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به آسمان  یکنم، نگاه یکوچه را رد م چیپ نیآخر

 دنیاندازم، آسمان شب قصد بار یقرمز رنگ م

بخشم. از کنار خانه  یسرعت م میدارد. به قدم ها

نگاه  میتاب به رو به رو یگذرم. ب یم یکاهگل یها

کنم. نگرانش هستم، دلواپسش هستم، تنها  یم

 مدانستم و باز ه یباه محض بود، مگذاشتنش اشت

افتاده باشد؟  یاتفاق شیگذاشته بودم. اگر برا شیتنها

گذاشته بودم و حال  شیاگر حالش بد شده باشد؟ تنها

دوم. مقابل درب تک لنگه  یبه خانه م دنیرس یبرا

سکوت  مینفس نفس ها یصدا ستم،یا یخانه م ی



 انیرا م میزده از سرما خیشکند. دست  یکوچه را م

اندازم یم ربه د دیبرم و کل یفرو م فیک .  

دهم  یهول م یدهم، در را کم یم دیبه کل یچرخش

ترک خورده  یها کییموزا یتا باز شود. قدم به رو

بندم، با  یگذارم. در را محکم م یو در هم شکسته م

 یبه چراغ خاموش اتاق کوچکم م ینگاه یشانیپر

به آن سو،  کنم یلرزد. پا تند م یاندازم و دلم م

دهد.  یکفشم روحم را خراش م یپاشنه  یصدا

کند. حتما  یم یچراغ خاموش اتاق به من دهان کج

خورده است.  نیحالش بد شده، حتما سرش به زم

کوچک خانه، بزرگ شده است، کش آمده  اطیح

 یو اتاق کوچکم نم اطیشود، به ته ح یاست، تمام نم

  .رسم

شود: دخترم،  یآرامش جانم م هیهمسا رزنیپ یصدا

منه شیجان پ یمان . 

 یم رونیبندم، نفسم آسوده خاطر ب یرا م چشمانم

که  یب یشوم، ب یکه باشد من آرام م یب یب د،یآ



شود. تنها پشت و پناهم  یباشد خانه امن و امان م

 ی دهیدرخت سربه فلک کش انیبرگشته است. از م

چراغ  ییاندازم. روشنا یبه آن سو م یتوت نگاه

آنقدر  دنآورد. موقع آم یبه لبم م ی، لبخنداتاقش

بودم. راه کج  دهیرا ند ییروشنا نیهراس داشتم که ا

 ی: سالم بزمیعز یکنم به سمت صاحب خانه  یم

ریبه خ دنیفاطمه، رس یب . 

از  ی. نفسچدیپ یاش م دهیبه دور کمر خم دستم

 زنمیصورتش م یبه رو یبوسه ا رم،یگ یعطرش م

شوم:  یاز مادرم جدا مو از مادر مهربانتر 

ن؟یکرد ادیقبول، ما رو  ارتتونیز  

و به  ردیگ یاش م دهیدستان چروک انیرا م دستم

 یکند: مادرجون، همش جلو یم تمیداخل خانه هدا

غافل  ادتونیلحظه هم از  هی ی. حتنیچشمام بود

  .نبودم

اندازم.  یبه چشمان کنجکاو پسرم م ینگاه مین

کند، با من  یقط نگاهم مپاشم. ف یم شیبه رو یتبسم



فهمم. خودش  یقهر است، از نگاهش، از سکوتش م

به  یب یکند. ب یسوغاتش مشغول م نیرا با ماش

سوهان را  یکند و خودش جعبه  ینشستن دعوتم م

 ابجاخودم را ج شییرایمعذب از پذ رد،یگ یم میجلو

دانم کمر درد  ی. مدارمیبر م یکنم و سوهان یم

دانم و  یرفته است و م شیپاهادانم قوت  یدارد، م

  .بازهم، زحمت من برگردنش است

گذارم، دوباره  یم یدست شیپ یرا گوشه  سوهان

با اخم  ستیدود ، سرگرم باز یم یمان ینگاهم پ

خواهم داشت با پسر  یبتیدر هم، امشب مص ییها

راستش را  یو پا ندینش یمقابلم م یب یبدخلقم. ب

کند: دم  یدنبال منگاهم را  ریکند، مس یدراز م

کل محلو برداشته  شیگر یصدا دم،یغروب که رس

؟یحال تنهاش گذاشت نیبود. چرا با ا  

در  ،یام، در مقابل حاج خانوم، در مقابل مان شرمنده

افکنم، نگاه به  یم ریبرابر همه شرمزده ام. سر به ز

 یکمال یدوزم: عصر آقا یبشقاب م یسوهان گوشه 



راش ببرم. قرارمون فردا زنگ زد، تا زودتر کارو ب

خوادیگفت امروز م یم یکمال یبود، اما آقا . 

خواب  یآورم: مان یباال م نکشیرا تا قاب ع نگاهم

تونستم با خودم ببرمش، مجبور شدم تنهاش  یبود، نم

طول بکشه. بازم  نقدریکردم کارم ا یبذارم. فکر نم

 .زحمتش افتاد گردن شما

د و نگاهش را ده یتاسف تکان م یبه نشانه  یسر

که در دهانم  ینیریکند. سوهان ش یبه چشمانم قفل م

نگاهش را  یشود. معن یشود، زهر م یاست، تلخ م

که   میدان یدانم و هر دو م یشناسم، حرفش را م یم

 یداند و سخن ی" نه"  است، م یپاسخش تنها کلمه 

. با رمیگ یآورد. چشم از چشمانش م یبه زبان نم

دهد.  یرا مالش م شیزانواش  دهیدستان چروک

دانم به  یم رد،یگ یشکل م انمانیم نیسنگ یسکوت

من، به اشتباه من، به  ییبه خودرا شد،یاند یچه م

توانم  ینم رم،یتوانم بپذ یکردنم، اما من نم حتینص

شود یهمه سال نم نیشود. بعد از ا یو نم . 



: نیسکوت سنگ نیببخشم به ا انیکنم پا یم یسع

کردم  یفکرشو نم د،یجشنبه بمونقرار بود تا پن

نیزودتر برگرد . 

دهد: مادر  یرا با انگشت به باال هول م نکشیع

ازتون دور  نیاز ا شتریب اوردیجون دلم طاقت ن

  .باشم. نگرانتون بودم

همه دردسر  یکنم، من برا یم یانگشتان دستم باز با

ما گردن شماست.  یزحمتا شهیهم دیبودم: ببخش

جبران کنم دیچطور با دونمینم . 

: مادرجون، ندینش یصورتش م یرو ینمک یلبخند

تنها  ی. خدا شاهده به اندازه نیستین بهیشما که غر

 .اوالدم دوستون دارم

افتد، عکس  یطاقچه م یبه قاب عکس رو نگاهم

که  یبه عکس دش،یتنها اوالدش، عکس فرزند شه

 یثابت نگاهم م زند،یچشمانش به من است، پلک نم

اگر نباشد،  یلرزم، حت یاز نگاه ثابتش م هشیکند. هم

خروارها خاک در گلستان شهدا باشد،  ریاگر ز یحت



 اربازهم نگاهش حرف دارد، بازهم نگاهش هشد

کشم یجلو م یدارد. معذب شال عقب رفته ام را کم . 

شم از کنم. چ یم تیهدا نییکوتاهم را به پا یمانتو

کنم:  یگم شده ان را صاف م ی. صدارمیگ یقاب م

. اگه کمک شما نیلطف دار یشما به من و مان

 ...نبود

دهم ناقص  یم حیابم،ترجیجمله ام نم یبرا یا ادامه

زند: خدا خواسته من و تو با  یم یتبسم یب یبماند. ب

 نیخونه به ا یمن تو ن،ی. اگه شما نبودمیهم اشنا بش

گرفتم یم ایماخول یبزرگ . 

. شیها یاز مهربان ش،یها تیشوم از حما یم دلگرم

گردد. از  یلبخند از ته دل خالصه م کیپاسخم در 

کنم. به ظاهر  ینگاه م یچشم به مان یگوشه 

 شیاما تمام هوش و حواسش پ ست،یمشغول باز

 یب یرود.چشم به سمت ب یقنج م شیماست. دلم برا

 دلکند.  یم ی. با ابرو اشاره به مانگردانمیبر م

ندیندارد قهر پسرم را بب .  



کند.  یمشتاق نگاهم م برم،یفرو م فمیک انیم دست

اورم،چشمان  یم رونیرا ب یباز ریسطل خم

کند. همچنان  ینم یزند، اما حرکت یبرق م شیمشک

 د،یا یم میلبها یرو یاست. تبسم نیمشغول ماش

است، ناز  ریپسرم هنوز قهر است،پسرم از من دلگ

 یم یب یهستم. روبه ب دارشید و من خرکن یم

 یدون ی. مدمیاقا پسرم خر یبرا رویخم نی: امیگو

دوست دارم یلیجون، اخه من پسرمو خ یب یب . 

کنم: اما انگار پسرم دوستمون  یرا جمع م میلبها

دمیکه براش خر یا هینداره. نه منو، نه هد . 

شود: من... دوست...  یباز م یزبان مان خرهبال

 .دارم

 ی. نامفهوم مشهیمثل هم د،یگو یشکسته م شکسته

کند،  یهم ارامم م شیصدا دنی. شنشهیمثل هم د،یگو

 یلحظه ا ی. براشهیدهد، مثل هم یهم ازارم م

تا بر خودم مسلط شوم.  گذارمیهم م یرا رو میپلکها

 یدر چند سانترا  یمان یکنم چهره  یچشم که باز م



زند  یام م نهبر گو ی. بوسه انمیب یصورتم م یمتر

داردیرا بر م رشیو سطل خم . 

دانم  یدانم محبتش به که رفته است، نم ینم

که  ییرا از که به ارث برده است. تا جا شیبخشندگ

 گاهمیجا نجایدارم، من بخشنده نبودم، وگرنه ا ادیبه 

 یو مردانگ یناز مهربا یینبود. پدرش؟ نه، او هم بو

را با  یمان ،یب یمجاورت با ب دینبرده بود. شا

دیمحبت کرده است، شا . 

 یبه ب ،یب یب یدر چهره  یاحساس خستگ دنید با

 یب یشوم: ب یم زیخ میفرستم، ن یلعنت م میفکر

میجان، با اجازتون رفع زحمت کن . 

خواستم  یافتد: کجا مادر جان؟ تازه م یتعارف م به

 .شام بذارم

کشانمش:  یو به باال م رمیگ یرا م یمان یوباز

داره  یمان یجون، وقت قرصا یب یممنون ب

. نیراه یخسته  نی. شمام تازه از قم برگشتگذرهیم

میشیمزاحم م گهیروز د هی . 



شهر تنها  نیا یکند: نگو مادر، تو یم یکمرنگ اخم

 یهست ی. تو هم که ماشاله هم تعارفنییشما میدلخوش

 .هم کم حرف

 یکنم، کم حرف نبودم، باز یرا به پا م میاکفشه

 ام،یروزگار، زبان درازم را کوتاه کرد. گذشت ا

 ییشوم تا دمپا یحبس کرد. خم م میسخن را در گلو

تا جمله  کنمیجفت کنم. تالش م شیپا یرا جلو یمان

جان، من و شما که با  یب یکنم: ب یبر زبانم جار یا

 شهیهم که هم یمانزحمت  م؟ی. دارمیهم تعارف ندار

 .گردن شماست

نشانم: وقت  یصورت دلخورش م یرو یا بوسه

ادهیخلوت کردن من و شما ز یبرا . 

 یفرستم: دلم تنگ شده برا یم رونیخسته ب ینفس

ستیدل، اما امشب مناسب ن یباز کردن عقده  . 

 هی: من ردیگ یلبانم نقش م یرو یمضحک لبخند

نه خسته خوامیگوش شنوا م . 



بودن تبسمم را  یکند، جعل یگاهم من قیعم یب یب

اورد: برو مادر. شبتون  ینم میداند، اما به رو یم

خطر باشه یخوش و ب . 

 یبه استجابت م شیبازد، کاش دعا یرنگ م تبسمم

کنم و دست در دست  ی.  زمزمه وار تشکر مدیرس

شوم یدور م یب یاز اتاق ب یمان . 

د وز یکه م ی. بادمیشو یرد م یکنار حوض خال از

 یب یدر خودم جمع شوم. مان یکم کندیوادارم م

 یریدانم با گوشه گ یکند. نم یصدا کنارم حرکت م

 یو م دیگو یچه کنم؟ به ندرت سخن م شیو کم حرف

خودش هم متوجه تفاوتش با هم سن و  دیخندد. شا

 یم ازرا ب میمتر 21ساالنش شده است. درب اتاق 

برق  دیکل تنافی ی. دستم را برامیشو یکنم و وارد م

خانه ام  ییاتاقم، تنها منبع روشنا یبرم.مهتاب یجلو م

 یاز اتاق پناه م یبه گوشه ا یشود. مان یروشن م

شود یم یباز ریبرد و مشغول خم . 



شود، شالم را از سرم بر  یاه مانند خارج م نفسم

کشم و به  یم رونیرا از تنم ب میمیقد ی. مانتودارمیم

 زانیقرض گرفتم، او یب یکه از ب یچوب لباس یرو

چرخانم. فرش  یکنم. نگاهم را گرداگرد اتاق م یم

و  یپشت یکوچکم، حت یوسط اتاق، بخار یشش متر

 یاز صدقه سر ب اهمه و همه ر وار،یکنار د یپتوها

به خودم  یوقت ندینش یلبم م یرو یدارم.پوزخند یب

 نیا لیکدام از وسا چیشوم، من مالک ه یم اداوری

ستمیاتاق ن .  

را  وانی. لدارمیطاقچه بر م یرا از رو یمان قرص

زنم:  یم شیکنم. صدا یپر م یا شهیبا اب پارچ ش

؟یمان  

قرص  دنیکند، با د یتعلل سر بلند م یکم با

کند،قرص  یشود، دست دراز م یصورتش درهم م

. پسر دهدیگذارد و با اب فرو م یرا داخل دهانش م

شده است.  ساله ام در خوردن قرص و دارو خبره 5

 یمصرفشان کند، م دیداند هر روز و هر شب با یم

 اندد ی. مکندیدر خوردنشان مخالفت نم گریداند و د



 یقرصها نیکند خوردن ا یو هر روز تکرار م

بر  نیزم یرا از رو وانیو ل شومیرا. خم م یلعنت

شود  یو درد کمرم باعث م شومی. راست مدارمیم

 .لب بگزم

 ریکنم تا اشکم سراز یه مرا باز و بست میپلکها

 هیگر دی. چرا نباشودیچشمانم نمناک م رینشود. ز

با  میکس یو ب ییتنها ؟یدردناک مان تیکنم؟ وضع

 یبهانه  یدر اوج جوان رشدنمیپ ل؟یوجود کثرت فام

ست؟ین یخوب   

 یفرستم، به درون اشپزخانه  یم رونیرا به ب نفسم

متر، به متراژ چهار  ی. اشپزخانه اخزمیکوچکم م

ساخته شد.  یب یکه به خواست ب یاشپزخانه ا

شود به  یخالصه م لشیکه تمام وسا یاشپزخانه ا

تر و چند  یمیقد یخچالیو  یمیقد یزیگاز روم کی

تابه  یهتا ما ستمیا یم نکیظرف و قابلمه. مقابل س

 عی. اسکاچ را با مامیظهرم را بشو یمروین ی

به در گلو  یکنم و با بغض یم یکف ییظرفشو

چشمم  یقطره از گوشه  نیکشم. اول یم تابهیماه



 سیصورتم خ هیو در عرض چند ثان شودیخارج م

خورد و  یشود. خاطرات گذشته در ذهنم موج م یم

خورد و من در دور کردنشان ناتوانم یموج م . 

و  ادمستیا نیتریچشمانم را گرفت. مقابل و یباسل

همانطور که  ،یکردم. کوتاه بود و عروسک زشیانال

خواستم. باالتنه اش دکلته بود و تنگ؛ رنگ  یم

را  نیتنم، هم دیهم متناسب با پوست سف شیاب

 یدانستم در مهمان یرا که م یلباس نی. همخواستمیم

کند یراهم م یرا بدرقه  یادیچشمان ز .  

وشگله. خ یلیگوشم را پر کرد: رها خ نینسر یصدا

ذارهیم شیاما المصب تموم دار و ندارتو به نما . 

نهیزدم: هدف منم هم لب . 

. کند حتمیتا نص د،یبگو گرید یباز شد تا سخن دهانش

شدم. دستم را مقابلش  یاخالقش کالفه م نیاز ا یگاه

. رک گفتم: خوشم دینگه داشتم. حرف در دهانش ماس

. خرمیم ونیکه من ا یدونی. میپند و اندرزم کن ادینم



 داریکه خر یحرف ینکن برا کیپس خودتو کوچ

 .نداره

شود،  یدانستم ناراحت م یدر هم شد، م صورتش

شدم. وارد  یم اداوریحد و حدودش را  دیاما با

مکث کنارم قرار  یهم با کم نیمغازه شدم. نسر

 یجوان به رو یفروشنده  یگرفت. نگاه قهوه ا

ن؟یپسند کرد یصورتم نشست: لباس  

را تا چشمان پر چراغش باال اوردم: بله،  نمچشما

دیاریبرام ب نویتریپشت و یلباس اب دیلطف کن .  

تالش چشم از لبان رژ زده ام گرفت:  یکم با

 نیکارمونه. هم نیپرفروش تر نی. اهیعال قتونیسل

ازش مونده یکی . 

چشمانش وجب به وجب تنم را رصد کرد: مطمئنم  با

زتونهیسا . 

 یه گرفتم و به پرو رفتم. صدارا از فروشند لباس

. دمیشن یم نیخوش و بش جوانک را با نسر



خوشگله  یلیزدم. در پرو را باز کرد: خ شیصدا

که فیفقط ح ... 

باز شروع نکن نی: نسردمیحرفش پر انیم . 

: من نظرمو گفتم حاال خود دیرا در هم کش شیاخمها

یدان . 

 یگرفت و در را بست. م یحالت قهر از من رو با

ابدی یم انیپا گرید ی قهیستم قهرش تا چند دقدان .  

 ی. به ارامستادمیا شخوانیپرو خارج شدم. مقابل پ از

چشمانم را باال اوردم. لباس را به سمتش هول دادم: 

د؟یحسابش کن شهیم  

پسرک برق زد: مبارکتون باشه چشم . 

بود اگر  چشمان  یاز حد معمول شیاش ب چهره

 ی. لبخندمیگرفت یم درشت و پر نفوذش را فاکتور

بگذارم: ممنون شیدندانم را به نما نیزدم تا نگ . 

. لباس را در کاور دیچک شیشانیاز پ یا قطره

گذاشت. برق حلقه اش مانع شد که بخواهم با او، هم 



. به تکاپو دمیکش رونیب فمیشوم. کارتم را از ک یباز

 .افتاد: قابل نداره

ابرو شد. : باال انداختم،نگاهش بند همان  ییابرو

1552ممنون از لطفتون. رمزش   

.  دیتاب یلبان رژ خورده و کارتم م نیب نگاهش

زدم. متنفر بودم از مردان مثال متاهل که  یپوزخند

 یخود را م نگونهیزن ا کی یها ییبایز دنیبا د

 .باختند

**** 

ذشتهگ  

ر بردم و پاسخش را دادم: تو را باالت نیماش سرعت

رسمیم گهید ی قهیتا چند دق زم،یراهم عز . 

 یرو ینگه داشتم. تک زنگ نینسر یخانه  یروبرو

. تا امدنش خودم را در دیایب رونیزدم تا ب شیگوش

عقب تر دادم.  یکردم. شالم را کم یبررس نهیا

کردم. با باز شدن  دیرا مرتب و رژم را تمد میموها



 یصندل یرو نیگرفتم. نسر نهیاز ادر نگاهم را 

عشقم سالمبلند داد:  یشد و سالم ریگ یشاگرد جا . 

را روشن  نیخورد. ماش نیچ مینیلحن کالمش ب از

کیکردم:عل  

م؟یپدال گاز فشردم: امشب کجا بر یرو پا  

پاساژ  میاهنگ در حال پخش را عوض کرد: بر 

و بعدش شام؟ یگرد  

یتکان دادم: اوک یسر . 

 فمیدستش را داخل ک نیدا در امد. نسربه ص میگوش

به نام مخاطب انداخت: مهرداده یکرد و نگاه . 

به دنبال نام مهرداد  میدوست پسرها نیذهنم ب در

به  ینیچ یپسر الغر و استخوان یاداوریگشتم و با 

ادیدادم: جوابشو نده. ازش خوشم نم مینیب . 

 فمیساکت شده بود،به ک گریرا که د یگوش نینسر

پس چرا  ومدیداند: اگه ازش خوشت نمبازگر

؟یبهش زنگ زد ؟چرایشمارشو گرفت  



یسرگرم یچراغ قرمز متوقف شدم: برا پشت . 

دستم را جلو بردم  ن،ینسر ی رهیتوجه به نگاه خ یب

 یلب ریز یضبط را باال بردم. زمزمه  یو صدا

مغزت  یچایپ شمی: دارم مطمئن مدمیرا شن نینسر

 .شله

ده را جابجا کردم و پشت رفتم. دن یغره ا چشم

 هیبه حرکت درامدم: اخر هفته پا گرید یها نیماش

؟یمهمون میبر یا  

کجا؟ ؟یبه سمتم برگشت: مهمون کنجکاو  

دادم:  حیتوض رمیبگ ابانینگاه از خ نکهیا بدون

بود؛  یاوهوم. پارسا بود، همون پسره که چشم رنگ

میباهاش اشنا شد ریتو باغ غد ... 

: خب؟دیرحرفم پ انیم مشتاق  

 ابانیخ انیکه م یا ادهیرا کم کردم تا عابر پ سرعتم

هم پس بندش  ی. بوقرمینگ ریکرد را ز یعبور م

 یزنگ زد. پنجشنبه برا تولدش مهمون شبیزدم: د

 .گرفته. ما رو هم دعوت کرده



دلم لک  هی: عالدیذوق زده دست به هم کوب نینسر

و رقص و عشق و حال یمهمون یزده بود برا . 

 ادهیرا پارک کردم. به محض پ نیزدم و ماش یندلبخ

. دمیبسته شدن در سمت شاگرد را شن یشدنم، صدا

 فمیتا مرتب شود. ک دمیکش یکوتاهم را دست یمانتو

شدم:  نیشانه ام انداختم و هم قدم با نسر یرا رو

م؟یبخر هیلباس و هد میبر  م،یاومد نجایحاال که تا ا  

 یاز لباسها یکیرا جمع کرد: من  شیلبها نینسر

پوشمیم مویقبل . 

تو  دهیمکث ادامه داد: تو اون همه لباس نپوش یکم با

؟یبخر یخوایبازم م ،یکمد دار   

کرد  یکه با لبخند به ما نگاه م یبه پسر ینگاه مین

از مد  گهیانداختم و با غرور سربرگرداندم: اونا د

خوامیم یو امروز دیمدل جد هیافتادن.  . 

شد: رها، تو به اون  رهیز به من خبا دهان با نینسر

از مد  یگیم ،یدیخر شیکه ماه پ یرهنیسه دست پ

  افتاده؟



چقدر  یدونیتا االن م شیکردم: اره از ماه پ هشیتوج

اومده؟ دیمدل جد  

کنم یبه عقلت شک م یماتش برد: گاه نینسر . 

هم قدم  نیوارد پاساژ شدم. نسر نیتوجه به نسر یب

 گرانید گاهی. نگاه گاه و باددیامد و نظر م یبا من م

داشت  یرادی. مگر اکردمیخودم حس م یرا رو

باز گذاشتن  ایکوتاه و شلوار چسبان؟  یمانتو دنیپوش

محسوب  نیکردنم خالف قوان شیشال؟ مگر ارا

 شیرا به نما مییبایبودم و دوست داشتم ز بایز شد؟یم

را  میتهایبگذارم. دوست داشتم همه با نگاهشان جذاب

 یبردم از نگاه ها یکنند. لذت م نیداز و تحسبران

گرفتم از  یم یجزء جزء بدنم. انرژ یبه رو فتهیش

برق چشمان رهگذران. دختر بودم، جوان بودم و 

گرانید نیمحتاج تحس . 

را از  لمیخانه پارک کردم. وسا اطیرا در ح نیماش

سنگ  یشدم. قدم به رو ادهیشتم و پعقب بردا یصندل



 یخوش نقش و نگار خانه گذاشتم. صدا یفرشها

زدیشب را به هم م م،ارامشیبلند کفشها یپاشنه  .  

 یاب خورده  یچمن ها یو بو زییپا زیدل انگ یهوا

درختان، تنها  یشاخه ها انیحرکت باد م اط،یح

کرد. دو پله  یذهنم را به خود مشغول م یقیدقا یبرا

کردم و با هول دادن در، وارد سالن  یوتاه را طک ی

 .شدم

خانه  نیسالن زدم. ا یکیبه سکوت و تار یپوزخند

 امیا گری. دشدیخاص پرفروغ م یفقط در زمانها

 شیسوت و کور و نفرت اور بود. راه اتاقم را در پ

صبر کنم. :  یباعث شد کم یمهر یگرفتم. صدا

ن؟یخانوم برگشت  

که در  یباالتر رفتم. تنها کس یندادم و پله ا یپاسخ

خانم  نیبه من توجه داشت هم یکم دیخانه شا نیا

باشد،  یزیتوانست هر چ یم لشیخدمتکار بود. دل

 یمحبت. با کم یهم اندک دیشا ای ینیریخودش فه،یوظ



شما  یبه برازندگ یخانوم یمکث ادامه داد: برا

بمونه رونیموقع شب ب نیتا ا ستیخوب ن . 

 یخانه نگاه کیبه ساعت کالس چشم یگوشه  از

بامداد بود. اگر  ی قهیدق 53و  1 کیانداختم. نزد

 یساعت هم به خانه بر نم نیدر ا یامکانش بود حت

: مامانم اومده؟دمیپا چرخ یگشتم. رو   

 شیساعت پ کیجمع شد: بله،  یتپلش کم صورت

 .برگشتن. االن تو اتاقشون خوابن

باال  یرا کم میکردم. تن صدا پایرا چل میها دست

 بردم: بابام چطور؟

جلسه داشتن نکهی: مثل ادیگز لب . 

توانستم باور کنم پدرم  ی. چطور مدمیخند یکیستریه

هم دلم  دیدارد؟ شا یکار یساعت شب جلسه  نیدر ا

 یم دیفکر کند. شا گرید یخواست به احتمال ها ینم

 یخانه بدانم نه خانه  نیخواستم حداقل پدرم را مرد ا

 بمیغا شهیاز برادر هم یدادم سراغ حیترج. گرید

و به اتاقم رفتم ردمرا تند ک می. قدم هارمینگ .  



کردم  یکردم و فکر م یرا باز م میمانتو یها دکمه

وقتش  شهیکه هم یچطور ممکن است با وجود مادر

زنانه  یدورهم یها یخانه و در مهمون رونیرا ب

 یکه به بهانه ها یبا داشتن پدر کرد،یم یسپر

کرد، من  یم یمختلف از حضور در خانه شانه خال

 وانستمت یداشته باشم؟ چطور م یخانه دلگرم نیدر ا

بود که بخواهم  یخانه باشم؟ مگر دلخوش نیا بندیپا

سرشب در خانه حضور داشته باشم؟ مگر امکان 

کنم؟ دایارواح ارامش پ یخانه  نیداشت در ا  

من که  اورم؟یاز کجا ب مهیدفترچه ب یول دانم،یم

بر  مهیب ی نهیثابت ندارم، چگونه از پس هز یشغل

 یبرگشت بازهم دلنگران مان ریتمام مس م؟یآ یم

 ال،یخ یاز آسودگ نمیب یهستم. در خانه را که م

                                                                                     بندم.                                                             یچشم م

که در آفتاب  نمیب یرا م یب یهمزمان با ورودم، ب

 یکند. تبسم یپاک م ینشسته و سبز یزییکم جون پا

                                                      جون.                                                 یب یپاشم: سالم ب یم شیبه رو

 نمینش یم وانیا یشنوم . کنارش رو یجوابش را  م



کند:  یمداخله م یب ی. بدارمیتره بر م یو دسته ا

                          مادر جون دست نزن، آخرشه.                                                                                       

: مادر صبر دیگو یم یب یکنم. ب یم یتصنع یاخم

طفلک  ،یرفت یم رونیمن برگردم، بعد ب یکرد یم

.                                                                                                                       شهیخسته م یمان

 یدور ی: جاشیها یهربانم یبرا دهم یجان م

 دیرو بردم، بچم پوس ینرفتم، تا سر کوچه رفتم. مان

                                                    تو....                                                                                                                       

نبوده است.  لیدل یشود. دلشوره ام ب یمم قطع مکال

نمیب یرا در آن حال م یکه مان یوقت رمیم یم . 

بدنش را با  یبرم، تکان ها یسمتش هجوم م به

دارم و دستم را درون دهانش  یثابت نگه م میپاها

خراش دستم را  زشیت یبرم. دندان ها یفرو م

از  یگریدرد دارد، سوزش دارد، اما کار د دهد،یم

حالت  نی. طاقت ندارم پسرم را در ادیآ یدستم بر نم

تکانش  هرجز تحمل ندارم. با  یچاره ا یول نم،یبب

 یشود. با هر تکانش جانم از کف م یقلبم تکه تکه م

سرم  یباال یب یمحکومم به تحمل. ب یرود ول



نشان  نشیف نیف یصدا فرستد، یو صلوات م ستادهیا

اتفاق. من هم بعد  نیدهد هنوز عادت نکرده به ا یم

حمله تا کنون عادت نکرده ام، نتوانسته ام  نیاز اول

 ینتوانسته ام باور کنم که مان م،یایبا خودم کنار ب

 .من، صرع دارد

 ینفس حبس شده ام رها م رد،یگ یکه آرام م بدنش

 یکنم. جا یدهانش خارج م انیشود. دستم را از م

 کی یان مانده است، اما فدا یبه رو شیدندان ها

فرو  قیعم یدانم حاال به خواب ی. م یمان یتار مو

 یکه دچار حمله م یگریرود، مثل هر بار د یم

کند  یم شحمله ها انقدر خسته ا نیدانم ا یشود. م

 ریدارد. دستم را به ز ازیکه تا ساعت ها به خواب ن

 یحرکت بلندش م کیبا دهم و  یهول م شیپاها

 یبه دردش نم یتیکشد، اما اهم یم ریکنم، کمرم ت

اندازم: با  یم یب یخجالت زده به ب یدهم. نگاه

رو بخوابونم یاجازتون من برم مان . 

کند: برو  یپاک م شیچشمانش را با پر روسر اشک

ییایتا تو ب ندازمیمادر، منم سفره م . 



کند:  یم مساکت یخواهم مخالفت کنم که با اخم یم

شمیپ ایب یرو که خوابوند یاما و اخه نداره. مان . 

خوش قلب را  یبانو نیمقابله با ا ییتوانا یگاه

اتفاق،قادر به  نیکه اگاه است من با ا یندارم. کس

سر  یخواهم باال یداند االن م ی. مستمیپخت و پز ن

خواهد تنها  یداند و نم ی. مرمیو ماتم بگ نمیبنش یمان

 .بمانم

**** 

گسترده به  یشوم، سفره  یکه م یب یاتاق ب وارد

را  ی. سبد کوچک سبزنمیب یرا مقابلم م نیزم یرو

کند:  یگذارد و به نشستن دعوتم م یسفره م یرو

هیشیدرو یمادر، سفره  نیبش . 

شرمندم  یب ی: بنمینش یچهرزانو م نیزم یرو

هیهم عال یلی. خدینکن . 

 یم میبرا دهیکش دارد و از برنج قد یرا بر م بشقابم

خوش رنگش را به  ی. خورش قورمه سبززدیر



 یبرا یکنم و چندقاشق ی. تشکر مردیگ یسمتم م

زمیر یخودم م .  

چرخد اما  یم یب یب یساده  یسفره  یرو چشمانم

 .ذهنم در حال مرور خاطرات است

 

الح  

 ید. ظرف از دستم سر مشو یام بلند م هیگر یصدا

افتد.  یم نکیداخل س یبد یخورد و با صدا

به  زنمی. زار مرندیگ یسبقت م گریکدیاز  میاشکها

شده  میکه االن ارزو ییخاطر از دست دادن داشته ها

کنم به خاطر افکار ناقص دوران  یم هیاند. گر

 ذرد؟گ ی. مگر چند سال از ان روزگاران ممیجوان

سال گذشته است. مگر  5فقط  سال؟ نه 13سال؟  53

 یدور م نقدریمن چند ساله شده ام که ان زمانها را ا

 شود؟یمحسوب م یریپ امیسال هم از ا 15مگر  نم؟یب

و فرتوت شده ام؟ ریپ نقدریپس چرا من ا  



 یام که تمام م هیشوند، گر یکه خشک م چشمانم

چشمم  ی. از گوشه زمیخ یبرم نیزم یشود، از رو

کنم. طفلک بدون خوردن شام  یمنگاه  یبه مان

داخل  یشسته  مهیتوجه به ظرف ن یخوابش برده. ب

شوم و از  ی. خم ممیشو یرا م میدستان کف نک،یس

و  میشو ینوشم. صورتم را م یم یاب جرعه ا ریش

بندم یاب را م .  

کنم.  یاتاق را پهن م یجمع شده گوشه  یتشکها

قرار تشک  یو رو رمیگ یبازوانم م انیرا م یمان

صورت  یکشم. چشمم رو یدهم. کنارش دراز م یم

پدرش  هیتابد. کامال شب یگناهش م یمعصوم و ب

همان نامرد هیاست، شب .  

کشم. پسر ناخواسته ام اگر نبود، مجبور به  یم یاه

شوم.  ینبودم. از فکرم شرمنده م یزندگ نیتحمل ا

بودنش،  یلیدانم با وجود تحم یگزم، م یلب م

 یاش فرو م رهیت یموها انیدست مدوستش دارم. 

 یزنم و چشم م یصورتش م یبه رو یبرم، بوسه ا

  .بندم



شود؛ خاطرات  یپدرش در ذهنم مجسم م ی چهره

شوند. تشر  یچشمم ظاهر م یشوم دوباره جلو

دی: بسه!بسه !تنهام بذارزنمیم . 

که  سوزدیدلشان به حالم م ایترسند  یم دانمینم

شوند یخاموش م . 

*** 

 یم خچالیدر  یکنم. نگاه یرا باز م چالخی در

رو به اتمام است.  ریتابانم. تخم مرغ تمام شده، پن

 زری. فرستندیشده و قابل خوردن ن دهیها پالس یسبز

ینه مرغ میدار یدانم نه گوشت یرا باز نکرده م . 

شوم.  یبروم. از اشپزخانه خارج م دیبه خر دیبا

را  فمیک دارم و یکوچکم را برم ادداشتیدفترچه 

کنم یو رو م ریرنگم ز یخودکار اب افتنی یبرا .  

و بارها خط  سمینو یدارم بارها م ازیکه ن یاقالم

را هم با خودم ببرم. چه  یدارم مان می. تصمزنمیم

در خانه محبوس بماند؟  شهیکرده است که هم یگناه

من  یگناه است. تنها چوب ندانم کار یپسرکم کامال ب



به پسر غرق در  یست. تبسمو پدرش را خورده ا

 یبه سمتش م وزان یکنده ها یزنم. رو یخوابم م

گل پسرم  ؟یکنم: مان یروم و در گوشش زمزمه م

؟یبش داریب یخواینم  

خوابد. دلم  یشکمش م یزند و به رو یم یغلت

 یرود. گونه اش را محکم م یضعف م شیبرا

شو  داری. بدیخر میبر میخوایبوسم: خوشگل پسر، م

لمد زیعز . 

کند: منم  یشود و خوابالو نگاهم م یباز م چشمانش

ام؟یم  

 شیرفتن برا رونیدر خانه مانده است که ب انقدر

زنم: بله  یم شیبه رو یارزو شده است. تبسم

شه؟یبدون اقاپسرمم م دیخوشگل پسر، مگه خر   

 یم زیخ میرا به او داده اند. ن ایانگار دن شود،یم شاد

: برو دست و صورتتو مشویشود. از کنارش بلند م

میریو م میخوریبشور. صبحانه م .  

رود یدهد و م یتکان م یسر .  



شوم تا  یخورد. بلند م یشوق و ذوق صبحانه م با

در  ماندهیتک قرص باق دنی. با داورمیقرصش را ب

گوشت  دی. از خرشومیبسته،اه از نهادم بلند م

کنم یشود و تنها به مرغ اکتفا م یمنصرف م . 

پوشد. از  یکنم. دارد شلوارش را م ینگاه م یمان به

مستقل شده است؟  دنیدر لباس پوش یچند سالگ

دهمیاب را نشانش م وانیو قرص و ل زنمیم شیصدا . 

امدنش تا سر کوچه و  ادهی. پرمیگ یشوره م دل

 ینم تشیمقابلش اذ یحسن اقا و داروخانه  یمغازه 

دکانه به شوق کو ینگاه میکند؟ نکند حالش بد شود؟ ن

میگو یم ییبر خدا دیکنم و ام یاش م . 

 یرا به پا کند. وقت شیکفشها یمانم تا مان یتظر ممن

 ی: مانهمد یکند، تذکر م یشوم  اشتباه م یمتوجه م

یکنیتابه تا پات م یجان، دار .  

رود.  یم شیدرست پ نباریدهد و ا یتکان م یسر

؟یمامان میزند:بر یکند، چشمانش برق م ینگاهم م  



گل  می: بررمیگ یانگشتانم م انیکوچکش را م دست

سرپ . 

نصفه  یمحبت ها نیشود با ا یخندد، شاد م یم زیر

تا روزم  شومیرد م یب یمن. از مقابل اتاق ب ی مهین

اغاز کنم شیصورت نوران دنیرا با د . 

 نکهیا یاداوریکشم و با  یدر اتاقش م یسرک

 میحواس یرود، به ب یچهارشنبه ها به کالس قران م

فرستم یلعنت م . 

میشو یز خانه خارج ما یب یب داریاز د دیام نا . 

.  کوچه رمیگ یدلشوره م دارم،یاول را که بر م قدم

گذرانم. نکند  یرا از نظر م چیدر پ چیو پ یطوالن ی

کوچه حالش خراب شود.  انیو م اوردیطاقت ن یمان

شود، اضطرابم  یاضافه م میهر چه به تعداد قدم ها

کنم:  ی. با دندان پوست لبم را جدا مشودیم شتریب

م؟بغل یایب کمی یخوایم ،یمان  



: میگو یاندازد. نرمتر و با خواهش م یباال م سر

خودت  ذارمی. بعد دوباره مایکوچولو ب هیمامانم، 

یبر . 

کوبد: من بزرگ  یم نیشود و پا بر زم یم لجباز

امیشدم. خودم م . 

 یصراط چیباشد، به ه انیغرورش در م یپا یوقت

لش ندارم. بند مقاب یشانس چیدانم ه ی. مستین میمستق

 کنمیو دعا م دهمیانگشتانم فشار م انیرا م فمیک

و  میشویم کتری. به سر کوچه نزددیایخودش کوتاه ب

شود یم شتریو ب شتریب میمن هر لحظه دلواپس .  

 یم انیاز هراسم پا یمیحسن اقا ن یمغازه  دنید با

ابدی . 

که متوجه  دارمیبر م یرا در حال ازمیمورد ن اقالم

هستم یاز ترحم حسن اقا به ماننگاه پر  . 

نگاه پر هوس شاگرد حسن آقا بر  ریرا ز یماکارون

تصور  ینگاه ها بودم، زمان نیعاشق ا ی.زماندارمیم

نگاه ها ارزش دارد. اما االن از آنها  نیکردم ا یم



کنم  یترسم؛ از آنها نفرت دارم. احساس مرگ م یم

 یاندامم م یطرز چشم به رو نیبه ا یکس یوقت

تاباند.                                                                             

رو برام حساب  نایا شهی: مستمیا یمقابل ترازو م

                                                                                          د؟یکن

گذارد و  یم کیکاالها را درون پالست کیبه  کی

دانم  یکند. م یم واردحساب  نیدر ماش یعدد

کند و بعضا  یم تیجانب انصاف را رعا شهیهم

به نگاه  یشود.  تلخند یمن منصف تر م یبرا

کند ،  یکه با دقت به اطراف نگاه م یکنجکاو مان

کمتر از آنچه که حقش است،  یلیزنم. پسرم خ یم

ف است. هم از طرف من، هم از طر دهیمحبت د

پدر نبود.                                                                  شیکه برا یپدر

فهمم بازهم تخم  یم د،یگو یاجناس را م متیق یوقت

گزم  یگران شده است. لب م زیو همه چ ریمرغ و ش

 یهاهم م نیشوم. با هم یمرغ م دیخر الیخ یو ب

                                      حسن آقا.                                                                                                                      کنم: ممنون یکرد. حساب م یشود زندگ

                                                                  نداره.                                                               ی: قابلدیگو یبه تعارف م



.                                                                                                           دیکنم: ممنون. به حاج خانوم سالم برسون یتشکر م

کنم.  یم یو خداحافظ رمیگ یمشماها را به دست م

کند. جمله  یم ینیسنگ میهنوز هم نگاه جوان به رو

شنوم  یرحم کنه " حسن اقا  را م شی"خدا به جوون

عادت  دیروم. با یم یکند ول یم ینیدلم سنگ یو رو

        .                                                                        میایهنوز نتوانسته ام کنار ب یکردم ول یم

خدا  رم،یگ یانگشتانم م انیرا دوباره م یدست مان

و پفک و  پسیکنم که دلش هوس چ یرا شکر م

نداشتم.به آن  شیبرا یتنقالت نکرد، وگرنه پاسخ

 یرا بخرم. وقت یروم تا قرص مان یم ابانیخ یسو

 یم ریینگاه دکتر تغ م،رنگیگو ینام قرص را م

کند. لب  یمنگاه  یکند، اول به من و سپس به مان

از ترحم  میاو نزنم، تا نگو به یگزم تا حرف تلخ یم

متفاوت  یکم نبارینگاه، اما ا ینی. بازهم سنگزارمیب

بار  نیا ست،یهم درد ست،یبار ترحم ن نیاست، ا

دانم چقدر سخت است  یبفهماند م خواهدیانگار م

ناله  د،یگو یرا که م متی. قیطفل نیبزرگ کردن چن

هم. چرا هر روز و هر روز د یدر دل سر م یا



کنم  یپولم را باز م فیشود. ک یدوبرابر م اه متیق

: اگه دیگو یم یهمدرد یدهم. برا یو پولش را م

ومدیبراتون ارزونتر در م ن،یداشت مهیدفترچه ب . 

 

ذشتهگ  

اتاق پرت  یکتاب تست را بستم و به گوشه  کالفه

کرد به تماس با  یدعوتم م یموذ یکردم. حس

که اکثرا  نیمخاطب نیرا برداشتم. ب می. گوشاریشهر

گشتم. نامش را  ارینام پسر بود به دنبال نام شهر

روز  نیبود که اول یلمس کردم، عکسش همان

 بود یلیتنها دل شی. شوخ طبعمیگرفته بود مانیدوست

شد.  یبعد از دو سال م یکه مانع کات کردن دوست

: رها دمیرا شن یمهر یتماس صدا یقبل از برقرار

 .خانوم ناهار حاضره

تخت پرت کردم و از اتاقم خارج  یرا رو یگوش

مادرم  دنیامدم. با د نییشدم. با ارامش از پله ها پا

. نتوانستم زبانم را کنترل دیباال پر میابروها زیسر م



کنم: به به مامان خانوم، افتاب از کدوم طرف 

د؟یبا من ناهار بخور نیگرفت میمده تصمدراو  

داد تا حرف  یرا به هم فشار م شیلبها مامان

 نیامروز شه ینزند. تنها پاسخ داد: مهمون ینامربوط

 .جون کنسل شد

و نشستم: چرا؟ دمیکش رونیرا ب یصندل  

 ی. مرغ هادیتاب یرنگارنگ م یسفره  ینگاهم رو 

خوش اب و رنگ،  یشده، قورمه سبز یسوخار

 یکیوپ جو، همه اشتها اور بودن، اما کاش س

 نیا میاز انها دستپخت مادرم بود. ارزو یکیحداقل 

ها باشد.  لمیمهربان ف یبود که مادر مثل مامان ها

پختند.  یدخترانشان غذا م یکه برا ییهمانها

 یخانواده را م یاعضا ییغذا قیکه سال ییهمانها

ش کردم: نگاه یسوال دمیدانستند. جوابم را که نشن

چرا؟ ینگفت  

را در ظرف گذاشت: مهناز فردا امتحان  قاشقش

 .داره



. مادر من شدیم میخانم حسود نیبه مهناز دختر شه 

 یکند حت لیرا تعط شیها یهرگز حاضر نبود مهمان

باشم یماریاگه در بستر ب . 

در دهانم گذاشتم.  ییبه دست گرفتم و کاهو چنگال

چه وضعه  نیا از سوپش خورد: رها، یمامان قاشق

درس خوندنه؟ فکر نکن خبر ندارم تموم وقتتو تلف 

یکن یم . 

شود.  یشروع م شیریزود بهانه گ ای ریدانستم د یم

. قبول ستیباال انداختم: حس درس خوندن ن یشانه ا

دمیازمون م گهینشدم سال د . 

 ؟یچ یعنیفرو برد:  شیحرص چنگال در کاهو با

 یمون کارشناسمگه به حس و حاله؟ دو ساله تو از

به  تمی. همون کاردانیشیو قبول نم یکن یشرکت م

یو پول گرفت یزور پارت . 

همسن  ؟یدیکردم تا ادامه دهد: مهنازو د سکوت

ارشد شرکت کنه خوادیتوئه. امسال م . 



 میتنم داغ کرد،خشمم شعله ور شد. تمام عقده ها تمام

کردم و بر سر مادرم کوفتم: من بدبختو با  یرا پتک

 هیمن شب یزندگ یکجا ؟یکن یم سهیز مقامهنا

  مهنازه؟

در چشمان مادرم نگاه کردم: مامانم؟ شهال  میمستق

 هیمن. شهال به خاطر  زیجون با تو فرق داره عز

؟یکنسل کرده اما تو چ شویدوره ا یامتحان مهمون  

بودم،  مارستانیزدم: پارسال من تو تخت ب یپوزخند

ینشد تیمهمون الیخ یب . 

کالس،  شهی، هم یمهمون شهیالتر رفت: همبا میصدا

روز به خاطر  هی دینبا ؟یگردش. پس من چ شهیهم

؟یدخترت خونه بمون  

: دمیکوب زیم یگشاد شده بود. محکم به رو چشمانش

 یزی،چیمهندس ،یدکتر ،یشرکت رید المصب اگه مد

کردم که کار  یسوخت. دلمو خوش م یدلم نم یبود

؟یچ. اما تو ادیتونه ب یداره نم  



نکن که مادرش همه  سهیمقا یشدم: منو با مهناز بلند

 .جا پشتش بوده

کن که مادر  سهیمقا ی: منو با کسدمیام کوب نهیس به

  .باال سرش نبوده

فاصله گرفتم.  زیرا به عقب هول دادم و از م یصندل

 شیمبهوتش انداختم و تنها یبه چهره  ینگاه مین

 .گذاشتم

در حال زنگ خوردن  میبه اتاقم رفتم. گوش میمستق 

 یوکردم. ر یتک خنده انام پارسا  دنیبود. با د

: جانم؟دمیناز بخش میتخت نشستم. به صدا  

؟یلحنم خوشحال شد: سالم خانمم خوب از  

. شما زمیدادم: ممنون عز یرا با لحن شاد پاسخش

؟یخوب  

عشقم  یصدا دنیگفت: خوب بودم با شن چاپلوسانه

شدم یعال . 

در دل پوزخند نزنم: چه خوب نتوانستم . 



. زمینره عز ادتیبو مکث گفت: فردا ش یکم با

 .منتظرتم عشقم

بره ادمیتولد فرزادم رو  شهیگل کرد: مگه م طنتمیش . 

بود:  صیهم قابل تشخ یاز پشت گوش یحت بهتش

؟یاشتباه گرفت یرها تو منو با ک  

جمله را انقدر مظلومانه ادا کرد که نتوانستم  نیا

 ی. نفسدم،بلندیخند ی. مرمیخنده ام را بگ یجلو

قربون  یووروجکم؟ اله یکرد یوخداد: ش رونیب

چقدر دلم برات  یدونی. رها نمیخنده هات برم خانوم

درس  الیخ یب کمی یخوایمعرفت نم یتنگ شده. ب

نمت؟یبب یایو ب یخوندن بش  

 یسرگرم نیاز ا یام را باور کرده بود؟ گاه بهانه

بردم، مانع از کنار  یکه م یشدم؛ اما لذت یمنزجر م

بدهم که در اتاقم  یم جواب. خواستشدیگذاشتنش م

بود، با  ستادهیو باز شد. مادر پشت در ا دهیکوب

قرمز و در حال انفجار. چشم به چشمانش  یصورت



. فردا شب دهمنم دلم برات تنگ ش زمیدوختم: عز

نمتیب یم یمهمون یتو .  

 نیمتعجب، خشمگ د،یتاب یصورتم م یرو چشمانش

دادم:  انیجمله به مکالمه ام پا کیو طلبکار.  با 

. خدانگهدارتزمیعز یداشته باش یروز خوب . 

؟یداشت یرا قطع کردم: کار تماس  

 رونیتمام شد: فردا شب پاتو از خونه ب طاقتش

یذارینم . 

را تنگ کردم: چرا اونوقت؟ چشمانم   

را پر کرد: چون من  نمانیب یچند قدم فاصله  با

مثل  دیدارم تو هم با یدوره ا ی. فردا من مهمونگمیم

یدختر خوب تو خونه بمون هی . 

 یتر بود. سوال تیبا اهم زیاز همه چ شیمهمان 

 یخواه یکجا م ای ،یکن ینکرد با که صحبت م

 یاز نظر او مهمان تی. تنها موضوع حائز اهمیبرو

مهم بود که  شیها و دوستانش بودند. آنقدر مهمان

تبرئه کردن خودش را فراموش کرده بود. با 



 تیظرت من به خواسته تو اهمگفتم: به ن یخونسرد

دم؟یم   

دوستام آبرو  شی. من پیبر ذارمیزد: من نم غیج

و  تیترب یدختر ب هیفکر کنن دخترم  خوامیدارم، نم

 .گستاخه

را در هم جمع کردم: من اگه خونه بمونم  دستانم

من  یکنم، پس به نفعته بذار یبهت زهر م تویمهمون

 .برم

 میدهایدانست تهد یمن ثابت ماند، م یبه رو نگاهش

کوتاه  یموها یالبال یکنم. دست یم یرا عمل

 فیرا به من دوخت: ح شی. چشمان آبدیکش شیتونیز

 فمویتکل گردمیبر م یدارم، وقت وگایکه االن کالس 

 یادیباباته که ز ریکنم. همش تقص یباهات روشن م

بهش گوشزد کنم محدودت کنه  دیداده. با یبهت آزاد

یرو نش چشم و یب نقدریتا ا . 

 یگرد کرد و با سرعت از اتاق خارج شد، رو عقب

 گریدانستم که تا چند ساعت د یم دم،یتخت دراز کش



زند.  یم یخودش را به فراموش ایکند،  یفراموش م

ندارد و  تیاهم شیدانستم که نبودنم چندان برا یم

 یصد البته خبر داشتم که اصال با بابا صحبت نم

 یب یجنگ ه،اد در خانافت یکند. چون جنگ راه م

 یریآوردم و آنگاه بهانه گ یرا م لمیمن دال ان،یپا

شد. پس به نفعش بود عقب  یبابا شروع م یها

 نمیتوانست باور کند از والد یم یکند. چه کس ینینش

زارم؟یب  

 

 حال 

گرداند، از  یمرا به خودم بر م یب یب یصدا

کنم.  ینگاهش م جیشوم و گ یخاطرات دور م

 یکند: مادر جان قورمه سبز یحرفش را تکرار م

؟یداردوست ن   

هم دوست دارم یلی: نه خمیگو یم تند . 

؟یخور یکند: پس چرا نم یبشقابم اشاره م به  



 یمزرعه  هیفهمم. بشقابم شب یسوالش را م لیدل

کرده ام.  یباز میشخم زده است. فقط با غذا

خانواده ام را کرده ام.  یبفهمد بازهم هوا خواهمینم

هفته  نیا ی. تومیکنم: نگران مان یجور م یبهانه ا

شده ادیحمله هاش ز . 

: چرا؟دیآ یم رونیآه وار ب نفسش  

هفته مواد  نیدانم. ا یم یرا به خوب لشیدانم، دل یم

که  یاست، مواد دهیمناسب به بدنش نرس ییغذا

هفته تنش  نیبوده است. ا یبدنش ضرور یبرا

رفتن  رونیو ب یب یبوده است، نبود ب ادیز شیروح

شود. امروز هم  یمحسوب م لشیمکرر من دل یها

 یها هها بهان نیمفرط داشته است. تمام ا یکه خستگ

حال خرابش یبرا ستیخوب . 

کنم:  یخودم احساس م یرا رو یب یمنتظر ب نگاه

برمش دکتر یم گهید یاگه بتونم هفته  . 

از چهره اش مشخص است، کم  یمان یبرا شینگران

که من  ییاست. تمام وقتها دهیزحمت نکش یمان یبرا



کمبودم را جبران  یب یپسرم کم گذاشته ام، ب یبرا

گاه  یگاه و ب یها یآتش نامهربان یب یکرده است، ب

من به پسرم را با محبتش خاموش کرده است. 

عوض  ا: بگرداندیسوالش افسوس را به جانم برم

شه؟یعمل بهتر نم ایکردن دارو   

سوال را خودم بارها و بارها از پزشکان  نیا

 یب یبه صورت ساده تر برا ام، دهیمتخصص پرس

عمل براش  ،یب یدهم: نه ب یم حیتوض یب

در ضمن ادهیز سکشیخطرناکه، ر ... 

 یلیعملش خ ی نهیکنم: هز یرا مزه مزه  م حرفم

ادهیز . 

افکنم و بازهم قاشقم را در بشقاب به  یم ریبه ز سر

 عیسرم را سر شیناگهان شنهادی. با پرمیگ یم یباز

: ندیآ یگردنم به صدا در م یاآورم، مهره ه یباال م

؟یخونوادت برگرد شیپ یخوایمادر نم  



که دارم مگر  یطیاست، اما با شرا میآرزو تینها

و سر  ستمیتوانم مقابلشان با یامکانش هست؟ مگر م

توانم در چشمانشان نگاه کنم؟ یبلند کنم؟ مگر م    

شهیکنم: نم یم زمزمه . 

بزند که زنگ  یگریخواهد حرف د یم یب یب

مانده  وانیا یرو فمیرسد. ک یم ادمیبه فر میگوش

شوم و نام مخاطب  یخارج م یب یاست، از اتاق ب

 یکمال یدانم به جز آقا یدهم، م یرا نخوانده پاسخ م

زند: سالم یزنگ نم میبه گوش یگریفرد د . 

 پیاز حد بم است: سالم خانوم نصر، تا شیب شیصدا

م شده؟که بهتون داده بودم تما ینامه ا انیپا  

بود گهیدو روز د یکنم: قرارمون برا یم یاخم .  

. خوادشیزودتر م یکند: مشتر یم میعصب پاسخش

 .منم قول دادم تا فردا آمادش کنم

 ،یکمال ی: آقارمیبلندم را بگ یصدا یتوانم جلو ینم

نکرده دارم، چطور  پیصفحه تا 233من هنوز 

تا فردا آمادش کنم؟ دیانتظار دار  



تباهش را رفع رجوع کند: خانم کند اش یم یسع

من بهشون قول دادم.  یدونم سخته، ول ینصر م

خراب بشه یمشتر شیمغازم پ یوجهه  خوامینم . 

نفر تا چه حد  کیتابم،  یبه دور خود م کالفه

پررو باشد: اما من تواندیم  ... 

پرد: فردا منتظرم یحرفم م انیم .  

 داند و یداند که محتاجم. م یکند، م یقطع م و

آورد. به سمت اتاق  یبه من احمق فشار م نیبنابرا

هنوز سر سفره نشسته  یب ی. بگردمیبرم یب یب

را تمام نکرده  شیاست، عادتش است تا مهمانش غذا

 ی. به ناچار مقابلش مزدیخ یاز سر سفره بر نم

 خشکگذارم،  یبرنج در دهانم م یو قاشق نمینش

ض جا هم به خاطر بغ دیرود. شا ینم نییاست، پا

 یب یکند. ب یم ریاست که غذا گ میکرده در گلو

داند، خبر دارد که بخاطر پول  یرا م طمیشرا

 یرا انجام دهم. م یکمال شاتیمجبورم خرده فرما

شود،  یکه تمام م میپرسد. غذا یداند و سوال نم



 مخواه یکنم، م یسفره را جمع م یب یکمک ب

رم، شود: برو دخت یکه مانعم م میظرف ها را بشو

 شتریظرف که ب کهی. دو تا تادهیدونم کارت ز یم

ستین . 

 میدهم، اما با لرز صدا یآب دهانم بغضم را فرو م با

رمیو بعد م شورمیم یب یچه کنم: نه ب . 

دهد: برو دختر، آدم عاقل که  یهولم م رونیب به

زنه؟یحرف بزرگترش حرف نم یرو  

آدم عاقل، نه من. نه  د،یگو یگزم، راست م یم لب

از عقل و هوش نبرده ام، اگر برده  ییکه بو یمن

کردم؟ یچه م نجایبودم ا  

لغزند، حرف به حرف،  یم بوردیک یانگشتانم رو

. دندبن ینقش م توریمان یکلمه به کلمه، جمله ها رو

حس شده اند. درد در بند بند  یسر انگشتانم ب

اما من همچنان با اصرار به  چد،یپ یانگشتانم م

کوبم یم بوردیک یدکمه ها یرو .  



 صیلمات را درست تشخسوزند، نگاهم ک یم چشمانم

 ینم سیدست نو یچشم از برگه ها یدهد؛ ول ینم

رمیگ .  

تماس گرفت و  یکمال یچند ساعت قبل که اقا از

گذشته  مهیزمان که شب از ن نیاتمام حجت کرد تا ا

کار  نیاز ا یاست فقط مشغول نوشتنم. فقط گاه

سپردنش  ای یام، موقع قرص مان دهیمنفور دست کش

که باز زحمتش بر دوش  یشام تینهاو در  یب یبه ب

بود یب یب .  

شوم  یمجبور م چد؛یپ یدر سرم م یبیعج درد

را  میشانیجدا کنم. با انگشتانم پ بوردیرا از ک میدستها

شود. چشمانم را  یدهم، اما درد خوب نم یفشار م

که درد  یکشم، وقت یم قیبندم، چند نفس عم یم

گاهم به لپ کنم. ن یشود، بازشان م یبهتر م یاندک

من از  یادگاری هاام، تن ییافتد. تنها دارا یتاپم م

که در روز تولدم از برادرم،  یخانواده ام. لپ تاپ

 نیکه پدرم ماش یگرفتم. همان تولد هیهد ن،یرام

 کیکه مادرم  یسوناتا به نامم زد، همان تولد



 یکه جلو یداد. همان تولد هیطال به من هد سیسرو

افتخار  میها هیاال گرفتم و به هدسرب ل،یفام یجوانها

 یاز معدود شب ها یکی دیکه شا یتولدکردم. همان 

 .کنارهم بودن خانواده ام بود

را ندانستم. اگر به  میها تیآن زمان قدر موقع در

خواندم؛ اگر  یدرسم را م ،یجوان یها طنتیش یجا

 یبا مادرم در آزمون کارشناس یلجباز یبه جا

پدرم، به  یمال تیحما دیام کردم، اگر به یشرکت م

را  تیوضع نیاکنون ا دم،یورز یرشته ام عشق م

 یرقم م میسرنوشت برا نیاگر باز هم ینداشتم. حت

بر آن  هیداشتم که بتوانم با تک یخورد، مدرک معتبر

از  م،یدرس یکنم. من از تمام رشته  دایپ یکار بهتر

تنها چت کردن را  وترم،یکامپ پلمیتمام مدرک فوق د

 یعال پمیکردم که تا یآموخته بودم. آنقدر چت م

 .گشت

کاش همان  ند،ینش یگونه ام م یرو یاشک ی قطره

نامهربان را کنارم داشتم. کاش  یبه قول یخانواده ا

برخوردار  مهین یها تیتوانستم از همان حما یم



همه مشکالت کمر خم کرده  نیا نیشوم. حال که ب

دانم یرا م بند زده یام، قدر همان خانواده  .  

است. بازهم  هودهیکشم، افسوس خوردن ب یم یآه

و انگشتانم را  توریدوزم و مان یچشم به برگه ها م

کوبم. بغض دارم، احساس  یم بوردیک یبه رو

 شتریکنم، سوزش و رطوبت چشمانم ب یم یخفگ

رمیگ یشده اند اما نگاه از برگه ها نم . 

 یکند، صدا یصورتم را لمس م یکیدست کوچ

 شاربه هم فشنوم اما همچنان چشمانم را  یرا م یمان

شوم. دوست  داریخواهد از خواب ب یدهم، دلم نم یم

خارج شوم و پرت شوم به  اهایرو یایندارم از دن

کوبد یها را بر سرم م تیکه واقع ییایدن .  

کند: مامان  یمجبور به واکنشم م ،یکالم مان اما

زنهیزنگ م تیگوش . 

 یکنم، از جا م یرا درک م تمیو موقع طیشرا تازه

کشم،  یم رونیب یرا از دست مان یپرم، گوش

کنم: سالم یرا صاف م میصدا  



 ؟ییاست: کجا شهیبلندتر از هم یکمال یآقا یصدا

 23ساعت از  مینبود؟ ن 23مگه قرارمون ساعت 

 ...گذشته

زنم:متاسفم اما خواب موندم یم لب ...  

ساعته  کیمن  یمشتر ؟یزند: خواب موند یم ادیفر

موندم؟ خواب یگیمعطله، تو م نجایا  

رسونم یخودمو م عیکنم آرامش کنم: سر یم یسع . 

باش نجایا گهیساعت د میدهد: تا ن یم رونیب ینفس . 

کنم: باشه، چشم االن حرکت  یتفکر قبول م بدون

کنم یم . 

 یم فمیک یکشم و تو یم رونیرا از لپ تاپ ب فلش

تا  میشو یبار با آب سرد م نیاندازم. صورتم را چند

کنم و  یرا بر تن م مید. لباسهاپف چشمانم بخواب

 یسو نیشوم. از هم یبه دست از اتاق خارج م فیک

؟یب یزنم: ب یرا صدا م یب یب اطیح  



کنم  یشنوم. پا تند م یرا از کنار حوض م جانمش

یمان شهیشرمنده، م یب ی: بشیبه سو ... 

: برو مادر، من مواظبشمدیآ یکالمم م انیم . 

زنم و  یم یمان سر یرو یکنم ، بوسه ا یم تشکر

دانم بازهم  یشوم. م یبا سرعت از خانه خارج م

خانه تا  یدانم چون از فاصله  یرسم، م یم رید

 ادهیتا سر کوچه پ دیخبر دارم. با یکمال یمغازه 

رمیبگ یبروم تا بتوانم تاکس . 

از  یبوق یصدا دارم،یبر م عیرا بلند و سر میها قدم

شوم تا  یمتر  کینزد واریشنوم. به د یکنارم م

عجله  م،یبوق؛عصب یبتواند عبور کند. بازهم صدا

 یشود. صدا ینم الیخ یهم ب نیماش نیدارم و ا

شنوم: رها خانوم؟ یراننده اش را م  

گردم، چهره اش  یآشناست، به سمتش بر م شیصدا

رنجبر یآشناتر: سالم آقا . 

کند:سالم از ماست.  یاشاره م کانشیپ نیماش به

رسونمتون یم یریمس هیتا  دییبفرما . 



درنگ  یب ست،یکنم، وقت تعارف ن یم یتشکر

شوم: ممنون یسوار م .  

 رتونیآورد: مس یرا به حرکت در م نیماش

 کجاست؟

 ی هیبق شم،یم ادهیدهم: سر کوچه پ یجواب م کوتاه

رمیخودم م رویمس . 

 ریهم مس دیشا د،یبگ رتونویکند: شما مس یم اصرار

میباش . 

دهد و  یتکان م یسردهم،  یرا که م جوابش

 یکنم، از وقت ینگاهش م مرخیکند. از ن یسکوت م

 یهمسرش فوت کرده است، شکسته تر به نظر م

کنم، بزرگ  یدرکش م یدانم، تا حدود یرسد. م

سخت است نیاز والد یکیکردن فرزند بدون  . 

 ابانیو به خ رمیگ یاز صورت مردانه اش م نگاه

شتش هستم، و در زیر یدوزم. متوجه نگاه ها یم

 یم تیکه رنگ هوس ندارد، اما مرا اذ یینگاه ها



ترسم از  ینگاه ها، م نیترسم از جنس ا یکند. م

که پر از حرف است یچشمان .  

: ممنون اگه میگو یم یکمال یبه مغازه  دهینرس

بشم ادهیپ نجایامکانش هست، هم . 

کنم و از  یم یخداحافظ یکمال یاز اقا ییخوشرو با

اگر از  ستیشوم.  مرد خوب یمغازه اش خارج م

 ستیقول ندهد. مرد خوب شیها یطرف من به مشتر

 زیمن ن یزندگ یها یبه فکر سخت یاگر فقط گاه

عبوس  ی افهیاگر ان ق ستیباشد. مرد خوش اخالق

ردیرا به خود نگ .  

به من داده است از قرارمان  شتریرا که ب یپول بازهم

 دیهم با دیفشارم، دو سفارش جد یانگشتانم م انیم

سفارشم را کرده است.  یب یدانم که ب یاماده کنم. م

من کمتر از  ینبود،حق الزحمه  یب یاگر سفارش ب

نبود، تنگ  یکمال یاقا یرخواهی. اگر خشدیم نهایا

توانم  یکرد. خوشحالم،حال م یکمرم را خم م میدست

عنوان  چیرا بخرم. به ه یمان ازیورد نم ییموادغذا



. اصال رمیپهن شدن تبسمم را بگ یتوانم جلو ینم

سه نفره، من  یمهمان کی رم،یبگ یبهتر است مهمان

یب یو ب یو مان .  

دهم، نگاه عاقل اندر  یسر تکان م نانیاطم با

تواند حال خوبم را  یرهگذران هم نم ی هانهیسف

راه هر چه  انی. مرومیتا خانه م ادهیخراب کند. پ

 ادهی. زخرمیدارم م ازیسه نفره ن یمهمان نیا یبرا

 نیخرم. ا یبه اندازه م زیکنم و از هر چ ینم یرو

مینما تیریتوانم خرجم را مد یگونه بهتر م .  

امروز لذت  یبه اندازه  یمهمان کیوقت از  چیه

بزرگ و با شکوه  یمهمان کیاگر  ینبرده ام، حت

 .باشد

خنده  د،یا یخنده م یکنم،صدا یاز مخانه را ب در

ناشناس  یفرد یصدا انیکه م یمان زیر یها

 شیصدا روم،یکمرنگ شده است. کنجکاو جلوتر م

جوان است،  ست،یها ن هیکدام از همسا چیشببه ه

 .دلرباست



توان  یشود، حال م یها مقابلم پررنگ تر م هیسا

. نمیدخترک صاحب صدا را بهتر بب یچهره 

قاب گرفته شده  شیروسر انیش مصورت سبزه ا

 یخندد. م یرود و م یم یمان یاست. قربان صدقه 

 یم هیهد یب یو ب یخندد و لبخند را به لب من و مان

 .کند

مهمان  نیدارم بشناسم ا روم،دوستیجلوتر م یقدم

 .خوش خلق را: سالم

به گوششان برسد.  اهویه نیا انیتا م میگویم بلند

با شوق به  ی. مانگرددیچشمان همه به سمتم بر م

ان  یول دهدیبا سر جواب م یب یب د،یا یسمتم م

پر از  یکند، نگاه یدختر خوش خلق تنها نگاه م

جزء جزء صورتم یسوال، رو .  

رود. از نگاهش منزجر  یدر هم م میاراده اخم ها یب

منزجرتر.  ستمین یادم شناس خوب نکهیشوم. از ا یم

اجازه  نیا میاهاکشم و به پ یم یسر مان یرو یدست

دهم تا جلوتر بروند یرا م .  



روم.  یاز گوشت فرو م یحجم انیناگهان م به

. یجانم چه فرشته ا یهنوز هم دلرباست: ا شیصدا

تو یچقدر ماه . 

زنم، انگشت اشاره اش به طرف  یپلک م یچندبار

چشمم فرو رود، با  انیاست م کینزد د،یا یچشمم م

 جیزنم. گ یلک مکشم و باز هم پ یترس سر عقب م

است وانهیشک د یدختر ب نیا کنم،ینگاهش م .  

 یحرکت م شیلبها زند،یبرق م شیقهوه ا چشمان

بودم. رنگ  دهیند یرنگ نیکند: تا حاال چشم سبز ا

؟یلنز گذاشت ایخودته  یچشما  

. زندیدهد، محکم پشت کمرم م یپاسخ نم مهلت

 یم یب یپرد. رو به ب یم رونیچشمانم از حدقه ب

 ییایهم که م یقم، وقت ییاینم ستین خودی: خاله بدیگو

 هینگو  ،یگرد یو برم یکن یسک سک م هی

مثل منو قابل  ییکج و کوله ها ،یکرد میقا یحور

یدونینم . 



 یخندد و بازهم محکم بر کمرم م یو م دیگو یم

. دیا یبار تمام ستون فقراتم به صدا در م نیکوبد. ا

خندد: فاطمه  یم یب یکنم،ب ینگاه م یملتمس به ب

دهیبچم ازت ترس ینیبیولش کن بنده خدا رو. نم . 

: نه بابا من کهدیگویم یب یبه ب یشاک ... 

درهمم با  یچهره  دنیگردد و با د یسمتم برم به

 یشکل نی: اوا،خدامرگم بده. چرا تو ادیگو یخنده م

؟یشد  

تا حاال  دیشود: ببخش یم دهیتا بناگوش کش لبخندش

بودم دهیدن کیاز نزد یپر . 

شود، نفس  یکمرم برداشته م یکه از رو دستش

زندیم شخندیو ن ندیب یم دهم،یم رونیب یراحت .  

: من فاطمم، شمام ردیگ یانگشتانش م انیرا م دستم

یحتما مامان اون پسر خوشگله ا . 

زنم:  یندارد. لب م یدختر تعادل روان نیشک ا یب

 .من رهام



چقدر صدات  :کندیگوشم را پاره م یپرده  غشیج

  .نازه

: خاله دیگو یم یو با لحن لوس کندینگاه م یب یب به

دوست نویمن ا . 

 یبه خنده باز م میو لبها فتدیم نیچ مینیاراده ب یب

محبتش به دلم افتاده است امدهیشود. هنوز ن . 

 یفرو م میموها انیم یکشم، دست یم قیعم ینفس

 ،ییظرفشو نکیس نییو از سطل پا شومیبرم. خم م

را از  ینی. فاطمه سزمیر یم ینیبرنج در س مانهیپ 5

کنم، تو  یرو پاک م نایکشد: من ا یم رونیدستم ب

کارات برس هیبرو به بق . 

کند. مرغ ها را در  یمرا آب م خیبودنش،  راحت

کنم. در سکوت  یو آب را باز م زمیر یم نکیس

. بازهم فاطمه سکوت را برهم میشو یمرغ ها را م

کنم،  ینگاهتون م یزند: رها جون، هر چ یم

شده  یکه راض یخورم به حال اون مرد یافسوس م

 .شما رو رها کنه



شود، تپش قلبم متوقف  یمرغ از دستم رها م ران

 یب ی. بگردمیبرم یب یاراده به سمت ب یشود، ب یم

 یز ماجراا یکند: مادر، تا حدود یرا راحت م المیخ

 .طالقت براش گفتم

گردد، اما لرزش دستانم خوب  یمنقطعم بر م نفس

خرد  ازیپ زم،یر یشود. مرغ ها را در قابلمه م ینم

جات،  هیدهم، ادو یآنها قرار م یکنم و رو یم

. زمیر یمرغ ها م یرا به رو نیو دارچ لیزنجب

داده است  ادمی یب یکه ب یهمه را به همان سبک

آموختم.  یب یرا در کنار ب یمن آشپز دهم. یانجام م

سرخ شوند. قاشق به  یمانم تا مرغ ها کم یمنتظر م

قاشق و  یام. نگاهم رو ستادهیدست کنار قابلمه ا

 یمان یدندان ها یشود. جا یم دهیسپس دستم کش

فرق دارد با  یلی. خبیهنوز هست، زشت و بدترک

گذشته. نگاهم به  فیو ظر زیتم شهیآن دستان هم

تفاوت دارند با  د،تاب یکج و معوجم م یناخنها یرو

 نجایشده ام. از کجا به ا کوریمان شهیهم یناخن ها

ام؟ نگاهم به داخل ظرف است اما ذهنم دهیرس ... 



کند، اما در عمق  یباز هم مالمتش م یب یب 

شده  زیدختر عز نیتوان عالقه اش به ا یچشمانش م

 ینیب ینم ؟ید: دختر، چرا اونجا نگهش داشتیرا د

 دستش پره؟

شود. به  یم دهیکش نییهمزمان با فاطمه به پا نگاهم

تازه و  یکه گرفتم، به سبز یهمان مرغ پاک کرده ا

قرمز یبهایبه س . 

. بار شودیم دهیکش رونیاز دستم ب بیس کیپالست

شود. دست فاطمه که به  یسبک تر م یاندک نمیسنگ

: دارمیعقب برم یقدم دهیشود،ترس یم کیکمرم نزد

اینزن . 

 یمانم روخندد. چش یبلند م ییپروا و با صدا یب

گونه  نیماند. مدتهاست که ا یخنده اش ثابت م

هستم یواقع یام. دلتنگ خنده ها دهینخند . 

روم:  یم یب یگذارم و به سمت ب یرا تنها م او

جون یب یب دیخسته نباش . 



 یم نییرنگش را به پا یا روزهیف حیاز تسب یا دانه

زمیعز یغلتاند: درمونده نباش .  

شود. با دست به  یتر م قیدق میبه رو نگاهش

ت شده کبک یچ نمیبب نیبش نجایا ایکوبد: ب یکنارش م

خونهیخروس م . 

که ارامش  کی. انقدر نزدکشینزد نم،ینش یم همانجا

 یکمال یوجودش به من هم رسوخ کند: امروز اقا

دارم دمیبهم داد. دو تا سفارش جد یشتریدستمزد ب .  

 کیو فاطمه را نزد یگردانم و مان یبر م صورت

دی: خبر نداشتم مهمون دارنمیب یحوض م .  

خواهرمه. وروجک  یکند: نوه  یمن نجوا م مثل

  .سرزده اومده

 یکند. مان یها را در اب حوض رها م بیس فاطمه

 ی. باهاش کلرسهیبه نظر م یخندد: دختر شاد یم

رمیگ یمثبت م یانرژ . 



دهد: مادر به ظاهرش نگاه  یپاسخ م نیغمگ یب یب

غم تو دلشه عالمه هینکن،  . 

 بیس یکی یکیکنم که  ینگاه م یبه دختر کنجکاو

 یم زیخ مین یب ی. بندیچ یقرمز را در سبد م یها

بار بذارم. تو هم با  یزیچ هیناهار  یشود: برم برا

ایب یمان . 

امروز  ،یب ی: نه برمیگ یانگشتانم م انیرا م دستش

 ...شما مهمون من

؟؟؟یچ گهیکند: د یبامزه م یاخم  

 بیعج یلذت یب یب یلوس شدن برا نم،یچیر مب لب

دمیخر زیچقدر چ نینیتو رو خدا. بب یب یدارد: ب ...  

 ییهمان ها هیکشد، شب یسرم م یرو یدست یب یب

کشم: حاال  یم یمحبت بر سر مان یکه من از رو

سر  دینکن. برو ناهارتو بپز. من بعد نماز با هیگر

نمیسفره بش . 



 یم ینیم و عقب نشبوس یاش را به سرعت م گونه

ناهارو آماده  عیچشم، سر یشوم: به رو یکنم، بلند م

کنم یم . 

کنم، در همان حال فاطمه  یسمت اتاقم حرکت م به

 یدهم: فاطمه جون، برا یرا مخاطب خودم قرار م

 .ناهار منتظرتم

 نیدهد، اول یپشت سرم نشان م یب یب یپا یصدا

 یش ماست. مقابل در منتظر دهیمهمانم از راه رس

داخل دیمانم: بفرمائ . 

 یگیم نیکند: دختر لوس، همچ یم ینچ نچ یب یب

 یرو نم گهیهم د یماه یداخل، انگار سال دییبفرما

مینیب . 

شود.  یرک م یادیز یب یب یخندم، گاه یم زیر

دود و فاطمه به دنبالش: با  یبه داخل اتاق م یمان

 .اجازه

ه نظر خنده دار ب دیمهمانانم آمده اند، شا ی همه

کوچک و  یمهمان نیا یمن حت یبرسد، اما برا



 یدلچسب است. در را پشت سرم م اریچهارنفره بس

داخل گرم بماند. خودم را از شر شال  یبندم، تا هوا

 یشسته شده، داخل سبد یها بیکنم. س یخالص م

 رونیب خچالیو پرتقال از  اریدر آشپزخانه است. خ

که  یزحمت : فاطمه جون، ممنون به خاطراورمیم

یدیکش بایشستن س یبرا . 

کشد:  یم رونیب یمان یرا از دفتر نقاش سرش

. درضمن میرهاجون، من و تو که با هم تعارف ندار

جبران هست یوقت برا . 

 یدفتر مان یبه رو یخطوط دنیمشغول کش بازهم

 یدختر گشاد م نیا یگردد. چشمانم از گستاخ یم

را صدا  یانو م نمیچ یم یها را در ظرف وهیشود. م

کمک من ایجان، ب یزنم: مان یم . 

 یدهد و به طرف آشپزخانه م یشوق سر تکان م با

 یشود برا یگونه است، خوشحال م نیا شهیدود. هم

. هرچند کوچک، اما دوست دارد تیکسب مسئول

ها را  یدست شیبر دوشش بگذارم. پ تیمسئول



هم  یکیبذار،  یب یب یبرا یکی: رمیگ یمقابلش م

الهخ یبرا . 

 وهیشود، ظرف م یاز آشپزخانه خارج م اطیاحت با

کنم. روبه  یدارم و پشت سرش حرکت م یرا برم

ستیقابل تعارف ن د،یی: بفرمانمینش یم شانیرو . 

 ،یهست یکند: دختر چقدر تعارف یم یاخم یب یب

امیبشم بازم ب مونیپش یکن یم یکار . 

رو که  هایدهد: سبز یادامه م یب یگزم، ب یم لب

میپاک کن میتا نشست اریب یدیخر . 

دهد: نه  یخواهم مخالفت کنم، اما اجازه نم یم

ارین ... 

خواهم کنارش  یکنم، تا م یم یرا عمل دستورش

 یم گرید یشیکمک، بازهم خرده فرما یبرا نمیبنش

دهد: تو برو غذاتو آماده کن، فاطمه تو هم برو 

 .کمکش



ون، تو ج یرساند: مان یم انیرا به پا شینقاش فاطمه

نمیبب امیرنگش کن تا من ب . 

شود و فاطمه به همراه من به  یدست به قلم م یمان

 یتابم. نم یبه دور خودم م جی. گدیآ یآشپزخانه م

 یچندسال اصال مهمان نیبکنم. در ا دیدانم چه با

  .نداشته ام، قبل از آن هم خدمتکارها بوده اند

 شود: برنجاتون پاک یم میمتوجه سردرگم فاطمه

 شده است؟

 

 گذشته   

به آن دنباله دادم تا  و دمیچشمم را پهن کش خط

را  شمیآرا گریتر نشان دهد. بار د دهیچشمانم را کش

را  دمیو جذب کننده. شال سف حیاز نظر گذراندم، مل

 یشده ام انداختم. دلم نم ویو یموها یرو یبه آرام

شال  کیخواست زحمت چند ساعته ام در اثر 

 نیآخر یوبراعقب رفتم  یرود. قدم نیمزاحم از ب

 یرو یبه خودم نگاه کردم. لبخند هنیبار در آ



تولد، هر  نیصورتم نشست. قصدم از رفتن به ا

خواستم خودم را  یبود به جز پارسا. فقط م یزیچ

به  ایبه خودم؟ به خانواده ام؟  ؟یثابت کنم، به چه کس

ان؟یاطراف  

داشت؟ مهم اثبات  یرا تنگ کردم، چه فرق چشمانم

شق دلخسته عا یادیمن تعداد ز نکهیبود، اثبات ا

دارم. چرا فقط پسرها حق تنوع در روابطشان را 

خواستم همه را مجنون  یداشتند؟ من، رها نصر م

که  یبا اندام دیشا م،یخداداد ییبایبا ز دیخود کنم. شا

داده بودم  زحمتموزون نگه داشتنش به خودم  یبرا

 ی. فرقمیاکتساب یو عشوه ها یهم با لوند دیو شا

اثبات خودم بود نداشت، هدف من تنها . 

لباسم  یبر رو ییجدا شد. مانتو نهیاز آ چشمانم

از اتاقم خارج شدم. از  فیو با برداشتن ک دمیپوش

 انیپله ها به مادرم نگاه کردم، دست به کمر م یباال

 یداد: مهر یدستور م یبود و به مهر ستادهیسالن ا

رو اونجا بذار یعسل زیم نیا . 



 الیخ یب یم، لحظه اکفش یپاشنه  یصدا دنیچیپ با

رفت و  یمن م یشد. چشمانش رو ونیدکوراس رییتغ

نازکش در هم فرو رفت:  یگشت. ابروها یبر م

؟یمگه قرار نبود، امروز خونه بمون  

 یآمدم: من با شما قرار نییپا یکی یکیها را  پله

  داشتم؟

نگاه کردن به  یکه برا کیرفتم، آنقدر نزد کشینزد

را  می. لبهاردیرا باال بگچشمانم مجبور شود سرش 

شد  نیقرارمون ا اد،یم ادمیکه  ییجمع کردم: تا جا

میبه کار هم نداشته باش یکار . 

داد، انگشت اشاره اش را مقابلم  رونیب یعصب ینفس

یبذار رونیپاتو از خونه ب یتکان داد: حق ندار . 

زنگ بزن و  رون،ینرم ب یخوایزدم: اگه م یپوزخند

کنسل کنمزخرفتو  یمهمون نیا . 

: هه دیچیسالن پ یبلندم تو یعقب گذاشتم، صدا یقدم

و چهارتا  یمهمون نیا الیخ یاگه تو ب ؟یتون یم

یکالسات بش ... 



آوردم و نجوا کردم: منم مثل دختر  نییرا پا میصدا

خونم، مامان  یتو خونه، درس م نمیش یخوب م

پزه، هوم؟؟ یمهربونمم برام غذا م  

زدم: خوبه؟ یچشمک   

تند  شیداد، نفسها یهم فشار م یرا به رو شیهادندان

من  یدرخواستها یبرا یپاسخ شهیشده بود، مثل هم

خودش کرد:  یخوش یمرا فدا شهینداشت. مثل هم

خواد بکن یدلت م یهر غلط . 

خواست  یدلم م رد،یرا بگ میخواست جلو یم دلم

. یخواهیشوم که تو م یم یتو بمان من همان دیبگو

کوتاه آمد، حرف دلخواهم را نزد.  اد،ستیاما مقابلم نا

د بلن ییانگشتانم فشردم وبا قدم ها انیرا محکم م فمیک

آکنده از نفرت از سالن خارج شدم یاما قلب .  

                                                                                                                                                                                          

*****                                                                                                                                                                  

من را با شتاب شانه ام قرار گرفت،  یکه رو یدست

قلبم  یدست به رو دهیکند. ترس یبه حال پرتاب م



من  یتپد. نگاه فاطمه به رو یگذارم، محکم م یم

دونستم  ینم د،یاست: رها، ترسوندمت؟ ببخش

ستیحواست به من ن . 

از  یمیدانست ن یکرد، نم یم یمعذرت خواه مدام

هنوز  میدر گذشته مانده است. صدا شهیهم یمن برا

؟یداشت یکنم، کار ی: نه خواهش ملرزش داشت  

سوزهیبه قابلمه کرد: مرغت داره م اشاره . 

پراز  یبه مرغ بدون آب انداختم، کاسه ا ینگاه مین

صورتم را  یرو ی. موهاختمیآب کردم و در مرغ ر

یبه پشت گوشم فرستادم: ممنون که گفت . 

 یآن را کم م ریز یبندم، شعله  یدر قابلمه را م

کنم  یو پر از آب م دارمیبرم یگرید یکنم. قابلمه 

 ستادهیگذارم. فاطمه ا یگاز م گرید یله شع یو رو

را.  میکارها زیبه ر زیکند، ر یاست و نگاهم م

 یخودم نم یکند اما به رو ینگاهش کالفه ام م

  .آورم



هم  ییگذارم، چاقو یم یدر کاسه ا ینیزم بیس چند

 یلیکنم: فاطمه جون، خ یبه جمعشان اضافه م

یدیزحمت کش . 

 یب یشوم: ب یماز او از آشپزخانه خارج  جلوتر

نیزحمت افتاد یجان، تو . 

دهد: چه  یپاک شده را به دستم م یها یسبز یب یب

رحمت ن،یمادر جان؟ شما جوونا رحمت یزحمت . 

 یکشد: من م یم رونیها را از دستم ب یسبز فاطمه

 .شورمش

 یماند، پس مانعش نم یاثر م یدانم مخالفتم ب یم

مشغول  همچنان ی. ماننمینش یم یب یشوم. کنار ب

 یاست. مداد را با تمام قدرت رو یرنگ زدن نقاش

شده اند: مامان  دیکشد، سر انگشتانش سف یکاغذ م

 خوشگل رنگ کردم؟

فقط  زم،یشده عز یپاشم: عال یم شیبه رو یلبخند

خوشگل رنگ کنه نقدیا وینقاش هی تونهیپسر من م . 



. رمیگ یکند، نگاه از چشمانش م یلبخند نگاهم م با

او نبود، تمام عمرم را صرف  هینش شباگر چشما

کردم یبدون عمق م یها یاهینگاه به آن س .  

گذارم:  یم یب یب یو جلو رمیگ یرا پوست م یبیس

یب یب نییبفرما . 

زند: رها، آب جوش  یم میاز آشپزخانه صدا فاطمه

آب یتو ختمیاومده بود، برنجو ر . 

دانم.  یرا هم نم یاصول مهماندار نیکوچکتر یحت

 یبه جا یب یاندازم. ب یم ریلت زده سر به زخجا

؟یمون یاصفهان م یدهد: فاطمه، تا ک یمن پاسخ م  

 ییو پلکها نمیب یرا م یب یلبخند ب رم،یگ یباال م سر

 یدستم م یکه به رو یگذارد. دست یهم م یکه رو

کند. فاطمه از همان  یهمه حالم را خوب م ند،ینش

دهد: فعال موندگارم یجا جواب م . 

دختر؟  یچ یعنیشود:  یهم مثل من متعجب م یب یب

نمیدرست حرف بزن بب . 



شود:  یبه دست از آشپزخانه خارج م ریکفگ فاطمه

 امیب رمیبگ یخوام انتقال یبهتون که گفتم م

کشه یکارام طول م یاصفهان... چند روز ... 

دیتحملم کن دی: تا دو سال بادیآ یکش م لبخندش ... 

دخترم،  ؟یکند: مطمئن یکالمش را قطع م یب یب

ستین یفرار که راه حل درست . 

 دیدونم، اما باور کن ی: مدیگو یزمزمه وار م فاطمه

موندن  شتریب قهیدق هیندارم. من طاقت  یا گهیراه د

اون شهرو ندارم یتو . 

دهد: امان از شما  یتکان م یبا تاسف سر یب یب

یامروز یجوونا . 

 نیاز راز ب خواهد یکنم، دلم م ینگاهشان م کنجکاو

به من  یب یپرسم. ب ینم چیآنها با خبر شوم اما ه

 یاز زندگ یوقت سوال چیآموخته است که ه

 ینپرسم. خودم را با پوسته ها گرانید یخصوص

من را مخاطب خودش  یب یکنم. ب یسرگرم م بیس

ندارم.  یدرست حساب یدهد: رها، من پا یقرار م



 یر یش مشهر ناآشناست، فردا باها نیبا ا اطممف

 دانشگاه؟

: خالهندینش یمقابلمان م فاطمه ... 

ندارم، اگه  یپرم: فردا صبح کار یحرفش م انیم

یدنبالت، فقط مان امیم یبخوا ... 

 یمن م شیپ یکند: مان یرا راحت م المیخ یب یب

 .مونه

کل  دیزند: فردا با یگونه ام م یرو یبوسه ا فاطمه

یشهرو نشونم بد . 

پس فرصت  ،یه موندگار بشخندم: شما که قرار یم

ادهیز یاصفهان گرد یبرا . 

 یکنم، سبدها یپهن م نیزم یسفره را به رو

 یدهم تا رو یم یرا به دست مان یکوچک سبز

و وسط  زمیر یم سی. برنج را در دندیبچسفره 

خورش  یگذارم. مرغ ها را در بشقاب ها یسفره م

کنم.  یم نیتزئ ینیزم بیو با س نمیچ یم یخور



 کنم و به یم یخال یا شهیدوغ را در پارچ ش یبطر

دهم یدست فاطمه م .  

آن  یرو یکنم تا مان یپهن م یسفره، پارچه ا کنار

و هر طور که راحت تر است، ناهار بخورد.  ندیبنش

کنم و کنار  یساده نگاه م یبه سفره  گریبار د

تو رو خدا. قابل  دیی: بفرمارمیگ یم یجا گرانید

ستیتعارف ن . 

برکت  یکند: مادر برا یبا محبت نگاهم م یب یب

شکر کرد دیبا شهیا همخد . 

کشم: اگه بد مزه شده  یبرنج م یب یب یبرا ریکفگ با

دیخودتون ببخش یبه بزرگ . 

کند:  یم تیرا به باال هدا نکشیبا انگشت ع یب یب

 یایمادر مطمئنم خوشمزه است. تو دستپخت جوون

از دستم دیکش یم یچ دیس یدونینم ،یمنو نخورد . 

مان بزرگ خندد: وصفشو از ما یم زیر فاطمه

دمیشن . 



تاب در  یکند. ب یتا ادامه دهد، اما سکوت م مشتاقم

رسد: خاله  یم ادمیشوم. فاطمه به فر یجابجا م میجا

اومد  دیکه آقا س ی. از وقتدیکن فیتعر اتونیاز جوون

تونیخواستگار . 

شود،  یتربچه ها قفل م یچشمانش به رو یب یب

 طونیشدختر  امی: جوونندینش یکنج لبانش م یلبخند

بودم یو پرجنب و جوش .  

 ادیفاطمه منو  یکند: کارا یفاطمه نگاه م به

خونواده  ی کهی. دختر کوچندازهیخودم م یایجوون

روستا از دستم  یاهال یآقاجونم. همه  یبودم و سوگل

دخترا که کمک دست  هیبودن. برعکس بق یکفر

 یبه بابام کمک م نیماماناشون بودن، من تو زم

  .کردم

 نیسالم بود که اول 21کند:  یتازه م ینفس

روبرومون بود.  ی هیخواستگارم اومد. پسر همسا

آقام ردش کرد. گفت دختر بزرگتر از فاطمه تو 

  .خونه دارم



مادر، اون ساال  یدون یشود: م یدر چشمانم م رهیخ

رسم نبود دختر بزرگتر تو خونه بمونه و خواهر 

هر خونه شوهر بره. خواهرم که شو کترشیکوچ

نبود که در خونمون رو نزنه یرفت، پسر . 

 یشک جوان یتابد، ب یم یب یصورت ب یرو نگاهم

 شیها ییبایبوده است، هرچند االن هم ز بایز شیها

روز مامانم  هی نکهیچروکش مشخص است: تا ا ریز

پتو داد دستم برم سر رودخونه بشورم. از شست  هی

ر کا نیزم یخواست رو یدلم م ومد،یو شو بدم م

شستم روپتو  بتیکنم. رفتم کنار رودخونه و با مص .  

موقع  طنتامویکند: اون روز تموم ش یم یا خنده

حلزون جمع  دم،یشستن پتو کردم. به دخترا آب پاش

در آوردم یکردم. مسخره باز . 

کند ، انگار مقابلش آن روزها زنده شده  یم سکوت

دنیو مادرش منو د دیاند: نگو همون روز پسر س . 



مرا سر ذوق آورده است، سراپا گوش  یب یب فیرتع

روستامون بود، پسرش تو  یروحان دیشوم: س یم

  .اصفهان طلبه بود

 یگذارد و باحوصله م یبرنج در دهانش م یقاشق

 یخواستگار مایبزنم: قد غیخواهد ج یجود. دلم م

 یرو نم گهیوقتا دختر پسر همد یلیمثل االن نبود. خ

قراره شوهرت بشه،  دیپسر سبابام گفت  ی. وقتدنید

 نیروستا هم یدخترا یمخالفت نکردم چونکه همه 

بود،  سادهکردن. مراسم عقدمون  یطور ازدواج م

 شویجعفر برگشت اصفهان تا خونه و زندگ دیآقا س

آماده کنه و من همون روستامون موندم. هر چند 

زد و  یبه آقاجونم م یسر هی ومدیبار م کیوقت 

دونست دختر عقد کرده با  یم بیعرفت. مامانم  یم

 .شوهرش حرف بزنه

جعفر برگشت  دیعقدمون ساده بود، آقا س مراسم

آماده کنه و من همون  شویاصفهان تا خونه و زندگ

 هی ومدیبار م کیروستامون موندم. هر چند وقت 



 یم بیم عرفت. مامان یزد و م یبه آقاجونم م یسر

  .دونست دختر عقد کرده با شوهرش حرف بزنه

گذارد:  یاز مرغ در دهانش م یچنگال تکه ا با

 هیساده تر از عقد برگزار شد. با  مونیعروس

جعفر  دیآقا س یاجاره ا یساده به خونه  ی هیزیجه

 .اومدم

 یخونه  هیتاباند:  یرا گرداگرد اتاقم م نگاهش

بود. حجره ما بزرگ بود که دورتادورش حجره 

مرد خوش اخالق و با  دیبود. آقا س نجایاز ا کتریکوچ

ندارم سرم داد زده باشه.  ادیوقت  چیبود. ه ییخدا

غذاها رو  یبلد نبودم ، همه  یخونه دار لیاوا

 یم ادید. نه فریخند یفقط م دیکردم. اما س یخراب م

کرد، با کمک خودش کارا رو  یم یزد، نه بد خلق

دادم یانجام م . 

 یادامه م یب یگذارم. ب یدر دهانم م حانیر یبرگ 

 یشد، حقوق طلبگ ادیدهد: کم کم اجاره خونه ز

 میاز آقاش قرض گرفت یپول هی. دادیجواب نم دمیآقاس



 نیدونستم هم یکه م یبستم. تنها کار یدار قال هیو 

ساختمون  یکارگر دیبافتم و آقا س یم یبود. من قال

کرد یم . 

شوند، انگار از  یم کینزدبه هم  شیابروها

ندارد: دو سه  یدوران چندان دل خوش نیا یادآوری

گذشت، اما من بچه دار  یم مونیاز عروس یسال

 ینشدم. کم کم زمزمه شد که من نازام. چند نفر

 دیرو دوره کردن تا زنش بدن. اما آقا س  دیآقاس

نشد. شب و روز کارم شده بود دعا و نذر و  یراض

د که نخونده باشمنبو ی. ختمازین . 

خدا بهم  نکهیگذارد: تا ا یماست در دهانش م یقاشق

بهم داد مویابراه دیرو کرد و س . 

 یم میطاقچه غذا در گلو یعکس رو یادآوری با

کوبد و  یافتم. فاطمه به کمرم م یپرد. به سرفه م

نفس  کیرا  وانی. لردیگ یم میآب جلو یوانیل یب یب

هم از  هیثان کی یآن صورت حت ریخورم. تصو یم



شود. من از آن عکس و  یچشمم محو نم یجلو

 .صاحبش شرم دارم

گذرد.  یو فاطمه م یب یاز رفتن ب یدو ساعت  

کرده ام  و بارش باران  یرا سپر یروز خوب

. چشم به ستمیا یاست. مقابل پنجره م هبهترش کرد

که بعد از  ییدوزم. قطره ها یباران م یقطره ها

. نگاهم را خورندیغلط م نییبه پا شه،یبرخورد با ش

باران شسته و  ریرخت توت زبرم، د یدورتر م

 یحوض م انیباران م یشده است. قطره ها زیتم

زندیر یافتند و آرامش آب حوض را بر هم م . 

هوا را دوست دارم.  نی. اندینش یلبم م یرو یتبسم

اندازم و در را  یغرق خواب م یبه مان ینگاه مین

گذارم و مورد  یم وانیا یکنم. قدم به رو یباز م

. چشمانم را رمیگ یباران قرار م یهجوم قطره ها

کشم و باز هم  یم قیخندم. نفس عم یبندم و م یم

گرید یخنده ا . 



 یلرز به تنم م یشوم، وقت یم سیباران خ ریز یوقت

گردمیو به داخل بر م رمیگ یافتد، دل از باران م . 

 یچکد، اما به حال خوبم م یم میاز سر و رو آب

و حوله  یواریکنم به سمت کمد د یارزد. راه کج م

کنم اما تنم هنوز  یرا خشک م می. موهادارمیبر م یا

 یمیحمام گرمم کند. با تصم کی دیسرد است. شا

 ی. از اتاقم خارج مدارمیحوله و لباس بر م یناگهان

روم یم تاقبه ا دهیشوم و به حمام کوچک چسب . 

 ریآورم. ز یم رونیرا با چندش ب سمیخ یلباسها

 یکنم. قطره ها یم را باز مو آب گر ستمیا یدوش م

سرما ذره ذره از تنم  ند،ینش یبدنم م یاب که رو

تا بدنم گرِم گرم  ستمیا یشود. آنقدر م یخارج م

استحمام  یخواب است و فرصتم برا یشود. مان

که آنجا  ییخواهد، از همان وانها ی. دلم وان مادیز

دهم تا به آنجا فکر نکنم، تا  یداشتم. سرم را تکان م

تا  گردمیل خوبم را خراب نکنم. به پشت برمحا

 ینگاهم به گردنم و تاتو نهیرا بردارم. از آ میشامپو

 یکه از رو یپروانه ا ی. همان تاتوفتدیآن م یرو



 یشد و پروانه ها یکتف سمت راستم شروع م

آمد یمکوچکتر تا پشت گردنم  .  

کشم، با حرص، محکمتر و  یم شیبه رو یدست

تاتو را  نیوانستم پاکش کنم. هم ات یمحکمتر. کاش م

  .هم خاطرات مربوطش را

 ستادهیرود، پروانه ها همانجا ا یافتم، نم یم هیگر به

زنند، مخصوصا آن  یم شخندیر میاند و به رو

دانم که  یم یول نمشیب یبزرگتر که نم یپروانه 

خواهم حال خوش امروزم خراب شود  یهست.  نم

و در حافظه ام  ندیآ یگذارند. م یها نم یلعنت یول

شوند یماندگار م . 

خواهم فرار کنم از دختر  یروم، م یعقب م عقب

راهم است. همانجا  یحمام انتها واری. اما دنهیدرون آ

با آب مخلوط  می. حال اشکهازنمیو هق م ستمیا یم

 یاست. کس ختهیبا شرشر آب آم میشده است. صدا

 یه را. حافظ صالمیاست یاز رو ی هیشنود گر ینم



مرور شوند  ترکند تا به یخوبم به خاطره ها کمک م

از تکرارشان رمیو من ناگز ... 

***** 

 نیانداختم. نسر کیبه کوچه باغ خلوت و تار ینگاه

م؟یدرست اومد ی: رها مطمئندیپرس  

 امکیپ یاز رو گریآدرس را بار د نانیاطم یبرا

نهیخواندم: آره، آدرسش هم . 

 یخوایترسم، م یمن مکرد:  یته دلم را خال نینسر

م؟یبرگرد  

اگه اشتباه بود  میریجلوتر م کمیرا جابجا کردم :  دنده

زنم، هوم؟ یبه پارسا زنگ م ای میگردیبرم  

 میرو شیپ ریمس ینییسرتکان داد، با سرعت پا مردد

 یبود. نفس نیپر از ماش ریمس یرا ادامه دادم. انتها

233از پالک  نمیا م،ی: درست اومددمیراحت کش . 

نگاهش را به خانه باغ دوخت: رها من  نینسر

میبرگرد ایدلشوره دارم، ب . 



نه  ای دیچشم غره رفتم، د نیبه نسر یکیهمان تار در

 ؟یاریدر م یچرا مسخره باز نیدانستم: نسر یرا نم

هیتولد معمول هی .  

