یعنی -  

 یغض خفه اخورد ودوباره ب یتکان شیگلو بکیس

  را فرو داد

 ! استغفرلله ..... نه -



گرفته بود یزییچشمانش نم باران پا شهر  

 گهیفکر کنم د گمیم یعنینبود ،  نیمنظورم ا -

 دوستم نداره

قلبم حس کردم ،  یرا رو یاهیاحساس س ینیسنگ

طور درد  نیا نمیچه کرده بود که دل قشنگ ام بایفر

 .دار شده بود

آن شبش لب جنباندم یتوجه به حرفها با  

نیام ادهیهم از عشق ز دیشا -  

زد یشخندین  

،  شهیعشق و نخواستن رو متوجه م نیآدم مرز ب -

از عشق و خواستن  یعالمت چیه باینگاه فر یتو

و با پا  زنهیچرا با دست پس م دونمی! فقط نم ستین

کشوندمی! داره به جنون م کشهیپس م   

،  گفتمیم دیبا چه  



خودم  یوقت کردمینذر دل برادرم م دیبا یردلدا چه

 بایفر یچشمها یهم برق عشق آن زمان ها را تو

دمیدینم   

حرفش را گرفت ی  پ خودش  

 یمامان وبابا رو زهر کنم واسه یشاد خوامینم -

بهشون نگفتم یچیه نیهم   

 یفرض یشلوارش خطها یپارچه یرو انگشتش

دیکشیم  

به خاله گفتم یول -  

دمیسپر کنجکاو  

 خب ؟ -

یگریبعد د یکیشده بود  یالیسر شیغمها  

ملکا قشنگ منو شست و گذاشت  شهیباورت نم -

  کنار

دیجویلبش را م پوست  



 یتا آخر به حرفهام گوش نکرد ، فقط همه یحت -

رو انداخت گردن من و خودش رو خالص  رایتقص

 کرد

؟ یریا  وا ! چه تقص -  

خالقش عوض گفت حتما مشکل از منه که زنم ا -

 ادی، گفت  کنمیمشکوک م یشده ، گفت حتما کارها

که دخترش رو  ختیاشک ر یندارم محبت کنم و کل

خودش بدبخت کرده یبا دستها ... 

مهمان کردم ،  میسردش را در آغوش دستها دست

که خنجرشد و  دیچشمش چک یاز گوشه یقطره اشک

 بر قلبم ضربه زد

، ُدمم رو  ارهیدر م یباز یداره کول دمیمنم د -

زدم رونیگذاشتم رو کولم و از خونشون ب  

شده بود ،  نمیکه به ام ییبست از جفا خیهم  اشکم

بم درگ کردم ، ل ی، لخت اشیعصب یهاوسط نفس

 را با زبان تر کردم



صحبت کنم ؟ بایمن با فر یخوایم -  

 ی، باسرانگشت آزادش نم اشک پا یکرد پنهان یسع

و غرورش گریمرد بود د رد،یچشمش را بگ  .... 

- عمر  نیا یکردم تو یبگ ینه ! ملکا ، من هرکار

خط  یتو یبرا یعقدمون به هر راه یچند ماهه

، محبت  دمیخر هیرو آوردم ، براش هد بایآوردن فر

 یآخر نیا یکردم ، حرف زدم ، دعوا کردم ، حت

 کنمیام و ولش مخسته گهیهم کردم که د دشیتهد

رمیم  ... 

رفت و به مشت  شیموها یتو یعصب دستش

دشانیکش  

دختر رو صدو هشتاد درجه  نیا یچ فهممینم یول -

هنگ کردم به خدا گهیعوض کرده ....د  ! 

پا وسط بذارن ؟ مامان و بابا یخوایم -  

زهر یزد به تلخ یتلخند ... 



 یگیم یعنی!  شهیبا زور مهربون م یگیم یعنی -

بچه  بایفر ای؟  خونهیخاله حرف مامان و بابا رو م

است که با دوتا توپ و تشر دست از رفتارش 

 ....برداره

را ستون بدنش کرد و به عقب خم خورد  شیها دست

آسمان بلند کرد یاخد دیشا ایو نگاهش را به سقف   

دلم گرفته بود ، فقط باهات درد دل کردم مهربونم  -

بعد از  گهیتو سرش هست ! د یانقشه کی بای، فر

 یزیچ کیاگه ندونم  شناسمشیسال که م نهمهیا

احمقم یلیکه خ گذرهیفکرش م یتو  ... 

" گفتم و او دوباره نفس  ی" دور از جون رلبیز

را چاق کرد جانشیب  

طوفان کیطوفانم ملکا !  کی منتظر - ... 

دمینال   

نیام -  ! 

دیرا به دندان کش لبش  



 ارمیطوفان دووم ب نیا یجلو تونمیم دونمیفقط نم -

؟ انهی .... 

من و  ینگاه خاکستر شده یشد تو یمینس نگاهش

 آتش دلم را برافروخت

، باشه کهیکوچ یبرام دعا کن آبج -  ! 

 یبه بزرگ شیهاکه با حرف یمن سر تکان دادم سر و

شده بود ییلویوزنه ده ک کی ینیتوپ و سنگ کی  

رگ ها  یکه داخلش سرخ ییرفته بود با چشمها نیام

 دهیعله کشبه ش یکه دختر یو با دل کردیم دادیب

 !بودش

 مانیها یبعض میهست یبیزن ها موجودات عج ما

مسبب درد مانیها یو بعض میشویمرهم درد م ! 

 

 زمیه مانیهایآتش و بعض یآب رو مانیها یبعض

 !آتش

 



 اشیکه مسبب دردش زن زندگ یاز دل مرد امان

آتش بسوزد نیا زمیباشد و با ه ..... 

 کردیو هو ماتاق ه یدرز پنجره نیباد که ب یصدا

دادیرا پژواک م نیگوشم حرف ام یتو  

طوفان کی "  !" 

بود و از رفتنش گذشته  دهیچقدر ساعت چرخ دانمینم

و سرخورده  رمقیتخت ب یمن هنوز لبه یبود ول

خودم هم  یکز کرده بودم ، خودم و خوشبخت

کرده بود که که چه نمیفراموشم شده بود ، مگر ام

ه بودشد بایفر یرحمیمستحق ب . 

من  دنیکه کنار اتاق منتظر اتو کش ییهالباس به

زنگ خورد،  میبودم که گوش رهیبودند ، خ ستادهیا

به طرف خودم کشاندمش  یپاتخت یاز رو حوصلهیب

 .و تماس را وصل کردم

بود انیشا یپر انرژ یصدا  

؟یگل یسالم ، احوال ماه -  



 دهیرا ترس شی، رنگ صدا شیدرمقابل صدا سکوتم

 کرد

؟ یدیچرا جواب نم ؟یملکا؟ خوب -  

دمیکش یپوف   

انیحال ندارم شا کمیسالم ،  -   

میبر میدنبالت بر امیب -   

زدم دنبال فرصت بود که مرا با خودش همراه  لبخند

 کند

شمیتنها باشم خوب م کمیات با اجازه زمینه عز -  

شده؟ یزیدختر چ یدلواپسم کرد -  

دلم  کمیقط ، ف ستین یزیچ یساالر انینه شا -

با خودم خلوت کنم خوامیگرفته م  

 نگاه کن -

دمشیدیمن م انگار  

 جان ؟ -



دل  تونمیقمپز در نکن ، فقط منم که  م نیبب -

چه  گهیات رو باز کنم ، با خودم تنها کنم دگرفته

دلت باز  ی؟ تو فقط با من که جمع کن هیا غهیص

شهیم  !...  

شده بودرا شکر که بود و پشت و پناهم  خدا   

 افتاد؟ -

؟ انیشا -  

انیجان  دل شا -  

یممنون که هست -   

را  امییحجم شنوا شیصدا یسکوت به جا یلحظات

 پر کرد و بعد زمزمه وار گفت

؟ یخوب -  

کرده بود  میو رو ریگرفتم ، دو کلمه حرفش ز ینفس

 نمیاز اوضاع داغان ام یبه فراموش ی، حداقل کم

 .مبتال شده بودم

مگه اجازه دارم بد باشم ؟ یتو که هست -  



جواب  یفلسف یدار یلیشده خ تیزیچ کینه تو  -

اونجام گهید نیم می، باش ن یدیم .... 

 یبوق بود که در گوش یصدا یخداحافظ یبه جا و

شدیتلفن پخش م . 

گفتم مرهم بودن ربط به زن و مرد بودن  اشتباه

 شوندیم ارشانیندارد ، هر کدام که مرهم دل 

توانا هستند زدیاز طرف ا یاهیهد . 

 

، غرق شدن در آغوشش  انیشا دنیاتفاق بعد د نیاول

کردن بود ، مات و مبهوت فقط شانه ها و  هیو گر

، خدا را شکر که لب از لب  کردیکمرم را نوازش م

 ....باز نکرد

 دایسکون پ میهاهیشد و گر هیخوب حال بدم تخل یوقت

دمک مر یکرد و تو میکرد ، از آغوشش جدا

زل زد امیباران . 



تو دلت انبار  یخواستیدردل رو م نهمهیاونوقت ا -

؟یکن  

لبم کش آمد یگوشه  

، من  یرو ندار میطاقت دور یگفتیخب زودتر م -

اومدمیبا کله م  

اش کردم نهیس یحواله یرمقیب مشت  

تو؟ یبود یاعتمادبه نفس ک یخدا -  

بهار میمثل نس دیخند  

 !خب معلومه تو -

باران چشمانم غرق بود ، با سر  یتو هنوز

را گرفت و همانطور که  میچشمها ریانگشتانش نم ز

لب جنباند زدیقدم م میچشمها نیب  

؟ هیچشات چه رنگ یدونیم -  

شد و او  قیدق اشیمشک یدو گو ینگاهم رو و

 ادامه داد



رنگه ! پر از  بیمعجون عج کیچشمات  -

 یخاکستر داره ، یخاصه! سبزداره ، عسل یرنگها

هم توش مخلوط شده ! اصال انگار بهار به چشمات 

 ! زده

کالمش وقفه انداخت و تمام صورتم را با  وسط

را باال انداخت شیابرو ینگاهش فتح کرد،تا  

 یدونیم زنهیبهار م نیبارون به ا یاونوقت وقت -

؟ شهیمیچ  

قفس آغوشش کردو  ری، اس یامرا چون پرنده دوباره

گوشم زمزمه کرد ریسه باران کرد و زرا بو میموها  

دختر! مواظب  کنهیم طاقتیآدم رو مست و ب -

 ! معجون چشمات باش

آغوشش مرا گم کرد یتو شتریب و . 

کرده بود  ینسب یاخاله قطع رابطه با گرید نیام

 رفتیشان نمجمعه هم به خانه یشب ها یعنی



 آوردیما م یرا به خانه بایها فرعوضش وسط هفته

ی، آن هم چه آوردن ! 

هم  یروابطشان رنگ و لعاب قابل توجه  دراصل

از  یبد  سرد یروزها بو نینداشت ، عمال از هم

، مامان  شدیآدم م یروابطشان باعث دل به هم خور

و  کردیم یظاهرساز نی، ام خوردیغصه م کسرهی

دادینشان م ترتفاوتیب بایفر .... 

 

که  شدیم یشب گذشته بود ، دوساعت مهیاز ن ساعت

ها به اتاقش رفته بود ، بابا هم که همان موقع نیام

 ونیزیتلو یجلو بایعزم خواب کرده بود و اما فر

،  کردیم داشت جارو مها را ه لمینشسته بود و ته ف

هال جلوس  یتو بایمن و مامان هم به خاطر فر

میبودکرده  

را دردست گرفته بودم و محض  یکارگاه گلدوز من

و  زدیرا سوزن م شیرو یباینبودن طرح ز کاریب

دادمیگل ها را جان م  . 



پر  ییو نگاهها خوردیحرص م یپوست ریز مامان

 نی، سوم کردیم بایصورت فر یروانه یاز دلخور

 یکه رو ییهاوهیبود و کنار م ختهیرا ر یچا ینیس

آورده بود؛ گذاشت وآخر هم  ییرایپذ یبرا زیم

گفت ازاردیرا ن بایکه فر یو با لحن اوردیطاقت ن  

؟ دوساعته  نیام شیپ یبر یخوایخاله جان نم -

زن و شوهر  نیکارا ب نیا زمیتنها رفته تو اتاق ! عز

کنهیرو سرد م  

که  یانداخت و درحال شیآن پا یرا رو شیپا ابیفر

، گفت دادیدهانش باالنس م یرا تو یآدامس  

رو دوست داره خاله ! وگرنه کنار  ییحتما تنها -

میکردیباهم نگاه م لمیدوتا ف نشستیمن م   

ام نگاهش کردم ، چقدر مطالعه نکیع یباال از

شناختمیرا نم بایفر نیشده بود من ا احساسیب  

رو دوست داشت  یینگو اگه تنها ینجوریه خاله ان -

زن گرفت ؟ یبراچ  



کنترل  میتوجه به ما که آنجا نشسته بود بدون

را برداشت و آن را خاموش کرد ونیزیتلو . 

 یچا ینیس یبرخاست ، ادامسش را تو شیجا از

لب زد کردیم اشیکه مخف یپرتاب کردو با حرص  

 نجایا یت ندارباشه خاله ! اگه مزاحمم ، اگه دوس -

تو اتاق پسرت رمیم نمیبش  .... 

 دیمنتظر جواب مامان باشد راهش را کش نکهیقبل ا و

و رفت ، در اتاق که با ضرب به هم خورد تازه 

دیو مامان از شک در اومدمن   

ها ! از  شهیم شیکار کی بایفر نیملکا فکر کنم ا -

رو قورت داده و خجالت  ای، ح میکه بگذر شیمحبتیب

 دشیمثل مامان چشم سف قیکرده ! داره دق یرو هم ق

شهیم  ! 

 یگذاشتمش ، چشمها زیم یرا برداشتم و رو نکمیع

دادم یام را مالشخسته  

؟ شدیخوب م یلیچه مرگشه خ میدونستیاگه م -  



نخورده  یبرخاستن تکان یمبل برا یاز رو هنوز

 خکوبمیم بایو فر نیجرو بحث بلند ام یبودم که صدا

 .کرد

دیصورتش کوب یطفلک با کف دست تو مامان   

،  ختیر نیابوالفضل رفت زهرش رو به ام ای -

گفتمینم یزیبهش چ شدمیکاش الل م   

قفل  نیاتاق ام یهردو آشفته نگاهمان به در بسته و

 یآنقدر بلند بود که بابا هم با چشمها شانیشد ، صدا

زد رونیآلودش از اتاقش بخواب  

؟ شدهیفرحناز چ -  

 ریام  ستین یچی! ه یشد داریتو هم ب رمیبم یاله -

، با هم بحثشون شده،  هیزن و شوهر یجان ، دعوا

 ... شما برو بخواب

حرف مامان تمام نشده بود که در اتاق با همان  هنوز

و  غیج یکه بسته شده بود باز شد ، از صدا یشدت

دهانمان باز مانده بود بایفر ییایحیب  



، عقب افتاده یندارمنو  اقتیتو ل -  ! 

زدیهم داد م نیام  

رو ببند فتیاون دهن کث بایدهنت نزدم فر یتا تو -   

مرد عقب مونده  کیکه  یبزنم تا ثابت کن ایآره ، ب -

یو مال عهد قجر  ! 

به روش خودم  امیخودم ب ای یبندیدهنت رو م -

  ببندم

 ی" که حوالهییدر دستش و "برو بابا ییبا پتو بایفر

به هر  یزد ، نگاه رونیکرد ،  از در اتاق ب نیام

گفت ییایح یسه نفرمان کرد و دراوج ب  

دیبخواب دیتموم شد بر یینمایس لمیخب ف -   

کرد و بابا با  ینیدهانش را گرفت وه یجلو مامان

به تاسف تکان داد و به  یابروان گره کرده و سر

و در  دمیاو خجالت کش یاتاقش برگشت و من به جا

 امیکه از کودک ییرور کردم که درتمام سالهاذهنم م

و  امدیمامان مقابل بابا در ن چگاهیدارم ه ادیبه 



 یرابطه دمینکرد و فهم قیرختخوابش را از او تفر

است که هر لحظه ترس  ییوصل به مو بایو فر نیام

رودیکنده شدنش م ... 

 ، فتادهین یاتفاق مهم چیانگار ه لکسیر یلیخ بایفر و

و  دیدراز کش ییرایکنار پذ یسه نفره یناپهکا یرو

دیسرش باال کش یپتو را تا رو  

با  نیکه ام میبود ستادهیا رانیما وسط هال ح هنوز

دربند در اتاقش ظاهر شد و  یتو رونیب یلباس ها

 یرفت ، پتو بایقبل از عکس العمل ما به طرف فر

دیرا کنار کش شیرو   

داد زد بایفر   

! ؟ یریگی، باز چه مرگته پاچه م یهووو -  

 نیشده بود و ام دیرنگ مامان سف دمیبه دندان کش لب

که از  ییسرش برد و با صدا یدستش را تا باال

 خشم خشدار شده بود گفت



تکون  ینتون کماهیکه تا  زنمتیم بایبه خدا فر -

طاقتم رو طاق  گهی، زبونت رو جمع کن! د یبخور

یکرد ! 

انداخت بایو فر نیام نیخودش رو ب مامان  

ری، جان  مامان آروم بگ نیمحمد ام -  ! 

دیغر دییسایهم م یکه رو ییبا دندان ها بایفر و  

خان نیام یشیم مونیپش هاتیقلدرباز نیاز ا -  ! 

 بایخرج فر یاز کنار سر مامان نگاه غضبناک نیام

 کرد

دل اون مامان  شیپاشو حاضر شو ببرمت پ -

ادیات بزارمت ، دلت حال ب طهیعفر ! 

گفت یشرمیبا ب بایفر و  

ها هستن که کنار  یلیخ ادیدلم حال ب نکهیا یبرا -

نمیدلشون بش   

پشت سرش  یهاپل یداشت همه بایرفت ، فر نفسم

 یشوهرش باز رتیبا غ بای، فر کستشیرا م



به خون  شیافتاد ، چشمها نی! نگاهم که به امکردیم

 نییبا ضرب باال و پا اشنهیس ینشسته بود و قفسه

ورم کرده و نبض گرفته  اشیشانیو رگ پ رفتیم

 بود

دیداد کش مامان   

 کنهی، االن سکته م اریآب براش ب وانیل کیملکا  -

  بچم

کرد بایرو به فر و  

دهنت رو ببند بایفر -   

پر  شیبرا یآب وانیو ل دمیبه طرف آشپزخانه دو من

 نیرا ب نیام یکردم ، مامان دست مشت شده

کردیگرفته بود و التماسش م شیدستها  

زنه  ری، آروم بگ نیبش قهیدق کیفدات بشه مادر،  -

زنهیم یحرف کی گهید   

آب را به دستش دادم وانیو ل دمیطرفش دو به  

قوربونت برم ی، بخور اله یبخور داداش -  



نگاهم به بابا افتاد که آرام و شکسته کنار در  و

کردینظاره م   

به آب  یرا از دست من گرفت و نگاه وانیل نیام

کوباند ،  نیرا با ضرب به زم وانیدرونش کرد و ل

شد و  ی، طوفان دمیکش ینیهزاران تکه شد و ه وانیل

 ادیفر قایکه نه ، دق بایتقر نیمان را ترساند، امهمه

دیکوبیاش م نهیبه س دویکشیم  

 رتیغیمن  الکردار چکار برات نکردم ، من  ب -

 یکنیم دمیروم تهد یکم گذاشتم که جلو یبرات چ

دستام  نی، به خدا با هم یدیم گهیدل به دل کس د

، خونم بره  یکن یناموسیب یبخوا کنمیخفه ات م

رهینم رتمیغ  ! 

میسد شده بود نیام یو من با اشک و ناله جلو مامان  

،  زمیعز نیبش کمی یایجان االن عصبان نیام -

فدات شم صلوات بفرست نیام  

من و مامان زل زد یبه چشمها یچارگیبا ب نیام  



- براش کم گذاشتم ، کم بهش  یچ دیخب شما بگ

دسته  ریمحبت کردم ، کم دل به دلش دادم گفتم زنه ز

باالسرش نباشم پشت و پناهش باشم ، ! بزار من آقا 

گفت فالن گفتم چشم گفت بهمان گفتم چشم ، تازه 

رو امضا کردم که  صاحابتشیب یزایرفتم و روزید

!   ارتیخانم هوس کربال کرده با مامان جونش بره ز

بره کربال توبه  خوادی، با خودم گفتم حتما آدم شده م

 ایش از ح، چشما نیامام حس شیپ رهیکنه ، گفتم م

، گفتم به درک که آرزو دارم خودم با زنم  شهیپر م

بعد با هم  یبا مامانش بره دفعه ندفعهیبرم ، بزار ا

میریم   

ور شدحمله بایما به طرف فر یدستها و تنه نیب از  

برات  دیبا گهی؟ د یخوایم یچ گهید  المصب د -

 یچکار گهی، د ادیچکار بکنم که دلت با دلم راه ب

مهربون  ی؟ ک یشیم یراض یده که نکردم ، کمون

! خسته طهیسل یدختره یام کردخسته یشیم ... 



و دستش را گرفت و  دیرس نیبه داد ام ندفعهیا بابا

 اجیاحت گاههیتک کیکه انگار به  نی، ام دشیکنار کش

خودش را در  کدفعهیداشت تا چشم در چشم بابا شد 

کرد و شانه  هیگر یها یآغوش بابا انداخت و ها

را در  نیام ی، بابا مثل طفل دیمردانه اش لرز یها

را ماساژ داد شیهاآغوش گرفت و پشت و سرشانه . 

 میختیریاتاق اشک م گرید یو مامان هم گوشه من

، میزدیو هق م  

مبل چمباتمه زده بود و  یتو دهیاما ترس بایفر 

به پا کرده بود  یرا بغل کرده بود ، آشوب شیزانوها

کردینظاره م صدایوحاال ب ... 

 

را خواب کرده بود و بابا  نیآرامشبخش ،  ام قرص

به اصرار خودش به خانه  یرا همان نصف شب بایفر

 ریخانه غ یشان برده بود ، طاقت تحملش در فضا

شکر که خودش اصرار  یقابل تحمل شده بود ، اله

بودبه رفتن کرده ... 



هر سه  یبرا  که یکه از گل گاوزبان ییها وانیل

و من و مامان و بابا  شدیبودم سرد م ختهینفرمان ر

 کردی، نه مامان فقط نگاه نم میکردیفقط نگاهشان م

 یآرام و مظلومانه قطرات اشکش را هم رو

کردیصورتش مهمان م ... 

 گرید ییکه به خانه مان زده بود نا یسونام نیا

نگذاشته بود مانیبرا  ! 

ه بودکرد رمقیرا ب مانهمه ... 

ی، لعنت به هوس و به خودخواه یبه نادان لعنت  ! 

چند ساعت از شب توانسته بودم بخوابم  قایدق دانمینم

به کابوس  بود که یهرچه بود ساعات کم ی، ول

گذشته بود ، بابا سرکار رفته بود و مامان عزم 

را وا بکنن ،  شانیخاله کرده بود تا سنگ ها یخانه

به صورتشان اضافه شد و  ینیمامان و بابا چ یطفل

افکند هیشان ساچهره یرو یریاز پ یهاله ا  ... 



 یبار صدا نیاول ی! برادر مهربانم که برا نمیام و

 یرو وارنیبودم جن دهیش را دو داد دیبلند و تهد

 تختش به خواب رفته بود ،

آرام در اتاقش را چفت کردم و به گشتن دنبال  
 شیدایپ گشتمیهرچه م شبیپرداختم از د امیگوش

نکرد وبدون  دایرا پ شی، مامان هم گوش کردمینم

زد رونیاز خانه ب یگوش . 

 دهیخز یاهم از ترس به گوشه مانیها یگوش انگار

 ...بودن

شدم به سمت تلفن خانه  وسیکردنش که ما دایپ از

را برداشتم وکنار گوشم گرفتم تا  اشیرفتم ، گوش

از او  یخبر روزیاز د رمیرا بگ انیشا یشماره

تلفن بوق ندارد و  دمید یناباور نینداشتم اما در ع

شدم رهیو تلفن خ یکج به گوش ییمبهوت با لبها  . 

 یلفن را فشردم ولبار دگمه ها و قطع کن ت چند

از اتصال نبود که نبود یخبر  

؟ یچ یعنی   



ارتباطات شده بود؟ یدوره اتمام  

گم شده بود  ایخانه مان  یارتباط لیوسا یهمه چرا

مصرفیب ای  ! 

که  کردیم یدیدرد شد ییاز بعد آن اتفاقات کذا سرم

کرده بود ، به طرف  ریچشمانم را درگ یهیتا قرن

 خچالی یاز تو یرص مسکنآشپزخانه رفتم و ق

که پر آب  یوانیل اتیمحتو دنیبرداشتم و با سرکش

 دمیکرده بودم به ته حلقم فرستادمش و به هال که رس

خودم را رها کردم ،  ونیزیتلو یمبل روبرو یرو

 زیم یرو وهیم سیو د یچا ینیو س یهنوز گلدوز

حال برداشتن و  چکسیرها شده بودند و ه

که توانسته  ی، تنها کار کردنشان را نداشتجمع

جمع کردن خورده  میبعد از آن تشنج انجام بده میبود

بود و بس نیزم یها از رو شهیش ! 

زده بود نیمان را زمکه در گرفته بود همه یجنگ ... 



هم  یرا رو مینگذشته بود که چشمها یا قهیدق چند

باعث به  نیام یپرغم وگرفته یگذاشته بودم که صدا

ان شدسرعت باز کردنش . 

 ملکا؟ -

ورم کرده ، با  یهاو چشم دهیژول یبا موها نمیام

ظاهر شد میاش در دستش روبرو یگوش  

انهیشا -  ! 

دوکلمه را گفت و دوباره به غار  نیهم فقط

پناه برد ، رفتنش را نظاره کردم و  اشییتنها

 همزمان زمزمه کردم

؟ انمیجانم شا -  

چه  نایشا یصدا یما تو یخدا طوفان خانه ای

اشگونه ادیپرخش و فر یبا صدا کردیم  ! 

را از دم گوشم به عقب راندم یآن گوش کی  

معلوم هست کدوم  یو مرگ ! لعنت انیشا -

؟ یهست یقبرستون  



را با دودستش محکم  میگلو خینزد و بغض ب قلبم

سرم آوار شد و قلبم تمام شد یرو ایدن د،یچسب  

منو  صد مرتبه بهت زنگ زدم ، کجا شبیاز د -

زیچ همهیب یرفت یچوندیپ ! 

بود؟ انیشا  

زد؟یمن حرف م با  

بودم ؟ خبریکه من ب گفتیم یزیچه چ از  

صورتم را سوزاند یداغ یهمراه اشکها بهت  

دمیبه ته خط رس کبارهی به  

؟ انیشا -  

، اسم منو تو دهنت  یلعنت اریاسم منو به زبون ن -

 !  نگردون

بهتر  نیصال از ادادم ، ا رونیرو تکه تکه ب نفسم

آمدینفسم باال نم  

عامل  کیچشمانم را بستم و فکر کرد ،  یلحظه ا 

آرامش  دیبودش با ختهیبهم ر نگونهیا یرونیب



،  کردیم ترمی، مقابله به مثل اوضاع را وخ کردمیم

نبود شیب یهرچه بود سوء تفاهم  ! 

کردمیم ادیمن هم دور موتور خشمم را ز دینبا  . 

را به گوشش رساندم میصدا آرام  

خونمون ایلطفا ب - ! 

خشنش پر از تمسخر شد لحن  

ساعته دم در  کیخونتون ؟ من االن  امیهه ! ب -

خونتونم ، زنگتون سوخت از بس زنگ زدم ، تو 

 ی؟ فکر کرد یمگه که در رو روم باز کن یاخونه

که  یخونمون که تا موقع ایب یگیمن اسکولم که م

خونه ! آهان ؟ یو برسونتو هم خودت ر رسمیمن م  

؟ گفتیم چه  

سوزناک بود؟ نقدریآمده بود که ا شیبر سر صدا چه  

بود ، نکند هنوز خواب هستم  امدهین یزنگ یصدا 

میکابوس ها یادامه دنیو در حال د ! 



تا االن  شیساعت پ کیمن خونه هستم ، از  انیشا -

زنگ خونمون رو نزده یچکسیهم ه   

 چکسین هم تماس گرفتم ه! به خونتو یخر خودت -

رو برنداشت یگوش   

بود ستادهیا مینگران روبرو نیکه بلند کردم ام سر  

ملکا ؟ گهیم یچ -  

پشت  انیداداش ؟ شا یزنیرو م فونیآ دیهمون کل -

  ! دره

سکوت کردم و  انیخودم هم در مقابل سکوت شا و

راه افتادم نیبه دنبال ام  . 

 یجداشده بود را تو یرا که از گوش فنیآ میس نیام 

  دستش گرفت

َکنده؟ نویا یک -  

بود و  دهیرا کش فنیآ یو دهن یاتصال گوش میس یکی

زنگ نخورد فنیباعث شده بود آ . 

چه خبر بود ؟ نجایا ایخدا  



زنگش  یرا جا زد و صدا فونیسوکت آ نیام

 یتو انیداغان شا یساختمان را پر کرد و چهره

باز  یدگمه نیمنقش بست و متعاقبا ا فنیآ ریتصو

به  دنشیشدن در را فشرد و هر دو منتظر رس

میستادیدر ا یواحدمان روبرو .  

 ایقد علم کرد ،  مانیو قامت و چهره اش روبرو دق

پسر آمده بود ما درجنگ سر  نیر سر اخدا چه ب

و او جنگ زده آمده بود ، آنقدر خراب و  میکرده بود

من  یبهت زده یلبها نکهیکبود بود که قبل از ا

دیپرس نیبزنن ، ام یحرف  

شده ؟ یچ انیخدا ! شا ای -  

 نهیس ی، قفسه دیکش انیسوالش آتش به جان شا انگار

 یهاو نفس دشیم نییو محکم باال و پا نیاش سنگ

 ی، گوش دیکشیخانه را به آتش م اشیعصب

 یهاو رگ دادیمشتش فشار م یرا تو لشیموبا

شدیپشت دستش داشت پاره م  

آزاد شده نیآبت -  ! 



نه  یول ختندیمن ر یسرتاپا یبود که رو یجوش آب

،  کردیم یرسازیداشت تصو انیحد که شا نیتا به ا

انجام  توانستیمن یغلط چیحاال من شوهر داشتم و ه

هم با من موافق بود نیدهد، ام  

انداخت و به داخل خانه  انیدست پشت کتف شا نیام

 کشاندش

 یدیخودت رو سکته م یخب داداش ! تو که دار -

بکنه تونهینم یغلط چی، ه  

 یرا در آغوش بکشم و کم انیشا خواستیدلم م منم

دل و شانه  یهمه غم رو نیآرامش کنم ، تحمل ا

را نداشتم ، در را پشت سرشان بستم و به  شیها

آوردم ، از  شیبرا یآب وانیو ل دمیآشپزخانه دو

 یمسئول امداد و نجات شده بودم ، هر دو رو شبید

،  گفتیم سخنآرام با او  نیکاناپه نشسته بودند و ام

گذاشته بود  شیران پاها یارنج دستانش را رو انیشا

فرو کرده  شیاموه یتو وارچارهیو انگشتانش را ب

با مردمک  دمیرس شیروبرو نکهیبود ، به محص ا



خون شناور بودند ،  یچشمانش که تو اهیس یها

و برنده ، دلم از جا کنده  دینگاه جد کینگاهم کرد ، 

و دستم سقوط کرد،  وسط  وانیشد ، نگاهش تا ل

از حد بمش گفت شیب یبا صدا نیام یجمله  

 کو حلقه ات؟ -

 یانگشتم نبود ، کم یشد ، تو دهیکش منم به دستم نگاه

،  آوردمشیتنگم شده بود و موقع وضو گرفتن در م

بود ، فکرم را به زبان آوردم ییحتما کنار روشو  

رفته دوباره  ادمیوضو گرفتم درآوردمش  یوقت -

 دستم کنم

تمام  یکردیغضبناک تر شد و فکر م صورتش

صورتش پمپاژ شد یخون بدنش تو  !  

آمده بود ؟ انمیبرسر شا چه   

جانش یخودم هم برا ی، هم برا دمیغضبش ترس از  

! 



را گرفت و به طرف خودش  انیشا یبازوها نیام

احساسش نه یچرخاندش ، نگاهش از من کنده شدول  

! 

دیپرس یبا دلواپس نیام  

سکته  یچته ، داداش دار نمیحرف بزن بب انیشا -

؟ یکنیم  

 یزبرایمن ن مان،یهایدر نگران میداشت یتفاهم چه

 ...قلب قشنگش دل نگران بودم

تا سکته نداشت ، آنقدر که زبانم  یزیخودم هم چ حال

پردازش حروف را نداشت یسست شده بود و نا . 

من سواالت  یبود و به جا نیخوب بود که ام چقدر

، طفلک حال زار خودش را فراموش  دیپرسیرا م

 ..کرده بود

 یمتالشکه درون مشتش داشت  اشیگوش انیشا

رساند نینگاه ام رسیرا باال آورد و به ت شدیم  

لب زد نیام  



؟ تیگوش -   

را مقابل صورت خودش گرفت  یدوباره گوش انیشا

و صفحه اش را باز کرد و چند نقطه را لمس کرد و 

من گرفت ، داشت  دید یرا روبرو یگوش ندفعهیا

عشق جوانم دادیواقعا جان م  ! 

خاک دوعالم برسرم  ی، ا دادیمرگ م یبو شیصدا

کردم؟یم دی، چه با  

!  نیات رو ببو حلقه ی؟ گوش یستیتو ن نیا -

  ! دستبندت رو هم خوب نگاه کن

به شماره افتاد نفسش  

مگه نه ؟ دمیکه من برات خر هیهمون -  

 یو صورت کبودش به صفحه دیسف یاز لبها نگاهم

شد دهیکش اشیگوش   

 رید و تصورا لمس کر یپل کونیشصتش آ انگشت

 ...آن شد و قلب من آف



 ی، صداها قطع شد و فقط چهره و صدا ستادیا ایدن

ماندند ، مخاطبش  دمید یهیزاو یتو نیمنحوس آبت

بود انیشا  

به  شی، امشب اومدم آت رتیخوش غ یورچط -

که من چشم من گرفته بودش  یاکهیبکشم ، ت رتتیغ

یکشیرو از دستم در م  !  

را کر کرد میگوشها هشیکر یخنده  

 لمیف نیسرت کاله رفته ، ا یول شهیجناب عاشق پ -

ستیجوجوت فقط مال تو ن یفهمیاونوقت م نیرو بب  

... 

مرگ بلند شداش چون ناقوس خنده دوباره  

،زلف آشفته و لب  دیگیم یشما عاشق منسکا چ -

حرفها نیمست و نرگس شهالش و از ا .... 

 نیدراصل وسط زم یبودم ول نیزم یرو ظاهرا

وسط بهشت و جهنم معلق بودم ، نه به  ایوآسمان 



تر بودم ، چون بدون آتش گر گرفته  کیجهنم نزد

 بودم

گریدر بود دخودش را به من رسانده بود، برا نیام  ! 

 یبازوانم رو گرفت، نگاه از صفحه گوش ریز 

رمق نگاهش کردم یگرفتم وب  

ستیحالت اصال خوب ن زمیعز نیبش - ... 

 ینشستم و دوباره در جهنم تو نیزم یرو همانجا

انگشتانش را در  نیسوختم ... آبت یگوش یصفحه

 یحلقه یرحمی، قفل کرد که با ب یانگشتان دختر

تانش فرو کرده بود و دستبندم ! همان که مرا به انگش

مچ دستم گشاد بود، و من کنار  یبرا نکهیبه خاطر ا

بود بسته شیگذاشته بودمش،  او به مچ پا  ! 

از  نهمهیتخت شان افتاده بود ، ا یام رو یگوش ایخدا

کردیمتعالقات من در جمع هوسران آنان چه م ! 

چه خبر بود ، محفل گناه آنجا  ! 



 یجور یعنی،  شدینم دهیددختر  صورت

 ریاز دختر در تصو یشده بود که نشان یلمبرداریف

 یاش همان آتشبرهنه یدست و پا ینشود ول تیرو

انداخته بودند انمیشا رتیبود که به خرمن غ . 

قلبم قفل کرده و پا  یخشک شده بود وهمانجا رو آهم

دیکوبیم . 

 دمید ریتصو یتو امیگناهیبر ب یباالخره نشان ایخدا

ستمیکه من آن دختر ن لیدل کی،   ! 

زدم غیام باز شد و جگرفته نفس  

 هیماه گرفتگ کیدختره  نیا یپا یرو نیبب انیشا -

ندارم ی! من که ماه گرفتگ  ! 

به  شانیهابرداشتن وصورت زیدو به طرفم خ هر

 یشد و نگاهشان رو دهیکش یگوش یطرف صفحه

دیلغز ریتصو  ... 

نشست ، ضربان قلبم  انیشانگاه  یآرامش تو یکم

تر شدآرام  ... 



برزخ و صورتش  نمیو برعکس،  نگاه ام 

 .برافروخته شد

شدم رهیبه صورتش خ نگران  

؟ یخوب -  

فرش کنار دستم ولو شد یرو  

شد ؟ یچ نیام -  

را بازحمت قورت داد و آرام سرش را به  شیگلو آب

زد رونیاش باز هنجره یاخفه یتکان شدو صدا ینف  

یچیه -  .... 

 شیضرب از جا کیخودش را جمع کرد و  زود

کرد انیبرخاست ، رو به شا  

پست  نیخواهر من با اون آبت یتو فکر کرد -

 فطرت بوده ؟

به  شیبرا یکرد و سر ریرا تحق انیبا نگاهش شا و

 تاسف تکان داد ،



 هیزاو نیهم از جا برخاست و گردنش تا اخر انیشا

کج شد اشقهی یتو  

بعد اونقدر داغ  یسوال از من بپرس کیبود  یکاف -

عکس العمال رو نداشتم  نی! ازت توقع ا یکن

انی.....شا  .. 

 یرو یدست نیباز هم سرش را بلند نکردو ام انیشا

اش کوباندشانه  

کم نداره !  یزیتو چ رتیما هم ازغ رتیداداش! غ -

میدیناموسمون خون م یما هم برا  ! 

و خودش را  دیرا گرفت و بوس نیدست ام انیشا

را  شیانداخت ، لرزش شانه ها نیآغوش ام یتو

تنه  کیدرد   نهمهیکه از سر تحمل ا یهقو هق دمید

 !بوده

دست به  یچشرمنده.تونم داداش شرمنده ! همه -

  دست هم داد که عقلم زائل بشه



 کی، منم  کنمیرو درک م تتیو عصبان رتیغ -

یرفتیند نمت نقدریقضاوتت رو نه ! کاش ا یمردم ول  

! 

را از بغلش جدا کرد و با ابروان گره کرده  انیشا

 نگاهش کرد

 ی! ول دمی، من بهت حق م کنمیمن درکت م -

! کارت سخت شد  یرفت یتنه قاض کیمتاسفم برات 

!  یاریدل اون گل پاکت رو به دست ب یبر دیبا

؟یتو چشماش نگاه کن یتونیم  

 نیزم یز روبا چشم به من اشاره کرد ، من هنو و

از گناه  نکهیبلند شدن نداشتم، هم یبرا یبودم و رمق

بود ،  یکاف میمبرا شده بودم ، برا  

 نیام رتیمن چون سالها با غ یغلو بود ول دیشا

کردمیرا درک م انیکرده بودم ، حال شا یزندگ  . 

هم ناراحت بودم  یلیاز دستش ناراحت بودم ، خ یول

تهم کرده بودم انتیمرا به خ هیثان کی، در   ! 



، از  شیاعتمادیبودم ، از ب یکردارش عصبان از

را  رتشیغ یکرده بود ول بمیکه نص ییتهمت نانروا

و حالش را درک کردمیم شیستا  ! 

کم آورده بودم ،  یعصب یها و فشارهاحس وسط

نمانده بود ، انگار تمام شده بودم میبرا یحس چیه  . 

زانو زد  میپا یجلو انیسرخ و گر یبا چشمها انیشا

 نیاز ب یصوت دویلرزیم شیمثل شانه ها شی، لبها

منعقد کند  یحرف نکهی، قبل از ا آمدینم رونیآن ها ب

لب زدم رانمیو یبا همان صدا  

از تو دلم بره نه ، زخم  نکهی! نه ا دمتیباشه بخش -

 یچشمهام رو رو کنمیم یسع یبه دلم ول یزد

و بگم  نمیرو بب انویپر ل یمهینصف ماجرا ببندم و ن

چشمهات رو کور کرد و عقل و احساست  رتتیغ

، انیشا یبرد ! اما داغونم کرد غمایرو به   

زنمیو دوباره لب م کشمیاز اعماق قلبم م یآه  

ستمیاحساسم با یبتونم دوباره رو پاها کنمیم یسع  -  

! 



شد و گردنش خم تر شتریب انیشا یشانه ها لرزش ... 

رد شد و دراتاقش را هم پشت  از ما دونفر نیام

 سرش بست

کردم شیرا طاقت نداشتم ، صدا دردش  

ان؟یشا -  

چشمانم گره خورد و بعد با  یلحظه نگاهش تو کی

دیکوب سرش یکف دستانش رو  

 ! لعنت به من ! لعنت به من -

برداشتم و سر و دستانش را در  زیطرفش خ به

 آغوش گرفتم

 و نی، لعنت به آبت نی، لعنت به آبت زمیخدانکنه عز -

 ...نقشه هاش

داشت ، مظلومانه اشک  اجیبه آغوشم احت انگار

چنگ انداخته بود میهاو به شانه ختیریم  

ه خدا شکستم ، ُمردم ، به خدا داغون شدم ملکا ، ب -

، ملکا یایمن از زندگ ییتو تنها دارا  ..... 



زد و دل مرا به تاراج برد هق  

ملکا صدتا فکر کردم ، فکر کردم از دست دادمت  -

، فکر کردم گروگان گرفتت ، فکر کردم منو به اون 

یفروخت  

 ادیدادو فر یمرا آنچنان به آغوشش فشرد که صدا و

مدیرا شن میاستخوانها  

 کیگذاشت ،  رتمیملکا اون نامرد دست رو غ  -

بود دهیکشتنم کش یشده براحساب ینقشه ... 

باران نگاهش به باران نگاهم پل زد یالحظه  

 تونهی! آدم م ستین دنیملکا مرگ فقط نفس نکش -

مرده باشه ینفس بکشه ول  

اش را پاک کردممردانه یهاسرانگشتانم اشک با  

 خواستیم نیرد من ! آبتم ری! آروم بگ سیه -

نذار  گهیزهرش رو بزنه که موفق شد ، حاال د

به هدفش برسه تمومش کن ، باشه شتریب  ! 



وحالمان را خورد حس که به در خانه یاتقه یصدا

کردن  تیرعا یعوض کرد ، حتما مامان بود و برا

که داشت ، با پشت  دیوگرنه کل زدیدر م انیبودن شا

ودم را هم پاک کردم و از خ یاشک ها عیدست سر

مبل  یگرفت و رو یقیهم دم عم انیجا برخاستم ، شا

سرش ناآرام نشستپشت . 

را که باز کردم مامان نگاهم کرد و بعد با  در

سالمم  کردیم لیکه حال و روزم را تحل ییچشمها

دیرا جواب داد و ارام پرس  

اومدن ؟ انیدم در بود آقا شا انیموتور آقا شا -  

بود را نشان  ستادهیرا که حاال ا انیدست شا من با و

 مامان دادم

  آره مامان -

رنگ باخت هینگاه مامان به ثان و  

براتون افتاده ؟ چرا  یچه اتفاق انیخدا آقا شا ای -

؟ خدامرگم نکنه  هیا افهیچه ق نیلباساتون پاره شده؟ ا

د؟یتصادف کرد  



 افتاد، چرا از انیمن تازه نگاهم به سرو وضع شا و

بودم ؟  دهیاحوالش را ند یهمه خراب نیاول آمدنش ا

شلوار  یپرخاک بود و چند جا شیهاتمام لباس اخدای

امروزم بس  یبرا یپاره شده بود ، وا راهنشیو پ

 بود ، بس نبود؟

فوق  یدلم بگذارم ، با شدت و چشمها یراکجا نیا 

خش  یو او با آرامش و صدا دمینگران به طرفش دو

نگاهش مرا  یمامان راداد ول گرفته اش جواب

کرد بیتعق ... 

 ینیماش کیمامان ! با  ستین یمهم زیچ -

،  تعادل  دمیتصادف کنم ، کنار کش خواستمیم

نیموتور از دستم در رفت خوردم زم ! 

صورتش زد و من را که کر شده بودم را  یتو مامان

 مخاطب قرار داد

رو  هیاول یهاکمک یخدا مرگم ..... ملکا جعبه -

شده ینگاه کن پاشون انگار زخم اریب  .... 



،  انیشا گفتیمن روح از بدنم رفت ، راست م و

،  یکه نفس نکش ستیمردن حتما الزم ن یبرا

یریمیزنده زنده م مواقعیبعض  ! 

 اهینگاهم مردمک س یتو دمیمقابلش که رس به

 سرگردانش توقف کرد

که خوبم ینیبیآروم دختر ! هول نکن ! م -   

را گرفت و مرا کنار دستش نشاند میبازو ریز و . 

دیغر مامان   

وجور کنهاول خودش رو جمع دیبا یکی -  ! 

، از حال و  گفتینداشت هرچه مادرم م اشکال

 . روزمان که خبر نداشت

آمدنش از اتاقش  رونیو ب نیسالم گفتن ام یصدا

مصادف شد با جواب سالم گفتن مامان و داخل 

 ... آشپزخانه رفتنش



 کردمیما ملحق شد، احساس م یبه جمع دونفره نیام

 نگونهیا ی، چه راز شودیحالش بدتر م هیبه ثان هیثان

؟ آزردشیم   

گفت یریز یغرق احواالت او ، و اوبا تم صدا من  

مورد به مامان و بابا  نیبهتره در ا کنمیمن فکر م -

ترسمی، م مینگ یزیچ  .... 

دو نفر نگاهش را لرزان چشمان ما  ینین یتو و

گذاشت و   نیام یسر شانه یدست انیکرد ، شا میتقس

 قبل از اتمام جمله اش لب زد

مشیخاک کرد ریز نجایجمع داداش ، هم التیخ - ! 

نداشتم تا جوابش را بدهم فقط  یمن هم که انرژ و

 یهاکمک یتکان دادم ، که مامان با جعبه یسر

کاو شدن نگاه قبل از کنج نیوارد هال شد و ام هیاول

دیمامان پرس  

خاله ؟ یخونه دیمامان رفت -  



و جعبه را به دستان من  دیکش یانفس کالفه مامان

نیداد و حواسش را به ام  

در زدم  یانگار خونه نبودن ، هرچ یرفتم ول -

آب  یعنیهم گم شده  میدر رو باز نکرد ، گوش یکس

نتونستم باهاشون تماس  گهی! دنیزم ریشده رفته ز

برگشتم گهی؟  د انی؟ م ستنیهستن ؟  ن نمیبب رمیبگ  

.... 

 ریس یگریو انگار در عالم د دیجویلب م نیام 

و مامان  نگاهش را خرج من کرد کردیم  

رو ببر  انیپاشو دختر خودت رو جمع کن ! آقا شا -

تو اتاقت تا راحت باشن ، پاشون را پانسمان کن 

نکرده عفونت نکنه یخدا کوقتی  !  

هم در  یگرید یبا خودم گفتم حتما حرفهامن  و

قصد  انیشا یهاهست که دور از گوش بایمورد فر

در واقع  یرد و بدل کردنش را دارن و بلند شدم ول

مبل مرا کند یاز رو انیشا  ! 

گوشم زمزمه کرد ریز اشیآشوب یچشمها وبا  



؟ دنیمامانت رو هم دزد یگوش -  

بت به حرف و تنها با تکان سرم جواب مث بدون

دادم اشینگران  

تخت  یلبه ی، من رو میدیداخل اتاق که رس به

اتاقم در فکر  یداده به در  بسته هیتک انینشستم و شا

 رفت

اش حرف نداشته ! فقطنقشه -  ... 

 یک یدزد خانگ نیاش حرف نداشته ! فقط انقشه -

شما  یخونه یو درشت کارهاش رو تو زیبوده که ر

کرده ؟ یعمل  

و فکرم تنها به  دمیرا فهم شیمن منظور حرفها و

شد و خدا مرا ببخشد اگر در  دهینفر کش کیسمت 

او نبود ریتقص نهایافکارم به او تهمت زدم و ا  ! 

خودش بود و خودش زیم یرو ینهیگزتنها  آخر  .... 

دور ذهنم به رنگ قرمز  بایو فقط اسم فر فقط

دیچرخیم . 



کردم و او  یپوستش را ضد عفون یزخم یها قسمت

بستم و او  لیرا با گاز استر شیتنها نگاهم کرد رو

 تنها نگاهم کرد

چه  دانمیمن نم یعنیرا به آن راه زدم که  خودم

روح و روانمان آورده  و او  بالها را سر نیا یکس

 !تنها نگاهم کرد

 یحرف داشت هم نادم بود و هم برا یکل شیها نگاه

خواستیجواب م اشهینظر  

تنها نگاهم  گریاز جا برخاستم د میشستن دستها یبرا

 یهادست نیرا هم محکم ب میهانکرد بلکه مچ دست

اش گرفتمردانه  

رمشونبرم بشو خوامیم  ؟یچرا دستم رو گرفت - ! 

 یایشده بود، به تمام زوا رهیصورتم خ یتو

دشید یدرنقطه  ! 

 یک دونمی، من خوب م هیکار ک یدونیاگه تو نم -

نامرد رسونده نیتو رو به اون آبت لیوسا  .... 



، که خودش لب زد میمات نگاه هم شد هردو  

تا پس فردا با  یبمون نجایبزارم ا تونمیملکا من نم -

خودم و روابطمون رو  یاتحهف گهید ینقشه کی

 ! بخونه

بود گند زده بود به رابطه.مان ، داشت  نیا منظورش

کردیتکرار اشتباهش کور م یراهها را برا   

شده بود ی، چه آشوب دمیگز لب   

را به دستانم دادم نگاهم  

حاال بذار برم دستام رو بشورم بعدا باهم صحبت  -

میکنیم   

 نیزم نیرا ب میهاگرفت و با تعلل دست یقیعم دم

قرمز  یآه بود ، چشمها اشافهیوآسمان رها کرد ، ق

،  یپاره و خون یهاو آشفته  ، صورت کبود ، لباس

اش کرده بودقلع و قمع نی، آبت یبدن زخم ... 

زدم رونیاز کنارش فاصله گرفتم و از اتاق ب آهسته  



لشکر  کینبود ،  یخوب یهال هم ،  خبرها در

ها اوار شده بودندمبل یشکست خورده هم رو  . 

را چشم کرده بود مانیزندگ که  ! 

 

 

 ستیکه ب یاگذشت ، هفته ینابودگر یهفته کی

که  یابودم ، هفته انیشا نیذره ب ریوچهارساعت ز

از  یکه خبر یامثل مرغ پر کنده بود و هفته نیام

نبود بایخاله و فر  ! 

 یکس یو نه در خانه به رو دادنیتلفن جواب م نه

ها شده بود ، نه در  وانهیمثل د نی، ام کردنیباز م

آرامش داشت و نه در آسمان جا داشت ، نبود  نیزم

اش، درحال قهراو در گذرنامه یناموسش با امضا  !  

از نوع  ی، آن هم خفگ کردیاش مداشت خفه 

 ! خاموش



پدرو مادر  یتا خانه بایپرسه گشتن دنبال فر نیا

خودش را  یحت نیود ، امشده ب دهیهم کش نیآبت

 یول ردیرا بگ بایسراغ فر نیکرده بود از آبت یراض

کند شیدایپ  ! 

هفته  کی نیا نیع شانیآن ها هم درها یحت یول

آرامش  انیبه شا باینبود فر نیبسته بود ، هرچه ا

فرستادیم یرا به برزخ نیام دادیم  .... 

استخوان ،  نیشده بود گوشت ب میرا که نگو مامان

یلطف  !  

، عمال  شدیو جزغاله م سوختیهر دو طرف م از

متحرک  یاگود افتاده بود و مرده شیچشمها ریز

پسر  دل  یهنوز هم در حال دلدار یشده بود ، ول

 ....آشوبش بود

مشغول  ونیزیتلو یمبل  روبرو یخانه رو یتو تنها

 چیبودم و در واقع ه اشیرنگ یصفحه یتماشا

 شمیچند وقت مثل کرم ابر نی، حوادث ا دمیدینم

بودم ؛ دهیچیپ لهیپ یتو   



ُزل زده به روبرو بود که ناگهان در خانه باز  نگاهم

مرا به وارد خانه شد و نگاه  مهیسراس نیشد و ام

 سمت خودش کشاند،

و در را هم  اوردیرا هم از پا در ن شیهاکفش یحت 

پشت سرش نبست ، آب دهانم را قورت دادم از 

اوضاع  نقدریا گریحالت دادم ، د رییحالت لم داده تغ

لب  ری، فقط ز میشده بود دهیکه آبد میبود دهیبد د

 رهیخ نیام شیگفتم و به حرکات پر تشو یللهبسم

گره کرده  از  انهمانطور سرگردان با ابروشدم ، 

قسم بخورم که  توانمیم یمن رد شد و حت یجلو

و با عجله  وارد اتاقش شد و بازهم در  دیمرا ند یحت

 دیکش رونیرا ب زشیم یرا پشت سرش نبست ، کشو

کردو با  یخال زشیم یرا رو اتشیمحتو یهمه

دنبال   لشیوسا نیو حرکات عجوالنه در ب تیجد

گشت ،  یزیچ  

مبل بلند شدم و به طرف در خانه رفتم ،  یرو از

دادم ، در رابستم و به آن  رونیام را بنفس خسته



 اشیبه حرکات عصب هیدادم و از همان زاو هیتک

شدم رهیخ . 

چه شده بود گریبگدراند د ریبه خ خدا  ! 

را رها کرد  زشیم یرو لیشد ، وسا دیگشتن ناام از

زد و اسم  رونیش از اتاق بجستجو گر یو با چشمها

صدا کرد و به طرف در  یمرا پشت سر هم و عصب

 . اتاقم راه گرفت

بود دهیکه اصال مرا ند گفتم  ! 

بلند کردم صدا  

نجامیجان من ا نیام -  ! 

، نگاه  ستادیلحظه نگاه و قدم و حرکاتش ا کی

 شیبه من کرد و دوباره استرس از سر و رو یرانیح

  شروع به بارش کرد

؟ ....ملکا همون شارژر  یکنیکار متو اونجا چه -

 میدنبال شارژر گوش ی، من هرچ یدیرو م تیگوش

صفر شده میگوش ی، باطر کنمینم داشیپ گردمیم  ... 



به طرف اتاقم رفتم و او هم به طرف اتاقش رفت  من

نداشت شیکارها یاصال تمرکز رو  . 

برداشتم و به طرف  زمیم یکشو یرا از تو شارژر

 . اتاقش حرکت کردم

و به برق  دیدر اتاقش شارژر را از دستم قاپ یجلو

اش را هم به رابط وصل  یمتصلش کرد و گوش

 .کرد

بودم ، نگاهم  دهیرس زشیمن کنارش و پشت م حاال

 نیشارژرش ب دمیگشت و با تعجب د زشیم یرو

پخش شده و درست مقابل چشمانش هست و  لیوسا

دهیاو آن را ند  . 

که با سرعت  دمیسوس تکان دادم و دبه اف یسر

تا زودتر روشن شود فشردیرا م یگوش یدگمه . 

کوچک انتظارش را  یجعبه نیچه در ا دانمینم

روشن کردنش بود قراریب نقدریکه او ا دیکشیم  . 



تختش نشستم و  یعقب رفتم و لبه یکم حرفیب

 .نظاره گر حرکاتش شدم

ود، استرسش ضرب گرفته ب نیزم یرو یدرپیپ میپا

داشت  یقو روسیبه من هم منتقل شده بود ، عجب و

 !حال بدش

شده  شیاش روشن شده بود و او محو تماشا یگوش

 درنگی، ب دمیرا شن بایفر یصدا کدفعهیبود ، 

، خودش بود ، هرچند  ستادمیا نیبرخاستم و پشت ام

خودش بود یول دیگنجیدر باورم نم  ! 

را به  دشیسف یهاشانهتاپ دوبنده که تمام سر کی با

 دیرقصیکه در هوا م شیگذاشته بود و موها شینما

 ...و

خدا ای   ! 

زدیم رونیداشت از حدقه ب میچشمها  ! 

نیآبت و  !  



بایفر یبرهنه مهیحلقه کرده دور تن ن یهادست با  

.... 

 یشیم مونیپش هاتیقلدرباز نی، گفتم از ا زمیعز -

یارتیاومدم سفر ز نی! بب  ... 

را  امییاش چون آواز شوم جغدان،  حجم شنواقهقه و

و نگاهش  گرفتیرا به سخره م نمیپر کرد، داشت ام

دیچرخ نیآبت یبا عشوه رو   

جونم نیآبت ارتیالبته ز -  .... 

گفت یبا لحن کشدار و تهوع آور نیآبت و  

 .... جونم -

ور کردند ، آتش گناه را شعله شانیلبها و  

بهت من شناور  نیب نیام کیستریه یهانفس یصدا

 یتمام شده و زلزله ایآن احساس کردم دن کیبود که 

و  دیکش نیکه ام یداد یاز صدا دهیآخر الزمان رس

پرتاپ  واریکه با تمام قدرت به طرف د یایگوش

 .شد



 شتریقلبم گذاشتم تا ب ی، دودستم را رو ستادیا قلبم

اوردیدوام ب  ... 

خدا برادرم را حفظ کن ای   ! 

چشمش  یدیاصال سف یسرخ شده بود ، وا شیچشمها

 یاچشمانش وسط کاسه یا، فقط قهوه شدینم دهید

، صورتش کبود نه   کردیخون داشت زهره ترکم م

گردن  یشده بود ، فکش قفل شده بود ،  رگ ها اهیس

برجسته شده بودن و ضرب گرفته بودند  اشیشانیو پ

و  رفتیم نییبا شدت باال و پا اشنهیس ی، قفسه

،  شیصدا ..... 

 رتیتنفر و غ تیمعجون خشم و عصبان شیوصدا

 شده بود

 !نه

درد برادرم را ندارم ، دنیمن طاقت د ایخدا  

برادرم را ندارم ، درد که نه ، درد  دنیطاقت د من

 !قبض روحش



خورد شده بود، خش  هیشکسته بودو درثان شیصدا

 یها توبرداشته بود نه اصال تمام ، تمام شدن

کردیم دادیو ب ادیفر شیصدا .... 

 واریدوروبرش را با حرص به درود لیوسا تمام

اش ، خسته ی، صدا دیکشیهوار م کوباندویم

را کر  میه بود و داشت گوشهاولومش چند برابرشد

، دستم قدرت به مهار  دمیرا کش نشی، آست کردیم

 نیاز ب دمیرا چسب اشقهینکرد ،  دایآوردنش را پ

شد دهیدستانم کش  .... 

 فیحر ییزدم ، تنها غی، ج دمیشدم ، آه کش مضطر

شده  ختهیاش را که با غضب درهم آمزور مردانه

 .بود؛ را نداشتم

کوباند  واریده اش را که به دگره کر یهامشت

کردم ، من فعال تنها  داینجاتش پ یبرا یدوباره جان

در حفظ جانش کردمیم یکاهل دیبودم نبا اشیناج  ... 

، خودم را به  دیچکیخون از پشت دستش م 

اش که خم برداشته بود ، رساندم ، مردانه یهاشانه



انگار به گوشش  امهیو گر ونیهمراه ش یها غیج

و  پرعشوه یگوشش پربود از صدا دیشا د،یرسینم

بایپرگناه فر  ! 

خش برداشت میزدم ، گلو غیج دوباره  

جان نی!....ام نیام -  ! 

،  دمیداد او رعدآساتر بود ؛ در خودم لرز بانگ

قد علم کرده بود میمرد روبرو کی احساساتیسونام  

کشمتیخدا م ی! نامردا !....به خداوند ایلعنت -  ... 

چند برابر شد شیصدا  

 کشمتونیبد مصب ! م ن  یآبت کشمتی! م بایفر -

ناموسایب  ! 

ماند و  یدوباره خال یدستم بند لباسش شد ول دوباره

شد وارید یو پرخونش دوباره همخانه یمشت زخم  

یعوض ی، پست فطرتا کشمیهردوتون رو م -  !  

را نداشت،  دنشیمن ! دست من زور کش یوا یا

دیبه طوفان نرسزور من خسته  .... 



او ، مثل  نیآتش یهانعره نیکالمم ب زیانگآهنگ غم 

آمدیوزوز پشه بود و به گوشش نم .... 

- داداش ، تو رو خدا آروم باش نی! ام نیام   

، اشک  آمدیخودم کجا رفته بود ، که در نم نفس

دورش  واریو از د کردمیو التماسش م ختمیریم

تکان  ی، از کم تیموفق یاز کم غیدر یول ساختمیم

 یبرادرم داشت جلو کردمیم یکار دیکه بخورد ،  با

حرکت خودم را روبرو و  کی، با  دادیجان م میرو

هوا رفت  تشانداختم ، مش شیمشت ها ررسیت یتو

لحظه چشم بستم و باز  کیام آمد ، چانه کیو تا نزد

 شیهوا خشک شده بود و اشکها یکردم ، مشتش رو

اش راه گرفته بودمردانه یهاشیر نیب مهابایب  . 

مشتش استفاده کردم و  یحرکتیو ب ستادنیا از

صورت داغش را به مهار دستانم در آوردم و با 

 یگرفتهآتش یخرابه ها نیبغض و اشک درب

 چشمانش ، ناله زدم



! قوربون  ستهیایفدات بشم  ، قلبت خدانکرده م -

 رهیمیو م....ملکا بدون ت ریشکل ماهت آروم بگ

 !داداش

نگاهم زل زد ، ابرو گره داده ، نگاه راسخ ،  یتو

لرزشیصدا ب ... 

! ملکا ُکشمشیم -  ! .... 

نفس زد نفس  

کشمشونیم -  ! 

مرا به آتش  فیزبانه زد و جان نح شیاز چشمها درد

دیکش   

خدا  ی، به خداوند کشمشونیقسم م رتمیبه غ -

کشمشونیم  ! 

 میهاکه در لب یجان کمزدم ، تکه تکه و با  لب

 مانده بود

 ری....فقط آروم بگ یتو بگ ی...هرچ زمیباشه عز -

 ....باشه قوربونت برم



خت،یفرو ر ناگهان  

زد ، هق  

،  دیلرز  

شد ،  رانیو  

دوزانو آوار شد ، یرو  

شد ،  نیپخش زم   

 نیستبرش در هم شکست ، صورتش از ب یهاشانه 

 آغوش دستانم ُسر خورد،

ستون بدن پرلرزش  شیبرد و دستها انبیدر گر سر

 شد

گوش من و فلک را کر کرد اشهیگر یها یها   ..... 

باران نگاهم درهم شکست ،  یجلو برادرم  

اوردین یخواهر چیه یصحنه را خدا برا نیا دنید   

نبودم انتیخ قیملکا من ال -  .... 



 مانیگلو ی، غده شد و رو مانیاشکها نیاش بجمله و

 نشست

که دستخوش هوس   یمرد رتیغرور و غاز  امان

بشود یزن  .... 

که مظلومانه بشکند یمرد  یازمردانگ امان  ! 

شکست و من نظارگره خورد شدنش بودم ،  نمیام

مرا از خواب  یاش کابوس بود و االن کسکاش همه

کردیم داریب ... 

شدینم دایپ چگاهیه بایفر کاش  .... 

رفتیفرود م نیو در عمق زم شدیآب م کاش ... 

المروت یبرادرم چه کرد یمردانه یهابا شانه بایفر  

!..... 

،  گذشتیساعت م ستیب یآن طوفان پر از خراب از

ماتم ، پراز داد و  ، پراز هیساعت پراز گر ستیب

 ....هوار و



وارد اتاقش شده بود و  نیها بود که امساعت واالن

خودش بسته بود ، اعتصاب کرده بود  یدر را به رو

، اعتصاب غذا ، اعتصاب آب ،  ی، اعتصاب زندگ

ما دنیاعتصاب د  .... 

 ینبود که ب ی، اصال قوت مینخورده بود چیهم ه ما

، درد او درد ما هم بود  برود نییپا مانیاز گلو نیام

تحصن کرده بود و ذکر  نی، مامان که در اتاق ام

گرفته بود ، من و بابا هم که هر کدام  نی، ام نیام

میو مامان بود نینظاره گر در اتاق ام یمبل یرو  .... 

 میاش صداگرفته ینگاهم کرد و با آن صدا مامان

زانو زدم  ش،یکرد ، کنارش رفتم و مقابل زانو  

کنار گوشم زمزمه کرد مآرا  

باهاش حرف بزنه ،  ادیب انیمادر زنگ بزن شا -

 فهنهی، حرف اونو حتما م خونهیحرف ما رو که نم

جوونن ، دوتا هم سن وسالن حرف همو بهتر  نای، ا

 ارشیب نییپا طونیتونست از خر ش دی، شا فهمنیم

ادیام بسر بچه ییبال کی ترسمی، م ... 



حرفش تکان دادم و  دیتاک به یبغض کرد ، سر و

گفتم و به طرف تلفن حرکت کردم یلب ریچشم ز  

 یپ میراصاف کردم تا از خش صدا میبار صدا چند

 شتریبه حال خرابم نبرد و دلواپس نشود ، دوبوق ب

 نخورده بود که پاسخ داد

  سالم -

جان انیسالم شا -  

دیلرز شیصدا  

دلم ؟ زیعز یخوب ؟یکرد هیشده ؟ گر یملکا چ - .... 

که او  یخام الی، چه خ دمیپر شیهایدلنگران وسط

را نفهمد میرنگ صدا  

ما  یخونه ایجان گوش کن ، فقط پاشو ب انیشا -

شدهیچ یفهمیخودت م  ... 

با عجله گفت یلیخ   

؟ شدهیدلم تموم شد ، بگو چ -  

دیاینفسم باال ب دیگرفتم شا یقیعم دم  



 یچت همهخود نجایا ایفقط ب یسوال نپرس شهیم -

یفهمیرو م   

شد نیبا عجله عج لحنش  

 باشه ...باشه اومدم -

کردم شیمن قبل قطع کردنش دوباره صدا یول  

انیشا -  

آرامش گرفت شیصدا یکم  

 جانم؟ -

، باشه ؟ ی، مواظب خودت باش یفقط....تند نرون -  

فتمی، قطع کن االن راه م زمیچشم عز -   

خواندم شیبرا یالکرسهیرا قطع کردم وآ تماس .... 

 یباز کردم و قامت ب شیرا به رو درواحدمان

پر  شی،دلم برا دیقاب نگاهم قد کش ینقصش تو

 ریبه نگاه نگرانش که داشت ز یجانیلبخند ب د،یکش

، زدم کردیم میو رو  . 



 ی، قدم کردیم ییتازه بغضم داشت عقده گشا ومن

که تا داخل خانه مانده بود را پر کرد و حاال خودش 

در جوارم بودند ظشیو عطر غل . 

فرود آمدند دست  یگریپس از د یکیکه  میهااشک

ابروانش جاخوش  نیب یفیام برد ، اخم ظرچانه ریز

از رصد  شد و پس رهیصورتم خ یکرده بود ، تو

تکان خوردند شیلبها میهاچشم  

؟ شدهیملکا ! چ -   

 یبه حضور مامان وبابا خودم را تو توجهیب

را پشت سر  یسونام کیب کردم ، من آغوشش پرتا

نفر  کی،  کردیم تمیحما دینفر با کیگذاشته بودم ، 

 مینفر که بتواند روحم را ترم کی،   شدیپشتم م دیبا

 ...کند

کار نوازش پشتم را به عهده گرفته بودند شیدستها   

یملکا خب حرف بزن ُمردم از دلواپس -  ... 

شد،  شیسالم مادر باعث توقف دستها یصدا  



 سالم مادر -

و  ستادیاز دورم رها شد و راست ا شیدستها انیشا

 لب زد

 .... سالم مامان -

 یهم به بابا یبود سالم دهیتازه بابا را هم د وانگار

ام دادو دوباره رو به مامان برگشتشکسته  

بهم  نقدری؟ چرا شماها ا نجایمامان چه خبره ا -

دهنم اومد تون حرف بزنه قلبم تو یکی د؟یاختهیر ... 

ام را به ظاهر راست کردم و قامت خم شده منم

ستادمیکنارش ا  

دیمادرهم چک یهااشک  

 دی!  گند کش انیبدبختمون کرد شا بایدختره فر نیا -

و رفت نمیام یبه زندگ  ... 

مبهوت به من نگاه کرد ودرعمق نگاهش از  انیشا

بغضم را قورت دادم و لب  خواست،یم حیمن توض

ا کردماز لب و  



رفتن.... بدون طالق  رانیاز ا نیهمراه آبت بایفر -

رو هم  لمشینامرد....ف نیشده همراه اون آبت ن،یاز ام

فرستاده تا قشنگ داغونش کنه چارهیب نیام یبرا   

لرزانم را جمع کردم یلبها   

چند ساعته رفته تو اتاقش و در رو  نیاالن هم ام  -

 ...روخودش بسته

جمع شده.اش بازدمش را فوت  یلبها نیاز ب انیشا

چنگ شد شیخرمن موها نیب یکرد ودستش عصب   

حرفم را ادامه داد یهیبق مامان  

 کمی دیبرو باهاش صحبت کن شا ایجان تو ب انیشا -

 ترسمی، م نییپا ادیب طونیخر ش دازیآروم بشه ، شا

 نی، دل من و باباش طاقت غم ا فتهیبراش ب یاتفاق

بکن  یکار کیه ، فدات بشم ندار گهیبچهوها رو د

تا عمر دارم ممنونتم مادر رونیب ادیاز اون اتاق ب ! 

شد وبا دقت به  ادیز انیشا یدهیدرهم تن یها اخم

مامان فکر کرد یحرفها   



چکار  نمیبب دیچشم مامان ، حتما ! غصه نخور -

بکنم تونمیم  ... 

استوار حرکت کرد  یبا قدم ها نیبه طرف اتاق ام و

راه با بابا دست داد و او را در آغوش  یانهی، م

دادن به بابا  هیجور روح کی شتریگرفت کارش ب

 .بود

صدا بلند کرد ستادویدراتاق ا کیو بعد نزد   

جان نیام -   

شده بودم،  کینزد انی، من هم به شا امدین یجواب

وسپس نگاهش را  دیمن لغز یرو ینگاهش لحظه ا

مقابلش دوخت یبه در بسته  

باهات  کمی، در رو باز کن  انیداداش منم شا نیام -

 حرف دارم

جوابش نشد ییصدا بازهم  

- در رو  ایب گمی، م یدیمرد چرا جوابم رو نم یه

؟ یسکوت گرفت یباز کن ، روزه  



در  نیاز ب یاشکسته و خوردشده یصدا باالخره

 اتاق رد شد

رمی...بزار به درد خودم بم انیبرو شا -  .. 

دلمان  یتو نیام یصدا دنیاز شن یخوشحال یکم

 جوانه زد

خودش را به در چسباند و دوباره با لحن  انیشا

شروع کرد یمحکم  

 نیا یبرا یدرمون کیباهم  ایمردن که آسونه ، ب -

میکن دایدرد پ   

دیرا به رخمان کش شیصدا یکالفگ  

 یبرو.... حوصله دار انیاووف ....برو شا -

 ها.....برو شعار نده داداش

میدر رو باز کن رودر رو صحبت کن -  

اتاق را پر کرد نیداد ام یصدا  

؟یفهمی.گم برو ...ولم کن ...نمیم -  



 نیا ای یکنیدر رو باز م ای فهممینه نم -

تو امیم شکنمیرو م صاحابیربد ! 

در رو باز  نیبکن ، من ا خوادیدلت م یهر غلط -

کنمینم ... 

داد رونینفس پر حرصش را ب انیشا  

ها یالالله االالله ....خودت خواست -  

 نیبه دراتاق ام یااش محکم ضربهشانه کیبعد با  و

 یدهانم حائل کردم تا صدا یزد ، من دستم را جلو

 یلب با چشمها ریپژواک نکند و مامان زگفتنم  نیه

وبابا گفتیاشکبار ، ذکر م !  

اش فقط تماشا هم با آن نگاه خسته و شکسته بابا

،  کردیم  

محکم سومش که به در وارد کرد ، در با  یضربه با

 یبد یپشتش خورد و صدا واریشدت باز شد و به د

دیچیخانه پ یتو . 



ا داخل اتاق پ تیبا جد انیمحض باز شدن درشا به

تختش نشسته بود از جا  یکه رو نیگذاشت و ام

حمله کرد ، من و مامان  انیبرخاست و به طرف شا

جز نگاه  یوچاره ا میمستاصل به هم نگاه کرد

مینداشت  

دستانش ،  یرا تو انیشا راهنیپ یقهیدوطرف  نیام

مچاله   کرد،یداشت پوستش را پاره م شیهاکه رگ

دیکرد و غر  

تنها باشم ،وسط اتاق  خوامیم گمیم یفهمیمگه نم -

یشکنیدرم ی؟ قلدر شد یکنیمن چکار م  ! 

تنها نظاره  میخوردیکه فرو م یبا بغض رونیاز ب ما

و مامان آرام واز ته دلم اسم پسرش را  میگر بود

زدیصدا م  

نمیام -   

بود به  نیشده در دستان ام ریکه اس انیشا یقهی و

 ییهاتکان نیدرب انیو شا شدیم دهیعقب وجلو کش

کردیسکوت کرده بود و نگاهش م خوردفقطیکه م  



...خدا ! بگو ولم کنن ...چرا  دیکنیچرا ولم نم -

دیداریدست از سرم بر نم ...  

با  ان،یصورت شا یتو اشدشدهیکل یهادندان نیب از

زدیاش داد مبه خون نشسته یآن چشمها  

 یداره ؟ آدم دنید لیلداره؟ آدم ذ دنیآدم بدبخت د -

 دنیداره ؟ آره ؟ من د دنیکه ناموسش َمَچلش کرده د

دارم؟ دنیدارم ؟ ها ! حرف بزن قُلدر من د  

بود ،  قیعم یباز هم سکوت و نگاه انیشا جواب

خودش را با داد و  نیاحتماال سکوت کرده بود تا ام

کند یسر او خال یهوارش رو  

صورتش شد ،  یرهیخ دیرا د انیکه سکوت شا نیام

،  شدیرد و بدل م نشانیفقط نگاه بود که ب یلحظات

بر  رشیکه فقط خودشان دونفر از پس تفس ینگاه

 انیکتف شا یحواله یمشت نیام کدفعهیو  آمدنیم

و خودش را  دیاش لرزمردانه یهاکرد وبعد شانه

انداخت و هق زد انیآغوش شا یتو  یمانند کودک  



 بپوسم ییتو تنها یا نذاشتچر یلعنت انی! شا یلعنت -

 رتتیغ یدونیشده ، تو که نم یچ یدونی، تو که نم

داره! تو که خورد  یهوس کنن چه حال یرو ملعبه

 ریرو ز میو مردانگ رتی! غ انیشا یدیشدنم رو ند

  ... پاشون له کردن

باالتر رفت شیصدا ولوم  

 نی! زنم ! ناموسم ! تو بغل اون آبت انیشا -

 نینامرد ب یبای، اون فر ومدیعشوه م زیچهمهیب

! کشتن منو ، به  انیبود !..... شا کهیاون مرت یدستا

شکل ممکن منو کشتن نیبدتر ... 

 هیگر صدایاتاق ب رونیوما هم ب زدیزار م او

را تنگ  نیام انی، شا میزدیو هق م میکردیم

 درآغوش گرفت و به خودش فشرد

نامرد  نیآبت داداش ! منم از اون فهممتیمن م -

با خودت نکن ...اونا  نکارویا یزخم خوردم... ول

بزنن ! نذار  نیبوده که تورو به زم نیقصدشون هم

 !به هدفشون برسن مرد



تکان داد نیرا به طرف سرش  

 ی....ولیول ادیگفتنش آسونه ، به حرف راحت م -

 چکسی! ه یلیخ انیسخته شا یلیخ تیتو واقع

اگه  یرو حت بایر، ف کشمیم یمن چ فهمهینم

گرفته ،  شیناموسم بود ،  تمام وجودم آت خواستمینم

 کی، آخ ! ناموسم تو بغل  سوزمیدارم از درون م

میدار مباالتر ه نیمرد نامحرم بود ... درد از ا .... 

 یآمد ، هق زد و تو رونیب انیبازوان شا نیب از

غرق شد انینگاه شا  

مگه نه ؟ هیناموس چ یفهمیتو م -  

دستانش گرفت و با  نیرا محکم ب نیکتف ام انیشا

حرفش سر تکان داد دییدرد به تا  

،  یچ یعنیبشه  یمرد باز رتیبا غ یفهمیتو م -

 مگه نه ؟

 ییپررنگش و لبها یهابا همان اخم انیدوباره شا و

بودند سر تکان داد دهیکه به هم چسب  



خورد  یتکان شیگلو بکیبغض کرد و س نیام

جا داد و  انیرا در آغوش شاودوباره خودش 

بم و خشدارش هق زد یباصدا  

نامرد.... لعنت یبایلعنت به اون فر -  !... 

گم شد انیشا یشانه یسرش تو شتریوب  

بود  دهیجا به آرامش رسشده بودو همه تمام طوفان

از  نکهیبا ا یسابق نشد ، حت نیآن ام گرید نیام یول

 یرا درمان ظاهر یابیکرد و طالق غ تیشکا بایفر

دردش کرد بازهم لبخندش رنگ باخت و نگاهش 

وقت الزم داشت تا غرور و  دیبرق نداشت ، شا

کند ریاش را تعمترک خورده رتیغ  ... 

زودتر از آنچه که  یلیخ انیشا یهیبه توص بابا

 یاندازکرده بود کارخانه اش را راه یزیبرنامه ر

بخش پرکار کرد تا وقت  کیرا مسئول  نیکرد و ام

سرخاراندن هم نداشته باشد تا در افکارش  یبرا

ور شودغوطه .... 



 یفروشهم به اصرار باباکارش را در کتاب انیشا

وهمراه  اریو  نیرها کرده بودو درست کنار دست ام

شده بود نیام  . 

 یدوشادوش هم ، هم باعث دلگرم انیوشا نیام بودن

بابا قوت قلب که با  یو مامان شده بود و هم برا من

 یادیز یرا که تجربه کارخانه یشتریب اقیاشت

 تیدرگذشته نسبت به آن داشت؛ را رو به جلو هدا

آرامش را داشت نشانمان  یرو یکند ، درکل زندگ

 میسر گذاشت شتکه پ ی، هرچند که آن اتفاق دادیم

را  نمیمان را کدر کرد وامتکه از قلب همه کی

و ساکت ریگوشه گ .... 

 

 

 یرا تو یبه افطار نمانده بود ، گوش گرید قهیدق چند

 قهیدستم گرفتم و اسم قشنگش را لمس کردم به دق

نشد که جواب داد دهیکش  

 جانم ملکا ؟ -



 شیهنوز پ یول دیایول داده بود بگرفته بود ، ق حالم

جوابش دادم ریدلگ یمن نبود ، با لحن  

 گهید قهی! چند دق یایافطار م یبرا یسالم ، گفت -

؟ییپس کجا دنیاذان م  

او افطار  یام را با خندهروزه شدی، کاش م دیخند

 کنم

؟ میاینگفت نم نیجانان مگه ام -  

یتو قول داد یگفت ول نیام -  ! 

کار بوده  یبابا و داداشت هرچ نیا هیچ من ریتقص -

کمر راست کنم تونمیگردن من ، اصال نم ختنیر  

.... 

که بود پخش شد  ییفضا یبلندش تو یخنده یوصدا

 شیآنطرفتر صدا یهم از کم نیاعتراض ام یو صدا

 آمد

یکنیتو مگه کارهم م - .... 

بلند کرد وصدا  



 یدروغگو رو باور نکن نیملکا داداش ، حرف ا -

ضعف  گهیلم داده همش م یها از صبح رو صندل

 ...روزه گرفتتش

کردیدلم را آرام م شانیهاخنده یصدا  

داره با خانمش حرف  یکی یوقت ینگرفت ادی -

؟ یبحث نکن یخودت رو قاط زنهیم  

! با خواهرم اختالط کردم خودیب -  ... 

دوباره  انیشا یکمرنگ شد و صدا شیآهنگ صدا و

 جان گرفت

؟ یپشت خط یگل یاهم -  

؟ انیشا -  

  جان دلم -

کارخونه  نیا یخب دلم برات تنگ شده ، از وقت -

 ی، ب نمتیبب رمیوقت بگ دیبا گهید دیرا دست گرفت

شده کذرهیانصاف خب دلم برات   .... 

دیخند مردانه  



اوضاع  یدونیقوربون دلت ، خب خودت که م -

با  همه کارا رو هیکار سخت یلیدست نبود،  خ یتو

 یول ادهیاش ز، هرچند بابات تجربه میکن فیهم رد

 نی، من وام رسونهیها جون به لب م یهماهنگ

کارها  یاز آخر هم به گرد پا میدویم میدار کسرهی

میرسینم  ... 

 یهمه زدمیحرفش آمدم ، اگر حرف نم وسط

 میبرا خواستیکارخانه را م یکارها یپرسه

دهد حیتوض  

انیشا -  !! 

شماست؟ یخونه بای! شک عمرم -  

که کنار دست مامان سرسفره نشسته  بایبه شک ینگاه

 بود و منتظر اذان بودند انداختم

 اووهوم -

، بهش گفتم از  نیبرو کنار خواهرم بش گهیخب د -

 ... عطر من بزنه برو بوش کن انگار من کنارتم



، اگر کنارم بود چند مشت جانانه از  دیصدا خند وبا

 ی، با حرص کلمات را روانه کردیممن نوش جان 

کردم اشییشنوا  

زخم من  ی، رو یایب خوادی! برو اصال نم انیشا -

پاشهینمک م ! 

ناراحت شد ...نگاه کن ملکا  میگل یاوه اوه ماه -

دنبالت تا  امیم رمیگیم یجان بعد افطار مرخص

، خوبه ؟ میبگرد ابونایسحرتو خ  

را کردم اشیفکر خستگ یدلم قنج رفت ول یتو  

، بعد افطار برو استراحت کن یانه ولش کن خسته -  

رو حرف من حرف نباشه ، االن هم برو افطار  -

 ... کن ، اذان گفتن

 یگوش یدلم نشسته بود تو یغم که گوشه یکم با

 زمزمه کردم

زمیات قبول عزروزه -  

من قبوله چون با تو افطار کردم یروزه -   



شد ی، جد دمیخند  

آرام جان یفراموش نکن انتیشا یعا برااز د -  ! 

  چشم -

افطار کن ، من داره  گهیقوربون چشمت ، برو د -

با من  یتو با دهن خشک دار زهیریاعصابم به هم م

یزنیحرف م .. 

، هم از  یباشه ، شما هم برو ، هم روزه بود -

یصبح سر کار  ! 

 

 بایجا ماند ، شک ششیدلم پ یول میکرد یخداحافظ

زد میصدا  

!  یاز گشنگ یُمرد گهیبابا افطار کن د ایملکا ب -

 ...شوهر هالک بدبخت

شده بودم ،  کشیو من که نزد دندیمامان خند همراه

وستمیاش زدم و به جمعشان پبه شانه یاضربه . 

من گذاشت و گفت کیوخرما را نزد یچا مامان   



  خوب بودن ؟ -

،  ونیزیدرحال پخش از تلو یبه دعا ینگاه با

دهان گذاشتم یرا تو ییماخر   

بعد  ادیشکر ، گفت چون افطار نتونسته ب یآره اله -

میدور بزن رونیب میبر ادیافطار م  ... 

 ییابرو کردیرا مزه مزه م شیکه چا یدرحال بایشک

 باال انداخت

نشه جیسرتون گ دیمواظب باش دور زد -  ! 

حرفش را  یو من اول معن دیدوباره خند مامان

را  میسردرآوردم لبها اشیاز شوخ یقتو و دمینفهم

دار نگاهش کردم یهم جفت کردم و معن یرو  

؟یچه خوشمزه شد یخبر دار -  

گفت یسرتق با  

زمیخوشمزه بودم عز -  

اش کاشتمگونه یرو یابوسه   



تو ؟ یبود یک یاز خود راض -  

انیشا یخنده هی، شب دیخند  ... 

 ! تو -

 شکینگاهش کردم ، ب یاعماق دلم با مهربان از

خودش  یدورههم یخواهرشوهرها نیاز بهتر یکی

 بود

.... 

 ییبودم و ظرفها ستادهیا بایبه همراه شک نگیس کنار

زدمیرا آب م شستیکه او م  

دانشگاهت رو ول درس و  گهید یملکا ، راست -

بمونه جهینتیزحمتت ب نهمهیبه خدا ، ا فهیح ؟یکرد  

! 

آبچکان گذاشتم یو تو دمیرا آب کش یوانیل  

، از  یخودت که از اوضاع و احوالمون خبر دار -

پاشون  شرفیب یباینامرد و فر نیکه اون آبت یروز



، حاال  میدیروز خوش ند کیباز شد  مونیتو زندگ

دوباره درسم رو شروع کنم دیگفته ترم جد انیشا   

 یتو یگریو ظرف د کشدیم یقینفس عم بایشک

و با حرص کلماتش را به  گذاردیمقابل من م نگیس

آوردیزبان م  

، با اون رفتارش  طهیسل یاون دختره نهینب ریخ -

داداشت آورد، من از اول نگفتم  یروز طفل بهیچ

، آدم دلش  ستین یدرد خوربه  زیدختره چ نیا

اش رو بجوه ، دختره نچسبخرخره خواستیم ! 

، جهت  دیخندان من را که د یو کم رهیخ نگاه

داد رییتغ یحرفش را کم  

 خوامی، من فردا م ریآره ، دنبال درست رو بگ -

؟ میبا هم بر یخوایبرم انتخاب واحد م  

اه راه تا دانشگ نهمهینه بابا راه که قرض ندارم ا -

 کیبعد باز برگردم دانشگاه خودمون ،  امیشما ب

، اونم کاراش رو بکنه تا  میریم انیروز با خود شا



هم که راه داشته باشه کالسهامون رو باهم  ییجا

میبردار  

دیمن زد و خند ینیب یرا رو اشیانگشت کف بایشک  

دنبال عشقت نه  یبر یخوای، بگو م طونیش یا -

 !درست

را با انگشت پاک  امینی، کف بزدم  یخجل لبخند

کردم و خودم را مشغول نشان دادم ،ظرفها را که 

آب گرفت ریش ریرا ز شیشست دستها  

منم برم حاضرشم ،  یتا تو ظرفها رو آب بکش -

گهیبرم د  ... 

شانه به طرفش برگشتم یرو از  

میریدنبالم با هم م ادیم انیکجا ؟ االن شا -   

کاشت یاگونه ام بوسه یرو  

 نیخواینه قوربونت بشم ، شما بعد چند وقت م -

من وسطتون شمیسرخر م د،یباهم باش  ! 

گذرهی، باتو همه جا خوش م هیچه حرف نیا بایشک - ! 



خوش بگذره بهتون ، من حد  یاون که بعله ول -

وسط شما دو تا ! ...  امینم دونمیخودم رو م

کار خونه دارم یدرضمن کل  ... 

من نشد و از آشپزخانه  یبارهمنتظر اعتراض دو و

 .خارج شد

 

 یساعت کی بایکه زنگ خانه را زد ، شک انیشا

کردم و  یکه رفته بود ، از مامان خداحافظ شدیم

 یکیها را دوتا، پله انیشا یحامل سالم مامان برا

منتظرش بودم  طاقتیکردم تا زودتر به او که ب

 . برسم

رتش صو یتو زیچ نیکه باز کردم ، اول دررا

را  نمیبراق ولبخند جذابش بود که دل ود یچشمها

 یدستش را رو میبرد ، مثل قد غمایباهم به 

 بمتایدل ب میتقد ییگذاشت و سالم بلندباال اشیشانیپ

چند قدم  دانمیآمدم و نم رونیب دنشیکرد، از بهت د

قرار گرفتم  ظشیدر مرکز عطر غل قایبرداشتم تا دق



 نیب دمیکرد تازه فهم میصدا گرانهخیتوب ی، وقت

از  یمعجون شیام ، صدااش گم شدهآغوش مردانه

بود یلبخند شوخ یو با چاشن یعشق و دلتنگ  

کن!   ایح کمی یابونیوسط خ نکهیخانم ! مثل ا یه -

یپسر مردم رو درسته قورت داد  ! 

دور کمرش محکم تر شد دستانم   

پسر مردم بشم من نیقوربون ا -  ! 

 یهارا با زحمت از محل تپشدودستش ، سرم  با

گل کرده به لبخندش  یقلبش جدا کرد و با آن لبها

زل زد قرارمینگاه ب یتو   

ترهواسه من از تو هم سخت یدور نیکه ا یدونیم -  

.... 

بد بندازد حرف را به  یزهایچ ادیمرا  خواستمینم

دمیکناره کش  

بهت سالم رسوند یلیمامان خ -  

شد ترقیدق نگاهش  



 نیبه خاطر اوضاع ام میو تو با هم قرار گذاشت من -

میهم باش شیکمتر پ  ... 

فرود ندادم ، ولبخند  یچشمم اجازه یاشک گوشه به

زدم یتلخ   

 ییهاموقع کی،  گهینگفتم ، دل  د یزیمن که چ -

، چکارش کنم؟ شهیدلتنگ م  

چشمانم را کنکاش کرد و من  ینگاهش تمام هست با

م کردمچشمانش عرض اندا یتو  

؟ من بدون تو  یدید یبدون حوض کاش یگل یماه -

حوضم یب یماه ! 