شهر،  رونیب یمهمون ؟یبه جانب گفت: معمول حق

؟یولمعم یگیکه مطمئنم مختلطه تو م یمهمون  

به  ز،یانگ جانیه کمی: حاال دمیدر را کش ی رهیدستگ

تو میبر اینفوذ بد زدن ب یجا . 

شد. در عقب را باز کردم  ادهیمکث پ یبا کم نینسر

گرفتم. با اکراه  نیگل را به سمت نسر یو دسته 

به  نیگرفت، کادوها را برداشتم و به همراه نسر

 نینسر ی. زمزمه هامیحرکت کرد یسمت در ورود

در سرعت  یریتاث یول دمیشن یرا کنار گوشم م

هم مرا از  یاندک یحرکتم به سمت باغ نداشت. حت

که داشتم منحرف نکرد یمیتصم . 

 یکنم، سبدها یپهن م نیزم یسفره را به رو   

 یدهم تا رو یم یرا به دست مان یکوچک سبز

و وسط  زمیر یم سی. برنج را در دندیبچسفره 



خورش  یگذارم. مرغ ها را در بشقاب ها یسفره م

کنم.  یم نیتزئ ینیزم بیو با س نمیچ یم یخور

کنم و به  یم یخال یا شهیدوغ را در پارچ ش یبطر

دهم یدست فاطمه م .  

آن  یرو یکنم تا مان یپهن م یسفره، پارچه ا کنار

و هر طور که راحت تر است، ناهار بخورد.  ندیبنش

کنم و کنار  یساده نگاه م یبه سفره  گریبار د

خدا. قابل تو رو  دیی: بفرمارمیگ یم یجا گرانید

ستیتعارف ن . 

برکت  یکند: مادر برا یبا محبت نگاهم م یب یب

شکر کرد دیبا شهیخدا هم . 

کشم: اگه بد مزه شده  یبرنج م یب یب یبرا ریکفگ با

دیخودتون ببخش یبه بزرگ . 

کند:  یم تیرا به باال هدا نکشیبا انگشت ع یب یب

 یایمادر مطمئنم خوشمزه است. تو دستپخت جوون

از دستم دیکش یم یچ دیس یدونینم ،یردمنو نخو . 



خندد: وصفشو از مامان بزرگ  یم زیر فاطمه

دمیشن . 

تاب در  یکند. ب یتا ادامه دهد، اما سکوت م مشتاقم

رسد: خاله  یم ادمیشوم. فاطمه به فر یجابجا م میجا

اومد  دیکه آقا س ی. از وقتدیکن فیتعر اتونیاز جوون

تونیخواستگار . 

شود،  یتربچه ها قفل م یه روچشمانش ب یب یب

 طونیدختر ش امی: جوونندینش یکنج لبانش م یلبخند

بودم یو پرجنب و جوش .  

 ادیفاطمه منو  یکند: کارا یفاطمه نگاه م به

خونواده  ی کهی. دختر کوچندازهیخودم م یایجوون

روستا از دستم  یاهال یآقاجونم. همه  یبودم و سوگل

که کمک دست  دخترا هیبودن. برعکس بق یکفر

 یبه بابام کمک م نیماماناشون بودن، من تو زم

  .کردم

 نیسالم بود که اول 21کند:  یتازه م ینفس

روبرومون بود.  ی هیخواستگارم اومد. پسر همسا



آقام ردش کرد. گفت دختر بزرگتر از فاطمه تو 

  .خونه دارم

مادر، اون ساال  یدون یشود: م یدر چشمانم م رهیخ

ر بزرگتر تو خونه بمونه و خواهر رسم نبود دخت

خونه شوهر بره. خواهرم که شوهر  کترشیکوچ

نبود که در خونمون رو نزنه یرفت، پسر . 

 یشک جوان یتابد، ب یم یب یصورت ب یرو نگاهم

 شیها ییبایبوده است، هرچند االن هم ز بایز شیها

روز مامانم  هی نکهیچروکش مشخص است: تا ا ریز

م سر رودخونه بشورم. از شست پتو داد دستم بر هی

کار  نیزم یخواست رو یدلم م ومد،یو شو بدم م

شستم روپتو  بتیکنم. رفتم کنار رودخونه و با مص .  

موقع  طنتامویکند: اون روز تموم ش یم یا خنده

حلزون جمع  دم،یشستن پتو کردم. به دخترا آب پاش

در آوردم یکردم. مسخره باز . 

لش آن روزها زنده شده کند ، انگار مقاب یم سکوت

دنیو مادرش منو د دیاند: نگو همون روز پسر س . 



مرا سر ذوق آورده است، سراپا گوش  یب یب فیتعر

روستامون بود، پسرش تو  یروحان دیشوم: س یم

  .اصفهان طلبه بود

 یگذارد و باحوصله م یبرنج در دهانش م یقاشق

 یخواستگار مایبزنم: قد غیخواهد ج یجود. دلم م

 یرو نم گهیوقتا دختر پسر همد یلیل االن نبود. خمث

قراره شوهرت بشه،  دیبابام گفت پسر س ی. وقتدنید

 نیروستا هم یدخترا یمخالفت نکردم چونکه همه 

بود،  سادهکردن. مراسم عقدمون  یطور ازدواج م

 شویجعفر برگشت اصفهان تا خونه و زندگ دیآقا س

. هر چند آماده کنه و من همون روستامون موندم

زد و  یبه آقاجونم م یسر هی ومدیبار م کیوقت 

دونست دختر عقد کرده با  یم بیرفت. مامانم ع یم

 .شوهرش حرف بزنه

 کیموز یباز را به داخل هول دادم، صدا مهین رد

به باغ انداختم و وارد  ی. نگاهدیرس یبه گوشم م

باغ را روشن کرده بود یادیز یمپهاشدم. ال . 



بود:  ستادهیکه هنوز دم در ا ینیبه سمت نسر برگشتم

؟یریاستخاره بگ یسادی؟ دم در وا یایپس چرا نم  

 یب نیدرون باغ گذاشت: اخرش سرتو با ا قدم

یدیبه باد م تیاطیاحت .  

زدم: برو بابا، مگه شهر هرته؟ من سر  یپوزخند

به من ندارن یکار هیاب نکنم، بق ریرو ز هیبق .  

سرم برگردوندم:  یافتاده دور گردنم را به رو شال

. میخوش بگذرون کمی. قراره نیبزدل نباش نسر نقدیا

نیهم . 

را   میروبرو یهم قدمم شد. پله ها یناراض نینسر

باال رفتم و در سالن را باز کردم. هوا پر بود از 

 ی. صداگاریعرق و س یعطر و ادکلن، بو یبو

کننده بلند بود وانهید یقیموس . 

 ی. جوانانتیسالن پر بود از جمع یبه گوشه  گوشه

زدند.  یبودند و حرف م ستادهیکه جام به دست ا

ناموزون  یو بعض دندیخند یم یعاد ریغ یبعض



در مصرف  یرو ادهیاز ز یینشانه ها دند،یرقص یم

داشتند یدنینوش .  

م دادمها و دسته گل را به دست خدمتکار مقابل هیهد . 

چند پسر  انیچشم به دنبال پارسا گشتم، او را م با

دندیخند هیگفت و بق یزیچ یکی دم،ید .  

 دمیرا د یبرگرداندم و در اتاق سمت چپم دختران سر

کردند. به همان سمت  یم ضیرا تعو شانیکه لباسها

  میبر ای: بدمیرا با خودم کش نیراه کج کردم، نسر

میلباس عوض کن . 

؟یکن یاول با پارسا احوالپرس یواخی: نمدیپرس  

کنم شیضربه فن خوامیباال انداختم: نچ، م ییابرو . 

. یباز نیخوشش امده بود از ا د،یخند زیر نینسر

ششیپ قیفاصله گرفته بود از اضطراب دقا .  

تا  دمیلباسم کش یرو یاوردم، دست رونیرا ب میمانتو

را جمع کردم و به  میتنم مرتب شود. موها یرو

کردم. رژ قرمزم را بار  تیچپم هدا یشانه  یرو



از گوشه و  یی. زمزمه هادمیلبانم کش یرو گرید

خودم،  یدرباره  ییزمزمه ها دم،یشن یکنار اتاق م

کردم یمتوجه به انها خودم را اماده  یاما ب .  

م؟یلبم را پاک کردم: بر یدستمال گوشه  با  

کرد: رها شک  یبدون پلک زدن نگاهم م نینسر

یامشب سالم به خونه برس دارم . 

هنوز یزدم : منو نشناخت یچشمک .  

از اتاق خارج شدم. ارام و  نیدر دست نسر دست

اندازه بر  کیرا  میرفتم. قدمها یخرامان راه م

کوتاه نه بلند داشتم،نهیم .  

. چشمها به گشتیبه سمتم بر م کیبه  کیها  نگاه

 یکمرم م یو پروانه ها میلباسم، بدنم، موها یرو

 ینشست. زمزمه ها بلندتر شد، دستها من را نشان م

 یو فقط به روبرو نگاه م دمیفهم یدادند. همه را م

کرد. در  یکه مبهوت نگاهم م ییکردم، به پارسا

 یتبسم لبم یبودم، بر رو ختهیچشمانم غرور ر

کمرنگ نقش بسته بودم و در حرکاتم ناز. قلبم از 



تمام  شیکم و ب . حاالدیپر یم بنیباال و پا جانیه

من بود یچشم ها به رو .  

بودم دهیهدفم رس به .  

پارسا توقف کردم: سالم پارسا جان،  یقدم کی در

 .تولدت مبارک

 شیرا باز و بسته کرد. چشمان قهوه ا شیلبها

. نگاهش را از دیرس یبه نظر م شهیروشنتر از هم

کرد یچشمانم جدا نم . 

جعفر برگشت  دیعقدمون ساده بود، آقا س مراسم

آماده کنه و من همون  شویاصفهان تا خونه و زندگ

 هی ومدیبار م کیروستامون موندم. هر چند وقت 

 یم بیرفت. مامانم ع یزد و م یبه آقاجونم م یسر

  .دونست دختر عقد کرده با شوهرش حرف بزنه

گذارد:  یماز مرغ در دهانش  یچنگال تکه ا با

 هیساده تر از عقد برگزار شد. با  مونیعروس

جعفر  دیآقا س یاجاره ا یساده به خونه  ی هیزیجه

 .اومدم



 یخونه  هیتاباند:  یرا گرداگرد اتاقم م نگاهش

بزرگ بود که دورتادورش حجره بود. حجره ما 

مرد خوش اخالق و با  دیبود. آقا س نجایاز ا کتریکوچ

ندارم سرم داد زده باشه.  ادیوقت  چیبود. ه ییخدا

غذاها رو  یبلد نبودم ، همه  یخونه دار لیاوا

 یم ادید. نه فریخند یفقط م دیکردم. اما س یخراب م

کرد، با کمک خودش کارا رو  یم یزد، نه بد خلق

دادم یانجام م . 

 یادامه م یب یگذارم. ب یدر دهانم م حانیر یبرگ 

 یوق طلبگشد، حق ادیدهد: کم کم اجاره خونه ز

 میاز آقاش قرض گرفت یپول هی. دادیجواب نم دمیآقاس

 نیدونستم هم یکه م یبستم. تنها کار یدار قال هیو 

ساختمون  یکارگر دیبافتم و آقا س یم یبود. من قال

کرد یم . 

شوند، انگار از  یم کیبه هم نزد شیابروها

ندارد: دو سه  یدوران چندان دل خوش نیا یادآوری

گذشت، اما من بچه دار  یم مونیاز عروس یسال

 ینشدم. کم کم زمزمه شد که من نازام. چند نفر



 دیرو دوره کردن تا زنش بدن. اما آقا س  دیآقاس

نشد. شب و روز کارم شده بود دعا و نذر و  یراض

نبود که نخونده باشم ی. ختمازین . 

خدا بهم  نکهیگذارد: تا ا یماست در دهانش م یقاشق

بهم داد مویاهابر دیرو کرد و س . 

 یم میطاقچه غذا در گلو یعکس رو یادآوری با

کوبد و  یافتم. فاطمه به کمرم م یپرد. به سرفه م

نفس  کیرا  وانی. لردیگ یم میآب جلو یوانیل یب یب

هم از  هیثان کی یآن صورت حت ریخورم. تصو یم

شود. من از آن عکس و  یچشمم محو نم یجلو

 .صاحبش شرم دارم

گذرد.  یو فاطمه م یب یاز رفتن ب یدو ساعت   

کرده ام  و بارش باران  یرا سپر یروز خوب

. چشم به ستمیا یاست. مقابل پنجره م هبهترش کرد

که بعد از  ییدوزم. قطره ها یباران م یقطره ها

. نگاهم را خورندیغلط م نییبه پا شه،یبرخورد با ش

باران شسته و  ریبرم، درخت توت ز یدورتر م



 یحوض م انیباران م یشده است. قطره ها زیتم

زندیر یب حوض را بر هم مافتند و آرامش آ . 

هوا را دوست دارم.  نی. اندینش یلبم م یرو یتبسم

اندازم و در را  یغرق خواب م یبه مان ینگاه مین

گذارم و مورد  یم وانیا یکنم. قدم به رو یباز م

. چشمانم را رمیگ یباران قرار م یهجوم قطره ها

کشم و باز هم  یم قیخندم. نفس عم یبندم و م یم

گرید یخنده ا . 

 یلرز به تنم م یشوم، وقت یم سیباران خ ریز یوقت

گردمیو به داخل بر م رمیگ یافتد، دل از باران م . 

 یچکد، اما به حال خوبم م یم میاز سر و رو آب

و حوله  یواریکنم به سمت کمد د یارزد. راه کج م

کنم اما تنم هنوز  یرا خشک م می. موهادارمیبر م یا

 یمیم گرمم کند. با تصمحما کی دیسرد است. شا

 ی. از اتاقم خارج مدارمیحوله و لباس بر م یناگهان

روم یم تاقبه ا دهیشوم و به حمام کوچک چسب . 



 ریآورم. ز یم رونیرا با چندش ب سمیخ یلباسها

 یکنم. قطره ها یو آب گرم را باز م ستمیا یدوش م

سرما ذره ذره از تنم  ند،ینش یبدنم م یاب که رو

تا بدنم گرِم گرم  ستمیا ید. آنقدر مشو یخارج م

استحمام  یخواب است و فرصتم برا یشود. مان

که آنجا  ییخواهد، از همان وانها ی. دلم وان مادیز

دهم تا به آنجا فکر نکنم، تا  یداشتم. سرم را تکان م

تا  گردمیحال خوبم را خراب نکنم. به پشت برم

 یو تاتو نگاهم به گردنم نهیرا بردارم. از آ میشامپو

 یکه از رو یپروانه ا ی. همان تاتوفتدیآن م یرو

 یشد و پروانه ها یکتف سمت راستم شروع م

آمد یمکوچکتر تا پشت گردنم  .  

کشم، با حرص، محکمتر و  یم شیبه رو یدست

تاتو را  نیتوانستم پاکش کنم. هم ا یمحکمتر. کاش م

  .هم خاطرات مربوطش را

 ستادهیروانه ها همانجا ارود، پ یافتم، نم یم هیگر به

زنند، مخصوصا آن  یم شخندیر میاند و به رو

دانم که  یم یول نمشیب یبزرگتر که نم یپروانه 



خواهم حال خوش امروزم خراب شود  یهست.  نم

و در حافظه ام  ندیآ یگذارند. م یها نم یلعنت یول

شوند یماندگار م . 

خواهم فرار کنم از دختر  یروم، م یعقب م عقب

راهم است. همانجا  یحمام انتها واری. اما دنهیون آدر

با آب مخلوط  می. حال اشکهازنمیو هق م ستمیا یم

 یاست. کس ختهیبا شرشر آب آم میشده است. صدا

 یرا. حافظه  صالمیاست یاز رو ی هیشنود گر ینم

مرور شوند  ترکند تا به یخوبم به خاطره ها کمک م

از تکرارشان رمیو من ناگز ... 

***** 

 نیانداختم. نسر کیبه کوچه باغ خلوت و تار ینگاه

م؟یدرست اومد ی: رها مطمئندیپرس  

 امکیپ یاز رو گریآدرس را بار د نانیاطم یبرا

نهیخواندم: آره، آدرسش هم . 

 یخوایترسم، م یکرد: من م یته دلم را خال نینسر

م؟یبرگرد  



اگه اشتباه بود  میریجلوتر م کمیرا جابجا کردم :  دنده

زنم، هوم؟ یبه پارسا زنگ م ای میگردیرمب  

 میرو شیپ ریمس ینییسرتکان داد، با سرعت پا مردد

 یبود. نفس نیپر از ماش ریمس یرا ادامه دادم. انتها

233از پالک  نمیا م،ی: درست اومددمیراحت کش . 

نگاهش را به خانه باغ دوخت: رها من  نینسر

میبرگرد ایدلشوره دارم، ب . 

نه  ای دیچشم غره رفتم، د نیبه نسر یکیهمان تار در

 ؟یاریدر م یچرا مسخره باز نیدانستم: نسر یرا نم

هیتولد معمول هی .  

شهر،  رونیب یمهمون ؟یبه جانب گفت: معمول حق

؟یمعمول یگیکه مطمئنم مختلطه تو م یمهمون  

به  ز،یانگ جانیه کمی: حاال دمیدر را کش ی رهیدستگ

تو میبر اینفوذ بد زدن ب یجا . 

شد. در عقب را باز کردم  ادهیمکث پ یبا کم نینسر

گرفتم. با اکراه  نیگل را به سمت نسر یو دسته 

به  نیگرفت، کادوها را برداشتم و به همراه نسر



 نینسر ی. زمزمه هامیحرکت کرد یسمت در ورود

در سرعت  یریتاث یول دمیشن یرا کنار گوشم م

ا از هم مر یاندک یحرکتم به سمت باغ نداشت. حت

که داشتم منحرف نکرد یمیتصم . 

حرف  یای. چشمانش گوزدینگاهش محبت موج م در

: سالم عشق من، با کرد دایرا پ شیدلش بود. صدا

یکرد زیاومدنت منو سوپرا . 

 ن،یتحس یاز رو یمن بود. بعض ینگاه ها برا تمام

حسادت. همه به من و پارسا  یکنجکاو، بعض یبعض

که سمت راست  یهمان ،یکیکردند به جز  ینگاه م

. نگاه اورا زدیبود و لب به مشروب م ستادهیسالن ا

قرار خواستم. عادت داشتم مرکز توجه  یهم م

رمیبگ .  

منتظر دادم اما تمام ذهنم معطوف  یبه پارسا یپاسخ

سر قولم هستم شهیمن هم زمیان پسر بود: عز . 

 :ستادیام ا نهیبه س نهیرا پر کرد. س نمانیب ی فاصله

پرنسس منه؟ با،یخانم ز نیباور کنم ا دیمن با  



. خنده ام نه بلند دمیشدم از کلماتش، اما خند منزجر

 شیکه صدا ی. در حدکنواختیارام و  بود نه کوتاه.

نگاهش به  ینیو سنگ دیبه ان گوشه هم برسد. رس

کوتاه یزمان یبرا دینشست. شا میرو . 

 کیبه  کیبلند شد، نگاه ها  یقیموس یصدا یوقت

با پارتنرش مشغول رقص  یبرداشته شد. هر کس

از پارسا  یبلند یشد. به جز ان پسر مرموز. با صدا

م؟یسیوا نجایهم دیبا یهمون: تا اخر مدمیپرس  

 تمیکمرم گذاشت و به سمت مبلها هدا یرا رو دستش

دهیهوش و حواسم پر دنتیکرد: باور کن با د . 

رفت، او  شمیاز پ یو در چه زمان یک نینسر دمینفهم

 یزدم و جام ی. تبسمدمیدر حال رقص د یرا با پسر

را که پارسا به سمتم گرفته بود، از دستش ربودم: 

 .ممنون

ایلحظه ب هیزد: پارسا  شیصدا یپسر . 



کوتاه به گونه ام زد، حرکتش  یبوسه ا پارسا

کن،  ییرایکرد: خانمم شما از خودت پذ رمیغافلگ

گردمیزود بر م . 

 میالکل یدنیاز نوش یرا دنبال کردم، جرئه ا شیگامها

نگاهش را حس کردم،کوتاه  ینی. بازهم سنگدمینوش

جفت کردم و چشم به  را کنار هم میاما گزنده. پاها

  .رقصنده ها دوختم

ن؟یدیرا کور کرد: خانم افتخار م دمید هیزاو یپسر  

 میارهایبه پسر و دستش انداختم. طبق مع ینگاه

ان پسر جام  دینبود، قصدم امشب تنها پارسا بود و شا

 .به دست

. زیبه صورت منتظرش زدم: شرمنده عز یلبخند مین

 .امشب به خاطر پارسا اومدم

رفت.  گرید یمکث عقبگرد کرد و به طرف دختر با

حس کردم کتریمو را از نزد اهینگاه ان پسر س ریت .  

رقص  هیافتخار  بایکنارم نشست: خانم ز پارسا

ن؟یدیدونفره رو به من م  



 دیرا به پشت گوش فرستادم: با میاز موها یا طره

 .فکر کنم

فه؟یقلبم ضع یدونیشد: رها خانوم، م کترینزد  

جلوتر بردم، انقدر جلو که نفس گرمش به  را سرم

 یبینشست. چشمانش با حالت عج یصورتم م یرو

دادم که  رونیب یدر صورتم در گردش بود. نفس

بردم:  یلذت م یباز نیچشمانش بسته شد. از ا

 .قبوله

 شیرا باز کند، نفسها شیتا پلکها دیطول کش یکم

دستم  یکش دار شده بود. دست گرمش به رو یکم

گذاشتم و بلند شدم.  زیم یرا رو میدنی. نوشنشست

و  ستادمیپارسا ا یروبه رو م،یرفت تیجمع انیم

 میگردش ها بنده،ی. حرکاتم حساب شده و فردمیرقص

 یشده و جذاب. پارسا هم خوب م یزیبرنامه ر

زدم و ان  یامد. چرخ یم شیپ میپا به پا د،یرقص

قیبود و عم اهینگاه را شکار کردم. س .  



. گرید یچشم از چشمانش جدا کردم و چرخ ناز با

 یپارسا دستم را گرفت و مرا به خود چسباند. با نرم

 یکردم. انگشتانش رو یبازوانش حرکت م انیم

گردنم  یرو یکمرم به گردش در امد و تا پروانه 

صورتم نشست، نه به  یرو یباال امد. اخم کمرنگ

 پسر. نخاطر حرکت پارسا، بلکه به خاطر پوزخند ا

و چشم گرفت دیاز شرابش نوش یجرعه ا . 

بودم، گر  یپارسا جدا شدم، حسم رفته بود، عصب از

که ان پسر ناشناس من  کردمیگرفته بودم، احساس م

 میرا به سخره گرفته است: من خسته شدم. بر

م؟ینیبش  

قرمز  ییسر تکان داد، در چشمانش رگه ها لیم یب

. دیرس یصدادار به گوش م شیشد، نفسها یم دهید

 یخورده  می. پارسا شراب  نمیبر گشت مانیبه سرجا

دینفس نوش هیمن را برداشت و  . 

میاراده لب زدم: من و پارسا فقط دوست یب . 

نیهم ،یتا دوست اجتماع دو . 



لبانش شکل گرفت:  یرو ی. لبخنددیدرخش چشمش

قبول  مویدوست شنهادیپ باشم که دواریام تونمیپس م

؟یکن  

گفتم:  شیبرپا شد. خوشحال از گرفتار یدلم جشن در

فکر کنم دیبا . 

مقابلم گرفت: هر ساعت شبانه روز منتظر  یکارت

  .تماستم

نکن دمیرا درون شال هول داد: ناام میموها . 

 ی. قدمدمیتماس دستش با صورتم به خود لرز از

 .عقب گذاشتم: خداحافظ

افتاد: مراقب خودت باش میاز بازو دستش .  

صورتم تکان داد: منتظرم یرا جلو لشیموبا . 

را دور زدم و سوار شدم. استارت زدم و پا  نیماش

لحظه نگاهش را دنبال  نیگاز گذاشتم و تا اخر یرو

داشتم که  یداشتم، احساس یبی. حال عجدمیخودم د

 .تجربه نکرده بودم



داد و چشمانش را بست.   هیمبل تک یرا به پشت سرش

: پارسا؟دمیساعد دستش کش یبا ناخنم رو  

بازش نگاهم  مهین یپلکها انیداد و از م رونیب ینفس

 کرد: جونم نفس؟

؟یکرد یرو ادهینبود: پارسا ز یعیطب شیصدا  

 کیدو پ یکیدل، فقط  زینگاهم کرد: نه عز خمار

  .زدم

حالت؟ نیا زدم: پس لب  

دوخت:  میاورد و چشم به لبها کیرا نزد صورتش

جرعه عسلم هیخمار  . 

کنه یم تی: سرددیباال پر میابروها . 

 تیاما چشمش هنوز به همان نقطه بود: اذ د،یخند

 .نکن عسل من

شد،اما من بر  یم کمیسانت به سانت نزد سرش

داشتم، قلبم  جانینشده بودم. ه یعصبان شهیخالف هم

لذت  نی. انگار من هم دوست داشتم ادیکوبیمحکم م



پارسا پوزخند پسرک  یشانه  یرا تجربه کنم. از رو

و به خودم امدم. صورتش را عقب  دمیمرموز را د

نزدم و صاف نشستم: پارسا حد خودتو بدو . 

 دیچه مدت با ؟ی: رها تا کدیکش شیموها انیم یدست

عاشقتم؟ یکه بفهم ؟یبگذره که بهم اعتماد کن  

یبهم وقت بد دیکردم : با مهزمز . 

گم شده است.  کیموز انیکردم زمزمه ام م تصور

 یتونیم یتا ک نمیبب ،ی: اوکدمیاما پاسخ پارسا را شن

یمنو دست به سر کن . 

مورد پارسا. از  یب یشدم از اصرارها کالفه

 یزیجشن به هر چ نیشدم. ا مانیامدنم پش یمهمان

د رسم بود که تول یاز تولد. کجا ریبود به غ هیشب

کنند؟ مگر  گریکدی بانیدختران و پسران سر در گر

پس چرا  امدم؟یبه تولد ن جانهایه نیمن به خاطر هم

کردم؟ یاحساس انزجار م  



به پارسا بدهم  یباز کردم تا جواب دندان شکن دهان

بم ، ان را در نطفه خفه کرد: پارسا تو  ییکه صدا

؟یینجایا  

ال بردم و چشمم در . چشمانم را بارایبود و گ بم

غرق شد. خودش بود، خود ان پسر مرموز یاهیس .  

تر شد.  کیپارسا نشست و پارسا به من نزد کنار

ساعته  کیچشم پسر به من بود اما کالمش با پارسا: 

یصاحب مجلس رسرتیگردم، خ یدنبالت م . 

گفت از  یخندش، روحم را خراش داد. دروغ م شین

 یان لحظه  ید، حتاول نشستنمان نگاهش به ما بو

نگفتم. پارسا  یزیخاص. لب بر هم فشردم و چ

دستش را به دور شانه ام انداخت:من حق ندارم چند 

با عشقم خلوت کنم؟ قهیدق   

 یصورتم چرخاند و رو یرا به رو چشمانش

 یبکن، ک یچشمانم ثابت ماند: تو با عروسکت باز

له؟یبخ   



عشق را عروسک ترجمه کرد؟ او  یکلمه  چرا

 د؟ید یدستان پارسا م انیدر م یقعا مرا عروسکوا

 یشب باز مهیمگر خبر نداشت پارسا عروسک خ

من است؟ نه تنها پارسا بلکه تمام دوستانم. حرفش 

 انیم یهضم بود. اخم رقابلیو غ نیسنگ میبرا

 یچه طرز صحبت درباره  نیشد: ا داریپد میابروها

خانمه؟ هی  

یانوم زودرنج: چه خدیتنم را به اتش کش پوزخندش . 

اوش؟یتشر زد: س پارسا  

میباال برد: من تسل یرا به حالت مسخره ا دستانش . 

 یبلند شد، قدش بلندتر از پارسا به نظر م شیجا از

 شیبرام پ ی: تولدت مبارک داداش. من کاردیرس

زودتر برم دیاومده با . 

 ییایرا به سمتم اورد: شب خوب و رو دستش

کنم یبراتون ارزو م . 

که تمام پسرها را  یانداخت؟ به من یمتلک م من به

بلند شدم، دستم را  میداشتم؟، از جا یتشنه نگه م



 نینسر دنیمشت کردم تا بر دهانش بکوبم ؛ اما با د

 .در ان حال خشمم را فراموش کردم

سبزه رو انداخته بود.  یرا دور گردن پسر دستش

راه رفتنش نامتعادل بود و حرکاتش زننده. 

که  دمید یدانستم فقط م یمقصدشان کجا بود را نم

..  با چند قدم بلند خودم را شدیبه در ختم م رشانیمس

از عرقش  سیصورت خ یرو یبه او رساندم. دست

تو؟ یشد یشکل نی... چرا انی: نسردمیکش  

 بلند بود. چشم به پسر همراهش یفقط خنده ا جوابش

 شتریپاسخش دود از سرم بلند شد: ب دنیدوختم. با شن

خورده تشیاز ظرف . 

 ی ختهیبه هم ر ی قهی یگرداندم و نگاهم رو چشم

از  یشد. اتش گرفتم؛ پسر عوض خکوبیم نینسر

سوءاستفاده کرده بود. هرچند مطمئن  نیحال نسر

به پسرک نگاه  زینرفته است. ت شیبودم چندان پ

از  شی: اون برمیزبانم را بگ یکردم. نتوانستم جلو

؟یحد خورده، تو چ  



نگران  یلیرا از گردنش باز کرد: خ نینسر دست

به  یبچسب نکهی. نه ایموندیکنارش م ،یدوستت بود

افت یب .  

: دیدستش را چسب نینسر یجلو گذاشت ول یقدم

؟یری...کجا... مزمیبهنام... عز  

دهانش صورتم جمع  یگفت، از بو یم دهیبر دهیبر

 رونیب نیانگشتان نسر انیبهنام دستش را از م شد.

شما لی: تحودیکش .  

میکرد یطونیکوچولو ش هیزد: فقط  یزیر چشمک . 

را گرفتم، به  شیکرد. جلو شتریخشمم را ب شیگستاخ

دست  ی: کثافت... غلط کرددمیفراخش کوب ی نهیس

یبهش زد . 

دورمان جمع شده بودند. نگاهشان حاال با  ینفر چند

همراه بود. بهنام به عقب هولم  ینجکاوو ک رتیح

کرم از خود  ینیبیتو؟ خوبه خودت م یگیم یداد: چ

 .درخته



 شیخال یرا گفت و رفت.او رفت و من به جا حرفش

که از حاالت  یگفتم وقت یکردم.  چه م ینگاه م

خبر داشتم؟ یدر زمان مست نینسر   

: خودتو ناراحت دمیپارسا را کنار گوشم شن یصدا

فتادهین یفاق خاصنکن. ات . 

 یاما بحث خت،یاعصاب نداشته ام را به هم ر حرفش

تازه  یدعوا یبود و حوصله  لیتکم تمینکردم.ظرف

و بهنام  اوشینداشتم. مشاجره ام با مامان و س یا

 لیقدرت تحل گرید یرا گرفته بود. حت میتمام انرژ

را نداشتم اوشینگاه خاص س . 

اختم: پارسا من اند نینسر یرا به دور شانه  دستم

برم دیبا . 

؟یبر یخوایرا گرفت: رها جان کجا م میبازو پارسا   

چشمانش ثابت نگه داشتم. سرش را  یرا رو نگاهم

 تونهیهست دوستت م یاتاق خال زم،یخم کرد: عز

 .اونجا استراحت کنه



صورتم را عقب  یپخش شده رو یحرص موها با

به  لحظه نیبرم. حال نسر خوامیزدم: پارسا گفتم م

شناسمشی. من مشهیلحظه بدتر م . 

 دیشامو سرو کنن. بخور گمیداد: االن م رونیب ینفس

دیو بر .  

شرماور به نظر  اورد،یبر زبان م نیکه نسر یجمالت

من بود و خسته  یوزنش رو ینی.تمام سنگدیرس یم

عقلش کال  ینیبیام کرده بود: پارسا جان، حالشو که م

ببرمش خونه دی. بادهیپر .  

بزند، زودتر از او گفتم:  یگریحرف د تخواس

؟ی. اوکیشام به من بدهکار هیپارسا   

 امی: پس صبر کن تا من برفتیپذ لشیم برخالف

 .برسونمتون

با  ست،ین یازیراستم انداختم: نه ن یپا یرا رو وزنم

میاومد نیماش . 

لباس رفتم. شال و  ضیکمک پارسا تا اتاق تعو با

را  نینسر یلباسها یو به سخت دمیرا پوش میمانتو



سرش انداختم:  یرا رو نیتنش کردم. شال نسر

میخراب کرد تمیمهمون دیببخش .  

... گرممهخوامی... نم نویدستم را پس زد: ا نینسر ... 

را به دستم داد.  فمیهم فشردم.پارسا ک یرا رو میلبها

را هم برداشتم نینسر فیک .  

چگونه نگاه کردم. مانده بودم او را  نیبه نسر کالفه

: کمکت تا دیببرم. پارسا دردم را فهم نیتا ماش

ارمشیم نیماش . 

: نه داداش، تو دمیرا از پشت سرم شن اوشیس یصدا

مهمونات بمون،من کمکشون هستم شیپ . 

 میبرا شنهادشینگاه کردم. پ اوشیبه س متعجب

دلم تکان خورد.  یتو یزیاما دلچسب بود. چ بیعج

حس  هیشب یزیخوشحال، غرور. چ هیشب یزیچ

هم در چنگم افتاده است اوشیس نکهی. ایروزیپ . 



 نینسر رد،یرا بگ نیخواست دست نسر اوشیس

... میخودش را در اغوشش رها کرد: اومم... بر

 ...خونه

دستش را  نیدستانش گرفت. نسر یاورا رو اوشیس

ایبند کرد: تو هم... ب اوشیبه لباس س ... 

راهشان به گفتن خداحافظ بسنده کردم و هم تنها

 شیدر باغ پ اوشیس یخارج شدم. شانه به شانه 

میرفتیم .  

.. یچشمان تب دارش را باز کرد: چه چشما نینسر

یخوشگل ... 

خرابه یلیتکان داد: وضعش خ یسر اوشیس . 

بخوره به  کمیپ هیشراب نداره.  تیکردم: ظرف دییتا

فتهیحال و روز م نیا . 

؟یکج نگاهم کرد: تو چ اوشیس   



 یمتوقف شد: من تو میسر جا یلحظه ا یبرا

 یدنیبزرگ شدم که شراب، نوش یخونواده ا

 .معمولشونه

را باز کردم: ممنون به خاطر کمکت نیماش در . 

 نیماش یصندل یرا رو نیخم شد و نسر اوشیس

بود فهیکنم.وظ یگذاشت: خواهش م . 

: نرو... تو هم ... دیرا چسب اوشیمحکم س نینسر

ایب ... 

 یاش به دلم نشست: لطف بزرگخنده  د،یخند اوشیس

نیبه من کرد . 

را دور بزنم که دستش به  نیرابستم، خواستم ماش در

: رهادیمچم چسب ... 

مرا به خود جذب کرد: بله؟ شیصدا تن  

سرشبم  ی: بابت حرفادیلبش کش یگوشه  یدست

خوامیمعذرت م . 



 اوشیشده بود که بحثم با س نینسر ریذهنم درگ انقدر

قضاوت  لیدل یب ادیدم: خوشم نمرا فراموش کرده بو

 .بشم

باال اورد: راستش به پارسا  میرا تا بازو دستش

. به خاطر حسادتم اون حرفا رو زدمشهیم میحسود . 

به دام افتاد. نجوا کرد:  شیدر چشمان مشک نگاهم

پارسا بشه بیکه نص ییبایز نیا فیح . 

دادم  نییشدم، پنجره را تا اخر پا یاصل ابانیخ وارد

حالت بهتره؟ ن،یبه سرش بخورد: نسر یتا باد  

نیزدم: نسر شیصدا دهینداد، ترس یپاسخ ... 

امد: کجا  رونیگفت. نفسم اسوده ب دهیکش یهوم

 ببرمت؟

: خونموندمیحالش را شن یب یصدا . 

 نه،یحال بب نیرا دور زدم: بابات تو رو با ا دانیم

ذارهینمزندت  . 



 الیاز فام یکی یرفتن عروس ستن،ی: ندیخند دیق یب

 .تو شهرستان

بافت.  یبه هم  م فیبهتر شده بود. کمتر اراج حالش

چشمانش دوباره بسته شد. ضبط را روشن کردم و 

استراحت کند یکم نیاجازه دادم نسر . 

کردم و به طرف  ادهیرا مقابل خانه شان پ نینسر

خانه  انیه فاصله بود مخانه رفتم. تنها دو کوچ

 میروشن سالن ابروها یچراغ ها دنی.  از دمانیها

شب بود. در  21به ساعتم انداختم  ی. نگاهدیباال پر

به اطراف  یسالن را باز کردم و وارد شدم. نگاه

از  شی. چشمانم بافتمی یمبل یانداختم و پدرم را رو

: سالمشدیگشاد نم نیا . 

 ردیمقابلش بگ یه هانگاه از برگ نکهیبدون ا پدرم

؟یکجا بود ک،یپاسخ داد: عل  

را باز کردم:  میاول مانتو یدکمه  دم،یکش یپوف

از دوستام بود یکیتولد  یمهمون . 



گذرا به من انداخت و باز هم سرش در برگه  ینگاه

 ها فرو رفت: خوش گذشت؟

 ادیپدرها سرم فر ی هیانتظار داشتم پدرم مثل بق چرا

م را بپرسد؟ چرا دوست داشتم امدن رید لیبزند و دل

سر شب خانه  دیدختر با دیپدر عربده بزند و بگو

خوردم که  یغبطه م ینیبه نسر یباشد؟ چرا حت

پله را  نی. اولدینال یپدرش م یمیاز افکار قد یگاه

 .باال رفتم: ممنون

انتظار  دینبا شکش،یپ دنشیکردن و ناز کش بغل

ان  تیاهم ساده هم داشته باشم؟ ریشب بخ کی دنیشن

را با  میبود؟ لباسها شتریبرگه ها از من دخترش ب

 فمیرا از ک اوشیرخوت عوض کردم. کارت س

 اوشیگرفتم. س میاوردم و مقابل چشمها رونیب

روانشناس و مشاور خانواده یمیعظ . 

اوشیلب زمزمه کردم: س ریرا ز نامش ... 

رندش  یصورتم نشست. شماره  یپهن رو یلبخند

را باز کردم و  یپاتخت یندم. کشورا از نظر گذرا



از کارتها انداختم: چند روز  یانبوه انیکارت را م

ستیانتظار برات بد ن . 

**** 

سوزند اما  یکنم. چشمانم م یرا با درد باز م میپلکها

به بارش دارند لیهنوز هم م .  

 یزده ام را از کاش خیو تن  رمیگ یم واریبه د دست

 ستمیا یاب سرد م ریکنم. ز یکف حمام جدا م یها

را گاز  میلبها زنم،یم میدر موها یکشم. چنگ یو اه م

بخشم تا بتوانم بر  یعمق م میبه نفس ها رم،یگ یم

خودم مسلط شوم. تا بتوانم خالص شوم از شر اشک 

ندیا یکه هنوز هم م یمزاحم یها . 

 یبخارگرفته م ی نهیبندم و مقابل ا یاب را م ریش

 نهیکنم. دختر درون ا یپاک م را نهی. با دست استمیا

ورم  یخاطراتم ندارد. چشمها یبه رها یشباهت چیه

ندارد، شور و نشاط  یبرق چی. هستیکرده اش خال

ندارد یجوان .  



. رنگشان ستندیبلند و پرپشت و براق ن گرید شیموها

زند یبه ذوق م شانیکوتاه ست،یعیطب .  

دلم دورم کنند.  نهیدهم تا از ا یقدرت م میپاها به

نمیدختر را بب نیخواهد ا ینم .  

و به تباه شدن روز خوبم  کشمیرا به بدنم م حوله

 شمیکنم. افسوس به حال خوش لحظات پ یفکر م

روز انداخت.  نیکه مرا به ا یی. لعنت به اوخورمیم

دعوت کرد.  یکه من را به مهمان ییلعنت به پارسا

من و  نیکه سبب رفع کدورت ب ینیلعنت به نسر

 یمهمان انرا به  میکه پا یشد. و لعنت به من شاویس

 .گذاشتم

کاش  یشود از ا یپوشم و ذهنم پر م یرا م میلباسها

 میرا مجبور به همراه نیکاش نسر یا ،یمتوال یها

 ی مهینصفه ن شنهادیکاش به همان پ یکردم. ا ینم

شدم ینم یکردم و با او وارد باز یاکتفا م اوشیس . 

من پر  یشوم، زندگ یارج مکنم و خ یرا باز م در

 یم یانتها. سوز بد یب یشده است از افسوس ها



هنوز  یکنم. مان یخودم را در اتاق پرت م د،یا

  .خوابست

. منتظر نمینش یم یکنار بخار دارم،یتاپم را برم لپ

واژه  یایو در دن دیایبرنامه باال ب یمانم صفحه  یم

شومیها غرق م . 

 یکنم. نم یصورتم پخش م یضد افتاب را رو کرم

که در  ییکرم را با کرمها نیکنم ا سهیخواهم مقا

با هر بار مصرفش در ذهنم  یزدم، ول یگذشته م

را  میخورد. صدا یبه در م یشود. تقه ا یمرور م

شمیتو،منم االن اماده م ایکنم: فاطمه جون ب یبلند م . 

به فاطمه  نهیکنم. از ا یرا سرم م میمشک ی مقنعه

که نظرم  ستیزیچ نیاول شیکنم، چادر مشک ینگاه م

کند: سالم یرا جلب م . 

: سالم خانوم خوشگلهستدیا یکنارم م فاطمه . 

 یطیزنم. خانه با حضور فاطمه، به مح یم یتبسم

 یرا رو میشده است.  موها لیتبد یمیشاد و صم

 نکیشود. ع دهید تا چهره ام کمتر زمیر یصورتم م



گذارم. فاطمه  یچشمانم م یرا رو میمیقد یافتاب

 میکشد: چه خبره خانوم؟ قراره بر یم یسوت

 .دانشگاه، نه شکار پسر

بداند که من  دیشود. فاطمه از کجا با یفشرده م قلبم

ترسم؟ من از رفتن به محله  یاز شناخته شدن م

که قبال به ان رفت و امد داشته ام، هراس  ییها

اشنا ترس  کی دنیدارم؟ از کجا بداند که من از د

 دارم؟

اندازم:  یدستم م یرا بر رو فمیدهم و ک ینم یجواب

میبر . 

کفش اسپرت  اسیکنم. در ق یرا به پا م میکفشها

رسند یبدقواره به نظر م میها یفاطمه، کتون . 

 یهم م یکنم و در را رو یم یبه مان گرید ینگاه

است:  ستادهیش امقابل اتاق یب یگذارم. ب

ریسالم،صبحتون به خ . 

: سالم مادرردیگ یاش را از در م هیتک یب یب . 



 یرا به دستش م یقرص مان ستم،یا یبرابرش م در

 یدونم حواستون به مان یم یب یدهم: شرمنده ب

 دیوقت قرصشه، حتما با 23هست. فقط ساعت 

 .بخوره

فشارد: مواظبم، سر  یقرص را در دستش م یب یب

دمیهش مساعت ب . 

نشانم: ممنون یبر گونه اش م یا بوسه . 

را  یب یب یدهد. گونه  یهولم م یبه کنار فاطمه

دمیترک یم یداشتم از حسود شیبوسد: اخ یم . 

 یخاله  یب یب ستیکند: معلوم ن یم نیریش یاخم

یدیتو. همش بهش چسب ایمنه  . 

 میتا برس م،یبر ایکشم: خانم حسود ب یرا م دستش

هاونجا ظهر شد . 

**** 

کنم، تفاوت  یقدم فاطمه در دانشگاه حرکت م هم

را به همراه دارد.  گرانید ینگاه ها مانیظاهر



اشنا، سرم  کی داریاز نگاه ها، نگران از د دهیترس

دهم  یبرم، شال گردنم را باالتر م یفرو م قهیرا در 

پوشانم یو صورتم را م .  

تو ساختمان  یومدی: رها چرا ندیگو یم فاطمه

وزش؟ام  

 یم ادیدر دلم فر ییصدا زند،یبه قلبم چنگ م یکس

زند خاله ام در ان ساختمان مشغول به کار است. اما 

دوست  شتریب رونویب یپاسخم متفاوت است: هوا

 .دارم

: اهانیخر خودت دیگو یفاطمه به من م نگاه . 

خراب شده  نیخواهد هر چه زودتر از ا یم دلم

 ایزند: رها ب یم خارج شوم، اما فاطمه ساز مخالف

مینیبش کمی نجایا . 

 ی. نگاهندینش یم یمکتین یجلوتر از من رو خودش

 یم ریگ یاندازم و با اکراه انجا جا یبه اطراف م

 یجوشد و فاطمه ب یو سرکه م ریشوم. دلم مثل س



رو دوست  نجایزند: ا یخبر از همه جا حرف م

  .دارم

ارماز اون خاطره ند نجایدهد: ا یادامه م محزون . 

 یم یتصنع یلبخند ند،یب یپرسشگرم را که م نگاه

؟یاشنا شد یب یتو از کجا با ب نمیزند: بب  

خونه، رفتم بنگاه محل،  هیکرا ی: برازنمیلب م فقط

کردن یرو معرف یب یخونه ب . 

شاخدارم متنفرم، اما چه  یهم از دروغ ها خودم

ندارم یگرید یکنم؟ چاره  . 

، پس من سؤال بپرسد یگریخواهم سؤال د ینم

برا  یریبگ یانتقال یخوایکنم: چرا م یم چشیپ

 اصفهان؟

شود: ماجراش  یم نیشادش غمگ شهیهم ی چهره

هیطوالن . 

خواهد از گذشته ها حرف  یاو هم مثل من نم دیشا

م؟یشوم: بر یبزند. بلند م  



دمشیکند: روز اول تو دانشگاه د یحرکت م کنارم . 

و؟یکنم: ک ینگاهش م جیگ  

دوزد: محمد یرو م ادهیپبه  نگاه  

. دیمانم خودش بگو یکنم و منتظر م یم سکوت

در  نقدریا یب یب یخودم هم متعجبم که خلق و خو

دهد: هم  یبعد ادامه م یگذاشته است. اندک ریمن تاث

اما اون دو ترم باالتر از من بود.  م،یبود یرشته ا

از کالسامون مشترک بود. رفتارمون با هم  یلیخ

 تایو نها کیسالم و عل هیدانشجوها بود.  یمثل همه 

یخداحافظ هی ... 

. چشمانش پر میستیا یمنتظر اتوبوس م ستگاهیا در

بار که از دانشگاه اومدم  هیاز اشک است: 

بود.  ستادهیکنارش ا یخانم هیزد.  رون،صدامیب

د.  ازم کر یمحمد اونو زن برادرش معرف

کردند یخواستگار . 

 یبرادرش زندگ شی: محمد تو قم پدیکش قیعم ینفس

 یبودن. اول جد رازیخانوادش ش ی هیکرد. بق یم



 شیپ یکه برادرش حضور یوقت دونمینم ینگرفتم ول

حرفاست نیاز ا تریماجرا جد دمیبابام رفت، فهم .  

: کم ردیگ یچشمش را م یانگشت، اشک گوشه  با

فرق کرد،  دمیع به محمد عوض شد، دراج تمیکم ذهن

گفت  یکرد، م یحسم متفاوت شد. بابام مخالفت م

و از  کارهیگفت محمد ب ی. مدمیدختر به راه دور نم

نداره هیخودش سرما . 

زنم و  یکارت م ستد،یا یم ستگاهیدر ا یاتوبوس

: میشو یم ریگیجا یصندل ی. رومیشو یسوار م

شد. به شرط  یاونقدر رفتن و اومدن تا بابام راض

کرد دایکه کار مناسب پ یتا وقت مینامزد کن نکهیا . 

دهد. از چهره اش غم  یم هیتک شهیرا به ش سرش

. با دختر برادرش که میماه نامزد بود 6بارد:  یم

 میرفت یدنبالم و م ومدنیهمسن و سال خودم بود م

. با هم حرف ومدیمامانمم همراهمون م ی. گاهرونیب

 ونی. محمد از ممیگفت ین رو مشرطهامو م،یزد یم

عاشقانه بود شیکیهر ده تا جملش  .  



 یپاک م متیغلتد را با مال یگونه م یکه رو اشکش

کند: عاشقش شدم، من احمق گول حرفاشو خوردم و 

دل بهش بستم. شش ماه تموم دل به دلش دادم. شش 

 دیقم باهش گشتم، شش ماه باهاش به خر یماه تو

 .رفتم

گرفته  میخونه هم تصم یبرا یحت: زندیم یتلخند

میبود . 

بار زنگ زد، گفت  هی: ردیگ یرا با دستمال م شینیب

انیبعدش با خونوادش ب راز،یبره ش خوادیم .  

 امکیپ هیبرنگشت. فقط  گهیزند: رفت و د یم هق

  .داد که از ازدواج با من منصرف شده

کند  یباور م یزند. چه کس یبه قلبم چنگ م یکس

اش  هیگر یگذرد؟ صدا یختر شاد چه مد نیدر دل ا

فاطمه  یچند زن رو ی رهیدهد. نگاه خ یعذابم م

فاطمه  دی. شازنندیم یدر گوش یاست. با هم حرفها

 ،ینادان یاز رو یکنند. قضاوت ها یرا قضاوت م

ناعادالنه ییقضاوت ها . 



. من هم قضاوت شدم، بدون زارمیقضاوت شدن ب از

 یگره شده  یستهابه من حق دفاع دهند. د نکهیا

: حتما قسمت نبودهرمیگ یرا در دست م میمر .  

 نیشوم: به ا یوارد م یگریشود، از راه د ینم ارام

تنهات  یفکر کن که اگه بعد از عقد و عروس

 شتریخدارو شکر کن ب ؟یکرد یم کاریچ ذاشتیم

دینرفت شیپ نیاز ا . 

 یفهمد: رها، نم یرا نم میحرفها یعاشقش معنا دل

تحمل کنم. دوستش داشتم تونمیاور کن نمتونم. ب . 

ه سخته ب یلیسبقت گرفته اند: خ گریکدیاز  شیاشکها

تو رو پس بزنه. اگه منو  لیدل یو ب یدل ببند یکی

رفت؟ هر روز و  شیپ نقدریخواست پس چرا ا ینم

م کرد؟ چه گردم. چرا رها یهر شب به دنبال علت م

همه سوال تنها  نیکه منو با ا دیاز من د یاشتباه

 گذاشت؟

اگه  دیدوزد: شا یم ابانیپر اشکش را به خ نگاه

حس مزخرف، از شر  نیبهونشو بفهمم از شر ا



جواب راحت  یب یشبانم، از شر سواال یکابوسا

 .بشم

کنم که سرنوشتش شباهت  ینگاه م یدختر مرخین به

 یهم پس زده شدم توسط مردبه من دارد. من  ییها

دهم: چرا زنگ  یکه پدر پسرم بود. بغضم را فرو م

؟یدیبهش؟ چرا ازش علت نپرس ینزد  

 هیکنم نفسش شب یدهد، چرا حس م یم رونیب ینفس

لرزد: بابام قسمم داد که  یهنوز م شیاه است؟ صدا

روز جلوم زانو زانو  هیباهاش حرف نزنم.  گهید

که محبت  یو گفت کسزد، دستامو تو دستش گرفت 

و تنهات گذاشته، اونقدر ارزش  دهیو عشق تو رو د

 یلی. حاال که به هر دلیدنبالش بر ینداره که بخوا

 هیه ک یکن نیبهش تلق دینبا ،یدنبالش بر دیرفته، نبا

تاج  ،ی. بابام گفت دخترمیزونیآو تیخاص یدختر ب

 شهی. تا همیسرم جا دار یتا عمر دارم، رو ،یسرم

خوشبخت  ،یباش یکن قو یتوئه. سع یخونه  نجایا

از دست داده یچه جواهر یشو تا نشون بد . 



 یکنم و در دل حرفها یکند، سکوت م یم سکوت

است، پدرش  یکنم. پدرش حام یم نیپدرش را تحس

است که من  ییپدرها هیگاه است، پدرش شب هیتک

اندازم،  یبه صورتش م ینگاه میآرزو داشتم. ن

به  دیکند، شا ینم هیگر گرید زد،یر یاشک نم گرید

که  یپدرانه ا تیبه حما شد؛یاند یپدرش م یحرفها

که پدر است یکلمات نهفته است؛ به پدر انیم . 

صورتم  یرو یپر آب تبسم یرودخانه  دنید با

. زمیخ یبر م یناگهان یمیبا تصم رد،یگ یشکل م

تو؟ یشد یکند: چ یگشاد نگاهم م یفاطمه با چشمان  

لب  میشود: بر یمتوقف م ستگاهیا در اتوبوس

 .رودخونه

کنم و فاطمه را همراهم  یراه باز م تیجمع انیم از

 یم ادهیاتوبوس پ یکشم. قبل از بسته شدن درها یم

کشم.  یجلو م یعقب رفته ام را کم ی. مقنعه میشو

تو؟  یا وونهیدهد: د یفاطمه مچ دستش را ماساژ م

؟یکن یم یقاط هویچرا   



گردش دخترونه  هی خوامیکنم: م یرا کج م سرم

من و تو. بدون مزاحم، هوم؟ م،یداشته باش  

خوش فرمش نفش  یلبها یاز ساعت ها خنده رو بعد

؟یو مان یب یبندد: پس ب یم  

زنم یزنگ م یب ی: به بمیشو یچهارراه رد م از . 

 یرود م ندهیکنار زا یسنگ فرش ها یرو قدم

 یدم زدن مخواهد. دلم ق یم یرو ادهیگذارم، دلم پ

 یها یخواهد، بدون افکار منحوس، بدون نگران

خواهد.   یرا م میام. امروز دلم دخترانه ها یشگیهم

نگاهش به آب  د،یآ یفاطمه لبخند به لب کنارم م

اگر  ،که نبض شهر است یرودخانه است. رودخانه ا

 ...باشد شهر زنده است، روح دارد، اما اگر نباشد

را  میر گردانده ام، موهاچشمانم ب یرا به رو نکیع

صورتم پخش کرده ام، ترس دارم اما  یدوباره رو

دلتنگم،  دیمانع لذتم شود. شا میخواهم ترسها ینم

که قدرش  یخوب گذشته، روزگار یدلتنگ روزها

. فاطمه میرو یو راه م میرو یدانستم. راه م یرا نم



فاطمه  ندد،خ یو م دیگو یزند، فاطمه م یحرف م

 ایبخشد. دن یم هیهد میو لبخند به لبهاکند  یم یشوخ

 ییبا فاطمه بو میدارد، زندگ گرید یبا فاطمه رنگ

 ییهستم. رها گرید ییدارد، من با فاطمه، رها گرید

 یپنهانم. حاال م یبا همان غم ها یشاد و خندان حت

من به  ست،یچ یدر زندگ میاز  کمبودها یکیفهمم 

دلسوز.  یتمهربان، دوس یدوست دارم، اجیدوست احت

بدون  یکه مرا به خاطر خودم بخواهد. دوست یدوست

که  یگذشته ام. دوست یداشتن قضاوت به خاطر زندگ

گذشته ام را همانند پتک بر سرم نکوبد. دلم برا 

است.  زتریعز میشود اما فاطمه برا یتنگ م نینسر

 یم یب یکه ب یبا فاطمه آرامش دارم، همان آرامش

 .دهد

قرآن را  یب یب رم،یگ یسرمان م یرا رو اهیس چتر

 یشود. خم م یآن رد م ریآورد، فاطمه از ز یباال م

زند. با همان  یقرآن م یبه رو یشود و بوسه ا

چند روز  نیکند: ا ینگاهمان م شیشگیلبخند هم

مزاحمتون شدم یلیخ . 



 ی، تنگ محبتهالحظه تنگش شده است نیاز هم دلم

کنم  یرا صاف م میکنم، صدا یم ی. اخمغشیدر یب

مدت  نیتا لرزشش گرفته شود: فاطمه جون، تو ا

دوبارت لحظه  دنید یبهم خوش گذشت. برا یلیخ

کنم یم یشمار . 

دهم، وابسته اش شده  یرا با آب دهانم فرو م بغضم

خودش کرده  یام، ظرف مدت سه روز مرا دلبسته 

زند، فاطمه را تنگ  یم یآژانس بوق یاست. راننده 

کشم.  یعطر تنش را نفس م رم،یگ یدر آغوش م

کند: اه ولم کن، له شدم یفاطمه مرا از خود جدا م . 

 یلرزد، چشمانش م یخش دارد، م شیصدا

یباش ارمیدربست در اخت دیاومدم، با یدرخشند: وقت . 

 یدهم. بازهم صدا یخندم، سرم را تکان م یم تلخ

 یب یشنوم. فاطمه در آغوش ب یرا مبوق مزاحم 

دارند. فاطمه  ییزمزمه ها گریکدیاست، در گوش 

باران چادرش را  یقطره ها دارد،یعقب بر م یقدم

تو دیبر دیکنند: دم در نمون یم سیخ .  



: زندیم انیدر م یکیکنم، قلبم  یم یخفگ احساس

نالیترم میومدیم یذاشتیکاش م . 

راننده  ی رهیخکند، نگاه  یرا باز م نیماش در

 نیتو ا خواستمی: ممنون، نمزدیریاعصابم را به هم م

دیبش تیهوا اذ . 

 یرود. لب م یشود، نفسم م یو در بسته م ندینش یم

همه  نیدانم ا ینشود، نم ریگزم تا اشکم سراز

شود،  یدور م نیاز کجا آمده است؟ ماش یوابستگ

 یپاشد، گل ها یآب را پشت سرش م یکاسه  یب یب

از کوچه  نیکند. ماش یم نیرا رنگ نیشده زم پر پر

مانده  اطمهف یشود و من دلم در بند خنده  یخارج م

  .است

 یمادر، االن سرما م ای: بگرددیبه سمتم بر م یب یب

یخور . 

 یحرکت م یب یبندم و پشت سر ب یرا م یآهن در

با اجازه من برم اتاقم یب یکنم: ب . 

ادیشتم دم بگذا یی: چاستدیا یم یلحظه ا یب یب . 



خوابه،  یزنم: ممنون، مان یرا در هم گره م دستانم

کنم پیتا یچند صفحه ا خوامیمنم م .  

خونه  ای: باشه مادر، شب بردیگ یبه کمرش م دست

میشام دور هم باش . 

 نیدهد. من ا یمخالفت به من نم یرود و اجازه  یم

پرستم. آرام در اتاق را باز  یزورگو را م یزن گاه

ترساند، جلو  یمرا م ینامرتب مان یپتو کنم، یم

. نفسم را آسوده نمیب یروم و او را در آرامش م یم

دهد، آب جوش  یآواز سر م یدهم. کتر یم رونیب

 یآن م رونبک را د یو ت زمیر یم وانمیدر ل

 یسر فرصت بخرم. رو دیتمام شده و با میگذارم. چا

 یدمکنم،  یلپ تاپ را مقابلم باز م نم،ینش یم نیزم

 یشماره گذار ی. برگه هارمیگ یم یاز عطر چا

برگه  هیکنم.  یگذارم و شروع م یشده را مقابلم م

آورم.  یرا جلو م یبعد یکنم، برگه  یم پیرا تا

کند،  یخود م ریرگاولش ذهنم را د یکلمه 

چشمانم به حرکت در  ی"روانشناسان" ، حروف جلو



کلمه  کیآن  خیم نم،یب یرا نم گری. کلمات دندیآ یم

 ...مانده ام

 کیشدم، رنگشان  رهیخ نیدرهم نسر یابروها به

را  شیمن رنگ قبل یدرجه روشن تر شده بود، ول

قرمزش را به حرکت در  ی. لبهادمیپسند یم شتریب

بودم؟ عیضا یلیاون شب خ یعنیآورد:   

بود،  دهیبار پرس نیهزارم یتکان دادم، برا یسر

با  یبعد یکردم، بارها فیچند بار اول با خنده تعر

کج  یکردم، بدون حت یم دییلبخند و اکنون فقط تا

 یعنی: دیچانه اش کش ریشدن گوشه لبم. دستش را ز

یاگه جلومو نگرفته بود ... 

اگه جلوتو  یعنی: دمیحرفش پر انیحوصله م یب

 نگرفته بودم،

تو و  یبرا دی: بادمیششکم تختش ک یبه رو یدست

اوردمیم ارونهیبچت، و . 



کوتاهش زد: شانسم گفت که زود  یبه موها یچنگ

وگرنه بابام همون شب سرمو لب باغچه  ،یدیفهم

دیبر یم . 

 ینگاه کردم: تو وقت زشیدر چشمان ر میمستق

چرا کوفتت  ،یزهرمارو ندار نیا تیظرف یدونیم

؟یکن یم  

تو بود  ریش تقصگذشت، هم ریزد: حاال که به خ لب

یدیکه از همون اول به پارسا جونت چسب . 

یلی: خدیباال پر شییاز پررو میابروها ... 

 یلیدونم، خ یخنده تند تند سرش را تکان داد: م با

 .ماهم

سکوت کردم، منتظر ماندم تا قهوه ها  یورود مهر با

فنجان را برداشتم  کیبگذارد و برود.  زیم یرا رو

کوفتت کن، زر  ری: بگگذاشتم نینسر یو جلو

زنگ بزنم اوشیبه س خوامینزن، م میاضاف . 

 اوش؟ی:سدیاز قهوه اش نوش یجرعه ا نینسر

گه؟ید هیک اوشیس  



 نیدر دهانم گذاشتم: هم یشکالت کیاز ک یبرش

دنبال عشق و حال،  یریم یشب مهمون یوقت گه،ید

 یچ یفهمینم ،یکن یم ییغلطا هیاون وسط مسطام 

 .شده

چند  د،یکوب زیم یرا با ضرب رو فنجانش نینسر

 گه،ی: اه بسه ددیپاش رونیاز قهوه ها به ب یقطره ا

 دیکردم، تا عمر دارم با یغلط هیمن  ،یکالفم کرد

؟یبه رخ بکش  

درون فنجان بود: باشه  عینگاهم به حرکت ما 

تا من زنگ  یش یحاال الل م ،یکه متنبه شد دمیفهم

 بزنم؟

یمشتاقش یلیکرد: انگار خ زیرا ر چشمانش  

من؟ اگه مشتاق بودم، دو هفته  یزدم: ک یپوزخند

زدم یبهش زنگ م شیپ . 

: اصال از کجا معلوم تو رو دیتختم دراز کش یرو

مونده باشه؟ ادشی  



در هم  یاخمها امد،یحرفش به مذاقم خوش ن نیا

 یدر وجودم نشست اما به رو یفرورفت. دلهره ا

نه؟ ایده مون ادشیکه منو  ی: شرط چاوردمیخودم ن  

سفر  هیزد:  هیو به تاج تخت تک دیرا باال کش خودش

شازده  نیبه ا یزنیشمال مهمون بازنده. حاال زنگ م

نه؟ ایپسر   

معطل کردم تا نشان دهم به دنبال  یشدم، کم خم

کنم دایگردم: االن صبر کن تا شمارشو پ یکارتش م . 

گرفتم:  نیشدم، کارت را مقابل چشمان نسر راست

از کارتش نمیبفرما ا . 

را پرت کردم به سمتش: شمارشو بخون تا  کارت

رمیبگ . 

کردم، تمام شماره را حفظ بودم، آن قدر  یم تظاهر

رندش و نام صاحبش نگاه  یبه آن کارت و شماره 

و درشت  زیکرده بودم که تک به تک خطوط ر

را از بر شدم.  اوشیحروف س یکارت، انحنا یرو

ارتباط  یبه برقرار یدیشد لیبود که تما بیعج میبرا



هنوز هم در  شیبا ان پسر مرموز داشتم، تن صدا

 یدستش به رو یهنوز گرما د،یچیپ یگوشم م

ناشناخته بودنش مرا به  دیشد. شا یحس م میموها

داشتیکشفش وا م .  

3125خواند:....  یم کیبه  کیاعداد را  نینسر  

رفت، اگر مرا  یلمس هر عدد ضربانم باالتر م با

پس از  یکید؟ تماس را برقرار کردم، بوقها نشناس

 شیرایگ ی. بالخره صدادیرس یبه گوشم م یگرید

: بله؟دیچیدر تلفن پ  

ن؟یگذاشتم: سالم. خوب هست فونیآ یرا رو یگوش  

کرد و پاسخ داد: ممنون، شما؟ یمکث  

نگاه کردم،  نینسر شخندیچشم به ن ریو ز دمیگز لب

وغ بود، تموم حرفات در نکهیتلخ شدم: مثل ا

 .خداحافظ

؟ییهول افتاد: رها جان شما به  



ماتم گرفته  ی افهیبه ق یبه دلم نشست، چشمک جانش

زدم: بله نینسر ی . 

لحن ممکن گفت:  نیداد و با نرم تر رونیب ینفس

 دیچند وقته منتظر تماستم؟ کم کم داشتم نا ام یدونیم

شدم یم . 

دمباال انداختم: حاال که زنگ ز نینسر یبرا ییابرو . 

بود؟  نیاز ا شیشد، توقعش ب یطوالن یکم مکثش

بدهم؟ تک  لشیمختلف تحو یانتظار داشت بهانه ها

 دایپ یشک برا یکه ب یکرد، تک خنده ا یخنده ا

 یحرفا، ک نیا الیخ یکردن خودش بود: رها جان، ب

خار قبول کردنم به افت خوامیم رون؟یب میبر یایم

 .مهمونت کنم

 کمیبحث، خوشم امد: راستش  یناگهان رییتغ نیا از

خونمیکنکور م یسرم شلوغه، دارم برا . 

تا  دمیلب گز ن،ینسر یچشمان گشاد شده  دنید با

خنده ام باال نرود یصدا .  



 یوقت ی: اوکدمیبه خودم لرز شیصدا یسرما از

بده. خداحافظ امیسرت خلوت شد، پ . 

 ی. وارفته به گوشدیچیوق ازاد در گوشم پب یصدا

را نداشتم. رفته  یرفتار نیکردم. انتظار چن ینگاه م

را  یو تعجبم را گرفت. گوش یشگفت یرفته خشم جا

 یسخن م نگونهیانگشتانم فشردم. با من ا انیمحکم م

من  یرا رو یگوش دم،ییهم سا یگفت؟ دندان رو

کردم  اشتباهدادم،  رونیب یعصب یقطع کرد؟ نفس

 .زنگ زدم

نشد؟ دارینازم را خر هیگر گرفت، چرا مثل بق بدنم  

ازادم مشت شد، غرورم را بشکنم و به او  دست

  زنگ بزنم؟

لبانم نشست،محال است یرو یپوزخند . 

حرکت کرد مرا به خود اورد.  میکه جلو یدست

 یم نیچشمان سرگردانم را باال اوردم. نگاه نسر

شد. اخمم  یرده مهم فش ی. لبانش به رودیخند

نگذاشته بود میابرو برا نینسر یشد، جلو ظتریغل . 



و من  دمیشن یرا م شیخورد، صدا یتکان م شیلبها

کردم یفکر م زینفرت انگ اهیبه ان چشمان س . 

تکانم داد: رها... رها نینسر ...  

از ان خنده  یهم به چشمانش نگاه دوختم، اثر باز

. حالم از خودم و زدیدر ان موج م ینبود، تنها نگران

. دستش را کنار زدم: خوردیان پسر منفور به هم م

تو؟ یگیم یچ  

فتادهین یاتفاق ؟یزنی... چرا میچی: هدیکش عقب ... 

صورتم را کنار زدم. نتوانستم حرص  یرو یموها

چطور با من حرف  یدیکالمم را پنهان کنم: تو ند

 زد؟

شد: پسره  شتریب اوشینفرتم از س زد،یبرق م چشمش

براش  نقدریمثل تو ا یگریتک باشه که ج یلیخ دیبا

زنهیله له م . 

زدم؟  یله له م اوشیس یمن برا امد،ین رونیب نفسم

باالتر رفت: من؟ عمرا... تو  یاز حد معمول میصدا



کرد بهش زنگ  یچطور التماس م یدیاونشب ند

 بزنم؟

الک زده اش را از نظر گذراند:  یناخن ها نینسر

 یلیاوضاعم خ یگی.. مگه نم.ستین ادمینه من 

 خراب بود؟

 یقصدش تالف دم،یکالمش را فهم ی طعنه

هم  یرا به رو میمن بود. دندان ها یتمسخرها

تخت  یاش نداشتم. از رو هیکنا یبرا یفشردم، جواب

: به دیتاپ سبزش پوش یرا رو شیبلند شد. مانتو

 یتو ییرایپذ یحرص خوردن، خودتو برا یجا

 .شمال اماده کن

اعصاب مرا نشانه گرفت:  قایخنده اش دق د،یخند

. من برم االنه که بابام صداش در ریروزت به خ

ادیب .  

بلند شدم و تا دم در بدرقه اش کردم. با هر  لیم یب

فرستادم. در که بسته  یم اوشیس یبرا یگام لعنت



روشنم فرو کردم:  رها  یموها یالبال یشد، دست

نینکنم. حاال بب یتالف ستمین . 

قط چندش فکر کنم، ف اوشیدوست نداشتم به س گرید

. شانمبن شیرا سر جا نینسر یبه نحو خواستیدلم م

ثابت کنم.  نیبودنم را به نسر بیخواست دلفر یدلم م

من "  یها ییبایبه ز یدادم که کس ینشانش م دیبا

از رفتار و  اوش،یاز س شتری. بدیتواند بگو ینه" نم

ناراحت شده بودم. نگاهش، طعم  نیطرز نگاه نسر

داد یشکست م .  

به آن چهره و آن چشم  گریبود که د نیا میسع تمام

توانستم. با خودم  یپرنفوذ فکر نکنم، اما نم یها

 یاما دلم نم ،یکم ندار یزیکردم، تو چ یتکرار م

 اوشیشدن با س ی. دلم، عقلم، غرورم هم بازرفتیپذ

 دهیخواست. از فکر کردن به او به جنون رس یرا م

 ریا درگفکرم ر نقدریا یپسر چیبودم. تا به حال ه

 یحمام م کی دیخودش نکرده بود. به اتاقم رفتم، شا

دوش آب  کی دیبدنم کم کند، شا یتوانست از گرما

داد ینجات م یسرد مرا از آن سردرگم . 



***** 

را با سشوار خشک کردم، عطرم را  سمیخ یموها

گفتم:  یبه گردنم و مچ دستانم زدم، در پاسخ به مهر

امیاالن م . 

 نییپا یژر جدا کردم و به طبقه را از شار میگوش 

رفتم. وقت شام بود، اتفاقات بعد از ظهر، تمام توانم 

ماراتان خسته کننده  کیاز  ییرا گرفته بود. گو

برگشته بودم. سرم را تکان دادم تا به آن فرد خاص 

  .فکر نکنم

باز  رتیدهانم از ح زیخانواده ام به دور م دنید با

دم: سالمشد، به زحمت زبانم را چرخان  

 یمادرم سالم پر حرصش بود، پدرم تنها سر جواب

اکتفا کرد.  خودم  کیبه گفتن عل نیتکان داد و رام

را  نیرام  ییروبرو یرساندم و صندل زیرا به م

. ختیر میسوپ برا یظرف ی. مهردمیکش رونیب

برنزه  د،یچرخ یصورت برادرم م ینگاهم به رو

 چهشده بود.  شهیکوتاه تر از هم شیشده بود. موها



. شتریهم ب دیماه؟ شا کیام؟  دهیشد او را ند یمدت م

 یانگار آب و هوا د،یرس یچاق تر به نظر م یکم

به بدنش ساخته بود یدب . 

بار به پدرم چشم  نیاز سوپم خوردم و ا یقاشق

در هم  شیخورد. اخم ها یدوختم. در سکوت غذا م

کرد. مادرم با وسواس  ینگاهمم نم یبود و حت

زد. فقط  یم شیمیرژ یغذا یها جیال در هوچنگ

برخورد قاشق و چنگال ها با بشقاب بود و  یصدا

 گریکدیرا از  مانینفسها یصدا دنیشن یبس. حت

میکرد یم غیدر . 

چه  ،یخونگرم یچه خانواده  ،یشاد یخانواده  چه

 ی. به افکارم پوزخندزدیموج م نمانیب یتیمیصم

نتوانستم و  ییهمه فاصله و جدا نیبا ا یزدم. حت

خواست  ینخواستم سکوت جمع را برهم بزنم. دلم م

به اجبار، اما  یدر سکوت، حت یحت م،یکنار هم باش

میکنار هم باش .  



به کجا  متیتصم ن،یسکوت را شکست: رام پدرم

شرکت رو  تو حساب  یمال ریمن برا مد د؟یرس

 .کردم

چنگالش را کنار بشقاب گذاشت: من حاضرم  نیرام

 ییشما نیوقته موافقتم رو اعالم کردم، ا یلیخ ام،یب

یکن یکه شرطمو قبول نم . 

. یشگیهم یدعوا نیاز ا دمیترس یگرفتم، م دلهره

صدبار  نی: رامدیصورت پدرم کبود شد، دلم لرز

اصل و نسب رو از  یب یبهت گفتم فکر اون دختره 

کن رونیسرت ب . 

مشت شد، رگ گردنش برجسته شد: منم  نیرام دست

بار گفتم، آرزو عشق منه، فقط و فقطم با اون هزار 

سهامدار شرکت یریکبیکنم نه دختر ا یازدواج م . 

نظم ظرفها را به هم  د،یکوب زیم یکه پدرم رو یمشت

صالحت  یفهم یپسر من، نم ی: د احمقختیر

تونه  یم یطاهر یکجاست... ازدواجت با دختر آقا

نجات بده یشرکتو از دو دستگ . 



ستیباال انداخت: برام مهم ن یشانه ا نیرام ... 

با اون  ذارمیم ی: اگه فکر کرددیلب غر ریز پدرم

زیهمه چ یدختر ب ... 

به  ی: تو حق نداردیحرفش پر انیم ادیبا فر نیرام

یکن نیارزو توه . 

بود: تو به خاطر  هیوارد بحث شد، سالحش گر مادر

 یبابا و مامانت بلند م یهرزه صداتو رو دختر هی

؟یکن   

خواب تموم پسرا  ریبراشفت: اگه ارزو ز نیرام

خوامشیباشه، من م . 

 نیزد، رام یم ادیکرد، پدر فر یم غیج غیج مادر

دوست دخترش و من نگاهم  یکرد برا یسپر م نهیس

رنگ و رو نداشت.  گریبود که د ییغذاها یبه رو

کرد.  ید که ترش مبو یمعده ا یمن حواسم پ

 انیم غشیج یصدا دم،یرا باشتاب عقب کش میصندل

 الکردم، به ح میکلمات گم شد. پشت به جمع خانوادگ

که از جمع شدن خانواده  یخوردم. دل یدلم افسوس م



چه  یقبل یام شاد شد، مگر تجربه نکرده بودم بارها

 یرا م شیسادگ بیفر دیبا یافتاد؟ تا ک یم یاتفاق

 خورد؟

شدم، قدم به  یجنگ دور م دانیبه قدم از ان م قدم

مثال خونگرمم فاصله گرفتم یقدم از خانواده  . 

تا برگردم و  دیکوب یم واریخودش را به د قلبم

را ارام  شیها هیکنم، تا مادرم وگر یگر یانجیم

 تیکنم، تا مرحم دل پدرم شوم، تا برادرم را حما

 میپاهافرتند.  یهمچنان جلو م میکنم، اما قدم ها

که مرا به  یگرفتند. مغز یاز مغزم دستور م میمستق

کرد. به پله ها که  یدور شدن از ان مهلکه دعوت م

که به سرعت از خانه خارج  دمیرا د نیرام دم،یرس

خواهد به عشقش پناه ببرد یشود، حتما م یم . 

پر حرص مادرم  یصدا دم،یپله ها که رس یباال به

 ی. تو چه مردیریشو بگجلو دی: ناصر تو بادمیرا شن

که همش سرت تو حساب کتابه یهست . 



: امدیپدرم به مذاق دلم هم خوش امد و هم ن حرف

ی. اگه به جایکن تشیدرست ترب یتو نتونست ایثر ... 

را  شانیتا کمتر صدا دمیاتاقم را محکم بر هم کوب در

هم  کیخواست، دلم  یگوش شنوا م کیبشنوم. دلم 

 یخوب نبود، حرفها نیخواست. نسر یصحبت م

خواست تا  یشانه م کیکرد. دلم  یارامم نم نینسر

شدند.  یپدرم همرازم نم ایگاه سرم شود. مادر  هیتک

حتما در  نیخودشان بودند. رام یمشغله ها ریدرگ

 نیرا بر داشتم. ب میبود. گوش دهیارم شیاغوش ارزو

گشتم، همان دوست دوساله که  ارینامها به دنبال شهر

 ینم حتیکه مرا نص یشده بود. همان پسرهم دمم 

کرد یو ارامم م دادیکرد، فقط گوش م .  

کردم و تماس را برقرار کردم.  ستینامش ا یرو

 یشده بودم، صدا دیکه ناام یبوق، وقت نیبعد از چند

: جونم رهادمیخواب الودش را شن . 

اری: شهردمینال . 



افتاده؟ چرا صدات  یشد: رها اتفاق اریهوش شیصدا

گرفته اس؟ نقدریا  

 یم صیبهتر از مادرم حال بدم را تشخ بهیغر کی

یشگیداد: بازم همون بحث هم . 

گفتم:  یرا م یزیدانست چه چ یم ح،یتوض بدون

رون؟یب میبر یخوایم  

در خودم جمع شدم:  ینیو مانند جن دمیخواب یرو

ندارم ویرانندگ یحوصله  . 

دنبالت؟ امیب یخوایجالب نبو: م میبرا شنهادشیپ  

: پس دیپرس انهیگفتم. دلجو یباال دادم، و نچ سر

کنم؟ کاریچ  

کردم: با حرفات ارومم کن زمزمه . 

 شهیهم اری. شهررمیگ یخاموش م توریچشم از مان

نه پند و  ،کرد یم مییراهنما شهیهمراهم بود، هم

را ندارم، با  تشیحما گریاندرز. صد افسوس که د

که من کردم، مطمئنم به جز نگاه شماتت  یکار



نگش هستم، شود. دلت ینم بمینص یزیبارش چ

که از  یبا عشقش ازدواج کرده باشد، همان دوارمیام

کرد. همان  یرا م فشیتعر مانییروز اول آشنا

عاشقش  دادمحق  اریبه شهر دنشیکه با د یفرشته ا

من  یدوست قتیاز حق یکه وقت یشود. همان فرشته ا

با خبر شد، قهر نکرد، دعوا نکرد، تهمت  اریو شهر

 مانیخودش در مالقات ها یو افترا به من نزد. گاه

برخالف اصرار  یشد، و گاه یم اریهمراه شهر

گذاشت یم مانیما، تنها ادیز . 

کنم، بدون  یکشم، لپ تاپ را خاموش م یم یآه

 پیتا یزیآنکه بعد از آن کلمه " روانشناسان" چ

 انیم یب یخورد و ب یبه در م یکرده باشم. تقه ا

در دست  یشود. قابلمه ا یچهارچوب در ظاهر م

 یمطمئنم عدس پلو شیبو دنیدارد و من با شن

 یم یدست شیمخصوصش است. در سالم کردن پ

یب یب مکنم: سال .  

 دنشیکند، با دو یبه روش خودش م یهم سالم یمان

و نصف جان کردن من، با بغل  یب یبه سمت ب



 یو حسادت من، با همان صدا یب یکردن ب

 .ناموزون و خون شدن قلب من

 یهر چ زم،یگذارد: سالم عز یداخل م قدم یب یب

شتیخودم اومدم پ ،یومدین دمیصبر کردم د . 

کوبم: خدا مرگم بده، مشغول  یم میشانیبه پ محکم

 .کار شدم فراموش کردم

حرفم باشد. من ساعت  یدروغ چاشن یاندک دیشا

 یهاست که غرق در گذشته ام، ساعت هاست که ب

ده ام و در را فراموش کر یکاهگل یخانه  نیو ا یب

را به نشستن  یب یکرده ام. ب ریروح س یآن قصر ب

شود و  یم ریگیهم کنارش جا یکنم، مان یدعوت م

 کرارت شیداده را برا ادشی یب یرا که ب یسوره ا

 یکنم و برا یکوچکم را پهن م یکند. سفره  یم

گردم.  یبه آشپزخانه بر م لیوسا ی هیآوردن بق

بدو کمک  ،یانشنوم: م یرا م یب یب یزمزمه 

داره ییچه پسر آقا نهیمامانت، بب . 



ظاهر  میروبرو یپلک زدن، مان کی یفاصله  در

در تک تک رفتارش اصول  رزنیپ نیشود. ا یم

 یدهد، راه و رسم زندگ یفرزند را آموزش م تیترب

 یکند. بشقاب ها و قاشق ها را به مان یم سیرا تدر

 یسه سپارم و خودم با برداشتن پارچ آب وکا یم

 یانبه م دهیشوم. چسب یماست از آشپزخانه خارج م

 یب یزنم: ب یم شیشانیبر پ یو بوسه ا نمینش یم

تو کارام کمکم  شهیدارم؟ هم ییچه پسر آقا ینیب یم

کنه یم . 

 هی یزند: مان یم یمان یبه رو ینیلبخند دلنش یب یب

من داره شیپ زهیجا . 

دل خدا خندد و من از ته  یکودکانه م یبا شوق یمان

که  ییرا دارم. همان خدا یب یکنم که ب یرا شکر م

شناختمش ،یب یبا شناختن ب .  

زنم: فردا عصر نوبت دکتر  یدر برنجم م یقاشق

هیمان . 



گذارد: کم و  ینان در دهانش م یتکه ا یب یب

؟یندار یکسر  

است: نه  شیشگیمرام هم د،یگو یدانم چه م یم

پس  کمیداده بهم  یکمال یکه آقا یممنون، از پول

 .انداز کردم

کنم و  یدندان مزه م ریرا ز میعدس پلو یها کشمش

یب یخوشمزه شده ب یلیبرم: خ یلذت م . 

خندد: نوش جونت مادر، گوشت بشه  یم زیر یب یب

 .به تنت

کودکانه  یها طنتیشود، با ش یم یخوب سپر شبم

و  یب یب نیریاندک اما ش یها ییبا بذله گو ،یمان ی

دهد. شبم  یم دنشیکه خبر از رس یمه ابا تماس فاط

شود، فقط  یم یدغدغه و کابوس گذشته سپر یب

 کینزد یبه محل دیکه با ییترس از فردا دارم، فردا

بروم میپدر یخانه  . 



 زیجست و خ ی. مانمیشو یمطب پزشک خارج م از

تا لحظه  رمیگ یش را م. دستدیا یکنان کنارم راه م

ردیارام گ یا .  

مغازه  نیتریو یچشم به رو م،یشو یرد م ابانیخ از

را نداشته  بایز یبندم تا دلم هوس ان لباس ها یها م

 ادهیپ قهیپنج دق دی. شامیبرو ادهیپ ستگاهیتا ا دیباشد. با

کنم.  یم میصورتم تنظ ی. ماسکم را رویرو

 یالودگ ای ،یسرماخوردگ یمثال به بهانه  یماسک

ماسک به خاطر شناخته  نیفهمد ا یم یهوا. چه کس

 نشدن است؟

روم. به  یکنم و راه م یرا رها نم یمان دست

 یدر دوزش دکتر برا یرییکه بدون تغ ییقرصها

 یلب م ریز یکنم و شکر ینوشت، فکر م یمان

 هر دیکنم،بایدکتر فکر م ییغذا یها هی. به توصمیگو

تواند  یخرما بخورد، تا م ایعسل  شییغذا یوعده 

 یگزم از ب یکند. لب م زیسرد پره یاز غذاها

کنم یو فکر م میاز کمبود مال م،یوجهت .  



پرد. خودم  یاورم، هوش از سرم م یکه باال م سر

اشناتر و  یدر کوچه ا نم،یب یاشنا م یرا در محله ا

یفراموش نشدن یمقابل خانه ا . 

مقابل خانه  ساعت روز، نیبرد، من در ا یم ماتم

. من ندینش یبر کمرم م یکنم؟ عرق سرد یچه م

 یرفتم، چه م شهیهم یکه از انجا برا یمقابل خانه ا

 کنم؟

 یکند. م یقلبم مخالفت م دارم،یبه عقب بر م یقدم

شوم کیتپد و تمنا دارد نزد .  

شود، وحشت زده خودم را پشت  یخانه باز م در

 نیم سنگکنم. نفس یکوچه پنهان م یشمشاد ان سو

کشم.  یم نییکنم. ماسکم را پا ینم دایشود، هوا پ یم

کند.  یو با تعجب نگاهم م ستادهیکوچه ا انیم یمان

 مهیو در ن یمان یکوبد، چشمانم رو یقلبم محکم م

 مینیب یگردد. انگشتم را رو یرود و بر م یباز م

میگو یم یسیگذارم و ه یم .  



اسوده  ینفس خزد. یو ارام به کنارم م دیگو ینم چیه

 یشود و نفسم م یدهم. در کامل باز م یم رونیب

 یشده  دیسف یقامت استوار اما موها دنیرود از د

 یپدرم. وجب به وجب چهره اش را از نظر م

کنم یگذرانم، در مغزم ثبت م . 

 یمقابلم تار م ریشود، تصو یپر از اشک م چشمانم

کشم تا بتوانم  یم شانیگردد، با خشونت دست رو

نمشیتر بببه .  

رود.  یگردد، روحم به همراهش م یداخل بر م به

سمت  ی شهیکند. از ش یرا از خانه خارج م نیماش

 شیو دلم برا نمیب یاز مادرم م یمحو ریشاگرد تصو

 یام م نهیس یقفسه  یکشد. دستم را به رو یپر م

قلبم حضورم را فاش نکند یگذارم تا صدا .  

توانستم  یکاش م رم،یتوانم چشم از ان پنجره بگ ینم

 یتوانستم بو یکاش م رم،یان ها را در اغوش بگ

شود و  یم فیتنشان را استشمام کنم. کاش ها رد

شود یپدرم بعد از بستن در، از خانه دور م .  



شود. خودم  یو قلبم شاد م نمیب یرا کنار هم م انها

شود. انجا  یو قلبم فشرده م نمیب یرا دور از انها م

و به  نیماش یخال یه در بسته، به جامانم و ب یم

کنم یمات مادرم فکر م یچهره  . 

کند: مامان چرا...  یکوچک اشکانم را پاک م یدست

؟یکن یم هیگر   

ستین یچیزنم: ه یم لب . 

مامانم؟ می: بر رمیگ یرا م دستش  

گردانم، سرم را تا  یبر م شیرا به سر جا ماسکم

شک دارم  اندازم. هر چند یم نییحد ممکن پا نیاخر

کهنه ام به رها بودنم شک  یبا وجود لباسها یکس

 کند

 ی. تا سر کوچه قلبم تکه پاره مدیا یراه م کنارم

 یم یبار چشمانم پر و خال نیشود، تا سر کوچه چند

به طرف  چمیپ یدهم. م یگرد، تا سر کوچه جان م

 دنیکنم. با د یبرخورد م یرو، محکم به کس ادهیپ

کنم یه مسکت میدختر رو به رو . 



ما  واریبه د واریکه د یاست، همان هیهمسا دختر

با پسرخاله  شیسال پ 5که  یکرد، همان یم یزندگ

اش نامزد کرد، رنگ و رو عوض کرده، چهره اش 

است که با توجه  یشکم یزنانه شده. دستش به رو

کند. نگاهش به  یل مبه حجمش فرزند دلبندش را حم

گذارم  ینقابم م یتابد، دست به رو یچشمانم م یرو

را در  یاست. کنجکاو شیتا مطمئن شوم سرجا

دارم در  نانیاطم نم،یب یچشمان جستجوگرش م

. خوشحال اوردیب ادیکند تا مرا به  یذهنش کنکاش م

قدم اول را که  زنم،یکنارش م فش،یضع یاز حافظه 

خانوم؟ دید: ببخشزن یم میصدا دارمیبرم  

را  یبخشم و مان یسرعت م میبه گام ها ستم،یا ینم

راه مجبور به  ی انهیکشم. اما م یبه دنبال خودم م

 نیزم یبه رو یراه، مان ی انهیشوم، م یتوقف م

زنم.  یبرد، کنارش زانو م یکند. نفسم م یسقوط م

سرش از  نمیب یشود که م یراحت م یوقت المیخ

جمع  رمانه است. مردم به دوضربه در امان ماند

شوند. نگاهشان حرف دارد، نگاهشان تمسخر  یم



تابد. اطرافم پر  یم یمان یدارد، چشمانشان به رو

و جوان، زن و مرد، کوچک و  ریشده است از پ

فول اچ  فتیبا ک یلمیکه انگار ف ییبزرگ، با نگاه ها

کنم،  یرا کنترل م یکنند. حرکات مان یتماشا م ید

گران چه کنم؟ با انگشت ید ی رهیخ یگاه هااما با ن

گرفته شده چه کنم؟  یکه به طرف مان ییاشاره ها

که  یاما دل ردیگ یآرام م گرید ی قهیتا چند دق یمان

شده را چه کنم؟ شیاز حرف مردم ر  

ه؟یشنوم: بچش غش یرا م یرزنیپ یصدا  

: آره فکر کنمدیگو یم یمرد ستد،یا یم قلبم .  

همان دختر آشنا را  یافتد، صدا یبه شماره م نفسم

د؟یخوا یشنوم: خانوم کمک م یم  

مضطربم را  یبرم تا چهره  یتر م نییرا پا سرم

بگذارند، کاش  میکاش بروند، کاش تنها ند،ینب

 نیماش هی شهیکشم: م یم ادیدورمان جمع نشوند. فر

د؟یریدربست بگ  

؟ییدهد: رها خانوم شما یزجرم م رایسم یصدا  



 هیتا بق ستمیا یشنوم، نم یرا م ینیاشتوقف م یصدا

و  رمیگ یرا به بغل م یرا بشنوم، مان شانیحرفها ی

کنم: آقا زود حرکت  یپرت م نیخودم را درون ماش

دیکن .  

دهد،  یپدال گاز فشار م یرا رو شیجوان پا مرد

 یاست، نفس نیهنوز هم به دنبال ماش راینگاه سم

برم.  یم یمان یموها یدهم. دست البال یم رونیب

مجبورم با  یحال مان نیدهم. با ا یآدرس خانه را م

 یدوخته م نهیهمان دربست بروم. چشمان جوان به آ

؟ مارستانیب میبر دیخوایم یشود:آبج  

دهم: نه یپاسخ م کالفه . 

زنم.  یکنارشان م ده،یچسب شیشانیبه پ یمان یموها

 انیحد و مرز ندارد، اشتباهاتم پا میها یاطیاحت یب

 یهستم که به سالمت پسرم نم ید. من چه مادرندار

شم؟یاند  

زنم"  یمادرم به فکر من بود؟ به ذهنم تشر م مگر

که  یبه آن بزرگ یدروغ م،یگو یآره بود". دروغ م



بندم، پدرم را به  ی. چشمانم را ممیکدام باور نکن چیه

آن شب یو مهمان ژنیعمو ب یآورم، خانه  یم ادی . 

را به سمت خودش برگرداند، انگشتانش  صورتم

را به داخل شالم هول داد: پس چرا با من  میموها

؟یسرد نقدریا   

 یچشمانش، حرف یرا باال آوردم، تا سبز چشمانم

 یخوایم یبه حرکت در آمد: رها تا ک شینزدم. لبها

؟یمنو از خودت دور نگه دار  

شدم اگر...  یپارسا خوشبخت م را بستم، با میچشمها

لبم  یخواستم پاسخش را بدهم که انگشتش رو

صبر داشته  دی... بایبگ یخوایم یچ دونمینشست: م

کنم، اما مطمئن باش، صبر منم  یباشم... صبر م

داره... اگه از حد بگذره یاندازه ا ... 

سبزش نشست: به زور به  یها لهیدرون ت یخشم

ارمیدستت م ... 

 ذارمیکه هست. اما نم یبه هر روش گفت: منقطع

 ...از



باعث شد، ساکت بماند: پارسا کجا  نیافش یصدا

؟یموند  

 یاز موز را در دهانم گذاشتم و به حرفها یا تکه

 میگوش سپردم: تو اردو که بود اسمن،ی م،یدختر عمو

اومد نیاز شاگردام با صورت رو زم یکی . 

داد:  یهمچنان ادامه م اسمنیجمع شد، اما  صورتم

ارومش  یخون افتاده بود، با هزار بدبخت شینیب

گذاشتم براش تا ورمش  خیکمپرس آب  هیکردم. 

و مامانش چه  ریکه بعدش با مد میبخوابه. بگذر

داشتم یبتیمص . 

: دمیداد، پرس یرا که در ذهنم جوالن م یسوال

رو  بهیقد غر میقد و ن یبچه ها یتون یچطور م

؟یتحمل کن  

 یبه همراه دندان ها شیقلوه ا یلب ها د،یخند مستانه

 شهیکرده بود: باورت م شیبایز دشیمثل مروار

 یم یانرژ نمشون،یب یعاشقشونم؟ هر بار که م

قشنگ و پاکه یلیبچه ها خ یای. رها دنرمیگ . 



 نیب یاسیبه پدرم انداختم، همچنان بحث س ینگاه مین

بر  اسمنیداغ بود. باز هم به طرف  ژنیعمو ب او و

. ادیاصال از بچه ها خوشم نم یگشتم: راستشو بخوا

رمیگ یو دادشون سرسام م غیاز ج .  

 یدونم، از صد متر یبا خنده سر تکان داد: م اسمنی

یکن یبچه ها فرار م . 

زنگ خورد، نام  میپاسخش را بدهم که گوش خواستم

 ینگاهم نم سمنایزد.  یچشمک م شیپارسا رو

زد، اما مطمئنم نام  یم تیکرد، خودش را به خر

کردم. به  جکتیبود، تماس را ر دهیمخاطبم را د

 یمادرم گوش م ینگاه کردم، به حرف ها اسمنی

 یکه از مزون دوستش و لباس ها یداد. مادر

گفت. روشن و خاموش شدن  یم خنمارکش س

داد.  یرا م امکیامدن پ دینو م،یگوش یصفحه 

را  امیمبل برداشتم و پ یدسته  یرا از رو یگوش

 یب دمتیچند وقته ند یدون یخواندم: سالم عشقم، م

  وفا؟



 یم یماه کی دارمانید نیشب تولدش و اخر از

که تالشم دور شدن از خاطرات  یماه کیگذشت. 

موفق  یرا کرده بودم، گاه اهیآن شب و آن چشمان س

خاصش.  یغرق در تصور چشمان و چهره  یو گاه

شکسته شدن  یتالف یبرا یبه دنبال راه یگاه

بودنش. اما در  تیاهم یبه فکر ب یغرورم و گاه

گفتم  یکه م یزمان یحضور داشت، حت لهمه حا

  .فراموشش کرده ام

به گردش در امد:  یگوش یصفحه  یانگشتم رو 

سرم شلوغه کمی.دیسالم، ببخش . 

 امکیپ" را به اخر زمی" عز یاز ارسال، کلمه  قبل

 .اضافه کردم و بعد سندش کردم

نگاه شماتت بار مادرم را به  امکیمجدد پ یصدا

از  شیها فیتعر انیبود که م بیهمراه داشت، عج

هم به من انداخت ینگاه مین ش،یوگایکالس  .  



 یایدلم، فردا که جمعست، م زیرا خواندم: عز امشیپ

 داشونیچند تا از دوستامم با ز ؟یاسک ستیپ میبر

نایم . 

را  یخوشگذران یمقابل وسوسه ام برا نتوانستم

مثال  ی. دلم دور شدن از خانه و خانواده رمیبگ

خواست، دلم غرق شدن در لذت  یخوشبختم را م

خواست، قبل از  یرا م یزودگذر اما واقع یها

" را ارسال کردمامیشدنم " م مانیپش . 

 زیم یصدا کردم و بر عکس رو یرا ب یگوش

 یبه رو اسمنیگذاشتم. متوجه نگاه  کنار دستم یعسل

داند مخاطبم  یدانستم که م یو خودم شدم. م یگوش

 یکه اتفاق ییاز ان ها یکیاز دوستانم هست.  یکی

زمانه  نیمهم نبود، مگر در ا میبود. برا دهیهمراهم د

نظرم  ازدارد؟  یدختر بدون دوست پسر مفهوم

محسوب  یفرهنگ ینداشتن دوست جنس مخالف، ب

 یشنهادیبودنشان پ هیهم به خاطر کر دیشا اید. ش یم

 اسمنی دیصورت سف ینداشتند. بازهم نگاهم رو

رنگش دلربا بود، مطمئنا  یزمیگشت، چشمان ه



کمتر از  دیگرفت، شا یمورد توجه پسران قرار م

که چرا  ممن، اما باز هم خواهان داشت. متعجب بود

رد، ک یم انیبا افتخار ب شهیندارد، چرا هم یدوست

را  میگفت درد دلها یدوست من، مادرم است؟ چرا م

گفت پدرش  یگذارم؟چرا م یم انیبا برادرم در م

شود بدون دوست  یسنگ صبورش است؟ مگر م

 یشود همه  یکرد؟ مگر م یپسر روزگار را سپر

شود؟  یم ؟یخانواده ات افشا کن شیرا پ تیرازها

من ینه با خانواده  یشود ول یم . 

. دیرس یز حد کسل کننده به نظر ما شیب یمهمان

کند. از محسنات  فیحاال نوبت زن عمو بود که تعر

نگاهم  یرچشمیگفت و ز یپسر فرنگ رفته اش م

گفت  یم ندهیکرد. از تمام شدن درسش در ماه آ یم

 ی. از گرفتن مدرک دکترازدیلبخند م میو به رو

یحسامش در رشته   it یم رهیگفت و به من خ یم 

 یم رفتنشیکارش در کانادا و نپذ نهادشیشد. از پ

کرد یگفت و با نگاهش مرا برانداز م .  



دادم و در  رونیب یبرخاستن پدرم، نفس آسوده ا با

خوش  یلیخ م،یزحمتتون داد دیبلند شدم: ببخش شیپ

 .گذشت

تا به  ستادمیکردم و نا یو زن عمو روبوس اسمنی با

. تا گوش دهم میمادر و زن عمو نیتعارفات معمول ب

بود و  رینظ یدستچخت زن عمو ب دیاین ادمینشنوم و 

توانست بپزد.  یهم نم یساده ا یمروین یمادرم حت

از  اسمنیکه  یخاطرات اورمیب ادینخواستم تا به 

 ژنیگفت که به همراه عموب یم یرازیمسافرت به ش

 یرفته بودند. و در دلم افسوس بخورم به خاطر پدر

شود.  یخالصه م یکار یبه سفرها شیکه سفرها

را  ژنیعمو ب یزندگ یها ییباینشستم تا ز نیدر ماش

نمینب . 

بر  یمشک یچرم قرمزم را تنم کردم، شال یپالتو

را با شلوار و شالم  میسرم انداختم، دستکش ها یرو

 .ست کردم



آهنگ را به پا کردم.  میساق بلند مشک یها چکمه

شد که پارسا  یم یا قهینواخت، چند دق یم میگوش

را اعالم کرده بود دنشیرس . 

پاشنه  یرا برداشتم و از اتاقم خارج شدم. صدا فمیک

 دیشکست. نبا یخانه را م یسکوت صبحگاه میها

که  دم،یکش یانتظار بودن مادرم در اشپزخانه را م

 یو لقمه ا یچا یوانیکند و به اجبار ل میمثال صدا

 یاز حد فانتز شیبه خوردم دهد. توهمات ب رینان پن

 یاو م نیبا ماش بود. پارسا گفته دیرس یبه نظر م

 یرا خرامان خرامان رفتم، ب اطی. تا اخر حمیرو

پاسخ مانده  یبار ب نیچندم یکه برا یتوجه به تماس

شان و  یکم دیبود، شا دیمف شیانتظار برا یبود. کم

که  دیفهم یم دیرد، شاک یمنزلت بانوان را درک م

بچرخد. در  انیآقا گریبه ساز او و د ایدن دینبا شهیهم

 نیکردم، چشمانم را در کوچه تاباندم، ماش بازرا 

 هیتک نشیبه ماش دم،یرا چند متر جلوتر د شیوندایه

از سرما قرمز شده بود. با  شینیزده بود، نوک ب



تا بناگوشش زد: سالم عشق من،  یتا لبخند دنمید

ریت بخصبح . 

زمیفرو بردم: سالم عز میپالتو بیرا در ج دستم .  