 دیپرتپش قلبش چسب یو صدا نهیکه به تخت س سرم

دمیاو را هم به جان دل کش یاوج دلتنگ . 

کرد میبعد از خودش جدا یا لحظه  

دورت بدم دلت باز بشه کمی میسوار شو بر -   



موتور بلندش  یرا از رو شیحرکت پا کیبا  و

 دینشست ، تعلل مرا که د نیز یبور داد و روع

شانه به طرفم چرخاند و لب زد یسرش را از رو  

؟ یشیشد آرام جان ؟ چرا سوار نم یچ -  

کنار  خواستیاز دل من خبر نداشت دل من م او

نداشت ساحل  یآرامش وجودش لنگر بندازد ، فرق

که نداشت با  حیتفر یوجودش کجا باشد ، دلم عقده

 یرا رو می، پا گرفتیهم آرام نم حیتفر گردش و

گذاشتم ودستم را از  کرشیکنار موتور غول پ یهیپا

غول  نیا یوصل کردم تا توانستم رو شیهاسرشانه

نشستم دستانم را دور  نکهی، هم نمیودم بنش شاخیب

دستم نشست یکمرش قفل کردم ، دستش رو   

آرام جان میکجا بر -  ! 

نداره یفرق -   

بگردونمت تا دلت باز  یخواینم یعنی؟  یچ یعنی -

 بشه ؟



بر پشتش نواختم ، همانجا  یارا با بوسه ینرم لبخند

دادیم تیوامن تیحما یبو بیکه عج  

بر پشتش نواختم ، همانجا  یارا با بوسه ینرم بخندل

دادیم تیو امن تیحما یبو بیکه عج ! 

فراخ  شیهایعمق مردانگ یبرا بیکه عج همانجا

  بود

تو برم  یمن ازدواج نکردم که به واسطه انیشا -

گردشا دلم باز بشه ، من  نیو تو ا حیگردش و تفر

 قشنگ نفسات رو یکنار تو باشم ، صدا نکهی.....هم

 ..... بشنوم

قلبش فشردم یرا از پشت سرش ، رو گوشم   

دل باز شدن  یعنیضربان قلبت رو بشمارم  یصدا -

هم  یخدا ! فرق یهاتمام نعمت یعنیآرامش ،  یعنی، 

فالن  ای ایتو ساحل در ایاتاق باشه  یتو کنهینم

اتهیسا ریو من ز یفقط تو باش نهی! مهم ا شاپیکاف  

! 



 کی نیو بعد گره دودستم بسکوت کرد  یالحظه

  دستش گم شد

!  یمنو بشنو ینفسا یصدا یخوایم نطوریکه ا -

! ها  یضربان قلب منو بشمار یصدا یخوایتازه م

 .... ؟

شد دواریتهد لحنش  

 یهاجمله نیا یخب الکردار ، جرات دار -

بگو تا از خجالتت  مییباهم تنها یق صارت رو وقت

امیدرب  ... 

تر در آغوش گرفتانم را محکمفشار دستش دست و  

را  میاز خجالت لبها یول دیدیچند لبخندم را نم هر

و بعد با لحن داش منشانه داد زدم دمیگز  

گهید میکن داداش بر شیآت -  !  

روشن شدن  یمردانه و صدا یخنده یصدا با

و آسمان به پرواز درآمدم ، چه  نیموتورش وسط زم



رف زدنم ، طرز ح نیا یبرا نیخوب که مثل ام

کردیام نممواخذه .... 

 

 ی، وجود هوا میحرف نزد یتمام راه کالم کال

سرمان بود  یکه رو یرقصان دورمان و کاله کاسکت

، باد از  دادیرا نم مانیعبور صدا تا گوشها یاجازه

وعطر خاصش را به من  کردیعبور م راهنشیپ

آغشته به عطر   ژنیاز اکس شتریو من ب دادیم هیهد

کردمیبرش ، استشمام مدل  . 

چند  نیو بزرگراه را رد کرد ، از ب ابانیخ نیچند

 بایپارک ز کی یبا تبحر گذشت ، تا جلو نیماش

را  شیموتور سبز رنگش را متوقف کرد، دوپا

جک   شیگذاشت و پاها نیزم یدوطرف موتور رو

شد تا موتور تعادلش را از دست ندهد ، کاله را از 

 یچراغان طیکه به مح یاهسرش برداشت و با نگ

دوخته بود مخاطب قرارم داد ارکپ  



پارک همه ، خانوادها تردد  نیملکاجان ، تو ا -

 ایپارک  نیتو هم میبر یخوای، م ننیشیو م کننیم

؟ یشهرباز ای نمایس میبر  

 رونیرا از سرم ب نیسنگ یهم آن کاله لعنت من

 یهاو به دستش دادم و دو دستم را به سرشانه دمیکش

آمدن کردم،  نییوصل کردم و قصد پا راهنشیپ

پهنش به عقب و  یهاسرشانه ینگاهش از رو

و  نیزم نیصورت من برگشت و من همانطور ب

را حرکت دادم میآسمان لبها  

 دهیکه به فکر و ذهن َمردم آرامش م ییاونجا -

خوبه نجایجاست ، پس هم نیبهتر  ... 

 یاز نشستن رو میآمدم ، پاها نییپا یسخت یبا کم و

اعتراضم را به گوشش  یموتورش درد گرفته بود ول

 شیرا با تمام مشقتها یهمسفر نینرساندم ، من ا

 . دوست داشتم

کرد ،  زیموتور آو یدسته یدو کاله را تو هر

حرکت  کیموتور جدا شد و با  نیخودش هم از ز



شد  ادهیموتور رد کرد واز موتور پ یرا از رو شیپا

به جلو  یموتور را در دست گرفت ، کم یو دودسته

موتور رو در دست  تیخم شده بودتا بتواند هدا

و به  میهم بود یدر کل شانه به شانه ی، ول ردیبگ

میسمت روبرو قدم برداشت .  

رنگ شده  ییکه طال یچوب مکتیرا کنار ن وتورم

دور بود پارک کرد ، تیبود و از جمع  

چراغیو روشن  ت کیتار ریز  وسط  یرو هار 

 نیا دادیعاشقانه م یدهیا ینشست کل مکتین

پارک با آن دلبر نشسته یشاعرانه ینورپرداز  ... 

اش باز کردو سرش را را در عرض شانه دودستش

دادو چشم بست ، او نشسته و  هیتک مکتین یه پشتب

جمالش یمحو تماشا ستادهیمن ا  ! 

از نشستنم گرم نشد چشم وا کرد و  شیپهلو یوقت

پرشور  ینگاهم کرد ، شب چشمانش عجب خسته ول

 بود

آرام جان؟ ینیشیچرا نم -  



لبخند شانه باال دادم با   

 با نگاه ستاره بارانش کنج آغوشش را نشانم داد 

که بدجور دلتنگتم نیبش نجایا ایب - !  

 یدنج را که نشانم داده بود را برا یذوق آن گوشه با

دادم ، دستش  شینشستن انتخاب کردم و پهلو به پهلو

دمیوار پرسام نشست و من زمزمهدور سرشانه  

 ن؟یکنیکار م نقدری؟چرا ا نیشیم نقدرخستهیچرا ا -

 نقدریا دیچرا با پس ادهیبابا ز یتجربه یگیمگه نم

د؟یتالش کن  

کاشت  امیروسر یرو یزیر یرا با بوسه لبخندش

کرد ترنیریش  

 یدارایمن ! خر یگل یماه ستیهمش که تجربه ن -

کارخونه  سییر دنیفهم یمحصوالتمون از وقت

،  خرنیجنس ازمون م یعوض شده با سخت

دان  نکهیبا ا یباشه حت نییکار پا تیفیک ترسنیم

با  میدیم لشونیکه ما تحو یحصوالتم ننیبیم

 هیمواد اول یهیته یبرا گهیهم هست !، د ترتیفیک



، چک ما هنوز تو بازار  میمشکل خورد ههم ب

کم حاضر شدن  یعده کی نینداره واسه هم پشنوانه

 هیاهیحاش یزهایچ یلیبهمون بفروشن و خ هیمواد اول

ه که واقعا کار رو برامون مشکل کرده ، اگ گهید

 میبذار هیاز تمام توانمون ما دیبا میرو پا واست میبخوا

هم رو پاهاش  ارخونهک نینو پا ، ا یبچه کیتا مثل 

ستهیبا  ! .... 

صورتم کش  یاجزا یو نگاهش تو دیکش یقیعم نفس

 اومد

رو ولش کن اصل حال خودت چطوره ؟ نایخب ا -  

کردم یرو به اون منته دمید یرهیدا منم  

اصل و فرع حالم ، همه با هم  یرمتو کنا یوقت -

شهیخوب م  

تر لمس کرد و با ام را پرحرارتشانه انگشتانش

را تکان داد شیآرام لبها یقیلبخند عم  

سخت شده  یملکا روزه دار یدرست مثل من ! وا -

دار تو هم باشمروزه دیکه با یوقت  ... 



دمیخند  

؟ یکنیافطار م یحاال ک -  

ش به عقب خم خوردو بعد آنچنان که سر دیخند بلند

اش را بازبان تر کردو محسوس نگاهم لبان مردانه

 کرد

 ینیبینکن ، م ی!با دل و قلب من باز طونیش یا -

زینمک بر یاست همن دستم بسته ! 

بود که انحصارا به من تعلق  یجوان ریاکس اشخنده

چسباندم و نفس  اشنهیبازو وس نیداشت ، سرم را ب

دمیاز عطر تنش به مشامم کش یقیعم  

انیدوست دارم شا -  ! 

لب جنباند میبرا جذاب  

 ! نه بابا -

 رهیو عشقش خ یبه صورت غرق در شاد نییپا از

 یکه به اطراف انداختم بوسه یشدم و بعد نگاه کوتاه



و اخم  دیباال پر شیابروها دم،یاش چاز چانه یزیر

صورتش افتاد یفنا غیدو ت نیب یزیر  

دختر ؟ دوروبمون پر از آدمه یکنینم ایتو ح چرا - ! 

آوردم شیهم برا لیکه نبودم دل مانیکارم پش از  

دوروبر نبود نیا یاوال اول نگاه کردم کس -  .... 

را باال انداختم و  میابرو یتا کیام خطابه نیب و

 ادامه دادم

مرتکب شدم ینداره چه جرم دید کهیهوا تار ایثان -   

ادمتاب د یو گردن سر  

از من  گهیدست خودم نبود لبهام د گهیثالثا ، د -

دادن فهیدستور نگرفتن خودبه خود انجام وظ ... 

شد و من را به  ادیشانه ام ز یفشار دستش رو آنقدر

خودش فشرد که احساس کردم االن است که 

 یاپر جذبه یام در برود و با لحن جداستخوان ترقوه

 در گوشم پچ زد



، که  نهیسابت با کرامل الکاتبدستم بهت برسه ح -

انجام  کی، ها !  رنیگیاز تو دستور نم گهیلبهات د

، مجرم  دایسرش ناپنشونت بدم که اون یافهیوظ

 .... !بالفطرفه

را گرفتم ، دلتنگش بودم و  میهاطنتیش یدنباله

را  میگشوده بود ، صدا طنتیزبانم را به ش یدلتنگ

رفتممعترض کردم و از آغوشش فاصله گ  

عمل ؟ چرا  ی! آخه ک دیهمش وعده ! همش وع -

ست؟یپاسخگو ن چکسیه  

اش را با جمع و خنده دیاز تعجب باال پر شیابروها

مهار کرد شیکردن لبها  

که  بوسمتیم نقدریوسط پارک ا نیملکا ! هم -

مرد  کیواسه  یمکان عموم کیبمونه وسط  ادتی

، من که ی، اونم چه مرد یایعشوه ن ..... 

 یرا ناتمام گذاشت و از جا برخاست ، خنده اشلهجم

شده در نهر صورتم را با تعجب سد زدم یجار  



؟ یکجا پا شد -  

و نگاه آغشته به  دیتنش کش تیف یهابه لباس یدست

چشمانم نشانه رفت بلیس یگره ابروانش را تو  

 نیتو د میبمون نجایا گهید کمیکه  میپاشو دختر بر -

یدید مرو به با مونمونیو ا  ! 

برخاستم ،  یچوب مکتین یو از رو دمیته دل خند از

 فیح یتنگ در آغوش بکشمش ول خواستیدلم م

فاصله تیرعا یکم یکه آالرم داده بود برا  ! 

و به طرف  دیکش نییجک پا یرا از رو موتور

نگاهم  ریتصو یبه راه افتاد ، قامتش را تو یخروج

و دنبالش  دمیپشت سرش دم یالکرسهیقاب کردم و آ

دمیو درهمان حال پرس دمیدو  

؟ی! اونم چه مرد یت رو کامل نکردجمله -  .... 

نگاهم کرد او تنها با خنده و .... 

و من دور  دهیرا کش چقدر او موتور دانمینم

که  دمیفهمیم یوجودش چرخ خورده بودم ول



 گریاز دستمان در رفته بود و د خیو تار ایجغراف

موتور  کی، مخصوصا او که  میواقعا خسته شده بود

و خم به ابرو  کردیرا هم با خودش حمل م نیسنگ

 یسخت نهمهی، آنقدر هوا خوب بود که تحمل ا اوردینم

، مردم هم حال  میداده بود حیترجرا به سواره رفتن 

مارا داشتند وانگار نه انگار که نصف شب  یوهوا

 هاابانیخ یهمه تو خوردیدارد به سحر کوک م

 ... بودند

 شیموها نیب یمیگفت بامداد شده بود و باد مال شدیم

و من  رقصاندیرا م شیو موها خوردیو تاب م چیپ

 شدی، چه م شدیم امیدلبر حسود میبه آن نس بیعج

 یموها نیب مینس فیدست لط یانگشتان من به جا

دلم  یگوشه ی... لبخند محودیکشی، شانه م انیشا

 یکه صبح تو ینمت ادیرنگ گرفت و ناخودآگاه 

زود  بیبود و عجتلگرام خوانده بودم و به دلم نشسته

لب زمزمه کردم ریحفظش کرده بودم افتادم و ز  

 



" بودن فقط مخصوص  کردم دلبر یفکر م شهیهم

 ...خانم هاست

 یشانه گذاشتن،برا یشانه کردن،مو بافتن،سر رو مو

حرف ها نیشعر گفتن،و تمام ا شیچشم و ابرو ... 

دیبا شهیهم یعنی ... 

و یدلبر یباشد برا یزن ... 

دارباشدیرا خر شیکه تمام نازها یمرد ... 

کردم یفکر م نطوریا شهیهم ... 

و تمام معادالتم را به هم  یآمد دم،تویتو را د نکهیا تا

یزد ... 

 تیموها یدلم خواست شب ها دست بکشم تو کدفعهی

 ...تا خوابت ببرد

را شانه کنم، تیها خودم موها صبح  

آغوش شوم، تیها یدلتنگ یبرا  



 یباشم،و از قشنگ تیخنده ها وانهیو د مست

میتو شعر بگو یچشمها ... 

ینیب یم ...!!! 

اور کنمآمد تا ب یمثل تو م یکی دیبا ... 

" دیآ یم شتریبه مردها ب یدلبر بودن"گاه !   " 

 

# ییفرشته_رضا  

 

 زیاز آهنگ ر انیپچ پچ بود وشا بایتقر میصدا

نگاهم کرد ریمتح م،ینجوا  

 ییسرت اومده ها ! سرت به جا ییبال کیتو  -

؟ یزنیبا خودت حرف م یدار یگل ینخورده ؟ ماه  

شد دهیقلبم به لبم کش یخنده  

، سرم به عشق تو خورده و هوش از اوهوم  -

 ! سرش رفته



 یو عاشقانه نگاهم کرد ول قیو عم ستادیا یالحظه

قدم برداشت یانحراف ریکالمش درمس  

چت شده !فکر کنم گشنه ات شده  دمیاوخ اوخ  فهم -

یگیشعر م یبه مغزت فشار اومده دار یو گشنگ  ! 

دمیخند بلند  

ت شده باشم ، عاشق ادیبه من نم یعنی،  دونمینم -

مال خودت تنهاست ؟ ایهمه عاشق یفکر کرد  

را به دندان گرفت و متفکر گفت نشیریز لب  

،   هیاز گشنگ نایا دونمیباور کن ! ...من م -

فالفالش  یلیهست که خ یفالفل کی چیپ نیسرهم

یتا تو کما نرفت برمتی، االن م ستهیب  ... 

مکث کرد وبعد ادامه داد یالحظه  

 ی! اگه... دوست دار یستیه پاچه که ناهل کل  -

وگرنه هم ببرمت  میرو فالفل بخور مونیسحر میبر

 !خونتون



کش آمد ، اسم خانه را که برد  نییبه سمت پا میلبها

تنها شدن بعد او یدلم گرفت برا  .... 

دیغر  

فالفل هم دوست  هی؟ چ هیااون چه لب و لوچه -

؟یندار  

 می، متعجب صداجواب گذاشتمش و راه افتادم  بدون

 کرد

شد؟ یملکا ؟ چ -  

آمد گریدو قدم د یکی   

؟ ی؟ چرا قهر کرد یگل یماه -  

لب زدم ناراحت  

ستمیقهر ن - ! 

شد ریدلگ لحنش  

پرت  نیزم یرو نجایواستا وگرنه موتور رو هم -

کنمیم  



شده بود،  خب چکار  یونگاهش کرد ، عصب ستادمیا

 ایدن کیاالن دلتنگ نبودنش بودم ،  نیکنم از هم

اشینگاهم کرد با آن اخم جذاب لعنت  ! 

صورتم کلماتش را خرج کرد یبعد آرام تو و  

با من قهر نکن وقتچیه -  !  

سکوت کرد و ادامه داد یکم  

قهر نکن!  یبگو ول راهیدعوا کن ، داد بزن ، بدو ب -

؟یدیفهم ! 

نگاهم کرد قیدق  

 خب؟ -

کش آوردند نییرو به پا میها شانه  

بگم راهیبهت بدوب ادخویدلم م -  ! 

 یدلبر میبرا شیهاکش آمد آنقدر که دندان لبخندش

 کردند



نه !  یگیخورده ، م ییجا کیسرت به  گمیم -

بهم  یخوایموقع م کی یگردیموقع دورم م کی

تو دختر؟ ی؟ خوب یبگ راهیبدو ب ! 

گفتن در امتداد همون دورت  راهیبد و ب نیخب ا -

 ...گشتناست

را سفت در دستانش گرفت و با  موتور یدسته

استوارش از من رد شد یهاقدم  

 یراه بردم که گشنگ ادهیپ نقدریدختر مردم رو ا -

  مشاعرش رو ازش گرفت

به او که داشت از  یطرفش برگشتم ومشت آرام به

زدم گذشتیمن م   

انیشا - ! 

 یبه سحر اجیاحت گریشده بود ، د یخوردن لحنش

 رمیا خود افطار سلحنش ت نیخوردن نبود ، هم

کردیم  



صبر کن االن  گهید قهیقوربونت برم چند دق -

یفالفل میرسیم  .... 

که  یآسمان بلند کرد و با صورت یبه رو سر

ادامه داد کردیاش را کنترل مخنده  

نشه !  شیطور نیبهم رحم کن ا کمیآق خدا ،  یآ -

دختر رو سالم به خانواده اش برگردونم خدا  نیمن ا

 ....جون

با کرشمه یکم نباریکردم ا شیصدا دوباره  ... 

انیشا -  !  

گفت ییکرد و با لبخند مکش مرگ ما نگاهم  

 ....جانم ، -

روح داشت و در جانم رسوخ کرد نگاهش  

و هوات رو عوض حال کمیالحمدلله انگار تونستم  -

 کنم ، نه ؟

ادا  یفکر من بود و کلمات را به خاطر من طور به

،  ردیبگ یبه سلول بدنم انرژ که سلول کردیم  



اش ام را با او کمتر کردم و شانه به شانهفاصله 

ته  یمثبت سر تکان دادم ، ول یچسباندم و به معنا

جمله را  نیتنگ شده بود ، و ا شیدلم از االن برا

کردیاعماق عاشق قلبم مدام تکرار م یتو یکس ... 

و موتورش را پارک کرد ،  ستادیمغازه ا کی یجلو

 یبه کمرش زد و کش و قوس یو دست ستادیراست ا

داد شیبه کمر و پهلو  

از کت و کول افتادم یلعنت - ! 

و نگاهش تا  دیمن پاش یبه رو یالبخند خسته و

اخل مغازه خم برداشت ، خط نگاهش را که دنبال د

است ، او وارد  شیآشنا یهمان فالفل نیا دمیکردم فهم

گذاشتم ،  شیردپا یشد و من پشت سرش پا رو

بود ، درونش با آن  یاما دلباز ینقل یمغازه

 وارید یمابود ، آبن یقرمز پر از شاداب یهایشمعدان

محل  یبه هوا یمغازه هم طراوت خاص ییانتها

پرشورش حواسم را از  یکسبش داده بود ،  با صدا

گرفتم و چشمم به  رینظیب یفالفل نیا یها تیجذاب



بود وپشت  دیسف ششیافتاد که مو و ر یانسالیمرد م

بود ستادهیپاچال ا  

؟ یخدا ! خوب دیسالم س -  

 یحد کیداشت و لبخندش تا  یمتانت خاص مرد

گسترده نشد شتریب  

؟ دلم  ییدایکم پ ییجوان ، کجاسالم مرد  کیعل -

 !برات تنگ شده بود

 یمن تنها معشوقش نبودم ،همه دلشان برا انگار

رفتیم انیشا ... 

گرفتار شدم گهیمرد خدا ، د میتهیسا ریز -  ... 

به طرف من برگشت ، با افتخار نگاهم  وسرونگاهش

من یمرد دوست داشتن کردیم  ! 

رتش را به صو خواندشیم دیس انیمرد که شا آن

دوخت نینگاهش را به زم یطرف من گرداند ول  



 نیشالله همچ، ان یمبارکه پسرم خوشبخت بش -

رو  گهید یگرفتار کیهوس  گهیکه د یگرفتار بش

ینکن  ! 

بلند  یبا صدا انیلذت بردم و شا شیاز نوع دعا من

دیو دلبرانه خند   

دیس یآخ گفت -  ! ... 

نگاهش را به  گرفت و بعد یشتریعمق ب انیشا نگاه

  روبرو دوخت

،  مینخورد ی، ما سحر یدیجان دوتا فالفل م دیس -

ما شده یشما محل سفره یامشب مغازه  ... 

شده ، فقط  بمیبوده که نص یحتما پسرم ، سعادت -

بزارم ؟ ارشوریخ  

 شتریب اشیبه خاطر شور ارشوریذهنم آمد که خ در

تمبالفاصله گف نیهم ی، برا کندیتشنه مان م   

میشیتشنه م خوادینه نم -   

نگاهم کرد و گفت انیشا  



خانمم را هم بذار واسه من چیساندو یارشورایخ -  ! 

" اش قند در دلم آب و خانمم جمله یکلمه تیم "مالک

حواسم را پرت کرد ، سر انگشتانم که با دستان 

 گرمش لمس شد به خود آمدم

، از  ش  یباال اونجا لژ خانوادگ میبر ایب یگل یماه -

غذات رو  یتونینداره ، راحت م دیهم د رونیب

یبخور .... 

خورد و پشت سرش  یتکان دییتا یبه نشانه سرم

و  میرا باال رفت یسنگ چیمارپ یهاروان شدم ، پله

 عتیطب یبو بیکه عج یچوب یو صندل زیپشت م

فراموش کنم گفتم نکهیو قبل از ا مینشست دادیم  

 یچرا گفت کنهیات منهتش ارشوریجان خ انیشا -

منم برات بذاره؟ یارشورایخ  

اش به صورتم بود رهیجوابم لبخند ونگاه خ فقط . 

خورد وبا تفکر گفت یبعد لبهاش تکان یولحظات  

گرفتم یمیتصم کیملکا  -  .... 



نگاهش کردم قیدق   

با بابات صحبت کنم خوامیم - .... 

دمیتر کردم و پرس یلب  

  در چه مورد؟ -

هاش گرفت و نگاهش را دندان نیش را بلب یگوشه

میکه آمده بود یریبه مس   

سخته ، دارم  یلیادامه دادن برام خ ینجوریا -

شمیداغون م  ... 

جمالتش تمرکز کردم ،  یکلمه به کلمه یرو

شد دهیها به صورت من کشاز راه پله دشیدنقطه  

یباش یاگه تو هم راض -  ...... 

دیتمام نگاهم را درنورد نگاهش  

 میبر ینجوریبه بابات بگم بذاره هم خوامیم -

مونیسرخونه و زندگ ...  

من زل زد یو فقط به لبها گفت  . 



خال شناور کرد یو مرا تو گفت . 

در  یزیقلبم را دردست گرفت ، چ بیحس عج کی

 ریو چند حس باهم به وجودم سراز ختیدلم فرو ر

طرف  کیحرف را نداشتم ،از  نیا دنیشد، توقع شن

سقف رفتن ؟ کی ریز یبرا ستی.گفت زود نیم مدل   

وصال داشت  نیا یوجودم برا یتو یحس یطرف واز

کردیم یکوبیپا . 

دستپاچه شد و زود سر و ته کالم را  رمینگاه متح از

 به دست گرفت

یباش یراض دیخب ، خب ...البته تو با -  ... 

نگاهم  یهاکوچه پس کوچه نیدوباره به گشتن ب و

 ...ادامه داد

؟یستین - .... 

را پر کرده  امییدلنواز شرشر آبنما تمام شنوا یصدا

 انیشا اهیس یهایو گو دادیبود و دلم را نوازش م



قرار داده بود و ضربان  ریثرا تحت تا امیینایتمام ب

 ...قلبم را تحت کنترل داشت

 یبود که به خودم آمدم ، فالسک چا دیس یصدا با

و  وانیدو ل اتیبا محتو  یاینیدستش و س کیدر 

گرشیدر دست د ایچند ظرف خرما و قند و زولب  ... 

دستان  لیبلند شد و وسا زیبا عجله از پشت م انیشا

نگاهش کرد یقدردانو با  دیچ زیم یرا رو دیس  

جان دیس یشرمنده کرد -  ! 

زمزمه کرد رفتیطور که مهمان دیس  

صلوات  کیروح پدرم  یاگه دلتون حال اومد برا -

دیبفرست  ... 

روح پدرش خواندم یبرا یلب صلوات ریمن ز و  

 یسر جا شدیکه از من کنده نم یبا نگاه انیشا

د و پر کر یرا از چا وانینشست و هر دو ل اشیقبل

 میرا از ظرف برداشت و به طرف لبها ییخرما



چشمانش  یبایز یگرفت ، سر که بلند کردم درتله

  گرفتار شدم

یاالن جواب بد ستیالزم ن -  ! 

و  توانستمیخرما را درون دهان من هل داد ، نم و

 ییگذاشته بود رها میکه برا یااز آن تله خواستمینم

ا کردمبه جدهانم جا ی، خرما را تو ابمی  

ترسمیمن م -   

مقابلم گذاشت و  زیم یمرا رو یزد و چا لبخند

خم شد و  زیم یورو دیخودش را به طرف جلو کش

تر شد کیبه صورتم نزد   

؟ یاز چ -  

ولب به دندان گرفتم ، انگشت و  دمینگاه دزد باالخره

انگشتش لبم را از  ینگاهش تا لبم باال آمد و با اشاره

دندان نجات داد یزیت  

رو ! از  چارهیاون ب ی، داغون کرد ینجورینکن ا -

آرام جانم یترسیم یچ  ! 



دار شد خودش قفل سکوت را که ادامه سکوتم

برداشته بود یمختصر خش شیشکست ، صدا  

بترسه ؟ یزیباشه و از چ انیآدم کنار شا یعنی -  

دیام شد و صورتم را باال کشچانه یهیگرمش پا دست   

تو از  یکه کنارتم ول رمیرم بمب دیمن با یعنی -

یترسیم یزیچ  ! 

چشمانم  یو اشک تو دیکش ریمردنش دلم ت یکلمه از

را تکان دادم میجمع شد و با بغض لبها  

؟ یزنیم هیچه حرف نیخدا نکنه ، ا - !  

کردیم ییابروانش خودنما نیب یدلبر اخم   

من  یتا وقت یول یترسیم یبدونم از چ خوامینم -

یبترس یزیاز چ یحق ندارام زنده  ... 

شد ادیام زچانه یدستش رو فشار  

یدیفهم -  ! 

دیچک اشکم   



یزنده باش شهیشالله همان -   

از فکم جدا نشد و فقط با انگشت شصتش  دستش

که سبقت گرفته بود را پاک کرد یاشک   

بود؟ یچ یاشکت برا نیا -  

دمیدودستم به بند کش نیرا محکم ب دستش   

نترسم  یزیاز چ گهیقول بدم با تو د یخوایاگه م -

من از مردن و  یرو یجلو گهید یقول بد دیتو هم با

یرفتن و تنها گذاشتن حرف نزن  ... 

دستان من بود کف دستش  ریکه دستش اس همانطور

را پاک کرد گرمیرا باالتر برد و اشک د  

شد ریاشکت سراز نیهم یبرا -   

کرد ریگلو گ یتو بغضم  

؟ هیکم زیمگه چ -  

صورت و  یرو یو عاشقانه با لبخند محو قیعم

زوم شد میچشمها   



؟ فکر  یباور کنم تو هم عاشق من شد یعنی -

کنم که دوستم داشته  یآخرش فقط بتونم کار کردمیم

دل من  یدل تو هم اندازه نمیبیحاال م یول یباش

قرارهیب  ... 

گفت یدو دستش گرفت و جد نیدودستم را ب مچ  

 میبر یباش یکه تو راض ستیمهم ن گهیاصال د -

نظر  ستینه !اصال هم مهم ن ای مونیسر خونه زندگ

بابات و تو  شیپ امیفطر م دیع نی! من بعد هم هیتو چ

تو خونه و قلب  ارمتیو م رمیگیرو به زور ازش م

 ! و کنار خودم

او  یگشاد شد و چشمها شیاز حرفها میچشمها

زدبرق   

نباشه یحرف گهیرو حرف مرد خونه هم د -  ! 

کردمینگاهش م جانیبا عشق و بغض و ه هنوز  

قلبم  یدلت تو کلبه یقوربون دل قشنگت ، تا وقت -

هم  یزیچ چیاز ه یحق ندار گهید کنهیم یزندگ



 کیکه  یبغض کن یاونجور ی! حق هم ندار یبترس

فالفل تو رو بخورم یهوس کردم به جا یدیوقت د   

رنگ گرفت میه هاو گون دهیکش میتا لبها لبخند   

را از دستانم رها کرد و دوشصتش را به  دستانش

به صورت عالمت گرفت و گفت نییطرف پا   

 افتاد؟ -

تر شد و دلم به بودنش قرص و گرم شد گشاده لبخندم

با تمام  یبهتر هم وجود داشت که مرد نیاز ا یعنی، 

 یرو تشیوجودش پشتت قد علم کند و پرچم حما

ندسرت بر افراشته ک  .... 

طلبکار ! دوستت دارم ی  ساالر انیشا   

امیزندگ یتمام روزها یبرا ! 

 

 چیو ساندو دیرا چ زمانیمهربان مخلفات م دیس

 انیفالفل خوردن با شا نیرا هم آورد ، اول مانیها

آمدیبه حساب م خیتار یهمسفرگ نیبهتر ... 



، نوشابه باز کرد ،شش دنگ  ختیسس ر میبرا

حواسش را به من داد تا مبادا گشنه بمانم و روزه 

 اریسخت بشود و در آخر خودش فالفل را با خ میبرا

من  یشور اضافه با ولع خورد و به پند و اندرزها

کرده  شیفردا ین رادلواپس تشنگو م دیهم فقط خند

 نیدلنشعمرم را کنار عطر  یسحر نیبود ، بهتر

خورده بودم انیشا  .... 

دلبر ،  اریدبش ، چشم مست ،  یجا .... 

و مرا گذاشته بود  میبود دهیبعد از اذان به خانه رس 

 زد؛یدودو م مانیکه ته نگاه هردو یاو با غصه

 ...رفته بود

و  دیپرکش میاز چشمها یستگخ دمیبه تختم رس یوقت

کرد و با  ینیسنگ امنهیس یرو یچون بختک یدلتنگ

کردمیخودم با حرص زمزمه م  .. 

حکم به وصال داد انهیخوب که زورگو چه ... 

با هممان قلدرانه نقشه  یندهیآ یخوب که برا چه

بود دهیکش .... 



آوردیرا بند م مانینفس هر دو ییجدا نیا ! 

 

ز ظهر گذشته بود و دوباره از چهار بعد ا ساعت

به صدا در آمد ، تماس را  امیبارگوش نیصدم یبرا

وصل کردم ، همان بود که از صبح تا به حال خط 

 من و خودش را مشغول نگه داشته بود

انمیجانم شا -  

برام  شهی، م شمیتلف م یملکا دارم از تشنگ یوا -

؟ یحرف بزن  

بشر دست بردار نبود نیا دمیکش یهوف  

خنک  یجا کی، َمرَدم ! برو  زمیخب جانم ، عز -

آب خنک به سر و صورتت  کمیاستراحت کن ، 

، حرف زدن  یزنیبه من زنگ م نقدریبزن ! چرا ا

ها کنهیات متشنه شتریب ! 

که از صبح داده بود را داد و  یدوباره همان جواب و

رو کرد ریمرا ز ریدل اس  



 یبرا فتهیدهنم آب م زنمیبا تو که حرف م -

 سبز....اصال تو گوجه شهیرفع م میو تشنگ دنتیبوس

ملکا دهنم آب افتاد  ی! وا ی! ....نه لواشک من یمن

جانان یاخوشمزه یلیخ ... 

 ریدلم سراز یناب تو یاز عطشش و حس یدلواپس

 شد، با لبخند لب زدم

 کیحالت ،  رمانت نیبخواب ، با ا کمیبرو پسر  -

و اونهمه  یبود ؟ کاش به حرفم گوش کرده یشد

جان انیشا یخوردینم ارشوریخ  ! 

دیخند   

خوردم  یرو نم ارشوراینگو اگه اون خ یوا -

زنگ زدن به تو  یبهانه برا نهمهیامروز ا یچطور

بخوابم؟ یداشتم ، تازه سر کارم چطور  

یرفته بود سر کار ادمی یوا -  ! 

به  شیگلو یشروع کند که از خشک گرید یاجمله آمد

کردم شید ، با دلشوره صداسرفه افتا  



جان انی؟ شا انیشا -  ! 

کرد و تماس  یبود دو کلمه خدا حافظ یهر زحمت با

 را قطع کرد

؟  یچ شدیو رو شد ، اگر سرفه اش تمام نم ریز دلم

آب بخورد ، در  توانستیروزه هم که بود و نم

روزه اش را باز کند ! کاش  شدیمواقع سخت م

بودم ، کاش ششیپ  .... 

 یکرده بودم و دستم رو ریفکرها گ نیهم طوس

لمس کردن بود  یدنبال اسمش برا یگوش یصفحه

بدون وقفه وصل  دیدر دستم لرز یکه دوباره گوش

 کردم

یگل یخوبم ماه یدلواپس نباش -  ! 

کردم شیدعوا یبود با لحن تند ختهیبه هم ر اعصابم  

 گمی! مگه نم گهی، برو د انیشا یفکر یب یلیخ -

شه ، اصال از االن به بعد  یات من تشنهحرف نز

! تو که  دارمیرو  برنم یگوش یزنگ بزن یهر چ

شمیم یچه حال یمن از نگران یدونینم  ! 



را پر کرد یگوش یاش توخنده یصدا  

 یاون صدا یهات ، فدا یقوربون دلنگرون -

، شما هم برو  زنمی، چشم زنگ نم اتدهیترس

  استراحت کن

 شکر که سرفه ی، اله دمیکش یسکردم و نف سکوت

 یشاد شیصدا یمهربانانه یکرده بود ،  آوا شیرها

انداخت زیبه جست وخ یرا در دلم چون کودک  

به  دمی،  ام رهیته دلم قنج م یشیدلواپسم م یوقت -

رو  یکیکه منم  ادی، دلم حال م شهیم شتریب یزندگ

 یعنی، ملکا خوشحالم  تپهیمن م یدارم که دلش برا

 یمن یی! تو تنها دارا یخوشحالم که تو مال من شد

 ....جانا ،

لحظه سکوت کرد و دوباره ادامه داد چند  

روز  کیتا  ذارمیامروز با بابات قرار م  -

که بهت گفتم رو  یاون مطلب یمشخص کنه برا

برام  تیدور هیبه ثان هیبذارم ، ثان ونیباهاش در م

 انینار تو جرفقط ک ی، انگار زندگ شهیسخت تر م



گلوم فشار  خیب یزیچ کی ستمین شتیپ یداره وقت

رهیجونم رو بگ خوادیوم ارهیم  .... 

لب گفتم ریز   

 ! خدانکنه -

که او بود وارد شد چون لحظه  ییبه جا یکس وانگار

نطقش را رها کرد و با شخص مقابلش صحبت  یا

گفت یگوش یکرد و بعد آرام تو  

؟ ینداربرم کار  دیمن با یگل یماه -  

در پناه خدا زمینه ، برو عز -  

تماس را قطع کرد و من  یابا عجله یبا خداحافظ و

 ربودیکه هضمش تمام توانم را م یماندم انبوه کلمات

را  تمیبود و احساس مسئول نیسنگ شی، عاشقانه ها

دادیتحت الشعاع قرار م  ... 

، نوشابه باز کرد ،شش دنگ  ختیسس ر میبرا

حواسش را به من داد تا مبادا گشنه بمانم و روزه 

 اریسخت بشود و در آخر خودش فالفل را با خ میبرا



من  یشور اضافه با ولع خورد و به پند و اندرزها

کرده  شیفردا یو من رادلواپس تشنگ دیهم فقط خند

 نیدلنشعمرم را کنار عطر  یسحر نیبود ، بهتر

خورده بودم انیشا  .... 

دلبر ،  اریدبش ، چشم مست ،  یجا .... 

و مرا گذاشته بود  میبود دهیبعد از اذان به خانه رس 

 زد؛یدودو م مانیکه ته نگاه هردو یاو با غصه

 ...رفته بود

و  دیپرکش میاز چشمها یخستگ دمیبه تختم رس یوقت

کرد و با  ینیسنگ امنهیس یرو یچون بختک یدلتنگ

کردمیخودم با حرص زمزمه م  .. 

حکم به وصال داد انهیخوب که زورگو چه ... 

با هممان قلدرانه نقشه  یندهیآ یخوب که برا چه

بود دهیکش .... 

آوردیرا بند م مانینفس هر دو ییجدا نیا ! 

 



بعد از ظهر گذشته بود و دوباره از چهار  ساعت

به صدا در آمد ، تماس را  امیبارگوش نیصدم یبرا

وصل کردم ، همان بود که از صبح تا به حال خط 

 من و خودش را مشغول نگه داشته بود

انمیجانم شا -  

برام  شهی، م شمیتلف م یملکا دارم از تشنگ یوا -

؟ یحرف بزن  

ودبشر دست بردار نب نیا دمیکش یهوف  

خنک  یجا کی، َمرَدم ! برو  زمیخب جانم ، عز -

آب خنک به سر و صورتت  کمیاستراحت کن ، 

، حرف زدن  یزنیبه من زنگ م نقدریبزن ! چرا ا

ها کنهیات متشنه شتریب ! 

که از صبح داده بود را داد و  یدوباره همان جواب و

رو کرد ریمرا ز ریدل اس  

 یبرا فتهیدهنم آب م زنمیبا تو که حرف م -

 سبز....اصال تو گوجه شهیرفع م میو تشنگ دنتیبوس



ملکا دهنم آب افتاد  ی! وا ی! ....نه لواشک من یمن

جانان یاخوشمزه یلیخ ... 

 ریدلم سراز یناب تو یاز عطشش و حس یدلواپس

 شد، با لبخند لب زدم

 کیحالت ،  رمانت نیبخواب ، با ا کمیبرو پسر  -

و اونهمه  یکرده بود ؟ کاش به حرفم گوش یشد

جان انیشا یخوردینم ارشوریخ  ! 

دیخند   

خوردم  یرو نم ارشوراینگو اگه اون خ یوا -

زنگ زدن به تو  یبهانه برا نهمهیامروز ا یچطور

بخوابم؟ یداشتم ، تازه سر کارم چطور  

یرفته بود سر کار ادمی یوا -  ! 

به  شیگلو یشروع کند که از خشک گرید یاجمله آمد

کردم شیافتاد ، با دلشوره صدا سرفه  

جان انی؟ شا انیشا -  ! 



کرد و تماس  یبود دو کلمه خدا حافظ یهر زحمت با

 را قطع کرد

؟  یچ شدیو رو شد ، اگر سرفه اش تمام نم ریز دلم

آب بخورد ، در  توانستیروزه هم که بود و نم

روزه اش را باز کند ! کاش  شدیمواقع سخت م

بودم ، کاش ششیپ  .... 

 یکرده بودم و دستم رو ریفکرها گ نیهم وسط

لمس کردن بود  یدنبال اسمش برا یگوش یصفحه

بدون وقفه وصل  دیدر دستم لرز یکه دوباره گوش

 کردم

یگل یخوبم ماه یدلواپس نباش -  ! 

کردم شیدعوا یبود با لحن تند ختهیبه هم ر اعصابم  

 گمی! مگه نم گهی، برو د انیشا یفکر یب یلیخ -

شه ، اصال از االن به بعد  یات مرف نزن تشنهح

! تو که  دارمیرو  برنم یگوش یزنگ بزن یهر چ

شمیم یچه حال یمن از نگران یدونینم  ! 

را پر کرد یگوش یاش توخنده یصدا  



 یاون صدا یهات ، فدا یقوربون دلنگرون -

، شما هم برو  زنمی، چشم زنگ نم اتدهیترس

  استراحت کن

 شکر که سرفه ی، اله دمیکش یو نفس کردم سکوت

 یشاد شیصدا یمهربانانه یکرده بود ،  آوا شیرها

انداخت زیبه جست وخ یرا در دلم چون کودک  

به  دمی،  ام رهیته دلم قنج م یشیدلواپسم م یوقت -

رو  یکیکه منم  ادی، دلم حال م شهیم شتریب یزندگ

 یعنیم ، ملکا خوشحال تپهیمن م یدارم که دلش برا

 یمن یی! تو تنها دارا یخوشحالم که تو مال من شد

 ....جانا ،

لحظه سکوت کرد و دوباره ادامه داد چند  

روز  کیتا  ذارمیامروز با بابات قرار م  -

که بهت گفتم رو  یاون مطلب یمشخص کنه برا

برام  تیدور هیبه ثان هیبذارم ، ثان ونیباهاش در م

 انیفقط کنار تو جر ی، انگار زندگ شهیسخت تر م



گلوم فشار  خیب یزیچ کی ستمین شتیپ یداره وقت

رهیجونم رو بگ خوادیوم ارهیم  .... 

لب گفتم ریز   

 ! خدانکنه -

که او بود وارد شد چون لحظه  ییبه جا یکس وانگار

نطقش را رها کرد و با شخص مقابلش صحبت  یا

گفت یگوش یکرد و بعد آرام تو  

؟ یکار ندار برم دیمن با یگل یماه -  

در پناه خدا زمینه ، برو عز -  

تماس را قطع کرد و من  یابا عجله یبا خداحافظ و

 ربودیکه هضمش تمام توانم را م یماندم انبوه کلمات

را  تمیبود و احساس مسئول نیسنگ شی، عاشقانه ها

دادیتحت الشعاع قرار م  ... 

ماه رمضان هم با تمام اتفاقات خاصش به  باالخره

امسال هم از راه  یفطر پر دلهره دیو ع دیآخرش رس

 دینهار ع یرا برا بایو شک انی، بابا ،  شا دیرس



 حال یتو یمبل ها یدعوت کرده بود و همه رو

میدور هم نشسته بود  .. 

دخترم  زیبر یدور چا کیملکا جان پاشو  -

 گلومون خشک شد

بلند شوم که  میشدم تا از جا زیخمیمامان ن یباصدا

شانه ام گذاشت یدست رو بایشک  

زمیری، من م نیبش -  

شد دهیتا لب خندانش کش نگاهم  

 ....نه ! من خودم -

شود لیام تکمجمله نگذاشت   

که قوربونت بشم کنمیتعارف نم - .... 

به طرف آشپزخانه قدم برداشت و نگاه  نهیبا تمان و

آشپزخانه  یمن را هم با خودش تا ورود  شیپرستا

بابا حواسم را به اتاق  یوایش یبرد که صدا

 برگرداند



در مورد مسائل  گهیجان ! فکر کنم وقتشه د انیشا -

حرف ومطلب  نمی! خب بگو بب میمهم صحبت کن

؟ پسرم هیمهمت چ  ! 

جابه  شینفسش را محکم فوت کرد و سر جا انیشا

صف  اشیشانیپ یکه رو یعرق یهاجا شد و دانه

 یلیخ دشیگرفت ، خط د یبودند را با دستمال دهیکش

 نامحسوس از من گذشت

 ....راستش -

به چشمان پرسان بابا چشم دوخت ینگاه نافذ وبا  

  یادو هفته یکیکه  نهیراستش اصل مطلب ا -

 یو چند روز رهیتونسته خوابگاه بگ بایکه شک شهیم

، راستش من  خوابهیاونجا م رهیکه م شهیهم م

کردم و از  یگذار متیرو ق مونیپدر یخونه

 یاون کتاب فروش یکه تو یانداز و حقوق و پولپس

 یرا براش تو بایکرده بودم سهم شک یگذار هیسرما

ه ازش بانک گذاشتم تا هرجور خودش دوست دار

 .... استفاده کنه



به  انیوارد شد نگاه شا یچا ینیکه با س بایشک

به  بایزدند و شک یشد و به هم لبخند دهیطرفش کش

ادامه داد انیطرف بابا رفت و شا  

باباجان ! از شما هم پنهون  ستیاز خدا که پنهون ن -

کردن سخت شده یزندگ نجورینباشه من برام ا  .... 

مقابلش برداشت ، لبخند و  ینیس یاز تو ییچا بابا

کرد و دوباره  اخم در هم  هیهد بایبه شک یتشکر

دادمرد عاشق من گوش  یبه حرفها قیدق دویکش  

بگم ؟ ی....چطور یعنی -  

شد مانیبابا قوت قلب هر دو یصدا  

جان ! راحت باش پسرم حرف دلت رو بگو  انیشا -

من مثل کوه پشتتم ،  یداشته باش یمیهر تصم ... 

فکر بود رفت و برگشت یکه تو نیتا ام هشنگا   

پسرم ینمیتو هم برام مثل ام -  



 یقرار گرفت دو فنجان چا دمید یکه تو یچا ینیس

مرد کنار  یبرا یگریخودم و د یبرا یکیبرداشتم 

 .دستم

زد و تشکر کرد و بعد از تر کردن  یلبخند انیشا

 لبانش ادامه داد

هم که تو عقد  یتاست ، چند وقام آمادهمن که خونه -

اجازه   دیاگه شما صالح بدون خواستمی،  م میبود

خودم یملکا جان روببرم خونه دیبد  ... 

 ییجا قایو نگاهم سرگردان شد ، و دق دمیگز لب

 نیام یروبرو بایقفل شد ،  شک نیو ام بایشک یحوال

 ینینگاهش تا س نیتعارف زد ، ام یبود وچا دهیرس

 یبه دست باال رفت  ، همه ینیکه نه ! تا آن دختر س

 نیبود واما نگاه من محو حرکات ام انینگاهها به شا

بایو شک  ! 

 یشده بود و غصه بایجور ز کی نیام یچشمها

رد و  نشانیب یادرونش کمرنگ شده بود ، زمزمه



نشست و  نمیلبان ام یرو یبدل شد و لبخند محو

درجا سرخ شد بایشک یهاگونه  . 

خانه رفت و من از فرصت به طرف آشپز بایشک

به  دنیرس یبرا یسکوت همه استفاده کردم و راه

کردم دایذهنم پ یتو بایشک  

ها رو قندون یجا رمیمن م اوردهیا  ! قندونا رو ن -

  بهش بگم

قلب  نیهمه به خودم با عجله ا رینگاه متح نیدر ب و

 نگیس یجلو بایپرتپش را به آشپزخانه رساندم ، شک

 ی، سوال دیپاشیبه صورتش آب م بود و ستادهیا

 نامش را صدا زدم

!؟ بایشک -  

قلبش  یو دستش را رو دیپر شیترس شانه ها از

 گذاشت

! از ترس االن سکته را زده بودم  بایکوفت شک -  

لبم رسم شد یگوشه یبدجنسانه ا لبخند   



یبترس دمیبا -  ! 

آب را بست و کامل به طرفم برگشت و  ریش بایشک

جب نگاهم کردبا ترس و تع   

هیاونوقت منظورت چ -  ! 

نگاهش کردم زیت  

؟ یشد دیگفت که سرخ و سف یبهت چ نیام -  

مات نگاهم کرد و بعد لبخند تمام صورتش  یالحظه

 را قاب کرد

یشد دهیورپر یلی؟ خ یدییپایما رو م بالیا - ! 

نگاهش کردم تخس  

خواستم بگم من شش دنگ حواسم به داداشم هست  -

؟ یها ! تور براش پهن کرد  

گل انداخت شیگونه ها دوباره  

 ..راستش ....راستش -



قرار گرفتم البته من به  سشیدر ف سیروبرو و ف قایدق

به باال نگاهش  نییاز پا  با،یخاطر قد بلند شک

دستانم گرفتم نیاش را بکرده خی، دستان  کردمیم  

بای؟ شک هیزیچ نتونیب -  ! 

شد ریاس شیهادندان نیب لبش   

که نه یکنیاونجور که تو فکر م -  ! 

زدم لبخند  

کنمیفکر م یمگه من چطور -   

بار پلک زد و نفس گرفت چند   

 یکه تو یاول یراستش من از اون دفعه -

دل نه صد دل کی دمیداداشت رو د مارستانیب  ... 

آهسته لب زد یلیو خ دیدزد نگاه  

 ... عاشقش شدم -

غم گرفت و زوم دستانم شد نگاهش   



عشقم  دمیکه زن داره فهم دمیفهم یوقت یول -

  ممنوعه است

 دیدم و بازدمش را تمد یکم آورده بود وه نفس

کردیم  

داره دلم از دستم سر ن یمورد گهیاالن که د یول -

 بخوره ؟

تا عمق دل وجانم قیشد ، عم قیعم امخنده   

فدات بشم بایشک یوا -  ... 

قرار داد و با استرس و  اشینیب یرا رو انگشتش

و دلواپس پشت سر هم گفت زانینگاه گر  

سی...ه سی...ه سیه -  

را ادامه دادم امییبازجو یمن ادامه و  

- داره یهم بهت حس نیعشق ممنوعه ام نمیبگو بب  ! 

شد پررو  



بلند  خوش  یدخترشاس نیهم دلش بخواد همچ یلیخ -

ییبرو رو  ! 

اش زدمبه شانه یا ضربه  

حواست جمع باشه ها از االن من  یه -

خواهرشوهرت شدم حرف مفت درمورد داداشم 

ها یزنینم .... 

مان را همانجا کات کرد و ختم مامان مکالمه یصدا

صورت گرفت یزیر یمان به خندهجلسه  

 یاریب یخواستیبود که تو م یچه قندون نیملکا ا -

کرد خیها  یی! چا ! 

 نتیکاب یکشو یو دوتا قندان از تو دمیگز لب

  برداشتم و به طرف حال رفتم

تو آشپزخونه  یینگن دوتا اریدوتا قندون هم تو ب -

کردنیچکار م  

لب غر زد ریز   

- میاریکه چهارتا قندون ب میمگه چند نفر .... 



ن  بایبودم که  شک دهیهنوز به در حال نرس و ن م  با م 

  گفت

 ! دا....داداشت ....هم ....موافقه -

به طرفش برگشتم دهیباال پر یضرب و ابروها با  

؟ واقعا؟ یگیمیچ -  

زد ییدندان نما لبخند   

  .... اوهوم -

و به راهم ادامه بدهم که با لحن  رمیرو بگ خواستم

شدم ریدرگ زشیو ت نیریش  

، منم خواهر  یدر ضمن اگه تو خواهر شوهر من -

 . شوهر شمام محض اطالع گفتم که گفته باشم

که کنج دلم  یتکان دادم و با شاد شیبرا یسر

به جمع گذاشتم یاو جدا شدم و پا کردازیم یکوبیپا . 

 قایرا دق یکیمقابل بابا گذاشتم و  یکیها را  قندان

تا نگاهم کند ، با تعجب  دمیبکو نیمقابل ام زیم یرو

سر و نگاهش را از  زیبرخورد قندان با م یاز صدا



لب  ریدستش گرفت وبه من دوخت و ز ی  گوش یتو

 گفت

زیبکوبونش به م ترواشی کمیبدبختو  یشکست -  ... 

 شیبه چشمها یو لبخند نگاه ممتد طنتیمن با ش و

انداختم شدیکه کم کم پراز سوال م . 

ساده  ییبازجو کی یط دانستیبرادرم نم طفلک

مگو را لو داده یتمام رازها اشندهیعروس آ ! 

 میبه عالمت چه شده برا ینگاهم کرد وسر پرسان

ام ادامه دادم و او تکان داد و من فقط به لبخند مسخره

 یقاط یعنیتکان داد که  چگاهشیانگشتش را کنار گ

 ینازک کردم و به جا یام و من پشت چشمکرده

برگشتم مایقبل . 

مخاطب قرارم داد بابا  

آقا  یدرمورد حرفها هیخب ملکا جان نظر شما چ -

؟ انیشا  



چه گفته بود و  انیرفته بود که شا ادمیمن اصال  و

 نیام یهستم ، من درشاد یتیاالن در چه موقع

و  دیپر میگلو یغرق شده بودم ، آب دهانم تو بایوشک

 . به سرفه افتادم

و چند  دیطرف من کش به یخودش را کم انیشا

گوشم گفت یو تو دیضربه به پشتم کوب  

تو بغلم یایهول نشو دختر ، هنوز کو تا ب -  ... 

فرصت طلب چه زود اوضاع را به  یخودراض از

 گری، دستش را گرفتم تا د کردیم رینفع خودش تعب

  به پشتم ضربه نزند

 ممنون ، خوب شدم -

زد  یدخرجش کردم . لبخند ژوکن ینگاه دلخور و

 میروبرو یعقب نشست ، مامان با استکان آب یکم

بود دهیبه آشپزخانه رس یبود ، ک ستادهیا  

؟ کدفعهیتو دختر  یشد یچ -  

دمیجرعه سرکش کیرا از دستش گرفتم و  آب   



 ! دستتون درد نکنه مامان -

بایشک ینشستند حت شانیهمه سر جاها و  ! 

شد و مهربانانه لب زد قیصورتم دق یتو بابا  

بابا ؟ یبهتر -  

صاف  ییمقابلم گذاشتم و گلو زیم یآب را رو وانیل

 کردم و همراه تکان سرم گفتم

االن خوبمتو گلوم...  دیبله باباجون ، آب دهنم پر -  ! 

بگو بابا نظرت راجع حرف آقا  یخب اگه بهتر -

ه؟یچ انیشا  

صورت  یجمع گشت وآخر سر رو نیب نگاهم

محو شب  یکرد ، لحظه ا ستیا انیمشتاق شا

چشمانش شدم و بعد خط نگاهم را از آن  یپرستاره

درخشان گرفتم و به مردمک مهربان بابا  یدو گو

 چشم دوختم

دیاشته باشند یاگه شما مخالفت -  .... 

و ادامه دادم دمیگز لب  



ندارم فقط ی.... مشکلانیمنم با نظر شا - .... 

شدم و کلمات را بر زبان  انینگاه منتظر شا یمتوجه

 راندم

- دارم یمشکل کیفقط...من   

کرد زیرابرو گره داده و چشم بابا  

 !جانم بابا ! بگو مشکلت رو -

 یساب، ح دمیقورت دادن آب دهانش را شن یصدا

که من اگر  کردیبود ، اصال فکرش را هم نم دهیترس

وسط بگذارم نیدر ا ییو اّما . 

 انیآقا شا یپدر یفقط من دوست ندارم تو خونه -

کنم یزندگ  ... 

حرفم اومد وسط  

گهیخودمه د یاونجا خونه -  ! 

دمیبه صورتش پاش یلبخند   



باشم که  یاتو خونه دمیم حیترج یول دونمیم -

باشه که مال  یا....خونه یعنیبگم .... یجور ....چه

جان بایهردومون باشه نه مال تو تنها و البته شک  ! 

 شیتن صدا انیو شا کردیبا تفکر نگاهم م بایشک

زدیم یعصب یکم   

رو به حسابش  بایخب من که اول گفتم سهم شک -

ختمیر  

 تیاز من شکا شیقفل نگاهش شد ، چشمها نگاهم

زدمیف آخر را اول محر دیبا یداشت ول  

اصال درمورد خونه با من  انیاوال که شما آقا شا -

جون هرچقدر هم که  بایشک ای، ثان دیمشورت نکرد

است ، دلشون اون خونه  ر  یباشن ته دلشون گ یراض

به اونجا دارن یحس خاص کیو  تپهیاونجا م یبرا  

... 

که با  نیحاضر نیونگاهم را ب دمیکش یقیعم نفس

کردم میتقس کردندینگاهم م یدقت خاص  



و  امرزشونهیمادر خدا ب یآخه اونجا خونه -

فتنیپدر و مادرشون م ادیهرجاش رو نگاه کنن   ! 

قرار  ریرا هم تحت تاث شی، صدا شیچشمها تیشکا

داد، کامل به طرفم برگشت و با نفوذ نگاهش، تکان 

درآورد شیبه نما میرا برا شیلبها  

 نیراهمون ملکا ! ا یوجل یندازیسنگ م یدار -

برام  یپول گهی؟ من د یزنیکه م هییچه حرفها گهید

اجاره کنم ی، حت گهید یخونه کینمونده که  ... 

 انیدستش را به عالمت سکوت باال برد و از شا بابا

آرام باشد یخواهش کرد کم  

 حیتوض انیکه شا یاوضاع نیخب دختر بابا تو ا -

؟ میچکار کن یگیداد تو م  

 رونیرا پر از هوا کرد وبا صدا ب شیهالپ نایشا

تکان خورد ،  شیجا یتو یکم یداد و با کالفگ

را به تالطم انداخت و دل  شیدستش مواج موها

.... حرکاتش را وصالش صبریمن را ب یدهیرم

،  کردمیرا درک م اشیآشفتگ نی، ا کردمیرصد م



 قراریاش را از حفظ بودم ، دل بطاقت طاق شده

آغوشش بود  ماریخودم هم مثل دل خودش زار و ب

، جنگ اول به از  شدیگفته م دیها با یگفتن یول

 .صلح آخر بود

تر کردم یلب   

 ذرهکی تاز،کهیطلبکار   یآقا نیراستش اول از ا -

رو تنها  مونیمشترک زندگ ماتیدلخورم که تصم

رهیگیم  ... 

 یرو خورده بود حاال چیپ شیموها نیکه ب یدست

اش قفل شده بود و نگاهش ممتد،  قفل من دهان وچانه

شده بود میهاو لب  

جون به  بایبعدش باباجون به نظر من بهتره شک -

کنن و در  یزندگ شونیپدر یدانشگاه تو خونه یجا

خودمون  یزندگ یبرا یمکان کیعوض با اون پول 

میکن هیته  ... 

نگاه از  داد و رونینفسش را صدادار ب انیشا دوباره

لب معترض غر زد ریمن گرفت و ز  



یخوب شنهادیچه پ -  ! 

 ینیزبیمبل ول کرد، بابا با ر یخودش را تو و

درآرامش فقط  هیحرکاتش را تحت نظر داشت ، و بق

 یپا انداخت و به پشت ینظاره گر بودند ، بابا پا رو

 رهیخ مانیمتفکر به هردو یقیداد و  دقا هیمبلش تک

سرد شده قفل شد و رو  یهایه چاشد و بعد نگاهش ب

گفت بایبه شک  

؟یکنیرو عوض م هایچا نیدخترم ا -   

با سرعت از جا کنده شد و با لبخند گفت بایشک  

چشم بابا جان یبه رو -   

ها شد که بابا با مشغول جمع کردن استکان و

شده لب از لب وا کرد زیر یچشمها  

فکر بهتر دارم کیمن  یول - ! 

ومن نگاهم آن وسط  دیسمتش چرخ سرها به یهمه

جمع بود ،  یافتاد که تنها استکان خال نیبه استکان ام

بوده ؛ و  تریخوردن هایچا یاو از همه یانگار چا



بابا مرا به خودش متوجه ساخت و  یمردانه یصدا

 یرو میراند و نگاه سوال رونمیب نیاز فکر ام

 صورتش چرخ خورد

هام رو از کارخونه بچه یمن قرار بود سهم هردو -

رونق کارا  یگفتن برا یبدم که هردوشون با مردونگ

بمونه  ... خب االن  مونهیسهمشون تو گردش سرما

سهم ملکا رو  تونمیغلتک افتاده من م یکه کارا رو

و چون  دیخونه بخر کیبدم و درواقع با پولش 

 یهیزحمت ته میکن هیته هیجهز میستیبعدش ما قادر ن

 بایجان و دخترم شک انیگردن  شا فتهیهم م هیجهز

اونطرف  طرفنیخوابگاه و ا لونیوس لونیهم و

شهینم  ! 

آمد و  رونیبه دست از آشپزخانه ب یچا ینیس بایشک

نگاهم آمد ، بودن در  یتو شیچشمها یبرق شاد

هرچند که به  دادیخاطراتش قلبش را جال م یخانه

اش بسته بودخاطر برادرش زبان از خواسته  . 



با خودتون  یینها میفقط نظر منه تصم نیاما ا -

 .... دوتاست

آن فرو  کیبا ضرب از جا کنده شد ، دلم  انیشا

دوخته شد دشیت رشو نگاه هراسانم به قام ختیر   

باباجان اجازه هست من با دخترتون دوتا کلمه  -

صحبت کنم یخصوص   

! مرا دختر پدرم لقب داده بود ، اوج دخترتون

کلمه جا داده بود نیرا در ا تشیعصبان  

پسرم ، همسر خودته کنمیخواهش م -  !  

 یهامرا نگاه کند به طرف اتاقم با قدم نکهیبدون ا و

که چشمم  یزده درحالت و من بهتمحکم قدم برداش

نگاهشان  نیرا ب رتشانیکه ح نیبه صورت حاضر

پنهان کرده بودند ؛  بود ، پشت سرش  هایبه چا

به راه افتادم یهمچون جوجه اردک  . 

را باز کرد و منم پشت سرش وارد شدم و  در

بست مانیخودش در را به رو . 



  بودم ، دهیبود و اخم در هم کش دهیدرهم کش اخم

دادم واول من لب به اعتراض باز کردم هیدر تک به  

ایشا میدخترتون ؟ داشت - ..... 

 شیهابا لب میبود که لب.ها دهیبه انتها نرس کالمم

مهرو موم شد و نفسم رفت ، نگاهم درکتاب 

کرد و زبانم  پیچشمانش پشت سر هم حرف تا

قاصر از تکان خوردن ، داشت با قلب الجان من چه 

کرد؟ یم  

بازوانش  نیشدنم اکتفا نکرد و مرا ب رینفسگ نیا به

و حصار آغوشش را تنگ کرد ، درکش  دیکش

، آخر  زدمیخوف و رجا دست وپا م نیو ب کردمینم

درز کرد رونیلبانم به ب نیاز ب یکم جان یصدا  

انیشا -   

بست چشم  

 ! جانم -

؟ یخوب -   



 ! نه -

زدم لبخند  

 .. معلومه -

 شدیر بازوانش داشت خورد مفشا نیب میهااستخوان

دهم صی، رنگ لحن کالمش را نتوانستم تشخ  

که باهات مشورت نکردم ها ؟ که به فکر روح و  -

ها؟ یدیمن نظر م یها ؟ که برا یروان خواهر من   

جمله دادم کیمن جواب تمام سواالتش را  و  

ات بلهبا اجازه -  ! 

و کرد با عشق غرق نگاه کردنم شد  میو رها دیخند

 لب زد

نکن یجمع سخنران یبه بعد جلو نیلطفا از ا -  !  

  اونوقت چرا ؟ -

ختیرا به هم ر میموها   



، چون برات  شهیم طاقتیچون دلم برات ب -

بتونم  دمیو اونموقع بهت قول نم کنمیضعف م

جمع نبوسمت یو جلو رمیخودم رو بگ یجلو !  

گذاشت میچشمها ینگاهش کردم ، دست رو فقط  

کنهینگام نکن ، چشمات سحرم م یتلعن -   

دیزدم ، دوباره غر لبخند  

  نخنداغواگر... اومدم دعوات کنم -

گره  نمانیتر شد و ذهنم به ماوقع ب عیوس لبخندم

، حاضر بودم تا آخر  کردیم میخورد چه خوب دعوا

رمیعمر مورد غضبش قرار بگ  

 مینخند ! بزار بتونم حرف جدّ  گمیکوفت مگه نم -

ت بزنمرو به  

و با  دمیچشمانم برداشتم و بوس یرا از رو شیدستها

 آرامش لب زدم

کنمیتخت گوش م یرو نیبش -   



 یگوشه یکرد و با آسودگ افتیکالمم را در آرامش

 تخت نشست

احوالش کردم و کنارش  یرا معطوف کالفگ نگاهم

دادو  هیهد مینشستم ، لبخند کم جانش را به چشمها

شاعرانه درخواست صحبت  د،یکش یقینفس عم

 کردن از او کردم

دل تنگت بگو جانان خواهدیهرچه م -  ! 

کش  شتریب شیلبها یفرش اتاقم زل زده بود وکم به

  آمد

 دیبا یرسوند بایودت بحث رو به شکحاال که خ -

بکنم یاعتراف کیمنم  ... 

 کردیرسم م یفرض یشلوارش خطها یرو انگشتش

 شانی، محو تماشا نمیبیرا م اتشیو من انگار رسم

تر کرد وادامه داد یشده بودم ، لب  

فکر و ذهنم شده ، برات  یدغدغه بایراستش شک -

گردن من  تشیگفتم که از بعد فوت پدرو مادرم مسئول

 .... افتاده



فرش گرفت و سرش به موازات سر  یاز گلها نگاه

  من حرکت کرد

 دهیفهم یلیخ بایباشم ، نه ! شک یناراض نکهینه ا -

 دیبا نکهیآزار نداد ، فقط.... ا چوقتیاست و منو ه

که  ییاز جا ریغ ییهر جا ایبفرستمش خوابگاه 

دهیخودم هستم رنجم م  ! 

گرفت  ی، دوباره نفس کردمیم شیو دقت تماشا بااخم

من گذاشت و از  یخط اخم ابروها نیو انگشتش را ب

کرد شانیهم جدا  

، از  کنهیم اموونهیتو داره د یطرف دور کیاز  -

 نیدختر تنها تو ا کی یبرا یهم دلواپس طرفکی

ختهیشهر دراندشت روح وروانم رو بهم ر .... 

کرده  دایکه از ذات ومنشش پ یتوجه به شناخت با

 نیبه ا یوقت یول دمیفهمیبودم خوب حالش را م

 کی یتو بایکه اگر با شک کردمیموضوع فکر م

 یدودل میبا هم راحت باش میتوانینم میکن یخانه زندگ

، از همه سخت  نشستیدر بطنم م شتریو عذاب او ب



 باینگاه شک یوبود که چطور  شبها جل نیا میتر برا

 کردمی، درک م میبشو اتاق مشترک کیبا هم وارد 

اما قبولش  ستیچهارده ساله ن یکه او دختر بچه

 میافتاده بود ریگ ییمعما یخودم سخت بود ، تو یبرا

نمودیکه حلش بس مشکل م  

 تیبعدا راض میکن یکه با هم زندگ یگفتم چند وقت -

یخودمون ول شیپ میاریرو هم ب بایکه شک کنمیم .... 

ادامه  یلیرد و تعللش خاز چشمانم ُسر خو نگاهش

نکرد دایپ  

دل  یاونجور نمیبیم کنمیاالن که فکر م یول -

 ... خودم رو راحت کردم و عوضش به تو ظلم کردم

به صورت متفکرم چشم دوخت دوباره  

من ! آرام جونم تو بگو چکار کنم که حل  یملکا -

رو نسوزونه چکدومتونیمشکل پَر ه نیا  ! 

 یادن آب دهانم تکانهمراه قورت د میگلو بکیس

را جذب خود کردو دستش  انیخورد که نگاه شا



خشکم  یگردنم نشست ، آرام لبها ینوازشگونه رو

 را با زبان تر کردم

؟ انیبگم من شا یچ -   

شد دشیموجود در د یهم استرس مخلوط حسها باز  

پام بذار که هم روحم آرامش  یراه حل جلو کی -

کنه هم جونم دایپ  ! 

راه  توانستیخدا کمک خواستم ، تنها او مدلم از  در

مرحله سربلند  نیبگذارد که از ا مانیپا یجلو یحل

 اجیاحت یشتری، به انتظار و فکر ب میبرو رونیب

میداشت   

اش را در دست گرفتم و به طرف مردانه دستان

دستانش  یرا نذر سرد میلبها ی، داغ دمیکش میلبها

  کردم

ر فک شتری! بذار ب مینک یصبور دیپس با گهید کمی -

رو  بایرفاه خودم شک یبرا ستمین ی، منم راض میکن

که  یدلت رو صابون زده بود دونمیدر کنم ، مدربه



ی، منم مثل خودتم ، ول میرسیبه هم م روزانیهم  

.... 

چشمانم به شهرشب  ی، رنگ میدرچشم شد چشم

دیچشمانش رنگ پاش   

،  میفکر کن شتریب دیراه با نیکردن بهتر دایپ یبرا -

،  رسهیبه ذهنم نم یفکر چیدرحال حاضر هم ه

میمشورت کن نیبد نباشه با بابا و ام دیشا  ! 

 یقیو چشم بست ، دم عم دیرا از دستم کش دستانش

چشمانش دوباره طلوع کرد ،  دیکه گرفت و خورش

خش برداشته بود و غم داشت شیصدا  

ه ؟زشت یلیخ میبر رترید قهیاگه چند دق گمیم -  

نگاهش کردم که اشاره زد از کنارش دورتر  مبهوت

آنطرفتر نشستم ، خودش را  ی، متعجب کم نمیبنش

گذاشت میپاها یوسرش را رو دیتخت کش یرو   

رمیآرامش بگ شتیپ خوامیم کمیام ملکا خسته -   



گرفت و پس از لمس تک  یصورتش ماو یرو دستم

 انی، شا دیلغز شیموها نیصورتش ب یتک اجزا

ستش را از پشت کمرم رد کرد و کمرم را دربر د

گرفت با آرامش چشم بست ، انگشتانم موج خروشان 

پسر دلم را  نیو اوج غم ا کردیرا شانه م شیموها

کنار من  نکهیهم نم،یریش یای، دن کردیپر درد م

باز شانه  ی،  پراز غم بود ول گرفتیآرامش م

تمیحما یبرا گستراندیم  ! 

غیدریداشتم ب دوستش  !... 

گذشت و من دستم از  نمانیبا سکوت ب قهیدق چند

رگ گردنش  ی، انگشتانم را رو ستادیحرکت نا

کردم شیوآرام صدا دمیکش  

؟ یخواب -  

به خنده کش آمد بشل  

لکسمینه ، ر -  ! 

کرد تیبود و به من هم سرا یمسر اشخنده  



زشت باشه موندنمون تو اتاق گهیفکر کنم د -  ! 

را باز کرد و کج نگاهم کرد شیچشمها  

 کنهیخوب رو ول م یجا نیا یآخه کدوم آدم عاقل -

نهیبره وسط جمع بش  ! 

لبخند گفتم با  

یساالر ان  یآقا شا -  ! 

کان دادت یسر  

روزگار هاتیتف به باز یا - .... 

ختمیرا به هم ر شیموها  

 ..غر نزن آقا خوشکله -

فشار داد و بلند  میپا یبا اکراه و تعلل دستش را رو 

وتابشان  چیرفت و به پ شیموها نیشد ، دستش ب

خبر  انصافیضعف رفت ب شیحالت داد ، دلم برا

 یون مقلب مرا را دگرگ تمیر سوانشینداشت حالت گ

 .کند



 اشنهیتنش را مرتب کرد ، س تیف یهاولباس ستادیا

بود ، دلم هول برداشت که  یمردانه و حام یادیز

 شیچون من نگاهش کند که صدا یگریمبادا کس د

 !وصلم کرد به حضورش

!  یگل یماه یعروسم بش یزود نینشد که به ا -

که بهت بگم عروس خانم ! نه؟ تونمیم یول ...  

 

حرفش تکان دادم دییابه ت یسر  

م؟یبر ایخب پس عروس خانم ب -  

تخت برخاستم یزدم و از رو یپر از غم لبخند . 

کرد تمیپشت کمرم نشست و به روبرو هدا دستش . 

نه  یافهیاتاقم همه منتظر ما بودند و از ق رونیب

نگاهشان نشست یچندان جالبمان استرس تو  . 

زودتر از همه لب وا کرد مامان  

 دی! رفتدیمثل لشگر شکسته خورده ا چرا یوا -

د؟یدعوا کن ای دیحرف بزن  



زد یلبخند تلخ انیشا  

، ماهم تو شور و  هیخب شکست مگه چ -

میمشورتمون شکست خورد ! 

ماجرا را مطرح  نطوریا دیزدم ، نبا شیبه پهلو آرام

 یمردمک چشمها یمن ترس را تو کرد،یم

دمیشان دهمه  . 

انگشتانش  نیلش را بشا یکه گوشه یدرحال بایشک

 انیو رو به شا ستادیا شی، پر از تشو دیچیپ یم

دیپرس  

؟ یچ یعنیحرفت  نیداداش ا -   

و  امدهیاش اصال به چشم نکه طنز جمله دیفهم انیشا

را القا کرده ، کنار صورتش را خاراند  یگرید یمعن

 و با شرم نگاهش گفت

 موضوع از میگی، االن م دیکنیبد م یچرا فکرا -

 ! چه قراره



به من زد و همراه هم قدم  ییبا حالت دست بفرما و

مینشست مانیقبل یو سر جا میبرداشت . 

لب وا کردم نباریننشست و من ا بایشک  

مشکل  کیوسط  نیا میدیو د میما با هم فکر کرد -

آزارش  مونیبا خودخواه میقشنگ هست که ما داشت

میدادیم   

دادم و ادامه کردندیگنگ نگاهم م همه  

خودمون  میتونینم مینیب یم میکن یفکر م یهرچ -

جان  بایاونوقت شک مونیو زندگسر خونه میراحت بر

میتنها بکن یخونه ایخوابگاه  ریرو اس  ! 

را  مشت  شیبه هم گره خورد ، دستها بایشک ابروان

بود ، با غضب به  زانیاش آوکرده بود وکنار باالتنه

چشم دوخت انیشا  

 تیاز خودگذشتگ نیا یکنیچرا بس نمداداش ،  -

رو به خاطر من  تیشر و شور جوان یرو ، سالها

تا  یهات گذشت، از خواسته یکار کرد رمردهایمثل پ

 شهیهم تتیهام برسم ، چتر حمامن به خواسته



مستقل  خوادیداشته ، اما حاال خودم م هیباالسرم سا

خوامیسربارت باشم ، م خوامیباشم ، نم  .... 

،  دیکشیگر گرفته بود و تند تند نفس م ورتشص

آرام شود  یتا کم دیصورتش کش یرا رو شیدستها

 و ادامه داد

! چرا  زمینکن عز تیداداش ! منو سد خوشبخت -

؟  یکنیم اتتگرانهیحما یملکا رو هم وارد احساسها

دار امروز و نه غصه دیخوشبخت باش دیشما با

من یفردا  ! 

لبش  یبود، گوشه یراندم، عصبگذ دیرا از د انیشا

سکوت کرده بود یول دیجویرا م  

ستادمیا بایشک یکنارش برخاستم و روبرو از  

 لیذهنت تحل یکه تو تو ینجوریاصال ا هیقض -

بایشک ستین یکرد  ! 

را کنکاش کرد،  میچشمها یایزوا یهمه نگاهش

آرام شد یکم  



یگل یماه هیچ هیپس قض -  ! 

 انیشا یاختصاص یجمله یگرفت ، با ادا امخنده

لبخند  داد،یداشت حرصش را به برادرش نشان م

 زدم

بدون  تونمیمن نم نهیآقا اصل ماجرا ا -

هیکنم ، حرف یخواهرشوهر زندگ  ! 

شانه ام کوباند یرو یدست  

 !برو خودت رو مسخره کن -

گمیم یدارم جد کنمیت نمبه خدا مسخره -  

کرد میصدا بابا  

 ی؟ وقت هیموضوع چ مینیملکا جان واضح بگو بب -

 یدست خال دیحاال که اومد دیداشت نهیدوتا گز دیرفت

دیهست ! 

میشدم و هر دو نشست یجد   

نسبت به  انیشا تیئولراستش بابا .... حس مس -

دوتا خواهر و  نیکرده ، ا ریافکارش رو درگ بایشک



بودن به هم  کیدلشون که نزد یهابرادر از خواسته

کنم یبوده گذشتن تا من خوشبخت زندگ  ... 

را  میشدم و حرفها رهیبابا خ یمردمک با جذبه یتو

 ایکه  مینگو یزیدهانم مزه مزه کردم تا چ یتو

ام بربخوردبه خانواده ای ناراحت شود بایشک  

کنم  یزندگ یاخونه یتو تونمی.... منم! نمییبابا -

 یشوهرم رو دلواپس یکه خودم راحت باشم ول

راه حل  کیخواهرش از پا بندازه!.... بابا ! دنبال 

ازمون دور  بایهم شک میکه هم ما مستقل باش میهست

 ! نباشه

 بود ، نیجور تحس کینگاه مامان و بابا  یتو

ه ک یتیبودند و از نوع ترب دهیافکارم را پسند شکیب

ام کامال بودند ، هنوز جمله یمرا کرده بودند راض

صدا بلند کرد نیتمام نشده بود که ام  

لقمه رو دور سرتون  نقدریا یچ یخب برا -

ن؟یچونیپیم  



گشت ، بابا  نمیها به طرف امسر وچشم یهمه

دیگره زد و پرس نهیس یرا رو شیدستها  

پسرم؟ یدار یشنهادیشما پ -  

صاف شود و بعد با  شیکردتا صدا یاسرفه نیام

 حرکت مثبت سرش حرفش را شروع کرد

 کی! آره بابا جان  ادیالبته اگه دخالت به حساب ن -

دهیفکر به نظرم رس ! 

شد دهیکش انیوبابا تا صورت شا نینگاه ام و  

با تواضع گفت انیشا  

میشنویداداش بگو م یدار اریاخت -  

 

 یمان گشت والبته کمصورت همه یرو نیام نگاه

ماند و بعد لب جنباند بایصورت شک یرو شتریب  

 انیکه آقا شا یبابا جان !خب به نظرم همون پول -

خانم رو  بایشک یبانک بذارن برا یقرار بود تو

شون خونه یباال یمعمار و طبقه کیبسپارن دست 



هر  رنیه جدا بگدوتا خون نکهیا یرو بسازن و به جا

هم  ینجوریکنن ، ا یطبقه زندگ کیکدومشون تو 

خانم  بایمستقله و هم شک انیملکا و آقا شا یزندگ

راحته الشونیکنارشون هست وخ  ! 

 بایوشک نیام یدوباره من شاهو وصال نگاهها و

 دهیراه حل که به ذهن خودمان نرس نیبودم ، و از ا

بود که  راه حل نی، بهتر دمیکش یبود نفس راحت

بود ، من که  امدهیبه فکر ما ن یول یسادگ نیدرع

 شیچشمها یتو یهم برق انیبودم ، شا یراض

 ،نگاهش را به من دوخت  یکرد وسوال ینورافشان

و من با لبخند و  خواستینگاهش نظر من را م

را دادم و رو  یمشک یبستن چشمانم جواب آن دوگو

گرداندم بایبه طرف شک  

 نظرت ؟ -

لبخند  شیبود رنگ لبها یباال انداخت، راض یاشانه

گفت نهیشده بود ، با طمان  



و خوشحال منم از  دیباش یاگه شما دوتا راض -

بهتر؟ نیاز ا یشماها باشم ، چ شیخدامه پ ! 

کوباند و او هم  نیکتف ام یرو یبا غرور دست بابا

بلند  یاعالم کرد و با صدا نگونهیرا ا تشیرضا

کلماتش  رویهم پ مانهیه بقرا آغاز کرد ک یصلوات

میصلوات ختم کرد . 

و آنطرف کردن خط  نطرفیا یبا کم شودیم یگاه

رانشکست ینگه داشت ودل یفکرها همه را راض  

را که بار گذاشته بودم به مشام  یخورشت عطر

 نییرا پا رشیز یجا افتاده بود شعله بای، تقر دمیکش

را هم دم  یانداختم و چا یو به ساعت نگاه دمیکش

از هال ، به خودش  فونیزنگ آ یکردم که صدا

، اول  زدیکه نبود او زنگ نم انیام کرد ، شامتوجه

و بعد  آمدیکوچه م چیبوق موتورش از سرپ یصدا

و رمز ورودش هم  کردیرا باز م اطیخودش درح

اش اتاق بود ، همه یبه در ورود دشیکل یسه ضربه

را جزء به جزء از حفظ بودم با ورودش خون در 



شده بود  ستمی، هست ون کردیم دایپ انیجر میهارگ

گرید .... 

گاز انداختم و از کم اجاق یبه شعله ینگاه 

را برداشتم فنیآ یآمدم ، گوش رونیآشپزخانه ب  

 بله ؟ -

گوشم را نوازش داد یامردانه یصدا  

! در رو باز کننیمنم ام کهیکوچ یآبج - . 

دلم راه گرفت یتو یزدم وذوق یلبخند  

داخل دییفدات بشه خواهر بفرما - ... 

 یباز شدن در را فشردم و به طرف جالباس یدگمه و

به تن  امیاب گلت یرا رو یدارنیرفتم و بلوز آست

گشودم ،  شیرا به رو اطیبه ح یکردم و در  منته

درچشمم نشست ،  اطیقامتش درحال عبور از ح

دلبرش  بیبود عج دهیکه پوش یخوشرنگ یآب شرتیت

 دیاز آن باال در حال د بایکرده بود ، حتم داشتم شک

بگذارم  اطیدر ح یقدم خواستیزدنش است، دلم م



دلم  یول رمیبگ تیجنا و مچش را در حال ارتکاب

کنار گوشم زمزمه کرد که خجالتش ندهم و بگذارم 

افکار  نیدلش شور عشق را مزمزه کند... با آمدن ا

برادرم  یشد ، دست مردانه ترقیبه ذهنم لبخندم عم

دست دادن جلو آمد در دستانم فشردم و با  یکه برا

را  شیهادست دور گردنش حلقه کردم و گونه اقیاشت

، لبخند زد مدیبوس  

 یدلتنگ نی، همچ میدیمگه چند وقته همو ند یوا -

انگار از سفر قندهار اومدم یکنیم  

 شیبایو چشمان ز شیجدا شدم و به ته ر ازآغوشش

از  بایفر انتیکه غم خ شدیم یزل زدم ، چند ماه

 لشیدل دانستمیچشمانش رخت بسته بود و تنها من م

است مانیباالطبقه هیهمسا  

،  میاز هم دور باش نقدریبشم سابقه نداشته ا فدات -

گهیخب دلم برات تنگ شده د .... 

به کمر زد دست  

ات ؟خونه یکنیحاال دعوتم نم -  



ورود تعارفش کردم  یکنار رفتم و برا شیروبرو از

پا درون  یاللهیاسپرتش را از پا کند و با  یها، کفش

بود بار  نیاول نیا میام گذاشت ، از بعد عروسخانه

با مامان و بابا  شهیکه تنها مهمانم شده بود ، هم

، او جلوتر رفت و من پشت سرش راه افتادم آمدیم  

دوست داره  یلیداداش که مادرزنت خ نیبش -

یدیرس یی!درست سر صرف چا  ! 

 نیحالت خجالت به خودش گرفت ،دست ب یکم

بردو سرش را خاراند، با همان نگاه  شیموها

آهسته گفت یاخجالت آلودش با صد   

که دوستم داشته  نهیآخه فوت شده ، نتونست منو بب -

 ! باشه

 دانستمیخنده و لب به دندان گرفتم ، م ریزدم ز یپق

خودم را به آن  یول باستیوشک انیمنظورش مادرشا

  راه زدم

مادرزنت فوت شده ؟  یدونیاونوقت تو از کجا م -

بال هینکنه خبر ! 



نشستن انتخاب کرد ،  یمبل را برا کیوسواس  با

خانه  یکه به آشپزخانه و باق ندیبنش ییجا خواستیم

دانستمیاشراف داشته باشد، اخالقش را خوب م  

 فیبرات تعر اریرو ب تییحاال تو برو چا -

کنمیم .... 

 نیام یمن لبخند زنان وارد آشپزخانه شدم و برا و

استکان و  یتو یگذاشتم ، چا ینیس یتو یوانیل

فنجان لبه  کیخودم  یدوست نداشت و برافنجان را 

کنارش گذاشتم ییطال . 

 

مقابلش گذاشتم زیم یرو شیرا روبرو یچا ینیس   

تازه دم مخصوص خان داداشم ،  یچا نمیخب ا -

با من داره؟... من  یخب داداش گلم چه حرف

 درخدمتم

ن کرد و دزدک یکم ن م  نگاهم کرد یم    

یبکن یکار کیبرام  دیبا -  ! 



ابرو باال انداختم کیرا درآغوش گرفتم و  بازوانم  

 خب؟ -

کرد هیشد و گال لمیاز استا یشاک  

حرف  تونمینم ریها نگ افهیق نینچ ، اَه ! ملکا از ا -

 !بزنم باهات

من تا  یدانیبرادر ساده.ام نم ی، ا دمیدلم خند در

احوالت و  تیرعا یبرا یول دانمیآخر مطلبت را م

،  دهمیگوش دادن به حرف دلت ، دل به دلت م

را کنارم رها کردم و چشم از نگاهش گرفتم میدستها  

حاال حرف بزن زمیباشه داداش جانم ، بفرما عز - ! 

غم گرفت یکم شینگ صداگرفت و ر یقیعم دم  

،  ی، همدم بود یتو ! ملکا فقط خواهرم نبود -

! هرجا دلم  یپرستار و سنگ صبورم هم بود

اتاق تو پناهگاهم بود گرفتیم .... 

، مهربان بود و حرفش را با  زدیلبخند م نگاهم

کلماتش گوش دادم یآغاز کرده بودو به باق یقدردان  



 هامیها وشادم، تو غ میحساس زندگ یتهایموقع -

خوردم  یاونجور بایفر یوقت ی، حت یتنهام نذاشت

بغل  یقبل مامان تو ی، تو حت یکرد تو آرومم کرد

،  ی، تو شوهرت رو برام برادر نداشته کرد میگرفت

 یبه زندگ یشتریتا من با آرامش ب یدیکش یتو سخت

 .... دوباره برگردم

گار داد ، ان یو سرش را تکان دیلبش را جو یگوشه

گذشته از سرش بپرد اهیافکار س خواستیم  

 گهید زیچ کیرو ، حرفم  نایاصال ولش کن ا -

 ...است

را در دست گرفت و به  وانیداغ ل یشد وبدنه خم

شد رهیبخارش خ  

 ینرمال زندگ تونمینم گهیبا خودم گفتم د بایبعد فر -

کابوس بود که  کرد،یولم نم الیکنم ، فکر و خ

روزهام  یکه رو ینیرده بود و بدبهام رو پر کشب

زن ودختر بود بدم  یانداخته بود، از هرچ هیسا



دارن  ییجا کیها زن یهمه کردمی، فکر م ومدیم

کننیم انتیخ ... 

دیکش یآه  

وآخرتم  ایبه دن شیکه آت بایخدالعنتت کنه فر -

یدیکش .... 

برداشتم ومقابلش گرفتم ،  ینیس یرا ازتو قندان

 نیب یشد و قند دهیبه قندان کش نگاهش از ناکجا

کرد، یانگشتانش گرفت و تشکر  

 ملکا ؟ -

اعماق قلبم جواب دادم از  

 !جانم داداش-

دهانش پنهان کرد یرا گوشه قند  

 یبازم تو رو تو یبرگردوندنم به زندگ یخدا برا -

 ....بختم گذاشت



 یکجا قایدق دانستمیم بایشد ، تقر ضیعر لبخندم

او  نیهمانجا که من رابط ب د،یگویبختش را م

شده ام بایوشک  ! 

به لبخند   قیو دق دیرا سر کش یاز چا یاجرعه 

 نگاهم ، نگاه کرد

چطور؟ یپرسینم -  

زنمیناب لب م یو با حس میگشایو م بندمیم چشم  

یمنتظرم خودت بگ -   

 زیم یرا رو وانیو ل نوشدیم گرید یجرعه کی

را  یاو سرفه ندینشیتر م، راست دهدیقرار م

کندیکالمش م یمقدمه  

با ازدواجت  ادتهی اومد؟یخوشم نم انیاز شا ادتهی -

 مخالف بودم ؟

بود که  ادمیسر به عالمت مثبت تکان دادم،  شیبرا

بود ، لب تر  دهیکش انیشا یبرا یاچه شاخ وشانه

 کرد



یحاال خوشحالم که به حرف من گوش نکرد - ! 

کردم سربه سرش بگذارم قصد  

از کدوم نظر  ؟یا یراض انیشا هیاز چ قایاالن دق -

؟یخواهونش شد  

چشم گرد کرد میبرا  

هم حرف  یوقت زنهی، نم زنهیکوفت ! حرف نم -

گهیم یچ زنهیم ! 