آمدنم الزم بود؟ تشکر  رید یبرا یخواه معذرت

من  ایاش نبود؟  فهیمنتظر ماندنش چطور؟ وظ یبرا

تر  یمیصم یبرا اوردم؟یشرط ادب را به جا م دیبا

بودم، با  طیشرا لینبود؟ در تحل یاجینشان دادنم احت

شد، نفسم گرفت.  ادهیپ نیکه از ماش یفرد دنید

 یخواستم، وجودش را نم یحضورش را نم

به جهنم شد، از درون  لیتبد میخواستم.زمستان برا

در هم فرورفت، انتظار  میآتش گرفتم. اخم ها

 یکجا چیو نه ه نجایرا نداشتم. نه در ا دارشید

 دی. چطور فراموش کرده بودم که دوستانش، شاگرید

 یل شود؟ نگاهش به روشام زیپسر گستاخ را ن نیا

 رموز،همچنان م یکردم، نگاه یخودم را حس م

 نینگاه، از ا نی. از ایخال یبدون حس، خال ینگاه

بمش  یدار چشمانش متنفر بودم. صدا هیحالت زاو

داری: سالم رها خانوم، مشتاق ددیبه گوشم رس . 



 ییافتادم، به جا نیاز ابرها به زم ش،یصدا دنیشن با

و  رایکه گ ییمتنفر بودم؟ از صدا او. از او کینزد

من بد شگون چطور؟ از  یبرا یخوش آهنگ بود ول

کرد  خی یسنگ رو نینسر شیکه مرا پ ییان صدا

بودن چشمانش چطور؟  دوست  یچطور؟ از خال

به  عادتکه  یحس نگاهم کنند. من یب گرانینداشتم د

تحمل چشمان  ییداشتم، توانا گرانید دیو تمج فیتعر

داشتمرا ن یخال .  

 دمیماه دادم. د یاول د یهوا یبه سرد یسالم

که  ییچشم ها دمیکه در هم قفل شد، د ییابروها

را که  یچشمان دمیرنگ تعجب و خشم گرفت. د

پارسا نگاه از عمق  یتر شد.. با صدا رهیرنگشان ت

چه گفت: جانم ؟ دمیچشمانش گرفتم، نشن  

در هم شد، صورت سبزه  شتریب اوشیس یها اخم

گن دوساعت  یبه ناگهان قرمز شد، طعنه زد: ماش 

االن اگه  م،یمادمازل بود ییفرما فیمنتظر تشر

از سرما میزد خیکه  نیتو ماش میبر نیدیرخصت م . 



افتاده  ریکلماتش گ انیزد اما من در م شیصدا پارسا

آمد  یم بیبود که از غ یریمانند ت شیبودم. حرفها

کنار هم  کیه ب کی. لغات را رفتیو در قلبم فرو م

بنشانم،کالمم با  شیاو را سرجا یتا به نحو دمیچ

مخاطبم پارسا بود  اوش،ینگاهم با س یپارسا بود ول

 یی: پارسا جان، قرار نبود دوتااوشیو هدفش س

م؟یبر  

 اوشیمنقبض شد، پارسا پاسخم را داد: س فکش

خرابه، قرار  نشیامروز صبح زنگ زد، گفت ماش

ادیشد با ما ب . 

نگاه  یبرا یرا غنچه کردم، پشت چشم میلبها

به  یبد نتویماش یخوایپرغضبش نازک کردم: م

م؟یمن بر نیبا ماش شون،یا  

 ام،یشد: پارسا، من نم یباز و بسته م شینیب یها پره

روز خوش دیخودتون بر . 

 اوشیرا گرفت: س شیبه ما کرد، پارسا بازو پشت

نداشت، مگه نه؟ یجان، رها قصد  



. دیی، نه رد کردم و نه تانگاهشان کردم تخس

نظر  نکهیرا از دست پارسا جدا کرد: مثل ا شیبازو

هیا گهید زیخانوم چ . 

زنگ خورد:  شیبزند که گوش یخواست حرف پارسا

سر  گهید ی قهیتا ده دق م،یکن یجانم؟  االن حرکت م

ی. بامیاتوبان  

نداشته  شیبه ر یچشمانش التماسمان کرد. دست با

: جون مندیاش کش .. 

را باز کردم؛ در را محکم  نیحرص در عقب ماش با

 مینشستم. علت رفتارها نهیو دست به س دمیبه هم کوب

کنم، با  یخواستم لجباز یکردم، فقط م یرا درک نم

خواستم نگاه  یدانستم. فقط م یرا نم اوشیس ایخودم 

هم بعد از پارسا  اوشیکند س رییبه من تغ اوشیس

ذاشتکنج لبش گ یگاریسوار شد و س . 

نشود. اگر  فیکث دارشیرا بستم تا نگاهم با د چشمانم

کردم تا با بازدم او  یتوانستم نفسم را حبس م یم

 نیمسموم نشوم. ناشناخته بود، مرموز بود، و ا



کرد. حرکاتش قابل  یم تیبودنش مرا اذ زیاسرارآم

خود فرا خواند  یار مرا به سوب کینبود،  ینیب شیپ

با او چگونه رفتار  ستمدان یپسم زد. نم یو بار بعد

دانستم چگونه توجهش را به خودم جلب  یکنم، نم

 یبودند، با نازچشم ینیب شیکنم. تمام دوستانم قابل پ

دادند و بعد  یدل م یگذاشتند و با تبسم یقدم جلو م

کردند. اما او یاز چند قرار دل زده ام م ... 

صورتم  ینفسش رو د،یچیپ مینیپارسا در ب عطر

زم؟یپخش شد: عز  

را باز نکردم: بله چشمانم . 

پوزخندش آنقدر بلند بود که مجبور به واکنش  یصدا

نگاهش کردم. پارسا صورتم را به سمت  زیشدم. ت

؟یخودش برگرداند: از من ناراحت شد  

باال  یها به سمتم خم شده بود. سر یصندل انیم از

ادیاختم: خوابم ماند . 

: مطمئن؟دیچشمانم چرخ یرو نگاهش  



از مهربان بودنش  امد؛یاز خوب بودنش، بدم م یگاه

شدم، چشمانم را  یشدم. از خودم متنفر م یکالفه م

: مطمئن باش گلمندینگاهم را نب یبستم تا شرمندگ . 

نبود، خود به خود آمد و نگاه  یاریآخرش اخت گلم

داشت. چشمانم را به  سوزان پارسا را به همراه

خواستم، کتش به  یهم فشردم. دور شدنش را م یرو

 شیصندل ینشست و خودش به رو میپا یرو

 ینم یحرف اوشیبرگشت.  من سکوت کرده بودم، س

کرد. چرا  یم یزد، پارسا هم در سکوت رانندگ

گفت؟  یسخن نم اوشیچرا با س زد؟ینم یحرفپارسا 

زدند؟ ینم یرفبمش شده بودم؟ چرا ح یدلتنگ صدا  

 یم اوشیپارسا از باالگرفتن بحث من و س دیشا

 ایمن به خواب روم،  دادیم حیترج دی. شادیترس

 شیپ یخفه کند، اما جدال گاریخودش را با س اوشیس

شدم یمنزجر م شیصلح طلب نیاز ا ی. گاهدیاین .  

را دربرگرفته بود. آنقدر  نیماش ینیسنگ سکوت

 گاریدود س یدم. بوکر یم یکه احساس خفگ نیسنگ



هم، نفسم را تنگ کرده بود. سرم را به  اوشیس

را باز کردم، نگاهم از  میچسباندم و پلک ها شهیش

کرد. چشمانش  یتالق اوشیشاگرد با نگاه س ی نهیآ

 زدن،من مانده بود، بدون حرکت، بدون پلک  یرو

کرد. نگاهش خاص بود، آنقدر خاص  یفقط نگاهم م

آن قدر که تسلطم  زد،یا بهم برکه اعتماد به نفسم ر

آنقدر خاص که  زد،یاعصابم به هم بر یبر رو

 کیبا  ییآرامش روح و روانم را بر هم بزند. گو

 میخواند. دستپاچه شده بودم، ن ینگاه تمامم را م

به پارسا انداختم، چشمانش به جاده دوخته  ینگاه

من مقصد  گریشده بود. باز هم به او نگاه کردم، د

توجه به  یکرد، ب ینبودم. به جلو نگاه م چشمانش

گرفت، حرکاتش را  گارشیاز س گرید یمن.  کام

گنگ بود. چشمانم را  می. رفتارش براکردمیدرک نم

ز . اندیرا نب میتا سردرگم ند،یرا نب شمیبستم تا تشو

 ینگاهش را م امد،یدور بودن نگاهش خوشم ن

 خواستم؟



 انیر را پاسکوت خفقان او نیپارسا ا یگوش یملود

 داد. پارسا پاسخ داد: بله؟

دادم، سمت راست صورتم  رونیآسوده ب ینفس

شاگرد مبداش بود.  ی نهیکه آ یسوخت، از نگاه

بود؟ دهینفسم را شن یصدا  

کوتاه گفت: نه شما منتظر  یبعد از مکث پارسا

میکن یم دایچلگرد همو پ ستیتو پ د،ینمون . 

 

زد و ادامه داد: فعال یبوق ... 

حاکم شد و بعد از ان باز هم پارسا  یکوتاه تسکو

 گانهیچرا با  ار،یصحبت بود: شهر یشروع کننده 

؟یومدین  

بود؟  اوردهیداشت که او را همراهش ن یدوست

مغزم فعال شد، تماما گوش شدم: باهاش  یسنسورها

 .کات کردم



کرد: اون که همه جوره  یتک خنده ا پارسا

کردیساپورتت م . 

 نیده بود، من هم درون ماشفراموشش ش پارسا

 یبه در م دیشا ایمن خوابم؟  کردیفکر م ایهستم، 

بشنود؟ از من هم توقع ارتباط کامل  واریگفت د

. منزجر شدم از تمام دیکش یداشت؟ مغزم سوت م

شدیکه به تخت ختم م یدوستانه ا یرابطه ها . 

که  یان قدر کرد؟یهم او را اغنا م اوشیس ی گانهی

 یکند؟ انقدر یخشک و خال یا تعارفتنه گرانیبه د

ند؟یمرا نب یها ییبایکه ز   

سوخت.  یاز قبل م شتریراست صورتم ب سمت

شد و  ی. مکثش طوالنکردیمطمئنا به من نگاه م

 یم دیدوست جد هیخاص گفت: دنبال  یسپس با لحن

که متفاوت باشه یکیگردم.  . 

فشردم تا مقابل وسوسه ام  یرا به هم م چشمانم

تا چشمانم را باز نکنم و نگاهش را شکار  .ستمیبا



دانست و بحث  ی. مدارمیب دانستینکنم. مطمئنا م

د؟یکش یم شیتفاوت را.پ   

متفاوت  ایدر چه؟ در رنگ موها و چشم ها،  تفاوت

تفاوت در ایدر اندامش؟  ... 

 دایپ ویافکارم شد: کس یپارسا مانع ادامه  کالم

؟یکرد  

دادم، منتظر  شنهادیپ یکیمکث گفت: به  بدون

 .تماسشم

یباشه مال من ادتیرا فشرد:  میبازو پارسا .. 

 نگونهیکردم. پارسا ا یزده و متعجب نگاهش م بهت

و  نیاندازه خشمگ نینبود. تا به حال هرگز او را ا

کرد.  یبودم. تا به حال مراعاتم را م دهیند یعصب

 ایکردم عشق چشمانش را کور کرده؟  یور مبا دیبا

 ییاز دوستانش او را هوا اوشیس یهم حرفا دیشا

  کرده؟

گرفت.  یوجودم را فرا گرفت، ترس در دلم جا خشم

 دایخودم را پ دیطول کش یزبانم بند امده بود، کم



زمان برد تا کلمه ها را به دنبال هم قطار  یکنم، اندک

عقب  ی. قدمدمیکش نرویرا از چنگش ب میکنم. بازو

هزار  یبرداشتم: پارسا... هزاز بار بهت گفتم... برا

گمیبار بهت م نیکمیو  .. 

: من... نه مال تو... نه دمیام کوب نهیس یقفسه  به

ستمین گهید چکسیمال ه . 

خوب تو گوشت  نویگشاد کردم: ا شیرا برا چشمانم

 .فرو کن

 یرا همانطور خشک زده ، با همان نفس ها پارسا

تنها گذاشتم. فقط دو قدم به جلو برداشته بودم  یصبع

که به عقب پرت شدم. با خشم به پارسا نگاه کردم. 

 میکه داشت پا ی. با سرعتدیمرا به دنبال خودش کش

خورد، باالجبار به پارسا  یم زیبرف ها ل یرو

به  بایز یا اشقانهع هیبودم. اما از دور شب دهیچسب

میدیرس ینظر م . 

 یکالم ب نیاول اوشیپوزخند س م،یشد که کشانینزد

 یکالم یب یقی. موسدیبود که به گوشمان رس یکالم



 یصدا یداشت، تمسخر داشت. حت ریتحق یبود ول

پسران  یدختران و خنده ها یپر از خوش یها غیج

تحمل پارسا  گریتوانست از خشمم کم کند. د یهم نم

به  نیناممکن بود. حس میبرا زشیو دوست اسرار ام

 میر یم یبزرگ کنارش اشاره کرد: زوج وپیت

نییپا . 

: اول من و تبسمدیکوب وپیبه ت ییپا نیافش . 

میریم اوشیاو را کنار زد: اول من و س منصور . 

راه امنه میزد: تا مطمئن بش یچشمک . 

کرد. در افکارش  یدر سکوت نگاهشان م پارسا

انها را  یاهویو ه ستادمیا یغوطه ور بود. گوشه ا

زدم.  یزور یلبخند هیهان دنیکردم. با د ینگاه م

م؟یریچندتا عکس بگ یای: مستادیا کمینزد هیهان  

 رن،مایبگ میبه پسرها کرد: تا اونا تصم یا اشاره

میصد تا عکس گرفت . 

بهتر از تحمل ان دو بود. با  رفتم،یرا پذ شنهادشیپ

 ،یسلف ییدوتا یعکس ها ،یهان یشنهادیپ یژستها



 یاز خودشان در م هینکه ها ییادا و اصولها

کردم. بر خالف چهره  یاز ته دل م یاورد،خنده ها

. دیرس یبه نظر م یطونیدختر شاد و ش کلشیو ه

: سه... دومیشمرد نیبه دورب رهیخ .. 

عکسمان به بخورد و  میباعث شد، تنظ نیحش یصدا

را  شیقهوه ا یموها هیعکسمان خراب شود. هان

 ...کنار زد: جانم

از  نیعشق بود. حس یبود، از رو از ته دل جانمش

مینوبت ما شده بر نجا،یا ایهمانجا گفت: ب . 

 شیپاها انیرا م هینشست و هان وپیت یرو نیحس

 نیحلقه زد. افش هیرا به دور هان شینشاند. دستها

 یو تصدق ها هیهان یخنده ها یهولشان داد وصدا

که از پشت سرم  یدر گوشم پر شد. جمله ا نیحس

دوست  یلیعصابم راه رفت: خا یرو دم،یشن

یریاالن با پارساجونت م ؟؟؟یدار . 

گفت، پر حرص  یم یجونت را با لحن خاص پارسا

  .و با خشونت



گفتم:  اوشیرا در هم فرو بردم و رو به س میاخمها

ه؟یبا عشقم برم... طور خوادیدلم م  

 یباال انداخت: چه عاشق و معشوق یشانه ا اوشیس

فتنیربهدبه جون هم ممثل سگ و گ قهیکه هر دق . 

صورتش براق شدم: حرف دهنتو بفهم یتو . 

به جلو هولم داد:  اوشیزد. س میصدا پارسا

کنه یباز وپیمثل تو حق داره ت ییکوچولو .  

درست  یرا مرتب کرد: تازه هنوز ادم برف شالم

. منم شیکنه تا بساز ی. عمو پارسا کمکت مینکرد

ادم بزرگا یدنبال باز رمیم . 

 یامد: باز چ کمانیکنار زدم، پارسا نزد را دستش

 شده؟

گذاشتند؟چشمانم را در حدقه  ینم میتنها چرا

که با سرعت  دمیرا د یسوار یچرخاندم، اسک

یمسابقه اسک ایب یامد: اگه مرد یم نییپا یادیز ... 



 شنهادیدورتر، پهم  دیشا م،یپا نییپا ییافتاد، جا لبمق

که از همه  یبود؟ کس یداده بود؟ منتظر تماس دختر

 دیشا ایکه با او بخوابد؟  یلحاظ ساپورتش کند؟ کس

گفت؟من؟ دوست داشتم منظورش من باشم؟   یمرا م

لحظات؟  یتوانستم همراهش باشم؟ در همه  یمن م

دانستم، مغزم قفل  ینم ش؟یخواسته ها یدر همه 

 یمنتظر ادامه  د،یکوب یمبود، قلبم در دهانم 

 رونیمعلق بودن ب نیحرفشان بودم تا من را از ا

که منتظر تماسش است  یآن دختر ندیتا بگو اورند،یب

کرده  ریاز من ذهنش را درگ ریبه غ یکس ست؟یک

که مد نظرش بود، جذاب تر از من  ییبود؟ او

شد؟ یمحسوب م  

 را شانیحرفها انیکرده بود م جادیکه وقفه ا یسکوت

 یکی اوشیدوست نداشتم. بالخره پارسا لب گشود: س

 یتو رو معرف گرده،یبه دنبال مشاور م المونیاز فام

 .کردم

و دوست دخترش  اوشیبه س یجمالت چه ربط نیا

که قرار  یبه قرارش داشت؟ همان یداشت؟ چه ربط



نبود.  ندمیآمد، خوشا شیکه پ یبود زنگ بزند؟ بحث

 انیم یال ارتباطبه دنب شمیمن درون ذهن پرتشو

 یگشتم و آن ها درباره  یو خودم م اوشیکالم س

 یبرا یگفتند. من به دنبال جواب یکار سخن م

 یگشتم و آنها از دوستان مشترکشان م یم میدهایترد

گفتند. چشمانم  آنقدر بسته ماندند، تا گرم شدند و به 

 .خواب فرو رفتم

***** 

صورتم نشست:رها  یبزرگ رو یدست

زمیجان...عز ... 

تار پارسا، واضح شد.  ریرا گشودم، تصو میها پلک

صورتم خم شده  یدر عقب را باز کرده و به رو

... میدیزد: خانمم رس ینگاهش کردم. تبسم جیبود. گ

؟یبش ادهیپ یخواینم  

و به اطرافم نگاه کردم. همه  دمیرا باالتر کش خودم

در چشمانم  میپوش شده بود. نور آفتاب مستق دیجا سف



وقته  یلی: خدمیبه صورتم کش ی. دستدیتاب یم

دم؟یخواب  

یخواب بود روی: کل مسدیعقب کش پارسا . 

را  ریاز مس یمیکه من ن دانستیم دیاز کجا با او

را  فمیاو و دوست مرموزش بودم؟ ک یحرفها ریدرگ

گذاشتم. پارسا دستم را  نیزم یرا رو میبرداشتم. پا

 نجایا ،زمینخورم: مواظب باش عز زیگرفت تا ل

 .سره

 یبا وجود کفشها د،یپارسا چسب یبه بازو دستم

و من در  دیوز یمناسبم،محتاط قدم برداشتم. باد سرد

. پارسا کتریخودم جمع شدم و به تن داغ پارسا نزد

کرد: سالم تیمن را به سمت دوستانش هدا ... 

 نیزبیکه به سمتمان برگشت، چشمان ت ینگاه نیاول

 یدست من و بازو یه روکه ب یبود، چشمان اوشیس

چشم از ما گرفت.   یظیپارسا قفل شد و با اخم غل

 ییدوست پارسا را با خوش رو یپاسخ احوال پرس

با شما خوشبختم ییدادم: ممنون، منم از آشنا . 



بودم، رسم و نشانش  دهینشن یکه حت یحال در

نگاه  یکه حواسم پ یوقت دمیفهم یچطور م ست،یچ

از رفتار  یمشهود رفته بود؟ با حرص اوشیس

دوختم:  میپسر روبرو یگوش به معرف اوش،یس

دهینامزدم سپ شونمیا نم،یسالم، حس . 

 یقد بلند نیبه گردش در آمد. حس نشانیب نگاهم

 یکم پشت، اما صورتش جذبه  ییداشت و موها

کوتاه قد بود و تپل،  هیداشت. در کنارش هان یخاص

بردم:  شیو ملوس. دستم را مقابلشان پ نیریاما ش

 .ممنون، خوشوقتم

و  هیهان زیدآمیرد و بدل شد، نگاه تهد نشانیب ینگاه

دستم  هیلبانم آورد. هان یبه رو یتبسم ن،یخندان حس

 ییانگشتانش گرفت: منم خوشحالم از آشنا انیرا م

 .باهات

به رنگ عسل  یو چشمان یرو دیسف یبه پسر پارسا

کایو دوستش مل نیاشاره کرد: افش . 



 لیم یعمل شده اش را جمع کرد و ب ینیب کایمل

 نینازک کردم و با افش شیبرا یسالم داد. پشت چشم

دستانم را محکم فشرد  نیدست دادم. برعکس او، افش

کرد یو اظهار خوشوقت .  

گفت: معارفه تموم شد به  یحوصلگ یبا ب اوشیس

میسادیوا نجایظهر شده و ما هنوز ا ؟یسالمت . 

گش را عقب داده بود رن یو توس یاسپرت آب کاپشن

به همه نگاه  ایکرد،  یبه ما نگاه م بیو دست در ج

ندارم،  یکرد به جز من. انگار وجود خارج یم

به نام رها در کنار پارسا حضور  یانگار دختر

  .ندارد

 بیدستم را گرفت و همراه دست خودش در ج پارسا

از دست  شتریکه ب ییکتش فرو برد. گرم بود، گرما

 یا هیشد. هم قدمش شدم، مثل هان یم بمیپارسا نص

 نشیکه با افش ییکایمل ایشده بود،  نشیکه هم قدم حس

ما به روبرو بود.  ی. نگاه هردوداشتیقدم بر م

مقابل  اوشیکه قامت همچون سرو س ییروبرو



 دمیکه فهم یرفت، در کنار پسر یچشمانم، راه م

 هیمردانه اش، نه شب کلینامش منصور است. ه

مردان چاق شکم دار. جذاب  هیبود و نه شببدنسازها 

را به همراه خودش  یکه نگاه هر دختر یبود، آنقدر

 یداشته باشد. مطمئنا همراهانش در کنارش شب خوب

ن لحظات، داغ یکردند. از تصور ا یم یرا سپر

 یحس ها ای تیعصبان ایشدم، به خاطر حسادت 

دانم، فقط گرم شدم. پارسا  ینم گرید یناشناخته 

رش را خم کرد و در گوشم زمزمه کرد: از س

؟یمونیاومدنت پش  

از  دیتا شا دمیکش رونیکتش ب بیرا از ج دستم

 ...التهابم کم شود: نه

رساند و من را به خودش  میرا به پهلو دستش

چرا اخمات تو همه؟ ؟یکرد: پس چرا ساکت کترینزد   

شد: نکنه هنوز  رهیو به چشمانم خ ستادیا یا لحظه

 یبگم برا تونمیم ؟یصبح ناراحت یااز ماجر

ادیبا بچه ها ب اوشیبرگشت، س . 



که در کنار  یاوشیبه جلو نگاه کردم، به س بازهم

. اما زدیبود و حرف م ستادهیو منصور ا نیافش

ندارم با  یمن بود: نه... مشکل ینگاهش به سو

اوشیس ... 

جمع کردم و همه را درون کاله  را میموها

دادم، پارسا هنوز هم کنار گوشم  یمخصوص جا

بچه  نیا الیخ یکرد: رها ب یمخالفتش را اعالم م

شو ایباز . 

توانستم غرور  یامکان داشت؟ حاال که م مگر

له کنم، عقب  میپاها ریدوستانش ز انیرا م اوشیس

شکستن  یتوانستم تالف یحاال که م دم؟یکش یم

گرفتم،  یم اوشیرا از س نینسر شیپغرورم 

شدم؟ یمنصرف م   

را به دست کردم. پارسا کالفه از پاسخ  میها دستکش

 ا،یتو کوتاه ب اوشیرفت: س اوشیندادنم به سمت س

؟یگرفت یگفت، تو چرا جد یزیچ هیرها   



را به پا کرد: حاال که خودش  شیکفشها اوشیس

 اصرار داره، چرا من عقب بکشم؟

آرامشم را  دیدادم، با رونیرص باز سر ح ینفس

شدم.  یم یباز یمتمرکز به رو دیکردم، با یحفظ م

و  نیافش زدند،یحرف م یو تبسم در گوش هیهان

کردند و من با  یما را تماشا م نهیدست به س نیحس

 یرا به خوب ی. اسکامدمیوجود استرس بازهم کوتاه ن

بود که  یشرط مسخره ا میدانستم، تنها دلنگران یم

 اوشیس اهیکه با گفتنش چشمان س یفتم. شرطگ

که بخاطرش دلشوره گرفته بودم.  ی. شرطدیدرخش

خوردم؟ اگر  یاگر شکست م د،یکوب یقلبم محکم م

نامعقول داشت؟ یخواسته ا اوشیس   

انداختم و  یکه کامال آماده شده بود، نگاه اوشیس به

 یبلند شدم. نگاهم خونسرد بود اما از درون م

مهارت  زانیداشتم اما از م نانیخودم اطم . بهدمیلرز

ها  ینداشتم. راه رفتن با چوب اسک یآگاه اوشیس

به  ینگاه مین ستادم،یدشوار بود. کنارش ا یکم میبرا

او من مانند  ی دهیورز کلیمن انداخت. در مقابل ه



لب نجوا کرد: هنوز  ریکوچک بودم. ز یخرگوش

یبگ یتون یم یدینشده کوچولو، اگه ترس رید . 

توبهتره  دم،ی: من نترسدمیغر میدندانها انیم از

یمن باش ینگران خواسته  . 

معلومه اصال  دتیپر یزد: از رنگ و رو یپوزخند

یدینترس .  

دید میگذاشتم: خواه نیزم یرا رو میباتوم ها نوک . 

مدام  شیپارسا دلخور بود، نگران بود. دستها نگاه

ر صدادا شیرفت، نفس ها یفرو م شیموها انیم

 یباتوم ها را اندک نیآمد. با شمارش افش یم رونیب

چوب  یلبه ها ک،ی دنیفاصله دادم. با شن نیاز زم

پاها خم  یرا از برف خارج کردم و به رو یاسک

شد،  پخشدر بدنم  نیشدم. با شروع حرکت، آدرنال

را  یشرط بند یدغدغه  گریترس نداشتم، د گرید

 مانیت هر دو. سرعجانیبود و ه جانینداشتم، فقط ه

جلوتر از من بود.  یمتر کی اوشیبود، س ادیز

 یبود. با کم یکامال حرفه ا گزاگشیز یحرکت ها



که  یرفتم، به همان روش یم شیفاصله از او پ

آموخته  شیکه سال پ یگفته بود، به همان روش میمرب

 گزاگیپاها و ز یبودم، با همان خم شدن به رو

  .رفتن

رساندم، با تمسخر  اوشیستالش خودم را به  یکم با

با  یدوست هیبه فکر  دیزد: کوچولو از االن با ادیفر

یاعمال شاقه باش . 

به بدنم هجوم آورد، تمرکزم را از دست دادم،  خون

هم  خواستمیدستش باشم، نم ی چهیباز خواستمینم

 دم،یچیپ شیجلو یناگهان یخوابه اش شوم، با حرکت

داشت، تعادلش را ن یوار وانهیحرکت د نیانتظار چن

چوب ها  یرا به جا ریمس ی هیرا از دست داد. بق

شده بود،  دخورد. چشمانم گشا یغلت م نیزم یرو

مقطوع شده  میکرده بودم، نفس ها یاز ترس قالب ته

. تمرکزم را از دست دادم، به زدینم گریبود، قلبم د

 انیافتادم. صورتم م نیزم یجلو پرت شدم. رو

، دستم را دو طرف بدنم زدم خیبرفها فرو رفت. 

 یگرما د،یچیپ میدر زانو یگذاشتم و بلند شدم. درد



کردم، به اطرافم  یم اساحس مینیب یخون را رو

. قدرت دمیجلوتر د یرا چند متر اوشینگاه کردم، س

کنده  ینداشتم، به رو ستادنیرفته بود، توان ا میپاها

خورد،  یزانو به سمتش رفتم. تکان نم یها

 شیبود. دست لرزانم را پ نیزم یصورتش به رو

اوشیبردم و تکانش دادم: س ... 

افکار شوم هجوم  دم،یبه خود لرز دم،یند یحرکت

سرش آمده باشد. چشمانم تار  ییآوردند، اگر بال

از اشک چشمانم را پوشانده بود،  یهاله ا د،یدیم

 یتنش سر دادم و به سخت ریبودم، دستم را ز دهیترس

 یم دهید قیعم یزخم شیشانیپ یبرش گرداندم. رو

صورتش  بهانگشتانم  د،یاز چشمانم چک یشد. اشک

اوشیرساندم: س ... 

همچنان بسته بود، صورتش سرد بود. نفس  چشمانش

اش  نهیس یبه شماره افتاد، سرم را به رو میها

زد، اما چشمانش بسته بود.  یچسباندم، قلبش م

 شیاما چشمان لعنت دم،یبه صورتش کوب یچندبار

 ادیفر یچنان بسته بود. به هق هق افتادم، صداهم



و من  دیرس یبه گوشم م نیو افش نیپارسا و حس

 جیبود. سرم گ اوشیس ینگاهم مات چشمان بسته 

 یرفت و نگاهم به چشمان بسته  یاهیرفت، چشمم س

 یریتصو نیافتادم و آخر نیزم یبود. به رو اوشیس

بود اوشیس یچشمان بسته  دمیکه مقابلم د . 

کنم.  ینمدارم را باز م یخورد، پلکها یتکان م یمان

. خودمان را در گردانمیسرم را به سمت پنجره بر م

 ی. خانه میخانه هست کینزد نم،یب یآشنا م یابانیخ

که بودن در ان  ینه خانه ا ،یب یب یخودم، خانه 

صورتم را دوست  یسیارزو شده است. خ میبرا

 یرو گاهیو ب اهندارم. نگاه پرترحم راننده، که گ

 یاداوریتابد را هم دوست ندارم.  باز با  یصورتم م

ان دوران، اشک مهمان چشمانم شده است. با وجود 

بر خودم  توانمیسال از ان سالها، باز هم نم 5گذشت 

 یمانند ابر بهار یاداوریمسلط بمانم. باز هم با هر 

هزاران بار مرورش  نکهیکنم. با وجود ا یم هیگر

کنم، اما باز هم با هر  یکرده ام، اما بازهم مرور م

خواهد فراموششان  ی. دلم مزمیر یمرور اشک م



را  میشود حماقت ها یتوانم. چطور م یکنم، اما نم

شود اشتباهاتم را فراموش  یفراموش کنم؟ چطور م

که  یشود او را فراموش کنم وقت یکنم؟ چطور م

است؟ دهیاغوشم خواب انیدر م هشیشب   

 نیسر ا ،یدهد: ابج یمرا مخاطب قرار م راننده

اونجا؟ میبر دیخوایدرمونگاهه، م هی ابونیخ   

به خاطر  میکند، اشکها یاست که فکر م خوب

ستیمان .  

. شما به ستین یازیگرفته است: نه ن میصدا

نیادامه بد رتونیمس . 

به خواب  یسر مان ریم زدرد گرفته است، دست میپاها

 یشود، ول یرفته است، درد دارد، سوزن سوزن م

دارم خواب فرزند دلبندم  میتکانش دهم. ب دیا یدلم نم

  .اشفته شود

 نیماش انیاز م یشود. به سخت یوارد کوچه م راننده

شود.  یرد م کیبار یپارک شده و کوچه  یها

م را به شانه ا یکند. سر مان یمقابل خانه توقف م



 یم رهیدهم.  دست ازادم را به دستگ یم هیتک

کشد، به سمت  یم ریشوم، کمرم ت یم ادهیرسانم.  پ

روم یدر خانه م .  

 یکند: ابج یرا گوشزد م میراننده فراموش حرف

نداره یقابل . 

فرو برم؛  فمیخواهم دست داخل ک یگزم، م یم لب

و  فتدیاز دستم م فیمانع است. ک یحضور مان

 هیشود. کم مانده است به گر یم نیمپخش ز لمیوسا

. راننده همچنان نگاهم زارمیب میدرماندگ نیاز ا فتم،یب

. ردیاش را بگ هیکند، همچنان منتظر است تا کرا یم

از من، دست به  رزودت یخواهم خم شوم، اما کس یم

را درون  لمیبزرگش وسا یشود. دست ها یکار م

و  رددایمکث بر م یرژ را با کم زد،یر یم فمیک

 یزند، بوق یاندازد. راننده بوق م یم فیداخل ک

رنجبر بدون  ی. اقادهدیممتدش روحم را خراش م

 یم یو به سمت تاکس دهدیرا به دستم م فیک یحرف

: چند زندیحرف م انندهشاگرد با ر یرود. از پنجره 

 شد جناب؟



رنجبر شما  یکشم: اقا یم رونیب فمیپولم را از ک 

کنم یب محسا د،خودمیزحمت نکش .  

ماند،  یم رهیصورتم خ یرو یلحظه ا چشمانش

سرخ  ینیب یقرمز و متورمم. رو یچشمها یرو

افتاده است.  نیکه از سرم پائ یشال یشده ام، رو

شود. چشمش از من جدا  یشوم، معذب م یمعذب م

فرو  شیمشک نیعقب ج بیشود. دستش درون ج یم

ده  کی. اوردیم رونیرا ب شیقهوه ا فیرود و ک یم

کشد یم رونیب یپنج هزار کیو  یهزار . 

رنجبر یروم: اقا یم جلو ... 

که از اگزوزش  یبه دود رد،یگ یدنده عقب م راننده

مانده ام رهیشود،خ یخارج م .  

: ممنون، از لطفتون، رمیگ یرا به سمتش م پولم

دییبفرما . 

: قابل نداره خانوم ندینش یصورتش م یرو یاخم

داخل دینصر، شما بفرمائ . 



رنجبر یورزم: اقا یم اصرار ...  

 انیشود. مستاصل م یاز من دور م بیدر ج دست

. میروزها نیا یبه مرد ناج رهیام . خ ستادهیکوچه ا

 یکمک م د،یا یمجاورمان م یکه از خانه  یمرد

کند  یرود. کم نگاهم م یحرف م یمنت، ب یکند و ب

دارد یرنگ خاص شیو نگاه ها . 

: رمیگ یرفته اش م یقدم ها نگاه از یب یب یصدا با

؟یسادیوا نجایمادر چرا ا  

 جادیقابلمه ها ا ییکه به خاطر جا به جا ییصداها

 ریرا باز کنم. ز میکند پلکها یشده است، مجبورم م

گرم افتاده  ییپتو مینرم قرار دارد. رو یسرم بالشت

به طرف  گردانمیسر بر مزنم،  یاست. پلک م

نمیب یرا انجا م یو مان یب یاشپزخانه، ب .  

 یاست و قابلمه ها ستادهیا یا هیچهارپا یباال یب یب

 هیدهد. پا یم یرا به دست مان نتیکاب یکوچک باال

ترسم تحمل وزن  یم فند،یضع یکم هیچهارپا یها



 یترسم تکان بخورد و ب یرا نداشته باشد، م یب یب

ندیبب یبیسا زمیعز یب . 

 یصورتم را کنار م یرو ختهیر یموها نم،ینش یم

 یکه به ب یشود با سالم یزنم. بر خاستنم همزمان م

یب یدهم: سالم ب یم یب . 

پاشد: سالم مادر یم میبه رو یلبخند یب یب . 

 یکنم  و به همراه بالشتم رو یرا تا جمع م پتو

 هیچهارپا یرو نیچرا رفت یب یگذارم: ب یمتکاها م

امیاالن من م دیخطرناکه براتون؟ صبر کن . 

گذارد: نه  یم نییپا هیرا از چهارپا شیپا یب یب

 .مادر، تموم شد

اندازم،  یدرهم و برهم م یبه آشپزخانه  ینگاه

شوم  یکند، خم م یمنتظر نگاهم م یبا چشمان یمان

گذارم: سالم پسر  یصورتش م یرو یو بوسه ا

 .خوشگل خودم



کند. با  یم شیله راضجم نیبوسه، هم نیهم

شود تا با  یچندقابلمه و مالقه از آشپزخانه خارج م

 انیرا از م هیشوم و چهارپا یکند. خم م یآنها باز

هوس  د؟یکن یم نیدار کاریچ یب ی: بدارمیراه برم

د؟یدار یخونه تکون  

کند: نه مادر،  یرا باز م یگرید نتیدر کاب یب یب

ممهیپنجشنبه سالگرد ابراه ... 

 یپاک م شیدهد، اشکش را با پر روسر ینم هادام

 یم یما ناگفته ها، حرف ها دارد. وقت انیکند. م

حضرت  یسفره  یعنی م،یسالگرد ابراه دیگو

حداقل صد  یآماده کردن ناهار برا یعنیابوالفضل، 

به  ریغروب دلگ یعنیکه به روضه آمده اند،  ینفر

 از ،هر ساله اش است یمزار پسرش رفتن. برنامه 

برنامه  نیکه هر سال ا دمیکه آمدم، فهم یهمان روز

داشت میرا خواه . 

را  لیتمام وسا دیشنبه است و تا پنجشنبه، با امروز

 یبرنج ها م،یآش را پاک کن یها یسبز م،یآماده کن



 کیظرف  م،یلپه ها را آب کن م،یکن زیرا تم شینذر

خوب است، سرگرمم  میبرا نی. امیبار مصرف بخر

رهاند، مرا از  یا از فکر کردن مکند، مر یم

کند یحوادث گذشته دور م یادآوری . 

هفته با  کیشوم،  یحالم م یزندگ ریهفته درگ کی

بار مصرف  کی یکنم. سفره ا یم یزندگ یب یب

بندازم، اما  نویهم خواستمیدهد: مادر م ینشانم م

 .انگار تموم شده

فردا  نیکشم: اگه بخوا یم رونیرا از دستش ب سفره

میخر یم لویاز وسا یسر هی م،یریبح با هم مص . 

کند: من که پا ندارم  یرا سفت م شیروسر گره

کارا یتو برو پ دارم،یرو نگه م یدختر، مان . 

: میتا قابلمه ها را بشو گردمیبر م نکیسمت س به

 نیخوایرو که م یلیاز وسا ستیل هیباشه، فقط شما 

دیبهم بد . 



 انیکاچ مدستش به سمت اس ستد،یا یم کنارم

کشم: من  یدستم را کنار م د،یآ یم شیانگشتانم پ

شورمشونیم . 

زند: به حسن آقا سپردم برنج و  یم هیتک نتیکاب به

گفت فردا شاگردش  یم هیعصر اره،یلپه برام ب

دم خونه ارهیبرامون م . 

کشم، از آن پسر  یرا محکمتر به ظرف م اسکاچ

م: نباش دشید یخداکند موقع آمدنش جلو زارم،یب

؟یگوشت چ  

 یکشی: زحمتشو تو مندینش یشانه ام م یرو دستش

 مادر؟

و  گردمیبه سمتش بر م رم،یگ یآب م ریرا ز دستم

: رمیگ یانگشتانم م انیاش را م دهیچروک یدست ها

من  یتموم زحمتا ؟یرها به فداتون، چه زحمت یاله

ذرشون رو  هیبتونم  دیگردن شما بوده، شا شهیهم

 .جبران کنم



اراده  یب ند،ینش یبه جانم م دیگو یکه م یا هخدانکن

 نقدری: فداتون بشم که ارمیگ یآغوش م انیاو را م

دیماه و مهربون . 

پخته شده را در  یگردانم و نخودها یرا بر م زودپز

رو  نایبهتر نبود فردا ا یب یکنم: ب یم یقابلمه خال

م؟یبپز  

کند: نه  یلپه ها خارج م انیاز م یا زهیسنگر یب یب

میاش و خورشت رو بار بذار دیمادر، صبح زود با .  

 یپخته م یو عدسها ایکنار لوب ز،یم یرا رو قابلمه

روم و  یم یب یبه دست به طرف ب ینیگذارم. س

اشپز بپزه دیداد ی: کاش غذا رو منمینش یکنارش م .  

کند: دخترجون،  یم نگاهم نکشیع یاز باال یب یب

تا قوت تو دست و پاهام هست، خودم  خوادیدلم م

تموم سفره رو بندازم. از اولم عهدم با خدا و 

بود نیهم ممیدابراهیس . 

 یکنم: نم یم یمقابلم خال ینیس یمشت لپه رو چند

 .دونستم



جان یزنم: مان یرا صدا م یمان . 

کند:  یبلند م شیدفتر نقاش یرا از رو سرش

ون کاسه بزرگ زرده رو از اشپزخونه برام مامانم،ا

؟یاریم  

شود: چشم یم بلند . 

برم از قد و قامت پسرم، از چشمان درشت  یم حض

 نیدر ا ینقش مهم یب یکه ب تشیو خمارش، از ترب

کرده است فایا تیترب . 

 یب یبه ب یشود، پرسش یبلند م اطیزنگ ح یصدا

 یماندازد. بر  یباال م یاندازم. شانه ا ینگاه م

کنار در مانتو و شالم را  یجالباس یرو زم،ازیخ

ه؟ی: کستمیا ی. پشت در مزنمیچنگ م  

ه؟یپرسم: ک یشنوم. دوباره م ینم یپاسخ  

مضطرب  ند،ینش یدر دلم م یسکوت. ترس بازهم

از  یکنم. کس یبرم و در را باز م یم شیدستم را پ

 غیبندم و ج یکند. چشمانم را م یپشت در پخخخخ م

دهانم قرار  یرو ی. دستیاپیوقفه و پ یبزنم،  یم



شنوم:  یم ییاشنا ی. صداستدیا یقلبم م رد،یگ یم

 .رها منم، رها غلط کردم

نزن تو رو  غیزند: منم فاطمه، ج یگوشم پچ م کنار

 .خدا

کنم؛صورت فاطمه مقابل  یرا باز م میپلکها یال

در  ی. ندامت و نگرانردیگ یچشمان مرطوبم،جان م

زند. زبانم بند امده است، قلبم  یچشمانش موج م

زنم:  یزند. با خشم لب م یم انیدر م یکیهنوز 

یشعور یب یلیخ . 

از  شیخودش را به من رسانده است، موها یب یب

 یزده است. دستش رو رونیب یروسر یگوشه 

اش است، نفسش صدادار است: رها  نهیس یقفسه 

؟یزدیم غیشده؟ چرا ج یچ  

دختر  نیکنم: از ا یره ماشا ریسر به ز یفاطمه  به

دیاحمق بپرس .  

کند: رها یزمزمه م فاطمه . 



کند  یم هیرا که گر یدهم، دست مان ینم یپاسخ

 شیپا یکنم. صدا یو به طرف اتاقم پا تند م رمیگیم

شنوم: رها جونم غلط کردم، فکر  یرا پشت سرم م

یبترس نقدریکردم ا ینم .  

اورم و  یرا در م میلرزند؛ صندلها یهنوز م میپاها

: رها دیا یشوم. او هم به دنبالم م یوارد اتاقم م

دیجونم ببخش . 

. انگار حضور ستیانگار ن رمش،یگ یم دهیناد

روم؛  یراست به اشپزخانه م کیندارد.  یخارج

 یکنم و اب سرد را به صورتم م یاب را باز م ریش

 یو گذراست. مان یهنوز سطح میپاشم. نفس ها

 ستادهیم گرفته پشت سرم اکند. مات یم هیهنوز گر

 یچطور م ن،یدهم: بب یاست. دستانم را نشانش م

زهلر . 

 نیگذارم: بب یام م نهیس یقفسه  یرا رو دستش

زنهیچطور م . 

چکد یم نییاز چشمش پا یگزد و اشک یم لب . 



از ترس  ینیب یکنم: م یاشاره م یسر به مان با

کنه یم هیچطور گر .  

با چه  یدیرو د یب یکشم: ب یم میموها نیرا ب دستم

ذره شعورم خوب  هیاومد دم در؟ اخه چرا  یوضع

هیزیچ . 

. دستش دور ردیگ یاغوشش م انیمرا م ناگهان

 نطوریا دونستمیشود: رها، به خدا نم یکمرم محکم م

شهیم . 

 

 یکمرم جابجا م یلرزد؛ دستش رو یم شیها شانه

 یاز عطرش م ی. نفسستمین ریاز او دلگ ریشود، د

 هیشدن گر دهیبخش یتنگش بودم و االن برا. دلرمیگ

را ندارد.نجوا  شیها هیکند. دل نازکم طاقت گر یم

به روانپزشک نشونت بدن دیکنم: با یم . 

تا بناگوشش  یدهد و با لبخند یرا تکان م سرش

دونمی: مدهدیجواب م . 



: دلم برات تنگ شده بودچدیپ یبه دورش م دستم .  

؟یوبکوبد: رها مادر خ یبه در م یکس  

خانوم ریبگ لیکنم: تحو یبه فاطمه م یاخم . 

 یم داریان پد انیم یب یشود و قامت ب یباز م در

شود. رنگ صورتش هنوز برنگشته است. نگاهش 

مادر؟ یتابد: خوب یصورتم م یرو  

د؟ی. شما خوبیب یدهم: ممنون ب یتکان م یسر  

 یافتاده است. چشمانم از ب یب یب یرو یکس ی هیسا

 یشود و به مرد تنومند پشت سرش م یجدا م یب

چشم به  ش،یابروها انیم یکه با اخم یچسبد. مرد

را گرفته  یب یب یبازو ریدوخته است و ز نیزم

کنم. فاطمه کنار  یسرم مرتب م یاست. شالم را رو

مهی: داداش علدیگو یگوشم م . 

: گرددیرنگ از رخش بر م گردم،یسمتش بر م به

افتاده؟ یرها اتفاق  



را خرج  میتلنگرم تا باز اشک ها کیمنتظر  انگار

 یهم فشرده م یبه رو میلرزد، لبها یکنم. چانه ام م

شود،  یم کمیشود، با هراس نزد یشود. نگران م

زده؟ یشده است: دکتر حرف یمان خینگاهش م  

 جیگچکد،  یاز چشمم م یاندازم و اشک یباال م سر

شده مادر؟ یشده است: پس چ  

 یمات م ریهمان تصو ادیگفتنش مرا به  مادر

. اشک دمید نیماش یکه پشت پنجره  یاندازد، همان

 ی. دستش به رورندیگ یسبقت م گریکدیاز  میها

بزن، نصف جون  یحرف هی: مادر ندینش یکمرم م

 .شدم

... دم...شونی: دمیگو یم دهیبر دهیبر ... 

اندازد، با دستش مرا به داخل  یم را داخل در دیکل

 یتازه کن، بفهمم چ ینفس هیتو،  ایکند: ب یم تیهدا

یگیم . 

اذان در  یگذارم، صدا یرا که درون خانه م میپا

اذان شده است، اذان مغرب و  د،یچیپ یمحل م



ام؟ من  دهیشده است و من نفهم کیعشاء، هوا تار

؟ شود یروزها ، ناگهان شب م ایحواس شده ام  یب

شود:  یمانعم م یخواهم به سمت اتاقم بروم، ول یم

 کجا مادر؟

کند: تو اتاقم  یم زیر یکنم، اخم یاشاره م یمان به

شهیم دایدست لحاف و پتو پ هی . 

دهم، کمرم درد گرفته است، دلم  یم رونیب ینفس

کنم  یراه کج م یخواهد، بدون حرف یشنوا م یگوش

 یازیدازد: نان یم نیزم یرو ییاتاقش. پتو یبه سو

خوابونمشیم نطوری. همیب یب ستین . 

شه مادر،  یگذارد: بدن درد م یپتو م یرو یبالش

 .بذارش رو پتو

 یرا به پهلو م یکشند، مان یم غیکمرم ج یها مهره

مقابلم گرفته است،  یب یرا که ب ییخوابانم. پتو

 یصورتش خم م یرو اریاخت یکشم. ب یم شیرو

به  یب ینشانم. ب یم شیشانیپ یرو یشوم و بوسه ا



کن  فیتعر ی: حاال درست حسابزندیم هیتک یپشت

؟یدید ویشده، ک یچ نمیبب  

مادرم  توانمیخواهد، حاال که نم یتنش را م یبو دلم

 یب یپا ی. دلم سرگذاشتن به رورمیرا در آغوش بگ

مادرم محروم  یخواهد، حاال که از پاها یرا م یب

مادرت  یهم پاها از اول زند،یم ادیشده ام، دلم فر

آرزو  دیو قسمتت نبود، ممنوعه ها را نبا بینص

  .کرد

خودش،  یام را به رو رهینگاه خ نم،ینش یم کنارش

زند. به  یم یلبخند ند،یب یکه م شیپاها یبه رو

 یم شیپاها یکنم، سرم را رو یپرواز م شیسو

شوم. دستش که  یشود، آرام م یگذارم. حالم خوب م

 کرانیبه ب میخوش ند،ینش یام مشال عقب رفته  یرو

امروز  هشده ک یبگو چ زجان،یرسد: بگو عز یها م

یشونیگرفته و پر نقدریا . 

 یچطور دمیکنم: امروز نفهم یبندم، نجوا م یم چشم

خودمون یبه خونه  دیراهم رس .  



مامان و  دمشون،یشود: د یمتوقف نم شیها نوازش

  .بابامو

شده بود،  ریپ کمیشود: بابام  یم ریسراز اشکم

شده بود دیموهاش سف . 

 یتو نم،یزنم: مامانمو نتونستم درست بب یم هق

نشسته بود نیماش .  

تن  یکند، بو یآرامم نم گرید یب یدستان ب حرکت

با  ،یب یدارد: ب یا بهیحس غر میبرا یب یب

 یدلم ب یب یچقدر دلتنگشونم... ب دم،یفهم دنشونید

 یب ی... بدخوایتابشونه، دلم لمس کردنشون رو م

با  یفهمم حت یحاال م یب یخواستنشون گناهه؟؟؟ ب

  اشون،یتموم کم مهر

چقدر  شون،یتوجه یلرزد: با تموم ب یم میصدا

 ...دوستشون دارم

بهشون  تونمی: حاال که نمزنمیرا چنگ م میمانتو

خوامشون یبشم، با تمام وجود م کینزد . 



شود، نگاهم را به چشمان  یدستش متوقف م حرکت

براشون  یمن دختر بد یب یدوزم: ب یطوبش ممر

 ...بودم

خوب است اما طعم  ند،ینش یم میشانیپ یرو لبش

 زیدهد: نه عز یشب تولد مادرم را نم یبوسه ها

کنه، تو خودت ازشون دور  یاشتباه م یدلم، هرکس

یتو ازشون جدا کرد شهیتو خودت ر ،یشد . 

؟یکن یم تمیچرا اذ یدونیتو که م یب ینالم: ب یم   

آروم باش،  زم،ی: باشه عزندینش یلبم م یرو دستش

یکن بخواب یچشماتو ببند و سع ...  

که  نمیب یم ست،ینگاهش به من ن گریکه د نمیب یم

 شیزند، صدا یعکس پسرش پر م یچشمانش به سو

بندم یچشم م شنومیرا که م : 

ال ال صبورى درد داره الال  

نامرد داره ىوهیش ایدن و  

وقتى که خوابىکنم مى نگاهت  



نرگس نگاهى زرد داره گل  

خواند یپسرش م یشک برا یلرزد، ب یم شیصدا : 

خواب یال ال گل نازم تو الال  

تنها به مرداب لوفرین گل  

چشمات روشن ،یماه من بخواب  

توو نور مهتاب قراریب پلنگ  

کنم یصورتم حس م یاشکش را به رو یگرما : 

 

ال ال دلش خوونه گل ِ سرخ الال  

پرشکسته کاکل ِ سرخ یقنار  

سخته تیکن شب دور ییالال  

  بلبل ِ سرخ ِیال یبا ال بخواب

خواند و  یکنم، او م یم هیخواند و من گر یم او

کند. من دلتنگم و او دلخون. من  یم هیخون گر

کنم و او جسم پسرش  یمادرم را تصور م یصدا



تا خواب  رم،یکنم تا آرام بگ یم هیرا.  آنقدر گر

کند تا یم هیانم شود. آنقدر گرمهمان چشم ... 

کنم که دستانش را  ینگاه م یبه فاطمه ا یچشم ریز

مادربزگش گوش  یدر هم گره زده و به سرزنش ها

 ییخدا ینگفت ؟یسبک سر نقدی: تو چرا ادهدیم

اد؟یسرش ب یینکرده بال  

 مانیپش دانمیندازد،ما یم ریسرش را به ز فاطمه

است.  خواهر  دهیما ترس یدانم به اندازه  یاست. م

دهم: حاج خانوم، فاطمه  یرا مخاطب قرار م یب یب

 نیاز ا شتریشما ب مونه،یجان خودشم از کارش پش

دیسرزنشش نکن . 

 یم یب یب ادیکه مرا به  شیو نخود زیچشمان ر با

زندیموج م نیکند، در نگاهش تحس یاندازد نگاهم م .  

رسم،  یگذرانم، به فاطمه که م یرا از نظر م همه

کنم. دلم  یم ستیکنم، ا یگردش نگاهم را متوقف م

که کنار  یخواهد چشمانم را به طرف مرد ینم

مردها  یفاطمه نشسته است برگردانم. من از همه 



که رنگ نگاهشان  ییترسم. به خصوص انها یم

 ود،نب رهیت نقدریچشمانش ا یاست. کاش قهوه ا رهیت

 نیسنگ یروشن و شفاف بود. سکوت میمر هیکاش شب

 ینفسها یکه صدا نیاتاق را گرفته است. انقدر سنگ

 یمان یموها ی. سرم را البالمیشنو یرا م گریکدی

 یفیبرم. پسرم هنوز ترس دارد، لرزش خف یفرو م

 یاش بند امده اما از رو هیدر بدنش مانده است. گر

تکان نخورده است میپا . 

: با ردیگ یکالم را در دست م یسررشته  یب یب

. اما خدا شاهده نیخوشحالم کرد یلیاومدنتون خ

به زحمتون نبودم یراض . 

به  ینکیاست. ع یب یالغرتر از ب یکم خواهرش

 ؟یچشمانش ندارد: نه خواهر، چه زحمت یرو

بود فمونیوظ ... 

دهد: خودم که جون و توان  یادامه م یاز مکث بعد

مراسم خواهرزادم کمک کنم،  یندارم تو  



کند: اما نوه هام  یاشاره م شیابرو به نوه ها با

 .هستن

: اگه زندیخواهر کوچکترش م یبه رو یتبسم یب یب

کنم یجبران م اتونیخوش یداشته باشم، تو یعمر . 

کند: خدا از دهنتون  یخودش را نخود اش م فاطمه

  .بشنوه

روس بشمتا منم ع شالهیرود: بگو ا یباال م دستش ... 

 یدوزم، چشم غره  یگشادشده ام را به او م چشمان

با حرص  یخندد. عل یم زیو ر ندیب یخاله را م

را به هم   میخندد. لبها یو فاطمه م زندیم شیصدا

مات  یقهقهه ام باال نرود.  چهره  یتا صدا فشارمیم

خواهرش  یرا در کنار صورت گل گرفته  یب یب

خندم.  یم بلندشود و  یم متحملم تما نم،یب یرا که م

چرخد. فاطمه  یانقدر بلند که تمام نگاه ها به سمتم م

دهند و  یو خاله سر تکان م یب یخندد، ب یهم م

 ریدرگ یعل ی رهیخندند. نگاهم با چشمان ت یارام م

 یلبها یاست. رو خیمن م یشود. چشمانش رو یم



 یو برنده. لبخند از لبانم پر م زیت یخندانم. نگاه

 ریشود. سرم به ز یو جمع تر م معج مید، لبهاکش

افتد یم .  

 نیتمر یکند: فاطمه، برا یتازه م ینفس یب یب

هیکنار حوض شروع خوب گیعروس شدن،شستن د . 

مردانه.  ییبا صدا یعل یخندند،حت یبار همه م نیا

به من  یخندم، هراس دارم باز هم نگاه یاما من نم

  .دوخته شود

کند: خاله جونم یخودش را لوس م فاطمه ... 

کند، اما چشمانش هنوز  یم یمصنوع یاخم یب یب

وقت عروس شدنت هست  نمیخندد: بدو دختر، بب یم

متیخمره بنداز یتو دیبا ای . 

؟ییایشود: رها جونم تو نم یبا غرغر بلند م فاطمه  

دهد: نه دخترم،  یمن جواب م یبه جا یب یب

 .خستست. از سر صبح رو پا بوده



کند،  یم قیبه من تزر ینش، حس خوبگفت دخترم

. حس خوبم دیخالص و از ته دل گفت و به دلم چسب

میلبها یشود به رو یم یتبسم . 

 یم ،یکند: چه دخترم دخترم یدر را باز م فاطمه

 .کنه. خدا شانس بده

اورد.  یدر م میبرا یشود و شکلک یاتاق خارج م از

باز هم کنم تا  یپنهان م یمان یموها انیخنده ام را م

نشوم ینگاه عل داریخر . 

: ردیگ یفاطمه م ینگاهش را از راه رفته  یب یب

خاله برو چند دست کباب بخر برا شام ،یعل . 

دوزم تا جابجا نشود. خاله  یم یرا به قال چشمانم

سبک باشه.  دیشام با ه؟یورزد: کباب چ یمخالفت م

یرینون پن هی ... 

 ؟یچ گهی: ددیگو یبا لحن خاص خودش م یب یب

خوشم باشه. بذارم مهمونام سر گشنه رو بالش 

  بذارن؟



 یغذا دیو با یشد ریدهد: تو پ یبه چشمانش م یتاب

م؟یکرد یما جوونا چه گناه ،یبخور یمیرژ  

خندم. خاله با حرص  یم یب یب یها طنتیبه ش ارام

جوونا نکن. خوبه دو سال از  ی: خودتو قاطدیگو یم

یمن بزرگتر . 

یزند: تو که هنوز نشست یم تشر یبه عل یب یب . 

 یو کت به دست از اتاق خارج م زدیخیبر م یعل

است تا نگاهش نکنم یشود. چشمانم هنوز به قال . 

از اتاق  یاست و به دنبال عل ختهیترسش ر یمان

با فاطمه نامفهوم به گوشم  شیشود. حرفها یخارج م

رسد یم . 

روم.  یشوم و به طرف اشپزخانه م یبلند م میجا از

اورم و غرزدن  یم رونیب خچالیسطل ماست را از 

 یها را در سبد م ی. سبزدهمیخاله را گوش م یها

گوش  یب یب یو بامزه  رکانهیز یو به جوابها زمیر

و به  نمیچ یم ینیها را در س وانیسپارم. ل یم

ن خانواده یا انیخندم. من م یحرص خوردن خاله م



دانم که با  یم یاز خانواده ا یخوشم. خودم را جزئ

شناختم.  یندارم. خاله را از قبل م یخون وندیانها پ

را  یعل یاز دخترانش امده بود ول یکیسال قبل با 

بودن به مردها هراس داشتم.  کیبودم.  از نزد دهیند

امدند یکاش فقط خاله و فاطمه م . 

شده  یبر زبانم جاررا گفته ام. حرف دلم  تیواقع

را بر  تابهیشود، در ماه یاست. کاسه ها که تمام م

شوم.  یو مشغول م نمینش یم نیزم یرو دارم،یم

سرخ شده، بعد نعنا داغ و در آخر  یازهایاول پ

هر کاسه،  یکار را دوست دارم، به رو نیکشک. ا

از  رغبندد. فارغ از همه جا، فا ینقش م یطرح

برم. هوش از سرم  یرم لذت ماز کا رامونم،یپ یایدن

مستم کرده است.  ازهایآش و پ یاست، بو دهیپر

صورتم پخش شده اند، دستانم پر  یرو میموها

 یتوقف م یلحظه ا یکنند. برا یسرعت حرکت م

 یرا کنار م میراحت شوم، موها میکنم تا از شر موها

 میکند. روبرو یمکث م یعل یزنم و نگاهم به رو

به من است، به  رهینگاهش خ نه،یدست به س ستاده،یا



از دو  شیکه دسته ها یبه شال م،یصورتم، به موها

 رهیآنقدر خ زند،یطرف آزادانه رها شده اند. پلک نم

 یتبسم شیلبها یشود. رو یمتوجه نگاهم نم یکه حت

 یشوم، از گرما یکمرنگ شکل گرفته است. گرم م

شود از آتش  یم آبوجودم  ینگاهش. سرما

گردانم، فاطمه را  یانم را در حدقه منگاهش. چشم

زنم:  یم شیبلند صدا د،یآ یسو م نیکه به ا نمیب یم

 ...فاطمه جون

 یباز م یشود و وقت یبسته م یلحظه ا یعل چشمان

ستمیشوند، مقصدشان من ن . 

وارد  یچهارخانم چادر دوزم،یچشم م یدر ورود به

کنم و بعد از  یهر کدام را دنبال م ریشوند. مس یم

 یبه خاطر سپردن محل نشستنشان به سمت فاطمه م

زیبر ییروم: فاطمه چهارتاچا . 

 یرا به دست م یکشد و قور یم یا ازهیخم فاطمه

ذره خوابم هیرها، هالک  ی: واردیگ . 



نه خودت  شبی: دندت نرم، ددارمیرا برم ینیس

ن چشم رو هم بذارمم ینه گذاشت ،یدیخواب . 

شوم، به طرف خانوم  یاشپزخانه خارج م از

: رمیگ یرا مقابلش م ینیروم و س یم یلیاسماع

نیسالم خوش اومد . 

.دستت درد نکنهزمی: سالم عزداردیرا بر م ییچا . 

 میبرا یکی یکنار هم نشسته اند، چهره  ینفر بعد دو

شناسم. مقابلشان  یرا نم گریدو نفر د یاشناست ول

با  یکیکنم.  یتعارف م یشوم و چا یم مخ

و  دیگو یم یممنون یگری. دداردیبر م ییخوشرو

را  میکند و ان فرد اشنا سرتاپا یرا رد م یچا

. از انها داردیبر م یکند و با کراهت چا یبرانداز م

شنوم: با  یشوم و پچ زدن زن اشنا را م یدور م

من داره. خدا به دور  ییوجود مطلقه بودنش، چه رو

پامو از دادیاگه شوهرم طالقم م ... 

 ی. جوابفتدیشود. چشمم به سوزش م یفشرده م قلبم

 یکشد و دور م یم ادی. دلم فرشومیو دور م دهمینم



که تازه امده اند  یشوم.  همزمان با دو نفر

شوم یکنم و منتظر نشستنشان م یم یاحوالپرس .  

شوم تا  یکنم. خم م یرا جمع م یخال یاستکانها

با مادر  یمیکر یتکان اخر را بردارم. عروس اقااس

بختش  نکاراشیکند: فکر کرده با ا یشوهرش نجوا م

شهیباز م . 

به دل شکسته ام  دانمی. نمشتریلرزد، دلم ب یم تنم

امده اش. جواب دل  یشانیچادر تا پ اینگاه کنم 

به  کیکه  یدهد؟ من یم یمرا چه کس یسوخته 

را  نهاید صدتا امثال اتوانستن یم میخواستگارها کی

که  یسوزد به حال خود یبخرند و ازاد کنند. دلم م

کنم یم یمردم دورو زندگ نیسالهاست با ا . 

کشم تا  یم قیعم ینفسها گردم،یاشپزخانه بر م به

مرد  یخواند، قار یم ینگردد. قار ریاشکم سراز

رفت،  رونیاز خانه ب شیگرفته اند تا اگر صدا

شودشامل حالشان ن یگناه .  



 یب یخواند. ب یخوان از حضرت عباس م روضه

 هیکند. ان زن ها هم گر یم هیکند، خاله گر یم هیگر

که مرا پناه داده  یب یب انیاست م یکنند. چه فرق یم

دهند؟ یکه مرا عذاب م یو زنان   

تا  قهیاندازم. چهل و پنج دق یبه ساعت م ینگاه

است.  مراسم مانده است. اتاق کامال پر شده انیپا

 یها بلندتر م هیگر یخواند و صدا یروضه خوان م

کند.  یشود. کمرم از بس خم و راست شده ام درد م

دهم.  یم هیتک نتیو به کاب نمینش یکنار فاطمه م

 ی. از گوشه مگذران یچشمان بسته اش را از نظر م

شود. فاطمه را  یوارد م گرینفر د کی نمیب یچشم م

شوم  یبه زحمت بلند مکنم.   یبه همان حال رها م

 رم،یگ یرا که مقابلش م ی. چازمیر یم ییو چا

اندازد. نگاهش به من خصمانه است.  یباال م یسر

به او فروخته ام، به جرم  یتر زمیدانم چه ه ینم

کند یرفتار م نیچن نیا منگناه نکرده با  نیکدام . 

 یم میصدا یب یخواهم به اشپزخانه برگردم که ب یم

 .زند:رها



روم. زمزمه  یم یب یصدها چشم به کنار ب بلمقا

شنوم: مادر برو به  یروضه م انیم یاش را به سخت

اقا بگو غذاها رو بکشه یعل . 

بره گمیدهم: االن به فاطمه م یتکان م یسر . 

: نه خودت برو، ردیگ یبروم که دستم را م خواهمیم

تا هم غذا سرد نشه،  دیتو اتاق غذاها رو بکش دیبر

یاز اشپزخونت بردار یالزم داشت یزیهم اگه چ .  

 یب یهمه چشم؟ ب نیا یبه اتاقم بروم؟ جلو یعل با

لب  یب یبه چشمان ب رهیداند. خ یکه وضعم را م

فاطمه ستی: بهتر نزنمیم ... 

: نه فاطمه سربه هواست. تو دهدیرا فشار م دستم

راحت تره المیخ یباش . 

که  یاو راحت تر است، پس من چه کنم؟ من الیخ

 یب یکه کنار ب یاالن رنگ نگاه خانم رنجبر نیهم

 نیعوض شده است چه کنم؟ ا مینشسته است، برا

ها به کنار، با  هیکنا نیتمسخرها، ا نینگاه ها، ا

 ترسم چه کنم؟



که  نیکنم، انقدر سنگ ینگاه ها را حس م ینیسنگ

. سر در دارمی، اما قدم بر مکنند یکمرم را خم م

و از  نمیب یفرو کردنشان را م گریکدیگوش 

و  نمیب یرا م شانیشوم. اشاره ها یکنارشان رد م

کنم یدر را باز م . 

ها نشسته است. مشرف به اتاق من  گیکنار د یعل

ساختمان داشته  نطرفیبه ا یکم دیکه د یو در حال

ها  ان طرف تر از قابلمه یکم نمش،یب یباشد. م

 شینشسته است و سرگرم گوش یا هیچهارپا یرو

. همان ترس از جنس ندینش یدر دلم م یاست. ترس

کند.  یم میکه سالهاست همراه یمذکر. همان ترس

 واریقلبم به در و د یرود ول یبه طرفش م میقدم ها

کوبد که از او دور شوم. مستاصل به عقب،  یم

دنم ام یاصرار برا یب یگردانم. کاش ب یسربرم

رفتن  شیپ یبرا میقدم ها ستم،یا یکرد. م ینم

دانم چطور اما حضورم را  یکنند. نم یمقاومت م

 یااورد، با قهوه  یکند. سرش را باال م یحس م



 میشود. نفسها یم رهیاش به من خ رهیت یها

کنند یم یناسازگار . 

تر شدن را ندارم.  کیام و جرئت نزد ستادهیا همانجا

افتاده رها خانوم؟ یازد: اتفاقاند یباال م ییابرو  

 یتر. به سخت دهیخشک میاست، لبها دهیخشک زبانم

گفتن غذاها رو  یب یگردانم: ب یزبان در دهان م

میبکش . 

بلند. به  یلیشود، قدش بلند است، خ یجا بلند م از

کند.  یرود. درش را باز م یبرنج م گیطرف د

 نجای: امیگو یم انهی. ناشردیگ یرا به دست م ریکفگ

 ...نه

به  یکند. سر یخشکد، متعجب نگاهم م یم دستش

 یکشم: ب یم یقیدهد. نفس عم یتکان م هیچ یمعن

تا سرد نشن.  میگفتن غذاها رو تو اتاق بکش یب

میظرف کن دیبعدشم اش رشته  رو با . 



. عیبدون نفس گرفتن. تند و سر م،یگو یوقفه م یب

را  گی. در دنمیب یرا م شیانقدر که کش امدن لبها

نگفتن؟ یا گهید زیچ یب یگذارد: چشم، ب یدوباره م  

 میکند؟ عدم اعتماد به نفسم را به رو یمسخره م مرا

به  یگزم تا حرف یاورد؟ لبم را از درون م یم

 یبه چشمانم م ی. تابمینگو یب یب یخواهرزاده 

ریدهم: نخ .  

ماند. انقدر ثابت که  یچشمانم ثابت م یرو نگاهش

نفس بلندش را  یشوم. صدا ریه زمجبور شوم سر ب

کند و بعد مرا  یزمزمه م یزیلب چ ریشنوم. ز یم

میببر گویکمک کن د ایدهد: ب یمخاطب قرار م . 

کم: کجا؟ یسر بلند م جیگ  

کند، با  ی. فقط نگاهم مستدیا یم نهیبه س دست

 دیا یموقع م یکه ب یخندان. لعنت به ترس یچشمان

هم فشار  یرا به رو میگذارد. لبها یابرو نم میو برا

 کیکنم. دستم را نزد یدهم و به طرفش پا تند م یم



رود:  یباال م شیبرم که صدا یم گید یدسته 

نه ینطوریا ... 

چشمانش را  یاورم و قهوه ا یرا باال م سرم

 رهیچشمان فاطمه. دستگ هیشب یرنگ نمیب یروشنتر م

تا دستتون  نیریبگ نویدهد: ا یرا مقابلم تکان م

 .نسوزه

را  یپارچه ا یها رهیبرم و دستگ یم شیرا پ دستم

. من میکن یرا بلند م گی. با شمارش او درمیگ یم

اوست. تا  یوزنش به رو شتریفقط نگهش داشته ام. ب

 یم نییرا با ارنجش پا رهیدستگ م،ییا یدر اتاق م

 یرا وسط اتاق م گی. دمیشو یدهد و وارد م

. ستمیا یم و صاف رمیگ ی. دست به کمرم ممیگذار

. گوشه نمیب یچشمانش را گرداگرد اتاق در گردش م

 دیشا رم،یگ یشود. به خود م یکج م یلبانش کم ی

اورد که  یم ادیبه  دیخندد. شا یم لمیوسا یبه سادگ

 یا نهیاست. ک دهید یب یب یرا در خانه  لیوسا نیا

 هیدواند. نسبت به او و نسبت به بق یم شهیدر دلم ر

و به  داردیره دست از کنکاش بر ممردها. بالخ ی



چهره ام چشمانش گشاد  دنیگردد. با د یسمتم بر م

صورت قرمز  ای دهیدر همم را د یشود. اخم ها یم

است؟ زیانگ رتیح شیشده ام را؟ کدام برا   

روم:  یو به طرف اشپزخانه ام م رمیگ یاز او م رو

د؟یاریممکنه خورشتو ب  

 یبزرگ یرشرود. روف یکند و م ینگاهم م یکم

بار مصرف و قابلمه ها  کی یکنم و ظرفها یپهن م

. قابلمه دیا یکه م نمشیب یگذارم. م یان م یرا رو

. در ردیگ یقرار م یبزرگ خورش بر روفرش ی

: اجازه هست؟داردیرا بر م گید  

 شیجلو یقابلمه ا دارد،یرا بر م یاهیظرف گ کی

دیپر کن نویگفتن اول ا یب ی:برمیگ یم .  

 نقدریا شهی: شما همردیگ یخندان قابلمه را م ینلبا با

د؟یدار یحرف شنو یب یاز ب  

ه؟یشوم: منظورتون چ یاش م رهیخ  

اندازم.به  یم میشانه ها یشال را به رو یها دسته

کاپشنش  پیگردم، همچنان با ز یبر م یسمت مان



زنم. لبه  یزانو م شیرو رود. رو به یکلنجار م

کنم: اقا پسرم،  یم کیکاپشن را به هم نزد یها

یبهم داد ینرفت که چه قول ادتی . 

کشم: اونجا  یرا باال م پیاندازد. ز یباال م سر

 یبرات کتاب م یباش ی. اگه پسر خوباینکن یطونیش

 .خرم

گذارد: قول قول  یسرش م یکاپشن را به رو کاله

نکنم یطونیکه ش . 

تو پسر  ی: فدارمیگ یمحکم از لپش م یا بوسه

 .خوشگلم

و فاطمه را دم در  یب یب م،یشو یاتاق خارج م از

 رید دی: ببخشمیرو ی. به سمتشان منمیب یم یورود

  .کردم

کند:  یمرا مهمان نگاه گرمش م شهیمثل هم یب یب

میاالن اومد نیما هم .  



 دشیسف یکنار پژو نم،یب یرا در کوچه م یعل

 یزند، راه م یحرف م لشیست؛ با موباا ستادهیا

زند.  یو حرف م ستدیا یدهد. م یرود و گوش م

گردد  یشود به سمتمان بر م یمکالمه اش که تمام م

 یدر هم م شیاخم ها ستد،یا یمن م یو نگاهش رو

 شیابه گره ابروه یتیدانم و اهم یرود. علتش را نم

فاطمه نشسته است. من نفر  ،یب یدهم. کنار ب ینم

را  ی. مانستیپشت سر عل یخال یاخرم، تنها جا

 ییجا ،ی. پشت سر علنمینش یفرستم و م یداخل م

 یاستارت م یکند. عل یکه عطرش نفسم را پر م

 یاقا ی. از کنار خانه میشو یزند، از خانه دور م

ماند.  یم ندر خانه شا ی. نگاهم رومیگذر یم یتقو

از  .چدیپ یخانم در گوشم م هیسم یباز هم صدا

زمان رفتنش تا به االن فراموشش نکرده ام. از ظهر 

 یدهد. ناهار م یدر سرم اکو م کسرهیتا به االن 

 یاش مقابل چشمانم رژه م نهیخوردم و نگاه پر ک

 .رفت



مانده است، قلب شکسته ام  شیبغضم سر جا هنوز

از  م،ینشده است. از ان خانه دور شده ا میترم

. شمیاند یان حرف م و من به میمحلمان دور شده ا

که در کالمش نهفته  یحسادت زانیبه علتش، به م

بود. گناهم  انیکلماتش نما یبود. حرصش موقع ادا

 یهرزگ ای ؟یخداداد ییبایچه بود؟ مطلقه بودن؟ ز

به خاطر اشتباهات  دیچشمان شوهرش؟ چرا من با

شوهرش مجازات شوم؟ سرپناهم را از دست بدهم به 

وجب به وجب تنم را  دنم،یبار دبا هر  کهیخاطر مرد

کند؟ یاسکن م   

بهش فکر  ادیکند:  ز یکنار گوشم زمزمه م فاطمه

 .نکن، حرفاش از سوز دلش بود

من پاسخش را داده بود.  یبود و به جا دهیشن فاطمه

کرد. اما  تمیو خودش حما دیفاطمه سکوت من را د

چرا هنوز هم دلم ماتم زده است دانمینم . 

افتاده؟ از  یزند: رها مادر اتفاق یم میصدا یب یب

یظهر تو خودت .  



شود.  یبه من معطوف م نهیاز ا یعل چشمان

 یخاص زیزنم: نه چ یکنجکاوند و پر سؤال. لب م

ستین . 

از  یکیکند: ظهر  یم بیاما حرف من را تکذ فاطمه

امثال تو  یمحل جا نیهاتون به رها گفت ا هیهمسا

ستین . 

 یم یاخم یب یشود. ب یبزرگتر م میگلو یتو بغض

؟یچ یعنیکند:   

خودش  یچیتاباند: ه یچشمانش را در حدقه م فاطمه

شوهرشو گردن  یها یهرزگ ست،یبلد ن یشوهردار

ندازه یرها م .  

شوند. دستش را مقابل  یم دنیبار یاماده  چشمانم

رها با ناز و  گهی: پررو اومده مردیگ یدهانش م

دهیمحل نخ م یاداش داره به مردا . 

سوزد، نگاه به  یدارم. چشمانم م یخفگ حساسا

اشک النه کرده در چشمانم  یدوخته ام تا کس ابانیخ

ندیرا نب . 



. چارهیدهد: رها که هنگ کرده بود ب یادامه م فاطمه

. منم حقشو کف شیدهنش باز مونده بود از گستاخ

 .دستش گذاشتم

کند و با اب و تاب خرد شدنم را  یم یخنده ا تک

تو خونه  نید: گفتم خانوم شما برو ببکن یم فیتعر

موس موس  هیکه شوهرت دنبال بق یکم گذاشت یچ

شوهرتو پابند  یداشته باش تیکنه. تو اگه زن یم

یکن یخونت م . 

 

 یگردم. فصا یو من به دنبال هوا م دیگو یم فاطمه

من از کار افتاده؟  یشش ها ایخفه کننده است  نیماش

 یروحم م سوهان یعل نیسنگ ینفس ها یصدا

 ی. نمستیمن چ یدانم تفکرش درباره  یشود. نم

به من  نهیکه از ا یاما نگاه شدیاند یدانم به چه م

به طرفم  یاندک یب یدوخته شده را دوست ندارم. ب

خاله  یشود: مادر خودتو ناراحت نکن. حرفا یخم م

ارزش نداره یزیپش یزنک . 



 دهد: طال که پاکه چه منتش به یتکان م یسر خاله

 یدونن تو دختر پاک و با نجابت یخاکه. همه م

یهست . 

صورت  دنیشود از حرفش. دلم بوس یگرم م دلم

گلستان شهدا  نگیوارد پارک یخواهد. عل یخاله را م

 یکنم، شابد کمبود چادر یشود. احساس کمبود م یم

سرم یبر رو  . 

برنج ها را  ریوبا کفگ ردیگ یام م رهیاز نگاه خ چشم

 یدر هم نگاهش م ییکشد. با اخم ها یدر قابلمه م

کرده  نیآن را مز یشیکنم، به صورتش که ته ر

 یکنم اما او قصد یاست. در انتظار پاسخم نگاهش م

ندارد شیحرفها یادامه  یبرا .  

 یبر م یگذارد، ظرف یم یپر شده را کنار ی قابلمه

ان صورتش را موردهجوم چشمانم دارد و من همچن

 یسر م نییبه پا شیشانیاز پ یقرار داده ام. قطره ا

کند و من همچنان  یخورد، با پشت دست پاکش م

 دانم،یکنم. لج کرده ام، با خودم، با او نم ینگاهش م



منظورش را از جمله اش بفهمم و او  خواهمیفقط م

را بر  یاندازد. ظرف یم ریپاسخ دادن را به تاخ

به  ینگاه میکند، ن یپرش م ریکفگ کیو با  داردیم

د؟یکش یاندازد: زحمت خورشتا رو شما م یمن م  

منظورش هر چه  ست،یپاسخ دادن به سوالم ن قصدش

او و  نیبه من بدهد. چشمم ب یپاسخ خواهدیباشد نم

به  ست،یاندک یگردد، فاصله  یخورشت م یقابلمه 

که  یمرد کینزد نم،یبنش کشینزد دیکه با یگونه ا

 ش،یکوتاهش، حرف ها یاست، نگاه ها بیعج میبرا

 نیا یعذاب آورش. اما با وجود همه  یسکوت ها

دستانم  گریاز او کم شده بود. د میاوصاف، ترسها

 ی. ظرف هادیکوب یقلبم محکم نم گرید د،یلرز ینم

و من هنوز  رندیگ یقرار م گریکدیپر شده کنار 

د: رها خانوم، االن شو یپرم گرید یام. ظرف ستادهیا

میدیهنوز خورشتا رو نکش شه،امایمراسم تموم م . 

به من  یب یکشم، حق با اوست، ب یم قیعم ینفس

را به ما سپرده است.  شیاعتماد کرده است، کارها

 کی یفاصله، به اندازه  یبا اندک نم،ینش یکنارش م



 یعطرش در مشامم م یهم کمتر. بو دینفر، شا

. تلخ و سرد مثل روزگار تلخ است و سرد چد،یپ

 یضربانم م شیباعث افزا شیکیمن. نزد یزندگ

زنند،  یم خیبدنم  یاعضا کیبه  کی. دوباره شود

 یمقابل صورتم قرار م ی. ظرفشتریب میدست ها

شود،  یم دهیکش ینگاهم از ظرف به دست عل رد،یگ

. دیآ یساعد دستش و تا صورتش باال م یبه رو

او شفاف و روشن.  نگاهم گنگ است، اما نگاه

لرزم، من از لبخندها هم  یبه خود م زند،یم یلبخند

برنجا خورشت  یرو دیخوای: نمزندیترسم. لب م یم

د؟یزیبر   

حواس شده ام، باز هم فراموش کار شده  یب بازهم

بکشم، اما  رونیخواهم ظرف را از دستش ب یام، م

دست او گرم است و  رم،یگ یظرف را با دستش م

 ی. مثل برق گرفته ها دست عقب مدست من سرد

 یخال نیزم یسوزد، ظرف به رو یکشم، دستم م

من و ظرف و دست  نینگاهش ب یشود. عل یم



شود: رها خانوم حالتون  یخشک شده اش جابجا م

  خوبه؟

کنم:  یزمزمه م ستم،یاصال روبه راه ن ستم،ین خوب

لحظه حواسم پرت شد هیخوبم، فقط  .  

کند و  یرا پر م یگرید دهد و ظرف یتکان م یسر

کنم، تمام  یبار دقت م نی. اردیگ یبه سمتم م

تا دوباره با دست  رمیگ یوسواسم را به کار م

نداشته باشم.  یتماس دهیکش یگرمش، با آن انگشتها

 یبسته م شانیشود، درها یظرفها پر م کیبه  کی

 ی.  مالقه ارندیگ یشود و به کنار هم قرار م

در  زم،یر یوش عطر مبرنج خ یخورشت به رو

آورم، فاطمه را  یشود. سرم را باال م یاتاق زده م

 یخندان، نگاه یبا نگاه نم،یب یدر م یدر آستانه 

در رفت و آمد  انمانیو فاصله م یمن و عل نیکه ب

دیگفت آش ها رو ظرف کن یب یاست: رها جون، ب . 

زنم:  یصورتم را کنار م یرو یانگشت موها با

؟یسفره رو انداخت  



اندازد: نچ یخنده سر باال م با . 

شود: فاطمه تو سفره رو  یم مانیوارد گفتگو یعل

میکش یبنداز، ما آشا رو م . 

 نیاز ا ،یرها در کنار عل یعنیمن و او،  یعنی ما

قلبم  نکهیدارم. نه ا یجمع بسته شدن حس خوب

قند در دلم آب شود، فقط احساسم  نکهیبلرزد، نه ا

دوباره  یتواند شروع یم" ما "  نیخوب است. ا

 یتواند آغاز یترس ها باشد، م انیتواند پا یباشد، م

 یتواند آغاز یبرگشتن اعتماد به نفسم باشد. م یبرا

که از مردها هراس دارد ییرها یباشد برا .  

 یرفته است، زمانش را نم یرفته است، عل فاطمه

فرستم و بر  یم رونیدانم. بازدمم را محکم ب

بار تنم  نیضعف ندارد، ا میار گامهاب نی. ازمیخیم

آش را هم  یروم. عل یرعشه ندارد، به کنارش م

 یشده رو دهیکش یشوم و پارچه  یزند، خم م یم

 رد یا شهیش یزنم. کاسه ا یکاسه ها را کنار م

بزرگ کاسه را پر  یبا مالقه ا ی. علرمیگ یدستم م



 یم نیشود، سنگ یکند، ظرف درون دستم داغ م یم

گذارم و  یا من همچنان آرامم. کاسه را مشود ام

به  ینگاه می. نرمیگ یمقابلش م گرید یکاسه ا

ساکت و کم  نقدریا شهیاندازد: شما هم یصورتم م

د؟یحرف  

تا از دستم رها نشود:  رمیگ یرا محکم م کاسه

ندهیباشم تا گو یخوب یشنونده  دمیم حیترج . 

 هنیدوزد: پس به خاطر هم یرا به آش ها م نگاهش

از شما خوشش اومده نقدریکه فاطمه ا . 

 یشود، مان یباغچه دوخته م یبه گوشه  نگاهم

همچنان با گل و خاک، سرگرم است: فاطمه جون، 

شمیکه من از بودن باهاش شاد م هیدختر پرانرژ هی . 

. یکنم. دست در دست مان یحرکت م هیکنار بق در

لرزند. دلم ارام و  یزانوانم م یول دارمیقدم بر م

 یرد م دانیقرار ندارد. از کنار مزار شه

 یکربال یگمنام، شهدا یوالجر، شهدا یم،شهدایشو

شده  خیمن م یکنم نگاهشان به رو ی.  احساس م5



 ختهیصورتم ر یکه رو ییموها یاست. به رو

ه سرم باال رفت یها مهیکه تا ن یشال یاست. به رو

و  نندیب یکوتاهم را م یکنم مانتو یاست. احساس م

 یگردانند. دستم نا خوداگاه باال م یاز من رو بر م

 انینما میکشم. هنوز موها یم نییرود؛ شالم را پا

کنم.  یرا در شالم پنهان م میبار موها نیهستند. ا

شود.  یتر م کمرنگشوم، تلخندشان  یاسوده تر م

هم  دیشا ،یمندگشر یدارم، نوع یاحساس گنگ

  .خجالت

خواهد  یبودن را م نجایدارم اما ندارم. دلم ا ارامش

 نم،یب ینوجوان را که م دیخواهد. عکس شه یو نم

 میاز انتخاب لباس ها مانم،یافکنم. پش یم ریسر به ز

شرم اورم یاز ان به خاطر گذشته  شتریو ب .  

نشسته اند، کنار  دیاز قبرها مادران شه یبعض کنار

شود،  یمشت م میفرندانشان. انگشت ها گرید یبعض

میتمام زندگ یمن به انها بدهکارم، به اندازه  . 



 می. پاهامشیابراه دیدر کنار قبر س ستد،یا یم یب یب

روند یشود. جلوتر نم یمتوقف م . 

 نییپا یب یکند. ب یکوچک پهن م یراندازیز یعل

. نندینش ی. فاطمه و خاله هم مندینش یپسرش م یپا

 کشانیام. من هنوز نتوانسته ام نزد ستادهیهنوز ا من

شوم. هنوز هم نتوانسته ام با ان عکس معروف رو 

 یب یاتاق ب یطاقچه  یکه رو یبه رو شوم. همان

است.  ستادهیهم کنار من ا یجاخوش کرده است. مان

کند. چشمانم جرئت  یاطرافش را نگاه م یبا کنجکاو

 ینوشته هاروند.  یم شیکنند و تا قبرش پ یم

کلمات را  یخوانم و اما معن یم نم،یب یرا م شیرو

اشناست. چشمانم  میبرا دیشه یگم کرده ام. تنها کلمه 

 یم یکنم و باز هم گرفتار نگاه عل یرا از قبر جدا م

میابراه دیسر س یاست، باال ستادهیشوند.  ا . 

پر حرف است و ساکت. تاب و توان  شیچشمها

و به خودم  رمیگ یرم. نگاه مدوئل با چشمانش را ندا

 یشوم. کنار فاطمه م کیدهم تا نزد یجرئت م

 یکه مزار پسر ب یگالب د،یا یگالب م ی. بونمینش



 ینرگس به رو یکرده است. گلها نیرا عطراگ یب

ینیریش یشده اند و در کنارش جعبه ا دهیقبر چ . 

را که  ییگذارم و سوره ها یسنگ م یبه رو دست

که در مدرسه  ییوانم. همانهاخ یدارم م ادیبه 

 ایندارم مادر  ادی. به یب یدر کنار ب ایاموخته ام،

زمزمه کرده  میبرا یا هیا یحت ایپدرم سوره و 

  .باشند

 یخواند. عل یم یکند و فاتحه ا یتوقف م یرهگذر

 یکند. خم م یو تعارفش م داردیرا بر م ینیریش

ند. بر گردا شیرا به سر جا ینیریشود تا دوباره ش

 هیاز ثان یگردد و در کسر یصورتش به سمتم بر م

رود و چشم از  یدر هم م شیشود. اخم ها یقرمز م

مطبوع  یگاه. حاالتش مانند بهار است. ردیگ یمن م

کند یخود م ریو من را درگ یطوفان یو گاه .  

 انیشود. دستش مرتب م یاز ما دور م یقدم چند

دود،  یم گرشیدست د یرود. نگاهم پ یم شیموها



دستش  یمشت شده اند. انقدر محکم که رگ ها

گردد: فاطمه یشوند. بر م انینما . 

زند: بله؟ یرا ورق م شیکتاب دعا فاطمه  

کند و باز فاطمه را مخاطب  یبه من م ینگاه مین

کارت دارم ایلحظه ب هیدهد:  یقرار م .  

گذارد و به سمت  یم نیزم یکتابش را رو فاطمه

و. به  ردیگ یفاطمه را م یزوبا یرود. عل یم یعل

کند یم تشیدورتر هدا یکم یفاصله ا . 

بحثشان منم.  یکنم سوژه  یچرا حس م دانمینم

 یم شتریکند. شکم ب ینگاهم م یرچشمیفاطمه ز

  .شود

دوزم. با  یم یو به مان رمیگ یاز انها م چشم

شوند مشغول  یرد م یکیکه از ان نزد ییمورچه ها

  .است

. ندینش یشود. باز هم کنارم م یا مجد یاز عل فاطمه

 کیکند، دهانش را به گوشم نزد یکتابش را باز م



بازه. شالتو  یلیمانتوت خ ی قهیکند: رها جون،  یم

 .روش بنداز تا معلوم نباشه

 یفاطمه م یبه رو یگذشته بودم، پوزخند یرها اگر

 یدر غبغب م یگذشته بودم باد یزدم. اگر رها

باشه نطوریا خوادیم مگفتم دل یانداختم و م . 

 ختهیتمام غرورم ر ستم،یگذشته ن یرها گرید اما

نه تنها  گریبه فنا رفته است. د میاست. تمام ارزوها

شوم، بلکه دلم پنهان بودن  یاز نگاه ها خرسند نم

خواهد یم .  

بندمش،  یم گریکنم و بار د یرا باز م شالم

 یبهانه ا گریمحکمتر. انقدر محکم تا مطمئن شوم د

را  لشیممنونم. دل یشود. از عل ینم دایپ یعل یبرا

تبسمش را به  یشود وقت یدانم. دلم قلقلک م ینم

 تیکه برا یداشتن کس ستیپاشد. حس خوب یم میرو

خرج کند رتیغ . 

 یروم. به هر طرف نگاه م یم شیبه پ یکیتار در

که در  نمیب یرا م یا دهیخشک یاکنم، فقط درخت ه



 یزنم ول یم ادیاز مه فرو رفته است. فر یتوده ا

صورتم  یدر گلو حبس شده است. باران رو میصدا

 یشره م نییبه پا میموها انیکوبد. آب از م یشالق م

کند و  یم ریگ یزیبه چ میروم، پا یکند. جلوتر م

 یم هیرود. گر یفرو م ی. صورتم در گل و الفتمیم

 میرو شیدر جنگل پ میصدا یب یها ادینم، بازهم فرک

 نجایا زیچ چیشود. در جنگل هستم اما ه یخفه م

اش، و نه  دهیخشک ینه درخت ها ست،یجنگل ن هیشب

با باران مخلوط شده است.  میسختش. اشکها نیزم

 ییشوند. صدا یگم م ادب یصدا انیم میهق هق ها

 هیشب ییصدا ب،یمه ییشنوم، صدا یاز پشت سرم م

خودم، اما دور  یخفه شده  غیج هیشب ییصدا غ،یج

 یکه من هستم. از صدا ییدورتر از جا یلیاست، خ

سوزد،  یم میشوم ، زانو یترسم. بلند م یخودم م

شوم. در سمت  یاز انجا دور م یول زندیلنگ م میپا

اما  گردم،یبه آن سمت بر م نم،یب یم یچپم حرکت

کنم:  یم دایام را پ گم شده ی. صدانمیب یرا نم یکس

اونجاست؟ یکس  



نفوذ  میشنوم، ترس به تک تک سلولها ینم یجواب

 ایاز ترس است  دانمیلرزم نم یکرده است. به خود م

بار  نیکنم، ا یاحساس م گرید یسرما. بازهم حرکت

گردانم،  یاز جانب راستم. چشمانم را به آن سو بر م

وم. با ر یتر م کینزد اطی. با احتنمیب یرا م یمرد

که به  ستیمرد ند،ز یخشکم م میفرد روبرو دنید

الله  یاست اما صدا میابراه دیس هیشب ستاده،ینماز ا

 ستادهیاست. همانجا ا یعل یاکبر گفتنش مانند نجوا

دهد و  یکنم. سالم نمازش را م یام و نگاهش م

 یشود. کم کم چشمانش پر از تنفر م یام م رهیخ

را  ییشود. کالغ ها یشود، نگاهش پر از شماتت م

به سرم  زنند،یبه صورتم نوک م نم،یب یدر اطرافم م

زنم، اما فقط  یم شیکوبند. با تمنا صدا ینوک م

 یکشم و چشمانم باز م یم یغیکند. ج ینگاهم م

 .شود

عرق تمام صورتم را  یزنم، قطره ها ینفس م نفس

 یم کیدر اتاق تار مینفس ها یپوشانده است. صدا

 یام درد دارد، به خاطر نفس ها نهیس ی. قفسه دیچیپ



کنم و  یرا باز و بسته م می. پلکهامیمنتقطع و سطح

گردم؛ خواب است، نه  یبه سمت فاطمه بر م

و اسوده  امکند. ار یلرزد و نه ناله م یم شیپلکها

 یگردم؛رخ به رخ مان یاست. به پهلو بر م دهیخواب

او کنم.  یکنار رفته اش را مرتب م یشوم. پتو یم

است. تنها من خواب زده ام،  دهیخواب شیهم در اسا

ترسم بخوابم و  یترس دارم. م میتنها من از خوابها

 یشوم. م میاز کابوس ها یکیدوباره گرفتار  دیشا

 ی. صدانمیهم همان کابوس را بب زترسم بخوابم و با

رسد.  یبه گوشم م شهیتاک ساعت بلندتر از هم کیت

 ی. ماه کامل، اتاق را کمترسند یچشمانم از خواب م

 دیشوم، شا یم زیخ مین میروشن کرده است. در جا

هوا،  یسرما دیبهتر باشد. شا میبرا رونیب یهوا

 دمرا به دور خو میتنگم را بهبود بخشد. پتو ینفسها

در را  یکنم و آهسته ال یشالم را سرم م چم،یپ یم

تنم  یموها شودیهوا باعث م یکنم. سرما یباز م

 یروم و لب آن م ی. به کنار حوض مشود خیس

دارم.  دیشد ی. تنم گر گرفته  اما احساس سرمانمینش



برم و آب سرد را به  یدستم را در آب حوض فرو م

اورم و  یاد میرا به  بمیکوبم. خواب عج یصورتم م

را  یعل یالله اکبر گفتن ها یلرزم. صدا یبه خود م

واده ام اگر در خان دی. شارمیگ یشنوم و آرام م یم

 نجایسرنوشت مرا به ا یبود، باز یعل هیشب یمرد

بود... با  یعل هیشب یکم نیکشاند. اگر رام ینم

کنم یبه گذشته ها سفر م نیرام یادآوری ... 

**** 

که از سقف به  یدیرا باز کردم، نور شد میپلکها

مجبورم کرد آنها را دوباره ببندم.  دیتاب یچشمانم م

 ییو بسته کردم تا به روشناچشمانم را باز  یچندبار

 دنیعادت کنند. چشم در اتاق نا آشنا تاباندم. با د

 یچشمم گذشت. چشمها یاتفاقات از جلو ه،یهان

 یاوشیما، س یباز یاسک ،یشرطبند اوش،یگستاخ س

رفت.  یم نییو به پا دیغلت یبرف ها م یکه رو

 اوشیکه بسته بودند. لمس بدن سرد س یاهیچشمان س

او ین بسته چشما دنیو د .  



ناشناخته هجوم  یهجوم آورد، احساس ترس ینگران

تصور به  نیآورد، اگر مرده برده باشد... تنم از ا

 ی. دلم به شور افتاد... به سرعت رودیخود لرز

کرد، اما مقابل درد  یتخت نشستم، کمرم درد م

رفت، اما  یم جیشد. سرم گ یمحسوب م چیوجدانم ه

را  هینها یک بود. صدادر برابر حالت تهوعم اند

به  اوشیسر س یباال میادهایفر یاما صدا دمیشن یم

در  ی. دستم را باال آوردم، سوزشدیرس یگوشم م

کرد؟  یم یدستم احساس کردم. چرا قلبم ناسازگار

کرد؟ یم ینیدلم سنگ یبر رو بیعج یچرا غم   

؟یصورتم نشست : رها جان خوب یرو هیهان دست  

اوش؟یسمتش گرداندم: سام را به  دهیترس نگاه  

لبانش نشست: حالش خوبه یرو یتبسم . 

با  دینگرفتم، تبسمش حالم را خوب نکرد، با آرام

 خوامی: مدمید یچشمان خودم خوب بودنش را م

نمشیبب . 

را گرفت: صبر کن سرمت تموم بشه، بعد دستم . 



رساندم، شالم به دور گردنم  نیزم یرا به رو میپا

مانع  هیناب دار. هانکرد، مانند ط یم ینیسنگ

 ...برخاستنم شد: رها جان

 دم،یکش رونیرا از دستم ب وکتیزدم، انژ کنارش

کردم:  یدستم احساس م یحرکت خون را به رو

نمشیبب دیگفتم با ... 

 یموج م یدر چشمانش نگران ستاد،یا میروبرو هیهان

؟یبر یخوایت کجا محال و روز نیزد: با ا  

از  یسرم برگرداندم و بدون حرف یرا به رو شالم

به  یام باعث شد که لحظه ا جهیکنارش گذشتم. سرگ

خودش را به من  هیبزنم. هان هیچهارچوب در تک

میریرا گرفت: با هم م میبازو ریرساند. دستش ز .  

 دیکرد: فقط دستش شکسته، با تیبه راهرو هدا مرا

باشهگچ  یتو یچند روز . 

او  د،یرا ند اوشیکردم، او که پرت شدن س ینم باور

او که مانند  د،یرا با چشمانش ند اوشیکه افتادن س

کردم  یرا لمس نکرد. باور نم اوشیمن تن سرد س



. در راهرو پارسا دمشید یمگر با چشمان خودم م

و تنم را  ستادیدود. مقابلم ا یکه به سمتمان م دمیرا د

را  اوشیبود و تا س مم، سرددربر گرفت، گرم نشد

گوشم  ریرفت. ز ینم رونیسرما از تنم ب دمیدینم

یزمزمه کرد: رها تو که منو نصف جون کرد .  

زکم؟یعز یصورتم را قاب گرفت: خوب دستش  

نشد، سرد  بمیاز لمس دستانش نص یخوب حس

اوشینگاهش کردم: س ... 

 دیو شا ینگران ،یچشمانش عوض شد، دلخور رنگ

برم  دی: خوبه، بادیت. دستش را کنار کشحساد یاندک

مشیحساب و بعد ببر هیصندوق تسو . 

هم باور نکردم: کجاست؟ باز  

کرد، نگاه کردم،  یکه دستش اشاره م یریمس به

. هیتوانستم تنها بروم، بدون هان یدور نبود. م ادیز

به  هیجدا کردم. هان هیرا از حصار دستان هان میبازو

جلو  یرسا به صورتم. قدمو نگاه پا دیچسب میبازو

... تنهانمشیخوام بب یگذاشتم: م ... 



پر  یرد و بدل شد، نگاه ینگاه هیپارسا و هان نیب

تکان داد.  دیتائ ی. پارسا سرش را به نشانه دیاز ترد

برداشته شد. قدم  میبازو یاز رو هیدست هان ینیسنگ

حبس شده بود و قلبم  نهیادل نبود، نفسم در سمتع میها

. نگاهشان تا در اتاق همراهم بود. دیکوب یمحکم م

از گچ فرو  یدستش در حجم ستادم،یچهارچوب ا نیب

شده بود. صورتش به  یچیباندپ شیشانیرفته بود. پ

 لشیموبا یطرف مخالف بود و با دست آزادش گوش

؟یکن یم یتاب یرا نگه داشته بود: خانومم، چرا ب   

در هم رفت، لبخند صورتش را پوشانده  میها اخم

دلت بشم، فقط دستم شکسته یبود: فدا ... 

 تیرا به عصبان شیدود شد و رفت هوا و جا مینگران

از  تیاز دست خودم، عصبان تیداد. عصبان

. هنوز حضورم وبمیاز مغز مع تیعصبان م،یدلواپس

به  میهالب ش،یتصدق ها دنیرا حس نکرده بود. با شن

کرد،  یهم فشرده شد. حتما با او صحبت م یرو

 شنهادشیکه پ یکه منتظر تماسش بود، همان یهمان

بود رفتهیرا پذ . 