شد انیاز خنده نما میها دندان  

 یسر اصل مطلب ه یرینم نکهیخب واسه ا -

یجاده خاک یزنیم  ! 

ق را در بر نیبرق زد ، برق عشق ! من ا نگاهش

از آن  یکیبودم ،  دهیهم د گریچشمان چند نفر د

باال بود که خوب  یافراد هم آن دختر ساکن درطبقه

ستیاالن دل در دلش ن دانستمیم . 

کالمش را شروع کرد یسازهیباز هم با حاش و  



کردم که پاکه مثل بارون ، که زالله مثل  دایپ یکی -

 ... رود ، که عاشقه مثل

مردمک  شیامل نکرد وبه جارا ک اشجمله

 پرچلچراغ چشمانش را به نگاهم دوخت

 ....ملکا ! ....من عاشق شدم -

 ییداو با ص دیرس میچشم و دلم به حنجره و لبها ذوق

 نسبتا بلند داد زدم

نیام -  ! 

دیخند  

 یلی؟  گوشم کر شد ، خ یزنیم غی، چرا ج سیه -

سخته یلیخوشحال نباش کار تو خ یخودیهم ب  ! 

لبم سنجاق شده بود گفتم یکه رو یلبخند با  

؟ یچه کار -  

دیدستانش را به هم مال کف   

هیبا تو انیزحمت گفتنش به مامان ، بابا و آقا شا -  ! 



چشم گذاشتم یرو تدس  

 ...رو جفت چشمام -

دمیبعد خودم را به جلو کش و  

هست ؟ یعروس خوشبخت ک نیحاال ا -  

که ستاره باران شده بود، به  شیبا چشمها نیو ام 

شاد کالمش گفت یباال اشاره زد و با موسق یطبقه  

بای! شک تونییباال هیهمسا -  ! ... 

در  یصدا از خودم بروز نداده بودم که یشاد هنوز

هوا تکان دادم یاتاق آمد ، دستم را رو  

، در رو براش باز  ان  یلحظه صبر کن شا کی -

 ...کنم

 نیکه حواسم پرت ام دیذهنم چرخ یتو و

را  انیبوق موتور شا یشد و صدا شیاوصحبته

دمینشن . 



را گشودم و با ذوق سالم دادم ، اما با  در

س تمام مواجه شدم ، دلواپ انیدر هم شا یهاسگرمه

 صورتش را از نظر گذراندم

افتاده ؟ یفدات شم ؟ اتفاق شدهیچ -  

او به در حاشا زد و  

ام! فقط خسته یسالم ، نه ، چه اتفاق - ... 

پا درون خانه گذاشت و من پشت سرش قدم گذاشتم و  

نجاستیا نیام -   

گفت یاو با لحن سرد و  

دمیهاش رو دم در دبله کفش -   

زدم ، چه شده بود که  خیکالمش  یمن از سرد و

شده بود خبندانی نینچنیا .... 

اتاق پراکند از جا  یکه در فضا یبا سالم بلند نیام و

دست دراز کردو جواب  انیشا یبرخاست و برا

 یکه برا انیحال خوبش زد ، شا یتو انیشا رمقیب

رفت،  نگاه   یبهداشت سیبه سرو شیهاشستن دست



شانه باال انداختم  و من دیمن چرخ یرو نیام یسوال

دانمینم یعنیکه  . 

برگشتم ،  یچا ینیبه آشپزخانه رفتم و با س من

پا  نیا نیوام دیهال رس یهم همزمان با من تو انیشا

 نیگذاشتم ، ام زیم یرا رو ینی، تا س کردیو آن پا م

 گفت

برم گهیمن د یخب ملکا کار ندار -   

کردم اعتراض  

گهیشام بمون د نیاا  ...ام -  ! 

شهینه فدات برم به مامان نگفتم دلواپس م - .. 

بهش دلواپس نشه زنمیخب زنگ م -  .. 

زد و گفت یدور انیدرهم شا یچهره یرو نگاهش   

مزاحم  گهیموقع د کی دمیزحمت نم گهینه د -

شمیم ! 

تعارف بزند که با  کینگاه کردم که او هم  انیشا به

گفت یلیم یب  



میدور هم بزن لقمه کیجان  نیخب بمون ام -  

را در دست گرفت انیدست شا نیام   

استراحت  کمی یداداش برم تو هم خسته ا گهینه د -

کارخونه میبر دی، صبح زود باز با یکن  ! 

مامان و بابا برسون یسالم برا یهر جور راحت - ... 

 یبود رسما گفت برود ، با دلخور یچطور تعارف نیا

فتم ، صورتم ر رفتیدنبال برادرم که به طرف در م

گوشم زمزمه کرد یو تو دیرا بوس  

که من گردنت گذاشتم فراموش  یفقط از زحمت -

ینکن ! 

چشمم  یبه صورتم کرد ، دست رو ینگاه مهربان و

 گذاشتم

 ...چشم داداش -

شد دیبعد پشت در ناپد یلحظات و . 

 اشیخستگ یناراحت بودم ول یلیخ انیرفتار شا از

دلم را گذاشتم  ییشاگو عقده کردمیرا هم درک م



مدت را صبر کنم تا  نیا توانستمیبعد شام ، م یبرا

 دمیشام را چ زیمردم کاسته شود، م یاز خستگ یکم

کردم شیو صدا  

شام حاضره ایب یرو خورد تییاگه چا انیشا - ! 

گرفته  یبعد با صورت یلحظات یرا نداد ول جوابم

 یرا هم از تو یرازینشسته بود ، ساالد ش زیپشت م

گذاشتم و خودم هم  زیم یو رو دمیکش رونیب خچالی

 .کنارش نشستم

جا خوش کرده و صورتم به  شیبازو یرو سرم

به  بازممهین یچشمها یطرف صورتش بود و از ال

باعث  شینگاهم دوخته شده بودکه تکان لبها شیلبها

 شد چشمانم را خوب باز کنم

- یگفت یاون موقع نکهیا  ..... 

کردم  زیزل زدو خاموش شد ، چشم ر میچشمها یتو

به عالمت سوال تکان دادم ، آب دهانش را  یوسر

بعد  د،یدندان جو ریلبش را ز یقورت داد و گوشه

داد لمیرا تحو یناقص یره جملهتعلل دوبا یکم  



بایدر مورد شک -  .... 

 گاهمیبرداشتم و از جا شیبازو یرا از رو سرم

تخت نشستم یرو شیبرخاستم ، چهارزانو روبرو  

؟ بایدر مورد شک یچ -  

لب زمزمه کرد رینگاهم نکردو ز گرید  

نیام ری....گدی.... دلش شایگفت شبید - .... 

سخت بود را به  شیراب انشیکه ب یاجمله نگذاشتم

 اتمام برساند

احساس دوطرفه است ، هر  نیداره ! ا قتیآره حق -

 !دوشون به هم دل بستن

که تا صبح بالشت من بود  ییو بازو دیپشت خواب به

چشمانش گذاشت وسکوت کرد یرا رو . 

کردم شیصدا  

ان؟یشا -  

بودم شیشاهد تکان خوردن لبها ییهاهیبعد ثان و  



- من  یعنیظلم کردم؟  باین به شکم یگیتو م یعنی

 مانع ازدواجش تا امروز بودم؟

ادامه  دیکه کش یسکوت کردم و او بعد آه درجوابش

 داد

 یگیتا صبح به حرفهات فکر کردم ، تو راست م -

توجه نکرده  بایمن خودخواه شدم ، اصال به دل شک

خودم  دیخودم وصالحد دیرو از د یبودم ، همه چ

از دل اون  ایانگار که عقل ُکلم ، ،  کردمیبرانداز م

رو از  یهمه چ نقدریدختر خبر دارم ... واقعا چرا ا

،  دمیدینگاه خودم م ... 

دوباره چاق کرد یآه  

اومده بود  نیتو هم برام سنگ یحرفها شبیتازه د -

 کی، اصال قصد قبول کردنشون رو نداشتم ، اون 

که خودم رو تو اتاق حبس کردم هم  ییساعت کذا

خواب به  شبی....تمام د یق به جانب بودم ولح

 دیذهنم چرخ یتو تو یو  فقط حرفها ومدیچشمهام ن

دیو چرخ  



نگاهم کرد دم،یچشمانش کش یرا از رو دستش  

کردم؟یخواهرم چه کار م یملکا من داشتم با زندگ -  

به سمتش رفتم یبا چشم قره ا لبخند  

!  گهید ی، خودخواه یخودخواه گمیم یوقت -

 یخواهرم ، زندگ یزندگ  ی.گیدخواه همش مخو

داداش  یزندگ یخواهرم ! حواست رو جمع کن داشت

! خب الحمدلله که سرعقل یکردیمنم داغون م

یاومد ! 

یاما صور د،یدر هم کش اخم ! 

میهنوز نگفتم که من راض - ! 

کردم شیبازو یحواله یمشت  

  بدجنس -

دیخند  

کنه تیرو اذ شیگل یآدم ماه دهیآخ حال م -  

اومدم نییتخت پا یحالت قهر از رو با  



گناهه یملکا آزار - ! 

اش گوشنوازترشدخنده یصدا نباریا  

کلمات قصارتم نیمن عاشق ا -  ! 

وپشت سرم به راه  دیپر نییسرم از تخت پادنبال و

 افتاد

،  گشتمیمن دوروبر تو م یها وقتملکا ؟ اونموقع -

بود؟ یبرخوردداداشت با من چطور  

 و ریرا ز ثشیفش برگشتم وموشکافانه نگاه خبطر به

گفتم یعاد یلیرو کردم و خ  

محترمانه و دوستانه یلیخ - ! 

باال انداخت و با خنده گفت ابرو  

 اُ هُو ! واقعا ؟ اون اسمش محترمانه ودوستانه بود؟ -

ام زدشانه یرو یبالفاصله دست و  

 یلیخ خوامیچون امروز م تیادآوریممنون از  -

ه ودوستانه باهاش برخورد کنممحترمان  



دمیکوب نیپا به زم معترض  

انیشا -  ! 

فرستاد میبرا یبوس  

بهش بگم دوروبر  خوامی! فقط م انیجان شا -

 ! خواهر من نگرده و حواسش به خواهر من نباشه

.... 

کردیرا داشت بازگو م نیام یگذشته یحرفها قایدق  

اره حالت تفکر به خودش گرفت و با انگشت اش یکم

بدجنسانه لب  یرا خاراند و دوباره با ذوق اشیشانیپ

 زد

اش رفته با کالم دوستانه ادتیاوم ! ملکا فکر کنم  -

من زده بود ها یحرکت فوق دوستانه  هم رو کی !  

سقف را هدف گرفتند شیآسمان کرد وچشمها روبه  

 نیمصبت رو شکر،چکار کردم که ا ایآقا خدا یآ -

به پشت و  نیز ی!؟ َگهیادرو به من د نیحال سنگ

نیپشت به ز یَگه  ! 



دمینال  

انیشا - ! 

اشاره کرد شیگلو به  

کرده ؟ ریجام گ نیچند ماهه هم یدونیم - ! 

کوباندم نیپا به زم وسیو ما یشاک دوباره  

جان انیشا -  ! 

گوشم  ریو ز دیو سرم را بوس دیدر آغوش کش مرا

 زمزمه کرد

 ینسبت چیه ؟ اونموقع که یجانم ، منو نشناخت -

حاال که  ومدمیباهاش نداشتم از خجالتش در ن

که  گنجهیهم نم اتلهیتو مخ گهیخواهرش قلبمه که د

 ...آزارش بدم

با آرامشم را همراه نفس راحتم فوت کردم و  لبخند

قلبش گذاشتم ، خدا  تمیضربان خوش ر یسرم را رو

سهم من  انمیبزرگ قلب شا یایدن نیرو شکر که از ا

 .شده بود



زنانه ام سوء استفاده را  یهمانجا خواستم از فن ها و

 یرا به نفع خودم تمام کنم و کم یبکنم و همه چ

 عشوه همراه تم کالمم کردم

به مامانم  یعنیحرفهات  نیحاال ا زمیعز انم،یشا -

؟ انیب بایشک یخواستگار یبگم برا  

فرق سرم کاشت  یااو از من زرنگتر بود ، بوسه اما

 ....و

را با  مینگاه کرد و موها میچشمها یتو طنتیش با

ختیاش به هم ردستان مردانه  

اوه اوه اوه ! دور برندار خانم خوشکله ! گفتم  -

رو اعالم کردم تمیتم که رضاکارش ندارم نگف ! 

 رونیونفسم را با حرص ب دمیکش میموها یرو یدست

 دادم

- که من  انیشا یبد جنس شد نقدریا یاوف ! از ک

دمینفهم  



 ییاش کردو به طرف روشوخنده یمهیضم یچشمک

 رفت

، و بعدا در  شهیم رمیمنو بده که االن د ییاول چا -

، با  میکنیمورد زمان بدجنس شدنم مفصل صحبت م

 ...ذکر مثال

تکان دادم و لبخند زدم ، اصال  یجمله اش سر از

مرد رابا  نیخنده اعماق وجودم را نوازش داد ، ا

دوست داشتم اتشیتمام خصوص   

آمد و معلوم  ابانیاز خ انیموتور شا یصدا نکهیهم

شد که از خانه دور شده ، دراتاقمان با ضرب به 

و بعد باز  دمیمت در دوصدا در آمد ، با عجله به س

که چند حس درونش غوغا  بایشک یکردنش با چهره

نگاهم  قیدق یابه پا کرده بود مواجه شدم ، لحظه

و  جانیو ه یاندلنگر یهاکرد و بعد با همان حس

با من  یکالم نکهیاسترس درون صورتش بدون ا

حرف بزند با اخم از کنارم رد شد و خود را وارد 

 . خانه کرد



 نیرفتنش را دنبال کردم ، ا ریباال دادم و مس یاشانه

چکارش شده بود گرید ! 

مبل  یکه رها کرد خود را رو ینفس صدادار با

 یرهیگ نیاز ب رها شده یانداخت و با دودستش موها

صورتش به عقب راند، دست به  یسرش  را از رو

 کمر زدم

خانم بایسالم شک کیعل -  ! 

 دایپ یبرا یتلنگر ، شتریمن که انگار ب یصدا با

 کردن خودش بود ، لب به سخن گشود

 شبید ی! راست زمیسالم عز دیملکا ببخش یوا -

از کجا سر  کدفعهی انیکه اومده بود شا نی؟ ام شدیچ

دعواتون شد؟ به خدا ُمردم از  انی؟ با شا دیرس

هم  یچشم رو قهیدق کی شبی! مگه من د یدلواپس

وسط  نیا رمیبرات بم یملکا اله یگذاشتم ! وا

از  ود؟مخالف ب انی! ملکا شا یشد یگوشت قوربون

بهم  نیداداش زورگو چکار کنم ! ملکا ام نیدست ا

 یرو بهت گفته ، طفل یچزنگ زد گفت همه



رو به تو لو دادم  یچوقته همه یلیمن خ دونستینم

 .... ، ملکا

بلند وسط حرفش  یالجرم با صدا شدیخفه م داشت

دمیپر   

بایشک -  ! 

دادم حیتوض شینگاهم کرد، آرام برا ریمتح  

بده  گناهتیاستراحت به اون زبون ب کمیخب   -

رو  اشهیبعد بق یهم بکش تا خفه نش قینفس عم کی

 ! بگو

گرفت و آرام  یقیبعد حرف من نفس عم قایدق

نشست شیسرجا  

اوردمیبقا هوا کم م یادامه یداشتم برا شیآخ -   

زدم یزیر لبخند  

کردم وگرنه خودت رو کشته  تییاهنماخوب شد ر -

یبود ... 

وگفت دیخند  



عالمه حرف و فکر  کیکه  هیچه درد بد یدونینم -

 نی، ا یبروزشون بد یتو دلت غمباد بشه و نتون

بره سر  کشهیهم که از تو دست نم انیشا

شیکاروزندگ  .... 

ادامه داد توجهیواو ب دمیگز لب  

 نیاز در ا گهید قهیکدقی انیاگه شا زتیبه جان عز -

، خودم اومده بودم وبا جارو  رفتینم رونیخونه ب

بودم کردهرونشیانداز بخاک  

گره خورده نگاهش  یو دوابرو یناراض یحالت با

هوا تکان داد یتو یو دست دیکردم، تازه نگاهم را د  

و منو  رینگ افهیق یخب بابا  تو هم ! حاال اونجور -

چه  شبیبگو د ایام آب شد ....بنگاه نکن زهره

 طونیرو از خر ش انیشا ی،تونست نیداشت یاتیعمل

نه ؟ ای یبکش نییپا   

نگاهم زل زد یتو  



!  اولش داداش خودم بوده بعد شوهر تو  یراست -

داغتر از آش به  یژست کاسه خوادیشده ، نم

، خودم به جاش هواش رو دارم یریخودت بگ .... 

و در  زمیبر شیبرا یطرف آشپزخانه رفتم تا چا به

هم گفتم نیهمان ح  

ام بسپرم بعدا که زن بذار حرفهات رو به حافظه -

کنم ادهیخودت پ یرو یداداشم شد  

بودم و حرفم به اتمام  دهیوسط آشپزخانه نرس هنوز

با عجله به طرفش  غشیج یبود که با صدا دهینرس

 برگشتم

خدا یوا - !!! 

دمیپرس ترسان  

؟ بایشد شک یچ -  

نو نشسته بود ودستانش را در هم مبل چهارزا یرو

 ....گره زده و چشمانش



و لحنش ابر  نمودیآسمان پر ستاره م کی چشمانش

کردیکمان تراوش م نیو رنگ  

 یکه تو به من بگ یاونروز ادیم یعنیملکا  یوا -

از تصورش هم قلبم رو هزار  یزن داداش ! حت

زنهیم  ! 

خارج  ینیرا به هم فشردم و بازدمم را از ب میلبها

 کردم

 یزد غیج نی! همچ دیبد دیند یدهیکوفت ، شوهرند -

اتزده شین یزیچ یعقرب یفکر کردم مار   ! 

 یرفت و من سر سهیمبل از خنده ر یرو همانطور

تکان دادم و دوباره به آشپزخانه  شیبه تاسف برا

 برگشتم

رو دیبد دیند ی دهی! شوهرند یآخ گل گفت -  ! 

، مثل  دمیخند نشیریمن پشت به او به ذوق ش و

که  یچهارده ساله شده بود ، وا یدخترک ها

کندیها چه معشق با انسان یمعجزه  ! 



 یاز ماجراو تمام آنچه  میرا خورده بود مانیچا

 حیتوض شیربط داشت را برا بایکه به شک شبید

داده بودم و او گاه ذوق زده بود و گاه با حرص 

بود دهیغر ... 

 تیرضا یبرا یادو در حال فکر به راه چاره هر

 یگوش فیضع یکه صدا میبود انیگرفتن از شا

کانتر توجه هردومون رو به خودش  یاز رو لمیموبا

بود  انیبه طرفش رفتم ، شاجلب کرد و من با عجله 

 ویهنوز طلبکار س  یصفحه گوش یکه اسمش رو

، نگاهم به  زدمیلبخند م دنشیبود و من هربار از د

 یو با ابروها دیچرخ بایطرف نگاه منتظر شک

گفتم دهیباالپر   

ان  یشا - ! 

او با دست به من اشاره زد که به برگردم  و

نمیقبلم بنش یوسرجا  

گهیم یچ مینیببزود جواب بده  ایب -  ! 



 کونینشستم وآ بایو رو به شک امیقبل یمن سر جا و

  تماس را لمس کردم

زمیسالم عز -   

را فوت کرد نفسش  

 یدیرو جواب نم تیسالم ، چرا گوش کیعل -

؟ یمردم از دلواپس  

فقط دستم بند بود ،  ؟یخدانکنه ، چرا دلواپس شد -

؟یزنگ زد یباهام داشت یکار   

 کیو سرش را نزد دیبه کنار من پر بایشک کدفعهی و

هل داد، با اخم تکانش دادم که  یسر من و کنار گوش

گوشش بدهکار نبود یگوش نکند ول  

من هر وقت کارت دارم  یعنیدستت درد نکنه  -

زنم؟یبهت زنگ م  

را دور کنم اما نشد بایتکان شانه خواستم شک با  

 شهیهم یا...دلم ، شما مرد نمونه زینه ....عز -

یمنو دار ی...هوا..  ! 



دیو راحت حرف نزدنم را فهم میصدا لرزش  

؟ یزنیحرف م ینطوریملکا ؟ چرا ا یخوب -  

 زیکه در حال حرص دادن من بود و ر بایشک به

رفتم یاچشم غره دیخندیم  

کنمیخوبم گلم دارم کار م -   

واشاره  مایو ا شیبا کج کردن چشم و ابرو بایشک

تگفت ، ها جون خود ! 

دار خودم،به خانم خونه نیآفر -  

بهت بگم خوب  خوامیم یزیچ کی... ملکا !  اوم

گمیبهت م یچ نیگوش کن بب   

بفرما زمیکنم عز یگوش م -  

کردیاز من گوش م شتریب بایدر اصل شک و  

خونه رو  یکارها یکه دار نطوریهم یگل یماه -

به سرو وضع خونه هم برس که شب  یدیانجام م

میارمهمون د  .. 



 یفرو رفت و من عصب یگوش یتو شتریب بایشک سر

بود و  شتریزورش از من ب یسرش را کنار دادم ول

هم تکان نخورد یلیم کیسرش   

هست مهمونمون ؟ یمهمون ؟ ک -  

گفت یآروم یمکث کرد وبعد با تن صدا یا لحظه  

نیمامان وبابات وام -  ! 

ا ت ششیشد و ن ینعلبک کی یاندازه بایشک یچشمها

 بناگوشش باز شد

؟ هیقدمشون رو چشم ، حاال مناسبتش چ -  

پخش شد یگوش ینفس بلندش از تو یصدا  

-  یکه واسه خواستگار یزنیحدس هم نم یعنی

؟ انیم بایشک ! 

 غیج بایشک کدفعهی انیبهت من و حرف شا انیم و

رها شد  نیزم یاز دستم به رو یکه گوش دیکش یبلند

دهانش گذاشته  یرو را شی، نگاهش که کردم دستها

وهم خجالت زده بود ،  دیخندیبود وچشمانش هم م



 یبه افسوس تکان دادم و با عجله گوش شیبرا یسر

وملکا وملکا  والو ال ی، صدا دمیقاپ نیزم یرا از رو

را پر کرد امییحجم شنوا انیگفتن شا  

جانم انیجانم شا -  ! 

بلند کرد صدا  

بود ؟ یک غیج یصدا -  

دختر خودش همه  نیورت دادم ، االن ادهانم را ق آب

، مرد پشت  کردیرا به دست خودش خراب م یچ

قبل من  دویایب رونیاز دهانم ب یخطم نگذاشت حرف

گفت یخودش لب وا کرد و با لحن مکدر  

بود؟ بایشک -  

 یتینگفتم و خودش دوباره با عصبان یچیمن باز ه و

دیکه مهارش کرده بود غر  

به  دی!باچیبگو امشب که ه!بهش ایحیب یدختره -

و  دونمیخواستگاراش برسه، اما بعد رفتنشون من م

 ... اون



دمیحرفش پر وسط  

؟یزنیحرفها رو م نیاست ا!مگه بچهانیشا -  

شد یعصب  

ها داره ذوق مرگ چرا مثل بچه ستیاگه بچه ن -

خواستگار براش اومده کی شهیم ! 

انمیشا -   

دیچیر گوشم پد اشیرا نداد فقط نفس عصب جوابم   

انیشا -   

میزنیبرو ملکا به کارات برس بعدا حرف م -   

ان؟یشا -  

را کنترل کرده بود شیصدا خشم  

برو زمیبرو عز -   

که  دادیهم گذاشتم حرف را ادامه نم یرو چشم

نشود مانیدعوا   

 باشه،چشم ...مواظب خودت باش -



 

شدم هنوز در همان  اشرهیکه قطع شد خ تماس

مانده بود،نگاه پر  یدهان باق یرو دست لیاستا

دیآرام پرس دیمرا که د یاستهزا  

گفت ؟ یچ -   

دمیدر هم کش اخم  

؟یخواستیم ینیهم -  

شد کمیقدم نزد کیترس ودلهره  با  

گفت؟ یبگو چ ستادیملکا قلبم ا یوا -  

مان را از گوش دادن به مکالمه یمن خواستم سزا و

نس شدم و کالم بدج یبکشم خالصه رونیحلقومش ب

 یدوشاخ باال یافرشته یکارتون یهاتیمثل شخص

دیسرم چرخ  

کنهیامشب رو کنسل م یخواستگار ،گفتیچیه - ! 

گفت وارچارهیو ب دیسرش کوب یرا رو دودستش  

با؟یابالفضل،بگو جون شک ای - ! 



دار ترس درچشمانش و حالت صورتش خنده نقدریا

ه درهوا ام کبودکه نتوانم خودم را کنترل کنم،خنده

به طرفم  یسرکارش گذاشتم وشاک دیمنفجر شد،فهم

مانده بود دستش به من  متریسانت کیور شد،حمله

گفتمگرانهخیرا سپر خودم کردم و توب میبرسد دستها  

ها ! من از  ینزد یزددست به من یآ یآ یآ -

عدد خواهر شوهر هستم کیاالن  نیهم ! 

الند و برخالف انتظارم مرا محکم  درآغوشش چ و

 چند ماچ آبدار مهمانش شدم

من یوا - یقوربونت تو بشم که خواهر  شوهر  ! 

کردم شیبازو یرا حواله یمشت شییایحیب نهمهیبه ا    

یکنیبگم چه شوهر شوهر م انیکوفت ، به شا -  ! 

دیخند ترقیو عم شتریاو ب و .... 

که  میبود بایبرق انداختن خانه با کمک شک گرم

تماس گرفت ، دستمال دستم را همانجا  انیدوباره شا

را به دست گرفتم،  یکانتر جا گذاشتم و گوش یرو



 نهیبود و برق آ دهیچیمشامم پ یپاکن تو شهیش یبو

 زشیداشت تم بایکه شک میزرگ روبروو ب یقد

زدچشمم را   کرد،یم  

؟ زمیجانم عز -  

مطلبش را آغاز کرد یاحرف اضافه بدون  

 انیب نکهیا یشب به جا گهیملکا بابات م نیبب -

خونشون میما ، ما بر یخونه  ..... 

وسط حرفش آمدم اریاخت یب  

؟یچ -  

نتونستم روحرف بابات حرف بزنم ، حرف  -

قبول  نیبندازم، واسه هم نیزم تونمیرو نم بزرگترم

 ....  کردم

 بایشد، شک دهیکش بایکنجکاو فر یبه چشمها نگاهم

ما  یدر خانه شیسختش نبود که مراسم خواستگار

 باشد؟

یول -  ..... 



هم  نمیمن هم پدر ام گهیبابات م گهینداره د یول -

دخترم احساس کنه  خوامینم گهی! م بایپدر شک

رو دلش باشه یغم یو تو خواستگار تنهاست   ! 

تر شد و احساس مهربانم گرم یبه بودن بابا دلم

 غرور قلبم را ماالمال کرد

 امیمنم ب دیتا ساعت پنج وشش کارهاتون رو بکن  -

!  ....فعال میافتیراه م رمیدوش بگ کی  .... 

کردیپرسان نگاهم م بایتماس راقطع کرد ، شک و  

ملکا ؟ گفتیچ -  

ُسر دادم زیم یرا رو یگوش  

 گهید ستیالزم ن میخسته شد نیبش ایب یچیه -

میرو بساب لیوسا ! 

 یتو یدلواپس یمبل خود را رها کردم ، کم یرو و

پاکن دستش  شهیمزه داده بود، دستمال و ش شیچشمها

گذاشت زیم یرو یرا کنار گوش  

؟ انی؟ نم یچ یعنی -  



نگاهش زل زدم و ابرو باال انداختم یتو  

ووچن -  ! 

دیاعصاب غر یب  

ها درست  زنمیم شتیوسط آت نیآخ ملکا هم -

 ! جواب منو بده

زدم شیپهلو یتو یاضربه  

 یمواظب رفتارت باش االن سرنوشتت تو یه -

منه یدستا  ! 

آسمان بلند  یسرش دو دستش را هم  به سو همراه

 کرد

 نیدست ا یمنو انداخت یخدا ! چرا روز ایآخ !  -

 یخواستگار نیا یمنو راه یازهتا جن نیبشر ! ا

شهیراحت نم الشینکنه خ  !  

و دست به کمرشد دهیچیابروانش درهم پ و  

لمیگفت اون داداش زن ذل یچ نمیبنال دختر بب -  ! 



اش را برجسته یدور گردنش انداختم و گونه دست

دمیمحکم بوس  

حرص نخور صورتت چروک  نقدریفدات بشم ، ا -

،  پسندتینم گهید نیاونوقت ام شهیم  

دمیاش را به جان دل خرغره چشم  

پابر جاست فقط بابام  یکپ نکن خواستگار یچیه -

مجلس  دیو با یگفته تو هم دخترش هست

اونا برگذار بشه ! بابام گفته  یتو خونه تیخواستگار

 یبیوقت گل دخترش احساس غر کیاونجا تا  میبر

 ! نکنه

فوران  آمدم و عمال اشک ییچشم وابرو شیبرا و

دیکردم ، لب گز تیرا رو شیکرده در چشمها  

حرفها رو زدن؟ نیملکا !......واقعا باباجان ا یوا -  

کردم یمصنوع اخم  

منو  یکه بابا یباباجان باباجان کرد نقدریکوفت ! ا -

یکنیتصاحب م یدار  ! .... 



دمیخط ونشان کش شیبرا  

یریحواست باشه اگه بابام رو ازم بگ یول -  .... 

گذاشتم شیبه نما شیدستم را برا یهاهپنج   

کنم یدست ها خفه ات م نیبا هم -  

کرد و من با همان دستها در  یلبخند پر بغض او

دمشیآغوش کش  .... 

 

مثبت یهایناب وانرژ یپر بود از حس ها بایشک   ! 

 مانیبودم که او و برادرش سر راه زندگ خوشحال

  ....سبز شده بودند

 یبه بهانه بایکه آمد شک انیموتور شا ی  بایز یداص

با  دانستمی، م ختیباال گر یلباس به طبقه ضیتعو

شرم دارد  انیاز نگاه شا شیهایتمام تسخ باز

که صبح کرده بود یخرابکار مخصوصا با آن  . 

 



 

 

شکار   تیآمد به ن رونیاز حمام ب چیکه حوله پ انیشا

اش به طرفش قدم برداشتم ، نم زده یعطر موها

 دهیکش شیچشمها یسرش تا رو یحوله را از رو

 شیموها یحوله رو دنیبود و با جلو و عقب کش

، گرفتیرا م اشانیسیداشت خ  

با من کرد  یبرخورد آرام دمیکه رس اشنهیبه س نهیس

 یلهیچشمانش به عقب راند ، دوت یو حوله را از رو

کنار لبش   یبرد ، لبخند غمایوبراقش دلم را به  اهیس

 سنجاق شد

کرده  نیاالن پخش زم یکنیدختر ! چکار م یه -

 ! بودمت

 یبرخوردم عمد دیفهم دیمشکوکم را که د یخنده

باال انداخت ییبوده ، ابرو  

یشد طونیباز ش یآ یآ -  !  



تکان داد یسر  

دستت دادمیشده! .... و اال حسابت رو م رید فیح -  

.... 

لبم برداشت یاز گوشه یزیر یبوسه  

- وقت خوب تا بتونم  کی یکارات رو بزار برا نیا

، باشه امیخوب از خجالتت در ب  ! 

شانه کج یپهن شد و سرم رو لبخندم  

موهات رو بزار من  قهیدق کی! فقط  یانیشا -

اگه موهات رو بو نکشم عقده به  یخشک کنم ، وا

ها مونمیدل م !  

ام را با دوانگشت ناز ودلبر ! و گونه د،یصدا خند با

دیکش  

یشیتو دل بروتر هم م یشیم طونیش یوقت -  ! 

 مشیطرف کمد رفت و سشوار را برداشت و س به

برق وصل کردو به طرفم گرفت زیرا به پر   



؟  یفقط چ دان،یم نیوا یگو نین ، اآرام جا ایب -

عیسر ! 

نشست و  نیزم یشوق به طرفش رفتم و او رو با

، اول سرم را خم کردم و  ستادمیسرش ا یمن باال

فرو بردم و از اعماق جان  شیرا درون موها امینیب

و سرش را بوسه باران کردم دمیبو کش  

نمدارت  یموها ی! چقدر من عطر شامپو تو یوا -

ادیدارم، اصال دلم حال مرو دوست  ! 

ختیرا به هم ر میرا باال آورد و موها شیاو دستها و  

شد رمونینکن د یطونیزود باش بچه ، ش -  ! 

در  یبه باز شیموها نیرا ب اشیچوب یشانه و

سشوار را مهمان سرش کردم یآوردم و گرما  

- سوال بپرسم هی  

نفوذ کرد ییاش آوابسته یلبها نیب از  

 اوم -



 میرا چون سبزه زاران که در دست نس شیموها

و تاپ دادم چیبودن پ  

 یرو جفت وجور کرد یهمه چ کدفعهی یچه جور -

انیشا  

نگاهم کرد رهیسرش را باال آود و خ یکم  

 هیقض نیمخالف سفت و سخت ا شبیتو که د -

برپا  یشب نشده مجلس خواستگار شدیچ ،... یبود

 شد

کرد را بغل شیو زانوها دیکش یقیعم نفس  

ذهنم  الیعذاب وجدان و فکر و خ یلیراستش خ -

رفتم ماجرا رو با  نیکرده بود واسه هم ریرو درگ

گذاشتم ، بابات هم در اتاقش رو بست  ونیبابات در م

 یلیباهام صحبت کرد ، خ کمی یو نشست خصوص

و با  یحرفهاش منطق نقدریاما کال ا میباهم حرف زد

چشمگفت فقط گفتم  یقدرت بود که هرچ  ! 

دمیشدم وسرش را بوس خم  



یخوب نقدریممنون که ا -  ! 

دیرا از دستم کش سشوار  

یبده به من سرم رو سوزوند -  ! 

را نکنم ،  فشیتعر شتریرا گفت تا ب نیا دمیمن فهم و

به صورتم انداخت و گفت ینگاه کج  

خان گذشتم ها  نیام یفکر نکن از جبران برا یول -

 ! ! دارم براش

کردم شیصدا  

انیشا -  ! 

گرد کرد چشم  

! بشمار سه حاضر و   یستیهنوز که حاضر ن  -

ها یآماده دم در باش  ! 

دادم یحرکت دست سالم نظام با  

 ! چشم قربان -



امشب  یکه برا ییهارفتم ، لباس رونیو از اتاق ب 

 یآماده کرده بودم را برداشتم و عزم رفتن به طبقه

کسش روز همهرا کردم ، ام بایبا شک یباال و همراه

گذاشتمیم شیتنها دیمن شده بودم نبا ...... 

 بایگشود و اول از همه شک مانیرا مامان به رو در

جدا شدن نم  را در آغوش گرفت و هر دو بعد از

چشمشان را گرفتند ریز . 

 یرو بایو شک انیبا بابا ، شا یاز احوالپرس بعد

 رهیچشمها را خ اشانیزیتم شهیها که مثل هممبل

رفتم  امیمی، جلوس کردن و من در اتاق قد کردیم

لباس انجام دادم ضیوتعو . 

 دادیرا م میهایدخترانگ ی، اتاقم بو دمیبو کش قیعم

دست نزده بود اما  ونشیبه دکوراس یا، مامان ذره

گرد و غبار نداشت لونیسیاپ کی یاتاق حت . 

کردم به هال  زیو شالم را که سر رگال آو مانتوم

و بابا در حال مکالمه با هم بودن و  انیبرگشتم ، شا

خجالت وزن  لویک لویک اشینبات یبا آن مانتو بایشک



بدجور  نیشده بود واما نبود ام ریزو سر به کردیم

، به مامان نگاه کردم زدیذوق م یتو  

کجاست؟ نیمامان پس ام -  

رسهیم گهیاالن د -  ! 

رها کرد و مرا مخاطب قرار  انیبحثش را با شا بابا

 داد

 دی! داماد با گهید باستیدخترم شک یخونه نجایا -

شیخواستگار ادیب  ! 

گل انداخت و من لبخند زدم ، بابا  بایشک یهاگونه

را کرده بود ، با ناز کنار بابا نشستم شیجافکر همه   

؟ دیگاد ، تا کجاها فکر کرد یاو ...ما - ... 

زنگ خانه حرفم را قطع کرد و من با  یصدا و

و دم  دمیرفتم و دستش را کش بایعجله به طرف شک

 گوشش پچ زدم

بشه دنتید تابیتو آشپزخانه که ب میبر ایب -  ! 



طرف آشپزخانه  مبل بلند و به یاو را از رو و

دمیکش  

یکه نگرفت ریآخ ملکا ولم کن اس -  ! 

کردم و او مظلومانه نگاهم کرد نگاهش  

گناه داره داداشت ها میبرگرد یول -  ! 

رفتم شیبرا یاغره چشم  

هالکش نباش ،  نقدریاَه حالم بهم خورد ، از حاال ا -

ها زارهیبرات طاقچه باال م  ! 

ورود  به محض یگفت ول یکج کرد وچشم یسر

از در  چکدیم رومیکه از چله ب ریمثل ت نیام

 شیبرا یزد ومن  تاسف وار سر رونیآشپزخانه ب

بارش کردم یچاریلب ر ریتکان دادم و ز . 

 

رز سرخ  گل یهادسته گل پر از غنچه کیبا  نیام

سرخ  نیکه دورادور ا دیسف یهادر وسط و غنچه

 کیا را احاطه کرده بودن ، آمده بود و ب لیبدیب



کرد ،  بایدستان لرزان شک مینگاه ممتد و خاص تقد

ه ک دانمینبودند نم انیکه ناگفته نماند که اگر بابا و شا

دیانجامیبه طول م رامتداد نگاهشان چقد نیا  ! 

 یمعمول یخواستگار کیاصول وقواعد مثل  تمام

،  دیحساس ماجرا رس یتا به نقطه رفتیم شیپ

نیتاق امدر ا بایوشک نیرفتن ام  ! 

نگاه  انیمن که تا بناگوشم باز بود و اما شا شین

رنگ عشقش را  یو گاها که عمق چشمها دیدزدیم

نگاهش سرک  یدزدکانه به پنجره یاشک دمیکاویم

 خواهدیبود که م ی، حسش حس پدر دیکشیم

مثل نگاه  قایبخت بفرستد ، دق یدخترش را به خانه

و  هربان، همانقدر مبابا در شب ازدواج من  یباران

 ! باحسرت

پدر  کیکم از  شیهابرادرانه انیهم شا انصافا

 ! نداشت

را  یسرخ بیکه وارد اتاق شدن ، س بایو شک نیام

گرفتم انیشا یاز آن را روبرو یاپوست کندم و تکه  



بخور بیس زمیبفرما عز -   

اما بغض انعکاس  زدیاش لبخند مکرد، چهره نگاهم

کردیم . 

 یو لبخندش بود که احساس کردم قرمزمح نگاهم

لک انداخته ، سرم را جلوتر  اشینیب نییخون پا

،  دمیدینگاه کردم ، بله درست م بردم وبا دقت

و به  دمیکش رونیب یجا دستمال یاز تو یدستمال

 طرفش گرفتم

یفکر کنم خون دماق کرد انیشا -  ! 

 اشینیب ریدستمال را از دستم چنگ زد و ز عیسر

 ی، دستمال که سرخ شد ، دوباره آن را جلو دیکش

طرف بلند شد و به شیگذاشت و از جا اشینیب

پا تند کرد یبهداشت سیسرو  

؟ شدیملکا چ -  

بود که با سوالش خط نگاهم که متصل به  مامان

بود را قطع کرد انیشا  



  خون دماق کرده -

شد  دهیکش شیسرو یمامان وبابا هم تا در بسته نگاه

تکان داد یسر، بابا   

شده فیکار کرده ضع وقفهیچند وقته ب نیاز بس ا -  

! 

دیچیمامان نسخه پ و  

بکن بده  شهیگوشت تو ش کهیت کیفردا براش  -

رهیبخوره جون بگ  ! 

که  یتکان دادم و به طرف راه دییبه تا یمن سر و

رفته بود رفتم انیشا . 

پشت انگشتان در زدم با  

؟ی؟ خوب انمیشا -  

را  میه در باز شد و لبخندش چشمهاهمان لحظ در

 فتح کرد

یتو بهتر -  !  



رفتم شیبرا یاغره چشم  

- ؟ هیوقت شوخ یعنیاالن   

به جلو برداشت یقدم  

؟ یخون دماق ساده دلواپس شد هیواسه  یعنی -  

کرد  تمیام گذاشت و به روبرو هداشانه یدست رو و

صورت نمدارش زل زدم و آرام لب  یتو بی، ار

 زدم

نکن ، باور کن  الیفکر و خ نهمهیملکا اجون  -

رو دوست داره بایشک نیام ! 

و آرام نجوا کرد دیام پاشبه چهره یپرمهر لبخند  

دونمیم -  

زنگ خانه آمد به  یکه صدا میبودننشسته  هنوز

مینگاه کرد گریهمد  

؟ دیبود یمنتظر کس -  

رفت فنیبلند شد و به طرف آ شیاز جا مامان  



  نه -

را برداشت فنیآ یگوش و   

دییبفرما - ... 

 شما ؟ -

باال نیایب -  ... 

به ما نگاه کرد ریمتح و  

بود مامان ؟ یک -  

گفت  شدیاش خوب معلوم نمزن بود ، چهره هی -

ی، ول ن  یمهمون ام ..... 

رفتم کشیبلند شدم و نزد میجا از  

؟ یچ ی؟ ول نیمهمون ام -   

نگاهم کرد و در حال فکر لب زد مات  

آشنا بود یلیصداش خ -  

مامان  یزنگ در واحد زده شد ، دست از شانه و

برداشتم و به طرف در رفتم ، در را که باز کردم ، 



نقش بست ،  دگانمید یروبرو بایفر شیپرآرا یچهره

 قهینگاهش کردم و چند دق ریبا دهان باز از تح

 کردیچه م نجایاو ا امدیماندم ، نفسم باال ن حرکتیب

یشب نیچن یآن هم تو  ! 

 یتلخ تو یخاطره کینحسش که مثل  یصدا

دیچیفضا پ یذهنم ضبط شده بود تو یگانیبا   

تو امیب یدعوتم کن یخوایسالم دختر خاله نم -  ! 

کرد ، دو دستم را با  دارمیاز خواب غفلت ب گاران

پرنفرتم را از  یو صدا دمیکوب اشنهیضرب به س

 حنجره ام آزاد کردم

 یکنیچه کار م نجایآشغال ! تو ا یگمشو عوض -

 کثافت! ؟

خودش را به دم در رساند و با  مهیهم سراس مامان

را ادا کرد که  یگرد شده حروف نامفهوم یچشمها

دادیم لیرا تشک بایفر یدرجمع کلمه  ... 

از رو نرفت ، او  یبه عقب پرت شد ول یکم بایفر

من فرود آورد و در  ینهیبه تخت س یاهم ضربه



 نیکه من تعادلم را از دست داده بودم  و از ب یحال

هال سوت بلند  یمن و مامان  مبهوت رد شد و تو

دیکش ییوباال  

 ! اوه همه اقوام جمعن -

بودند و  ستادهیا انیرد شدم ، بابا و شا عجله از در با

شده بود ، با  یو ناباور رتیصورتشان مرکز ح

 شیقابل باور به طرفش رفتم و بازو ریغ یتیعصبان

دمیرا کش  

چه  نجایجونت ا نیهمون آبت شیگفتم برو گمشو پ -

فیکث یدختره یکنیم یغلط  ! 

به  شیهادندان ریرا ز یاو خونسرد بود وآدامس اما

کردیوآن طرف پرتاب م طرفنیا  

نمیاومدم شوهرم رو بب زمیعز -   

تمام  راییایحیاش را بجوم ، بخرخره خواستیم دلم

 کرده بود



شوهر ؟ههه ! کدوم شوهر طالقت داد رفت  -

کارشیپ  ! 

وگرنه  رونیملکا پاتو از تو کفش من بکش ب یه -

ینیبیبد م  ! 

دن کردم و درحال جمع کر یزیتمسخرآم یخنده

باز  نیکلمات بودم تا جوابش را بدهم که در اتاق ام

چشم دوخت ،  بایدرشت به فر یبا چشمها نیشد و ام

 نیصورتش برافروخت و نفسش سخت وسنگ یبه آن

 شیو صدا زدیم اشیشانیپ یدم وبازدم شد ، رگها

بود نهیک یانگار پر از دوده  

؟ یکنیما چکار م یحرومزاده تو خونه یتو -  

 یتو نیافتاد که پشت سر ام باینگاهم به شکمن  و

آن رنگ از  کیچارچوب در قرار گرفته بود به 

گاهش شد  هیو اهن چارچوب در تک دیرخسارش پر

نگاه مستاصلش  یرا تو شیاهایآن مرگ رو کی، 

دمید . 



 یناخن رو دنیکه مثل کش بایفر ینکره یصدا و

دیقلبم خط کش یرو  شه،یش  

؟ یفراموشم کرد یزود نیا جان منم زنت به نیام -  

کرد  یبرداشت و سع نیرا به سمت ام شیقدمها و

قدم  کی نی، که ام ندازدیب نیخودش را در آغوش ام

اش را به عقب برداشت او را به عقب هل دادو نقشه

باینقش بر آب کرد و اما شک  ! 

 شیپاها ریکنه ز هیتک وارینتوانست به د یحت گرید

رد، صورتش رنگ سر خو نیزم یسست شد و رو

 صورت اموات شده بود

دیشده اش غر دیکل یدندانها نیاز ب نیام  

و  ریتا قلم پاهات  رو خورد نکردم راهت رو بگ -

خائن  یآدمها یخونه جا نیخونه برو ، ا نیاز ا

ستیوپست ن ! 

ختیر عشوه  

جان نیآخه ام -  .... 



از حد تحمل  شیکه صدا ی، داد دیداد کش نیام

دخارج بو ییشنوا  

،   فینحصت رو ببر آشغال کث یخفه شو ! صدا -

 یدلت رو زده باز اومد نیگشتن و حال کردن با آبت

 رتیهنوز غ نیکثافت ام ی! کور خوند نیام یجا

نجس تو  ختیدوست نداره چشمش به ر یداره و حت

فتهیب  ! 

 دیکش رونیب فشیاش را از کبا حرص شناسنامه بایفر

گرفت نیصورت ام یو ورقش زد و روبرو  

منه یدوم شناسنامه یهنوز اسمت تو صفحه یول -  ! 

 یچشمها یو جلو دیشناسنامه را از دستش قاپ نیام

مون تکه تکه اش کرد و پوزخند صدادارش همه

 سرآمد پاسخش شد

طالق  یمهر گنده کیثبت احوال برات  یاگه بر -

 یفیزن کث کیکه من مال  یتا بفهم زننیروش م

ات شناسنامه یهاکهیت یلبته اگه بتون، ا ستمیمثل تو ن

یرو به هم چسب بزن  ! 



افتاد  بایشک یدهیمن نگاهم به صورت رنگ پر و

، قدم که تند کردم  شدیانگار داشت قبض روح م

کرد و قبل من خودش را به  ییمقصدم را شناسا نیام

را  شیزانو زد ودستها شیپا یرساند جلو بایشک

 بایصورت شکستون بدنش کرد و سرش را به 

کینزد ... 

؟! به خدا! به مرگ  دهی!؟ چرا رنگت پر بایشک -

خودم! به جون خودت! دوستش ندارم ، برام به 

ارزن هم ارزش نداره ! من فقط عشق  کی یاندازه

خوامی، من فقط تو رو م دمیتو د یرو تو چشمها  ! 

اش بود ، چهره دهیرس بایبه شک یک انیشا دانمینم

 یشده بود ، دست رو ریاهرکش پانگار از غم خو

فهماند که  نیگذاشت و با نگاهش به ام نیام یشانه

 شیبازو ریدور شود و خودش دست ز بایاز شک

کندش نیگرفت و از زم  .... 

را بنا کرده بود دشیتهد یدوباره طبل تو خال بایفر  

- نیآقا ام ینیبیبدون بد م یول رمیباشه م !  



دیجمع چرخ نینگاهش ب و   

دیو نگاه کن دینیبش دینیبیتون بد ماصال همه -  

مامان توجهم را به سمتش جلب کرد ، کنار  یصدا و

 یوا یادر دستش بود ،  یآب وانیبابا نشسته بود و ل

بودم ، حال بابا بد شده بود  دهیمن چرا از آن موقع ند

کردیم شیو مامان مداوا .... 

صبر کن قهیدق کی بایفر - ! 

متوقف و رو به طرف مامان گرداند ، مامان با  بایفر

چند قدم خودش را به او رساندو ناگهان دستش را 

فرود  بایفر یگونه یرو یباال برد وبا چنان ضرب

من از ترس بسته شد ، برق از  یشمهاآورد که چ

میشد رهیو ما همه متعجب به آنها خ دیپر شیچشمها  

بردار و برو و  نجایرو از ا فتیذات پست وکث -

خدا اگه  ینشه ! به خداوند داتیطرفها پ نیا گهید

ما رد بشه با  وارید یهم از رو تونهیهمسا یگربه

و اون ، چه برسه به تو  کنمیاش مدستام خفه نیهم

؟ یدینجست ، فهم لیفک و فام  



 یتازه درد صورتش را متوجه شد ، دست رو بایفر

بود گذاشت اش خوردهکه از خاله یارد ضربه

محکم و  یوچشمانش پرآب شد و با بغض و قدمها

رفت و مامان پشت  رونیپرشتاب از در خانه ب

 هیسرش در را با صدا به هم کوفت و به در بسته تک

 رهدوباره درهم و برهم شده بود ، دوبازده ، اوضاع 

چنبره زده بود و آواز شوم  مانیغم لب بام زندگ

خواندیم  .... 

 

 یبا صدا انیکه شا میدر بهت همان صحنه بود هنوز

لب زد یادورگه  

رو بردار خودتم حاضر  بایشک فیملکا کت من وک -

میشو بر  .... 

برگشت و برادرم  انیبه طرف شا نیمن وام نگاه

لتمسانه با او چشم در چشم شدم  

 چیه بای؟ به خدا فر یبر یخوایکجا م انیشا -

به من نداره یربط ! 



زده بود ،  هیاش تکبه شانه بایکه شک یدر حال انیشا

گفت نیبه ام یبدون نگاه  

بهتره میبر - ! 

عاشقش  یهالهیشد ، آن ت انیشا ینهیبه س نهیس نیام

فقط  شیلبهااما  سرودیعاشقانه م یترانه  یکل

 خواهش کرد

میبمون حرف بزن کنمیخواهش م انیشا -  ! 

را هدف گرفته بود نینگاهش زم انیشا  

تر االن حال موقع مناسب هی یبزارش برا -

ستیخوب ن چکدوممونیه  ! 

دوباره لب به التماس باز کرد نیام  

خوب بشه ،  نجایبزار حالمون ه انیشا - .... 

کرد بایکش رنگیبه صورت ب ینگاه مین و   

دینر کنمیخواهش م - ! 

نداره یا دهیباور کن بودن االنمون فا نیام -   



 ....آخه -

صدا بلند کرد بابا  

 هی یبزار برا گهیدرست م انیجان  ! شا نیام -

 تیکه حالمون عوض شده باشه! االن موقع یوقت

ستین یخواستگار یصحبت درباره یبرا یمناسب  ! 

 نهیشت با دست طرف چپ سکه به بابا افتاد دا نگاهم

جو خراب  نیو ا بای، آمدن فر دادیاش را مالش م

به سمتش  میهادوباره قلبش را آزرده کرده بود ، قدم

بر عکس من بغض کرد و به  نیتاب برداشت و ام

کرد هیپشت سرش تک وارید  

؟ یبابا جون خوب -  

زد یپر درد یخنده   

اشآره دخترم ، برو حاضر شو همراه شوهرت ب -  

 ی، چهره یبرگشت ، مامان با صورت اشک نگاهم

دیبوس یرا م بایشک نیغمگ . 

کردیگله م نیام  



به درگاهت مرتکب شدم  یمگه من چه گناه ایخدا -

 شهیبرداشته نم میزندگ یآشغال از رو نیا هیکه نحس

 ؟

درد من هم بود ،  نیهم گذاشتم درد ام یرو پلک

 یهاخرابه نیهم نبود ، هنوز تازه از ب یدرد کم

که دوباره وجود  زدیداشت جوانه م شیزندگ

، جان  روحش را زخم زد بایفر رانگریو  ! 

بایشک و  !...... 

 دهییبان دم کردم و فندق ساگل گاوز میدیکه رس خانه

 یروبرو زیم یونبات را به آن اضافه کردم و رو

گذاشتم بایشک . 

چشم  یفرض یاخودش جمع شده بود و به نقطه یتو

بند  کیتا االن  دنیاز زمان رس انیو شا دوخته بود

رفته و برگشته بود یعصب یهاتمام اتاق را با قدم . 

به حرکت در آمد نشانیب نگاهم  

کی نیبش ایجان ب نایشا -   



 ی! دارزمیعز یآروم بش کمیزبون بخور  گاوگل

یندازیخودت رو از پا م  ... 

شد، کتش را  بمیو نگاه پرغضبش نص ستادیجا ا در

 بایمبل پرتاب کرد و تقر یاز تنش کند و محکم رو

دیداد کش  

خواهرم رو به  خوادیدلم نم گمیبهتون م یوقت -

 ی! حاال ه زهاشهیچنیمرد زندار بدم واسه هم کی

من خودخواهم و  دیبگ یدل به دل هم دادن و ه دیبگ

ستمیبه فکر دل خواهرم ن  ! 

باز شد و با  یفرض یاز ان نقطه باینگاه شک کوک

 شیصدا ریگره خورد و من متح انیبه شا یناباور

 کردم

انیشا -  ! 

دیغر  

؟ گمیمگه دروغ م ؟یچ انیشا -  

ته بود لب جنباندکه از رنج گرف ییبا صدا بایشک  



 یعنی؟  ینیبیداداش تو فقط من و درد منو م یعنی -

؟ شکسته شدن  یدیمرد رو ند کیتو داغون شدن 

من واسه حال  ی؟ فکر کرد یدیاش رو نددوباره

من چرا  یدونیغم بغل کردم ؟ م یخودم زانو

 ینیکه تازه داشت چ یشکستم ؟ من واسه مرد

دل  ینه واسه، شکستم ،   خوردیوجودش بند م

 .... ! خودم

 دهیاش صف کشگونه یرج به رج رو شیهااشک

گرفت یبودند ، نفس  

 نیمدل مرام داشتن ، ا نی، ا یمدل عاشق نیمن ا -

 ادی یاز ک یدونیرو خوردن رو م گرانید یغصه

  گرفتم ؟

گرفت انیاشاره به طرف شا انگشت  

از تو داداش ، از تو ! تو به من درس محبت و  -

!  نگو که  یبار آورد ینجوری، تو منو ا یشت دادگذ

! نگو یزنیم ماتتیتعل یهمه ریز یحاال خودت دار



پاس  تونهیواحد درس رو نم نیکه استادم خودش ا

 ! کنه

باشد ،  نیحد عاشق ام نیتا ا بایشک کردمینم فکر

ذهنم را  بایهر چه فر ماندیها مبه افسانه شیحرفها

از  ییبایساختار ز باید ، شکخراب کرده بو تیاز زن

دیبه نقش کش میاهایرو یزن عاشق تو کی  . 

برخورد کرده  تیسخت واقع واریانگار با د انیشا

کش آورد ، نفسش را با  نییرو به پا شیهاباشد، شانه

مبل فرو افتاد ، دستانش  یصدا فوت کرد و رو

به مهر سکوت  شیو لبها دیکاو شیموها نیب یعصب

و حاال  ختهیهم آرام اشک ر بایشکقفل شد ، من و 

میلب بسته بود  . 

اش را هم زدم وبه دستش دادمجوشانده وانیل  

یآروم بش کمیبخور گل نازم ،  -  ! 

پاسخ  ینگاه نگرانم را با لبخند پر مهر و کم جان و

 .داد



را به دست  وانیبود ، ل انمیسهم شا یبعد وانیل و

 شیوگرفتم و به طرفش قدم برداشتم درست روبر

 توقف کردم

جان ؟ انیشا -  

حالش  دنیسرخش به طرفم بلند شد ، دلم از د نگاه

به حرکت درآوردم وانیل یشد، قاشق را تو قیرق  

یشد یامروز عصب یلیبخور فدات شم ، خ ریبگ -  ! 

که آرامش  یبا لحن ردیرا بگ وانیل نکهیاو قبل از ا و

بود ، گفت افتهی  

؟ یخودت خورد -  

خواهر و برادر از  نیقلب ا شکیب کش آمد ، لبخندم

یناب بود ، پر از عشق و مهربان یجنس طال  ! 

آن بود اشاره  یرو ینیکه س یزیچشم به طرف م با

 کردم

 رمی، شما بخور منم االن م ختمیواسه خودم هم ر -

خورمیم  ... 



از  یتا کم ستادمیرا به دستش دادم وا وانیل و

وباره نگاهش به را مزه مزه کرد و د وانیل اتیمحتو

 سمت من رد گرفت

گهیبرو تو هم بخور د -  ! 

شدم ریام جاگ یقبل یگفتم و سر جا یچشم  

 یو من دم دیبخشیدستانم گرما م نیب وانیل یبدنه

 دمیآرامشبخش سر کش  عیما نیاز ا یاگرفتم وجرعه

را  شانینگاه کردم تا تمام دارو زمیدوعز وانیو به ل

 .بخورند

ام را تا آخر شد من هم جوشانده یخالها که آن وانیل

گذاشتم بایشک وانیرا کنار ل وانیو ل دمینوش . 

حجم  کردندیدرد م مینبود ، استخوانها یخوب روز

که تحمل کرده بودند در توانشان نبود ، انگار  یفشار

مشت ولگدشان قرار داده و  ریچند نفر با هم مرا ز

را بستم و  میرا نرم کرده بودند،  چشمها میاستخوانها

 دریسکون بگ یکم دیکردم تا شا هیمبل تک یبه پشت

امفکر و روح خسته  ! 



 یبدنم نشده بود که صدا قیتزر یهنوز آرامش اما

سر  انی، شا میمجبورم کرد چشم بگشا یعق زدن

بود ، با شتاب به طرف  ستادهیا باینبود و شک شیجا

در زدن گشودم ،  یو در را ب  دمیدو ییدر دستشو

بود که حالش به هم خورده بود و داشت آنجا  انیشا

شستیرا با فشار آب م  

،  دادندیکم آورده بودند و خونم را انتقال نم میهارگ

 لیتحل یرا ربوده بود ، با صدا میروهایضعف ،  ن

کردم شیصدا یارفته  

! چکارت شده تو ؟ انیشا -  

دیبود ، اخم در هم کش دهیپر رنگش  

رو بشورم  نجای؟ برو ، ا یکنیار مچک نجایا  ! تو ا -

امیم   

قدم برداشتن نداشت یبرا یرمق گرید میمن پاها یول   

خودم بعدا  ستیحالت خوب ن رونیب ایولش کن ب -

شورمیم   



گرفت شیپاها یاو آب را رو و   

برو تموم شد اومدم گمیبهت م -   

هم به  بایپخش شدم ، شک نیزم یمن همانجا رو و

 ینداشت ول ی، او هم حال بهتر بود دهیکنارم رس

و نگاهش غم وغصه  دادیمرا مالش م یشانه ها

زدیهوار م ... 

آمد و در را پشت سرش بست رونیب انیشا   

 ملکا ؟ -

شده بود  دیسف شیتا صورتش باال رفت ، لبها نگاهم

 ی، اشک از چشمه زدیدو دو م شیو چشمها

وار کلمات را ادا کردم چارهیو ب دیچشمانم جوش  

خودم رو  ادیسرت ب ییخدا  اگه بال یبه خداوند -

وقُد قُد کن تا هر دومون رو  نیبش ی، حاال ه کشمیم

یبه کشتن بد   !  

ام گذاشت و چانه ریو دستش را ززانو زد  میروبرو

شد رهیخ میدر چشمها  



-  ییاز تو ؟ چه بال یهیچه رنگ و رو نیملکا؟ ا

؟ خودت تا حاال حالت به هم  ادیسرم ب خوادیم

  نخورده ؟

را گرفت میبازو ریکرد و ز ینچ   

واقعا  یکیهم که از تو بدتره ، خدانکنه  یکیاون  -

دادن راسته  هیروح یبشه به جا ضیها مرشما یجلو

نشیکنیقبر م یراه  ! 

دمیهم همراه من برخاست و من با بغض غر بایشک  

ریزبونت رو گاز بگ -   

  دور از جونت داداش -

ستادیآشپزخانه ا یجلو  

 کی دیبه دست وصورتتون بزن یآب کی نیبر -

میبخور دیاریهم ب یزیچ  . 

عمال خودش  یبه غذا درست کردن کرد ول بیترغ

از استرس و  دانمینخورد ، نم رشتیچند قاشق ب

از  ایشده  رشیبانگیاحواالت گر نیا ادیز یغصه



، هر چه که  ختهیاش به هم رمعده ییکار و بد غذا

دکتر برود تا  تیزیو کیمجبورش کنم که  دیهست با

راحت شود المانیاز سالمتش خ ... 

 

هم تمام شد اصال  یبود که به سخت یسخت روز

دوش  یلدشان وزنشان روروزها از بدو تو یبعض

و آن روز منحوس هم از همان  کندیم ینیانسان سنگ

 .روزها بود

 

 نیروز بعد از آن اتفاق تلخ بود که تماس  ام چند

 نگیس یرا تو فیکث یرا لرزاند ، ظرفها امیگوش

رفتم امیرها کردم و به طرف گوش  

تکان  میبابغض لبها نیبودن ام نیگمان غمگ با

 خوردند

داداشسالم  -   



او گوشم را  یپر از انرژ یدر کمال تعجب صدا و

 نوازش داد

خودم کهیکوچ یسالم آبج -  

تعجب گفتم با  

؟ صدات که الحمدلله غم  یداداش ، خوب رهیخ -

 نداره

همراه با ذوق گفت یبلند یبا تن صدا یگوش یتو  

 یکنیرو گرفتن ، باور م نیو آبت بایملکا ! فر -

گرفتشون  یاده باشه ؟ اونم کبه بند افت میدشمن زندگ

اون ور آب  دمیگرفتشون ! هنوز نفهم نترپلیا  سیپل

،  رانیاومده بودن ا نیواسه هم یزدن ول یچه گند

رو  شونییاز آشناها خبر داد دوتا یکیامروز بهم 

،   ستین رانیتو ا شونمحاکمه یگرفتن ، ملکا حت

بندازه یکه عرب ن ییجا برنشونیم  ! 

به من هم منتقل شد و از اعماق  شیاصد یوشاد ذوق

نبود دیخوشا یلیکه جوابش خ دمیکش یغیوجودم ج  



کوفت ! گوشم کر شد ! ذوق زدنشون هم مثل  -

ستین زادیآدم   

، بعد از آن شب شغال  دمیخندیم پروایمن ب و

میداشت یذوق وشاد نیبه ا اجیاحت . 

- ؟ یگفت بایبه شک  

ام گفتدر پاسخ گفتن تعلل کرد و بعد آر یکم  

ات اول به اون گفتمبا اجازه -   

نیجلف وسبک تونییدوتا ادیاَه بدم م -  ! 

دیاو از طنز کالمم با صدا خند و ... 

بود که  دهیبه اتمام نرس نمیام یخنده یصدا هنوز

 غیاز پشت در آمد ، ج بایو ذوق شک غیج یصدا

دیکوبیو به در م کردیونامم را صدا م دیکشیم  

دمیغر یگوش یتو  

 یدختره نیبرو برم در رو باز کنم که االن ا نیام -

شکنهیجلف  در اتاقمون رو م   



گفت شینهفته در صدا یبا شاد نیام  

باست؟یشک -  

مرگ راه انداخته یآره ! سمفونآره ،  -  .... 

به طرف در بود نگاهم  

از چارچوب   شکنهیاالن در رو م زمیمن رفتم عز -

تو ادیدر م  .... 

 یباغها یرفت و من دلم به رو سهیاز خنده ر نیام

باز شد یشاد   

 ریاخ یاتفاقات روزها ی، غم و تلخ نیخبر ام یشاد

عجله به  و برده بود ، با قطع تماس با را شسته

اش در بشکند وحنجره نکهیطرف در رفتم و قبل از ا

 یرا در قفل چرخاندم ودر را به رو دیپاره شود کل

 .عشق برادرم گشودم

ام را نوازش هم چهره یزییدر را باز کردم باد پا تا

صورتش گل انداخته بود  ادیداد ، از تحرک ز

، ناگهان و بدون  دیخندیصورتش م یاجزا یوهمه



گوشم  یو با ذوق تو دیه گردنم را سفت چسبمقدم

گوشم را  یبود پرده وحلزون کیکه نزد دیکش یغیج

ببرد نیاز ب  . 

 !ملکا ! خدا جواب دعاهام رو داد -

شدمیدور گردنم خفه م شیاز فشار دستها داشتم   

 سیپل یاون دختر نحسه رو گرفتن ! اونم ک یوا -

نترپلیا  ! 

 یود ، دست روزده ب یرا کپ نیکلمات ام یبعض

حصار دستانش  نیکردم از ب یدستانش گذاشتم و سع

برسم یبه آزاد  

! ولم کن ! خفه شدم ! خودم خبر دارم بایشک -  ! 

چشمانم زل زد  یدستانش ول شد وبا بهت تو ناگهان

افتاده گفت یو با لب ولوچه  

بهت گفت؟ نیام -  

گفتم اوردیکه حرصش را در ب یلبخند با  

 اوهوم -



کوباند نیپا به زم یدبستان یبچه ها دختر مثل  

من بهش گفتم بهت نگه تا خودم بهت بگم یول - ! 

دادم یوتاب چیچشمام پ به   

 لیشکر داداشم انگار اونقدرها هم زن ذل یخب اله -

 !نشده

ام مواجه شدمبه شانه بایبا برخورد دست شک و  

 بدجنس -

گوشم آرام و  ریشدم و ز دهیو در آغوشش کش گفت

نه پچ زدخواهرا  

 یچه استرس یدونیملکا خدا رو شکر ، نم یوا -

کردمیتحمل م  

به صبر و مهرش بدم ،  توانستمیکه م یتنها پاداش و

بود شیبایز یبوسه باران کردن موها  

 یشما ندارم ول یبا حرفها یبابا جان من مشکل -

واسه بعد تموم  دیتقاضا دارم که عقد رو بنداز کی

بایشدن دانشگاه شک  ! 



حرفها رو در جواب بابا که نظر آخرش  نیا انیشا

 بایو شک نیام یهاگفته بود و شانه خواستیرو م

به صورت  یکش آمد، بابا نگاه نییرو به پا

کرد انیشان کرد و رو به شاگرفته  

درسش رو بخونه تونهیخب پسرم بعد عقد هم م -  ! 

دستش را به طرف من نشانه رفت انیشا  

 نیمثل ملکا ؟ زبونم مو درآورده از بس گفتم ا -

را بره بخونه و مدرکش  اشموندهیدو ترم باق یکی

کو گوش شنوا ی! ول رهیرو بگ  ! 

را جمع کردم میلبها  

- ؟ یزنیب منو چرا مثال ما  ! خ  

چشم  انیپر عشق شا یو من به چشمها دنیخند همه

گفت و نگاه هرپنج  یابا اجازه نیدوختم که ام

 نفرمان را به سمت خود سوق داد

قبوله انی.. آقا شاباشه.. -  ! ...  



وسط  جانزدهیرنگ غم گرفت و ه باینگاه شک وفقط

دیپر نیحرف ام  

درسم رو بخونم یطیشراتو هر  تونمیمن م یول -  

مان را خنده  میکه کرد ی، تنهاکار بایجواب شک در

با حرص نگاهش کرد ، انیو شا میدیبلع  

کرد  به صبر  بایکه به شک ییبایبا نگاه ز برادرم

دعوتش کردو رو به طرف مرد کنار دست من با 

 متانت گفت

هم  ایفقط .....من بدونم جوابتون مثبته تا آخر دن -

نمکیصبر م  ! 

معلومه مثبته ! رو حرف  گهیجوابمون که د -

 یبه خاطر صالح زندگ نمیا ارمیباباجان من حرف نم

خودتون گفتم یندهیو آ .... 

مبل بلند شد و به  یاز رو یدلخور یبا کم بایشک و

هم بالفور از  نیاش رفت و امخانه یطرف آشپزخانه

 جا برخواست



 !برم کمکش کنم -

 یتو انهینداخت و من موزا ریسر به ز انیشا و

عاشقش زل زدم و او کالفه از نگاه  یهامردمک

 میداد و با چشم برا رونیب ینیممتدم نفسش را از ب

گذشت تا  یاقهیرفت ، چند دق دویخط و نشان کش

نگاهش پر  یبرگشت ، دلخور یچا ینیبا س بایشک

 را ینیریپشت سرش آمد و ظرف ش نیزده بود و ام

گذاشت زیوسط م .... 

بود و عطر  ختهیبا طعم عشق درآم شیچا طعم

دادیم یو شور زندگ یدواریام .... 

 

زبان به  بایشک یخانه یآشپزخانه یتو مامان

و  ستمیبازخواستم گشوده بود که چرا به فکر بچه ن

زده بود  هیتک خچالیهم کنار دست مامان به  انیشا

از عشق  بچه با مامان هم نوا شده بود و انگار سر 

رد دلش باز شده بودد  .... 



رو ادامه بدهم و با وجود  لمیقصد داشتم تحص واقعا

امر مهم هم  نیفکر کردن به ا یبچه اصال حت کی

قابل قبول بود ریغ  .... 

نکرد و  یرا بازگو کردم و مامان را اصال راض تمین

به عالمت  ییهم از خدا خواسته چشم وابرو انیشا

آمد میبخور" ! برا ی"خورد .... 

دار شدن ما چه بود به بچه نیمجلس وصل ام اصال

هر جا  میمستق ریداشت ، مامان چند دفعه غ یربط

امشب قشنگ  یهشدار داده بود ول آوردیم رمیکه گ

ختیآردم را الک کرد و  الکم را هم آو  .... 

 انیشا یاز چشمان پر خنده طنتیو ش شرارت

ختیریم  ! 

  ! نه 

کردیفوران م کوه آتشفشان یهاگدازه مثل .... 

با  شناختمی، خودم را م رفتمیبار نم ریمن ز یول

سکان امور از دستم در  امیبه زندگ انیورود شا



بود تا به اندک  دهیمدت طول کش نهمهیرفته بود و ا

 کیبرسم ، حاال باز  لیادامه تحص یبرا یآرامش

و باز من را اَندر  دیایباز ب انیموجود از تبار شا

ود و پدرش معلق نگه دارد؟احواالت خ  ... 

آمدن نسل آفتاب نبود ،  یبرا یهنوز موقع مناسب نه

را  شیکارها یبشوم که همه یدوست ندارم مادر

رها کرده مهین .... 

 نیزم یرو میکه داشت یااز شب پر حادثه خسته

شده  رهیخ انیبودم و به نماز خواندن شا دهیدراز کش

آشپزخانه ول  در اصل فکرم در همان یبودم ول

بودم که  یشاک میاز مرد روبرو یو حساب گشتیم

از من دل به دل مامان داده بود  تیحما یچرا به جا

شودمامان کشدار  یهاخیو گذاشته بود توب .... 

شانه به  ینمازش را که داد ، سرش از رو سالم

 طرف من برگرداند

؟ یتو فکر یگل یماه هیچ -  

ختمیر میداص یتو یکردم و دلخور زیر چشم  



یچیه -  ! 

دیخند   

سر به تنم نباشه خوادیدلت م یعنی یچیه - ! 

هم فشار دادم یرو لب  

 خدا نکنه -

جا برخاست از   

ام رو بخونم بعدش گهیبذار نماز د - ..... 

نگاهم کرد طنتیش با  

ارمیمفصل از دلت در م -   

که از  یاحالت قهرم حفظ شود و خنده خواستمیم

 ی، برا ندیوم آورده بود را نبهج میحرفش به لبها

نگاهش کردم یو با اخم مصنوع دمیلب گز نیهم . 

هی! کاف ی، شما همون نمازت رو بخون خوادینم -  ... 

 یو با احساس ، مثل شکوفه دادن گلها قیعم دیخند

یبهار  !  



در  یحت گذاردیکه نم باستیز شیهاآنقدر خنده یلعنت

بماند یاز رفتارش باق یدلخور یدلم ذره ا . 

ارمیمفصل از دلت در ب ادیچقدر هم بدت م -  ... 

را به آب داده بودم ،  امیبند دلدادگ زدمیحرف م اگر

قامت ببندد، اما در کمال تعجب  دیشا دمینگاه دزد

به طرف من کشاند و  نیزم یجانمازش را رو دمید

و  ستادیرو به من ا ستدیروبه قبله با نکهیا یبه جا

گوشش باال برد دستانش را تا کنار . 

ام را به صورت مهربانش دوختمگشاد شده چشمان  

؟ قبله اون طرفه یشد ونهی؟ د یکنیچکار م -  ! 

همراه بود  اشرهیتعلل که با نگاه خ یاو پس از کم و

گفت یجد  

گل  کیام رو به تو نماز بخونم ، قبله خوامیم -

 ! سرخ

گل  کیام رو به تو نماز بخونم ، قبله خوامیم -

 ! سرخ



 یرهیداشت کلمات را در دا ادیبشر که  نیبود ا که

و عمق  ییشنوا یتو یلغات به رقص درآورد و بزم

 ! دلم برپا کند

دوستش دارم تینهایکه ب کنمیماقرار  دوباره ! 

 یبرخاستم و رو نیزم یاو قامت بست ، از رو و

، دست دور گردنش انداختم و  ستادمیپا ا یپنجه

 صورت غرق لبخندش را بوسه باران کردم

!حاال درست اریباشه ، قبول ، بعد نماز از دلم در ب -

رو تینمازت قالب نیکن ا  ! 

و در آغوش کشاندم بلندم کرد  نیزم یاز رو ناگهان

محل تپش قلبش  یهوا دورم داد، سرم را رو یو تو

را به گوشم چسباند شیفشار دادم و او لبها  

یگل ی! ماه یگل یماه -  !  

تو خونه   یباهات قهرم!  وقت یگل یبهم نگو ماه -

ادامه درسم  خوامیم نکهیاز ا میکنیبا هم صحبت م



 یا جلوام یکنیم قمیو تشو یرو ول نکنم خوشحال

یمامان همش بچه بچه کرد  !  

کرد یشرویپ میموها نیتا ب سرش  

خب از عقدمون تا االن چند تا ترم رد شده و تو  -

! یکردن مدرکت نکرد لیتکم یبرا یهنوز تالش

یکنیهمش امروز و فردا م ... 

ناز کردم شیرا کج کردم ومظلومانه برا سرم  

نم ، نک یتنبل گهید دمیزور نگو ! قول م انیشا -

بشه لیدار شدن درسم تکمفقط بذار قبل بچه  ! 

دیآغوشش را سفت کرد و چشمانم را بوس یحلقه  

 نیدل از من نبر  ! خودت بگو با ا یگل یماه -

 یگل یماه کی نکهیاز ا تونمیم یچطور هاتیدلبر

مثل تو داشته باشم ، بگذرم گهید  ! 

و با اخم نگاهش کردم کج  

یاریب بیغبرام ر یخوایپس بگو م -  ! 



را که هنوز  یابودن بچه یهاتجسم کرد لحظه انگار

، بلند و  دیبر سر آمدنش اختالف نظر بود ، و خند

 .....مردانه

تو رو تو قلب  یجا تونهیم ینه به جان خودم ، ک -

رهیمن بگ  ! 

حرص گفتم با  

شد تا گرفتن مدرکم بچه  ینطوریاصال حاال که ا -

 انیشا ینیم کی رمایاگر هم بچه ب ستین یخبر

ادیتا حالت جا ب ،یگل ینه ماه ارمیم  ! 

تخت  یمن  در آغوشش به اتاق خواب رفت ورو با

کرد میرها  

! از االن بگم من با  یو نساز ینچ نچ نچ اومد -

 کیبرام  دیفقط با رهیجوب نم کیمردها آبم تو 

یاریو ناز مثل خودت ب یدختر گوش گوش  ! 

دمیبا حرص غر دوباره  

باش الیخ نیور آش به همبخ - ... 



را از دور صورتم جمع کرد و با مهر نگاهم  میموها

 کرد

تو آش رو بار بزار تا  خونمیتا من نمازم رو م -

نوش جان کنم امیبنده ب  

اسمش را صدا کردم تیعصبان با  

انیشا - ! 

و با  دیخند رفتیکه رو به من به عقب م همانطور

گفت یظیلحن غل   

  جان -

 یار دستم را به طرفش پرت کردم ، روکن یمتکا

 هوا گرفت و به سمتم انداخت

  بشمار سه اومدم -

زد و از در اتاق خارج شد یچشمک و .... 

 

 ی، بعد از حظ آمدیانگار به دل من نم یشاد اصال

 یبردم و دلبر بایو شک نیکه از قرارو مدار عقد ام



 یلیداده بود ، حالم خ بیدلم ترت یبرا انیکه شا

خوب مانند جواهرات  یهاشده بود و احساس خوب

شده بودند و مرا  ریقلبم سراز یو درخشنده تو زیر

خواب را از  ییابرده بودند که صد یقیبه خواب عم

 ....چشمانم ربود

که روحم از خواب دل بکند و  دیطول کش ییهاهیثان

نگاهم به کنار دستم  تابیپرتاب شود ، ب یداریبه ب

خوابش  که خودش  یختهیهم ربهشد به محل  دهیکش

در آن نبود ، دستم را به تاج تخت ستون کردم تا 

 یگذاشتم سرد نیزم یتا پا رو ی، ول ستمیبتوانم با

را  میها، زود قدم انداختپارکت تمام تنم را به لرز 

کردم و با عجله به  تیفرش وسط اتاق هدا یرو

 ....طرف صدا پا تند کردم

تنم رخنه کرده بود و نامحسوس  یتو یلرز

هوا نبود بلکه  یلرزش از سرما نی، و ا لرزاندمیم

بود که بند دلم را لرزانده بود ، یاز ترس  



از اپن  یر کم حالاتاق که خارج شدم ، نو از

 میبعد یهاچشمم خورد ، و درقدم یآشپزخانه بود، تو

 خچالیدر  یبه دست جلو وانیکه ل دمیرا د انیشا

و در  کردیبه آب نگاه م خوردیبود ، آب نم ستادهیا

کردیم ریعالم افکار س  ... 

کردم شیصدا  

؟ انیشا -  

وقت نگاهش به طرفم زوم شد صرفیب  

 جانم ؟ -

میبگو یمکال نگذاشت   

دلم ضعف رفت گفتم  کمی!  زمیکردم عز دارتیب -

بخورم یزیلقمه چ کی امیب  ! 

 یزیچ شتریداشت ضعف کند ،  شام چند لقمه ب حق

 .... نخورده بود

گذاشت و به طرفم قدم  نتیکاب یرا رو وانشیل

دمیبرداشت و من پرس  



؟ یخورد یزیچ -  

زد لبخند  

اشت ، تو چرا کردم دلم برند نگاهیراستش به هرچ -

؟ یشد داریب  

نگاه کردم ییدر دستشو به  

عق زدن اومد یصدا -  ..... 

نگاهم بود زل زدم ینگاهش که حاال مواز یتو  

 تو حالت به هم خورد ؟ -

دمیچشمانش را د یتو یدلواپس یهارگه  

یدینه ! حتما خواب د -  !  

که نم آب  اشیشلوار ورزش ی  من نگاهم تا دمپا و

 یو آب دهانم را که پر از دلواپس شد دهیداشت کش

با غم و حسرت نگاهش  نباریبود با درد فرو دادم و ا

 . کردم

شده بود ،  امنهیس بهنهیس  



یلرزیم یملکا سردته ؟ دار -  ! 

پشت کتفم گذاشت و مرا مهمان آغوشش کرد ،  دست

بود خیدستانش    

دستات سرده نقدری، چرا ا انیشا - ! 

بلندم کردو  نیو از زم انداخت میزانو ریز دست

دیام را بوسگونه  

استشهی! مثل هم ستیسرد ن -  ! 

بنا کرده بود  میبرا یبلند نیحاشا را به ا وارید یک از

  ؟

؟ کردیبا من و خودش چه م داشت  

 نیمن جوابش را ندادم ، نگفتم که من حرارت ا و

 ! دستهارا بلدم

م به ام ، من که پوستدستها نوازش شده نیکه با ا من

عادت کرده شانیگرما  

اماش سوختهدستان مردانه یو من که از داغ   ! 

سرد بوده شهیهم یاز ک حاال  !  



کردیم نیبه شعورم توه داشت  ! 

یو از خود گذشتگ یبا تم مهربان نیتوه کی  ! 

محکمش ، قلب پر تپشش و قدرت دستانش  یهاقدم

اشتباه محض است و او  میهاکابوس گفتیبه من م

حالت تهوع مسخره چه بود که  نیم است ، اما اسال

؟ شدیشاخ م میوسط دستاوردها گاهیگاه وب  

تخت برداشت و  یتخت نشاندم و پتو را از رو یرو

دیچیآرام و با حوصله دورم پ   

من ؟ ی  گل یماه یخوب -  

او خوب بود من هم خوب بودم اگر  !  

خوب بود؟ او  

ه بودابروانم را لرزان و در هم کرد ینگران  

؟ انیچکارت شده شا -  

تکان خورد میهالب و  

زانو زد میو روبرو چاندیدورم پ شتریرا ب پتو  



یلرزیمجنون م دیمثل ب یتو؟ تو دار ایمن  -  ! 

در تصرف نگاهم افتاد چشمانش  

خورهیچرا حالت به هم م -  ... 

؟ یمن....ک -  

دمیباز هم انکار کند که غر خواست  

یبمال رهیسرم ش یخوایم ستمی، بچه که ن انیشا -  ! 

برخاست و کنارم نشست ، تخت از  میروبرو از

دیچینشستنش تکان خورد و دستش دورم پ   

یشیم ریجو گ یلیخ یول یستیبچه ن -  ! 

صورتش پخش  یگرد شده نگاهم را تو یچشمها با

 کردم

 !من ؟ -

تکان داد نییمتانت سرش را به باال و پا با  

 .... بله -

گذاشت امینیب یرا رو انگشتش  



خود شما ! مردم سرطان دارن طرف مقابلشون  -

، بعدا تو از  دهیم یو فقط انرژ ارهیخم به ابرو نم

یفتیپس م یدو دفعه حالت تهوع من دار یکی  ! 

و با بغض و تحکم و حق به  دیچشمانم دو یتو اشک

 جانب گفتم

 ! حق دارم -

در آن غرق  شدیمهربان شد که م شیچشمها آنقدر

 شد ، ابرو باال انداخت

یفتیپس ب یحق ندار چوقتی! تو ه یحق ندار -  ! 

و صورتش را به  دمیکش رونیپتو ب ریرا از ز دستانم

شان در آوردم و با گردن کج لب جنباندماحاطه  

 و ییکم غذا نیا لیدل میبر ایدکتر ، ب میبر ایپس ب -

میحالت تهوعت رو بفهم  .... 

تر شدکج گردنم  

 باشه ؟ -



را به کف دستم  شیداد و لبها یرا حرکت ورتشص

مهمانش کرد زیر یرساند و چند بوسه  

شرط داره هی -  

 ینگاهش کردم وچشمان پرسانم را به لبها گنگ

دوختم نقصشیب  

؟ یچه شرط -  

من را در منگنه بگذارد و منصرفم کند خواستیم  

باهام  دیدکتر برام نوشت  تو هم با یشیهر آزما -

یایب  ! 

تا ته جهنم  کردیم زیجهنم هم تجو شیدکتر برا اگر

ببرم اشیسالمت بهیتا پ رفتمیم  . 

 یاو شوخ یجوابش را دادم من با سالمت مطمئن

 نداشتم

چکاب کامل  میری! اصال با هم م امیباشه منم م -

، خوبه ؟ میشیم  

دیخند   



 ریز یمنو بفرست نکهیبه خاطر ا یحاضر یعنی -

؟ یبد شیجور آزمامهدست دکترا خودت هم ه  

زدیشدم چرا نفوس بد م یعصب  

،  هیدست دکترا چ ریچه مدل حرف زدنه ! ز نیا -

ات ! خالص ! از معده ایاز اعصابته  گنیم ایفوقش 

تموم !  دنیمشت قرص و دوا بهت م کیآخرش هم 

؟ هیچ گهید اتیبافیمنف نیا  

! باشه بابا حاال داغ نکن الیاوف واو -  .... 

دیخند طنتیش با   

؟ میخب.... بخواب -  

کردم اخم  

؟ میریم یک -  

حوصله سر برگرداند ، با  یرا فوت کرد و ب نفسش

 دستم سرش را برگرداندم

؟ میریم یگفتم ک -  



م؟یریم یگفتم ک -  

گره ابروانم گذاشت و صورت در  نیرا ب انگشتش

دیهم کش  

!  رنیکه دکتر نم یّ چیه ی  کردم بچه ! برا یشوخ -

بخواب ریاخم نکن و بگ  !  

را در دهان چرخاندم شیبایاسم ز خیتوب با  

- انیشا ! 

شد مظلوم  

نکن ، حاال من  تیاذ یملکا سر جدت نصف شب -

، راستش رو  ریاش رو نگفتم دنبالهگ یزیچ کی

الکل و  یمن کال از دکتر و آمپول و بو یدونیم

نده جانان ،  ریبهم گ انی، جان شا  ادیبدم م شیآزما

میرو بکن مونیبزار در آرامش زندگ .... 

زدم یو لبخند دمیدراز کش شیپا یرو  

-  ترسمیاز آمپول م گهیم کشهیمرد گنده خجالت نم

،..... 



زل زدم اهشیس یهالهیت یتو  

منشا  میبفهم دی،  با یدر بر رشیاز ز یتونینم -

؟ هیواکنش بدنت چ نیا  

بازوان  ریو ز دیتر کشتخت عقب یرا رو خودش

 شیران پا یمرا هم گرفت و با خود به عقب و رو

کرد هیجا داد و به تاج تخت تک  

، تو  یباش شمی! تو که پ ییدرد و درمون من تو -

منم خوبم یاشکه خوشحال ب  ! 

کلمات را بر زبان راندم محکم  

دکتر .....منم  میریبا هم م الطلوعیفردا صبح عل -

دمیرو م شاتیآزماپا به پات همه ..... 

را با حوصله و عشق از دور صورتم جمع  میموها

مشتش گرفت یکرد و تو  

شهیم یفردا چ مینیباشه ،حاال بب - ! 



کور خوانده بود  یمرا سر کار بگذارد ول خواستیم

 شیرها دمیدیرا با چشمانم نم اشیتا جواب سالمت

کردمینم  . 

 خوردیغوطه م میآبشار موها نیاش بزدهشب دستان

سرد  گریو دستان او هم د دمیلرزینم گریو من د

سوزان....  دیشا ایگرم و پر حرارت  دینبود شا

توسط سر انگشتان  مینوازش صورت وموها

 یم را جادو کردو سرم روچشمان زشیسحرانگ

آرام بود زیآرام گرفت ، کنار او همه چ شیپاها .... 

خوب بود زیچ همه .... 

 

 

زدم و چشم باز کردم ، نگاهم به  یتخت غلت یتو

 ازدهیساعت از  یشد، لعنت دهیکش وارید یساعت رو

بهم  یرد شده بود ، با هول از جا برخاستم ، روتخت

زدیذوق م یر توبد جو انیشا یخال یو جا ختهیر . 



مرا نقش برآب کرده  یهارفته است ونقشه نکند

 .است

عجله از جا کنده شدم وبه طرف آشپزخانه رفتم ،  با

 یدستم را رو اطیو با احت ستادمیکنار اجاق گاز ا

سرد     یالزم نبود، کتر اطیزدم ، احت یکتر یبدنه

از صبحانه خوردنش هم نبود،  یسرد بود ، خبر

شدنش شده بودم داریبکاش متوجه  . 

زدم و  یساز  احوالم نبود ، به صورتم آبچاره افسوس

کنار اتاق  زیم یحوله به دست به طرف تلفن رو

 یمبل کنار تلفن نشستم ، حوله را رو یرفتم رو

 ییاش را گرفتم ، با صدامبل گذاشتم و شماره یدسته

 نطوریهم شهیتماس را پاسخ داد، هم یپر از انرژ

در دلم آب کند ار شیوب بلد بود قند صدابود ، خ .... 

خواب خودمبه به خانم خوش -  ... 

، طلوع  کردیبود که صبح را آغاز م شیصدا اصال

 دی، خورش گرفتیاو انجام م یصدا یصبح با نوا

 ....بهانه بود



آوردم شیدلخور بودم و به رو   

؟ یکه منو قال گذاشت نهیواسه ا تیاالن خوشحال -  

 نیآراسته شد، ا زی، گل بود و به سبزه ن زد قهقه

دلم بگذارم یاش را کجاخنده ینیریش  

 ! اوف چه جورم -

شد دهیبه جلو کش میلبها  

 امیمن که کوتاه نم یکور خوند یبدجنس !.... ول -

دکتر یبر دیامروز نه فردا باالخره با  ! 

لحنش پر از عسل بود هنوز  

ته رو بچه واقعا درس یعنیجان ملکا تمومش کن ،  -

؟یذاریم بیمردم ع  

 یکلمات خنده رو نیا یادا نیتصور صورتش ح از

 صورتم رنگ گرفت

مردم بشم ، خودم مخلصشم  یبچه نیآخ قوربون ا -

ذارمیکه روش م ییهابیبا تمام ع ... 