افتاد؛ عذاب وجدانم رخت بست و  انیبه غل خونم

ام فوران  دهیرا گرفت، غرور خواب شیحسادت جا

ها  جهیجلو گذاشتم، محکم، استوار، سرگ یکرد. قدم

 د،یچیچکمه ام در اتاق پ یپاشنه  یرفته بودند. صدا

 یبعدا باهات تماس م زمیسرش به سمتم برگشت: عز

رمیگ . 

 شیگفتنش سوهان روحم شد، چشمان مشک زمیعز

 یبدون مکث، با درخشش د،یتاب یصورتم م یرو

را محکم تر برداشتم: جون دوست  ی. قدم بعدبیعج

کردم یکه فکر م یهست یتر از اون .  

رفت: مطمئن  یم یابم اسکاعص یبه رو پوزخندش

جون  لیباش تا زبون تو رو کوتاه نکنم ، به عزرائ

دمینم . 

 نیصورتش خم شدم: ا یکنار تختش رفتم و رو به

یبر یآرزوتو با خودت به گور م ... 



 ایبود: دن تیحرص و عصبان یخنده اش از رو تک

کنن، تازه  یمردمو ناقص م زننیم ده،یبه کجا رس

شن یطلبکارم م . 

 نجایبه ا ی: خودت خواستدیصورتش تاب یرو چشمم

یبرس . 

و سرم را جلوتر  دیسالمش ناگهان شالم را چسب دست

 ینفسش صورتم را م یآنقدر جلو که گرما د،یکش

 مونیکه از کارت پش ارمیبه سرت م ییسوزاند: بال

یبش . 

چشمانش، فک منقبض شده اش، ترس به دلم  یاهیس

 یکم نشد، چشمک کرد، اما از اعتماد به نفسم قیتزر

 شیاز پ یکار یزدم: شک دارم بتون شیبه رو

یببر . 

بردم:  شیرا تا دست گچ گرفته اش پ چشمانم

وبتیدست مع نیبخصوص با ا . 

هم رفتن چهره اش، قرمز شدن صورتش به  در

ناشناخته بودنش،  دم،یترس یترسم افزود. از او م



زد. با شتاب سرم  یمرموز بودنش به ترسم دامن م

به  یدستش از شالم کنده شد. گام دم،یب کشرا عق

: دیخشدار به گوشم رس شیعقب برداشتم، صدا

نکهیکنم مگه ا یم اهیمطمئن باش روزگارت رو س ... 

نکه؟؟؟یراستم را باال انداختم: مگه ا یابرو  

تواند  یدر چشمانم قفل شد، شک نداشتم م چشمش

و  یپارسا بش الیخ یب نکهیترسم را بو بکشد: مگه ا

طرف من یایب . 

قبول  دیرا دوباره پر کردم: و چرا با نمانیب ی فاصله

 کنم؟

لیمچم را گرفت: به دو دل دستش ... 

کشنده بود. انگشت  بیکرد و سکوتش عج سکوت

شد؛ نفسم به  دهیدستم کش یشستش نوازش وار رو

 نکهیچشمانم ادامه داد: اول ا خیشمارش افتاد. م

یدیترس دمیمطمئنم از تهد ... 



انکار کنم، اما نتوانستم، نگاه پرجذبه اش  تمخواس

و دنبال  ی... از پارسا خسته شدنکهینگذاشت: دوم ا

یگرد یم دیدوست جد هی . 

 یخوب مرا م نقدریاز کجا و چطور ا دانستمینم

کردم. حرکت انگشتانش  یشناسد، مبهوت نگاهش م

هم  یلیشد: اتفاقا من خ یمچم مانع تمرکزم م یرو

 ... از بودن با

که  یی: ششش، دروغ به هم نباف، تودیحرفم پر انیم

که با پارسا  ییتو ،یریگ یاز پارسا فاصله م شهیهم

دروغ نگو ،یمشاجره دار شهیهم ... 

سوخت:  یانگشتانش م یاز مچم جدا شد، جا دستش

رو  شنهادمیتا پ دمیمهلت نم نقدریکس ا چیمن به ه

باشم نگلیس یقبول کنه به خصوص وقت ... 

شد و با هر انگشتش  دهیگونه ام کش یرو دستش

که  یصورتم گذاشت: اونقدر خاص بود یرو یداغ

موندم شنهادمیپ یماه هنوزم رو کیبعد از  ... 



قند  هیشب یزیگذاشت، ته دلم چ یناسازگار یبنا قلبم

او  یشدم؟ من برا یخوشحال م دیآب کردند، چرا نبا

 یفرد تو نیکه خاص تر یاوشیس یخاص بودم. برا

فکر کنم که چه  نیبه ا خواستمینم یبود. حت میزندگ

لبم  یخاص شده ام. انگشتانش که رو شیبرا یزمان

او من  دم،یشسر عقب ک عیسر ینشست، با واکنش

 یخواست، برا یلحظات خاص تر م یخاص را برا

دو نفره... تنها بودنش هم دروغ بود،  یخلوت ها

 یداد و قلوه م یدل م شیپ ی قهیکه چنددق ییاو

 انیکور م یرفت. نتوانستم مانع زبانم شوم. گره اگ

گهید یکیبا  شیپ قینشست:: تو که چند دق میابروها  

.... 

 یم یبلند،پر صدا: ملوسکم از االن حسود دیخند

 ...کنه

شدم، مادرم  یکه فداش م یته خنده اداما داد: اون با

  .بود

خانوم؟ ی: هستدیام را کش گونه  



اما را از هم جدا کردم: لبانم ... 

آمد.  رونیاز صورتم جدا شد و نفس من ب دستش

نگو،  یچیزد و زمزمه کرد: االن ه میبه رو یتبسم

 ...فردا منتظر تماستم

پارسا را از  یکه صدا میبگو یباز کردم تا کالم لب

تویمرخص ی: کارادمیپشت سرم شن ... 

یماده وتبصره ا چیشدم بدون ه عاشقت ... 

دانم چرا؟ یشدم و هنوز خودم نم عاشقت  

ات را ندارد یتاب یتاب ب دلم ... 

مردم شهر گم شده ام که تورا  انی،میهست درخارزار

داکنمیپ ... 

شنوم، اما به دنبال انعکاس  یزمانه را م یاهویه

هستم که هم آشناست و هم  ییآشنا ی بهیغر یصدا

 ...نه

دنبالت هستم کالف سردرگم به بسان ... 



که نه  یگم شده ا ریالس عیتاک سر کیت نیا یتوکجا

توانم جذبت کنم ونه دفعت؟ یم  

خواهد یرا م دنتیدلم د حس ... 

کن و با نگاهت  میداینکردم توپ دایمن تورا پ اگر

رمیرا از سر بگ یو ماتم کن، تا عاشق شیک ... . 

را  فمیشدم. پارسا ک ادهیپ نیبا پارسا از ماش همزمان

روز  هیخواست امروز برات  یبه دستم داد: دلم م

  ...شاد و مفرح بسازم

بود پارسا جان یزدم: ممنون روز خوب یلبخند ... 

شد: رها رهیرا خم کرد و در چشمانم خ سرش ...  

 منتظر دیبا یبود و پر احساس: تا ک یمخمل شیصدا

 بمونم؟

شد، خلوت بودن محله و  دهیچیبه دور کمرم پ دستش

. دادیرا م شتریمانور ب یهوا به او اجازه  یکیتار

 اوشیس مینگاه مستق یحالت را دوست نداشتم وقت نیا

خواستم  یرا نم تیموقع نیکردم. ا یرا احساس م



ها  یکینزد نیدانستم هدف پارسا از ا یم یوقت

دانستم  یم ید. وقتعشقش از جانب من بو رشیپذ

اغوشش وابسته  یخواهد من را به گرما یپارسا م

  .کند

از پارسا فاصله گرفتم:  یبه خودم دادم. کم یتکان

رونیب میرو مشخص کن تا با هم بر یساعت هیفردا  . 

باهات دارم ی: حرف مهمدمیبه سمت در تاب  . 

پارسا باعث شد دستم  یرا در قفل تاباندم. صدا دیکل

... اخر شب بهت زنگ یکنجکاوم کرد متوقف شد:

 بزنم؟

. یگریبودم، نه فرد د اوشیشب منتظر تماس س اخر

... در را به داخل هول دادم: نه امشب اوشیتنها س

 ...خستم... همون فردا بهتره

 دمیرا. د اوشیس یاشاره  دمیبه سمتش بر گشتم و د 

از راه دورش را و تمام هوش و حواسم را  یبوسه 

چشم از او گرفتم و به  پارسا  ی. به سختبا خود برد

 ...معطوفش کردم: فردا خودت خبرم کن



اوردم،در پاسخ به نگاه منتظر  شیپ مهیرا تا ن در

بهم بده امیپ هی یدیاحمقانه زدم: رس یپارسا لبخند ... 

زمی: عزمیکندم تا در ادامه اش بگو جان . 

کلمه. اگر  کی نیتنها ا دنیاز گلش شکفت با شن گل

پارسا  دیکردم شا یعاقالنه رفتار م یفقط کم یکم

با ازدواج  میشد، اما من ارزوها یهمسر م نیبهتر

نداشت یهمخوان . 

کرد. شوکه  رمیکوتاهش کنار لبم غافلگ ی بوسه

گشاد عقب عقب رفت:  ینگاهش کردم.با لبخند

یشیاخرش مال خودم م ... 

قدم برداشت. نگاهم به ان  نیو به طرف ماش دیچرخ

در هم  ینه قامت پارسا، بلکه اخم ها ی، ولسو بود

لب زد: زنگ  اوشی. پارسا سوار شد و ساوشیس

زنمیم . 

هم گذاشتم.  یرا رو میرا کامل بستم و پلکها در

مجسم شد، با ان چشمان  اوشیس یچهره  ریتصو

شییجادو .  



انگشتانش  یگونه ام باال اوردم و جا یرا تا رو دستم

دیدلم هم  خند د،یخند میرا لمس کردم. لبها .  

 گریرفتم، نه د شیپ یسالنه تا ساختمان اصل سالنه

داشت و نه ماه کامل.  تیجذاب میبرگ برا یدرختان ب

خلع سالح شده بودند اوشیتمامشان مقابل چشمان س . 

مقابل  یسالن را باز کردم. مادر را در حالت در

 اریکه تمام صورتش را ماسک خ افتمی ونیزیتلو

اهم را به طرف پله ها کج کردم، پوشانده بود. ر

؟یمادرم مرا وادار به توقف کرد: کجا بود یصدا  

گفتم: نگرانم  یسمتش بر گشتم و با لحن مسخره ا به

؟یشد  

؟یریبدونم تو کجا م دیگفت: من نبا فقط  

بلند خودم را به مقابلش رساندم، خم شدم  ییقدم ها با

... ینگران بود یلیصورت ماسک زده اش: خ یرو

... به میکدوم قبرستون یخواست بدون یدلت م یلیخ

اریماسک خ نیا یجا ...  



چنگ زدم و  زیم یبه روزش را از رو یگوش

ماسماسکت زنگ  نیچشمانش گرفتم: با ا یجلو

بهم یزدیم ... 

را در اغوشش پرتاب کردم و دور شدم.  یگوش

را به گوشه  فمیبه رها رها کردنش ندادم. ک یپاسخ

را از ان  یگوش اوشیس یاداوریپرت کردم، با  یا

اخر  0353به ساعتش کردم  ینگاه می. ندمیکش رونیب

  شب بود؟ چند ساعت تا اخر شبش مانده؟

خون و الکل حالم را به هم  یکرد، بو یدرد م بدنم

حوله ام را برداشتم و تن خسته ام را مهمان  زد،یم

 .قطرات گرم اب کردم

انداختم.  میبه گوش یرا خشک کردم و نگاه میموها

شب  کیزد.  یچشمک م میپارسا در گوش امیتنها پ

ارسال کردم. آرام و قرار نداشتم.  شیبرا ریبخ

رفت و بر  یو ساعت م یگوش یچشمانم رو

گشتیم . 



را نگاه   میو گوش دمیرا تک به تک پوش میلباسها

کردم  نیرنگ مز یاسی یرا با الک میکردم. ناخن ها

 ییاشتها ی. بدیکنار دستم تاب یو چشمم به سمت گوش

را در  یتنها ماندنم کردم و گوش یبرا یرا بهانه ا

  .دستم چرخاندم

را در دست گرفتم.  میو گوش دمیتخت دراز کش یرو

را از نظر گذراندم، نامش  اوشیهزاران بار اسم س

را در  میها امیکردم و منتظر ماندم. پ یرا هج

از  چیبوک خواندم و ه سیو تلگرام و ف نستاگرامیا

و  دمیخند یارسال ی. نه به عکسهادمیمفهومشان نفهم

را  اوشیس یجمالت را درک کردم. چهره  ینه معن

 یرا مرور کردم و گوش شیتجسم کردم و حرفها

همچنان ساکت بود. چشمانم به ساعت دوخته شد، 

ها را  قهیدم، دقهمراه با عقربه، عددها را مرور کر

ساکت بود یگذراندم و گوش . 

به  ییزدند. اگر بال خونیشوم به ذهنم شب یافکار

باشد.  دهید یمغز بیسرش آمده باشد، اگر آس

 یپزشک زاتیامکانش بود که پزشک ها و تجه



 یلحظه نگرانش م کینداده باشند.  صیدرست تشخ

ذهنم را مشوش  گرید یافکار گرید یشدم و لحظه ا

االن  دیفراموشم کرده باشد، شا دی. شاکرد یم

تخت  یباشد. رو دهیدر کنارش آرم گرید یا همعشوق

زدم، اگر هدفش تنها  یچنگ مینشستم و به موها

تمسخر من بوده باشد؟ اگر قصدش تنها شکسته شدن 

 غرورم باشد؟

تند  تمینواخت. با همان ر یگوش یهمراه با ملود قلبم

شد،  یو خاموش مروشن  اوشیآور. نام س جانیو ه

محو شد. زنگ زد،  میها ینگران د،یچشمانم درخش

 همان آخر شب. تماس را برقرار کردم: بله؟

: دیرس یهمچنان خوش آهنگ به نظر م شیصدا

زکمیسالم عز ... 

زدم: سالم هیتاج تخت تک به ... 

کرد، بعد از  یم میرا تنظ مینفسها ش،ینفسها یصدا

الم که قراره خوشح یلیگفت: رها، خ یطوالن یمکث

میبا هم باش ... 



: منمدمیچیرا به دور انگشتانم پ میاز موها یا طره ... 

. دید یرا نم میبودم که گل انداختن گونه ها خوشحال

گوش سپردم: از شانس  شیچشمانم را بستم و به صدا

میبا هم قرار بذار میتونینم ،یبدم، حاال که قبولم کرد . 

 تونمیمن م یخوارا به گوشم فشردم: اگه ب لمیموبا

دنبالت امیب ... 

 یزد طونکیآورد: ش میلبها یاش، لبخند به رو خنده

؟یذاریتازه منتم سرم م ،یدستمو ناقص کرد  

بدنم را باال برد: اگه  یو حرفش گرما دمیخند زیر

نداشته  دنیخند یکه نا کردمیم یکار ،یبود شمیپ

یباش . 

 د،یچیهشدارها در سرم پ یارور داد، صدا مغزم

با خدمات  یدر خاطرم مجسم شد، او دوست شیهاحرف

. تمام یخشک و خال یخواست نه دوست یخاص م

 هی دیبا اوش،یلحنم سرد شد: س د،یشور و حالم خواب

االن بهت گوشزد کنم نیاز هم ویزیچ ... 



است:  میحرفها ینشان داد، منتظر ادامه  مکثش

 چیبدون ه خوام،یساده م یدوست هیمن  اوش،یس

و انتظارات  یبدون شب زنده دار ،یمسائل جانب

مثل  ار،یپاک. مثل پارسا، مثل شهر یدوست هی جا،یب

گهید یایلیخ ... 

را با زبان تر کردم: اگه منو بدون خدمات  میلبها

امشب  نیبمون. وگرنه هم ،یخوایم ژهیو

مونیدوست ... 

بود: رها تو  یعصب شیصدا د،یکالمم پر انیم

 یهارتا کلمه توهان؟ چ ؟یفکر کرد یدرمورد من چ

؟یکل شد یدانا یفکر کرد ،یدیشن نیماش   

تخت پاک  یرو یعرق کرده ام را با ملحفه  دستان

را از  لیبلندش باعث شد، موبا یکردم، صدا

حرکات  یفاصله بدهم: رها، من از رو میگوشها

 یچ فهممیفهمم چند مرده حالجه، م یطرف مقابلم م

بدم کدوم  صیختونم تش ینگاه م هیتو چنتش داره. با 



 یدختر انه... من اگه ب یکیو کدوم  هیابونیدختر خ

 ...بودم خودش نخ داده... خودش خواسته

دادم،  شنهادیداد: رها من اگه به تو پ رونیرا ب نفسش

تختو  یرو یرابطه و خلوتها یاز اول فاتحه 

دادم شنهادیخوندم... من به تو آگاهانه پ ... 

گرفته ام را تن آتش  ،یچون آب سرد شیحرفها

که یخنک کرد: من، فقط خواستم از االن بدون ... 

دونم  یکرد، آرام باشد گفت: م یم یکه سع یلحن با

قول  م،یبحثو کش بد نیاز ا شتریب خوادیخانومم. نم

 نکهیتختم حساب باز نکنم، مگه ا یتو برا یرو دمیم

 ...خودت

اوشیزدم: س شیناز صدا با ... 

شهیکرار نمت گهید زم،ی: باشه عزدیخند ... 

بالشت گذاشتم.  یسر خوردم و سرم را رو نییپا به

 دیکردم. شا ینم دایادامه پ یبرا یمن پرچانه، حرف

 ینفس ها یکه از پشت گوش یهم شرم داشتم از کس



 یکردم. منتظر ماندم تا او کالم یداغش را حس م

مسکن و  یداروها روقته،ی: خانومم، داوردیبه زبان ب

... فردا بهت نهک یداره اثر م خواب آورم کم کم

زکمیرعزیزنم... شبت بخ یزنگ م ... 

را بستم: شبت خوش چشمانم ... 

اوشمیخواست: س رمیشب بخ یبرا یادامه ا دلم ... 

   میپا یپاشنه  یرو د،یدر دهان پارسا خشک کالم

 یت و ناباوربه جز به یزی. در چشمانش چدمیچرخ

 اوشیاندکم با س یمن و فاصله  نینبود. نگاهش ب

خواست. من از  ی. دلم نگاه دلخورش را نمدیتاب یم

خالصانه  یبردم، محبت ها یبا پارسا لذت م یدوست

موردش  یب یاش را دوست داشتم. تنها از اصرارها

خواستم،  یبا پارسا را ساده م یکالفه بودم. من دوست

اریمثل شهر ،یشرط تبصره و چیبدون ه . 

چه خبره ؟ نجایخشم نشست: ا شیصدا در  

امد.  ینم رونیب ییصدا یشدول یباز و بسته م دهانم

 یپارسا را دوست نداشتم. صدا یخشم در صدا



چه  نجایکل اتاق را گرفت: تو به من بگو ا اوشیس

نجا؟یاومده ا یبه چه حق کهیزن نیخبره؟ ا   

برگشتم، در  اوشیگشاد شده به سمت س یچشمان با

نگاهش خنده بود و در کالمش زهر: حالم از 

خورهیبه هم م یعقده ا یدخترا . 

که به خاطر  ییگفت: دخترا یاز مکث بعد

کنن یرو ناقص م هیکمبودشون، بق . 

 یمقصودش من بودم؟ خنده  دم؟یشن یدرست م 

کننده  بیتخر یحرفها ایکردم  یچشمانش را باور م

 یبود؟ باور م یباز د؟یاش؟چشمکش را پارسا هم د

بود. با چشمکش  رینظ یب شیگریباز ست؟یکردم باز

فقط حرف است اما به دل  شیباور کردم حرفها

 ینم اوشیان جمله ها را از زبان س دنیگرفتم،دلم شن

دلم رامن لرزاند و کالمش قلبم  شیخواست. تن صدا

کرد یرا فشرده م . 

 میرفهاچرا ح دانمیاو. اما نم هیکردم؛ شب یهم باز من

ازرده خاطر شده  اوشیگرفت. از س یاز دلم نشات م



عقب   یبودم؟ چشمانم را باز و بسته کردم و قدم

 یرو سرت؟ عقده ا یرو گذاشت نجایبرداشتم: چته ا

همه به ساز تو برقصن خوادیکه دلت م ییتو . 

و با پارسا کم کردم: اما من  ادیام را از او ز فاصله

ازت  گمیکنم و م ینگاه متو چشمات  ستم،ین هیمثل بق

  .متنفرم

 گریکرد. د یهاج و واج ما را نظاره م پارسا

 یشد و برعکس نوع ینم دهیدر چشمانش د یدلخور

از من؟  تیزد. رضا یدر ان موج م تیرضا

از  تیرضا ایدوستش؟  یاز وفادار تیرضا

اوش؟یمن و س یلفظ یریدرگ   

 هیشب یزیچ شتر؛یبدم امد، از خودم ب اوشیس از

به خاطر  دیداد. شا یرا فشار م میذاب وجدان گلوع

 گریبار د اوشیکه به من دل بسته بود. س ییپارسا

که نگاه رهگذرها را به اتاق  یادیزد، فر ادیفر

 رمیگ یحالت تهوع م دنتی. با درونیکشاند: گمشو ب

 ...دختر هر



: بسه دیبلند پارسا کالم در دهانش ماس یصدا با

گهید ...  

که  یخودم جمع شدم. انقدر ناگهان در ادشیفر از

انگشتان دست  د،ی. دستش به دستم چسبدیپارسا فهم

گرفته بود. گرم بود، اما نه  اوشیکه س یراستم. نه ان

که هنوز  ییگرما اوش؛یدست س یبه شدت گرما

کردم یصورتم احساس م یرو . 

حرف  یامده بود، دنباله  یک دانمیکه نم یا هیهان

دست از  مسخره  دیخواینمپارسا رو گرفت: شما 

د؟یبردار تونیباز  

 یرفت: دست شکسته  اوشیطرف تخت س به

براتون عبرت نشده؟ اوشیس   

گرفته  یشد. با لحن دهیکش اوشیبه سمت س نگاهم

مسخره به روزمون  یشرطبند هیادامه داد: به خاطر 

به زحمت تونست تبسمو اروم کنه.  نی. افشدیگند زد

بدون من برگردن  و منصور مجبور شدن نیحس

رها خانوم تنها نمونن ؟یاصفهان که چ . 



انگشت به پارسا اشاره کرد: پارسا از صبح تا  با

بار  هیکرده،  نییحاال هزار بار پله ها رو باال پا

بار به خاطر  هیدارو، یبار برا هی ،یولوژیراد یبرا

 ...چه و چه و چه

ساعت  مین یگوشه شد به من: رها تو نبود چشمانش

 یکه باال ییتو فتاد؟یاز زبونت نم اوشیاسم س شیپ

 ییتو ،یشد هوشیب یسرش به خاطر شوک عصب

 ،یدیکش رونیسرم از دستت ب اوشیس دنید یکه برا

 پس چه مرگته؟

 ریخون به صورتم را حس کردم. سر به ز هجوم

 ای اوشیاز نگاه ثابت س دم؟یکش یانداختم، خجالت م

پارسا؟ یاز فداکار  

حق با  د،یمن به حرف اومد: ببخش زودتر از اوشیس

میکرد یرو ادهیز کمیشماست ما  . 

 ادهیز کمیحق به جانب بودنش خنده ام گرفت.  از

گذاشت؟ ما؟ و  هیو چرا از من هم ما ن؟یهم ؟یرو

لذت بخش بود؟ میما برا نیچرا ا  



بزنم: شرمنده ام  یخودم جرئت دادم تا من هم حرف به

میکردروزتون رو خراب  نکهیبه خاطر ا ... 

 یتک خنده ا هیفشرده شد، توسط پارسا. هان دستم

دینکن شیهند لمیف گهیکرد: خوب، د یمصلحت .  

سمت پارسا برگشت: پارسا،بچه ها مرخصن؟ به  

: پاک دیپشت گردنش کش یبا خنده دست پارسا

نداشت،  یفراموشم شده بود. رها که مشکل خاص

صهیترخ اوشمیس . 

کش کرد تا رفت و کم اوشیبه طرف س پارسا

 یقیعم ینفسها اوش،ی. در هم رفتن صورت سندیبنش

 هیداد. هان یبدنش را نشان م یدگیکوب د،یکش یکه م

 اوشی. ساوردیدر ب کیرا نزد نیجلوتر رفت تا ماش

از نفس افتاده  اوشیوزن س ریزد و پارسا ز یلنگ م

اخم  اشدم تا کمکش کنم ام کینزد یبود. چندبار

با کمک پارسا در  اوشیسپارسا مانعم شد.  ظیغل

عقب کنارش نشستم.  ینشست، من هم صندل نیماش

شاگرد  یاز سمت راننده خودش را به صندل هیهان



را به حرکت دراورد. پارسا رو  نیکشاند. پارسا ماش

رسونم، بعد رها یگفت: اول تو رو م هیبه هان ... 

گم شد: شب بهت  اوشیس ینجوا انیم هیهان یصدا

زنمیزنگ م ... 

 یبه پارسا نگاه کردم. تمام حواسش پ نهیا از

یبود: قرار بود تا فردا بهم فرصت بد یرانندگ . 

 ارم،ینشست: تا فردا طاقت نم میپا یرو دستش

 .خانومم

قلبم عوض شد: منتظرم تمیبه دلم نشست، ر خانومش  

از گرما به  یجکافه را به داخل هول دادم، مو در

شاپ و اهنگ  یکاف کیتار یسمتم هجوم اورد. فضا

 نیشد، ارامش را به من تلق یکه پخش م یمیمال

 یزیکرد.  چشم در کافه گرداندم و پارسا را پشت م

. تبسمم را حفظ کردم و به سمتش گام برداشتمدمید . 

 چیاحترامم بلندشد، به خودم قول داده بودم که ه به

سستم نکند. به خودم قول داده کدام از حرکاتش، 

بودم اتمام حجت کنم؛ اما باز هم چشمان منتظرش، 



را کمرنگ  میو پر محبتش،تمام تالشها قینگاه عم

: سالمدمیکرد، مردد شدم. به او رس ... 

: سالم عشقمدیکش رونیب میرا برا یصندل ... 

از صورت بشاشش گرفتم و نشستم: ممنون چشم . 

گاه نافذش در اوردم و ن ریرا ز میمشک یدستکشها

 رییتغ یبرا داد،یگذاشتم. نگاهش ازارم م زیم یرو

: چه خبرا؟دمیفضا پرس  

شماست شیاز صورتم نگرفت: خبرا پ نگاه ... 

به موقع جوان منو به دست مرا از ان تنگنا  حضور

د؟یدار لیم ینجات داد: چ  

تلخ یقهوه  هیگفتم:  یشگیعادت هم به . 

دو تا  نیکرد: لطف کن لیاما سفارشم را تکم پارسا

دیاریب یشکالت کیقهوه با ک . 

خبر داشت اما  یشکالت کیوافرم به ک یعالقه  از

چرا خودش را در ذهنم برجسته و  تیموقع نیدر ا



 قهیشد از تمام سل یم اداوریکرد؟ چرا  یپررنگ م

و درشتم اگاه است؟ زیر یها  

را به هم گره زدم تا از  زیم یسرگردانم رو دستان

استرسم کاسته شود: پارسا شدت ... 

دستان گره خورده ام نشست: جان دل  یرو دستش

 ...پارسا

بار با نفرت به جوانک نگاه دوختم و منتظر  نیا

و دور شود.  ندیبچ زیم یماندم تا سفارشها را رو

وقته  یلیباال اوردم: خ شینگاهم را تا چشمان زمرد

بذارم ونیحرفو باهات در م نیا خوامیکه م . 

زمیزد و مقابلم گرفت: بفرما عز کیدر ک یگالچن ...  

را با عذاب  کیرا از دستش گرفتم و ک چنگال

 رشانیجرعه از قهوه هم مس کیوجدانم قورت دادم،

  .را هموار کرد

دوختم: پارسا زیم یرا به شمع رو چشمانم ... 

 



دونم... چطور بگم یلکنت گرفته بودم: نم  ... 

راحت باش،  زمی: عززد هیتک یصندل یبه پشت پارسا

؟یهراسون نقدریچرا ا  

 مونیرا گرداندم: من از همون روز اول دوست فنجان

خط قرمز برات مشخص کردم یسر هی . 

اما من زمیعز ادمهیدستانش فشرده شد:  ریز دستم ... 

ناتمام بماند: مشکل  شیرا باال اوردم تا حرفها دستم

هیتو یاما نیمنم هم .  

زمان  یتا کم دمینوش گرید یام را جرعه ا قهوه

که  یدونیکنم: پارسا م رهیساختن جمله ام ذخ یبرا

یمدت نبود نیا یتو تنها دوست من تو ... 

که هراس داشت دوختم:  یرا به چشمان نگاهم

 هیما فقط  یکه از اولم بهت گفتم، دوست یدونیم

بدون  ،یسادست. بدون عشق و عاشق یدوست

 ...ازدواج



وارد  گریکدیدست جوان دست در  یو پسر دختر

 ،یکه تو درخواست ازدواج داد یشدند: اما از وقت

... یاورد ونیرو به م ییدایتو حرف ش یاز وقت

هم خودت رو یدیهم منو عذاب م یدار . 

به سمتم خم شد: رها، بهم فرصت بده تا  ناباور

 ...خودمو ثابت کنم، خودم، عشقم، عالقم

 یفهم ی: چرا نمدمیکش رونیدستش ب ریرا از ز دستم

... نه االن... نه ستمیاهل ازدواج ن گمیپارسا؟ من م

سن نیدر ا ... 

در به اسارت در اوردن دستانم  یبیعج ی عالقه

به هم  ایچه بود: رها ب یداشت، لرزش دستش برا

... ستین ی... باشه حرفیتونی... االن نممیوقت بد

 یصبر م یتو بخوا ی... دو سال..  هر چکسالی

 ...کنم

را چنگ زدم، به  یزیازاد کردم و رومرا  دستم

 مانیشد، نفسها کینزد مانیسمتش خم شدم. صورتها

در هم مخلوط شد: من بودن تو رو دوست دارم، 



سادمون ارزش  یدوست یبودنت برام ارامشه، برا

رو در  گهید یقائلم اما تو طاقت حضور پسرها

؟یکنارم دار  

 یچارگیتنها ب شیاما در صدا دیدر صورتش دو خشم

: تا االن تحمل کردمزدیموج م ... 

زدم: پارسا دو راه  هیتک میصندل دم،بهیکش عقب

ای... یعشقتو فراموش کن ای... یندار شتریب ... 

راه  ار،یرو ن یبعد یایاو مرا ساکت کرد:  نباریا

داشتنت خوش باشم الیرو نگو... بذار با خ گهید ... 

کنار چشمش را لمس کرد: بذار تالشم رو  دستش

نمبک ... 

کرد و من  یهم فشردم، قبول نم یرا رو میپلکها

خواستم. لب باز کردم اما  یرا نم شیجیتدر ینابود

فکر  نیبه ا ایپارسا با التماس گفت: رها ادامه نده، ب

... هوم؟یبه من عالقه مند شد ندهیدر ا دیکه شا میکن  

یدادم: خود دان رونیسرگردانم را ب نفس ... 



شنوم، چشمانم را با  یم میکیدر نزد ییپا یصدا

نمیب یم میرا روبه رو یکنم و عل یهراس باز م . 

شود، فاطمه  یراه متوقف م ی انهیم یعل ی لقمه

پر  ییبا صدا یدوزد. مان یناباور به من چشم م

زند: مامان یم میبغض صدا ... 

 ینم، تا نگاه اشکک یرا به سفره سنجاق م چشمانم

سوزد، اما او  یپسرکم م ینرمم نکند. دلم برا یمان

 یلقمه اش را رو ی. مانستیمن آگاه ن یاز ناگفته ها

برم پارک خوامیمنم م یکند: مامان یسفره پرت م . 

 ؟ییایکوبد: مگه دست خودته ن یبه شانه ام م فاطمه

متیبر یدست بسته هم شده م .  

امینم بتو یزنم: گفتم که نم یم لب . 

 یچ یواریچهار د نیکند: دخترم ا یمداخله م خاله

؟یکرد یداره که خودتو زندان   

 یم متیشود، خاله با مال یتار م دگانمیمقابل د سفره

 یریهم سن و سال تو گوشه گ یدختر ی: برادیگو



با مردم معاشرت  دی... بای... تو جوونستیخوب ن

یداشته باش ... 

خبر  میوزم، او از دردهاد یم یملتمسم را به ب نگاه

 نیدر ب یداند که از بد شدن حال مان یدارد. او م

نفرت  زشانیترحم انگ یترسم، از نگاه ها یمردم م

 یاز اعضا یکیبا  نکهیداند از ا یدارم.  او م

داند  یخانواده ام رو به رو شوم هراس دارم. او م

خانه  نیاست اما ا رفتهگ ایدن کی یکه دلم به اندازه 

گرگ  دنیداند از د یسرپناهم است. او م نیتر امن

مردنما متنفرم یها .  

 یرا رو نکشیع ند،ینش یهم م یرو شیها پلک

 یهوا نیکند: دخترم حق داره، تو ا یجابجا م شینیب

پارک ادیبچه سختشه ب هیسرد با  .  

: من ردیگ یخودش م یبرا یحوصله لقمه ا با

ستمیخودمم چندان با پارک رفتن موافق ن ... 



 دیبا ن،یکند: شما هم عصر مسافر ینگاه م یعل به

 م،یخریگوشت م کمی... به نظرم دیاستراحت کن کمی

میکن یخونه کباب م اطیح نیتو هم . 

 یگرداند و سر یم یمن و مان نینگاهش را ب یعل

ندارم یدهد: من حرف یتکان م ... 

چشم ها به من دوخته شده  یهمه  رم،یگ یم آرام

مطمئن و  یب ی، خاله کنجکاو، باست، فاطمه دودل

یعل ... 

 یکنم، نگاه دایپ توانمینم یحالت چیه ینگاه عل یبرا

شوم،  یکه مخصوص خودش است و بس. معذب م

 یدهم و تبسم یرا در شال هول م میاراده، موها یب

زنمیکمرنگ م . 

 یچاره ا نکهیکند: مثل ا یبحث را تمام م فاطمه

قبوله ست،ین . 

کنار  رد،یگ یفاطمه درد م ونشگیدر اثر و میپهلو

 یرها که به خاطر تو یریزند: بم یگوشم پچ م

ختیبرنامه مون به هم ر دهیورپر . 



درد  نباری. استیلبخندم دندان نما و واقع نباریا

جلفتو ببرن ی: مرده شور لبخنداچدیپ یم یشتریب . 

 یم شیدر عدس یشود، فاطمه قاشق یم انیام ع خنده

کند: خنده هم داره؛  یجوا مزند و باز کنار گوشم ن

به حس و حالمون یگند زد ... 

دهم یگذارم و با خنده ام قورت م یدر دهانم م نان . 

دهم. چشمانش در  یم رونیحبس شده ام را ب نفس

کند.  یم ریدرخشد و هراس به دلم سراز یم یکیتار

کند: شما  یحالم کمک نمتبسمش به خوب شدن  یحت

د؟یخواب شد یهم مثل من ب  

 یاز ب ریبه غ یزیاست، چه چ یهیسؤالش بد جواب

 لیکشانده است؟ دل نجایموقع شب مرا به ا نیا یخواب

 دم،یکه د یدانم، کابوس یخودم را م یخواب یب

. اما دمیکه د یعصبان یچهره  دم،یکه شن ییصداها

او  ند؟یب یوس ماو هم کاب ست؟یاو چ یخواب یب لیدل

 ییترسد؟ او هم در خواب صدا یم دنیهم از خواب

شنود؟ یخودش م یصدا هیشب   



رسوخ  میخوابم سرما در مغز استخوانها یاداوری با

شود.  یتر م کیبه هم نزد میپتو یکند، لبه ها یم

فرو  شیشلوار اسپرت خانگ بیدستانش را در ج

 یم ییبرده و نگاه به من دوخته است. من دلم تنها

  .خواهد نه حضور او را

 یخودم را جمع م د،یآ یبه طرف حوض م شیقدمها

نسبت به  یادیز یو با فاصله  ندیب یکنم. ترسم را م

افتد؛  ی. دستانم به لرزه مندینش یمن لب حوض م

او در  یهم جنس ها یکیاز نزد یخوب یمن خاطره 

 یرا به هم مالش م شیشب ندارم. دستها یکیتار

د؟یخوا یت نمدهد: هم صحب   

 یداشتن سنگ صبور است. اما ب میخواهم، ارزو یم

 ی. کاش بستین میبرا یسنگ صبور خوب یشک عل

ادامه  ی... به ذهنم اجازه ایاالن در کنارم بود،  یب

دهم. چشمانم را به  یرا نم شیدادن به خواسته ها

ستمین یدوزم: هم صحبت خوب یم کیطرح موزائ . 



به  ستیتابد: بهتر ن یمرخ صورتم  میدر ن نگاهش

با غصه  گرانویکردن، د هیتنها موندن و گر یجا

د؟یکن کیهاتون شر  

شود،  یم دهینا خودآگاه به سمت صورتم کش دستم

صورتم  یسیشود. خ یچشمانش با دستم همراه م

مدتم. شک ندارم باز  یطوالن ی هیبرا گر ستیگواه

او رسوا  شیهم چشمانم متورم شده اند و من را پ

شود و  یم دهیچشمانم کش ریده اند. انگشتانم زکر

ملعبه  اشالم ر ی شهینگاه او همچنان همراه است. ر

 هیدهم تا لرزشش مشخص نشود:  یدستم قرار م ی

. دیبه دوش کش ییبه تنها دیاز غصه ها رو با یسر

که  یگلو هستن. بغض یبغض تو هیکه شب ییاونا

 یتونیمنه  شیفرو بد یتونیاونقدر بزرگه که نه م

یاریب رونشیب ... 

ا ت یصبر کن دیشود: با یانگشتانم فشرده م انیم پتو

اما  دهیذره ذره تو رو خفه کنه. درد داره، ازارت م

یمقابله باهاش ندار یبرا یراه چیه ... 



 یکند، اما قصد هم اغوش یاش معذبم م رهیخ نگاه

چشم دوخته  کیچشمانم را ندارم. مصمم به موزائ

؟یچ دیشنوم: پس ام یرا م شیام. صدا  

 هیامثال من،  یبرا دی: امزمیخ یبر م میجا از

محاله یارزو ... 

 یم میشود، نگاهش همراه یم دهیبه جلو کش میها قدم

قدم  یرا به رو شیشوم و هنوز چشمها یکند. دور م

که  ییکنم و با هم او ی. در را باز منمیب یم میها

م و شو یاست. وارد اتاقم م رهیهمچنان به من خ

گذارم. شال را بر  ینگاهش را پشت در جا م

 یخوب ی بطه. هنوز نتوانسته ام با حجاب رادارمیم

 میموها م،یبرقرار کنم. هنوز برخالف تمام تالشها

 ینفس ها ی. صداندیا یم رونیسرکشانه از شال ب

دراز  یو فاطمه همچنان منظم است. کنار مان یمان

وزم. اگر به د یم یبخار یکشم. نگاه به شعله  یم

در دلم انداخته، نبود تا کنون  یب یکه ب یخاطر ترس

کردم و  یخودم را راحت م همکرده بودم.  یخودکش

 یگفت م یم یب یکه ب یرا... اما از عذاب یهم مان



شد.  یگفت شرمم م یم یب یکه ب ییاز خدا دم،یترس

شناختم یرا هم نم ییخدا یب یتا قبل از شناختن ب . 

رقصند، اگر  یچشمانم م ینگ جلور یاب یها شعله

به من وعده داده، نبود؛  یب یکه ب یشیو اسا دیان ام

بود ییرها یبرا یکربن راه خوب دیگاز مونواکس . 

را  یکم درد و ارام، هم خودم و هم مان زنم،یم پلک

مرگ  نیکردم. بارها و بارها ا یبه مرگ دعوت م

 یم کرده بودم اما ترسم مانعم میچشمانم ترس شیرا پ

معصوم  یشد، چهره  یمانعم م یمان یشد، نفس ها

 یمنصرفم کرده بود. شعله ها وسوسه ام م یمان

دهم تا باز هم  یهم فشار م یکنند، چشمانم را به رو

قاتل خاموش ذهنم را با خود همراه نکند نیا ... 

بد، مرا به باز تا یچشمانم م یکه رو یمیمستق نور

را بر  میکند.  لجوجانه پتو یکردنم چشمانم مجبور م

بندم. به  یکشم و باز هم چشم م یسرم م یرو

 یپتو را کنار م یمان یخال یجا یاداوریناگهان با 



شوم؛ به اطرافم نگاه  یم رهیخ شیخال یزنم. به جا

؟یابم: مانی یجا نم چیرا ه یکنم و مان یم  

 ؟یکشم: مان یسرک م ییشوشوم و به دست یم بلند

؟ییکجا   

شوم و  یگردد، از اتاقم خارج م یدلم پاره م بند

ی... مانیروم: مان یم اطیپابرهنه به ح ... 

 یرا ندارم، چشمانم همه جا م میکنترل صدا گرید

. به قلب نا ارامم نمیب ینم یاز مان یگردد و اثر

یزنم: مان یم شیزنم و صدا یچنگ م ... 

: رها دیا یم رونیب یب یز اتاق بشتابزده ا فاطمه

شده؟ یچ  

اتاقشان پا  یبه سو دواریباشد، ام یب یب شیپ دیشا

 دگانیکشم، مقابل د یکنم. در اتاق سرک م یتند م

 یو خاله چشم در اتاق م یب یب یزده  رتیح

ستیگردانم، ن . 

تابد، به  یمقابل چشمانم م ایزند؛ دن ینبضم نم گرید

یانشوم: م یاوار م نیزم یرو ... 



زند اما  یدهد، حرف م یشانه ام را مالش م یکس

 شهیهم ی.  مانزندیبوق ممتد م میشنوم. گوشها ینم

 یظهر م کیتا نزد یشد. مان یم داریبعد از من ب

از غفلت من سوء استفاده کرده و  دی. شادیخواب

 ادیدر را قفل کردم؟ به  شبیرفته باشد؟ د رونیب

ستیخال یلمغزم خاگرفته ام؟  یاورم. فراموش ینم . 

کوچه ها را  دیکنم. با شیدایپ دیبا زم،یخیبر م میجا از

حالش بد شده باشد؟  فاطمه  یبگردم. اگر گوشه ا

از  چیکنند اما ه یدهد و لبانش حرکت م یتکانم م

کنم. او را به  دایرا پ میمان دیشنوم. با یکلماتش نم

است؛  ستادهیمقابل در ا یب یزنم، ب یکنار م

 یمحکم یلیبه س راکنارش بزنم اما م مخواهیم

کند یمهمان م .  

شوند.  یشنوا م میشوند، گوشها یپر اب م چشمانم

: دختر اروم باش. ردیگ یمرا در اغوش م یب یب

 یرفتن عدس یشده بود، با عل داریصبح زود ب یمان

بشه داشونی. االناست که پرنیبگ . 



 

ست . راابمیرا ب قتیکنم تا حق یچشمانش نگاه م در

بافد.  یوقت دروغ به هم نم چیه یب ی. بدیگو یم

سرم را به شانه  ند،ینش یم یب یدستانم پشت کمر ب

... یب یشود: ب یدهم. هق هقم بلند م یاش فشار م

رفته باشه... اگه  رونیب یمان دمی... ترس دمیترس

بشه  شیزیچ یمان یب یمردم... ب یرفته بود من م

دم یمن جون م ... 

نشاند، هنوز نفسم باال  یم نیزم یمرا رو یب یب

لرزم. هنوز خودم را به جلو و  ی. هنوز مدیا ینم

اش را از  رزهیانگشتر ف یب یدهم. ب یعقب تکان م

بشور، بنداز  نویا ایکشد: فاطه ب یم رونیانگشتش ب

. بچم زهرش پر شدهاریتو اب قند وب ... 

شوم و خودم را  یم د؛بلندیا یبسته شدن در م یصدا

زنم تا کم  یم هیرسانم. به چهار چوب تک یم به در

با  نمیب یرا م یرا جبران کند.  عل میپاها یتوان

 یو نفسم را م دیا یم نییدر دست،چشمانم.پا یظرف



گردم،  یم یبه دنبال نشانه ا ی. در صورت ماننمیب

اما به جز  یبداحوالاز  ،یشانیاز پر ،یاز بد خلق

نمیب ینم یزیلبخند بزرگش چ . 

 یدر دستش  نگاه م یو نانها یا لبخند به مانب یعل

 ی. لحظه استدیا یم دنمیاورد و با د یکند، سر باال م

 کیکند، بعد منزل چشمانش موزائ ینگاهم م رهیخ

 یسرم م یرو یشود. چادر یم اطیکف ح یها

: داداش چدیپ یفاطمه در گوشم م یو نجوا ندینش

 ای یب یب یبدبختم هنگ کرد، شک داره اومده خونه 

خوشگلن نقدریا اشیکه حور یبهشت ... 

 ،یاریدهد: تو که اصال به رو خودت نم یم ادامه

چه قرمز شده امیداداش ماخوذ به ح نیبب ... 

شانه نزده ام به  یکنم؛ موها یم میبه تاپ بند ینگاه

سرم زار  یرو یب یاند و چادر ب دهیفرق سرم چسب

ست؟یحور هیشب میزند. کجا یم   

به دستم  یکنم؛ فاطمه مانتو شال یمرا جمع  چادرم

یرو بپوش راحت تر نایدهد: ا یم ... 



تو اتاقم  رمیم خوادیدوزم: نم یلباسها چشم م به

کنم یعوض م .  

دهد: نترس لباسا  یبه سمت اشپزخانه هول م مرا

پاش علف سبز نشده ری. برو تا داداشم ززهیتم . 

 شیپوشم و دکمه ها یم میتاپ مشک یرا به رو مانتو

سرم  یرو شهیبندم،شال را مثل هم یرا با عجله م

 یکشم. ب یجلو م یبعد اندک یگذارم و لحظه ا یم

دهد: سفره رو بنداز تا نون  یسفره را به دستم م یب

نکرده خی یو عدس . 

 یوسط سفره قرار م یشود، نان بربر یپهن م سفره

 یبرا یمقابل ما. لقمه ا یعدس یو بشقاب ها ردیگ

یشد داریگل پسرم امروز زود ب: رمیگ یم یمان ... 

نون  میرفت ی: اوهوم با علدیربا یرا از دستم م لقمه

میدیخر ... 

میدیخر نامیکند : از ا یاشاره م یعدس به . 



و پسوند گفته  شوندیبدون پ م،ینام عل ریهنوز درگ من

ستینام خوش اهنگ بیاست و عج .  

 یزند: تازه عل یم میپا یدستان کوچکش به رو با

داده ما رو ببره پارکقول  ... 

نگاه  یاورم که همه  یبا شدت سرم را باال م چنان

: دیگو یگردد. فاطمه با ذوق م یها به سمتم بر م

چسبه یپارک م هیقبل رفتنمون  ه،یعال . 

زنم: بهتون خوش بگذره ما  یمن ساز مخالف م اما

میاینم . 

حرکت  یکنم: فاطمه، چه ساعت یم یرا کف بشقاب

د؟یکن یم  

 میفتیراه م 2کشد: ساعت  یقاشق ها را اب م فاطمه

میرس یتا اخر شب قم م . 

 یدهم، در پاسخ به ب یرا به دست فاطمه م بشقاب

: جانممیگو یم زند،یم میکه صدا یب ... 



شود: مادر برو لباساتو بپوش  یم کترینزد شیصدا

نیرمرغ بخ دیبر یبا عل  . 

کنم: مگه  یم یاسکاچ خال یرا رو ییظرفشو عیما

له؟یمغازه اصغر اقا جمعه ها تعط  

دختر، حواست کجاست؟  یشنوم: ا یرا م غرغرش

 مگه بهت نگفتم با زن و بچه هاش رفتن کربال؟

گردم:  یو به سمتش بر م رمیگ یاب م ریرا ز دستم

تره نییدو تا کوچه پا میمرغ فروش هی ... 

امار  یدهد: پدر صلوات یم شیشانیبه پ یچروک

؟یدیمحله خودمو بهم م  یمغازه ها  

 یم شیابروها نیب یتصنع یخندم، اخم یم زیر

یشگینشاند: برو همون فروشگاه هم . 

به خاطر  یب یکنم: ب یخشک م میرا با مانتو دستم

م؟یهمه راه بر نیمرغ ا هی   

 قهیکند: دختر دو دق یم یخال ینیها را در س برنج

ریبه دهن بگزبون  . 



کنم.  یخندد،با ضربه ارنجم ساکتش م یبلند م فاطمه

 یدوزم. لبخندش را خرجم م یچشم م یب یبه ب

برات نوشتم با  ستیل هیهست،  نیکند:حاال که ماش

دیفروشگاه بخر دیو فاطمه بر یعل . 

کنم: چشم یرا کج م سرم . 

بال مادر ی: چشمت بدیگو یم یلب ماشاالله ریز . 

**** 

اندازم: فاطمه، دو تا روغن  یم ینگاه ستیل به

هم بردار یسرخ کردن . 

کنم و به  یرا در دستم جابجا م مویابل یها شهیش

تابد.   یقفسه ها م نیروم. نگاهش ب یم یطرف عل

 یفاطمه گوش م یدر هم است و به حرفها شیاخمها

کنم  یم یکنند. سع یسکوت م دنمیدهد. با رس

خواهر و  یالمه مک یرا نوع شانیدر گوش یحرفها

 یها را در چرخ م شهی. شرمیدر نظر بگ یبرادر

کنم:  یسالن اشاره م گریگذارم و به سمت د

داره یاونطرف مرغ و ماه . 



 یکند. ب یم تیاشاره ام هدا ریرا به همان مس چرخ

بودنش در حرکاتش مشهود  یو عصب یحوصلگ

نشسته بودم تا به  نیبا او در ماش یاست. از زمان

 شیاهش را از من گرفته است، گره ابروهااالن، نگ

 یبه من، کورتر م گرانیدر هم است و با نگاه د

 یم داردیرا بر م پسهایکه چ یشود.  به فاطمه ا

کار؟ یچ یخوایم پسیهمه چ نی:  امیگو   

بعد از ناهار  یشود: هم برا یتا بناگوش باز م ششین

نیخوام. هم تو ماش یم . 

 یگذارد. عل یرخ مو در چ داردیلواشک بر م چند

دل  ز؛یهله هوله تو شکمت نر نقدریزند: ا یتشر م

یشیدرد م ... 

شود، چشمانم به  ی.قلبم فشرده مستدیا یم میپاها

کند،  یلوس م یعل یکه خود را برا یفاطمه ا یرو

کش امدن  یلبخندش، رو یشود. رو یمتوقف م

فاطمه را  یکه روسر یدست عل یرو ،یعل یلبها

کشد یم نییپا . 



را چشم  نشانیب تیمیتا صم رمیگ یاز انها م نگاه

 رمیگ یکنم و از انها سبقت م یزخم نزنم. قدم تند م

برادرم تنگ نشود. آنها را  یدلم برا دنشانیتا با د

گذارم تا چشمان غم گرفته ام را  یم یپشت سرم جا

. قبل از آمدنشان، دو مرغ و دو بسته گوشت نندینب

. فاطمه دارمیبر م قزل اال یچرخ کرده، سه ماه

کجا  هویاندازد: تو  یبه دستان پر شده ام م ینگاه

زد؟ بتیغ  

دهم و  یرا فرو م میجا خوش کرده در گلو بغض

 دیظهره، با کیزنم: نزد یکم رنگ م یتبسم

میبرگرد . 

: باز بچه مثبت ردیگ یفاطمه مرغ ها را از دستم م 

یخاله  شد . 

اند غم تو یدوزم، چطور م ینگاه به چشمانش م 

شاد باشد؟ نگاهم تا  نقدریرا فراموش کند و ا شیها

 یاگر من هم خانواده ا دیشا ابد،ی یامتداد م یعل

فاطمه داشتم یخانواده  هیشب ... 



م؟یبخر دیبا یچ گهیپرسد: د یم فاطمه  

گذرانم: همه  یرا از نظر م ستیبه دهان ل انگشت

میدیشو خر . 

بر  گریبه صندوق فاطمه چند پفک د دنیرس تا

شوم. فقط  یم دهیهدف به دنبالشان کش یب دارد،یم

مقابل  یفروشگاه شلوغ بروم. عل نیاز ا خواهدیدلم م

غلتک  یاز رو یکی یکی. اجناس ستدیا یصندوق م

گوشم را پر  بیب بیب یو صدا دیا یبه سمتمان م

 اسدست صندوق دار و اجن یکند، چشمانم رو یم

کارت  یلشوند؟ ع یچرا تمام نم زند،یدو دو م

دهد. به سمت فاطمه  یعابرش را به صندوق دار م

 ادیبه  یفروش ریلوازم تحر دنیگردم، با د یبر م

امیمن االن م دیافتم: شما جلوتر بر یم یمان ... 

میکن ی: صبر مدیگو یاز پشت سر م یعل . 

 گریاش عادت کرده ام، د رانهیغافلگ یحضورها به

اهرش خو یکه برا یاز حضورش ترس ندارم. مرد

که از نگاه به زنان  یکند، مرد یبرادرانه خرج م



 یکند، ترس ندارد. فقط علت نگاه ها یم یخوددار

 خواهمینم دیشا ایفهمم  یبه خودم را نم شیچشم ریز

 مثلمن ممنوعه است،  یبرا یکنم، عل رشیتفس

دهم  ی. فاطمه را به جلو هول مشیهمجنس ها گرید

منم  د،یشما برروم: نه  یو خودم به طرف مغازه م

رسونم یخودمو م . 

 یزیکودک، کتاب داستان و رنگ ام یکتابها انیم از

. پسرم به ورق زدن کتابها عالقه دارد، از دارمیبر م

برد. قدم داخل مغازه  یرنگ کردن الگوها لذت م

رو نایا شهیگذارم: اقا م یم ... 

زدن اسباب  دیمغازه در حال د یکه در گوشه  یمرد

شود.  ی. زبانم الل مگرددیسمتم بر مبه  هاست،یباز

افتند یکتابها از دستم م . 

شود.  یمنجمد م میدر رگها زد،خونیر یفرو م دلم

کلفتش ترس در تار و پود  یکج شدن لبها دنیبا د

در صورتم کاوش  اهشی. چشمان سندینش یوجودم م

اخم دارد یجا شیبروهاا نیکنند. هنوز ب یم .  



لرزانم به  یفرار کنم، اما پاها دیدور شوم، با دیبا

اند. او هم شوکه شده است، وگرنه  دهیچسب نیزم

شد. عروسک  یما با چند قدمش پر م نیب یفاصله 

 یم میشود صدا یدستش فشرده م انیسبز پوش م

 ...زند: رها

حرص دارد، خشم دارد:  ست،یارام ن شیصدا

م؟؟؟یدر دنبالت گشتچق یدونیم  

 یم میفرمان مغزم را به پاها یعصب ینورون ها 

کنم، ده قدم از او  یرا رصد م نمانیرساند. مسافت ب

قفسه  انیام و او م ستادهیفاصله دارم. من کنار در ا

 .ها

گردد، همزمان با  یمن و او م نیفروشنده ب چشم

 گریکدیبا  میدوم. پاها یحرکتش، م نیکوچکتر

 میمشاجره اش با فروشنده برا یرند. صدامسابقه دا

وقت گرفته  میاست. فروشنده نا خواسته برا ندیخوشا

 یدر گوشم م شیپاها یصدا هیاست. بعد از چند ثان

شوند،  یم دهیکوب نیزم یرو می. کف پاهاچدیپ



دوم.  یکند،اما همچنان م یم تیرا اذ میپاها میکفشها

... بهت سایهمه جا را گرفته است: رها... وا شیصدا

سایوا گمیم . 

است و  زانیدستم آو یرو فمیک ند،یا یباال نم مینفسها

 ی. با سرستمیا یکند، اما نم یبه اطراف پرواز م

 کلیدوم. ه یجستجوگر م یباالگرفته، با چشمان

پارک شده  یها نیماش انیم یرا از فاصله  فمیظر

کنم.  یم رهیخودم وقت ذخ یو برا دهمیعبور م

در  یا لهشود، زلز یم کتریکه نزد شیپاها یصدا

خود به خود  میاندازد. سرعت پاها یبدنم به راه م

کند.  یگوشم را کر م مینفسها یرود، صدا یباالتر م

شوم.  یخوشحال م یرنگ عل دیسف نیماش دنیبا د

و  فیبه ک تیافتد، بدون اهم یم نیزم یرو فمیک

روم یم نیداخلش، به طرف ماش لیوسا .  

شود:  یبلند م میاندازم، صدا یم نیاشرا در م خودم

فتیراه ب . 



 نیماش کیاو را نزد رد،یگ یرنگ تعجب م نگاهش

کنم: تو رو  یو التماس م رمیگیرا م نشی. آستنمیب یم

 ...خدا برو

 غیگردد، ج یشود، در عقب باز م یروشن م نیماش

شود. به دنبال  یاز جا کنده م نیزنم و ماش یم

 یهر لحظه دورتر م دود و ما از او یم نیماش

به خشم  یجرئت ندارم برگردم و چهره  ی. حتمیشو

بندم.  یشوم و در را م ی. خم منمینشسته اش را بب

در  یپ یاست، سرفه ها امدهین شیهنوز نفسم سرجا

 زندیاست. قلبم مثل قلب گنجشک م دهیامانم را بر یپ

 یبگ شهیکشد: رها... م یم ادیبر سرم فر یو عل

؟یکرد یفرار م کهین مرتچرا از دست او  

دهم تا  یدهم و اجازه م یم هیتک شهیرا به ش سرم

روحم را  یعل یعصب ینفسم منظم شود. صدا

دهد: با تو ام رها یخراش م ... 

جمع  گرید ستم،یشما ن گرید ستم،یرها خانوم ن گرید

مفرد شده ام. فاطمه دست  یاتفاق دارید کی. با ستمین



 ینیب یاش، مگه نمآروم ب ی: علردیگ یرا م یعل

 حالش بده؟؟؟

 یتوقف م ابانیشود، کنار خ ینم الیخ یب یعل اما

صورتش از فرط  گردد،یکند. به طرفم بر م

؟یگ ینم یزیقرمز شده است: چرا چ تیعصبان  

 هیگرفته است:  میشوم، صدا یخودم جمع م در

دید یمنو م دیکه نبا هیمیقد یآشنا . 

جستجوگر.  صورتم ثابت است، نافذ و یرو نگاهش

 یگریجوابم قانعش نکرده است و به دنبال سوال د

د؟ید یم دیگردد: چرا نبا یم  

که به شما مربوط  یکار ی: تومیگو یو گزنده م تلخ

دیدخالت نکن ستین . 

با خشم به  روند،یدر هم فرو م شتریب شیها اخم

را به حرکت در  نیو ماش گرددیسمت فرمان بر م

 یگیم ایشود:  یم رهیخ به چشمانم نهیآورد، از آ یم

پرسم یو از خودش م گردمیاالن بر م نیهم ای ... 



کند،  یاش را فراموش م فهیدور زدنش قلبم وظ با

گردد. هر  یم شانیها و راننده ها نیماش نینگاهم ب

 نهیشود. از آ یم شتریترسم ب میشو یم کتریچه نزد

دستم را  دهیکند. ترس یفقط حرکات مرا رصد م

گذارم،  یدنده ، م یشده به رودست قفل  یرو

 یسوزاند. نگاهش رو یالتهاب دستش، پوستم را م

کشد.  یدستش را عقب م کبارهیماند و به  یدستانم م

 یگونه ام راه باز م یاشک از چشمم تا رو یقطره ا

من پر از کثافته، با هم زدنش فقط  یکند: گذشته 

شهیبدش بلند م یبو ...  

 دینکن یزم: کاردو یرخ قرمزش چشم م مین به

مجبور بشم از تنها سرپناهم دل بکنم و دوباره آواره 

 ...بشم

یزند: عل یم شیآرام صدا فاطمه ... 

لب  ریکوبد و ز یفرمان م یبه رو یمشت یعل

دهم  یم هیتک یصندل یکند. به پشت یزمزمه م یحرف

بندم. عروسک دستش بود،  یو چشمانم را م



رنگ.  سبز یروشن و لباس یبا موها یعروسک

خواست؟ دختر داشت؟ یدخترش م یبرا   

قرار بود مادر  یدهم. من روز یم رونیرا ب نفسم

 حیرا به او ترج اوشیفرزندش شوم، چه شد؟چرا س

 دادم؟

کنم.  یرا باز م میپلکها ن،یبا توقف ماش همزمان

کشم، شالم را  یچشمانم مرطوبم م ریانگشتم را ز

شوم.  یم ادهیپ نیکنم و در سکوت از ماش یمرتب م

 یکنم. باز هم افسوس م یرا احساس م فمیکمبود ک

جمع  المیکه از دست دادم. خ یفیخورم به خاطر ک

. ستین میدگاز مکان زن یاثر چیه فمیاست که در ک

. تنها لمیاست و نه موبا فیدر ک مینه کارت شناس

خانه ام در  دیوچک و کلپول ک فیک کیرژ و  کی

شود: رها  یکرد. فاطمه همراهم م یم ینیسنگ فیک

  حالت بهتر شد؟

 یزنگ م یو دستم را رو میگو یم یارام ی بله

و لحظه  دیا یم یعل نیماش ریدزدگ یگذارم. صدا



شود و  ی. در باز مفتدیدر م یاش رو هیبعد سا یا

ی: سالم ماماننمیب یدر م انیرا م میاندام مان ... 

 نیتسک میشود، دردها یفراموش م میغم ها دنشید با

: سالم پسرکمابدی یم .  

 تیرا رعا یکند، رسم مهماندار یرا کامل باز م در

دییکنم: بفرما یم ... 

شود، دستم را پشت  یوارد م یعل ستم،یا یم کنار

کنم.  یم تشیگذارم و به داخل هدا یکمر فاطمه م

ا به دور دستم ر ،یهنگام رد شدن از کنار مان

فشارمش.  یاندازم و به خودم م یگردنش م

خنده  نیا یرا برا میایخندد و تمام دن یسرخوش م

را که از وجودش  یدهم. سوالش هم حال خوب یم

؟یدیکتاب نخر یکند: مامان یام، خراب نم تهگرف  

دهم: فردا  یانگشت کوچکم گردنش را قلقلک م با

خرم یبرات م . 

 ریحص هی اطیکشد: تو ح یخنده خودش را کنار م با

ینقدریا ... 



را نشان  ریحص یدستان از هم باز شده اش بزرگ با

... منم کمک کردممیدهد: پهن کرد یم ... 

فاصله گرفتن از در و رفتن به طرف باغچه به  با

کنار منقل  یب یدهم. ب یم انیخلوت دونفره ام پا

کند.  ینشسته است و با انبر زغال ها را جابجا م

 یو خاله م یب یدهم که پاسخش را از ب یسالم م

گردم و انها را  یم یشنوم. به دنبال فاطمه و عل

کند  یم کهمرغ را تکه ت ی. علابمی یکنار حوض م

به صورتم  یب ی. بدیشو یها را م یو فاطمه سبز

ده؟یشود: مادر چرا رنگ و روت پر یم رهیخ   

کند و باز هم مشغول  یبه من م ینگاه مین یعل

شود یردن مرغ مک یسالخ . 

سر درد شدم کمیکشم:  یم میشانیپ یرو یدست .  

و  یب یشک ب یشنوم، ب یرا م یپوزخند عل یصدا

 یب ینگرند. کنار ب یاند که به او م دهیخاله هم شن

 ی. به صداشمیاند یم یو به پوزخند عل نمینش یم

که از دست رفت یبلندش، به احترام .  



: رمیگ یروخته مچشم از زغال براف یب یب یصدا با

 ...بله

که در دست فاطمه است  یبزرگ یبه کاسه  یب یب

 یکند: زحمت مزه دار کردن مرغو م یاشاره م

؟یکش   

که مزه  ییدهد: کبابا یم حیتوض گرانید یبرا

دست نداره ده،رویم . 

 یگریشود. پوزخند د یم دهیکش یبه سمت عل چشمم

ار ب نیکه ا میگو یو شکر م نمیب یم یلبان عل یرو

 یخواهم بلند شوم که ب ی. مدیبه گوش نرس شیصدا

نجایاوردم ا لوی: مادر همه وسادیگو یم یب . 

شون؟یاریکند: فاطمه م یاشاره م وانیا یرو به  

 یدست به کار م ردیگ یکه مقابلم قرار م لیوسا

که از گذشته با خودم همراه  ستیشوم. تنها کار

فکر  یشاویزنم و به س یبه مرغ م هیاورده ام. ادو

داد. نمک  ادمیکنم که مزه دار کردن جوجه را  یم

کنم  یپرقدرتش فکر م یزنم و به دستها یوفلفل م



. ماست و زعفران دیکش یم خیکه مرغ ها را به س

که با دستش به  ییجوجه ها ادیزنم و به  یبه مرغ م

را  ازهایشوم. پ یو منزجر م فتمیداد م یخوردم م

 یتند یرا به بهانه  میکنم و اشکها یدرشت خرد م

گذارم یازاد م ازیپ . 

روم تا دستم را  یشوم و کنار حوض م یم بلند

جوجه درست  یزند: نحوه  یطعنه م ی. علمیبشو

فاش بشه؟ دیکه نبا ییکردنتم جزء رازها  

برم  یبندم،هر دو دستم را در کاسه فرو م یرا م اب

داد  ادیمن بهم  یزنم: گذشته  یو به مرغ ها چنگ م

 یکنجکاو شونیزندگ یقضاوت نکنم. تو رانوگید

 دیبوده که با شونیتو زندگ یزیچ هی دینکنم... شا

 ...پنهان بمونه

باشه، روزگار  ادتونیزنم:  یدر چشمش لب م رهیخ

 هیشما هم  دی. اون موقع شازنهینامرده، رودست م

مشتاق نبش  گرانیو د دیداشته باش یپنهان یگذشته 

 ...قبر کردن



را به  شیبرم و سرد یحوض فرو م انیرا م دستم

را فرو نشانم، تا  ینگاه عل یخرم تا گرما یجان م

زندیبزنند و فرو نر خیدر چشمم  میاشکها . 

شود و  یم دهیکش خیبه س یها توسط عل جوجه

 یاست. جوجه ها رو انیدر صورتش نما شیکالفگ

در هم است.  یعل یشوند و اخم ها یاتش کباب م

را به گرفته  شیغذا ید و علشو یغذاها خورده م

با  گریکرده است و د اریاست. فاطمه هم سکوت اخت

کند. من تنها چند  یجمع را شاد نم شیها یشوخ

که از  ییجوجه ها یاداوریخورم و با  یقاشق م

. خاله رمیگ یخوردم حالت تهوع م یم اوشیدست س

از انها پنهان  یهم متوجه شده اند که خبر یب یو ب

پرسند ینم یسوال مانده است و .  

بعد از  یشود، خاله و فاطمه و عل یجمع م بساط

 یها طنتیگردند. ش یبه شهرشان بر م یخداحافظ

رود. من  یکند و به خواب م یکه فروکش م یمان

 یپر از سوال... چرا حرکات عل ییایمانم و دن یم

دلم  یرو یعل یمهم شده است؟ چرا طعنه ها میبرا



خواست وقت رفتن  یم مکند؟ چرا دل یم ینیسنگ

اگر امروزم توسط او  ؟ینگاهش ارام باشد نه طوفان

عروسک به  یگشت، اگر امروز او یخراب نم

 یم یبدون دلخور یعل دیشا دم،ید یدست را نم

فاطمه مرا مهمان همان دیرفت. شا  

 یاکرد نه بوسه  یمعروف ابدارش م یها بوسه

فیرفع تکل یخشک برا ...  

 یکنم، مغزم که به حالت انفجار م ینم دایکه پ جواب

برم اما خاطرات به  یخانه پناه م یریرسد، به گردگ

زنند یم خونیذهنم شب . 

گچ دست  یکه رو یکوچک یاز اره برق نگاهم

شد. دستانم  یجدا نمرفت،  یم نییباال و پا اوشیس

 اوشیس یشانه  ،یناگهان ییبا هر جابجا اریاخت یب

صورت و  یرو یریکه گرد پ یفشرد. پزشک یرا م

اره را فاصله داد:  ینشسته بود، لحظه ا شیموها

خطره یاره کامال ب نیدخترم، نگران نباش، ا .  



در اضطرابم نداشت و بازهم با ترس  یریتاث کالمش

بودم. گچ ها که از هم  رهیخ میروبه رو یبه منظره 

دست  اوشیدادم. س رونیآسوده ب یجدا شدند، نفس

کرد  تشیهدا نییدستم گذاشت و تا پا یسالمش را رو

انگشتانم قفل شد.  انیانگشتانش در م تیو در نها

 رم،یبگ دهیانگشتانم را ناد یکردم زندان اجبار یسع

لذت بخشش  یتوانستم منکر گرما یکه نم یدر حال

نگاه از دست  نکهیبدون ا یم. دکتر رضوانشو

گفت: دستتو آروم از آرنج خم کن ردیبگ اوشیس . 

آرنجش را خم کرد، صورتش در  یبه آرام اوشیس

. دکتر سرش را با زانینام شیهم رفته بود و نفسها

تکان داد: خوبه، حاال انگشتاتو باز و بسته  تیرضا

 .کن

 شیپ شیتا ابرو اوشیس یشانیپ یکه از رو یعرق

داشت. عذاب وجدان  ادشیرفت، نشان از درد ز

که  یفشرد و من با هرانگشت یرا م میهمچنان گلو

گشتم. دکتر  یعذاب رها م نیشد، از بند ا یخم م

خوبه یلیچشمانش برداشت: خ یرا از رو نکشیع . 



 5نسخه به حرکت درآمد:  یرنگش رو یآب خودکار

 هیا کن ت ی. سعسمینو یبرات م یوتراپیزیجلسه ف

یدستت بلند نکن نیبا ا نیسنگ لیمدت وسا . 

 هیبلند کرد و ظرف شکالت را به سمتم گرفت:  سر

فتادهیشکالت بخور تا قند خونت ن . 

شکالت را برداشتم، چون واقعا به  کیزده  خجلت

هم تعارف زد: شمام  اوشیداشتم. به س ازیآن ن

 ...بردار

با احترام تعارفش را رد کرد. دکتر به  اوشیس

جوون رو  یزد: زوج ها هیچرخدارش تک یصندل

برم یواقعا لذت م نم،یب یکه م . 

در کنار  اوشیمن و س د،یپوستم دو ریز بیعج یحس

مگر چقدر با  م؟یدیرس یهم زوج خوشبخت به نظر م

 گریکدیبه  ریاخ یدو هفته  یتلفن یمکالمه ها

 م؟یزوج شو گرانیکه در نظر د میشده بود کینزد

دو هفته، هر روز بودن در کنارش  نیاما در طول ا

 مزمهز دنیکردم. عادت شبانه ام شن یرا آرزو م



 یزدو درباره  یشده بود. دکتر حرف م شیها

و  اوشیگفت ؛ و من به س یم یدوران خوب جوان

کردم یخودمان فکر م یجوانه زده  یدوست . 

و فشار  دیتاب یصورتم م یرو اوشیس نگاه

قلبم شده بود، لحظه  دستم مانند تپش یانگشتانش رو

فرار از نگاهش،  ینبود. برا یبود و لحظه ا یا

 انیدستانش، دستم را از م یفرار از گرما یبرا

و خودم را مشغول باز  دمیکش رونیب شیانگشتها

 .کردن شکالت نشان دادم

 یکرد، من هم تشکر یبا دکتر خداحافظ اوشیس

. با میکردم و در کنار هم از مطب دکتر خارج شد

 یود قد بلندم،باز هم مقابل او کوتاه به نظر موج

اوشیاسانسور را زدم: س ی. دکمه دمیرس ... 

داد: جانم جواب ... 

که از اسانسور  یو پر حسادت دختر رهیخ نگاه

پاسخ دادم  یخارج شد را با نازک کردن پشت چشم



و وارد اسانسور شدم: به خاطر باز کردن گچ دستت 

؟یمهمونم کن یخواینم  

 د،یچیو دستش به دور کمرم پ دیبلند خند اوشیس

شما فراموش  انایصورتم خم شد: اح یسرش رو

ه؟یشکستن دستم ک یمسبب اصل یکرد  

 بتیبا من نص یبه جانب گفتم: درعوض دوست حق

 .شد

رژ زده  یچشمها و لبها نی. نگاهش بدیخند چشمانش

تر  کیشد. صورتش به صورتم نزد یام جابجا م

را باال  جانمیشد و ه یخش مشد. نفسش در صورتم پ

 نقدریا یپسر چیه نیبرد. تا به حال ا یم

را جابجا نکرده بود. چرا آسانسور  میهورمونها

کس در طبقه  چیتنگ و کوچک بود؟ چرا ه نقدریا

از  یی؟ دلم جدا زدیآسانسور را نم ی دکمه یا

خواست. چشمانش  یخواست و نم یم اوشیس

که  یزن یصداوسوسه.  شیکرد و لبها یم میجادو

صدا  نیباتریز میهم کف را اعالم کرد، برا یطبقه 



تکان خوردم و او بدون  ی. کمدیرس یبه نظر م

مقاومت دستانش شل شد، به محض باز شدن در 

 یهول دادم و از هوا رونیبه ب اآسانسور خودم ر

کم  میاز گر گرفتگ یکم دیآزاد استشمام کردم تا شا

را مرتب کردم و  میموها یکند. با دست پراکندگ

آقا... قصد مهمون کردن  دی: نگفت دمیپرس انهیناش

د؟یندار  

اما فقط هم قدمم شد: فردا  دم،یرا د شیآمدن لبها کش

 شب چطوره؟

میرا غنچه کردم: فردا شب مهمون میلبها . 

: کجا؟دیپرس یعاد یلیخ  

را زدم: پسر عموم از کانادا برگشته،  نیماش ریدزدگ

گرفتن یمهمون . 

شد: عجب... امشب  ریگیشاگرد جا یدلصن در

 چطور؟

م؟یزدم: خوبه... کجا بر استارت  



نگاهم کرد: اگه نظرم برات مهم باشه...   طونیش

است نهیگز نیمن بهتر یخونه  . 

کنه یم تیحرص دنده را جا زدم: سرد با . 

دستم به نوازش در آمد: رها خانومم یرو دستش ... 

متنفرم و  شنهادیپ نیاز ا دانستیرا ندادم، م پاسخش

کرد یهر بار تکرارش م . 

 می: قهر نکن خانوم خوشگله... بردیام را کش گونه

 صفه؟

ستین لمیکرد:هر چند که باب م یمکث . 

چراغ قرمز متوقف شدم، به سمتش برگشتم:  پشت

یعمل کردنت عادت کن لیبه خالف م دیبا . 

شد.  اهتریبود و س اهیکرد، س رییچشمانش تغ رنگ

بعد آرام گفت:  یرده شد و لحظه افکش به هم فش

یشما بگ یهر چ زکم،یباشه عز . 



 یصدا ایفک فشرده اش را باور کنم  دانستمینم

بود از متضادها و فرصت  یجمع اوشینرمش. س

شناختنش یداشتم برا ازین یادیزمان ز . 

 شیبرم پ نیشدم: من خسته شدم، اگه اجازه بد جدا

دخترا ی هیبق . 

خواست.  یماتم زده شد، دلش جدا شدن نم صورتش

جمله اکتفا کرد: بهتون خوش  نیاما تنها به گفتن ا

 .بگذره

زدم. انقدر  میپشت پلکها میمال یلیرا خ یمس ی هیسا

در  هریکمرنگ از ان بماند. خ یکه تنها اثر میمال

ام ،  دهیرا از نظر گذراندم. خط چشم کش شمیارا نهیا

تر کرده بود انیچشمانم را نما یسبز .  

اندک در رنگ از مادرم به  یکه با تفاوت یچشمان

مادرم تنها  یذات ییبای. زکردیم بمیارث بردم و دلفر

منحصر به فردش بود که مرا از ان محروم  یژگیو

 یمعمول یه اکاش چهر دمیشیاند یم ینکرد. گاه

 یممنوع نم میاغوش گرم پدر و مادرم برا یداشتم ول



 یشد. با وجود بودنشان از انها دور بودم، فاصله ا

بزنم  ادیخواست فر یداد. دلم م یکه مرا رنج م ادیز

که از  یمن دخترتان هستم، همان د،ینیمن را بب

شد،  یگوشت و خون شماست. اما غرورم مانع م

بر مادرم  یریشد و مانند ت یزبانم تلخ و گزنده م

امد یفرود م . 

گرفتم: رها تو هنوز  نهیمادرم، چشم از ا یصدا با

؟یستیاماده ن  

برق زدم: نه زیاتو را به پر یشاخه  دو ... 

اوجا  دیبا 2امد: مگه بابات نگفته بود ساعت  جلوتر

م؟یباش  

کردم: اگه  یبلوندم را با اتو شالق یاز موها یا دسته

امیمن خودم م د،یبر دیتونیم دیرعجله دا یلیخ . 

... شهیو اتو را از دستم گرفت: نم ستادیسرم ا پشت

میبا هم بر دیهمه با . 



به او گفتم: پس  رهیخ نهیباال انداختم و در ا یا شانه

دیتا اماده شدنم منتظر بمون دیبا . 

شانه ام  یلخت شده ام رو یاز موها گرید یا دسته

 چی... از هیشد سر رهیخ یلیقرار گرفت: رها خ

یندار یکس حرف شنو . 

انقدر لذت بخش  م،یموها انینرم انگشتانش م حرکت

خرابش کنم. چشمانم را  یا هیبود که نخواهم با کنا

احساس کنم. عطر  شتریبستم تا دستان مادرم را ب

 یمشامم را پر کرده بود و من در جستجو نشیریش

دمیکش یعطر تنش بو م .  

خانوم  نقدریا ی: تو کدمیشن اش را کنار گوشم زمزمه

؟یو بزرگ شد   

را ارام  می. موهادیلرز مید،پلکهایخوبم پر کش حس

 یصندل یبستم. از رو رهیجمع کردم و با گ

 نیمادر من؟ دستم را در است یکار یبرخاستم: کجا

وقته بزرگ شدم...  یلیبلندم فرو بردم: من خ یمانتو

سالم شده 11 . 



... یدیم: اما تو نددرشت کرد شیرا برا میها چشم

که قد  ی... کجا بودینیکه بب یچون نبود یدیند

و کالس و  یاونقدر مهمون یعنی ؟یدیرو ند دنمیکش

از جانت برات مهم بودن که به  زترازیعز یدوستا

یباش دهیرو ند دنمیبلوغ رس ... 

 یمن ب د،امایبار یاز چشمانش م یمانیو پش یناراحت

سرم  یشالم را رورجمانه صورت از او برگرداندم. 

از اتاق خارج  میدست فیانداختم و بعد از برداشتن ک

 یلی... خیدیفهم ریدر توقف کردم: د یشدم، جلو

رید ... 

 ی. روندمیاز مادرم نش یامدم و جواب نییها را پا پله

. پدرم سرش امدینشستم و مادرم ن یمبل تک نفره ا

ی: زود اماده شددیکش رونیرا از لپ تابش ب . 

متوجه گذر زمان نشده  ایبود  هیکنا د،یباال پر میابرو

از هفت گذشته و او متوجه  قهیبود؟ چهل و پنج دق

نشده بود؟ باز هم توجهش به لپ تاب معطوف شد. 

بودم. لپ  زاریرا فشردم، از لپ تابش ب فیک یدسته 



کرد. دلم  یکه پدرم را ازتوجه به من عافل م یتاب

 یست. جمله اخوا یمپدرانه  دیو تمج نیتحس کی

به  خیتوب یحت ایدخترم"  ی" چقدر قشنگ شدهیشب

 میفرد زندگ نیتر ی. اما پدرم خنثادمیز شیخاطر ارا

کفش مادر، چشم از پدر و  یصدا دنیچیبود. با پ

کرد، گرفتم و  یحرکت م بوردیک یکه رو ییدستها

بودنش هنوز  انسالیبه مادرم دوختم. با وجود م

چشمان نمناکش را  .دیرس یبه نظر م کلیخوش ه

 یشکار کردم، ماهرانه ان را پوشانده بود. لحظه ا

 م،یها ییتنها یاداوریبا  یاز خودم متنفر شدم ول

: ستادیپدر ا یدادم. مادرم روبرو نیخودم را تسک

م؟یناصر، بر  

به  یربط شیصدا یگرفته بود؟ گرفتگ شیصدا

چشمانش داشت؟ پدرم بالخره از ان لپ تاب  یقرمز

میاه گرفت : برمنفور نگ  

برافراشته در  یلباسم را باال گرفتم و با گردن دامن

و باغ،  اطیح یزیکنار پدر و مادرم قدم برداشتم. تم

پسرش را  یمهمان یسنگ تمام گذاشتن زن عمو برا



را  اطشیخانه را دوست داشتم، ح نیداد. ا یخبر م

آن  یمیکوچک قد قیآالچ دنید یلم برا. دشتریب

پنهان شده  جنونم دیدرختان ب انیکه م اطیح یسو

که به درخواست من و  یقیکرد. آالچ یم یتابیبود، ب

به  یپوزخند یآن گوشه بنا شد. نتوانستم جلو اسمنی

من  یکه تمام تابستان ها یقی. آالچرمیدلم را بگ یرو

د. ش یم یحسام در آن سپر یو گاه اسمنیو 

در آن  میروزگار دوران کودک نیکه بهتر یقیآالچ

 یرا م مییعمو تنها یکه وقت یامیرقم خورد. همان ا

گرفت و مرا به  یم نمیمرا از والد یاجازه  د،ید

 دیروز، شا کیکرد. آن هم نه  یخانه شان دعوت م

 یکردم و دلتنگ یم یعمو سپر یهفته ها در خانه 

. من روزگارم را دامیاز پدر و مادرم به سراغم نم

 ادهخانه، خانو نیخانه گذرانده بودم. من در ا نیدر ا

که دو سال  یاسمنیداشتم. برادرم حسام و خواهرم 

و  قیاز من بزرگتر بود. و من چقدر دلتنگ آن آالچ

پخت،  یم میکه زن عمو برا ییها یلیزنجب ینیریش

 .بودم



پنهان و دل از  قینگاه از آن آالچ اسمنی یصدا با

 قیدلتنگ او آالچ ی: سالم... منم گاهدمیطرات برخا

ش؟ینیبب یخوایشم، م یم  

؟یگ یم یشاد شدم : جد دل  

حتما دعوتت  ،ی: اگه تو افتخار بددیخند زیر اسمنی

کنم یم . 

را کنار زد و مرا محکم به خودش  اسمنی ژنیب عمو

 هیو عطر عمو را به ر دمیکش یقیعم یفشرد. نفس

آغوش پدرم بود،  نیگزیجا آغوش نیفرستادم. ا میها

بود. بوسه  ریبازهم گرم و دلپذ یشد ول یم بمیکم نص

خودته،  یخونه  نجایشالم نشست: دخترم، ا یاش رو

ایب یدوست دار یهر روز . 

کلمه اش، عسل شد به کامم: ممنون عمو جون کلمه . 

از عمو جدا شدم و با زن عمو دست و  لیم یب

و مرا به  کردم. دستش پشت کمرم نشست یروبوس

 اسمنیاتاق  یداخل دعوت کرد: رها جون، تو

یلباساتو عوض کن یتونیم . 



رفتم.  اسمنیکردم و به طرف اتاق  یلب ریز یتشکر

 یکی دیاز کنارمان رفته بود، شا یمادرم ک دمینفهم

از  یکی دارید یبرا دیبود. شا دهیرا د لیاز زنان فام

ر مشترکش با زن عمو رفته بود، ه یمیدوستان قد

 ییآشنا یبرا یچه که بود، مرا تنها گذاشته بود. گاه

دادم. در  یم یلب ریز یدادم و سالم یسر تکان م

اش  یقد ی نهیرا باز کردم. مقابل آ اسمنیاتاق 

را  ییآوردم. موها رونیرا از تنم ب میو مانتو ستادمیا

 یپوشاند، جمع کردم و جلو یرا م میکه پروانه ها

 یلبها یرا دوباره رو میباس. رژ کالختمیام ر نهیس

به گونه  یمخصوص رنگ یو با فرچه  دمینازکم کش

پخش شده ام را به  لی. وسادمیام بخش برجسته یها

 دنیبرگرداندم. عقب گرد کردم و با د فمیدرون ک

قلبم  یو دستم رو دمیچهارچوب در ترس انیم یفرد

به  یبه چهارچوب زده بود و با لبخند هیرفت. تک

 یکرد. چشمانم رو یش نگاهم مصورت یپهنا

 یمردانه تر شده بود، خط اخم یکم د،یصورتش تاب

 یاهیشکل گرفته بود. س شیشانیپ انیم یرنگکم



بود.  اوشیچشمان س یاهیس یچشمانش به اندازه 

به  اوشیتر و خمارتر از س دهیچشمان او کش یول

دانستم و اما  یام را نم سهیمقا لی. دلدیرس ینظر م

و باز هم  اوشیاش کنم با س سهیمقادوست داشتم 

 ز. قدش بلندتر ادیرس یجذابتر به نظر م اوشیس

الغرتر، تبسمش  یاندک کلشیبودش و ه اوشیس

 مایبه داخل گذاشت: قد ی. قدمافتیاندک اندک شدت 

یبا معرفت تر بود . 

؟یدیفهم نویا دهیبه جلو برداشتم: هنوز نرس یگام  

ند: شرط ادبه که قدم رسا کیرا به  انمانیم ی فاصله

یاول با صاحب مجلس مالقات کن . 

 یابرو نم،یرا باال گرفتم تا بهتر چشمانش را بب سرم

تا به  یکرد یصبر م کمی دیچپم را باال انداختم:با

 .خدمت واالمقام برسم

خم شدم و  یگفتن واالمقام با تمسخر اندک هنگام

 .احترام گذاشتم



 دیکل ین هادندا انیدر هم فرو رفت، از م شیابروها

شده اش گفت: انگار زن عمو خوب ادبت نکرده،فقط 

داده ادتیو افاده  سیغرور و ف . 

 د،یلختم نشست، مرا به جلو کش یبازو یرو دستش

در چشمانم گفت: اما نگران نباش، خودم ادمت  رهیخ

کنم یم . 

داد و از اتاق خارج شد میبه بازو یاندک فشار . 

 دنشیچشم گرداندم، با د اسمنیبه دنبال  تیجمع انیم

دور هم  یسالن راه کج کردم. چند نفر یدر گوشه 

خنده  یزدند. صدا یجمع شده بودند و حرف م

کرد. پس چرا من شاد  یگوش فلک را پر م شانیها

اجبار  یاز رو میبودن را بلد نبودم؟ چرا تمام لبخندها

 رمیدهانم را بگ قابلتوانستم مثل انها م یبود؟ چرا نم

تظاهر  میاز ته دل بزنم؟ تمام خنده ها یو قهقهه ا

جلب  یشده و برا یزیبرنامه ر میبود، تمام خنده ها

 .توجه بود



متوقف شدم، نگاهشان به سمتم برگشت. به  کنارشان

طرح لبخند دادم: اجازه هست؟ میلبها  

داشتم از  ،ی: به موقع اومد دیدستم را کش ترانه

کردم یم فیخواستگارم تعر ...  

شده،  بمینص یکه چه بخت یبه گردنش داد: وا یتاب

ونیاکاز ،یعال ویو ... 

شدم؛ ادامه داد: رها باورت  رهیبه ترانه خ متعجب

خودش.  یبود برا ییبود، آقا پیخوشت نقدریا شه،ینم

نفر شده بود.  هی نیمملکت حروم ا ینصف گوشتا

آن کلیه ... 

خنده ها  یرا نشان داد، صدا یش شکم بزرگدست با

 یخود به خود از هم باز شد و طرح میبلند شد. لبها

: دیسرش کش یاز خنده گرفت. ترانه دستانش را رو

دونه مو هیاز  غیصاف صاف در یعنی ... 

 یقیبود، حق یآمد، واقع یبار خنده ام از عمق م نیا

 دختر، یری: بمدیترانه کوب یبه بازو اسمنیبود. 

از خنده دمیترک .  



 یصورتش به حرکت در آمد، چهره ا یرو نگاهم

نشست. تنها  یبه دل م بیداشت، اما عج یمعمول

 د،یدرخش یم طنتیدرشتش که از ش یچشمان قهوه ا

 نیکرد. دل من هم ا یصدها دل را همراه خود م

دخترانه را دوست داشت، مغزم به آنها  یها طنتیش

حرکات  نیام با ا هیداد. اما روح یجواب مثبت م

. دیپسند یها را نم یشوخ نینبود. غرورم ا سازگار

کرد. آنقدر مرا از  یم یجمع ها را نف نیمادرم ا

دختران هم سن و سالم دور کرد، آنقدر مرا مجبور 

 هیزنانه اش کرد که شدم شب یها یبه رفتن به مهمان

که فقط به دنبال مد و لباس روز است.  یاو. شدم کس

ادم داده بود، مادرم گفته یرا  یه و رسم دلبرمادرم را

با آرامش راه برود تا خاطرخواهش  دیبود، دختر با

و به روز  کیش دیشوند. مادرم گفته بود همه جا با

 انیکرد و م زانیگر میباشم،مادرم مرا از همجنسها

کرد. رها شدم.   مادرم،  میو اسمان معلق رها نیزم

 ...مادرم، مادرم



 یجمع وصله ا نیا یشتم، من براعقب گذا یقدم

 نیماندم؛ ا یتنها م شهیمثل هم دیناجور بودم. من با

توانستم  یمن منع شده بود. حاال که م یجمع ها برا

توانستم قدرتم را  یمقابل مادرم قدعلم کنم، حاال که م

با انها را  یهماهنگ ییتوانا گریبه رخ مادرم بکشم د

 میم سن و سالهاارتباط با ه یبرقرا گرینداشتم. د

جدا بافته بودم. من  یمقدور نبود. من تافته  میبرا

 بیبودم. به من فقط رسم دلفر اموختهیشاد بودن را ن

به عقب  گرید یبودن اموزش داده شده بود. قدم

 میصدا اسمنی. دید یبرداشتم، چشمانم انها را تار م

زد: رها یم ... 

دلم ان خواست.  یم ییمن فقط دور شدم. دلم تنها اما

خواست. به ان سمت گام  یرا م اطیح یانتها قیاالچ

که مورد  ییو نامنظم. گامها عیسر ییبرداشتم، گامها

 ری. دلگدید یمادرم نبود. چشمانم مقابلم را نم دیتائ

بودم، متنفر بودم از خودم، از پدرم و به خصوص 

 یاز مادرم. از در خارج شدم و محکم به شخص

کم که به عقب پرت شدم. برخورد کردم. انقدر مح



. عطرش دیچیگه دستش به دور کمرم پ عیانقدر سر

استشمام کرده بودم. همان  کیشناختم، از نزد یرا م

. دیرا گرفت و در صورتم غر میکه بازو یلحظه ا

کردم: حواست کجاست رها؟ یعذرخواه ریسر به ز   

خواستم. سرم  یرا م دنشیبود که ند یکس نیاول او

و خواستم کنارش بزنم اما نتوانستم.  دماوریرا باال ن

هم جا به جا نشد. دستش  ینشد، ذره ا یخواستم ول

کرد: رها  تیبند چانه ام شد. سرم را به باال هدا

افتاده؟ یاتفاق  

خواستم  ینم ند،یخواستم چشمان اشکبارم را بب ینم

کند من رها  رییکه در ذهنش ساخته ام تغ ییرها

یافتنیبودم، سرد، مغرور و دست ن .  

چشمانم دستانش شل شد، نگاهش نگران شد.  دنید با

 اطیح یخودم را از ان حصار خارج کردم و به انتها

دمیدو . 

 شهیدر قلبم ر نهیک د،یکش یدر وجودم شعله م خشم

داغم به  یصورتم با نفسها یرو ختهیر یزد. موها



 یم یلب زمزمه کردم: کار ریه بود. زپرواز در امد

ینیبش اهیکنم به خاک س . 

 یتا خشمم پنهان گردد و قرمز دمیکش قینفس عم چند

اما  یتصنع یصورتم لبخند یصورتم کمتر شود. رو

باالتر از حد متعارف  یدلربا نشاندم. دامنم را کم

مشخص شود. عجله  میکه ساق پا یگرفتم، به گونه ا

گرفتم و به انها ارامش و  میاو شتاب را از قدم ه

به چشمانم  ضرحا تیجمع دنی. با ددمیوقار بخش

را  انیاجازه ندادم به دنبال حسام بگردند. پچ پچ اشنا

 یم یمعرف یگریکه مرا به د یپسران دم،یشن یم

که مرا با افسوس نگاه  یی. دخترهادمید یکردند م

اورد. من در خانواده  یکردند، سر شوقم م یم

اعتراف کرده  مییبایدخترها به ز یودم، گاهمعروف ب

فراوان بود. هم به خاطر  میتگارهابودند. تعداد خواس

دانستند  یخودم و هم به خاطر ثروت پدرم. اما م

بوده است. به گوشم  یانها منف یجوابم به همه 

را  یخواهند بدانند من چه کس یبود که م دهیرس

الم را  دهیخواستند همسر ا یکنم.  م یانتخاب م



 یخواستند بدانند داماد ناصر نصر چه کس ی. منندیبب

شود یم .  

خانوم، خواهر زن  نیطرف مادرم و پرو میمستق

سالم کردم.  یو به ارام ستادمیعمو، رفتم. مقابلشان ا

پاسخم را داد: سالم  ییخانوم با خوشرو نیپرو

یماشالله چه بزرگ و خانوم شد زم،یعز .  

مبل مادرم نشستم.  یدسته  یکردم و رو یتشکر

مرا از نظر گذراند و رو به  گریبار د نیخاله پرو

جون، دخترت اونقدر ناز و خانومه  ایمادرم گفت: ثر

یشیزود دوماد دار م یلیکه مطمئنم خ . 

معنادار به من انداخت، با ناز  ینگاه گرید بار

 گرید ییچشمانم را از انها جدا کردم و به سو

که تعارف شد، رد نکردم  را ییدوختم. شربت البالو

و همزمان با مزه مزه کردنش و خنک کردن 

همراهم شده بود،  شیپ ی قهیکه از چند دق ییگرما

 راگشتم. اکث یاشنا م یبه دنبال فرد تیجمع انیم

ناشناس  میبرا یزن عمو بودند و بعض یلهایفام



بابا  یدرجه دو یها لیهم از فام یبودند. چند نفر

 اریزن عمو، ما بس یخانواده امده بودند. برعکس 

 یخالصه م میپدر ی. تنها خانوادهمیبود تیکم جمع

شد:  کمینزد گریبا چند دختر د اسمنی. میشد در عمو

؟یرها جون چرا تنها نشست  

. ستمیبا میپاها یرا گرفت و وادارم کرد رو دستم

با  ایچشمش گرفته را کنار زد: ب یرا که رو ییموها

  .دوستام اشنات کنم

چشم نگاه  یو از گوشه  دمیپاش شیبه رو یسمتب

توجه  ی. خودم را بدمیخودم د یحسام را به رو

خانوم،  نیبه ترانه، دختر پرو ینشان دادم و لبخند

 .زدم: سالم

 گریکه دو دختر د دمیشن یترانه را در حالت جواب

پر  یشد. نگاه یصورتم جدا نم ینگاهشان از رو

حسادت: سالم  حال مملو از نیو در ع نیاز تحس

دمتیوقته ند یلیرها جون، خ .  



نا اشنا  یپسر ی رهیرا غنچه کردم و نگاه خ میلبها

از ما بوده یرا شکار نمودم: کم سعادت . 

دختر عمو  نیبه دو دختر اشاره کرد: زر اسمنی

خواهر دوست حسام الیمامانمه، سه . 

دادم و اظهار  مینیبه ب ینینام حسام، چ دنیشن با

نتوانست حسادتش را پنهان  نیم. زرکرد یخوشبخت

د؟یذار یلنز م شهیکند: رها جون، شما هم   

 دهیبر اسمنیو ترانه بود.  اسمنیبلند  یخنده  پاسخش

هیعیرها طب یگفت: رنگ چشما دهیبر .  

 یشرق یخود را نباخت: اما به نظرم چهره  نیزر

 ... جذاب تره و

 قهیرا پسر نااشنا قطع کرد: حقا که کج سل کالمش

یا . 

از حرف خواهرم  دوارمیرا مقابلم گرفت: ام دستش

دیناراحت نشده باش . 



به  دیانگشتانم را در دستش گذاشتم: نه چرا با نوک

بدم؟ تیاساس، اهم یب یحرفا  

دست  دنیبه من رفت و با کش یچشم غره ا نیزر

. دمیو ترانه دور شد. از حرکتش ارام خند اسمنی

شما فوق العاده  فشرده شد: به نظر من شتریدستم ب

دیهست بایز . 

انداختم: شما به  نییحسام را حس کردم و سر پا نگاه

دیمن لطف دار . 

و با  دمیچشم د یشدن دست حسام را از گوشه  مشت

. دمیکش رونیمکث دستم را از دست مخاطبم ب یاندک

فراموش  دیتا چشمانم باال امد: ببخش شیچشمان عسل

نمیکنم. شرو یکردم خودمو معرف . 

را پشت گوشم زدم: رها میوهام ... 

ن؟یدیدو نفره را نشانم داد: افتخار م یمبل  

به ان سمت قدم بر داشتم و نشستم. کنارم با  ارام

دمیاندک نشست: شما رو سالهاست ند یفاصله ا .  



که سالن را در بر گرفت، مجبورم  یکیموز یصدا

 یخوب یکرد بلندتر حرف بزنم: متاسفانه من حافظه 

ارمینم ادیشما رو به ندارم و  . 

به نظرم  یشد. چشم مشک رهیت یکم شیعسل چشمان

باشد،  دهیکش یجذاب تر بود، به خصوص اگر اندک

اوشیمثل چشمان س . 

کم کم به رقص رو اوردند و بزرگترها به  جوانها

 نیاز سالن رفتند تا راحت تر باشند. شرو یگوشه ا

 هیتر شد: افتخار  کیدستم را گرفت، صورتش نزد

د؟ید یرقص م   

و بلند شدم. روبه  دمیحسام را د نیخشمگ چشمان

و از برجسته شدن رگ  دمیرقص یم نیشرو یرو

به جوش  رتشیدانستم غ یبردم. م یگردنش لذت م

و من  اسمنی یرو شیها تیامده است. از حساس

 یم یدلبر نیشرو یخبر داشتم و برا میها یکودک

و بدنم  دمید یرا م دنشیکش گاریس یدر پ یکردم. پ



حسام  تیاذ یبرا یکه فقط عروسک ینیشرو یبرارا 

دادم یبود،تکان م .  

رفت و دوستش  رونیبلند از سالن ب ییبا گامها یوقت

نیبه دنبالش روانه گشت، از شرو  

حس گشته بود  یزده بود، تنم ب خیاز سرما  صورتم

خواست. دلم مأمن  یرا م قین آالچمن دلم آ یول

 یرا م یخواست. دلم مکان یشادم را م یروزها

که مادرم در  ییرها باشم، نه رها یخواست که کودک

 میاشکها قیآالچ دنیاز من ساخته بود. با د ینوجوان

شکل  سمیصورت خ یرو یمتوقف گشتند. لبخند

آرام گرفتند و دلم باز هم کودک شد.  میگرفت. قدمها

ساز و  یب شیکه شاخه ها یدیدرخت ب یرو چشمم

 انینما قیجلوتر رفتم، آالچ یبرگ بود نشست. قدم

تر شد. هنوز همان شکل بود، با همان چوب درخت 

 یها یاش. با همان صندل یروانیگردو و سقف ش

تر شد،  گدست ساخت دور تا دورش. لبخندم پررن

رفتند. چشمم وجب به  شیقدرت گرفت و به پ میپاها

 نیام چیپ کیکرد. تنها  یرا رصد م قیآالچ وجب



 وارشیرا احاطه کرده بود. د قیالدوله دو طرف آالچ

دارم،  ادیکه به  ییشده بود، حصارش شده بود. تا جا

و  یبودند، اما حال قو فیها کوچک و ضع چیپ نیا

 یصندل یکرده بودند. رو شددوانده و ر شهیمحکم ر

ن لباس چند شد فیکث الیخ یخاک گرفته نشستم، ب

زدم،  قیآالچ واریبه د هی. تکمیصد هزارتومان

 هی. سرما تا ردمیکش قیعم یچشمانم را بستم و نفس

 نیرینفوذ کرد اما حالم خوب شد. خاطرات ش میها

که  یمقابل چشمم رژه رفت. همان روز کیبه  کی

 یو حسام برا دیاب پاش اسمنیو  من یبا بطر نیرام

. دمیاب کرد. ارام خندغرق  لنگیاو را با ش یتالف

ان روز  نی. رامدمیسرم را باال اوردم و بلندتر خند

 ادشیهفته از خانه خارج نشد.  کیسرما خورد و تا 

را از سقف  یکه حسام و پارسا عنکبوت یوقت ریبه خ

 غیج فقط اسمنیکرده بودند و من و  زانیاو قیاالچ

کنارم  د،یمن را د ی هیحسام گر ی. وقتمیزد یم

را نوازش داد و گفت: رها میموها نشست و ... 



گرم گشت.  ینیحجم سنگ ریز میشانه ها ناگهان

قلبم به  میکیدر نزد دنشیچشمانم با ترس گشودم. با د

. از نگاهش دیدرخش یم اهشیلرزش افتاد. چشمان س

تر امد و من خودم را عقب  کیبه وحشت افتادم. نزد

 یشد، ب کیکش امد و باز هم نزد شی. لبهادمیکش

 یچوب واریاراده عقب تر رفتم. انقدر که من به د

من خم شده  یزدم و حسام کامال رو هیتک قیاالچ

من. حالم را  یزده رو مهیبود. من نشسته و او خ

داشتم او  نانیاطم یبودم ول دهیکردم، ترس یدرک نم

صورتم گشت و  یندارد. نگاهش رو یخطر میبرا

ن روبه که اال ییرها نیچشمانم قفل شد: ا یرو

هیواقع یرومه، رها ... 

بود را با انگشت به  ختهیصورتم ر یکه رو ییموها

ماند:  یباق میدستش برا یپشت گوشم رساند و گرما

 هیبق یکه جلو یخودت باش، نه اون دلقک شهیرها هم

یگذار یم شیاز خودت به نما . 

معصوم ،  یرها نیشد: ا دهیگونه ام کش یرو شستش

تره نیدلنش . 



لب و  نیشد، نگاهش ب دهیلبم کش یاالتا ب شستش

ماند. ارام  رهیچشمم جابه جا شد و باز در چشمانم خ

چشمانم گشاد شد و هوا  ستاد،یقلبم ا د،یلبم کش یرو

بدون  ت،یماند. لب زد: خود واقع یباق میدر شش ها

جذابتره ،یرنگ و نقاش . 

گشت و در عمق  یدر مغزم مرور م شیها زمزمه

که از  ییارامش، حرفها ینشست. صدا یجانم م

 یبود. او همان رها ایرو هیشب میزد، برا یم مییبایز

. او یسالگ 11 یدانست نه رها یم بایرا ز یکودک

 لیدانست. کم کم مغزم به تحل یمن امشب را دلقک م

در گوشم  اوشیس یپرداخت. نجواها شیحرفها

کنه".  یکردت، جادو م شیارا یا چشم ها" رهدیچیپ

 زیبا رژ وسوسه انگ میگفت لبها یم شهیهم نینسر

اراسته  شهیهم دیاست. مادرم متذکر شده بود زن با

 دهیحسام متضاد با تمام شن یباشد. پس چرا حرف ها

دانستم  یشک دروغ بود، هدفش را نم یبود؟ ب میها

 یه رهانداشت. هم تیواقع شیاز حرفها چکدامیاما ه

خودم. چطور  یستودند، همه حت یکرده را م شیارا



باشد؟  باتریروح من ز یممکن است صورت ب

من  ریهدفش به سخره گرفتن من بود؟ قصدش تحق

 یبود؟ خو دهیخواب یازین شیپشت نوازش ها ایبود؟ 

 یبه خاطر حرفها دیگشت. شا داریب میوحش

 یعموبا پسر  یبه خاطر لجباز دیسرشبش، شا

اعتراض از احمق  یبرا دیشا پم،یخوشت یادیز

که مرا  یهم به خاطر چشمان یفرض کردنم و اندک

 نیکرد. براق شدم در صورتش: ا یم اوشیس ییهوا

بخون که به حرفات  یکی یروضه هاتو برو برا

بده تیاهم . 

نوازشگرش از حرکت افتاد، نگاهش مبهوت  دست

صورتم  یبه چشمانم دوخته شد. دستش را از رو

رفته بود: رها  نیافسونش از ب گریر زدم، حال دکنا

؟یعوض شد نقدریچرا ا  

فرنگ  یاقا یکردم: ه میبه نگاهش تقد یپوزخند

مرد، تو گذشته ها  یشناخت یکه م ییرفته، اون رها

 بیکه فر ستمیاونقدر ساده ن گهیچال شد. من د

قشنگتو بخورم یحرفا .  



به جلو برداشتم: من یقدم  ... 

و  یبه سادگ گهیماندم: د رهیاهش خدر نگ یا لحظه

ستمین میقد یرها یفیضع .  

به او زدم و از کنارش رد شد: جناب، شما  یا تنه

باشه داریکه خر یکن یکیحرفاتو خرج  نیبهتره ا . 

 ی نهیخانوم گز نیزدم: مثال زر شیبه رو یچشمک

هیخوب . 

از همان  شیگرفته بود، صدا تمیر گریبار د میها قدم

 ی: رها چوب حماقتت رو مدیشم رسبه گو قیاالچ

یخور . 

به افکار شومش  دیشا ای ش،یدلم به سادگ در

زدم یپوزخند . 

در  اهشیچشمان س گریبندم و بار د یرا م میها پلک

چشمم فرو  یاز گوشه  یگردد. اشک ینظرم مجسم م

 ریتفس یگریرا به طرز د شی. کاش حرفهازدیر یم

کوچک  ی نهیکشم و ا یکرده بودم. خودم را باال م



ام را به  هیتک گری. بار ددارمیطاقچه را بر م یرو

 ریکنم. ز یبه صورتم نگاه م رهیدهم. خ یم وارید

متورم گشته اند.  میچشمانم گود افتاده است. پلکها

کک مک  ییکشم، چندتا یصورتم دست م یرو

خوشرنگ  گرید میرا زشت کرده اند. لبها میگونه ها

ستندین .  

 یبر نم نهیکند. چشم از ا یم سیرا خ نهیا اشکم

 گریکرم مخصوص دور چشم ندارم. د گریدارم، د

. ستین یمارک فرانسو نیبهتر میکرم ضد افتاب ها

نکرده است.  نیچشمانم را تزئ یو خط هیسا گرید

. ستین زیبا رژ قرمز وسوسه انگ میلبها گرید

برده اند.  ادیرا از  یچشمانم افسون و جادوگر

گردد. هنوز به نظر حسام  یتار م نهیدرون ا ریتصو

هم ساده تر شده ام  یکودک یکه از رها یاالن م؟یبایز

  باز هم جذابم؟

 یرها نیشود: ا یحسام در ذهنم بازگو م یحرفها

تره نیمعصوم دلنش . 



دلقک  یام، حال معن دهیرا فهم شیمفهوم حرفها حال

را از دست  میکه تمام زندگ یرا درک کرده ام. االن

هق  یتا صدا ندینش یدهانم م یدستم رو داده ام.

 یرا م قتینکند. او حق داریهقم، فرزند دلبندم را ب

که  ییبود نه ان رها میگفت، حسام نگران خود واقع

کرده بودم. او  هانپن ینیجلد غرور و خودب ریز

درونم بود. همه ظاهرم را  یساده  ینگران رها

را رانمیو حسام درون و دندید .  

زنم. حسام امروز به طرز  یافکارم مبه  یشخندین

 یبود. رها انیکرد، نفرتش نما ینگاهم م یگرید

از نظرش منفور بود. خلقم  ش،یامروز، بدون ارا

شود، دلم تنگ تر یتنگ م . 

شکستنش هم  یپرت کردم، صدا یرا به گوشه ا نهیا

به  ینگاه میاورد. ن یبه ارمغان نم میبرا یارامش

اندازم.  یدهد، م ینشان م بامداد را 5353که  یساعت

 میغصه ها یرایهم پذ یب یب یساعت حت نیدر ا

که  یی. خدایب یب یمانم و خدا ی. تنها من مستین

 یب یکه ب ییداشناخته ام. خ شیکم و ب ستیچند سال



را به هم فشار  میکسان است. لبها یپناه ب دیگو یم

من را هم  یدانم هوا یکه م ستیدهم. چند سال یم

 ییزنم، خدا یت. با دست اشکم را کنار مداشته اس

 یکنم. کم و کاست یاو را عبادت م ستیکه چند سال

به ان  یدارم اما باز هم نماز یو کاهل یدارم، سست

خوانم. هنوز شک به  یم اموخته یب یکه ب وهیش

برم.  یشدنم دارم اما باز هم پناه به او م دهیبخش

که از  یبرشود با بانگ الله اک یبرخاستنم همزمان م

شود یم دهیشن اطیح . 

شوم. در  یکنم و از مغازه خارج م یم یتشکر

مانم. نم نم  یم یمنتظر تاکس ابانیخ گریسمت د

 یاز تاکس یو خبر زدیر یصورتم م یباران رو

. دیآ ینم یو تاکس ردیگ یشود. باران شدت م ینم

زنند و من نصف  یقابلم بوق مم یشخص یها نیماش

 یاتوبوس م یخال ستگاهیبه ا یشوم. نگاه یجان م

روم. وزش باد،  یرو م ادهیبه پ د،یو ناام دازمان

 زدیر یم میسوزاند، آب از سر و رو یصورتم را م

 ابانیتا زودتر به کوچه برسم. خ دارمیو تند قدم برم



 دنیمن خسته. با د یخلوت شده است و قدم ها

 یرا رو سمی. شال خرمیگ یدوباره م یجانکوچه، 

 یکیتار. دامیکشم و گام بر م یجلوتر م میموها

. گام زدیر یدر دلم م یکوچه، ترس یکوچه، خلوت

از  ییپا ی. صدارندیگ یناخوداگاه سرعت م میها

 یکه رو ییها ییدمپا یشنوم، صدا یپشت سرم م

صدا آشناست، مدتها نبود  نیشوند. ا یم دهیکش نیزم

 یمچم م یدوباره بازگشته است. دستش که روو 

کشم یم یخفه ا غیج ندینش . 

 ینگران م یب یبندم و رو به ب یرا م میها دکمه

گردم یو بر م رمیزود م یب ی: بمیگو . 

باز هم نگاهش را به افتاب در حال غروب  یب یب

 ی. به اقاشهیم کیه تاردوزد: مادر، هوا دار یم

بگو تا فردا صبح صبر کنه یکمال . 

: اگه چانمیپ یرا به دور گردنم م یب یدستباف ب شال

کردم یم لشیمیفعال بود، ا نترنتمیا . 



 قیرا به تعو نترنتمیاعتبار ا دیبود و تمد یخال دستم

 یب یاندازم: ب یدستم م یرا به رو فمیانداختم . ک

گردمی... زود بر مستین یادیراه ز د،ینگران نباش ... 

 زیبرم: عز یفرو م یمان یموها یرا البال انگشتانم

گردمی، من زود بر م ینکن تیرو اذ یب یدل من، ب . 

: باشه گل پسرم؟میگو یدر چشمانش م رهیخ  

. در را باز دیگو یم یکند و چشم یرا کج م سرش

 یماه را به جان م یروز د نیاخر یکنم و سرما یم

یب یظ بخرم: خداحاف .  

بسته شدن در به گوشم  یصدا انیم یب یب ی زمزمه

رسد: خداپشت و پناهت یم . 

تا زودتر به مقصد برسم.  دارمیرا بلند بر م میگامها

کنم،  یط ادهیکوچه را پ یطوالن ریمس دیباز هم با

 یکمال یآقا یاز سر کوچه تا مغازه  دیبازهم با

الم دوباره شامل ح شیتا غرزدن ها رمیبگ یتاکس

بلندم، مرا به نفس نفس انداخته است.  ینشود. قدمها

سوزد.  یم میها هیسرد، ر یبا هر دم و بازدم هوا



پوشانم.  یرا م مینیکشم و ب یشالم را باالتر م

به ارمغان اورده  میترس برا یکوچه اندک یکیتار

کردنش ندارم. مقابل  یبه جز ط یاست، اما چاره ا

 یخانم را م هی، سمها هیاز همسا یکی یدر خانه 

نازکش در هم فرو  یابروها دنم،ی. به محض دنمیب

پچ پچ  هیگرداند و با زن همسایبر م یرو رود،یم

از حد زننده است، آنقدر که  شیکند. رفتارش ب یم

کند. زبانم کوتاه است در مقابلشان،  ینیدلم سنگ یرو

 یهرزگ لیمن را دل وبشیذهن مع م؟یبگو دیچه با

 یگر یداند. خودش شاهد الابال یشوهرش م یها

زند. سالهاست که  یشوهرش است و به من تهمت م

که ساکن  یمن را ندارد، از همان زمان دنیچشم د

که شوهرش با قصد  یکوچه شدم، از همان زمان نیا

که من  یکرد. از همان زمان یخوش خدمت ت،یو ن

کردم، با  خی یشوهرش را مقابل چشمش، سنگ رو

 یهم حق دارد، حضور زن دیت. شامن کج افتاده اس

خردسال، ذهن مردان  یو بدون شوهر، با کودک بایز



 یکند و برا یرا به خود مشغول م انهوسر

شود یبزرگ محسوب م یهمسرانشان خطر . 

 یم یکنم و خود خور یسر کوچه به آنها فکر م تا

 هیسم یشوم و به نگاه زخم یم یکنم. سوار تاکس

چشم  یزیبه مقصد به ه ندیکنم. تا رس یخانم فکر م

خانم  هیکنم و افسوس به حال سم یهمسرش فکر م

 یشوم و به مردها یم ادهیپ یخورم. از تاکس یم

 ی هفرستم. قدم به داخل مغاز یهوسران لعنت م

گذارم: سالم یم یکمال یآقا . 

: سالم گرددیبه سمتم بر م یکمال یآقا یخسته  نگاه

  ...دخترم

 شخوانیپ یوبروکه ر یجستجوگر پسر چشمان

 فمیگذارم، فلش را از ک یپاسخ م یاست را ب ستادهیا

شما لی: تحواورمیدر م ... 

زند و منتظر  یم وتریرا به پورت کامپ فلش

 کنم و فلشتو یکپ لویتا فا نیشود: بش یم شیبارگذار

 .پس بدم



اندازم: ممنون، راحتم یراستم م یپا یرا رو وزنم . 

 پیا زحمت تارسد: شم یپسرک به گوشم م یصدا

ن؟یدیرو کش  

در هم  ییکنم و با ابروها یتکان دادن سرم اکتفا م به

مانم. آنقدر از مردان زخم خورده ام که  یمنتظر م

 گریارتباط با آنها سخت شده است. د یبرقرا میبرا

نمانده که با آن  یباق میبرا یاعتماد به نفس چیه

دهم.  یرا باز دهیتازه به دوران رس یجوانک ها

و من کم صبر.  ستیمرد پر حوصله ا یکمال یاآق

دهد و  یرا انجام م شیبا آرامش کارها یکمال یآقا

رنگ  یکوچه هستم. فلش مشک یکیمن به فکر تار

 رونیآسوده ب یبندد، نفس یکه مقابل چشمانم نقش م

دهم: ممنون یم . 

تاباند: چک  یرا به سمت پسر م توریمان یکمال یآقا

گو تا برطرفش کنمداشت، ب یکن، اگه مشکل . 

: بفرما زدیر یدر آن م یو چا داردیبر م یوانیل

ییچا . 



 یزده است، و گرما خیتنم از سرما  کهیوجود با

 یکنم. کشو یتعارفش را رد م یطلبد ول یرا م یچا

مرتب  یکی یکیکشد. پولها را  یم رونیمقابلش را ب

 یتا به او ب میسایکند و من دندان به هم م یم

نوشد و  یم شیجرعه از چا کیم. نکن یاحترام

ماسهم ش نمی: اردیگ یاسکناسها را به سمتم م . 

 یکنم و اسکناس ها را م یتعارف، دست دراز م یب

 یاز سهمم است. تبسم شتریدانم، ب ینشمرده م رم،یگ

 گهیسفارش د ،یکمال یزنم: ممنون آقا یم شیبه رو

ست؟ین یا  

 یشود: نه دخترم، کس یدر هم م صورتش

کنم یست داد، خبرت مدرخوا . 

در نطفه خفه  میها غیج ند،ینش یدهانم م یرو دستش

 یم دهیپشت سرم کوب واریگردند. محکم به د یم

در  یدیکشد. درد شد یم ریشوم. ستون فقراتم ت

 یهم فشار م ی. چشمانم را با درد روچدیپ یکمرم م

بارد و  یاست. باران همچنان م کیاردهم. کوچه ت



 ینم انتک یلعنت یکوچه  نیدر ا یجنبنده ا چیه

شود: دلم برات  یخورد. بدنش مماس با تن لرزانم م

یتنگ شده بود عوض . 

اش  نهیس یقفسه  یکوبد، دستم رو یدر دهانم م قلبم

توانم. با  یخواهم هولش بدهم، اما نم یم ند،ینش یم

 چیکنم اما ه یوزد.تقال مد یلذت به تالشم چشم م

. قدرت من کجا و الت محله دیا یاز من بر نم یکار

شد. کاش  یوقت از زندان ازاد نم چیکجا.  کاش ه

زندان. با امدن  سال 1اعدام بود، نه  شیحکم دزد

 میشود. نفسها یدوباره اش، روزگار بر من تنگ م

 شی. لبهاابمی یدم و بازدم نم یکند شده اند، هوا برا

 شیکشم، لبها یم غیج ند،ینش یگردنم م یروکه 

 یروان م میسوزاند و اشکها یپوست گردنم را م

 یرا شکار م میو اشکها دیا یباالتر م شیشود. لبها

 غیسوزاند. ج یرا م میخفه ام گلو یها غیکند. ج

 ییها غیرسد. ج یکه تنها به گوش خود او م ییها

فشار . تنش به بدنم ستیزخم یگرگ یزوزه  هیکه شب

 یهمه  سشیخ یرود. لب ها یاورد و نفسم م یم



 گارشیس یصورتم را به نجاست کشانده است. بو

اورد.  یدهد و حالت تهوع را به همراه م یازارم م

دستم  یخورد. به سخت یبه هم م فمیحالم از خود ضع

. ناخن زنمیاورم و صورتش را چنگ م یرا باال م

از  شی. لبهابرم یرا محکم درون پوستش فرو م میها

 ییصدا گریشود. دستش هم، اما د یصورتم جدا م

در  شینمانده است. اخم ها یباق میزدن برا غیج یبرا

تر  کترسناکش، ترسنا یهم فرو رفته است. چهره 

  .شده است

 یزخم ند،ینش یزخم صورتش م یتارم رو چشمان

امتداد  شیاش شروع شده و تا کنار لبها قهیکه از شق

از او، از برق  شتریحشت دارم، بدارد. از او و

که مقابل صورتم نگه داشته است.  نگاه  ییچاقو

زند  یم یشخندین ند،یب یچاقو م یلرزانم را که رو

کوچولوم  ومدهد: خان یزردش را نشانم م یو دندانها

ترسه؟ یم یزیاز ت  

 ریرا ز شیکند، سرما یم کیرا به چشمانم نزد چاقو

پرد. نفس  یترس مکنم. پلکم از  یپلکم احساس م



شود: درسته که خاطرخواتم اما  یفراموشم م دنیکش

تو  کیج یکیباد به گوشم برسونه با  ای نمیاگه بب

یشد کیج . 

 زشیشود، چشمان نفرت انگ یصورتم خم م یرو

خوشگلتو  یچشما نیکند: ا یرا به نگاهم سنجاق م

ارمیاز حدقه در م . 

کشد.  یو چاقو را عقب م ندیب یرا در نگاهم م ترس

تنم  یشود. دستش که رو یچشمم با چاقو همراه م

رود: دستتو بکش  یباال م میرود، صدا یهرز م

 .کنار کثافت

 یدکمه  یدستش رو د،یا یدادنم خوشش م یباز از

 یکشم اما نم ی. از جانم دست مرودیم شرتمیسوئ

جمع  میخواهم او تنم را لمس کند. تمام قدرتم را در پا

کوبم:  یم شیپا یکفش را رو یکنم و پاشنه  یم

زیهمه چ یب یعوض خورهیحالم ازت بهم م . 

خود  یاز کرده  نمیب یخشم را که در نگاهش م اتش

 یخود م ریرا اس میشوم. دستش موها یم مانیپش



. اون توله یشیمال من م ،یچه نخوا یکند: چه بخوا

فرستم برام جنس جابه جا کنه یپدر سوختتم م ی . 

 یم میموها ی شهیو انقدر که ر کشد یرا م میموها

 یشود. نگاهش رو یم لیسوزد. سرم به عقب متما

عشق من به  ذارمیلرزانم در گردش است: نم یلبها

برسه یا گهیکس د . 

 

 ایخواد دن یشود، دلم م یم کیکه نزد صورتش

چانه ام  یرو میدهم و لبها ی. سرم را تکان مستدیبا

طعم  خوامیمشود: اروم باش کوچولو، فقط  یم دهیکش

بچشم ،یزنم بش نکهیلبتو قبل ا .  

 ییشود.  روشنا یو تار م رهیمقابل چشمانم ت ایدن

گم شده ام  یزند که صدا یچشمم را م ینیچراغ ماش

 یکشم و در دل ارزو م یم غیکنم و ج یم دایرا پ

 .کنم که به راننده برسد

کوبد. انقدر محکم که  یست بر دهانم مپشت د با

 انی. مستدیا یم نیشود. ماش یلبم پاره م یگوشه 



افتد. چند نفر  یخندم. لبم به سوزش م یم میها هیگر

 یبه سمتشان بر م یشوند. مرتض یم ادهیپ نیاز ماش

 یم صیاکرم خانم  و پسرش را تشخ یگردد. چهره 

 رسد و یم بیاز غ شهیکه هم یدهم. همان پسر

شوم،  یارام م دنشانیشود. با د ینجاتم م یفرشته 

 ی. صداندینش یهم م یشوم، چشمانم رو یاسوده م

 میبرا یشنوم، اما رمق یرا م شانیلفظ یمشاجره 

 یکنم. پاها لیکلماتشان را تحل ینمانده است تا معن

دهند و  یلرزانم، طاقت تحمل وزنم را از دست م

رنجبر  یتم. آقااف یم نیزانو به زم یکنده ها یرو

 ی. اکرم خانم مقابلم مردیگیرا م یمرتض ی قهی

اش  نهیکند. سرم را به س یرا کور م دمیو د ندینش

 س،یدخترم زنگ زد پل ست،ین یزیچسباند: چ یم

رسن یاالن م .  

... برگشته دارهی: اون دست از سرم بر نمزنمیم هق

تر کنه اهیتا روزگارم رو س .  

 شیآزاد دمیهد: من شند یکمرم را نوازش م دستش

برگرده  دیکارش، دوباره با نیمشروطه. با ا



ننگ محله است. قبل از  ی هیپسر ما نیزندان.ا

داده بود ریگ گهیدختر د هیاومدن تو، به  . 

در دلم  دیام یشود، کور سو یاضطرابم کاسته م از

فهمم که به من شک ندارد.  ی. از کالمش مندینش یم

 نیکه در ا یداند. مرتض ینم ییمرا خراب و هر جا

 دی. بارمیبگ میدل از خانه و زندگ دیمحل باشد، من با

اش را داشته باشم.   کبارهیترس حضور  شهیهم

زد  ی. هنوز صدادگرد یناامن م گریامنم د یخانه 

 ادیفر ی. صدانمیبب خواهمیاما من نم دیآ یو خورد م

شوند.  یکه با شتاب دور م ییو پاها دیا یم یکس

. همزمان با ستدیا ینم رنجبر از حرکت مدست خا

را  شیرنجبر دستش پهلو ی. آقامیکش یهم سرک م

چکد. اکرم  یانگشتانش خون م انیگرفته و از م

که  ییباز به خون ها یدهانپرد. با  یخانم رنگش م

دوزم. اکرم خانم با  یچشم م زدیر یم نیزم یرو

کوبد: مسعود یدست به صورتش م ... 

دود  یشود و به طرفش م یم ادهیپ نیاز ماش حهیمل

 یکند.صدا یم یکنان زخمش را بازرس هیو گر



 نیخانم رنجبر ب یادهای. فردیا یم سیپل نیماش

شود. من مبهوت، سر  یگم م سیپل میس یب یصدا

از پنجره ها  کیبه  کیمحل  یام. اهال ستادهیا میجا

 هلحظه ب تیکشند. جمع یدرها سرک م انیو از م

امبوالنس  یشود. نگاهشان اول رو یم شتریلحظه ب

شود.  یبه من قفل م تیو بعد اکرم خانم و در نها

زنند و مردان به دنبال  یپچ م گریکدیزن ها با 

 د،درجهیا یبه سمتم م یسیکشف ماجرا هستند. پل

است:  یانتظام یرویدهد، سرگرد ن ینشان م شیها

دیایب ونهمراهم حاتیاز توض یپاره ا یلطفا برا .  

: اما منمیگو یم شیز تشوا پر ... 

 یو با همان اخم اما کم ندیب یام را م دهیترس نگاهم

 لیپرونده رو تکم میخوای: فقط مدیگو یتر م میمال

میکن . 

دهد: من به خونه  یبه من جرئت م شیصدا ینرم

  ...خبر ندادم



گذارد:  یکمرم م یدستش را بر رو یلیاسماع خانم

کنم یتو برو، من خبرشون م . 

 یرا باز م نیدارم. سرگرد در ماش یقدم بر م دمرد

دییکند: بفرما . 

کند. از  یحرکت م نیو ماش نمینش یم یصندل یرو

برانکارد  یرنجبر را بر رو یکه اقا نمیب یپنجره م

شود یامبوالنس گم م انیگذارند و م یم . 

 زش،یکنم تا نگاه ت یرا در هم قفل م میها دست

من  ایواقعا مشکل دارد  ی. صندلندیلرزش انها را نب

صدها سوزن نشسته ام؟  برگه  یکنم رو یاحساس م

مرا  یچشم ریمقابلش را جابه جا و هر بار ز یها

کند یبرانداز م .  

کشم  یم قیعم یاست. نفسها دهیامانم را بر دلشوره

 رشیتاثحد و مرزم غلبه کنم، اما  یتا بر وحشت ب

است زیناچ اریبس .  

و نگاهش را  ردیگ یچشم از برگه ها م بالخره

را  ینیدوزد. تحمل ان نگاه ذره ب یبه من م میمستق



کنم، پرچم  یچشمانم را عوض م ریندارم و مس

 شیجد ی. صدارمیگ یرا هدف م رانیکوچک ا

چه  دیکن فیکند: کامل تعر یم شتریاضطرابم را ب

افتاد یاتفاق .  

کاسته  میدهم تا از سوزش گلو یم را فرو مدهان اب

گشتم خونه که راهمو سد کرد و یشود: برم ... 

 شهیشود: م یسؤالش دهانم خشک م دنیشن با

 رونیساعت شب، ب نیشما چرا تا ا دیبد حیتوض

د؟یبود  

 دی: من بارمیگ یم یانگشتان دستم را به باز مفصل

دادم یصاحب کارم م لیبه سفارش تحو ... 

ه؟ی: مگه شغلتون چدیگو یم محرف انیم  

دوزم: من  یلباسش م یبسته  ی قهیرا به  نگاهم

قرارداد دارم یدفتر خدمات هیبا  ستم،یپیتا . 

 ی هیبق نطور،ی: که ازندیم هیتک شیصندل یپشت به

د؟یکن فیماجرا را تعر  



 زشینفرت انگ یاز گردش لب ها م؟یبگو دیبا چه

ردنم؟  گ ریگرمش ز ینفسها ای میصورتم بگو یرو

 ایکنم  فیتنم هرشستم رفت تعر یکه رو ییاز دستها

چشمانم قرار گرفت؟ ریکه ز ییچاقو  

 دینیشود: بب یبه جلو خم م ند،یب یرا که م سکوتم

 خانم؟

زنم:  یگذارم و لب م یپاسخ نم یمنتظرش را ب نگاه

 .نصر... رها نصر

با ما  دیاندازد: خانم نصر شما با یباال م ییابرو

شماست.  تیحافظ امن یانتظام یروی. ندیکن یهمکار

اراذل و اوباش محله  نیا د،یاگه شما به ما اعتماد نکن

کشند یها رو به فساد م .  

 یقرص م شیدهم، دلم از حرفها یرا به او م حق

کنه، و هر  یم جادیکه مزاحمت برام ا هیشود: مدت

و شهیم کیعشق به من نزد یبار به بهونه  ...  

را نفهمد.  میچارگیب زانیزم تا ماندا یم ریبه ز سر

 یا قهیدق کیکند.  یم میدر سکوت تماشا قهیدق کی



 یاو را پاک م یکه من با اشک چشمانم نجاست ها

شود را با کمال  یکه مقابلم گرفته م یاب وانیکنم. ل

ترس مردم از  دیچطور با دونمی: نمرمیپذ یم لیم

 نی. شما اگه زودتر امیببر نیاز ب ویانتظام یروین

دیذاشتیم ونیمسئله رو با همکارانم در م ... 

رنجبر  ی... اقامیگردد: بگذر یبر م زشیم پشت

 چطور چاقو خوردند؟

کنم:  یرا پاک م میشانیپ یسرد نشسته رو یها عرق

  حالشون چطوره؟

کند:  یم ادداشتی یزیکاغذ مقابلش چ یرو

نبوده، مرخص شدن قیزخمشون چندان عم . 

 یباق میبرا یعذاب وجدان یول بدای یم انیام پا دلهره

 یادیز زانیهمراه با م یماند، عذاب وجدان یم

 دشیاز د دمیکه کش ی. نفس اسوده انیاحساس د

 یلبش نقش م یاز تبسم رو یماند و طرح یپنهان نم

 د؟یکن فیاصل ماجرا رو تعر دیخوایبندد: شما نم

میرس یم نهم من هم شما زودتر به کارمو نطوریا . 



زنم و ماجرا را  یم یلبخند کمرنگ زده خجالت

 نکهیدهم. بدون ا یبودم شرح م دهیهمانگونه که د

خوبم  ینکته را فراموش کنم. حافظه  نیکوچکتر

که از تمام  یهمه جا همراهم است. اما امان از وقت

شوند و  یکند، پاک نم یحوادث ناگوار عکس بردار

کنند یم رانمیو یبا هر تلنگر . 

و  مینما یجدا م نیماش یخسته ام را از صندل تن

کنم؟ میشوم: چقدر تقد یم ادهیپ  

 یکند: قابل یدنده جابه جا م یدستش را رو راننده

ینداره ابج ... 

 0: دیگو یم ند،یب یحوصله ام را که م یب نگاه

 .تومن

. دهمیکنم و پول را به دستش م یتشکر م رلبیز

را در قفل  دیکل نم،یکنم تا دور شدنش را بب یصبر نم

شوم. سرم در حال  یم اطیچرخانم و وارد ح یم

شود. انگار  یانفجار است و با مسکن هم ارام نم

را  یب یسوزند. ب یچشمانم از درون اتش گرفته و م



را به من  شیو. نگاه کم سنمیب یمنتظر م وانیا یرو

م هزار راه رفتدل یدوزد: رها مادر کجا بود یم . 

 عتریرا سر میکنم و قدمها یرا از شانه ام دور م فمیک

خبر نداد؟ یلی: مگه خانوم اسماعدارمیبر م  

گفت مادر،  ییزایچ هیصورت ندارد:  یبه رو رنگ

گرفتم یاروم نم دمتید یاما من تا نم .  

انگشتانم گرفتم:  انیسرما زده اش را م دستان

سر و مر و گنده که  دینیب یم ؟یچ یدلشوره برا

سادمیجلوتون وا . 

گذارد:  یکند و پشت کمرم م یرا ازاد م دستش

 یگیصورتت زرد شده، چشمات ورم کرده، بعد م

  حالت خوبه؟

نبود پسر  یمهم زیکند: اگه چ یم تمیداخل هدا به

کنه؟ بازم  یم کاریچ مارستانیب یاکرم خانوم گوشه 

دنیخدا رو شکر به موقع رس  

اومده بودن رتری: اگه درمیگ یبه دندان م لب ... 



شود. به  ینم رشیگیفهمد و پ یسکوتم را م یمعنا

.  ابمی یاتاق او را م یگردم و گوشه  یم یدنبال مان

 گرید میاست. پاها دهیمعصوم خواب یمانند فرشته ا

کنار  نم،ینش یم نیزم یندارند، به رو ستادنیتوان ا

 یرود. ب یم شیموها یاراده ال به ال ی. دستم بمیمان

 ی قهیگذارد: تا چند دق یم ممقابل یچا یاستکان یب

گرفت یبود، بهونتو م داریب شیپ .  

با  شهیبرم: هم یم شیگوشش پ یرا تا الله  دستم

من،  یبچه  ذارمینم شم،یم یگفتم مادر خوب یخودم م

. به خودم قول یو نه عاطف یکمبود داشته باشه نه مال

م امااز محبتش کن رابیداده بودم س ... 

خودت تک و  نکهیکشد: ا یخودش را جلو م یب یب

هم پدر،  یجامعه هم براش مادر باش نیا یتنها تو

 .واقعا مرحبا داره

کم  یکشم: گاه یم شیابرو یانگشت اشاره رو با

ارمیم .  



خسته شدم،  یب ی: برمیگ یرا از پسرم نم نگاهم

کشم ینم گهید .  

 فتند،یهم م یوکنند و مدام ر یم ینا فرمان میپلکها

 یشده است. دلم خواب م دتریسوزش چشمانم شد

از ان  یکه اثر یتوانم؛ نه تا زمان یخواهد اما نم

 یب یمانده است. ب یصورتم باق یچندش رو یلبها

شد مادر خیکند:  یسرد شده اشاره م یبه چا . 

 یاهویخواهد. خسته شده ام از ه یم ییتنها دلم

دهم و بلند  یسر م یبدن مان ری. دستم را زیزندگ

زحمت دادم بهتون دیشوم: ببخش یم . 

 یمادرانه م یب یفشارم. ب یام م نهیرا به س سرش

: شامو گذاشتم برات داغ بشهدیگو . 

از شام به  شتریب ،یب یروم: نه ب یطرف در م به

دارم اجیحمام احت . 

 یخوابانم و به حمام م یتشکش م یرا رو یمان

خواهد  ی. دلم مستمیا یاب م ریز میروم. با لباسها

نماند. به صورتم دست  میلباسها یاز دستش رو یاثر



خواهد  یکشم، محکم و محکم تر،دلم نم یم

پوستم بماند. اما  یذره از نفسش رو نیکوچکتر

هم نجاستش و هم ...  ش،یهست، مانده است هم گرما

زنم.  یگردن عق م یرو شیحرکت لبها یاداوریبا 

 میدهم اشک ها یجازه مزنم و ا یکف حمام زانو م

مجازات شوم؟ تاوان  دیبا یشوند. تا ک یجار

ست؟ین یماند؟ کاف یم رمیدادمن گ یاشتباهاتم تا ک  

کنم. باال  یخانه نگاه م یگردم و به در بسته  یم بر

به  رهیگذرانم و باز خ یکوچه را از نظر م نییو پا

 نجایشوم. اگر حضورم را در ا یبز رنگ مدر س

من و پسرم را برانند؟ نگاه  یاگر با بدخلق رند؟ینپذ

تنها  یب یب یدوزم ول یم یب یپر استرسم را به ب

 یزنگ م یرا رو ستشزند و  د یم میبه رو یتبسم

زند.  یزنگ، سرم زنگ م یگذارد. با صدا

 یدست کوچک مان یزده ام را رو خیفشاردست 

اندازم، ارام  یبه پسرکم م ینگاه میکنم. ن یم شتریب

شود از برق  یم دهیاست. دلم چروک ستادهیکنارم ا

ندارد. مگر چند بار به  یاز مهمان یچشمانش. درک



کنم و  یرا مرور م شیرفته است؟  زندگ یمهمان

کند یم یبه من کج دهن یافتیجواب در .  

 ناینما حهی. ملستدیا یشود، قلبم م یخانه باز م در

به نظر  دتریگردد، صورتش در چادر گلدار، سف یم

زند: سالم یم یب یرو به ب یرسد. لبخند یم . 

 یصورتش متعجب م ند،ینش یمن م یرو نگاهش

 نیا یکدام از خانه ها چیشود، تا کنون من در ه

 ادتیع یام. و حاال به بهانه  دهیمحل را نکوب

 چیام. در نگاهش ه ستادهیدر ا نیبرادرش مقابل ا

دواری. امستین نهیک ایاز خشم  یاثر   

: یخارج کردن او بهت زدگ یشوم برا یقدم م شیپ

خانوم حهیسالم مل ... 

 یبلند و فرش را به رخ م یزند و مژه ها یم یپلک

 ...کشد: سالم

و کمپوت ها را در  وهیاب م کیپالست یب یب

داخل؟ یکن یکند: دعوت نم یدستانش جابه جا م  



 عیاندازد، سر یگل م هیاندر عرض چند ث صورتش

دییداخل... بفرما دی: بفرمائدیگو یم ...  

 ی... بمیکند: مامان مهمون دار یرا بلند م شیصدا

و رها خانوم اومدن یب ... 

اهل محل  یشناسند، همه  یم یب یاو را با نام ب همه

متفاوت است  لشانیگذارند. دال یاحترام م یب یبه ب

به  یگرید دش،یبه خاطر حفظ حرمت خون شه یکی

 تیبه خاطر شخص یو بعض دشیسپ یخاطر موها

یب یمنحصر به فرد ب . 

کشم  یرا م یشوم، دست مان یوارد م یب یاز ب بعد

خواهم  یم دیدارم،شا یخود نگه م کیو او را نزد

 یحاصل کنم.  نگاهم رو نانیاز در امان بودنش اطم

کند.  یخانه گردش م زیکوچک اما تم اطیح

 یمیقد یالم خبر از مرمت خانه س یها کیموزائ

 اطیح ییبایاجر نما شده است و ز وارهایدهد. د یم

 یب یرا دو چندان کرده است. اکرم خانوم و ب

 یروم و به ارام یکنند. جلوتر م یم یاحوالپرس



از  ریرا دارم به غ یزیکنم. انتظار هر چ یسالم م

 یم یزند. دستم را به گرم یکه از او سر م یرفتار

رود. با محبت  یم نیانگشتانم از ب ی، سرمافشارد

از سر  قلبمتپش  ند،ینش یشانه ام م یدستش رو

نی. خوش اومدزمیشود: سالم عز یگرفته م . 

. زمیتو عز نییدهد: بفرما یبه شانه ام م یکم فشار

نییبفرما . 

شوم تعجبم را پنهان کنم.  یتا چه حد موفق م دانمینم

 یاورم و پاها یدر م یدر ورود یرا جلو میکفش ها

گذارم.  یرنگ م یفرش کرم یزده ام را رو خی

 لیاپن مشغول اماده کردن وسا یدر اشپزخانه  حهیمل

هم  نم،هنوزینش یم یب یبه ب دهی. چسبستیرائیپذ

گرم  ییرایپذ نیاتوانم  یدلشوره دارم. هنوز هم نم

. نمیب یرا از اشپزخانه م حهی. خروج ملرمیرا بپذ

دختر  نیبسته است. ا یاسب را دم شیمشک یموها

. دمید یکه م یمتفاوت است با دختر محجبه ا فیظر

که مقابلم گرفته  ییچا ینیتر. از س نیو دلنش باتریز

که  حهیکنم. مل یو تشکر م دارمیبر م ییشود چا یم



 یم یبه مان دیپرترد یشود نگاه یخم م یمان یجلو

 شیدارم. اخم ها یبر م یچا شیاندازم و خودم برا

. انقدر دیگو ینم یزیرود اما چ یر هم فرو مد

نزند. اکرم خانوم  یاست که در جمع حرف یخجالت

: برو مسعودو صدا ردیگ یم حهیرا از مل وهیظرف م

ورها خانم اومدن مالقاتت یب یکن بگو، ب .  

 یگم م ییدهد و در راهرو یتکان م یسر حهیمل

:مزاحم استراحتش نشو مادر، ما دیگ یم یب یشود. ب

میکن یزود رفع زحمت م .  

و چشم به  رم،یگ یم یشالم را به باز یها شهیر

چطور از شما  دونمیدوزم: اکرم خانوم نم یم نیزم

نیرنجبر تشکر کنم اگه شما نبود یو اقا ... 

پرد: رها جون، شما هم  یحرفم م انیخانم م اکرم

دختر هیتحمل کنه به  تونهیم یمثل دخترم. ک ... 

 



 یمش،کالم اکرم خانوم قطع مسال یصدا دنیشن با

دهم و به احترامش بلند  یشود. اب دهانم را فرو م

شوم یم . 

او،  ی دهیچشمش، در صورت رنگ پر ریز یکبود

چشم به خاطر  یکبود نیاست. ا ریاز حد چشمگ شیب

با او  ینسبت خون چیکه ه یمن است. به خاطر من

کند حال خود را خوب جلوه دهد،  یم یندارم. سع

کشم تا  یم می. دستم را به مانتوستیخوب ن یول

 یعرقش گرفته شود اما با عرق شرم نشسته رو

 ندینش یلبش م یاز لبخند رو یچه کنم؟ طرح میشانیپ

شود: سالم خوش  یم انیلبش نما یو  زخم گوشه 

دیستی... سر پا نادی... بفرمائدی. بفرمائدیاومد . 

 یم یلب ریز یزند. سالم یدر چشمانم حلقه م اشک

او االن  ستند؟یمهربان ن یادی. زنمینش یو م میگو

بزنند و وخامت حال او را به من  ادیبر سرم فر دینبا

 یمردمان نیرحم چن یروزگار ب نینسبت بدهند؟ در ا

شوند؟ پس چرا تعدادشان اندک  یم افتیباز هم 

  است؟



زند، صورتش در  یم هیتک یپشتمقابلمان به  خودش

: دیگو یم ییشود اما باز هم با خوشرو یهم م

به زحمتتون نبودم یراض .  

که نامرتب شانه شده ،  ییگرفته اش و موها یصدا

 نیلحظه خواب بوده است. ا نیدهد تا هم ینشان م

و تارم شده اند.  رهیشب ت یمرد و خانواده اش ناج

 یمن دست روبه خاطر  م،یروزها نیا یمرد ناج

فشارد یپهلو م .  

 ختنیشوم، تا شاهد فرور یم یقال یبه گلها رهیخ

 یغرورم نباشند. مدتهاست غرور یپوشال وارید

کنم،  یم یباز گرانید ینمانده است، فقط برا میبرا

نمانده است. مدتهاست که  یباق میبرا چیتا ندانند من ه

گذرانم یکج، روزگار م یبا گردن . 

 یشود: خوب یکوت اتاق شکسته مس یب یب یصدا با

 پسرم؟

که  یاتفاق خاص یب یشود: ب یخم تر م گردنم

بود یزخم سطح هی فتاده،ین .  



مگر هنوز هم وجود  یکس یحد تواضع برا نیا

کشم: من  یام م دهیخشک یلبها یدارد؟ زبان رو

واقعا شرمنده شما و خونواده هستم... شما به خاطر 

 ...من

خانواده مرسوم  نیا انیمانگار  دنیحرف پر انیم

از ناموسم  فمهیخواهر من... وظ یاست: شما هم جا

 ...دفاع کنم

 یینامد، رها یشوم. او مرا خواهر خود م یم دلگرم

از گذشته  یاطالع چیخواند که ه یرا خواهر خود م

 میلبها یامدن لبخند رو یتوانم جلو یاش ندارد. نم

لبخند  شیرایاورم و نگاه گ ی. سر باال مرمیرا بگ

درخشد. اکرم  یم شیو چشمها ند،یب یلبم را م یرو

 میرو شیبشقاب پ درخانوم پرتقال پوست گرفته را 

... تو هم گهیگذارد: رها خانوم، مسعودم راست م یم

 ...مثل دختر من

: خدا شاهده ندینش یم میپا یاش رو دهیچروک دست

مهرت به دلم افتاد دمتید یاز وقت ... 



شود: دور از جونت...  یم داریپد شیدر صدا یبغض

یدخترم محبوبه هست هیشب یلیخ ... 

کشد، متعجب حرکاتش  یصورتم م یرا رو دستش

زند: مامان یکنم. مسعود تشر م یرا دنبال م . 

شود و انگشتانش از  یدستش متوقف م حرکت

شود:  یم ریگردد. اشکش سراز یصورتم جدا م

فرق تو بود... فقط رنگ چشماش  هیشب یلیمحبوبم خ

 .داشت

 یبقا شونهیخاک ا یکنم: هر چ یلب زمزمه م ریز

 ...عمر شما باشه

کند.  یم ریس یگرید یشود، جا یاکرم خانم نم اما

خودش را با پوست پرتقالها مشغول کرده  حهیمل

 یکند. چشم بر م یاست. مثل ساالد خردشان م

گردانم سمت مسعود. نگران به مادرش چشم دوخته 

تو دست مشت کرده اس .  

 یشود. نگاه یرد و بدل م یب یمن و ب نیب ینگاه

کند و  یدست دراز م یپر از تعجب و پرسش. مان



خبر  ی. تنها او بداردیاز پرتقال مقابلم را بر م یپر

برد.  اکرم خانوم  یلذت م یاز همه جا از مهمان

خواستگار  یکند: دخترم کل یاشک چشمش را پاک م

و درشت داشت زیر ... 

دوزد: مسعود  یم یب یرا به ب نشیغمگ نگاه

 ره،یبگ ژنیاز ب ینتونست خبر یخونشون رفت ول

چنگ  یسمونی. به هر رنیاب شده و رفته بود تو زم

جا بند نبود.  چیبود. دستمون به ه دهیپوس میزد یم

 یشد. حالتها یحال محبوبه هم هر روز بدتر م

نا مفهوم به  یو حرفها دادیبهش دست م یعصب

و بلند  زدیم غیج کباری. هر چند ساعت اوردیم ونزب

هفته شده بود  هی یکرد. دخترم تو یم هیبلند گر

  .پوست و استخون

کند:باهاش  یرا با دست پاک م سشیخ صورت

کلمه کیاز  غیمشاوره، اما در مشیم،بردیحرف زد . 

 هیکند:  یاشک دوباره صورتش را پر م قطرات

روز صبح مجبور شدم تو خونه تنهاش بذارم، 



مدرسه. رفتم تا سر  حمیمسعود سر کار بود و مل

ذره  هی دیکنم شا یکوچه گوشت تازه بخرم کباب

لقمه بخوره هیبکشه و  لشیم دیبخوره. شا . 

 یشد و نم یزند: کاش پام قلم م یم شیزانو یرو

شتم برگ ی. رفتم و وقتذاشتمیرفتم. کاش تنهاش نم

کردم. دخترم شاهرگشو  دایمحبوبه رو غرق خون پ

  .زده بود، از هر دو تا دست

ان هم  ؟یشود، خودکش یمنجمد م میدر رگها خون

ماه پس از عقدش؟  کیدختر جوان؟  کی یبرا

 یدختران جوان ناز و کرشمه م یکه همه  یزمان

بر او چه گذشته بود که  دارند؟یکنند و شوهران خر

د؟یراه مقابلش د را تنها یخودکش  

: هنوزم ختیر یاشک م یخانم مثل ابر بهار اکرم

مبل نشسته بود و قطره  یجلو چشممه. رو افشیق

. هنوز هوش و دیچک یقطره خون از دستاش م

باز کرد و به  دشویسف یحواسش سر جا بود، لبا

گفت هنوزم حرفاش تو سرم  ژنشیزحمت از ب



مرد  هیپست فطرته.  رتیغ یب هی ژنی" بچهیپیم

کنه یهوسش م یکه زنشو قربان یالش ..." 

شود و به قاب عکس  یم دهیسمت اپن کش نگاهش

کند : دست و پامو گم کرده  یاپن سنجاق م یرو

بکنم، بهت زده فقط به  دیبا کاریدونستم چ یبودم. نم

مونده بودم. مگه باورم  رهیجون محبوبه خ مهیجسم ن

د خون ش یبکنه؟ مگه باور م یشد دختر خودکش یم

قوت  مپاها زه؟یبر نیزم یدخترم رو یاز رگها

نداشتن جلو برم و مرهم رو زخماش بذارم. محبوبه 

... یمهمون میبه قلبم زد" با هم رفت شیبا حرفاش ات

دلم خوش بود شوهرم مؤمنه، شوهرم نمازخونه، اون 

بودم دهیند ژنویب یرو ." 

داداش  یبود حت دهیند یچکیمحبوبه داد زد" ه 

. مامان، دومادت اهل مشروبه، مامان مسعودم

دومادت تو خلوت اهل قماره.  اون شبم مشروب 

کثافتش یخورد، هم خودش هم دوستا . " 



پنهان  یبه اتاقها ینگاه میگزد، ن یخانم لب م اکرم

 یم نییرا پا شیاندازد، صدا یشده در راهرو م

رنگ به روش نمونده بود،  گهیاورد: محبوبم د

 یبرداشتم، رو یمال کاغذجلوتر رفتم و دست

شد.  یقطع نم شیزیدادم اما خونر یزخماش فشار م

نو تلف میساما محبوبه  ادیخواستم تلفن بزنم امبوالنس ب

 .قطع کرده بود

حال شده بود که  یلرزند: اونقد ب یم دستانش

گفت  ی. محبوبه مدمیشن یم یصداشو به سخت

 ی. جلو چشمارهیدختر به خلوتگاه م هیشوهرش، با 

کنه و  یدختر نامحرم خلوت م هیعاشق محبوبه؛ با 

 یو گرسنه  یچهارتا گرگ وحش ونیمحبوبه رو م

که ی. چهارتا پسرذارهیعفت محبوبه تنها م ... 

پنهان  نمیه یتا صدا ندینش یدهانم م یرو دستم

کشد، مگر ممکن است؟ مگر  یبماند. سرم سوت م

بسپارد؟ گرید یمرد زنش را به مردان کیشود  یم   



 شیرود. پلکها یاکرم خانم به سمت قلبش م دست

 یغیکند. ج یسقوط م نیزم یو رو فتدیهم م یرو

 دنیکشاند. با د یرا به سمت ما م حهیمل زنمیکه م

 یمادرش به طرف اشپزخانه م یدست مشت شده 

و کمرش را ماساژ  نمینش یدود. کنار اکرم خانم م

 یو با دست دیا یقرص م یبا قوط هیدهم. مل یم

گذارد:  یزبان مادرش م ریرا ز یقرص لرزان

هو؟؟ی یشد یمامان تو چ ؟؟؟یمامان... مامان خوب  

 یندارد، اکرم خانم که چشمانش باز م یتمام اشکش

 یشرمنده م حهی. ملمیکش یاسوده م یشود همه نفس

تو رو خدا... به خاطر امروز معذرت  دی: ببخشدیگو

قلبش  فته،یه ممحبوب ادی... مامان هر بار که خوامیم

از محله  می... به خاطر مامان مجبور شدارهیکم م

شما فقط  نجامی... امینک یاسباب کش نجایبه ا مونیقد

دیماجرا خبردار نیاز ا . 

کند:  یسرش منظم م یچادرش را رو یب یب

میما بد موقع مزاحم شد زم،یکنم عز یخواهش م .  



امروز  یکند: مطمئن باش حرفا یمکث م یکم

کنه یدرز نم ییجامامانت  .  

تا مامانتم  میشود: بهتره رفع زحمت کن یم بلند

 .استراحت کنه

گذارم. با  یتخته م یپوست کنده را رو یازهایپ

فرود  ازیپ یو چاقو را رو دارمیرا نگه م ازیدستم پ

 زمیر یم یخالل شده را در بشقاب یازهایآورم. پ یم

دهم.  یم یتخته جا یرا رو مهین ازیو دوباره پ

هنوز هم افکارم در اطراف اکرم خانم و محبوبه اش 

گفت"  یم هک حهیحرف مل یگردد. در حوال یم

مسعود بعد از محبوبه خنده هاش نصف شد، مسعود 

مرد مزاحم  هیهر جا دختر تنها و  حهیبعد از مل

شهیو سپر بال م ادیخونش به جوش م نه،یبب " 

که  یکنم، چشمان یدر دستم احساس م یسوزش

کشم.  یم نییشده اند را به پا یاشک ازیبخاطر پ

 یم صیتشخ دیسف یازهایپ یخون را رو یقرمز

شود. درد را  یم شتریدهم. سوزش اندک اندک ب



اورم.  یکنم و انگشت سبابه ام را باال م یحس م

به خون  رهی. خزدیر یخون قطره قطره از آن فروم

. خونها دارمی. دستم را مقابل صورتم نگه مممان یم

کنند. صورتم جمع  یم دایراه خود را به مچ دستم پ

شود اما  یخون مشمئز م دنیشود، حالم از د یم

. چطور توانسته است از لذت رمیگ ینگاهم را نم

 یآب یرگ ها یکردن دست بکشد؟ چشمم رو یزندگ

م؟را داشت یکار نیگردد، من جرئت چن یمچم م   

" نه" محکم است. اگر  کیلرزم، پاسخم  یخود م به

خودم را راحت کرده بودم،  شیجرئت داشتم، سالها پ

به گوشه گوشه  یبود. نگاه میکه اوج سخت ییسالها

نجایاندازم، من ا یاتاقم م ی ... 

 یب یبا ب ،یبا مان زنم،یم یلبخند یمان دنید با

س گذرد اما ... نف یسخت م میخوشبختم... زندگ

ها یرا دوست دارم... با تمام کاست دنیکش ... 

سطل  یبه خون اغشته را جمع و روانه  یازهایپ

 یو م رمیگ یاب م ریکنم. دستم را ز یاشغال م



گذارم از التهاب و سوزش انگشتم کاسته شود. با 

دهم تا خون بند  یمحل زخم را فشار م گرمیدست د

ز نوک ا میشو یو چند بار دستم را م نی. چنددیایب

از خونم  یخواهد اثر یانگشتان تا ارنجم،دلم نم

... رمیبم خواهدیجان دوست، دلم نم ایبماند... ترسو 

به جز  یکه سرپرست ینه االن... نه با وجود فرزند

 ...من ندارد

چسبانم و دوباره دست به چاقو  یزخم م یرو یچسب

شتریب اطیبا احت نباریشوم، ا یم ...  

... ندیاز مردش بب انتیزن خ کیسخت است  چقدر

و مورد  ندیبب انتی... خشیان هم در ماه اول زندگ

... ان هم توسط دوستان ردیتجاوز قرار بگ

را  یهمسرش... در حضور عشقش... حق خودکش

به محبوبه بدهم؟ دیبا  

را درون روغن  ازهایو پ زمیر یتابه روغن م در

مردها کجا رفته است؟ چطور  رتیکنم. غ یشناور م



زودگذر به  یهوس یمرد زنش را برا کیود ش یم

  حراج بگذارد؟

خورده را  سیخ یایشوند، سو یم ییکه طال ازهایپ

سخت  شتریکنم. سرنوشت به من ب یبه تابه اضافه م

بوده است؟ شتریمحبوبه؟ اشتباه کداممان ب ایگرفته   

کنم.  یتابه اضافه م اتیجات و رب به محتو هیادو

وسط چند مرد سخت تر مورد تجاوز قرار گرفتن ت

ایاست  ... 

 یتابه را کم م ریو ز زمیر یاب درون تابه م یاندک

کنم و از  یمحبوبه تصور م یکنم. خودم را جا

کنم  یلرزم. قابلمه را پر از اب م یوحشت به خود م

گذارم... فکر  یبزرگ اجاق م یشعله  یو رو

اندازد یخودم م یگذشته  ادیمحبوبه مرا به  ... 

**** 

کج شد و پر حرص پالتو  میبرانداز کردم، لبها میوپالت

و  ستادمی. دوباره مقابل کمد ادمیکش رونیرا از تنم ب

کدام  چیرا از نظر گذراندم. ه میمانتوها و پالتوها



کدام مرا مقابل  چیخواستم نبود. ه یانگونه که م

مقابل  خواستیداد. دلم م یجلوه نم باتریز اوشیس

دختران  ینقدر که نگاهش پباشم... ا نیبهتر اوشیس

 یخودم م یرا فقط برا اوشیهرز نرود. نگاه س

 یخودخواه یخواستم... خواستن ان نگاه خمار مشک

خودخواه بودم یشد؟ ار یمحسوب م ... 

را برداشتم و مقابلم گرفتم...  یقبل یهمان پالتو باز

که  یکوتاه یشد سمت ان کاپشن مشک دهیذهنم کش

به انتخابم  یبود... لبخند دهیرخ میاز المان برا نیرام

لباسها کردم...  گرید نیگزیزدم و همان کاپشن را جا

 یو موها ختمیصورتم ر یرا رو میجلو یموها

را شل  یقرمز شالرا با کش محکم بستم.  یعقب

انداختم و از اتاقم خارج شدم میموها یرو ...  

چشمان کنجکاو و متعجب مادرم وادارم نکرد  یحت

دادم؟  یم حیتوض دیدهم... چرا با یحیبه او توض

داشت؟ ازین لیرفتن به دل رونیشب ب 0ساعت    



و از سالن خارج  دمیگفتن مادرم را شن رها،رها

رفتم... امشب قرار  اطیبه طرف در ح میشدم... مستق

مهمانم کرده  اوشی... امشب سدیایدنبالم ب اوشیبود س

در  اوشیبود... بهانه اش مهم نبود، مهم حضور س

به  اوشیکنارم بود... مهم حس حرکت انگشتان س

در کنارش  هبود ک یدستانم بود... مهم حس یرو

 ...داشتم

نبود که خواستگار نداشته  یزند: روز یم یتلخند

گفت  ی. مکردیبهونه رد م هیباشه. اما هر کدومو به 

،دوست  ژنیب یپا نکهیدرس بخونم. تا ا خوامیم

درس و دانشگاه به خونمون باز  یمسعود،  به بهونه 

 ی. نمدیرس یبه نظر م ییایشد. پسر ماخوذ به ح

 دونستمی. نمشکنهیو نمکدون م خورهیدونستم نمک م

به محبوبه  دمی. فهمهیچ یبرا دنشیجانماز اب کش

ستین لیم ینظر داره، خبر داشتم محبوبه هم ب .   

و  دمیکند: فهم ی، دل سنگ را اب مکشد یکه م یاه

نگفتم یچیه . 



گرفتم، کاش  یرود: کاش جلوشو م یباال م شیصدا

. یعاشق بش یغلط کرد گفتمیتو دهنش م زدنمیم

نکردم یغلط چیو ه دمینکردم، من مادر مرده د ... 

اش به  هی. گردیگو یلب دور از جون م ریز یب یب

م و ده یبه چشمم م یشود. چرخش یم لیهق هق تبد

 یمسعود م یصورت بر افروخته  رینگاهم درگ

گردنش  یشود. فکش به هم قفل شده است و رگ ها

زده است رونیب .  

کند از او چشم  یاکرم خانم مرا وادار م یصدا

: دخترمو خام خودش کرد. دخترم عاشق و رمیبگ

محبوبه  اورد،یاسمشو م یشد. هر ک ژنیب یدایش

کرد یغش و ضعف م .  

 ینفس ها ی. صدازدیر ینه اشک ممظلوما حهیمل

مسعود اتاق را پر کرده است. پسرم با تعجب  یعصب

 ینگرد. اکرم خانم با گوشه  یم انشیبه اطراف

جلودارش  یچکیکند: ه یاشکش را پاک م یروسر

محبوبه بشه. پدرش که  فینتونست حر یچکینبود، ه



 یزیهم پش هیحرف بق یکوتاه بود، برا ایدستش از دن

چشمشو کور کرد.  ینبود. عشق و عاشق ارزش قائل

ما  یمسعود گفت محبوبه، دوستم وصله  یهر چ

مشترک  یبه درد زندگ شناسم،یمن م ژنوی. بستین

گوش نداد که نداد خوره،ینم .  

کدوممونو نداشت.  چیاحترام ه گهیشده بود، د عوض

. مسعود کتکش سادیما وا یشده بود، تو رو ایح یب

 قهیدست به  ژنید، با بزد، حبسش کرد، منعش کر

نشد که  فیبه هم زد؛ اما اخرش حر شویشد، دوست

.  خوامیم ژنویکفش که من ب هینشد. پاشو کرد تو 

دود از  وادشخون دنیگذاشتند. با د یقرار خواستگار

 ،مامانیمعتاد و مفنگ یسرم بلند شد، بابا

 میاصل و نسب. اما مجبور شد یب یبددهن،خونواده 

هفته عقدش شد، نه گذاشت  هیسر  .میریخفه خون بگ

نه به خودشون مهلت داد. مسعود از  ق،یتحق میبر

 ییجورا هیشد،  نیهمون روز با محبوبه سرسنگ

زد ینم فکال حر ژنمیباهاش قهر بود. با ب .  



ماه از عقدشون نگذشته  کیکشد:  یرا باال م شینیب

 ینم ی. منم کاررونیرفتن ب ژنیشب با ب هیبود که 

بود، مجنونش بود. رفت و  شیکنم، زن عقدتونستم ب

خاطر برگشت شونینصف شب پر . 

. دست دیباال پر میمسعود ابروها یبرخاستن ناگهان با

 یاشفته م یبرد و با لحن یفرو م شیموها یالبال

برم  دیمادر بزرگشه با ی: دخترم، ثنا، خونه دیگو

از خدمتتون مرخص بشم نیدنبالش. اگه اجازه بد .  

م هراسان بلند شد: مادر حالت خوش خانو اکرم

دنبالش میریم حی. بذار عصر با ملستین . 

اپن چنگ  یاندازد و سوئچش را از رو یباال م سر

شود یزند  و از در خارج م یم .  

 شانیپر نقدریمانم. چرا ا یخالش م یبه جا رهیخ

به  یشباهت چیه شیخاطر و اشفته بود؟ چهره عصب

داشت. اکرم خانم شناختم ن یکه م یرنجبر یاقا

 یکشد و با لبخند یدست م یشرمنده دست رو



 ی: حرف محبوبه حالشو خراب مدیگو یم یتصنع

دونهیکنه. خودشو مقصر مرگ محبوبه م . 

 یشود. مرگ، چه واژه  یم خیبر تنم س مو

امانم را برده است،  ی. کنجکاویوحشتناک و تلخ

 گریخانه عادت کرده ام، د نیبه حضورم در ا گرید

 یترسم، تنها کنجکاوم تا بدانم چه اتفاق یانها نم از

محبوبه افتاده است یبرا .  

وقته که حرف  یلیکند: خ یرا مرتب م شیروسر

وقته که داغ محبوبه رو دلم  یلیمحبوبه نشده، خ

نکردم دایکنه و گوش شنوا پ یم ینیسنگ .  

در گردش است؛ انگار  یب یمن و ب نیب نگاهش

اما دودل  د؛یبگو شیزندگ یاز ممنوعه ها خواهدیم

 .است

 یاشاره م یدوزد و با ابرو به مان یم حهیبه مل چشم

 میبر ایزند: ب یم یرو به مان یلبخند حهیکند. مل

ثنا رو نشونت بدم یها یاسباب باز .  



 یباشد. مگر چه م دینبا یاست که مان نیا مفهومش

 یمان ست؟یمن مناسب ن یمان یکه برا دیخواهد بگو

دهم.  یتکان م یشود، با تبسم سر یم هریبه من خ

 حهیاو را با مل یاسباب باز دنیمردد است اما شوق د

کند یهمراه م .  

رنگ و  دنیدهد: با د یم رونیخانم نفسش را ب اکرم

صورت و بدنش  ی. چند جادیروش برق از سرم پر

 یزد. کز م یبود. الم تا کام حرف نم یکبود یجا

 رهیجا خ هیها به  وونهیکرد گوشه اتاقش و مثل د

شد، به  یحالش بدتر م اوردمیم ژنویشده بود. اسم ب

هر  مش،یاریبه حرف ب می. نتونستدیرس یتشنج م

. خواب زدینم یشد و حرف یروز الغر و الغرتر م

 ژنیبا ب یشده بود. هرچ یو زار هیو خوراکش گر

دادیجواب نم میگرفت یتماس م . 

اش  نهیزد، دستانش را مقابل س هیتک شیصندل به

کرد: خب؟ پایچل  



به  شهیکرد و هم یرفت، فراموش نم ینم راههیب به

. خودم دیرس یخواست به هدفش م یکه م یهر روش

؟یزدم: خب که چ یرا به فراموش  

 کیپوزخند بود: من و تو  هیشب شتریخنده اش ب تک

میبا هم دوست مهیماه و ن ... 

گرفت و به جلو خم شد: به  یاش را از صندل هیتک

م؟یبا هم اشنا بش شتریب ستینظرت بهتر ن   

به  یخواهم از خانواده  یزدم نم یم ادیفر دیبا حتما

که  میگفتم دوست یم ایام حرف بزنم؟  ختهیهم ر

 یاز تمام اسرار زندگ دی. مگر دوست ها بامیدوست

 گریمهرداد و د هم باخبر باشند؟ مگر من به پارسا و

اش  رهینگاه خ م؟یدوستانم گفته بودم که به او بگو

از مراجعانش  یکی نکرد. انگار که م یم میعصب

با  ایخواهد به عمق ذهن من نفوذ کند.  یهستم و م

پرده بردارد مینگاهش از مشکالت خانوادگ . 

را گرفت:   یعقب برگشت و باز همان ژست قبل به

کنم یمن اول شروع م .  



تو هم  ی: اگه دوست داشتدیدر صورتم چرخ هشنگا

 .از خونوادت بگو

 ی دهیدستان به هم گره خورده اش، عضالت ورز 

در  دیگذاشت. چرا با یم شیبه نما شتریرا ب شیبازو

و کت کرم  دیسف شرتیت کیسرد تنها  یهوا نیا

او هم از  ایشد  یکرد؟ سردش نم یرنگ به تن م

کرد؟ یدرون احساس گرما م  

گرفتم و  اوشیرستوران چشم از س شخدمتیمدن پا با

شد، دوختم یم دهیچ زیم یکه رو ییبه عذاها .  

قاشق چنگالش را به دست گرفت: من دو تا  اوشیس

نیمیو س مایخواهر کوچکتر از خودم دارم، س . 

از برنجم در دهانم گذاشتم و از عطر برنج  یقاشق

و شوهرش  مایادامه داد: س اوشیسرمست شدم. س

 مانشیکنن. و حاالم به خاطر زا یم ید زندگسوئ

ششیرفتن پ مایمامان و بابام و س .  

به  یرا به چنگال زد: منم قرار بود برم ول کبابش

مجبور شدم از سفر منصرف بشم یلیدال . 



بود: با  یصورتش نشست واقع یکه رو یلبخند

با هم  یلیخ میکنار هم ی. وقتمیمیصم یلیمامانم خ

میخوشحال .  

 یفیچه ک یدونیکند، از ته دل: نم یم یگرید ی خنده

ارمیدر ب نویمیو س مایس غیج یداره وقت . 

خانه  شیوقت پ یلیخ نیرام دم،ییهم سا یرو دندان

مدت ها بود تنها کالمش با  نیاش را جدا کرد. رام

شدی" محسوب میمن" سالم چطور .  

را در چشمان غم زده ام دوخت: عاشق  نگاهش

 .مامان و بابامم

 یبودم و نسبت به پدرم ب زاریچطور؟ از مادرم ب من

را به رخم بکشد؟  شیها ییخواست دارا یم ل؟یم

 شهیچنگال را در دستم فشردم، حسادت درونم ر

برخوردار  یخوب یاز خانواده  دیدواند. چرا همه با

  باشند به جز من؟



درون بشقاب افتادم. نگاه  کیچاقو به جان است با

گشت. از حرصم اگاه  یصورتم م یکاوشگرش رو

 شده بود؟

حالم را  شیرا در دهانم گذاشتم، خام کمیاست یا تکه

گوشت فشردم تا ذهنم  یبه هم زد، اما دندانم را رو

ارام گردد. با ارامش کبابش را در دهان گذاشت. 

 یاعصابم راه م یرو شیاز حرفها شتریلبخندش ب

؟یبگ یزیچ یخواهیرفت: تو نم  

هم گذاشتم. نگاهم را به  یرو را میلحظه پلکها چند

خورده ام دوختم: من و مامانم مثل دو تا  میبشقاب ن

میدوست . 

گفتم  یراست م م؟یرا بگو قتیاجبار بود که حق مگر

بخندد؟ مگر او  میتا او در دل به من و افسوسها

درد و دل کنم؟ شیبود که برا اریشهر  

گفتم: مامان و بابام عاشق همن.  شیبرا میارزوها از

دهیما رنگ م یعشقشون به زندگ . 



 شتریرا از نظر گذراندم: مامان  ب زیم یرو یغذاها

 نکهیگذرونه. با وجود ا یاشپزخونه م یوقتشو تو

 دیداره که خودش با دهی، مامان عق میخدمتکار دار

ما غذا بپزه یبرا ... 

دوغ فرو دادم: مامان و بابا  یوانیرا با ل میگلو بغض

شوننیعاشق ما و زندگ ... 

ساالدم را به چنگال زدم و مقابل چشمم گرفتم،  اریخ

از  اوشیس  ی رهیتا تمرکزم را به خاطر نگاه خ

... دهیم حیدست ندهم: بابا، خونوادشو به کار ترج

وقت ها به خاطر حضورش در کنار ما ضرر  یلیخ

گاه  هیه... بابا تکاما براش مهم نبود دهید یمال

نهیمن و رام یبرا یمحکم .  

 یکردم، تلخ مثل زهرمار اما با ظاهر یخنده ا تک

میهست یخوشبخت ی: ما خونواده بندهیو فر نیریش ... 

نکنند:  میتا چشمانم، رسوا اوردمیرا باال ن نگاهم

خوشبخت یلیخ ... 



چشمش ترسناک  یها یاهیدوختم، س اوشیبه س چشم

در هم رفت. اگاه شده بود که  میشده بود. اخم ها

گفته ام؟ شیرا برا میها یالبافیخ  

از لبخند  یکم رنگ نگاهش عوض شد، طرح کم

 یگرم یلبانش شکل گرفت: چه خونواده  یرو

یدار . 

 یاز اشفتگ یدوست نداشتم کس دم،یاسوده کش ینفس

خانواده ام اگاه شود. دوست نداشتم بداند تنها راه 

 یاست. نم یلفظ یاجره هامن و مادرم مش یارتباط

به  دیبه خاطر حفظ غرورم... شا دیخواستم بداند شا

 دیشا ایدر نظرش سهل الوصول شوم...  نکهیخاطر ا

را مقابلش از  م... دوست نداشتم ارزشتیاهم یب

  .دست دهم

به سمت انگشتانم سر داد:  زیم یرا از رو دستش

د؟یدار یخونواده تا چه حد ازاد یشما تو   

چه  یدر پ یسؤاالت پ نیم. منظورش از ازد پلک

من را کنکاش کند؟  یخواست خانواده  یبود؟ چرا م



باال انداختم:  یخواست برسد؟ شانه ا یبه چه م

موقع شب  نیبودن من و تو ا نجایاونقدر ازاد که به ا

رنینگ رادیا ... 

دستش از دستم به  یدستم را فشرد، گرما انگشتانش

 نیدنم پخش شد: و اگه انفوذ کرد و در ب میرگ ها

به خونه ختم بشه؟ یازاد   

تحملت  اوشی: سدمیکش رونیحرص دستم را ب پر

شهیداره برام سخت م . 

دستم گرفتم و بلند شدم: فکر کنم بهتره  انیرا م فمیک

برسه انیبه پا مونیاالن دوست نیهم ... 

 ریکه عقلم به زبانم اورده بود، ت یجمله ا نیبا ا قلبم

مبهوت  اوشیاز حد بلند بود. س شیب می. صدادیکش

نگاه  انیرا عقب زدم و م یکرد. صندل ینگاهم م

گذشتم اوشیو س زیمتعجب مردم از کنار م یها . 

 اوشیداشتم تا س یرا محکم و استوار بر م میها قدم

که درونم بود با خبر نشود. قلبم را کنار  ییاهویاز ه

درد  ام نهیس یخال یجا گذاشته بودم و حفره  اوشیس



 یکردند تا لحظه ا یکرد. چشمانم التماس م یم

 یمغزم مخالفت م ینگاه کنند ول اوشیو به س ستمیبا

هوا هم از  یسرما کردم،کرد. در رستوران را باز 

 ...التهابم کم نکرد

 میداشتم؟ عاشق چشم و ابرو یچه توقع اوشیس از

تپش قلبم زدم، انتظار  یبه صدا یباشد؟ پوزخند

 اوشیالم بدود و مانع رفتنم شود؟ از سداشتم به دنب

از او  یسراغ گریمغرور محال بود. و من رها هم د

گرفتم ینم ... 

 ینی. مقابل ماشرمیبگ یتا تاکس ستادمیا ابانیخ کنار

 ریاس می. بازوستادیدست تکان دادم. سمند زردرنگ ا

شدم دهیشد و به عقب کش یدست . 

ترمز  میبه سر کوچه، مقابل پا دنمیمحض رس به

رفتم.  نیلب به طرف ماش یرو یکرد. با لبخند

باور کنم. باورش  خواستمینم یدلتنگش شده بودم ول

پسران  گریبا د میبرا اوشیسخت بود که س میبرا

هم متفاوت نبود و فقط به خاطر  دیمتفاوت است، شا



 ادهیپ نیاز ماش  دانستمش. یخاص بودنش متفاوت م

زکمیشد، با نگاهش اتشم زد: سالم عز ... 

را تا چشمانش باال اوردم: سالم نگاهم . 

. اورمیحرفم ن یادامه  یتا کلمه ا دمیرا گز زبانم

 دیرا باز کرد: بفرمائ نیامد و در ماش شیدستش پ

 ...بانو

و من با هر لقب به  دادیسر هم به من لقب م پشت

را که به من  ییقب ها. تک تک لدمیرس یاوج م

 دنیام در انتظار شن هیرا دوست داشتم و هر ثان دادیم

 یشدم، بو ریجاگ میصندل یگذشت. رو یم دیجد یلقب

فرستادم. با نگاهم  میها هیعطرش را به عمق ر

را دور بزند و پشت فرمان  نیدنبالش کردم تا ماش

 ی. به سمتم برگشت و بعد از زدن لبخندندیبنش

را به حرکت دراورد: چه خبرا  نیماش ر،ینفسگ

 خانوم خوشگله؟

 شی: خبرا پنمیزدم تا بهتر او را بب هیدر تک به

دونمیرو نم یمهمون نیشماست... من هنوز علت ا . 



اش مرا در خود  رهیسمتم برگشت و با نگاه خ به

بهونه... من دلتنگ خانوم  یب ایغرق کرد: با بهونه 

 .خوشگلم بودم

و من  یو طوالن یدر پ ی، پبار کینه  د،یلرز دلم

لرزش را دوست داشتم. پلک زدم تا مطمئن باشم  نیا

نگاهش  یام. غرق خوش دهینشن ایجمله را در رو نیا

 رمیگونه ام، غافلگ یرو یکردم که با بوسه ا یم

ا ر شینتوانستم لبها یکه حت دیبوس عیکرد. آنقدر سر

دمان میبرا شیحس کنم اما گرما .  

نگاه  نی: خب با همدیبهوتم بلند خندم یچهره  دنید با

... منم کم طاقت... یشیم ینازته که خوردن یها

زنهیخوردنت به سرم م یهوا ... 

بودم؟ نه،  ریبودم؟ دلگ یبودم؟ عصبان ناراحت

 یبرعکس خوشحال بودم، دلم بازهم همان گرما را م

داشت و مغزم مدام  یناسازگار یخواست. قلبم بنا

کرد و  یم یکرد، نف یکار متماس کوتاه را ان نیا

پرداخت یدر انتها با قلبم به مخالفت م .  



قابل تحمل نبود، احساس  میبرا گرید نیماش یفضا

فوران کرده است.  یکردم درونم کوه آتشفشان یم

 یبودم. نه م ریدرگ اوشیخواستن و نخواستن س نیب

 یبوسه اش شوم و نه م ینیریتوانستم منکر ش

 یآزاد را م ی. دلم هوارمیبپذ حرکتش را نیتوانستم ا

دنیکشنفس  یبرا ژنیپر از اکس ییخواست، هوا . 

در  یرانندگ اوشیدادم و س یم حیسکوت را ترج من

من به  یچشمانش به رو یسکوت را... فقط گاه

 شیبزند ، لبها یخواست حرف یآمد، م یگردش در م

شد و باز هم سکوت بود و سکوت...  یباز و بسته م

که  ییصدا اوش،یس  ینفسها یصداپر از  یسکوت

 یب نیا خواستمیکرد، اما نم یقلبم را با خود همراه م

رمیقلبم را بپذ یتاب . 

از  یکیدوختم.  رونینگاهم را به ب ن،یتوقف ماش با

 نیاصفهان، با باالتر یرستوران ها نیمعروفتر

 کلی... هینجوم یو صدالبته ورود ییغذا تیفیک

حو کرد، در باز شد: مقابلم را م یمنظره  اوشیس

م؟یبر یا گهید یجا ایخانوم مورد پسند واقع شد   



 ... بازیشدم: کم تر زبون بر ادهیرا برداشتم و پ فمیک

شمیحرفا خام نم نیا ... 

دست گرمش کرد و کنار گوشم زمزمه  ریرا اس دستم

شد... وگرنه امشب بعد از  فیح یلیکرد: خ

میرفت یراست م هیرستوران  ... 

 ینطوریزد: چرا ا یاهش کردم، چشمکاخم نگ با

پارک...  میرفت یخواستم بگم م یم ؟یکن ینگاه م

 هوم؟

 ینکنه شما هوا ایباال آورد:  میرا تا بازو دستش

به سرت زده؟ یطونیش  

مرا به رابطه  یقیاورد و هر بار از طر ینم کم

 اهیو س کیتار یکرد و تنها نقطه  یدعوت م

ول و صد البته نامعق یدرخواست ها نیهم اوشیس

شب گذراندن در  کیبود. تصور  زشیوسوسه انگ

ماهرانه  یزمزمه ها دنیو شن اوشیبازوان س انیم

 نیکرد و مقابله با ا یرا وسوسه م یاش، هر دختر



بس دشوار بود. تنم گرم شده بود و کاش به  سهوسو

دمیپوش یخنک م ینخ یمانتو کیکاپشن،  یجا . 

وران حالم را بدتر گرم رست یرا باز کرد و هوا در

بود، با  ستادهیکه مقابل در ا یکرد.  پسر جوان

دیگفت: خوش اومد ییخوشرو . 

به  میرزرو کرد زیمحکم گفت: م ییبا صدا اوشیس

 .نام شمس

خوش  یلی: بله... بله ... خدیپسرک درخش چشمان

طرف نیاز ا دییشمس. بفرما یآقا نیاومد . 

دنج  یپشت کمرم نشست و من را به گوشه ا دستش

و بازهم  دیکش رونیب میرا برا یکرد. صندل تیهدا

جنتلمن و  یمرد اوشیخودم اعتراف کردم، س شیپ

نشستم و او مقابلم  زیاست. با تشکر پشت م اسیس

گرفت. هم خوشحال بودم از دور شدنش و هم  یجا

انگشتانم  ی. دستش که روشیکیتاب نزد یدلم ب

دار داددلم آرام گرفت و مغزم باز هم هش نشست، . 

ساکته؟ نقدریرا نوازش داد: عروسکم چرا ا دستم  



حجم از کلمات  نیتا بتوانم ا دمیکش قیعم ینفس

خاص را هضم کنم. دستم را از چنگال انگشتانش 

چانه ام گره زدم. حاال ارام تر  ریو ز دمیکش رونیب

حرف بزنم یاز چ دونمیو متمرکزتر بودم: نم ... 

برام بگو... از  باال انداخت: از خودت ییابرو

 ...خونوادت

موضوع  دیرا مشغول منو نشان دادم تا شا خودم

خورم یم یاریکند: من بخت دایپ رییمورد بحث تغ ... 

؟یرا بستم : تو چ منو  

نطوریخاموش شد: منم هم ینگاهش لحظه ا برق  

دو  ،یاریرا صدا زد: جناب دو پرس بخت گارسون

ابدار با مخلفات کیپرس است . 

 یبه عقب برگشتم و با صورت کبودشده  یشاک

؟یریم یرو به رو شدم: کجا دار اوشیس  

اما  ش؟یدلم از امدنش چراغان شد. مهم بودم برا ته

را با شتاب  میدر صورتم نشان ندادم. بازو ینرمش



جواب  دی: به تو بادمیکش رونیاز چنگ انگشتانش ب

یاوک پس بدم؟ ... 

را در  شیتمسخر بود، اخم ها یام که از رو خنده

دارم  ؟ینیب یکردم: نم ابانیبه خ یفرو برد، اشاره ا

گردم خونه یبرم ...  

بر گشتم. دوباره  ابانیاز او گرفتم و به سمت خ رو

 یچه رفتار نیا ؟یگرفتار شد: رها... بچه شد میبازو

؟یدیاز خودت نشون م   

نگاه چند عابر  د،یش کشبه سمت خود شتریب مرا

نزدم تو یما نشست: من حرف بد یرو ... 

دانست  یگشاد شد، بدنم گر گرفت. واقعا نم چشمانم

به سمتش  یاز خط قرمزها رد کند؟ قدم دیکه نبا

در چشمانش لب زدم: من قانونمو  رهیبرداشتم، خ

خط قرمزمه.  یروز اول شرح دادم. بهت گفتم چ

 یمزخرفت، فکرها یبهت هشدار دادم درخواست ها

خودت نگه دار شیچندشتو پ ... 

نه؟ ایچشمانش گرداندم: گفتم  نیرا ب نگاهم  



کرد: چند بار بهت اخطار  دیحرکت سرش تائ با

یدادم، اما تو دوباره تکرار کرد ... 

تموم شد مونیبه عقب برداشتم: پس دوست یقدم ...  

: رها سوء تفاهم دیکش شیموها انیم یدست اوشیس

؟یحرفمو بد برداشت کرد شده... تو   

؟؟؟یگفتم: چه سوء تفاهم بلند   

سوء تفاهمو  یو معن میزدم: نمرد یپوزخند

میدیفهم ...  

اشاره ام را به سمتش گرفتم: تو انگشت ... 

انگشت را به سمت خودم برگرداندم: به من...  جهت

اون رستوران... سؤال خاصت یتو ... 

دوخته  نگاه اوشیو به من و س ستادهیا ینفر چند

امد. دستش را باال برد: باشه  کترینزد اوشیبودند. س

  ...رها...  اصال حق با توئه

 ایاورد: ب نییرا پا شیکرد، صدا انیبه اطراف ینگاه

میبا هم حرف بزن نیتو ماش میبر ... 



 چیه یعوض یزدم: من با تو غیرا گرفت. ج دستم

امیجا نم ...  

 یه ادو رگ یدر هم شد، با صدا اوشیس ی چهره

ایب ومدهیسگم باال ن یگفت: تا اون رو ... 

که  دمیمرا ترساند. انقدر ترس ش،یعصب ی چهره

موش همراهش  کیمجبور به سکوت شدم و مانند 

 انیبود، از م ادیدستم ز یرفتم. فشار دستش رو

شده گفت: همش ادمو مجبور به  دیکل یدندان ها

دلم  یبار به حرفم گوش نداد کی... یکن یخشونت م

 ...خوش باشه

را زد، در سمت شاگرد را باز کرد:  نشیماش ریدزدگ

نیبش ... 

 چیشده بود. ه یبود. ته دلم خال یعصب شیصدا تن

 یبودم. نگاهم رو دهیند یحد عصب نیگاه او را تا ا

 ادیچشمش مانده بود. فر یخون گرفته  یها یدیسف

نیبش گمیکنه..د... م یمنو نگاه م سادهیزد: وا ...  



نشستم  یحرف چیه یمن را از جا پراند. ب دشایفر با

 .و در با شتاب و محکم بسته شد

 یرا دور زد و نشست. مشتش را محکم رو نیماش

را روشن  نی. در خودم جمع شدم. ماشدیفرمان کوب

خارج شد. لبم را با زبان تر  نگیکرد و از پارک

؟یریم یکردم: کجا دار   

 قهیچند دق ام شد: رهیچشمان به خون نشسته اش خ با

یفهم ی... مریزبون به دهن بگ ... 

کلمه الل شدم یواقع یمعنا به . 

راند و من هر لحظه  یشب م یکیدر تار اوشیس

بوق  یشد. او مدام دست رو یم شتریدلشوره ام ب

گرفت و من از ترس به  یگذاشت و سبقت م یم

 یچشم به صورت یم. از گوشه بود دهیچسب یصندل

که برافروخته و قرمز شده بود،نگاه کردم. تمام 

 یشده بود. صدا لیتبد یستیشهامتم در مقابلش به ن

را پر کرده بود و من  نیماش یاتاقک فلز شیها سنف

شادمان بودم. انقدر  یاندک م،یها یدر کنار دلنگران



 شیداشتم که صورتش کبود شود. برا تیاهم شیبرا

 یعصب نگونهیارزش بودم که به خاطر رفتنم ابا 

 میها یاز وجودم تمام دلخوش گرید یشود. اما بخش

که منطق  یشکرد. همان بخ یم یتلق یرا ساده لوح

کرد.  یم تیریو احتمال و پرسش و پاسخ را مد

 یبرا یو به دنبال جواب دیکوب یغرورم را بر سرم م

و با  گشت. تمام جرئتم جمع شد در زبانم یحرفش م

اوشیگفتم: س یجد ییصدا ... 

نزد. تنم  یحرف یشد ول دهیبه سمتم کش شیعصب نگاه

حبس کردم:  نهیاز جذبه اش. نفسم را در س دیلرز

شمیم ادهی... نگه دار پیبزن یحرف یخوایاگه نم ... 

شد: صبر کن  شتریدستش به دور فرمان ب فشار

میزن یپارکه... اونجا با هم حرف م هیجلوتر  . 

 شهیبود، چشمم را به ش دهیرس تیبه نها میلجباز

چشمانش ترس به دلم بر نگردد:  دنیدوختم تا با د

جا بگو... من عجله دارم زود  نیهست هم یاگه حرف

برگردم دیبا . 



پارک کرد.  ابانیداد و کنار خ ریمس رییناگهان تغ به

ها بوق  نیبا شتاب به سمت چپ پرت شدم. ماش

ش دادند. اما او تنها فح یزنان گذشتند و چند نفر

بسته به  یرا خاموش کرد و با چشمان نیماش

گشاد شده نگاه دوختم  یزد. با چشمان هیتک شیصندل

سکوت  قشیعم یکه با دم و بازدم ها یاوشیبه س

و فکش  دیلرز یم شیشکست. پلک ها یرا م نیماش

از  یاثر گریمنقبض بود. چشمانش را که باز کرد د

نبود. ارام و پر  شیمشک یها لهیخشم نشسته در ت

 د،یزبان کش شیلبها یکرد. رو یحوصله نگاهم م

زده به سمتم برگرداند: رها  هیسرش را همانطور تک

؟یکن یچرا بهم اعتماد نم   

... چون یستیبه جانب گفتم: چون قابل اعتماد ن حق

ازش نفرت  یدون یکه م یزن یم ییمدام حرف ها

 .دارم

 گریکدیکه از  یینهایشاز او بر گرداندم و به ما رو

حرفات ازارم  نیگرفتند دوختم: چون با ت یسبقت م



 یجنس نگاه م هی هیکنم به من شب ی... حس میدیم

یکن ... 

چشمم را به نگاهش دادم: چون ارزش  دوباره

که  ی... در حالینیب یرابطه م یرو فقط تو یدوست

 هیدوست پسر...  ی... نه حتخوامیم یخال یمن دوست

یپسوند چیبدون ه ،یدوست خال ... 

 

مهم نبود.  اوشیس یدلم برا یگفتن حرفها ییچرا

کج  دیخواستم بفهمد از او ازرده ام. تا شا یفقط م

را کنار بگذارد و دوست بماند. نگاه  شیها یقگیسل

 اوشی: سمیبگو شتریمنتظرش به من اجازه داد تا ب

بهت اعتماد کنم ذارهی... نمضهیحرفات ضد و نق ...  

اوصاف و  نیگفتم: با ا میقلب یف خواسته خال بر

من طیشرا ... 

 تونمینم گهی: دمیتا بگو دیزدم، جانم به لب رس پلک

 ...ادامه بدم



 یاز شوخ یتا اثر دیتاب یصورتم م یرو نگاهش

 ریگشت تا تصو یصورتش م یکند. چشمانم رو دایپ

 بیرا به ذهن بسپارم. و عج میمرد متفاوت زندگ

کوتاه مدتم یدوست نیا انیپا بودم به خاطر نیغمگ .  

رفت و در باز شد. قلبم به  رهیبه سمت دستگ دستم

 یکلمه... نفس کیمنتظر  میو گوشها دیکوب یم نهیس

خروج...  یبرداشتم برا زیدادم و خ رونیجانسوز ب

نجوا کرد: رها شهیمتفاوت از هم یاسمم را با حس ... 

مغزم  بار نیو ا دیلرز د،دلمیلرز میپا د،یلرز دستم

 .ساکت ماند... به سمتش برگشتم

مغموم و مستاصل نگاهم  د،یدرخش اهشیس شمانچ

 یرو د،یتاب یکه از پنجره به داخل م یکرد. نور

اش ماندم،  رهیروشن انداخته بود. خ هیچهره اش سا

 نیرا صاف کرد، چند شیشد. گلو یم بایپرتره اش ز

 یبار دهان باز کرد و دوباره بست. چشمانش رو

لب  م؛صورتم در گردش بود. اب دهانم را فرو داد

کردم، مع تتیباز کرد: رها جان، اگه با حرفام اذ ... 



انداخت. نگاه  تیپاراز شیحرفها یرو یگوش یاوا

 دنی. با ددیچرخ اوشیس یما به سمت گوش یهر دو

صفحه  یزد. دختر رو خیصفحه تنم  یعکس رو

 ختهیازادانه به دورش ر شیمشک یموها د،یخند یم

 رهی" تارا". باز هم خدینامش چرخ یبود. چشمم رو

تر نگاهش  رهیبود؟ خ بایشدم. ز شیشرق یچهره 

و لوند بود به خصوص با ان  بایبود. ز بایز ردم،ک

که پوست سبزه  یتنه ا می. همان ندشیسف یتنه  مین

که دستان  ین تنکرد. هما یتر م انیاش را نما

بود. از پشت در  دهیچیبه دورش پ یتنومند مرد

 یدر هم رفت. دکمه ها میبود. اخم ها اوشیاغوش س

برهنه  ی نهیبه س شیکامال باز و سر تارا راهنشیپ

بود. لبش، گردن خوش فرم  دهیچسب اوشیس ی

کرد و چشمانش خمارتر از  یرا لمس م شیتارا

 اوشیده شد. س. قلبم فشردیرس یبه نظر م شهیهم

با  یاش دختران قهیخواست. سل یرا م یدختران نیچن

داد؟ شنهادیبود؟ پس چرا به من پ یشرق یچهره    

عکس داشتم؟ نه اوشیبا س من ...  



 یکرد. عکس اوشیبا س یعکس نیچن یتقاضا نفسم

شد؟ دلم  یم می... حسودیکینزد نیدو نفره، با هم

دو مغزم خواسته اش را رد کر دیاصرار ورز .  

خاموش شد؛ اما نگاه من همچنان به  یگوش ی صفحه

دختر رابطه داشت؟ از  نیبا ا اوشیبود. س یگوش

کرد؟ من  یطلب م شهیکه هم ییهمان رابطه ها

رابطه ها بودم؟ نه... اما هوس داشتن  نیدختر ا

در سرم بود. داشتنش با دختر ماندنم منافات  اوشیس

شده بود.  بارها خواهان جسمم اوشیس ،یداشت؟ ار

اوش؟یداشتن س یبرا رفتم؟یپذ یم دیبا   

 گریهم مانند د اوشیبماند؟ س میبرا اوشیس دیبا چرا

را تمیپسران... خودم هم باور نداشتم ذهن . 

دارد...  یادیدانستم دوستان ز یکرد، م یدرد م قلبم

دارد... هم اغوش دارد ییایرو یشب ها ...  

از  یکیکه  یدارم. دوستان یهم خبر داشت دوستان او

که عشقش را بارها  یقیبود. رف کشیفابر قیانها رف

اوشیاعتراف کرده بود هم به من و هم س ...  



... هر کس ازاد بود ینبود؟ ازاد نیقرارمان هم مگر

االن قلبم  دیداشته باشد... پس چرا با گرید یدوستان

گرفت؟ یدرد م  

تفاوت نشان دهم، چشمانم را  یکردم خودم را ب یسع

باال اوردم: چرا جواب  اوشیس شانینگاه پرتا 

؟ینداد   

 بایشب ز کیخواست به  یتلخ شد: حتما م زبانم

 .دعوتت کنه

زدم: خوش بگذره یپوزخند ... 

 یدستم شد، چرا انگشتانم م ی زهیکه او یا رهیدستگ

 ریسوخت. مچ دستم اس یچرا چشمانم م د؟یلرز

 هک ییبه سمتش برگشتم. با صدا نیدستش شد. خشمگ

بلند نباشد گفت: من احمق اگه  ادیکرد ز یم یسع

با اون باشم خواستمیم ... 

 ینم ی: امشب ازت درخواست همراهختیفرو ر دلم

 یدست و پا نم نقدریبودن با تو ا یکردم... برا

 ...زدم



: من حضورتو  دیکرد و مرا جلو کش یمکث

خوامیم ... 

را در صورتم پخش کرد: نه جسمت... من تو  نفسش

یچون خاص خوامیرو م ...  

کردم: مطمئن باش اونقدر برام  یشده نگاهش م مسخ

که نخوام از جسمت سوء استفاده کنم یارزشمند . 

 یبرا یفیح یلیصورتم نشست: تو خ یرو دستش

 ...دست خورده شدن

فقط نگاه  دیرا به داخل شالم فرستاد: تو رو با میموها

ل تارا ... امثایبر نیاز ب دی... نبایفیکرد... تو ظر

... تو مخصوص ادنیز یجنس یازهایرفع ن یبرا

یشدن دهیپرست ... 

روحم از تنم جدا  د،یچسب میشانیپ یرو سشیخ یلبها

ارزومه تیمن نها یشد: کنار تو موندن برا . 



زبانم بند امده بود. من از نظر او قابل  ادیشوق ز از

من را سرمست کرده بود.  شیپرستش بودم. حرفها

اوشیبه جز س دمید ینم زیچ چیه گرید . 

کشد. با  یم رونیمرا از افکارم ب یسوختگ یبو

 یگاز نگاه م یرو ی تابهیمرطوب به ماه یچشمان

شده  اهیشود. ظرف کامال س یکنم و صورتم در هم م

اند دهیبه کف ان چسب اهایو سو .  

 رهیخ یگردانم. مان یگزم و سر برم یرا م میها لب

. پوست لبم را با ندیب یبه لپ تابم است و کارتون م

داده ام.  یکنم. به پسرکم قول ماکارون یدندان جدا م

 یتابه چشم م اتیزار دوباره به محتو یبا حالت

از ان قابل استفاده است. قاشق و  یمیدوزم.  هنوز ن

سس  ییرو ی هیال اشق. با قدارمیبر م یبشقاب

زمیر یو در بشقاب م دارمیرا بر م یماکارون .  

 یم نکیو درون س دارمیبر م رهیرا با دستگ تابهیماه

که  یجلز ولز یکنم و به صدا یاندازم. اب را باز م

دهم یشود گوش فرا م یم دیتول .  



بخورد سیگذارم تابه خ یبندم و م یرا م اب .  

 یاست. ماکارون دنیدرون قابلمه در حال جوش اب

 اریاخت ی. بزمیر یرا درون اب م یحلزون یها

 یپسرم عاشق ماکارون ند،ینش یلبم م یرو یلبخند

 ...است. مثل پدرش

بازد. لعنت به پدرش... لعنت به  یرنگ م لبخندم

که  یاو شدم... لعنت به من یکه خام حرف ها یمن

کردم نانیبه او اطم ... 

بار  نیگردد. ا یبر م یباز هم نگاهم به سمت مان 

 یدرونم به جوشش در م نهیت، بغض، کنفر یاندک

 ینبود، من در کنار خانواده ام م ی. اگر ماندیا

 ...ماندم

رود و ان را بلند  یحواس به سمت قابلمه م یب دستم

کنم و قابلمه  یدر دستم حس م یکند. سوزش یم

هم درد  میسوزد، پا یشود. دستم م یم نیپخش زم

زخانه ها کف اشپ یسوزد . ماکارون یدارد و هم م

ام، کم اورده ام، منتظر  دهیکشند. بر یرا به کثافت م



. ابندیرون راه یبه ب میتلنگرم تا باز اشک ها کی

 یب یزنم... دلم زندگ یهق م نم،ینش یم نیزم یرو

را  میخواهد... دستم موها یگذشته ام را م یدغدغه 

 دهیاز هم پاش یزند... من همان خانواده  یچنگ م

دهم یم حیرجت یزندگ نیرا به ا ... 

خود را از دست داده اند. تمام  ریتاث میها نیتلق تمام

که به خود قبوالنده ام ینیدروغ یباورها ...  

 یاشپزخانه م یرا جلو یاورم و مان یرا باال م سرم

 ند،یب یشده اند، نگاهم را که م زانیاو شی. لبهانمیب

. زدیر یفرو م شیلرزد و اشک ها یم شیلبها

 دهیبر دهیرود و بر یذره ذره باال م اش هیگر یصدا

: ما..ماندیگو یم ...  

گذارم؛ چرا مراعات حال  یهم م یرا رو چشمانم

دارد؟  مگر مرا  یکنم؟ پسرم چه گناه یپسرم را نم

که با تمام درونگرا بودنش، اشکش  دهید یدر چه حال

 یروان گشته است؟  اگر حالش خراب شود من ب



ب اشتباه من است... شک مقصرم... او حاصل انتخا

است شیگناه یب یبرا یموجه لیدل نیو ا . 

تابم... اغوشم را  یگناهم را بر نم یپسر ب ی هیگر

کنم... با سرعت خودش را در بغلم پرتاب  یباز م

گذارم... قلب پر  یام م نهیس یکند. سرش را رو یم

کند یم دایتپشم ارامش پ . 

رود، ذهن پر  یفرو م شیموها یالبال دستم

ردیگ یارام م م،یاهویه . 

: شاممون خراب شد... زنگ زنمیگوشش پچ م کنار

م؟یریبگ تزایبزنم پ   

شوم، دستش  یدهد. بلند م یسرش، قلقلکم م تکان

دانم که به خاطر  یشود. م یدور گردنم قفل م

 یتار مو کی یافتم اما فدا یبه دردسر م میولخرج

قطره اشکش کی یپسرم... فدا ...  

پشت  شیختگیو در هم ر یفیا تمام کثرا ب اشپزخانه

گذارم... تمام افکار مسمومم را همان جا  یسر م



 ی... مانرمیگ یکنم و از عطر پسرم نفس م یرها م

ماندنم است لیتنها دل ... 

زنده ماندنم لیدل تنها ... 

**** 

است. بالش را  دهیزنگ خانه امانم را بر یصدا

اما صدا بندم، یگذارم و دوباره چشم م یسرم م یرو

شود یقطع نم . 

و غر  انی"گوهیشنوم که" ک یرا م یب یب یصدا

را  اطیکوتاه ح یرود... سکوت یزنان به پشت در م

پرنشاط فاطمه  یبعد صدا یو لحظه ا ردیگ یفرا م

عشقت اومده ؟یی..." رها کجاردیگ یرا فرا م اطیح " 

 یکشد... لبانم با لبخند اشت یاز چشمانم پر م خواب

کنم و از  یرا مرتب م یمان یرو یوکند. پت یم

زنم و شالم را  یم ی. صورتم را ابزمیخ یبر م میجا

را  میلباس پشم یها نیاندازم. است یسرم م یبه رو

فاطمه  دنیگذارم. با د یم اطیکشم و پا به ح یم نییپا

کنم اما  یقدم تند م فششود. به طر یروحم تازه م



با  یعلشوند...  یراه متوقف م ی انهیم میپاها

گذارد یم اطیبزرگ پا به ح یچمدان . 

کند. گونه ام را  یم ریاس شیبازوها نیمرا ب فاطمه

 هیکه دلم برات  یرها جونم؟ وا یبوسد: خوب یم

 ...ذره شده بود

شانه اش مبهوت به  یدهم اما از رو یرا م جوابش

اغوش گرفته و جواب  انیرا م یب یمانده ام. ب یعل

 یب یب فینح کلیدهد. ه یرا م شیقربان صدقه ها

اغوشش گم شده است انیم .  

زند، سرش را  یم یب یب یشانیبه پ یبوسه ا یعل

کند.  یم ریاورد و نگاه اواره ام را غافلگ یباال م

زند، صورتش  ینم یاهیبه س گریرنگ چشمانش د

شود.  ینم نفرت نسبت به من جمع یاز رو گرید

 یقدم م شیدهد. پ یسالم تکان م یبه نشانه  یسر

است.  دهیکه به سرما رس یبهبود رابطه ا یشود برا

از  یخواهد کس یپاشم، دلم نم یم شیبه رو یلبخند

بر  یریاگر تقص یبه دل داشته باشد، حت نهیمن ک



 یکند: عل یگردنم نباشد. فاطمه کنار گوشم زمزمه م

ها ومدهیهمه راه ن نیا یب یب ایبه خاطر من  ...  