 یگل ی....ماه یزیچ هیخدا نکنه !.....اوم .... -

کردم؟ یهوس چ یدونیم  

دمیپرس اقیاشت با  

؟ یکرد یدلم هوس چ زیزنه ع -  

کلماتش مزه  نیجمع شده در دهانش را انگار ب آب

کردیمزه م  

 ...خورشت ....به آلو -

.... اوم ...تصادفا امشب  نمیخب صبر کن بب -

ظرف  کی نکهیبه شرط ا یول میخورشت به آلو دار

ادیسر آشپز هم در ب یخستگ ،یپر بخور .... 

آمد خوشش  

 کیچشم آرام جان! حتما !  ینیریش هیچه تنب یوا -

؟ یچ گهی...خب د ارمیاز عزا در م یدل  

اعماق وجود دعا کردم از  

دیسالمت - ... 



من برم تا ضد  ادیاوخ اوخ ملکا داداشت داره م -

اوردهیرو از جونم در ن شبیحال د  .... 

زل زدم  یبه گوش یکرد، لحظات یخداحافظ عیسر و

شتمش و گذا شیتلفن  که بلند شد سرجا غیج یو صدا

با خودم گفتم انیدر جواب حرف شا  

یترسیچقدر هم که از داداشم م - ! 

 

 

 شیبود برا انیکه در وجودم در جر یتمام عشق با

محبوبش را بار گذاشتم و از تمام خورشت  یغذا

چند قاشق خورد و  یفقط به اندازه یسفارش یآلوبه

غذا را به غذا خوردن من زل زد که البته  یهیبق

 یشدستیلب من هم شده بود همان نصف پقوت قا

بودم ، دهیبرنج که به زور بلع  

باز نکردم بلکه همان چند لقمه که  تیبه شکا لب

 ....خورده  به جانش بچسبد



ام و دلشوره یعلت ناراحت دیهم مز اشییاشتهایب 

 ...شده بود

بود که به گلو فرستادم ، لعنت  یخورشت نیترطعم بد

قورت دادم میهابا لقمه که یدلواپس نیبه ا .... 

 یشد و با هم به مطب دکتر  حاذق یراض باالخره

چدیبپ مانیتا دردش را بشناسد و راه حل برا میرفت  

.... 

نوشت و گفت تا جواب  شیانواع آزما دکتر

بدهدو  یجواب قاطع تواندینم ندیرا نب شاتیآزما

نه  ایدارد  یخاص یضیمشکل و مر انیکه شا دیبگو

نوشت ،  شیآزما مانیهردو ی! و ناگفته نماند که برا

، بدم هم  ستادمیایم شیپا دیحرف زده بودم وبا گرید

چکاب کامل بشوم کیکه  آمدینم  .... 

 یهاو به سخره گرفتن هایرا با شوخ شاتیآزما تمام

 یقفسه ری، آنقدر خندانده بودم که ز میگذراند انیشا

که از کنارمان  یدرد گرفته بود و تمام افراد امنهیس

، نگاهمان  انددهید ییانگار آدم فضا شدندیرد م



عقل از سرمان  کردندیهم فکر م دیشا کردند،یم

 انیکنار شا یوانگیبود د یوانگیواگر نامش د دهیپر

در بهشت  خیداشت ، مثل خوردن  یخاص یمزه

نهیشوم یزمستان و روبرو یسرما یتو ..... 

ذهنم ثبت کرده بود ،  یتو یماند ادیروز به  کی

 یوقتم در سالن و راهروها کردمیوقت فکر نم چیه

 سهیبگذرد و از خنده ر شگاهیو آزما مارستانیب

 ....بروم

را  شاتیگرفتن آزما میبعد تا یهفته کی یبرا قایدق

که در انتظارمان خواهد  یدادن و ما فارغ از جواب

میبود سرخوش به خانه برگشت .... 

 

 

 

 

- گفتم ؟ یچ یدیفهم ان؟یشا  



 یباغ نبود حت ینشد ، اصال تو دمیعا یجواب اما

شده  نطوریا شدیم ی، چند روز دیرا هم نشن میصدا

 ونیزیتلو ای وارید ینقطه رو کیبه  کبارهیبود 

داشتم  واریو من هم انگار با همان د شدیم رهیخ

 واریاز پشت همان د زین میو صدا کردمیصحبت م

دیرسیکه فرکانسش به گوشش نم آمدیم .... 

کردم شیصدا یعصب یو کم بلندتر  

؟ انیشا - ! 

ما  یایبه دن گریعصر د کیکه از  یپندار کمرتبهی

صورتم زل زد یبهت زده تو یآمده با چشمها  

ملکا ؟ بند دلم پاره شد یزنیچرا داد م -   

به کمر زدم دست  

- خوشکله ؟  یکنیم ری؟ کجا س زنمیا   ! چرا داد م

 یدیاصال فهم زنمیساعته دارم باهات حرف م کی

گفتم؟ یچ  



 یبم یرا از صورتم گرفت و با تن صدا نگاهش

 گفت

کردمیبله داشتم گوش م -  

بر بودنو گریتمارضش د نیا  

گفتم؟یم یخب چ -  

برداشت و  زیم یظرف رو یاز تو یاتخمه

 دادیقرار م شیدندان ها نیهمانطور که آن را ب

گفت الیخیب  

 ی؟ همون حرفها یبا من بزن یدار یتو چه حرف -

یشگیهم  !  

 دمیکش یقی، نفس عم زدیداشت حرصم باال م گرید

تا به خودم مسلط باشم و بعد رفتم وکنار دستش 

گرفته و درفکر  یاش که کمچهره یرهینشستم و خ

 بود ؛ شدم

باهام حرف بزن انیشا -  ! 

کنار چشم نگاهم کرد از  



بگم ؟ ی؟ .....چ یچ -  

باال رفت و صورتش را قاب گرفت و به  دستانم

  طرف خودم چرخاندمش

کرده ؟ ریفکرت رو درگ ی! چ انیشا -  .... 

گرفتم یدم  

سرت داره جولون  یتو یمهم ز  یبهم بگو چه چ -

؟ یشنویمنو نم یصدا گهیکه د دهیم  

چشمانم متوقف  یو تو دیصورتم چرخ یتو نگاهش

 دشیرو کرد ، اعماق د رویشد ، تمام نگاهم را ز

حس کیپنهان کرده بود ،  یزیچ  !  

مثل حسرت یحس !  

زبان چرخاند یرو نانیرا با اطم کلماتش  

ستیتر نسر  من از تو مهم ی  تو یچیه -  ! 

خش داشت ! دورگه بود ! غم داشت شیصدا  !  

ش تو نهمهیمن ا چرا دمیشن شیصدا یغ    



، چند روزه حال و  شمیپس چته ؟ دارم نگرانت م -

 کیبه  ای یتو فکر ای، همش  هیجور کیرفتارت 

اومده شیپ ی! مشکل یزل زد یانقطه  .... 

حرف زدن من ، اون نگاه  قشنگ و ممتدش از  نیح

شدیده نمصورتم کن یرو . 

افتاده دهانش  رونیکه از آب ب یدفعه مثل ماه چند

 رونیاش باز حنجره ییآوا یرا باز کرد وبست ول

 شیشد و با ترس صدا شترینزد ، حجم استرسم ب

 کردم

انیشا -  ..... 

،  دیآغوشش کش یسرم را تو مقدمهیو ب کدفعهی

 زانشینام یهاضربان قلب و نفس ینگفت ول یاکلمه

اش قاصر حرف داشت که من از ترجمه ایدن کی

به احترام سکوتش سکوت کردم زیبودم ، من ن  . 

 نیکه من را ب یدر حال یمکث طوالن کیبعد از  

 بازوانش محصور بودم در گوشم زمزمه کرد



 شدی، کاش م مونمیدلتنگت م شهیدلتنگتم ، هم -

جا با و همه یقلبم جا بش یکنم که تو کتیاونقدر کوچ

رمتخودم بب  .... 

زدم و متعجب به صورت  رونیبهت از آغوشش ب با

اش نگاه دوختمغم گرفته   

؟ یخوب -  

تلخ سهمم شد یخنده کی   

خوبم یتا هر وقت تو باش -  ! 

تا جگرم رفت دلشوره  

مگه  یزنیحرف م ینجوریچرا ا انیشا یوا -

برم ؟ ییقراره جا  

قلبم آوار کرد، آب دهان  یاو سرش را رو ندفعهیا

رت دادمقو  

؟ انیشا -  

قلبت شارژ بشم ی! بزار با صدا سیه -  ! 



را  شیو او دستها دیخز شیامواج موها نیب دستم

کتف و کمرم جابه جا کرد،  سخت مرا در  یرو

، انگار از سفر دور و  دیو با ولع بو کش دیآغوش کش

قرار است  یام ، انگار سفر دور و درازآمده یدراز

شده  قرارمین دلتنگ وباال نیبروم ، انگار از هم

 .... است

خدا ، ای  

؟ ستییهاالعملچه عکس نیا  

، چشم بستم و  دلم و آنکه در  یول زدیم قراریب قلبم

دوانه را به خدا سپردم شهیدلم ر . 

آبچکان گذاشتم و  یظرف را هم تو یتکه نیآخر

جا مرتب بود به اطراف آشپزخانه کردم ، همه ینگاه

بروم و بخوابم ،  توانستمیراحت م الیوحاال با خ

خورد  اشتهایکه ب یبعد خوردن شام  مختصر انیشا

را بهانه کرده و به اتاق خواب پناه برده  ی، خستگ

 یروزها یبود ول هرفت رونیابش از دستم ببود ، حس

بود که اخالقش کم کم عوض شده بود و هر  یمتماد



، امشب هم وسط  کردیرو م دیجد زیچ کیروز 

 لیبلند شد و با گفتن  " م زیشام خوردن از سر م

و شام را تنها  زی" من و م دیایندارم" و "خوابم م

 .گذاشت و رفت

عد رفتن او انگار بود و ب افتهیمنم کاهش  یاشتها

وآخر سر هم از خوردن  ختمیریزهر به حلقم م

شدمیمنصرف م میغذا یماندهیباق  .... 

ام چکار کرده دمیفهمیمشکل کجاست و نم دانمینم

هوار  زیآماعتراض نینچنیرا ا اشیکه ناراحت

ها و  یچند مدت در مقابل سرد نی، ا کشدیم

ام تا فقط صبر و سکوت کرده شیهایتفاوتیب

با مرد  دیانگاربا ینشود ول میبدخ اشیناراحت

 دارداختالط کنم ،  ی، چند کالم میروزهانیا یخسته

را آن  نیمن ا رودویعشقمان به باد فنا م یسر رشته

خواهمینم یزود نیهم به ا  ... 



رنگم خشک  ییموینرم و ل یرا با حوله میدستها

ر راهم به س یهاییو با خاموش کردن روشنا کنمیم

کنمیم متیاتاق خوابمان عز ... 

 کی،  ردیگیرا م میگلو خیهمان دم در بغض ب  

تخت به  یهم کرده ، قبل آمدن من رو گرید شرفتیپ

 واریرو به د یدنیخواب رفته  ، و اما چه مدل خواب

 ! و پشت به من

هم پشت به من  کمرتبهیازدواجمان  یتمام ماهها در

خواب  یزودتر از من برا اگر یبود ، حت دهینخواب

تخت دراز کرده بود و  یرا رو شیآمده بود ، بازو

را به من گوشزد کرده بود گاهمیجا . 

حاال اما ...... 

تا  دمیکش میهادندان یزیت ریلبم را به ز یگوشه

به جلو آمدن  یلیکه تما ییهابغضم نترکد و با قدم

 .نداشتن به طرفش گام برداشتم

نشود بلکه با حرکات  داریتا ب دمیتخت نخز یرو آرام

چشم وا کند و  دیتا شا دمیمحکم خودم را کنارش کش



کنم و  دارشیب خواستمیمرا بنگرد و اصل کالم م

 ادشیاز  ادیز یخستگ دیام ، شابفهمانمش که آمده

دیخوابیترها پشتش به من نمبرده بود که قبل ! 

بر تکان خوردن خوشخواب باعث نشد  میتمام سع اما

رو به طرف من برگرداند ای دارشودیب انیشا که . 

گلو قورت دادم و خودم را تا کنارش کشاندم ،  آب

صورتش نگاهش  یاز رو بیآرنج ستون کردم و ار

 ! کردم ، خواب بود

انیشا یاشده معرفتیب یک از ! 

بغض که  یهاغیآب تلخ وگس دهانم را با ت دوباره

را  اشیشانیرازخم کرد ، قورت دادم و پ میگلو

ضی، محکم و با غ دمیبوس  ! 

نشد داری، باز هم ب غیدر اما  ... 

 یول دمیکش شیجدا و رو شیپاها نیرا از ب شیپتو

 ....باز هم چشم وا نکرد



محکوم به شکست بود زدمیم یبدم هر حرکت شانس  

... 

دلم آشوب بود و خود را به آن راه زدم وبا خود  یتو

برده خوابش  منی، به درک! حاال که او ب دمیغر

کنم ، من هم مثل او تنها بغض  نطوریچرا من ا

خوابمیم ... 

و  دمیگرد کردم و پشت به او دراز کشعقب 

هم فشار دادم تا خوابم ببرد یرا محکم رو میچشمها  

... 

 کیشانه به آن شانه ،  نیا یجابه جا شدم ، کم یکم

  ! لحظه پشت به تخت و رو به سقف

دردناک شدن میهاو چشم استخوان  .... 

الله....و از هم خواب جن و چشم من بسم یلعنت یول

شده بودند یفرار ... 

و  یدهی! اول عادت م ینگاه دوختم ، لعنت انیشا به

یکنیم غیبعد در  !  



است ؟ یرسم دلدادگ نیا واقعا ! 

را آرام کنم ؟ یدل وحش نیا تویب چگونه   

و غرورم تیدرک شخص به  .... 

کردمیدق نکردنم م یبرا یرخودم کا دیبا   

پرتاب کردم وبه طرفش  یارا به گوشه غرورم

شدم و تنش  کشینزد یاز کم شتریو ب یبرگشتم ، کم

دمیرا در آغوش کش  

شکر ؛ راه نفسم باز شد ای.....خداآه ..... 

، انگار خدا تمام  دیرس میهاهیهوابه ر ژنیاکس

 میوعطر تنش تقس انیجو را حول شا یهاژنیاکس

ردهک  ! 

بودن   ی  ! چقدر حوال یدوست داشتن معرفت  ی، ب یآ

اتراق یبرا دهدیخوب است، جان م شیتو هوا  ... 

گردنش فرو کردم و دم گرفتم و  یرا در گود امینیب

خوابم برد یک دیآینم ادمی گرید .... 

خودش یبود برا ینیوجودش مورف اصال  ! 



بود ، من  ی، چه حس بد دمیسرما ازخواب پر از

که  زیانگنفرت یهاو حس انیشا یخال یبودم و جا

ام بدون اجازه می، اشک ها دیکشیروحم را سوهان م

شدن  بلند یحوصله گریصورتم را پوشاندند ، د

آغاز  یزدگخیکه با  یبود روز ینداشتم ، چه روز

و  دمیکش باالصورتم  یشود ، پتو را از کنارم تا رو

 .بلند هق زدم

 زدیو کتک م کردیم می، دعوا زدیحرف م کاش

نه ییاعتنایب یول  ! 

 رونیپتو ب ریکه بند آمد سر و صورتم را از ز اشکم

درهم  یشدم ، فکرها رهیخ یاو به نقطه دمیکش

 مهابایسرم جنگ راه انداخته بودند و ب یوبرهم تو

از وسط  رساندند،یرا به قتل م میبایز یهااحساس

که حداقل قبل  دیداد کش یکارزار جنگشان احساس

م را به گوشش یبا تلفن حرفها میهامرگ تمام حس

 ....برسانم



، با  کردمیم یکار کی دیبا ینداشتم ، ول یرمق

تخت بلند شدم و دنبال  یاز رودورم  یهمان پتو

ها از مبل یکی منینش یگشتم و آخر سر رو امیگوش

همان مبل ولو رفتم یکردم و خودم هم رو شیدایپ . 

را لمس کردم و زبانم را  امیطلبکار گوش یشماره

خشک بود  می، گلو دمیام کشترک خورده یهادور لب

جان سالم به در  اشی، کاش اصوات ، از خشک

 ....ببرند

بزنم اصال تماسم  یمن بتوانم حرف نکهیقبل از ا اما

آنقدر بوق زد تا به بوق ممتد  یوصل نشد ، گوش

مخاطب خاص آنطرف  خط پاسخ نداد یول دیرس ... 

جا داد ،  رییاز کنار گوشم به مقابل چشمانم تغ یگوش

خاموشش زل زدم و فکر  یبه صفحه ییهاهیثان

 ....کردم

؟ دهدیرا هم نم جواب تماسم یحت یعنی  

ست؟ین میصدا دنیراغب به شن گرید یعنی   .... 



هم فشردم و دوباره اسم طلبکار را  یرا رو میهالب

آنطرف خط که  یهابوق یهالمس کردم ، شماره

خانم  یشد ، اشک منم شماره انداخت و صدا ادیز

کرد دیرا ناام دمیپشت خط ام  

 لطفا باشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم -

دیینفرما یریگدوباره شماره  .... 

 ختنمیپرتاب کردم و به اشک ر زیم یرا رو یگوش

 ....ادامه دادم

چقدر گذشت وچقدر فکر کردم و چقدر  دانمینم

او  نکهیافکارم شد ا یجهینت یول ختمیاشک ر

دوباره  نکهیوادارش کنم به ا دیگرد کرده ، من باعقب

برگردد یبه زندگ  ... 

دم وبه طرف اتاق خوابمان رفتم ، را رها کر مبل

و  یخودم چا یرا مرتب کردم ، برا یتخت و روتخت

صبحانه حاضر کردم ، تمام خانه را مورد لطف و 

 یمرحمت قرار دادم و برق انداختم ، به گل فروش

که  یدسته گل رز سرخ گرفتم ، خورشت کیرفتم و 



رز  یاهدوست داشت بار گذاشتم ، تمام گل انیشا

از در اتاق تا آشپزخانه و اتاق خوابمان سرخ را 

آن ها را هم جدا کردم و  یچندتا یهاو گلبرگ دمیچ

 یهم رو ینیی، چند شمع تز دمیپاش یروتخت یرو

روشن  ینهار خور زیو م یو پاتخت یعسل یزهایم

 . کردم

قرمز  یدکلته راهنیسر هم دوش گرفتم و پ آخر

 یبا قلبدوست داشت تنم کردم و  انیرا که شا یرنگ

منتظر آمدنش  زدیم جانیو پره وقفهیکه تند و ب

که سر قرار حاضر شده یشدم ، مثل دخترک .... 

، ساعت از دوازده رد شد  دیانتظارم به درازا کش اما

آنگونه  گریاز آمدنش نبود ، قلبم د یو هنوز خبر

 تمیشده باشد به ر دیو انگار ناام زدینم یوحش

غذاها را  ریچند مرتبه ز خود بازگشته بود ، یمعمول

 خی یغذا دیآیم یخاموش و روشن کرده بودم تا وقت

لب دائم خودم را  ریکرده به خوردش ندهم و ز

نشو !  یآمد عصبان ی، وقت کردمیم حتینص

نشو ینشو ! عصبان یعصبان  ! 



زدم ،  رونیبلند شدم و از آشپزخانه ب زیپشت م از

ا به رنگ ر میو دوباره لبها ستادمیا نهیآ یجلو

بودم ، کردم تا  ختهیفرش ر یکه رو ییهاگل

 یرا رو زیم یو ادکلن رو دیایچشم ب یاش توجلوه

کردم یلباسم خال . 

، چرا  دمیاز ته دل کش یبه در انداختم و آه ینگاه

کرده بود ؟ رید نقدریا   

 ریتاخ نیا شدیکه سر شب تمام م اشیکار ساعت

؟ ستیچ یآمدنش برا  

 شیکه چند ساعت پ ییخانه رفتم و چابه آشپز دوباره

کردم و دوباره  یخال نگیس یدم کرده بودم را تو

دم کردم یچا  . 

جلوس کردم ، ساعت  شیو رو دمیعقب کش یصندل

به  منیدرپیپ یهم خسته شده بود از نگاه.ها

شیهاعقربه ... 

 



از  میبرا گریدر آمد و در باز شد ، د کیت یصدا

شت در چند بار رمز و پ زدیبوق نم ابانیسر خ

باز کنم  شیتا من در را برا دیکوبیرا نم دشیگونه کل

و به  دمیصورتم کش ی، آهم را خفه کردم و لبخند رو

 . طرف هال قدم تند کردم

هال شده بود با  یتو یهاها و شمعزوم گل نگاهش

توقف کرد ، رنگ نگاهش عشق  میرو یالحظه دنمید

به رنگ  ین چشمهاقسم بخورم من در آ توانمیشد م

زود نگاهش  یلیخ یول دمیشب چلچراغ عشق را د

و معترض لب زد دیرا دزد  

بدبخت رو چرا رو  یگلها نیچه خبره ؟ ا نجایا -

یپرت کرد نیزم  ... 

بستم و نفس گرفتم و در دل از خدا مدد خواستم  چشم

را با مهر بدهم  ، با همان  شیهاتا جواب درشت

به  کردمیپررنگش م یلبم که به سخت یلبخند رو

رو گرداند ،   یطرفش قدم برداشتم ، به طرف جالباس



را  شیپرت کرد و تا رو یجالباس یکتش را رو

شد امنهیبه س نهیبرگرداند س  . 

دست دور گردنش انداختم ، عطرش  یمعطل یب

، دوباره عمق  کردیم یهنوز هم مثل سابق  دلبر

 چشمانش پراز خواستنم شد

ی  گال واسه آشت نیا -  .... 

نگاهش کردم یحواله یچشمک   

انمیدلم برات تنگ شده بود شا - ... 

قفل صورت و  یا، لحظه دمیاش را بوسچانه و

شد ، با عشق ، با حسرت ، با  میهاچشمها و لب

حد خواستن نیآخر ..... 

دوباره  ینگاهش را از حفظ بودم ، ول ریتفس من

و نگاه گرفت ، گره دستانم  دیبا نگاهش جنگ عیسر

دستانم را رها  یرا از دور گردنش وا کرد ول

دستانش  یمچ دستانم را تو قهیچند دق یعنینساخت ، 

ز کنارم رد شدکرد و ا میو بعد آرام رها فشردیم ... 



، چرا با من و با  کردیرفتار م نطوریچرا ا یلعنت

؟ زدی، چرا پسم م دیجنگیخواستنم م  

دادم و به  رونیجمع شده ام نفسم راب یلبها نیب از

چشم دوختم  شدیم یخط رفتنش که به آشپزخانه منته

به  میتا بتوان کردمیرا م میامشب تمام سع دی، با

میبرگرد مانییایرو یگذشته  . 

که او بود رفتم ، صورتش را آب  ییسرعت به جا با

صورتش غل  یزده بود و قطرات آب رو

خورشت را برداشته بود و و او در  قابلمه خوردندیم

دیکشیبا ولع بو م ... 

لبخند گفتم با  

برات بکشم ، به خاطر تو خورشت به آلو  نیبش -

درست کردم  یدوست دار یلیکه خ ! 

داد ،  هیزاو رییمن تغ یقابلمه تا چهره اتیمحتو از

زد و در قابلمه را گذاشت یشخندین  



 رمیغذا خوردم ، س رونی؟ ب یگفت درست کن یک -

 ... ، خودت بخور

افتاد ، بغض دست دور گردنم انداخت و  میهاشانه

 یکجا گریرا د نیدر خفه کردنم را داشت ، ا یسع

از خانه  نروی، آقا ب گرید شرفتیپ کیدلم بگذارم ، 

کنندیم لیشام م .... 

حس  اشییرا از عطر جادو نیکنارم رد شد ا از

کردم ، قبل از دور شدن دستش را گرفتم ، صورتش 

التماس  میشانه به طرفم برگشت ، صدا یاز رو

 داشت

- ؟ یکنیم یازم دور ی؟ چرا دار انیشا  

 نی، دستش را از ب دیطول نکش یلیممتدش خ نگاه

دیانگشتانم کش  

یتوهم زد -  !  

زل زدم شیهاشیته ر به  

کارات توهم  منه ؟ نیا -  



المروت کردینم نگاهم  

؟ هیاثرات چ یدونیم نایبله ، ا - ... 

نگاهش کردم یسوال  

ده دوازده  ی، اگه تو هم روز ادهیز یکاریاثرات ب -

رو  هایباز یقرت نیا یحوصله یکردیساعت کار م

ینداشت  .... 

گذاشت و رفتمرا به حال خودم  و ... 

راند  کی، هنوز  شدمیم دیناام دینشدم ، نبا دیناام

خوابداشتم ، تخت گرید  ! 

به اتمام برسد جهینت یامشب ب گذاشتمینم . 

ها را خاموش کردم و غذاها را و قابلمه یکتر ریز

منتقل کردم ، من هم بدون او غذا از  خچالی یبه تو

تا به درد  کردمیعجله م دی، با رفتینم نییپا میگلو

 میهانقشه یگرفتار نشوم ، اگر بخوابد همه شبید

 ... نقش برآب خواهد شد



برق سر راهم را فشردم و خانه را تنها به  یدهایکل

دلم قند آب  یها سپردم ، توشمع ییایرو ییروشنا

ها تخت انوار شمع نی، از در اتاق و از ب کردندیم

 بتیهتخت به  یرو  یجسم یرا رصد کردم ول

 ینور کم بود ، دستم را رو دی، شا شدینم دهید یکس

 ییروشنا دیکل انمتا انگشت دمیکنار دستم کش وارید

چراغ اتاق را روشن  دیتردیاتاق را لمس کرد ، ب

نبود یکردم ول ! 

تخت نبود یاز نور کم نبود ، واقعا تو  مشکل  ! 

 یبهداشت سیکجا رفته ، نگاهم تا در سرو یعنی

حتما آنجاست شد ، دهیکش  ... 

فرو  یکیزدم و دوباره اتاق را در دل تار یلبخند

بردم و خرامان خرامان تا تخت رفتم و منتظر 

شمار  ساعت  قهیدق رحم  یب یآمدنش نشستم ، عقربه

 یساعت را دور زد ول طیمح شتریپنج بار هم ب

پا به اتاق نگذاشت انیشا . 



ر تخت بلند شدم و کورمال کورمال تا د یرو از

 شیرفتم و چند بار در زدم و آرام صدا ییدستشو

 دمیجوابم نشد ، در را گشودم و د ییصدا یکردم ول

ستیکس آنجا ن چیه  . 

فرستادم و در رابستم و به در  رونیب یاکالفه پوف

میهابه نقشه زدیدادم ، چرا گند م هیتک  !  

نرفته بود پس کجا بود که  رونیدر خانه که ب از

دمشیند  ... 

شده بود ، دوباره  ادیبرق ز یدهایمنو کل دارید شبام

چراغها را  یبه سراغ تک تکشان رفتم و همه

 یکار، اصل ایشعر و رو یروشن کردم ، گوربابا

 .را گم کرده بودم

و چشم دور هال چرخاندم ،  دمیکشحرص نفس  با

دمشیآخر سر د  ! 

،  خودش را جمع کرده   یراحت یمبل سه نفره یرو

ظلومانه به خواب رفته بود ، بود و م  



کردیم یکه داشت مظلوم کش تشیاز مظلوم آه  ! 

 گری، د دمیرا از داخل جو میو پوست لبها دمیکش یآه

کردیم امیرا نداشتم ، داشت روان یکی نیا شیگنجا  

! 

داشت؟ یحرکات و رفتارش چه معن نیا  

 یاطرفش رفتم و مقابل مبل نشستم ، لحظه به

هنوز جا  دیگرفتم ، شا یرا بستم و آرام دم میچشمها

 یشانه یآرامش وجود داشت ، دستم را رو یبرا

کردم شیفراخش گذاشتم و آرام صدا  

زمیجان ، عز انیشا -  ! 

 ندفعهیو ا دمیتکان نخورد ، بزاق دهانم را بلع اصال

کردم شیبلندتر صدا  

جانم انی، شا زدلمیعز -  ! 

رفت و با  شیموها نیخورد ، انگشتانش ب یتکان

لب  یخمار ینگاهم کرد و با صدا بازمهیچشمان ن

 زد



 جانم ؟ -

 نیتا بنا گوشم باز شد ، انگار اول شمین هادهیند مثل

 یجانم را خرجم کرده باشد تو یلمهدفعه باشد که ک

 یمحکم یراه انداختند ، بوسه یکوبیدلم رقص و پا

انگشتانش گره  نیاش زدم ، انگشتانم را بگونه یرو

  زدم و با شوق گفتم

پاشو  یدیمبل خواب یجونت بشم ، چرا رو یفدا -

وکوله  نجاکجی، تاصبح که ا میرو تخت بخواب میبر

یشیم  ! 

گردانده بود ،  اشرهیها خگرفتهمثل برق  امبوسه

مات نگاهم کرد و بعد انگار تازه از خواب  یالحظه

، اخم در هم  دیایدستش ب تیشده باشد و موقع داریب

دیکش  

عقل  کذرهی؟  یکرد دارمیاز خواب ب نیواسه هم -

دختر ستیتو سرت ن  !  

 یاگذاشته رونیب زریکه از فر یرفتم ، مثل سبز وا

و شده است ، دستش را از دستم ول نتیکاب یو رو



کرد و پشتش را به من  یا، پوف کالفه دیکش رونیب

 .... کرد

به جهنم شده بود لیبهشتم تبد یسادگ نیهم به  ! 

مشتم  یخودم را کنترل کنم ، عصب توانستمینم گرید

دمیبه پشتش کوب    

؟ یدی؟ چرا رو تخت نخواب یآخه چته روان -   

یخش داشت لعنت شیصدا   

تخت پرآشغال بود  یون روچ -  ! 

ها که سرخ بود ، همان یگلها یگلبرگها منظورش

بودم دهیتخت چ یرو شیباعشق برا . 

منفجر شد و با سوز کالم جوابش  میبغضم وسط گلو 

  را دادم

؟  ینیبیاونا رو آشغال م یعنی انیاونا آشغاله ؟ شا -

اونا عشق  یکردیقشنگ نگاهشون م دیآره ؟ نه با

، اونا جگر منه که  یکنیپرپرش م یتو دارمنه که 

! اونا یکنیاش مشرحه شرحه یدار .... 



دیحرفم پر وسط  

ملکا سر جدت پاشو برو کنار همون عشق پرپرت  -

 یبذار کپه شمیهالک م یکن ، دارم از خستگ هیگر

 ...مرگم رو بذارم

بود ؟ نیمن ا جواب   

یو تخت خواب خال من  ! 

دم و قطرات اشک با شدت هم فشر یرا رو میچشمها

، نفسم تکه تکه و با  ختندیصورتم ر یرو یشتریب

دیترکیو قلبم از درد داشت م آمدیم رونیب یسخت ... 

بگذارمش و بروم ،  جوابیب نطوریهم توانستمینم

الجانم را به پشت وکتفش کوباندم و با هق  یهامشت

 هق زار زدم

ه با دلم ک گذرمینامرد ! ازت نم ی! لعنت یلعنت -

رحمی! خدا ازت بپرسه ب یکنیتا م ینجوریا  ..... 



برنگشت  ینخورد ، جوابم راهم نداد ، حت تکان

خرج  یاکلمه ی، حت کنمیچرا مشت بارانش م دیبگو

نکرد میناسزاها  ! 

از کنارش برخاستم و به اتاق خوابمان پناه  رمقیب

خفه و  غیها را با حرص و جبردم ، تمام گلبرگ

 نیزم یکه نثارشان کردم ، به رو ییناسزا فحش و

پرت کردم و خودم را وسط تخت انداختم ، دهانم را 

بلند که در  یتشک تخت فشردم و با صدا یرو

تا  دمیکردم و هوار کش هیتخت خفه شد گر ینرم

شدم هوشیب ایخوابم برد  .... 

 وندمیتمام رگ و پ ینشدم ول داریاز سرما ب ندفعهیا

زیاحساسم ن یتمام شاهرگها بسته بود،  خی  ! 

شده بود ،  دهیکش امنهیس یزدم ، پتو تا رو یغلت

از سرما خودم پتو را  ای دهیکش میپتو رو انیشا یعنی

به تحوالت  شتریدوم ب ینهی، گز امدهیخودم کش یرو

شباهت داشت نمانیب  ... 



و  حرکتیبلند شدن نداشتم و ب یبرا یرمق ییهاقهیدق

را  وارید یرو یفرض یهاقط خطو قفل ف فکریب

کردمیدنبال م . 

قار و  ی، صدا شدینم شیحرفها حال نیکه ا یگشنگ

ام معده یتو یقور شکمم به هوا رفته بود و درد بد

را  میاز تخت کنده شدم ، پاها یحالی، با ب دیچیپیم

،  دیکش ریلطافت  مرگ   گلبرگها گذاشتم و دلم ت یرو

نفر انها را  کی ایودند ها همه خاموش شده بشمع

سوت و کور انتظارم  یزخانهخاموش کرده بود ، آشپ

صرف وقت در او  یبرا یاقیو من اشت دیکشیرا م

 .نداشتم

 رونیبرنج را ب یرا گشودم و قابلمه خچالی در

دهانم  یو با دست چند لقمه برنج سرد تو دمیکش

 ام را خفه کنم ومعده دادیداد و ب یتا مگر صدا ختمیر

 یرها کردم به سمت مبل زیم یقابلمه را همانجا رو

بستر عشقم بود رفتم ، اول با حسرت به  شبیکه د

شدم و بعد  رهیخ ودمرا از من ربوده ب اریکه  یزیچ

پرت کردم انیرد  خواب شا یخودم را تو ... 



شد،  ریقبل از من اظهار درد کرد و سراز اشک  

را  انیعطر و عطر تن  شا ی! بو ی! لعنت یلعنت

زیو وسوسه انگ طی، غل دادیم  ! 

نشستیکه بر جگرم م یبیغ یرهایاز ت پر  ! 

که ته از عمق جان ، از  قی، عم دمیبو کش قیعم

دل یدایسو  .... 

، من که جز عشق  دادمیچطور داشتم از دستش م 

نکرده بودم یو خواستنش گناه  ! 

بلند به  یگذشت و با صدا ختنیاز اشک ر امهیگر

 ی، نوا دیدر اتاقمان را کوب یکه کس دیرسهق زدن 

 میرا خاموش کردم و ازجا میهاسوزناک دردل

را پس  میبرخاستم ، با پشت دست محکم اشک ها

و حال  نیکه ا یخواهر کس یزدم و در را به رو

ساخته بود؛ گشودم میروز را برا . 

، و او با اخم و  میلب به سخن باز نکرد چکدامیه

کرد ، ریورتم را ستمام  فقط ص ر  یتح  



در کنار رفتم و  ینگاه کردن خسته شدم و از جلو از

 یقبلم قدم برداشتم و رو قهیچند دق گاهیبه طرف جا

بودم دوباره خودم را ماتم کرده  یایکه اح یهمان مبل

 .پخش کردم

آمد خواهرش  !  

زانو زد  میاش آمد و روبروپرجذبه یهاهمان اخم با

احوالم را رصد کرد قیو دوباره دق ... 

تلخ بود انگار حال مرا مزه مزه کرده بود شیصدا  

؟ یگل یماه ارهیتونسته اشک تو رو در ب یک - ! 

از زبان  های" که تازگ یگل ی" ماه یکلمه دنیشن با

 یو دستانم را جلو دیبودم ، بغضم ترک دهینشن انیشا

مرده ها زار زدم زیصورت گرفته و مثل عز  . 

برخاست و مرا در آغوش گرفت  میاز روبرو بایشک

 ، 

بود دهیدفعه ترس نیا  



نکرده  یخدا یشده ؟ کس یزیملکا ؟ چ -

شده شی.....طور  .... 

تکان دادم ینف آغوشش را به عالمت یتو سر    

؟ یشد یخودت طور -  

سرم را به چپ و راست  میهاهیدوباره وسط گر و

کردم لیمتما  

یشده بگو دق مرگم کرد یپس چ -  ! 

کرد و به طرف آشپزخانه رفت و  میاز بغلش جدا و

در دست برگشت یوانیبعد با ل یقیدقا  

بار  بهت  شیو صدا زدیرا هم م اتشیقاشق محتو با

شتهمراه خودش دا  

ات سوت و کوره ؟ چرا ملکا ؟ چرا آشپزخونه -

موقع شامت  نیخاموشه ؟ تو هر روز ا تییچا یکتر

یرو هم بار گذاشته بود  ! 

بودم  ختهیساعت چند بود ، مگر چقدر اشک ر مگر

سرم به  ارادهیحال خودم ماتم گرفته بودم ، ب یو برا



، کج شد ، ساعت چهار  وارید یطرف ساعت رو

ود و من هنوز ناشتا هم نخورده بودمبعداز ظهر ب .... 

را به لبم چسباند وانیل  

یبخور تا خودت رو زنده زنده نکشت -  ! 

دهانم  یکه درست کرده بود تو یاز آب قند و

 یبه جانم نشست ول اشینیریکرد ، ش ریسراز

ام به هم کرد و دل و روده کیرا تحر میخال یمعده

 گریجرعه د کیندهد که  گرید می، آمدم بگو دیچیپ

وارد دهانم کرد و آن قولوپ را  نیریاز آن  شربت ش

س یسمت سرو دنیخوردن همانا و عق زدن و دو

همان یبهداشت  .... 

مات ومبهوت ، پشت سرم صدا بلند کرد بایشک  

تا  نیاینجوریبابا شما زن و شوهر چرا ا یا -

خورهینکن ،  حالتون به هم م گنیم  ! 

را باال  امیخال یزرد معدهتلخ و  اتیمن محتو و

 .آوردم



 انیحال شا ادیگرفتم و  ییدستشو یآب را تو شلنگ

ذهنم  یو دکتر رفتنمان تو شیافتادم و در جا آزما

 .جرقه زد

کرد ،  میجدا نیرا گرفت و از زم میبازو ریز بایشک  

؟ یبا خودت چکار کرد نمیپاشو دختر بب -   

 یرو بارنیو ا دیمرا با خودش تا وسط هال کش و

و نفسم  رفتیم یکیتار اهینشستم ،  چشمم س نیزم

امضعف کرده زدمی، حدس م آمدیباال م یبه سخت . 

 میپر از تخمه برا یبه آشپزخانه رفت و ظرف بایشک

گذاشت میآورد و روبرو  

که حالت تهوع داره بده!....  یواسه کس ینیریش -

چند دونه  ای! ب یحالت تهوع دار دونستمیمن نم

ادیحالت جا ب کمیخمه شور بخور تا ت  .... 

 مینشست و محو تماشا میمبل روبرو یخودش رو و

ها را که در دهانم گذاشتم به شد ، راست گفت تخمه

 یام باال برد و کمنمکش فشار افتاده دنیمحض چش

ذهنم شعله  یکه تو یاآن جرقه یجان گرفتم ول



االن  نیهم بایگرفته بود خاموش نشد ، کاش شک

را در  هاشیآزما یماجرا یتووتا ته رفتیم

اوردمیم . 

لبخند کج مشغول  کیمرموز با  چینرفت که ه یول

 شیچه شده برا یشد ، سر و نگاهم را به معن میتماشا

کج لبش گفت یتکان دادم و او با همان خنده   

نکنه  زمی.....عزیحالت تهوع.....حالت افسردگ -

شمیدارم عمه م   

بود ،  یالیخ، چه آدم خوش دیخند یبا بدجنس و

چه برسد دادیبرادرش جواب تلفنم را هم نم  ..... 

کج کردم شیرا برا می....لبها آه  

 ! دلت خوشه بابا -

خاموش زل زدم ، خودش را  ونیزیو به تلو 

شد رهیچشمانم خ یپرت کرد و تو میروبرو  

تو بگو پس چته  ستین نیکلک ، پس اگه ا یا  -

مشت  کی؟ انگار  یکرد نهیه تو آنگا کیملکا ؟ 



 یتو صورتت ! رنگت مثل آدمها ختنیزردچوبه ر

شده دختر ضیمر  ! 

را جمع کردم تا بغضم نترکد میلبها  

دوستم نداره گهید انی!....شا بایشک -  ! 

حرف  نیا نقدریاش منفجر شد ، ابمب خنده کدفعهی

واداشتشبه خنده فهیبود که به مثال لط بیغر شیبرا  

... 

 نیمن با حسرت نگاهش کردم ، کاش من هم به ا و

 ی....ول دمیخندیحرف و طرز فکرم بلند بلند م

شدینم  ! 

بودم و  دهیبود را د دهیکه او شن ییها دهیشن من

دنیبود مانند د یک دنیشن  ... 

اش شروع به حرف زدن کردخنده وسط  

- رنگ و روت  نیو ا یعزا گرفت نیاالن واسه هم

 ریغ نقدریکن خودتو ! حرفت ا شده !؟ پاشو جمع

دهیشب سف ای اه  یماست س یقابل باوره انگار که بگ !  



زده کردام را نمچشمم گونه یاز گوشه یسمج اشک  

اش به لبخند بود! خنده یگیکه تو م ینجوریکاش ا -

شد یمنته   

 نیاومده که به ا شیپ نتونیب یواستا ! مگه چ -

؟یدیفاحش رس یجهینت  

دوباره تکرار کرد دید را که سکوتم  

کنمیگوش م گهیخب بگو د -   

اصال  یام کنمسخره یخوایاگه م بایشک -

میاش حرف نزندرباره   

شد نهینشست و دست به س نیزم یرو راحت  

کن فیات نکنم ، برام تعرمسخره دمینه قول م -   

گشودم فیهمان باران اشکم زبان به تعر با  

گشودم فیهمان باران اشکم زبان به تعر با  

 یخونه ، وقت ادیم شهیاز هم رتریاالن چند وقته د -

 کنهیرو بهونه م نایخسته و هم ای هیعصب ای ادیهم م

 یجا کیهمش حواسش  ، زنهیوبا من حرف نم



دارن  فیتشر ریآقاس ای خورهی، غذا نم استگهید

آخر محبتش رو رسوند  گهیهم د شبیندارن، د لیامی

خورده رونیگفت شام ب  ... 

 نیآرام شوم و از ب یتا کم دمیرا تا سقف کش نگاهم

دادم رونیام نفس سوزناکم را بجمع شده یلبها   

انگار اصال کنه  یاز من دور کنهیم یاصال سع -

که فقط باهام  امبهیغر کی ایندارم  یوجود خارج

 ... همخونه شده

و بغض فرو دادم دمیگز لب  

 یخوابش رو هم با من جدا کرد و رو یجا شبید -

دست رد  یدنبالش اومدم ول ی، حت دیمبل خواب نیهم

 دهیجواب تلفنهام رو هم نم یحت گهیزد ، د امنهیبه س

، 

دمیام کشحنجره یرو دست  



 برهیغده شده و داره نفسم رو م نجامیا بایشک  -

داداشت  داره ذره ذره منو دق مرگ  بای،.... شک

کنهیم  .... 

 نیزم یام به روگونه یام از رو اشک مظلومانه و

دیچک  

شده بود و بعد سکوت  یبه اخم سخت لیتبد لبخندش

تکان خورد شیمن با بهت لبها  

 ات  یخصوص یگیم رو که یینایباور کنم ا یعنی -

؟یشا ان   

 یعنیتکان دادم ،  نییبه باال و پا تیرا با جد سرم

نگفتم یگرید زیچ تیجز واقع . 

آلودش گفتهمان صورت اخم با  

جرات  یچطور نمیبب ریاش رو بگکو شماره -

جواب تو رو نده کنهیم  ! 

پرت کرده  روزیرا که د امیگوش زیم یمن از رو و

اسم مستعارش را لمس کرد ، بودم برداشتم و انگشتم 



 روزیحالت بلندگو گذاشتم و اتفاق د یرا رو یگوش

 یتکرار شد ، آنقدر بوق خورد تا اپراتور جمله

 دیرا از دستم کش یداد ، گوش لمیرا تحو اشیتکرار

برادرش را گرفت و جواب  یخودش شماره نباریو ا

اپراتور شد ،  روحیب یها و صدااو هم همان بوق

ا به دستم داد و از جا برخاست ، نگاه من ر یگوش

همراهش اوج گرفت زین   

تماس منم  نمیبب ارمیرو ب خودمیاز باال گوش رمیم -

شده ینطوریفقط واسه تو ا ای دهیجواب نم  ... 

 یبا سرعت از در اتاق خارج شد ، صدا و

به  شدیم دهیها با شدت کوبپله یکه رو شیهاییدمپا

که نفس نفس  یبعد در حال یقیو دقا دیرسیگوش م

را  یدر دست به اتاق برگشت و گوش یگوش زدیم

 به دست من داد ، 

اگه جواب تماس منو داد  ریاش رو بگشماره ایب -

از دهنت در اومد نثارش کن یهرچ   

دمیگز لب  



بایشک -  ! 

ازش دفاع نکن ، فقط  نقدری، ا ریبگ بایکوفت شک -

نده وگرنهخدا کنه که جواب تلفن من رو هم  .... 

 دیرا تهد انیشا دی، نبا دمیرا از دستش کش اشیگوش

کردیم   

 کونیکردم و آ فیها را کنار هم ردشماره بالفاصله

را در حالت  یتماس را با استرس لمس و گوش

حبس شده بود  امنهیس یکردم،  نفس تو میبلندگو تنظ

گوشم  یتو شیکه صدا دیبوق به دو بوق نرس کی، 

دیچیپ  

الم.....جانم ؟س -  

شد واشک  دهیکش بایبه صورت پرحرص شک نگاهم

گفت یدوباره از چشمم راه گرفت و او با مهربان  

؟ یزنیجان چرا حرف نم بایشک -  

گفتم مظلومانه  



، آره ؟  یدیمنو نم یپس فقط جواب تماسا -

 یخواینم ی.....مگه چکارت کردم ظالم که حت

؟ یصدام رو بشنو  

 یگوش یتو شیهاآهنگ نفس یتقطع شد ، ح شیصدا

  نواخته نشد

کارات  نیبا ا ی.. دار!.... بدجنس !.. رحمیب -

 بخشمتی! نم یبُرینفسم رو م ی، دار یزنیم شمیآت

بخشمتینم یفهمی، م انیشا  .... 

دردناک و  یصدا ندفعهیهم سکوت جوابم بود و ا باز

دم و بازدمش یعصب ... 

،  کنمیدق م تیز دوردوست دارم ، دارم ا یلعنت -

اشک  نیجواب ا دیسنگدلت کرده ، با ینجوریایچ

جواب  نی! ا یدل  صاحاب مرده رو بد نیها و ا

جواب  نی! ا انیشا یشنوی، م ستیدوست داشتن ن

ستیدل  من ن  ... 

 یزدم و به صدا مهیخ نیزم یتماس را قطع و رو و

 بلند زار زدم



و همانند من  دیام را در آغوش کشجسم خسته بایشک

مینشست یاگوشه رمقیتا هر دو ب ستیگر . 

را در دهانم  ییهاغذا گرم کرد و به زور لقمه میبرا

نگذاشت میگذاشت و تا خود شب تنها . 

انیتا زمان آمدن شا یعنی میگویشب که م خود    ! 

که در را  انی، شا میآشپزخانه نشسته بود یتو هردو

پشت سرش بست با چشم به من اشاره زد که بروم 

 .به استقبالش و او عکس العمل برادرش را رصد کند

و لبخند  شیاز آن آرا یبرم بود ول شبمیلباس د هنوز

قامت  داریرا به دسستم م ینبود ، قدم ها یخبر

بلندش رساند ، به محض ورودم ، چشمانش مرا 

شد ،  بمینص اشیتفاوتیگرفت ، سالم کردم و اخم وب

 ولوم صدا باال بردم

 جناب سالم عرض کردم -

به وضع و حالم کرد یمختصر نگاه  

کیعل رمیگ -  .... 



 یقفل خوردند ول گرید میلبها یمحبت یب نهمهیا از

آمدند امیبانیبه پشت یگرید یلبها  

 دهیم ینجوری؟ آدم جواب زنش رو ا کیعل رمیگ -

 نیکه با ا یزنی؟ مگه با دشمن خونت حرف م

؟ یدیجوابش رو م اتیادب  

با ضرب به طرف صدا برگشت انیشا  

؟ یکنیچکار م نجایتو ا -  

دست به کمر شد بایشک   

داداشم ؟ یخونه امیآها ! اجازه ندارم ب -   

 رونینفسش را ب یت و عصبهم گذاش یرو چشم

 فرستاد

خودت یحوصله ندارم پاشو برو خونه بایشک -   

مرا گرفت وتن مرا  یقدم جلوتر برداشت و بازو چند

دیهم همراه خودش به جلو کش  

؟ از  یملکا رو دق بد یتونیمیها برم که هرچ -

؟ یظالم شد نهمهیا یک   



 هر قدم که بایشده بود و شک نیمن نگاهم زوم زم و

دیکشیمرا هم با خود م رفتیم  

 یدختر نیهم نیخوب نگاش کن مگه ا انیشا -

تا به  یو زمان رو به هم دوخت نیکه تو زم ستین

نبود که اسمش ورد  نی؟ مگه هم یاریدستش ب

؟ هیزشتت چ یرفتارا نیزبونت شده بود ؟حاال ا  

دیغر انیشا  

هیزن وشوهر یدخالت نکن دعوا بایشک -  ! 

گرید یقدم  

هیدعوا ک نیمقصره ا نمی! به منم بگو بب ا   -   ! 

روبرگرداند یعصب  

برو خونت و تو کار ما  ایب بایال اله اال الله ! شک -

 ! دخالت نکن

 نیبا ا میقرار گرفته بود انیشا ینهیبه س نهیس قایدق

 یو مرا محکم تو دینفس کش یحرص بایاش شکجمله

دیکوب انیشا ینهیتخت س   



 یافرشته نیبا ا نیبشه ، بب اقتیل یخاک تو سر ب -

 ی! روحش رو زخم یکه خدا بهت داده چکار کرد

 نینگاش کن ، بب انی! شا ی! دلش رو کشت یکرد

چند روز !  نی! نصف شده تو ایباهاش چکار کرد

؟یتو آدم  

هول شد و  بایشک یبرنامهیحرکت ب نیاز ا انیشا

دستش دورم گرفت ، عطرش ، ضربان قلبش ، دم و 

مال  گرید یلحظه کیدستانش ،   یدمش ، گرمباز

 ایمن از کل دن ستادیایزمان م نجایمن شد ، کاش هم

اش قانع بودمعرض دوشانه نیبه هم  . 

و من  ستندینگریبه هم م یمثل دوببر زخم هاآن

، دمیکشیچشم بسته بودم و از اعماق وجودم نفس م  

یزده لعنت یعطر خوب عجب  ! 

 ایدن نیاز ا یگرید زی، چآغوش  نیمن که جز ا 

دادم؟یتاوان پس م دیچرا با خواستم،ینم  

 یانگشت اشاره به طرف در گرفت و با صدا انیشا

دیاش غردورگه شده  



رونیمن برو ب یبهت گفتم از خونه -  ! 

اش  ارتعاشات چهارخانه راهن  یپ یاز رو من

 شی، چقدر لمس تُن  صدا کردمیرا حس م شیصدا

بود نیریش . 

؟ یچکار کن یخوایگه نرم ما -  

حالت خاص نگاهم  کیممتد و با  یالحظه انیشا

چه  یکرد و بعد آرام مرا از آغوشش جدا کرد ، وا

بهشت تمام شد انسیزود س  ! 

و به  دیرا سفت چسب شیرفت و بازو بایطرف شک به

  طرف در اتاق کشاندش

ما  نی؟ گفتم ب یزنیحرفم حرف م یرو یاز ک -

ریقرار نگ ! 

 رونیب انیرا از دست شا شیبا انزجار بازو بایکش

دیکش   

  ! ولم کن -



 انیگذرا به من  خراب ، کرد و دوباره با شا ینگاه

 چشم در چشم شد

حاال که خوب نگات  یول یملکا گفت عوض شد -

یشد ی، عوض یعوض نشد نمیبی، م کنمیم  ! 

دهانم گذاشتم و با  ی، دست رو دمیکش یبلند نیه

را صدا کردم اسمش خیتوب  

بایشک -  !  

در هوا تکان داد یدست  

هنوز ازش  کنهیبرو بابا !  احمق داره ل هت م -

یکنیدفاع م  !  

چرخ خورد و از در  انیشا ینگاه طعم  زهرش رو و

اتاق خارج شد ودر را با صدا به هم کوباند  ، نگاه 

من غلت خورد یرو انیشا  

م رو از منو خواهر یونهی؟ م یخواستیم نویهم -

، خوبت شد ؟ یدیهم پاش  

دیکوب وارید یمشت رو و   



 ! اَه -

گفتن  یمن دور شد ، خودم را برا یاز روبرو و

گفتم آخرش  ی، سرزنش کردم ول بایماجرا ،  به شک

، همان آغوش  دیارزیم بایولش کن به آن اتفاق ز

شیهاکه پر بود از عطر و نفس انیشا ییکهوی ..... 

مرا همانجا چسبانده بود و ذهنم  میپاها ییهالحظه

آن لحظه  ی، از اغوا کردیحول آغوشش طواف م

که خارج شدم دور سالن چشم چرخاندم ، با لباس 

، با  کردیبود و نگاهم م ستادهیت سرم اپش یراحت

را پنهان کرد و  شیرخ به رخ شدن با من غم چشمها

بود  دهیبخوا شبیکه د یرا به طرف مبل دشیخط د

 .عوض کرد

را  ضشینگاهها و حرکات ضد و نق یمعن کاش

کردم یدرک م .... 

دراز  شبیهمان مبل د یبرداشت و دوباره رو قدم

 یوآرنجش را روپا انداخت  ی، پا رو دیکش

کرد بانهیچشمانش سا . 



 یعنی،  گرفتیمان از کجا نخ مرابطه یآشفتگ نیا

 خواهدیربط داشت ، نکند م شاتیبه جواب آزما

،  فتدیب شیبرا یاتفاق  

 ! نه

ایخدا   !  

میمامور عذاب راض انیشا نیبه هم من  ! 

نباشد  نکردهیخدا نکهیعذاب کنارش را به ا من

دهمیم حیترج  ! 

و باشد و باشد شدبا ! 

قامتش  یهیسا ریباشد و مرا ز یهرچه قدر بد ول 

میبودنش راض نیپناه دهد من به هم .... 

 دهیحضور او کش یایجز جغراف ییسستم جا یهاقدم

خودش یبود برا یی، مثلث برمودا شدینم !  

کردیکه بودم به طرفش جذبم م هرکجا ... 

آرنجش در احساس کردم از پناه   دمیمبلش که رس به

و  اوردمیخودم ن یبه رو یمن است ول یحال تماشا



 یکه از لبه گرشیکنار مبلش زانو زوم ، و دست د

بود را در دست گرفتم و به قلبم فشردم  زانیمبل آو

 . وبعد بوسه بارانش کردم

خراب  حال   تیموقع دی، شا دیرا از دستم نکش دستش

 دلم را درک کرد ،

که در دستم بود  دستش یسر و صورتم را رو 

 .... گذاشتم و چشم بستم

 میبرا دادیکه حضورش به آرامشم رنگ م نیهم

دمیبود و نفس کش یکاف  ... 

را به باز  نمیسنگ یتر از آن بودم که پلکهاخسته من

 خبرانیب یایبودن محکوم کنم ، پس الجرم در دن

دلم آرام گرفت و به  ان،یغرق شدم ، کنج حضور شا

 .خواب رفتم

 

مبل  یمبل نبودم و رو نییشدم پا داریکه ب بحص

شده بود ، پلک  دهیکش میرو ییدرازکش بودم و پتو

آمد ،  شیبه نما دمید یجلو یریبر هم نهادم و تصاو



 صیتشخ توانستمینم یداریدر ب ایبود  ایخواب و رو

پوستم جوالن  ریحس خوب بود که ز کیبدهم ، فقط 

و گردنم را فتح صورت  یکه اجزا ییها، لب دادیم

 !کرده بودن

شدنم توسطش  دهیاز بوس ییهاگنگ ! صحنه نقدریهم

کنم  کیتفک توانمیو من نم خوَردیذهنم چرخ م یتو

مجاز ایاست  قتیحق ... 

 ایدلم امواج گرفته بودند ، غم  رو یتو یو شاد غم

 ریکه ز یقتیحق یا ی  نیریش ی  و شاد اتیذهن نیبودن ا

غلت زدم و براثر  یبود ، کمدندانم  عجب مزه کرده 

جا  خوابشیهوا ، عطرش که در جا یی  جابه جا

 .گذاشته بود مستم کرد

تر از کنارم رد از فرسنگها متر آنطرف یحت کاش

!  ی، اگر عطرت مرا بکشد تو قاتلم هست یشدینم

 ....قاتل روح و روانم

از جا برخاستم و  درنگیکارم نبود ب یچاره هانیا

 رونیکمد ب یرا از تو فمیرفتم ، ک به طرف کمدم



،  شیگرفتن جواب آزما یکه برا یاو برگه دمیکش

کردم دایپ لمیوسا نیداده بود را از ب شگاهیآزما  . 

بدون  یعنیمن بود ،  شیکردم ، برگه که پ نگاهش

؟ دادنیرا م شیهم جواب آزما نیا  

 یکه تو یاشماره یطرف تلفن رفتم و از رو به

بود ، شماره گرفتمکاغذ چاپ شده  . 

تلفن دادم  یهاچند اپراتور را با فشردن دگمه جواب

سواالتم شد یباالخره پاسخگو یتا خانم  

ده  ایهفته  کی بایسالم خانم ، من و همسرم تقر -

، حاال  میداد شیو اونجا آزما میاومد شیروز پ

میببر میایحاضره ب شامونیبدونم جواب آزما خوامیم   

دیچیپ یگوش یتو فشیظر یصدا  

 اسمتون ؟ -

در دهانم نمانده بود تا قورت دهم ، با همان  یآب

دهانم لب زدم یخشک  

یو ملکا وثوق یساالر انیشا - .... 



لحظه هی -  .... 

قلب من به تالطم افتاد و  

 خانم ؟ -

جواب دادم عیسر  

 بله -

حاضر  شاتونیجواب آزما شیچند روز پ زمیعز -

ودشون اومدن خ میشده بود به آقاتون زنگ زد

ها رو گرفتنجواب ... 

 دهیهنوز به گوش من چسب یگوش یقطع شد ول تماس

 بود

چشمانم  یچند روزش جلو نیو کردار ا رفتار

 رییاتفاقات با تغ نیوصل  ا یمن درپرفت و رژه 

بودم انیحاالت شا .... 

چشمانش غم  ! 

شیکردنها یدور  !  



شیهاخیو توب دعواها ! 

 کردیمغزم را داشت منفجر م یادیز ینکندها نکند،

را  یکرد ، گوش یزندگ شودیواگر که نم دیاما با شا

افتاد  شیسرجا دمیپرت کردم واصال نفهم شیسر جا

رفتم میهااره به طرف کمد لباسنه و دوب ای . 

چه بوده که  شاتیآزما نیجواب ا دمیفهمیم دیبا

کسم را از من دور کردههمه . 

کرده که رفتارش با من صد و  دایاز چه خبر پ انیشا

کرده؟ رییهشتاد درجه تغ  

 نیبگذران ، دلم کشش ا ریخودت به خ خدا

را ندارم هایناخبر ... 

 دمیکش رونیز رگال برا با خشونت ا یمشک یمانتو

سر انداختم ،  یو شال همرنگش را هم با عجله رو

را در مشت فشردم و به دنبال خودم  فمیبند ک

جز جواب آن  زیچ چیه میبرا گریکشاندمش ، د

 نیزم یرو میهامهم نبود ، کفش ییکذا شیآزما



پا درونشان فرو کردم و از در  عیپرتاب شدند و سر

زدم رونیاتاق ب . 

 ی،حتما م آمدیم نییشت از پله ها پادا بایشک

نگاهم کرد و متعجب   رد،یخواست از حالم خبر بگ

 گفت

 کجا ؟ -

اخم نگاهش کردم با  

گردمیبرم -  

سواالتش تمام نشد ، من وقت نداشتم و در  یول

از مقصد رفتنم فقط  یمبن اشیدرپیپ یجواب سوالها

بلند کردم وبا  یخداحافظ یبه نشانه شیبرا یدست

دمیدو رونیبه ب اطیتاب از در حش  . 

 ابانی، تا به خ شدیمزاحم اوقاتم م دیداشتم نبا عجله

دست بلند کردم و به آدرس  یتاکس نیاول یبرا دمیرس

، رفتم میکه با هم رفته بود یمطب دکتر . 



را به دکترمان نشان داده ، جواب  شیآزما حتما

دکتر معالجش است یمعماها در دست آقا یهمه . 

دهانم را خشک کرده بودو نفسم را به شماره  رساست

 انداخته بود

مطب نشستم یچرم تو یصندل  نیاول یرو  

و د یکیمطب دکتر شلوغ نبود و بعد  خداروشکر

 یشدند نوبت من شد ، دکتر زرنگ تیزیکه و ینفر

دسته  نکیبود به محض ورودم مرا شناخت و ع

چشمانش جابه جا کرد و گفت یرا رو اشییوچویکا  

رو  شاتونی، جواب آزما یبه ! سالم خانم ساالر -

؟ دیآورد  

سرتا  یرو یآب جوش یحرفش کاسه نیبا ا یعنی

کردم عزم رفتن امدهیکردند و ن یخال میپا  . 

کرد میصدا دکتر  

شده ؟ حالتون خوبه ؟ یطور -  

دمیدهان بلع آب  



؟ شتونیپ اوردهیرو ن شایشوهرم جواب آزما -  

نگاهم کرد قیرا از چشم برداشت و دق نکشیع  

اومده ؟ شیپ ینه ! .....مشکل -  

در مشکل فرو  امیزندگ ی، همه امدهین شیپ یمشکل

 ! رفته

تکان دادم و با  یفبه عالمت ن یو سر کشمیم یآه

قدم برداشتن نداشتن ،  یبرا یرمق گریکه د ییپاها

شومیاز مطب خارج م . 

قصد  شیوارهایبه خانه بروم ، د خواهدینم دلم

را  نمانیخوردنم را دارند ، دوست هم ندارم ماوقع ب

 دیشا یدیام گزارش دهم ، خدا را چه دبه خانواده

خودم شد  انیهمان شا انیورق برگشت و دوباره شا

مامان و بابا  شیاش پوجه خواهدی، آنوقت دلم نم

 .... خراب شده باشد



و آهنگ  خوردیورق م میپاها ریز یزییپا یبرگها

از  شیپ یو من برعکس سالها نوازدیخش وخش م

برمیلذت نم یملود نیا .... 

و خودم  کنمیم دایپارک پ کیکنار  یایخال یصندل

سپارمینچه که گذشت دل مو به آ کنمیرا آنجا رها م  

.... 

دمیرس نجایشد که به ا چه   

کندیدارد چکار م انیشا   

دکتر خودمان نبرده شیرا پ شاتیجواب آزما چرا   

را از هم  امانیزندگ شیکارها نیدارد با ا چرا

پاشاندیم ... 

 یهااختهی یو سرما تو رودیاز دستم در م زمان

 یمانتو کیکه با  دیآیم ادمیتازه  کندیبدنم نفوذ م

ام ، خودم را سفت بغل زده رونینازک از خانه ب

، هوا  شودیم دهیو نگاهم به آسمان کش کنمیم

 دیام ، باشده و من گذر زمان را حس نکرده کیتار



کشدیرا نم تظارمان یبه خانه برگردم ، هرچند کس  

.... 

هوا اضافه شد و  یبخت بدم باران هم به سرد از

شده بودم سیخ س  ی، خ دمیرس به خانه یوقت  ! 

؟ یریسرم بگ یکه چتر رو ییکجا انیشا  

 تیگلو یها خونخوارن ، درست زمانخاطره چقدر

زدن  یکه قلبت نا رندیگیرا به قصد خفه شدن م

 ...ندارد

 انیموتور سبز رنگ شا کنم،یرا که باز م اطیح در

شرشر  ریز ی، طفلک زندیچشمک م اطیوسط ح

است باران شسته شده  . 

شب زود به خانه آمده ؟ کیشده که صاحبش  چه  

 کنمیفرار م دنیقطرات باران با دو یانهیتاز ریز از

توجهم را به  بایشک یصدا کنمیو تا در اتاق را باز م

کنمیخودش جلب م  

 ! بفرما اومد -



 انیدرست رخ به رخ شا کنمیسر که بلند م و

شومیم   

کندیو اخم م زنمیم لبخند  

؟یبود یشب کدوم قبرستون موقعنیا ات -  

 خیاز سرما  شتریو از حرفش ب کنمیم بغض

کندیمداخله م بایشک بندم،یم  

چه طرز صحبت کردنه ؟ نیا  .....! داداش ا -  ..... 

دیآیبه طرفم م خواهرش  

تو  ادیبزار ب لرزهیکه داره از سرما م ینیبینم -

یپرسیبعدا سواالتت را ازش م ... 

 دنمیدر کش یو سع ردیگیدستانش م انیرا م میبازو و

 به داخل خانه دارد

هات رو عوض کن تا لباس ای، ب یاوخ دختر لچ  آب -

یسرما نخورد  ! 

 شیو از من جدا چسبدیرا سفت م شیبازو انیشا 

غردیم بایو شک کندیم  



 آخ دستم شکست ، چته تو؟ -

در و  کندیم رونیرا از در اتاق ب بایشک  ان،یشا و

کندیقفل م شیرا به رو  

رون؟یب ی! در رو باز کن ، چرا منو انداخت انیشا -  

صدا بلند کرد انیشا  

 ریات شامت رو بخور بعدش هم بگبرو خونه -

یموند شمیممنون که پ یلیخ یبخواب ....راست  ! 

غر   کنم،یو با بهت نگاهش م ریرفتارش متح از

پر سر و  یهاییدمپا یو صدا بایشک یغرها

دیچیپیراه پله ها م یتو شیصدا .... 

 ریمن اس یبازو ندفعهی، ا انیام و شامن مانده حاال

 کشاندیو من را به طرف خودش م شودیدستانش م

صورتم  یو سرش را تو ستادیایم امنهیبه س نهیو س

کندیخم م  

و  ریتا االن کجا س یکردیم فیتعر یخب ، داشت -

؟ یکردیسفر م  



مردانه بودن  نیصورتش در ع نم،کینگاهش م فقط

است بایچقدر ز  ! 

 کندیشده بود او مرا مواخذه م وبیمغزم مع نایقی

کنمیفکر م اشییبایز زانیومن به م  

دیکشیم داد   

؟ یبا توام ملکا ! چرا الل شد -  

سمت چپ  یو دست رو دیپریاز دادش م میهاشانه

گذارمیم امنهیس یقفسه  

لبم واستاد، ق یزنیچرا داد م - ! 

زندیطرح م میوسرد کلمات را برا خشک  

؟ یکجا بود -  

شدم ، من  رهیاش خپرجذبه اهیس یو اخم تو تیجد با

دادیاو جواب م دیسوال داشتم اول با  

؟ چرا به من  یرو گرفت شایجواب آزما یرفت یک -

دکتر خودمون  شیجوابش پ ی؟ چرا برا ینگفت

؟ ینرفت   



نگ نگاهش عوض شد ، سواالت مسلسل وارم ر از

باشم و  دهیداستان رس ینجایمن به ا کردیفکر نم

 ادامه دادم

 نی؟ ا یکنیازم پنهون م یدار رویچ انیشا -

؟  میکن میرو از هم قا یزیقرارمون نبود که چ

من کجا بودم ؟ یبدون یخوایم  

دمیکوب امنهیس یرا محکم رو انگشتم  

 یرو برد شمونیتو آزما نمیمن!  دکتر بودم بب  -

انهی هیجوابش چ ینیبب ششیپ  ...... 

او نشست ینهیس یهمان انگشتم رو و   

که از  یزیتو حاال بگو اون چ انیو تو ؟ ....شا -

؟ چرا  ی؟ چرا عوض شد هیچ یکنیمن پنهون م

تا آسمون فرق کرده ، نیرفتارت با من زم  

..... گهید  حرف بزن د  !.... 



از من گرفت و چند قدم از حضور من فاصله  رو

اش را من جبران کردم و دور شده یهاگرفت ، قدم

انگشتانش ُسر دادم نیاز پشت سرش انگشتانم را ب  

؟ جوابم رو بده انیشا -  ! 

کالم کیکالم به  کیپاسخ بدهد  خواهدیم یگرافتل  

 ..... جوابش -

گوش شدم سراپا  

ادیبه مذاقت خوش نم یلیجوابش خ - ! 

کلمات  یزمخت معن نطوری، چرا ا ستیچ منظورش

 یکه تو ی، با ترس و لرز دیکشیرا به رخم م

زنمیوجودم نشسته لب م   

؟ هیمنظورت چ -  

ابلم قد علم کردو مق دیکش رونیرا از دستم ب دستش  

 یخودته با اون اصرار کردنها ریهمش تقص -

کار  نیبه ا نقدریا دیچرا با فهممیات ! من نممسخره

؟ یکردیم لهیپ  



صورتش چرخ  یاجزا یرو یبا گنگ نگاهم

حرفش  دنینفهم ریکه تحت تاث ییبا اخمها خوردویم

میگویهست م   

دق مرگم  یگیم یچ نمیقشنگ حرف بزن بب -

که یکرد .... 

کشدیم یپوف  

 یها گند زد میکردیرو م مونیزندگ میداشت یعنی -

، میدار یچه درد می! به َدرک که ندون یبه همه چ  

 دهی! اصال چه فا میو نفهم میباش ضیجهنم که مر به

 .... از دونستنش

 ضیمر انیشا یعنیمنجمد شد ،  میرگ ها یتو خون

  است ؟

کندیم دشیتهد اشیدرد دارد زندگ کی یعنی ! 

 قیبود اگر زودتر لب به گفتن حقا یکردنم حتم سکته

 ی، آب گلو قورت دادم و نگاهم تو کردیباز نم

لب جنباندم دینگاهش ذوب شد و با ترد  



ی.... تو....تو مریعنی....یعنی - ...... 

به زبان  شیرا برا ضیمر یکلمه یحت توانستمینم

ت در آمد و هوا به حرک یرو می، کالفه دستها اورمیب

دمیغر یعصب  

- تو سرمون  یچه خاک نمیحرف بزن بب انیاَه ....شا

 ! شده

 یگره کور خوردند و عقب عقب تا رو شیهااخم

آن لم داد و  یکه پشت سرش بود،  رفت و تو یمبل

دینگاه دزد  

.. تومن نه !.... -  ! 

دمیپرس یچه گفت با گنگ دمیمات بودم و نفهم هنوز  

؟ ی....چمن .. -  

دیکش یفرض یهامبل شکل یدسته یناخن رو با  

-  ستمین ضیبگم ؟ ....من مر یطور....چهیعنی

یی..... توضهیمر کهیاون  !  



و غم هردوبه وجودم  یخم خورد ، خوشحال میزانوها

سالم بود و انمیهجوم آورد چه خوب که شا ..... 

افتادم ، چشمانش با ترس به  نیزم یزانو رو با

نگاهش کردم رهیمن خسمت من برگشت و   

؟ اصال چرا پس  هیچ میضی؟ من؟ ....مر میضیمر -

؟ یگفتیبهم نم  

 ریبرخاست و به طرفم آمد ، دست ز شیجا از

مبل  یانداخت و از جا بلندم کرد و تا رو میبازو

کرد تمیهدا  

 یبا هم تالق یاهیثان مانیمبل نشاندم و نگاهها یرو

 داشت

 !آروم باش -

دچار چه  خبریب دمیفهمیم دیبا من عجله داشتم یول

شده بودم یدرد   

؟ هیچ میضی..... مرانیشا -  



هم سکوت کرد و به طرف اتاق خوابمان رفت و  باز

و خودم  دمیلرزی، م دیبرگشت و دورم کش ییبا پتو

را  نشی، آست سوختمیو من از درون م دمیفهمینم

کالمم کردم یگرفتم و التماس چاشن   

؟ هیچ میضیکا بگو مر؟ جان مل انیشا -  

 جمع یلبها نیرفت و از ب نییباال و پا شیگلو بکیس

صورتم فوت کرد یشده اش نفسش را تو  

طور بگمچه یعنیاوم...... -  ..... 

 کدفعهیو  دیکش شیموها نیشده بود ، دست ب کالفه

آخر را زد ریت  

 ! سرطان -

بار  نیگوش و مغزم اکو شد و چند یتو شیصدا

مبل از هم  انید و من ذره ذره  مکر دایانعکاس پ

قادر به تکان خوردن نبود،  گریو زبانم د ختمیگس

و روح  آوردندیفکرها پشت سر هم به مغزم هجوم م

کرده بودند ریگنیو جسممرا زم   



 ستین شن؟زودیم یمامان و بابا چ رم؟یمیم یعنی

مردنم؟ یبرا  

نداشتم یکه درد من ! 

اندون نشانهها بسرطان یبودم بعض دهیشن آخ ... 

دیچرخ انیفکرم گرد شا و   

با من تلخ شده؟ نقدریچرا ا رمیمیاگر دارم م پس  

تر از مهربان ردیمیکه دارد م یبا کس امدهید اکثرا

من  یهادهیخالف د انیپس چرا شا شوندیم شهیهم

 !شده

 ریخود وبا خودش درگ یکردم تو نگاهش

کردم شیبود،صدا  

ان؟یشا -  

نکرد نگاهم  

 ....متاسفم ملکا ! متاسفم -

بودم دهیمن که هنوز سوالم را نپرس یول  



چرا رفتار تو با من عوض شده  امیاگه رفتن انیشا -

؟ شنیمهربون نم ضیمر ی، مگه همه با آدمها  

جا بلند شد و پشت به من کرد از  

 کبارهیاالن و  نیهم یخوایرو م هاتیواقع یهمه -

؟ یبفهم  

رمق ،   یو وجودم ب شدیر مهر لحظه خشک ت دهانم

وجود داشت که من خبر نداشتم یگرید تیچه واقع  

را تکان دادم میلبها یسخت به  

وجود داره  یا گهید تیچه واقع میضیاز مر ریغ -

؟ دونمیکه من نم  

و دوباره نفسش را  دیکش شیدست در موها یعصب

 صدادار فوت کرد

؟ یبشنو یخوایتلخه ملکا تلخ ! م -  

 کباریچاره چه بود مرگ  یبشنوم ول تمخواسینم

کباریهم  ونیش .... 



عرق را حس  یها، قطره زدیدهنم م یتو ییجا قلبم

کمرم راه گرفته  یرهیو ت یشانیپ یکه رو کردمیم

 دمیترسیم تشیواقع ی، من از تلخ ایخدا یبودند، وا

 میها برا یتلخ دنیشن یی، تنها کردی، کاش بغلم م

بود، نبود؟ نیسنگ  

بستم چشم  

شنومیبگو ....م - ! 

،  دمیبهت حق م یهرجور در مورد فکر کن -

یکارم از عاطفه به دوره ول دونمیخودم هم م ..... 

 کشتیقبل از سرطان حتما او با کالمش مرا م ایخدا

دمی، وسط حرفش پر  

؟ یچ یول -  

 یآن دوگو ریطرفم برگشت ، از همان دور هم ت به

درست وسط قلبم ،نشستیهدف م یتو یمشک ! 

یایباهاش کنار ب دیبا یول -  ..... 



منه  یهیحق  قانون نی، ا یایباهاش کنار ب دیبا یول -

هر دو  یاشته باشه ولند یخوب یوجه دی! درسته شا

ماجرا بالعکس هم بود من  نیاگه ا میقبولش کرد

 ....باهاش مشکل نداشتم

گرفتیداشت ذره ذره جانم را م دمیحرفش پر وسط  

برو سر اصل مطلب خون جگر شدم انیشا یوا - ! 

یشد ، سرد و رسم خشک  ! 

کنم ، من  یزندگ ضیآدم مر کیبا  تونمیمن نم -

خوامیطالق م  ! 

 ایخوابم  نمیرا چندبار بستم وباز کردم تا بب میچشمها

، چه گفت ؟ طالق داریب  ! 

خدا درد به من داده بود داشت مرا دور  نکهیا یبرا

؟ انداختیم  

حرف خبر  نیوتار شد ، قبل ا رهیت دمید یجلو ایدن

با خودم گفتم به درک  یبه گوشم رسانده بود ول یبد



ما حاال با را دارم ، ا انیشا شیبه جا ضمیکه مر

او یب یضیمر  .... 

اجل قبض  روحم  شیبه جا دیشنیگوشم نم کاش

کردیم ... 

ختیدوچشمم داغ و سوزان ر یاز گوشه اشکم  . 

 کیحقش بود که با  گفتیفرو دادم ، راست م بغض

یندهد ول یزندگ یادامه ضیزن مر .... 

یکه عاشقم یگفتیتو م یول -  ! 

به فرش دوخته شده بود نگاهش  

شترهیعقلم ب یروین یهنوزم عاشقتم ول -  !  

بود، نبود؟ رانگریاستداللش و نیا  

 یرا به باز یقال یپرزها شیمکث کرد با پا یکم

 گرفته بود

 ض  یتحمل کنم که طرف مقابلم مر تونمیمن نم -

خبر بد  کیهم ندارم که هر روز منتظر  نوی.....دل  ا

 .... باشم



استپ کرد نیزم یرو شیپا  

کنمیکن ملکا ! خواهش مدرکم  -  

بلند  یگذاشتم وبه صدا میچشمها یرا جلو دستانم

؟ خواستیکردم ، از من چه م هیگر  

 !درک

درکم کنند  ایداشتم تمام مردم دن اجیخودم االن احت من

برزخ او را درک کنم؟ نیدر ا توانستمیچگونه م  

و مرا  میاالن اشهدم را بگو نیهم شدیم کاش

 نیبدون ا یکنند ، به خدا که زندگ قبر یگود یروانه

تر استاز مرگ سخت میمرد سنگ دل برا ... 

 

 

تخت بودم ، بدنم کرخت و  یباز کردم ، رو چشم

دوش  یرو اشینیبا تمام سنگ ایخسته بود انگار دن

 گرید یبا لباس سمیخ یهامن پارک کرده بود ، لباس

 میسو، نگاه  کم سوختیعوض شده بود ومچ دستم م



به دستم  وکتیشد، انژ دهیسمت محل سوزش کشبه 

که به  یالوله یوصل بود ، سر باال بردم و در ادامه

از  ی، فقط کم دمیسرم را د یدستم وصل بود بطر

 اجیاحت زهایچ نیبود ، من به ا ماندهیباق اشعیما

سوزن داخل پوستم را  میندارم ، با بستن چشمها

 یقدرت توکم  یول یدرد ضربت کی دم،یکش رونیب

که چشم باز کردم ، مبل  ندفعهی، ا دیچیمچ دستم پ

 دهیاز هال به مقابل تختم کش که دمیرا د یاکنفرهی

 یبه خواب رفته بود که همه شیرو یشده بود ومرد

بود و حاال قصد  رحمیب یایدن نیمن از ا یآرزو

 گفتیبگذارم ، م رونیب امیداشت قدمش را از زندگ

 ... حقش است

رد؟یاقعا حق داشت حقش را از من بگو ایآ  

عقب  یخواست اشک بشود ول میبغض کنج گلو 

 شدمیم یقو دیبود با میرو شیپ یراندمش ، راه سخت

دردم نبود یدوا ختنیاشک ر . 



به خواب رفته است  ، چقدر دلبر و  بایز چقدر

 شیدغدغه محو تماشا یب ییهاقهیاست ، دق نیریش

 .شدم

 

توست ییبایچشم من از لذت ز سوزش  ! 

رفت ادمیام ، پلک زدن بر تو شده رهیخ ....! 

# یدرضاطهماسبیحم  

 

، عشق  یکنیقلبم فرار م یطهیاز ح یکه دار فیح

 ! جانم

که ترک عادت  یدانیبه تو عادت کرده ام و م من

 ! موجب مرض است

مرض یشود مرض رو چه ! 

غرق خوابش  یوبا حسرت به چهره کشمیم یآه

قد علم کرده  میروبرو یزشت قتیحق ، دوزمیچشم م

 ، 



 ضیزن مر کیاو را مجبور کنم که با  دینبا من

کند یزندگ ... 

کرده ، خوب که  ییخوب که خودش قصد جدا چه

 یبه پا خواستیاگر هم او م نمیبیم کنمیفکر م

نبودم ، چرا مرد  یمن راض ندیبنش امیضیو مرمن

شدیم ریپ ضیزن  مر کی یبه پا دیمثل او با یجوان  

! 

را از گردن من برداشته ،  فهیوظ نیکه ا خوشحالم

باشمشدگر نداشته  دیکه با فیفقط ح  ! 

طرف مسئله مشکل دارم نیا با  ! 

 یضیداستان اوست و حاال مر ضیمر کردمیم فکر

خودم را گرفته بانیگر  ! 

به دست روزگار لعنت .... 

نکردم فقط نامش را در حد زمزمه تکرار  شیصدا

ذکر تیبه ن دی، شا کردم ... 

انمیشا -  



را  شی، آرام چشمها دیام را شناو همان زمزمه یول

 باز کرد و هراسان نگاهم کرد

؟ یبه هوش اومد -  

هراسانم شده  نگونهیاز هوش رفته بودم که او ا مگر

 بود؟

؟ یچرا سرم رو از دستت جدا کرد -  

قشنگ است ، مردانه و با صالبت شیتن صدا چقدر  

! 

آمد کمیمبل کنده شد و دوقدم نزد یرو از  

؟ ی؟ خوب یزنیچرا حرف نم -  

؟ دیپرسینگرانم بود ، چرا احوالم را م چرا  

کردمینگاهش م شدهمسخ  

 ملکا ؟ -

ملکا یملکا ! عمر و زندگ جان  ! 

بودنت یعمرم فدا یماندهیباق نیهم ... 



؟ یملکا گفتنت قصد جانم را کرد با  

هم قبل از موعد مقرر آن  ! 

- ان؟یشا  

داد  رونیب یااش نفس آسودهجمع شده یلبها نیب از

 یبه هم قفل شد، پتو شیاخم ها میبا حرف بعد یول

را مرتب کرد میرو  

- ؟ مونمیزنده م گهیچقدر د  

به تاسف تکان داد سر  

جمله  نیاول یحرف و کلمه قحط بود دهن باز کرد -

؟یدیرو پرس نیا  

؟ انیشا -  

 یهیمن کرد،عجب زاو چشمانش را عمود قلب شهر

دارد خط نگاهش یاکشنده  ....  

 دیاول با یداشتم ول ییقاتلش تقاضا یآن چشمها از

اش را قبول دارم تا دربرابرم که خواسته گفتمیم

رد،یجبهه نگ  



را به هم فشار دادم میلبها  

،  میاز هم جدا بش دیمن.....باهات موافقم که با -

 ....فقط

دستم را در دست گرفت و خودش را به ظاهر  مچ

 یسوزن کرد و با تن صدا یرد جا یمشغول تماشا

گفت یبم  

؟ یفقط چ -  

و به ظاهر  دمیخشکم کش یلبها یرا رو زبانم

مگفت ربطیب  

؟ ی... بغلم .....کنشهیم -  

 ی  شد و تو دهینگاهش با سرعت به صورتم کش خط

  خواهش  نگاهم غرق شد

کج کردم گردن  

کنمیخواهش م - .... 

شده بود هم مات ،  شینگاهم هم ک یصفحه در

چشمانم مکث کرد و  یدر عمق مردمک ها یلحظات



، خدا رو  دیتخت کش یبعد آرام خودش را به رو

، با حسرت خودم را  رفتیاهشم را پذشکر که خو

آغوشش مچاله کردم و او دستانش دورم حلقه  یتو

فشار  شتریب اشنهیس یشد ، هر چه من سرم را تو

شدیتر مدستان او هم سفت ی، حلقه دادمیم  

 

تو آغوش   

استیحلقه دن نیتر دلچـسپ .... 

رحم به من نڪحلقه م ـــنیز   

کن ترشتنگ ....! 

 

مهابا اشک  یب خوردین به دردم نمبود یقو گرید

و او تمام مرا در آغوشش فتح کرد ختمیر  

که آرام شدم آرام لب زدم یکم  

؟یعمرمه  بغلم کرد یهاخواسته نیچون آخر -  



بودناخودآگاه مشت شد و  میموها نیکه ب دستش

شد دهیبه طرف عقب کش یبه همراه سرم کم میموها   

درد داره؟ یلی.... مردن خانیشا -  

فشار داد اشنهیس یهمان دستش سرم را رو و   

 یطالقم بد یخوایم رمیمیدارم م نکهیبه خاطر ا -

 ؟

پر از خش ییلب از لب گشود، با صدا باالخره ... 

 خوامیباشم م تیضیشاهد مر خوامیچون نم -

 طالقت بدم

شاهد مرگم و مراعات  دیبگو خواستیدارم م حتم

میضیکرد وگفت شاهد مر .... 

کشمیزجر م یضیاز مر شتریمن از نبود تو ب یول -  

... 

! سختش نکن یحرفم رو قبول کرد یگفت -  ! 

 میقبول کردم ،  فقط دارم برات شرح حال ، زندگ -

دمیبعد تو رو م  



 نینکنش ملکا ، با ا نیسخت تر از ا -

! من عذاب یخوریفقط تو ضربه م هاتیخودخور

 !وجدانم رو خوابوندم

آنوقت فکر  زدیخودش ضربه مچه مسخره !  ههه

کردیضربه خوردن من را م  

کنم دارشیب خوامیمنم نم -  

بستم خیکالمش  یسرد از  

، من  یکن دارشیهم ب یتونیحرفهات نم نیبا ا -

منه که ازت  هیحق  قانون نیرو گرفتم ....ا ممیتصم

؟ یجدا بشم ، قبول ندار ... 

د ، در حال رشد بو میگلو یتو یابستم ، غده چشم

 شیبود و من هم امضا اشیحق قانون گفتیراست م

 ....کرده بودم، 

را کرده بود شیجافکر همه   



اگه  میریطالق بگ یتوافق میکردم اگه بخوا قیتحق -

کل  دنگ وفنگش طول  شتریدو هفته ب میریبگ لیوک

کشهینم  ! 

فقط دو   یعنیقفل شد ، ضیدور کمرش باغ میدستها

ت ؟مال من اس گرید یهفته  

تا تمام  می! چه قدر سهمم از او کم بود، صدا یلعنت

سوختیآتش شده بود و م امیصوت یتارها  

!  تهیحق قانون یگی؟ تو که م یچرا توافق -

 دنیدادگاه حکم طالق رو م یهم بر ینطوریهم

 ! دستت

همه بگن که  خوامی.....نم خوامینم یاونجور -

م انگشت نمات که بخوا یندار یبیطالقت دادم ، تو ع

و طالق  میدیبه توافق رس میبگ خوامیکنم ....م

میگرفت ... 

 ی، فکر کس کردیزدم ، چقدر فکر مرا م یشخندین

بعد او زنده نبود ، چه فکر  شتریب یرا که چند صباح



! من به حرف مردم چکار داشتم ، اصال  یامسخره

فکر کنم ؟ یگریبعد او به کس د خواستمیمگه م  

هم داشتم که به بعد او فکر کنم؟ یمرمگر ع اصال  

 یمعنا داشت..... فقط معن کیمن فقط  یبرا طالق

دادیم ییطالق و جدا  

، برامم  انیداره شا یمعن کیمن طالق فقط  یبرا -

باشه یفرق نداره مدلش چه شکل  ... 

فرق داشت دیاالن برات فرق نداره بعدا شا -   

ش بود سکوت و متفکر نگاهش کردم او هم خامو در

کردم  ،گفتنش  فیذهنم رد یو من کلمات را تو

 دیرا با یچاره نبود ، راه رفتن یسخت بود ول

رفتمیم  

در  دیبا دمیاز قبل عطر تنش را بو کش ترقیعم یکم

کردمیم اشرهیذخ امییایبو یشامه   

 من با درخواستت موافقم فقط ...سه تا شرط دارم -

کنمیگوش م - .... 



، به جهنم دمیورچس لب لو یهابچه مثل ! 

بود و او صورتم را  اشنهیس یاصال سرم تو 

دیدینم   

هامون ُمهر طالق تو شناسنامه یتا وقت نکهیاول ا -

،  میریگیطالق م میدار مینگ چکسینخورده به ه

کارمون  نیوسط روند ا ادیب ثیحرف و حد خوامینم

ترش کنهو سخت  ! 

ف زدن از آنچه هم فشار دادم ، حر یرا رو میلبها

تا  دمینفس کش کیتر بود، سخت میبرا کردمیفکر م

دوباره شروع به کار کند امهیر  

و  نیبکن تا قبل طالقمون عقد ام یکار کیدوم  -

 ری، ....اون دوتا که گناه نکردن اس رهیسر بگ بایشک

و سرنوشت ما بشن میتصم  ! 

 ی، تو ردیرا بپذ میکردم ، کاش شرطها سکوت

دگوشم پچ ز  

 .... و سوم -



را در آغوشش حل کردم ، دستم را پشتش  خودم

حرفم هم  دیفشردم ، شا اشنهیو سرم را به س دمیکش

نهیعشق بود و هم ک  ! 

شدیم انیب نطوریا فقط  

طالق خونده  یخطبه یتا وقت نکهیو سوم ا -

 ! نشد..... منو... از بغلت محروم نکن

ردم و فش اشنهیس یسرم را تو شیاز پ شتریب و

،  دمیبو کش قیعم  

از دست من برود ؟ یماو نیبود ا قرار  

شود ؟ یگریزن د بیهمه آرامش نص نیا قراربود   

جگرم آخ .... 

 ینیحکمفرما شد و من سنگ نمانیمحض ب سکوت

به حضورم  دهینگاهش را حس کردم ، نگاهش چسب

بعد ، از شوک در آمد و دستش دورم  یابود و لحظه

 ریاش اسبازوان مردانه نیسفت شد و مرا محکم ب

 .کرد



 

ستیاسارت بد ن شهیهم . 

اندیهد دوست داشتاسارت یبعض  

دستانت را دور کمرم  یکه حلقه یالحظه مثل

نیو ا ینزیم ... 

من است یاسارت زندگ نیباتریز .... 

 

 

 میشدن در بود که ناجوانمردانه چشمها دهیکوب یصدا

از  یبه آرام انی، شا دیکش رونیب یرا از آن مست

 یهاوسط بطن بیعج یکنارم بلند شد ، دوباره غم

 .قلبم نشست

 میدو قدم از من دور نشده بود که از جا هنوز

کردم شیتم و آرام صداتخت نشس یبرخاستم و رو  

جان انیشا -   



و رو به طرفم گرداند ستادیا  

باستیدر رو باز کنم ، حتما شک رمیم - ! 

 ینگذشت که صدا یاقهیدور شد ، دق میاز روبرو و

خانه را پر کرد ، چقدر  یفضا بایشک یو دادها غیج

 یلیبود. و خ یبمب انرژ کیخوب که او هنوز 

قاب در  یم توخودش ه یکه چهره دیطول نکش

گفت و نگاهش به مبل کنار اتاق  یشد ، سالم داریپد

دیشد و آرام پرس کتریافتادو به من نزد  

د؟ینخواب شتیبازم پ -  

به  میهم گذاشتم و لبها یزدم و چشم رو یتلخ لبخند

چرا  یعنیتکان خورد  دمیکه خودم هم نشن یازمزمه

دیخواب !   ، 

مش را صدا اس خگرانهیاز پشت سرش توب انیشا که

 کرد

ما سرک  یتو زندگ  یدار یلیخانم ، خ بایشک یه -

یکشیم  ! 



رو ترش کرد بایشک  

ملکا آوردم یسوپ برا  ه؟یسرک چ - ! 

 انیرا در دستان شا یکردم و بشقاب یمن تشکر و

دمید   

براش ارمیاونو که دارم م -  .... 

 یبا دلخور انینگاهشان با هم گره خورد و شا و

 گفت

 ...فقط -

و مداخله کردم دمیحرفش پر طوس  

 ستین دنیجان دلواپسه ! قصدش سرک کش انیشا -

 ...که

به تاسف تکان داد و بشقاب سوپ را به  یسر انیشا

نداشتم لیم یزیچ چیمن ه یدست من داد ول . 

؟ یچند لقمه بخور یتونیم نیبب یگل یماه -  



 میهارگ انی، از زبان شا یگل ینام ماه دنیاز شن 

دیکش ریت   

زد غیج بایشک و  

شون خوب شدهرابطه نکهیشکرت مثل ا ایخدا یوا -  

! 

من بغض و  دوینگاه  خشدارش سمت من چرخ انیشا

 میاشک و بزاق دهانم را به عقب راندم تا رسوا

زدم یشیلبخند نما کی شینکندو به جا  

تخت جلوس کرد و با ذوق گفت یکنارم رو بایشک و   

رنگ به رو  سوپ بخور فدات شم نیاز ا کمی -

داداشم نیبرات نمونده از دست ا  ! 

به  یرغبتیونگاه ب دمیو غصه را بلع دمیگز لب

  سوپ خوش رنگ و لعابش کردم

اصال اشتها ندارم بایباور کن شک - ! 

ظرف چرخاند و  یو کنارم نشست و قاشق را تو آمد

 بعد قاشق پر شده را به سمت دهانم گرفت



 .... آ.....دهنت رو باز کن -

ام گرفت و قاشق را از دستش گرفتم ندهخ  

برام به کار  هیاتیچه ادب نی، ا ادیاَه ....بدم م -

، پاشو خودتو جمع کن انگار به بچه دوساله  یبریم

دهیداره غذا م  ! 

 نکاریکاش ا یخودم قاشق را در دهان نهادم که ا و

ام به جوشش افتاد و معده کبارهی، به  کردمیرا نم

لب  حالم شد و مجبورم کرد به طرف حالت تهوع قا

خودم بستم و  یبدوم و به محض در را رو ییدستشو

 .عق زدم

فقط  اوردینداشت تا باال ب یزیبود و چ یخال اممعده

ودفعات آخر به  آوردمیو زردابه باال م زدمیعق م

خون هم همراه بود یهازرد رگه عیجز آن ما  ! 

دهدیدارد رخ نشان م امیضیمر یوا  ! 



پخش شدم ، تمام  یبهداشت سیسرو یدر بسته پشت

از  بایو شک سوختیانگار زخم شده بود و م میگلو

کردیاسمم را صدا م یپشت در با استرس و دلواپس . 

کرده  خی یهایکاش یکه نفسم باال آمد از رو یکم

و عشق کم بود یبلند شدم ، چقدر سهمم از زندگ ! 

من تا وقته  ، یاریدست لباس برام م کی بایشک -

رمیدوش بگ کی  

کرد میصدا یعصب انیشا  

،  یریاالن دوش بگ خوادی! نم رونیب ایملکا ب -

تو حموم از  فتهی، فشارت م هیحالت بده ، شکمت خال

یریحال م  ! 

 یرحم !تو به فکر از هوش رفتن من هست یب سنگدل

 ؟

، مگر سرطان  یکردیهم تحملم م گریصباح د چند

؟ دهدیم یزندگ یبراچقدر به آدم مهلت   



ذهنم چرخ  یاز شعر کتاب دبستانم تو تیب کی و

خوردیم  

مرا تحمل  یاست چند روز رونیزخاک ب میهاشهیر

 .... کن

کرد میهم صدا بایشک  

حالت  مینیبب رونیب ایملکا االن ب گهیراست م -

طوره ؟چه  

دوش رفتم ، کاش آب  ریز میهامن با لباس و

و با خود  دیرا هم بشو غم و درد دل توانستیم

 !ببرد

 کیکردند ، فقط  میدست محکم به در زدند و صدا با

 کالم سرد جوابشان بود

 ! من خوبم -

دوباره بلند شد مروتمیو ب رحمیب اری یصدا  

سرتق یکدندهی -  ! 



 انیکه به خاطرشا ییهمان جا قایدق کردیدرد م دلم

ز بود و هم ا طاقتشی! همان جاکه هم ب دیتپیم

 ! رفتارش زخم خورده بود

بود یبیعج درد ... 

 یکه عاشقش هست یکه چه سخت است از کس یوا

یبشو دیو ناام یبَرنج  ! 

؟ بایشک -  

رفته باال بایشک -  ! 

همان  ی، روبدوشامبر را رو شیخبر صدا دنیشن با

کارم اشتباه  دمیفهمیبه بر زدم ، م سمیخ یهالباس

نداشتم، حس عشق و نفرت  شیرو یکنترل یاست ول

 .به مغزم فشار آورده بود

بود ،  میروبرو قایدق انیآمدم ، شا رونیدر که ب از

ا هول بلند نگاهم را از چشمان متعجبش گرفتم و او ب

 شد و به طرفم آمد

 ! ملکا -



لب زدم حوصلهیب  

؟ یگیم یچ -  

 یاومد ستیخ یهاچرا با همون لباس گمیم یوا -

؟ رونیب  

ام را شدم و انگشت اشاره اشنهیبه س نهیقدم س کی با

دمیکوب اشنهیس یبا ضرب رو   

نداره یبه تو ربط - ! 

نگاهش عوض شد ، صورتش رنگ باخت و  رنگ

کرد کیبه هم نزد امنهیس یحوله را جلو دوطرف  

یخوریکه سرما م ینجوریخب ا -   

بودم در حال انفجار یآتشفشان انگار  ! 

 انیشا ینهیمشت وکلماتم بود که بر س میهاگدازه

آمدیفرود م  

 چیه گهیدلواپسم نشو ! د رحمیدلواپسم نشو ! ب -

صدات رو  خوامیوقت دلواپس من نشو ! اصال نم

با من حرف نزن گهید یفهمیمبشنوم   ! 



 یدرست رو ییراجا امیمحکم وعصب یمشتها و

آوردمیفرود م اشنهیقلب و س  

! نامرد ! ازت متنفرم یلعنت - ... 

جلودارم باشد فقط با ابروان گره  نکهیو او بدون ا  

کردیخورده و چشمان به خاکستر نشسته ، نگاهم م . 

ده بود ، خودم هم ام خش افتاآرزده ی  گلو میدادها از

و آخر سرخوب که  دمیفهمیرا نم میهاواکنش لیدل

قرار  میهارا مورد اصابت مشت انیو شا دمیداد کش

را به چنگ  اشقهی ی، دولبه دیدادم ، بغضم ترک

گذاشتم و عطرش بود که  نهیو سر بر همان س دمیکش

 دمیکش اشنهیس وستپ یرا رو میمرا کشت ، لبها

  وزار زدم

متنفرم فدات شم ازت -  ! 

وتار  اهیچشمانم س دیو د یخال میپا ریز کبارهیو به  

 .شد



 یافقط دو دست مردانه میاریهوش یهاهیثان نیآخر از

 یفاطمه ایداد و صوت  که وسط هوا از سقوط نجاتم

دارم ادیرا به  شیزهرا . 

 

فضا پخش بود که با  یتو ینیآرام آهنگ غمگ یصدا

بودحال خراب من خوب ساز   

 

شیراه پس ...نه راه پ نه  

استجاده ها بسته تموم  

ییتو تنها ییوقتا هی  

هست امنهیس یتو یبغض چه  

که ولت کرده یعشق به  

که خونسرده ییایدن تو  

 



تخت نشسته  یلبه انیباز کردم ، شا یرا کم میچشمها

ستون کرده بود و  شیپاها یبود و دوآرنجش را رو

ه بود،فرو رفت شیموها یانگشتانش تو  

 

فصال همه روزا همه  

درده کیتکرار  واست  

سمویرو خاطرات خ ادیم بارون  

سموینوینامه م هیتو  یبرا  

 

خودم را تکان دادم که  یکم دنشیبهتر د یبرا 

به سمت من  اشتنهمیام شد و نبالفاصله متوجه

 . برگشت

خون بود یخون شد ، چشمانش کاسه دلم  ! 

زدهنم  یهارو گونه ادیم بارون  

به هم زده ادیب ادشی یکی دیشا ... 



کرده بود؟ هیهم گر او  

چرا ؟ گرید او  

را خاموش  شدیپخش م شیگوش یکه از تو یآهنگ

صورتم پچ زد کیکرد و نزد  

؟ یکنیبا خودت م یچکار دار -  

دیلرز میزخم بود ، لبها شیصدا  

 من ؟ -

دیگز لب  

میقرار شد سختش نکن -  ! 

را تکه تکه فوت کردم نفسم  

.... سخت هست کنمیمن سختش نم -  ! 

صدادار او هم پر از آه وناله بود نفس  

دکتر یبر دیبا -  ! 

 دکتر الزم ندارم -

یدرمانت رو شروع کن دیبا - ! 



خورهیدرمان به دردم نم -   

نیبه ام دمیم رمیرو م هاتشیباشه ! جواب آزما -  

! 

دمیکش غیترس نگاهش کردم وج با  

 یخوای! م یکار رو بکن نیا ینه ! حق ندار -

 میبشه ! گفتم تا طالق نگرفت اهیس شیدوباره زندگ

کس نفهمه ، گفتم تا اون دوتا عقد نکردن به  چیه

طرف  کی! بزار حداقل  انینگو !.... شا چکسیه

 یرو قاط بایوشک نیبشه ! ام ریماجرا ختم به خ

 ! سرنوشت تلخمون نکن

ترسانم زل زد یمردمک ها یتو  

ماجرا  یرو هم قاط هیبق یکنیمجبورم م یتو دار -

 هاتیطاقتیب نیغش وضعفات ! با ا نیبکنم ، تو با ا

بودنت فیضع نیحال خرابت ! با ا نیا! با ! 

زدم یشخندین  

برقصم؟ یبلند شم برات بندر یخوایم - ! 



را  شیکرد لبها یاش گرفت و سعخنده تشیجد وسط

 جمع کند

یبرقص یبندر یاوه ....مگه بلد - !  

حرص رو برگرداندم با  

 ... لوس -

را در دست گرفت و صورتم را به سمت آن  امچانه

ساحرش کشاند ی  دو گو  

یدینرقص ینامرد پس چرا تا حاال واسه من بندر -  ! 

کرد میوجوابش را ندادم ، صدا میدزد نگاه  

 ملکا ؟ -

 رونیرا از او کردم و صورتم را از دستش ب پشتم

دمیکش  

صدا نزن گهیمگه نگفتم اسم منو د - ! 

و دو دستش را  دیتخت کش یخود را رو کامل

 دوطرفم گذاشت



برقص یپاشو برام بندر انیجان شا - ! 

مچپ نگاهش کرد چپ  

 حالت خوبه ؟ -

گرفته بود طنتیرنگ ش چشمانش  

شم یخوب م یبرام برقص یتو پاش - ! 

ام را خنده خواستمینم یحرفش خنده ام گرفت ول از

فشار دادم اشنهی، دودستم را به س ندیبب  

شده وونهیبرو اونور ، د -  ! 

نگاهم کرد و شروع به قلقلک دادنم کرد ،  یتخس با  

؟شده ، من  وونهید یک -  

ام را کنترل کنم و زورم هم به او خنده توانستمینم

که دستانش را پس بزنم دیرسینم  

تمامش کند کردمیو خواهش م دمیخندیم فقط  . 

را فراموش کرده بودم شیو غمها ایلحظه دن کی . 



و او کنارم نشست  میکرد ، نگاهم را دزد میرها یوقت

 و به صورتم زل زد

دیآخ جون باالخره خند - ! 

هجوم  امنهیام کمرنگ شد و دردها به سخنده در

 آوردند،

 او ادامه داد 

! پس چه  فتهیب دیاتفاق با نیا یو نخند یملکا بخند -

یبهتر که خودت رو نباز  ..... 

 میکال جمع شده بود ، دست جلو آورد و موها امخنده

 را با سرانگشتانش عقب زد

؟ یتو منو دوست دار -   

شدم شیسحر سرانگشتهادستها و  یتماشا محو  

بغض لب زدم با  

 ! معلومه -

دیچ میکلمات را برا یفور  



عذابم  یحال خرابت عذابم نده ! تو دار نیپس با ا -

یدیم  ! 

، تو درد رو  کشمیخودم رو م یمنم دارم عذابا 

هر کدوممون  یو خوش یدردم نذار ! بذار با خوب

دنبال سرنوشتمون میبر  ... 

باز  یهابش را بدهم که دگمهبلند کردم تا جوا سر

،  دمید ش  یاش را به نمامردانه ینهیاش سشده

قرمز  میهارد مشت و ناخن اشنهیس یگذاشتند،  رو

دیو اشکم چک دیو متورم شده بود بغضم ترک   

 ! دستم بشکنه -

تکان  یشد و رد نگاهم را دنبال کرد و سر متعجب

دست بست و لب زد کیرا با  شیهاداد ، دگمه  

وونهیخدا نکنه د -  ! .... 

زد لبخند  

ادهیزورت ز نقدریا یرو نکرده بود -  ! 



را با کف دستش گرفت و پشت سرم دراز  اشکم

دیو از پشت در آغوشم کش دیکش   

 

انهیرا آلوده اعالم کنند  هوا   

ستیمهم ن میبرا  

رسدیبه من م یوقت ژنیاکس   

یتو کنارم باش که .... 

-  یاست خطبهدو هفته نیهم شیخوشکلم ، سخت نیبب

عقد  یطالق که خونده بشه ؛ همونطور که خطبه

 ی، خطبه طالق هم سرد ارهیمحبت به دل آدم م

یکشیعذاب نم نقدریا گهیو د ارهیم نمونیب  ! 

 شیهای، چشم بستم تا انرژ کردیشارژم م وجودش

 روحم را فول شارژ کند

حال گفتم درهمان  

؟ رسهیم یبه تو وح داینکنه جد ای؟  دهیجد تیروا -  

ضربه زد جگاهمیگ یانگشتش رو با  



! ملکا تی، واقع تهیواقع -  .... 

هم  یآغوشش فرو کردم و پلک رو یرا تو خودم

 گذاشتم و حرفش را ناتمام قطع کردم

 کمی خوامی، م یاش حرف نزندرباره گهید شهیم -

کنم رهیخودم ذخ یها رو برالحظه نیا  . 

دیگردنم را بوس را کنار زد و میموها  

 ی، فقط قول بده وقت بندمیچشم دهنم رو م -

ینش وونهی، د یچشمهات رو باز کرد  ! 

کردیحالم را درک نم شکی؛ ب گفتیشعر م داشت  

آغوشش را مزه  یانحصار یمحوطه لیبدیب آرامش

 مزه کردم و با خودم زمزمه کردم

لحظه نگام کن هی   

خسته یوونهید نیبده دل به ا    

کن دامص  

دروغ محضه هی،  هیبگو رفتنت شوخ   



و  یدانیکنار دستت هست قدرش را نم ینعمت یوقت

ست دادنش از د میب ایتازه آنوقت که از دستت برود 

شودیم ایجواهر دن نی؛ گرانبهاتر یرا داشته باش . 

لذت  یور بود ولدلم غوطه یکه تو ییهاتمام دلهره با

تجربه  انیدرآغوش بودن ، را کنار شا نیتربخش

 . کردم

هنوز  نمیصبح صد دفعه چشم باز کردم و تا بب تا

نه ایهست   ! 

تر افزون یو با آرامش ختهیهردفعه  از استرس گر و

 یخال اشندهیهرچند ته دلم از هجران آ دمیخوابیم

 ....بود

و   رمیبه دست بگ ییبلندگو خواستیهردفعه دلم م و

بزنم ادیفر  

که با آرامش کنار هم  یکسان ی! آ هاالناسیا یکه آ -

، قدر  دیاز هم هست یریگو دنبال بهانه دیکنیم یزندگ

فردا نباشد دی! شا دیرا بدان تانیکنار دست  ! 



کشدیترس رفتنش هم آدم را م یحت ! 

 

بار که چشم باز کردم ، نبود نیباالخره آخر و ! 

بود که انگار در تمام  زینبودش هول برانگ آنقدر

و من تنها   ستیبوده و حاال ن انیشا کی یجهان هست

 ! هستم

تا به خودم آمدم دیکش طول  ! 

است امندهیآ نیکندم تا به خودم قبوالندم که ا جان ..... 

امیواقع یفردا ..... 

باد کرده و  کردمیکه حس م یتخت با سر یرو از

بلند شدم و چشمم به  یوزنش صدمن شده ، با کرخت

 یتاج تخت با چسب نوار یاش که رونوشتهدست

 چسبانده بود ، افتاد

 

یگل یماه ریبخ صبحت  ! 



مجبورم برم سر کار من  

بول ق انیبه بابات زنگ بزن بگو شا یشد داریب تو

میریرو بگ بایو شک نیکرده تا آخر هفته عقد  ام  ! 

یخبرشون باشکه تو هدهد خوش بهتره ... 

لقمه غذا  کیبخور دوروزه  یزیچ کیهم  خودت

نرفته نییاز اون گلوت پا ! 

 هیو قض زیهمه چ ریباش قبل طالق نزنم ز مواظب

ات بگمرو به خانواده  !!! 

 

یخی یکنج لبم گل کرد ، از نوع گلها یلبخند  ! 

 غیج بایو شک نیعقد ام یازخوشحال توانستمیم کاش

آن کنج  قای، دق شدینم فیح یکنم ول یکوبیبزنم و پا

کده شده بودمقابل دلم ماتم ! 

و من خودم را  دندیکشیمقابلم صف م رحمانهیب هاآه

،  کردمیحس م نیکره زم یموجود رو نیناتوانتر



او داشت واژگون  بدون میایاش شده بودم که دنوابسته

شدیم  .... 

 

به  نکهیقبل ازا یزنگ زدن به بابا را داشتم ول قصد

و دوست  اریشماره  میگوش یبابا زنگ بزنم از تو

گرفتیکردم ، دلم بهانه اش را م دایرا پ میمیقد  

و  طرفیسنگ صبور داشتم ، ب کیبه  اجیاحت

وقت بود که  یلی! هرچند خغویج غیمهربان و البته ج

نداشتم یو خبراز ا  

گوشم  یتو شیکه تماس را وصل کرد ، صدا یگوش

دیچیپ  

د؟ییبله بفرما -  

بود مرا نشناخته ! 

؟ینشناخت نینسر -  

را  امییشنوا غشیج یصدا کبارهیمکث کرد و یکم

 کر کرد



- ! اَه بدم  یمعرفت نالوت یب کشمتیملکا ؟ به خدا م

منو فراموش  گهیازت چشمت به شوهر افتاد د ادیم

یدکر  ! 

؟  یدوست ؟ االن چرا بهم زنگ زد گنیتو هم م به

؟ نه! خانم محترم بخشمتیم یفکر کرد ... 

 ژنیاکس  نکهیخودم فکر کردم او چگونه بدون ا با

حرف  تواندیتخته گاز م نطوریهوا را مصرف کند ا

دمیبزند، وسط حرفش پر  

نینسر -  ! 

گفت طلبکار  

 ! بله -

خنده جوابش دادم با  

دل زیم عزسال کیعل -   

 !کوفت سالم ! شوهر پرست نامرد -

ثبت شد میلبها یرو لبخند   



شدیکه نم شدیعوض نم   

 کی!تو چرا  ی، من نالوت معرفتیخب من ب -

؟یزنگ بهم نزد  

از دستم افتاد و شکست ،  میبابا همون روزا گوش -

 گهیبود د ویهام هم توش ساز بخت بد من همه شماره

ا چند تا حرف درشت بارت کنم ت داتینتونستم پ

 ....کنم

مهربان و دلتنگ گفت ندفعهیسکوت کرد و ا یکم  

؟ یخوب نمیحاال بنال بب -  

تو باور نکن یخوبم ول گمیمن م - ! 

اوه اوه معلومه اوضاع قمر در عقربه که شاعر  -

شده ، در ضمن از پشت  کذرهی، دلم برات  یشد

جام حرف زد،  آدرس بده سه سوته اون شهیتلفن نم

 ی.....اووم.....البته اگه از نظر سرورتون مورد

 نداره؟



گفته  یو کشش خاض ضیسرورتان را با غ یکلمه

بود نروزهایا رحمیب انیبود، منظورش شا  

داره  ینه چه اشکال یماه نقدریفدات بشم که ا -

کنمیم امکیدستت باشه االن برات پ یگوش  

حله  ! پس فعال خداحافظ یاک -  

شد تماس قطع و  

زدم امکیپ یتو شیخانه را برا آدرس ... 

 یرها کنم ، شماره شیرا سرجا یگوش نکهیاز ا قبل

با جان   شیهایدلخور دنیبابا را گرفتم و بعد از شن

که  یشان ، خبر خوشدل ؛ نسبت به کم رفتن به خانه

بابا بازگو کردم یحاملش بودم را برا  . 

چندتا  گریتعجب کرد و مشکوک شد ، پدر بود د اول

دوتا حرف  دیفهمیپاره کرده بود و م شتریب راهنیپ

چه  کندیتفاوت م اشیو آن ور بشود معن نوریا

بر تمام شدن  یمبن انیابرسد به کنسل شدن قرار ش

بایدرس شک  ! 



 چیکه بود قانعش کردم که ه یبازبا هر زبان باالخره

به  دیدر اصل با یول ستیوسط ن یامسئله

که  نستیمسئله ا گفتمیم امیکودک یروزهایحام

میرسیم چیبه ه میدار ... 

آخر را محول  یمهم و قرارو مدارها یو حرفها 

انیکردم به خودش و شا  ... 

به سرو وضع  ییرا که قطع کردم نگاه گذرا یوشگ

 .خانه کردم

پژمرده  یهاخاموش ، گل یهاحمامم ، شمع یحوله

خودش  یبرا یشهرشام یو پرپر .... عجب خانه

به خودم  یتکان دیشده بود ، مثال مهمان داشتم با

دادمیم .... 

از جا برخاستم و از جمع کردن  یحوصلگیب با

کردن خانه را شروع  زیتم فرش ، یرو یهاگل

شده بود دهیام پالسدور خانه یکردم ، چه غم  .... 

مان پرپر شده و کنار کلبهبود که الجان گوشه عشق

 ....بود



بخشمتیدست ظالم روزگار نم یآ ! 

؟ یبا دلم چه کرد یعاشق  توخال یآ و  

پاکن به  شهیبودم و تازه ش دهیکش یرا جارو برق خانه

 بایشک شکیر اتاقمان زده شد ، بدست گرفته ، که د

باشد که مثل  توانستینم یگریبود ، کس د

اوردیب ورشیکوهستان به در  انیجنگجو . 

گشودم ، نگذاشت  شیتکان دادم و در را به رو یسر

را بلند بلند  یزبانم در دهان بچرخد همان دم در آهنگ

شروع به خواندن کرد و همراهش دستان و کمرش 

 را هم قر داد

..... داره دل بردن یحد  

تو مردن واسه  

چه بده حالم یوا یعالم ا یهمه .... 

نگاه  یحواله یو با چشمان ستاره بارانش چشمک 

برگزار  یدلش عروس یتو شکیام کرد ، بخسته

 ....بود



قر دادنش را رها کرد و من  به ظاهر   یالحظه 

و  دیو دست به کمر را محکم به آغوش کش یشاک

و آواز  دیرقص غیمن جداشدو  با ذوق و جدوباره از 

 خواند و تا درون اتاق سرمست  خودش را لرزاند

.... 

 

طاقت نداره گهید دلم   

قرارهیب دلم  

ارهیکم م داره  

لبخند به لب آوردن یبود برا یاستاد ... 

داشتنش یبرا نیبه حال ام خوش ... 

را بشنود میبلند کردم تا وسط آوازش صدا صدا  

با دمت  یو دار یشنگول شدهی؟ چچته تو  یه -

؟ یشکنیگردو م  

 کبارهیرا استپ زد به  خواندیکه م یآهنگ انگار

ابرو پراند  یو با لبخند کج ستادیا  



؟ یدونیتو نم یعنی -  

و با شوق  دیپر نییباال دادم و او باال و پا یاشانه

 کف زد

 یرو راض انیشا یملکا دمت گرم ! چطور یوا -

؟ یکرد  

را به هم چسباند و به سقف چشم دوخت دستانش   

تا آخر هفته به  شهیخدا  اصال باورم نم یوا -

رسمیعشقم م  ! 

هم  بایبه شک رایخبربود و خوش دهیحتما فهم نیام

 داده بود

خوشبحال حالش یوا  ! 

تا  گذاشتیوسط م یمن زندگ یهم برا کنفریکاش  

ن ، م دمی، بغض را با ولع بلع فتمیاز عشقم دور ن

 یبغض قاط دیدو جان  دل بودم ، نبا نیا یعاشق شاد

کردمیم ششانیع  



دستم را به طرفش پرت کردم و با اخم  دستمال

دمیغر یتصنع  

اصال من خواهر شوهرت  رمیدختر ! گ ایح یب -

داداشت زن یجلو یکشیاونوقت تو خجالت نم ستمین

برسم خوامیبه عشقم م یگیم .... 

رفت و من تمام  سهیه ر، او از خند دمیلب گز و

"  یکلمه یرو یااحساسم مثل زورق  شکسته

ل نشستزن داداشت" به گ   ! 

 تیلیفام نیا گرید یتا دوهفته گریداداشش !  د زن

 را با او نداشتم

من اتاق  خواندویو م زدیوسط اتاق دور م بایشک

زدیدور سرم دور م  ..... 

 

طاقت نداره گهید دلم  

قراره یب دلم  

ارهیکم م داره  



خستم از حالت چشماتو گهید  

باحال   نصفه کاره یحاال و ....  

 یسرد نشده بود که صدا بایتب و تاب شک نوزه

کرد خکوبشیم فونیزنگ آ  

؟ ن  یام -  

چشم درشت کردم شیبرا  

چه کار کنه؟ نجایا ادیب نیبچه پرو ! االن ام -  

را برداشتم ،  فونیآ یو من گوش دیاز ته دل خند او

ستیپشت خط ک دانستمیم  

  بله -

، نفسم  یپرس و سوال کن خوادیباز کن درو نم -

خودتم نیبند اومده ، نسر  ! 

 ی، دگمهبود  بایشک یهم لنگه نیزدم نسر یلبخند

پاکن دستم را با عجله  شهیباز شدن در را فشردم و ش

 بایگذاشتم و شک نتیکاب یبه آشپزخانه بردم و تو

کردیمتعجب نگاهم م  



ملکا ؟ هیک -  

که به  یاکردم و همزمان با تقه میهابه لباس ینگاه

 در خورد گفتم

! دوست دوران دانشگاهم نینسر - ... 

باال انداخت و  ییووابر امدیانگار خوشش ن بایشک

گفت یآهان . 

باز کردم ،  شیطرف در رفتم و در را به رو به

صورتش  یرا جلو میمر یهاپراز گل یگلدسته

 گرفته بود

؟ نینسر -  

فراخ نگاهم کرد و  یگل را کنار زد و با لبخند دسته

،  میدیرا در آغوش کش گریلحظه همد کی یتو

 دستانش را به پشتم فشرد

ذره شده بود کیت دلم برا یلعنت -  

در چشمانم جمع شد اشک   

که یشیتم ! عوض نماابراز عالقه نیمن عاشق ا -  ! 



میدیبا هم خند و   

صورتم زل زد یتو قیاز خود دور کرد و دق مرا  

نگفتم یچشمات گود افتاده نگ یپا -  ! 

به صورت مهربانش زدم یلبخند  

کنه؟یم تتیاذ انینکنه داش شا -  

و آرام زمزمه کردم دمیدندان کش لبم را به یگوشه  

سسیه - .... 

 یبا چشم و ابرو داخل خانه را نشانش دادم ، تو و

شد ، دسته  بایو متوجه حضور شک دیکش یخانه سرک

دستش را به طرفم گرفت  ینیریگل و جعبه ش  

گل یبرا یگل -  ! 

کردم و دستم را پشتش گذاشتم و به داخل  تشکر

کردم تشیهدا . 

بود و در کمال  ستادهیا دهیو کشصاف و ات بایشک

 شیپ قهیمتانت سالم گفت ، انگار نه انگار که چند دق



او بود که آن حرکات موزون رو از خودش در 

آوردیم . 

هم متقابال با احترام سالم کرد نینسر  

خواهر شوهرم هستند بایشک -   

میمقابل  هم نشست مبل یو با هم دست دادند و رو   . 

آشپزخانه رفتننشست و به  بایشک  

زمیریم ییملکا جان من چا -  

 ممنون گلم -

گره خورد ، به  نینگاهم در نگاه متفکر نسر و

  آشپزخانه اشاره زد وآرام لب زد

تهیسر جهاز -  ! 

ام گرفتخنده هشیتشب از  

جواهره کهیت هینگو ... -  ! 

را جمع کرد وبا ادا و اصول ابرو کج کرد،  شیلبها

ور کردمد بایبحث را از حول شک  



؟یازدواج کرد -  

 بایتا بنا گوشش باز شد و همزمان با ورود شک ششین

 گفت

 هی، رفتم خودم  یداداشت نگرفت یتو که منو برا -

کردم دایبلند که ست خودم باشه واسه خودم پ یشاس . 

شد ،  دهیکش بایو نگاهم به صورت شک دمیگز لب

رنگش زرد شد یطفل ... 

 یت کنم با خندهرا درس اشیکردم خرابکار یسع

گفتم یبلند  

رو  هاتی، تو هنوز شوخ نینسر یریکوفت نگ -

خواهر  نکهیعالوه بر ا باجونی؟ شک یتموم نکرد

هم هستن موننیشوهرم هستن نامزده ام ! 

 یاز خجالت سرخ شد و با دست رو شیهاگونه

گفت یصورتش کوباندو با دستپاچگ  

یت! خدا نکشتت ملکا چرا از اول نگف یوایا -  ! 

کرد بایرو به شک و  



بود لیدوران تحص یشوخ کی نیا دیباور کن -   

زد یلبخند کم جان بایشک و   

 اشکال نداره -

ستادیگذاشت و راست ا زیم یرا رو ییچا  

شم یمن فعال مرخص م -   

دمیرا کش دستش  

ناراحت نشو ن،یبش بایشک - ! 

دیخند  

ناراحت بشم باال کار دارم ، شما هم  ینه واسه چ -

دیاحت باشر .... 

حرفم را دست گرفتم یهیکه رفت ، بق بایشک  

....طفلک رنگش زرد شد نیخدانکشتت نسر -  

وتاه و رنگ شده ک یرا باز کرد و موها اشیروسر

دسته  یرارو اشیگذاشت و روسر شیاش را به نما

 مبل انداخت



حاال از  یوا ی! ا ینداد ییندا کیخودته  ریتقص -

حتما ادیمن بدش م ! 

بعدش هم خودم از دلش در  ستین ینه بابا اونجور -

ارمیم  .... 

را مقابلش گذاشتم اشییچا  

که  یاون مرد خوشبخت هی، ک یگفتیم یخب داشت -

یشد بشیتو نص ! 

دیذوق خند با  

،  کنهیکار م یی؟ اوم ....تو شرکت هوا دیفر -

مادربزرگم رفته بودم  شیرفتن پ یکه برا کدفعهی

باهاش آشنا شدم و بعد رمیبگ طیبل .... 

تکان داد یسر  

گهید گهید - .... 

- واسه گرفتن  میبر میپس سفر خواست یاوه چه عال

میغصه ندار گهید طیبل   



- با  یلیخ دی! فریاژهیتما تو که سفارش وحتما ح

منو تحمل  یو دادها غیج نکهیاخالقه ! اصال هم

چقدر آقاست دهینشون م کنهیم  ! 

دمیچشمان ستاره بارانش خند به   

دینش ریواز هم س دیبش ریهم پ یبه پا -  ! 

بودند همراه خار که گلش  یتمام حرفها گل اصال

ت وسط قلب وخارش درس شدیم امییروبرو میتقد

نشستیمن م  ! 

 ریهم پ یشده بود وما به پا ریمن از من س همسر

مینشده بود  ! 

کرد ، آرام خم شد و آرنج  بیرنگ نگاهم را تعق 

صورتم  یستون کرد و تو شیپاها یرا رو شیدستها

 زل زد

؟ یملکا ! باردار -  

تکان دادم یکردم و سر به نف یتلخ یخنده  



دو گود افتاده ،رنگت گر کی یچشات اندازه یپا -

! بهم بگو پس چته  یستیزرده ! مثل قبل سرحال ن

دلم زیعز  ! 

دمیخشکم کش یلبها یرا رو زبانم  

ولش کن شهیاوقاتت تلخ م -  ... 

زد یکمرنگ لبخند   

تلخ هم بشه  میکه با هم درد دل کن شتیاومدم پ -

میکه باهم داشت ینیریلحظات ش یفدا  

دمیکش یقیعم نفس  

 یلیاوضاع روابطمون خ یرت نشه ولباو دیشا -

 ...داغونه

باال و  هایزندگ یکه غصه نداره  تو همه نیا -

هست نییپا ! 

دمیگز لب  

اوضاعمون حادتره یکنیکه فکر م یاز اون - ! 



مردمک  یبود و من تو میبا صبر منتظر کالم بعد او

شدم رهیخ شیچشمها  

میریقراره از هم طالق بگ -  

 یاقهی، دق دیکش ینید و هاز بهت درشت ش چشمانش

 یبرا انیها که شاموقعمکث کرد وبعد مثل آن

؛  گذاشتیم اشیشانیپ یدستش را جلو یخداحافظ

گذاشت و برداشت اشیشانیپ یدستش را رو  

 نیمسبب ا شهیعاشق پ یباور کنم اون آقا یعنی -

 !اوضاعه؟

 ان  یوبغض با هم به سراغم آمدند ، تصور شا لبخند

مانند زهر  شیید در دلم آب کرد و فکرجداآنروزها قن

 !کامم را تلخ

خودمم باورش سخته یبرا -  ! 

؟یذاریسربه سرم نم یعنی -  

دادم سرتکان   

 !متاسفانه نه -



متفکر نگاهم کرد یکم  

وسطه؟ یا گهیزن د یپا  - ! 

شدم رهیصورتش خ یتو برآشفته  

؟....نه !....امکان نداره گهید؟ ....زن انیشا -  ! 

شده بود شیصورت ولحن صدا یاشنچ غم  

بد رو دور  ایامکان داره ، دن یهمه چ  دمیمن فهم -

همونجور که عاشق تو  تونهیافتاده ! اون م ینامرد

یسادگ نیهم بشه ، به هم گهید یکیشده  عاشق   ! 

، حاشا کردم ختیفرو ر قلبم  

 نگهی، مگه دلش پارک ستین ینجوریا انینه ! شا -

ره ؟ب یکی ادیب یکیکه   

 ریمس دیام را که دخراب و اوضاع برآشفته حال

 حرفش را عوض کرد

حرفها نبود  نیاهل ا دمیکه من د یالبته اون ساالر -

 یبه دخترا یها هم که مجرد بود محل، اونموقع

دادیدانشگاه نم .... 



 دایرفع اتهام از او که جد یدلم آرام گرفت ، برا یکم

ل لب زدمرو به افو ییدوستم نداشت با صدا  

که .....من سرطان دارم نهیراستش اصل مطلب ا - ! 

دیمحض جو خانه را به اسارت کش سکوت .... 

 

 

چشمانش قرمز و باد کرده شده  رفتیداشت م یوقت

 یحال زییآمده بود و با چه پا یبود ، با چه طراوت

رفتیم ! 

شده  یو طوفان یباران دیرا که فهم امیضیمر انیجر

 ... بود

در آغوش   یبار هنگام خداحافظ نیمچند یبرا

اش ، خش افتاده یو دم گوشم با آن صدا دمیکش

 زمزمه کرد



باش ! التماسش هم نکن که طالقت  یفقط ملکا قو -

بخواد  شیضیکه زنش رو به خاطر مر ینده ، مرد

نباشه تیطالق بده همون بهتر که تو زندگ  ! 

نگاهم زل زد یکرد و تو میآغوشش جدا از  

خودم چندتا دکتر  ریرو هم بگ شاتیزماجواب آ -

و  یکنیخدا درمان م دیخوب سراغ دارم ، به ام

یش یخوب م  ! 

از  انتیآقا شا نیکه هم رسهیم یروز کی بذار

 دهیفا شیمونیپش گهید ی، ول شهیم مونیکارهاش پش

تو رو صاحب بشه تونهینداره و نم  !... 

به  یو نگاه دیزدم ، گونه.ام را بوس یتلخ لبخند

 ساعتش انداخت

 یهر وقت خواست یشد ، ول رمیبرم که د گهیمن د -

من  یدر خدمتتم ، هر وقت و هر زمان که زنگ بزن

رسونمیخودم رو بهت م . 

و افکار ییتنها خانه کیرفت و من ماندم و  او ... 



 وهیم یو ظرفها یچا یهاحال نداشتم استکان یحت

 ونیزیه تلوکه رو ب یمبل یرا جمع کنم ، همانجا جلو

که خورده بودم همان  یتمام قوت دم،یبود دراز کش

به زور به خوردم داده  نیبود که نسر ینیریچند ش

االن باز هم گشنه نبودم یبود ول . 

  دم،یرا روشن کردم و بعد دراز کش ونیزیتلو

که چشمانم  دیطول نکش یلیو خ آمدیخوابم م بیعج

دمینفهم یزیچ گریشد و د نیگرم وسنگ .  

 یکه از آشپزخانه آمد پلک زدم ، کم یآرام یصدا اب

خودم را کش دادم و اطراف را از نظر گذراندم ، 

 میرو ینازک یتوخاموش بود و پ میروبرو ونیزیتلو

شده بود دهیکش . 

 انیمحرز بود شا یول امدهینبود چقدر خواب معلوم

با دستان او شکل گرفته راتییتغ نیآمده و ا  ... 

گذاشتم و با گرفتن  نیزم یرا رو میپاها آهسته

بلند کردم ، طفلک   شیمبل خودم را از رو یدسته



مبلمان فروکش کرده بود از بس به  من  ینش یابرها

تخت مورد استفاده قرار گرفته بود یجا ! 

کوتاه و در سکوت به سمت آشپزخانه  یقدم ها با

بود و به  ستادهیاجاق گاز ا یروبرو انیرفتم ، شا

،  کندیآماده م یخودش چا یدارد برا دیرسینظر م

شدم ، از  شیتنش بود ، محو تماشا رونشیب یهالباس

 گریدالغر شده و لباسش  دیرسیپشت سر به نظر م

نحال جذاب و یباز هم با ا یول ستیجذب بدنش ن

لیبود درست مثل همان اوا پیخوش ت  .... 

 نیا دیدواند ، چرا با شهیدر اعماق دلم ر یهم آه باز

،  کردمیحذف م امیمرد را از زندگ نیعشق و ا

شدیقابل تحمل م ریبدون او سخت که نه غ یزندگ  

... 

 کیو  دید شیومرا روبر دیکه به پشت چرخ کبارهی

کرد و  میبه سرتاپا یبعدش نگاه یآن جا خورد ول

 گفت

ریصبحت بخ -  !!! 



شب  کیبودم ،  دهیمن ، من تا صبح خواب یوا یا

با نبود او شب را  شبیام پوچ شد ، من داز دوهفته

 ! صبح کرده بودم

را مقابلم گرفت یچا استکان  

زمیریم گهید یکیتو بخور من واسه خودم  ایب -   

را گرفتم و او دوباره به طرف گاز رفت و  تکاناس

وسط آشپزخانه حرکت کردم و آن  زیمن به طرف م

نشستم یرمق پشت صندل یگذاشتم و ب زیم یرا رو  

دیپشت به من پرس همانطور  

؟ یمهمون داشت -  

کردم زمزمه  

 ... آره -

نشست زیهم با استکانش آمد وپشت م او  

؟ یک -  

شروع کردنبا استکان را  یباز دستانم  



! همون که تو دانشگاه باهاش دوست بودم نینسر -  

 یحیرنگ گرفت ، لبخند مل شیخاطرات برا انگار

نگاه و دهانش گل کرد یتو  

؟ شستیهمون دختر جلبه که کنارت م -  

 اوهوم -

را جرعه جرعه سر  شینگفت و چا یزیچ گرید

زل  میچشمها یتو نروزهایچرا ا دانمینم د،یکش

گرفتیاه مو نگ زدینم  . 

 شیهابلند شد وضمن مرتب کردن لباس شیجا از

  گفت

طالق  یببرم برا دیپاشو مدارکت رو لطفا بده با -

ثبت نام کنم یتوافق  ! 

 ! رحم نداشت 

  ! صبر نداشت 

کردیعجله م یادینداشتن من ز یبرا داشت !  



 میو با خشم از جا دیضامن  اعصابم را کش حرفش

استکانم بود  دیکه رس یزینها چبلند شدم وزورم به ت

با  چارهیهلش دادم و ب زیکه با ضرب به وسط م

 شیها یواژگون شد وچا زیوسط م  یبد یصدا

ختندیر یزیروم ی  رو . 

به طرفم برگشت و من  انیمتعجب و پرسان شا نگاه

درهم وحرص از او رو گرفتم به طرف  یهابا اخم

مدارکم قدم تند کردم فیک  . 

با  یکردنشان صرف کردم و وقت دایپوقت  یاقهیدق

منتظر  یمدارک به هال برگشتم کنار در ورود

؟ کردیبود ، چشمانش شماتتم م ستادهیا  

 یچشمانش مدارکم را جلو اهیتوجه به آن س یب 

شده دروغ  سال  دیکل یهاپرت کردم و با دندان شیپا

  را گفتم

ادیازت بدم م رحمیب -  

به مدارکم کرد و به صورت و سپس  یدلخور نگاه

جمع کرد ،  نیزم یزانو زد و مدارک را از رو



و دلم را  ختیصورتش ر یرو شیتاب موها یلعنت

برد غمایبه  . 

که بلند شد پشت به من و به طرف در  نیزم یرو از

 یینشست و با صدا رهیدستگ یبرگشت و دستش رو

 دورگه  جو  اطرافش را خش انداخت

؟ یدیفهمیکاش حال  منم م -  

را چرخاند و از در خارج شد ، رهیدستگ و  

 یادیقلبش از سنگ شده بود و ز دمیفهمیرا م حالش

عجله داشت ییجدا نیا یبرا  ! 

از  شتریداشت مرا ب یباز نیروند ا یهر لحظه 

و  بستمی... کاش چشم م آوردیاز پا در م شیپ

بودم دهیرس شیو به آخر و انتها گشودمیم  !  

 

ذهنم از  یاسطوره نیداشتم که ادائما انتظار  چرا

تا  امیضیبا مر یمنصرف شود و مرا حت مشیتصم

بودنم در کنار خودش نگهدارد ؟زنده یلحظه نیآخر  



کردیکار م وبیفکر و دلم مع دیشا  ! 

 

 انیشا نیآمدنش آنقدر خاص بود که من ا دیشا ای و

رفتن را درک  نیو ا شناختمیرا نم یساالر

کردمینم  . 

 

چاقو را نوش کرد چرا  شیکه به خاطر من ن یمرد

آغوشم گذاشته  یکه خدا تو یبه خاطر درد دیحاال با

 به دست سرنوشت بسپاردم ؟

 

نبود ؟ یو ناجوانمرد یرحمیرفتارش اوج ب نیا  

هوا را هم با خود برد ،  ژنیزد اکس رونیدر که ب زا

 طیو مح میدست انداخته بود دور گلو یاحساس خفگ

آور کرده بودرا خفقانخانه  ... 

،  ختیریفرو نم یاشک یول سوختیم چشمم

بودم انگار مسخ شده  ستادهیدر ا یهمانطور روبرو



 رونیحالت ب نیاز ا امیشزنگ گو یبودم که صدا

 .کشاندم

بود که  نیرفتم ، نسر امیبه سمت گوش حوصلهیب

زدیزنگ م  

 جانم ؟ -

زمیعز یسالم خوب -   

او هم حوصله نداشتم یچرا برا دانمینم  

خوب باشم ؟ دیبا -  

شد یپر انرژ شیصدا  

 یدینشو که ناام دیناام ،یخوب باش دیمعلومه که با -

 ! کفره

ردو دوباره با آرامش لب زدمکث ک یالحظه  

؟ یگرفت یرو از ساالر هاتشیجواب آزما -  

 ! نه -

 ا   ! چرا ؟ -



- ستیچون برام مهم ن  ! 

و پرسرو صدا یشگیهم نیشد همان نسر باز ... 

، اصال مگه به حرف خودته !  یکنیتو غلط م -

اونجا امیپاشم ب  ..... 

و بغض جلودار  اوردیهم کم م اشهیروح یول

را هرچه قدر  شیبغض  صدا غ  ی، ت شدیم احساسش

احساس مرا خش انداخت یماهرانه پنهان کرد ول  

- .... یچ یعنی... ینگفت چ یملکا.... ساالر یراست

؟یگرفت یسرطان  

 ! نه -

؟ یدیتو هم نپرس -  

 ! نه -

 بندهیپشت سر هم نه به ناف من م یکوفت  نه ! ه -

که  نهیا اقدامت نی....هر موقع به خونه برگشت اول

! افتاد یریگیرو ازش م شیآزما هیلعنت یاون برگه ! 



نه سرطان نه  ستی.... واقعا برام مهم ننینسر -

هم  یلی! تازه خ ان  ینوعش ! سرطان  من نبود  شا

 ی..... برامونمیزنده نم انیخوشحالم که بعد نبود شا

از طرف خداست هیهد هیسرطان  نیمن ا ... 

اشک   یت پنهانهم داش دیکرد ، شا سکوت

کردم شیشد ، صدا ی،  سکوتش که طوالن ختیریم  

؟ ی؟ ....هست نیالو ....نسر -  

مخاطب قرارم داد تیشد و با جد یجد  

هم  گهی!چند روز د یریگیرو م هاتشیآزما -

رمیگیدکتر خوب وقت م کیبرات از   .... 

خوشحالم که  گمی؟ نه !  من م یدیحرفهام رو نشن -

 یگیراحت بشم تو م خوامیم یندگز نیاز دست ا

رمیگیدکتر خوب وقت م کی یبرات جا  

دیمحبتش را به سرم کوب اوج  

! مگه به حرف  یکنیدهنت رو ببند ! تو غلط م -

! مغز خر خورده  یخودته ، خودخواه از خود راض



فکر  یستی! فکرخودت ن کنهیم انیشا انیهمش شا

رشون به روزگا یکه چ یمامان و بابات رو کرد

بعد تو  یدونی؟ م یخان داداشت چ نی؟ هم ادیم

 یکس هرنه ؟ اونم با خوا ایکنه  یزندگ تونهیاصال م

بال رو سرت آورده نیکه ا  ! 

بد  دنشیبُرنده ! وشن یبود با لبه یتیواقع حرفهاش

درد دوباره رو  نیطاقت ا یدرد داشت ، من  زخم

کردینداشتم ، کاش تمومش م ... 

ضربه زدن نداشت یبرا ییجا گریم دداغان یهیروح  

نینسر -  ! 

پشت سر اون  یاحد و واحد ملکا بخوا یبه خدا -

 یرو فدا تیو زندگ یموس موس کن مرامیب یساالر

یبا من طرف یکن اقتیلیبود و نبود اون ب  ! 

کردم با تو درد دل کردم  یاوف ....عجب غلط -

  بابا بذار به حال خودم باشم



تو  زتریدربزرگم که از اون عزملکا به جان ما -

و ضعف  یباش فیضع یندارم اگه بخوا میزندگ

 ادیاز دهنم در م یاونجا و هرچ امیشب م ینشون بد

 زتیچهمهیاون شوهر ب خت  یریب خت  یر یحواله

کنمیم ... 

، االن داشت از من  دیمغزم سوت کش شیحرفها از

؟ کردیم یطرفدار  

کرد ؟ انیر شامن هرچه بلد بود با یرو یجلو و   

حرفها را زده بود تا  نیاز او ا ریهر کس غ مطمئنا

بود میهادندان ریاش زاالن خرخره ! 

زنگ  یود وقت خوبداشتم و هر که ب یخط پشت  

نداشتم دنیشن حتینص یزده بود حوصله  

دارم بعدا بهت  یجان شرمنده پشت خط نینسر -

زنمیزنگ م   

 یدوباره تو یکرد و گوش یخداحافظ یدلخور با

! مسبب  یلعنت انیبود ! شا انی، شا دیدستانم لرز

و روزمحال نیا یهمه  ! 



کار نام طلب یرهیُسر دادم و خ نیزم یرا رو یگوش

که  یاش شدم ، مدتو روشن و خاموش شدن صفحه

 یطول یول ستادیاز حرکت ا دیزنگ خورد و لرز

که دوباره زنگ خورد و دوباره همان دلبر  دینکش

بود رحممیب  ! 

جوابش را بدهم داشت خوردم  خواستیدلم نم اصال

و من با تمام عشقش  کردیم رانمی، داشت و کردیم

کرده بود؛ اجازه  ریا تسخوجودم ر یرگهایکه تا مو

کند یشرویپ شتریب دادمینم  ! 

را در بغل گرفتم و به مکعب  لرزان   میزانوها

ستادیشدم تا از حرکت ا رهیبا غم خ میروبرو . 

 یتو یامکیپ یکه صدا دمیکش یقیتوقفش نفس عم با

 نیزم یفضا پخش شد ، دست دراز کردم و از رو

دمشیبه طرف خودم کش  ! 

را  امیداده بود،  باکس پ امیپ ندفعهیا را زدم ، رمزش

 گشودم

 



تلفنت رو جواب بده کارت دارم ملکا ! 

 

 یظاهر یرغبتیزنگ خورد، با ب یبالفاصله گوش و

 جوابش دادم

دییبفرما -  

کرده بود ، تلخ شدم سکوت  

؟ یزنیچرا حرف نم یمگه کارم نداشت -  

کلماتش  نیب یایوحش یگرفته بود و سرما شیصدا

سوزاندیمآدم را   

دنیمحضر د گهیواسه سه شب د نیبابات و ام -  ... 

دمیحرفش پر وسط  

 خب مبارکشون باشه ، به من چه ؟ -

را ببوسم ، دلم  شیصدا خواستی! دلم م دیکش آه

عادت  یقراریب نیدلم را به ا دیبود و با قرارشیب

دادمیم ... 



برا اون شب لباس  یخواینم نمیزنگ زدم بب -

؟ یبخر  

دیداغ  اشک از کنار چشمانم چک یقطره دو  

 !نه ...لباس دارم -

 کی خوادیعقد کنون داداشته ! حتما دلت م یول -

یلباس خاص بپوش  ! 

گرفتیداشت جانم را م درد   

دمیاز اعماق وجود داد کش ،  

خودت   امی...من نم خوامیلباس خاص م کیآره  -

؟ ها بود  ی... آآ.... واستا اسمش چ  ؟یخریبرام م

!  زحمتش گردن  خوامیاومد  کفن ! .... کفن م ادمی

 ستیبه انتخاب منم ن اجیتو برو و برام بخرش ! احت

! فقط از اون  خورهیم پایت ی! به همه زهیسا یفر

 دنیتو لباس خر یدونیخوشکاش انتخاب کن م

 ...حساسم

دیحرفم با حرص توپ وسط   



 ! ملکا -

؟ ادیاوم .....به نظرت بهم م  -  

 .... لعنت به من -

قطع شد ، ارتباط قطع  یقطع شد ، گوش شیصدا و

چمبره زدم و زار زدم نیزم یشد و من رو   

با نداشتنت بسازم !  ی، چطور یدوست داشتن ی  لعنت

یبدون تو نفس بکشم ....چطور یچطور .... 

 

بلند شد میزنگ گوش یاشک وآهم دوباره صدا وسط   

 میداشت میی، من و تنهاتماس داشتم  نهمهیچرا ا امروز

میگرفتیبه هم خو م  . 

را نگاه کردم یگوش توریچشم مان یگوشه از  

مامان خوبم اشکم را بند آورد اسم  

دلم بگذارم ، جواب مامان را با  یکجا گریرا د نیا

دورگه چطور بدهم یصدا نیا  . 



ام هم به دل و روده گرید زیچ کی یریدرگ نهمهیا با

 ییتهوع به طرف دستشو فشار آورد و با حالت

بود پاره  کینزد می، انقدر عق زدم که گلو دمیدو

بد گرفت و خودم از خودم بدم  یبو میهابشود ، لباس

 ...آمد

به  یبه نوبت توجهیدست لباس برداشتم وب کی زود

وارد حمام شدم امیصدا در آمدن تلفن خانه و گوش . 

و من دوستش داشتم کردیآرامم م آب . 

 

 رونیرا که به تن کردم و پا از حمام ب مبرمروبدوشا

 یگذاشتم به طرف تلفن رفتم که از صدا افتاده بود ول

 تابیکه دل مادرم آنطرف خط دارد ب دانستمیم

زندیم . 

جواب داد مهینخورد که سراس شتریب دوبوق  

؟ چرا جواب تلفنات رو  یملکا مادر ، خوب -

زنگ  گهید قهی! دودق ی؟ مردم از دلواپس یدادینم



با آژانس اومده بودم خونت ! ملکا جان  ینزده بود

بگو یزیچ کی  ... 

تا من جواب  کردیسواالتش را قطع م دیبا خب

دادمیم  

 سالم مامان جان -

سالم خوشکلم از بس دلواپس بودم سالم  کیعل -

؟ یرفت ، خوب ادمی  

آره مامان خوبم حمام بودم ، راستش سرما  -

دوش  کیدرد داشتم گفتم برم استخون  کمیخوردم  ،

خوب بشم دیشا رمیآب گرم بگ ! 

تو باور نکن استخوان درد من از سرما  یول

است که مخدرم  خودش را  ادیاز اعت ستین یخوردگ

کرده غیاز من در ! 

چه وقت سرما خوردن دختر ، گفتم بگم  یوا یا -

رو  نیعقد ام یدایما باهم کارها و خر یخونه یایب

میانجام بد   



، االن هم  ستیشرمنده مامان اصال حالم خوب ن -

کنم تا روز عقد  تیخودم را تقو کنمیم یدارم سع

امیبتونم ب نیام   

کنمیم تیاشک وآه و خون دل دارم خودم را تقو با  

شت؟یپ امیب -  

امیزندگ یوانفسا نیوسط ا ییایمادر من کجا ب نه  ! 

 یپرستار یایکارت ب نهمهینه مامانم ، با ا یوا -

یمنو بکن  !  

 نجایا ای، تو ب رهیگیکه دلم آروم نم ینجوریخب ا -

 نیدر رابطه با ام ادیم انی، آره امشب که آقا شا

ایبا بابات صحبت کنه تو هم ب بایوشک  ! 

 خورمیکه سرما م یدونیقوربونت برم م -

 امین یشی، اگه ازم ناراحت نم شمیم حوصلهیب

 مامانم

دیکش یآه  



مواظب  یلیر هرجور صالحه فقط خبگم ماد یچ -

 ....خودت باش

کرد میفکر کرد و دوباره صدا یکم  

 ملکا ؟ -

کرد میفکر کرد و دوباره صدا یکم  

؟ملکا  -   

 جانم مامان -

م هم که بچه انیفدات شم به خودتون برس ، شا -

رنگ به رو نداشت ، دختر  نجایاومده بود ا روزید

درست کن زبونم الل  از پا در  یمقو یگلم غذاها

ها نیایم  ! 

ذهن من نبود واقعا او هم  یدهییالغر شدنش زا پس

بود تمانیموقع نیا ریتحت تاث  

  چشم مامان جان ، حتما -



- ،  ذارمیبرات سوپ بار م رمیگوش کن االن م

برات  دمیخونه م ومدیداشت م انیشب که آقا شا

ارهیب  ! 

نیریجون بگ کمی نیهم بخور با  ! 

 چشم مامان مهربونم -

آشفته نشو من  نگونهیا امیاز سرماخوردگ زمیعز

امرا مبتال شده هایضیغول مر .... 

مبل فرو  نیتلفن قرار دادم ، ب یرا که رو یگوش

رفتم ؛ خسته بودم انگار کوه فرهاد را من کنده بودم 

بود  دهیکه فرهاد رس جهیو آخر سر هم به همان نت

بودم دهیرس  ! 

روزها به  نیو ا شدمیم داریو ب دمیخوابیکاش م 

بود دهیآخر خود رس ... 

 

سرچ کردم نترنتیا یتو  

سرطان عالئم ! 



هوع و که به چشمم خورد حالت ت یمورد نیاول و

 نیرا داشتم و از ب شیبود که من هردو ییاشتهایب

و کاهش وزن هم که همراهم  یعالئم خستگ یهیبق

نهیس یشده بود و درد قفسه  ! 

 یول یجسم ایبود  یروح امنهیس یدرد قفسه دانمینم

ربودیو توانم را م کردیدرد م بیعج ... 

 شاهیبق کردیم یچه فرق دمیرا الزم ند شتریب گشتن

درمانش یقهیمثال طر ای  ... 

داشتم ازین یماریب نیبه ا من  ! 

 

سخت و طاقت فرسا شده بودند و جان  روزها

به بار  ییتا به شب برسانمشان ، نه غذا کندمیم

دمیرسیخانه م یو نه به سر و رو گذاشتمیم . 

 یول کندیدست  شکسته کار م گفتندیبودم که م دهیشن

 ! دل  شکسته نه



من  کردم،یال با پوست وخونم درکش محا اما

از آن بودم که وقتم را  دتریدلشکسته تر و ناام

کنم یداروخانه یصرف آشپز . 

باشد ،  دهیبودم که به صفر رس یمانند حساب بایتقر

ارزشیو ب یخال .... 

 

 یآمد ، من تو انیتر شده بود که شاشب هم شب از

ش به آمدن یبودم و عکس العمل دهیتخت دراز کش

به در اتاق کردم و خودم  زینگذاشتم و تازه پشتم را ن

 .را به خواب زدم

که به آشپزخانه  دادیاتاق نشان م رونیب یصداها

 ییخانه را به روشنا یکیبعد تار یاقهیرفت و دق

نور چراغ خواب روشن کرد فیضع . 

ضربان قلبم را به تالطم انداخت ،  شیقدم ها یصدا

هنوز  یعنیفشار دادم ؛  هم یرا محکم رو میهاچشم

در من النه دارد؟ یشور زندگ  



،  دیعطرش مرا به آغوش کش دیسرم که رس یباال

یگرم و دوست داشتن  ! 

 یرو یزیآمد و چ یکیتکان خوردن پالست یصدا

ماوقع را با چشمان  یتخت کنارم فرود آمد ، من همه

کردمیبسته حس م  . 

 کینزد سرش را دمیتر شد فهمکه کشنده انیشا عطر

 ! صورتم آورده

ستدیو قلبم نا اورمیطاقت ب کاش  

و  دیگردنم فرو رفت و بو کش یگود یتو سرش

رگ گردنم را  قراریب یمحتاط و نرم ول یلیخ

دیبوس . 

را حفظ  شیو پر عطش بود من لبها قراریب شیلبها

 ! بودم

بند آمد و مبهوت حس و حرکتش ماندم ،  نفسم

شده بود  نیه لبش مزکه ب یهمان نواح یآب یقطره

وارش که پراز خش و زمزمه یکرد.و صدا سیرا خ

کرد کسانیوجودم را با خاک  یرانهیزخم بود و و  



چقدر دوست دارم یدونستیکاش م میگل یماه - .... 

که از من دور شد و اتاق را  شیقدم ها یصدا و

 ترک کرد

باز کردم ، تازه نفسم باال آمد چشم  

کرد چه   

گفت چه   

کندیدش و من چه مخو با   

از مجهوالتم کرد و رفت ییایدن وارد  ... 

بود را با سر انگشت  دهیگردنم چک یکه رو اشکش

 لمس کردم ، 

کنهیم هیکه گر مرد  !  

هنوزم عاشقه یعنی  ! 

ساقطم  یاز زندگ کبارهیدگرگون بود کاش  حالم

 طاقتمیب شتریب شیرهای، نگ ریبگ نی، ا کردیم

کردیم ... 



که کنارم گذاشته بود افتاد در  یکیه پالستب نگاهم

که  یرنگ یاسیاصل کاور لباس بود ، کاور کت 

 یبود ، کم دهیمن به انتخاب خودش خر یبرا

را  اشقهیو سل دیرا بلند کردم و خوب خر امتنهمین

نقص نداشت ، کت  اشقهینگاه کردم ، حقا که سل

 اشنهیس یطرف جلو کیکه   یخوشرنگ

شده بود و  دهیچ ییبایهمرنگش به ز یدهایرمروا

به طرح لباس داده بود یخاص یجلوه  . 

به تن  یبرا یاقیاشت دم،یزدن لباس کش دیاز د دست

نداشتم دنشیکش ... 

، سرم وحشتناک به درد آمده  دمیدوباره دراز کش 

 .بود

 ششیتوانستم خودم را کنترل کردم تا پ ییهاقهیدق

تخت  ینروم ، اما باالخره طاقتم طاق شد و از رو

زدم رونیبرخاستم و از اتاق ب ... 

نشسته بود و  ینهارخور زیآشپزخانه  و پشت م یتو

دمیدیاش نمهرهاز چ یریپشتش به من بود و تصو . 



توازنش را  میها، حس کردمیو فقط نگاهش م فقط

عشق  دیاالن با دانستمیاز دست داده بود و من نم

ایتنفر به تن کنم  ایبورزم  .... 

لحظه به  کینگاهم را حس کرده باشد  ینیسنگ انگار

 .... پشت سرش برگشت و بالفاصله رخ گرفت

؟ کردیم هیگر  

 یرت غرق اشک و مژه هاخدا که صو یخداوند به

دمید هیرا در همان ثان اشدهیچسبو به هم سیخ   

شد رشیو فکرم درگ شیر دلم  

؟ کردیم هیچرا گر او  

دیرسیکه داشت به اهدافش م او   

؟ کردیم یاش را صرف چه اندوهمردانه اشک  

قدم جلو رفتم کی  

را نباخت و همانطور پشت به من و در حال  خودش

رتش ، لب زدگرفتن نم اشک صو  

؟ یشد داریب -  



شده بودم که داشتم  داری! خب ب یاانهیسوال ناش چه

که نداشتم ، تازه خبر  یوگرنه شبگرد رفتمیراه م

 داریاصال خوابم نبرده بودکه حاال بخواهم ب یندار

 ...شوم

 یقابلمه پر از سوپ بود و بشقاب خال کی زیم یرو

ته بودبس خیکه در دستش  یو قاشق انیشا یروبرو . 

سوپا رو مامانت داد نیا -  .... 

بودم ، نگاهم کرد دهیرس شیروبرو بایتقر  

ی؟ مامان گفت سرما خورد یسرما خورد -  ! 

گفتیسرخش چه م چشمان  

تو  یبرا یخواینرفت ، م نییمن که از گلوم پا -

 بکشم ؟

 نییپا یمن  سرطان ینرفته از گلو نییتو پا یگلو از

رود؟یم  

؟ یحرف بزن ، روزه سکوت گرفتکلمه  کیخب  -  



 ایمسکن  کی، اومدم  کنهیپوف.....سرم درد م -

کنم بخورم دایآرامبخش پ ! 

 یپنهان  باران  داخل چشمه یهااز قطره ونگاه

ها را در که قرص ینتیگرفتم و به طرف کاب اهشیس

رفتم میکردیم یآن نگهدار . 

 یعنیحال من نبود  یبرا یهر چه گشتم قرص یول

به قرص و  نیاز ا شی، پ مینداشت یادی قرص زاصال

را با عشق  گری، ما مخلصانه همد مینداشت اجیدوا احت

میکردیمداوا م   

 کیآغوش پر مهر و  کی میتمام دردها یدوا

داغ بود یبوسه  !  

 دایدر من پ یها دواقرص نیچرا وسط ا یوا

شدینم ... 

 نیزم یها را به روقرص یاعصاب داغان مشما با

اش حواله یینسبتا بلند ناسزا یرت کردم وبا صداپ

 کردم



مصرفیب یلعنت - ! 

بلند شد و به طرفم آمد شیجا از  

شد قرص سر درد نداره؟ یچ -  

بغض کرده بودم چرا  

 !  نه -

آن جا خوردم که از  کیام انداخت ، دور شانه دست

 چشمش پنهان نماند

قرص خوب بهت بدم کیمن  نیبش ایب -  

مرا از  ییدم شرط کردم تا روز جداخو نکهیا با

در آغوش  خواستیدلم نم یبغلش محروم نکند ول

و آرامش  تیدر آن امن نکهیا ی، نه برا ردمیبگ

که  خواستمیآغوشش را نم نیا ینداشتم ، نه ! برا

شدیتر مترکش سخت میبرا  ... 

 یبا خود همراه کرد ، رو یتا کنار صندل مرا

 نکهی، مثل ا دیکش شیاپاه ینشست و مرا رو یصندل



و با دهان باز  ریباشم متح دهید ییآدم فضا کی

کردمینگاهش م . 

محبت نهمهیبعد چند وقت ا کرد،یم یزیناپره داشت  

! 

نکنم رودل  ! 

را از  یوانیبازوانش بودم ، ل نیکه من ب همانطور

گذاشت و بعد  میآب کرد و روبرو زیم یپارچ رو

،  دیکش رونیب راهنشیپ بیرا از ج یقرص یبسته

ها از قرص یکیها خورده شده بود، قرص یچندتا

دیکش رونیرا از خشابش ب  . 

، چند تا بده سرم داره از درد  انیکمه شا یکی -

ترکهیم  ! 

زد یمحو لبخند   

چهارمش رو  کی خوامیچندتا ؟ مگه آبنباته ؟  م -

 .....بهت بدم ، 



ص که با دقت قر یبه صورتم کرد و درحال ینگاه و

آرام گفت کرد،یرا به چند قسمت م  

 یواسه ماه ارهیرو از پا در م لیف کیچندتاش  -

چهارمش بسه کی هایگل  ! 

؟ کندیتو چه م بیقدرت درون ج نیبه ا قرص  

دهان  ی؟نگاهم رو یدار یقراریتو هم درد و ب چرا

چند  قایبلند شده از حدش ماند ، دق یهاشیو ته ر

بودمش ؟ دهیند یکینزد نیروز بود که از ا   

داشت یخوب یویاش چه وچهره ریتصو  ... 

 یدر چشمانم قفل شد، ب دیمردمکش را به باال کش تا

گفتم یاحساس و اخبار  

یاصالح کن دیبا نیعقد ام یبلند شده برا هاتشیر -  

! 

چهارم آن قرص را  کیدستش را باال آورد و کف

 که کف دستش بود به طرفم گرفت

 چشم -



جرعه آب فرو  کیبرداشتمش و با کف دستش  از

قرص را در دهان گذاشت یماندهیدادمش و او هم باق  

؟ یتو هم خورد -  

دیدزد نگاه  

 منم درد دارم -

 یمن کالم نکهیرا عقب گذاشت و قبل از ا وانیل

دیپرس میبگو  

؟ زمیحاال سوپ برات بر -  

 ریقرص خوردنش بودم که با سوالش مس ریدرگ

....امشب چکارش شده بود را عوض کرد.. اتمیذهن

؟ کردیکه با من مدارا م  

شده بود ؟ خوابنما  

زمزمه کردم دیام نا  

خورمی، م یظرف باهام بخور هیتو  میاگه مثل قد -   

مظلوم شده بود ،  یهاغم نگاهم کرد مثل پسربچه با

..... 



مظلوم شده بود ،  یهاغم نگاهم کرد مثل پسربچه با

و برعکس تصورم دست به طرف مالقه برد و چون 

را  شیظرف روبرو یبودم به سخت شیپاها یمن رو

 زیم یمن رو یاز قابلمه سوپ کرد ، بشقاب را جلو

 یسبد قاشق یز کرد و از توگذاشت و دست درا

برداشت و به دستم داد گرید  

 ! شروع کن -

امشب چه به روزش آمده بود که هرچه  ایخدا

کردیگوش م گفتمیم  ! 

تمام شود؟ نجایهم تیایدن شودینم  

صورش را بدمد ، من به  زتیعز ل  یاسراف بگو

دارم اجیاحت یخواب ابد .... 

و  میدیه بلعبا بغض و آ مانیرا هردو یدو قاشق یکی

 گری، د میظرف رها کرد یرا تو مانیهاهر دو قاشق

 ... غذاها طعم و مزه نداشتند

کرده بود که به گمانم از  نیچشمانم را سنگ خواب

کرده بود ،  ممیتقد انیبود که شا یاثرات قرص



 تمیگذاشتم و با ر اشنهیس یهمانجا سرم را رو

رفتند رد گ میموها نیضربان قلبش و انگشتانش که ب

 اوردمیخواب از پا در ب نکهیقبل از ا یچشم بستم ول

 لب جنباندم

را بزار خونه الزمش دارم شمیآزما یبرگه انیشا -  

 ریآن متالطم شد ، از ز کیضربان قلبش به  آهنگ

با  یاش نگاهش کردم، لب به دندان گرفت ولچانه

 لحن  به ظاهر آرام گفت

ارمیفردا م، برات فردا پس ستیخونه ن -  

 لیمست خواب شده بودم که مغزم نتواند تحل آنقدر

حلقه شد و  اشنهیحرکاتش را بکند، دستانم دور س

حرکتشان  یکه به سخت ییسر بر آغوشش با لبها

زمزمه کردم دادمیم  

 دوستت دارم -

یو راست یمست  !  



 یول یداریب ایخواب بود  دانمیچشم بستم ، نم و

مرا به  مهابایو ب شد چکیبازوانش محکم دور تنم پ

 .....خودش چسباند

 

 

هم  یرا از رو نمیسنگ یهادر زدن پلک یصدا با

نداشتم ، احساس  تیاز موقع یبرداشتم ، درک

خواب هستم و دارم خواب  یهنوز تو کردمیم

شدن در وادارم کرد  دهیمداومت در کوب یول نمیبیم

از خواب و تخت دست بکشم ، تلو تلو خوران تا دم 

بازم  مهین یچشمها نیفتم و در را گشودم و از بدر ر

 یهیکاش زودتر برود و من به بق دم،یرا د بایشک

 خوابم برسم

؟ یخوابیساعت خواب چه خبرته تا لنگ ظهر م -  

را گشودم و  میچشمها شتریب یداشت انگار ! کم طلب

نیو بب ایُکش ب نیزده بود ام یپیت دمش،یبهتر د ! 



 داریروز صبح زود ب کیسالم ، خوبه  کیعل -

 یبه سالمت هی.... خبریدار یو هو یها نقدریا یشد

؟یدیرو پوش تیپلوخور یلباسا  

تنگ  دنیخند ی! دلم برا ی، از ته دل و واقع دیخند

 شده بود

میزود حاضر شو با هم بر -  

کردم میحالیب کسیم یاازهیزدم و خم هیدر تک به  

 کجا اونوقت ؟ -

شده باال و  ریاشان ددرسهها که م یبچه دبستان مثل

دیپر نییپا  

 میخوایدم در منتظره ، م نیزود باش ملکا ام یوا -

یایباهامون ب دیخون ! تو هم با شیآزما میبر  ... 

و به  ستادمیو راست ا دیپر کبارهیاز سرم به  خواب

بارانش زل زدمستاره یچشمها  

به من  دیخب بر یعنیخون ؟ ....ا  .... شیآزما -

د؟یرچکار دا  



دیکش داد  

خواهرتون رو فقط خودتون  نیا نیایب نیآقا ام -

دیکن یراض دیتونیم  

لب گفت ریز و   

 بس که سرتقه -

اش زدمشانه به  

 نی! خبرکش ، واسه من امیگفت یچ دمیشن یه -

؟ یکنیصدا م  

 اطیاز در ح نیبه ورود ام مانیو نگاه هردو دیخند

ش شده خود یبرا یگره خورد ، او هم شاخ شمشاد

 نی، از هم زدیبود و با روح و روانش لبخند م

 .فاصله سالمش کردم

 یو ابروها دیلبش ماس یکه شد لبخند رو کمینزد

رنگ  شیهم گره خورد و صدا یپرپشتش تو

گرفت یدلواپس  



چه  نی؟ ا یالغر شد نقدری؟ چرا ا یملکا ؟ خوب -

ه؟ییرنگ و رو  

و هول گفتم دمیکش میبه سر رو یدست دستپاچه  

....آآ....خب ....سرما خورده بودم ، ستین میزیچ -

االن هم تازه از خواب پا  گهیاستخون درد بودم ...د

شده از رختخواب  اپکیکه م یشدم ...توقع ندار

امیب رونیب ! 

شده بود مانرهیخ بایشک  

یاریاز زبون کم ن -  !....  

وا رفته نگاهمان  نیآمدم و ام شیبرا یاغره چشم

گفت یکردو جد  

میحاضر شو بر - .... 

 

 

از  یچه انرژ بایو شک نیکه رد کردن ام داندیم خدا

شان کردم به که بدرقه ریخ یمن گرفت ، با دعا



ذهنم  یتو هیق خوابمان برگشتم ، در ثانطرف اتا

 هیاتاق تک واریجرقه زد ، به د شیهاو اتفاق شبید

خواب دونفر  یجا شیکردم وبه تخت زل زدم ، رو

بودم  دهیخواب مشیدر حر شبینقش بسته بود ، پس د

را ساقط کرده بود ، اسم  میاریهوش ی، قرص لعنت

 نیچهم انیشا دیکرد ، چرا با ریقرص ذهنم را درگ

را همراه خود داشته باشد ، مجهوالت  یقرص قو

پسر از حد گذشته بود و داشت روانم را به هم  نیا

به  یکندم و با آه واری. جسمم را از دختیریم

و عطرش را  دمیکش رازطرف تخت رفتم و دوباره د

دمیمانند طعام بلع ..... 

 

 

بود را  دهیخر میبرا انیکه شا ییزانو یکت تا رو من

کرده بودم و منتظر آماده شدنش بودم ، تا  به تن

 یشهیبا دختر عاشق پ نمیعقد ام گرید یساعت

بود امیزندگ   



عهد بسته بودم امشب از فکر  انیخودم و شا با

و از ذهنمان  میریو سرطان فاکتور بگ ییجدا

شب  نیترزیانگامشب خاطره دی، با میکن رونشانیب

که به  میتحق نداش انیو من و شا شدیعمرشان م

میها را خراب کنخاطر مسائل خودمان شب آن . 

 خوبم ؟ -

از غم هم همراهش  یکه مخلوط انیشاد شا یصدا

و نگاهم را به قد  دیکش رونمیداشت ، از محاسبات ب

دوخت شیو باال  . 

لبخند و عشق به صورتم هجوم آورد ،  ناخودآگاه

و ضربان قلب  دیسرو رعنا را د نیا شودیمگر م

تمام هنرت  ای، الحول و ال قوه اال بالله ! خدانگرفت 

 یاظهور گذاشته یبشر به منسه نیرا در خلق ا

نیالخالقالله احسنتبارک  

شد کمیو دو قدم نزد دیخودش آهسته چرخ دور  

خوبم ؟ ینگفت -  



کمرنگ  یاسیجا برخاستم ، نگاهم زوم رنگ  از

 ییبود که با کت من ست کرده بود ، ابرو راهنشیپ

ال انداختمبا  

ردتیداماد اشتباه بگ یعاقد جا ترسمی؟ م یخوب - ! 

زدم ،  بشینه یخواست به قلبم خش بندازد ول غم

و اتفاقات  هیامشب نه ! بگذار امشب از ساعت وثان

 ... بد پشتش فارغ باشم

 دیرا بپرستم ، شا انیعاشقانه شا خواهمیم امشب

بار نیآخر یبرا  .... 

شهر چشمانم زل زد یورخ به رخم شد و ت قایدق  

 واقعا ؟ -

اش را دور گردنش انداختم و گردن و چانه دست

 بوسه باران کردم

دلم برات ضعف رفت تیاز دلبر -   



و چشم از چشمانم  کردیخاص نگاهم م یحالت با

تکان دادم ،  شیچه شده برا یبه معن ی، سر کندینم

چسباند میلبها یداغش را رو یمهلتم نداد و لبها   

بعد امشب چگونه  انصافیرفت ، نکن ب منفس

 فراموشت کنم ؟

مرا به  بعد دست دور کمرم انداخت و دلتنگ و

فشرد اشنهیس  ! 

تلنبار شده ؟ اشنهیچگونه در س یحجم دلتنگ نیا  

عالم زل  اهیس نیباتریجدا و به ز اشنهیرا از س سرم

تر کرد و گفت یزدم و او لب  

؟ یشد یچ یدیخودت رو ند -   

غم شد زیلبر مانیگاه هر دون و   

امشب بتوانم جان سالم  ستیکمکم کن ، معلوم ن ایخدا

 .... به در ببرم

تنم مرتب کرد ینهادم و کتم را رو نیزم یرو   

یکنیباور م -  .... 



حرفش رو خورد یهیبق .....  

حرفش رو خورد یهیقب  

شد رمونیکه د میولش کن بر -   

کنمیچه را باور م گفتیم کاش  ! 

 

بعد آرام  یاقهیرا در دست گرفت و دق اشیگوش

 گفت

میریم میدار نییپا ایب بایشک -   

به  میروام زد و از روببه چهره یلبخند پر افسوس و

 ....طرف در راه کج کرد

 

 

انداخت و  نیبا سرعت خودش را عقب ماش بایشک

 نیماش یجلو انیقفل درها را هم زد  تا من و شا

داده بود  انیرا به شا نشیماش نی، ام مینیکنار هم بش



 شیو خودش هم گفته بود که کارها مینباش لهیوسیتا ب

بابا انجام خواهد داد نیرا باماش ... 

معذبم تو عقب  یاونجور نمیبزار کنارت بشخب  -

نمیمن جلو بش ینشست  

ابرو باال انداخت طنتیش با   

 گهیساعت د کیتا  یمنو بخور یغصه خوادینم -

نمیشیخوش قد وباالش م کیمنم کنار    

تکان دادم شیو سر برا دمیخند  

یادهیجون به جونت بکنن شوهر ند -  ! 

شوفر نشستم ،  یصندل یو من رو میدیهر دو خند و

را دور زد و به  نیهم درها را قفل کرد، ماش انیشا

وستیما پ   

ما  دیخندیم یبه چ دیبگ بیخوشت یبه به خانمها -

میهم بخند  

گفت بایشک  

گفت شهیزنانه بود داداش! نم یمسئله کی - ... 



برگشته و نگاهش  یبه من که از صندل یو چشمک 

؛ زد کردمیم . 

با  نهیکرد و از آ میرا تنظ نیشما یجلو ینهیآ انیشا

 عشق خواهرش را برانداز کرد

 ! باشه دارم برات -

راه  انی، نگاهم دنبال حرکات شا دیخند زیر بایشک و

دنده قفل  یو دستش رو چاندیرا پ چی، سو رفتیم

زدنم را حس کرد و صورتش را به طرفم  دیکرد ، د

 نیبه نگاه ممتددم فرستاد و ماش یچرخاند و چشمک

کرد ، دلم  تشیرا روشن و با شتاب به جلو هدا

امشب نیفقط هم خواستیم یزیناپره  ! 

استفاده  یمنتها خواستیکه شوهرم بود ، دلم م هنوز

دستش که  یرا بکنم ، آرام دستم را جلو بردم و رو

دنده بود گذاشتم ، صورتش به سرعت به  یرو

تا چشمانم  دشیطرف دستم تاب برداشت و بعد خط د

   آمدباال

دینخند   



نزد چشمک  

منعکس نکرد یکالم   

 ریحرکت داد و دست مرا به ز یدستش را کم فقط

انگشتانش فشردش ریو ز دیدستش کش .... 

بودم چه شد که  یهم راض هانیمن به هم ایخدا

افتاد و غول  نیبه زم امیعمر زندگ یشهیش

دود شد و هوا رفت امیخوشبخت ...  

 یشینما یاسرفه بایغرق بودم که شک میاحساسها یوت

  کرد  و گفت

 نیلطفا  ا د،یدار نیمجرد تو ماش یناسالمت -

ا هم که ب ییواسه جا دیتون رو بذارحرکات عشقوالنه

دییتنها ... 

 نهیاز درون آ انیلبخند زدم و شا یبه آرام من

 نگاهش کردو گفت

چشمهات رو  گهیساعت د کیمجرد جان لطفا تا  -

کن شیدرو  ! 



 یبا حرص ساختگ بایمن پررنگ شد و شک یخنده و

را باد کرد و نفسش را با سرو صدا پوف  شیهالپ

گرفت یرنگ شاد مانیکرد و هر سه لبها ... 

مقطع  کیزمان در  خواستیدلم م نروزهایا چقدر

همان لحظه کند ریو من را اس ستدیبا یزمان ! 

 

 

 نتیکه صورتم را  ز یشیآرا یحجم باال نیب از

نشود باز  دهیصورتم د یو الغر یکرده بودم تا زرد

و  دیصورتم را د دنیکش غیت ویدگیپرهم مامان رنگ

 طورنیباز کرد که چرا با خودمان ا هیلب به گال

بابا  یول  م،یو چرا از خودمان غافل شده ا میکنیم

حجم  دم،ینگفت وفقط محکم به آغوش کش یچیه

و کوه منش بود که دلم  گرتیآغوشش آنقدر حما

 انیفصل م کیرا بزنم و  یهمه چ دیخواست ق

که  فیح یبازوانش زار بزنم و درد دل کنم ، ول



و  نیام یوشاد یشکستن سد پشت چشمانم خوش

کردمیام را محکوم به غم موادهخان . 

اکتفا  یشیبه چند آه پشت سر هم و لبخند نما فقط

رفتم غصهیشاد و ب یجلد ملکا یکردم و دوباره تو . 

 یبرا یصورت یتاج و دستبند پراز گل ها کی نیام

 یتاج را رو دنشیکرده بود و به محض د هیته بایشک

د سرش و دستبند را به دستش وصل کرد تا زمان عق

به او گفت که  یزیگل و بوته بدهد و آرام چ یبو

گل انداخت شیهاشد و گونه عیوس بایلبخند شک . 

 یدست یبودم که گرم شانیو شادعشق یتماشا محو

 .پشتم را داغ کرد

 بایوشک نیبه چشمان باذوقش که زوم ام امرهیخ نگاه

ماند کردیمنعکس م شده و حس پدرانه  

ها برنیمن حساب نماصال از  گهینگاه کن د -  ! 

نمدارش بر نداشتم، وزن  یهم چشم از مردمکها باز

 نگاهم که به دلش هشدار داد روبه طرفم چرخاند



؟ هیچ -  

 امندهیآ یهابچه یدلم آروم بود که واسه شهیهم -

 تیمهربون وبا مسئول یبابا کیغصه ندارم چون 

حاال یدارن ول .... 

شد شتریکمرم ب یدستش رو فشار  

 میزده نباشزن و شوهر ماتم نیقرار شد امروز ا -

رفت ؟ ادتی...   

انداختم و سرم را به عالمت نه تکان  ریبه ز سر

فراموش کردن  ینرفته بود ول ادمیدادم ، قرارمان 

بود یکار سخت یلیسرنوشت تلخم خ . 

به  کردینشستن دعوتمان م یعاقد که برا یصدا با

و داماد عروس  گاهیکنار جا یها یطرف صندل

از پشتم و  انیخط اتصال دست شا نکهیبدون ا میرفت

دیایکوتاه ب تمیحما .. 

در اصل عمر و روح  یشد ول یطالق جار یغهیص

رفت غمایمن بود که به  ! 



و  میمردم و فقط من و خدا خبر داشت هیصدم ثان در

 ! بس

 

مهر  یو شناسنامهنامهدر  محضر با طالق از

 یآمدم ، سه نفر را از تو رونیدستم ب یتو یخورده

آورده بود تا شاهد طالقمان باشن و به محض  ابانیخ

محضر را ترک کرده بودند تشانیاتمام مسئول  ... 

بود  ختهیسرد زمستان در هم آم یبا هوا زیپائ یهوا

و امسال زمستان زودتر از هر سال رخ نشان داده 

زمستان سردتر بودم کیبود و من   ! 

چپاندم و از لرز خودم را در  فمیک یرا تو مدارکم

 یتا کم دمیکش میبازو یآغوش گرفتم ، دستم را رو

گار ان یول اوردیبه ارمغان ب میاسطکاک گرما برا

 شتریشده بودند و ب کاربردیب میبرا کیزیف نیقوان

خودم جمع شدم یتو  . 

رفتن جزم  یهنوز عزمم برا ستادم،یرو ا ادهیکنار پ 

 یزندگ یوسط مسابقه کدفعهیهم  دینشده بود، شا



رفتنم  یهدفم را گم کرده بودم و گنگ و مبهوت پا

 یای، دن کردمیبعد از او چکار م دیلنگ شده بود ، با

داشت ؟ یو چه شکل یبدون اوچه رنگ  

 اهیس یایدن نیا اشیبدون چشمان مشک شودیم اصال

؟ ستیرا نگر  

فرو رفتم ، با  یدرون حجم گرم و معطر ناگهان

دوش  یُشک به عقب برگشتم ، کاپشن چرمش را رو

تنش شدم یمن انداخته بود و من طلسم  عطر و گرما  

برسومنت؟ یخوایم -  

زد مرا  رونیاز در محضر ب کهنیبود که هم انیشا

سرم  یتو شیسوال را با لحن بم صدا نیو ا ریغافلگ

دیکوب . 

معنادار و  یچپ نگاهش کردم ، از آن نگاهها چپ

االن من و تو را  نیآن را کش دادم ،  مگر هم

 یدهیم شنهادینامحرم خطاب نکردند حاال به من پ

نم؟یترک موتورت بش  

شود؟یفت چه محر یدرست !  معن فهممینم   



؟ یده حیدلم توض یهست منظورت را برا امکانش  

؟ میببر یخوایاونوقت با موتور م -  ... 

از دست خودش و  یول دمشیپرستیهنوز م نکهیا با

کردن من از  رونیجور ب نیبودم ، ا یشاک مشیتصم

حق من نبود شیزندگ  ! 

زدمیعاشق زخم خورده بودم که زخم م کی من ! 

به خودم گرفتم و با لحن مسخره  حالت تفکر یکم

 گفتم

دستام رو هم  نمیاوم.... چطوره ترک موتورت بش -

.... آآآ.....کتفت رو هم چند تا  رمیدورت محکم بگ

طالق و اون  یغهیص نیا یبوسه بزنم ..... گوربابا

مهر منحوس  نیعاقدکه ما رو با هم نامحرم کرد و ا

مونشناسنامه یتو ..... 

دمیمشت شده غر خشم و دستان با  

 !ها ؟ نظرت ؟ خوبه ؟  -



انداخت و با  ریچشمانش ، سر به ز ریبود تصو مات

گرفت یرا به باز یکفشش سنگ یپنجه  

ولت کنم ابونیوسط خ خوامیم یگفتم که فکر نکن - ! 

کیبلند وهستر دمیخند  ! 

و نادرم شد بیعج یخنده یرهیو او خ   

ناموس  ای باد کرده رتتیرگ غ یآقا رو ! آخ یه -

؟ یپرست شد  

 امنهیس یجوش رسانده بودم ، دستم را رو ینقطه به

دمیو از اعماق وجودم داد کش دمیکوب  

تنها  ایدن نیوسط ا ی؟ دار یکنیمنو مسخره م -

؟ که وسط  یزنیم یبعدا دم از چ یکنیرهام م

یتنهام بذار یخواینم ابونیخ  ! 

 هم فشار دادم و با انگشت اشاره یرو پلک

 رونیموتوروش را نشان و با حرص کلمات را ب

 راندم



چشمام گمشو !  ی...فقط....فقط از جلو انیبرو شا  -

ی....گمشو نامرد نالوت  ! 

خم خورده  نییشده بود و رو به پا نیسنگ شیهاشانه

 یچیرفت و ه نییباال و پا اشنهیو س دیبود ، لب گز

یچینگفت ه  ! 

خم خورده به طرف  یو قامت نیسنگ یهابا قدم تنها

موتور شد  یهاموتورش رفت ، دستش که بند دسته

پر از  یبه طرفم انداخت ، نگاه یابانهینگاه غر

خواستن ، پراز ندامت ، پر از گله ، پر از ....پراز 

 !حس نگفته

 یجک کند و رو یحرکت موتور را از رو کی با

 یشد ، کاله کاسکتش را هم رو ریموتورش جاگ نیز

تسرش نگذاش  .... 