همراه با چشمک  یاندازد. تبسم یم نمانیب یا فاصله

فرشته شده هیزند: خاطرخواه  یم ... 

 یو اسمان معلق م نیزم نیشود و من ب یدور م 

خواهد به  یشود. دلم نم یم یمانم.  ته دلم خال

به  یمنظورش فکر کنم. منظورش هر چه باشد، عل

 دیکنم. نبا یرسازیتصو دینبا امده باشد؛ من یلیهر دل

که مدام به  یدلم قنج برود به خاطر نگاه مهربان عل

کند یحرکت م میرو .  

کشم، با خودم  یم یقیبندم، نفس عم یرا م میچشمها

من ممنوعه است.  یکنم عاشق شدن برا یتکرار م

. با نمیب یم میکیرا در نزد یکنم عل یچشم که باز م

 رهیگاه نا شناخته اش خبا ن ش،یهمان چشمان قهوه ا

روم یام مانده است. نا خوداگاه عقب م . 

به پشت گردنش  یدست ند،ینش یلبش م یرو یلبخند

کشد: ترسوندمت؟ یم  



ترسم... فقط  یبه او نم یکیام؟ نه... از نزد دهیترس

: دیا ی... از قضاوت شدنم. لبخندش کش مرمیدلگ

؟یخوب  

 یزماناو اول شخص شده ام؟ از همان  یبرا یک از

نگاه  د؟یکه او تنها فرار من از گذشته ام را د

خندم: ممنون  یاحمقانه م نم،یب یمنتظرش را که م

ن؟یشما خوب  

"  یجمع م م،یگو یم ظیکلمه ام را غل نی" اخرنی

فهمد و  یکنم. م یاداوریبندمش تا به او مرزها را 

افتد. به خودم  یکلفتش م یابروها انیم یاخم کمرنگ

مرز شکستن ها خاطرات  نیاز ا دهم. من یحق م

دارم یبد .  

 دهیکنم،نگاهش دنبالم کش یم ادیرا ز نمانیب ی فاصله

کشم : هوا سرده،  یشود. شالم را به جلو م یم

داخل دیبفرمائ ... 

کنم داریروم: من برم پسرمو ب یعقب م عقب . 



من  رد،یگ یشود، طعنه ام را م یم ظتریغل اخمش

ازدواج  یبرا یسبمنا ی نهیپسر دارم... من گز

ستمین ... 

تا جوابش را بشنوم، به سمت خلوتگاهم  ستمیا ینم

 یدانم دارم فرار م ی. خودم هم مدارمیگام بر م

بستن... فرار از اعتماد کردن...  دیکنم... فرار از ام

یاعتماد کنم... نه به خودم... نه به عل دینبا ... 

م را زنم. دست یم هیبندم و به در تک یاتاقم را م در

داند  یاست...خوب  م ستادهیگذارم... ا یقلبم م یرو

بتپد یکس یبرا دینبا . 

زنم، گونه اش را با پشت دستم  یزانو م یمان کنار

... گل پسرمیدهم: مان ینوازش م ... 

کند. خم  یشود و نگاهم م یخمارش باز م چشمان

گذارم: گل  یچشمانش م یرو یشوم و بوسه ا یم

ه فاطمه اومدهشو... خال داریپسرم ب ...  

شود... دندان  یپدرش م هیدرخشد و شب یم چشمش

 دایفشارم، نفرت از پدرش باز هم نمود پ یبه هم م



 هیشب یدق ی نهیکند. خود نامردش رفته است و ا یم

عشق  نیگذاشته است... ب یادگاریبه  میخودش برا

 میتوانم به رفتارها یافتاده ام و نم ریمادرانه و تنفر گ

 یوار م وانهید یسر و سامان دهم... لحظه ا یبا مان

 یپدرش رو ی نهیک گرید یپرستمش و لحظه ا

کنم. عاشق  یم یگذارد و با او بدخلق یم ریروانم تاث

  ...پسرم هستم و از پسرم نفرت دارم

 یظاهر م میدست و صورت شسته روبرو یمان

کنم: تو برو  یرا صاف م شیشود. با انگشت ابروها

امی. منم بعدا م..یب یب شیپ ... 

کنم و به  یکف اتاق را جمع م یو تشک ها پتو

کنم پسرم را دوست دارم... پسرم  یم نیخودم تلق

به پدر نامردش ندارد یربط ... 

زنم.  یکرم به صورتم م یو کم ستمیا یم نهیا مقابل

گردد. چرا  یرود و متوقف م یدستم به سمت رژ م

 ؟یدنم مقابل علجلوه کر بایرژ بزنم؟ به خاطر ز دیبا

مطمئنا فاطمه  فتد؟یما ب نیب یمگر قرار است اتفاق



شوم، سهم من از  یدور م نهیتوهم زده است... از ا

است و بس ییتنها یزندگ ... 

زنم  یبه در م یروم، تقه ا یم یب یسمت اتاق ب به

من را همانجا خشک  ی. حرف مانمیگشا یو در را م

کند: خاله یم ...  

اورد:  یهشت باال م یبه نشانه دستش را  انگشتان

اقاهه که به  ی... خونه میرفته بود شیروز پ نقدیا

 ...خاطر مامان چاقو خورد

و فاطمه به سمتم  یعل ی... نگاه شوکه ستدیا یم قلبم

گزد یلب م یب یگردد و ب یبر م . 

 فیه داشتن بند ک... با نگدارمیلپ تابم را بر م فیک

گردد.  یبه سمتش بر م میشود. نگاه عصب یمانعم م

خواست  یکند؟ او که هر چه م ینم میچرا رها

کرد. پس چرا  کسانیگفت... او که تمامم را با خاک 

چشمش به  ند؟یشدنم را بب رانیو و ستدیا یکنار نم

خشم جا  نارک یمانیچرخد و پش یصورتم م یرو

کند.  یپارک م ابانینار خرا ک نیکند. ماش یخوش م



صورتم  کی. دستش نزدیکمال یدورتر از مغازه 

 یم یقیگردد. نفس عم یو مشت شده بر م دیا یم

خواستم ناراحتت کنم ینم دیکشد: ببخش ... 

گرداند: نه  یارامش، جرئت را به من باز م یصدا

دیتنها ناراحتم کرد ... 

شما ... دیکنم: دلمم سوزوند یرا با دستم پاک م اشکم

منو  دیتون ی... شما که نمدیاز من متنفر نقدریکه ا

د؟یمنو برسون دیکن ی... پس چرا اصرار مدیتحمل کن  

مفرد بودنم  یاو همچنان رو یجمع شده است ول باز

باز  ؟یکه چ یایتنها ب یخواستیکند: م یم یپافشار

مزاحمت بشه؟ گهینفر د هی  

... زند و امان از دل زخم خورده ام یم شین بازهم

ه؟یشوم: اره... ربطش به تو چ یم انگریعص   

خوا یکه م نهیبندد: ربطش ا یرا م چشمانش .. 

 یکند.. حرف یکند... حرفش را قطع م یم سکوت

. دیخواهد بگو یبودنش هست و نم لیکه ادامه اش دل



 ایدهد: ربط داشته باشم...  یم رونینفس داغش را ب

مراقبت باشم دینداشته باشم... با . 

تر شده  رهیت شیها یکند. قهوه ا یرا باز م شیاپلکه

و به  ردیگ یترسانند. چشم از من م یاند. مرا م

غلط اندازه... به همه  پتیدوزد: رها ت یم ابانیخ

که هییبایز نیا فهی... حدهیچراغ سبز نشون م  ... 

ر انکار است؟ گردد، منتظ یدر صورتم م نگاهش

پسرم را به خاطر  ایانکار کنم؟  دیرا با تیواقع

م؟یو بازخواست نما خیتوب قتیحق یافشا   

از  یاندازم، من سالهاست که دفاع یم ریبه ز سر

 یپاسخ دلخواهش را از من نم یخودم ندارم. وقت

به دنبال جواب  رد،یپذ یرا م یکالم مان یوقت رد،یگ

گردد یبر م یب یبه سمت ب .  

جوون  هیدهد:  یدستش مالش م یدست به رو یب یب

مزاحم رها  شیچند شب پ م،یتو محل دار یالابال

 ...شد



 یگردد. چهره  یبر م یبه سمت عل زانمیگر نگاه

. نمیبندم تا نب یرا م میکبود شده است. چشمها یعل

چه کنم؟ نشیسنگ ینفس ها یاما با صدا   

خدارو  دهد: یادامه م یطوالن یبعد از مکث یب یب

دنیشکر خانم رنجبر و پسرش به موقع رس ...  

 کیکوچ یریدرگ هی: دیگو یم یارامتر یصدا با

 یم یخراش سطح هیکه پسر خانوم رنجبر  ادیم شیپ

نهیب . 

تواند فاکتور  ینم د؟یبگو دیرا با زیهمه چ یب یب

فاطمه همچنان  ند؟یناخوشا یحرفها یاز بعض ردیبگ

 یب یمن و ب نیش بساکت است، همچنان نگاه مبهوت

کند یگردش م یعل یو گاه .  

 هی... کیکوچ یریدرگ هیبا تمسخر گفت:  یعل

مزاحمت ساده هی... یخراش سطح ... 

ن؟یرود: منو خر فرض کرد یباال م شیصدا  

مو بر تنم راست کرده است.  ادشیپرم، فر یجا م از

ی: علدیگو یگرانه م خیفاطمه توب ... 



محل ناامنه. من  نیا :دیا یفرود م یقال یرو مشتش

اجازه بدم خواهر و یچه حساب یرو   

 یزندگ نجایگردد: ناموسم ا یبه سمتم بر م نگاهش

  کنند؟

شود. من  ی. ته دلم ولوله مردیگ یرنگ م صورتم

 یلیخواهر گفتن دل یناموسش هستم؟ ناموس را جدا

دارد؟ در نظرش خواهر و ناموس متفاوتند؟ و من ان 

  تفاوت هستم؟

 ی: علندینش یم شیابروها انیم قیعم یاخم یب یب

که  مینخاله تو کوچه داشت هیکجا بود؟ فقط  ینا امن

شد ریاونم همون شب دستگ ...  

کند: تازه مامانم  یموقع دهان باز م یباز هم ب یمان

رفت سایبا پل . 

 ادیتا بر سر پسرم فر ندینش یهم م یرو چشمانم

 یزه مرا تا میدردها یعل ینزنم. تمسخر در صدا

 ...کند: ماشاله به رها خانوم



و غرورم را نشانه  دیگو یم ظیخانمش را غل رها

شکند.قلبم ترک  یم دمی. ظرف کوچک امردیگ یم

 یته دلم به ناگهان خاموش م ی. خوشحالداردیبر م

. چه ندینش یچشمم م یگوشه  یشود. اشک مزاحم

 نیدر ا شهیشکنند جوانان عاشق پ یراحت دل م

 اهم م دیشا ایعشق؟  یمدع ایشق هستند زمانه... عا

... من و میشده بود ینیریش یتوهم فانتز ریدرگ

میفاطمه هر دو اشتباه برداشت کرد ...  

شکند.  یم میارام گوش یاتاق را ملود نیسنگ سکوت

را با  یلغزد. گوش یکنار دستم م یگوش ینگاهم رو

. لرزش دستم به خاطر طعنه دارمیلرزان بر م یدست

ام؟ مگر کم  دهیشن هیمگر کم طعنه و کنا ت؟سیعل ی

 زیام هیلحن کنا کیکم پوستم کلفت نشد؟ پس چرا 

کند؟ بغضم را فرو  یم یگونه با دلم باز نیدر لفافه ا

یکمال یخورم: سالم اقا یم ... 

کند. چشمم را به  یم ینیمن سنگ یرو یعل نگاه

دخترم؟ یدوزم: سالم... خوب یم میپاها  



 یاورد: ممنون،به خوب یلبم م یولبخند به ر نشاطش

 ...شما

کند و به سمت نگاه پرسش گر  یم ینافرمان چشمم

دهیرس دیچرخد: چند تا سفارش جد یم یعل .. 

پول  یعنی شتریسفارش ب ابد،ی یگسترش م لبخندم

 یتولد ساده برا کیگرفتن  ییتوانا یعنی... شتریب

 یعنیگسترش لبخند  نی.  اکینزد ییپسرم در فردا

ساعت  کیکند: تا  یالنه م یکه در چشم عل یخشم

رسونم یخودمو م گهید . 

 یشود. با اخم جذاب تر م یپررنگ تر م یعل اخم

سپارم:  یم یکمال یگردد. گوش به حرف ها

  .منتظرتم

کنم.  یرا بعد از گفتن "خداحافظ" قطع م یگوش

 هی یکمال یدهم: اقا یرا درون شالم هول م میموها

هدار پیسفارش تا یسر . 

 یو زود بر م رمیشوم:با اجازتون م یم زیخ مین

 .گردم



 یبماند. فاطمه م یب یب شیپ دیداند که با یم یمان

ام؟یمنم همراهت ب یخوای: مدیگو   

دهد: الزم  یو محکم جواب م یجد یبا لحن یعل

 ...نکرده

نگاهش به در پشت سرم  یگردد ول یبه من بر م رو

خورم و  یم ییچا هیمنم  د،یشیاست: تا شما اماده م

امیم ... 

چشم  میشود و برا یفاطمه تا بناگوش باز م شین

به زحمتون  یکنم: راض ی. لب باز مدیا یم ییابرو

. خودمستمین ... 

 یدوزد: گفتم خودم م یرا به نگاهم م چشمانش

 .رسونمتون

 یب یاورد. جمله  یکالمش نفسم را بند م تیقاطع

مادر،  گهی: راست مستیکالم عل ی هیدیتائ یب

نونم تو راه  یراحت تره... عل الشیخ ینجوریا

 ...بخر



 یکنم: زود اماده م یعقب گرد م شیپر تشو یدل با

 ...شم

 تونییچا یب یرود: ب یبه سمت اشپزخانه م فاطمه

  اماده است؟

را پشت در جا  یب یشوم و کالم ب یدر خارج م از

با  ییگذارم... قلبم به تالطم افتاده است... تنها یم

فاطمه و  یترسناک است... با وجود اشاره ها یعل

 یجنبه ام را م یترسناک تر... من قلب ب ینگاه عل

لرزد یمحبت ساده، م کیدانم با  یشناسم... م ...  

از  کیفهمم کدا م یپوشم، نم یفهمم چه م ینم

به درون  یسرم انداختم... اصال خط یرا رو میشالها

دم؟یروحم کش یچشمان ب   

 یم شتریب میدلهره ها ستم،یا یم نشیماش مقابل یوقت

جلو نشستن و  نیرفتن و ماندن مرددم. ب نیشود. ب

شود و در جلو را  یدارم. خم م دیعقب ترد یصندل

فشارم و بعد از  یهم م یکند. پلک رو یباز م

نمینش یم قیعم ینفس دنیکش ... 



شود. اخمش هر  یب از جا کنده مبا شتا نیماش

رود. فکش منقبض شده  یدر هم فرو م شتریلحظه ب

ام را با  رهیفشارد.  نگاه خ یهم م یو دندان به رو

دهد و باز چشم به روبه رو  یپاسخ م ینگاه کوتاه

دوزد. انقدر کوتاه که من از نگاهم شرمنده  یم

  .گردم

 نکهیکند، بدون ا یتوقف م میرس یسر کوچه که م به

پرسد: کدوم طرف؟ ینگاهم کند م  

نشسته است: سمت راست،  میسمج در صدا یبغض

به چپ دیچیسر چهار راه بپ . 

 یدوباره به حرکت درامد. بغض بزرگتر م نیماش

نگاهم نکرد. انقدر از من تنفر دارد که  یشود. عل

داند یکفاره دادن م یصورتم را مساو دنید ،یحت .  

 یرا با سر انگشت م چشمم یجمع شده گوشه  اشک

دارد؟  لیبه من تما ی. چطور تصور کردم علرمیگ

زنم.  یدر دل به تصورات احمقانه ام م یپوزخند

تنها و  یبه ازدواج با دختر یراض یکدام پسر



 یشود؟ ان هم با داشتن بچه ا ینا معلوم م یگذشته ا

 تاگردانم  یبر م شهیسرم را به سمت ش مار؟یب

. ندیلغزد را نب یاستم مر یگونه  یکه رو یاشک

 دیزمستان، شا یکشم، در سرما یم نیرا پائ شهیش

زندیبزنند و فرو نر خی میاشک ها ی سهیک .  

نفس  یشود، تنها صدا یچراغ قرمز متوقف م پشت

چشم  ریشکند. از ز یرا م نیسکوت ماش مانیها

کشد  یم نییکنم، کالفه است. پنجره را پا ینگاهش م

 یدهد. من م یم هیان تک یو دستش را به لبه 

نکند، او چرا سرما را  میرسوا میخواهم اشک ها

کند.  یم تشیحضور من اذ دیدهد؟ شا یم حیترج

کشم،  یکه من نفس م ییکه نخواهد با هوا نقدرا

شود خون در رگ  یباعث م ییمسموم شود. صدا

غمتو نمیبزند: خانوم خوشگله... نب خی میها ... 

 ؟یوانک، در کنار علج نیبحبوحه حضور ا نیا در

اراده نگاهم به سمت  یگردد؟ ب یبه دنبال شر م

شود. با  یم دهیکش یکنار نیجوان نشسته در ماش



شوم: جوووون... ناز  یحرفش مشمئز م دنیشن

 ...نگات.... بخورم ل

ناموس؟ یب یگفت ی: چدیگو یم یبلند یبا صدا یعل  

گردم، صورتش از  یبر م یبه سمت عل دهیترس

 یقرمز شده است. چشمانش دو کاسه شدت خشم 

رود.  یم رهیشود. دستش به سمت دستگ یخون م

با مردان گذشته ام  یکند. عل یاگر برود خون به پا م

را  گرشیشود. دست د ادهیاگر پ یمتفاوت است و وا

شو الشیخ یتو رو خدا ب یچسبم: عل یم ... 

 نیادمش کنم ا دیغرد: دستتو بکش کنار رها... با یم

شرفو یب یعوض . 

 یو پسوند صدا م شوندیچندم است او را بدون پ بار

به  گرمیچه کنم، تنها دست د دانمیزنم؟ مهم است؟ نم

کند:  یو انگشتانش را قفل م دیا یکمک م

...ارزششو ندارهیعل  ... 

 دیا یتا دستم که به دور ساعدش قفل شده م نگاهش

شود.  یم رهیبه چشمانم خ یو بعد از لحظه ا



شود از  یه از دستش به انگشتانم منتقل مک ییگرما

دستانش  ی... از طرز نگاهش، از داغایخشم است 

دارم  یکشم. نگهش م یترسم، اما دست عقب نم یم

 کناردانم چرا من را  یتا چراغ قرمز شود. و نم

ان  میفشارد. ب یهم م یزند... فقط دندان به رو ینم

شکسته شوند شیدارم دندان ها .  

شود یا حالت نگاهش عوض مدانم چر ینم ... 

زنند. چراغ سبز شده  یمدام بوق م یپشت یها نیماش

ها از چپ و  نیاست، پسرک مزاحم رفته است، ماش

همچنان  ینگاه عل یول رندیگ یراست از ما سبقت م

چرخد یمن و دستانم م نیب ... 

 یشده  نی. افکار نفردیا یشرم به سراغم م احساس

 یاورند. لمس پسر یوم مگذشته باز هم به ذهنم هج

که پر از گناه  یبا من ندارد. احساس لذت یکه نسبت

است.  طانیش یکه فقط بازتاب خنده  یاست... لبخند

... حس زارمیکه سالهاست از لمس مردان ب یو من



 یباز م نزجار. حس ادیا ینجس بودن به سراغم م

 ...گردد

کنم. نگاهش با دستم  یرا از ساعدش جدا م انگشتانم

. ندینش یم میپا یشود و به همراه ان رو یهمراه م

از  یادیدرونم حبس بماند. فر ادمیگزم تا فر یلب م

تمام  دیشا ایسر ترس و نفرت... نفرت از خودم 

یمردان... حت ... 

کند و  یرا از من و دستم جدا م نشینگاه سنگ یعل

اورد. دستش مدام درون  یرا به حرکت در م نیماش

ودر یفرو م شیموها . 

هستند... باز هم  یاپیپ یاست ول نیسنگ شیها نفس

پسرا  ادی: خوشت مردیگ یزبانش قلبم را هدف م

  متلک بارونت کنند؟

گردانم. بغض  یدلخورم را به سمتش بر م نگاه

نگاهم  زی. تاورمیبه زبان ب یگذارد حرف ینم یلعنت

؟یکن یچرا بغض م ؟یشیکند: چرا ناراحت م یم   



کند: مگه  یود و دنده را عوض مش یم رهیجلو خ به

 ی... هان... همش دردسر مگمیدروغ م

 یشوهرشو م یکه دار هیاز دستت شاک یکی...یساز

 یکی... اون یکن یفرار م یکی... از دست یدزد

خوره...  ینفر به خاطر چاقو م هیو  شهیمزاحمت م

نفرم هی ... 

خواهد برسد؟ من در چند درصد انها  یکجا م به

که از دستش در فروشگاه  یط ان جوانخطاکارم؟ فق

فرار کردم. چه کنم که مردان نامرد شده اند؟ چه کنم 

که مردان به دنبال صاحب شدن جسمم هستند؟ 

: چرا ؟ دیگو یخورد و بلندتر م یحرفش را م

با  ادینگاه مردا دنبالت باشه؟ خوشت م ادیخوشت م

  نگاهشون بدنتو وجب کنند؟

تا  شودی... دهانم باز متنفس یاورم برا یکم م نفس

 یاز ان خارج نم یاز خودم دفاع کنم اما کالم

دانند و  یخود را م ی فهیشود... تنها چشمانم وظ

 یمقصدم لب م دنیسازند. با د یاشک ها را رها م

میدیلطفا... رس دیزنم: نگه دار ... 



گوش بدهم.  شتریخواهم ب یکشد. نم یسوت م گوشم

 ینم یکند، ول یم انیاو هدفش را مراقبت ازمن ب

. میاست به روح زخم یخنجر شیداند تمام حرف ها

 یمین یبه ظاهر جلف، حت پیت نیاو از کجا بداند ا

کهنه و  یگذشته ام را ندارد. از مانتو یارهایاز مع

 طنتیش رقب گریکه د یمندرسم گرفته تا چشمان

 نیکه به ا دهیگذشته را د یرد. او رهاگذشته را ندا

 ختنیبفهمد علت ر دیچطور با رد؟یگ یم رادیا پیت

داند من هراس  یاو م ست؟یصورتم چ یرو میموها

که  ییمحله ها نیدر ا یدارم از شناخته شدن؟ حت

 کیخانواده ام تا شعاع  یکدام از اعضا چیه

شوند؟ یاش رد نم یلومتریک  

و برهان ها  لیاز دل یبعضاما  میدارد رفتارها لیدل

 دیخو نگه داشت... شا شیپ دیگفت... با دیرا نبا

 یباشد ول تیتمام رفتارها یبرا یموجه لیسخنت دل

حرف  ،یزخم بخور ،یجگر بگذار یدندان رو دیبا

یدهان باز نکن یول یبشنو ... 



 یروانه م شیاما پر افسوسم را به سو نیخشمگ نگاه

من به خودم  ی هافیو ق ختیو ر پیکنم: جناب،ت

 ...مربوطه

 یم رونیانگشتانش ب انیرا از م فمیحرص بند ک پر

شوم و  یشوم. از درون پنجره خم م یم ادهیکشم و پ

ازم  دیخواه ی: ممنون که ممیگو یم یرو به عل

تا  دیمراقب زبونتون بود کمی... کاش دیمراقبت کن

  ...کمتر ازارم بده

برام سخته... زنم : کنترلشون  یرا کنار م میموها

پارچه هم  کهیت هی نیهم شیسخته... چون چند سال پ

 رییسرم نبود... سخته چون تغ یرو یمهمون یتو

 یتالش کردم ول یلیعادته. خ رییفرهنگه، تغ

نگرفتم ادینتونستم... نتونستم چون از اول  ...  

شود  یکه باز م ییلبها یحت مانش،یپش یچهره  یحت

ماند،  یترام من خاموش مبه اح یول ندیبگو یتا کالم

کنم: من رو با  یشود. ارام تر زمزمه م یمانعم نم

دینکن سهیفاطمه مقا ...  



 یاقا یکوبم و به سمت مغازه  یرا به هم م در

کشم  یم یدر پ یپ قیعم یروم. نفس ها یم یکمال

بهتر گردد یتا حال خرابم،اندک .  

کشم و وارد  یمغازه را به سمت راست م ییکشو در

سالم  نمیب یرا نم یکمال یکه اقا یوم. وقتش یم

 یبعد از من وارد مغازه م یدهم.  فرد یم یبلند

 یبه من م شیکیعطرش، از نزد یشود. از بو

خواهد او را  یکنم،دلم م ینم یشناسمش اما توجه

 یرا م یاست.  کمال رممکنیهر چند غ رمیبگ دهیناد

سالم شود:  یمغازه خارج م یانتها یکه از انبار نمیب

 .دخترم

 یدهد به گوشم م یم رونیب یکه عل ینفس یصدا

را  یخودش فکر کرده است؟ کمال شیرسد. چه پ

 یمن را دختر ایمرد جوان تصور کرده است؟  کی

اسان تر  یزندگ یبرا یسمانیکه به هر ر زانیاو

چند  یکمال یروم: اقا یتر م کیزند؟ نزد یچنگ م

د؟یتا سفارش دار   



کند: سه تا با هم  یکاغذها ماز  یبه کوه اشاره

میبد لیتحو دیبا گهید یهفته  کی. تا دیرس ... 

 یم ینگاه به عل نکشیع یکند و از باال یم یمکث

جناب؟ دیداشت یدوزد: امر  

دهم: با من هستن یجوابش را م یاز عل قبل ... 

 یمقابل نگاه کنجکاوش،پاسخم را کامل م در

.. لطف هستند. یب یخواهر ب یاقا، نوه  یکنم:عل

رسوندن نجایکردنو من رو تا ا ... 

 کشینسبت نزد دنیبا شن یدهد. کمال یم یسالم یعل

 یم اقیزند و با اشت یم یعیلبخند وس یب یبا ب

خوشحال شدم از  یلیاقا... خ ی:به به... سالم علدیگو

... خانواده خوبن؟دارتونید   

نشناختم دیفشارد: ببخش یرا گرم م یعل دست ... 

پرد: منم  یباال م یلبخند خجول عل دنید با میابروها

من بود زودتر عرض ادب  ی فهیخوشوقتم... وظ

 ...کنم



 شانیطوالن یکنم،تا مکالمه  یم یمصلحت یا سرفه

چند  دی: نگفتمیگو یم یگردد. رو به کمال یچیق

 .صفحه است

هزار صفحه کیدزدد: نزد یرا از من م نگاهش ... 

ه؟؟؟شود: هزار صفح یم غیج هیشب میصدا  

 نقدریهفته ا هی یشوم: من چطور تو یبه جلو خم م 

کنم؟ پیتا   

شالم  یازاد شده  یکنم و دسته  یرا راست م کمرم

گردانم: کاش  یشانه ام بر م یرا دوباره به رو

دیگرفت یمهلت م شتریب ... 

من و  د،ی: نگران نباشدیگو یاز پشت سرم م یعل

میکن ی... کمکتون ممیفاطمه هست ... 

 گریکدی مانیکه با حرفها یزمان یشود حت یم میحام

توانم او را بشناسم؟  یچرا نم م؟یرا ناراحت کرده ا

دهد و  یازارم م شیاما ارام... با حرفها ستیطوفان

پر از  شیچشم ها یگذارد. گاه یمرهم م تشیبا حما

یخیسرد و  یشود و گاه یمحبت م ... 



چشمانش  ریچرخم. نگاهم درگ یپا م یپاشنه  یرو

 میلحظه برا کیکه  ییشود. با او چه کنم؟ او یم

موجه  گرید یمرد است و لحظه ا نیزترینفرت انگ

کند و با حرف  یمالمتم م یکه گاه یی. اونیتر

... قهر است اما  یناج یکند و گاه یم تمیاذ شیها

یاشت ... 

 شخوانیپ یکنم و رو یخارج م فشیتابم را از ک لپ

 لیزحمت فا یه... بکرد دایمشکل پ سمیگذارم: اف یم

برام دیزیبر سویستاپ نرم افزار اف ... 

گرداند و  یلپ تاب را به سمت خودش بر م یکمال

کننده اش  وانهید یباز هم با همان صبر و حوصله 

سین تیاپد ابتمی روسیشود: و یمشغول م ... 

فعال  نترنتمویا یچرخانم: وقت یدر حدقه م چشم

برام  لویمون فاکنم... شما فقط ه یم تشیکردم، اپد

کنم یخونه نصبش م ی. تودیزیبر ... 

ناست؟یکنم: هم یبرگه ها اشاره م به  



کنم. چشمان  یجا به جا م میپا یرا رو یمان رس

 شیشانیپ یرا رو میکند. لبها یغرق خوابش را باز م

زمیچسبانم: بخواب عز یم ... 

شود.  یم یعل ریاورم و نگاهم درگ یباال م سر

... نشیسنگ یهنوز عادت نکرده ام به نگاه ها

 انیکنج لبانش است و به گردش دستانم م یلبخند

و مچ  دیا یاست. نگاهش باال م رهیخ یمان یموها

 یقهوه ا نیو چقدر گرم است ا ردیگ یچشمانم را م

سوزان یها ... 

 یمچرخانم و با تبسم فاطمه رو به رو  یم چشم

اندازد.   یباال م ییزند و ابرو یم یشوم. چشمک

دانم  یکه نم یو من نان؟یاطم ایهنوز هم توهم دارد؟ 

تفاوت  یاز انها ب ایچشمک ها دل خوش کنم  نیبه ا

 ...بگذرم

دهانم  ینوشم تا خشک یمقابلم م یاز چا یا جرعه

 یمان یتولد برا خوامیبرطرف شود: فردا ظهر م

رمیبگ ... 



... چقدر خوش هی: عال دیگو یم یوشحالبا خ فاطمه

خونه با من نیفردا... تزئ میبگذرون ... 

پرسد: اما چرا  یکند و با شک م یمکث م یکم

بهتره یریظهر؟ شب بگ ... 

و  یراه یفردا عصر جمعه است و عل میبگو چطور

سر به  یهم کنارمان باشد؟ عل یخواهم عل یمن م

نگار هم ا یب یانداخته و غرق فکر است... ب ریز

خواهرش:  ینگران دردانه  دیشا ایفکر من است 

هست... اما  میمنم با رها موافقم... ظهر که باشه عل

هیشب بچم راه ...  

 یرو شیگردنش همچنان خم است و موها یعل

 یم ی...  استکان را در نعلبکختهیر شیشانیپ

اورد: اما من فردا شب  یگرداند. نگاهش را باال م

رمینم ...  

شما از دستم خسته  نکهی: مگه ادیگو یم یشوخ به

دیکن رونمیو ب دیشده باش ... 



تو نور  ه؟؟یخندد: مادر چه حرف یم یب یب

کار و  یپ یبر دی... اما مادر تو هم بایچشمم

تیزندگ ...  

گرداند به سمت من: کار و  ینگاهش را م یعل

نجاستیا میزندگ ... 

نواز دل نقدریا شیشود. چرا لحن صدا یناکوک م قلبم

کند؟ یجنبه ام را نم یاست؟ و چرا مراعات قلب ب   

داند چه بر  یکند و نم ینگاهش را عوض م ریمس

سپردم...  کمیرو به شر یدیسر دلم اورده است: تول

بمونم تا از ثبت نام فاطمه مطمئن بشم دیبا ... 

گذارد: شنبه  یم ینیاستکان مقابلم را در س یب یب

 ی.اما دوست داردانشگاه.. رهیفاطمه با رها م

یچشم ما جا دار ی... رویبمون ... 

به  یزند و من اندک یخانواده موج م نیا نیب محبت

انها  یکنم... اما برا یم یحسود نشانیروابط ب

خانواده  کیخوشحالم... خوشحالم چون مثل من داغ 

ستیخونگرم بر دلشان ن ی .  



دهد:  یم یب یرا به دست ب شیرو شیاستکان پ یعل

... شنبه خودم دربست در خدمت یب یب یتاج سر

 ...فاطمه و رها خانوم هستم

از  شتریشوم از حضورش... و ب یهم نگران م باز

  ...ان رفتن مجددم به ان دانشگاه

: ندینش یکند و کنارم م یرا عوض م شیجا فاطمه

گه؟یرها... فردا شب شد د   

که تمام هوش و  یدهم و به عل یتکان م یسر

اندازم: اوهوم...  یم ینگاه مین ماست شیحواسش پ

 ...فردا شب

به  میپا یدهد و سرش از رو یبه خود م یتکان یمان

شوم: با  یبلند م میخورد. از جا یسر م نیپائ

 یترسم مان ی... مروقتهیاجازتون من برم... د

 ...بدخواب بشه

 یبه خودم فرصت خم شدن بدهم، عل نکهیاز ا قبل

 نهی. سنگارمشیمکشد: من  یرا در اغوش م یمان

شهیم تیکمرتون اذ ... 



 یساکت م تیشود و در نها یباز و بسته م میها لب

 یو فاطمه خداحافظ یب یب نینگاه سنگ ریمانم... ز

روم یم رونیب یکنم و پشت سر عل یم . 

 یپد جابجا م یدهد و موس را رو یتکان م یسر

 یبه انها م یو نگاه دارمیگه ها را بر مکند. بر

و خوانا، بدون  یبا خط عال یاول یاندازم. جزوه 

و  یمعمول یگری. خط دیقلم گرفتگ نیکوچکتر

اخر، اه از  یجزوه  دنی. با دیبعضا خط خوردگ

 یطو خ ییشود. پر از اشتباهات امال ینهادم بلند م

خورم یدانم با خوندنش به مشکل بر م یکه م ... 

کشم  یم رونیسر از برگه ها ب یکمال یاقا یصدا با

برات ختمی: ر ... 

کنم: ممنون زحمت  یها را در دستم جابه جا م برگه

دیدیکش ... 

اسکناس  یکند و دسته ا یمقابلش را باز م یکشو

پرداخت شیپ نمی: اردیگ یمقابلم م ... 



که لبخندش گسترش  ندیب یبرق نگاهم را م مطمئنم

: ممنونرمیگ ی. پول را مابدی یم ... 

به  میرا برا ینگاه عل ینیخوشحالم، سنگ یصدا

مهم داشتن پول  ست،یاورد. اما مهم ن یارمغان م

 دایاست. مهم پ یگرفتن جشن تولد مان یبرا یکاف

 دی... و شاستیشاد کردن مان یبرا یکردن بهانه ا

خانه به دور هم نیجمع شدن ساکن یبرا یبهانه ا ...  

درون دستم و لپ تاب جابه جا  یبرگه ها نیب نگاهم

دانم  یکنم نم یشود. هر چه قدر محاسبه م یم

 یانها را با هم بردارم. از تعللم عل یچطور هر دو

 یو لپ تاب را از رو دیا یفهمد، جلو م یم

داردیبر م شخوانیپ .  

نگاه  دیشوم، شا یبا او چشم در چشم م یا لحظه

همان  شود. یو نگاهش خاص م ندیب یمتشکرم را م

 نیکند، نگاهم را به زم ینگاه درخشان مجبورم م

خداحافظ یکمال یقفل کنم: اقا ... 



 یدر کنارم م ستادهیا یمن و عل نیرا ب چشمش

: به سالمت... دیگو یم یچرخاند و با لحن معنادار

خرم یوقت م کمیبتونم برات  ... 

دهم: ممنون یتکان م سر ... 

دهد و  یدست م یکمال یبا اقا گریبار د یعل

 یام و رفتارها ستادهیکند. تمام مدت ا یم یخداحافظ

دانم چند سال دارد  یسنجم... نم یمردانه اش را م

شود یمهربان م یمطمئنم همسر خوب و پدر یول .  

 یکند، کنار م یرود، در را باز م یجلو م یعل

: تو جلو بروستدیا ...  

مانم.  یم یشوم و منتظر عل یدر رد م انیم از

اخمانش کمرنگ و کمرنگ  ند،یب یندنم را مما یوقت

عتریلبش وس یشود و لبخند رو یتر م ... 

بار بدون استرس  نیزند، ا یرا م نشیماش ریدزدگ

... از تنها ماندن نمینش یکنم و م یدر جلو را باز م

هراس ندارم... او را انقدر شناخته ام  گرید یبا عل

 تمیاذ ی... گاهستیکه بدانم نگاهش ناپاک و مسموم ن



... اما رندیگ یم یدلم را به باز یکنند... گاه یم

زند و پشت فرمان  یدور م ار نیماش یپاکند... عل

: خدمت شماردیگ یرا به سمتم م فی. کندینش یم ... 

دستم  فیک یبرم... موقع گرفتن دسته  یجلو م دست

دارد... مانند برق گرفته  یبا دستش برخورد کوچک

 یعقب م عیدستش را سر یکنم. عل یها نگاهش م

دهم و سر به  یکشد. اب دهانم را پر صدا فرو م

سوزد. بدنم  یگردانم... دستم م یبر م شهیسمت ش

شود،  یروشن م نیتپد... ماش یگرم است و قلبم م

 یا شهیو باز هم ش ردیگ یاوج م ابانیسرعتش در خ

درشت عرق  یکشد... قطره ها یم نیپائ یکه عل

خورد... باز هم  یسر م نییصورتش به پا یرو

گذارم و برگه  یم میپا یرا رو فی... کای ست؟یعصب

دستش  یکنم تا ذهنم به سمت گرما یها را مرتب م

شودن دهینرود. تا چشمم به سمت صورتش کش ... 

که سر باز کرده اند... هوس را  یاز احساسات امان

شناسم و اگاهم که احساسم متفاوت است...  یخوب م

چه کنم؟ اگر توهم شکل  یتضاد علم یبا رفتارها



 یم رم؟یتوانم او را بپذ یم ابد؟ی قتیگرفته ام حق

 یعل رد؟یبپذ کمیتار یتواند من را با وجود گذشته 

 یهر دختر یاهای... مرد روستیشک مرد خوب یب

باشد... اما من؟؟؟ یتواند از جنس عل یم   

خبر دارم و اگر  یعل رتیممکن است... از غ محال

 یرو شیها تیتم خبردار شود؟ از حساساز سرگذش

 یمن را در مهمان یدانم و اگر عکس ها یحجاب م

ند؟یها بب   

که دارد  یشود، به دل یکه دارد گرم م یدل به

شود به دوست داشته شدن و دوست  یم دواریام

من  یمرد زندگ یزنم... عل یم بیداشتن، نه

ها را دارد و من  نیبهتر اقتیمرد ل نی... استین

ستمیها ن نیء بهترجز ... 

... چون که باور ردیپذ یشود اما م یفشرده م دلم

کنم یم اهیهمه را س یدارد من زندگ ... 



 یشد گذشته ها را جبران کرد.... کاش م یم کاش

شد گذشته ها را باز نوشت... افسوس هر روزه ام 

که گذشت و چه بد گذشت یشده است گذشته ا ...  

 ریموهوم و غ لیا ان دلخواهم... نه ب یرا م بودنش

 کی... مثل کترینزد ایدوست...  کیممکن... مثل 

... برادرتر از مسعود نیتر از رام کیبرادر... نزد

 ...رنجبر

 دیبا یدارم ول یباران یدارم، بغض دارم، هوا غم

 ...تحمل کنم... محکومم به تحمل

چکد، برگه  یمقابلم م یبرگه ها یرو یاشک قطره

 یشود... سرم را باال م یده مدستم فشر انیها م

کشم تا باز هم رسوا  ی... از دهان نفس مرمیگ

 ...نشوم

داده  هیرا به شانه اش تک یکه سر مان نمیب یرا م او

در  ی رهیاست. دستگ ستادهیو مقابل اتاقم به انتظار ا

زحمت  دیببخششوم:  یکشم و وارد م یم نییرا پا

افتاد گردنتون یمان ... 



زحمتا نیزند: تا باشه از ا یم لب ... 

زنم که درونم غوغاست.  یم یبرق را در حال دیکل

کشم، مشامم پر  یم قیعم یتسلط به خودم نفس یبرا

شتریب شمیشود و تشو یاز عطرش م ... 

اندازم. خم  یم نیزم یرا به زحمت رو یمان تشک

گذارم. سر باال  یان م یشوم و بالشتش را رو یم

تشک  یرا رد یاورم تا از او بخواهم مان یم

من است. اما نه صورتم،  یبخواباند. نگاهش به رو

است. نگاهش  دهیبالشت خشک یکه رو مینه دستها

بازم و گردنم مانده است. و لعنت به  ی قهی یحوال

شوند  یاز کنترلم خارج م شهیشالم که هم یدسته ها

. میباز مانتو قهیگذارند و  یم شیماو گردنم را به ن

 نیکه به زم یو بعد چشم رانینگاه ح هیتنها چند ثان

 ینشسته و قفسه  شیشانیشود.  عرق بر پ یدوخته م

شود. هر دو مات و مبهوت  یم نییاش باال و پا نهیس

شک  یگذشته بودم ب یم. اگر رهایمانده ا مانیسرجا

ش از توجه ایکردم  یم یعل یحواله  یچشمک

 ینم ایگشتم اما االن احساس شرم و ح یخرسند م



 یو فقط مان دهیکه خشک یگذارد تکان بخورم... و عل

فشارد یرا به خود م ...  

شود  ی. خم مدیا یاز من به خودش م زودتر

 یشودو نفس ها یم کی...صورتش به من نزد

چشمانش را  یسوزاند... لحظه ا یداغش گردنم را م

 نهیس یکوبد... قلبم در قفسه  یاش م قهیبندد. شق یم

کشم و   یپرد... خودم را عقب م یم نیام باال و پائ

تشک  و یخواباند... چشمش فقط به مان یرا م یمان

وجود  ی... انگار منگرید زیچ چیاست و نه ه

: ستدیا یشود و پشت به من م یندارم... راست م

ریشبت به خ ...  

تا  ماند یرود و نم یرود... م یو م دیگو یم

دور... نه  یرود اما نه جا یپاسخش را بشنود... م

ماند یم اطی... در حیب یبه اتاق ب ...  

پشت  یدهم و در بازمانده  یم یخودم حرکت به

کنم و پرده  یبندم. چراغ را خاموش م یسرش را م

... همانجا نمینش یکشم... م یاتاقم را م میضخ ی



... به منیب یاز حرکاتش را م یا هیکنار پرده و سا

نگاه  نیرود... به زم یکند و راه م یاسمان نگاه م

... از چپ رود یشود... راه م یکند و متوقف م یم

به راست و از راست به چپ... با همان صورت 

مردانه... لب  راهنیبرافروخته... با همان تک پ

 یزند... دستها یو دست در اب م ندینش یحوض م

اب به صورتش  یاورد و مشت یپر ابش را باال م

رود و  یفرو م شیموها یزند... دستش البال یم

و سر  اورد یرود... طاقت نم یم شیم شیگردنش پ

او  یبرد... من به جا یاب سرد حوض فرو م انیم

 یکه با ب ی... از منردیگ یزنم... دلم م یم خی

 یام... گوشه  ختهیبه هم ر نگونهیاو را ا میحجاب

هنوز لب حوض نشسته  یزنم... عل یپرده را کنار م

کند و باز  یچکه م نییبه پا شیاست و اب از موها

هم صورتش برافروخته است... نگاهش به سمت 

 یکنم و لب م یگردد و پرده را رها م یاتاقم بر م

باشه دهیزنم: خدا کنه منو ند ... 



مرد است...  یندارم... عل نانیاطم میاز ارزو ادیز

رق دارد... اهل پاک... با مردان اطرافم ف یمرد

 یعاد یصحنه  کی دنینبوده است که با د یهوسران

 یم تیخود را اذ نقدری... ازدیر یبه هم م نگونهیا

زند تا ارام گردد یکند و به اب و اتش م ...  

را  یگردانم،عل یبر م اطیباز نگاهم را به ح یوقت

 دوارمیدهم... ام یم رونیاسوده ب ی... نفسابمی ینم

مرد وابسته ام...  نید...  من به انکن یاز من دور

داشتن... لذت بخش  یحام هیشب ی... حسستیعشق ن

شود..  خاص است  یاست... اما با هوس همراه نم

ام افتهی هتاز بیحس عج نیا یو دوست داشتن ... 

خوش خط و  یکنم، ان جزوه  یتابم را روشن م لپ

کنم...  یکشم و شروع م یم رونیب فیخوانا را از ک

و  سمینو یخط م کیخواب گشته ام...  یب من هم

 نگونهیا می... اگر خط زندگیکنم... به عل یفکر م

ساده  ینبود... اگر من رها نصر نبودم... اگر دختر

همان  ینبودم... اگر حت ریجبران ناپذ یبا گذشته ا

پسر بچه بودم... امکانش بود  کیبا  یمطلقه  یرها



به  دیم... امشو دواریام یبا عل یبتوانم به زندگ

جوانمرد یبه داشتن مرد دیعشق... ام ... 

قابل  یساده ام... و نه با گذشته ا یمن نه ان رها اما

عشق را سرکوب کنم تا بر طبل  دیافتخار... و با

نکوبد مییرسوا ... 

کنم یم پیو تا نمیب یرا تار م یبعد خط ... 

شود یروان م میبعد... اشک ها خط ... 

ام  چارهی... عزادار دل بمنیب یخطوط را نم گرید

 ...هستم

رقصند. لبخند از  یم یچشمان مان انیم یها شعله

شود. لبخند از لبانم جدا  یپاک نم شیلب ها یرو

جشن تولدش است... با حضور  نیشود... اول ینم

هستند زیعز میکه برا ییمهمانها ...  

 یفوت م اقیرا با اشت کشیک یرو یشمع ها یمان

  ...کند



... شروع شیاتمام پنج سالگ یشمع به نشانه  پنج

به  میکه زندگ یپنج سال اداوری... شیشش سالگ

از عطر  یپنج سال دور اداوریشده...  دهیکش یرانیو

 یبودم... پنج سال زاریاز او ب یکه زمان یتن مادر

پر از اشک ... ری... پر از تحقیکه گذشت... با سخت

 نیبزرگتر ی رهو اه... اما گذشت... و حاال ثم

به او اشتباه  نانیاشتباهم به بار نشسته است... اطم

 ...محض بود

ماند... اما ثمره اش  یم رهیخ یبه چشمان مان نگاهم

بهمن ماه از نظرم  ستی... بیو دوست داشتن نیریش

است میروز زندگ نیو بدتر نیبهتر ...  

فاطمه شعر  یتولدش... هم نوا یبرا زنمیم دست

کنم بختش  یخوانم و در دل ارزو م یتولد مبارک م

نشود کیو تار اهیمانند مادرش س ... 

کند... کاغذ  یاصرار فاطمه اول کادوها را باز م به

 یام باز م هیخوش اب و رنگ را از دور هد یکادو



کند... خودش است...  ینگاهم م یکند و با خوشحال

که به او قول داده بودم ینترلک یهمان پورشه  ...  

رود... همان  یم گرشید ی هیزده به سمت هد ذوق

که فاطمه اشاره  یاست... همان هیکه بزرگ تر از بق

شود  ی... کاغذ که باز مستیکند از طرف عل یم

 ی... به علرمیبهت و تعجبم را بگ یتوانم جلو ینم

من است... با  یشوم... نگاهش به رو یم رهیخ

 یصورتش... دستانش را رو یرو عیوس یدلبخن

کند...  یکج نگاهم م یکرده و با گردن پایاش چل نهیس

 ای خی... که منتظر توبطونیمثل پرکان تخس و ش

 یهستند... باز هم نگاهم به سمت بوگات قیتشو

 زیاز م یادیز یبزرگ زردرنگ و کنترلش که فضا

 یلب م یگردد. رو به عل یرا اشغال کرده بر م

: ممنونمزنم ... 

کند...  فاطمه  یو سر خم م ردیگ یوسعت م لبخندش

 یم یپرده بردار یب یمشترکش با ب ی هیاز هد

شود...  یربع سکه... چشمانم گشاد م کیکند... 



: قابل دخترم و دیگو یم یب یخندد و ب یفاطمه م

 ...پسر ماهشو نداره

 میو فاطمه... از تنگ دست یب یگذارم از ب سپاس

 ی رهیداند به دنبال ذخ یم نکهی... از اخبر دارد

شوم... و او  یموفق نم یاز دستمزدم هستم ول یاندک

من  یاورده است... برا یمال یپشتوانه  کی میبرا

ارزشمند است اریبس ... 

 یب یخواند و ب یکه فاطمه م یتولد یهم شعرها باز

کنند یم شیهمراه یو مان . 

 یدرون مو از  نمیب یکودکانه اش را م یها ذوق

مثل همساالن خودش  دیپسرم نبا یشکنم... چرا زندگ

که به او  ی... پدرردیکه در اغوشش بگ یباشد؟ پدر

که او را لوس  یکند... مادر بزرگ و پدربزرگ هیتک

شده است... از  غیهم از او در یسالمت یکنند... حت

کرده  لیاو تحم بهرا  یزندگ نیخودم متنفرم که ا

رشتیام... از پدرش ب  ... 



 یتولدش را ببرد، فلش ها کیکنم ک یم کمکش

خواهد از چه  یدهد... م یفاطمه ازارم م نیدورب

که  یکیپسرم؟ ک کیک دنیبردارد؟ از بر ریتصو

که نشان از حماقت  یکیام... ک دهیخر شیامروز برا

گذرد...  یکه پنج سال از ان م یمن دارد... حماقت

 یهمانها... چرا مندینش یچشمم م یگوشه  یاشک

 با ینسبت تون چیباشد که ه یکسان دیتولد پسرم با

خاطرات  اداوری دیانها ندارد... چرا تولد پسرم با

 یگونه  یبه رو یمادرش باشد. بوسه ا یشوم برا

 یم یگونه اش جا یزنم و اشکم را رو یم یمان

 رهیرا خ یکنم و باز هم عل یگذارم... کمر صاف م

 دانیدر م شهیهم دیا بادانم چر ی... نمنمیب یخود م

من به سمت او  دید دانیم دیشا ای... ستدیبا دمید

است که اخم  دهیاست... اشکم را د افتهیوسعت 

در هم است شیها ... 

 نیکوچک را ب کیروم تا ک یاشپزخانه م به

را در  کیکنم... با کمک فاطمه ک میمهمانانم تقس

گذارم: ممنون فاطمه جون یم یدست شیپ ...  



و ابر و  وارید یرو یرنگ یبه بادکنک ها یا اشاره

زحمت  یلیکنم: امروز خ یم یسر مان یباال یبادها

یدیکش ... 

ستون فقراتم  یزند که مهره  یبه کمرم م یا ضربه

 نیکند: رها جون، من و تو که از ا یرا جابه جا م

میحرفا رو ندار ... 

شود: در  یبه دست از اشپزخانه خارج م بشقاب

گلم یکن یولدمه... جبران مت وریضمن شهر ... 

شوم یخندم و همراهشان م یم زیر ... 

به  یشاد... شب یکنم... شب یرا تجربه م یخوب شب

یماندن ادی ...  

**** 

شما سفره  زمیدهم: عز یرا به دست فاطمه م سفره

امیرو بنداز تا من ب ... 

گذارد: رها قرار نبود  یم سیمرغ ها را در د یب یب

یندازخودتو به زحمت ب ... 



یب یرود: ب یدر هم فرو م اخمم  ... 

دهد و خودش مشغول  یرا به دست فاطمه م سید

 یلیشود: بچم خ یم گرید یسیبرنج در د دنیکش

 ...خوشحاله

 ی. خودش ادامه مزمیر یها را در کاسه م ماست

یخوب شد براش تولد گرفت یلیدهد: خ ...  

ل شوم... مقاب یبه دست از اشپزخانه خارج م ینیس

 کیبه  کی. کاسه ها را نمینش یشده م دهیچ یسفره 

را به  یعل نیگذارم... نگاه سنگ یسفره م یرو

بار از حجابم  نیکنم... ا یخودم احساس م یرو

لباسم باز است و نه  ی قهینه  گریدارم... د نانیاطم

بسته  شهیاز هم رشالم ازاد و رها... شالم را محکمت

 یبه خاطر ب گرید یام... تا راحت باشد... تا عل

ندوزد نینگاه به زم میحجاب ... 

 اطیبه خاطر من شب تا صبحش را در ح گرید تا

 می... هنوز موهاستینکند... حجابم کامل ن یسپر



 رمیگ بانیعذاب وجدان گر گریاست... اما د رونیب

ستین . 

... ستیقابل تعارف ن ...دی: بفرمائمیگو یم بلند

دیبفرمائ ..  

برنج  یرینشانم. در بشقابش کفگ یرا کنارم م یمان

 یفاطمه برا نمیب یکنم. از گوشه چشم م یم یخال

 یمرغ رو یکشد... تکه ا یغذا م یب یو ب یعل

گذارم: بفرما اقا پسرم یم یمان یغذا ..  

... رها هیبرد: عال یقاشق را به دهان م نیاول فاطمه

 ...جون

دهد: من موندم شوهرت چه  یرا قورت م شیغذا

و دستپختت،  یخوشگل نیبوده که با ا یاعجوبه ا

به طالق شده یراض ... 

وقت براش  چیفشارم: من ه یرا در دستم م چنگال

 ...غذا نپختم



 یبه نگاه متعجب عل رهیرا باال اوردم و خ سرم

گرفتم ادی یب یب شیپ ویزمزمه کردم: اشپز ...  

 یمشغول م شیاندازد و با غذا یباال م ییابرو فاطمه

غذا را به من زهر کرده  نکهیتوجه به ا یشود... ب

بوده است اما طرز  فیقصدش تعر دیاست... شا

اشتباه بود و بس انشیب ...  

با  یفهمم. برعکس من عل ینم چیه میطعم غذا از

زند و نگاهش  یخورد لبخند م یکه م یهر لقمه ا

گردد یتر م یروشن تر و مخمل .  

کنم ... ظرف ها را  یجمع م هیرا با کمک بق سفره

مشغول  یبا عل یزنم... مان یبا فاطمه اب م

 یرا به مان نیماش تیطرز هدا ی... علستیباز

دهد یبا دقت گوش فرا م یدهد و مان یاموزش م ... 

: ستدیا ی. فاطمه کنارم مزمیر یدر استکان م یچا

رها گمیم ... 

کنم: جانم یبه او م ینگاه مین ... 



امشبو برات  یدهد: عکسا یرا نشان م نشیدورب

رو لپ تاب؟ زمیبر  

 یلیدوزم: خ یخسته اما متشکرم را به او م نگاه

یاگه زحمتشو بکش شمیممنون م ... 

و پشت  دارمیرا بر م ینیگردد. س یاتاق بر م به

. رمیگ یم یمقابل عل یشوم... چا یم یسرش راه

 یبر م یتکانکند و اس ینگاهم م یرچشمیز

دارد.اشاره به فاطمه که کنارش نشسته و سرش در 

فاطمه جونم  یکنم: برا یلپ تاپ فرو رفته م

دیبردار ... 

... ممنونخوامیکند: من نم یلب کج م فاطمه ... 

گذارم.  یرا مقابلش م یو چا نمینش یم یب یب کنار

نم؟یداره عکساتو بب یرادیپرسد: رها، ا یفاطمه م   

همم منظورش کدام عکس هاست شانه بف نکهیا بدون

راحت  ؟یرادیچه ا زمیاندازم: نه عز یباال م یا

 ...باش گلم



 یبار م نیشوم... فاطمه ا یگرم صحبت م یب یب با

فروشگاه  یکه تو ستیپسره همون ن نیپرسد: رها، ا

؟یکرد یاز دستش فرار م  

به سمت  یافتد... نگاه عل یاز دستم م یچا استکان

قرمز  تیو صورتش از فرط عصبان لپ تاب برگشته

 ...گشته است

عکس  دنیروم. با د یهراس به سمتشان م پر

 یگزم و به صدا یگردد... لب م یچشمانم گشاد م

به  رهیدهم... خ یگوش فرا م یعل نیسنگ ینفسها

 انی... حسام ماسمنیعکس مانده ام... من و حسام و 

و  اسمنی یدستش به دور بازو کی... ستادهیما ا

 انحلقه شده به دور کمرم... لباسم هم گرشیست دد

همان  شمیام... ارا دهیپوش شیکه شب مهمان ستیلباس

 اسمنیکه به اصرار  ی... عکس همان عکسشیارا

 نیشوم به ا ی... چقدر اصرار کرد تا راضمیگرفت

... چشمان همچنان پر غرور... میریسبک عکس بگ

بیلبخندم دلفر  



چرخد... مثل من  یعکس م یبه رو یعل چشمان

 یها لهیدانم چرا هر لحظه رنگ ت یشوکه است و نم

نگاه  یگردد.عل یتر م رهیو ت رهیت شیقهوه ا

به  رهیخ یدوزد... لحظه ا یرا به من م شیعصب

 یکه باز م میزنم... پلکها یم یماند... پلک یمن م

ستیدر اتاق ن یعل گریشود... د . 

شدن در چشمانم  دهیبلند بر هم کوب یصدا دنیشن با

گذشته  ریاز تصو یاست... بخش دهیبندم... د یرا م

رود... نگاهم  یاز کوره در م نگونهیو ا دیام را د

 یو به فاطمه م رمیگ یم شیخال یناباورم را از جا

 .دوزم

چه  شیبارد. شرمندگ یاز چشمانش م یشرمندگ

شرمنده باشد؟ به  دید؟ اصال چرا بادار میبرا یسود

بکنم؟ ناراحت باشم؟  دیعکس؟ من چه با کیخاطر 

باشم؟ نیخشمگ   

دوزد:  یم نیو به زم ردیگ یاز من م چشم

شهی... مینجوری... دونستم ایم...من...نم ... 



دیاورد: ببخش یپر اشکش را باال م نگاه ... 

 یعل ینعره  اورم،یبر زبان ب یکالم نکهیاز ا قبل

لرزاند: فاطمه یخانه را م یتونهاس ... 

شوند. به  یهراسان از اتاق خارج م یب یو ب فاطمه

به در اتاق  دهیکنم... اما نرس یدنبالشان قدم تند م

شده است. چرا  یشوم... او از من فرار یمتوقف م

شوم؟ ششیبروم و باز هم مخل اسا   

دهم؟ قدم رفته  حیتوض دارم،برومیبه جلو بر م یقدم

گذارم... بروم  یگردم، دست مقابل دهانم م یر مرا ب

 یو مذهب یدهم؟ اختالف فرهنگ حیچه را توض

 ایپوششم در عکس را؟  تیوضع ایرا؟  ادمانیز

هم نسبت حسام را با خودم؟ دیشا   

 یکیزنم. در نزد یم هیتک واریگردم و به د یم بر

 یم زیت میزنند. گوشها یاند و حرف م ستادهیاتاقم ا

 ریغ یلیرا به دل یعل یشود تا بدخلق یم زیشود... ت

گردم  ی: امشب بر مدیگو یم یکنند. عل ریاز من تعب

  ...قم



وقت شب؟ چرا  نیپرسد: ا یارام م ییبا صدا یب یب

یریباعجله؟ صبر کن فردا م نقدیا ... 

 یها کیموزائ یکه رو یمحکم عل یگامها یصدا

شود: نه یبرداشته م اطیح ...  

است... اشکم  دهید... از من... برخواهد دور شو یم

 یگام ها متوقف م یلغزد. صدا یگونه ام م یرو

 یکار فور هیشود: دوستم سر شب زنگ زد... گفت 

یدیبرم تول دیاومده... با شیپ  

گردد. دروغ  یزند. به دنبال جمله م یحرف م مقطع

خواهد فرار کند... از من... از  ی. فقط مدیگو یم

استشده  زاریمن گذشته ب ...  

کند: االن  یشوند. فاطمه مداخله م یم لیس میاشکها

یخطرناکه... تو هم خسته ا ...  

شود: فردا صبح برو  یالتماس گونه م شیصدا

  داداشم... هوم؟

 دی: نه... بادیگو یم یبلندتر یبا صدا نباریا یعل

 .برم



تا هق هقم خفه بماند...  رمیگ یرا مقابل دهانم م دستم

شود.  یرا نشنوند... صداها دور م شکستنم یتا صدا

خانواده از اتاقم دور  یشود. اعضا یقدم ها دور م

مانم  ی... من ممیها ییمانم و تنها یشوند. من م یم

از  یمانم و انبوه یو کوه غم و غصه ام... من م

 ...افسوس

 یم خونیکه به ذهنم شب یمانم و خاطرات یم من

 ...زنند

*** 

دم. باز هم ساعت را روشن کر میگوش ی صفحه

کرده  ریساعت د میرا از نگاه گذراندم. ن یتالیجید

  .بود

پاسخ گذاشتم. تا  یرا ب اریخاطر او تماس شهر به

 اوشیفقط سر ساعت به قرارمان برسم... اما س

 یکرده بود و کم کم داشت نگرانم م ریبود... د امدهین

 .کرد



گرفتم و به در دوختم... تک تک  یاز گوش نگاه

 دیکردم تا شا یشدند را نگاه م یکه وارد م یکسان

 میگوش ی. ملودنمیرا بب اوشیس یاشنا یچهره 

شدم و  رهیخ یبه گوش اوشینام س دینواخته شد، به ام

زد. چه مدت  ینام پارسا چشمک م اوش،یس یبه جا

زمان اغاز  زماه؟ ا کیبودم؟  دهیشد که او را ند یم

اوش؟یمن و س یدوست یجد  

ار نمودم: جانمرا برقر تماس . 

صدات... سالم خانمم یکرد: من فدا یمکث . 

؟ی: سالم، خوبرمیگ ینم یاز در ورود چشم  

دلم  زکم،یبود: عز فینرم و لط شهیمثل هم شیصدا

م؟ینیرو بب گهیهمد یایبرات تنگ شده... امروز م   

قرار  ی... با کسشهیزدم: امروز نم هیتک میصندل به

  ...دارم

دستم را تکان دادم تا من را  دم،یرا از دور د اوشیس

پارک میفردا بر ی: اگه دوست داشته باشندیبب ... 



 گرفتم. مینیب یانگشتم را جلو د،یرس کمینزد اوشیس

 اوشیمن و س یدوست نداشتم پارسا متوجه دوست

 یبود. نم یهم به نظر خودم منطق لشیشود. دل

مثل پارسا را از دست  یخواستم دوست مهربان

دوست داشتم خواهانم، همچنان عاشق  دیشا ایبدهم... 

بماند میدایو ش ... 

 یکه باد کس یارام شد... مثل وقت یاندک شیصدا لحن

قرار دارم:  گرید یبا پسر دیکنند. فهم یم یرا خال

 ...باشه تا فردا

گرم نبود. قطع کردم و رو  شهیمثل هم شیخداحافظ

لبخند زدم اوشیبه س  

 یبه ان افتخار م شهیکه هم یرا گفتم. افکار میحرفها

بار حس و حالم متفاوت بود... به انها  نیکردم اما ا

 ...اعتقاد داشتم و نداشتم

: براوو... به خاطر دیهم کوب یرا به رو شیدستها

کنم یم نتیطلبت تحس یفکر باز و ازاد ... 



 تویذهن نیم همدستمال دور دهانش را پاک کرد: من با

 ییازاد و بدون دغدغه... مگه اونا یزندگ هیدارم... 

رو گرفتند؟ ازاد که  ایدن یکه ازدواج کردن کجا

یداشته باش ییایرو یزندگ هی یتونیم ،یباش ... 

یرابطه هاتم تنوع دار یزند: تو یم یچشمک ... 

مخالفت  اوشی. منتظر بودم سختندیر میسرد رو اب

مزخرفات  نیا دیاخم کند و بگوکند... مثل پارسا... 

 بایز شهیهم یبا عشق زندگ دیرا کنار بگذار... بگو

 تیرا برا یبا من باش تا زندگ دی... بگوستیو ستودن

یخواه یبسازم... انگونه که م ... 

نشود انینما تمینوشابه ام خوردم تا عصبان از . 

 شیحرفها نیچرا با ا دم،یجوش یدرون م از

مگر من به او  دم؟ید یفته مرا بر باد ر میارزوها

 یرا به گونه ا یبسته بودم؟ چرا مفهوم ازاد دیام

 یم یهرزگ یبه معنا یکرد؟ ازاد ریتعب گرید

 انیدر م چیباز هم درخواستش را کادوپ ایخواستم؟ 

ارائه کرد؟ میحرفها   



متفاوت بود؟  نقدریمشابهت ا نیافکارمان در ع چرا

که  ابمیش را درچشمانم را باال اوردم تا علت سکوت

پارسا رو به رو شدم یبرافروخته  یبا چهره  . 

 یاگر هر روز م یرفع شد... حت میدلتنگ دنشید با

 یبه خواب م شیهر شب تا صبح با نجواها دمش،ید

 یشدم. باز هم نشئه  یرفتم، باز هم دلتگش م

 یابسته بودنم را حس مگشتم. و یچشمان خمارش م

حس  نیتوانستم باور کنم. از ا یکردم اما نم

توانستم  یبودم. اما نم زاریمنزجر و ب یوابستگ

کنم یستادگیمقابلش ا . 

و نشست: سالم رها  دیکش رونیمقابلم را ب یصندل

دمیرس رید دیبانو... ببخش ... 

 یلبخندم جمع شد و اخم کمرنگ رش،یتاخ یاداوری با

. دیرا د مینشست. در هم رفتن ابروها میشانیپ یرو

در به دست اوردن دل  یمرد مقابلم تبحر خاص

به سمت دستم  زیم یدخترکان داشت. دستش را رو



دستش به من منتقل گشت : رها  یسر داد، گرما

 ...خانوم

 یناز و کرشمه م یباز نشد. دلم اندک میها اخم

 رهیدستم را باال اورد، خ د؟یخر یم اوشیخواست، س

دستم  یو گرمش رو سیخ یدر چشمانم ، لبها

را فراموش کردم. بدنم به اتش  دنینشست. نفس کش

 دمیکه ترس دیتپ یشد. قلبم چنان محکم م دهیکش

دلم ادامه  بیبرسد. و عج اوشیبه گوش س شیصدا

کرد یبوسه اش را تمنا م ی ... 

کوبش قلبم ارامتر  دیدستم را ازاد کنم تا شا خواستم

دستش به اسارت  ریذاشت. دستم را زگردد، اما نگ

خانمم؟ یدیگرفت: بخش  

تا فوران احساساتم کمتر شود.  دمیکش قیعم ینفس

درازم  شهیکمتر نشد اما پنهان ماندند. زبان هم

شد. به تکان دادن سرم اکتفا کردم.  یمقابلش کوتاه م

از حال درونم باخبرش  میلرزش صدا دمیترس یم

 .کند



زم؟یزع ی: خوبدیدرخش چشمانش   

؟یزبان لبم را تر کردم: ممنون. تو خوب با  

شد: حالم  دهیدستم کش ینوازش وار رو انگشتش

دوست خوشگلم خوبترم شد دنیخوب بود... با د . 

 یدانست بر سر دلم چه م یو نم ختیر یم زبان

خورد؟  یبا هر حرفش دلم تکان م دیاورد. چرا با

 ماعیبه  میتفاوت یو ب یپس غرورم کجا رفت؟ سرد

 شیاز جا اوشیشد، س کیبه ما نزد یرفت؟ جوان

پسر؟ یبلند شد: سالم روزبه... چطور   

احترام بلند شدم: سالم ینشانه  به ... 

را گرم فشرد: سالم... چه  اوشیدست س روزبه

؟یطرفا... راه گم کرد نیعجب از ا  

را به سمت من برگرداند: سالم خانم خوش  نگاهش

نیاومد ... 

ادم: ممنونجواب د یرسم یلیخ . 



 اوشیگفت: س اوشیباال انداخت و رو به س ییابرو

د؟یکن ینم یخان معرف   

 هیبه من انداخت: دوستمه...  ینگاه مین اوشیس

دوست ساده هی... یدوست اجتماع . 

به پا شد که کاخ  یفشرده شد. در دلم زلزله ا قلبم

بود که خودم  یکرد.همان کلمات رانیرا و میارزوها

از  دنشیکردم اما تحمل  شن یرار متک شیمدام برا

سخت و دشوار بود. مگر خودم  میبرا اوشیزبان س

دوست ساده؟ پس  کیباشم؟  نگونهیخواستم هم ینم

داشتم  یخراب بود؟ چه انتظار نقدریچرا حال قلبم ا

کند؟ عشقم؟ نفسم؟ تموم  میچگونه معرف اوش؟یاز س

م؟یزندگ   

ن؟نگاهش کردم: جا جیگ د،یپرس یسوال روزبه  

صورتم را احساس کردم.  یرو اوشینگاه س ینیسنگ

ن؟یدار لیم یروزبه سؤالش را تکرار کرد: شما چ   

 یپپرون هیجمله را به زبانم اوردم:  نیتر ساده

 ...لطفا



نشستم، هنوز ته دلم زلزله برقرار بود.  یصندل یرو

هم اضافه  یبه سفارش ها دو قارچ سوخار اوشیس

 .کرد

که به  یبرقرار شد... سکوتما  انیم ذسکوتیاندک

. من به دیرس قیها با دقا هیو  از ثان دیدرازا کش

کردم... فکر  یفکر م شیمعرف یو نحوه  اوشیس

 اوشی. سدمیکش یدلم خط و نشان م یکردم و برا یم

عمود کرد و چانه اش را به ان  زیم یدستانش را رو

؟یکرد یصحبت م یداد: با ک هیتک   

 دیباشم. در جنگ با الیخ یاو ب هیکردم شب یسع

باال انداختم: پارسا بود... قرار  یپاتک زد. شانه ا

رونیب میشد فردا با هم بر ... 

؟ی: خبر داره با مندیپرس یعاد یلحن با   

دانست  یخبر داشت... اما نم میها یدوست از

 انتیاست... خ ختهیهم ر یمعشوقش با دوستش رو

دو جانبه  انتیخ دنیفهم اوش؟یس ایمن  انتیبود؟ خ

را اما دلم  میها یدانست دوست یسخت بود؟ م شیبرا



خواستم بماند...  یخواست از من دور شود... م ینم

 ...همچنان عاشق

تامل کرد: هنوزم عاشقته؟ یا لحظه   

: اوهومدمینامفهوم کش یبا انگشت شکل زیم یرو ... 

؟یتکانم داد: تو چ شیبعد سوال   

 یعاشق در چشمانش لب زدم: به عشق و رهیخ

ندارم یاعتقاد . 

 اوشیبگذارند. س زیم یتا غذاها را رو میکرد صبر

 ی... همه یسس را به طرفم گرفت: تو چقدر متفاوت

گردن که عاشقشون  یم یدخترا به دنبال شاهزاده ا

 ...باشه و باهاش ازدواج کنن

ادامه داد: اما  اوشی. س ختمیر میتزایپ یرا رو سس

 ...تو

بند ازدواج  یخودمو تو دیچرا بارا فرو دادم:  میغذا

نفر  کیکه بتونن با  ییکنم؟ ازدواج مال کسا ریاس

 ...بمونند



 میتزایاز پ یدر هم فرو رفت. برش شیها اخم

 ی...  وابستگارهیم تیبرداشتم:  ازدواج مسئول

... من یدار ،بچهی... خانه داریبدبخت ی... کلارهیم

خوام ازاد باشم... من یم ... 

 میحرفها یتظرش گذاشتم، تشنه کردم،من سکوت

 رهیرا در صورتش گرداندم. نگاه خ میماند. چشمها

مشتاق کرد: من از  میحرفها یاش مرا به ادامه 

... زارمیمشترک ب ی... از زندگادیاسارت خوشم نم

 یونگ ونگ بچه ها حالم به هم م یاز صدا

 ...خوره

ازاد  دمیم حیاز نوشابه ام را خوردم: ترج یا جرعه

تموم  دیمرد بمونم؟ چرا با کی بندیپا دینم. چرا بابمو

 شتریمرد تلف کنم؟ من تنوع رو ب کیبا  مویزندگ

پسندم یم . 

چشمان غرق خونش را نگاه  ده،یباال پر ییابروها اب

در رفت و امد  اوشیمن و س نیکردم. نگاهش ب یم

برگشت نگاهش، صورتش کبود  بود. با هر رفت و



دو  انتیشد. با چشمان خودش خ یو کبودتر م

حق داشت مبهوت بماند؟ حق  د؟ید یدوست را م

 دیشود؟ با یعصب نقدریداشت باور نکند؟ حق داشت ا

گرفت؟ بالخره چشمانش  یرا م کیکدام  ی قهی

. در خودم جمع شدم. گناه عشقش ستادیمن ا یرو

 دیشا ایتر بود.  یبزرگتر و نابخشودن شیبرا

ان  دنیقرار داشت. با د تیبه او در اولو یدگیرس

خون،روح از  یدو کاسه  انیچشمان سبز رنگ م

بود، ناراحت بود. نگاهش  نیکالبدم جدا شد. خشمگ

 نیگرفت: رها چرا ا یدیخشم رنگ ناام اوجدر 

؟یکارو با من کرد   

بود: رها  میهمچنان نرم و مال شیامد. صدا کترینزد

دم؟ید انتیباور کنم خ دیبا    

شده بود: من احمقو بگو  وانهیدور خود گشت، د به

ارمیدادم... دلتو بدست م یم یکه به خودم دلدار ... 

 ی. از رودمیچسب یصندل یجلوتر امد، به پشت گامش

در  دیشد یرا به چنگ گرفت. سوزش میشال موها



سرم احساس کردم. از درد صورتم در هم فرو 

برو؟ یاز اول بهم نگفترفت: اخه چرا   

عاشقت بشم؟  یصورتم خم شد: چرا گذاشت یرو

  وابستت بشم؟

؟یداد میشده گفت: چرا باز دیکل یدندان ها انیم از   

نقشه  یفرو رفت: منو باش کل شیموها انیم دستش

بودم دهیکش مونیشب عروس یبرا ... 

بزند که با تکان سر ساکتش  یخواست حرف اوشیس

کرد؟  یمن دست بلند م یور یکردم. به چه حق

 داریشهامت ب ی دهیبدهکارش بودم. ان حس خواب

شد. با خشم دستش را کنار زدم: نگفتم؟ نگفتم پارسا 

ستم؟ین یمن اهل عاشق   

گناهم کجاست؟  ه؟یقدعلم کردم: اشتباهم چ مقابلش

  زنتم؟

حلقه را نشانش دادم: نشون کردتم؟ انگشت   



باهات ندارم... من و  ینسبت چی... هستمیگفتم: ن بلندتر

تموم شد گهیچون د می... بودمیتو فقط دوست بود ...  

 یاش زدم: دوبار باهات مهمون نهیس یدست رو با

خبرا  نیبرت داشته؟ نه جناب از ا االتیاومدم خ

ستین .  

 اوشیبا س خواستیزدم: دلم م شیبه رو یپوزخند

 ی... با تموم پسرااوشیدوست بشم... نه فقط س

و رو سننه؟... تایدن   

 

کردم. مگسان گرد  یرا حس م گرانینگاه د ینیسنگ

در صحنه اما  شهی... همان مردم همینیریش

  ...خاموش

پارسا به عقب پرت شدم، به  یناگهان یبا ضربه  

افتادم. کمرم از شدت ضربه قفل شد.  نیزم یرو

امدن  رونیبار ب رونیماند و با هر ب نهینفسم در س

کرد یام م نهیس یدرد را مهمان قفسه  . 



نشانه رفت: تو  اوشیاشاره اش به سمت س انگشت

؟یهوسباز فروخت اوشیمنو به س  

دهانش را به سمتم پرت کرد: حقا که هم کفو  اب

یاوشیس ... 

 ی. مشتدیکش رونیخودش را حصار روزبه ب اوشیس

حروم  یصورت پارسا نشست: هوسباز خودت یرو

زیهمه چ یب یزاده  . 

 یم یعوض یکمتر بود: توپارسا مح ی ضربه

رها مال منه یدونست ... 

 یبه شکم پارسا داد: ک یپاسخش را با مشت اوشیس

 .گفته رها مال توئه؟ رها ازاده که انتخاب کنه

از سوز  ایادا باز نیرا به عقب هول داد : ا پارسا

داده حیدلته که منو به تو ترج . 

که  یکرد ضربات یو سع ستادیا انشانیم روزبه

... گهیکردند را دفع کند: بسه د یم گریکدی یحواله 

؟یکه چ دیبه جون هم افتاد یوحش یمثل سگا  



شد.  یم نیهر دو از شدت نفس زدن، باال پائ ی نهیس

امد و صورت پارسا  یخون م اوشیاز گوشه لب س

بلند شوم. درد  میکردم از جا یکبود شده بود. سع

 میپاها یرو یبود، به سخت دهیپهلو امانم را بر

شکسته ام  پسی... شالم از سرم افتاده بود و کلستادمیا

برداشتم.  لوبه ج یداشت. قدم یجا نیزم یرو

گذاشته شده بود. مقابل  شیاطرافم به نما میموها

صورتش فرود  یو دستم با شتاب رو ستادمیپارسا ا

وقت به زور  چیبمونه، ه ادتیزدم تا  نویامد: ا

یصاحب بش ویدختر یتونینم ... 

 گهید نکهیدلهره به همراه اورد: با ا میبرا خندشپوز

خورهیحالم ازت به هم م ... 

صورتم شد، اما مشت شده برگشت :  کینزد دستش

اعتماد  اوشیبه س ادی... زحتیاما از من تو نص

 اهیبه روز س اوشینکن... مطمئن باش با س

ینیشیم ... 



خودش دادم و از  هیشب یرا با پوزخند جوابش

 ...کنارش رد شدم

عاشق  یدرباره پارسا اشتباه بود. او را مرد افکارم

منافع  یکردم. اما او هم، وقت یو مهربان تصور م

و تعصبات  یگریوحش یان رو دیخود را در خطر د

دوست  یکورکورانه اش را نشان داد. او هم تا زمان

واند تصاحبم کند. پس ت یم دادیبود که احتمال م

 چیهمن در نظرش  یارزوها و خواسته ها

من  یبر من بود. پس ازاد تیبود؟قصدش تنها مالک

نداشت؟ یتیاهم شیچه؟برا  

زبانم را  یقدم به جلو برداشتم،نتوانستم جلو کی

. زود یرو ندار یدوست ی:پارسا،تو جنبه رمیبگ

 یو طرفت رو مال خودت م یریگ یم یتوهم فانتز

یدون . 

به سمتش برگردم،لب زدم نکهیبدون ا  :  

اون  اینرو  یسمت دوست ایکه  حتیمن به تو نص از

خودتو اصالح کن یافکار متحجرانه  . 



 یم می. پاهاداشتمیرا بدون مکث برم میگامها ی هیبق

 یجمع م میو در پهلو چدیپ یدر کمرم م د،دردیلرز

. اطرافمان داشتمیهمچنان محکم قدم برم یگشت ول

از  دینشد.با بشانینص یزیم خلوت شد. چکم ک

 لمیاز ف یریبه خاطر جلوگ یکارکنان فست فود

کردم یمردم،تشکر م یبردار . 

بودند، هنوز  ستادهیجلوتر ا یو روزبه کم اوشیس

ضرب  نیزم یدر هم بود. با پا رو اوشیس یچهره 

زد و  یگرفته بود. روزبه مدام در گوشش حرف م

داد. دو طرف شالم  یم سر تکان یبا بد عنق اوشیس

 شانمیپر یموها یرا گرفتم و شالم را رو

اوشیگذاشتم:س  

به طرفم برگشت:جانم اوشیس  

چشمانم گشاد شد...  ک،یصورتش از نزد دنید با

امد. دستم  یخون م شینیلبش ورم کرده بود و از ب

 شیابروها نش،یبه سمت لبش رفت. با لمس لب پائ

دستم را عقب گفت.  فیخف یو اخ دیرا در هم کش



 یبا صورتت چ کهیمرت نی: دستش بشکنه. ببدمیکش

 .کار کرده

 رهیشال کرد: بره بم ریرا ز میانگشتش موها با

شبت خراب شد دیپو... اوف ببخش کهیمرت . 

من بودم شیاصل لیزدم: دل لب . 

تو تا ته  یشد: برا دهیگونه ام کش یتا رو انگشتش

رمیم ایدن . 

انقدر که دل  ن،نهیریش یا د،لرزهیلرز د،دلمیلرز قلبم

را شفا داد.  میرا بزند. حرفش معجزه بود،دردها

کردم،حالم دگرگون شده  یاحساس نم یدرد گرید

 .بود

به  دیبه سمت روزبه برگشت: داداش ببخش اوشیس

میما رفع مزاحمت کن ،یخراب نیخاطر ا . 

به سمت  گریکدیانداختم و با  اوشیدر دست س دست

مقابل چشمان  در م،یحرکت کرد یخروج

 یما را م یرچشمیکه هنوز ز یین،همانهایحاضر



زدند.  یپچ م گریکدیکه با  یی. همانهاستندینگر

پارسا نبود، شرش را کم کرده بود، فقط امد تا روزم 

 .را خراب کند،تا نهار دونفره ما را زهر کند

دراورد، اما  بشیرا از ج نیماش موتیر اوشیس

همان دست . بیعج یلرزش د،یلرز یدستش م

 دیما شد. دستش لرز یکه شرط دوست یراستش،همان

و  موتیافتاد. با اخم به ر نیزم یبه رو موتیو ر

را  موتیکرد. خم شدم و ر یدستش نگاه م

شده؟ یزیا؟چیبرداشتم:س  

گرفت، با دست چپش،مچش را ماساژ  نیاز زم نگاه

درد داره کمی. ستین یخاص زیداد: چ . 

د گرفته،حساب کن در ینطوری: دست من ادیخند

سرش اومده ییشکم پارسا چه بال . 

را به سمتش گرفتم، چشمانش را به نگاهم  چیسوئ

 .دوخت: ممنون گلم



 چیامد، دستم مشت شد و سوئ شیلرزانش پ دست

کنم. تو  یم یانگشتانم پنهان گشت: من رانندگ انیم

یبهتره به دستت استراحت بد . 

کند. شک  یتکان داد. شک داشتم بتواند رانندگ یسر

از صورتش  دنشیکند. درد کش ینم یداشتم نقش باز

بود انینما . 

م؟یفرمان نشستم: کجا بر پشت   

داد و نگاهش را به  هیتک یصندل یرا به پشت سرش

بود.،انقدر  شهیسمتم برگرداند. نگاهش خمارتر از هم

شیاهیکه من را با خود همراه کند، تا اعماق س . 

نمدویگفت: نم یخش دار یصدا با . 

خنده نگاهش را به سمت پنجره برگرداند: با  با

 میتون ینه پارک م میکه ما دار یا افهیو ق ختیر

نه گردش میبر . 

میشد ابونایخ ی: اواره دمیخند . 



کش امد و زخم لبش سر باز کرد. دنده را  شتریب لبش

  .عوض کردم: باز لبت خون افتاد

 یمهم زیانگشت خون کنار لبش را پاک کرد: چ با

ستین . 

و خودت با  یمنو برسون یخوایمکث گفت: م یکم با

خونتون؟ یبرگرد نیماش   

که مثل الکپشت حرکت  ینیسمت راست از ماش از

خونتون  ست،ین یکرد، سبقت گرفتم:چاره ا یم

گه؟یصدوق بود د خیش ابونیخ  

زمیگذاشت:اره عز میپا یرا رو دستش . 

خورد، هرز  یدستش، تکان نم یحواسم رفت پ تمام

جا خوش کرده بود و همان  میپا یرفت، اما رو ینم

کرد یبودنش تنم رااندک اندک داغ م . 

جا  نیگفت: هم اوشیپر درخت شدم. س یابانیخ داخل

  .نگه دار



پارک کردم. به سمتش  ییالیو یخانه ا مقابل

 یگشت. دستش رو یمن م یبرگشتم. نگاهش رو

 . ازدروندیرس میبا حرکت در امد و تا زانو میپا

. اورمیناخواسته بر زبانم ن یتا کالم دمیدهانم لب گز

بود؟ یتیعصبان ت؟یعصبان ایاز لذت  یحاک یکالم  

گونه ام  یازادش رو د،دستیرا جلو کش خودش

 دونمینشست:رسم ادبه دعوتت کنم به خونه، اما م

یشیناراحت م   

و بازدمش را در صورتم پخش  دیکش یقیعم نفس

 .کرد:خداحافظ عروسکم

 ییجدا نیبسته شد،قلبم به تالطم افتاد. دلم ا مچشمان

بودنش را طلب  شتریخواست. دلم ب یرا نم یاجبار

 کیلمس شدنم.دلم  شتریشدنمان،ب کتریکرد. نزد یم

اوشیبازوان س انی. تنها  مخواستیاغوش گرم م .  

که در ذهنم  یوسوسه ا یتفکر رو یسکوت،کم یکم

امد: اگه زبانم  یقلبم که رو یخورد وندا یتاب م

،یدعوتم کن  



امی:مدیصورتش تاب یرو نگاهم  

که اسمان  ی. نورشتریب شیلبها د؛یخند چشمانش

 یی. روشنادمیچشمانش را روشن کرد، د کیتار

شد یچشمانش به قلبم نفوذ کرد و تمام دلم چراغان .  

لب زد: عاشقتم رها ارام ... 

مهم نبود،  میدلش، برا یگفته  ایتعارف  ایود ب حرف

کرد و  ریکوتاه را به حرف دلش تعب یجمله  نیقلبم ا

دوستش دارد، باور کرد  اوشی... باور کرد سرفتیپذ

 ختهیخون را پمپاژ کرد... خون ام یشتریو با شدت ب

و اعتمادم به  افتی انیبه عشق در تمام بدنم جر

اعتماد کردم،  اوشیسصدچندان شد... به  اوشیس

به خاطر اثبات  دیقلبم، شا قیبه خاطر تصد دیشا

که خود را مالک من  ییبه پارسا... پارسا اوشیس

که هنوز در شوک از دست  ییدانست. پارسا یم

را  شیمیکه دوست قد ییدادنش بودم. پارسا

دانست یخطرناک م . 



 رییتغ اوشیپارسا را باور نکردم، چون س یحرفها

 میمفصل داشت یکه دعوا یان شبکرده بود. از هم

 ییکذا یشنهادهایپ گرینامربوط نزد، د یحرفها گرید

نداد، فقط محبت کرد و محبت... عشق جوانه زده در 

خواستم  یرشد کرد و رشد کرد. م شیدلم با محبتها

 یاز من م د،کر یباورش کنم اما عقلم مقاومت م

خواست عاقالنه قدم را راه عشق بگذارم... رفتن به 

 یبرا یعاقالنه بود، نبود؟ راه اوشیس یخانه 

 یم دیبود اما با ادیز سکشیر اوش،یمحک س

رفتمیپذ ... 

دم در  ییخوایگشاد کردم: تا شب م شیرا برا چشمانم

؟ینگهم دار  

حالت  نیو در ا دیخند یم بایبلند و مردانه، ز د،یخند

 یو  تبسم را رو دیگشت. خند یفوق العاده جذاب م

از شوق  د،ی: ببخشدیبه گردنش کش یدست اورد. میلبها

کنم کاریچ دونمینم ادیز .  



 میشد و به سرعت به سمت در راننده امد و برا ادهیپ

با؟یز یبانو دیدیباز کرد: افتخار م   

تو  یبرینم نویرساندم: ماش نیرا به زم میپا

نگ؟یپارک   

کرد:  تمیکمرم قرار گرفت و به جلو هدا یرو دستش

خرابه... موقع برگشتم  نگیپارک موتیر زم،ینه عز

یبا خودت ببر نیماش دیبا ... 

 گرشیراستش از کمرم جدا نشد و با دست د دست

یباشه راحت تر رونیبه قفل در انداخت: ب دیکل ... 

دانستم...  یرا م شیها تینکردم،چون حساس یمخافت

که برعکس تصورم  یاطیگذاشتم، ح اطیقدم به ح

روح  یو باغچه، ببدون درخت  ،یکوچک بود و نقل

شده،  تیبود، گران بایو خسته کننده. ساختمانش اما ز

از اقتدار  ینماد دیشا د،یکش یاقتدارش را به رخ م

 ...صاحبش بود

 اوشی. سستادمیا یمقابل درب ورود اط،یگذر از ح با

 ییرایاز او وارد شدم. پذ تیبا کفش داخل شد، به تبع



طرز  شده بود و به دهیچ یقگیخوش سل نیدر ع

بود زیتم یاور رتیح .  

اب به  هیتا من  نیمبل دونفره اشاره کرد : شما بش به

امیسر و صورتم بزنم و ب ... 

سالن را از نظر  گریمبل نشستم، بار د یرو

پسر مجرد نداشت...  کیاز حضور  یگذراندم، نشان

بود. ذهنم به سمت دوست  زیمرتب و تم زیهمه چ

انستم مانعش شوم. کرد و نتو دایپ شیگرا شیدخترها

 اوشیکه به س یدختر بود، دختر کیبدون شک کار 

 انیبارها در م دیکه شا یبود. دختر کینزد یلیخ

مبل نشسته بود. منزجر شدم از  یرو اوشیبازوان س

به  شدینم یخانه، اما دلم راص نیحضورم در ا

خواست یرفتن... دلم ماندن م ...  

 کیبا را  شیاز اتاق خارج شد، لباسها اوشیس

عوض کرده بود. صورتش  یو شلوار خانگ شرتیت

بود. به طرف اشپزخانه رفت: چرا  سیهنوز خ



شال و پالتو رو  یخوایگلم؟ نم یمعذب نشست

؟یاریدرب  

داشته باشد،  یشد که تنم با مبل برخورد یم چندشم

 یارسال م یدر پ یپ یمغزم هشدارها یاز طرف

با  یکردم. حت را باز میپالتو یکرد اما بازهم دکمه ها

که تنها تن پوشم بود. شالم را از  یوجود تاپ حلقه ا

پالتو گذاشتم. با امدن  یسرم جدا کردم و تا زده رو

 یرا رو وهیجمع تر نشستم. ظرف م یکم اوشیس

نشست. نگاهش  ییمبل روبرو یگذاشت و رو زیم

 م،یموها یمحابا رو یبود. چشمانش ب نیپر از تحس

پنهان  ینداشت برا یقصدگشت.  یصورتم، بدنم م

 یکه گرما یا رهیاش. نگاه خ رهیکردن نگاه خ

به ارمغان اورد. نگاهش خبر از  میرا برا یخاص

دادیخواستن و مقاومت کردن م .  

از ظرف برداشت و مشغول پوست گرفتنش  یبیس

ت؟یشد: چه خبر از ازمون کارشناس  



رفت:  میباال انداختم، نگاهش سمت شانه ها یا شانه

نداشتم یشرفتیپ چیه . 

 یدوست هیرا برش زد و در بشقاب گذاشت:  بیس

فشرده اموزشت بده... فقط  تونهیم یدارم، اگر بخواه

گهیرو برات م یدیکل ینکته ها . 

... خواستم خبرت دونمی: نمدمیرا در دهانم کش میلبها

کنم یم ... 

دانشگاه رفتن را هم  یام را دوست داشتم، حت رشته

. رمیحرف مادرم را بپذ خواستمیدوست داشتم فقط نم

به شرط  یمادرم را عذاب دهم... حت خواستمیفقط م

خودم یخراب شدن زندگ   

بشقاب به دست بلند شد و کنارم نشست... با  اوشیس

عطر  ش،یکه گرما کیاندک... انقدر نزد یفاصله ا

 میپا یتنش را حس کنم. بشقاب را رو یتلخش و بو

یتمومش کن دیگذاشت: با ... 



 یرو میرا به سمتش برگرداندم و موها رتمصو

 میاز موها یامد و طره ا شی. دستش پختیصورتم ر

یمتیخالصه... نرم و ق شمیرا گرفت: مثل ابر ... 

... دهیم یخوب یکرد: بو کینزد شینیرا به ب میموها

اسیعطر  یبو ...  

انها بوسه  یرا به نگاهم دوخت و بر رو چشمانش

که در  یید... موهابو میموها یزد... بوسه رو

تا مغز استخوانم نفوذ کرد شیدستش بود اما گرما ... 

 ژن،یاکس یجذب ذره ا یکم اورده بودم، برا نفس

 ییجدا یبرا یلی. اما همچنان تمازدمیدست و پا م

به هر  اوشیاز س ییجدا ینداشتم. مغزم برا

شد.  یاما خواهش قلبم مانع م د،زیچنگ م یسمانیر

به  کیپارسا شد.  یدر اخر دست به دامان گفته ها

 یسخنانش از ذهنم گذشت و در اخر جمله  کی

اعتماد نکن...  اوشیبه س ادی" زماندیباق شیانیپا

ینیشیم اهیبه روز س اوشیمطمئن باش با س ..."  



طعم ان  دنیهم قلبم به مخالفت پرداخت... چش باز

جذاب شده بود.  شیاز حد برا شیمنوعه بم ی وهیم

تاپ رفت...  یاز کمرم به طرف لبه  اوشیدست س

به تصاحب  لیشد... او هم تما لیزا میها یتمام خوش

 یبه او اجازه م دیمن داشت. تصاحب جسمم. با

که از  ییبه نجوا برخاست. ندا ییدادم؟ درونم ندا

خواستن و  نیبود. ب اوشیس شتریلمس ب لیجنس تما

.  مغزم به زدمیدست و پا م اوشینخواستن س

ادامه داد و به شدت عکس العمل نشان  شیهشدارها

اش نشست و به عقب هولش  نهیس یدادم. دستم رو

دادم. قدرتم اندک بود،اما نه انقدر که متوجه پس زده 

وسوسه  یاندک هنوزشدنش نشود. قدرتم کم بود چون 

بودنش در وجودم بود ی . 

. نفس دینگاهم کرد و عقب کش چشمان خمارش با

دادم.  هیهد میها هیرا به ر ژنیو اکس دمیکش یقیعم

دستش از کمرم باز نشد: _متاسفم یحلقه  .  

اش فشرد نهیرا به س سرم :  



_  تونهینم چکسی... هیهست یمخدر قو هیتو مثل 

  ...دربرابرت مقاومت کنه

چشمانم  ریاش جدا کرد، دستش ز نهیرا از س سرم

شد دهیکش :  

_ کنه یچشمات ادمو سحر م نیرها ا ...  

بازوانش باز شد حصار : 

کردم تتیاگه اذ دیببخش _ . 

را برداشت.  گارشیسمت کانتر رفت و پاکت س به

  :نگاهم به اتش فندکش قفل شد

 ییبه جنس تو بنوشه... جدا یکه از شراب یکس _

شهیبراش سخت م ... 

 چیبه سوئ یگرفت و اشاره ا گارشیاز س یکام

کرد نشیماش : 

ترسم  یترسم نتونم مقابلت مقاومت کنم... م یم  _

و مثل گرگ یچشمام باش یجلو ... 



پناه برد. به  گارشیگذاشت و به س مهیرا ن حرفش

سست به طرفش  ی. با قدمدمیمنظورش را فهم یخوب

 نیهمچنان سنگ شیرفتم. چشمانش قرمز بود، نفسها

ز را برداشتم و با گفتن خداحافظ ا چیبود. سوئ

  ...اشپزخانه خارج شدم

برگشتم و به او نگاه کردم.  دم،یدرگاه که رس به

 یشماره ها یچشمش به من بود و انگشتش رو

لشیموبا ...  

که او را  ینداشتم دعوت خواهد کرد... از کس شک

به کام خود برساند... از جنس خودم منزجر شدم... 

دادنم... از هم  یبودنم... از باز چهیاز باز

میجنسها ...  

گشتم و به ان لحظه  ابانیرا ترک کردم... در خ خانه

را دور زدم و به  دانی... بارها مدمیشیخاص اند ی

 یاحساسم در ان لحظه فکر کردم... بارها گوشه 

مرور شد...  میتوقف کردم و ان لحظه برا ابانیخ

حال  نیتوانستم بشوم... در ع یمنکر خواستنش نم



 اوشیس تنوست داشاحساس نفرت داشتم... از د

چه  زشیام طنتیش یهایداشتم... اما با باز نانیاطم

بار توانستم جان سالم به در ببرم...  نیکردم؟ ا یم

اجازه  دیچه؟ خودم تاب مقاومت داشتم؟ با یبار بعد

جسمم را تصاحب کند تا کنارش بمانم؟ به  دادمیم

پارسا فکر کردم و از دادنش. عشقش را دوست 

از کنار  ی. کدام دخترداشتما دوست داشتم،ماندنش ر

شد؟ یاز خواستگارانش خوشحال م یکی دنیکش   

 یحس خواستنم به همان معن خواستم؟یرا م اوشیس

را مقابل خانه متوقف  نیشد؟ ماش یم ریعشق تعب

کردم و سالنه سالنه به طرف در رفتم... هنوز 

مست بودم... مست عطرش... مست ان طعم وسوسه 

زیانگ ...  

قابل مادرم گذشتم و به طرف پله ها رفتم. م از

زد میصدا :  

؟یبود یتا حاال کدوم گور _  

را باال رفتم یبعد ی پله : 



رونیب _ ... 

توان  میجدال با مادرم را نداشتم. پاها ی حوصله

باال رفتم. در  یکیپله ها را دو تا  ی هیگرفتند و بق

تخت  یاتاق را پشت سرم بستم و با همان لباسها رو

ادمافت ... 

 انیمقابلم نما اوشیس یرا بستم و چهره  چشمانم

گشت... در اتاق به شدت باز شد و چراغ روشن 

 : گشت، چشمانم جمع شد

موقع شب  نیا ؟یبود یبا تو ام کدوم قبرستون _

دختره؟ هیوقت برگشتن   

دمیسرم کش یرا رو میپتو :  

یخونه برام مفتش شد یبار زود اومد هی _ ... 

دادیم اوشیس یبو تنم : 

 ینیبب یزنگ به شوهرت بزن هی ستیبهتر ن _

مشغوله؟ یسرش به ک   

شد دهیکنار کش میاز رو میپتو :  



 ریبه د یبابات چه ربط ؟یگیچرا چرت و پرت م _

شرکته چارتیب یاومدن تو داره؟ بابا ... 

زدم یپوزخند :  

مادر من یساده ا یلیخ _ ...  

به ساعت کردم یا اشاره :  

_  مونه؟یسر کار م 21تا ساعت  یشرکت سیکدوم رئ

ر؟یدست و مواجب بگ ریاونم بابا با اون همه ز   

تاسف تکان داد و رفت...  یرا به نشانه  سرش

کرد... مگر ممکن بود نداند؟ مگر  یفرار م شهیهم

ست؟یعاشقش ن گریممکن بود نفهمد شوهرش د  

د و از کنارم برخواسترا رها کر میموها ...  

فرستادم. دوباره  رونیحبس شده ام را ب نفس

قهوه؟ ای یخوریم یمقصدش اشپزخانه بود: چا  

 یبرا یهست ییرا به عقب برگرداندم: کدبانو سرم

 خودت



 یقهوه ساز را به برق زد: تنها زندگ دستگاه

کنه یکردن،همه رو خودکفا م ... 

زدم:  هینتر تکشدم و به سمتش رفتم... به کا بلند

ندارم؟ ادیساده رو هم  یچا هی یمن حت شهیباورت م  

ینگاهم کرد: تو پرنسس یچشم ریز ... 

امد و دستم را گرفت،کف دستم را تا چشمانم  جلوتر

 دهیچروک یبرا فنی... حفنیدستها ظر نیباال اورد: ا

برات فراهم  هیو بق یفقط دستور بد دیشدن... تو با

 .کنند

جمله  افتنی یبرا یبود،خنده ا یاچارام از سر ن خنده

یکن یاغراق م یادیکوتاه: تو ز یا ... 

و باز هم لبش زخم باز کرد. لعنت بر ان  دیخند

 یصورتش فرود امد... انگشتم تا رو یکه رو یمشت

چسبش بزنم؟ یخوایلبش رفت: م   

 یم شیزد: نه شب ضد عفون یانگشتانم بوسه ا یرو

 .کنم



 یتماس لبش، در اتش مپوستم از  یتک سلولها تک

 واریشده به د یزندان یسوخت... قلبم مانند پرنده ا

من  نی. لب زدم: بشخواستیم ی... ازاددیکوب یم

کنم یم یبرات ضدعفون . 

اشپزخانه به انتظارش نشستم زیم پشت . 

کننده را مقابلم گذاشت و  یو محلول ضدعفون پنبه

نشست میکنار یصندل یخودش رو ... 

 کی... انقدر نزدنمیبهتر زخمش را بب شدم تا کترینزد

که نفس گرمش پوست صورتم را بسوزاند... نگاهم 

 دهیرفت و همانجا ماند... ورمش خواب شیلبها یرو

شده بود. اب دهانم را پر  زیبود و باز هم وسوسه انگ

را  شیهایصدا قورت دادم... چشم باال اوردم و مشک

اتش  یه کور کپارچهی نم... تدمید میبه لبها رهیخ

 یممنوعه را م ی وهیان م دنیشد... دلم چش

 ییشد... مانند اهن ربا کتریخواست... صورتش نزد

کند... چشمانش را  یکه قطب مخالف را جذب م

بعد فاصله ها به  یبست... چشمانم را بستم و لحظه ا



و دست  دیچی... دستش به دور کمرم پدیصفر رس

صورتم را  شیزد... لبها گرا به چن میموها گرشید

 ی... رویدر پ یکوتاه و پ ییلمس کرد..  بوسه ها

شد و  یم دهیصورتم کش یرو شیگونه، چانه، لبها

رساند... و در اخر دوباره  یمن را به اوج لذت م

شد ختهیدر هم ام مانیبرگشت... نفسها میلبها یرو ... 