کند؟ دشیتهد یخطر نکند   

 یزوزه یموتورش با صدا هیدر کمتر از کسر ثان و

پشت  نیزم یرو یاز جا کنده و خاک و برگها یبلند



هوا معلق  یبرخاستند و رو نیسر موتورش از زم

 ... شدند

 رفت

رفت واقعا   

رفتن را باور کنم ؟ نیا دیبا  

لب  ریکاپشنش را دور تنم محکم کردم و ز یهالبه

خفه زدم یداد  

یخوری! کاپشنت روببر ، سرما م انیشا -  .... 

پشت سرش  ی! انگار گرد و خاکها دیچک اشکم

 ...درون چشمم خار شدند

تمام شد یهمه چ گرید  ..... 

سرعت نیهم به ! 

شدت نیهم به  ! 

از بدنم جدا شد روح ! 

قدر راحت بود جان کندن چه .... 



شدم رهیدوران ت کی وارد ! 

ان بدون او شدمدور وارد .... 

سرم فرود  یباران مثل تلنگر رو یهارفتنش قطره با

ختیر .... 

با او گره خورده بود باران .... 

 میچرا برا خواستم،یباران را با چتر او م نیا من

قول  برد،یچترش نم ریو مرا ز آوردیچتر نم

نکنمبه خودش وچترش یاعتراض ناریا دهمیم ... 

 

ندازهیتو م ادیمنو...همش  یلعنت یهوا نیا  

و اندازه حدیو دلم گرفته از همه....ب یرفت  

بازهیتو قلب من خودُش م یب ینیتا بب یستین  

وتموم خاطراتمون رو سرمون آواره یرفت  

بارهیم ییاتاق سوت و کور ،تنها نیسقف ا از  

ارهیم ادمیتو رو  یشهربارون نیا یگوشه گوشه  



بد  ایکل دن یستی، ن ایکل رو یستیکل روُز ، ن یستین

 شد

با خودش هم  یبعد از تو دل من حت ینیتا بب یستین

  ....سرد شد

خوابمُ  یتو یایب گهیبار د هیبشه فقط  اشک  

عذاب و ترُس اضطرابمُ  نیاز ا کمی یکن کم  

شد فیخواب خوب بود.... که ح هیکنار تو  یزندگ  

شد فی.... چه حیستیکه ن دمیاز خواُب د دمیپر تا  

 رهی...خ وارید ینگام به قاب عکس رو سالهاست

 مونده

از توجا نمونده یزیکردنت چ دایپ یگم شدم برا من  ! 

دبد ش ایکل دن یستین ایکل رو یستیکل روز ن یستین  

با خودش هم  یبعد از تو دل من حت ینیتا بب یستین

 سرد شد

خوابمُ  یتو یایب گهیبار د هیبشه فقط  کاش  

عذاُب ترس و اضطرابمُ  نیاز ا یکن کم .... 



 

 

و چند  دندیزمان چقدر چرخ یهاعقربه دانمینم

رهگذر با تعجب و افسوس قضاوتم کردند واز من 

که رفته  یه چشم از راهک دیطول کش یگذشتند ول

ها را تنها و قدم به قدمم اضافه کنم و جاده رمیبود بگ

 . رها کنم

مشترکمان نداشتم که بروم ،  یجز همان خانه ییجا

به همراه مامان و بابا چه به موقع به  بایوشک نیام

مسافرت رفته بودند ، و ما در جواب درخواستشان 

 کیصرانه فقط چه م میکن یها را همراهکه ما هم آن

میکار دار نجایکه ا میجمله گفته بود . 

میهم داشت یکار عجب  ! 

تر از مهم یچه کار میکار داشت مینگفته بود دروغ

یزندگ کیبرهم زدن   ! 

تر از لرزاندن عرش خدامهم یکار چه  ! 



! ؟ خدا  

؟ دیدیمرا نم چرا  

به سرطان لعنت  ! 

،  امهیخودم با پول مهر یخانه برا دیتا خر انیشا 

بود ؛ اجازه داده بود  ختهیحسابم ر یکه قبل طالق تو

از سکنه و عشق ،  یخال یااش بمانم ، خانهدر خانه

قبر در ابعداد بزرگ کی ! 

 

 دیراهم به چند بنگاه معامالت امالک سپردم ، با سر

کردمیعجله م محبتمیب اریدور شدن از  یبرا  . 

شدمکه ماتم خانه بود  یاخانه یو بعد راه  . 

را باز کردم و حرکتم تمام شد ، همانجا پشت در  در

ر شدم ، اسم   میسر خوردم و مثل مجسمه سر جا س 

زن شکست  کیسرد پشت در هم بود...  یمجسمه

 ! خورده و تنها



تاب خوردند ، تلفنم زنگ خورد ، هوا  هاعقربه

 یهاشد ، سوز سرما وارد خانه شد، لباس کیتار

 امییفرو رفتند و تنها انیشا آغوش کاپشن یتو سمیخ

تکان  میمن از جا یشد ول ترنیو سنگ  نیسنگ

 .نخوردم

داده به  هیقفل کرده بودم و تک میرا دور زانو میدستها

را روشن کرده بودم نه  یدر ، نشسته بودم نه بخار

در  اهیس ینقطه کیخانه را ، فقط به  یهاییروشنا

خانه زل زده بودم اهینقاط س یایدر  .... 

که نشده بودم وانهید   

بودم ؟ شده  

 یسکوت  فضا ! حت یپر شده بود از عربده خانه

دیرسیمعلق در هوا هم به گوشم م یهاگرده یصدا  

! 

بودم ، همانجا که بعدش به ته دره  دهیته خط رس به

یکنیسقوط م  ! 



 یانباشته شده بود ، صدا میحجم درد وسط گلو تمام

که دوباره شروع شده بود بود  یقیدقا امیزنگ گوش

ام خط اعصاب نداشته یو رو شدیو تمام هم نم

 یکردم تا به گوش ییها چهاردستپا، مثل بچه دیکشیم

ُسر  میهاشانه یاز رو اشیادگاریبرسم ، وسط راه 

کردن آن  اموشخورد و من به راهم به قصد خ

اسم مامان جلودارم شد  یمعکب مزاحم ادامه دادم ول

دلواپسش کنم مدایو دلم ن  . 

و چشم بستم وآب دهان  دمیکش قیبار نفس عم چند

سبز  کونیشوم و بعد آ یعاد یقورت دادم تا کم

 .رنگ وصل را لمس کردم

پر زخم بود میصدا  

 سالم مامان جان -

آمدیم هاهیانبوه صداها و گر نیاو از ب یصدا و  

 حیضر ی، من االن روبرو زمیسالم عز -

رو به حرم به آقا سالم  رمیگیمرو  یرضام گوشامام

 ! بده و حاجت بخواه



اجازه به  یکرد ول دایپ انیوجودم غل یتو یزیچ

پرت کردم یارا به گوشه یندادم و گوش تشیفعال   

امام رضا سالم بدهم ؟ به   

و از حال ما  نندیبیکه آنها ما را م ندیگوینم مگر

 خبر داند پس چرا مرا به حال خودم رها کرده ؟

قبول ندارم یامام رئوف را به مهربان نیا من  ! 

که  سرطان وصل بدنم شده چرا گذاشت  دید مرا

 ! مرهم دردم هم ترکم کند

خدا وامام رضا مقصر حال االنم  کردمیم حس

اعتقاد داشتم و حاال احساس  شانیهستند من به مهربان

تنها گذاشته اند ایدن یمرا وسط حجم نامرد کردمیم ! 

 دمیدیسرخ شده بودم، صورتم را نم یفشار عصب از

گر  دمیفهمیو م کردمیرا حس م میهاگونه یداغ یول

امگرفته  . 



خدا !  دمیبرخاستم و رو به آسمان داد کش نیزم از

 امنهی؟! به س ی؟ امام رضا تو مهربون یولم کرد

دمیکوب   

و  ییحال و روزم شده تنها نیمهربون بب یآقا یا

 دینیدرمونده ! منو بب ض  یمر کی! شدم  یکسیب

 تونی؟ مهربون دیی! پس کجا اههیچقدر روزگارم س

؟ دیرو کجا جا گذاشت  

 سوختی، چشمانم م کردمیسکته م شکیب داشتم

و دور خودم  زدمی، نفس نفس م ختیریواشک نم

 دمیرفت که فهم یءیش یرو میکه پا دمیچیپیم

  کمیرتا یبوده و در آن  واحد خانه ونیزیکنترل تلو

با ولوم  یشد و آهنگ ونیزیتلو ریپر از نور تصو

 ری، تصو دیصدا مساحت خانه را به بغل کش یباال

 ونیزیتلو یصفحه یامام رضا رو یصحن وسرا

با سوز خواند ییبرق زدو آقا  

 

شاه یا آمدم   



شاه پناهم بده یا آمدم   

زگناهم بده یامان خط   

ستمیوصل تو که من ن قیال   

ه نگاهم بدهگوش کیبه  اذن  ! 

شد ، دلم ترک  خیشدم ، مو به تنم س خکوبیم

دلم دست نوازش  یرو یبرداشت ، داشت کس

در آغوش گرفته بودم یکس یی، گو دیکشیم   

و زمان به امام رضا وصل  نی! زم کدفعهیشد  چه

  ! شدن

از من اجازه نگرفت و صورتم را مسح  گرید شکا

 .کرد

 شدیکه داشت پخش م یبعد اتمام شعر بالفاصله

مقدمه شروع به  ینشست و ب ریتصو  یتو ییآقا

 گفتن مطلبش شد

 



رو عرض  یمطلب هی دیامام رضا بزار الدیشب م -

ها ستیصحبتم باهمه ن یروکنم البته  ... 

گوش کنند ستین ازیهمه ن پس !!! 

کس وکارن یگوش کنند که ب یی! اونها فقط ... 

خم خورد میزانوها  

نیدیکه به آخر خط رس نیگوش کن ییاونها یآ - ... 

با من حرف  ریتصو میزخ واریاز پشت د داشت

؟ زدیم  

عالم  یتنها تو یبا شمام شما گوش کن که تنها  -

یدرها ش ... 

زانو وسط اتاق شکستم و سراپا گوش شدم چه  یرو

دیبگو دهیبه من بر خواستیم  

که امشب تولدشونه گفتن امام !   ییآقا نیخود هم - 

مشفق و  یمهربان، برادر یدلسوز، مادر یپدر

همراه است یدوست  

 



 نقدریا یکس هی شهیناخودآگاهم گذشت مگه م یتو

؟ کیبه ما نزد نقدریا یدور ول .... 

بلند کرد که  یرا جور شیکرد و بعد صدا سکوت

قلب عبار  ندوسطیدرست وسط هدف بنش یریمثل ت

امگرفته  

 واریدرو د نیکه مشکالت ب ی...اون یآ یعنی -

من کنارتم گهیمحصورت کرده ! ...آقا...م  !.... 

رو خسته  زتیعز ایتن خودت  یماریکه ب یاون یآ

رد منهدرد تو د گهیامام رضا م نیکرده بب  !... 

ما سر  انیعیاز ش یکی یوقت ندیفرمایصادق م امام

میکشیما هم همراهشون درد م شنیدرد م   

 یمن به گوشت م یاالن صدا نیکه هم یزیعز یآ

یکشیرسه حواست رو جمع کن تنها درد نم   ... 

 یو دستش رو میرئوف رو دار یامام رضا تا

یدیسرته، چرا نا ام !!! 

نتتیبیه ماالن آقا دار نیهم .... 



مادر از غم تو رنجوره مثل ... 

ایخودت ب به  !  

کنارت  ،یباز  دل نگاه کن دهیاگه به د ینیغمگ یوقت

دوست  کیکنه ،مثل  ینشسته و داره نوازشت م

یمیصم ... 

 یاز خدا که امام رضا نتونه برا یخوایم یچ مگه

خدا شیحلش واسطه بشه پ    !!!  

 

میبکن یکار هی نییایب   

یکه هست یتو هرحالت ،یهست ییاالن هرجا نیهم ... 

کن به حرمش و باهاش درد دل کن رو ... 

نه ؟ ای دهیکه جوابت رو م نیبب ... 

باهاش  یشک نکن بهت نگاه کرده که تونست یول

یحرف بزن  ! 

دست نوازشش رو ینیدل کن تا بب درد ! 



عشق و محبت گفت یپر از رعشه ییبا صدا و  

الرضا یموس نبیعل ای کیالسالم عل - ... 

طرف  کیسالمش  نیطرف ا کی شیهاجمله یهمه

، قلبم رو شکست ، دلم رو لرزاند ،با روح و روانم 

گذاشتم و داد زدم نیزم یکرد،  سر رو یباز  

سالم آقا   

سالم آقا   

سالم آقا  

 

و با تمام وجود  دمیکوب نیزدم ، مشت به زم هق

شک و دامن امن آقا انداختم ، وسط ا یخودم رو تو

بود  انیدر سر بلند کردم ، شا یبا صدا کدفعهیآهم  

و هراسان دهی، ترس  ! 

بود؟ مراقبم  

بود؟ دهیرا شن میبود که صدا هایکینزد نیهم  



به  ژنیرا با صدا فوت کرد ، انگار تازه اکس نفسش

دیرس شیهاهیر ... 

اتاق را روشن کرد و  ییکنار دستش روشنا از

شکم شده بود ، ا یهاچشمانش زوم قطره یمشک

 نیاز ب یاخفه یخورد و صدا یتکان شیگلو بکیس

زد رونیب دشیلبان  سف  

؟ یزیریاشک م ینجوریچرا ا -  

 رهیکه پخش شد خ یحرم و آهنگ ریمن به تصو و

هم محو روبرو شد انیشدم ، نگاه و حواس شا   

 

عاشق شدنُ  یلحظه نمیتا بب اومدم  

آقا منو نیدلم افتاده بود صدا زد به ! 

یدل خوش ایدن هیتنهام آوردم با  دل  

نیضامنم بش شهیم ستمیاز آهو که ن کمتر ! 

پا پرت رو دون بدم یها هیهمسا اومدم  

تا بهت نشون بدم رمیرو رودست بگ دلم  



گنبدت سجده کنم سالم بدم میروبرو  

اومدم یاگه من از راه دور ستمین خسته  

و عاشقم درست مثل جنوب یآفتاب بگم   

تو خوب یدونیکه م ییایدر یجههمون له با ..... 

 

به در  هیهم تک انی، شا ستمیگریحاال من تنها نم و

داده بود و هق  هیُسر خورده و سرش را به در تک

هقش با هق هق من آلوده شده بود ، انگار او هم 

تلنگر کوچک  کیبود که با  یتیموقع نیمنتظر همچ

زدیاش بشکند و شکسته اشک بربغض مردانه ...  

فرو کش کرد  مانیگذشت تا بغض هردو ییها قهیقد

میشد رهیو هردو آرام و مسکوت به روبرو خ  . 

پر در حال که حالم خوب شده بود ، سبک مثل  من

را زدوده  مینفر آمده بود و دردها کیپرواز ....، 

، فقط من از  رفتیوقت نم چیبود و نرفته بود ، ه

 . او غافل شده بودم



بهت خارج شده باشد با  کیانگار از  انیشا

من  یگشت و چشمش به گوش یزیدنبال چ شیچشمها

پخش بود افتاد و به  نیزم یاش روکه دل و روده

راز کرد و همه اش را در مشتش طرفش دست د

دیجمع و به طرف خودش کش . 

؟ یبدبخت آورد نیسر ا هییچه بال نیا -  

را از  یشد وگوش زیمخیزنگ خورد ، ن شیگوش و

اش انداخت به صفحه ینگاه ورونیشلوارش ب بیج

 و به طرف من گرفتش

یمامان  ! بنده خدا رو دلواپس کرد ریبگ -  ! 

دامه دادا انیرا گرفتم و شا یگوش  

تیگفتم شارژ گوش دنیاگه پرس -   

نبود خودم هم گفتم رفتم سر  یتموم شده ....برا 

رمیکوچه ماست بگ  .... 

تماس را لمس کردم کونیمن آ و  

  جانم مامان -



دیچیپ یگوش ینفسش تو یصدا  

ملکا ....نصف عمر  یشد ینجوریتو چرا ا یوا -

 !شدم از دستت

نداشتم جز شیبرا یجواب  ... 

 یامان.... از طرف من از آقا .... معذرت خواهم -

 ... کن ، بگو منو ببخشه که اونو فراموش کرده بودم

 انیشا یزدهسکوت کرد و من متوجه نگاه  زل مامان

خودم شدم یرو  

 مامان ؟ -

 شتریب تونمینم زمیشلوغه عز یلیخ نجایملکا ا -

خداحافظ زمیباهات صحبت کنم ، فعال عز  

لب  ریمن تماس قطع شد ، ز یقبل خداحافظ و

 ...زمزمه کردم خداحافظ

را به طرفش گرفتم انیشا یگوش و  

رشیبگ ایب -   



نشان  امیخودش را مشغول درست کردن گوش داشت

دادیم  

بدبخت  نیبه حال ا یفکر کیباشه تا من  شتیپ -

 بکنم

یبه من ندار یتعهد گهیتو د ستیالزم ن -  .... 

برخاست شیجا از   

ات دلواپست نشنخانواده خوامیم -   

از جا برخاست امیگوش جانمهیبا جسم ن و  

 رنیبرن گفته بودن م خواستنیم یوقت نایمامان ا -

 مشهد؟

در و پشت به من کرد روبه  

 .... آره -

گفتم رلبیز  

 چرا من متوجه نشدم -

ام را داداو جواب زمزمه و  



- بود ؟ یحرف کس یتو اصال حواست پ  

ن کردرفت رونیقصد ب و  

؟ انیشا -  

نگاهم کند برنگشت   

  بله -

وصل  یدیبلند شدم و به طرف جاکل نیزم یرو از

باال را برداشتم  یطبقه دیرفتم و کل وارید یشده رو

 و به طرفش گرفتم

؟ برو باال بخواب یبر یخوایکجا م -  ! 

چشمانم  یبرگشت و نگاهم کرد ، داشت تو ندفعهیا

گشتیم یزیدنبال چ  

؟ یشینم تیتو اذ -  

شده بودم ، متعجب بودم  یساعت قو مین نیهم به

پشت سرم قد  یکوه کردمیمحکم ! احساس م یول

از دست  میعلم کرده که مسائل ارزششان را برا

آزارم بدهد توانندیاندو نمداده   



 ! نه -

کنمیم دایواسه خواب پ ییجا کی یشیم تیاگه اذ -  

را جلوتر بردم دیکل  

شمینم تیگفتم که اذ -   

را کف دستش  دیرا باال آورد و من کل اشیخال دست

 رها کردم

نشد ،  یته دلم خال یکرد و از در خارج شد ول تشکر

کرده بودند،  میرو به آن رو نیبود که از ا یچه حس

حس ناب و شاد کیداشتم،  یبیاحساس قدرت عج .... 

که تا  یبودم که در زد ، قدم ستادهیمقابل در ا هنوز

کردم و در را باز کردم ،  ینده بود را طدر ما

ظرف غذا درونش بود را به طرفم  کیکه  یکیپالست

هوا  یلبانش تو نیهوا بخار از ب یگرفت و از سرد

 پخش شد

بهت بدم ناراحت  دمیبرات غذا گرفته بودم ترس -

غذا بخور کمیخواهشا  ی.اما حاال که خوب... یبش .... 



 خی یبه خانه طایکردم و سوز سرما از ح نگاهش

، خودم را بغل کردم  و به دستان بزرگ  دیام دوزده

اش زل زدمو مردانه  .... 

گذاشتم بدبختمان کند ؟ چرا  

 کردیدست جلوبردم ، متعجب شد ، فکر نم آرام

 غذاها را قبول کنم

؟ یممنون ....خودت چ -  

زدو به راه  یرا به دستم داد و لبخند محو کیپالست

ردها اشاره کپله  

  واسه خودم هم گرفتم -

ظرفش را  یدیو روشن هوا سف کیمن در تار و

دمیها دپله یرو  

تامل  یاپشت به من  لحظه یکج کرد که برود ول راه

 کرد و به طرفم برگشت



هات رو برو اون لباس یتا سرما نخورد یراست -

رو هم روشن کن ، هوا بدجور  یعوض کن و بخار

کرده یقاط  ! 

ادمهم نه یرو پلک  

  چشم -

قوربون  دیخوشمان بگو یمثل روزها خواست

 میبا هم ندار ینسبت گریآمد د ادشیچشمات که 

گفت یو بعد از مکث دیاش را بلعجمله  

ینیقورب.......درد چشم نب - .... 

سرم بود  یباال نکهیو رفت ، از ا دیراهش را کش و

 یول دمیترسیخوشحال بودم ، هر چه قدر هم که نم

زن  کی تیحس امن اتیکیمرد در نزد کیوجود 

کردیرا شارژ م . 

را خاموش کردم ،  ونیزیخانه برگشتم ، تلو به

پرتگاه  یرسالتش را انجام داده بود و من را از لبه

 نینجات داده بود ، چنگ انداخته بودم به بودن بهتر



راه سخت و پر  یعالم و دلم قرص شده بود برا نیا

میسنگالخ روبرو ... 

کج  یگذاشتم ، مانتو ومقنعه زیم یا را روغذ ظرف

و  دمیبه تن کش یو نمدارم را درآوردم ، بافت و کوله

باز  مینشستم ، انگار راه گلو و اشتها یصندل یرو

را که  یشده بود ، قاشق اول تا قاشق آخر  جوجه کباب

گرفته بود را بدون وقفه خوردم میبرا  ... 

جا درآورد کیا چند مدت ر نیتمام ا یتالف اممعده .  

وجودم جوانه زده بود که جانم را به  یتو ییروین

 یدائما تو ینیریحس ش کیتکاپو انداخته بود ، 

و  یی، تنها یمرگ و زندگ دکریگوشم زمزمه م

رها شده  ایدن نیکه در ا شودیمهم م ینبودن وقت

یباش  .... 

 یبه آسمان ابر هاشهیکنار در رفتم و از پشت ش به

 چشم دوختم

را داشتم که نگاهم  یرها نشده بودم ، من کس ومن

 ی، نگاه ممتدم به آسمان ، درون ذهنم کل کردیم



به نام  یماریاز بنقشه و هدف جمع کرد و من ترسم 

ختیگر رونیسرطان از دلم ب . 

از ابهام خارج شده بود و نگاهم به  میبرا ایدن تازه

 !روبرو باز

من به  دویپرسیو سوال م زدیتلنگر م ذهنم

کردمیبا دقت گوش م شیحرفها  

دکتر خودمان  یرا جا هاشیجواب آزما انیشا چرا

 نبرده بود؟

رساند ؟را به دستم ن هاشیجواب آزما چرا  

طور دود شد و هوا به ناگاه چه اشییعشق ماورا آن

 رفت؟

است که  رداریو واگ ستیسرطان ن امیماریب نکند

 ! خودش را از من جدا کرده

 ! وطالق



من مال او نبودم به خاطر من چاقو  یکه وقت یمرد

از قلبش بودم ؛   یاخورد حاال که به قول خودش تکه

؟ فروختیم یماریب کیمرا به   

مبهم و پر از سوال بود انیو رفتار شا کارها ... 

گوشم پچ زده بود که هر  یبارها و بارها تو انیشا

من است و حاال  یمنافعش برا کندیم یکار

 .....طالق

طالقش است ؟ لیپشت دل یگرید زیچ نکند  

ام ناز طلوع کند ، از پوسته  د،یکه خورش فردا

آورمیر مد انیو سراز مجهوالت شا پرمیم رونیب . 

خشک را  اطیزد و ح شهیباران به ش یهاقطره

کرد ،  یاریآب  

 یهااختهیرضا ! آنقدر نگاهت پر نفوذ بود که تا  امام

 ! قلبم گرم شده

شده آقا تییهوا دلم .... 



درز در به وجودم رسوخ کرد به خود  نیاز ب سرما

اش رفتم و شعله یو باالخره به طرف بخار دمیلرز

زرد و قرمز  ریتصو یو جذب گرما دمیرا باال کش

 .آتش شدم

 

 

خوردم و چشم باز کردم ،  یدرد دست تکان از

 نهیفرش  زم یآتش ، رو یهاشعله یهمانجا روبرو

مانده بود به  رمیکه دستم ز ی، طور ییپوست گردو

 . خواب رفته بودم

 دیکش ریخوردم و درد دستم تا استخوان ت یتکان آرام

خودم را از  گرمیکمک دست دگفتم و با  ی، آه آرام

کندم نیزم  . 

 یو زندگ دیکشیروز به اتاقم سرک م ییروشنا

زدیدوباره داشت لبخند م  .... 

 



 یدل  رنگ یجهیمفصل نت یتازه دم و صبحانه یچا

بود امیرنگ ... 

و  روزید یسخت بود ملکا رششیخودم هم پذ یبرا

امروز یملکا  ! 

و  خواستیمکردن  یدلم زندگ یبه طرز فاحش یول

 کی ایام زنده گریروز د کیحاال اصال مهم نبود 

گریروز د ونیلیم  ! 

مان رفتم ، اوضاعش از سکنه یطرف تخت خال به

 دینبا یول کردیکامم را زهر م اشیتلخ بود و تلخ

ُمرد هایکه از تلخ ! 

 یرو روزید ضیبعد از تعو انیو شلوار شا راهنیپ

بودم که بعد  یزن من تنها دیتخت افتاده بود ، شا

جور  کیخودش  نیو ا گشتمیام برمطالق به خانه

 ! لطف خدا بود

 ! طالق

یعاطف شکست  ! 



یسر زندگهم نبود  ! 

 شدیم قیباهم که تلف یعوض شدن مکان زندگ و

 نیمن حداقل ا یول کردیروح را از بدن جدا م

هم  امیرا فعال تجربه نکرده بودم و مرد زندگ یآخر

از من شب را سحر کرده  یچند متر یدر فاصله

 ...بود

دمیکش یقیعم نفس  

را هم  یجز بدبخت یزیچ میخوب که چشمها چقدر

ندیبب توانستیم  ! 

دستت را  شدم،یخفه م میهایبدبخت نیب داشتم

امینجات زندگ قیغر بوسمیم .... 

تخت به قصد شستن  یرا که از رو انیشا راهنیپ

سقوط کرد ،  نیمز یبه رو بشیاز ج یزیبرداشتم چ

بود که  یقرص یشد، بسته دهیکش ءینگاهم تا آن ش

 یآن شب به من خورانده بود ، خم شدم و بسته را تو

 یکی نیدستم گرفتم و نگاهش کردم ، نه آن نبود ا

 نآ یبسته قرص مصرف نشده بود و رو کی



 قیسه عدد نوشته شده بود ، دق یعالمت روز

دانستمینم یزیچ حاتشینگاهش کردم از اسم و توض  

. 

بود دهیپازل به دستم رس یقطعه نیاول . 

قرص را  یرفتم و بسته یطرف هال و در خروج به

و از در  دمیانداختم ، با عجله لباس پوش فمیک یتو

زدم ، ساعت شش صبح بود  رونیب اطیاتاق و ح

 دایپ یروزشبانه یداروخانه کی دیفکر کردم حتما با

قدم تند کردم یاصل ابانیکنم و به طرف خ .  

 یبه داروخانه یرو ادهیساعت پ میبعد ن االخرهب

و بعد  دمیرس یاصل ابانیخ یهیحاش یتو یبزرگ

و  یگرفتم از در برق زییسرد پا یهوا یکه تو ینفس

آروم و گرمش شدم طیبزرگ روبروم وارد مح  . 

 فمیقرص رو از ک یبردم و بسته فمیک یدستم را تو 

مشت فشردمش یو تو دمیکش رونیب  . 

مردد و ترسانم را  یهاقدم چیپطرف دکتر نسخه به

 .کشاندم



 دنمیبه محض د میروبرو ینکیخوشرو و ع رمردیپ

به صورتم کرد ینگاه نکشیع یشهیش یاز باال   

؟ یسالم دخترم ، نسخه دار -  

تکان دادم نیبه طرف یتر کردم و سر یلب   

از مواجه شدن  یبیخشک شده بود ، ترس عج میگلو

قرص که در مشتم فشرده  یداشتم ، بسته تیبا واقع

باالبردم و با دهان  اششهیگ یرا تا روبرو شدیم

آرام لب زدم یخشک  

؟ شهیم زیتجو یایماریچه ب یبراقرص  نیا -  

بعد از  یشد و اندک رهیبه قرصها خ نشیب زینگاه ت با

کف دستم برداشت و حاال به صورت من زل زده 

 بود

قرص؟ نیا هیمال ک -  

 یچه درد یبرا نمیبب خوامیمگه فرق داره ، م -

شده؟ زیتجو  



صورتش جابه جا  یرا رو نکشیع یفلز یدسته

 کرد

شما از  خواستهیون نگفته حتما نماگه خودش بهت -

دیبا خبر بش شیضیمر ! 

گرفتم یدم طاقتیو ب یرا فوت کردم و عصب نفسم  

 دایقرص ها رو از لباس همسرم پ نیدکتر ا یآقا -

 کی، فقط  میطالق گرفت روزید نیکردم واتفاقا هم

؟ هیقرصها چ نیکاربرد ا دیلطفا بهم بگ هیکنجکاو  

 یقیه کرد و بعد از دقاها نگامتفکر به قرص دکتر

 گفت

هستن که ضد درد عمل  یقو یهاقرص نایا -

کننیم .... 

رصدم کرد نکشیع یکرد و دوباره از باال مکث  

حتما درد  کنهیرو مصرف م نایو هرکس که ا -

کنهیرو تحمل م یدیشد ... 



و کرخت شده  نیسوال بعدم سنگ دنیپرس یبرا میلبها

خوردنشان کردم وادار به تکان یبود ، با بدبخت  

ش؟یضیدکتر ....اسم مر یآقا -  

قرص  نیا یول کنمیاووم....ان شالله که اشتباه م -

 شتریهست که ب ینوع مسکن و آرامبخش قو کی

رهیگیسرطان مورد استفاده قرار م یدردها یبرا .. 

؟ سرطان ! 

 خواستیم امیچه از جان زندگ یوحش یماریب نیا

 ؟

؟ یاهتو با من چه کار کرد انیشا  

 دانمیکه نم یزیشد و دستم اگر بندچ یخال میپا ریز

حتما سقوط کرده بودم ، دکتر با  شدیچه بود، نم

به من رساند و  زشیعجله خودش را از پشت م

دیپرس  

دخترم ؟ یخوب -  



 یهایصندل یبرداشتم و رو حسمیب یبا پاها دوقدم

لب با  ریرا رها کردم، و ز جانمیانتظار ، تن ب

نجوا کردمخودم   

 یعنیسرطان داشت نه من !  انیشا یعنیسرطان ؟  -

آخر گفت ... یسرم کاله گذاشت ....چه دروغ بد

؟یرو کرد کارنیچرا با من ا   

صدا بلند کرد دکتر  

اریآب ب وانیل کی زحمتیب یخانم حکمت - .... 

جلو آمد و آرام گفت میخودش تا روبرو و  

حالت  نیپس ا؟  یطالق گرفت یدخترم ؟ مگه نگفت -

؟ ی؟ بهم دروغ گفت هیچ یبرا  

داشتم  د،یچک نییاشک از کنار صورتم به پا دوقطره

کردمیبغضم را کنترل م  

من نه ! اون به من دروغ گفته ! دروغ ! ...  -

 نیو به هم ضمی، گفت من مر ضهینگفتش خودش مر

 بهانه طالقم داد....من  ساده هم حرفش رو باور کردم



اال آمدنفسم با زور ب و  ... 

تعجب  دهیباال پر یرا برداشت و با ابروها نکشیع

دیرا به رخم کش شیصدا  

حرفش رو قبول  قی؟ بدون تحق یراحت نیبه هم -

؟یدکتر نرفته بود شی؟ مگه پ یکرد  

 ستادویکنار دست دکتر ا یآب وانیبا ل یجوان خانم

من را هم از  یرا به دست دکتر داد و چهره وانیل

 یبا تشکر  دکتر دوباره به آرام نظر گذراند و

 .سرکارش رفت

آب به طرفم گرفته شدو من پلک زدم تا  وانیل

را که از اشک تار شده بود ،  میروبرو ریتصو

نمیشفاف بب  

بود که اصال به  ادیدرد طالق برام ز نقدریا -

اصال خوشحال بودم  کردم،یفکر نم میدروغ هیماریب

 یبا دغلباز کردمی...فکر نمرمیمیبعد اون زودتر م

 ...سرم کاله بذاره

توقف کرد میلبها یروبرو وانیل  



دهیبخور رنگت پر کمیبفرما ،  -  ! 

به  یدستان لرزانم جا گرفت و من فقط لب یتو وانیل

 آبش تر کردم

از خودش روندت ینجوریدوستت داشته که ا - .... 

دکتر بود که باعث شدچشم ببندم و با دهان  یصدا

بزنم یبسته هق آرام  

از سر خودش باز  ینجوریحق نداشت منو ا -

بخشمشیکنه....من نم ! 

 ! دخترم نگام کن -

را پاک کردم  امیاغی یدستم محکم اشکها باکنار

 رونیها بدهانم مهار کردم تا بغض یودستم را جلو

 نزند

 نی، بب ستیعشق و رفتار مردا مثل عشق زنها ن -

ه اون نفر ب نیحتما اول یشدیم ضیاگه تو مر

بمونه  شتیپ یو ازش انتظار هم داشت یگفتیم

اون  زنمیحدس م یکه گفت یی... طبق حرفهایول



 کیدوستت داشته ، که تو رو رها کرده تا به  یلیخ

 ردد کی، نخواسته تو شر یبدون اون بپرداز یزندگ

شروع  یدیجد ی، خواسته که زندگ یو غمش باش

یکن ..... 

مکث کرد یکم  

است که به از خودگذشته یلیخ به نظرم همسرت -

 همدمیخودش رو ب طیشرا نیخاطر عاقبت تو ، تو ا

 !کرده

مرا به  یحرفها خواستیم میمرد روبرو انگار

 رهیدا یگوش او برساند که هر چه در دل داشتم رو

ختمیریم  

 شیاز خودگذشتگ نیا ی، من معن فهممشیمن نم -

 شیور، راه رو غلط رفته ، من از د فهممیرو نم

وصل بودنش بشه  میزندگ نکهینه از ا رمیمیم

که فقط کنار  میکنی....تازه مگه ما ازدواج م

میهم باش یهایخوش  ...  



از هم وارد چند نفر مراجعه کننده پس موقع مانه

ها کرد که سمت آن یداروخانه شدند و دکتر با نگاه

 گفت

رو بدم ، تا  یجواب مشتر دیمنو ببخش با -

دخترم یخوب نشده از جات بلند نش اتجهیسرگ  ... 

تنها گذاشت دمیمرا با درد جد و .. 

با من بد کرده بود انیشا  .... 

لب غر زدم ریز  

 یلی.... خ یریبگ میمنم تصم یبه جا یتحق نداش تو

معرفتیب بخشمتی. نم.. یبهم بد کرد .... 

 رمقیگذاشتم و ب مکتیهمان ن یآب را رو وانیل

، دستم را به بندش مشت   دمیدوشم کش یرا رو فمیک

زدم رونیاز داروخانه ب واریبه د هیکردم و با تک . 

 نیزم یزرد و خشک رو یهابرگ یرو میپاها

و ذهنم  زدیصورتم م ی، شالق باد تو شدیم دهیکش

چند مدت شده بود نیاتفاقات ا ریدرگ  . 



خودش را دوباره به  روزیکه د ییبه بودن  آقا دلم

یچشمم آورده بود،  گرم بود! ول  ..... 

باشم ، حاال که  یقو توانستمیحاال چطور م یول

گرفتار شده و  یضیبودم عشقم در گرداب مر دهیفهم

همه مرا از خود رانده بود و بدتر از بدتر بدتر از 

خودم و خودش  نیشوم ، ب کشینزد یحت توانمینم

بود دهیبه زخامت حکم خدا کش یوارید ... 

 ! خدا

دوست  معرفت  یب نیخودت کمکم کن ، من ا ایخدا

را چگونه به حال خودش رها کنم؟ یداشتن  

من دوستش دارم ایخدا  

همدم  اشییر تنهاما را به هم برسان تا کنا ایخدا

را مس  اشیخودخواه نیا دجوابیباشم هرچند که با

دادیم .... 

 



لباس کردم  ضیتعو یو ک دمیبه خانه رس یک دمینفهم

با او و  دیشده بود.... با انی، تمام فکر و ذکرم شا

کردمیچه م اشیضیرفتار و مر نیا . 

ام شامه یکه عطرش تو دمیتخت دراز کش یرو

تنش کج کردم ، سرم  یبه طرف بو، سرم را  دیچیپ

را کنار لباس و عطر جامانده از حضورش گذاشته 

را به صورتم چسباندم و در آن غرق  راهنیبودم ، پ

 ... شدم

؟ یمرا از حق انتخاب محروم کرد چرا  

 میرفتنم تصم ایماندن  یخودم برا یگذاشتیم کاش

رمیبگ  ! 

من قدرت تو را ندارم کنمیم اعتراف  ... 

تو را به خاطر خودت از خودم دور  توانمینم من

 ! کنم

 یدلخورم ول تیهاییهنوز از تو و خودرا انمیشا

ستیمقدور ن میتنها گذاشتنت برا گرید ... 



قلبم گذاشتم و سخت به آغوش  یرا رو راهنیپ

دمشیکش   

کن امییخودت راهنما ایخدا   

حسرت یعنیبدون او و او بدون من  من  ! 

ذهنم بتراوش راه حل به کی ایخدا ... 

 ارشیو کار است ، کمکم کن  کسیب ارمی ایخدا

 ....شوم

 

بوق  کیاش را گرفتم که تلفن به دست شماره یگوش

جواب داد یبم ینخورد که با صدا شتریب  

؟یبه روح اعتقاد دار -  

سالم و  یبه جا اشنهیزمیاز سوال ب متعجب

جواب دادم یاحوالپرس  

 چطور؟ -



سحر  ی! خواب بودم ، کله تو روحت ملکا یا -

ات رو بذار، برو کپه یخوایاز جونم م یچ  

دمیکردم و ظاهرا ناراحت غر یزیر یخنده   

 ی، احترام رو هم که غ یادب رو که قورت داد -

، پاشو پاشو بابا کله سحر کجاست؟ لنگ  یکرد

 ! ظهره

کرد رییتغ شیصدا تن  

 ای یدر اومد ی؟... از افسردگ یبه به ! خودت -

حرفهیهمون روحت االن داره م  ! 

پاسخ گفتم یگوش یتو میمال  

 ....خودمم .... کارت دارم -

آمد ، انگار از  دنشینفس کش یهیرو رییتغ یصدا

حالت داده بود ییبه نشسته تغ دهیخواب   

 یجا می؟ بر یگرفت  انیرو از شا شتیجواب آزما -

که گفتم ؟ یدکتر .... 



داشت  یسردراز حرفش را پاره کردم وگرنه نخ

شیسوالها  . 

دارم  گهیکار د کیلحظه گوش کن  باهات  هی -

بود؟ لتونیمعاون دانشگاه فام ادتهی....اوم.....   

دادیجواب م عیسر  

 هنوزم هست ، خب ؟ -

گفتم هیحاش بدون  

ضامنم بشو ثبت نامم  دیترم جد یبرا میبر ایب -

خرابه یلیکه اوضاعم خ یدونیکنن...م ... 

دیو صفت متعجب را به دوش کشا ندفعهیا  

 یخواب نما شد ایخورده  ییات به جا؟ کله یخوب -

 نیاز ا یصبح خروس خون زنگ زد یکدفعگی، 

؟ یلیو دنبال ادامه تحص یرو به اون رو شد  

کردم شیصدا  

جان ؟ نینسر -  



 جانم -

دیفهمیرا م قتینفر بود که حق نیاول  

میما طالق گرفت -  ! 

دیرس غیبه رنگ ج شیصدا  

! هنوز تازه  هیکشک نیتو ؟ مگه به ا یگیم یچ -

.....تموم یگی....حاالم یزدیحرفش رو م یداشت  

..... 

 !طالق

گوشش زدم یدوم را تو تیواقع  

من سرطان ندارم نینسر -  

باالتر رفت شیصدا ندفعهیا  

تو ؟ درست  یگیمیابوالفضل! ملکا !....چ ای -

 فتهیخونم م زنمیحرف بزن،  االن سکته ناقصه را م

 ...گردنت



دم دانشگاه اونجا با هم  یرسونیخودت رو م -

؟ میحرف بزن  

کرد و با آرامش گفت یمکث  

 ی؟ فکر کرد ی، دم دانشگاه  چ میشو با هم بر ادهیپ -

 کننیثبت نامت م هایمثل کالس اول یاالن بر نیهم

بپردازم  یخواربه پاچه نمیرو بب ارویبرم  دی، اول با

 میبگو بر گهیجا د کی،  میبمال رهیسرش ش میبربعدا 

یرو هم بد تیسالمت ینیریش دیبا ! 

 

خودشان هم  لیدلم نثارش کردم به فام یتو یادبیب

،  کردیخطاب م ارویخدا را  یرحم نداشت بنده

دادم که بالفاصله  شنهادیرا پ یخلوت و آرام یپارک

 کی نیکردم ، نسر یو از هم خداحافظ رفتیپذ

خدا بود که فراموشش کرده بودم ، من آنقدر  یهیهد

فراموش  ار یغرق شده بودم که همه چ انیدر شا

اورا یکرده بودم ، حت  .... 



و سرد پارک نشسته بودم ومنتظر  یآهن مکتین یرو

بود که دائما  یبودم ، سوز سرما جور نینسر

قرمز شده و مرتب با  امینینوک ب کردمیاحساس م

گرمش کنم کردمیم یگرفتنش سع  . 

 یکدام آدم عاقل نروزهایخشک ا یسرما یتو آخر

گذاشتیپارک قرار م یتو . 

راه هم نگاهم را به دو یرو میکف دستها دنیکش با

چرخاندم و باالخره در راه سمت  مکتمیبه ن یمنته

دمیبانو را د نیراستم قامت نسر . 

تکان داد و با دو به طرفم  میبرا یهمان دور دست از

کم  ماندیهفت ساله م یهاآمد ، فقط مثل دختر بچه

بپرد ،  نییکنان وسط پارک باال و پا یلیمانده بود ل

 کیمحض نزدآمدنش از جا بلند شدم و به  یبرا

دیشدنش دستم را گرفت و مرا در آغوش کش  

یبرگشت یخوشحالم دوباره به زندگ - .... 

 



 

 یکیدر نزد یشاپ یکه مرا به کاف شدیم یاقهیدق چند

 یشکالت کیداغ و ک یپارک کشانده بود وقهوه

سفارش داده بود مانیهردو یبرا یبزرگ . 

داغ فنجان انداخت و به لبش  یدور بدنه دست

مزه مزه کرد و گفت یکرد و کم کیزدن  

ل ی.خوایم نمی؟ بنال بب هیخب دردت چ - به  یچه گ 

؟ یبمال تیسر زندگ  

تکان دادم یکردم و سر ینوچ  

منو کشته اتتیادب نیا -  ! 

فنجانش را مزه  اتیاز محتو یو دوباره کم دیخند

 کرد

سخنان  نیا یقلمبه سلمبه به جا یچندتا کلمه هیچ -

کنهیفرق م شیمعنگهربارم بگم   .... 

گرفتم یبه باز میهادندان نیفکر لبم را ب یتو  

رو رها کنم انیشا تونمیمن نم نینسر -   



کرد میتحر زیم یرا به رو فنجانش  

 یخوای؟ مگه طالقت نداده ! نکنه م یچ یعنی -

که دوباره عقدت کنه ؟ ها ؟ یالتماسش کن یبر ! 

دادم رونیام بجمع شده یلبها نیاز ب ینفس  

کرده تا دردش  رونیب شیاون منو از زندگ نینسر -

 ریدرد بکشه ، تا من درگ یی، تا تنها نمیرو نب

رو  دیجد یزندگ کیسرنوشتش نشم ، تا من راحت 

 .... شروع کنم

دیحرفم پر وسط  

کار  نیخب تو هم به خواستش احترام بذار و هم -

 رو بکن

شد زیم یزوم گلدان رو نگاهم  

ونمتیمن نم یول -   

لب به اعتراض باز کند که زودتر از  خواست

 خودش جواب دادم



هم تازه عقد  بایمادر نداره ! شک انی، شا نینسر -

تب و شور اول عقده ! بعدش هم به  ریکرده و درگ

به خواهرش بگه ؟  ادیمن نگفته سرطان داره م

ولش کنم تا تنها درد بکشه و آب بشه تونمینه.....نم  

! 

به جلو هل داد تیعصبانرا با  فنجانش  

 چیه یخب متاسفم واقعا که سرطان داره خدا برا -

 یرو هم ان شالله شفا بده ، ول ی! ساالر ارهیکس ن

از  زتری، خواهر عز یپاسوزش بش دیتو چرا با

واسه داداشش دل  کمیتب عشقش نسوزه  یجانش تو

 ! بسوزونه

دمیصورتم کش یاعضا یرا کالفه رو دستم  

گمیم یچ نیش شو و ببگو قهیدق کی - .... 

 میدهانش را بسته است برا پیدست به عالمت ز با

  عالمت داد و گفت

....خفه ایب - .... 



 شبی، من تمام د ستین یگیکه تو م یراحت نیبه ا -

 مونیزندگ طیشرا یدونیرو تا صبح فکر کردم ، م

شده یچطور  .... 

چشمانش زل زدم و ادامه دادم یتو  

، هرکدوممون  ریزنج کیمثل  پازل ، کیمثل  -

 میکه اگه نباش ریزنج یحلقه ایپازل  یتکه کی میشد

 شهیمختل م هیبق هیزندگ میداشته باش یدرد ای

به خاطر  نیاز ام بایاگه بر فرض شک نی.....بب

چون طاقت  شهیداغون م نیدست بکشه ، ام انیشا

منم داغون  تشیرو نداره ، به تبع گهیشکست د کی

 نطوریرو ندارم ، هم نیمنم طاقت درد ام،  شمیم

 !پدر و مادرم

 انیهنوز خبر طالق ما رو هم ندارن ... تازه شا تازه

نگفته سرطان یبه کس ... 

 یماریب کیرا فشرد ، مرد من  میگلو خیب بغض

کردمیم یسخنران نجایسخت گرفته بود و من ا  ... 



کرد ، بغضم را فرو خوردم و ادامه  میصدا نینسر

 دادم

ماجرا ، از قلب  نیازعاقبت ا ترسمیمن م نینسر -

 کمیمامانم ...تازه  یاز دل شکسته ایبابام  ضیمر

شده ، من یو هواشون آفتابحال ... 

؟ همه شاد و  یهمه بش ییفدا یخوایم یعنی -

 کیپرستار  یکنن اونوقت تو بر یخوشحال زندگ

یبش ضیمر ی  آدم خودخواه  دروغگو  ! 

.... ملقبش نکن نگونهیا نینگو نسر  ! 

خود  ض  یباشد مرا مر ضیمر نکهیقبل از ا او

 ...کرده

کنم ؟ یفداکار خوامیم یکنیتو فکر م -  

- ؟ نهیا ریمطمئنم ، تو بگو مگه غ کنمیفکر نم  

 اجیاحت انیبه شا یزندگ ی! من برا نهیا ریآره غ -

حال  دنید ی! من برا ضیدارم حاال چه سالم چه مر

 یرو داشته باشم ، من تو انیشا دیاام بخوب خانواده



 نیمحلول به ا میخوند ییحل شدم ، تو ابتدا انیشا

جو  نقدریمن ا نی... نسر شنیاز هم جدا نم یراحت

کردم طالقم بده ، بدون  ولزده شده بودم که راحت قب

که بهم نسبت داد رو قبول کردم ،  یایضیمر قیتحق

 نی....نسر امیاما ُشک بعد طالق باعث شد به خودم ب

 خوامیجدا شدم االن هم م انیمن اشتباه کردم از شا

اشتباهم رو تا وقت دارم جبران کنم نیا .... 

به خود گرفت نییجهت پا گردنم  

روز بهم خبر بدن  کیو  میاگه برم دنبال زندگ -

اشتو خونه بیتک وتنها و غر انیشا  ... 

ام را کامل کنم با صرف جمله کردینم یاری زبانم

ام را کامل کردمجان کندم تا جمله ینرژا  

من تا آخر  یدونی.....م رهیدوراز جونش ......بم -

لبخند به لبم  یحت تونمیعمرم از عذاب وجدان نم

کنم یزندگ نکهیچه برسه به ا ارمیب  ! 

شده بود دمغ  



؟ یچکار کن یخوایم قایاالن دق -  

- از در  ذارمیش فکر کردم تنهاش نمدرباره یلیخ

 لهیبهش پ نقدری، ا رمیاز پنجره م رونیبندازم ب

 انیشا دونمیبده ! من م یکه دلش رو به وا کنمیم

، من قد عشقش  دهیکش زجر امیا نیاز من تو ا شتریب

 نیخودش و دلش رو کشته تا به ا دونمیرو بلدم ، م

 یبه زندگ وبارهداده.... من د تیرضا یدور

 دونمیکه م ارمیبه روش هم نم کنمیم شیراض

احساس کنه دارم بهش ترحم  خوادی! دلم نم ضهیمر

کنمیم .... 

اونکه با نقشه تو رو از خودش دور  یگیم یعنی -

ده؟یم تی به برگشتنت رضاکرده حاال  

که قبل از نفسم  یکردم و با آه یدادن مکث درجواب

زد گفتم رونیب  

 کنمی، مجبورش م امیمنم کوتاه نم ی....ول دهینم -

 شیدوباره به حرف دلش  گوش بده  و منو تو زندگ

 ....قبول کنه



نگفت و فقط در فکر فرو رفت یچیه درجوابم ... 

خوردنش  یبرا ید و رغبتکرده بو خی مانیهاقهوه

ور شده و من درافکارش غوطه نی، نسر مینداشت

 دیرا که با یمیسکوت کرده بودم ، تصم گرید

دوست  نی، من ا دادمیگرفته بودم ، ادامه م گرفتمیم

کردمیگور دنبال م یداشتن را تا پا ... 

 

و لب  میزدیرو قدم م ادهیکف پ یهادو سنگفرش هر

تا  شاپیکاف یاز تو نی، نسر میکردیاز لب وا نم

کردم شیحرف نزده بود ، صدا یاکلمه نجایا  

؟ ی؟ قهر نینسر -  

حرفیکردم ممتد و ب نگاهم .... 

 یکه هست ینجوریکلمه حرف بزن ، ا کیخب  -

شناسمتینم   

دیصدادار به گوشم رس نفسش  



،  یکرد رییچقدر تغ کردمیفکر م نیداشتم به ا -

تا اونروز تو  یعنی،  هدیم یپختگ یحرفهات بو

امروز با  یبودمت ها ول دهیند یمدل نیتون اخونه

احساس  یمخالفم ول انیبا نظر  برگشتنت به شا نکهیا

کردم دایبه َمن شت  پ یخوب ... 

شانه اش جابه جا کرد یرا رو فشیک  

و فقط  یاونروز فقط به فکر خودت بود یعنی -

 راه الیخودت واو یو برا یدیدیخودت رو م

شده  ادیامروز وسعت نگاهت ز ی، ول یانداخته بود

 میوسه کیقلبت شر یات را توخانواده ی، تو همه

 شیرفتارت رو ستا نی! من ایسرنوشتت کرد

کنمیم ... 

و آن  امیداریداشت ب لیدل کیافق زل زدم ، فقط  به

خودم  یبود که برا ییهایهم رها کردن خودم و تلخ

 نیبه ا ونیزیتلو یبروساخته بودم ، من آن شب رو

 یام و کسانرها نشده ایدن نیتنها در ا دمیباور رس

 هستند که هواسشان به من هست



 

که  دمیرا د انیشا دمیدر خانه که رس یکینزد به

بود ، جلوتر رفتم و با  ستادهیسوار موتورش منتظر ا

 میلحن صدا ی، تو ستادمیا شیروبرو یقیلبخندعم

ختمیعشق ر یچاشن  

؟ یانان ....خوبسالم ج -  

 میصورت من گشت و سرتاپا یبا بهت رو نگاهش

حاال  امهیمداوم اشک وگر دنیرا اسکن کرد، بعداز د

بود ، مات لب  بیعج شی، بعد طالق ، لبخندم برا

 زد

 سالم ...ممنون -

و به طرفم  دیکش رونیب بشیرا از ج امیگوش و

 گرفت

براتون درستش کردم دییبفرما -   

کرده  رییبا من تغ اتشیهم فشردم ، ادب یرا رو میلبها

 یول رمیرا بگ یبود ، دست جلو بردم که گوش



را هم به بند انگشتانم در آوردم ،  شیانگشتها پروایب

گشادشده نگاهم کرد وبالفاصله دستش را  یبا چشمها

ومن ته دلم قنج رفت دیاز دستم کش . 

یدستت درد نکنه درستش کرد -  ... 

و  دیکش نییجک به پا یاز رو موتور را بالفاصله

پشت به  قایکج کرد دق ابانیسر موتور را به طرف خ

کردم شیمن که شد با شوق صدا  

؟ یانیشا -  

بالفاصله همراه با برخورد نگاهش با چشمانم داد  و

 زدم

 ! عاشقتم به موال -

دهان  تا آخر بازم از خنده چپ چپ و مبهوت  به

ذاشتن کاله همراه با شک کرد و در حال گ ینگاه

نثارم کرد یاوانهیلب د ریسرش ز یکاسکت رو  ... 

تیکو یوانهیمنم آن د یدیفهم درست  ! 



 یابراز عالقه نیموتورش را با شتاب از من و ا و

ام دور کردوموقع وقتیب  ... 

خواندم وپشتش فوت  یالکرستیآ شیلب برا ریز

 .کردم

من یعشق  ابد یا سپارمتیخدا م به ! 

که طالق  ینت سرچ کردم احکام زن و مرد یتو

هام لب یرو شتریلبخند رو ب اشجهیگرفتن و نت یتوافق

 مدویبه مذاق من خوش ن شییجاها کیآورد هر چند 

بدون  تونستمیم انی، من تا سه ماه و ده روز با شا

کردن  نتیز یهم خونه باشم و حت تیمشکل محرم

 .... براش بدون مشکل بود

 یدست به دست هم داده بود حت یچام همهنقشه یبرا

 ! احکام خدا

لب گفتم ریافکار خودم زدم و ز یتو یشخندین  

ن وجب روغ کیکه  انیبرات بپزم آقا شا یآش کی

؟ یگیروش باشه ! به من دروغ م   



؟ یدیرو به کلک طالق م من  

باش که برات دارم آماده ..... 

بودم ذوق زده شده بودم  دهیکه براش کش یانقشه از

فکرم رد شد و آه از  یتو یکه فکر دردش مثل شهاب

 .... نهادم بلند کرد

انمی! شا ایخدا  ! 

 یضیکه با اون حجم درد از فکر مر یکلمات تنها

دو کلمه بود نیشد ، هم یبه زبانم جار انیشا .... 

 

گرفته بودم و از  بایکه با مامان و شک یاز تماس بعد

رفتم تا  بایشک یشاد شده بودم ، به طبقه شانیشاد

 نکهیبمانم، ناگفته نماند که با ا انیمنتظر آمدن شا

 یقابل توجه شیآرا یبودم ول دهینپوش یلباس باز

اش را با ماست مورد عالقه یکرده بودم و غذا

 فیرد زیم یرو یالع دمانیو ساالد با چ یوسبز

 .کرده بودم



به  زیخانه را خاموش کردم و پشت م ییروشنا تمام

باز و بسته شدن در آمد ،   یانتظارش نشستم که صدا

کم سن هستم  یدلم قند آب کردن ، انگار دخترک یتو

زده شدهاش ذوقمعشوقه دنیکه از د  .... 

 تابیضربان ب یقلبم فشردم تا کم یدستم را رو دو

 .قلبم را آرامش ببخشم

انگار داشت با خودش  آمدیهال م یاز تو شیصدا

کردیبلند بلند فکر م  

وقت  نیا یعنیخاموش بود ،  نییپا یچرا چراغا -

بگم  ستیشب کجا است ، مامانش هم که خونه ن

منو حرص  یاونجا رفته....اوف ملکا توفقط بلد

یدب .... 

 زیو من ر ستمیباشم و ن نییپا دیبا کردیفکر م او

 یکه لرزش و روشن شدن چراغ صفحه دمیخندیم

 اشیتوجهم را جلب کرد ، گوش زیم یرو میگوش

با من   بایخانه شک یدست من بود و داشت با گوش



، دستم عالمت سبز رنگ را لمس  گرفتیتماس م

گفتم نکهیکرد و هم   

  جانم -

چشم در  انیآشپزخانه زده شد و منو شا برق دیکل

میچشم شد . 

کنار  میسیب یبهت زده و من خندان ، گوش او

خوش فرمش  یابروها نیکه ب یگوشش،  با اخم

 انداخته بود گفت

؟یکنیچکار م نجایتو ا -  

و با  دهمیهم انگار دارم به تماسش پاسخ م من

لب زدم زیبه م یااشاره  

- اومدم برات غذا  زمیاوال سالم ، بعدش هم عز

 .درست کنم

را  یرا مقابلش گرفت و تماس را قطع و گوش یگوش

کانتر انداخت یرو  



 نیکه تو ا یگفتم تو برام غذا درست کن یمن ک -

یکارو کرد  .... 

عاشقم زل زد و بعد  یهامردمک یتو یالحظه

 مخاطب قرارم داد

واسه من راه  هیادا اصوال چ نی، ا نییبرو پا ایب -

می! مثال طالق گرفت یاختاند   

که  نطوریبلند شدم و چند قدم عقب رفتم و هم میجا از

 سرم را هم به طرف باال دادم، سرتق گفتم

رمینم -  ! 

قدم به طرفم آمد دو  

ملکا یکنیم تمیاذ ی؟ دار یچ یعنی -  ! 

زدم هیپشت سرم تک وارید به   

حقمه که تو  نیا رمینم شتینشو ،من از پ تیاذ -

ات باشمخونه   

اشاره کرد رونیدست به ب با  



کمتر مزخرف بگو رونیبرو ب ایب -  ! 

آمدمیکوتاه که نم یحرفش دلم گرفت ول از  

تو باشم ،  یتو خونه شیپ دیام تموم بشه باتا عده -

 یکه نرفته گفت ادتیهم شرع !  گهیهم قانون م نویا

! حاال هم من تا سه  یحقته که طالقم بد ضمیمن مر

تو باشم شیده روز حقمه که پماه و   ! 

آورده بود ، به طرفم آمد و مچ دستم را گرفت  جوش

دیو به طرف درکش  

منه ....واسه من  ی، اونجا خونه نییبرو پا ایب -

 ... قانون شناس شده

و در عطرش غوطه  شدمیم دهیدنبالش کش به

سرشار از  یبا لحن شیبه حرفها ربطی، ب خوردمیم

 دوست داشتن گفتم

- چقدر عطرت بوش خوبه شهیمثل هم انیشا یوا  ! 

 استیاز من عصبان دیبگو خواستیکه م ینگاه با

 نگاهم کرد



نخورده ؟ ییحالت خوبه ؟ سرت به جا -  

 یکه  تو یاز درد د،یتر کشمچ دستم را محکم و

دمینال هوایب دیچیدستم پ  

جان دستم شکست انیآخ.... شا -   

کردآن دستم را رها  کیاو در  و  

مجبور  یاریاداها رو از خودت در ن نیاگه ا -

به زور متوسل بشم شمینم   

سر و گردن از او  کیالبته من  ستادمیبه رخش ا رخ

جذابش که البته  یبه چهره نییتر بودم و از پاکوتاه

شدم و قاطع لب زدم رهیالغر شده بود خ یکم  

رمی!.....نمشتیمن!.....ازپ - ! 

زود به  یلیخ یاهم حل شد ولنگاهش در نگ یالحظه

لباسم گرفت و مرا مثل  یخودش آمد و از سرشانه

هل داد یبه طرف درخروج یاگربهبچه . 

سرتق ! مگه به حرف خودته یدختره -  ! 



 ی، مثل پر کاه دمیخندیو من م خوردیحرص م او

 دویکشی، م خواستیکه م یمرا به طرف راه

 دشایزور ز فیحر کردمیهرچه مقاومت م

و  انداختیخط ترمز م نیزم یرو میپاها شدم،ینم

رفتیهم در گوشش فرو نم میهاالتماس . 

گوش کن ....مگه تو طبق  انیهلم نده....شا یآ -

 گهی، خب همون قانون م یقانون با من رفتار نکرد

جان  دلم بمونم شیپ دیمن با  

زبون به دهن  کمی یاوف .... ابدا ! چه پرچانه شد -

ریبگ  ! 

 یپشت در که رساندم با انگشت اشاره.اش جلو به

 صورتم مانور داد

بخواب ری! برو خونه !بگاری.... در.... نلمیملکا ف -  !  

چند دفعه فرود آورد جگاهمیگ یشتش را روانگ و  

؟ یدیفهم - ! 

من لجوجانه ابرو باال دادم و  



 ! نووچ -

و ادامه داد دیکش یبلند پوف  

پات علف سبز بشه ریبمون تا ز نجایپس هم -  ! 

زدم یژکوند لبخند  

ادیشده علف در نم کییکه موزا نجایا -  ... 

تکان داد میبرا یسر  

مغزش تاب برداشته یطفل -  ! 

دیشدم و اونگاهش را دزد شیعاشقانه محو تماشا من  

. 

به داخل رفت و در را هم پشت سر خودش بست و  

 .قفل کرد

داخل را  شیهاشهیش نیرا به در چسباندم و ازب خودم

دمینگاه کردم و داد کش  

خورمیهوا سرده ها ! سرما م یانیشا -  ! 

بلند جوابم را داد یصدا با  



- رو هم روشن کن تا سرما  ی، بخار نییپس برو پا

ینخور  ! 

 !شام هم نخوردم -

تخم مرغ واسه خودت بشکن کیبرو  -  

، اونوقت برم تخم مرغ  دمیبرات چ یزیچه م نیبب -

 ... بخورم

را رنگ التماس دادم لحنم  

بعد در مورد  میدر رو باز کن با هم شام بخور ایب  -

میزنیرفتن من حرف م  

جوابم سکوت بود ندفعهیا و  

یساالر انیاز دوست داشتنت شا میآیکوتاه نم من  ! 

هوا واقعا خشک وسرد بود ، خودم را بغل  یول

لب گفتم ریدادم و ز هیکردم و به در تک  

یای، باالخره کوتاه م زمیعز شناسمتیم -  ! 



که داشتم  یهدف یول دمیلرزیگذشت ، م یقیدقا

صدا زدنم  یبرا شی، صدا اورمیکم ب گذاشتینم

 پرحجم شد

ملکا ؟ یرفت -  

زدم داد  

! هم گشنمه هم سردمه ! فکر کنم  رمینه ! گفتم نم -

یبدجنس یلی... خخورمیدارم سرما م  ! 

هم عزمش را جزم کرده بود که به مقابله با من  او

زدیبرخ  

یتا سرما نخورد نییپاشو برو پا -  ! 

-  ینجوریا یسرطان ضیمر کی! با  رحمیب

داغم به  رمیمیم هگی، دو روز د کننیبرخورد م

مونهیدلت م  ! 

به در زد ،  یمحکم لگد  

در بود پشت ! 

دورگه گفت یصدا با  



 لطفا دهنت رو ببند -

زدم یغیو ج دمیترس ازجا پر از  

دمی....ترس یآ -  

قامت  درشتش  یهیکه سا دمیدر فاصله گرفتم و د از

دیبالکن تاپ یکیتار یاز پشت در ، تو  

یترسمواظب حرف زدنت باش تا ن -  ! 

شده بود ، او  ادیمتناقضمان ز یهاالعملعکس آمار  

زدمیو من لبخند فاتحانه م خوردیخون خونش را م . 

؟ یناراحت شد -  

دوخط  ن  یکه ب یدرشت یرا باز کرد و با گره در

نقش کرده بود ، لب زد شیابرو  

خانم عاقل برو  کیدختر ! مثل  یدیچرا آزارم م -

یتا سرما نخورد نییپا  ... 

به کمر زدم دست  



 یریچرا از چارچوب در اونور نم یاگه دلواپس -

تو امیتا ب ! 

بغلم پرت کرد وشمرده شمرده کلمات  یرا تو بافتش

 را ادا کرد

....نرواعصاب من راه یملکا ! لطفا رو -  ! 

در مقابل چشمان در را بست و رفت و  . 

دمیهم داد کش من  

 تیوج دلواپس؟ ا یندازی! برام ژاکت م رمینم -

 ایتا  مونمیم نجایا نقدری؟ باشه ظالم ! منم ا نقدرهیهم

در رو برام باز  ایبزنم  خیفروش   تیمثل دختر کبر

یکن  ! 

، دوطرفش  دمیبافتش را به تن کش امد،یکه ن یجواب

هم آوردم و درآغوش گرم و  یرا محکم رو

لباسش فرو رفتم ن  یعطرآگ  .  

زدم و نشستم هیتک یدوباره پشت به در سرد و آهن  . 



و  شدیهم رد م انیدر از ژاکت پرحجم شا یسرما

لرزاندیبدنم را م یهااختهی  

سرما نیبه ا لعنت  ! 

که نم نم  خوردیاز لرز به هم م میهادندان داشت

اضافه شد  عتیطب یهاییبایز ونیباران هم به کلکس

شدم رهیو به آسمان خ دمی، لب ورچ   

خورمیسرما م بشم حتما سیاگه خ یآ یآ  ! 

باران نشده بود که به  یمتوجه انینظرم شا به

 ینداشت تا تو یدل نیوگرنه همچ آمدیسراغم نم

کند میباران رها . 

که  آمدیداشت در م یسیاز شدت سرما و خ اشکم

  .... در با ضرب باز شد

لوس  یچاشن کمیبستم و خودم را رها کردم ،  شمچ

ام اوجب واجبات بودنقشه یکردن برا . 

دیاش به آسمان رسوحشت.زده یصدا  

تو دختر ؟ یشد ی! چ یعل ای -  



 نیبرد و از زم میزانو ریدست پشت کمر و ز و

 یخاص ینیریلم قنج رفت و شساخت ، د میجدا

 .مساحت قلبم را به طعم عسل کرد

کنج آغوشش جا گرفتم و او با ترس مرا به هال  من

 .برد و در را با پا پشت سرش بست

را از  میمبل قرارم داد و موها یرو اطیو با احت آرام

صورتم عقب زد و پوست صورتم را لمس کرد یتو  

بون نفهم ! ز یبا خودش چکار کرده دختره نیبب -

بسته لیشده ، هم قند دهیهم موش آب کش  ..... 

 میصورتم نواخت و همزمان صدا یرو یاضربه

 کرد

ملکا ! ....ملکاجان !... چشمات رو وا کن -

 !خوشکلم

ینقاش میلبها یرو شل شد و خنده اریاختیب شمین .... 

گشودم یکی یکیرا  میچشمها یآرام ال و  

خوشکلم؟ یبه من گفت -  



 دیباز و لبخند حرص درآور من را که د یچشمها

شد یعصب  

- ، گفتم چکارش شد ؟ ستادیمسخره ! قلبم ا  

 یقهیکه دستم را به  زدیبرخ میو خواست از روبرو 

بند کردم راهنشیپ  

! نگاه کن گناه دارم گهیقهر نکن باهام د -  ..... 

دیهم فشار داد و اخم در هم کش یرا رو شیلبها  

ت رو عوض کن ، انگار تو آب هاپاشو برو لباس -

یرفت رجهیش  !  

و صورتش  دمیبه طرف خودم کش شتریرا ب اشقهی

شد کمینزد یکم  

تا برم یستیبگو قهر ن -  

جدا کرد اشقهیرا دانه دانه از  انگشتانم  

حرف نزن  ادیام که قهر کنم ، پاشو زمگه بچه -

ییچایهات رو عوض کن، االن مبرو لباس ... 



کج کردم گردن  

 خودم لباسام رو عوض کنم ؟ -

 یهوا گرفت و با چشمها یکالمم را رو طنتیش

دیغر زشدهیر  

من برات عوض کنم اینه ب -  

من قهقه زدم و   

کوفت ، با نقشه باالخره خودش رو رسوند تو  -

 ! خونه ، حاال وسواس خناس شده

باز  شیحالت درازکش بلند شدم و با همان ن از

 نشستم

، باشه  یریبگ افهیق نقدریا خوادیاوه ....حاال نم -

خودم لباس هام رو عوض  ستمیبابا چالق که ن

کنمیم ! 

به طرف آشپزخانه رفت و صدا بلند کرد او  

 ریمونث بخ طونیش نیامشب رو از دست ا ایخدا -

 !بگذرون



کردم بشیمن باخنده و نگاه عاشقم تعق و . 

بلندت یقد و باال قربان !  

جان گمیقربان ب سنه ! 

مبل برخاستم  یکه محو شد از رو دمید یوبرور از

مبل انداختم ، مبل  یآب رو یهاو نگاهم به لکه

لب حرص خوردم ریشده بود، ز سیخ بایشک  

 کهیت نهیشد اگه بب ینگاه کن مبلش چ یوا یوا -

 !بزگم گوشمه

دست  کیبه اتاق خوابش رفتم و از درون کمدش  و

اختالف قد و  که البته با دمیو پوش دمیکش رونیلباس ب

زدندیتنم زار م یها تواو با من لباس یشانه . 

 دمیجد پیبه ت شیآشپزخانه که رفتم با چشمها به

را پر از  یینشسته بود وظرف غذا زی، پشت م دیخند

کردیبرنج م  

و  ری، ما رو به خ یشامت رو که خورد نیبش ایب -

 .....تو رو



مردمک چشمانم زل زد یتو  

 به سالمت -

نشستم ، ظرف غذا را  شیدم برداشتم و روبروق آرام

من گذاشت یروبرو . 

د؟یکشیمن غذا م یبرا داشت  

را هم به طرفم گرفت یقاشق  

لله...شروع کننرو تو کما ! بسم - ! 

دو قاشق از برنج و خورشت  یکیرا گرفتم و  قاشق

دهان گذاشتم که متوجه شدم خودش  یرا تو میروبرو

خوردینم یچیه  

دستش را  کی؟ یخورینم یزیدت چپس چرا خو -

اش چانه ریآرنجش گذاشته بود و ارنجش را ز ریز

شده بود رهیستون کرده بود و به من خ  

، شما بخور و زحمتو کم کن رمیمن س -  ! 

داخل خورشت  یهارا پر از برنج و گوشت یقاشق

 کردم و به طرف دهانش گرفتم



بره نییعمرا اگه بدون شما از گلوم پا -  ! 

نگاهم کرد نطورهما  

؟ یزنیحرف م یدونیچاله م ی....از کخوامینم -  

کردم کیرو مصرانه به دهانش نزد قاشق  

شکست  یآآ....آآ....دهنتو باز کن.......از وقت -

خورم یعشق ! 

در جانش به  یانگار درد کدفعهیخنده و  ریزد ز یپق

 یو دستش رو دیصورت در هم کش چدیناگهان بپ

قاشق را  دهی، دلواپس و ترسشکمش را ماساژ داد

بلند شدم و به  کنارش  یصندل یرها کردم و از رو

 خودم را رساندم

شد فدات شم ؟ یچ -  

را بلند کرد و با اخم نگاهم کرد سرش  

شامت رو بخور نی! برو بش یچیه -  ! 

؟یخب تو ! دلت چکار شد؟ درد دار -  



دیکش میرا به طرف صندل نمیآست  

ردن جهنم، فضولو ب ستین میچیه - ! 

 یبرا ییاشتها گرینشستم و د امیصندل یرو دمغ

 خوردن نداشتم ، 

به سراغش آمده بود درد  ! 

بودم که گفت میبا غذا یقاشق در حال باز با  

به خورد  یرو که برام درست کرد یالقمه نیبب -

یداد زیم   

زدم و دوباره قاشق را پر از برنج و  یتلخند

 خورشت کردم

 رویچ یغضه گهید یلقمه کی نمیبفرما ا -

؟ یخورد  

محال بودن ، مقابل چشمان مبهوت من  نیدر ع و

قاشق را خورد  اتیدهانش را باز کرد و محتو

 یپشت قاب چشمم زد ، برا یهابه اشک یولبخند



را تست زد، همانطور که غذا را  میخاطر من غذا

گفت دیجویم  

یپختیقبلنا بهتر م ی...ولستیاوم....بدک ن -  ! 

پر کردم و تا مقابل صورتش  یگریمن قاشق د و

 بردم

رو هم بخور یکی نیپس ا - ! 

 دانمیکرد ، نم عیبا باز کردن دهانش لبخندم را وس و

 ادشیتازه  ایقصدش دور کردن من از دردش بود 

هر چه بود باعث شد  یافتاده بود که گشنه است ول

ده قاشق غذا دهانش کنم و بایتقر .... 

را جمع کردم و رفتن  زیم یرو فیکث یظرفها

 یاز آشپزخانه را هم تحت نظر گرفتم، صدا انیشا

راحت شد که در حال  المیکه از هال آمد خ ونیزیتلو

اخبار است یاشاتم ... 

 



و در آبچکان گذاشتم ،  دمیآخر را که آب کش ظرف

خشک کردم و در دل تکه  بایشک یدستم را با حوله

اش را زمزمه کردمکالمش هنگام استفاده از حوله  

حوله هم  فهمنیاالغن نم هایچرا بعض دونمینم -

هیشخص یلهیوس کی  ! 

و و شوهر ا یلبخندم ناخودآگاه کش آمد و دلم برا و

تنگ شد ایدن کیقدر  اشیداشتندوست .... 

 

 یخارج شدم ، حت قمیآشپزخانه که با لبخند عم از

 یروبرو زدمی، حدس م دمیرا هم ند انیشا یهیسا

بلند،  نشسته  یصداروشن ، آن هم با آن ون  یزیتلو

در کار نبود یاجا تر بود و بچه یباشد ول ... 

ن و گول زدن من راه گم کرد یفقط برا ونیزیتلو

 !بود



جستجو گر تمام نقاط خانه از اتاق خواب  یحالت با

 یو حمام را گشتم ول یبهداشت سیگرفته تا سرو

، افتمین امیاز مرد فرار یاثر  

بود رفته .... 

گذاشته بود قالم .... 

حساب شده دستم را در حنا گذاشته  ینقشه کی با

 ....بود

وتالشم  یتمام سعکش آورد ،  نییرو به پا میهاشانه 

به  یمنته یدر آهن  کینقش برآب شده بود ، نزد

؛ شدم ،  یاشهیش یهاپلکان ،که پر بود از پنجره

، که با چسب  انیبه دست خط شا دمیرا د یکاغذ

در شده بود یبخار گرفته یشهیوصل ش یکاغذ . 

کردم و مقابل  شیدر جدا یاز خواندن از رو قبل

 ...چشمانم گرفتمش

 

انج سرتق  ! 



بخواب ریبگ برو   

هم در جهت اغفال من نکن هودهیب تالش  ! 

 

،  یاز سرت دور کن یتونیگفتن سنگ رو نم میقد از

 ...سرت رو از سنگ دور کن

بخوابم،  نیی، من مجبور شدم برم پا نییپا ینرفت تو

یادآوریدر رو هم قفل کردم جهت   .... 

 

کن رونیشومت رو از سرت ب یفکرا ! 

 

یبخواب خوب  ! 

 

 تیریسرکشم را مد یهانفس توانستمیحرص نم از

تا حسابش را  دیرسیبه دستم م خواستیکنم ، دلم م

یدودره باز شده بود ، پسره می، برا دمیرسیم ..... 



؟ یچ یفکر کردم پسره یکم  

را به ذوق دادو لب زدم شیحرصم جا و  

من یجذاب  دوست داشتن یپسره ! 

در را گرفتم و بازش  یرهیجلو رفتم و دستگ یقدم

 .کردم

 یصورتم زد و موها یسرد وخنک تو یهوا

هنوز از باران  نیرا در هوا معلق کرد، زم امیفرار

 ستادهیکه ا ییبود، نگاهم از جا سیخ شیپ یساعت

، چراغ هال روشن بود ،  دیلغز نییپا یبودم به طبقه

بود، صدا بلند کردم داریپس هنوز ب  

امی.... کوتاه....نم ! من یساالر انیشا -  ! 

اش خاموش شد ، طبقه ییدر همان لحظه روشنا و

بود و به محض  ستادهینما شد ، پشت درالبخندم دندان

برق را زده بود ، حاال حتم داشتم  دیکل میصدا دنیشن

 دهیزدنم بودهرچند د دیدر ، درحال د یهاشهیپشت ش

بودم  ستادهیکه ا ییجا یی، و من از روشنا شدینم

،  اممیشدن و فرستادن پ دهیدبهتر  یاستفاده کردم برا



بوس  شیفشردم وبا عشق برا میلبها یدستم را رو

من  یمحو تماشا دانستمیفرستادم ، م یراه دور

که  یرا تکان دادم و با تمام حس میهااست ، لب

در حاالت صورتم جوانه بزند کلمات را  توانستیم

کردم یهج  

 ! دوستت دارم -

 ستادهیکه امکان داشت ا ییبه جا رهیخ یالحظه و

هوا را  یخوب ،خنک یهاباشد شدم و بعد پر از حس

 ... رها کردم و به داخل برگشتم

 یزود نیام کامل نشد ، انتظار به ابود نقشه درست

پر شدم از جوش  یهم نداشتم ، ول دنیرس جهیبه نت

 ! وخروش عشق

نبود بینصیهم ب انیشا مطمئنا .... 

باز هم به  یول خواستیغوش گرمش را مآ دلم

دادم تیرضا امیکیبودنش در نزد نیهم . 



سر  دانستمیبود ، امشب م کنندهیقدمم راض نیاول

 مثبت ازیامت کی میبرا نی، ا گذاردینم نیگشنه بر بال

 بود،

لب  ریکردم و ز یدستم را دوباره نگاه یتو کاغذ

 گفتم

، بود و نبودم یهم خوب بخواب تو ! 

بعد از  کردیم هیتنم گر یها که توبا آن لباس و

دراز  یمبل یخانه ، رو ییخاموش کردن روشنا

 یاشبکه چیور رفتم ، ه ونیزیو با کنترل تلو دمیکش

، نداشت ندیبب خواستیکه چشمان من م یزیآن چ ... 

شد و پلک  یهم محکوم به خاموش ونیزیتلو الجرم

هم نهادم یرو . 

شانه به  نیت زدم و از اکو خواب ، هرچه غل یول

 . آن شانه شدم ، خواب در جانم ننشست

سرت چادر  یکه رو یکی، تار شودیکه م شب

سر از الک خودشان در  هاتیتازه واقع شودیم

گردندیدورت م یو مانند شبح آورندیم ... 



شیهاییبه شب و تنها لعنت ... 

 شیشده بود که چند ساعت پ یدرد ریدرگ فکرم

که  یرا درهم کرده بود، همان درد انیصورت شا

شام به سراغش آمده بود زیسر م ... 

 نیچقدر از ا گرفتیکه از من فاصله م نروزهایا

 دردها داشت ؟

گرفتنش پنهان  یرا همراه دور اشیضیمر یهانشانه

کرد؟یم ... 

به خانه  ریبود که قبل طالق آنقدر د نیهم یبرا حتما

باخبر  شیردهامن از د خواستی، حتما م آمدیم

 ! نشوم

 ایشده است  قدمشیمداوا پ یبرا ستیمعلوم ن اصال

 نه ؟

اقدام کند و کار از کار بگذرد من چه کنم ؟ رید اگر  

ام گونه اریاختیکه ب ییهاپرشده بود از اشک صورتم

زده کرده بودندرا نم ...  



کمکم کن ، کمکش کنم ایخدا  ! 

،  سپارمیمن همسرم رو به دستت م میهمتایب رب

را برگردان اشیسالمت .... 

 خواهمیپرعظمتت م یایدن نیکه از ا یزیچ تنها

است وبس نیهم .... 

صبح زود  یول دمیبچقدر از شب را خوا دانمینم

طرف  کیهم نداشتم ، از  دنیحس خواب یحت گرید

َگل و گشاد  یهاطرف لباس کیو از  الیفکر و خ

 ختهیاعصابم را به هم ر دیچیپیتنم م یکه تو بایشک

 ... بود

 اشیانداختم وبه پس دادن گوش یاش رانگاه یگوش

 ششیرفتن پ یخوب برا یبهانهکیفکر کردم ،  

گرینه بود دبها ینبود ول ! 

به دست  یو گوش دمیدوشم کش یرا رو ینازک یپتو

 نییآرام پا یلیها را خزدم ، پله رونیاز در اتاق ب

،سوز سرما کم که  چدینپ میهاییدمپا یرفتم تا صدا

هم شده بود تا مغز استخوانم نفوذ  ادیز چینشده بود ه



 دمیخودمان که رس یدر طبقه ی، به روبرو کردیم

قفل کرده راگفت در  انیشاآمد  ادمی  ! 

 یو تو فمیک یتو دمینداشتم ، دسته کل دیکه کل من

 کمدم بود ، 

آهسته دست به  یدی، با ناام کردمیچه کار م دیبا

به آن وارد کردم و در  یدر گرفتم و تکان یرهیدستگ

کرد وباز شد یکیام در ت یاوج ناباور  .... 

 

 میهاییودند ، دمپاداده ب قرارمیرا به دل  ب ایدن انگار

 . را همان دم در درآوردم و آهسته وارد خانه شدم

ها رها کردم و مبل یرا رو اشیو گوش پتو

قدم برداشتم و با حرکت چشمانم  نی، پاورچ نیپاورچ

 دمیدنبال حضورش گشتم ، به در اتاق خواب که رس

 دهیخواب ینفر کیمان ، تخت دونفره ی، رو دمشید

  بود

وفایب ! 



که من دوست داشتم  یقدم جلو گذاشتم ، رکاب کی

گذاشته  شیرا به نما اشنهیبود و بازوها و س دهیپوش

 ... بود

 یخال اشنهیبازوان و مساحت س انیمن م یجا چقدر

 ....بود

 شی، محو تماشا دمیسرش رس یقشنگ باال یوقت

 ریوقت از او س چیبشر چه داشت که ه نیشدم ، ا

شدمینم . 

طرفش خم کردم و عطر تنش را به  یرا کم سرم

 نیتسک یبود برا ینی، عطرش مورف دمیبو کش قیعم

 ...آالم روحم

 یکیکردم ، آهسته در کمدم را گشودم تا  گردعقب

در ،  یخودم را بردارم که از صدا یهااز لباس

تخت نشست ،  به  یو رو دیاز خواب پر دهیترس

طرفش برگشتم و لب به دندان گرفتم و او با آن 

بازشان کرده بود  یپفدارش که فقط کم یشمهاچ

لب غر شد رینگاهم کردو ز  



تو روحت ملکا یا -  ! 

در جمع کردنش داشتم زود  یکه سع یمن با لبخند و

را  میهاکمد کردم و دو تا از لباس یسرم را تو

گرفتم شیو روبرو دمیکش رونیب  

؟ نیا ایبپوشم بهتره  نویبه نظرت ا انیشا -  

گشاد شد یبه آن شیچشمها  

- که  یکرد داریمنو از خواب ب نجایا ینگو که اومد

؟ یمن بگم کدوم لباست رو بپوش  

کردم طنتیو ش ستادمیبه جانب ا حق  

 یلیبا تمام م یکنم ، حت دارتیب خواستمیمن که نم -

تا از خواب  دمتیداشتم ، نبوس دنتیبوس یکه برا

ینپر  ... 

گشادشدن نداشت  یبرا ییچشمانش جا گرید

من مانده بود یرو رهیو خ خیپرتوبو  

ادامه دادم الیخیمن ب و  



ندارم یخواهرت لباس یکه من خونه یدونیحتما م -  

.... 

تنم اشاره کردم یهابه لباس و  

،  دمیغول رو پوش یهارو انگار لباس نایا نیبب -

 شبیتمام روز رو بگذرونم؟ د نایکه با ا یتوقع ندار

ذاشت راحت بخوابمو نگ دیچیهم تا صبح دورم پ . 

 یو رو دیصورتش کش یرو یرا عصب دستانش

 شیچشمانش نگهشان داشت و همانطور که چشمها

 حوصلهیو ب حالیدستانش محصور شده بود ب ریز

 نق زد

 شیسر همهنیتو ا ی....ملکا ! از ک یوا یوا یوا -

یکنیم تمیاذ ی؟ دار یشد .... 

دمیرس شیجلو گذاشتم تا به روبرو قدم  

کدوم بهتره؟ یگفتن -  

 ستادهیبه من ا نییاز صورتش جدا شدو از پا دستانش

 زل زد



؟ کارتیپ یریم گهیبگم د -  

جز او داشتم ؟ یمن کار مگر  

سر تکان دادم مظلومانه  

  آره -

 تردهیآن که پوش یها کرد و دست روبه لباس ینگاه

 بود ، گذاشت

بپوش نویبهتره ، ا نیا -   

مبه انتخابش کرد ینگاه   

پوشمیم نوی، ا شمیخفه م نینه بابا با ا -   

تکان داد میبه تاسف برا یسر  

یمزمن گرفت یریخوددرگ -  ! 

تخت آوار شد یدوباره رو و  

برو باال گهیحاال د -  



زدم و از اتاقش خارج شدم ، داخل آشپزخانه  لبخند

اجاق گذاشتم و  یرا پر آب کردم ، رو یشدم ، کتر

را روشن کردم رشیز . 

 زیحال و احوالمان چ یبعد از آن سونام خچالی یتو

الحمدلله  یخوردن صبحانه نبود ، ول یبرا یادیز

آب گذاشتم  یها را هم تو، تخم مرغ میتخم مرغ داشت

 ستادمیشود وبه طرف حمام رفتم وسط راه ا یتا عسل

، در هال باز مانده بود ، در را بستم و بعد دوباره پا 

مدرون اتاق خواب گذاشت  . 

 شیهانفس یرا از صدا نیخوابش برده بود ا دوباره

را هم که الزم داشتم  ییهالباس یهی، بق دمیفهمیم

  .برداشتم و داخل حمام شدم

و ازحمام به طرف  دمیچیحوله رو دور سرم پ 

را خودش دم کرده بود و  ییآشپزخانه رفتم ، چا

ختیریم یوانیل یخودش تو یداشت برا  . 

پشت سرش صدا بلند کردم از  

زیمن کمرنگ بر یبرا -  ! 



 نیزم یاز دستش افتادو رو وانیکه ل دیترس آنچنان

به شد با هول  رهیزده به من خهزارتکه شد وبهت

زانو زدم تا  نیزم یطرفش پا تند کردم و رو

را جمع کنم و همان حال  وانیل یشکسته یهاتکه

.گفتمیپشت سر هم م  

 ی؟ اله انی؟ پات نسوخت شا ختیرو پات که نر -

ببخش ترسوندمت رمیبم ..... 

را گرفت و به طرف باال  میدو دستش بازوها که

گاه ن یگرفتم و تو هاشهی، چشم از خورده ش دیکش

شدم، لحنش آرام بود رهیخ  اشیمشک  

 یکار کی،  یبا دست جمع کن خوادیپاشو ...نم -

یدیدست خودت م  ... 

 نیزم یداخل دستم را هم رو یمن همان چند تکه و

 . برگرداندم و با اهرم فشار دستانش برخاستم

،  میبه رخ شده بود رخ  



بسته شدن  ی؟....خودم صدا یمگه تو نرفته بود -

دمیرو شندر  ... 

 ... در باز مونده بود بستم ...کجا برم -

حالت چشم و ابرو به آغوشش اشاره زدم با  

بهتر نجایاز ا - !  

نشست و بعد  میداخل مردمک چشمها قیعم نگاهش

لب از لب باز کرد قهیاز چند دق  

ملکا ؟ هیکارات واسه چ نیا -  

کند  میدستش را از بازو کیبزنم که  یحرف خواستم

بود سکوت  نیا اشیُمهر کرد که معن میلبها یو رو

دیمطالبش را بگو یکنم تا باق   

 نهمهی؟ ا میطالق باهم توافق نکرد یمگه ما برا -

که باز  میو دادگاه و کوفت وزهرمار داد لیپول وک

طالقت  یلیور دل هم ؟ .....اصال بگو به چه دل میایب

 دادم ؟



،  دمیدهانم سد شده بود را بوس یدستش که رو کف

شد دایو لبخند من هو دیدستش را بالفاصله عقب کش  

 یشده ؟ خب غلط کردن رو برا یحاال مگه چ -

 ی! بابا غلط کردم راض گهیمواقع گذاشتن د نیهم

طالق رو فسخ  یغهیص ایشدم ازت جدا بشم ! .... ب

رو ندارم تییبه خدا طاقت جدا میکن ... 

حرفم  ریاثتا ت ندازمیخواستم خودم را در آغوشش ب و

شود که اجازه ندادو از خودش دورم کرد و با  شتریب

صورتم زد یاخم و جذبه کلمات را تو  

 ضیزن مر خوادیملکا !  و من دلم نم یضیتو مر -

رفته  ادتیطالقمونه !  هیاصل لیدل نیداشته باشم ! ا

 !؟

فرستادم رونیام بجمع شده یهالب نیرا از ب نفسم  

نبودم ، حاال هم  ضیمر از اول که زنت شدم که -

 نیتحملم کن ، بب کمیسرطان دارم ، خب  یگیتو م

رهیمیفردا م ایکه سرطان داره امروز  یآدم ! 



حرف خودم مثل پتک درست وسط فرق سرم  و

، سرطان درد  دیچیخورد و دردش تا تمام وجودم پ

 انیشا یماریکه گفتم من به ب یبود و مطلب انیشا

روز  انیمرگ شا یبراداشتم  یعنی،  گشتیبرم

کردمیم نییتع . 

زبان شیاز ن یوا یا ... 