به خاطر  یکنم... درد ید باز مرا با در چشمانم

تینها یب یبه اندازه  ی... دردادیز ی هیگر ...  

شوم، دستم به دور زانوانم گره  یخودم جمع م در

 یخودم را به اغوش م ییخورد... در تنها یم

که مرا در خود غرق  ی... کلمه ایی... تنهارمیگ

کند ینم میکرده است. رها ... 

 نجاید... از کجا به اگرد یباز هم روان م میاشکها 

شده است؟ اثر کدام  رمیدامن گ یام؟ چه گناه دهیرس

 دهیمرا به لجن کش نگونهیبوده که ا یانقدر قو کی

 است؟



نشانده  اهیپارسا و امثال پارسا مرا به خاک س اه

 گریو بعد د دیپرست یکه مرا م ییاست؟ همان پارسا

مادرم در درگاه خدا مقبول  نیمنفورش شدم... نفر

مورد شماتت  شهیکه هم یشده است؟ همان مادر

 دنیلحظه نفس کش کی یدادم و االن برا یقرارش م

دهم یاش، جان م نهیس انیم ... 

 یشروع شد؟ دستم ب اوشیکه با س یبه خاطر گناه ای

 یکه زمان یی. همانهاندینش یم میلبها یرو اریاخت

بود اوشیس یمقصد لبها ...  

کشم... تا پاک شود  یانها م یپشت دستم به رو با

رود... با  یکه از ان بوسه مانده است. نم یاثر

تر  یکشم... محکمتر، عصب یدست م یشتریشدت ب

ان  دیشسته شوند... شا دی... شاشتریب یو با اشک ها

که اغازگر سرنوشت شومم  یگناه پاک گردد... گناه

 یان را به لذت معنا م یکه زمان یشد... گناه

 وهیم دنیان لذت، ان هوس چش دانستم یکردم... نم

شوند به  یم لیتبد زیوسوسه انگ یممنوعه، ان بو ی

میکابوسها نیبزرگتر . 



و  دیا یکه هر شب و هر شب به سراغم م یکابوس

 یرا م میبه نام وجدان گلو یدهد... عذاب یازارم م

 ...چسبد

و  ریاس یکند... به جرم شکستن دلها یم بازخواستم

عاشق  یپسران یکردن زندگ... به جرم خراب دایش

... به جرم گذشتن از خط قرمزها... خط شهیپ

به نام گناه ییقرمزها ... 

که من با لذت، هوس، دوست داشتن، عشق و  یگناه

بوسه  نیاول ریکردم... باز تصو یم حیتوج یازاد ای

گزم و با  ی... لب مردیگ یمقابل چشمانم رنگ م

پر بغض ... انهیکشم... وحش یدست م یشتریشدت ب

کنم  ی... طعم گس خون را در دهانم حس منهیو ک

بودم  کردهکه از ان بوسه تصور  ینیری... ان طعم ش

مرهم و  چیکه با ه یشده به زهر... زهر لیتبد

ان را نابود کرد... پادزهر ندارد...  توانینم ییدوا

کشاند یکه مرا به کام نابود یزهر ... 



خسته خودم  یبا تن ماند... یم جهینت یب میتالشها تمام

کشم... تا پاک کنم ان لب  یرا به سمت اشپزخانه م

شده اند اما هنوز اثر ان بوسه  نیکه خون یو دندان

دینما یم یانها دهان کج یرو ...  

پر اب به  یرسانم و مشت یم نکیرا به س خودم

کنم و  یزنم... دهانم را پر از اب م یصورتم م

زمیر یم رونیخونها را به ب ... 

ها رفته اند، اما هنوز ان حس گناه همراهم  ونخ

عذاب وجدان  یبار کم نیاول یکه برا یاست... گناه

 یمان یتو م تیشود و در نها یدارد... بعد عادت م

یگذاشته ا رپایکه ز ییدهایو نبا دهایاز با یو کوه ... 

بار اول هم  یبرا یزنم... من حت یم یپوزخند

عذاب وجدان  همان دیاحساس گناه نکردم... شا

کشاند غولهیب نینداشتن مرا به ا ... 

 یخوابم... در خود جمع م یم نکیکنار س همانجا

خواهم...  یبندم... خواب م یشوم... چشمانم را م

که یمان الیخ ی..  بیابد یخواب دیشا   



است... مگر  دهیگذاشته و خواب نیزم یسر به رو 

رم بار در رختخواب گ کیرسد اگر  یبه اخر م ایدن

فشارم... بگذار  یهم م ینخوابد؟ چشمانم را ره رو

... یعل ییاهدا نیهمانجا بماند... در کنار همان ماش

است؟ اگر ذهن اشفته  دهیتا به االن به خانه رس یعل

ارد؟گذ ریتاث شیرانندگ یاش رو   

را هم سوزانده ام؟ ان هم بر جرائم افزوده  یعل دل

 یحفره اقلبم  انیرفت... م یشود؟ کاش نم یم

یقامت عل یبه بزرگ یکنم... حفره ا یاحساس م ... 

حال  یگردن درد شود؟ ب یکنم، اگر مان یباز م چشم

را در  یکنم، مان یشوم... تشکش را پهن م یبلند م

سوزم.  یتنش م یو از گرما رمیگ یاغوش م

رمیگ یچسبانم و اتش م یم شیشانیصورتم را به پ . 

یمان زنم: یارام به صورتش م یچندبار ... 

 یکند و باز هم بسته م یرمق باز م یرا ب چشمانش

پا  اطیبه طرف ح دهیدانم چه کنم. ترس یشوند... نم



دوم و باز هم  یم یب یکنم. پابرهنه تا اتاق ب یتند م

است دهیدستم خواب یجان رو یکه ب یمان .... 

... محکم بر یبار به خاطر مان نیا زم،یر یم اشک

مکوب یم یب یدر اتاق ب : 

یب ی... به دادم برس... بیب یب _  

. نمیب یرا م یب یشود، ب یاتاقش روشن م چراغ

زنم یبدون مکث حرف م :  

بچم  یب یسوزه... ب یداره تو تب م میمان یب یب _

رهیداره از دست م ...  

 یرا لمس م یبا پشت دست صورت مان یب یب

 یجدا نم یمان یکند... نگاهم از صورت گل انداخته 

 :شود

تبش باالست؟ نقدریچرا ا _   

 یاورم و قفل چشمان نگرانش م یرا باال م نگاهم

  :کنم

_ زم؟یبه سرم بر ی... چه خاکدونمینم   



 ی. وقتنمیب یرا م یعل ،یب یب ی دهیقامت خم پشت

ندارم... االن مهم پسرم است. فاطمه  اتیحدس یبرا

ستدیا یکنارم م :  

_ م؟یاش کن هیپاشو یخوایم  

بندد یرا م راهنشیپ یدکمه ها یعل : 

بهتره مارستانیب مشیببر  _  

اورد یرا باال نم سرش : 

گرم کنم نویتا من ماش دیشما حاضر ش _ ... 

رود یم یبه طرف چوب لباس فاطمه :  

_ امیمنم م . 

دیگو یم یجد یعل : 

خاله بمون شی. تو خونه پمیرینه... خودم و رها م _ . 

کنند. به ان  یصورت معصومش را رها نم چشمانم

 میشوند. اشکها یاند و جابجا نم دهیبسته چسب یپلکها

کردن  سیبازهم نافرمان گشته اند و قدرتشان را با خ



 یپسرم باران یبرا نباریکشند. ا یصورتم به رخ م

 یسراسر اشتباهم، نه برا یگذشته  یشده اند، نه برا

پسرک  یبرا تنهاه ام... از دست داد یزندگ

که از  یپسر یبرا مارم،یب یمان یمعصومم، برا

اوست... اما جانم به نفسش بند  هیجنس اوست، شب

 .است

 میکنم، با لبها یم کیرا به صورتش نزد صورتم

امده است. دلم  نییکنم. تبش پا یرا لمس م شیشانیپ

همان سه  ی... تنها به اندازه ردیگ یارام م یاندک

که داشت، اما هنوز نگرانش هستم... اما  یبدرجه ت

است... هنوز  افتهین انیهنوز دلشوره ام پا

و اشوب  غوغامادرانه ام وجودم را به  یخدانکندها

اند دهیکش . 

ازاردهنده...   ییاست و پر صدا، صدا نیسنگ سرم

صداها ساکت  دیچسبانم تا شا یرا به تخت م میشانیپ

. گرددیبرم یگردند. چشمانم به سمت دست مان

قلبم... من هم  یاست به رو شترین وکتیسوزن انژ



 یدستم و هم رو یکنم، هم رو یدردش را احساس م

 .قلبم

رود،  یم یمان فیخودسر به سمت دست نح دستم

 یبدنم از من فرمان نم یکدام از اعضا چیه گرید

طلبند یرا م یهمه مان رند،یگ ...  

م را جمع شود. نه خود یاز پشت پرده ظاهر م یعل

پاک کردن صورتم دارم،  یبرا یلیکنم... نه تما یم

ندارد. چرا  یتیاهم میبرا یو اراستگ ییبایز گرید

خاصش  یتمام ان نگاه ها یدهم وقت دیبه دلم ام دیبا

 دهیخودم رس یبرا یتمام شد؟ به پوچ شبیاز همان د

خالصه گشته اند میدر مان میام... تمام ارزوها .  

کند یا نگاهم نمشود ام یم کینزد :  

 هنوز سرمش تموم نشده؟_

از  یفقط مقدار کم د،یا یباال م یتا سرم مان نگاهم

دهم. چرا  ینم یدرونش مانده است. جواب عیحجم ما

را ازار دهم؟ سکوتم  شیگوشها میصدا دنیبا شن دیبا

شود... چشمان  یم کترینزد ند،یب یرا که م



صورتم  ندیاورند، با د یم ورشیبه سمتم  زانشیگر

رود یدر هم فرو م شیاخمها :  

 یعزادار نطوریساده ا یسرماخوردگ هیبه خاطر  _

؟یکن یم   

رود یباال م میصدا :  

پهلو کرده و  نهیساده؟ پسرم س یسرماخورگ هی _

دمیمن احمق نفهم ...   

شکند یدر هم م میاشکها سد : 

 _ گذاشت مادر؟ شهیاسم منو م  

لرزد یم میصدا : 

مادرمو به خاطر ضعفهاش عمر  هیکه  یمن _

کردم یمسخره م ... 

زنم یم هق :  

بفهمم پسرم سرماخورده،  دیحاال با _

... من دمیکهنه شده و من مادر نفهم شیسرماخوردگ



 دمیسرفه هاش نفهم یرنگش، از رو یمادر از رو

هیدردش چ ... 

شود، او مادرتر از من  یمادر تنگ م یبرا دلم

بندم ینبود؟ چشمانم را با درد م :  

معلوم  یپسرم کم گذاشتم... من لعنت یمن برا _

بچم دردش  دمیکه نفهم رفتهیکجا هواسم هرز م ستین

هیچ ... 

سرد نبست،  گرینگاهش د د،یا یبه سمتم م شیقدمها

او را ناخواسته  شبیکه د ینگران است... نگران من

ردیگ یبه سمتم م یرنجانده بودم. دستمال :  

شه؟ی... مشهیوب نمخ یکه حال مان یبا خودخور _   

قرمز  یاندازم. چشمانش از فرط خستگ یباال م سر

. ارام و ندینش یلبخند م شیلبها یرو یشده است ول

دلم را نوازش  یبهار یمیهمچون نس دیگو یم فیلط

دهد یم :  



_ . ی.چون نگران پسرتیهست یرها تو مادر خوب

 یبراش ب نطوریچون پسرت اونقدر برات مهمه که ا

. من مطئنمینک یم یقرار ... 

کند یپرستار قطع م یرا صدا کالمش :  

  حال پسر خوشگلتون چطوره؟ _

ندیب یو حال خرابم را م دیا یم جلوتر :  

دیکن یم هیگر دیشما که هنوز دار _ .  

دیگو یم یبه عل رو :  

هستند یاحساسات یلیخانمتون خ _ . 

 یم لیمتما نیدرخشد. سرم به پائ یم یعل چشمان

کنم. منتظرم  ینگاهش را حس م ینیشود و سنگ

ندارم...  یمن با او نسبت دیبگو ندازدویجنجال راه ب

دخترک معلوم الحال چه  نیمرا به ا دیمنتظرم بگو

 یم انیتن خود را نما نگونهیکه ا یزن دیکار؟ بگو

ستیکند هم کفو من ن ... 



سازد.  یو باز هم قلبم را شادمان م دیگو ینم اما

 یها هیشود به کنا یم یبازهم پاسخ دندان شکن

 .مغزم

رود یم وکتیپرستار به سمت انژ دست :  

. اگه دشیببر دیتون یسرمش تموم شده... م _

... اگه شهیداروهاشو به موقع مصرف کنه خوب م

حتما  ومدین نیو قرص پائ افیتبش باال رفت و با ش

دیبه پزشک مراجعه کن ... 

 نرویو سوزن را از دست فرزند دلبندم ب دیگو یم

شود، از درد قلبم، از  یکشد. صورتم در هم م یم

کند یکه پسرم تحمل م یدرد . 

 یمن م یکند و به جستجو یچشمانش را باز م یمان

کند. به دنبال  یدستانش را باز م دنمیپردازد. با د

مادر  نیهم یگردد. حت یاغوش مادر خطاکارش م

داند و خواهان محبتش است...  یخودش م یرا برا

 یرا م شیبغل گرفتنش، بازو یشود برا یخم م یعل

زنم یو کنارش م رمیگ : 



ارمشیخودم م _  . 

 یلب زمزمه م ری. زدیا یم رونیپر صدا ب نفسش

  :کند

شهیکارا چقدر تحملت سخت م نیبا ا یدونینم _ . 

 یاما من م ستین شیب یزمزمه ا د،یگو یم ارام

و  دیگو یشکند پرصدا، پر درد. م یشنوم. قلبم م

هم گفته تا بدانم حسش  دیندارد من بشنوم. شا انتظار

 یندوزم. تلخ م سهیک شیرا نسبت به خودم. تا برا

شود یشوم، زبانم گزنده م :  

دیتحملم کن دیستیمجبور ن _ ... 

گردد یناباورش به سمتم بر م نگاه . 

باز و  شیلبهااز حد درشت شده اند،  شیب چشمانش

 یخارج نم انشانیاز م یکالم یشوند ول یبسته م

و کمر  رمیگ یاغوش م انیرا سخت م یشود. مان

 یم ریکند، سر به ز یکنم. مقابلم قد علم م یراست م

مردانه را  یخواهم ان چهره  ینم گریاندازم. د



شوم. نه  لمد یخواهم خام وسوسه ها ینم گری. دنمیبب

 ی. دلسرد مدیرس یبه گوشم م دیکه نبا یا دهیبا شن

 .شتریب ینسبت به عل انم،یشوم. نسبت به تمام اطراف

ام جمع  نهیاز س یخواهد، قلبم گوشه ا یم هیدلم گر

که جوانه  یحس یکند، برا یم ییسرا هیشده و مرث

 .زده بود

مقابل  یکنم اما باز هم سد یسمت چپش راه باز م از

دیگو یارام م ییشود. با صدا یراهم م :  

_ یرها... منظورمو اشتباه برداشت کرد . 

سوزد، خشم  یلرزد، تنم در اتش م یوجودم م تمام

قرار گرفته است.  میدیو ناام اسیو غضبم کنار 

کنم یم مانشیچشمان پش ی رهینگاهم را خ : 

... تو حرف دلتو ستیدر کار ن ینه... اشتباه _

یاز من خسته بش ی... حق داریزد . 

کنم یم یمانبه  یسر اشاره ا با : 



مشکل  هیبچه وبال گردنت شدم... هر روز  هیبا  _

دیدردسر جد هی د،یجد . 

زنم یمحکم او را کنار م یتنه ا با :  

هیمثل بق یکیفهمت... تو هم  یم _ ... 

گردد یسرم به عقب بر م یرود ول یجلو م قدمم :  

وقته به  یلیمن عادت کردم به پس زده شدن... خ _

ذارن یارم ممختلف کن یبهونه ها ... 

را حذف کنم میکشم تا لرزش صدا یم یقیعم نفس :  

نسبت به من  یا فهی... وظیستیتو به من متعهد ن _

یندار ...  

فشارد یرا م میگلو بغض :  

رقم خورده... از تو به من  ییسرنوشت من با تنها _

کردن یمشکالت پشتم رو خال یتو کترینزد ... 

 یحت گری. ددارمیسستم را به طرف در بر م یگامها

 هینمانده است. کلمات و کنا ییظاهرنما یبرا یقدرت



بغض  یشوند ول یها پشت سر هم در ذهنم مجسم م

شوند انها را به زبان  یمانعم م میبه گلو دهیچسب

 .برانم

زند یم میصدا :  

 ...رها_

 یگم م شیزنگ گوش یملود انیاخر رسم در م الف

دهد یحوصله جواب م یشود. ب :  

_ میگردیبر م میتموم شده دارسرمش  ... 

 نیا گریدهد، اما د یباز هم به خودش ربط م مرا

را به  یلرزاند. مان یزده ام را نم خیارتباطها دل 

شود.  یفشارم، دستش دور گردنم قفل م یم نهیس

رود یبه سمت در م کنواختی میقدمها .  

شنوم یرا پشت سرم م شیگامها یصدا :  

میخونه ا گهیساعت د هیاره... تا  _ ... 



 ایخواهم فرار کنم از او  یم رد،یگ یشتاب م میقدمها

تنها بمانم با پسرکم،  خواهمیدانم. فقط م یاز خودم نم

میشگیبا همراه هم ... 

شود یسد راهم م یهم در مقابل خروج باز :  

 یموقع شب تو نیفکرشم نکن اجازه بدم ا یحت _

یتنها بمون ابونیخ ... 

خودش کشد به سمت یرا م فمیک :  

که دهیانقد ته نکش رتمیغ _  ...  

کند.  یباز م میکند و در را برا یرا قطع م حرفش

... بودن در کنار او بهتر از تنها نمینش یحرف م یب

شب است مهین یگرگها انیماندن م . 

اندازم.  یمغموم و متفکرش م یبه چهره  ینگاه مین

گفتن  یبرا یادیز یحرفها دیگو یاحساسم به من م

بر لبانش قفل بسته است یمهر سکوت ید ولدار . 



چشمانم را به  یول رمیگ یم ابانیکالمش نگاه از خ با

 ریناکجااباد س ی. چشمانم حوالگردانمیسمتش بر نم

کنند یم :  

 یم ریحرفها رو وارونه تعب شهیرها... چرا هم _

حرف از اضافه بودنت زد؟ من یک ؟یکن ... 

پرم یکالمش م انیم :  

داده که به ادما وابسته نشم...  ادیمن گذشته به  _

کس... مرد و زن نداره... همه  چینبندم... به ه دیام

راهند مهین قیرف ... 

 نیاما پائ میدهم، تن صدا یرا فرو م میگلو بغض

دیا ینم :  

شوهر  یب دمیم حیجون... اما ترج رایسم دیببخش _

ا بابمونم ام ... 

کند،  یبراندازم م زیه یبرادرش که با چشمان به

کنم یاشاره م :  



تا االن سرش به  ستیکه معلوم ن یرپسریپ هی _

کنم یکدوم اخور بند بوده ازدواج نم ... 

کنم و دور  یچشمان بهت زده اش عقب گرد م مقابل

 یها نهیکند... عقلم گز یشوم. غم درونم غوغا م یم

زند...  یکشد و سرکوفتم م یازدواجم را به رخ م

له  دیاست که با یدیجد ی نهیهم گز یعل یراست

بسپارم؟ یفراموش   

 نندیتا بب ندینامتعادل است... خانواده ام کجا میگامها

 د؟یا یساله م 03ساله شان خواستگار  12به دختر 

شوند. با  یگذارد؟ چشمانم پر اب م یمنت سرم م

و  یکمال یزه حال به کجا بروم؟ بروم به مغا نیا

 ریبه خانه برگردم و ز ایرا شکار کند؟  سمینگاه خ

بخندم و خودم را به  هو فاطم یب ینگاه پرسشگر ب

 یرود. رو یبه طرف پارک م میبزنم؟ پاها یشاد

... رمیگ یدستانم م انیو سرم را م نمینش یم یصندل

ندارد... انقدر بدبخت شده ام که  یرنگ میبرا ایدن

به  را؟یبرادر سم ریه است و پخواهانم الت محل

خواستگارم حسام بود؟ نیکنم. اخر یگذشته رجوع م  



ماند و باز هم به  یثابت م میبه رو یلحظه ا نگاهش

است و  یشاک یکم شیشود. صدا یدوخته م ابانیخ

  :بلند

 یم که همه رو کافر یدید یگذشته چ یمگه تو _

؟ینیب   

است.  میدهایکنم، گفتن از گذشته جزء نبا یم سکوت

دیگو یکالفه تر م ندیب یسکوتم را که م :  

دردت از  یگیچرا نم ؟یزن یچرا حرف نم _

چرا  ؟یاعتماد ندار چکسیچرا به ه ه؟یگذشته چ

؟یبه چشمت زد ینیبدب نکیع  

که تار شده  یکه بسته مانده اند و چشمان ییلبها بازهم

  .اند

شود یم دهیفرمان کوب یرو مشتش :  

شمید حرف بزن... از دستت دارم کالفه م _ ... 

است اما ممنوعه ادیز میپرند، حرفها یم میپلکها ... 

اورد یم نیرا پائ شیصدا :  



تر از  دهیالغرتر و رنگ پر بنمت،یهر بار که م _

یقبل شد ... 

تنم  زیاو سا ایاز حد در چشم بوده  شیشدنم ب الغر

 یم میحفظ است؟ با دندان به جان ناخن هارا از 

کند.  یم ینیهمچون اوار سنگ میافتم. نگاهش به رو

دیگو یارام تر از قبل م :  

عکس  یکه االن جلومه با دختر تو ییرها نیا _

فرق داره. اون غرور داشت، نشاط داشت.  یلیخ

زدینگاهش موج م یاعتماد به نفس تو . 

دهد یم رونیاه مانند ب ینفس :  

دختر افسرده و  هیرسونده؟  نجایتو رو به ا یچ _

 .مشتاق به مرگ

گذشته را و هم  یخوب شناخته است. هم رها مرا

کدام  چیداند ه یسرد و مرده را... اما نم یرها نیا

کند یمهر لبانم را باز نم شیاز حرفها .  



شود.  ی. مقابل خانه متوقف ممیشو یکوچه م وارد

دست  ریاس میم که بازورا باز کن نیدر ماش خواهمیم

رد شده  شیشود. او هم از خط قرمزها یم شیقو

 نیو نفر اهیس یزن با سرگذشت کیمن؟  یاست. برا

؟ ماریب یشده؟ با بچه ا   

دیگو یشده م دیکل یدندانها انیم از :  

_ بتونم از  دیبتونم کمکت کنم. شا دیحرف بزن.شا هی

نجاتت بدم تیوضع نیا . 

 یر اب که به او دوخته مپ یهم سکوت و چشمان باز

 انیکند و انگشتانش م یشود. دستم را رها م

رود یفرو م شیموها : 

 ؟یکن یفرار م ی. از چیکن یم وونمید یرها دار _

؟یترس یاز مردا م نقدریچرا ا   

را حس کرده و بازهم مانده است؟ قفل دهانم  میترسها

شود یباز م : 



ماد کنم؟ بهت اعت دیبگم؟ چرا با دیبگم؟ چرا با یچ _

که هم خونم بودن  یی. مثل هموناهیمثل بق یکیتو هم 

 .و فراموشم کردن

رود یباال م میصدا :  

کنم تا گذشتمو پتک  فیاز گذشته بگم ؟ تعر یچ _

؟یاریو رو سرم فرود ب یکن   

دهم یادامه م یفهمد؟ عصب یرا م میصدا درد :  

ادما  یترسم. اصال از همه  یاره من از مردا م _

ترسم. تنها  یخودمم م ی هیاز سا یم. حتترس یم

بوده یب یب میبوده. تنها دلخوش یب یپناهم ب ... 

غلتد یگونه ام م یرو اشکم : 

بفهمه  یمن راز سر به مهره.کس یگذشته  _

با سقوطم ته دره شهیم یمساو . 

میگو یم ارام :  

ری. سرپناهمو نگریازم نگ مویدلخوش _ . 



دهد یم رونیب یعصب ینفس :  

بدونم تا  دیبا ؟یپنهانکار یفرار؟تا ک ی.تا کهشینم _

 .دردتو درمون کنم،تا کمکت بشم

زنمیم لب :  

_ خوامینم .  

دیگویاز قبل م تریجد : 

 _ کنم دایسرنخ از گذشتت پ هیتا  گردمیاونقدر م .  

کنم و  ی. در را باز مشودیدر اغوشم جابجا م یمان

دهمیرسانم هشدار م یم نیرا به زم میپا :  

من سرک نکش یشته گذ یتو _ .  

 یجد ییدوزم با صدا یرا به چشمانش م نگاهم

کنم یم دشیتهد :  

. مصادف یمن خبردار بش یکه از گذشته  یروز _

مالقاتمون نیبا اخر شهیم . 



شود.  یگذارم، نگاهم سرد م یهم م یبه رو پلک

زده است خیدلم  :  

دیممنون که منو رسوند _ ... 

 یما دستانم به دور مانا ندازم،یبه در ب دیکل خواهمیم

که هنوز غرق خواب است و  یحلقه شده است. مان

 یباشد. دست یدارش م نیخواب اثر شربت کدئ نیا

 ی. فقط مردیگ یرا از دستم م فیو ک دیا یم شیپ

  :پرسد

  اجازه هست؟ _

دهم یتکان م یسر :  

_ فمهیک ییجلو بیتو ج دیکل . 

زن. بدون اهنگ،بدون و م،یگو یم یرا اخبار جمله

کند ی. در را باز مگانگانیمانند سخن با ب :  

امیمن کوتاه نم _ . 

شوم.  یاندازم و داخل م یبه او م یحرص ینگاه

خواهد گذشته ام را شخم بزند. به  یدانم چرا م ینم



و نه  ستیخواهد برسد؟ نه مددکار اجتماع یکجا م

با تفحص گذشته عذابم  نقدریعاشق دلخسته. اگر بود ا

گفت به خاطر عشقم  یکالم م کیر بود داد. اگ ینم

تنها کمک بود.  ش. اما هدفامیپا به پات ب خوامیم

کنند نه  یبدبخت درمانده م کیکه به  یمانند کمک

شتریب .  

نمیب یمنتظر م وانیو فاطمه را در ا یب یب : 

 .سالم _ 

دیا یجلو م یب یب : 

  سالم مادر، حال پسرم خوبه؟_

تر  نیسنگ ی. ماندهم یم رونیخسته ام را ب نفس

دارد یمن کم توان؟ تبسمم تنها رنگ خستگ ایشده  :  

اومده نیبهتره.تبشم پائ _ . 

 یکند. فاطمه م یلب خدا را شکر م ریز یب یب

  :پرسد

_ بود؟ یدکتر چ صیتشخ  



در  میها یگزم. شرم دارم از گفتن کم لطف یم لب

شودتا کجا  یم یباز هم منج یحق پسرم. عل

رود شیپ خواهدیم : 

شهیداره. با دارو خوب م هیذات الر  _ . 

دیگو ینگاه به من م بدون :  

_ دیدار ازیبه استراحت ن یشما و مان .  

دهد یرا ماساژ م گردنش :  

ریوقتتون به خ _ . 

. به ندینش یکمرم م یرو یب یشود. دست ب یم دور

دهد یسمت اتاق هولم م : 

 .اره مادر، برو بخواب. چشمات غرق خوابه _

تن خسته ام را به طرف  یکوتاه یحافظاز خدا بعد

اما تنم  ستیعل یرفتارها ریکشم. فکرم درگ یاتاقم م

 .تاب مقاومت در مقابل خواب را ندارد

به جلو خم شدم.  یام را از مبل گرفتم. اندک هیتک

باشد درسمیکبود حسام در د یکه چهره  یانقدر :  



... همه شاهدن که من شما و زن عمو رو عمو _

 یمشترک ی ندهیدوست دارم.اما با حسام ا یلیخ

 ...ندارم

حسام دوختم اهیرا به چشمان س زمیت نگاه :  

کنم انیدونم چطور ب یرو نم لشیدل _ ... 

من و حسام باعث شده که  نیسال ب 2 یسن اختالف

متفاوت باشه یلیافکار و خواسته هامون خ . 

من و حسام جابجا شد نیعمو ب نگاه :  

؟ ییچه تفاوتها _   

 گرید یپا یام را به مبل برگرداندم. پا رو هیتک

نگاهم همچنان به حسام بود و بس ریانداختم. ت : 

خارج از  یادیز یحسام سالها نکهیعمو با ا _

 کی یمردها هیکرده... اما افکارش شب یکشور زندگ

شهیقرن پ ... 

انم را در هم جمع متورم شد. دست شیشانیپ یرگها

  :کردم



_ ترسم  ی... مدهیم ریساده گ شیارا هیکه به  یوقت

 امیبا چادر و مقنعه ب دیدو روز بعد از ازدواج بگه با

رونیب ... 

مشت شد. نگاه از او نگرفتم دستش :  

... شهیم یرتیو اشنا غ لیبا صحبت با فام یوقت  _

داشته باشم که منو تو خونه  نانیتونم اطم یچطور م

 حبس نکنه؟

ام شده بود. فک  رهیدر هم فرورفته اش خ یاخمها با

و گره  دیرا د زمی. چشمک ردییسا یهم م یبه رو

انداختم ریشد. سر به ز شتریب شیابرو :  

... اما مطمئنم گمینه نم دیعمو اگر شما ازم بخواه _

 یتو دهیماه نکش کیبا حسام و افکارش به 

شمیم یبستر مارستانیت ... 

حسام مرا به وجد اورده بود.  یعصب یهانفس یصدا

هشدار داد: _ رها ... مراقب  تیپدرم با عصبان

  ..حرف زدنت باش



دمیگز لب :  

کردم... اما عمو حسام و من  یگستاخ دیببخش _

 یسالم با کل 11دختر  هیدو قطب مخالف... من  یعنی

 ...ارزو... اما حسام

شیزدم به رو یشخندیشد. ن دیپر از تهد نگاهش :  

کنه یساله فکر م 53 یمردها هیشب _ ... 

برخاست. نگاهش به من پر بود  شیشتاب از جا با

افسوس... محکم و  یو اندک تیاز خشم... عصبان

گفت یجد :  

همسرم رو اشتباه انتخاب کردم نکهیمثل ا دیببخش _ . 

به پدرم کرد رو :  

که  یعمو رها زوده ازدواج کنه... دختر _

و روابط زننده با  شیبه ارا شهیارزوهاش خالصه م

که احترام کوچکتر و بزرگتر سرش  یپسرا... دختر

... زنهیم ادیجمع فر یعقده هاشو تو ی. دخترشهینم



مشخصه که عقلش نارسه... بهتره که بره با 

کنه یعروسک باز ...  

سوخت...  یسالن خارج شد. تنم در اتش نفرت م از

 یسؤال م ریکرد؟ عقلم را ز یمرا بچه فرض م

 برد؟

کشد یم رونیفلش را از لپ تابش ب فاطمه : 

کمکت.تو الم تا  امیگفت ب یبهم نم یرها اگه عل _

؟یزدیکام حرف نم   

ذهنم را  شیبعد از رفتن بدون خداحافظ ی... حتیعل

خود کرده است... رفت... بعداز  ریبه خودش درگ

که من در اتاقم ماندم  یوز، همان زمانظهر همان ر

بودم و نبودم. تا  مانینرفتم... از عملم پش رونیو ب

 ی دهیکش یو نگاهش به پرده  ستادمیاخر پشت پرده ا

بودم از  زاری... بختمیر کو اش دمی... ددمیاتاق را د

بودم  ریرا چشم انتظار گذاشت. دلگ یکه عل یخود

ده بود... که عرصه را به من تنگ کر یاز عل

 نیمرا گوشه نش رانمیو یاجبارش به دانستن گذشته 



حال با رفتنش دلتنگ شدم...  نیکرده بود... در ع

که  ییزمانها یبود... حت یبود... منج یحام

که  یزمان ی. حتزدیم ادیفر نشدر چشما یتینارضا

شد... اما بود..  و  یم زاریتا سر حد مرگ از من ب

 یکردم... شش روز یرا حس م شیخال یحاال جا

 یب یعطرش در اتاق ب یبو گریشود که د یم

است دهیچینپ . 

 لیدهم تا تمام افکار دور شوند. فا یم یرا تکان سرم

 یکنم و صفحاتش را انتخاب م یموردنظرم را باز م

  :کنم

مزاحم درس و دانشگاهت بشم خواستمینم _ ...  

کنم و نوشته  یباز م ستممیس یرا از رو یاصل لیفا

کنم: اما اخرش  یم یکپ شیفاطمه را در انتها یها

نصفش گردن تو افتاد پیزحمت تا . 

کوبد... مثل  یم میزانو یبا کف دست به رو فاطمه

است و درد به همراه دارد نیدستش سنگ شهیهم :  



کدوم درس؟  ؟یتعارفو کنار بذار یخوایتو نم _

 ...کدوم دانشگاه؟ اول ترمه و تموم کالسا رو هواست

کشد یرا جلو م خودش :  

رها گمیم _ ... 

درخشد. مثل چشمان  یکنم، چشمانش م یم نگاهش

شد یکه چراغ باران م یوقت یعل :  

هواتو داره ها یلیخ میداداش عل _ ... 

کند یم زیچشمش را ر ستد،یا یم قلبم :  

یدیگمونم دلشو دزد _ . 

نشانم یلبانم م یرو یلبخند مسخره ا زند،یم خی تنم :  

بهم  یبرادر ی. فقط از رو یزن یم ییچه حرفا _

کنه یمحبت م . 

فهماند که قانع نشده است. شانه  یبه من م نگاهش

اندازد یباال م یا :  

یدلبر ای هی. برادردید میخواه _ . 



کنم. تنها راه نجات، فرار  یتاپ را خاموش م لپ

و  یدواریبه نام ام یاست. فرار از مخمصه ا

شوم یبلند م می. از جایدلدادگ :  

 یکمال یرو به اقا الیفا نیبرم ا دیفاطمه جون، با _

  .بدم

زنم یچنگ م یرا از جالباس میمانتو :  

جور سرگرمش کن  هیهست؟  یحواست به مان _

شده ریچند روزه بهونه گ نی. استمینفهمه ن .  

دهد یجا م فشیرا پرحوصله در ک لپتابش :  

اب تو دلش تکون بخوره ذارمیتخت. نم التیخ _ . 

بندم یرا م میها دکمه :  

زمیممنون عز _ . 

نگاه متعصب  ادیاندازم. به  یسرم م یرا رو شالم

دهم.  یشال هول م ریرا به ز میافتم و موها یم یعل

کنم.  یشالم را به دور گردنم محکمتر م یدسته ها



پررنگ  ینقش عل نقدریا میزندگ یاز کجا دانمینم

 ...شده

. او به سمت میشو یگام با فاطمه از اتاق خارج م هم

 یرود و من به طرف در راه کج م یم یب یاتاق ب

متوقفم  ییکوچه صدا انیشتابان است، م میکنم. قدمها

کند یم :  

 ...رها جون _

نفر  کیتنها مخصوص  شیصدا انیپنهان م غیج

 یفضول محل. ب ی هیخانم، همسا رایاست، سم

گردم یحوصله به سمتش بر م :  

ن؟یسالم. خوب _  

کند اما دست برهنه اش  یرا مرتب م شیرنگ چادر

مانده است رونیاز چادر ب :  

تو  م،یخوب زم،شکریماهت عز یسالم به رو _

پسرت خوبه؟ ؟یخوب   

زنم یم یپرد. لبخند احمقانه ا یباال م میابروها :  



 ...ممنون _

شوم است. از حضورش  یول یعیلبخند او طب اما

کند یصاف م یی. گلورمیگ یم یمنف یانرژ :  

نظر گرفتمت  ریز هیرها جون، راستش چند وقت _

 .برا اقا داداشم

تاباند یرا در حدقه م چشمانش :  

_ اهل  ن،یمت ر،یپارچه اقاست. سربه ز هیداداشم 

قسم بخورم اما  خوامی... نمستیهم ن یدود و دم چیه

. شهینم دایخدا شاهده مرد بهتر از داداشم برات پ

گذاشته تو چهل . تازه پاشو هیشاگرد مغازه اپارات

 .سال

 یزند. حت یحرف م زیر کیتابد.  یدور سرم م ایدن

کند ینفس گرفتن هم توقف نم یبرا :  

 .خالصه بگم، نونت تو روغنه _

دیگو یتفاخر م با :  



داداشم هنوز پسره، بعد فوت مادرم ازدواجش به  _

افتاد قیتعو . 

که کنار خانه شان  ییبه مردک کم مو یا اشاره

ندک یم ستادهیا :  

دختر  هیکردم با  شیزحمت راض یباور کن با کل _

مطلقه و بچه دار ازدواج کنه. حاال منت گذاشته و 

یخواستگار ادیب خوادیم . 

را  یگیفشارم تا حرمت همسا یهم م یبه رو دندان

سؤال نبرم. دستانم مشت شده و ننتظر فرود  ریز

بدنم باال  یهستند. دما شیگو چاریدهان ل یامدن رد

است، بغض و خشم در وجودم النه کرده. خشم  رفته

اش و بغض به خاطر بخت  حانهیوق شنهادیبه خاطر پ

مرا به کجا  یندگکشانده است. ز نجایکه مرا به ا یبد

 کشانده است؟

گذارم یعقب م یقدم :  

خانوم، من قصد ازدواج ندارم رایشرمنده سم _ . 



رود یدر هم فرو م شیاخمها :  

، شوهر بهتر از داداشم دختر یچقدر ناز دار _

شهینم دایبرات پ . 

رنگش  ییطال زیر نهیدهد و س یبه گردنش م یتاب

گردد یم انینما :  

_ دختر  ؟یبچه منتظر دکتر مهندس هینکنه با وجود 

شوهر موندن یبهتر تو هم ب . 

 نیبهتر تیرود. داشته ام. زمان یم یاهیس چشمانم

عامل  ریخواستگارها را داشته ام. دکتر،مهندس، مد

 .فالن شرکت، تاجر فرش، داشتم و همه را رد کردم

 زیم یرا رو وهیماندم تا مادرم ظرف م ساکت

بود که نقش مادر نمونه  یبگذارد. چند روز رمیتحر

تمدد اعصابش  یبه کالسها گریکرد. د یم یرا باز

 یب شیاما ترفندها دیمن رقص یرفت. به سازها ینم

شده  کمیماند. حاال دست به دامان دوست نزد ریتاث

  :بود



... دهیجون... به حرف من که گوش نم نینسر _

زبونم مو دراورد از بس بهش گفتم لگد به بختت 

 ...نزن

از  نینازکش را در هم جمع کرده و با نسر یابروها

گفت. به سمت در اتاق رفت یدرد دلش م :  

 نیپائ طونیاز خر ش دیرف بزن، شاتو باهاش ح _

 .اومد

نگاهم مادرم را تا در بدرقه کردم. نگاه گستاخم را  با

به نشانه تاسف تکان داد و خارج شد.  یسر دیکه د

تخت انداختم یخودم را رو :  

 ...شروع کن _

گشاد شده به سمتم برگشت یبا چشمان نینسر :  

شروع کنم؟ ویچ _   

سرم گذاشتم ریرا ز دستانم :  

تویمخ زن یجلسه  _ ...  



لبانم نقش بست یرو یپوزخند :  

؟یومدین نیهم یمگه برا _  

تخت نشست یرو چهارزانو :  

مادرته... حق داره نگرانت باشه... از اون گذشته  _

نابود نکن تویبا مامانت زندگ یبه خاطر لجباز .  

به سقف دوخته شد نگاهم :  

 حرف مفت نیمادرانه... نسر یها یهه نگران _

یشناس ینزن... تو که خوب مامانمو م ... 

را از سرش جدا کرد شالش :  

دو سر وی... مامانت دیاک _ ...  

تا زده را کنارش گذاشت و دستش سمت دکمه  شال

رفت شیمانتو یها :  

کرده،  لی... تحصهیحسام که پسر خوب ؟یحسام چ _

  ...شناخته شده

شد انینما شیمانتو ریرنگ ز یاسی بافت :  



و بارش معلومه... مهمتر از همه... از کار  _

دوستت داره یبچگ ... 

بود،حسام دوستم داشته باشد؟ محال بود.. ان  مسخره

عاشق  دهیپسر با غرور مزخرفش با ان افکار پوس

دمیبود.دستانم را بر هم کوب رممکنیمن باشد... غ :  

_ داده جهیمامانم خوب نت ماتیخوبه... تعل ...  

تمسخر گفتم با :  

_ ادامه بده نیافر . 

تخت را به سمتم پرتاب کرد یرو بالشتک : 

 نیع شهیجنبت کنن... با تو نم یخاک تو سر ب _

 ...ادم حرف زد

گرفت میاز ساق پا یشگونیو :  

سر و  هیاحمق... حسام از همه خواستگارات  _

 یمثل حسام برا یکیبفهم...  شعوریگردن باالتره... ب

ت که جونشونو ... عمو و زن عمونسیگز نیتو بهتر

دنیبرات م ...  



از شکمم نباریگرفت، ا شگونیهم و باز :  

... رهیتو گنداخالقو بگ ادیبهتر حسام که ب یخر چه

 شیو پا پ دوننیم اتویمهمتر از همه، اونا گندکار

  ...گذاشتن

دادم. چشمانش  یسکوت به خزعبالتش گوش م در

کرد کیرا بار :  

با اسب  جونت اوشیس یمنتظر باش نکهیمگه ا _

ادیب دشیسف ... 

دلم قنج رفت اما از رو نرفتم اوشینام س دنیشن با :  

  ...مزخرف نگو _

زدم هیو به تاج تخت تک دمیرا باال کش خودم :  

با بقبه  یریتوف چی... ههیبق یکپ یکی اوشمیس _

مونده... فقط هنوز  یتر ینداره... فقط مدت طوالن

نیازش زده نشدم... هم . 



کدام از جمالتم را باور  چی. هدیوبک یمحکم م قلبم

دوانده  شهیتاروپودم ر انیم اوشینداشت... محبت س

من رها بودم یبود ول : 

نینسر ستمیمن کال تو خط ازدواج ن _ ... 

را در اورد میادا :  

ستمیمن کال تو خط ازدواج ن _ ...  

درد را  گرشید شگونیگشت و و نیبه خنده مز لبانم

کشاند میتا ران پا :  

خر... منو  وونهیاک بر سر اعجوبت کنن... دخ _

تو موندم... به  یاز خواستگارا یکیتو کف  ینیب یم

رفتم و پشت سرمو  یم ومدیبرام م شونیکیخدا اگه 

خانواده و  نیرفتم و از شر ا ی... مکردمینگاه نم

شدمیراحت م کتاتورمید یبابا ... 

دراورد شکلک :  

ستگاراتو خوا یکی یکی نیبش نهیبوز یحاال تو _

 ...رد کن



کردم پایچل نهیرا مقابل س دستانم :  

من که نظرمو از اول  ؟یکه چ یرو گفت نایحاال ا _

کنم... اونم با حسام  یگفتم... نچ... من ازدواج نم

شده لیفس ...  

را چنگ زد شیموها کالفه :  

بکن... فقط فردا  یخوایم یبه درک... هر غلط _

بتمرگ تیتگارخواس یسر جلسه  ایشب مثل ادم ب ...  

 شیخنده ام گرفته بود. اخمها شیحرص یجمله ها از

  :در هم فرو رفت

نکن...  عیعموت ضا یبابا و مامانت رو جلو _

با حرفات چطور  یقبل یهایخبر دارم تو خواستگار

به احترام عموت  نباری... ایکرد خشونی یسنگ رو

نیادم بش نیع ... 

ر از حسام دل اگ یرا دوست داشتم... حت ژنمیب عمو

خواست مقابلشان  ینداشتم... اما دلم نم یخوش

کنم انیعص ... 



را کج کردم میلبها :  

کنم... فقط به خاطر عمو  یباشه ... مراعات م _

ژنیب ... 

زنگ خورد.  شیبزند که گوش یخواست حرف نینسر

نام مخاطب صورتش در هم رفت دنیبا د :  

 ...سالم بابا _

هم گذاشت یرا رو شیپلکها :  

  ....خونه رهام _

گفت یگوش داد و با حال منقلب یکم :  

امیداد نزن... باشه االن م _ ... 

کرد قطع :  

مزخرفش عود کرده...  یتهایدوباره رگ حساس _

برم دیبا  

از  ییرا باز کردم و باالتر بستم تا چندتا میموها

کنند ییلباسم خودنما ریحر یاسی ریز میپروانه ها .  



اما همانگونه بود که حسام  شهیاز هم متریمال شمیارا

... نه رژ پررنگ ... نه میو مال حیدوست داشت. مل

هفت رنگ هیسا ...  

. همان دیپسند یهمانگونه باشم که او م خواستیم دلم

  ...اندازه که او را افسون کنم

 یندلها. صدمیکش میشلوار کتان مشک یرو یدست

شد دهیکش یتختم را به پا کردم. نگاهم سمت گوش ... 

زنگ نزد؟ از حضور خواستگار  اوشیس چرا

 شیدانستم... نه... برا یبود؟ پاسخم را م نیخمشگ

 شتریبه شناخت ب بیمرا ترغ ینداشت. حت یتیاهم

خواست  ینداشتم؟ نم یارزش شیحسام کرده بود. برا

دهد؟ کیخانه کش مقابل در ایجر دهد  قهیمثل پارسا    

توانستم دلش را نرم کنم؟  ینداشت؟ چگونه م دوستم

زدم. چرا مرا به خود وابسته  میموها انیم یچنگ

کرد؟ با کلماتش، با جمالتش مرا به دوست داشتنش 

 یکرد و حاال شده مرد میواداشت. با چشمانش جادو

ان خانه و ان  ریاز جنس سنگ؟ هنوز ذهنش درگ



خسته شده  ناز م ایبود؟  یباراج ییبوسه و ان جدا

را  شیازهاین یخواست که همه  یرا م یبود و کس

  همزمان براورده کند؟

. تمام اوردین انیبه م یاز ان شب حرف گرید هرچند

بود... تنها مثل  جانیاز تنش و ه یعار مانیمالقاتها

کرد... فقط کلماتش مانند  یمرا خمار خود م ونیاف

داد... تنها مرا به  یم قلیباران سنگ قلبم را ص

. با ستیدانستم دردم چ یخودش معتاد کرد... نم

 کی. خودم را کردم یزبانم او را از خودم دفع م

دادم ...  یدختر با فرهنگ و افکار متمدانه نشان م

گوشه چشمش بودم کیتاب  یب قتیاما در حق ... 

را باز کردم و  میخانه نواخته شد. کش موها زنگ

 یشروع شده بود. سرگرم دمیجد یزدوباره بستم. با

کرد.  یخارج م اوشیاز فکر س یکه مرا لحظات

به  کیرا مرور کردم..   یدلبر یدوباره درس ها

... همان گونه که مادر اموخته بود... به چشمانم کی

و به تنم ناز و کرشمه دمیغرور بخش ...  



 زمیعز یپله ها عمو نیبه پائ دنمیبا رس همزمان

را نرم و سبک به سمتش  می. گامهاوارد سالن شد..

اغوشش ارام گرفتم انیکردم و سبک بال م تیهدا :  

 .سالم عمو جونم _

دیرا بوس میموها یرو یشگیرسم هم به :  

دخترم؟ یعمو. خوب زدلیسالم عز _   

من و برادرش مات مانده بود.  یپدرم به رو نگاه

باور  رقابلیغ شیمن و عمو برا نیعشق ب رشیپذ

کرد؟  یاغوشمان را جستجو م نیذهن اخر در ایبود 

به نگاهش زدم و از عمو جدا گشتم. پشت  یشخندین

مادرم نازک کردم و با زن عمو گرم و  یبرا یچشم

اش در  هو چهر دیکردم. مادرم د یاحوالپرس یمیصم

  .هم شد

را دوستانه در بر گرفتم اسمنی :  

جونم یاسیسالم  _ . 

گوشم گفت انیم ارام :  



داداش سالم زن _ ...  

پر حرص از خودم جدا کردم. حسام را... دسته  اورا

گرفتم و کنار  دهیرا ناد شیدایگلش را... نگاه ش ی

نشستم... خانواده ام دوباره جمع شده بودند.  نیرام

به خاطر  نیپدرم تنها به خاطر برادرش... رام

با مادرم داشت و اجبار...  شبیکه د یدیشد یدعوا

دختردار  تیمسئول زا ییاطر رهابه خ دیو مادرم شا

 .بودنش

مبل مقابلم عمو و زن عمو نشسته بودند و  یرو

را  میبود. پاها دمید هیزاو نیتر یحسام در گوشه ا

کنار هم جفت کردم. بعد از تعارفات معمول و 

کالم را به  یخسته کننده عمو سررشته  یگفتگوها

  :دست گرفت

جمع  لیامشب و دل یناصر با دخترم درباره  _

؟یشدنمون صحبت کرد   

پدرم پاسخ داد یبه جا مادرم :  

خان ژنیبله ب _ ...  



 دمیرو به من کرد. از نگاه مهربانش خجالت کش عمو

شرم  یانداختم. خجالتم را به نشانه  ریو سر به ز

  :گرفت

. یشناسیرها جون عمو... حسامو خودت خوب م _

 هدیرس ی... حاال به سندیبا هم بزرگ شد یاز بچگ

باال زد نیبراش است دیکه با ... 

تازه کرد ینفس :  

کالم گفت رها هیاسم زن که اومد.  _ ... 

حسام را  یشانیکه پ یعرق یبه قطره ها یرچشمیز

 رشتیانداختم. نفرتم نسبت به او ب یپوشانده بود نگاه

به خاطر همان  دیدانستم. شا یرا نم شیشد. چرا

ر شدنش در به خاطر دو دی. شاشینا به جا ی هیتوص

 شیتهایکه به او و حما ی... همان زمانمیزمان کودک

از او نفرت  یا نهو بها لیداشتم. به هر دل ازین

 ...داشتم

از  یمیعمو سپردم. ن یرا به حرف ها گوشم

بودم دهیاما نفهم دهیرا شن شیحرفها :  



پدرت تو رو  یبا اجازه  میخالصه امشب اومد _

که جوابت  دوارمیام... میکن یحسامم خواستگار یبرا

خوادیباشه که دل ما و پسرم م یهمون . 

عمو گفت زن :  

رها جون و حسام با هم  دیریاجازه بگ ژنیاقا ب _

حرف بزنند. سنگاشونو وا بکنن یا قهیچنددق ... 

دمیزن عمو پر یحرفها انینقشم شروع شد. م یفایا :  

ستیبه حرف دو نفره ن یازیزن عمو ن _ . 

کردم به عمو رو :  

 یعمو جون... اما من به حسام عالقه ا دیببخش _

  .ندارم

 وهیم یجمع را فراگرفت. چاقو نیسنگ یسکوت

بود. حسام مبهوت  دهیخشک اسمنیدر دستان  یخور

کرد. چهره اش کم کم در هم فرو رفت ینگاهم م ...  

گفت متیبا مال عمو :  



... اما ستیدر کار ن یرها جون... عمو... اجبار _

 دیشا دیبا حسام حرف بزن کمی ستیدخترم بهتر ن

 .نظرت عوض شد

 میرفتند، اما من همچنان به جا ژنیعمو ب ی خانواده

 دهیحسام خشک یبودم و نگاهم به مبل خال دهیچسب

  .مانده بود

دمیمبل کوب یدسته  یمشت شده ام را به رو دست :  

یصرف شدبه درک که من _ ... 

دمیکش رونیرا با حرص ب مینگرفتم، کش موها ارام :  

یاشغال عوض _  

بدرقه شان رفته بودند،وارد  یو مادر که برا پدر

 کیبه سمتم اومد. در  کراستیسالن شدند. پدر 

ستادیا میقدم :  

_ برام ابرو  ژنیجلو ب ؟یراه انداخت ویباز نیچرا ا

ینذاشت . 

ستادمیا شیدر رو رو :  



با حسام ازدواج  خوامیحرفم نا به جا بود؟ نمکدوم  _

 کنم... مگه زوره؟

دیصورتش کش یرو یدست :  

داره؟ یرادیو ا بیچرا؟ مگه چه ع _   

کردم زیرا ر چشمانم :  

نحسش گرفته تا اون غرور مزخرفش  ی افهیاز ق _

زارمیب . 

از کنارش بگذرم، انگشتانش مچ دستم را  خواستم

 ینسبتا بلند یصدا . بادیکرد. مرا جلو کش ریاس

  :گفت

... خوامشینم یگفت ی... مثل ادم مشیخواستینم _

؟یبود گفت یچ فیاون اراج  

شک  یاز فشار انگشتانش درد گرفته بود. ب دستم

شد.  دهی. نگاهم از صورتش تا مچم کششدیکبود م

 .دستم را رها کرد



 یشانیبود و با پر ستادهیمادرم که دورتر از ما ا به

با چشم اشاره نمودم د،کرینگاهمان م :  

 انیبار نرفت... فکر کرد ب ریصد بار گفتم... ز _

رم حق به جانب گفت زنمی.نمشهیزبونم بسته م : 

اخرش  ؟یریبد کردم که خواستم سروسامون بگ _

بهتر از حسام؟ ینه؟ ک ای یازدواج کن دیبا ؟یکه چ  

دمیخند یو عصب بلند :  

؟یکدوم سر و سامون؟ ازدواج کنم که چ _   

. با تمسخر گفتمدمیخودم تاب دور :  

شما؟ هیبشم شب _   

زدم یپوزخند  :  

_ تنها بمونم دمیم حینه ممنون... ترج ... 

 

از حرفم براشفت پدرم : 



 م؟یبرات کم گذاشت یچ ؟یزنیچرا حرف دوپهلو م _

به راهه زتی... همه چنیپول، ماش ... 

اشاره اش باال امد انگشت :  

در رفاه  تونیکه زندگ صبح تا شب تو اون شرکتم _

جوابم؟ نهیباشه. ا   

. به یفاصله گرفتم. کم داشتم. به محبت پدر یقدم

داشتم اما نبود اجیاحت یمهر مادر . 

از صورتم را  یمین میرا کج کردم. موها سرم

  :پوشاند

پول خالصه نشده پدر من یفقط تو زیهمه چ _ . 

در چشمانش لب  رهیرا پشت گوشم زدم. خ میموها

  :زدم

 ادیکم دارم... اما خواسته هامو فر زایچ یلیخ _

با ازدواجم چندنفرو بدبخت  نکهیا ی.. به جازنمینم

 ...کنم



 انیتند شده بود. خشم در چهره اش نما شینفسها تمیر

  :بود. لب زدم

. نه رمیم یکس ی هیسا ریمونم. نه ز یازاد م _

 یبهره م مییبایز م،ازی. از جوونخوامیاقاباالسر م

 .برم

انبار باروت منفجر شد. دستش باال امد، اما  مانند

راه متوقف شد ی انهیم :  

حرفارو تو دهنت گذاشته؟ نیا یک  _  

دوستانه اش. چرا  یدردلها یمادرم اموختم. البال از

زن عمرش را در گوشه اشپزخانه بگذراند؟  کی دیبا

به هم بزند؟ که به  مانیرا به خاطر زا کلشیچرا ه

 نیبختش باز شده؟ لعنت به ا ندیگوکجا برسد؟ که ب

دهیافکار پوس . 

عقب گذاشتم یقدم :  

. دی... شما نگران نباشارمیخودم از دل عمو درم _

دیبهتره ذهنتون رو با ارتقا شرکت مشغول کن . 



 شیشرکت برا دینزد.شا یاما حرف دیام را شن طعنه

لب کرد ریز یمهمتر از من بود. اما زمزمه ا :  

دختر؟ یگستاخ شد نقدریا کم گذاشتم که کجا   

امد. رو به  نیشال و کاله کرده از پله ها پائ نیرام 

  :مادر گفت

بود یابرومند یخوش گذشت. خواستگار _ . 

مادرم را در هم کرد یدر کالمش اخمها تمسخر :  

؟یانداخت یمنو از زندگ ایمسخره باز نیبه خاطر ا _   

ادستیرا به سمت در کج کرد. مادر مقابلش ا راهش :  

 کجا؟ _

مزاحم کنارش زد یموجود مانند :  

ارزو شیپ رمیم _ . 

 نیرام ش،یصدا دنیزد. اما قبل از رس شیصدا پدرم

 .رفته بود



پدرم را  ی هیکنا یسمت اتاقم حرکت کردم. صدا به

دمیشن :  

کم  تشونیترب یتوئه. تو یهمش به خاطر کوتاه _

یگذاشت . 

سرش  یرا رو شی. صدااوردیاما کم ن مادرم

  :انداخت

منه. عمرمو تو خونت  ریتقص زیاره.اصال همه چ _

؟یتلف کردم. موقع تولدشون کجا بود   

را پشت در جا  شیها تیگله و شکا ش،یو ناله ها اه

تخت دراز  یرا از تنم کندم و رو زمیگذاشتم. شوم

دمیکش . 

ستیک دانستمیبه صدا درامد، نامش نخوانده م میگوش : 

زانه خوبه؟فر  ؟ی.خوباریسالم شهر _   

دیخند :  

م؟یافتاد ی. چه خبر؟ عروسمیهمه خوب _   



گفتم سرد :  

  مگه مغز خر خوردم شوهر کنم؟ _

دیپرس ی،جدیاز مکث کوتاه بعد :  

داشت ریتاث متیتصم یچقدر تو اوشیبودنت با س _ . 

.اما با حرص گفتمادیز یلیخ :  

 دنیداره؟ چرا همه ربطش م اوشیبه س یچه ربط _

ازدواج کنم خوامیخودم نم من اوش؟یبه س . 

شمرده گفت شمرده :  

من فقط نسبت به  زم؟یعز یشیم یچرا عصب _

 نکهیندارم. تو هم بهتره قبل از ا یحس خوب اوشیس

شی. خوب بشناسیبش یباهاش قاط . 

کرد.  یبودنش،ناشناخته بودنش مرا جذب م مرموز

 یم انیبا تو درم دیجد یکه هر روز راز یمانند کتاب

   ..گذاشت

گفتم تلخ :  



 یب ادینداره. خوشم نم یبه من ربط تیحس منف _

یمشکوک باش یعلت به کس . 

گفت متیمال با :  

 ...من هم جنسامو بهتر از تو  _

روحم را جال داد.  اوشیامد. نام س میبرا یخط پشت

دمیپر اریکالم شهر انیم :  

دارم. خداحافظ یپشت خط _  

تماسش را  کالمش را بشنوم. هینماندم تا بق منتظر

 دهیتازه در کالبدم دم یجان شیقطع کردم و با صدا

  :شد

 سالم عروسکم _

برد یفرو م بیدر ج ستد :  

کنم میچقدر تقد _ ... 

شنوم. پسرم حالش بد شده است  یرا نم شانیتعارفها

شده است به  ابانیخ یاواره  یبه خاطر من. عل

 یکه به خاطر مان یمن تم؟یمسئول یمن. من بخاطر 



نداشته باشد؟ انها  یکنم تا کمبود یم پیشبانه روز تا

به  میخواه؟ کم حواس ادهیمن ز ایانصاف هستند  یب

تمام  لیدل نیچه بگذارم؟ پدرم هم به هم یرا پا یمان

 م؟یشد؟ تا ما در رفاه باش یوقتش صرف شرکت م

پدر هر چه که  کیکنم...  یحاال رفتارش را درک م

که داشته باشد... پدر است یباشد... هر کمبود ...  

. نگاهم را تا چشمانش ستدیا یمقابلم م یعل یپاها

 یمردانه... رو یاورم... بلند است و با اندام یباال م

که با اخمش  یکمرنگ است. تبسم یتبسم شیلبها

ندارد یهمخوان :  

منتظرتن هیو بق یب یبلند شو... ب _ ... 

شود. دستش را به  یم دهیکش یبه سمت عل چشمانم

کند. هنوز هم از نگاه  یم یداده و رانندگ هیپنجره تک

خجالت زده  یمن و عل یبه رو یکمال یخاص اقا

 انیپنهان م ییدهایام... نگاهش حرفها داشت. نو

را هم به  یعلکه سر  ینگاهش نهفته بود... نگاه

و  دمیرا د یلبان عل یانداخت. خودم لبخند رو ریز



 ینگاه اقا دیلبخند تائ نیتنم داغ شد. دوست داشتم ا

باشد یکمال ...  

کرد.  رینگاهم را با برگرداندن سرش غافلگ یعل

 یرو یاست که تبسم انینگاهم انقدر نما ریمس رییتغ

 ادیفر گرید ست،ین یعصب گری. دندیلبانش بنش

مرد ارام و صبور، ارامش بخش  نیچقدر ا زندوینم

 .است

ابدی یپرسشش بازهم استرس به وجودم راه م با :  

؟یچند ساعت کجا بود نیا _   

که مرا مجبور به پاسخ  یپرسد، انقدر جد یم یجد

  :کند

 ...پارک _

کند یرا عوض م نیماش ی دنده :  

 یشناختمت که بدونم به خاطر هواخور یاونقدر _

یپارک نرفت حیو تفر . 



شوم. اما ته دلم  یم یشناخت همه جانبه اش کفر از

دارم که از من  تیاهم شیشود. انقدر برا یقلقلک م

شناخت دارد. پاسخم  نقدریا زیمردگر یدرونگرا

است میدرون تیمتفاوت با واقع :  

ندارم؟ حیگفته؟ مگه من حق تفر یک _   

اند. گرد یاش زبانم را الل م هانهیعاقل اند سف نگاه

دیگو یاندازم. با تاسف م یم ریسر به ز :  

 یدلم نم یبود بندیحرفت پا نیاگه واقعا ا _

پکر و تو هم معلومه که  ی افهیق نیسوخت... اما با ا

خودت نگه  یبزرگو برا یغصه  هی یبازم دار

یداریم ... 

 شگویپ ایکنم. جادوگر است  ینگاهش م ناباور

کند.  یه ممرا شگفت زد شهی... اما همدانمینم

زنمیناخواسته تر لب م یناخواسته با بغض :  

داداشش ازم  یها تو کوچه برا هیاز همسا یکی _

کرد یخواستگار . 



 یشوم. با صدا یشدت ترمزش به جلو پرتاب م از

دیگو یم یدورگه ا :  

؟یچ _   

را به  نیماش یپشت ینهایممتد ماش یبا بوق ها 

کنار  را به نیاورد، اما تنها ماش یحرکت در م

گردنش برجسته شده  یکند. رگها یم تیهدا ابانیخ

قیعم شیاند و نفسها ... 

خشم دارد یاندک شیصدا :  

 خب؟ _

میگو یوار م یطوط :  

کرد... منم همون  یداداشش خواستگار یبرا _

 .موقع رد کردم

اورد.  یبه گردش در م میچشمها نیرا ب قشیدق نگاه

ردنش فهمد؟ پشت گ یصدق کالمم را از نگاهم م

پرسد یکشد. با شک م یدست م :  

 چرا؟ _



 تیصورتم را به پشت گوشم هدا یمزاحم رو یموها

کنم یم :  

چرا؟ یچ _   

خواهد بداند از  یکند. م ینگاهم م یجد

 کهیخواستگارم... از علت مخالفتم... اما با وجود

زنمیگفتن ندارم لب م یبرا یلیدل چیه :  

 فتشیر که شکرد... اونقد فیاول از داداشش تعر _

 ...شدم

کند و گره  یم ریو خنده تعب ندیب یرا م شخندمین

 یشالم را به باز یشود. دسته  یم شتریب شیابروها

فشارد یرا م می. بغض گلورمیگ یم :  

دمشید یاما وقت _ ... 

دیگو یشده م دیکل یدندانها انیم از :  

ش؟یدید _   

دهم یتکان م سر :  



 یوزغ یمهامو... شکم بزرگ... چش یب یکله  _

زیه ... 

میگو یخنده م با  :  

یوضع هیاصال  _ ... 

 یدانم چرا خواستم اخمها یچرا گفته ام... نم دانمینم

 یچرا نفس راحت دانمیپاک شود... نم شیابروها نیب

خواستم... دلم ناراحت  یدهد که م یم رونیرا که ب

خواهد یبودن ذهنش را نم ریبودنش، درگ .  

 یاش را به رو رهیو نگاه خ اورم یرا باال م چشمانم

خشکد یلبانم م ی. لبخند رونمیب یم میلبها .  

را به نگاهم  شیها یو قهوه ا دیا یباال م چشمانش

کند یکند. زمزمه م یقفل م :  

... یشیبخند... با خنده مثل فرشته ها م شهیهم _

باشن بهیلبها با خنده غر نیا فهیح ... 

بشنوم. سخنانش همچون  شتریخواهد ب یدلم م قتایحق

وقت  یلینوش داروست بر قلب ماتم زده ام... خ



حالوت از زبان  نیخلوص، با ا نیبا ا یفیاست تعر

 گریام... نه تنها مردها بلکه زنان هم د دهینشن یمرد

 یرا دشمن مییبایز ینکرده اند. گاه نیرا تحس مییبایز

فقط  یکنند و گاه یخودشان تصور م یبزرگ برا

خاص  ی... اما علندیگو ینبودن کالم م یخال یبرل

 .گفت و بر دلم نشست

شش  یتپد ول یگوناگون است. قلبم محکم م احساساتم

زده است. از  خیمانده اند. تن گرمم،  کاریب میها

و  ردیگ یصورتم رنگ شرم و خجالت م فشیتعر

به کجا  شیحرفها با خواهدیم یدلم رنگ غم... عل

ایبرسد؟ مرا دوست دارد  ... 

 یم دهیکوب نیروم و به ناگهان به زم یعرش م به

او باشد؟ هیشب یهم  مرد یشوم. اگر عل   

. نگاه خوشرنگش ندینش یم میلبها یلرزانم رو دست

زند یشود و استارت م یاز صورتم جدا م :  

 یکمکت کنه برا یچرا خودت از فاطمه نخواست _

گفتم؟ یم دیما من باحت پ؟یتا   



مرا  شیکند. تشو یرا به وضوح عوض م حرف

 مییخواهد از خواستگار کذا ینم گرید ایاست  دهید

نبوده؟ شیب یتعارف فشیتعر ایبداند   

خواست باز هم  یشوم. دلم م یاو ازرده خاطر م از

باز هم بپرسد از ان  ایبشنوم از ان جمالت نابش. 

خرجم کند...  رتید غخواه ی. دلم مییخواستگار کذا

کوتاه یمدت یبرا یحت . 

دیگو یشنود بلندتر م ینم یپاسخ یوقت :  

 با شما بودم رها بانو _

 یاندازم. بلند م یتخس سرباال م یبچه ها مانند

 :خندد

 کدندهیکله شق و  نقدریخانم ا هی ستیخوب ن _

 ...باشه

شنوم یاست اما من م یلب ریاش ز زمزمه : 

دوست دارم شتریب ینجوریاما من ا _ ... 

 



 ی. مدیایخواهد کوتاه ب یشود. نم یناکوک م قلبم

اگر مانند  یخواهد مرا تا سر حد جنون برساند. وا

باشد یپدر مان ... 

پرسد یهم اوست که م باز :  

رنجبر؟ یکرد؟ اقا یخواستگار تونیکدوم همسا _  

نشده است. باز  الیخ یکردم ب یهم که فکر م انقدر

هنوز کامل  رتشیباد غ ایرده و گل ک شیهم کنجکاو

خواهد... مانند ان  یم طنتیاست. دلم ش دهینخواب

یبه نام عل ی... با فردکباریزمان ها... فقط  . 

کنم یرا غنچه م لبانم :  

هامون بود. اگه  هیاز همسا گهید یکینه، اون  _

رنجبر بود که یاقا ... 

شنوم  یرا م دنشییدندان سا یکنم و صدا یم سکوت

برم. سفت شدن انگشتانش به دور فرمان  یمو لذت 

شود یو لبخندم پررنگ م نمیب یرا م .  

پرسد یو با حرص م ندیب یرا م لبخندم :  



 ؟یچرا حرفتو خورد ؟یرنجبر بود... چ یاگه اقا _

؟یچرا ادامه نداد   

 یهم م یرا به رو میکند. لبها یخانه توقف م مقابل

 یرا باز مخنده ام بلند نشود. در  یفشارم تا صدا

ستیعصب شیکنم. صدا :  

 ...رها... با توام _

 شیچرخانم. صدا یرا در قفل م دیتوجه به او کل یب

است و التماس وار شیپرتشو :  

 ...رها_

خواهد؟ یمرا م واقعا   

ازارش دهم. به  نیاز ا شتریخواهد ب ینم دلم

کنم. به همان خانه  یچندخانه ان طرف تر اشاره م

کرده نشیمز یرنگ یکه چراغ ها یا :  

کرد یخانمش سرمو از تنم جدا م _ ... 

 یم ییکند. لبخند دندان نما یو واج نگاهم م هاج

  :زنم



 یالیاز فام یکی... با شهیفرداشب عروس _

 ...مادرش

گذارم. پشت سرم  یزنم و قدم به خانه م یم یچشمک

زندیلب غر م ری. زدیا یم  

مزه بود یب یلیخ تیواقعا که... شوخ _ ...  

خندم. انقدر  یدهم و بلند م یرا از دست م مقاومتم

بکشانم اطیرا به ح یو فاطمه و مان یب یبلند که ب ... 

 یکشد. از کنارم رد م یپشت گردنش م یدست یعل

دیگو یشود و در همان حال م :  

رسهیمنم م یبخند... وقت خنده ها _ ... 

رود یم یب یسمت ب به :  

مو هم  هیسرحال... رها خانوم... سالم و  دییبفرما _

 از سرش کم نشده

و به جلو خم  رمیگ یپارک م مکتیام را از ن هیتک

است. نه به خاطر مقاومتم در  نیشوم. سرم سنگ یم

م؛یاشکها لیبرابر س  



است  یجواب یب یسوالها ادیبه خاطر فشار ز بلکه

اند که به ذهنم هجوم اورده . 

را  کلمیتوانستم ه دم؟یرس یان اهداف پوشال به

مطبخ فرار کنم؟  یاز گوشه  ایموزون نگه دارم 

ییشد تنها میها یخواه ادهینه... سهم من از تمام ز . 

کوچک در  یو اتاق ضیمر یشد پسر میارزوها تمام

 یام نم لهیوقت در مخ چیتصور. ه رقابلیغ یمحله ا

ور به کار شوم. چرخ مجب زیناچ یحقوق یبرا دیگنج

زد... به خاطر تمام  نیروزگار مرا سخت به زم

که بر  ییادهایکه شکستم، به خاطر تمام فر ییدلها

کردم یخال انمیسر اطراف ...  

نبود؟ ان  یکس یبند بهتر از ب مین یخانواده  ان

محسوب  میبرا یخانواده، ان خانه هر چه که بود پناه

کرد یم ینیبر سرم سنگ یپدر هیشد... سا یم ..   

به  یرسد، ناخونک یچه دارم؟ هر کس از راه م حال

رود یزند و م یم میجسمم، به روحم، به ارزشها . 



کنم و سرم را  یعمود م میزانوها یرا رو دستانم

فشارم  یرا محکم م میها قهیگذارم. شق یان م یرو

است زیو ناچ یان رشیاما تاث ابدی نیتا دردش تسک .  

 گارشیس ی. بوندینش یم مکتین یجوان رو یپسرک

کشم.  یکند. خودم را کنار م یحالم را بدتر م

ردیگ یسمتم م یگاریس :  

کنه یبکش ارومت م _ ... 

نه چندان  یبود. زمان میها ییهم نفس تنها یزمان

 گریدور... بعد از ان شب... تنها همدمم شد. اما د

کند یارامم نم . 

 یکه م کنم. نگاهم را یچشم نگاهش م یگوشه  از

گذارد یم شیزردش را به نما یدندانها ندیب :  

تونم ارومت کنم یهم م گهیجور د یبخوا _ ... 

چرخاند. از نگاهش  یبدنم م یرا رو فشیکث نگاه

و  نمیب یشوم... هوس را در چشمانش م یم زاریب



شانه  یرا رو فمیرود. بند ک یدر هم فرو م میاخمها

ردیگ یا مر میشوم. بازو یاندازم و بلند م یم :  

میایکنار م متشی... با هم سر قسایوا _ ... 

دوم. دور  یکشم و م یم رونیرا از چنگالش ب دستم

هستند...  ادی... اطرافمان زدیشوم از ان مرد پل یم

 یدهند و خدا م یهوا م یرو یشنهادیکه پ یمردان

 یهم جنس من تن م ی... زنانرندیپذ یداند چند نفر م

فرار از  یپول... برا ی... برادهند به خواسته انها

نفسشان یهوا دنخاموش کر یبرا ای ییتنها ... 

به افتاب در حال غروب است. مگر چند  نگاهم

شده است؟ هر بار در خلصه  یساعتم در گذشته سپر

تر  یکه هر بار طوالن یروم... خلصه ا یفرو م یا

گردد یم .  

 یدست بلند م یتاکس یکنم و برا یرا رد م ابانیخ

منفور.   یبه ان کوچه  دنیرس ریم. ترس دارم از دکن

پست فطرت طانیدوباره ان ش دنیترس دارم از د ... 

کنم ینم سکیشوم... ر یم ادهیپ یتاکس از :  



تا  دیمون ی... منتظر مدمیدربست م ی هیاقا کرا _

  من برگردم؟

کند یرا خاموش م نیماش راننده :  

عتری... فقط سریباشه ابج _ ... 

گذارم...  یرو م ادهیدهم و قدم به پ ین متکا یسر

 دنیاورم تا در مغازه را باز کنم... با د یسر باال م

زند یخشکم م میفرد روبرو .  

وحشتناک... با  یاخم ها نیکند؟ با ا یچه م نجایا او

قرمز که نگاه سردرگمم را شکار کرده  یچشمان

 یاست... مگر نرفته بود؟ چند روز از رفتنش م

حرف  کیاز هم برگشته است؟ امدنش گذرد که ب

 کی یکمال یاقا یاست و حضورش مقابل مغازه 

گریحرف د ...  

رساند یچند قدم خودش را به من م با :  

زده؟ بتیمعلومه چند ساعته کجا غ _   

گذارد یرا دو طرف پهلو م شیدستها :  



. خاله و میکرد نییباال پا ابونویسه ساعته کل خ _

ستیدلشون ن دل تو یفاطمه از نگران . 

دهد یرا نشان م میگوش :  

م؟یشینگرانت م یگینم ؟یچرا نبرد نویا _   

به خاطر  یشده بودند؟ نگرانم شده بود؟ عل نگرانم

رو کرده است؟ به خاطر من؟  رویرا ز ابانیمن خ

پسر چهل ساله  ریکه خواستگارم پ یمن رها؟ من

را  یبندد. من هم کسان یدر دلم نقش م دیاست؟ ام

. ندیب یرا م جمینگران شوند. نگاه گ میتا برادارم 

شدک یمحاسن نداشته اش م یدستش را رو :  

  ...رها _

شود. نفس  یم میزنم. نگاهش بند مژه ها یم پلک

کند یرا ازاد م نشیسنگ :  

.کم میینشونه از تو هیاز عصر تا حاال در به در  _

به سرم زده بود مارستانایکم فکر گشتن ب . 

باال یلیرود. خ یباال م شیصدا :  



 شن؟ینگرانت م یگینم ؟یستین هیچرا به فکر بق _

؟یبود یکدوم گور  

دارمیبه عقب بر م یگام دهیترس :  

 ...م... من _

کند یرا به کنار پرت م یا زهیلگد سنگ ر با :  

_ . یستیباش. فقط خودت تنها ن ریپذ تیمسئول کمی

باش انتمی. به فکر اطرافیستینفر ن کی . 

زند یاش م قهیشق یه روانگشت ب با :  

تو فقط مخصوص به  یتو مغزت فرو کن. زندگ _

 یکه باهاشون زندگ یی. تو در قبال کساستیخودت ن

اونقدر  شی.. پسرت دو ساعت پیمسئول یکن یم

دیکرد که به تشنج رس هیگر . 

 یقوت م یب می... پاهامیشود. مان یدلم پاره م بند

میا یجدول فرود م یشود و رو :  

یمان _ ... 



 یاحوالم را م یزند. نا به سامان یزانو م میرو روبه

 یم یارام یکند. با صدا یو رعاست حالم را م ندیب

دیگو :  

خواب بود رون،یب امیحالش خوبه.من خواستم ب _ . 

گرداند یرا در صورتم م نگاهش :  

 وونهیادمو د یخبر یسرت داد زدم... ب دیببخش _

کنه یم ... 

گردانم یمراننده سر بر  یصدا با :  

مزاحمت شده؟ یابج _   

رود یبه سمتش م یعل :  

 .نه داداش.اشناشم _

را  مینگاه نگرانش سرتاپا د،یا یبه سمتم م یب یب

مادرانه  یرود برا یکند.دلم غش م یم یبازرس

ندارد انیکه پا شیها :  

ر راه رفتدلم هزا یمادر... کجا بود _ . 



رمیگ یاش را م دهیچروک دست :  

داشتم ازیبه خلوت ن کمی. دلم گرفته بود. دیببخش _ .  

و با فاطمه  ستادهیا وانیا یکه رو یبه عل ینگاه

اورم یم نیرا پائ میاندازم و صدا یم زند،یحرف م :  

گمیبعدا براتون م _ ... 

داند، از  ی. دردم را مردیگ یرنگ غم م چشمانش

اورم و  یخبر دارد. دستش را باال م میغصه ها

بوسم یانگشتانش را م یرو :  

... ادیازم بر نم ی... نه تنها کارخوامیمعذرت م _

کنم یبراتون درست م یفقط دردسر و دلنگران . 

کشد یسرم م یازادش را رو دست : 

یشد میی... مونس تنهاینور چشمم _ .  

 یکند. راه رفته را بر م یخانه ساکتش م یبلبل زنگ

پشت در  دنشیکنم. با د یگردم و در را باز م

زنم یم یلبخند :  



رنجبر یسالم اقا _ ... 

کنم.  یحس م میقدم کیرا در  یکس حضور

 نی. مرد استیخاص عل شینفسها یعطرش، صدا

. در عجبم از سرعت یب یب یخانه  یروزها

است شتریامدنش، سرعتش از نور هم ب .  

پرد یباال م یعل دنیرنجبر با د یابروها :  

 سالم _

محکم  ییو سرد با صدا یمکث جد یبا کم یعل

دهد یجوابش را م :  

دییسالم بفرما _ . 

 دشیکالمت رامامانت، برو. بفرمائ یعنی دشیبفرمائ

بگذار. از  انیحرفت را با من در م یعنی

 ستیرود... مانند مرد یدلم ضعف م شیتهایحساس

دیشا ای... برادر کینزد ... 

رفع  ینه... اما برا ایاست  دهیدرا  یدانم عل ینم

میگو یم یهرگونه ابهام :  



هستند یب یب یاقا... خواهرزاده  یعل _ ...  

 ی... اما علدیا یم شیرنجبر دوستانه پ یاقا دست

فشارد یباز هم مغرضانه دستش را م :  

اقا یعل اوردمیبه جا ن دیببخش _ ... 

ردیگ یم یبه سمت عل یکارت : 

دیاریب فیتشرفردا شب با خانواده  _ .  

دیگو یبه من م رو :  

 .منتظر شما هم هستم رها خانم _

دلم بگذارم؟  یرا کجا یافتد. عروس یبه رعشه م تنم

 یمثل قفس است... مکان ها میشلوغ برا یمکانها

ترساند یشلوغ من را م .  

کشم یبه شالم م یدست :  

 دوارمی.  امدیمبارک باشه. انشاله خوشبخت بش _

و دیریعذرمو بپذ  ... 

دیگو یکالمم م انیم یعل :  



. با خانواده. با رها خانممیشیمزاحم م _ . 

چرا از  د؟یگو یماسد. چه م یدر دهانم م حرف

بروم،  خواهمینم دیزند؟ فهم یجانب من حرف م

و مانعم شد دیفهم . 

رود. با بسته شدن در  یرنجبر م یفهمم ک ینم

گردم یبرم یبه طرف عل نیخشمگ :  

 میمن تصم یاجازه داده به جا نیبه شما ا یک _

د؟یریبگ  

اندازد یباال م یشانه ا دیالق : 

یریاز حد گوشه گ شیگفته بودم که ب _  

زند یم یچشمک : 

یاز االن شروع کن دیبا _ . 

کنم تا پاسخش را بدهم اما یباز م دهان  

 ستادهیا یب یافتد. کنار در اتاق ب یم یبه مان چشمم

. نگاهش امدیت. جلو ناس دهیاست. انگار به انجا چسب



بود. پر بود از غم و اندوه. چشمانش را از من  رهیت

کرد.صورتش گرفته و در هم بود یم غیدر . 

گزم  و با  ی. لب مزندیها به دلم چنگ م غصه

رسانم. مقابلش  یخودم را به او م عیسر ییگامها

. تا فاصله ام را با رمیتا او را به بغل بگ زنمیزانو م

از مشغله  صالم،یاز است یاندک دیتا شااو جبران کنم. 

را درک کند میها . 

... دستانم ستدیا یرود، قلبم م یکه عقب م قدمش

شود.  یم یخشکد اما چشمانم باران یهوا م یرو

درد  نیاوار ا ریکند. تمام تنم ز یپسرم از من فرار م

 یم نی. کف زمزدیر یفرو م کبارهیبه  نیسنگ

کند.  یم را خاموش نمهم داغ دل نیزم ی.  سردنمینش

کند... حق دارد از من رو  یحق دارد دور

 یکه من در خود گذشته ام کم م یبرگرداند... وقت

مرا نشناسد گریشوم... حق دارد که د . 

ستدیا یسرم م یباال فاطمه :  



ازت  کمیفقط  ؟یشد یحال نیرها چرا ا _

رهیم ادشی گهیساعت د هیدلخوره... تا  . 

 یبرد. من پسر حساسم را م ینم ادیرود، از  ینم

 یرا م یکند. عل یشناسم. تا عمر دارد فراموش نم

را در اغوش گرفته و در گوشش نجوا  یکه مان نمیب

کند یم .  

که چشمانش به من است و اشک  نمیب یرا م یمان

 ریز یب ی. من با پسرم چه کرده ام؟ بزدیر یم

توانم به  ینم ی. بدون کمکش حتردیگ یرا م میبازو

از من  نگونهیا میریپ یکه عصا یوقت ستمیپا با یرو

کند یم یدور .  

گذارد. اختالف  یم نیزم یرا رو یمان ،یعل

 تیرا به جلو هدا ی. ماناستیدن کی یاندازه  شانیقد

کند یم :  

به خاطر  نی... ببستیمامانت حالش خوب ن نیبب _

کنه یم هیتو گر ... 



به جلو  را یباز هم مان یشود. عل یام م رهیخ یمان

دهد یهول م :  

 یدوست داره... فقط گاه یلیمامانت خ _

شهیفراموشکار م ...  

 یشوند. چشمانم از صورت مظلوم مان یم کمینزد

 ینیدلم سنگ یهنوز رو شیشود. داغ دور یجدا نم

 ی. مانند سروستدیا یکنارم م یکند. عل یم

کند  یاشاره م میبه اشکها یبلندقامت... با اخم کمرنگ

دیگو یم یبخند به مان. با ل :  

برت  یمامانتو ببخش. به جاش فردا صبح م _

 ...پارک. خودمون دوتا

کند یم نگاهم :  

  بدون مامانت مرد و مردونه. باشه؟ _

 رافتادهیدهد. نفس گ یسر تکان م دیترد یبا کم یمان

چسباند.  یم میخودش را به پا یشود. مان یام ازاد م



: _ زنمیشود. لب م یدستم به دور شانه اش محکم م

ویببخش مامان  

بوسم.  ی.گونه اش را م میا یبه زانو درم مقابلش

را شیشانیبوسم. پ یرا م شیاشکها . 

 6 یکه رو یدوزم. عقربه ا یساعت چشم م به

زندیم شخندیمانده است به من ن :  

کردن؟ رید نقدیچرا ا _   

اندازد و باز هم  یباال م یشانه ا الیخ یب فاطمه

برد یسرش را در کتابش فرو م : 

انیم گهیساعت د کیگفت تا  یعل _ . 

رفته،  یشود. از صبح که با مان یم شتریب شمیتشو

افتاده  یاتفاق یمان یهنوز برنگشته اند. اگر برا

  باشد؟ اگر باز هم دچار حمله شده باشد؟

ر مسموم مدام به ذهنم به پاست. افکا ییدلم غوغا در

کنند. باز هم  یم شتریزنند و استرسم را ب یم بینه

کنم. از راست به چپ، از  یاتاق کوچکم را متر م



کوتاه را رفته ام که  ریمس نیچپ به راست. انقدر ا

ذره از دلشوره ام  یناتوان گشته اند اما حت میپاها

  .کاسته نشده است

 یقفل م اطیح و نگاهم به در ستمیا یپنجره م پشت

گذرند. با هر  یسال م کی یها به اندازه  هیکنم. ثان

شود. با ناخن  یم شتریب میتاک ساعت دل نگران کیت

کنم یپوست را از لبم جدا م .  

ندیا یباز هم نم یشود ول یبه در خشک م چشمانم .  

اورد یطاقت نم دلم :  

بهش؟ یزن یفاطمه دوباره زنگ م _  

اندازد یباال م ییابرو طنتیش با : 

 ...نچ _

تا  شیو لبها ندیب یدر هم فرورفته ام را م یها اخم

شوند یم دهیبنا گوش بکش :  

... اما اگه تو زنگ دهینم گهیجواب منو د یعل _

نجاستی... بشمار سه ایبزن . 



 یاش، با وجود اشاره  هیبا وجود. کنا حرفش

کند. من نگران  یکم نم میاز دردها یدرد مش،یمستق

دیگو یم اتشیو او از ابهامات و حدس هستم میمان . 

 تیرود و بدون توجه به رعا یسمت تک کمدم م به

کند یبازش م میشخص میحر :  

میدعوت یامشب عروس یناسالمت _ ... 

کشد. با  یم رونیدست لباس ب کیام را با  حوله

 یکنم.  با ناز موها یگشاد شده نگاهش م یچشمان

زندیرا پشت گوش م شیقهوه ا :  

بده به فکرتم؟ مگه _   

دهد یرا به دستم م میلباسها :  

طرف  هیاشفته است؛ موهاتم که هر کدوم  افتیق  _

نگاه بهت بندازه هی کنهی... ادم رغبت نمرهیم . 

دهد به طرف حمام یم هولم : 

کرده که یداداشم چه گناه _  ... 



بندد یم میحمام را به رو در :  

 یت ماومد صدا ی... علایخودتو گربه شور نکن _

 .کنم

 یخواهر و برادر عالقه  نی. استمیا یحمام م انیم

 یو اجرا گرانید یبه جا یریگ میبه تصم یبیعج

دانم چرا در مقابلشان ضعف  یدارند.  نم دشانیعقا

که با  یکیبه خاطر نسبت نزد دیدهم، شا ینشان م

که نسبت به انها  یبه خاطر محبت دیدارند، شا یب یب

 .در دلم وجود دارد

 یکار چیکه دارم، دست دلم به ه یوجود استرس با

و بستن دهان فاطمه  فیرفع تکل یرود. برا ینم

کنم یدوش را باز م .  

اورم و به  یم رونیرا با رخوت از تنم ب میلباسها

شمیاند یم یمان .  

تابم نشده است؟ بهانه ام را نگرفته؟ شامپو را باز  یب

کنم یمرا با شامپو اغشته  سمیخ یکنم و موها یم .  



که افکار  یزنم، به همان شدت یرا چنگ م میموها

کشم و  یرا اب م میزنند. موها یشوم دلم را چنگ م

بندم. باز هم موقع خشک کردن بدنم،  یدوش را م

کند یپروانه ها توقف م یدستم رو .  

پوشم یرا م میبندم و لبسها یرا با درد م چشمانم .  

 دهیباال پر یوکنم، فاطمه با ابر یرا که باز م در

شود یام م رهیخ :  

د؟یاصال تنت رنگ ابو د _  

کشم یم میحوصله حوله به موها یب : 

  اومدن؟ _

ردیگ یبا دستانش سرش را م فاطمه : 

... باز شروع شد یوا _ ... 

 مییکاموا راهنیپ نیاندازم. است یسرم م یرا رو شالم

کشم یم نییرا پا :  

یحالمو درک کن یمادر نشد _ ... 



شوم یزنم و از در خارج م یم کنارش : 

ازش بخوام زنگ بزنه یب یب شیپ رمیم _ ... 

کنم.  یحرفم را قطع م اطیدر ح یصدا دنیشن با

ردیگ یبه ان سمت شتاب م میپاها . 

. چشمان گشاد شده ام ستدیا یم میقدم ها یمان دنید با

کوتاه  ی. موهادیا یدر م صورتش به گردش یرو

را دوچندان کرده است شییبایشده و مرتبش ز .  

به تنش خوش نشسته است دیجد یلباسها . 

تون رو  ی: رها خانوم... امانتستدیا یکنارش م یعل

 .برگردوندم... مثل چشمام ازش مراقبت کردم

 یشنوم. نگاهم از رو یشنوم و نم یرا م حرفش

خورد یتکان نم یمان . 

از  یعکس العمل دنیمنتظرند... منتظر د چشمانش

قلبم از کار افتاده  دنشیداند با د یمن مادر... نم

را  شیشانیکه پ ییداند با چند تار مو یاست. نم

پدرش شده است هیکرده چقدر شب نیمز .  



فهمم.  یدردش را م ند،ینش یکه در چهره اش م غم

 دیشود... پسرم ناام یسرم اوار م یغم عالم رو

 ینگرفتنش... نم لیست. ناراحت است از تحوگشته ا

به پا  ییشباهتش در دلم چه غوغا نیداند با ا

 یبه خودم م نم،یب یاشکش را که م یکرده.قطره 

دهم جلوتر بروم یجرئت م می. به پاهامیا ...  

فشارم:  یزنم و او را به خودم م یزانو م مقابلش

یشد ییپسرم... چه اقا یچقدر خوشگل شد ... 

 یزند مان یم ادیو دلم خون است... دلم فر میگو یم

 انیجر شیاز اوست... خون او در رگها یادگاری

... پسرم ستمیمنزجر باشم... هستم و ن دیدارد. با

توانم در  یاست... از گوشت و پوستم. پس چگونه م

اورمیبرابر اشکش طاقت ب ... 

زنم تا خون به دلم  یرا به باال م شیشانیپ یموها

  :نکند

یشد یخودت مرد یمن... برا یانم _ ... 



کنند. خبر دارند  یم دیو فاطمه حرفم را تائ یب یب

کنم؟  یم هیگر یکه در دل به حال خودم و مان

نند؟یب یبودن لبخندم را م یرواقعیغ   

مالد یهم م یدستانش را رو یب یب : 

تو میبر نیایب ن؟یسرما موند نیچرا تو ا _ . 

دهد یتکان م یسر یعل :  

یعروس میبر دی.. بادیاماده بشزود  _ . 

 یشوند. با کم یم یبه دنبالش راه یوعل فاطمه

حرف  یبا عل میشو یهمراهشان م یمکث من و مان

حدودش را مشخص کنم. مقابل در اتاق  دیها دارم. با

کنم یمتوقفش م میبا صدا یب یب :  

اقا یعل _ ... 

شود و فاطمه  یداخل م یب ی. بستدیا یم متعجب

کنم یماند. لبانم را با زبان تر م یه مدرگا انیم : 

رم؟یوقتتون رو بگ قهیچند دق شهیم _  



 نمیب ی. برق چشمانش را مندیا یکم کم کش م لبانش

خواهم باورش کنم یاما نم :  

 .بله حتما... من در خدمتم _

شود. فاطمه  یو فاطمه جا به جا م یعل نیب نگاهم

شود یخندان داخل م :  

اهیدسمن رفتم دنبال نخو _  

 یفاطمه تکان م یبه نشانه تاسف برا یسر یعل

روم...  یم اطیح انیدهد. به سمت تک درخت م

دهد که  یم نانیرا به من اطم یعل یقدمها یصدا

است دهیمقصودم را فهم .. 

به  میشو یدور م یب یکه از اتاق ب یکاف یاندازه  به

گردم یبر مسمتش  :  

رو به  یامروز مان نکهیاقا ممنونم به خاطر ا یعل _

دیگردش برد . 

را که به چشمانم دوخته شده بود را جابجا  نگاهش

شود یم رهیکند و به درخت پشت سرم خ یم : 



هم مثل ی. مانستیبه تشکر ن یازین _ ... 

 یدهد و کالمش را ناتمام م یم رونیبلند ب ینفس

داند با  یانتها ندارد. نم شیفهاحر شهیگذارد. مثل هم

کند. مرا  یرها شده چه با من م مهیجمالت ن نیا

فرو  نشیج بیدارد. دستانش را در ج یمعلق نگه م

کند یم یبرد،تک خنده ا یم : 

نداشت یباشک باز میهمه قا نیتشکر که ا هی _ . 

که  یبه همراه ندارد وقت یخنده ا میبرا شیشوخ

ام را به تنه  هیه ام. تکبرد ادیبعدم را از  یحرفها

 یخواهد. م یم ریجمالتم دل ش انیدهم. ب یدرخت م

میگو یم یشود ول یدانم شر به پا م :  

_  یلباس متیق شمینبود. ممنون م یفقط تشکر خال

یمان یرو که برا ... 

برد یخواند و با خشم کالمم را م یرا م دستم : 

 .حرفشو هم نزن _



م بر سرم منت خواه یبه پاست، نم یدلم طوفان در

پسرم  یترحم برا ی دهیخواهم به د یبگذارد. نم

ام تا به خفت  دهینکش یهمه سخت نیلباس بخرد. من ا

فتمیب . 

غرمیلب م ریز :  

میندار اجیمن و پسرم به صدقه احت _ ... 

 یناباورش از صورت برافروخته ام جدا نم نگاه

کشد تا از بهت خارج شود.  یطول م یشود. کم

کند یم پایچل نهیقابل سرا م شیدستها :  

؟یچ گهی... دخب  

 یرا با قدم انمانیم یرنجم. فاصله  یتمسخرش م از

کند یپر م :  

 یخودت فکر م شیپ یبگم؟ چ یاخه من به تو چ _

 یم ریرو به صدقه تعب هیهد یکدوم ادم عاقل ؟یکن

  کنه؟



رود و محکم انها را  یفرو م شیموها انیم دستش

کشد یم :  

. زهیما عز یهمه  یبرا یفتم مانمن که بهت گ _

دمیخر هیمن فقط براش هد . 

کنم.  یدرشت م شیچشمانم را برا م،یا ینم کوتاه

کنم یاضافه م ریمثل خودش به کالمم تحق : 

_ جالبه ه؟؟یهد ! 

خندم یدرد م یرو از : 

 ؟یکار خوبشه؟ به چه بهونه ا ی زهیتولدشه؟ جا _

ه؟یچ لشیدل   

کند یم خیرا به چشمانم م شیعصب نگاه :  

رو بد  هیکه مهر و محبت بق یشد نیاونقدر بدب _

وبهیمغزت مع ست،ی. دست خودت نیکن یم ریتفس ! 

گرداند یرا در صورتم م چشمانش :  

خواد؟ ینم لیدوست داشتن دل یدون ینم _   



نالم یم شیکالفه از زبان نفهم  :  

کارا وابستت  نیبا ا ی. مانیفهم یچرا نم یعل _

شهیم . 

کند یرا لمس م شینار لبهاانگشت ک با :  

ینفر حساب کرد کیبالخره منو  _ . 

کنم و او به  یبندم، من به چه فکر م یرا م چشمانم

ذهن و دلم چه  یاهویه نیا انیچه؟ فرد شدنش م

 یکنم. لب م یدارد؟ با درد چشمانم را باز م یتیاهم

  :زنم

به بودنت عادت کنه، اگه به محبتات دل  یاگه مان  _

درد  نی. اشهیمن سخت م ی. کنترلش براخوش کنه

 .منه

مغزم راه  یبندد، رو یکه گوشه لبش نقش م یلبخند

رود یم :  

پسرت به من  یعالقه  دیچرا با ؟یا یچه سخت _

 برات دردسر بشه؟



باال  میکنم. صدا یدست مشت م شیاز خونسرد اشفته

رود یم :  

بچه ها فرق داره  ی هیبا بق یمان نکهیدرک ا _

 دایعالقه پ یکیبه  یوقت یسخته؟ مان نقدریبرات ا

 شویخواب و خوراک نداره.طاقت دور گهیکنه د

اون فرد دنیانتظار رس شهینداره. شب و روزش م . 

لب زمزمه  ریز یزیدرخشد و چ یاش، م رهیت نگاه

 یکشند که صدا یانقدر سوت م میکند. گوشها یم

. هنوز ان داردیبه عقب بر م یارامش را نشنوم. قدم

لبانش است یبخند مضحک رول : 

منتظر  یلیتا خ امینگران نباش، زود به زود م  _

 .نمونه

کند یم شیبه ساعت مچ ینگاه :  

میاماده باش تا بر گهیساعت د هیتا  _ . 

شوم یاتاقم م یکنم و راه یبه او م پشت :  



 ادیب دیبگ ی... لطفا به مانامیمن نم دیشما بر _

شمیپ ... 

کنم تا رنجشم را بفهمد.  یجمع مجحسوبش م بازهم

کند یرا سست م میپوزخندش گامها یصدا :  

... یزن یم نهیسنگشو به س کهیبه خاطر دل پسر _

رو  یاجتماع یزندگ دیپسره... با هی ی... مانارینه ن

خونه اشنا  نیاز ا رونیب طیبا مح دی. بارهیبگ ادی

 یبشه، با مردم ارتباط برقرار کنه. با موندنش تو

... تا یزن یبهش صدمه م شیکردن یندانخونه، با ز

حبسش  یتونیم یتا ک ؟یمراقبش باش یخوایم یک

 زنهیاخرش م گه؟یده ساله د  گه؟یدو سال د ؟یکن

با وجود  یمستقل بشه... حت دی... اخرش بارونیب

کنه دایاستقالل پ دیبا ش،یماریب . 

 شی... حرفهامیکرده است... مان دایضعفم را پ نقطه

 ی... ولدیایمرد بار ب دیبا می. مانمحض است قتیحق

ترسم برود و  یخواهم. م یخودم م یمن او را برا

صدق  یبرا یبگذارد... مثل پدرش... پاسخ میتنها



دارد. صورت  یهم حق زندگ یکالمش ندارم. مان

رود. شاد  یچشمانم رژه م یجلو یمان یگل انداخته 

رود.  یبه طرف اتاق م میبود... خوشحال بود. پاها

حکومم به اطاعتم ... 

 یرو یکنم. رژ کمرنگ یرا محکم م میروسر گره

زنم. دستم به سمت خط  یترک خورده ام م یلبها

 یگردد. وسوسه شده ام برا یرود و بر م یچشمم م

کنم و درش را باز  ی... باز دست دراز مدنشیکش

، اما نه انقدر که نتوان از خشک شده یکنم. کم یم

 ...ان استفاده کرد

افتد. خط  یدستم به لرزش م نهیدختر درون ا دنید با

دختر با ان خط  نیشود... ا یچشم از دستم رها م

 گرید دیگذشته است. شا یرها هیشب اریچشم پهن بس

پشت  یرنگ گرید دیچشمانش برق ندارد، شا

 هیمان شبچش نینکرده، اما با ا نیرا تزئ شیپلکها

 ...اوست



 کی افتنی یبرا رم،یگ یم نهینگاه از ا هراسان

 ریگ یزیبه چ میروم. پا یم فمیدستمال به طرف ک

شود، اما من تنها به  یم دهیکند و انگشتم کوب یم

و  ریرا ز فیکنم. ک یو دستمال داخلش فکر م فیک

ابمشی یکنم... نم یرو م ... 

شنوم یفاطمه را م یشود، صدا یاتاقم زده م در :  

منتظرت  نیساعته تو ماش هی ؟یرها... اماده ا _

میموند . 

کند یرا باز م در :  

یتو که اماده ا _ . 

 یکنم. کنارم م یرا وارونه م فمیتوجه به او ک یب

ندینش :  

تو؟ یکن یم کاریچ _  

کنم یم دایرا پ دستمال :  

امیچشمامو پاک کنم، بعدش م شیارا _ . 



گرداند یرا به سمت خودش بر م صورتم :  

تو یچقدر ناز شد یوا _ ...  

کشد یم رونیرا از دستم ب دستمال :  

 تیو از م یدست تو صورتت برد هی یبعد عمر _

یاومد رونیبودن ب ... 

کند یرا جمع م فمیک لیوسا :  

ننیروح بب هیهرروز  دیکردن با یمردم چه گناه _ . 