،  دیتمام احساساتم خجر کش یشد و رو غیت بغض

سست شد ،  میام فرود آمد و پاهااجازه یاشک ب

 انیشوم که دستان شا نیدوست داشتم پخش زم

نگهم داشت ستادهیا  

ها  یندار یهو ؟ تعادل روح هیا  ....! چت شد  -

اشکا از کجا  نیا هوی،  یدیخندیم یاالن داشت

 ...اومدن

قدم برداشت ، از  اطیرا گرفت وبا احت میبازو ریز

از  یکی یمرا عبور داد و رو هاشهیش یرو

چشمانم  یمرا نشاند ، دستانم را جلو هایصندل

کردم هیگر وقفهیگذاشتم و ب . 



،  فتادهین یاتفاق چیبودن و وانمود کردن که ه یقو

کردمیتر از آنچه فکر مسخت یلیسخت بود ، خ  . 

 انیداشتم از شا یاز دوطرف به طرز وحشتناک من

 قیطالق هم از طر قیهم از طر شدمیجدا م

رش که زبانم الل رو به افول بودروزشمار عم ... 

کمر خم  میداشت نیبار سنگ نیا ریو حس  عشقم ز من

میکردیم . 

 زیم یرو یچا وانیدول دمیکه بلند کردم، د سر

نشست ،  میگذاشت و روبرو  

کردم ، باحسرت و عشق نگاهش ! 

با حسرت و عشق کردیم نگاهم  ! 

وارد شد یدر شوخ از  

 نقدریا ییچا کینگ ، واسه کمر ییچا نمیبابا ا ایب -

؟ زنیریاشک م  

اش شدم و بعد خودم چهره یرهیخ یکم دمید یتار با

انداختم و زار زدم شیو مقابل پاها نیزم یرا رو  



از من نگذر انیشا دمیقَسمت م -  !... 

 یبه دو گو نییقالب کردم و از پا شیدور پاها دست

زل زدم، التماسش کردم اشیمشک  

فقط ترکم نکن ،  خوامیازت نم یچیجان ه انیشا -

فقط تنهام نذار ، فقط دل عاشقم رو سرگردون 

 ....نکن

 یرفت،  سرم را رو نییکه باال و پا شیگلو بکیس

سرم دور  یگذاشتم و هق زدم ، حوله شیساق پاها

خم و به  کرمیپ یآهسته رو انیام رها شد و شاشانه

کرد  دستش دسته یدارم را تونم یعادت گذشته موها

دردناکش را  یدورگه یتامل صدا هی، بعد از چند ثان

داد امییشنوا لیتحو  

یخوریرو خشک کن سرما مپاشو برو موهات - ... 

 شیام رها کردواز جاشانه یرو میتیرا  میموها

 رحمانهیبرخاست ، نگاهش کردم و نگاهم نکرد و ب

و  دیکش رونیقالب دستانم ب نیرا از ب شیپاها



با  دادیشکمش را ماساژ م یدستش روکه  یدرحال

زدرونیمحکم از آشپزخانه ب یقدم ها . 

 ایآشپزخانه و ماتمم را رها کنم ، خدا خواستینم دلم

؟ زندیو دائم پسم م کندیچطور به خودش غلبه م  

جانش از  یحد عاشق من است که تا پا نیتا ا یعنی

نباشم ؟ رشیکه من درگ گذردیخودش م   

 یغهیبه قول خودش ص ایو  خوادینمواقعا مرا  ای

 طالق ، نسبت به من سردش کرده است؟

شکمش  یخدا .....درد داشت ....من دستش که رو ای

کمکم  دیفقط تو با ای..... خدا دمی، د دادیرا ماساژ م

میآیبشر بر نم نیا یمن از پس اراده یکن .... 

آوار و خراب کف آشپزخانه بودم  قهیچند دق دانمینم

 یزوزه یبستن در و پشتبندش صدا یه صداک

و  یبدون خوردن چا دمیموتورش آمد که فهم

 .صبحانه خانه را ترک کرد

اش و صبحانه یبه من ....کاش گذاشته بودم چا لعنت

کردمیبعد بحثم را آغار م خوردیرا م . 



 دشیگزیکه م یو تشنه با دهان خشک و درد گشنه

 ....خانه را ترک کرد

 

ز رفتنش گذشت خودم را جمع و جور که ا یمدت

داشتم ادی، کار ز شدمیم یقو دیکردم ، دوباره با  .... 

سرد شده  یچا وانیجا برخاستم بدون توجه به دول از

 ییهامرغو ظرف تخم یبه طرف گاز رفتم و کتر

نبودند را خاموش کردم و به اتاق  یعسل گریکه د

و مدارک را گشودم  یخواب رفتم و اشکاف طبقه

و تک به تک  دمیکش رونیتمام کاغذها و مدارک را ب

کنم  دایرا پ هاشیجواب آزما دیشان را گشتم تا شاهمه

، کاغذها و  افتمیگشتم کمتر  شتری، آما هرچه ب

آنهمه  نیرها کردم و همانجا ب نیزم یمدارک را رو

فرش کوچک و نرم اتاق  یرو  ت،یخاص یکاغذ ب

،  دمیدراز کش  

خسته بودم ثمرمیتالش ب نهمهیز ابودم ؛ ا خسته ... 



 یزیزدم چشمم به چ یبه طرف کمد غلت نکهیهم اما

بود ، افتاد شدهدهیمدارک چسب یکه به سقف طبقه  . 

کمد  یو دستانم را تو دمیخودم را جلوتر کش یکم

 یرا که ماهرانه مخف یابسته اطیفرستادم و با احت

دمیکش رونیشده بود ب . 

حالت دادم و  رییه نشسته تغحالت دراز کش ب از

 یشده بود را تو دهیچیپ یلونینا یرا که تو یابسته

را با  کیپالست یهارو کردم و بعد چسب ریدستانم ز

،  دمیکش رونیدرونش را ب یآرامش کندم و کاغذها

 شیهابود با نسخه شاتیحدسم درست بود جواب آزما

 نمیکرد بب امسهوسو بیکاغذ تا کرده که عج کیو 

کاغذ را آهسته باز کردم و کاغذ بلند  ی، تا ستیچ

چشمم به  نکهیرخ نشان داد ، اما هم میروبرو ییباال

ستادیاز حرکت ا یاهیثان یکاغذ افتاد قلبم برا تریت  

 

 

...... نامهتیوص ...... 



زدم ، دوباره توانم  هیو به در کمد تک دمیخز عقب

نمانده  یخسته در من باق یریبخار شده بود و جز کو

 .بود

 

حرف از  یچه کس یبودنت با اجازه یفدا انمیشا

؟ یزنینبودنت م  

 

من  ی، اگر تو نباش یهست یرابط من و زندگ میس تو

میشویبه هم م زهایچ نیربطتریب یدگو زن  ... 

 

رفتن نگو از  .... 

 

از فکر نبودت غمباد گرفته میکه گلو نگو .... 

 



صورتم را مسح کرد ، تا چشمانم با  یداغ اشک

کلمات دستخطش را بخوانند یتار  

 

..... نامه تیوص ..... 

 

دینام عشق و هرکه از شهد عشق نوش به ... 

 

خطم نشده دست یدیجد یگ: اگر دلبرم وارد زندتذکر

دیرا نشانش بده ... 

 

النه دواند میدرون گلو بغض  

 

که  سمینویتو م یسالم .... اول برا نمیزتریعز

سوزانده و خاکستر کرده و برباد داده روح و  تیدور

 ....روانم را



 ینه برا دمتیتو که همراه خودم به آتش کش یبرا

 نیا تو از نکهیا ی، برا یمن بسوز یبه پا نکهیا

یسوختن رها بشو .... 

، یزندگ یمن برا یدلخوش تنها  

زنده ماندن یبهانه تنها  ... 

که اکنون که  دانمیسختم.... م یروزها یدلخوش تنها

که با دروغ از خودم راندمت ،  یادهیفهم ستمین

که کذب محض بود اتیضیدروغ مر  ! 

دروغ اول به جان خودم اثر کرده  نیبدان زهر ا یول

را زهر کرد  مانیکه کام هردو یتلخ دروغ، طعم 

کردن تو بود یزندگ لشیدل ! 

بودن تو بود شاد ! 

یکن یگفتم تا تو رها زندگ دروغ  .... 

که مرا در خود مچاله کرده یدور از درد به ... 

درد من دنیمرگ و چش دنیدور از د به  .... 



که در من  یاغده ریو درگ یکن یداشتم زندگ دوست

یتو را از من گرفت نشو انهرحمیرشد کرد وب  .... 

من یگل ی! آرام جانم ! ماه میملکا ! 

شده بودم اتیگل یچقدر دلتنگ گفتن نام  ماه آخ ... 

که هر چه قدر تو  یفهمیو نم یدانی! نم میگل یماه

 شتری، من هزاربرابر تو ب یدیاز طالق زجر کش

 ! سوختم

خودم با دست خودم تو را از خودم  دیعاشق با من  

ساختمیجدا م   

سرنوشت نیلعنت به ا آه  ! 

بغلم کن  یطالقم نداد یتا وقت یگفت یوقت یگل یماه

، تن  داغ از هجرت ُگر  یدیآتش به خرمن جانم کش

و دیگرفت و زبانه کش  .... ! 

به  یتر بود برامن از وجود تو مشتاق دستان

دنتیبوس ینوازشت ، برا ی، برا دنتیکشآغوش  .... 



که  یا، مجازات غده دادمیازات پس مداشتم مج یول

که قبل از آن  یپا درون وجودم گذاشته بود و عشق

 .غده ، جانم را فرا گرفته بود

را  دنتیلمست را ، محبت کردن به تو را ، بوس من

یترک کرده بودم تا تو مرا ترک کن  ! 

از جانم! عشقم نگذاشت که تو را  زتریعز یگلیماه

قابل درک نباشد  تیبرا دیاخودم بسوزانم ، ش یهمپا

یتر کردم تا تو درد نکشدردم را دردناک یول ! 

فکر و عملم  تی، تو اولو گفتمیم شهیهم دیآیم ادتی

یهست   

و  یبود تیاگر سخت گذشت ببخش ، تو اولو زمیعز

هرچند با سوزاندنت کردمتیاز آتش خارج م دیبا ... 

 

 میاریحروف  یخواندن باق یچشمانم برا گرید

و دلم طاقت مرور آنچه بر او گذشته بود  کردندینم

 را نداشت



ها و ، نسخه هاشیکاغذها جز جواب آزما تمام

و به کمد برگرداندم،  اش را جمع کردمنامه تیوص

اش برگه آورد،ینامه هم نفسم را بند م تیاسم وص

قلبم فشردم ،  یرا تا زدم و رو  

رحم کن می، به جوان شیبه جوان ایخدا  ! 

قرآن گذاشتم  انیتا کردم و م اطیکاغذش را با احت و

امدهی، قران نگهدارت نور د ..... 

 شد و دهیکش شیهانسخه یبه اسم دکتر پا نگاهم

 ....آدرس مطبش

، لباس که  شدمیامروز از حالش خبردار م دیبا

باال برداشتم و از  یرا هم از طبقه امی، گوش دمیپوش

زدم رونیخانه ب  . 

 نیزنگ خورد از ب امیبودم که گوش یتاکس سوار

 یلبخند رو نمیو نام ام دمشیکش رونیب فمیک لیوسا

خلق کرد میلبها . 

اد  ماه داماددامجانم، شاه نیسالم ام - ! 



، پر از شوق و شور دیخند ... 

ضفع رفت شیبرا دلم  

؟ ی، خوش ی!...خوب کهیکوچ یسالم آبج -  

میما هم خوب دیشکر شما خوب باش یاله - ... 

چقدر دعات کردم یدونیملکا نم -  

باال انداختم ابرو  

 تتیمورد عنا نهمهیبارک الله ، اونوقت چرا ا -

 ...قرار گرفتم

آرام شد یول پر ذوق شیصدا  

خواهر  نکهی، به خاطر ا انیبه خاطر انتخاب شا -

برعکس  نکهی، به خاطر ا یدار یگل نیبه ا یشوهر

 یستادیتو رو حرفت ا خواستمیرو نم انیمن که شا

 یلیخ بایشک نکهی! واسه ا یرو انتخاب کرد انیو شا

 !ماهه

به عروس خانم .....  گردهیاوه همه تشکرات برم -

دیا هم جور در اومدشکر ب یاله   



گفت یشاد با  

میگردیبر م میملکا دار -   

تعجب گفتم با  

 ا  ؟ چه زود ؟ -

گناه داره همه  انیشا گهیبابا م یول گمیمنم م -

صفا میسرش  خودمون اومد میختیکارها رو ر  .... 

دمیکش یا... آه خفهانمیشا یطفل  

گناه داره  گهی، خب بابام راست م نطوریچه ا -

چند روزه نیرم هالک شد تو اشوه ... 

دیو صدادار خند بلند  

 شوهر هالک ....االن اونجاست ؟ -

 ...نه تنهام -

باهات حرف بزنه خوادیم یکیواستا واستا  -   

را دست به دست کرد اشیگوش و  

 ...سالم خواهرشوهر گلم -



اشیپر انرژ یزدم به صدا لبخند  

سالم ...حواست که به داداشم هست کیعل -  

پرشور شد یآهسته ول شیصدا  

 ...اوف چه جورم -

زمزمه کرد ترآرام  

ازت دارم یخواهش کیملکا  -   

 بگو عشقم -

 شهی، م میرسیفردا صبح م ایما امشب آخر شب  -

 یعنی....دی....شا یمن بنداز یبه طبقه ینگاه کی

اونجا میاومد نیبا ام دی...شا .... 

آمدینم پشیو خجالت ! اصال به ت بایشک  

نشو ، حواسم هست دیباشه بابا سرخ و سف -  ... 

 



شد و بعد از  دهیبه مامان و بابا هم کش مانمکالمه

حال و احوال گزارش آمدنشان تماس را قطع 

 ...کردن

کرد رمیفرو بردم و فکر درگ فمیک یرا تو یگوش  

چکار کند؟ خواستیم انیشا  

؟ کردیطالقمان را رو م موضوع  

و بابا چه بود؟مامان  العملعکس  

از عواقب کارمان دمیترسیم .... 

کردند زهرشان بشود یهرچه شاد دمیترسیم ... 

کمکم کن ایخدا ..... 

بود  انیشا ینسخه یکه آدرسش تو یمطب یجلو

وارد ساختمان شدم یاعلیشدم و با گفتن  ادهیپ  . 

دکتر وقت گرفتم و منتظر  زنقشیجوان و ر یمنش از

 .نوبتم شدم



را  فمیتا نوبت به من شد ، ک دیول کشط یساعت کی

نه چندان  ییهاام مرتب کردم و با قدمشانه یرو

 ....استوار به طرف در اتاق پا گذاشتم

کامل مرد بود که صورت چاق  کی،  متخصصدکتر

به تن  یدکتر دیداشت و روپوش سف یمهربان یول

صورتم  ابتدا فکر کرد  یدهیداشت ، از حالت ترس

دارم یخودم مشکل ... 

ن و استرس شروع کردم به گفتن مطالب با ن و م   یم 

تا دکتر  دمیرا نفهم میکه خودم هم سر و ته حرفها

گفت یبه آرام یمراد  

نفس  کیابا جان آروم باش!...چشمات رو ببند و ب -

 نمیکن بب فیبکش بعدا از اول دوباره تعر قیعم

 ...داستان از چه قراره

هم نهادم و نفسم را چاق کردم ، چشم که  یرو پلک

قدرتم را  میدکتر روبرو یباز کردم لبخند پدرانه

  افزون کرد

 ...خب باباجان حاال بگو -



 کرد،یم قیش به قلب آدم تزرگفتنش هم آرام باباجان

 انیشا یهاو نسخه شاتیبردم و آزما فمیک یدست تو

 یمراد یآقا یو روبرو دمیکش رونیرا از درونش ب

گذاشتم زشیم یرو  

همسرم هست یواسه نایا -  

که  دیبه طرف خودش کش زیم یرا از رو هابرگه

 ینشست، راست میچشمها یازدواجش تو یبرق حلقه

خودش را  یمرا نگرفت و حلقه یحلقه انیچرا شا

؟ اوردهیدر ن  

بند را تا  نیدل عاشقش بشوم که نتوانست ا یفدا به

 ...ته ببُرد

کشاندم رونیدکتر از تفکراتم ب یرسا یصدا  

همسر شما هستند؟ یساالر یآقا -  

تکان دادم سر  

 !بله -

که سرطان دارن؟ دیشما خبر داشت -  



دهانم را قورت دادم بزاق  

 یعنی....دمیودش بهم نگفته ، خودم فهمراستش خ -

کردم  دایپ بشیج یتو یبگم ...قرص ی...چطور

بردم داروخانه و اونجا بهم گفتن متاسفانه سرطان 

 ...داره

حسن ختام کالمم  یدلم آوار شدو آه یغم عالم رو و

دمیکش  

 زشیم یکشو یرا از نو نگاه کرد و از تو هابرگه

حال گفت نیهمو در  دیکش رونیرا ب یاپرونده  

من شیپ ادیچند دفعه است که م -  ... 

صورت من نشست یرو میمستق نگاهش  

 نقدریپسر ا نیچرا ا کردیهمش با خودم فکر م -

 ....تنهاست

شده بود دور گردنم یطناب بغض  



آشنا  کی ایدوست  کیکه با  ینیداشتم مراجع -

 دهیتنها ند نقدریآدم ا کیتا به حال  ی، ول انیم

 ...بودم

، کلماتش داشت  گفتیرا به من نم زهایچ نیا کاش

کردیام مخفه  

دمیخودم را جلوتر کش یکم  

!؟ هیحالش در چه وضع -  

مقابلش را گشود و گفت یپرونده دکتر  

درمان نکرده یبرا یتالش چی، ه کنهینم یهمکار -  

! 

نگاهم کرد دوباره  

فقط آرامبخش و مسکن دردش رو از من طلب  -

 یداروها بدون نسخه تو نیاونم چون ا.... کنهیم

 نمی....وگرنه فکر کنم همشهیها داده نمداروخانه

اومدیمن نم یجا ... 

دیکش رونیاش برا درون پوشه یکاغذ  



باباجان نویا نیبب -  

را گرفتم کاغذ  

اش از غده یریونمونه گ شیبراش چندتا آزما -

 مطبم نبرد چه برسه که بره یاصال از تو ینوشتم ول

 ... انجامش بده

کردمیچه کار م دیگرفت ، با دلم  

داد و گفت هیتک اشیصندل به  

 دیکرده ...با دیقطع ام ینداره ....از زندگ دیام -

به انجام  یکن بشیترغ دی، با یبد هیبهش روح

یو اگه الزم باشه عمل جراح شایآزما  .... 

اورمیکمکم کن کم ن ای! خدا عمل ... 

 یها با قرص و دارو جلواز انواع سرطان یبعض -

هم با عمل  هاشونی، بعض شهیگرفته م شونیشرویپ

 کی... فقط یدرمان یمیو برداشتن غده و ش

و درمان ندارن...شما  انمیهستن که بدخ شونیتعداد



و نمونه  ادیتا حداقل ب دیمحرک باش کیبراش  دیبا

بشه یریگ  ... 

انداختم ریبه شماره افتاده بود ، سر به ز نفسم  

 ! منو طالق داده -

کرده ، صاف  هیاز حالت تک کدفعهی یمراد دکتر

 نشست و گفت

؟ یچ -  

من  نکهیکه من به پاش نسوزم قبل ا یبه خاطر -

 بفهمم که سرطان داره طالقم داد

داد رونینفسش را صدادار ب دکتر  

؟یینجایپس االن چرا ا -  

بذارم تنها  خوامیبذارم درد بکشه ، نم خوامینم -

از دست بدمش خوامینه ، نمبمو ... 

باهاتون نداره  ینسبت چیحاال که ه دیکنیفکر م -

....از اومدنتون دیوادارش کن یبه کار ذارهیم

 نیباش یاهرم فشار دیبتون دیخوشحال شدم ، گفتم شا



متاسفانه انگار شما  یتا درمانش رو شروع کنه...ول

ادیاز دستتون بر نم یهم کار ... 

را بست شیروروب یپرونده و . 

دمیپرس آهسته  

نوبت داره ؟ ادیبعد که ب یدفعه یبرا -  

جوابم را داد یگرفتگ با  

 زیکه براش تجو ییهاقرص یوقت قایآره....دق -

 ومدیبرم ی... کاش از دستت کارشهیکردم تموم م

پسر تو دلم نشسته نیا یبابا جان ! بدجور  ! 

همه  سقوط کرد، دل میهااز مژه یاشک یهاقطره و

 رقمهچینشسته که ه یدل من هم جور یرا برده ، تو

جوابش کنم توانمینم . 

سرطان یبشر نبود برا نیا فیح ایخدا ... 

بود و  دهیته کش هیاروم یاچهیآب در چون میفکرها

نمانده بود یاز آن باق شیب یزارشوره .... 



 شیساعت پ کیاز مطب دکتر آمده بودم تا  یوقت از

مربوط به  یو گروه وکانال ها تیو سا جیپ یتو

شدگانش غرق شده بودم سرطان و درمانش و درمان

که سرطان داشت  بهیغر کی یهیبه توص ی، آخر

شدم  یمعرف یمبارزه پرداخته بود به گروهوبا آن به 

نرم  نجهکه با سرطان دست وپ ییپر از زن و مردها

 ینبودند ، و حت دیخسته نبودند ، ناام یول کردندیم

بودند که  یسالم یهااز تمام انسان ترهیبا روح یلیخ

شناختمیم ... 

از سالم و خوش  یمیورودم به گروه موج عظ با

گروه اول تذکر داد  ریو بعد مدبه طرفم آمد  ییآمدگو

 میبگو دیسرطان با یکلمه یگروه به جا نیکه در ا

آمدنم را به گروه خواست  لیو بعد دل اریاسمش را ن

میکه بگو  ... 

انگار  کردندیشاد ومفرح سوال وجواب م نقدریا

امگروه فان شده کیدرون  .... 

کرد زیتمام جانم را لبر دیو ام لبخند  



گفت یکی  

قدرت در دست  دیال است که سرطان دارد و ده س -

 !اوست نه اسمش را نبر

گفت یخانم   

-  شودیهم نم یدرمان یمیش گریشش سال است که د

دار هم شده است و با وجود اسمش را نبر بچه یول

استاش را کم کردهغده یرو .... 

کرد پیتا یگرید و   

در حال  یداشته ول یقصد خودکش یدیاز ناام -

( اسمش را یست بخش اطفال)سرطانحاضر سرپر

 ....نبر شده است

فرستاد سیگروه و ریمد  

خدا ،  یمرض  اسمش را نبر با فراموش زمیعز -

 کندیرشد م یضیمر دنیو بزرگ د ییو تنها یدیناام

درد  نیا لیاز عوامل تحل یکیو خنده و عشق 

 ...است



که همه مبتال به  یدر گروه یو زندگ دیام همهنیا

قابل باور بود ریند غسرطان بود ... 

آشنا شدم که تا دم مرگ رفته بودند و  یبا کسان من

برگردانده بودشان یبه زندگ دیتوکل و ام .... 

بعد  یدیمد قیمثبت بود که تا دقا شانیانرژ نقدریا

رفتیلبان من رژه م یگروه  لبخند رو یلیتعط ... 

 

را مثل دسته گل کرده بودم و در اوج  بایشک یخانه

مسلح شده بود  دیام یمخف یروهایپنهانم که به نغم 

دمیکش رنگمیصورت ب یهم رو یشیته آرا . 

 اطیح ینصفه شب هم گذشته بود ، تو کیاز  ساعت

و منتظر جانانم بودم، انتظار خلقم را  رفتمیرو مقدم

 ... تنگ کرده بود

دوشم انداخته بودم و  یرا رو انیچرم شا کاپشن

فته بودم تا سوز سرما را تنگ گر شیدوطرف جلو

که   زییبه جانم نزند، امشب برعکس هر شب پا



 نیبود؛  منتظر اول یزییزپایصبح برگر کی شیفردا

 ....صبح زمستان بودم

شدم  رهیو به ساعت خ دمیخانه سرک کش یتو دوباره

مانده بود به ساعت دو نصف شب و  قهیدق ستی، ب

از آثارش نبود یهنوز اثر ... 

 دی، با زدمیحرف م شیها برامدن بچهدر مورد آ دیبا

و  میختیریم نمانیشهرآشوب ب نیا یبرنامه برا کی

میدادیمان منگاه خانواده لیتاتر تحو کی ... 

 یرو زدیرا بر زیهم قصد داشت همه چ دیشا

رهیدا .... 

 یذوق و شاد یاز پدر و مادرم برا شتریب دلم

سوختیم بایو شک نیوجود ام ینوجوانه ... 

 

تا نکند نطوریبا ما ا انیشا کاش .... 

موکول کند ندهیبه آ یرا کم قیگفتن حقا کاش  



 امدهیو باز هم ن کردندیحرکت م مهابایب هاعقربه

 ...بود

و امروزم قصد کرده  شبید ییبراثر کارها نکند

د؟یایخانه ن گرید  

د؟یآینم یعنی  

دارد که برود؟ نجای! کجا را جز ا نه  

 ییجا ایکردن اتاق  دایردها پم یساده خب برا یملکا

ندارد یشب کار کیگذراندن  یبرا ... 

به جان هم افتاده بودند ، صورتم از استرس  میفکرها

درونم گر گرفته و در هم فرو رفته بود و به کل از 

 یبودم که صداسر شب فراموش کرده یهایانرژ

آهنگ  نی، بهتر ابانیخ چیآواز موتورش از پخوش

 ...عمرم را نواخت

و سر  دی، تمام وجودم نفس کش دمیکش یاآسوده نفس

 .به آسمان ، خدا را شکر کردم



 ییکه به نور ماه فقط روشنا اطیح یکیتار یتو

دادم تا با موتورش  هیها تکپلهراه یداشت به نرده

بشود،  اطیوارد ح  

دیآمد ، من را ند داخل ! 

دیجک سوار کرد، باز هم من را ند یرا رو موتور  

! 

صورتش شد ریزوم تصو اهمنگ  

در  خواستیبود ، آنقدر خسته که دلت م خسته

یو نوازشش کن یآغوش بکش ... 

 نیاز پارک کردن موتور که شد نگاهش ب فارق

 یکه همان وسط به چهره دیچرخ نییباال و پا یطبقه

کردو متعجب نگاهم کرد ریمن گ  

؟یستادیا اطیسرما تو ح نی؟ چرا تو ا یداریب - ..... 

تامل کرد یمک  

امشبته ؟ ینقشه  -  



قدم جلو  کیکرده کندم و  خی یهارا از نرده امهیتک

 آمدم

باال  ای نهییملکا پا ینیبب یگرفتیآمار م یداشت -

یهمونجا نر  .... 

چشمانش با حرف زبانش فرق داشت،  حرف

ییزبانش جدا کردیچشمانش عشق تراوش م ! 

ولم کن ملکا انیجان شا - ... 

 نیبگذرد، آست میاشت تا از روبروقدم برد و

دمیرا کش اشیباران  

انیها از سفر مصبح زود مامان وبچه ایامشب  -  ... 

نقطه اتصال دستم شد و بعد رخ در رخم  خیم نگاهش

 با ابروان در هم گفت

 ...واقعا ؟ -

 یکیتار نیدر ا نکهیا الیرا رها کردم و به خ دستم

و در حال  امدهید اشیباران یرو یگرد و غبار



 نشیتکاندنش هستم  ، دست و نگاهم را وصل آست

کنمیم  

زنگ زدن بایو شک نیاوهوم....صبح ام - ..... 

 ریانگقشنگ شعر غم شدیم اندک بود ، مانفاصله

 یچشمانش را خواند ، شاعر غزل چشمانش بودم وقت

شدمیغوطه ور م اشیمشک یدر آن دو گو  

- انیاستراحت ب یبرا دیگفتن شا  ... 

باال را نشانش دادم یحرکت چشم طبقه با  

نجایا - ... 

اتاق  یهابه پنجره دیاز نگاهم کنده شد و چسب نگاهش

و من لب زدم بایشک  

،   نجایا رسنیو کمتر م شتریب ایساعت  کی -

 کی؟ اگه هر کدوم تو  یچکار کن یخوایم انیشا

،  میاول کار خبر بَده رو بهشون داد نیهم میطبقه باش

میرو زهر کرد شونیاول خوش نیهم  .... 

پا و آن پا کردم نیا  



؟....  میطالق گرفت یبهشون بگ یخوایاصال م -

به موال شنیداغون م ! 

"به  ینشست که از کلمه شیلبها یرو یمحو یخنده

" من بودیموال ... 

فوت کرد و  رونیرا جمع کرد و نفسش را ب شیلبها

به جلو برداشت یقدم  

کنمیم دایخواب پ یبرا ییجا کی رمیمن م -  

گذاشتم اشنهیس یدو دستم را رو کف  

ترسمیخونه م نیتو ا یینه ! ....نرو ...من تنها -  

دمتوقف ش حرکتش  

 ی، ملکا  نقشه رسنیها مبچه گهیتا چند ساعت د -

دهیامشبت جواب نم ! 

 گری، من که د آوردیرا طاقت م امیدور چطور

را نداشتم ، نقشه ؟ اشیطاقت دور   

 یامتوسل نقشه دیماندن و بودنش با یبرا یعنی

؟ شدمیم  



پهنش به دور  ینهیبدون اطاعت از من از س دستانم

و  دور کمرش محکم  حلقه شدند  کمرش قل خوردند

 امییایبو د،یچسب اشنهیس ی،  صورتم هم متعاقبا رو

و اشک از  دیکشیعطر تنش را به مشام م صانهیحر

گرفت یشیبر من پ یدلتنگ  

؟  هی، نه به جون مامانم...نقشه چ انینه به خدا شا -

 دمی، قول م کنمیاز ترس دق م ی.... اگه بر

، فقط نرو ....نرو ...نرو نشم فقط باش کتینزد .. 

 اهیس میو چشمها جیشل ، سرم گ میآن دستها کی و

که تحمل  فمیکرده بودم ، جسم نح یشد ، روحم را قو

درد را نداشت نهمهیا  ! 

که در عشقش غرق  یتوانم ارور داده بود ، من 

کمبود محبت  شیدنهایزار ندبودم به ناگهان در شوره

 ... گرفته بودم

ومانع از سقوطم شد دیچیهول دورم پ با دستانش  

 !!!ملکا -



، مغزم  دیشنیرا  م شیصدا یباینت ز میهاگوش

 امییای، بو دادیتبادل اطالعات اعمالش را انجام م

 صانهیاز قبل عطر تلخ و عطر تنش را  حر تریقو

ام هرجا که به دست او و حس المسه دیکشیبو م

 میهاپلک یول کردیرا از شوق گلگون م شدیلمس م

و چشمانم بسته شده بود نیسنگ ... 

حصار  نیبلند کرد و محکم ب یرا چون پرکاه جسمم

 .بازوانش حفظم کرد

 یدر آغوشش که گم شدم آرزو کردم کاش من جا 

تمام  شدیم بمیاگر طب نایقیاش بودم ، غده یرایاو پذ

کردیم دایشفا پ میدردها  

من بود حیمس دستانش  ... 

فاخانهآغوشش ش و ... 

 

 



 تردهیترس یپشت سر هم و هر بار با تن صدا اول

مثل آن  کردیفکر م دیکرد و تکانم داد ، شا میصدا

از  یواقع دیبعد که د یکردمش ول یباز ریشب درگ

 نیزم یحال رفتم ، به داخل خانه حملم کرد ، رو

خواباندم و به صورتم ضربه زد ، آنقدر خسته بودم 

را نداشتم و فقط  نمیسنگ یلکهاکه توان  باز کردن پ

نبضم را گرفت   شد،یخارج م میاز گلو ییشبه صدا

 و با دلهره با خودش حرف زد

کند  نقدریچقدر سرده ....نبضش چرا ا یاعلی -

کار کردمباهاش چه ای؟.... خدا زنهیم ... 

و  کردمیحس م یول دمیدیکنارم برخاست ، نم از

 همانطور باز با خودش صحبت کرد

تلفن وامونده کجاست نیا -  ... 

آمد اشیتند و عصب یهاقدم یصدا  

الو اورژانس ....خانمم از حال رفته  -

....توروخدا زود زنهی.....نبضش کند مدونمی...نم

دیسی....باشه، باشه.... بنونیایب .... 



 گریفرد پشت خط گفت ، د یآدرس خانه را برا و

ا به آغوش همان حواس کمم هم رو به افول بود، مر

بلندم کرد ، سر و صورتم مماس  نیواز زم دیکش

شد و آهنگ بوم بوم پرسرعت قلبش  اشنهیس

دمینفهم یزیچ گریرا پر کرد و د امییشنوا .... 

حواسم برگشته بود ،  آزردیکه روحم را م ییصدا با

،  رمیهم فشار دادم تا تمرکز بگ یرا رو میچشمها

، طول  کشدیکه خش به جانم م استییچه صدا

عق زدن است ، چشم باز  یصدا میکه فهم دیکش

بلند  یکردم ، خواستم به طرف صاحب صدا بروم ول

 دستمرفت و دوباره پخش تخت شدم ،  جینشده سرم گ

 حالیروزها آمار ب نیسرم وصل بود ، ا یبه لوله

شده بود ادیشدنم ز .... 

 یرا برا میهاپلک یال یکرد ، کم یکیحمام ت در

گشودم نشدید  



از درد جمع شده و  یخم، صورت یبا کمر انیشا 

پا درون اتاق گذاشت  دیکشیشکمش م یکه رو یدست

را با عذاب گفت یو آروم کلمات  

رهیگیآروم نم یدرد لعنت نیچرا ا ایخدا - .... 

داشت درد .... 

آمدیبرنم یکار چیدرد داشت و از من ه نمیزتریعز  

 اشهیبستم ، سا به طرف من که قدم برداشت چشم و

قامتم افتاد یرو  

ماندیسرم م یرو اشهیسا شهیهم کاش ...  

پر از زخم بود شیداص  

خودم  یور برا؟ چرا به ز شمیچرا خودخواه نم -

 شتریفکر دل و قلب تو ب دی؟ چرا با دارمینگهت نم

از دل و قلب خودم برام مهم باشه ؟....اونم درست 

درد ازم  یهست شمیپ یکه وقت تیموقع نیتو ا

 یمتیبه هر ق خوامی..... چرا آخه چرا مهیفرار

 یشهیش دیبا ادرمون دردم رواز خودم برونم .....چر



به فکر  دیدم بشکنم...چرا باعمرم رو با دست خو

ستمیخودم توش ن یباشم وقت اتندهیآ .... 

کرد سکوت  

 .... لعنت به دلم ، لعنت به وجدانم -

که تا بن جگرم را خش انداخت دیکش یآه و  

باشم  شتیپ یممنون که امشب مجبورم کرد -

داشته باشم  نویتا فرصت ا ی...ممنون که از حال رفت

باشم.... .ممنون که  پرستارت گهیبار د کیتا 

رو باهات  یلحظات ببشتر یکنیاجبارم م

حضورت هست چقدر درد  یوقت یدونیبمونم....نم

چقدر با بودنت  یدونی...نمدهیم فیبهم تخف

درد ، مرگ رو  یهیهر ثان یستین یوقتآرومم....

ارهیچشمام م یجلو ... 

جانم، مرگ من نبود  یملکا ستیمن سرطان ن مرگ

مهیزندگ یتو تو .... 



لبانش  کیدستم که وصل سرم است را نزد و

 اطیو با احت بوسدیباحرارت وعطش م بردویم

گرداندیکنارم برم ... 

ام از محل اتصال لبانش کم کم شروع به زده خی بدن

 خی یهاتکه ی، انگار در قطب رو کندیگرم شدن م

ر شده آفتاب درست از  یغهیاست و حاال ت،اندامم س 

که لبانش  .از همان نقطهکرده.. دنیه تابتو شروع ب

دستم مهر محبت نقش کرد یرو ... 

 شودیآب نم خبندانمی شودیقدم که دور م کی

 ی، از پشت پلکها باردیطوفان م شودویم البی،س

زییمثل باران  پا نمیو سنگبسته  ! 

و با شدت ی....وحشاهیو گزنده.... تلخ وس سرد .... 

و هق هق مردانه  دیآیقامت بستنش م یصدا

، سر بلند  کنمیهست چشم وا م یاش....با هر بدبخت

تر پشت به من و رو به آنطرف ی، کم کنمیم

اش ، شانه نمشیبینماز خواندن م نیدر ح مانیخدا

تشیو دل من به تبع لرزدیمحسوس م .... 



کند؟ دایچه کنم که آرامش پ ایخدا  

من سست با  یدور یاش را براخودت اراده ایخدا

 ...کن

کم  مانیما را به هم برگردان تا درد هر دو ایخدا

 ...شود

لبانم  نی، آرام نامش را از ب شودیکه تمام م نمازش

کنمیم شی، صدا دهمیعبور م  

انیشا - ! 

و با عجله رد اشک  گرددیبه طرفم برم عیسر یلیخ

 یتو هیآثار گر یول ردیگیچشمانش را م یپا

ه استچشمانش خون به پا کرد .... 

، کنار تخت  دیآیو به طرفم م زدیخیبرم شیجا از

زندیزانو م  

...؟ یبهتر -   

زند که دلم  یم ینیریآنهمه حس بدش ، لبخند ش وسط

بردیم غمایرا به  ... 



 سرصدایاومدن و ب شیساعت پ کی بایو شک نیام -

میرفتن باال ....فکر کردن ما خواب ... 

کش آمد من هم یبود لبها یمسر لبخندش  

شودیسرم م یخال یوصل بطر نگاهش  

تموم شده گهید نمیا -  

و  کندیم شیاز دستم جدا یو با نرم شودیم زیمخین

 زندیرد زخم شده از سوزن م یرا جا یچسب

از وزن نگاهم به  کنم،یممتد نگاهش م یاهی...ثان

دیآیحرف م  

- ؟یخوایم یزیچ  

دهد؟ی، م خواهمیم زهایچ یلیخ  

دهمیبله سرتکان م یبه معن   

بگو برات آماده کنم ...دکتر گفت  یخوایم یچ -

؟یکنیبا خودت چکار م ی...دار یضعف کرد  

و او  زنمیآلودش زل مخون یمشک یتو دوباره

کندیسوالش را تکرار م  



که  یخوایم ی....بگو چ گهی؟ بگو د یگینم -

ارمیبرات ب ... 

رد قورتش ، با د فشاردیرا م میگلو خیب یزیچ کی

زنمی، با بغض لب م دهمیم  

یگل یبهم بگو.... ماه - ! 

نکند غی، خدا کند در خواستمیرا م نیا من  

شودیم زیو لبر شودیپر م چشمانش  

تو دختر ، مگه نه ؟ یمنو بکش یخوایم - ! 

کندیاشک من هم قل قل م یچشمه  

خودت رو ؟ تا  ای ی؟ قصد جون منو کرد یتو چ -

یراه کجت ادامه بد نیا به یخوایم یک ... 

سرکش  یهارا زوم سقف کرد تا قطره نگاهش

نکنند شیرسوا شتریاشکش ب  

؟ یوندیاز من و دل خرابم نم یچیتو ه -  

شد زانیاز آن آو میتخت نشستم و پاها یرو  



 یخب تو بگو تا بدونم...چرا دلت خرابه ؟ ...چ -

درد  همهنیدلت رو خراب کرده جان دلم ؟....چرا ا

....بگو  ستمیمحرم رازت ن گهی؟ چرا من د یدار

؟ بگو چکار کردم که  یزنیچکار کردم که پسم م

ستم؟یقابل اعتمادت ن گهید  

 یهاهم فشار داد و باز هم قطره یرو را شیلبها

دندیچشمانش چک یاشک نافرمان از گوشه  

، مشکل منم !... درد  ینکرد یکار چیتو.....تو ه -

  ! منم

و با سر انگشتانم رد  دمیخودم را جلو کش یکم

 اشکش را پاک کردم

 ینجوریا یکنیاشکات ....فکر دل منو نم یفدا -

؟ یزیریاشک م  

با شتاب  یگرید یو قطره دیزبست و لب گ چشم

صورتش را شست، از جا بلند شدم و به  یشتریب

 نیرا از ب اشنامهتیطرف قرآنم رفتم ، وص

قلبم گذاشتم و  یو رو دمیکش رونیقرآن ب یهابرگه



نشستم و کاغذ را  میقبل یبه طرفش برگشتم و سرجا

به دستش دادم ، نگاهش رنگ عوض کرد، راز سر 

، فاش شده بود شیوبه مهرش ، راز مگ ... 

گشاد شد ،  شیچشمها جانیاز فرط ترس و ه 

عبور کردند و موج  شیامواج موها نیانگشتانش ب

وتاب خوردند و رها شدند، چقدر  چیپ شیموج موها

را داشت شیموها یایلمس در یدلم هوا  

اش را محکم فوت کرد ،سر و نفس حبس شده 

 یهانگاهش به سمت من تاب برداشت و لب

زمزمه کرد جانیب یاش با تکاندانهمر  

؟یدونیرو م یتو.... همه چ -  

تکان دادم و دوباره باران به  دییتا یبه معن یسر

کم آورده بود به  گریانگار د نباریزد و ا شیچشمها

دردناک  یشده از دردهامن پناه آورد، به من رانده

آوارکرد و هق  میپاها ی....سرش را رواشیزندگ

 زد، 

و مستاصل مردانه .... 



دل من  چارهی، و ب شدیطور که دل سنگ کباب م آن

نبود شیب یکه تکه گوشت نازک ! 

کردمیم هیو من گر کردیم هیگر او  ... 

چرخ  شیموها یطره نیبه قصد آرام کردنش ب دستم

لمس  ی، چقدر زود آرزو زدیو گشت م خوردیم

براورده شده بود شیموها ... 

که تازه سر باز کرده بود ها داشت دلشاو عقده و . 

و  یسرد و پرزخم دور یروزها یبه اندازه یدرد

و درد را تحمل کرده بود و حاال آن دمل  ییتنها

سرباز کرده بود نیچرک ... 

دو دستم قاب کردم و سرش را از  نیرا ب صورتش

را با  اهشیس یهاجدا کردم و تا عمق مردمک میپاها

 عشق به تماشا نشستم

همدمم ریآروم بگ -  .... 

دمیقلبم کوب یدستم را از صورتش جدا ورو کی  



 دنیصاحب مرده رو هم بکن که از د نیفکر ا -

ارهیاون اشکا داره دق باال م ... 

ها بغض کردبچه مثل  

رمیبم خوامیملکا !....نم -  !.... 

او  یبود ول یقبض روحم کاف یکالمش برا نیهم

ادامه داد رحمانهیب  

رمیبم ییتو تنها خوامینم -  ! .... 

کالم  کی نکهی، قبل از ا کردیزنده به گورم م داشت

و زار زدم دمیآغوشم کش یسرش را تو دیبگو گرید  

؟  یریبم یخوایگفته تو م ی...بسه ! ک انیبسه شا -

؟ یریبم دیگفته تو با یک   

و بغض ، خفه کردم دمیگز لب  

؟ تو حق  یریبم یخوایم یک یاصال با اجازه -

... یریبم ی! تو حق ندار یفهمی! م یدارمردن ن

 ...تو



عبور آوا نداشت ، سرش  یبرا ییام جاحنجره گرید

میبه خودم فشردم و با هم هق زد شتریرا ب  

بلند و مردانه او ... 

مظلومانه و ملتمسانه من .... 

و او انگار  کردمی، نوازش م دمیبوسیرا م شیموها

، دستانش  ردکیم رهیزنده بودن نفس ذخ یداشت برا

جدا  امنهیشده بود وسر از س ریدور کمرم زنج

کردینم .... 

 

ینفس بکش میبرا شهیهم یبرا دیبا تو ... 

 یگاه قو هیتک کیهستند ،  یبیموجودات عج مردها

کوه پشت سرت کیهواخواه شش دانگ !  کی!   ! 

یول .... 

که فقط دامن و  شوندیمواقع آنقدر مستاصل م یبعض

پناهشان باشد و آرامشان  تواندیزن م کیآغوش 

 ....کند



به آغوشم پناهنده شده بود و من  یمثال کودک انیشا

حس بودم نیعاشق ا ... 

 یه خواندم به اتاق برگشتم ، روصبحم را ک نماز

بود سرش گذاشته ری، دستانش را ز دهیتخت دراز کش

 و به سقف زل زده بود ، 

سفر  کیتنگ شده بود انگار از  شیدلم برا چقدر

 ...دور و دراز برگشته بود

 یفکرها نیمحتاج بودن من بود و خودش را ب چقدر

اش محصور کرده بود و حاال که نگاهش جانبه کی

امضا  شیکه حکم آزاد یمثل زندان دمیدیم کردمیم

کرده دایاست روح و جانش طراوت پشده .... 

شد ، سرش به طرفم برگشت و  نیکه سنگ نگاهم

لبخندش هنوز زالل و خالص نبود ،  یلبخند زد ، ول

آزردشیاز درون م یزیچ ... 

هوا پر کردم و به طرفش قدم  ژنیرا از اکس امهیر

 ری.بودم که دستش را از زدهینرس برداشتم ، به تخت

تخت دراز کرد یو رو دیکش رونیسرش ب  



را داشت پسم  میمیقد گاهیاز گلم شکفت ، جا گل

چروک شد و لب به  می، از لبخندم کنار چشمها دادیم

دمیدندان کش . 

باشد تمام شده میهاکابوس شدینم باورم ... 

 شیبازو یو سرم را رو دمیتخت کش یرا رو خودم

شد و  ریر دادم و متقابال دست او هم دورم زنجفشا

دیاز اعماق وجود نفس کش  ... 

اسارت نداشت یکه معنا یریزنج ییتنها ... 

که عجب آرامش داشت یاسارت تنها ... 

دم گوشم پچ زد و  

به  نکهیداشتن تو به ا ی  ببخش که حس خودخواه -

باشم غلبه کرد اتندهیفکر آ ! 

زل زدم به  قیو عمجدا کردم  اشنهیرا از س سرم

لبخندش  یتو یحرف همان ناخالص نیصورتش ، ا

 بود

عذاب وجدان داشت هنوز  



کردیم یخودخور داشت  

را  شیچشمها یو پرستاره اهیکه آسمان س همانطور

گشودم شیدلم را برا یسفره کردمیرصد م  

-  ییمن تو یندهیحرفها رو.... حال وآ نینگو ا

 رهیگیم یبا تو معن میبو عق ای! ....دن یساالر انیشا

تنها و بدون  ایدن نیکه منو تو ا یخودخواه ی....وقت

من به عشق تو ، به عطر  انی...شا یخودت رها کن

خودخواه  یام ، وقتتو زنده دنیخند یتو ، به بهانه

رو گرفتن ازم  نای، ا یریبگ مرو از نایکه ا یشیم

از من دنینفس کش یبرا ژنیگرفتن اکس یعنی .... 

بازوانش فشرده شدم انیم در  

من یگل یماه یشاعر شد یازک -  ! 

زدم دنیخودم را به نشن عامدانه  

- ؟یچ  

را تکرار کرد سوالش  

- ؟ یشاعر شد یاز ک گمیم  



من ابرو باال انداختم و  

بود؟ یچ یکه گفت یآخر یکلمه دمیشن نوینه ا -  

مغز  دینگاهش را تاباند، فهم یصورتم ، پرتو یتو

و دلتنگ نگاهم کرد قیو عم ستیحرفم چ   

یو هست یبود میگل یماه شهیهم -  ! 

انیشا ی  گل ی...ماهیگل ی...ماهیگل یماه  .... 

دلتنگش غرق شدم وچشم  یهابازو و بوسه نیب و

که  صدبرابر  یبستم و از ته دل لبخند زدم ، لبخند

دادمزه  شتریرفتن ب سهیاز خنده ر ... 

زمزمه کرد  مییشنوا یام را تولحن و جمله یادا و  

 ... عاشقتم به موال -

 ینهیس یرا رو میشد و لبها ترعیلبخند من وس و

فراخش مهر کردم ، چقدر دلتنگش بودم ، انگار 

 ....روح رفته از بدنم برگشته بود

فکر کردم که خوشبخت  نیبه ا یدر اوج خوش و

و ببند ندارد،  ریبه پول و امکانات و بگ یازیبودن ن



که دو انسان کنار هم آرام  ستیالحظه یخوشبخت

رنیبگ  ! 

 نیدر ب یابا وجود غده یلحظه که فکرت حت همان

را قدردان  اتمهیبخندد و بودن ن دغدغهیب تیاعضا

 !باشد

بوزد غیدریلحظه که محبت ب همان ...  

که بعد  یگذشت ، شب یدارشب به شب زنده مامت

رفع  دیکه به وسعت قرن گذشته بودند با ییروزها

شدیم یدلتنگ .... 

،  میبود دهیدو در اوج آرامش کنار هم دراز کش هر

را  انیحس من که حس شناور بودن در خال بود ، شا

مدانینم .... 

 یوارد مبحث حرفها دیبزند با دهیسپ نکهیاز ا قبل

دمیتر کردم و پرس یلب نیهم ی، برا شدمیم یجد  

اسمش رو نبر از کدوم مدل هست؟ نیحاال ا -  



حالت طاق باز خودش را به طرفم کج کرد و  از

سرش جک کرد و با ابهام نگاهم کرد ریدستش را ز  

 اسمش رو نبر؟ -

شدم رهیبود خ صورتش که الغر شده به  

گمیسرطانت رو م نیهم -  

 یازچهره نیشود ا تینداشت وارد واقع دوست

بمش معلوم بود، نفسش را فوت  یاش و صداگرفته

دیکردو نگاهش را صورتم بر  

 ... سرطان روده -

 یبرا دی، با بودمیم یقو دیبا یدرد شد ول یایدن دلم

 ، بغضم را پس زدم داشتمیجزم م یدادن عزم دیام

دمیودوباره پرس  

بهت گفته؟ یاش چدکتر درباره -  

دیلبش را جو گوشت  



اش من اصال نخواستم درباره یعنی.... یچیه -

گفت  ییزهایهم چ دیبشنوم.... اوم....شا یحاتیتوض

دمیمن نشن یول ... 

سخت نبود اما به  گفتیکه م ییزهایچ تصور

که درونش  ییگرفتمش تا دلش را از دردهاحرف

کردم  ریدو دستم اس نی، صورتش را ب دیبزداانباشته 

 تا نگاهش قسمتم بشود

 چرا ؟ -

انداخت میهابه چشم یزد و نگاه کوتاه یتلخ لبخند  

 یکلمه یوقت ینه ، ول ای یکنیباور م دونمینم -

، فقط  دمید یفقط فکر تو اومد جلو دمیسرطان رو شن

و حال و روزت ! فقط به تو فکر  کردمیبه تو فکر م

که قراره من به گند بکشم اتندهیو آ کردمیم  .... 

دیکش یآه  



 نکهیا ریشد ، درگ ریاز همون لحظه فکرم درگ -

گرداب نجات بدم و خودم  نیتو رو از ا یطورچه

درد غرق شدن رو تحمل کنم ییتنها  

، سخت بود  یمن حل شده بود یتو یادیتو ز یول

ر جدا کردنت از خودم مخصوصا که خودم هم بدجو

هم باهات بد رفتار بشم ، هم  نکهیواسه ا دمیعذاب کش

بتونم فراموشت کنم و البته اصال نتونستم فراموشت 

لحظه آرومم نذاشت کیکنم ، فکرت   

، او  دمیرا بوس شیو لبها دمیو گردنم را باال کش سر

ها تا گردنم را بوسه باران کرد و من لب هم از لب

 زدم

 ینظرم رو نخواست؟ چرا  یچرا باهام حرف نزد -

میموضوع رو حل کن میتونستیمعقوالنه م دی؟ شا  ! 

کشاند  اشنهیس یو مرا به رو دیو دستم را کش دیخند

 ، با ترس به  شکمش اشاره کردم

ره؟یگیدرد نم -  

زد لبخند  



  ! نه بابا -

گذاشتم ادامه داد اشنهیس یسرم را رو یوقت و  

- د تو از ب نیب! ب یریبگ میتصم یتونستیمعقوالنه نم

من روح تو بدنت نمونده بود اونوقت توقع  یخلق

؟...به االن  یایموضوع کنار ب نیبا ا یبتون یداشت

 ی....اگه خوب توجه کن یرفتینگاه نکن که راحت پذ

مدت درد و رنج روحت بزرگ  کیبعد از  ینیبیم

 رونیب یشده ، اخالقت عوض شده ، از اون شکنندگ

یاومد  ! 

 ی، دستانش تو کردمیرا لمس م شیارتعاش صدا من

کمرم قالب شد یگود  

سرطان گرفتم قبل از من  گفتمیاون موقع اگه م -

و منم همراهت سقوط  یباختیرو م اتهیروح

تو وجودت شده  یانقالب کیاالن انگار  یول کردمیم

باعثش  یچ دونمی، نم یشد یمتحول و قو یلی....خ

درد دل  یبرا طرز رفتارت جراتم رو نیا یشده ول

بردهو حرف زدن باهات باال  ... 



بوم بوم دوست  یفشرده شدم و صدا اشنهیس یرو

تمام حواسم را به خودش جلب کرد یداشتن  

، از درد  دمیترسیم یاز همه چ شبیملکا تا قبل د -

 یچیاالن از ه ی، از سرطان ، از....مرگ ....ول

تنه  کی تونمیانگار م یتو که کنارم اومد ترسمینم

برم ایبه جنگ تمام دن ! 

 هیشب شیهاکرد ، ترس نیرا تزئ میلبها لبخند

 یتو وقفهیقلبش ب یبایز یمن بود !صدا یهاترس

 نیا ی، و من خدا را برا شدیگوشم پژواک م

، چشم بستم و نجوا کردم کردمیضربان شکر م  

هم با ما سرجنگ  ای، تمام دن چ  یمنم ! سرطان که ه -

میشیم روزیبردارن ما پ  

تخت  یاز رو یباعث شد کم شیگوش امیپ یصدا

 هیمن سا یکه وجودش رو یتکان بخورد و در حال

برداشت و  یپاتخت یرا از رو شیانداخته بود گوش

بازم  مهین یچشمها نیاش را باز کرد ، از بصفحه



زد و دوباره سر  ینگاهش کردم که لبخند محو

آلود گفتمخمار و خواب یبرگشت ، با صدا شیجا  

بود که خنده به لبت آورد یک -  

نیریبا صدا و ش دیخند ... 

منو بخندونه؟ تونهیتو م ریغ یک یعنی -  

ادمند امیمن بهت پ یول -  

فرو کرد میموها یرا تو سرش  

-  دهیداده بود ، فهم امی!.... بابات پیحسود یاوف فدا

دخترش رو بغل کردم نوشته امروز نرم سرکار به 

 کارم ادامه بدم

زدم اشنهیآرنج آرام به س با  

ادبیب - .. 

اش دلم را گرم کردخنده یصدا دوباره  

باشم ادبیکه من ب ادیچقدر هم تو بدت م - ... 

ادامه داد و  



 ییهفته تنها کیگفتن که چون  یپدر زن گرام -

یکار کردم چند روز برم مرخص ... 

بشم امدهیفهم یقوربون بابا -  

دیرا از پشت سر کش میموها  

 یقوربون کس یدختر خانم شما حق ندار یه -

شد رفهمی!شیبش ... 

خودبه  میاش کردم و چشمهاحواله یلب حسود ریز و

دیلغزهم  یخود دوباره رو  

 

 

 یتو یهاخشک و هل یهایچا یرا رو آبجوش

گذاشتم تا دم بکشد  یکتر یو آن را رو ختمیر یقور

دور کمرم حلقه شد شیکه دستها  

از خجالتت  دیچند وقته با نیتمام ا یبه اندازه یوا -

ملکا؟ شهیرفع نم می....اوف چرا دلتنگامیدر ب  



فرو  میجحم موها نیرا ب اشینیراخم کرد و ب سرش

و  حدیب شی، من هم دلم برا دینفس کش قیکرد و عم

اش را ، سرم را برگرداندم و چانه دیتپیحصر م

دمیبوس  

ایغزل دن نیقشنگتر ریصبحت بخ - ! 

پر شد از ستاره شیکش آمد و چشمها شیلبها ... 

ی، قبول نکرد یگفتم شاعر شد -  

به طرفش برگشتم کامل  

 تونهیتو باشه م یبازوها نیچرا قبول نکنم ، آدم ب -

 بایو شک نی،  ام ریدوش بگ هیشاعر نشه .... برو 

نییپا انیب نیخوایصبحانه م .... 

جمع شد و ابرو گره داد شیلبها  

پروها ! خجالت هم خوب ؟ بچه یک یبا اجازه -

روز با زنش تنها باشه کیآدم  ذارنی! نم هیزیچ .... 

 نینگاهش دادم و صورتش را ب لیپهن تحو یاخنده

 دو دستم گرفتم



حاال حاالها  کنمیغر نزن ! فرار که نم نقدریا -

 ....هستم در خدمتتون

محکم آغوشش  یبازوانش بودم تو نیکه ب همانطور

کرد و دم گوشم زمزمه کرد رمیاس  

 د؟یکنی! چرا درکم نم شهیکم نم میدلتنگ گمیم -

خودشون رفتن گشتن و خوش گذروندن حاال اومدن 

خراب کنن؟ دلتنگم بابا دلتنگصبح ما رو  ... 

را دور گردنش گره زدم دستانم  

از تو دلم  شتری؟ چرا!  ب ستمیمن ن یکنیفکر م -

 ددوننیکه نم یهیبق یول ستیبرات نتپه کمتر از تو ن

مرگ احساسشون رفتن و  یو ملکا تا پا انیشا

 ....برگشتن

 نیسخت تمام شد ، سکوت کرد ومن ا شیبرا امجمله

 یکدام جمله دانمی، نم دمیطرز نگاهش فهم را از

 یبا بوسه یرا دگرگون کرد ول دشیحرفم رنگ د

کرد و لب زد میرها میموها یرو یکوتاه  



هیحق با تو -  !  

به طرف حمام راه کج کرد و  

تکان دادم یو سر دمیکش یپوف  

من قراریمرد ب یروزها را تحمل کرد نیا چطور ! 

 یاقهیدرون حمام بود دق انیشا یوقت بایو شک نیام

مامان را  غامیرا دادند و پ مانیهایآمدند و سوغات

 ...دادند و رفتند

بودم و  ستادهیسرش ا یو شانه به دست باال سشوار

دادمیممواجش را حالت  یموها  ... 

بساطمون رو جمع  ومدنیزود باش تا اون دوتا ن -

میکن  

- ، اومدن و رفتن نمیزتریهول نشو عز   

را از عقب باال آورد سرش  

 واقعا؟ -



گذاشتم و  زیم یو رو دمیکش زیسشوار را از پر میس

 مانیکه برا چیکادو پ یهایبه طرف سوغات

ن رفتمبودآورده  

مامان  یآوردن و گفتن شب خونه یبرامون سوغات -

میدعوت  ... 

برخاست و به طرفم آمد ، هر دو کنار هم  شیجا از

ها را باز از بسته یکی یو من کاغذ کادو میستادیا

دمیکش رونیست خواب ب کیکردم و از درونش   

نگاه خندان  یبه افسوس تکان دادم و روبرو یسر و

گرفتم انیشا  

خواهرت رو ! اصال فکرش منحرفه  یسوغات نیبب -

سوغات مشهده ؟ نی....آخه ا  

لباس را با انگشتش لمس کرد و با  یبندها انیشا

 خنده گفت

به فکر منه یطیاصال خواهرم تو هر شرا - ! 

زدم اشنهیس یلباس را تو یاخم مصنوع با  



نیادبیجفتتون ب -   

دیچیگوشم پ یتو انیبلند شا یخنده و  

اشخنده یدوباره دنید یرت براشک ایخدا ... 

بود و زعفران  حیالحمدلله جانماز و تسب یبعد یبسته

 ! و نبات

 بایشک طنتیکه باز کردم در اصل ش یاول یبسته

ُکخش را  دیبا یکردیبود ، جان به جانش م

ختیریم ... 

 

 

خودم را برداشتم ، تلگرام  یو گوش انیشا یگوش

که  انیشا را روشن کردم و به طرف میگوش

مبل لم داده بود رفتم یو رو ونیزیتلو یروبرو . 

جا باز  میآغوشش برا یجا شد و توجابه یکم دنمید با

 یرایام پذکرد ، هنوز کامل ننشسته بودم که گونه

شد ، با عشق نگاهش کردم شیلبها  



گروه عضو شدم که دوست دارم تو هم  کیمن تو  -

یعضوش بش ! 

متفکر شد یکم  

؟یگروه چ -  

را به دستش دادم شیگوش  

که سرطان  ییاز کسا یگروه هست که تعداد هی -

 ....دارن دور هم جمع شدند

دستم  یحرفم تمام شود و دستش را رو نگذاشت

 گذاشت

 یضیبه درد و ضعف و مر خوادیملکا ! دلم نم -

 فکرم مشغول بشه

به صورتش زدم یآرام لبخند  

باهات  یکار نیهمچ خوامی، من نم زمینترس عز -

هستند که با سرطان مبارزه  ییبکنم ، تمامشون کسا

ساله که با وجود سرطان دارن  نیکردند و االن چند

دنیرو انجام م شونیمعمول یزندگ  



تر نشست و با بهت نگاهم کردراست یکم  

 واقعا؟ -

تکان دادم دییبه تا یسر  

- نیبب  

 میگوش یصفحه یهم مثل من رو انیو نگاه شا 

دیلغز . 

 بایگروه با کلمات ز ریکردم که مد پیتا یسالم

هم دارد  انینوشتم که شا شانیگفت و من برا کیعل

و گروه پر شد از  ندیبیمطااب گروه را م

که  یو ذکر نام سرطانشان و ذکر مدت ییآمدگوخوش

دوست شده بودند شانیهابا غده  

نوشت یکی  

 دیاحساس قدرت کنه ، تو با یبزار دیداداش ! نبا -

اون نهیکن یمر و نهبهش ا  

کرد پیتا یخانم  



 شهیمن روز به روز داره کوچکتر م یغده -

 تیبزرگ بشه ، دکترها هم از وضع نکهیعوض ا

کردن رتیام حغده ... 

دیگروه پرس ریمد  

 دیداشت یوهر سوال دیعضو گروه بش یساالر یآقا -

، من خودم  دیبپرس دتونیدوستان جد ایاز من 

دکتر  نکهیعمل کردم و با ا یسرطان روده داشتم ول

اش پنجاه درصد هست، با گفت امکان برگشت دوباره

سالم و  یداشتن ، خوردن غذاها دیتوکل به خدا و ام

برگرده نماجازه ندادم به بد گهیورزش کردن د .... 

گروه  یهابچه یو خوندن حرفها دنیبعد شن انیشا

 و گرد زیت ییبه نشسته با چشمها دهیحاال از حالت لم

خودش گرفته بود و  یدستها نیرو ب یشده گوش

کردیبه مطالب اعضا توجه م قایعم  

گرفت درمانش  میگروه تصم یاز تبادل افکار تو عدب

کرده  دایپ یبیبرق عج شیو شروع کند ، چشمهار

بتواند نظرش را  یکس کردهیفکر نم گفتیبود و م



 دمیعوض کند و من تازه فهم مشینسبت به تصم

بدنش که  یاجازه بدهد سرطان تا هرکجا خواستهیم

 غیر تیاو خودش را ز یکند ول یشرویدوست دارد پ

نفرستد یجراح . 

 

 میرفتیسمت مطب م و به میموتورش شده بود سوار

 ایکه آ دادیفکر جوالن م نیذهنم داشت ا ی، تو

ندارد  یضرر شیموتور برا نینشستن پشت رکاب ا

و با  دیکش ابانیخ یموتور را به گوشه کدفعهیکه 

رفته گفت لیتحل ییصدا  

شو ادهیپ -  .... 

شدم و اطراف را از نظر  ادهیپ یسوال چیهیب

توقف  نیپس ا میمطب که نبود کیگذراندم ، نزد

، نگاهم به طرز  داشتیم دیبا یگرید لیدل برنامهیب

 ی، داشت با سخت ختیجک زدنش افتاد و دلم ر

گذاشتیجک م یموتور را رو  



دستش گذاشتم و به  یجلو رفتم و دست رو یقدم

صورتش  یصورتش زل زدم ، رنگش زرد و اعضا

بود بود دهیرا از درد در هم کش . 

موتور ثابت  تیم و حاال که وضعگفت یاعلیدلم  یتو

 یبزند و رو هیشده بود ، کمکش کردم تا به من تک

مینیبنش ابانیجدول کنار خ . 

راه  دادیشکمش را ماساژ م یتا دستش که رو چشمم

 .گرفت

بود ،  دهیمرا چسب یگلو خیدرد داشت و دردش ب او

شد زیچشمانم پر و لبر  

 میایتور ببا مو یچرا گفت یدونیتو که حالت رو م -

 ؟

زد یدردناک لبخند  

ستیدفعه اولم که ن -   

داغان شد شتریب اعصابم  



، انگار  ستیدفعه اولم ن گهیچه با افتخار هم م -

نوبل رو برده یزهیجا ... 

شده بود مظلوم  

گهیدعوام نکن د -  

قدم رو رفتم و با خودم غر  یجا برخاستم و عصب از

 زدم

ن هم بره....اوف دنبال درما خواستهیتازه آقا نم -

به خودت  یاز درد دار یچرا وقت دونمیآخه من نم

یدردت رو درمون کن دینبا یچیپیم  

که  یاش و قرصبه قامت در خود جمع شده نگاهم

وصل شد ، داشتم  دیکشیم رونیداشت از خشاب ب

؟ کردمیچه کار م  

 !سرزنش

نگاهم  کردمیالتماسش م روزیکه تا د یهم کس آن

 !کند

او که جانم به جانش وصل استهم  آن ! 



کارندفراموش نقدریها اانسان چرا ... 

که همراه  یاقمقمه فمیک یبه خودم آمدم و از تو زود

 یو روبرو دمیکش رونیخودم آورده بودم را ب

 .صورتش گرفتم

،  دیبا درد سربلند کرد و به صورتم خند همانطور

کم تا اش دمیرا به داخل کش میاش شدم و لبهاشرمنده

 ...نچکد

تا کنارش  دیرا از دستم گرفت و دستم را کش قمقمه

کنم و به محض  ینتوانستم خوددار گری، د نمیبش

اش گذاشتم و هق شانه یپهنا ینشستنم سرم را رو

و دورم حلقه  دیکش رونیب نمانیزدم ، دستش را از ب

 یرا رو میهاکرد و سکوت کرد تا تمام اشک

رمببا راهنشیپ نیسرشانه و آست . 

که رو به افول رفت در گوشم زمزمه کرد هقمهق  

 میدیمن ؟ ما سرطان رو شکست م ی  گل یماه -

 مگه نه ؟



 ی، درسته ؟ تو انرژ ستیتو از درد من ن یاشکا

مگه  میزنی! ما جا نمیمن ی  ! تو حام یمثبت خون  من

 نه ؟

،  دمیخجالت کش امهیخودم و رفتار و ضعف و گر از

و مواجه با  ییارویرو یداشتم برا ادعا نهمهیمثال ا

 .... مشکالت

زده بودم زیچهمه ریزود ز چقدر  

 کردیصورت و چشمانش که حاالتم رااسکن م به

 گشتیم یزن قو کیانداختم ، نگاهش دنبال  ینگاه

کند شیکه تا ته خط همراه ... 

توانستم؟یم من  

توانستمیم من ! 

توانستن است خواستن  ! 

و خواستیهمت م فقط .... 

عشق و  ! 



راهت را از  کیخودت و شر یتا بتوان یواقع یعشق

یراه لغزنده عبور ده نیا  ... 

گفتم و از شاه خراسان مدد خواستم  یالهدل بسم یتو

را پاک کردم و  میها، با پشت دست محکم اشک

را از  بودیدرونم که دائما دنبال حام فیدختر  ضع

آن  ستادمیاکه  یو هنگام دمیکش رونیب انیآغوش شا

 توانستیم انمیشدم که َمردم ، شا یپر قدرت یملکا

راه  نیا یکند و خستگ هیتک میهابه شانه یکم

 لیتبد یعشق به انرژ یهیسنگالخ را در کنار سا

 .کند

میما اشرف مخلوقات خدا هست یسخت بود ول راه  ... 

میبرو رونیراه ب نیسربلند از ا میتوانیما م پس  

عقب موتورش  کیو با پا به الست دمیکش یقیعم نفس

 زدم

 راهمهین قیرف نی، ا میبر میتونینم نیحاال که با ا -

م؟یرو چکارش کن  



اثر کرده بود ، از جا برخاست  یقرصش کم انگار

کمرش خم بود یهرچند که هنوز کم  

ببردش ادیکارخانه ب یهااز بچه یکی گمیم - ... 

نگاهم پل زد یتو  

 گمی...م خوادیورم رو مخاطر موت یلیانگار خ -

دستش باشه؟ یبدم چند وقت  

 نیبا ا یتوان موتورسوار گریگفت د میمستق ریغ

 یول دمشیدیرا ندارد ، من فقط م خبریب یدردها

 یها، حادثه آمدیو م رفتیم ندهیدر اصل ذهنم به آ

در انتظارمان بود ینیبشیقابل پ ریغ ... 

صورتم تکان داد یرا جلو دستش  

آرام جان یگیم ی...چها  -  

خودم آمدم به  

داره ؟ نامهیگواه -  

 رونیتنگ شلوارش ب بیرا از ج شیو گوش دیخند

دیکش  



 یاقهیدرون حمام بود دق انیشا یوقت بایو شک نیام

مامان را  غامیرا دادند و پ مانیهایآمدند و سوغات

 ...دادند و رفتند

بودم و  ستادهیسرش ا یو شانه به دست باال سشوار

دادمیممواجش را حالت  یموها  ... 

بساطمون رو جمع  ومدنیزود باش تا اون دوتا ن -

میکن  

- ، اومدن و رفتن نمیزتریهول نشو عز   

را از عقب باال آورد شسر  

 واقعا؟ -

گذاشتم و  زیم یو رو دمیکش زیسشوار را از پر میس

 مانیکه برا چیکادو پ یهایبه طرف سوغات

بودن رفتمآورده  

مامان  یآوردن و گفتن شب خونه یبرامون سوغات -

میدعوت  ... 



برخاست و به طرفم آمد ، هر دو کنار هم  شیجا از

ها را باز از بسته یکی یو من کاغذ کادو میستادیا

دمیکش رونیست خواب ب کیکردم و از درونش   

نگاه خندان  یبه افسوس تکان دادم و روبرو یسر و

گرفتم انیشا  

خواهرت رو ! اصال فکرش منحرفه  یسوغات نیبب -

سوغات مشهده ؟ نی....آخه ا  

لباس را با انگشتش لمس کرد و با  یبندها انیشا

 خنده گفت

به فکر منه یطیو هر شرااصال خواهرم ت - ! 

زدم اشنهیس یلباس را تو یاخم مصنوع با  

نیادبیجفتتون ب -   

دیچیگوشم پ یتو انیبلند شا یخنده و  

اشخنده یدوباره دنید یشکرت برا ایخدا ... 

بود و زعفران  حیالحمدلله جانماز و تسب یبعد یبسته

 ! و نبات



 ابیشک طنتیکه باز کردم در اصل ش یاول یبسته

ُکخش را  دیبا یکردیبود ، جان به جانش م

ختیریم ... 

خودم را برداشتم ، تلگرام  یو گوش انیشا یگوش

که  انیرا روشن کردم و به طرف شا میگوش

مبل لم داده بود رفتم یو رو ونیزیتلو یروبرو . 

جا باز  میآغوشش برا یجا شد و توجابه یکم دنمید با

 یرایام پذه گونهکرد ، هنوز کامل ننشسته بودم ک

شد ، با عشق نگاهش کردم شیلبها  

گروه عضو شدم که دوست دارم تو هم  کیمن تو  -

یعضوش بش ! 

متفکر شد یکم  

؟یگروه چ -  

را به دستش دادم شیگوش  

که سرطان  ییاز کسا یگروه هست که تعداد هی -

 ....دارن دور هم جمع شدند



دستم  یحرفم تمام شود و دستش را رو نگذاشت

شتگذا  

 یضیبه درد و ضعف و مر خوادیملکا ! دلم نم -

 فکرم مشغول بشه

به صورتش زدم یآرام لبخند  

باهات  یکار نیهمچ خوامی، من نم زمینترس عز -

هستند که با سرطان مبارزه  ییبکنم ، تمامشون کسا

ساله که با وجود سرطان دارن  نیکردند و االن چند

دنیرو انجام م شونیمعمول یزندگ  

تر نشست و با بهت نگاهم کردراست یکم  

 واقعا؟ -

تکان دادم دییبه تا یسر  

- نیبب  

 میگوش یصفحه یهم مثل من رو انیو نگاه شا 

دیلغز . 



 بایگروه با کلمات ز ریکردم که مد پیتا یسالم

هم دارد  انینوشتم که شا شانیگفت و من برا کیعل

و گروه پر شد از  ندیبیمطااب گروه را م

که  یو ذکر نام سرطانشان و ذکر مدت ییآمدگوخوش

دوست شده بودند شانیهابا غده  

نوشت یکی  

 دیاحساس قدرت کنه ، تو با یبزار دیداداش ! نبا -

اون نهیکن یبهش امر و نه  

کرد پیتا یخانم  

 شهیمن روز به روز داره کوچکتر م یغده -

 تیبزرگ بشه ، دکترها هم از وضع نکهیعوض ا

کردن رتیام حغده ... 

دیگروه پرس ریمد  

 دیداشت یوهر سوال دیعضو گروه بش یساالر یآقا -

، من خودم  دیبپرس دتونیدوستان جد ایاز من 

دکتر  نکهیعمل کردم و با ا یسرطان روده داشتم ول

اش پنجاه درصد هست، با گفت امکان برگشت دوباره



سالم و  یداشتن ، خوردن غذاها دیتوکل به خدا و ام

برگرده نماجازه ندادم به بد گهیورزش کردن د .... 

گروه  یهابچه یو خوندن حرفها دنیبعد شن انیشا

و گرد  زیت ییبه نشسته با چشمها دهیحاال از حالت لم

خودش گرفته بود و  یدستها نیرو ب یشده گوش

کردیبه مطالب اعضا توجه م قایعم ... 

گرفت درمانش  میگروه تصم یاز تبادل افکار تو بعد

کرده  دایپ یبیبرق عج شیرو شروع کند ، چشمها

بتواند نظرش را  یکس کردهیفکر نم گفتیبود و م

 دمیعوض کند و من تازه فهم مشینسبت به تصم

بدنش که  یاجازه بدهد سرطان تا هرکجا خواستهیم

 غیر تیاو خودش را ز یکند ول یشرویدوست دارد پ

نفرستد یجراح . 

 

 میرفتیو به سمت مطب م میموتورش شده بود سوار

 ایکه آ دادیفکر جوالن م نیذهنم داشت ا ی، تو

ندارد  یضرر شیموتور برا نینشستن پشت رکاب ا



و با  دیکش ابانیخ یهموتور را به گوش کدفعهیکه 

رفته گفت لیتحل ییصدا  

شو ادهیپ -  .... 

شدم و اطراف را از نظر  ادهیپ یسوال چیهیب

توقف  نیپس ا میمطب که نبود کیگذراندم ، نزد

، نگاهم به طرز  داشتیم دیبا یگرید لیدل برنامهیب

 ی، داشت با سخت ختیجک زدنش افتاد و دلم ر

گذاشتیجک م یموتور را رو  

دستش گذاشتم و به  یجلو رفتم و دست رو یقدم

صورتش  یصورتش زل زدم ، رنگش زرد و اعضا

بود بود دهیرا از درد در هم کش . 

موتور ثابت  تیگفتم و حاال که وضع یاعلیدلم  یتو

 یبزند و رو هیشده بود ، کمکش کردم تا به من تک

مینیبنش ابانیجدول کنار خ . 

راه  دادیاساژ مشکمش را م یتا دستش که رو چشمم

 .گرفت



بود ،  دهیمرا چسب یگلو خیدرد داشت و دردش ب او

شد زیچشمانم پر و لبر  

 میایبا موتور ب یچرا گفت یدونیتو که حالت رو م -

 ؟

زد یدردناک لبخند  

ستیدفعه اولم که ن -   

داغان شد شتریب اعصابم  

، انگار  ستیدفعه اولم ن گهیچه با افتخار هم م -

بل رو بردهنو یزهیجا ... 

شده بود مظلوم  

گهیدعوام نکن د -  

قدم رو رفتم و با خودم غر  یجا برخاستم و عصب از

 زدم

دنبال درمان هم بره....اوف  خواستهیتازه آقا نم -

به خودت  یاز درد دار یچرا وقت دونمیآخه من نم

یدردت رو درمون کن دینبا یچیپیم  



که  یصاش و قربه قامت در خود جمع شده نگاهم

وصل شد ، داشتم  دیکشیم رونیداشت از خشاب ب

؟ کردمیچه کار م  

 !سرزنش

نگاهم  کردمیالتماسش م روزیکه تا د یهم کس آن

 !کند

هم او که جانم به جانش وصل است آن ! 

کارندفراموش نقدریها اانسان چرا ... 

که همراه  یاقمقمه فمیک یبه خودم آمدم و از تو زود

 یو روبرو دمیکش رونیرا بخودم آورده بودم 

 .صورتش گرفتم

،  دیبا درد سربلند کرد و به صورتم خند همانطور

تا اشکم  دمیرا به داخل کش میاش شدم و لبهاشرمنده

 ...نچکد

تا کنارش  دیرا از دستم گرفت و دستم را کش قمقمه

کنم و به محض  ینتوانستم خوددار گری، د نمیبش



اش گذاشتم و هق شانه یپهنا ینشستنم سرم را رو

و دورم حلقه  دیکش رونیب نمانیزدم ، دستش را از ب

 یرا رو میهاکرد و سکوت کرد تا تمام اشک

ببارم راهنشیپ نیسرشانه و آست . 

که رو به افول رفت در گوشم زمزمه کرد هقمهق  

 میدیمن ؟ ما سرطان رو شکست م ی  گل یماه -

 مگه نه ؟

 ی؟ تو انرژ، درسته  ستیتو از درد من ن یاشکا

مگه  میزنی! ما جا نمیمن ی  ! تو حام یمثبت خون  من

 نه ؟

،  دمیخجالت کش امهیخودم و رفتار و ضعف و گر از

و مواجه با  ییارویرو یادعا داشتم برا نهمهیمثال ا

 .... مشکالت

زده بودم زیچهمه ریزود ز چقدر  

 کردیصورت و چشمانش که حاالتم رااسکن م به

 گشتیم یزن قو کی، نگاهش دنبال انداختم  ینگاه

کند شیکه تا ته خط همراه ... 



توانستم؟یم من  

توانستمیم من ! 

توانستن است خواستن  ! 

و خواستیهمت م فقط .... 

عشق و  ! 

راهت را از  کیخودت و شر یتا بتوان یواقع یعشق

یراه لغزنده عبور ده نیا  ... 

ستم گفتم و از شاه خراسان مدد خوا یالهدل بسم یتو

را پاک کردم و  میها، با پشت دست محکم اشک

را از  بودیدرونم که دائما دنبال حام فیدختر  ضع

آن  ستادمیکه ا یو هنگام دمیکش رونیب انیآغوش شا

 توانستیم انمیشدم که َمردم ، شا یپر قدرت یملکا

راه  نیا یکند و خستگ هیتک میهابه شانه یکم

 لیتبد یبه انرژعشق  یهیسنگالخ را در کنار سا

 .کند

میما اشرف مخلوقات خدا هست یسخت بود ول راه  ... 



میبرو رونیراه ب نیسربلند از ا میتوانیما م پس  

عقب موتورش  کیو با پا به الست دمیکش یقیعم نفس

 زدم

 راهمهین قیرف نی، ا میبر میتونینم نیحاال که با ا -

م؟یرو چکارش کن  

، از جا برخاست اثر کرده بود  یقرصش کم انگار

کمرش خم بود یهرچند که هنوز کم  

ببردش ادیکارخانه ب یهااز بچه یکی گمیم - ... 

نگاهم پل زد یتو  

 گمی...م خوادیخاطر موتورم رو م یلیانگار خ -

دستش باشه؟ یبدم چند وقت  

 نیبا ا یتوان موتورسوار گریگفت د میمستق ریغ

 یول مشدیدیرا ندارد ، من فقط م خبریب یدردها

 یها، حادثه آمدیو م رفتیم ندهیدر اصل ذهنم به آ

در انتظارمان بود ینیبشیقابل پ ریغ ... 

صورتم تکان داد یرا جلو دستش  



آرام جان یگیم یها ...چ -  

خودم آمدم به  

داره ؟ نامهیگواه -  

 رونیتنگ شلوارش ب بیرا از ج شیو گوش دیخند

دیکش ....  

مطب  یرا که به دست دوستش سپرد ، راه وتورم

و به  می، خدا را شکر قبلش وقت گرفته بود میشد

محض ورودمان نوبتمان شد و با هم وارد اتاق دکتر 

میشد یمراد . 

لب آورد و از جا بلند  یرو یلبخند دنمانیبا د دکتر

 شد

که داشتم گفتم یذوق با  

کرده یدرمان اعالم آمادگ یبرا انیدکتر شا یآقا -  

... 

را فشرد و گفت انیدکتر دست شا و  



آدم باشه  یکارا ریگیپ ینجورینفر ا کی یوقت -

 تیشاخ شمشاد هم به درمان رضا نیمعلومه که ا

دهیم ! 

من و دکتر رد و بدل کرد نیتعجب بم ینگاه انیشا   

ن؟یدیشما همو قبال د -  

نگاهش کرد قیعم دکتر  

بانو دلواپست بودن و دنبال حال و  نیآره پسرم ا -

بودش دهیکش نجایاحوالت، دلش تا ا  

نگاهم کرد و کنار هم و  بیعج یبا حال انیشا

میمبل نشست کی یدکتر رو یروبرو  

متفکر  یاقهیدقدستانش را در هم فرو کرد و  دکتر

 نگاهمان کرد و بعد شروع به گفتن مطالبش کرد

و  یکن دیرو تجد شاتیدوباره آزما یاول بر دیبا -

 دیرو با گهیو مراحل د یکن یریگات نمونهاز غده

.....تا االن هم  یزود شروع کن یلیپشت سر هم و خ

یکرد رید یلیخ .... 



 

 شگاهیو آزما مارستانیب یهارفتن پله نییو پا باال

درد  دنیگرفت ، د مانیاز هردو یادیز یانرژ

 یهابچه ها،ضیمر یخانواده یپولیب دنی، د گرانید

انیگر .... 

 یشفا یو روحمان را مچاله کرد ، فقط برا قلبمان

 ییهاقطره یلب حمد خواندم و پنهان ریشان زهمه

ختمیاشک ر ... 

 کیپارک نزد یتو یمکتین یبعد هر دو رو یساعت

می، دمغ نشسته بود تانمارسیب  

 یسرطان یبچه نهمهیا کردمیفکر نم وقتچیه -

میداشته باش .... 

و بغض کردم دمیدندان کش نیرا ب نمیریز لب  

شهیدرد خودت فراموشت م ینیبیرو م نایا یوقت -  

... 

کرد لیام حادستش را دور شانه انیشا  



 ! ملکا جانم ! دلت شکست براشون دعا کن -

دیچشمم جوش یاز چشمه اشک  

 یدرمان یمیفقط سه سالش بود...به خاطر ش -

بود ختهیموهاش ر یهمه .... 

دیکش اشنهیس یرا تو سرم  

بود یمادرش چه قو یدیباش دختر...د یقو -   

 شیاون بچه دلم ر دنیاز د یول ستمیمن مادر ن -

 ...شده....خدا صبر و استقامت بده به مادراشون

آمد و شد کرد و بعد  نمانیفقط سکوت ب یالحظه

کرد میصدا  

؟یگل یماه -  

دمیباال کش ینیب  

 هوم -

را داشت میعوض کردن حال و هوا قصد  

؟یدوستم ندار گهید زهیموهام بر -  



را از دوطرف پهلو دورش محکم گرفتم و  دستانم

دیام به ناگهان ترکبغض کنترل شده  

که من با  یهست یداشتندوست نقدری....تو اانیشا -

دوست دارم مویبمو و   

و سرم را نوازش کرد دیخند  

 ذارمیم سینداره ....کاله گ هیغصه نخور ، گر -

ادیکه دلت ازم به شور ن  

تر شددستانم محکم قفل  

آبروت  برهیرو باد م ستیکاله گ ادیاونوقت باد ب -

یشیخنده م یسوژه ی، کل رهیم  ... 

دیخند دوباره  

نم؟دو سه بز کیچسب  رشیز یخوایم -  

دمیخند هیگر انیم  

وونهید - ... 

یتاس تحمل کن انیشا دیجونم...پس با یا -  ! 



را پاک کردم میاشکها  

 یتاس یبده وقت فیک یلیخ دیخوبه! با همیلیخ -

 ...سرت رو ببوسم

آغوشش چالنده شدم انیم محکم  

یعشق یلیبهت گفته خ یتا حاال کس - ! 

تنفس کردم و عطرش را به  اشنهیحجم س در

مهمان کردم میهاهیر  

یام به شونهشونه - ..... 

زدم اشنهیس یرا رو انگشتم  

 !حضرت عشق خورده -

 خود حضرت عشق قوربونت بشه -

و پناهم باشه باشه و پشتلطفا زنده - .... 

دور کرده  یراحت ذهن و فکرم را از آن تلخ یلیخ

که راهمان  میبوددهیدرک رس نیبود ، هردو به ا



را شارژ  گریهمد یهر از گاه دیسخت است و با

میکن یروح . 

دانا و مهربان سخت و   یراه بدون همراه نیا

شدیتر مسخت .....  

 آمدیخوابم نم گرید یول بودم دهیتخت دراز کش یور

و  کردمینگاه م انیغرق خواب شا ی، به چهره

دلپسند  یآن آرامش و آن چهره دنیناخودآگاه از د

شدیوجودم و قلبم ماالمال از عشق م . 

آنجا مانده  روقتیوتا د میمامان بود یخانه شبید

مان را به کل به خانه طیمح بای، وجود شاد شک میبود

 دهیبود، آنقدر از دستش خند دهیکشفان  یطیطرف مح

میرا گرفته بود مانیکه از دل درد دلها میبود ... 

الزم بود ، آنقدر دم  یلیخ مانیتفرج  روح ،برا نیا

سوغات آورده  میکه برا یخوابکه لباس دیگوشم پرس

 دشینه ، که آخر کار با نگاهم تهد ای امدهیرا پوش

 بردیه در نمجان سالم ب دیایکه اگر طرفم ب کردمیم

شدیو او غرق خنده م ... 



 

 شبید الیهال از فکر و خ یاز تو میگوش یصدا

از خواب بپرد  انیشا نکهیو قبل از ا دیکش رونمیب

 یآمدم و به طرف صدا نییتخت پا یآرام از رو

راه کج کردم یگوش . 

بود ، تماس را وصل کردم و آرام  نیخط نسر پشت

 .سالم کردم

با سوالش آمد جوابش  

؟یزنیحرف م واشیسالم ...چرا  -  

بشه داریب ترسمیخوابه م انیشا - ! 

بود گوشم را کر کند کینزد نینسر غیج  

 یرفت یزود نیشوهر هالک به ا ی.... ملکایوا -

! خدا !...از دست تو یچسبوند انیخودت رو به شا

! اگه به دست  هیزیخوب چ رتمیغ کمیچکار کنم ؟ 

یایمن ب  .... 

دمیمالش دادم و با صورت درهم نال یرا کم گوشم  



اتنکره یبا اون صدا یکوفت ! َکَرم کرد - ! 

به  یبده چه گند حیحرف رو عوض نکن ! توض -

؟یزد تیزندگ  

ام گرفتخنده اشیطلبکار نیا از  

! معلومه که  دیتا کور شود هر آنکس که نتواند د -

 نی...همچ ارهیاز دستم درش ن یکیبهش  چسبمیم

از راه برسه  یکی دمیز دست نمرو ا ییهلو

 !صاحبش بشه

 کردمیوقت فکر نم چیه یعنیملکا !  یوا یوا -

یسر و دست بشکن ینجوریا یساالر یبرا  ! 

را تا در اتاق خواب کش آوردم ، دل و قلبم  نگاهم

 یجنبه شیاصل حرفها دانمیبشر بود ، نم نیوصل ا

 یبشر رو نیمن بدون ا یول یجد ایداشت  یشوخ

شد به  یسکوتم که طوالن دم،یدیرا نم یبختخوش

 حرف آمد



فکر آقاتون غرق  یتو ای دیهست یخانم ساالر یه -

دیشد ... 

تکان دادم به  یهق زدن در آورد ، سر یصدا و

 طرز حرف زدنش

زنگ  یچ یبرا نمیمتلک نپرون ، بنال بب نقدریا -

؟یزد  

دیکش یشینما یآه  

بت کرده بودم .... تو دانشگاه صحلمونیبا اون فام -

درس و  گهیانگار د یثبت نام ....ول می، امروز بر

... برم بهش بگم کنسل شد  ادیدانشگاه به کارت نم

 ....و

دمیحرفش پر وسط  

درسم  خوامیواسه خودت ، م یگیمیچ نینه نسر -

؟ امیب دیبا یرو تموم کنم ! ک  

در کالمش رسوخ کرده بود تعجب  

؟یریمدرکت رو بگ یخوایم یواقع یعنیواقعا ؟  -  



امیب یقرار گذاشت ی، بگو ک نیآره به جان نسر -  

مکث کرد و گفت یکم  

؟یدم دانشگاه باش یتونیم گهیدو ساعت د -  

به ساعت انداختم ینگاه  

و صبحانه بخورم راه افتادم یچا کیآره حتما !  -  

منتظر  شهیکه هم یاتوبوس ستگاهیباشه پس دم ا -

ها ینکن ری، دمنتظرتم  یموندیداداشت م ... 

یباشه ،چشم ، فعال، با -  

تماس را قطع کردم و  

 

نگاهش را  ینیشده بودم که سنگ رهیخ میبخار چا به

،  میحس کردم ، سر که بلند کردم ، چشم در چشم شد

صورتم شده بود ، لبخند زدم یرهیخ  

زمیبر یبرات چا نی؟ بش یشد داریب یک -  



آلود پشت ابخو یو با چشمها دیکش شیبه موها دست

نشست زیم  

؟ یداریب یتو از ک -  

ختمیر یچا شیبرا یوانیل یتو  

شهیم یساعت مین -  ! 

کرد ریتنم گ ینگاهش به مانتو   

؟ یبر یخوایم ییجا -  

گذاشتم زیم یرو شیرا روبرو یچا  

دانشگاه ثبت نام کنم دیترم جد یبرا رمیآره م -  

را باال داد شیابروها  

من یگل یاهالله مواقعا ؟ بارک - .. 

و ادامه داد دیرا جلو کش شیچا  

امیمنم همراهت م یصبر کن کمی -  



 یدر واد انیبود که شا نیبهتر از ا زیچ چه

کند ، من و  امیهمراه یدوست داشتن یهاخاطره

میگرفتیاو رنگ م یهادانشگاه با خاطره . 

اتوبوس مزبور نشسته  ستگاهیا یتو انیو شا من

موج خاطرات یور توو غوطه میبود ... 

رو گرفتم  نیام یقهی میبود جانیهم کیآخ ...نزد -

بود ناکارش کنم کینزد  

 یادا میصدا از خنده کش آمد و با کلفت کردن میلبها

را در آوردم نیحرف زدن ام  

به خواهرم فکر نکن  گهیاونم بهت گفت ژوگول د -

یدی، فهم  ! 

بلند و صدادار ، آنچنان که سرش به  دیخند انیشا

 عقب خم برداشت ، 

...اگه اول اون عاشق خواهرم شده بود  یلعنت -

ارمیسرش ب ییچه بال دونستمیم  

ه داشتمشضعف رفت ، چقدر خوب ک شیبرا دلم ... 



همانطور که ممتد  نیریش یبا حسرت روزها 

بودم گفتم اشرهیخ  

یباز بهم زنگ زد نیشبش هم واسه اول -  .... 

شد و من  خیصورتم م یتو شیمشک یبا دوگو او

خاطرات کردم دیچشم بستم وتجد  

 ی! گفت یگل یماه یبار بهم گفت نیاول یو برا -

و من دلم قنج رفت یدلواپسم ... 

قصد آزارم را  یصورتش پر از لبخند بود ولهم  او

 داشت

من  یکه با دوتا کلمه دونستمی! اگه م ایحیدختر ب -

 یخونه ذاشتمی...مرمتیبگ اومدمینم رهیدلت قنج م

یبابات بترش  ! 

را به زور غنچه  شدیرا که از خنده جمع نم میلبها

سفتش کردم یبازو یحواله یکردم و مشت  

جنبهیخواد، بهم دلت ب یلیخ -  ! 

عشق درچشمانم حل شد با  



هم دلم  یلیقوربونت ....بشم .....معلومه که خ -

دق  یگل یماهیمن ب ی، اصال اگه تو نبود خوادیم

که کردمیم ! 

 خدانکنه -

خاطرات گم شده  یهاکوچهپسکه در کوچه همانطور

کرد میصدا یکس میبود  

 ! ملکا -

را جمع  مانیهابود ، لبخند نی، نسر سربرگرداندم

، سالم ما همانا و نگاه  میو از جا برخاست میکرد

مانده بود همانا و بعد  انیشا یکه رو نینسر ب  یعج

 با بهت لب زدنش

ی....ها یاوه...مستر ساالر - ! 

 یترها روقبل انیدستش را همانگونه که شا و

 ی، رو گذاشتیبه عالمت خدانگهدار م یشانیپ

نهاد یشانیپ  



 یدوخت و لبخند محجوب نیرا به زم نگاهش انیشا

 زد

 نی...انگار شما از من فقط هم نیسالم خانم نسر -

مونده ادتونیرو  یخداحافظ یاشاره  ! 

 یدر هم گره خورد و رو نیمن و نسر دست

کاشتم یااش بوسهگونه  . 

لب جنباند دارشید بیبا همان حالت عج نینسر   

شناختمتونیکه نم دمتونیدیوالله.... اگه تنها م - ! 

شد دهیکش نیبه صورت نسر انیپرسان من و شا نگاه  

عوض شده ؟ انیشا نقدریا یعنیچرا ؟  -   

تکان داد دییرا با سرعت به تا سرش  

از اون  یساالر یآقا یافهیآره...آره...باور کن ، ق -

کرده ، االن واقعا  رییتغ یلیسال آخر خ یدانشجو

انیمرد زندگ کی هیشب ! 

دوخت  نیه لبخند زد و نگاهش را به زمدوبار انیشا

قد وقامتش شدم یرهیخ زیبرانگنیو من تحس . 



استخوان ترکانده  انیانگار شا گفتیراست م نینسر

 یبود و صورتش رنگ تجربه گرفته بود ، ما هم برا

را پشت سر گذاشته  یدردناک یهایخودمان سخت

میبود .... 

 با ییسال آشنا شد تا به ییبایز یکردن بهانه نامثبت

،  انینقب بزنم ، شا نشیریبا خاطرات تلخ و ش انیشا

 انسیچشمم س یآن سالها جلو نیو ام بای، فر نیآبت

کردن یرا دوباره باز شیپ یسالها لمیف ... 

داشت گذشت روزگار ینییباال و پا چه ... 

از  بایگفته بود که خاله فر یمامان پنهان شبید نیهم

، خاله قد  گفتی، مامان مخواسته  تیمان حاللهمه

 دمیرا پرس لشیدل یشده ، وقت دهیو تک ریعمر پ کی

 یمامان آرام کنار صورتم پچ زد ، از غم دور

که رفته  یدر آن کشور نیو آبت بایدخترش... فر

 بایفر  ای، گو دارنشدند وحق مالقات ن یبودند زندان

و  کردنیپخش م یآنجا موادمخدر صنعت نیو آبت

کرده بوده بر  هیکه از آنها مواد ته یناز کسا یکی



 نیو آبت ردیمیآنها م یاز داروها تیاثر مسموم

اند و حق مالقات هم به حبس ابد محکوم شده بایوفر

 ....ندارند

روش مجازات  نیبه حالشان سوخت ، به بدتر دلم

 یشدند ، اسارت ، آن هم درغربت به اضافه

 ی، حتالمالقات بودن ....وحشتناک است ممنوع

چه برسد به تجربه  کشدیتصورش آدم را م

 ...کردنش

کردم که خدا ببخشدشان ، من از  شانیدعا همانجا

 !حق خودم گذشتم

تر بود ، راحت می، برا کردمیکپ مسنگ  اگر

شده بودم یدکتر مراد یصورت ونگاه فرار یرهیخ . 

قاتل روح و  زدیم رونیکه از دهانش ب ییحرفها 

 جانم شده بود

انجام درمان  یبرا رکردنتونید نی، ا یساالر یآقا -

قسمت روده  کیکنه و  یشرویباعث شده که غده پ

 یدارو و پرتو برا درمان با گهیرو اشغال کنه .....د



و  دیعمل بش دینداره ، فقط با یادهیحال شما فا

نکرده  یزود انجام بشه تا خدا دیهم با یلیعملتون خ

 نی.....از نظر من هم هنکن ریرو درگ یاگهیعضو د

رهیامروز هم د  ..... 

 یباق یزیچ یقو ی، از ملکا اومدینفسم باال نم گهید

د و نفسم دوست کرده بو خینمونده بود ، دستهام 

 ....نداشت دمش به بازدم برسه

که لقبم بود ، از آب جدا  یگل یمثل همون ماه فقط

، تکان  ارادهیب یهام با تقال ولافتاده بودم و لب

 میهاهیوارد ر ژنیاکس یاذره دیتا شا خوردندیم

 .بشوند

و از اتاق  زمیتالشم فقط توانستم از جا برخ نیآخر با

 کیبه  میو چشمها خوردمیلو مخارج شوم ، تلو ت

را در اتاق جا  انیقفل شده بود، شا یفرض ینقطه

دکترش اشک  یجلو خواستمیگذاشته بودم ، نم

زمیبر ... 



و  دمیرا کش میتا وسط سالن پاها واریبه د دست

که راه تنفسم را بند آورده بودند را به  ییهابغض

دمیزور بلع . 

ودآمد ، هراسان دنبالم آمده ب شیصدا  

 !ملکا ! ملکا -

، من طاقت نداشتم ستادمیاینم . 

، چشمان ماتش وقف نگاه تارم شد و  دیرس میروبرو

کرد، دو دست  یاز چپ و راست نگاهم را وارس

سردش صورت  سردتر  مرا قاب گرفت و اشک من 

دستانش تکان  انی، آرام سرم را م ختیر مهابایب

دکریم سیو اشکم تمام صورتم را خ دادمیم . 

نامم را صدا زد طاقتیب  

 ! ملکا ! ملکا ! ملکا -

شدیبا سماجت از نگاهم کنده نم اشیمشک یگو دو  



 خوامی! نم گمیم یچ نیگوش کن به حرفهام ! بب -

! مامانت  کنهیبفهمه دق م بایبفهمه ! شک چکسیه

نفهمه نینفهمه ! بابات نفهمه ! ام  ! 

لبم توازن درد و مقدار توان ق نیا یو اندازه من

درد قاصر بودم نیاز حمل ا یینداشت ، من تنها . 

و دم  سریغول ب نیتنه به نبرد ا کی دیبا چرا

رفتمیم . 

، خسته و شکسته دمینال .... 

 یکیبه  دی.....تو....نم.....بای....نم تونمینم -

حرف بزنم یکیبا  دیبگم....با ... 

ب و قدرت قل زیدرد از سا نی.....استهیداره وام قلبم

شترهیمن ب  .... 

دیحرفم دو انیم دستپاچه  

 زمیبه خودم بگو ...سرتاپا گوشم لب باز کن عز -

اش رو به خودم بگوهمه ... 

خودم درد دلت رو سفره کن یقلبت برا قوربون ...  



جا  کی، درد و درمانم  کردمیاز که به که م تیشکا

نبود ریپذامکان اشهیجمع شده بود....نه !نظر  ... 

نگاهش کردم....هق زدم و دوباره فوران  دیناام

 ...اشک پشت اشک

را پاک کرد گرمانیطغ یهااشک شیکف دستها با  

اشکات  نی....ازیاشک نر ینجوریفدات بشم ، ا -

زی، اشک نر کشهیمنو م .... 

ام خفه بسته یلبها نیهقم را بهق یبستم و صدا چشم

 کردم

من از  دم،یترسی، من از عاقبت عملش م دمیترسیم

که  یاندهی، من از آ دمیترسیبدون او م یایدن

....مندمیترسیچه خواهد شد م دانستمینم .... 

پرت کردم اشنهیس یسرم را تو مستاصل  

 جاچی، قول بده بدون من ه یذاریقول بده تنهام نم -

تو رو از من  تونهینم یچی.....قول بده ه یرینم

یلعنت یاون غده یجدا کنه ...حت .... 



هنگام دم و  امهیاز قلبم تا ر یو رگ سوختیم قلبم

، حاال درون دژ آغوشش بلند  سوختیم نیبازدم آتش

دمیلرزیو م زدمیهق م . 

اش گوشم و زمزمه دیاش دورم تنکرده خی یهادست

 را کر کرد

حال  نیا نکهیا! من واسه یکنیچکار م یدار نیبب -

 یکن ینجوریم....ملکا اطالقت داد نمیو روزت رو نب

ها زنمیعمل و مداوا و درد و کوفت رو م دیق  ! 

دیمن کم نشد و او داد کش هیگر  

تو قبل سرطان  ید  المروت تمومش کن !  اشکا -

....تمومش کن اون اشکاتو کشهیمنو م .... 

نفس نفس زدنش  یتنم را لرزاند و صدا دادش

کرد،  ارمیهوش  

؟ کردمیچکار م داشتم   

شده بودم خودیود بخ از  ! 

بردیداشت مرا با خود م درد ! 



 ایلب ذکر  ریو ز دمیدر دم خفه شد و لب گز امهیگر

 .امام رضا گرفتم

امام رضا به دادم برس ای ... 

گرفت  شیدستها انیرا م میدلم آرام شد ، بازوها یکم

صورتم زل زد ،  یکرد و تو میجدا اشنهیو از س

فقط نگاهم کرد و  شد ، رهیفقط زل زد ، فقط خ

همانطور مسکوت ماند و بعد دست دور  یقیدقا

 هیام انداخت و کمک حالم شد تا از آن سالن  کرشانه

میدور شو . 

صبح ،  ی، تمام شب تا دم دما میدیخانه که رس به

سرد وسخت ،  یهاکیسرام یدرون آشپزخانه ، رو

را  رمقمانیب یو پاها میداد هی، تک یورود وار  یبه د

میرها کرد حسیب نیزم یدراز شده ، رو  ..... 

کرده بود ، انگار  خیبودم که همانجا  ختهیر یدوچا

ه بود که خواب اصحاب کهف از سرگذشتشان رد شد

مانده بودند نیزم یهمانطور مات رو .... 



و نه  دیلب باز کرده بود که بگو یکالم انیشا نه

 ...من

 آسالیس یدو مسخ شده با دوچشم که بعد از باران هر

 نی، و درا میشده بود به روبرو زل زده بود ریکو

ساعت   محل  یب یهابستگان تنها عقربهمحفل  لب

 یتو یرا چون پتک کشیت کیت یصدا وار،ید یرو

کوباندیسرمان م .... 

، من از گذر زمان دلهره  افتادیازکار م کاش

د؟یفهمی، پس چرا ساعت نم گرفتمیم  

 یانگار به سکوت مهروموم شده بودول مانیهالب

 ! بدبختانه فکرمان نه

صبح آنقدر فکر کرده بودم که مغزم درد  تا

کردیم ... 

 کیدرددل کنم و  شیکه برا خواستیرا م یکی دلم

که محکوم به سکوت  فیح یول زمیاشک بر ریدل س

 ...بودم



 

،  دیچیفضا پ یمسجد که تو یهااذان مناره یصدا

گفت و  یاعلیرساند و  انیرا به پا یزدگزل انیشا

بود ،  دهیبه حرکاتش چسب هیبلند شد ، نگاهم مثل سا  

راه رفت  گریراه رفت ، نگاهم کرد ، دوقدم د دوقدم

 دیرا کش اشرهی، دستگ دیآشپزخانه رس یبه پنجره ،

زمستان به داخل هجوم  یو بازش کرد، سوز سرما

 یقیمن راه باز کرد و او نفس عم یهیآورد و تا ر

رفت ، با  نگیس ی، دوباره نگاهم کردو پا دیکش

 یسرد یرو نجاو آرامش وضو گرفت و هما نهیتمان

 یبا صدانگاهم  بیتعق یآشپزخانه ، روبرو نیزم

 مردانه و بلندش قامت بست

 ...الله اکبر -

از جا برخاستم ،  د،یکش رونمیاز بهت ب شیصدا

حرکت  نگیرا باعجله به طرف س امدهیخشک یپاها

جانمازم  نیدادم ، وضو گرفتم و چادرم را از ب



باربه مرد  نیاول یبرداشتم و دور سرم بستم و برا

اقتدا کردم میروبرو  

....الله  کنمیح به همسرم اقتدا مدورکعت نماز صب -

 ....اکبر

، نشستم و برخاستم ، او  ستادمیاز َمرَدم ، ا تیتبع به

، او سالم داد و  ختمیذکر قنوت گفت و من اشک ر

 .من سالم دادم

هنوز درد  یتر بودم ولکه تمام شد ، آرام نمازمان

کردیم ینیدلم سنگ یرو انیشا یغده . 

را به اوج دوختم ، گردن کج باال بردم و نگاهم  دست

دمیکردم و با تضرع نال  

ضیاللهم اشفع کل مر - ... 

بودبه  دهیکه نم اشک درونش جوش ییبا چشمها انیشا

و پر حسرت ، مهربان و  قیطرفم برگشت ، عم

لب زمزمه کرد ریدردناک نگاهم کرد و ز  

نیآم یاله - .... 



 یتازه دمم را رو یزده بود که دو استکان چا دهیسپ

اشمهیضم یگذاشتم به همراه لبخند زیم .... 

باشد نیریتا حد امکان ش کردمیم یکه سع یلبخند . 

پر از حرف و  یو نگاه کردیفقط نگاهم م انیشا

داغ ی! نگاه ثیحد  !  

من  یاحتمال یهاالعملکه دنبال عکس ینگاه

گشتیم   

گرفته بودم از درد  میتصم نکهیغافل بود از ا یول 

 یبودن رو یدم نزنم و ماسک قودرون وجودم 

 ....صورتم وصل کنم

آشپزخانه گذاشتم و به سمت  یها را تو یو چا انیشا

عمل الزم بود رفتم یکه برا یمدارک  . 

درونش  امهیرا که پول مهر امیکارت بانک اول

بود و  ینیبود را برداشتم ، عمل سنگ شدهختهیر

 یو تو،  میکردیپرداخت م دیبا یادیمتقابال وجه ز



دلم از خدا تشکر کردم که حداقل پول عمل را 

میداشت . 

و شناسنامه و هرچه که به نظرم  یپزشک یپرونده

کردنش الزم است را درون  یبستر یبرا دیرسیم

دمیو آرام آرام لباس پوش ختمیر فمیک . 

هنوز آنجا نشسته بود  انیآشپزخانه که برگشتم شا به

رفتار من  دوباره نگاهش وصل دنمیو به محض د

 .شد

را مزه مزه کردم مینشستم و چا شیروبرو  

مارستانیب میزودتر حاضر شو بر -  ... 

 !ملکا -

عمل یبرا رهیامروزم د یدکتر گفت حت - ... 

 ! ملکا -

کنن تیتا بستر میریتوکل به خدا م - ... 

دیداد کش ندفعهیا  



 !!!ملکا -

هم صدا باال بردم من  

از تنها  خوامیا ! مملکا ملکا ملک ی؟ ه یگیم یچ -

!  یمخالفت کن یمحافظت کنم ، حق ندار امییدارا

!...  یدرمانت رو عقب بنداز یپرسه یحق ندار

ی...حق ندارمیبذار رهیتو گ یحق ندار ..... 

اشاره باال بردم انگشت  

حرفم حرف  یاگه رو انیخدا شا یبه خداوند -

 یباال و تمام ماجرا رو برا رمیاالن م نیهم یبزن

خواهرت از پست  دی! شا رهیرو دا زمیریم بایشک

ادیبرب  

بلند کلمات را ادا کرده  ینفس و با صدا کی آنقدر

به سوزش افتاده بود واز نفس  میگلو گریبودم که د

شدیم نییبا ضرب باال و پا امنهیس ینفس ، قفسه ... 

حرکت  کیبلند شد و به طرفم آمد ، در  شیجا از

حال خرابم  یمتوجه د،یآغوشش کش یسرم را تو

  شده بود



خودت رو  ی....داریکنیبا خودت چکار م یدار -

من دارم  یول ینیبی....خودت رو نم یبریم نیاز ب

آروم  ری....آروم بگنمیبیآب شدنت رو با چشمام م

 ....!جون

دمیبستم و آرام نفس کش چشم  

و  تیکه قبول کردم برگردم تو زندگ یاز روز -

رو به گند بکشم تیزندگ .... 

وسط  یجدا کردم و با تند راهنشیرا از پ سرم

دمیحرفش پر  

بفهم نوی! ا انیشا یدیمنو به گند نکش ی  تو زندگ -  ! 

.... 

 میمظلومش دلم را به رحم آورد ، صدا صورت

 نرمتر شد

سوختن من واسه دست دست کردنته ! واسه  -

 یکنیکه فکر دل منو نم نیبودنت ! واسه ا الیخیب

! واسه یبست تیو روزشمار معکوس به زندگ  .... 



گذاشت میلبها یرا رو دستش  

گوش  یبگ ینکن ! هر چ یخودخور نقدریا -

...فقط بخند  دمیانجام م یگ...هر کار ب کنمیم

 !....فقط نرو تو لک ...فقط مثل شمع آب نشو

دیآغوشش کش یسرم رو تو دوباره  

ملکا ! من با تو حالم خوب  یتو درمون دردم -

 یندازیکه به جونم م یعذاب وجدان نیا یول شهیم

 یبه پا یتو مجبور شد نکهی! من از ا کشهیمنو م

....بهم رحم کن وزهسیوجدانم م یمن بسوز یضیمر

جوش منو نزن تا منم آروم  نقدری....ا یگل یماه

 ....بشم

بسته بودم ، آغوشش چقدر آرامش داشت مثل  چشم

خواب  میبودم ، پلکها... ، خستهامیکودگ یگهواره

 دنیکار داشتم مجال خواب یلیخ یول کردیطلب م

 ....نداشتم

 ینشست ، دوباره دستها میموها یکه رو اشبوسه

دعا بلند شد یدلم رو به قبله  



عطا کن شیهابه لب یادیز یهانفس ایخدا .... 

را  انیشا یاروژانس دیکه آمد تا ما را د دکترش

تازه کار من شروع شده بود ،  یکرد ول یبستر

را  ماریب یهااصال فکر احوال همراه هامارستانیب

 نیااتاق به آن اتاق و از  نی، آنقدر از ا کردندینم

طاول زده  میطبقه به آن طبقه رفته بودم که کف پاها

که  یکسان ی، دلم برا ودبود ، تازه من پولم آماده ب

تخت خوابانده بودند  یرا رو ضشانیبدون پول مر

 ....کباب بود

تا پرونده و دکتر و اتاق  دیساعت طول کش چهار

 .... عملش آماده شد

 میگلوبغض کنج  شیفراموشم شد به جا امیخستگ

 ...چنبره زد

یماریبه هرچه ب لعنت .... 

سبز به تنش  یهاتخت خوابانده بودنش و لباس یرو

،  آمدیاصال نم اشیکرده بودند که به صورت گندم



 نقدریا شیبود که رنگ و رو دهیهم رنگش پر دیشا

کرده بود دایتضاد با رنگ لباسش پ . 

مرد  کیلبخند پر درد که فقط  کی،  زدیم لبخند

بخندد نگونهیا تواندیم  

و عذاب یاز درد و شرمندگ پر ... 

دمیام را تا کنار تخت روانش کشخسته یهاقدم .... 

اعصابم خط  یرو شیو صدا شدیم چیمدام پ یدکتر

انداختیم ... 

دستم گرفتم و او دستم را فشرد،  یرا تو دستش

 یایشد و از دن قیبه خونم تزر یاالعادهفوق یانرژ

فقط من  نیزم یکره یشدم انگار روجدا  رونیب

انیمانده بودم و شا  ! 

مونه و که تو شناسنامه یاون ُمهر یملکا برا -

میهنوز پاکش نکرد .... 

پرحسرتم تک تک اندام صورتش را مسح کرد نگاه  

نوشتم تنامهیوص کی -  



شستم یحرفش رابا شوخ زخم  

، تو که  یسینویم تنامهیتند تند وص نقدریا یتو ک -

دمیمن ند ینوشت یک یکنار من بود همش  

عشق نگاهم کرد و ادامه داد با  

 نیاگه از ا یاموالم یو مالک همه ینوشتم تو زنم -

 ....اتاق عمل زنده نرنگشتم

دمییهم سا یپر شد و با حرص دندان رو چشمانم  

اتاق زنده  نیاز ا یخوایم یک یبا اجازه -

و رو ت ی؟ مگه دست خودته ! من تا وقت یبرنگرد

 جاچیه رونیب یاتاق اومد نیکه سالم از ا نمینب

حواست رو جمع کن اگه سالم  انی... شا رمینم

اتاق عمل  نیدم در هم امتیق امیتا ق یاین رونیب

کنمیاتراق م ... 

انیشا  .... 

وا کردو باعشق لب دیحرفم پر وسط  

 ...جانم -



 اتیب میوقت برا چیمات جانم گفتنش که ه یالحظه

ام را فراموش کردم و به جمله ی، ماندم و باق دشینم

شیجا  

جانم !  یتا بعداز عمل بهم بگ  مونمیمنتظرت م -

! آرام  یگل ی....باشه ؟ برگرد و بهم بگو جانم ! ماه

جان ! نه اصال بگو سرتق و سربه هوا ....باشه 

زمیعز  

شد و آسمان نگاهش عطر نم  عیتلخش وس لبخند

را تکان داد رنگشیب یگرفت ، پلک زد و لبها  

یگل یچشم ماه -  

رفع نشد ،  امی، دلتنگ دمیشدم و دستش را بوس خم

 میکردم و لبها کیخودم را به طرف سرش نزد یکم

کرده  انیطغ میچسباندم ، اشکها اشیشانیرا به پ

 ....بودند ، پشت پلک حبسشان کردم

،  انمیشا کنمیزود برگرد، زود زود ! خواهش م -

االن دلتنگتم نیمن از هم ! 



 یتر از قبل ، حد دلتنگدستم را فشرد ، محکم دوباره

 زیاو هم آمپر ترکانده بود ، نگاهش کردم ، چشم ر

ختینگاهش ر یکرد و التماس تو  

 ....برام دعا کن -

 دهیتختش توسط دوپرستار به طرف اتاق عمل کش و

ختیشد و نگاهمان در هم آم  . 

فشردم و آرام سر انگشتانم  میلبها یدستم را رو کف

از راه دور  یابوسه یمعن دیرا به طرفش گرفتم ، شا

هم دست بر دهان زدم تا بغض نافرمان  دی، شا دادیم

ه کنمرا خف ..... 

که به جلو و عقب درحرکت بودند گم  یدرها پشت

لب با خودم تکرار کردم ریشد و ز  

، به  نمیزتریعز یمن یدعاها تو همه -

برگرد شمیبازم پ دمیقسمت م یپرستیمیهرچ  

شد انگار از خلوت با  دیاز نظرم ناپد نکهیهم و

کردن  چیپ یاخراج شدم که دوباره صدا انیشا



مبهم پر  یارا همهمه طیو مح دیچیضا پف یتو یدکتر

 ....کرد

 یداخل آرنجم را رو د،یمن چک فرمانیاشکم ب 

و  دمیرا به داخل دهانم کش میچشمانم فشار دادم ، لبها

و هق زدم دمیهوار کش صدایب . 

 یبود ، دستم را از روبرو ستادهیانگار کنارم ا یکس

 .چشمان پرخونم برداشتم و نگاهم را باال آوردم

کردیبود که پر غصه نگاهم م دکترش  

تو  دیبا یادیداره ! زمان ز شیدر پ یعمل سخت -

! نگران نشو! براش دعا کن !  میاتاق عمل باش

....  خورهیبه درد ما و اون م یلیدعاهات خ

 نی، چون به ا یخونه و برگرد یبر یتونیم

شهیعملش تموم نم هایزود .... 

 

از مقابلم رد شد و او بودم که  یدکتر مراد یرهیخ

 .هم پشت در اتاق گم شد



 

کمکمان کن ایخدا  .... 

یخالیبود ، خال یخال دلم ... 

در  گریو هزاران حس د ی، دلهره ، دلواپس ترس

بودند و سر رفته بودند .... ظرف دلم به جوش آمده

هستم یاز هر حس یته کردمیاحساس م  

ر شده بود ادیهم احساسم از درد ز دیشا س  ... 

و نه  شدیم رینه اشکم سراز گرید ی...ول دانمینم

و نه کردیم انیبغضم عص .... 

را  نداشت ، تنها  ییزبانم قدرت خواندن دعا یحت

بود که دوخته شده بود به  میعضو منتظر بدنم چشمها

ل گرفته بودند که ه یدر اتاق  چیکه انگار درش را گ 

کردیاز آن عبور نم یبشر یبن .... 

شده بود که کمر  احساسم  ادیآنقدر ز امیینهات ی  نیسنگ

 ...را خورد کرده بود



زنده بود  انیهمراهم بود ، کاش مادر شا یکس کاش

و دعا  میختیریبا هم اشک م امیدلدار یو برا

میکردیم ... 

 ارمیبود ، کاش در غصه خوردن  یخال شیجا چقدر

غصه خوردن داشت مرا  از پا در  ییتنها نیا شدیم

وردآیم ... 

 یبرخاست ، به پاها امیاذان که از گوش یصدا

 یدادم تا به سمت نمازخانه یحرکت قوتمیب

بروم مارستانیب . 

 ییبود که پر بود از آدمها نیا مارستانیب یخوب تنها

شان به درد همه شیو کم و ب دندیفهمیکه دردت را م

 ....هم مبتال بودند

 یه بودم ولنشست مارستانیب ینمازخانه نیزم یرو

و نمازم را قامت  ستمیکه با کردینم میاری میپاها

 ...ببندم

 میبه پاها رویتا ن شدیحالم نمهم دلم کمک دیشا

 ....برسد



دل شکسته  یول کندیبودم دست شکسته کار م دهیشن

 ! نه

که  یطیبودم ، دورتا دور مح شیحاال خودم مبتال و

نماز  یانشسته بودم را با نگاه  کاوش کردم ، عده

 شیسر به سجده گذاشته بودند و پ یاعده خواندند،یم

و  کردندیبود ناله م نیدرگاه او که مهربانتر

 یاو عده کردندیرا م مارانشانیب یدرخواست شفا

 یهیبق یو برا وارید بهو ناله سر  هیهم خسته از گر

گرفتندیم یراه انرژ .... 

اندم و با دله کردم و نمازم را خو کیدل  باالخره

 هیکه رو به آسمان بلند بلند گر یبلند زن یصدا

نگاهم به طرفش برگشت زدیو زار م کردیم   

به حرفت نکردم ،  وقتچیه دونمیخداجون م - .... 

دیکش داد  

نکردم  یکه گفت ییکارا وقتچیه دونمیخدا!....م -

، یستیتو که مثل من ن یول .... 



بود و  تمام صورتش را فراگرفته شیهااشک

و ناله کرده بود خش افتاده بود هیاز پس گر شیصدا  

رو  نمی! خدا ! خدا ! مع یمی... تو رحیتو مهربون -

...خداجونمهیهمه زندگ نمیشفا بده خداجون...مع  ..... 

به  یامانش نداد و زن  مسن گرید هیهق هق گر و

را گرفت شیبازو ریکنارش آمد و ز  

دست من سپرده تورو  نیجان پاشو ....مع یهان -

....من جواب پسرم  ی....پاشو تو که خودت رو کشت

بدم یرو چ  

را در آغوش گرفتند و زار زدند گریهمد و .... 

هم  دندیدیصحنه را م نیکه ا یمن و کسان یهااشک

شده بود ریسراز  .... 

که  دمیدر اتاق عمل رس یکیسستم به نزد یهاباقدم

مستاصل و  انیدر اتاق شا یجلو ی، زن و مرد دمید

و با  ستادمی، ا روندیو قدم رو م اندستادهیدرمانده ا

 هیتک واریآن آقا که به د یافهیدقت نگاهشان کردم ، ق



آن خانم  یبه نظرم آشنا بود و چهره یلیکرده بود خ

دمیدیقرار بود را نمیب یلیرا که خ  . 

زن به طرف  کردمینگاهشان م رهیکه خ همانطور

زد و به طرفم  یلبخند محو دنمید من برگشت و با

رنگ بود  یاروزهیف حیتسب کیانگشتانش  نیآمد ، ب

 یهاشهیوصل ر بایز یلیو خ فیانگشتر ظر کیکه 

بود حشیتسب ... 

ام را با حظ نگاه کرد هرچند به رخم شد و چهره رخ

نشسته بود ینیغم  سنگ کی شیته چشمها . 

ملکا جانم ؟ یخوب -  

از تعجب گشاد شد و با هزار سوال نگاهش  چشمانم

دانستیکردم ، اسم مرا از کجا م  

انتخاب  یا! پسرم چه عروس برازندهیساالر نیبب -

 ! کرده



که حاال با  یبه طرف مرد یپر از گنگ رمیمتح نگاه

؛  کردیام مکش آمده از خنده نظاره یهالب

 ...برگشت

آشنا بود میبرا اشافهیق چقدر ! 

 

همان دور گفت از  

بابا ؟ یخوب -  

اشتباه  یگریمن با خود گفتم حتما مرا با کس  د و

اندگرفته  !  

 یاند.....ولفوت شده شیکه سالها پ انیمادر شا پدرو

 یخانم اسم مرا صدا کرد! و شوهرش را ساالرآن 

 !خطاب کرد

اوضاع  نیبود که در ا یمجهول یچه معادله نیا 

ام داشت را گرفته بود؟  مغز خسته امقهیخرابم 

 ایآغوش زن فشرده شدم ، نه خدا نیکه ب دیترکیم

 انی، عطر تنش همزاد عطر تن  شا ستین یباورکردن



 یوال بودم ولاست....هر چند پر از بهت و س

سکون  یکمعطر  آشنا  نیناآرام تنم از ا یهاسلول

 ...گرفتند

 یبعد مرااز خود جدا کرد و تمام اجزا یالحظه

صورتم را رصد کرد و چشمان خوشرنگش مرطوب 

 شد

که  ی....منم از روز ییتنها یکنیچرا فکر م -

تو دارم  یدرد داره پا به پا انمیشا دمیفهم

آرامش از ما  گهیما رو ، د نی...دخترم ببسوزمیم

هیفرار .... 

ن گفتم با ن و م  م   

دیمگه... شما ....تو زلزله ....فوت نکرده بود -  

بود را از آن  حشیکه وصل تسب یانگشتر دویخند

گرفت و بعد  دشیمقابل د یاجدا کرد و چند لحظه

دستش گرفت و انگشتر را به انگشتم  انیدست مرا م

 فرو برد



 انیچرا شا دونمیو گذاشته بودم ، نمت یبرا نویا -

رفته بدش به تو ادشی  ... 

انگشتر چشم دوخته بودم که آن مرد ساکت هم  به

آمد کمینزد  

ادیچقدر به دستت م - ... 

 هیشب دمیتا نگاه مهربانش باال رفت ، حاال فهم نگاهم

باالتر بود ،  یدر سن انیشا یمرد فتوکپ نیکه بود ، ا

و لبخند قشنگش و  شیهاطرح چشمانش ، حالت مو

 .... لحن صحبت کردنش

بودن یزوج دوست داشتن نیچقدر ا ایخدا یوا  

سال  انیکه سال یباور کرد زن و مرد شدیم چطور

اند اکنون پشت در اتاق رخت بربسته ایدن نیاست از ا

 ....عمل پسرشان حاضر باشند

بود نیریحس بودنشان ش چقدر ... 

 



من وسط نمازخانه  ، میباعث شد چشم بگشا ییصدا

نبود شیب یاتفاقات خواب نیخوابم برده بود و تمام ا  ! 

مات و گنگ به اطرافم زل زدم و بعد از جا  یالحظه

 .برخاستم

خواب دلم را آرام کرده بود ،  نیشده بودم ،  ا آرام

،  کردندیم امیتنها نبودم مادرو پدرشوهرم همراه

هول از  فرستادم و با یروحشان صلوات یشاد یبرا

جا کنده شدم ، چطور با آنهمه استرس خوابم برده 

تمام شده باشد انیبود ، نکند عمل شا ... 

از جا  یمنگ یو کم میدست و پاها یحس  خرفت با

 واریدست به د یبرخاستم ، نامتعادل بودم ول

 یهاو اتاق عمل قدم رونینمازخانه به طرف ب

سرهمم را با عجله برداشتمپشت .... 

هم  ینبود ، کس یخبر چیه دمیاق عملش رسات کنار

من حضورشان  یول دیکشیدر انتظارش را نمپشت

کردمیرا احساس م . 



زد و من مثل قارتگران  رونیاز اتاق ب یپرستار 

دمیرا چسب شیمانتو نیآست  

خانم شوهرم حالش خوبه ؟ هنوز  عملش تموم  -

رونیب ارنشیم ینشده؟ ک ... 

دستانم گذاشت یرا رو دستش  

هستند؟ یساالر انی...همسرتون شازمیآروم عز -  

عجله جواب دادم با  

 ... بله بله -

زد لبخند  

 دیبا یادیهنوز زمان ز زمیعجله نکن عز -

از  شتریساعت ب کی، هنوز که  یمنتظرش بمون

 ! عملش نگذشته

 یو او از من گذشت و من رو دیپر میو داغ جانیه

کنار سالن نشستم یهایصندل . 

بود که ظاهرا  یگرم حضور زن و مرددلم  حاال

کنارم بودند تیدر واقع یول شدندینم دهید ... 



 

 یااتاق عمل جنازه یساعت انتظارپشت درها هشت

در  میهااز من به جا نگذاشته بود ، استخوان شتریب

هم بودند ، دلم تمام شده بود و  یرو بیحال تخر

سوختیچشمانم از درد م ... 

،  ینم گریشده بودند که د ریو کو البیس آنقدر

شدینم دایدرونشان پ ... 

و استغاثه بلد بودم را دوره کرده  هیچه دعا و آ هر

بود امدهیبودم و هنوز که هنوزه ن ... 

به در اتاقش خشک شده بود چشمم  

ها مرا شده بود که ساعت محبتیب نقدریا یک از

گذاشتیچشم در راه م  ... 

دانم؟ینم ..... 

پشت سرم  واریبار نشستم وسر به د نیچندم یبرا

 رونیمرا از خود ب میزنگ گوش یدادم که صدا هیتک



 رونیرا ب یبردم و گوش فمی، دست داخل ک دیکش

دمیکش . 

 ی، و باال دیدرخشیصفحه م یرو نیام اسم

من رخ  جوابیب یهاتعداد تماس یگوش یصفحه

زنگ خوردن  نهمهیا ، من اصال متوجه نمودیم

وصل را لمس  کونینشده بودم ، مردد آ امیگوش

 کردم

 ...سالم ....جانم داداش -

؟ دییملکا ؟ سالم ....شما کجا -   

را فرو دادم بغضم   

جان ؟ نیگه امچطور م -  

دیلرز شیصدا  

 انی؟ صدات چرا گرفته؟ شا زمیعز یکرد هیگر -

 کجاست ؟

دادم لشیدروغ ممکن را تحو نیترمزخرف  

صدام گرفته نیسرما خوردم داداش ،واسه هم - .... 



بلندش از جا پراندم یصدا  

؟ فکر  یذاریام که سرم کاله مملکا مگه من بچه -

فرق  انیار  تو و شاچند وقته رفت فهممینم یکنیم

رفته من از چشمات دردت رو  ادتیکرده ؟ 

شدم که همش  بهیغر نقدری؟ حاال چرا ا دمیفهمیم

؟ شما دوتا چه مرگتونه  یکنیم یکارپنهون یدار

 ...؟

میکردیاز مرگ فرار م چیمرگمان بود ؟ ه چه  ! 

داشتم که وا  اجی، انگار به بودنش احت دیترک بغضم

سمش را صدا زدمدادم، با ناله ا  

انی.......شانیام - .... 

 یو بعد صدا میدو کلمه را توانستم بگو نیهم فقط

اش کرده بودم بود که تا به حال خفه امهیگر یها یها

پر از ترس شد و با استرس لب زد شی، لحن صدا  

داداش  یی.....کجانیحضرت عباس ....جان  ام ای -

شتیپ امیب ... 



حرف زدن  ینا گریاصال د آرام شوم  ، توانستمینم

نداشتم که جوابش را بدهم و او پشت سر هم اسمم را 

زدیوار صدا ممسلسل . 

آدرس  شیرا قطع کردم و برا یگوش الجرم

 دیهم نوشتم و تاک رشیرا اس زدم ، ز مارستانیب

 شیکه رو ینفهمد و خودم پخش صندل بایکردم شک

 .نشسته بودم شدم

 نیم درست بود که به امبه دلم افتاده بود که کار شک

نه ایام گفته  ... 

 

 میساعت بعد که با آن حال  نزارش روبرو مین یول

که  وستیپ نیقیبه  میهاشک یقدعلم کرده بود همه

امرا کرده ایکار دن نیبهتر . 

 یرویآمده بود ، انگار ن یبانیکوه پشت کی انگار

آورده بود هیانتظارم هد یبرا  یدکی .... 



از جا برخاستم  دنشیرس بود با دپراز ت صورتش

 نیب تگرانهیوخودم را درآغوشش انداختم و او حما

دم گوشم  یبازوانش حبسم کرد و فقط پر از دلواپس

 لب زد

؟  یکنیم کاریچ نجایافتاده ؟ ا یملکا چه اتفاق -

کو؟ انیشا ... 

جوابش را نداده بودم که در اتاق عمل باز شد  هنوز

 ....، قدمش سبک بود

ام به هم زد ، دل و روده رونیاز اتاق ب رشدکت

جستم و به طرف  رونیب نیو از آغوش ام دیچیپ

دمیدکتر دو  

دکتر؟ یآقا -  

دو کلمه استتار شده بود نیهم ایسواالتم م تمام  

به صورتم انداخت یخسته وپر آرامش نگاه  

 زیآمتیدعاهات مستجاب شد دخترم ، عمل موفق -

 یول ادیتا به هوش ب شهکیبود ....چند ساعت طول م



از دست اون غده راحت شده گهیشالله  شوهرت دان  

.... 

 یرا برا اشیرا گفت و نُه ساعت خستگ نیا

 .استراحت از من دور کرد

مفرط و هم  یمرا گرفته بود ، هم خوشحال یحس کی

بودم حالش خوب است  دهیانگار حاال که فهم یحالیب

داشتند، جسمم تازه ن ستادنیا یبرا یرمق میپاها گرید

ام که داشت  دهیاز حد توانش کار کش شیبود ب دهیفهم

دادیا رور م ... 

بود ضعفم را  ستادهیبه کنارم ا وارهیکه سا نیام

برد میبازو ریکشف کرد ، دست ز  

اتاق عمله ؟ چش شده ؟ انیشا -  

ما آمده ،  یکه چه بر سر زندگ یدانینم نمیام یوا

جان  میو آمد میمرگ رفت یقدم کیکه تا  یاپُرسه

را گرفت مانیهردو . 

نشاند و سوالش را با چشمانش  یصندل یرا رو من

تکان دادم یرا با سست میهاتکرار کرد و من لب  



  سرطان -

گفتنش همراه شد با دو دستش که  یوا یصدا

فرو رفت شیموها نیمستاصل ب  

ابوالفضل ای - .... 

در رفت و برگشت ، او هم رمق  هدفیقدم ب دو

کم آورد و کنارم نشست شیپاها . 

من چشم به  یحکمفرما شدول نمانیسکوت ب یلحظات

دلم آرام  دمشیدیبودم، تا نم انمیدر منتظر آمدن شا

،  گرفتینم  

آوردندشینم چرا .... 

زل زده بود لب به  یاهمانطور که به نقطه نیام 

 سخن وا کرد

و  دیو درست نخواب دیکابوس د شبیتمام د بایشک -

کرد هیگر ... 

میدیهم نخواب انمیکه من و شا گفتیرا م شبید همان  

دیصبح هم که اومد در خونتون شما نبود - ... 



 رونیشود از خانه ب داریب یزودتر از آنچه کس ما

میزده بود  

 نییداره باال و پا شیآت یاز صبح مثل سپنج رو -

، بهش الهام شده بود انگار حال داداشش  پرهیم

زنگ  یهم که هرچ هاتونی، به گوش تسیخوب ن

تا االن رنگ  شبیاز د د،یجواب نداد کدومچیه میزد

 ....! به روش نمونده

در ناخودآگاهش درد برادرش را  گریبود د خواهر

 حس کرده بود

متحرک اتاق عمل تکان خوردندو  یدرها کدفعهی

آمد، مثل  رونیبا کمک دو پرستارب انیتخت شا

وح به جسم و جانم آمد و با که زنده شدر یامرده

دمیشتاب به سمت تخت چرخدارش دو  

 

یه نفر هست كه شنیدن صداش، مثل  همیشه

تونه آرومت كنه یدادن به یه آهنگ، مگوش  



 ،شایدیهیچوقت نفهمه چقدر دوستش دار شاید

یچقدر دوستش دار یهیچوقت نفهم  

هیچكدوم از این"هیچوقتها"مهم نیست اما  

یباشه تا بهش بگ مهم اینه كه یه نفر  ! 

وجودنداره یاالن هستم،آخرتركه یاینجای از  

بزن باهام حرف  

برگردم یبه زندگ خوامیم !  

ترک خورده  شید و لبهابو رنگیو ب دیسف ورتشص

 غمایاش دلم را به بسته یو مات شده بود ، چشمها

 ...برد و آه از نهادم بلند کرد

سست  نینچنیقابل باور بود مرد تنومند من ا ریغ

هم که برادرانه کنارم  نیتخت افتاده باشد ، ام یرو

بهتش برده بود و با  انیبود از حال  شا ستادهیا

 یرا تو امیزندگ یمهوار نام هحسرت و زمزمه

 دهانش غلطاند

انیشا - ..... 



با جسم غرق در خوابش  امیکیپرستار مانع نزد دو

 شدند

رو پشت سر  یعمل سخت دیخانم لطفا صبور باش -

باشن تا به هوش  ژهیو یهابخش مراقبت دیگذاشتند با

انیب .... 

کنارش بود را  یلهیتخت را که دستم وصل م و

ساختند و به سمت قسمت  از من جدا رحمانهیب

بردند ژهیو یهامراقبت ... 

زانو زدم و  نیزم یناتوان شدند و رو میزانوها

که  نی؛ ماند ، ام رفتیکه م ینگاهم اما وصل راه

 دیخودش تازه از بهت درآمده بود ، تا حال مرا د

کند نیگرفت و مرا از زم میبازو ریدست ز  

پدر،  نایشما دوتا؟ شا دیبا خودتون چکار کرد -

همه  نیبار ا ییملکا؟ چرا تنها یمادر نداره ! تو چ

...از خواهر عاقل و دیدیمشکل رو به دوش کش

نداشتم یانتظار نیهمچ امدهیفهم .... 



را  زمیکه عز یو من مات به راه کردیصحبت م او

 برده بودند قفل شده بودم

را تکان داد امشانه  

  ! ملکا؟ با توام دختر -

سرخ چشمانم  یهاتا رگه امینیب یهارگیمو

لب جنباندم رمقی، همانطور ب سوختیم  

براش  ی...اگه منو دوست دار نیبراش دعا کن ام -

کنمیبشه من دق م شیدعا کن....اگه اون طور ... 

دیرا کش دستم  

خودت  یاستراحت کن ، دار کمیپاشو برو خونه  -

مونمیکنارش م نجای! من ا یکشیرو م  

گاهش کردم ، قلب داشت از خشم و غضب ن با

روحم را  گفتی، داشت به من م زدیم رونیب شیجا

جسم سرگشته و  کی گفتیاز بدنم جدا کنم ، م

کردیبشوم ....چرا درکم نم روحیب  

؟ انیکجا برم ؟... خونه ؟!...بدون شا - ... 



تکان  نیکه با ضرب به طرف یو سر رهیخ بانگاه

 دادم ادامه دادم

.... تا ادیداش ! تا به هوش نفکرشم نکن دا -

 یچشماش رو وا نکنه ، تا باهام حرف نزنه از تو

خورمیتکون نم یکوفت مارستانیب نیا . 

انمی....کجا برم بدون شا نیام ... 

 دنیشروع به لرز میهابه نفس نفس افتادم و لب و

 کرد

را  ارمیاختیب یها، اشک نیام یمردانه ی.هادست

دیکش اشنهیس یپاک کرد و سرم را تو  

- ....واسه خاطر  کهیکوچ یآبج ری.... آروم بگسیه

جا نرو....تا  جیخودت گفتم ...باشه نرو خونه ....ه

نرو جاچیه نجایاز ا ومدهیبه هوش ن انیشا ... 

غذا گرفته  میبرا نینشسته بودم ، ام گریروز د نصف

 . بود که به زور دوقاشق خورده بودم



ودم ، مسئول بخش که کرده ب یادیبا اصرار ز 

نمیاجازه داده بود که با لباس مخصوص کنارش بش  . 

دستم گرفته بودم و آرام  یوصل سرمش را تو دست  

حرف  شیبرا یفیخف یبا صدا دادم،ینوازشش م

  ی  و رو رنگیب ریتصو یو محو تماشا  زدمیم

باز کرد ،  یرا کم شیهاپلک نیصورتش بودم که ب

باالخره مهمان لبانم شود ، بود تا لبخند  یکاف نیهم

تکان خوردند و نامم را تکه تکه  یبا کرخت شیلبها

 ادا کردند

 ...مل....کا.... ملکا...-

یآغاز زندگ یعنی نیا  .. 

را که  یاست که کس نیا خیتار یواقعه نیباتریز

بحران سخت ،  کیبعد از  یعاشقانه دوستش دار

باشدنام تو  اوردیکه به زبان ب یاکلمه نیاول  

 زیهمانگونه که او سلطان قلب توست ، تو ن یعنی نیا

 یعنی نیو ا یروح و روانش را تصاحب کرد

ایاتفاق دن نیبهتر ... 



یخود زندگ یعنی  ... 

یخوشبخت یعنی .... 

دمیرس یمن در لحظه به اوج خوشبخت و .... 

از قلبم فرمان گرفتند میلبها  

 ...جان  ملکا -

 میبرا یبود و جواب ینییدر سطح پا شیاریهوش یول

 ...نداد و دوباره چشم بست

عالئم  دییو تا نهیسرش آمد و بعد از معا یباال دکتر

میمنتقلش کناجازه داد که به بخش  اشیاتیح .... 

را خدا برگردانده بود انمیشکر داشت شا یجا ... 

 نیهم یول داریخواب بود تا ب شتریهم ب هنوز

من  ینجات زندگ یبرا اشمهینصفه و ن یهانگاه

بود یکاف ... 

و  کردیو خوب نگاهم م گشودیچشم م یاقهیدق چند

، آنقدر  افتادیهم م یناخودآگاه رو شیهادوباره پلک



تکان دادن  یبود که حت ادیز اشیهوشیت باثرا

مشکل بود شیزبانش هم برا ... 

،  میکه مطمئن شد شیو بهبودوضع ظاهر یسالمت از

و  رمیبگ یمجبورم کرد که به خانه بروم تا دوش نیام

و  یفالسک چا دیبا نکهیعوض کنم ، ضمن ا یلباس

آوردمیخوردن هم همراه خودم م یبرا یزیچ . 

 

قفل  در  یتو دیآرام کل یلیشدم ، خ دهایکه پ یتاکس از

خواب  بایرا چرخاندم تا اگر شک دیانداختم و آهسته کل

 اطیتا قدم اولم را داخل ح ینشود ، ول داریاست ب

مواجه  بایشک شانیو پر ختهیربهم یافهیگذاشتم باق

 .شدم

او  یکردیبود که فکر م دهیپر شیرنگ و رو آنقدر

تظار نشسته بودهم پشت در  اتاق  عمل به ان ... 

سالم کردم و به طرف   فتاده،ین یاتفاق چیه انگار

 میواحدمان راه افتادم، به طرفم قدم تند کرد و بازو

دیرا چسب  



تا حاال؟ یکجا بود زمیملکا ...عز - ! 

 یاش باال آمد و درون حدقهخسته یتا چشمها نگاهم

گشت یزیچشمانم دنبال چ  

کجاست جان   انیا؟! ش یاختهیبهم ر نقدریچرا ا -

 !دلم

 هیاروزهیف حینگاه بدزدم که چشمم به تسب خواستم

خوابم  یدستش افتاد ، خودش بود ، همان که تو

 یدست مادرش بود ، مردمک چشمانم دنبال انتها

برخورد کرد بایشک یگشت که با مشت بسته حیتسب . 

داد و مشتش باز شد ، انگشتر از آغوش دستش  تکانم

بود،  حیمثل خوابم انگشتر وصل تسبافتاد ،  رونیب

 دهید یدهانم از تعجب باز مانده بود، عجب خواب

 بودم

 یدی....چرا جوابم رو نم یملکا چرا الل شد -

و زنده  ی...به خدا تا حاال صدبار ُمردم از دلواپس

 شدم ...بگو داداشم کجاست؟



الساعه  نی، هم دادمیبروز م یزیاالن چ اگر

 مارستانیب یراه یآه و زار و هیبا گر خواستیم

در  گفتمیم دیبا یشود ، بازهم به مصلحتش دروغ

که طعم  ییهابودم از دروغ زاریکه ب یحال

را تلخ و زهر کرده بود مانیزندگ  

...گفت امشب میباهم دعوامون شد....قهر کرد -

ادیخونه نم ! 

لب زد یخشکش زد و بعد از سکوت یالحظه  

 د؟یقهر کرد انیو و شادعوات شده ؟ ت انیبا شا -

؟ شهیمگه شما دوتا هم دعواتون م  

نگاهم را به انگشتر انداختم  نیکه آخر یحال در

دمی،دستم را از دستش کش  

 حیبرو بخواب فردا برات توض بایام شکخسته -

شده یچ دمیم ... 

به داخل  زدیکه اسمم را صدا م شیصدا نیدرب و

دمیخانه چپ . 



ندارم ، امشب را  یگرید ی! چاره زمیعز ببخشم

 یاستراحت کن اگر برادرت رخصت داد، همه

دهمیم حیتوض تیرا برا مانیماوقع زندگ   

امشب نه یول  ! 

 نمانیکه ب یاتکرار غمنامه یبرا ییهم نا خودم

 .گذشته را ندارم

رمق سر  انگشتان دستم را فشرد کم  

یگل یچکار ماه یخوایمن  قُراضه رو م - ! 

به ظاهر  یاش رفتم ، و با لحندل قربان صدقه در

دمیغر یعصبان  

نکن نیبه عشق من توه یقراضه هم خودت - ! 

را کرد و از درد هم صورتش  دنیبه خند شروع

 هاهیبخ یجا یو دست آزادش را رو کردیجمع م

هم  یفیاش آه خفپاره پاره یهاگذاشت و وسط خنده

دیکشیم  



تمام  دنشی، از درد کش سوزاندیانگار مرا م دردش

شدیقلبم سوزن سوزن م  

- خوب  تیجراح یدورت بگردم فعال نخند تا جا

 !بشه

را جمع کرد و با محبت نگاهم کرد شیلبها  

چقدر دلتنگتم ، انگار  دونهیلکا فقط خدا مم یوا -

 سالها ازت دور بودم

من بود ینهفته یهاحس هیشب شیهاحس   

ادامه داد دیکش یقیعم نفس  

پشت در اتاق عمل ، حست  کردندیعملم م یوقت -

، اصال انگار منم پشت  دمتیدیهم م دی، شا کردمیم

 در کنارت منتظر بودم ... ملکا !..من ...فقط به

خاطر تو برگشتم ، به خاطر اشکات ، به خاطر 

هات به خداالتماس   .... 

بودم ، خودم را  افتهیمن انگار پناهگاهم را دوباره  و

اش سرشانه یتختش خم کردم و صورتم را رو یرو



و تشنه به  قیگذاشتم، چشم بستم و عطر تنش را عم

چقدر دلتنگش بودم ، اصال انگار  دم،یجان دل کش

قصد رفتن نداشت ، دستم را تا ته  یگدلتن نیا

گداشتم و  دبلند شده بو یکه حاال کم شیهاشیر

صورتش راه بردم یگونه رونوازش  

یممنون که تنهام نذاشت - .... 

چفت کرد و دستش  امیروسر یرا رو شیاو لبها و

 یهادستم گذاشت و همانطور که هرم نفس یرا رو

با احساس گفت کردمیگرمش را حس م  

یمنون که هستم - ... 

دلتنگ من که تمام صورتم را غسل  یهاو اشک 

 ...دادند

چه  دانمیدم گوشم عشق زمزمه کرد و نم انیشا

 قهیام کرد و به دقداشت که وجودم را احاطه یانرژ

خوابم  اریاختیآنقدر چشمانم گرم شد که ب دهینکش

خواب عمرم نیترهیحاشیو ب نیترراحت دیبرد، شا  ! 



، من مست بودنش از  انیکنار حضور شا ، نشسته

خواب رفتم یایبه دن یاریهوش . 

 یمحوطه کیتار یکه چشم باز کردم هوا یوقت

داشت  یو پرستار دیکشیبه اتاق سرک م مارستانیب

کردیرا جدا م انیسرم شا . 

 یزد و با صدا یحیکه نگاهش کردم لبخند مل دهیترس

گفت یواشی  

؟ یکردم خانم دارتیمن ب -  

 یآمد ، نگاهم تا چشمها شیحواسم سر جا یکم

سر تکان دادم  ینف یپل زد وبه معنا انیخواب شا  

با آرامش خوابتون برده بود که هر دفعه  نقدریا -

نکنم تا  جادیا ییکردم صدا یاومدم باال سرتون سع

نکنم دارتونیاز خواب ب  

دادم یخشکم را تکان یلبها  

؟ یهاش پس چقرص -  

شد شتریب لبخندش  



کردم دارشیهاش بات فقط واسه قرصبا اجازه -  

آهسته اتاق را ترک  یهاگفت و با قدم یابا اجازه و

 .کرد

سر و صدا کرد ده دفعه  نقدریملکا ا گهیدروغ م -

 ....منو از خواب پروند

آلودش ، با بم و خواب یبا وجود صدا نمکدانم

ختیری، باز هم نمک م چشمان بسته  

دمیاش را بوسگونه قتطایشدم و ب بلند  

کرد اعتراض  

آرامش خودت رو حفظ کن من تازه  یگل یماه یه -

اومدم رونیعمل ب ریاز ز  

دمشیمن دوباره بوس و .... 

 

را از عملش  نیبر خالف حرفش ام نکهیاز ا انیشا

 بایآمدن شک ینکرد وبرا یاخبردار کرده بودم گله

نشان نداد ،  یهم از خود مخالفت  



تر بود و به توجهات دلتنگ بایدش از شکهم خو دیشا

ترازمندیخواهرانه ن  ... 

داشت شیهم برا یخواهرش نقش مادر شکیب .... 

 یضیتا توانست خبر مر دیکش یادیمشقت ز نیام 

بدهد ،  بایبه شک یاحساستشنج   نیرا با کمتر انیشا

 انیخبر عمل شا دنیبعد از شن بایهر چند که شک

تر پرزحمت نیشد وام یمعنیب شیصبر برا یواژه

 یکم انیتالش کرد تا موقع مالقاتش با شا شتریو ب

افتاد  انیاباز هم تا چشمش به ش یآرامش کندول

ختیریم مهابایبود که ب یاشک . 

را تمام نکند از  اشهیکرد اگر گر دشیتهد نیام یحت

او نتوانست و من درکش  یول کندیم رونشیاتاق ب

 یتنها برادرش رو دنید دست خودش نبود کردمیم

،  خواستیبزرگ م ی، دل مارستانیتخت ب

مخصوصا که برادرش سالها پشت و پناهش بوده 

 .باشد



آغوش گشود و  شیهمان تخت برا یاز رو انیشا اما

 بایبه طرفش قدم تند کرد ، سر شک درنگیب بایشک

مهمان شد و در گوشش  انیشا ینهیس یرو

وانست قلب  پرتپشش را برادرانه کرد تا ت یهازمزمه

 .آرام کند

و  میاز آن جو فاصله گرفت یآمدن دکتر ، همه کم با

را انجام دهد ، اشک  اشنهیتا معا میستادیا یبه کنار

که از کنار چشمانش  یزیر یهاهم به قطره بایشک

افتیبود، کاهش  ریسراز . 

 یایبازسیو دزد و پل یکه با چه بدبخت داندیم خدا

رساندم مارستانیاز خانه فرار کردم و خود را به ب . 

نگهبان  ری، گ دمیکه رس مارستانیبه ساختمان ب اما

کارت  ورودم یکه برا دمیفُرم پوش ساختمان رس

، در حال  چانه زدن و  خواستیهمراه از من م

باور همراه بودنم  یراهکار نشان دادن به او برا

نجات از دست  یرا خدا برا یبودم که دکتر مراد



اش باز خانه بهفرستاد ، انگار داشت  لهینگهبان  پ نیا

گشتیم  

اومده ؟ شیپ یمشکل یا  ! خانم ساالر -  

ج نگهبان را نشان دادمک یخدا خواسته با گردن از  

 یآقا هرچ نیدکتر ، ا یآقا دیدیخوب شد من رو د -

، به خودشون هم  ضمیهمراه  مر کننیباور نم گمیم

به بخش زنگ بزنن و سوال بپرسن  دنیزحمت نم

نگه داشتن نجایلنگه ما منو ا هیساعته  کی... .... 

نگهبان کرد یبه سرتاپا ینگاه دکتر  

 منضیهمراه مر شونی...ا.دهیاز تو بع یمیفه -

 ...هستن

بزند و زود رو به من  یاو حرف گرینگذاشت د و

 گفت

یسر همسرتون،  خانم ساالر یباال دیبر دییبفرما -  ! 

که از قفس جسته از کنارشان  یمن چون زندان و

کردم یکیبه بخش را دوتا  یمنته یهاگذشتم و پله . 



خسته و پکر وسط سالن نسبتا مسکوت  نیام

به طرفش قدم برداشتم تا  زد،یقدم م رستانمایب

در آن  انیکه شا یچشمش به من افتاد ، به اتاق

بود اشاره کرد یبستر  

 !دوباره خوابش برده -

زدم و دستش را گرفتم یاخسته لبخند  

 !ممنون داداش ...برو خونه -

ذارمینه تنهات نم -  

نداره...برو  یحال  خوش بایبرو خونه داداش ...شک -

رو کامل به دست  شیاریهوش انیمش کن تا شاآرو

رو از حالش خبر دار  بایشک دهیاجازه م نمیآورد بب

نه ای میکن  ! 

 نجای، تا هم دیکن یکارپنهون گهید دیکرد خودیب -

دیهم راه رو غلط رفت . 

کف سالن  یرنگ یهاانداختم و نگاهم خط ریبه ز سر

 را دنبال کرد



دعوامون  انیم با شااالن بهش نگو ...من گفت یول -

 شیراز رو پ نی..تو هم فعال امیشده و قهر کرد

 ...خودت نگه دار

که با  یاکرد، خنده یو تلخ زیتمسخرآم یخنده تک

نداشت تیلبانش سنخ  

بهش  دیبا یهه....اونم باور کرد...باالخره که چ -

میبگ ... 

 یزیواقعا من االن مغزم کشش نداره به چ نیام -

 نکهیقبل از ا انیفکر کنم ، شا نایشا یسالمت ریغ

نزدنم  یحرف کدومتونچیدکتر بره گفت به ه غ  یت ریز

، منم احترام حرفش رو نگه داشتم ، حاال هم هرفکر 

داره برو اجرا کن یاو برنامه .... 

ناخودآگاه باال آمد نگاهم  

رو کامل به دست  شیاریهوش یداداش تا وقت یول -

بشه !....  حرفش دو دمیاجازه نم اوردهین

صبر کن گهید کمیلطفا.... .... 



چشمانم آرام قدم زد،  یتو شیهاگردش مردمک با

 یرا از من توقع نداشت ، کم یفتگیحد ش نیتا ا دیشا

 ستمیکرد ، با اعتمادتر نگر ریکه رنگ نگاهم را تعب

آورد مانیبه من و عشقم ا دی، شا . 

ام گذاشتشانه یرو دست  

 دارشدهیب دیشا انیشا شیپ باشه....برو زمیباشه عز -

رو آروم کنم  بایشک تونمیم نمیباشه منم برم بب

نذار خبرمی....فقط از حالش ب ! 

چشم گفتن  یبستم و گردن کج کردم به معنا پلک  

 چشم....حتما داداش -

هوا را تنفس کردم ،  ژنیاتاقش شدم ، اکس وارد

خوشرنگتر و هوا پاکتر شده بود ایانگار دن ... 

دیاش دومشتاقم تا چهره نگاه  

و دستگاه  میسرم وصل دستش بود و چند س هنوز

اشمردانه ینهیوصل س .... 



 انیهنوز شا یبهتر شده بود ول یکم شیرنگ و رو 

 من نشده بود ،

که همراه خودم آورده بودم را کنار کمد  یلیوسا 

مکان به  نیترکیاتاقش گذاشتم و به نزد یتو

 .حضورش خودم را رساندم

را  می، از عطش فراقش لبها زدیپرپر م شیبرا لمد

 یچسباندم وهنگام اشیشانیپ یو محکم رو مهابایب

نگاهش کردم و  قیکه از صورتش فاصله گرفتم عم

 آرام زمزمه وار گفتم

چقدر  یدونیسالم گل پسر ....احوالت چطوره؟ نم -

 !دلتنگتم

 یاش را کمکه چشمان بسته دیرا شن میصدا ییگو

لب زد رمقیو بگشود   

داشته باشه بعدا  یگل یانصاف  آدم ماه نیا یعنی -

چشماش رو باز کنه چشمش به پنجاه َمن  یهرچ

فتهیب لیو سب شیر ... 

گفتیرا م نیبه خنده کش آمد ، ام میلبها   



؟ یبود داریب -  

باز چشمان خمارش شد یمهیقفل همان ن نگاهم  

داره ،  شیته ر کمینکن ، داداشم فقط  یانصافیب -

تا من  ستادیا نجایا یبود ، طفلبعدشم بدجور دلواپست

قوا کنم برگردم دیتجد کمیبرم   

و خط نگاهش فقط  شدیباز و بسته م چشمانش

را تا کنار  یا ی، صندل گرفتیصورت مرا هدف م

و همانجا نشستم و دستش را در محکم  دمیتختش کش

  در دستم گرفتم

؟ میزندگ یهمه یبهتر -  

را با زبان تر کرد زدیم یدیکه به سف شیلبها  

، آره بهترم یریرو فاکتور بگ هامهیاگه درد بخ - ! 

اوردمیخودم ن یبه رو یشد ول شیر شیبرا دلم  

خدا  نهیمهم ا شهیدرد اونم خوب م یصبر کن کمی -

 ...بهم لطف کرد ودوباره تو رو بهم برگردون

رمق سر  انگشتان دستم را فشرد کم  



فرو برد و رو به  بشیرا در ج اشنهیمعا یگوش دکتر

 من گفت

و سالم حیشوهرت صح نمیدخترم ا ایب -  .... 

شد عیلبخندم وس و  

ردکت یممنون آقا - ... 

 یباباجان !....ول یتشکر کن یاز اون باالسر دیبا -

که اطراف دوونده  ییهاشهیبگم ما غده و تمام ر دیبا

اش رو مقدار از روده کی،  میکرد یبود رو پاکساز

نکرده امکان بازگشت سرطان  یاما خدا میبرداشت

 .... هست

دکتر !   نیا گفتیچه م ای، خدا ستادیاز تپش ا قلبم

کردیم یمن باز یبا زندگ شیهاصحبت داشت با ! 

خودش ادامه داد و  

اش سالم باشه ، ورزش مرتب  هیتغذ نکهیمگر ا -

منظم  ،  یزمان یهاتو فاصله نهیداشته باشه ، معا



 دینره و البته و صدالبته ام گاریطرف دود ودم و س

 ....و توکلش رو هم از خدا ازدست نده

را  اتیرضدلم آرام گرفت ، داشت حرف ف یکم

 حیبه روش صح انیتا شا دادمی، جانم را م زدیم

کند یزندگ ... 

برگشت انیبه صورت شا نگاهش  

 یشالله که سالمتان دیکن تیرعا نهارویا یاگه همه -

شماد هستشاخ ان  یسر آقا شا یباال یمثل تاج  

گفتم یشاللهلب ان ریمن ز و . 

ت ! بود و از دستم ناراح نیبا من سرسنگ یکم بایشک

  که چرا زودتر خبرش نکردم

 میستیآغوشش خودم را انداختم و با هم گر یتا تو اما

شد و رفتشسته شیهاهم با اشک اشنهیک . 

میکردیهر دو درد هم را خوب درک م ما  ... 

میهم درد بود ینوع به ! 



 یندهیاو و پشت و پناه حال و آ یمیقد یحام انیشا

میداشت یبیعج یتگدلبس انیمن بود ، ما هردو به شا . 

و حالش  مشیکه به خانه آورده بود شدیهفته م کی

 .به لطف خدا ، روز به روز رو به بهبود بود

چشمش داشت  ریز یگل انداخته بود و گود صورتش

شدیمحو م . 

به  دنیو تا رس ختمیر یبشقاب یتو شیرا برا سوپش

سرد شود یهم زدم تا کم شیتختش برا . 

رار گرفتم ، از حالت دراز چارچوب در ق یتو تا

تخت نشست یکش خودش را تکان داد و رو  

 نیبا من ملکا بانو ! فکر کنم با ا یکنیآخ چه م -

نتونم برم  گهید یکنیکه از من م ییهاییرایپذ

 !سرکار

شدم کیزدم و به تختش نزد یلبخند  



 گهینباف... چهار روز د الیخودت خ یبرا یلیخ -

 ینیبینم ییملکا گهیشه دکه ترم دانشگاهم شروع ب

دهنت کنه ادیکه صبح و ظهر و شب غذا ب ... 

کمرم  یتخت نشستم ، دستش رو یکنارش رو و

 نشست

خانم دانشجوم بشم یآخ خودم به فدا -  

دمیکردم و غر یمصنوع یاخم  

 یفدا و قوربون کس یحق ندار گهی! د خودیب -

 دعا و ثنا کردم خدا بهم برگردوندتت حاال ی! کل یبش

کنهیم ازیمن جونش رو نذر و ن یبرا یه  ! 

دیخود کش یبه پهلو شتریو مرا ب دیخند  

هم قشنگه! آرام جان هاتیدلواپس - ... 

را پر از سوپ کردم قاشق  

یقرصهات رو بخور دیسوپت رو بخور که با -  

در زدن نگاه هر دو نفرمان را به طرف  یصدا و

 صدا کشاند



 یمیمال یدارا از دست من گرفت و با ص بشقاب

 گفت

انجیا ادی، من گفتم ب باستیبرو در رو باز کن ، شک -  

! 

به طرف در رفتم  ینگاهش کردم و با دودل مشکوک

 بایشک مانیشگی، طبق معمول اکثر اوقات مهمان هم

 .پشت در بود

رفت  انیبه طرف اتاق شا یاز سالم و احوالپرس بعد

 ینیو با س ختمیر یو من به آشپزخانه برگشتم و چا

وستمیبه جمعشان پ یچا . 

 یجور خاص انیدو لبخند به لب داشتند و شا هر

، متعجب لب زدم کردینگاهم م  

د؟یزنی؟ چرا شما دوتا مشکوک م شدهیچ -  

هر دو حاشا کردند و  

؟ ینه بابا ! مشکوک چ -  



گذاشتم و کنار تخت  یپاتخت یرا رو یچا ینیس و

نشستم انیشا یپا نییپا   

نمیت رو ببملکا کو دست -  

انداختم یبه دستانم نگاه ریمتح   

 دستم؟....مگه دستم چشه؟ -

 دستم ؟....مگه دستم چشه؟-

دیودش کشرا با محبت به طرف خ انگشتانم  

؟ شهیمگه من گفتم کار - ! 

دستم را  نکهیبود که به محض ا یزیمشتش چ یتو

 ادگاریگرفت ، مشتش را باز کرد و برق انگشتر 

نگاهم نشست یمادرش تو . 

انگشتر را با وسواس  انیزدم و شا یمحو لبخند

درون انگشتم فرو برد و با حظ دستم را  یخاص

ر از محبت فشار دستش پ ریو انگشتانم ز ستینگر

هم قطرات  بایشک یدهیکش یچشمها یلمس شدند ، تو



 افتیرا در زشیمجوز ر یول زدندیاشک برق م

کردندینم . 

بعدش  ای کردندیداشتن عملم م یوقت دونمینم -

انگشتر رو که  نیمامانم ا دمید ایرو یبودکه تو

بود رو دستت کرد، اونجا  اشروزهیف ح  یوصل  تسب

 نیا گفتیم شهینم تا زنده بود هماومد که ماما ادمی

واسه شوهر  حیتسب نیو ا انهیانگشتر مال  زن  شا

بایشک  ! .... 

ختیهم فرو ر بایشک یو اشکها دیکش یآه  

گفتم بره پرداختش بزنه تا خودم دستت  بایبه شک -

زمی! مبارک باشه عزادیبه دستت م یکنم ....چ ! 

انگشتر شد ، یزوم برق مهربان نگاهم  

؟ یدار دوستش -  

هم به فکر  ایکه از آن دن یمهربان زن ریمن تصو و

 نیمن و ام یبرا یحت شیهابود و مادرانه شیهابچه

 .هم قطع نشده بود، در ذهنم گل کرد



در آغوشش مانده بودم ، چقدر مادرانه و  شتریب کاش

بازوانش شده بود نیجسمم ب یرایگرم ،  پذ . 

؟یملکا ؟ با تو ام دوستش دار -  

 یمشک یدوگو ییبایاز ظرافت انگشتر به ز دمید خط

اوج گرفت میو پرعشق روبرو  

رو  ایهمسر دن نیمادر  بهتر یهیهد شهیمگه م -

 .دوست نداشته باشم

تمام وجودم را  میلبخند پر حرارت مرد  روبرو و

 گرم کردو من ادامه دادم

رو من هم تو خواب  یکنیم فیکه تعر یزیاون چ -

دمید  

با بهت به صورتم زل زدند ابیو شک انیشا  

- ؟یچ  

ذهنم پررنگ شد یخواب تو آن  



مامان و باباتون با هم پشت در اتاق عمل -

بودن....مامانتون منو بغل کردو گفت که منو اونجا 

بود یخانم دوستداشتن یلیتنها نذاشته ، خ ... 

از اتاق  طاقتی، هق زد و ب دیبغضش ترک بایشک

 انیر که آمد شابسته شدن د ی، صدا دیدو رونیب

کشاندم و در مقابل  شیپاها یدستم را گرفت و به رو

 کردیرا دنبال م باینگاه  پرسان  من که خط رفتن شک

 ، گفت

درد رو نداشت ،  نیوقت طاقت تحمل ا چیه بایشک -

تا آزارش  دمیرو به شونه کش امیدلتنگ ییتنها شهیهم

اش کردشکننده یلیندم...رفتن پدرو مادرم با هم خ ... 

دادم هیاش تک نهیس یرا رو سرم  

با غمهاش  یجور کی ی....هر کسکنمیدرک م -

ادیکنار م ... 

دیگفت و پرس یاوهوم  

؟ یدیپس تو مامان منو د -  



تر کردم یهم گذاشتم و لب یرو پلک  

نماز ظهر که رفتم تو نمازخونه ، بعدش خوابم  -

پشت در منتظرتن دمیخواب د یبرد ، اونوقت تو .... 

قدم  میموها نیب انیو انگشتان شا دمیکش یقیعم نفس

دستم شد و ادامه  یتو یبایزد ، نگاهم قفل انگشتر ز

 دادم

منو از  داد،یتو رو م یمامانت بغلم کرد ، بو -

 یلی....تو خ دمیکرد ، بابات رو هم د زیآرامش لبر

یبابات هیشب  ! 

قفل شد میموها یرو یاتلخش با بوسه لبخند  

پوست لبش را به دندان  کهیالدرح دویکش یآه

شد شیروبرو یرهیخ دیکشیم  

تنگ شده یلیدلم براشون خ - .... 

سرطان  یدیکه تو فهم یمامانت گفت از روز -

دنیآرامش رو ند یاونا هم رو یدار .... 



و مرا  دیچشمانش چک یاشک از گوشه دوقطره

دیمحکم در بغل کش  

ردم با تو اوج آرامش رو درک ک نکهیملکا با ا -

هیخال شمیپ شهی....جاشون همیول  

قلبش  یبلند شدم و دستم را رو شیپاها یرو از

 گذاشتم

زنده نگهشون  نجایا شهیهم رن،یقلبت بم ینذار تو -

 ...دار

پر از  شیرا پاک کردو چشم بست ، صدا شیهااشک

شان بود که چون مرد بود سالها خفه یابغض مردانه

 کرده بود

 فی....حشنیتموم نم هایدلتنگ یکه بعض فیح -

دلشون  یکنن و عقده هیمثل زنا گر توننیکه مردا نم

کنن یرو خال ... 

دمیسرش را به آغوش کش درنگیب   

دلم ز  یعز - ... 



 کردیم هی، داشت گر دیآغوشم لرز یتو شیهاشانه و

پسر بچه کی، مظلوم مثل  .... 

نامش  انهیو دلجو دمیرا نوازش کردم و بوس شیموها

رون دهانم مزه مزه کردمرا د  

انیشا - .... 

 

مثل من که پناه  خواهدی،  آغوشم را م تیهاهیگر

خواهمیبازوان تو را م ... 

که  یآغوش یتو د  یسف یبچه زیر یهیگر یداص

کودک  پنج روزه بزرگ بود ،  نیا یبرا یادیز

انداخته بود، انیاحساستم را به غل  

وصل نگاه مهربانش که به اعضا و حرکات  نگاهم

نگاهم باعث شد  ینیبود ؛ شد ، سنگ دهیکودک چسب

شود رهیبه من خ  



 قدش از سر انگشتام تا آرنجم هم نیملکا بب -

 میکه ما دار یاندام یقدرت خدا همه یول رسهینم

 !اونم داره

 یقیبود و لبخند عم نیریش میو تعجبش برا بهت

 یهاوسط حس یامردانه یجوابش دادم که صدا

مان نگاهمان را به طرفش کشانددونفره  

 شهیهالک م هیام رو ! بچه داره از گربده بابا بچه -

 لیتحل هیمنو تجز یمرد گنده داره اندام بچه نیا

کنهیم ! 

که حاال پنج روز بود که  نیحالت حرف زدن ام از

 یهادست انیزدم که شا یظیپدر شده بود لبخند غل

اش را بس زددراز شده  

فرشته که  نیا ردتیدستت رو بکش ! جو نگ -

عرض کنم بنده  دیدختر خواهرمنه ها ! و با ینیبیم

چون  هیهزادهستم و عجب حالل اشییهم تنها دا

شده اشییدا یفتوکپ ... 



 شیرا به نما شیهازد و تمام دندان یلبخند پهن و

 گذاشت

دوباره غر زد نیام  

خدا نکنه به تو بره ! مگه من   باباش چکارمه که  -

بشه اشییدا هیشب  ! 

شد زیخمین یکم بایشک  

نیام -  ! 

کرد شیصدا زیمامان ن و  

.... بچه نهیبچه رو بب کمی انیشا نیبش ایب نیام -

دهیند ! 

با سماجت دستانش را همانطور که دراز بود  نیام

پس  انیاش را شانگه داشت و اشاره کرد که بچه

 بدهد

؟  نهیبب خوادیرو م ی! چ کنهیم هیداره گر -

بچم رو ؟ یهیگر  



به  یهم گذاشت و سر یرا رو شیهم لبها انیشا 

تکان داد شیافسوس برا  

من  هیشب نکهیاز ا دونمی! من که م دهیندبچه یا -

رشیبگ ای...بیسوزیم یشده دار  

در  اطیرا با احت بایو شک نیام یدختر کوچولو و

بچه را برد  بایبه طرف شک نیآغوشش گذاشت و ام

گفت انیبه طرف شا ینگاه میو با ن  

ستین بیآرزو بر جوانان ع -   

لب غر زد ریزد و ز هیمبل تک یبه پشت انیشا   

بعدا اونا  میما اول ازدواج کرد ینیبیشانس رو م -

دار بشنبچه دیاول با  ! 

 دمیدومرد گنده خند نیا یرفتار بچگانه نیبه ا دردلم

زدم و آرام در  هیمبل تک یو من هم کنارش به پشت

که به روبرو زل زده بودم کنار گوشش زمزمه  یحال

  کردم



تو هم  گهیچند ماهه د دیشا یدیخدا رو چه د -

یل کردات رو بغبچه ! 

،  دهیباالپر یاز مبل کنده شد و با ابروها کدفعهی

بلند گفت یگشاد وصدا یچشمها   

؟ یچ - ! 

ها به طرف ما برگشت و من خجالت زده  نگاه یهمه

قلبم فشردم که  یو دستم را رو دمیلب گز دهیو ترس

باال  شیو صدا میستیکه تنها ن دیخودش هم فهم انیشا

گفت و  یدین همه ببخشرفته و در برابر نگاه پرسا

 یصبور یاقبلش برگشت ، لحظه یدوباره سرجا

از ما جدا شود  انگاهه  ینینگفت تا سنگ چیکرد و ه

عجول لب زد یو بعد با لحن  

- تو ؟ یگفت یچ ... 

 ینگفته بودم با شتاب جلو چیهنوز من ه و

زدنم را گرفتحرف  

! صبر کن یگفت ینه نگو چ  -  ... 



قدم  کیبلند شد  شیود ، از جاشده ب قراریو ب کالفه

آمده باشد  ادشی یزیاز من دور شد و انگار چ

دوباره به طرف من برگشت ، مچ دستم را گرفت و 

مرا از مبل جدا کرد و دنبال خودش کشاند اول به 

 یقدم برداشت ول بایشک یطرف اتاق خواب خانه

 یجدوقدم نرفته منصرف شد و به طرف در خرو

بود که همه با تعجب  یر حالد نیراه کج کرد و ا

 دهیو من به دنبالش کش کردندیداشتند ما را نگاه م

شدمیم  

دیلب غر ریز نیام  

اونوقت دلش  کنهیکاره عقلش درست کار نم هی ایب -

ام به اون برهبچه خوادیم  ! 

مامان آرام شماتتش کرد و  

سی....ه نیام - .... 

به طرف همه برگشت انیشا میدیبه در که رس و  

میگردی، زود برم نییپا میلحظه بر کیما  دیببخش -  



گفت یبا دلواپس بایشک  

وقت  کیکرد  باهات ،  یشوخ نیجان ، ام انیشا -

شکوفه رو بغل  یخوایهرچقدر م ای...بیریبه دل نگ

 ...کن

نوزاد  یبود که حاال رو انیاسم مادرشا شکوفه

نشسته بود نشانیریش . 

لبخند زد انیشا  

مرد گنده به دل  نیجان که از ا بایشکام مگه بچه -

میگردیدارم ....زود برم گهیکار د کی.... رمیبگ  

دست  رفتیم رونیبدون فوت وقت همانطور که ب و

 مانیکیپالست یهاییو با دمپا دیکش رونیمرا هم به ب

میدیدو نییها شلپ شلپ به پاپله یرو  . 

را که بست وبه پشت در و دور از نگاه همه که  در

، انگار دزد گرفته باشد به در چسباندم و  میدیرس

  دستش را کنار سرم به در چسباند



تو ؟حواست به اوضاع و احوالمون  یگفت یملکا چ -

 ...هست ؟ اگه سرطانم دوباره برگر

دمیحرفش پر وسط  

 ی! بعدش هم مرگ و زندگ ریزبونت رو گاز بگ -

 یروز کی دیکه حاال که شا یگیم ایدست خداست 

،  میرو به قبله بخواب میطانت برگرده از االن برسر

 ها ؟ اصال مگه قراره برگرده ؟

لب زد مردد  

یول -  ... 

جوابش را دادم محکم  

؟ من که درسم رو تموم کردم ، تو هم که  یچ یول -

خرج و مخارجمون  ریکارت الحمدلله خوبه و گ

؟ یچ گهی! دمیستین  

لبش  یصورتم را با نگاهش مسح کرد و گوشه تمام

دور  کی،  از من دور شد و دور هال را  دیرا جو



ابرو  کیقبلش برگشت ،  یقدم زد و دوباره سرجا

کرد زیباال انداخت و چشم ر  

بگو  گهید کدفعهی....پس حاال  نطوریا !....چه ا -

یگفت یاون باال چ  ! 

صورت زدم یبه پهنا یلبخند  

 یبه باردار ی،...ول ستین ی.... هنوز قطع یعنی -

 یباردار شیمشکوکم.... امروز صبح زود رفتم آزما

 دادم

فوت وقت جسمم را  یباران شد و بستاره چشمانش

پچ زد و دم گوشم دیتنگ در آغوش کش  

؟ اشجهیخب نت -  

را با زبان تر کردم و چشم بستم لبم  

ادیبعدازظهر جوابش م -  

صورتم را  یکرد و با لذت تمام اجزا میبغلش جدا از

به تماشا نشست و آخر سر نگاهش قفل لبانم شد و 

 آنها  را شکار کرد و بالفاصله با هول از من جدا شد



 کی دمی!شنشگاهیآزما میبدو حاضر شو بر -

دنیجوابش رو م یهست که فور یشیآزما  ! 

در اتاق قدم تند کرد و  شیهاخودش به طرف لباس و

غرق ذوق و  اشیمن سراسر وجودم از خوشحال

 خنده شد

هیاحاال چه عجله -  ! 

از داخل اتاق صدا بلند کرد همانطور  

 یجلو نقدریداداشت رو بزنم ا نیپوز  ا خوامیم -

چه نکنه! و بچه بادیمن قمپز در ن  ! 

کردم شیحرص صدا با  

انیشا - ! 

چارچوب در رخ نمود ، داشت  یشده تو حاضر

دیخندیو م بستیلباسش را م یهادگمه  

- تا بعداز  ارهیکردم ، دل  خودم طاقت نم یبابا شوخ

ستیظهر صبر کنم ...دل تو دلم ن . 



زده به در،  محو  هیبه من که هنوز تک ینگاه و

بودم ،  کرد شیتماشا  

،  یستی! ....تنبل خانم تو که هنوز حاضر ن ا   -

؟ یزل زد یبه چ یاونجور  

شده بود ستمیاو زل زده بودم ، به او که هست و ن به  

.... 

دوباره به اتاق رفت و مانتو به دست برگشت و  

از خودت کار  ادیز دی، تو نبا کنمیخودم برت م -

یبکش ! 

رفتمیم سهیاز خنده ر گرید  

 نییپا یها اونجوراز پله من رو نیواسه هم -

!؟یآورد  

چشمانم ثابت ماند یلحظه تو کی  

نشه یام کاربرات ضرر داشت؟ بچه یعنی -  ! 

ام بلندشدقهقه یصدا و  



...نه به داره نه به باره انی! از دست تو شا ایخدا -

ادگارهیاسمش عمو   ! 

ام را بستمانتو یمن لبخند زد و دگمه.ها همراه  

تر رو اسم قشنگ کی؟  هیچ گارادیعمو  قهیسلیب -

ام بزاربچه .... 

با تفکر درون مردمک دوچشمم توقف  یاولحظه

 کیکرد و از راست به چپ رصدشان کرد و بعد با 

گفت یحالت خاص  

ام پسره ؟بچه یگیم یعنی - ! 

گره  شیمن پر عطش دستانم را دور پهلو ندفعهیا و

دمیچسباندم و خند اشنهیزدم و صورتم را به س  

رو برام حفظش  نیریمرد ش نی....ا ای....خدا ایخدا -

  کن

ام نشستشانه یرو دستانش  

برات ضرر نداره منم فشارت بدم از  یگیم -

 داشتنت از خدا تشکر کنم؟



فرو کردم اشنهیس یتو شتریرا ب سرم  

انی...شاانی...شا انیاز دست تو...شا -  

 دورم اطیاو هم با احت یگرم ومردانه یدستها و

شد چکیپ  

مامان کوچولو رو با پسرم رو برام حفظ  نیا ایخدا -

 کن

گفتم یشیمن نما و  

یولم کن استخونام رو شکست یآ یآ یآ -  

که به صورتش سنجاق شده بود  یاو با لبخند و

کرد تمیهدا رونیدستش را پشتم گذاشت و به ب . 

یلوس کرد یلیخودت رو خ گهیزودباش برو د -  

 شگاهیآزما کیپارک نزد که دادم تا شیآزما

 یهایصندل یکرد که از رو دیکرد و تاک امیهمراه

به  دیدویکه م یپارک تکان نخورم و خودش در حال

 انیبا غل یاقهیرفت ، چند دق شگاهیسمت آزما

بهار  ییبایز یدرونم ، درحال تماشا بیعج یاحساس



به  دادیم بکه در هوا تا یبا پاکت انیشده بودم که شا

آمدسمتم  . 

عرق ،  دنیگل کرده بود و از فرط دو صورتش

اش نقش بسته بود ، چهره یمانند شبنم رو  

و مقابلم زانو زد، ابتدا فقط  دیرس میروبرو

و  زدندیبود که با هم حرف م مانیدومردمک چشمها

سپس بعد از نفس نفس زدنش ، نفسش که چاق شد با 

ات را بودم ، کلم دهینشن انیکه تابه حال از شا یلحن

 ادا کرد

شمیملکا !.... من....دارم بابا م -   

انگشتانم  یسرش را خم کرد و صورتش را رو و

 چسباند

خدا  یمعجزه نیکه من چقدر از ا داندیم خدا

صورتش  ریاز دستانم را از ز یکیخوشحال بودم ، 

فرو کردم شیو تاب موها چیو درون پ دمیکش رونیب  

یکنیم هیچ کارانیزشته ا انیشا -  



 اهشیسو نگاهش که باال آمد کنج چشمان سر

بود دهیراه کش ششیرتا کنار خط یباریجو . 

نمیبیروزا رو نم نیو ا رمیمیم کردمیفکر م -   

دمیدرد گرفت واخم در هم کش دلم  

ساله  ستیصد و ب ی! من برا وونهیخدا نکنه د -

اونوقت دمیهم نقشه کش اتگهید  ..... 

تکان دادم یسر  

 یذوق زد یلیخونه خ می...پاشو ...پاشو برنوچ -

مغزت فشار اومده یرو ... 

با  ستادیایکه م ینثارم کرد و در حال یادبیب

دستش باران صورتش را پاک کرد یهاکناره .... 

 بیغر یدلم را پر از شکوفه کرد و حس یبهار مینس

جوانه زد میهاسلول یتو . 

 نیزتریشده بود که پدرش عز  یکودک زبانیم وجودم

بود میبرا نیزم ی  انسان رو . 



،  دور  میزندگ ز  یهمان انسان  عز تگریدست حما با

برداشتم شیهاقدم تیرا به تبع میهاقدم میهاشانه  

 ادگاریاسم پسرم رو عمو  ذارمیملکا من نم یول -

هیواقعا اسم زشت یبزار .... 

در  شتریرفتم و او مرا ب سهیمن از خنده ر و

 یبم یاعماق وجودش با صدا و از دیآغوشش کش

 لب زد

هاتجانم ! قوربون خنده - ..... 

 

۷۹۳۱/۱/۲  دوشنبه  چهاردهم محرم    

دفتر نیآمد ا انیپا به   

ستیهمچنان باق تیحکا ..... 