کشد یو م ردیگ یرا م دستم :  

... ادیداداشم در ب ی... االنه که صداایبدو ب _

نگفته یچیتاحاالم به خاطر تو ه . 

حق با فاطمه است...  دیشوم. شا یم شمیارا الیخ یب

کاپشن  یجالباس یعزادار بمانم؟ از رو دیبا یتا ک

کنم و با  یرا به پا م می. کفشهادارمیرا بر م یمان

باز نگه  میشوم. فاطمه در را برا یفاطمه همراه م

دارد یم :  



نیبشتو اول  _ . 

 یکند. باالجبار م یخندان نگاهم م یبا چشمان یمان

و فاطمه دو طرفم ی... وسط... ماننمینش ... 

میگو یم ارام :  

کردم رید دیببخش _ ... 

دهد یپاسخ م یب یب :  

سرت مادر یفدا _  

اورم و  یکند... سر باال م یکنجکاوم م یعل سکوت

گردد یم بمینص نهیا انیاش م رهینگاه خ . 

دوزم... در  یم شیسوخته ها یبه قهوه ارا  چشمم

 مهین یاست... ماننند همان حرفها یینگاهش حرفها

رود... نگاه  یکم کم در هم فرو م شیتمام... اخم ها

زند یو استارت م ردیگ یم نهیاز ا .  

دهم تا  یانگشتانم فشار م انیرا م یمان کاپشن

تنها اخم  یحرصم را پنهان نگه دارم. از مردانگ

را اموخته است ییزورگو کردن و .  



ردیگ یبه سمتم م هایصندل انیکارت را از م یب یب :  

؟یدونیادرسو م نیمادر ا _  

اندازم یو تاالر م ابانیبه نام خ ییگذرا نگاه . 

خارج از شهر است. نگاهم را  یاز باغ تاالرها یکی

دوزم یم ابانیبه خ :  

دونم یحدودش رو م _ ... 

وجودم غرق مخمل صدا و تلفظ حروفش شد.  تمام

کرد...  ریتک تک حروفش لذت را به جودم سراز

 ی... جانش شدم و متشیمالک میبخصوص ان م

پرستد یدانستم که دلم او را م ... 

 بود ریباورناپذ میبرا اوشیکلمه از زبان س نیا دنیشن

دم تا مطمئن ... به سمتش برگشتم.  پلک زنیریاما ش

 یلبخند می. لبخند کنج لبش، ننمیب یشوم خواب نم

اورد. ساکت نگاهش کردم... انقدر شوکه  میلبها یرو

توانستم "جانم" را به زبان  ینم یشده بودم که حت

شدم شیها یاهی. فقط غرق ساورمیب .  



دیکش یقیعم نفس :  

یمن بمون ی...شبو خونه یتونی...میاگه بخوا _ ... 

به پا  یداد... در دلم جشن بزرگ رونیرا ب نفسش

ضربان نبضم کنم؟  لیشد مخالفت با دل یشد. مگر م

زد. او امتحانش را پس  یمغزم هم ساز مخالف نم

از  یکالم گریداده بود... او که ماه ها بود که د

اورد یگذشته اش را به زبان نم اتیهجو .  

کردم زمزمه :  

امیتا جهنمم باهات م یتو بگ _ ... 

برم و کف  یکوتاهم فرو م یموها انیرا م ستمد

 یدهم. گوشم هنوز از صدا یسرم را ماساژ م

ممتد  یکشد، سوت یپر است. مغزم سوت م یقیموس

  .و ازاردهنده

 یکنم و اب سرد به صورتم م یاب را باز م ریش

تا پاک  میشو یرا محکمتر م میپاشم... پشت پلکها

یشود اثر ان خط چشم لعنت ... 



دهم.  یم رونیگردانم و ب یرا در دهانم م اب

توجه از  یزند اما ب یمسواک زخم به چشمانم م

شوم یکنارش رد م ... 

رختخواب  انیکنم و م یبرق را خاموش م دیکل

خزمیم .  

 ی. ارام نفس مگردانمیبر م یرا به سمت مان سرم

رود تا نوازشش  یش مکشد... دستم به سمت صورت

زند یراه خشکش م ی انهیکنم اما م ... 

پدرش. دستم  هیاوست... شب هیشب تینها یب امشب

گردانم.  یبر م یگردد. رو از مان یمشت شده بر م

. تا انزجارم نمیچرخم تا صورتش را نب یبه پهلو م

 رشتینگردد. با وسواس خودم ب شترینسبت به پسرم ب

کشم، تا  یسرم م یرورا  میکشم. پتو یکنار م

را نشنوم شینفسها یصدا ... 

تر از  یمزاحم باز هم حمله کرده اند... قو افکار

 ری... انقدر قدرت دارند که تمام ذهنم را تسخشهیهم

از تکرار خاطراتم... مقابلشان تاب  رمیکنند... ناگز



مقاومت ندارم... هر روز، هر ماه و هرسال 

دتر به افکارم هجوم زو نباریکنم... اما ا یتکرارش م

 ...اورده اند

 یبروند... اما نم رونیکوبم تا ب یبه بالش م سر

 یرا به رخم م میمانند و حماقت ها یروند... م

 ...کشند

**** 

 گریباالتر رفت. انقدر باال که د شانیدعوا یصدا

 یسوخته را رو مین گاریشد. س یگم نم کیموز انیم

شکستن  یداص دنیخاموش کردم... با شن یدست شیپ

مجبور شدم از خلوتگاهم خارج شوم یئیش .  

اشکار گفت یبا حرص مامان :  

دمتونیخودم د ؟یکن یچرا حاشا م _ ... 

ردیگ یانگشتش را به سمت چشمانش م دو :  

.... خوش و خرم با اون دمتونیبا جفت چشمام د _

تو خونه یرفت یم تهیعفر ... 



 

بالخره سر ... رید یلیشد. اما خ داریمادرم ب بالخره

اورد و به پدرم مشکوک شد  رونیب شیها یاز مهمان

که کار از کار گذشته بود یاما زمان .  

بود.  ستادهیدر چشمان پر اشک مادرم ا رهیخ پدرم

ارام نگه داشتن مادرم  یبرا یکرد. تالش یانکار نم

کرد... فقط چشم به چشمان اشکبار مادرم  ینم

 ...دوخته بود

که  ی... انگار دوباره صحنه اتازه کرد ینفس مادرم

 شیبود مقابل چشمش جان گرفت که صدا دهید

  :دوباره بلند شد

. فکر یکردم شرکت یمن احمقو بگو که فکر م _

یکن یکار م روقتیکردم به خاطر ما تا د یم ... 

اش پر درد بود و لرزان خنده :  

نگو اقا شلوارش دوتا شده... نگو اقا شبا تا  _

بوده شیگدنبال هرز روقتید .  



که پدرم داد، گم  یکیفحش رک انیم شیحرفها ادامه

بودم و به انها نگاه  ستادهیپله ها ا یشد. ناباور رو

 میها یداشتم... با تمام سبکسر میکردم. در دل ب یم

خواستم یباز هم انها را در کنار هم م ...  

امدیکوتاه ن مادرم : 

 هوا یاگه پ ؟یکن یصداتو برا من بلند م ه؟یچ _

پس یهوست نرفت ... 

کنار سالن را  متیگلدان گرانق تیبا عصبان پدرم

نشانه  ایبرداشت و به طرف مادرم پرت کرد... 

مادر زود عکس العمل نشان  ایخوب نبود  شیریگ

 نیزم یاز مادرم رو یکم یداد که گلدان با فاصله 

 ...افتاد و صدتکه شد

علم  مادرم قد ی نهیبه س نهیقدم جلو گذاشت و س پدرم

  :کرد

نفر  هیحاال که  ؟یاومده شوهر دار ادتیحاال  _

؟یدید تیرو تو زندگ گهید   



دیشده غر دیکل یدندان ها انیم :  

 ؟یکرد یم یتا حاال چه غلط ؟یتا حاال کجا بود _

مرد  یدیبار پرس هی ؟یبار به دل من راه اومد هی

ه؟یدردت چ   

زد یپوزخند :  

روز ازت دور  روز به یدیو ند ینه... کور بود _

ناه پ هیبه بق دیگفتن حرف دلم با یکه برا یدی. ندشمیم

  ...ببرم

. دلم همراه با اشک دیقطره اشک مادرم چک نیاول

 یکس حق نداشت به مادرم ب چی. هختیدلم فرو ر

که حرفش حق بود اما  یپدر یکند... حت یاحترام

 یدلشکستگ یاز رو دی... فقط من باستیعملش ناشا

 یگرفتم... ان هم برا یم ریرا به باد تحق مادرم میها

بخورد. اما شکستن مادرم را  یتکان دیشا نکهیا

 دهیبر هیگر انی. مدمیرا د شیشانه ها دنی... لرزدمید

گفت دهیبر : 



... بهونه هات یریگ یم یلیاسرائ یبن رادیا _

شهینم انتیخ لیدل چکدمیه ... 

ا بود ر دهیبه انگشت مادرم چسب شهیکه هم یا حلق

دیبه صورت پدرم کوب :  

به هم  یکه ساخت یزندگ نیحالم از تو و ا _

مونم ینم نجایلحظه هم ا هی... خورهیم  

را مقابل پدرم گرفت انگشتش :  

_  کهیاو زن ایمن...  ایخودت انتخاب کن... 

تهیعفر ... 

رفت... دخالت کردم ی... اگر مستادیا قلبم :  

 ...مامان _

 نیبه اتاقش رفته بود. اولپاسخ ماند. مادرم  یب کالمم

. مستاصل رو به دیگونه ام غلط یاشکم رو یقطره 

  :پدرم کردم

_ بخشه ی... مامان زود ماریبابا برو از دلش درب ... 



مبل نشست..   یهول داد و رو یمرا به کنار پدرم

زخم شدن دستم با  دیرا... ند نیزم یافتادنم رو دیند

که از دستم  ینخو دیگلدان را... ند یها شهیخورده ش

 دی... نفهمختیکه فرور یاشک دیشد... ند ریسراز

ام را نهیبغض و ک ... 

 نکهیتوجه به ا یتوجه به خون دستم. ب یشدم. ب بلند

دقت نسبت  ی. بدارمیکدام مانتو را بر م یاز جالباس

سرم انداختم از ان من است  یکه رو یشال نکهیبه ا

زدم نرویشده ب نینفر یمادرم از ان خانه  ای . 

. برگشتم و به عمارت نگاه کردم. ستادمیا اطیح انیم

دعوا با  نیکنم. ا شانیگونه رها نیتوانستم هم ینم

 ییجدا یداد... بو ینفرت م یفرق داشت... بو هیبق

به  دیماه مثل ب بهشتیارد انی. مدی... تنم لرزدادیم

 نیاز عاقبت ا ای. سردم شده بود؟ دمیزلر یخودم م

دم؟یترس یجنگ تن به تن م  

 ی دهینشستم، به درخت سربه فلک کش نیزم یرو

توانست  یم نیرام دیزدم. شا هیپشت سرم تک



در دلم  یدیام ی. کورسوژنیعمو ب ایمانعشان شود 

 یشرمم م یروشن شد. بعد از ان مراسم خواستگار

 یساعت یان هم وقتحرف بزنم...  ژنیامد با عمو ب

شب گذشته. حتما خواب بودند مهیاز ن .  

بوق...  کیرا گرفتم.  نیرام یشماره  یمعطل بدون

دو بوق... سه بوق... بوق ها نواخته شد و باالخره با 

گرفته جواب داد ییصدا :  

ه؟یچ _  

دمیرا باال کش مینیب :  

 .بابا و مامان دعواشون شده  _

دیکش ادیسرم فر بر :  

اون دوتا  ؟ینوبگیکه ا یکرد داریز خواب بمنو ا _

پرند یمثل سگ و گربه به هم م شهیهم . 

دمیگز لب :  

_ بار فرق داره... حرفشون طالقه نیا . 



دیپوزخندش به گوشم رس یصدا :  

میشیراحت م یسگ یزندگ نیبهتر... از ا _ . 

مرگ را داشت.  یحکم سمفون میبرا یازاد گوش بوق

که  ییشد. خونها لیتبد اسیبه  میتمام دلخوش ن؟یهم

بود حالم را دگرگون کرد. سوزش  ختهیر میپا یجلو

که در قلبم  یاز سوزش شتریبود اما نه ب ادیدستم ز

مادرم که چمدون به دست  دنیکردم. با د یاحساس م

. دمیبه سمتش دو و دمیاز خانه خارج شد از جا پر

را از قلم  ششیتنها ارا ،یورسم کیش شهیمثل هم

خواستم تالش کنم؟ من  یکه م یود. من براانداخته ب

خواستم سرپا نگه دارم؟  یرا م یچه کس یزندگ

پدرم  یا غهیزن ص یرا برا دانیکه م یمادر یزندگ

کرده بود؟ یخال  

شد... از کنارم  نی. سوار ماشدمیرا عقب کش خودم

و  دیهم د دی... شادی. دستم را نددیگذشت و مرا ند

 تیاهم یکس یبرانخواست بماند. حال و روزم 



 یتلخند میبه تمام تالشها م،یداشت؟به تمام باورها

 .زدم

پدرش برود. تمام  یبه خانه  خواستیمادرم م 

پدرش  یرا با ارامش برا شیادهایبغض و فر

... اما من چه؟دیبگو  

باشد؟ دل ماتم  میاشکها داریرا داشتم که خر یکس

 یخواست... اما نبود. نه پدر یهمدم م کیزده ام  

 میمانده بود که دلگرم یبود که اراممم کند. نه مادر

کرد ینم یبرادرم هم بود و نبودم فرق یدهد. برا .  

را که نوازشم دهدو  یخواستم... کس یصحبت م هم

"تو غصه نخور من هستم دیبگو " 

شد...  یسنگ صبورم م شهیمثل هم اریشهر دیشا

به نام  دهیرد کردم اما نرس کیبه  کیشماره ها را 

مکث کردم. دلم گرم شد به  اوشیس یرو اریشهر

 شیب رایکه اخ ییوجودش... قلبم به تپش افتاد... او

 یشده بود. در حضورش ارام بودم و ب زیاز حد عز

قرارتر یقرار... در نبودش ب  ... 



داد. چشم بستم  یبه من م ینامش هم حال خوب لمس

بم و خوش اهنگش شدم. با  یصدا دنیو منتظر شن

بوق برداشت نیاول :  

 جانم_

. لب زدمدیبه دلم چسب جانمش :  

دنبالم؟ یایم ایس _   

نگران شد شیصدا :  

لرزه عروسکم؟ یچرا صدات م _   

کالمش شد یخشم چاشن یکم :  

تو؟ ییوقت شب کجا نیا _  

رتشیغ یضعف رفت برا دلم : 

 یایخونمون م ی... جلوستیحالم خوب ن چیه ایس _

 دنبالم؟

دیکالفه پرس اوشیس :  



زارو  نقدریافتاده که ا یوقت شب چه اتفاق نیا _

؟یشونیپر  

به خاطر  میدر سکوت بود. اشفتگ هیگر جوابش

 دهیبود. به خاطر پاره شدن همان طناب پوس مییتنها

داشت.  ینگه م گریکدیکه  پدر و مادرم را کنار  یا

 یکردم. بو یم هیام خودم گرناتم یها یبه بدبخت

را استشمام کردم اما ارام نشدم.  اوشیعطر س

 لبمحضورش در کنارم دلگرمم کرده بود، قوت ق

کم بود یزی... اما چدیرا نظم بخش میشد... نفسها ... 

نوازش الزم را داشت...  شیداشت... صدا محبت

کم  یزیمغرورش نرمش داشت... اما چ شهینگاه هم

 ...بود

با دستمال گرفتم را گرفتم و سرم را دوباره  مینیب  

چسباندم. چشمانم را که بستم،  یصندل یبه پشت

بهت زده گفت اوشیس :  

شده رها؟ یدستت چ _  

دستم قفل شد ی دهیخشک یبه خونها نگاهم :  



دهیبر شهیبا ش _ . 

انگشتانش گرفت... از درد صورتم  انیرا م دستم

کرد کیجمع شد. دستم را به لبش نزد :  

دکتر؟ میتو... فشارت افتاده...  بر یچقدر سرد _   

 یباال انداختم و اشکم را پاک کردم. دلم مرگ م سر

جواب قانع کننده  ینگاهم کرد و وقت یخواست. کم

 تیهدا ابانیرا با حرص به کنار خ نیماش  د،ینشن یا

  :کرد

_ نصف جون شدم تا خودمو به  ؟یدیچرا جوابمو نم

 .خونتون رسوندم

دیبه گردنش کش یدست  :  

 امیتا ب ی... چرا زنگ زدیدونیاگه منو محرم نم _

شت؟یپ   

گفت... مگر  یرا قلبم م نیتر از همه بود. ا محرم

بتپد؟ مگر  شیبرا نگونهیشد محرم نباشد و قلبم ا یم



محرم نباشد و من او را کنارم بخواهم؟  شدیم

دلم را یشدت گرفت... باز کردم سفره  میاشکها : 

رنیطالق بگ خوانیو بابام ممامان  _ ... 

 ری. نور چشمانش را نتوانستم تفسدیدرخش چشمانش

دیپرس یشد و با کنجکاو کتریکه نزد یکنم زمان :  

مامان و بابات عاش یگفت یتو که م _ ... 

زدم ادیفر نهیبر اعصابم مسلط شوم و پر ک نتوانستم :  

همه فکر کنن  خواستیدروغ گفتم... دلم م _

ه؟یادمم... دروغ گفتم... حرف نیخوشبخت تر  

بود  دهیکه عقب کش یی. دلم تا جادیعقب کش اوشیس

رفت. دستش را باال گرفت شیپ :  

ادیم شی... اروم باش... برا همه پزمیباشه عز _ ... 

تر گفتم یعصب :  

ادینم شینه... برا همه پ _ ...  

گفت یا انهیدر هم فرو رفت. با لحن دلجو شیاخمها :  



 یراه قانون یحق با توئه... اما کل گلم... یاوک _

از طالق هست یریشگیپ یبرا ... 

تازه کرد و نفسم ارام گرفت ینفس : 

از  یلیخ دیسف شیر هی یونیپادرم ایبا مشاوره...  _

فتادهیطالقا اتفاق ن ... 

انداختم. سخت بود شکستن حرمت پدر.  ریبه ز سر

. لب زدمدیصورتم غلت یاشک رو یقطره ا :  

که بابا زن دومشو طالق  ینه تا وقت ...شهینم _

 ...نداده

از سخنم...  دی. گفتم و تنم لرزدیدر دهانش خشک کالم

 دیکمرم چسب یدانم اما دستش رو یرا نم دیند ای دید

اش  نهیو مرا به خودش چسباند... سرم را به س

کمرم  یکردم. دستش نوازش وار رو هیفشردم و گر

قلبش، دل  یازد... صد ینم یگشت... اما حرف یم

 یشدن قفسه  نییپاپرتالطمم را ارام کرد... باال و 

شد...  میتنظ میکردم و نفس ها یاش را حس م نهیس



 خی...یان حجم دوست داشتن انیتماما غرق شدم م

وجودش اب شد یتنم از گرما یها ... 

که خاموش گشت،  میکه گرفتم... هق هق ها ارام

انداخت انمانیاندک م یفاصله ا :  

شهیکه کارت حل نم هیسلم... با گرع _ ...  

را با پشت دست پاک کرد، صورتم از شدت  میاشکها

  :گرما سوخت

رسونمت خونه و یم _  ... 

دمیحرفش پر انیرا کنار زدم و م دستش :  

_ رمیخونه نم . 

تکان داد یسر :  

... کنهیاز خونه ارومت م یباشه... اگه دور _

لتیفام ایاشنا  یامشبو برو خونه  ... 

 یپدربزرگ ای ژنیباال دادم... کدام اشنا؟ عمو ب سر

لحظه  کی یبرا یکه مادرم به او پناه برده بود؟ حت

توانستم مادر خودخواهم را تحمل کنم. اشنا  یهم نم



اتفاق،  کیحادثه،  کیکه منتظر  ییهمانها ل؟یو فام

بردم؟ یبودند؟ به کجا پناه م ییبدگو یبرا  

 رهیبه چشمانم خ صورتم گشت و باز یرو چشمانش

  :ماند

... کنهیاز خونه ارومت م یباشه... اگه دور _

لتیفام ایاشنا  یامشبو برو خونه  ... 

 یپدربزرگ ای ژنیباال دادم... کدام اشنا؟ عمو ب سر

لحظه  کی یبرا یکه مادرم به او پناه برده بود؟ حت

توانستم مادر خودخواهم را تحمل کنم. اشنا  یهم نم

اتفاق،  کیحادثه،  کیکه منتظر  ییاهمانه ل؟یو فام

بردم؟ یبودند؟ به کجا پناه م ییبدگو یبرا  

فرمان ضرب گرفت... در سکوت  یانگشتانش رو با

کرد یبه روبه رو نگاه م :  

... میگشت بزن ابونایخ یتو میتونیتا صبح که نم _

هتل ببرمت؟ یخوایم  

کردم. با تمسخر گفتم نگاهش :  



؟ینیب یهمراه من م یفیتو ک _   

را به نگاهم دوخت کشیتار چشمان : 

ایلحظه برو شناسنامتو بردار و ب هی _ ... 

. مخالفت کردمشنهادشیجمع شد از پ صورتم :  

لحظه  هیحاضرم تا صبح گوشه پارک کز کنم اما  _

نذارم یلعنت یهم  پامو تو اون خونه  .. 

و انگشتان ضرب گرفته.  اوشیهم سکوت س باز

داد رونیخسته ب ینفس :  

 رهاجانم _

اغشته کرد.  نینشست. پنبه را به بتاد میپا نیپائ

در همش مانعم شد تا مخالفت کنم. دست  یاخمها

اغشته به  یدست گرفت. پنبه  انیرا ارام م فمیظر

دستم گذاشت، از  شدت سوزش  یرا که رو نیبتاد

رام به لب اوردما یو اخ دمیدست عقب کش ... 



. نگاهش از دیکش شیدوباره دستم را پ متیمال با

کرد...  یم زشیشد و با دقت تم یزخمم جدا نم

شدم شیغرق تماشا . 

چشمانش را پوشانده بود.  یاهیبلندش س یها مژه

باشد و دلم او را  نخواهد؟ شدیمگر م   

باخت...  یرنگ م اوشیدر جوار س میباورها تمام

گرفت.  یو در نبودش ماتم م دیتپ یم قلبم با بودنش

گرفتم و گرفتارش  یبه باد تمسخر م شهیعشق را هم

 .شدم

و  چیاش ماندم، انقدر خطوط صورتش، پ رهیخ انقدر

ذهنم را به خود مشغول  شیشانیپ یرو یتاب موها

دمینفهم یزیاز سوزش دستم چ گریکرد که د ... 

 یچسب پانسمان دستم را ثابت کرد. چه کس با

پسر پناه ببرم؟ از  کیکرد من رها به  یش را مفکر

 یشب را در خانه  دیضعف  مادرم با ایپدرم  یجفا

گذراندم یاشنا م ی بهیغر کی ...  

 



بغضم شکست  د،یپانسمان دستم چسب یکه رو لبانش

و  دی... پدرم مرا مزاحم ددیگونه ام غلت یو اشکم رو

دلم  و زخم بر دیهول داد... زخم دستم را ند یبه سمت

و  دیهم د دیو رفت... شا دیگذاشت... مادرم مرا ند

 بهیپسر غر کیگذاشتند و  میتنها میرفت..هم خونها

شد میمرهم زخمها ... 

روبه رو  سمیسر باال اورد و با صورت خ اوشیس

  :شد. لب زد

 ...رها _

شدت  میشد به اشکها یجار اوشیکه بر زبان س نامم

دستش به شانه مبل رساند و  ی. خودش را رودیبخش

دیچیام پ :  

 یچیتو... هنوز ه یشد فیضع نقدریرها چرا ا _

ستیمشخص ن ... 

را به شانه اش چسباند سرم :  



 دی... تو بادهیبه اخر نرس ایکه دن رنیطالقم بگ _

یبکن تویزندگ ... 

ازاد کرد میموها انیرا م نفسش :  

و محکمو دوست دارم نه یقو یمن رها _ ..  

... نفسم قطع دیخشک میاشکها. دیسوت کش میگوشها

را  میزدم... لبها یاگر من رها دلش را م یشد... وا

فاصله گرفتم اوشیهم فشردم و از س یبه رو ...  

... ان همه بیعج ی... درخششدیدرخش یم چشمانش

به  یبودم. لبخند دهیند یچشم چیه انینورباران م

زد میرو :  

یاستراحت کن کمیخوشگل خانوم... بهتره  _ .  

چسباند میشانیبه پ بل :  

میریگ یم یمیتصم هی یبا هم فکر فردا . 

ام را  هیفشرد و بلند شد. تک یسالمم را ذره ا دست

 :به مبل دادم



تونم بخوابم؟ یاوضاع اشفته... چطور م نیتو ا _   

پشت کانتر اشپزخانه گفت از :  

برات؟ ارمیقرص مسکن ب _  

دستانم گرفتم نیرا ب سرم :  

کنه ... نه داغ  یردردمو خوب منه مسکن فقط س _

بود که ارومم کنه یزیچ هیدلمو... کاش  ... 

دانست  یرا بستم و منتظرش ماندم... نم چشمانم

خودش مسکن روح و روانم شده است... مبل که 

رفت چشم باز کردم نیپائ .  

در هم فرورفت میقرص ژلوفن اخمها دنید با :  

خوامیگفتم که مسکن نم _ ... 

فشار داد میلبها یاب در اورد و رورا از خش قرص : 

کنهیبخور... ارومت م _ ... 

را  میگذاشتم. لبها یخوابیب یچشمانش را پا یقرمز

از هم جدا کردم. قرص را با دست خودش در دهانم 



را از دستش گرفتم و قرص را فرو  وانیگذاشت. ل

 یم سمیخ یچشمان و لبها نیدادم... نگاهش ب

عقب رفت. چشمانش را و  دیکش یقیگشت... نفس عم

کش  هک یی... نفسهادیکش قیعم یبست و باز هم نفس

 ...دار و گرم بودند

کرد وارید یبه ساعت رو یا اشاره :  

یبخواب کمیصبحه... بهتره  کینزد _ ... 

را گرفت و وادارم کرد تا بلند شوم. دستش  دستم

 تمیدو کتفم قرار گرفت و به سمت اتاق هدا انیم

زد هیرد و به چهارچوب تککرد. در را باز ک :  

صدام کن یداشت ی... کارمیمن تو اتاق بغل _ ... 

... دمیرا چسب شیاش را از در گرفت... بازو هیتک

دادم حداقل  یم حیبگذارد. ترج میاو هم تنها دمیترس

نفس بکشم اوشیعطر س انیتا قبل خفتنم در م :  

؟یبمون شمیتا خوابم ببره پ شهیم _   

گوشم فرستادرا به پشت  میموها :  



 ..حتما _

و چشم  دمیپتو خز انیکرد. م میتخت همراه تا

رفت و کنارم نشست... دستش  نیبستم... تخت پائ

پرداخت. در خلسه فرو  ییبه هنرنما میموها انیم

 انیم اوشیرفتم... ساکت ماندم و به حرکت دست س

چشم  ستادیفکر کردم... دستش که از حرکت ا میموها

 یزبان یب. با زبان دمیرا کنار کشباز کردم. خودم 

جا باز کردم شیبرا :  

کنارم بمون شتریب _ ... 

 رونیگردنم ب انیو نفسش را م دیدراز کش کنارم

 نباریگرفت... اما ا یرا به باز میداد... بازهم موها

بود که با هر دم  کیتنش مماس بدنم بود. انقدر نزد

ز شد... دستش با یاتش م کپارچهیو بازدمش  تنم 

. حال خرابش را درک ستادیهم از حرکت ا

دانستم.  یخودم را هم م ی... همانگونه اشفتگکردمیم

  :لب زدم

ومدمین رونیهنوزم از فکرشون ب _ ... 



دیرا بوس میموها یرو :  

ارومت کنم؟ یخوایم _   

سمتش برگشتم به  :  

؟یتونیم _   

کرد یصورتم را خال یرا رو نفسش :  

یاگه بخوا _ . 

گشت. با هر چشم بستنم  ینوز صداها مسرم ه انیم

 یبست. فقط ارامش م یپدرم نقش م یچهره 

 .خواستم

را سوزاند میدستش اتش شد و بال پروانه ها  .  

و دستش به دور تنم...  دیچیدور گردنش پ دستم

شد یکی مانینفسها ... 

ختهیام گریکدیبرداشته شد و بدنها به  حجابها ... 

یباور ندار فقط ... 



نشست و انقدر توان نداشتم پسش  میپهلو یرو دستش

  :بزنم

... من فقط کمکت کردم به ارزوهات زمیعز _

یبرس ... 

صورتم  یتر اورد و نفسش را رو کیرا نزد سرش

  :پخش کرد

یهرزه ها خوش اومد یایبه دن _ ... 

ست. دستم هزار تکه شد... سد اشکانم در هم شک قلبم

اش نشست و او را به عقب هول دادم...  نهیس یرو

حرکت را نداشت و چند قدم به عقب  نیانتظار ا

 :رفت

کنم یم تیازت شکا یاشغال عوض _ ... 

 نیزم یعقب هولم داد... انقدر محکم که رو به

دیکوب میافتادم. با لگد به پهلو : 

 یچطور لذت م ادینم ادتیرو  شبیخفه شو ... د _

؟یبرد   



تخت پرت کرد یرا گرفت و مرا رو میبازو :  

من ینفسها سیتو ف سیتخت... ف نیهم یرو _  ... 

خودش اشاره کرد به :  

عاشق چشم و ابروت بودم؟ نه...   یفکر کرد _

از  شتری... غرورت بیبهم پا بد دیچندماه طول کش

... اما اخرش با یبود هیبود... سرسخت تر از بق هیبق

طعمتو بچشم خواستمیقط م. فیخودت اومد یپا ... 

را به هم چسباند انگشتانش :  

زد ی... ملس... دلو نمیعال _ ... 

. به دمیتخت عقب کش یخم شد. خودم را رو میرو

لباس چنگ زد ی قهی :  

نشدم ریتنت س یهنوزم از بو _ ... 

کرد حمله ...  

شکست قلبم ... 

شکست غرورم ... 



کمرم چنگ زد به ... 

مرد دلم ... 

مرد روحم ... 

مردم خودم ... 

زدم... ضجه زدم ادیزدم... فر غیج ...  

دینرس ادمیبه فر یکس اما ... 

جان دادم شیدست و پا ریز بارها ... 

دلم  ریکه ز یدیبه پهلو شوم اما با درد شد خواستم

ناشناخته  یرا باز کردم. فضا میناگهان چشمها د،یچیپ

اتاق مرا به شب قبل برد ی .  

 ریز اوشیس ی... به نجواهااوشیدرخواستم از س به

که اتاق را پر کرده  یینفسها یگوشم... به صدا

شد یکیکه با هم  ییبود... به بدنها ... 

 یی... هشدارهایاپیپ یمغزم هشدار داد... هشدارها 

کرده  یکه ترس را بر من غالب کرد. من چه غلط

  بودم؟



بر ادامه  یگواه سمیخ یشدم... موها زیخ میدرد ن با

که در حضور  ییبه هورمونها یهشدارها بود. وا ی

رفتم؟ شیجابه جا شده بود... من تا کجا پ اوشیس   

کنار تخت،  سرم به دوران افتاد.  یملحفه  دنید با

دخترانه ام را با چه عوض  یی... تمام دارادمیلب گز

  کردم؟

چهارخانه  راهنیندم... پرسا خی کیرا به سرام میپا

را داشت...  اوشیکه به تنم بود و عطر س یا

رفت یاهیچشمانم س ... 

را  رهیناموزون به طرف در رفتم. دستگ ییقدمها با

... باز نشد... دوباره و چندباره امتحان دمیکش نیپائ

بود ریتاث یکردم و باز هم ب . 

 یرو دهی... به دست خشکدیچرخ یدور سرم م اتاق

... محکم و دمیو محکم به در کوب دمین بخشدر توا

 ...محکم تر



که در قفل  یدیو کل دمیرا شن ییگامها یصدا

 انیم اوشی... در با شدت باز شد و قامت سدیچرخ

گشت داریچهارچوب پد :  

؟یصداتو رو سرت انداخت هیچ _  

چشمانش گرما و نرمش  گریبود؟ چرا د اوشیس نیا

خشن و  شیا. صدکیبودند و تار کینداشت؟ تار

نشان از چه بود؟ من  شیبود..  اخمها یعصب

را از دست داده بودم و او طلبکار بود؟ میدخترانه ها   

کردم دایگم کرده ام را پ یصدا :  

اوش؟یس میکرد کاریچ شبیما د _   

ارام بود که شک داشتم به گوشش برسد، اما  انقدر

لبش نشست. با  یکه رو یو جوابم شد پوزخند دیشن

تخت اشاره کردسر به  :  

ست؟یمشخص ن _   

هم اصرار داشتم باور نکنم که زن شده ام...  هنوز

داشتم...  اوشیهنوز هم اصرار بر خوب بودن س



 شبیسردش را... د یهنوز قلبم باور نداشت چهره 

... گفت دوستم دارد..  شینجواها انیگفت... م

  نگفت؟

ن دوباره به عقب نگاه کردم... به ا رانیو ح سرگشته

یتخت لعنت :  

_ خواستمینبود... من فقط م نیقرار ما ا اوشیس ... 

... از نگاه دمیاش گوشم را پر کرد... ترس قهقهه

دمیترس شیوحش :  

  کدوم قرار؟ _

 کیرا به  انمانیم یبه داخل گذاشت. فاصله  یقدم

صورتم خم کرد یگام رساند. سرش را رو :  

ادینم ادمی یزیمن که چ م؟یداشت یما قرار _ ... 

فراموشم شد. از وقاحتش زبانم بند امد.  دنیکش نفس

برهنه ام تنم را منجمد کرد.  یپا ینگاه هرزش رو

باشد اوشیمرد همان س نیشد ا یباورم نم ... 

عقب گذاشتم یقدم :  



یتو... تو... حق نداشت _ .... 

را چنگ زد و  میدستش موها یناتمام ماند وقت حرفم

دیبه عقب کش : 

من چند ماهه ازگار، معطل ناز حق؟ کدوم حق؟  _

 یگی... حاال م یایخودت ب یو عشوت شدم تا با پا

  حق نداشتم بهت دست بزنم؟

سوخت... اما امان از دل  یم میموها ی شهیر

 .نازکم... ترک برداشت... اما باز هم باور نکرد

ممکن بود...  ریکرد... غ یم یشک شوخ یب 

ت متفاوت هستم. خودش گف شیخودش گفت برا

دنمیسزاوار پرست ... 

دمیشن میگفت و من با گوشها او ... 

 ...او گفت و دلم را با خودش همراه کرد 

دیتپ شیگفت و قلبم برا او ... 

دیرا گرفت و مرا جلو کش میبازو :  



 یشب بودم... چند ماه به ارزو نیچندماه منتظر ا _

صبح کردم... چندماه با فکر به عطر تنت  یشب نیچن

 ...خودمو

 یشد. لبانم م دهیصورتش کوب یمحکم رو مدست

... عقب عقب رفتمشتری... تنم بدیلرز :  

یگی... دروغ میگیدروغ... م _ ... 

بر دهانم داد... لبم  دنیرا با کوب یلیس جواب

شد... از قلبم خون  یخون جار مینیسوخت... از ب

دیچک ... 

شده گفت دیکل یدندانها انیم از : 

_ ؟یخواست ینم نویمگه خودت هم  

صورتم نشست، حالت تهوع گرفتم یکه رو نفسش ...  

را برانداز کرد... در خود جمع  مینگاهش سر تا پا با

کفتار اعتماد کردم؟ نیبه ا شبیشدم... من د   

باز لباس برگشت ی قهی یرو نگاهش :  



مگه خودت  ؟یزد یمگه خودت دم از فرهنگ نم _

 کنه؟ مگه یمرد خستت م هیبا  یکه زندگ یگفت ینم

؟یخواست یتنوع نم   

را  قهیمردم...  د،یچسب راهنیپ ی قهیکه به  دستش

  :مرتب کرد

... یمن فقط راهو برات هموار کردم... االن ازاد _

یرو بچش یکه طعم هر مرد یازاد ... 

که  یشوک ای... از اشک چشمانم دید یتار م چشمانم

 یدانستم... فقط تار م یبه من وارد شده بود را نم

دمشید ...  

... من شب را با دمید یدو سر م ییاژدها هیرا شب او

کرده بود؟  ریرا چگونه تفس میاو صبح کردم؟ حرفها

اشتباه برداشت کرده بود... من فقط از پرسش و 

بودم زاریمردان ب یطوالن یپاسخ ها ...  

شانه  یخواستم... دستش رو یعمل م یتنها ازاد من

  :ام نشست



 نوی... مگه همیذت ببرل تیاز زندگ یتونیحاال م _

دغدغه و ازاد یب یزندگ هی ؟یخواست ینم ... 

را باال بردم میرا با انزجار کنار زدم. صدا دستش : 

خواستم ینم یبند و بار یمن ب _ ... 

شکست شیقلبم مقابل پا دیو ند دیهم خند باز : 

 یجلف و زننده... اون تاتو یجالبه... اون لباسها _

لخت و باز... اون  یراهنهایبدنت... اون پ یرو

 یطرز نگاه و رفتار... رفت و امدت با پسرها

... دنهاتیرفتنت و رقص یو مهمون یمختلف... پارت

یخواستیم نویبود؟ تو هم یچ ینشونه  ... 

کردم. بورس  نشیرا ژل زد و از ته دل نفر شیموها

مرگ  یارزو شیرد و برافرو ب شیموها انیرا م

 .کردم

نگاه سردش را به من دوخت و به خود  نهیا از

مرگ بود یسمفون میبرا شی. صدادمیلرز :  



وقته منتظر من هستن... فقط به  یلیخونواده ام خ _

 ...خاطر تو رفتنمو به عقب انداختم

 میگرفته بود... گلو ادمیز یها غیبه خاطر ج میصدا

اشتم که باز هم مجادله ند ییسوخت... صدا یهنوز م

 یا میبگو خواستیبه راه اندازم... دلم م یلفظ ی

ادیز یلی... خدمیترس ی... اما میمرد یکاش م ... 

اول را که به سمتم برداشت، در خودم جمع  قدم

 رقابلیبود و غ یشدم... ترسناک بود... وحش

 ...کنترل

 یتن کبودم م دنیگرگ صفت که فقط به در یمرد

دیشیاند ... 

 یباال نم گریتر امد. نفسم د کیو نزد دیرا د رسمت

 .امد. مقابل من زانو به بغل گرفته، نشست

... یاپیپ ییها غی... جدمیکش غیامد ج شیکه پ دستش

انگشتانش فشرد... انقدر محکم که  انیچانه ام را م

دمیچیزدن فراموشم شد و از درد به خود پ غیج :  



 یدت نکردبعد از دو روز عا ؟یکن یچرا رم م _

  هنوز؟

پرنفرتم را به او دوختم... هنوز با هر  نگاه

. مگر ادم دمید یچشمانم م یتجاوزش، مرگ را جلو

 یکند؟ هنوز حفره  یعادت م شیبه مرگ باورها

 نیاز ا ری... مردن غدیکش یم ریقلبم ت انیم یخال

کند؟ دو رو باشد و  انتیتپش قلبت، خ لیاست که دل

ازارد؟یتو را ب  

شت شستش لب کبودم را نوازش کردانگ با : 

تالش کردم تا اعتمادتو  یلی... خیتو متفاوت بود _

ارمیبه دست ب ... 

تماس دستش با پوستم منزجر شدم... سکوت  از

ادامه داد د،یپرحرفم را که د :  

سخت  یلی. خیبود یسخت بود... تو دختر زرنگ _

 شتریکنم... مجبور شدم ب یبود که بتونم نقش باز

مجبور شدم  لمیوقت بذارم... برخالف مبرات 

بذارم ارتیدر اخت یادیاطالعات ز . 



 

 یچهره اش را منفورتر کرد... چطور برا لبخند

دادم یلبخند جان م نیا دنید :  

دیارز یسخت بود... اما به اخرش م _ ... 

  

 شتری... من هر روز بدیکش یدر وجودم شعله م خشم

 ینقشه شدم و هر روز به  یم شیدایاز قبل ش

تر کینزد فشیکث ... 

 ی... با ضربه دمیدهانم را بر صورتش پاش اب

دیگوشم سوت کش د،یگونه ام کوب یکه رو یمحکم ... 

شد زشیچنگ او میهم موها باز : 

نگهت  نجایا نقدریبرم... وگرنه ا دیکه با فیح _

یتا رام بش داشتمیم ... 

برهنه ام به  مهیبدن ن یهرزه اش دوباره رو نگاه

... دلم به شور افتاد...اگر دیدر امد... تنم لرزگردش 

  باز هم شکنجه گرم شود؟



... نفسم حبس شده ام، رها شد... اما دور برخاست

و نگاهم کرد... از باال به  ستادینشد... همانجا ا

... در چشمانش دشیبه ص ادی... مثل نگاه صنیپائ

دمید یرا م میچارگیشده به خاطر ب داریغرور پد ... 

 گریکه د یی... موهادیکش میموها یرا رو دستش

مرتب نبود گریپرپشت و براق نبودند... د : 

 نیخاک بره... ا ریبدن بدون استفاده ز نیا فهیح _

لذت  تیعذاب وجدان مزخرفتو کنار بذار و از زندگ

 ...ببر

بلند از اتاق خارج شد. من را دوباره در  ییگامها با

زانو  یسر به رو شده تنها گذاشت... نیان اتاق نفر

 یاشک گریگذاشتم و به خود ساده ام لعنت فرستادم. د

حجم  ریرا ز می... اشکهازمینمانده بود که بر میبرا

 ینفس ها انیرا در م میادهایبودم... فر ختهیتن او ر

را با هر  میبودم... التماسها دهیهوس الودش کش

.. کر بود و دیتماس لبش کرده بودم... اما او نشن

دینشن ... 



عذابم بود. سر  یشدن در نشان از امدن ملکه  باز

سرنگ درون دستش از جا  دنیباال اوردم و با د

کرد.  ریاس شیبازوها انی. سد راهم شد و مرا مدمیپر

بود اما بازهم از تقال دست  ریتاث یدست و پا زدنم ب

دمینکش :  

_ یاشغال عوض کنمیم تیازت شکا ... 

به من فشرد شتریرا ب خودش : 

کلمات  نیمثل تو به کاربردن ا یدختر لوند یبرا _

ستین ستهیشا ...  

گوشم  انیکرد...م کیرا به گردنم نزد سرنگ

  :زمزمه کرد

_  فی... حامی... من اونور دنیایتو به هوش ب یوقت

ندارم...  یاعتقاد یمنم مثل تو به عشق و عاشق

یشدیم یوگرنه پارتنر خوب ... 

 انیگوشم را م ؟دیام را ند فتهیش ینگاه ها مگر

گرفت شیلبها :  



 یمعشوقه  یتونی... مبتیو دلفر بایز یباچهره  _

یباش یبزرگ یمردها ... 

 شیسرنگ در گردنم فرو رفت ...صدا سوزن

  :نامفهوم شد

یلذت ببر تیکن از زندگ یسع _ ... 

مطلق فرو  یاهیهم افتاد و در س یرو چشمانم

 ...رفتم

که  می... انقدر مالدمیشن یم یمیمال یقیموس یصدا

مرا به خواب دعوت کند. در سرم همچنان سوت 

را با زحمت  نمیسنگ یشد... پلکها یممتد نواخته م

 .باز کردم

. همان دمید ییاشنا یمقابل چشمان تارم فضا در

اشنا ی... همان راننده یصندل ... 

مقابلش  ابانیاه راننده از خبه خودم دادم... نگ یتکان

روح...  یوصل شد... سرد بود و ب نهیگرفته و به ا



 شیهایزمرد گری... ددیرقص ینم انشیم یعشق گرید

 ...حرف نداشت

با  یکه روز یینه ان حرفها یحرف بود ول اما

 یکالفه م ی... و گاهدمیرس یبه اوج م دنشیشن

شدم... نگاه چشمانش پر از نفرت بود و نفرت و 

شماتت یاندک ... 

 یحال یصاف کردم. ب یصندل یخسته ام را رو تن

زد. نگاهش دوباره به  یو رخوت در تنم موج م

دوخته شد ابانیخ :  

_ کنم یم ادتیپ ابونیسر خ ... 

ام را باز  دهیخشک یزد... لبها خیلحن کالمش تنم  از

  :کردم

 ...تو... از _

 انیدانستم چه بپرسم. من در م یبودم نم جیگ

پارسا چه  نیشدم. در ماش هوشیب اوشیس یزوهابا

کردم؟ یم   



کرد یم یبر نگاه نکردن به من پافشار همچنان : 

زنگ زد زتیدوست پسر عز _ . 

در تک  بیمه یبر وجودم مسلط شد. زلزله ا ترس

. نگاهش از دیکش ریبدنم رخ داد. قلبم ت یتک اعضا

سمت لبش کج شد کیبه من دوخته شد...  نهیا ... 

مرا به  شیشد... نگاه و لبها شخندیبود... ن پوزخند

  ...سخره گرفته بودند

 یدارم؟ همان یچه ترس یدانست من از ان وحش ینم

انداخت؟ یکه نامش رعشه بر تنم م  

 د،یرنگ صورتم د یکالمش را که رو ریتاث

  :پوزخندش پررنگ تر شد

_ مصرفت تموم شده خیتار گفتیم ... 

سنگ  یاما پارسا در چشمانم به جوشش افتاد. اشک

  :شده ادامه داد

خوب بوده تیده سیسرو گفتیم _  . 



 شینگفته بود؟ از تن کبود از کتکها میضجه ها از

. پارسا چقدر دندیصورتم لغز ینگفته بود؟ اشکها رو

زدیم شیبد ن : 

ولت کنه...  ابونیکنار خ ایپارک  یتو خواستیم _

دستمال مصرف شده هیمثل  ...  

 یهم شکسته شد... توسط مرد شکسته ام باز غرور

کرد. چه  یم یعاشق یادعا یزمان کهیکس  گر،ید

مصرف عشقش تمام شد خیزود تار ... 

سبقت گرفت و باز هم طعنه زد دیپرا نیماش از :  

هم داشت گهید شنهادیپ هی _ ... 

کننده... و کاش کالم  وانهید یکرد... سکوت سکوت

دمیشن یرا نم شیبعد : 

 شنهادیدست دوم به من پ یالتو رو به عنوان کا _

 ...داد

... من دیخشک میبندزده ام از تپش افتاد... اشکها قلب

داده بود؟ از عرش به کجا  هیهد گرید یرا به پسر



نشست. اگر پارسا  میشانیپ یعرق سرد رو دم؟یرس

ترس دوباره به وجودم  شد؟یم گرید یاوشیهم س

 ...برگشت

اخرش را زد یضربه  پارسا : 

ستمیمن اشغال خور ن دونستینم _ . 

 یبرا یناباورم را به چشمانش دوختم.  قلب نگاه

نمانده بود... روح زخم خورده ام باز  یشکستن باق

حد  نیشد... توسط پارسا... من رها تا ا یهم زخم

با من چه کرده بود؟  اوشیامده بودم؟ س نیپائ

گرفت... حال خرابم  یسبقت م گریکدیاز  میاشکها

گرید یا هیم کناو باز ه دیرا د : 

خورهیدونست جنس دست دوم به دردم نم ینم _ ...  

... دمیشن یعاشقانه از زبانش م یحرفها یزمان

مرد همان  نی... افیبود و لط میلحنش مال یزمان

مردان رنگ عوض کردند؟  یپارسا بود؟ چرا همه 

دارد؟ ازین یبه دلدار میدانست روح زخم یپارسا نم     



و  دیدیرزانم، چشمان پر ابم را نمکبودم، دستان ل لب

 ابانیرا کنار خ نیزد...  ماش یبا کالمش اتش م

  :پارک کرد

دلم به حال تو که نه... به حال پدر و مادرت  _

کردن... اگه بابات  تیکه ترب یسوخت... با دختر

پسرهاست رخوابیبدونه دختر دردونش ز ... 

کرد من زخم  یکرد؟ چرا درک نم ینم میرها چرا

از پشت خنجر خورده  دیفهم یرده ام... چرا نمخو

  :ام؟ هق زدم

نزن..  من احمق دوستش  شمینگو پارسا... ات _

 ...داشتم... اما اون بهم تجاوز کرد... من

گفت یخونسرد با :  

... تو که یکرد یم یزرنگ یتو که ادعا _

 ی... پس چیدیدل نم یپسر چیبود به ه نیافتخارت ا

شوکت و جبروتت؟ کجاست  شد؟ کجا رفت اون همه

؟یو دلبر یاون همه طناز   



صورتم را پوشاندم میدستها با :  

 ...با حرفاش خامم کرد... اون _

 عیوس یدانستم باز هم صورتش را پوزخند یم دهیند

 شیبرا گریو د دید یرا م میپوشانده است. اشک ها

نداشت یتیاهم ...  

جنس سنگ شده بود از : 

یاست... خودت خواریبهونه ن _ ...  

نذار گرانید یرو به پا هوست ... 

 ییرنگ اشنا میبرا گریانصاف شده بود. د یب

 :نداشت

حاضر  یحوصله ابغوره گرفتناتو ندارم... حت _

تحملت کنم شتریلحظه ب هی ستمین ... 

را باز کرد نیخودکار ماش قفل :  

رو گرفته... شرتو کم  نیتعفنت کل ماش یبو  _

  ...کن



اشاره کرد.  رونی... با سر به بنگاهش کردم مبهوت

خورد...  یبه هم م میشد... لبها یدهانم باز و بسته م

جوابم فقط سکوت بود و  یول دیلرز یچانه ام م

  ...سکوت

بردم رهیلرزانم را به طرف دستگ دست ... 

 ریرا برد... غرورم را ز میبا خود دخترانگ اوشیس

کسته ش یخسته، قلب یله کرد و رفت... تنها تن شیپا

گذاشت میبرا یعاجز از هر کالم یو زبان ... 

داد نیرا روشن کرد... پنجره را پائ نیماش :  

بهم  فتویکث یچهره  اوشیخوشحالم که س _

 ...شناسوند

پدال گاز فشرد یرا رو شیپا :  

عشق رو  اقتیمثل تو ارزش و ل ییدخترها _

 ....ندارن

زد یچشمک : 

کنم یم تیخواستن معرف ویدوستام کس _ .... 



 یتمام میکنم. اشکها یپتو خفه م انیهقم را م هق

و زنده  رمیم یندارد... هر روز با مرور گذشته م

دادم و  یهمان کذشته ها جان م انیشوم. کاش م یم

شدم یهرساعته اش نم یاداوریمجبور به  ... 

پتو هم  ریاز ز یدهد. حت یازارم م شینفسها یصدا

... با زنمیکنار م میرسد. پتو را از رو یبه گوشم م

خزم.  یکنم. به عقب م یصورتش وحشت م دنید

از حد  شی... بدنشیحالت خواب یاوست... حت هیشب

اوست هیشب ... 

 یاست. با همان نگاه... با همان چشمها شیلعنت خود

نامشروع اوست ادگاری... یو وحش اهیس . 

زنم.  یخواهد. بالشتم را چنگ م یمرگش را م دلم

ان مرد نامرد. به  هیاست... شب اوشیس هیشب

شوم... خود اوست یم قیصورتش دق .  

کنم،  مستحق  یم کیرا به صورتش نزد بالشت

من... بالشت  یمرگ هر روزه  هیمرگ است. شب

دستان کوچکش  دنیپوشاند... با د یرا م شینیب یرو



 اوشی. او سکشم یوحشت زده بالشت را عقب م

پسرکم  هی... کوچک شده... معصوم است... شبستین

  ...است

شود. باز هم به صورتش  یاز دستم رها م بالشت

پوزخند  هیشب یصورتش خنده ا یشوم. رو یم قیدق

نمیب یم اوشیس ...  

کند...  تیکشم. باز هم امده مرا اذ یرا عقب م خودم

از روم... چشمانم  یدستانم باز هم عقب تر م یرو

شود یجدا نم دهیخواب یاو ...  

فاصله را با او دارم...  تیچسبم... نها یم وارید به

شود. چهره  یم دهیبه سمتش کش میبازهم نگاهم فرار

نمیب یفرزندم را م ی ...  

شده  وانهیگردند... د یصورتم روان م یرو میاشکها

چند  یاداوریشده ام... از  وانهیام... بدون شک د

پسرم را  خواستمیلرزم... م یخود مبه  شیپ یلحظه 

  بکشم؟



دق؟  ی نهیا ایپسر من  اوش؟یس ادگاری ایمن  پسر

 یا نهیس یشود و قفسه  یم یمان خیبار نگاهم م نیا

 رد؟یرود... اگر بم یم نیکه ارام باال و پائ

شود؟ یشوم؟ راحت م یراحت.م   

مرگش  یچند روز قرص نخوردن برا تنها

 یکوبد... دلم فشرده م یم روای... قلبم به دستیکاف

 نهیبدون ان ا یتوانم. زندگ یتوانم... نم یشود... نم

ستیمقدور ن میدق برا ی ... 

 یمان یکیتار انیدهم... م یم هیتک واریرا به د سرم

 یم اوشیس هیشود... شب یبزرگ و بزرگتر م

  ...شود

 یچنگ م میدر گلو مانده است... به گلو مینفسها

دست و پا  ژنیاکس یذره ا یزنم... همچنان برا

زنمیم ... 

هوا...  یاز اندک غیشود. اما در یباز و بسته م دهانم

 یم میها هیبا تمام قدرت هوا را به داخل ر گریبار د



اورد و به  یهجوم م میفرستم... هوا به شش ها

افتم یسرفه م . 

قلبم  انیم یسوزد... حفره خال یام م نهیس ی قفسه

ام  نهیس یدارد. به قفسه  بعد از سالها هنوز درد

زند یزنم... قلبم پردرد م یچنگ م ... 

شد و خنجر  دمیام یکه همه  شمیاند یم یاوشیس به

که جانم شد و جانم را  شمیاند یم یاوشیزد... به س

 ...گرفت

ا ب دنمیتپد... سالهاست که نفس کش یقلبم نم سالهاست

مرا کشت شیسالها پ اوشیدرد است... س ... 

دهم اشکها  مژه  یبندم... اجازه م یم را چشمانم

 میتمام زندگ شیرا مرطوب کنند... من سالها پ میها

 ...را باختم... به عشقم

شدن؟  دهید ای اوشیهوس؟ عشق به س ایبود؟  عشق

نگاه مردان؟ یدلباخته  ایبودم  اوشیس یدلباخته    



 اوشیکنم... عشقم به س یکنکاش م شتریرا ب مغزم

مردان  گریار کنم. پس روابطم با دتوانم انک یرا نم

... ؟ ایبود  ازین یچطور؟ از رو   

از همه  اوشیس یراهم اشتباه بود؟ من که برا یکجا

 ی... برامیپوشال دیگذشتم... غرورم... عقا زمیچ

گذشتم زیاز قلبم ن اوشیس ..  

شد؟ "  رمیکارم اشتباه بود؟ اه پارساها دامن گ یکجا

 ین در گوشم مهمچنا اوشی" س یخودت خواست

چدیپ ... 

حرکاتم را به فاحشه ها نسبت داد... بودم؟  تمام

راه را اشتباه رفتم؟ یکجا   

 یداشتن اشتباه بود؟ مگر خواستن زندگ یازاد مگر

گناه بود؟ تیاسوده و بدون مسئول   

کرد...  ریتعب یرا به هرزگ میخواه یازاد اوشیس

و مد روز خالف  کیش یلباسها دنیبودم؟ مگر پوش

 شرع بود؟



... تمام میزنم... تمام حرفها یرا چنگ م میموها

کرد ریرا به اشتباه تفس دمیعقا ... 

 یدهان م انیکوبم... دستم را م یم واریرا به د سرم

 یخانه را پر نکند... من ازاد ادمیفر یتا صدا رمیگ

اشتباه گرفتم یرا با هرزگ ... 

زودگذر  یرا با هوسها یدوستانه و اجتماع روابط

دغام کردما ...  

و  دمیرا ند یو هوسران یشرع یازاد نیمرز ب من

 ...از ان عبور کردم

کشم... دندانم را در گوشت دستم فشار  یرا م میموها

نرود... فقط  رونیدهم تا درددلم از اتاق کوچکم ب یم

زمیر یو اشک م زمیر یاشک م ... 

 یشود... صورتش که به سمتم بر م یبه پهلو م یانم

به  شتریشود... خودم را ب یم خیگردد، مو به تنم س

چسبانم یم وارید . 



 یترسم... از مان یکنم. م یجدا نم یرا از مان نگاهم

ترسم یپدرش م هیشب ... 

توانم از  یرود... م یشوم در ذهنم رژه م افکار

 ...شرش خالص شوم. به همان روش ساده

پشت سرم  واریگزم. سرم را محکم تر به د یم لب

کنم...  یکوبم... چقدر ساده به قتل فکر م یم

 ... حضورش کابوسم شده است و نبودش مرگ

ترسم بمانم و به  یکنم... م یجدا م نیرا از زم خودم

عمل بپوشانم یافکار شومم جامه  ... 

شال  مییشوم... تنها حفاظ گرما یتاق خارج م از

... سرما نمینش یم وانیا یشود. رو یرنگم م یمشک

 یقیکند... نفس عم یم دایذره ذره به بدنم رسوخ پ

بهتر است نجایکشم... ا یم ... 

 یکشد،  دم نم یکه پسر او نفس م ییدر هوا گرید

پسر من است... نه  یشود... مان ی. دلم فشرده مرمیگ

از حضور پسرش خبر ندارد...  یکه حت یان مرد



د من است که مرا با وجودش ازار فرزند دلبن یمان

دهد یم ... 

در سرما کرخت شده است... اما حالم بهتر  بدنم

 ی... چشم مچمیپ یاست... دستانم را به دور بدنم م

 یم قیعم ی... باز هم نفساطیح انیدوزم به درخت م

بندم یکشم... چشمانم را م ... 

که ارام  ییخورم. به انها یسکوت شب غبطه م به

خورم یند افسوس ما دهیخواب ...  

نبود اوشیس اگر ... 

شود... با همان  یاش مقابل چشمانم مجسم م چهره

نگاه سرد و مغرورش... صورتش لحظه به لحظه 

شود یم یم هتریکر ... 

کنم...  یاحساس م میشانه ها یرو یا ینیسنگ

کنم یپلک باز م دهیترس ...  

... مقابلم  یب یب یخانه  زیهم مرد سحر خ باز

 یصورتم را کاوش م شهی... چشمانش مثل همادهستیا



در  شیشوند. اخم ها یچشمانم متوقف م یکنند و رو

رود یهم فرو م : 

یخفه کرد هیباز که خودتو با گر _ ... 

 ی... لبه هارمیپذ یرا با جان دل م یکت عل یگرما

کنم... پاسخم همان  یکتر م یکت را به هم نزد

 اوشیه سک ی...همان مهر سکوتستیشگیسکوت هم

دیبر دهانم کوب . 

پر حرفم...  یهم عادت کرده است به سکوتها او

 یخواند که نفس یچشمانم م انیانگار کالم را از م

دهد یم رونیپرصدا ب . 

 یکه به وضوح سع ی... با فاصله اندینش یم کنارم

ان دارد تیدر رعا :  

گذشتت پاک  یو خودخور هیبا گر یکن یفکر م _

شه؟یم   

زنم یم لب :  

کنه ی... اما منو ارومتر مشهیپاک نم _ ... 



بندد ینقش م شیها یقهوه ا انیم ینگران :  

؟ینیب یکابوسم م _  

ردیگ یلبانم شکل م یرو یتلخ لبخند :  

 هیشده.  میاز زندگ یعاد یبخش دنیکابوس د _

رمشیگ یاشتباه م تیبا واقع ییوقتا . 

شود یجلو خم م به :  

 نطوریا دیشا ...یکن گذشته رو جبران کن یسع _

یریاروم بگ . 

کنم یرا در هم فرو م انگشتانم :  

 گذرنی... مستنیاز اتفاقا قابل برگشت ن یسر هی _

مونه یم یو فقط بازخوردشون باق ... 

هم بازخورد اشتباه من است... و چقدر پررنگ  یمان

 ...و برجسته

زند یگره م شیرا به دور زانوها دستانش : 



 رقابلیغ زیچ چیه ...یخونیم اسی هیا شهیهم _

ستیجبران ن ... 

شود یم بلند :  

یرو من حساب کن یتونی... م یکمک خواست _ ... 

 یارام کردنم تالش م یبرا نگونهیبداند... باز هم اگر

 یرا وادار به راندنم م هیشود و بق یدور م ایکند؟ 

  کند؟

شد. سرما باز هم به درونم  یدور م بیدر ج دست

کشم...  یکت م انیم یقیکند... نفس عم یرسوخ م

یشود از عطر عل یشامه ام پر م ..  

ارامم... حس بد  یخواهد. با عل یرفتنش را نم دلم

کند...  یم قیبه وجودم تزر دیدهد. کالمش ام ینم

تا از  ردیگ یکند... گفت دستم را م یگفت کمکم م

مرداب نجاتم دهد نیا ... 

... و اگر بفهمدندینش یبه دلم م یغم ... 

کند یبرگ نعنا را از ساقه جدا م یب یب : 



اد؟یهفته هم نم نیا یعل _   

... امدین گریشود... بعد از ان شب د یم زیت میگوشها

است... با هر  یحساب کنم... حام شیقرار بود رو

کند... دلتنگش  یم هیکالمش ارامش را به من هد

  ...هستم

اندازد یباال م یمه سرفاط  :  

 یشلوغه... کل یلی... سرشون خدهیع کینزد _

 ...سفارش لباس دارن

کنم یرا با حرص نصف م یفرنگ تره ... 

دیگو یخالصانه م یب یب :  

 ...خدا پشت و پناهش باشه _

 یکش م شیکندو لبها ینگاهم م یرچشمیفاطمه ز 

 یرا م یتوجه به او سر و ته تره فرنگ ی. بدیا

برادرش است هیشب شی... نگاه هارمیگ ... 

تاب ان نگاه هستم... ان نگاه  یروشن تر... ب یکم

ینرم و مخمل ... 



دانم که عاشق  ی... مستیبا خودم مشخص ن فمیتکل

شده ام زاریاز عشق ب اوشی... بعد از سستمین ... 

بانیپشت یخواهم همچون برادر یرا م او ... 

را به  شیرادردارد سند ب یبی... اما چه عخودخواهم

 نام خودم بزنم؟

شوم یم دهیکش رونیفاطمه از افکارم ب یصدا با :  

د؟یع دیخر میرها عصر بر _  

دارم و به  یپاک شده را بر م یها یظرف سبز 

خواهم فرار کنم... از  یکنم. م یاشپزخانه پا تند م

ترسم یدرخواستش م ...  

 یبه من یها شلوغ و وا ابانیاست و خ دیع کینزد

میفرار هایز شلوغکه ا .... 

کنم... فاطمه همراهم تا  یسرد را باز م اب

شود یم دهیاشپزخانه کش :  

رها؟ یایم _  

دوزم یاب م یشناور رو یها یرا به سبز نگاهم :  



 هی ابونیاز سر خ میمان یمن لباس دارم... برا _

خرمیم یزیچ ... 

فهمم که قانع  یم ند،ینش یشانه ام م یکه رو دستش

  :نشده است

 ...رها _

گردم.  یبندم و به سمتش بر م یاب را م ریش

پرسد یم یارام یکشد و با صدا یخودش را جلو م :  

دمیاگه به خاطر پولشه... من بهت قرض م _ . 

 یبرا یارزش یزند. زمان یبه چشمم چنگ م اشک

 یخواستم م یهرچقدر که م یپول قائل نبودم... زمان

  ...توانستم خرج کنم

لب زدماز او  ارامتر :  

لباس مناسب  هیدارم که بتونم  ینه... اونقدر _

 ...بخرم

فرستد یبه رنگ شبش را به عقب م یموها :  



جون فاطمه ارینه ن _ ...  

زاللش  یها یکند و با ان قهوه ا یرا کج م سرش

شود یام م رهیخ :  

م؟یبر _  

میبگو لمیکند خالف م ینگاهش مرا وادار م التماس :  

 ...باشه _

گونه ام  یرو شیشود و لبها یدهانم خارج م از کالم

ندینش یم :  

 .عاشقتم رها جون _

**** 

کند. چشمان  یهم ارامم نم یدر پ یپ ینفس ها 

 یچرخند. سرم را تا م یترسانم به همه طرف م

برم یفرو م قهیتوانم در  ... 

پر تردد چهارباغ را رصد  ابانیدو سمت خ چشمانم

کنم...  یا مکند. کالفه ماسک را جابه ج یم



ساکت کردن نگاه  یشد برا یبهانه ا یفصل تیحساس

 ...پرسشگر فاطمه

از صورتم را  یمیکه ن یبا وجود ماسک یحت

پوشانده، باز هم از شناخته شدن هراس دارم. فاطمه 

 ی. در دل ارزو مستدیا یم یمغازه ا نیتریمقابل و

خوش دوخت را بپسندد یمانتو نیکنم ا .  

رسد... دستم را  یم به لب مشود، جان یکه م رد

 یمغازه  دنیشوم. با د یکنم و همراهش م یمشت م

کنم... همان مغازه است...  یکنج پاساژ بغض م

میدیلباس خر نیکه با نسر یهمان ...  

 نینفر ی... همان مهمانیمهمان یلباس برا کی

دمیرا د اوشیکه س یشده... همان مهمان ... 

 نهیس ی. قفسه ستدیا ینافرمانم مقابل مغازه م یپاها

ان پسرک مرد شده  ی رهیافتد... خ یام به سوزش م

دیا یم رونیمانم. نفسم مانند اه ب یم ... 

بدون  یتاب ان روزهاست... روزها یب دلم

اوشیس ...  



دهم تا اشکم  یهم فشار م یرا به رو میپلکها

نشود ریسراز .   

شد به گذشته برگشت یم اگر ... 

کرد شد خطاها را پاک یم اگر ... 

شوم یزند، از ان مغازه جدا م یم میکه صدا فاطمه :  

 ...رها _

روم یسمتش م به :  

 ...جانم _

دهد ینشانم م ینفت یبه رنگ اب ییمانتو :  

خوشگله؟ نیا _   

ماند یمانتو و طرح و دوختش ثابت م یرو نگاهم : 

نازه یلیخ _ ... 

. فاطمه به سمت فروشنده میشو یهم وارد مغازه م با

خوش  یان مانتو یود و من باز هم نگاهم پر یم

دود یرنگ م .  



ردیگ یمانتو را به سمتم م فاطمه :  

نمیبدو بپوش بب _ ... 

شوم. لبخند  یم رهیگشاد شده به او خ یچشمان با

زند یم ییدندان نما :  

خوش رنگ  یمانتو هیسفارش کرده  میداداش عل _

 ...برات بخرم

دهد یبه سمت اتاق پرو هول م مرا :  

یدیپوش یدلمون گرفت بسکه مشک _ ... 

دیگو یبستن در م نیح :  

شاد دوست داره یرنگها میداداش عل _  
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لرزاند.  یو دل من را م دیگو یاز برادرش م او

 یاگاه شیرا هنوز نشناخته ام، از خلق و خو یعل



 یاست ولندارم، نسبتش با من هنوز مجهول 

از همان راه دور  یوجودش ارام جانم شده است. عل

 یلبانم نقش م یرو نیریش یرا دارد. تبسم میهم هوا

 شغلهم انیفراموشم نکرده است... م ی... علردیگ

مانده  بندیقولش پا یرو یگم نشده ام... عل شیها

 ...است

کوبد یبه در م فاطمه : 

؟یدیپوش _   

است.  زیاطمه عزشود... ف یام پررنگ تر م خنده

بار  کیمار دارند. با  یخانواده همه مهره  نیا

شود یم رشانیمعاشرت، دل اس ... 

 

 یبه مانتو ینگاه میکوبد. ن یهم فاطمه به در م باز

 یاندازم . ان را در مشت م یدستانم م انیم

 یسفارش داده است... در دلم هلهله ا یفشارم... عل

دهند یسر م .  



 یکنم و مانتو یرا باز م میمشک یمانتو یها دکمه

 یم میمیقد یمانتو نیگزیخوش رنگ و دوخت را جا

 ...کنم

 یشال را به رو یبندم، دسته ها یها را م دکمه

شوم. ماسک  یم رهیخ نهیاندازم و به ا یشانه ام م

زنم.  یزند... کنارش م یم شخندمیصورتم ن یرو

... مدتهاست که دیا یرنگ  مانتو به پوست روشنم م

شده است...  میتمام رنگها نیگزیجا یمشک رنگ

میایدن یها یاهیبه رنگ تمام س یمشک . 

 یشوم.  مانتو رنگ و رو یم رهیخ نهیهم به ا باز

صورتم را باز کرده است. لبخندم خوش نقش و 

اما خوشرنگ  رهیرنگ ت نیا یشود. عل ینگارتر م

پسندد یرا م . 

دوزم. در چشمانش  یم نهیبه دختر درون ا نگاه

کشم.  یچشمش م یدرخشد. دست به رو یم یزیچ

 دهیدرخشش را بعد از سالها مهمان چشمانش د نیا

  ...ام



صورتم را  یشود. لبخند رو یم دهیدوباره کوب در

کنم یو در را باز م مینما یحفظ م :  

خو نیفاطمه بب _ ... 

خشکد. چشمانش چلچراغ  یدهانم م انیم حرف

ام که قدرت دارند. انقدر از حضورش شوکه شده 

 ...بستن دهانم را ندارم

چرخد...  یصورتم م یمهربانش رو شهیهم نگاه

خندد یم شیخندد... لبها یچشمانش م . 

زند یگردد. لب م یبه سمت فاطمه بر م چشمم :  

 ...فقط به خاطر تو اومده _

من جدا نشده است.  یاز رو یعل ی رهیخ نگاه

د... کن یدرخشانش را شکار م یها یچشمانم قهوه ا

کند یم ینیعقب نش یکشد و قدم یم قیعم ینفس :  

 ...مبارکت باشه _



که با ابرو اشاره به  یبه فاطمه ا یغره ا چشم

بندم.  یروم و در پرو را م یکند م یبرادرش م

شود یچشمانم نوربارانش از ذهنم پاک نم ...  

 یکند. با شاد یماند... فراموشم نم یسر قولش م بر

کنم. لخند از  یا از تنم جدا ممانتو ر یدالوصفیزا

 یپرت م فمیشود.  ماسک را داخل ک یلبانم پاک نم

 ی.  مستیبه ماسک ن یازین یکنم. با حضور عل

  .توانم پشت سرو قامتش پنهان شوم

اندازم. لبخندم همچنان رنگ  یدستم م یرا رو مانتو

 .دارد

شال  ریرا به ز میکشم... موها یرا جلوتر م شالم

تر است. مجبور  یراض نطوریا یم. علکن یم تیهدا

نگاه بدزدد ستین . 

پولش  فیک یعل رسمیمغازه که م شخوانیمقابل پ به

انگشتان  انیم یگذارد. تراولها یم بیرا در ج

رود. باز هم خشم بر  یفروشنده غرورم را نشانه م

ردیگ یم یشیتمام احساساتم پ . 



 یو م رمیگ یرا م یکت عل نیتوجه به فاطمه است یب

دانستم  ینبود، اگر اعتقاداتش را نم یکشم. اگر عل

انگشتانم بود انیشک مچ دستش م یب ... 

شود. از رنگ صورتم، از  یصدا همراهم م یب یعل

ستیفهمد دردم چ یگره خورده ام، م یابروها ... 

 ی... نگاهم منهی... دست به سستمیا یم مقابلش

بارد،اما همچنان به  یم یکند... از صورتش خستگ

 یجود لبخند اصرار دارد. نگاهش را قفل چشمانم مو

  :کند

به  یداور شیبدون دعوا... بدون پ کباری شهیم _

؟یحرفم گوش بد   

 یکنم و همچنان ساکت نگاهش م یرا کج م سرم

مانم تا دفاع کند یکنم. منتظر م .  

کند یرا با زبان تر م شیلبها :  

دیشب ع هیهد یمانتو رو بذار پا نیا _ ...  



خواهم زبان به شماتت باز کنم که دستش را  یم

کنم ی... باز هم سکوت مردیگ یمقابلم م . 

چند روزه  یها شیکشد... ر یبه صورتش م یدست

 رهیاش صورتش را مردانه تر کرده است... نگاه خ

اندازد یم ریکند و سر به ز یام کالفه اش م :  

 یگفت یمگه نم خواد؟یم لیدل هیهد یگفت یمگه نم _

... فردا فاطمه رو دهیع کینزد خواد؟یخاص مزمان 

 یدی... عنمتیب ینم دیبرم... تا بعد از ع یبا خودم م

 ...من و فاطمه به تو

کند یم یمکث :  

_ کیاز طرف  ریفرض بگ ... 

کنم یرو کامل م کالمش :  

 ...از طرف خواهر و براردم _

و رنگ  دیا یاخر کالمم به مذاقش خوش نم میم

کند و با  ی. صورت در هم مشود.. ینگاهش کدر م

دیگو یم یگرفته ا یصدا :  



 ....بله... خواهر و برادرت _

 یمردانه فروش یدهم... به مغازه  یتکان م یسر

کنم یم یپاساژ اشاره ا یان سو :  

... منم دیکه اجازه بد یکنم به شرط یاتش بس م _

بخرم هیشما هد یبرا ... 

مانم یاش م رهیاندازم، خ یباال م ییابرو :  

؟یاک _   

فشارد یهم م یرو چشم : 

یلیهر جور ما _ ... 

زنم یم ییدندان نما لبخند :  

یممنون داداش _ ... 

 یم قیتزر میبه رگها یتلفط داداش حس خوب از

شود یکور م یعل یگره ابروها یشود... ول . 
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 یم رونیز کفش برا ا میبندم. پاها یرا م نیماش در

کند. نگاه پرحرصم را به  یکشم. سر انگشتانم درد م

دوزم یفاطمه م ...  

را  رونیشاگرد نشسته است و ب یصندل الیخ یب

 یبر م یکند. چشمان نافرمانم به سمت عل یتماشا م

کور شده است. چند  شیابروها انیگردد. گره م

شده است شیشانیاخم ها مهمان پ نیا ستیساعت ...  

. صورتش درهم شد و یمقابل همان مانتو فروش از

روح  یکم جان و ب شیباز نشد... خنده ها گرید

فروغ است یاست... چشمانش ب ...  

تشکر  کیاش تنها  هیهد راهنیواکنشش مقابل پ تمام

که  یشد. تبسم دهیکه دزد یبود و نگاه یلب ریز

داد رونیکه ب ینیرنگ اجبار داشت و نفس سنگ . 

رفتار  یسرد نیب شده ام. انتظار احرکتش متعج از

کند یم ینیدلم سنگ یرو یزیرا نداشته ام و چ . 



و به  رمیگ یم یعل یجد یرا از چهره  نگاهم

شک از برادر بودنش، از  یکنم. ب یقفل م ابانیخ

همان  دیاست... شا نیکه با خود داده ام خشمگ ینسبت

 یزن یکه برا یا بهیخواهد. غر ینسبت دور را م

کند...  یکمکش م یکند و گاه یم یداکارتنها ف

و بس نیهم ... 

ضربه  میاز راحت اعتماد کردن ها م،یها یسادگ از

 ...خورده ام و باز هم درس عبرت نگرفتم

 لیرا تحو شیاخم ها نگونهیا ینگرفتم که عل عبرت

و  یبوده ام که مهربان الیدهد... من خوش خ یم

کرده ام ریخودم تعب یرا برا یلطف عل ... 

پوزخند  میبه رو ییشوند. تنها یمرطوب م چشمانم

ستدیا یزند. مقابل خانه م یم . 

ان  گریدارم. د یرا با اکراه بر م دمیخر ی سهیک

 ی... دلم را زده است. بوستین بایز میمانتو برا

دهد یرا م میسادگ . 



مانم.  ینم هیاندازم. منتظر بق یرا در قفل م دیکل

شوم تا دوباره به  یمانم. داخل م ینم یمنتظر عل

پناه ببرم و به حال دل زودباورم  مییغار تنها

میبگر ... 

کنم. مقابل در اتاق  یها را در دستم جابه جا م سهیک

و فاطمه  یجر و بحث عل ی. صداستمیا یم یب یب

کنم... بحث  ینم ییاعتنا یرسد ول یبه گوشم م

شود یمربوط نم بهی... به من غرستیخانوادگ . 

. انگشت سبابه ها نمیب یرا در اتاق نم یو مان یب یب

 یکوبم... ب یم شهیبه ش یکنم و چندبار یرا خم م

در را  ی رهیشود. دستگ یاز اشپزخانه خارج م یب

شوم یدهم و وارد م یهول م نیبه پائ : 

 ...سالم_

زده ام  خیبه بدن  یاتاق، حال خوب ریدلپذ یگرما

 میرا تقد شیشگیلبخند هم یب یکند. ب یم ریسراز

کند ینگاهم م : 

  ...سالم دخترم _



مقصودم  یب یگردد. ب یبه دنبال پسرکم م چشمانم

فهمد یرا م :  

 یم یتو اشپزخونه است... داره اش رشته نذر _

 ...خوره

لوس  یب یب یشود و فاطمه خود را برا یباز م در

کند یم :  

ایخاله دن نیسالم به خوشگلتر _ ... 

پسرم به  یتجوخندم و به جس یم زیتعارفش ر به

روم یاشپزخانه م ... 

 یاشپزخانه م یموکت.گوشه  یرا نشسته رو یمان

پرپشتش  یموها یرو یشوم و بوسه ا ی. خم مابمی

زنم یم :  

؟یمامان یسالمتو با اش خورد _  

 یدر دهان فرو م یدهد و قاشق یم یکوتاه سالم

زنم...  یاب به صورتم م یرفع خستگ یبرد. برا

دهد یازارم م یعل یگرفته  یصدا ...  



نشانم و از اشپزخانه  یلبانم م یرو ییکذا یلبخند

شوم یخارج م :  

اورده؟ یاش ک _  

کند یفاطمه را لمس م یمانتو یپارچه   یب یب :  

. ختم مومنون یلیخونه خانم اسماع میعصر رفت _

 .داشت

 میاست ن یکه سرگرم گوش یو به عل میگو یم یاهان

 سهیفاطمه را به ک یتومان یب یاندازم. ب یم ینگاه

گرداند یبر م :  

از  دیاست. تا داغه بخور کهیاش تو قابلمه کوچ _

فتهیدهن ن ... 

روم... در قابلمه  یکه ادرس داده،م یهمان سمت به

 یداغ هوش از سرم م ازیپ یدارم. بو یرا بر م

کنم. چند  یم یبزرگ خال یپراند. اش را در کاسه ا

گذارم.  یم ینیکوچکتر و قاشق را در س یکاسه 

کنم یاضافه م ینیاش را هم به س یکاسه  . 



 یقدم بر م اطی... با احترمیگ یرا در دست م ینیس

شود.  یاز کنارم رد م فیکث یبا صورت یدارم. مان

زنم یتشر م :  

صورتتو بشور یمان _ ... 

 یتوجه به حرفم، با دست صورتش را پاک م یب

 فیظر یکنم. اخم یرا جمع م مینیکند. با چندش ب

 یم الیخ یب ی. اما مانردیگیم یصورتن جا یرو

 ...گذرد

شوم.  یدهم و از اشپزخانه خارج م یم رونیب ینفس

پرسد یم دنمینشسته است. با د یب یکنار ب یمان :  

هم بابا داره... چرا من بابا  یثنا بابا داره... مهد _

  ندارم؟

لرزد و  یشود... دستم م یم نیدستم سنگ انیم ینیس

شکستن ظرفها  یافتد. صدا یم نیزم یبه رو ینیس

شکستن قلبم است یارام تر از صدا .  



... پدر نداشته اش را از من ستیناباورم به مان نگاه

م؟یچه دارم که بگو م؟یخواهد. چه بگو یم   

 شهیاز هم یمن مانده است. نگاه عل یها رو چشم

 کینزد ردیگ ینم یکه جواب یتر است. مان نیسنگ

و باز سؤالش را  ندیب یرا نم میرماندگ. ددیا یم

کند یتکرار م :  

 بابام کو؟ _
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که  ییکردم... به پارسا ینگاه م نیماش یخال یجا به

را را  شیشوم و بعد پا ادهیفرصت نداد کامل پ یحت

 ایدن یهمه  یپدال بفشارد... دلم به اندازه  یرو

 یخانمان سوز یبال نیچن شدیه بود. باورم نمگرفت

دیایبر سرم ب . 



بودم؟ نفرت از مردان در وجودم  دهیبه کجا رس من

 اوشیعاشق س یکرد. به همان اندازه که زمان شهیر

 .نامرد بودم

 یم سیهمچنان صورتم را خ میلعنت یها اشک

کردند و  یگذر م میکه از گونه ها ییکردند. اشکها

گرفتند یچروک و نامرتبم ارام مشال  یدر اخر رو . 

فرو ببرم.  قهیرهگذران واردارم کرد تا سر در  نگاه

صورت غرق  نینامرتب و پاره، با ا یبا ان لباسها

ام شوند رهیحق داشتند خ ،یخون یاشک و لبها . 

ارام و کوتاه بود...  میدانستند؟ گامها یاگر انها م 

 یم هیدرد را به من هد میو ورم پاها یهنوز کبود

 ...کرد

شب کمکم کرد تا بهتر صورت متورمم را  یکیتار

ثابت ماند.  یکالنتر یپنهان کنم. نگاه تارم به رو

به جلو  یکردم. قدم یم تیشکا دی... باستادیا میپاها

 اوش؟یباز متوقف شدم... س ؟یبرداشتم... از چه کس

محکمتر و راسختر نباریجلوتر... ا یباز هم قدم ... 



گفتم؟ یباال امد... چه م یکالنتر تا سردر نگاهم   

 یخودم،به خانه  یگفتم با پا یگرد کردم. م عقب

دوستم رفتم و او بعد از درخواستم... به من تجاوز 

شد.  یم اهیکردم و روزگارش س یم تیکرد؟ شکا

دور  یمرا از کالنتر میدستم مشت شد... گامها

 ...کرد

 اوشیکه س یداشت؟ وقت یریگفتم ؟ رفتنم تاث یم چه

بود؟ ایان سر دن  

 یخواستم... همان خانه  یبه خانه را م دنیرس فقط

 یبودم. با همان خانواده  یشده که از ان فرار نینفر

از  نهیدر دل داشتم... ک بیعج یا نهی. کدهیاز هم پاش

... به خصوص خانواده ام... ایدن یانسانها یهمه 

گذاشتند ینم میتنها نگونهیاگر انها ا ... 

 یفیزنگ گذاشتم. موقع رفتن نه ک یشاس یرو دست

... به در دمینشن یجواب ی. وقتیدیهمراه داشتم نه کل

بسته بود میدرها به رو ی... همه دمیکوب ... 

دیچیپ فونیمادرم در ا یصدا :  



 رها _

 ریکه ز ینداشت. مگر قلب ییمعنا چیه میبرا شیصدا

همان اتاق  انیلگدمال شد، و همانجا م اوشیس یپا

شود؟ یفهمد؟ دلتنگ م یمحبت م گریشد... دخاک    

خوشحال  یکس یصدا دنیمرده ها هم از شن مگر

شوند؟ یم   

پدر و مادرم کنار  ستادنیرا به داخل هول دادم. ا در

لبانم اورد. من به خاطر چه  یرو یهم پوزخند

را از دست دادم؟ مییدارا نیباارزشتر یکسان   

دیسپر ی. مادرم با نگراندمیرس کشانینزد :  

؟یدار هیچه وضع نیرها؟ ا یکجا بود _  

را  شیصدا خواستمینم گریکر شد... د میگوشها

را  شانی... حرکت لبهادمیشن یو نم دمیشن یبشنوم. م

دمیشن ی. اما نمدمید یم ... 

 یشانه ام را گرفت. دستش را کنار زدم... کس یکس

مچم را گرفت... مچم را با ضرب ازاد کردم... فقط 



خواستم به حمام  یبه اتاقم بروم... فقط م خواستم یم

را از  اوشیدستان س یخواستم جا یبروم... فقط م

رمیتنم پاک کنم و بم یرو ... 

پدر و مادرم  یبه اتاقم رفتم... در را به رو میمستق

را در قفل  دیبستم... قفل کردم... چند بار کل

 ...چرخاندم... و همانجا پشت در از پا افتادم
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کند. دهانم  یدر قلبم فرو م یشترین شیصدا بغض

بدهم. با  یدانم چه پاسخ یشود. نم یباز و بسته م

کوبد یم میکوچکش به پا یمشت ها :  

بابات دوستت  گهیکنه... م یمسخرم م یمهد _

 ...نداشته که رفته

صورت  یشود و رو یم یلیپدرش س ی نهیک

کند.  ی. دستم درد مدیا یون ماهش فرود مهمچ



 یم هیصدا گر یصورتش به چپ برگشته است... ب

کند. اما من از سنگ شده ام. او و پدرش را مسبب 

... اگر او شتریرا ب یدانم... مان یم میها یتمام بدبخت

 البمنج نیخودم را از ا یتوانستم به نحو ینبود م

زاند و شعله سو یبکشم... نفرت درونم اتش م رونیب

کوبم یرا بر سر پسرم م شیها .  

در کالمم  اوشینفرت از س رم،یگ یرا م شیها شانه

است انینما :  

داره با  ای. اونور دنهیدونم کدوم قبرستون ینم _

زنه یدخترا الس م ...  

میگو یم محکمتر :  

مرده باشه دوارمیام _ .  

دهم یم تکانش :  

ما مرده یبابات برا ؟یدیفهم _ ... 

 یکه  همچنان مظلومانه فرو م ییاشکها دنید با

 ی. اشک در چشمانم حلقه ممیا یبه خود م زند،یر



و حماقت  اوشیهوس س ست؟یچ یمان ریزند. تقص

گناه  نیا یثمره  یرساند و مان نجایمن، مرا به ا

انگشتان  یشوم. جا یبزرگ است. مقابلش خم م

صورتش مانده است. با هر قطره  یام رو دهیکش

لرزد...  یم میشود. لب ها یقلبم فشرده تر م کشاش

اورد. با انگشت سبابه  یفشار م میبغض به گلو

کنم یرا پاک م شیاشکها :  

بابات من و تو رو دوست نداشت... رفت... ما  _

 ...رو تنها گذاشت و رفت. به من

کنم. سرش را  یکالمم را قطع م تمیموقع یاداوری با

چسبانم یم نهیبه س :  

دوستت  ایدو تا دن یمن به اندازه در عوض  _

 یمن غصه م یپرس یدارم. هر وقت از بابات م

 ...خورم

. کنار گوشش چدیپ یبه دور کمرش م گرمید دست

زنم یلب م :  

غصه بخوره؟ یمامان یخوا یم تو  



خورد  یقلبم به سمت باال تکان م یکه رو سرش

کس  چیاز ان من است نه ه ی... مانرمیگ یارام م

و  نهیو پسر من است و بس ... با تمام ک... اگرید

نفرتم نسبت به پدرش باز هم پسر من است و قلبم با 

تپد یوجودش م ... 

کنم. دستش به دور گردنم  یهمان حال بلندش م در

ام است و اشک  نهیس یشود. سرش رو یقفل م

را  نشیف نیف یکند. صدا یم سیرا خ میمانتو شیها

 یتم. کاش دستم مفرس یشنوم و بر خودم لعنت م یم

امد یصورتش فرود نم یشکست و رو ... 

دوزم یم یرا به گل قال نگاهم :  

... شب به میکه اوقاتتون رو تلخ کرد دیببخش _

ریخ ... 

شود که به  یهم باعث نم ینگاه عل ینیسنگ یحت

را از من  شیسمتش بر گردم. او که برادرانه ها

 میبرا نگونهیکرد... مگر از او چه خواستم که ا غیدر

  روترش کرده است؟



افتد.  یبه سوزش م میدارم. پا یاول را بر م قدم

من به  یبه جا یب یب یزند ول یم میفاطمه صدا

دهد یپاسخش را م یارام :  

میبهتره تنهاش بذار _ ... 

تندتر بر  یب یب ی هیدییتا دنیرا با شن یبعد یگامها

سوزد اما فقط فرار از نگاه  یم می. کف پادارمیم

روم... چراغ را  یخواهم. به اتاقم م یرا م یعل

کنم یروشن نم ... 

و به  نمینش یم نیزم یبه بغل رو یمان همانطور

 یدستم جابجا م یدهم. سرش را رو یم هیتک وارید

 یپرپشتش فرو م یموها انیکنم و انگشتانم را م

گذارم...  یهم م یبندد... پلک رو یبرم. چشم م

دور  انیفکرم به سال شود... اما ینفسم م شینفسها

کند یسفر م  
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پرم. او را  یاز خواب م یمان دیشد یتکان ها با

را  شیگذارم و حرکت دست و پا یم نیزم یرو

 یم دهیکنم. چشمم به سمت صورتش کش یکنترل م

صورتش مانده  یاز انگشتانم رو یشود. اثر کمرنگ

تمام  شهی. چرا همردیگ یگزم. دلم م یماست. لب 

زده  مهیکنم؟ اشک خ یم یپسرم خال یخشمم را رو

کنم. چقدر  یچشمم را با انگشت پاک م روند

در حقش کم است. فرزندم پاسوز من  میمادرانه ها

 .شده. نه من پاسوز او

 یجدا م نیبدنم را اززم رد،یگ یبدنش که ارام م 

افتند. بدنم  یبه ناله م از درد میکنم. تمام استخوانها

به خواب فرو رفته ام.  یدانم ک یاست. نم دهیخشک

دانم  یبه بغل. نم یو مان واریزده به د هیهمانطور تک

ام و  دهید یداریگذشته را در ب ریاز تصاو کیکدام 

را در خواب کیکدام . 



هستند. همه  تیخبر دارم که همه واقع نیاز ا اما

من رهاست نحس سرنوشت با یاز باز یبخش . 

زنم.  یو به صورتم اب م ستمیا یم نکیس مقابل

و پشت بندش  دیا یبه هم خوردن در خانه م یصدا

روند یم یب یکه به طرف اتاق ب یمحکم یقدمها .  

صبح  0 کیرود. نزد یبه سمت ساعت م نگاهم

رفته نان بخرد. مثل هر جمعه  یشک عل یاست. ب

است یب یکه او مهمان ب یا .  

دارم و به جان  یبر م یبندم. دستمال یم اب را ریش

کنم تا خودم را  یافتم. تالش م یاتاق کوچکم م

سرگرم کنم. تا دلم را وادار به اطاعت کنم. تا به 

 شبیانطرف بروم. از د دیخودم بقبوالنم امروز نبا

 یو چشمها یبا نگاه کشدار عل خواهمینم گرید

 .متعجب فاطمه  رو به رو شوم

. دلم خودش را به در دیا یم اطیح نایاز م شانیصدا

کوبد تا به جمعشان اضافه شوم. دستمال  یم واریو د

ترسم  یکشم. م یاتاقم م یطاقچه  یرا محکم تر رو



 انیم شبینظرشان نسبت به من عوض شده باشد. د

 یمگو را فاش کردم. اگر عل یرازها تیعصبان

. اگر فاطمه دکن غیشده را از من در رهیهمان نگاه ت

ا من سرد شود؟ب   

بار طاقت  نیشود. ا یمشتم فشرده م انیم دستمال

را هم از دست بدهم  یخانواده  نیاورم. اگر ا ینم

بلند فاطمه، حسرت را به  ی. خنده رمیم یشک م یب

 کیاز رنگ نداشتن  یدهد. حسرت یم هیدلم هد

از هم  یگرم. دلتنگ همان خانواده  یخانواده 

 راتما من دخترشان کشم. ح یم یام. اه دهیپاش

 شانیابرو یفراموش کرده اند. حتما به نبود دختر ب

دارم و نه  ییخودم جا یخانواده  انیاند. نه م یراض

جمع سرخوش. همه مرا فراموش کرده اند.  نیا انیم

 هیحق هم دارند، من نحسم و به همه درد و غم هد

طفل معصومم که چوب مادرش  چارهیکنم. و ب یم

کنم یم یبه مان ینگاه میخورد. ن یرا م :  

اصرار به پا  نقدری. کاش ایومدینم ایکاش به دن _

یکرد یپردردم نم یایگذاشتن به دن .  



 یخشک م نهیا یخورد. دستم رو یبه در م یا تقه

دهد یم یفاطمه لبانم را با لبخند اشت یشود. صدا :  

خانم؟ یداریرها جونم. ب _   

 انیم ستادهیااست و من  دهیاتاقم کش میضخ ی پرده

کند.  یم انهی. باز هم غم در دلم اشندیب یاتاق را نم

 یاشکم م یناجورم. چشمه  یانها وصله  انیمن م

ندهم یبندم تا جواب یدهانم قفل م یجوشد. رو . 

 رمیگ یدهانم م یکوبد. دستم را رو یهم به در م باز

هق هقم به گوشش نرسد. اگر از گذشته  یتا صدا

رازم  یز هم اصرار به افشابا یبپرسند؟اگر عل

 .داشته باشد

است.  دهیفهم شبید دی. شاردیگ یشدت م میاشکها

از  م،یادهایفر انیم دیاست؛  شا رکیز یعل

 .سرنوشتم با خبر شده باشد

زند یم شانیشود. صدا یفاطمه نگران م یصدا :  

سرش اومده باشه؟ یی... نکنه بالدهیجواب نم _   



وند. شتاب دارند و ش یم کیبه اتاق نزد ییقدمها

در را  شبیشود. د یم دهیعجول هستند... در کوب

باال و  رهیخلوتم گم شوم. دستگ انیقفل کردم تا م

شود یم نیپائ :  

؟یدیرها... چرا جواب نم _   

 نکیارامش نگران است. به طرف س شهیهم یصدا

زنم. در دلم جشن  یروم و صورتم را اب م یم

م... هنوز من را شاد گشته ا شیاست... از نگران

شود یم قیتزر میدر رگها دیفراموش نکرده اند. ام .  

گردانم.  یرا در قفل م دیکشم و کل یرا کنار م پرده

کشم یشالم را جلو م :  

 .سالم _

دهد یم رونیرا ب نفسش :  

؟یدینصف جون شدم دختر... چرا جواب نم _   



نگرانش  یکنند.صدا یقند در دلم اب م لویک لویک

اندازم تا  یم رینشاند. سر به ز یلبانم م یلبخند رو

ندینب : 

دمیخواب رید شبید دیببخش _ . 

صورتم  یزند. نگاهش رو یرا کنار م یعل فاطمه

گردد یم :  

 یدادیجواب نم گهید قهیدق هی... مینصف عمر شد _

میشکوند یدرو م .  

 یبه همه  یشوم. کج خند یافکار پوچم شرمنده م از

زنم یم میها ینیبدب .  

ردیگ یرا م ستمد : 

صبحونه ایب _ ...  

کند یدستم مرا همراه خودش م دنیکش با :  

سفره  اطیتو ح یعل شنهادیهوا خوبه... به پ _

میانداخت . 



است. نگاهم به  قهیخوش ذوق و سل دمیجد برادر

 یبه خود م رهیگردد و نگاهش را خ یسمتش بر م

 ینیس یب یگردانم. ب ی. خجالت زده چشم بر منمیب

 یب یگذارد. خوشحالم که ب یم وانیست ، پا به ابه د

 شیبرا ادیز جانیتازه امده و نگرانم نشده است. ه

 یرا از دستش م ینیروم و س یضرر دارد. جلو م

رمیگ :  

ریسالم... صبحتون به خ _ . 

کند یجا به جا م ینیب یرا رو نکشیع :  

 ...سالم قند عسلم _

د. گرد یم یمنتظرش به دنبال نشانه ا چشمان

گذارم و لب  یهم م ی. پلک رودانمیمقصودش را م

زنم یم :  

 .خوبم... فعال خوبم _
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رفت...  ی. نمدمیپروانه ها دست کش یرو گرید بار

شدند... نه پروانه ها و نه اثر انگشتان  یپاک نم

شانیبالها یرو اوشیس ...  

شد.  ی. هق زدم... پاک نمدمیکش یشتریحرص ب با

بدنم مانده بود و پاک  یرو شیدستش، اثر لبها یجا

شد ینم ..  

که به خانه  یبار شسته بودم... از رو نیچند

برگشتم... هر روز و هر روز... اما باز هم حسش 

 یدستش تنم را م یکردم... باز هم گرما یم

سوزاند. چشمانم  یقلبم را م یخال یسوزاند. حفره 

کرد یسوزاند و اشک را مهمان صورتم م یمرا  . 

 جهینت یب یاز جدال نابرابر، خسته از تالشها خسته

زدم هیمرطوب حمام تک واریبه د .  

 ئیرا گرداگرد حمام چرخاندم. به دنبال ان ش چشمم

برهنه  یکردم. پاها شیدایپ نهیگشتم... کنار ا یم زیت



 انیرا م غیت یکردم. دسته  تیام را به ان طرف هدا

 ...انگشتانم گرفتم

را به مچ دستم  غی. تدیلرز ی. تنم مدیلرز یم دستم

داشت  یکردم... مرده و زنده بودن چه سود کینزد

را به تاراج برده بودند؟  مییدار نیکه با ارزشتر یوقت

دانستم...  یزنان م یمانع ازاد یکه زمان یهمان

 خانه یداشتم بهانه اش کرده اند برا دهیکه عق یهمان

گرفتن حق دختران یکردن زنان... برا نینش ...  

کردم... دلتنگش شده بودم.  یرا حس م شیخال یجا

پوچ بود میبعد از ان شب برا یزندگ . 

رگم احساس کردم.  قلبم باال و  یرا رو غیت یزیت

وحشت زده ام کرد. سوزش  شی. سرددیپر یم نیپائ

 یقطره خون قالب ته دنیرا حس کردم... با د یاندک

 .کردم... توانش را نداشتم... جرئتش را نداشتم

... دیچیدر حمام پ شیانگشتانم افتاد. صدا انیاز م غیت

 یکردم... نم هیدست مقابل دهان گرفتم و بلند گر



که  ی... با قلبمیدانستم چه کنم با از دست داده ها

که شکسته شده بود یزد. با غرور ینم گرید ... 

 

که  ی. دختردمیفته کشبخارگر ی نهیا یرا رو دستم

گود  رچشمانشیپوزخند زد. ز میبود به رو نهیا انیم

چشمانش همچون خون شده بود...  یدیافتاده بود. سف

نبود...  بندهیفر گرینقش و نگار نداشت..  د گرید

روح.  یب یبود... همانند روح هیزشت و کر

. از ان شد دهیکوب نهیا یانگشتانم مشت شد و رو

... شی. به خصوص از موهابودم زاریدختر ب

و تاب  چیپ شیالبه ال اوشیکه دست س ییموها

 ...خورده بود

را به دورم محکم کردم و از حمام خارج شدم.  حوله

 انیکردند. از م یم یاتاق دهن کج یشکسته  لیوسا

شیزارایانها راه باز کردم به سمت م ...  



رنگارنگ از گزند  یرژها ز،یم یرو یها شهیش

حرکت  کیدر امان مانده بودند.  با  مبیتخر نیاخر

کردم نیانها را پخش زم یهمه  . 

 نیزم یو با خشم رو دمیکش رونیاول را ب یکشو

 ینبود. کشو شمیلوازم ارا انی... نبود... مدمیکوب

 نیزم یرا رو میو لباسها دمیکش رونیرا ب یبعد

لبم نشست یرو یلبخند دنشی... با دختمیر ... 

شکسته چشم  ی نهیگرفتم. به ا انگشتانم انیرا م ان

 میاز موها یدسته ا یچیدوختم. با باز و بسته کردن ق

افتاد نیزم یرو .  

 گریو بلند... د یدرد... عصب ی... از رودمیخند

را قطع کرده  اوشیدست س ییکردم... گو یحس نم

شد دهیکه بر گرید یبودم... باز هم دسته ا ... 

ستشان داشتم. در چشمانم چنبره زد... چقدر دو اشک

دمیچ میها هیگر انیرا م یبعد یدسته  ...  

را  یچیزدم... ق غیکوتاه و نامنظمم ج یموها دنید با

شد...  دهیپرت کردم... در اتاقم کوب یبه گوشه ا



نگران  یشد. باز هم صدا یم نیباال و پائ رهیدستگ

  :مادرم

شده یچ نمیرها ... رها باز کن بب _ ...  

 ینشستم... دست نیزم یرو شیاتوجه به التماسه یب

لب نزده  یغذا ینی. سدمیکش نیزم یرو یموها نیب

را به طرف در پرت کردم. ظرفها  روزید ی

از ارامش غیشکست، اما در ... 

هم اضافه شده بود... ضربه  نیپدرم و رام یصدا

بود...  ختهیبه در اعصابم را به هم ر یدر پ یپ یها

به  یبد یصدا موها. مانده بودم. در با ی رهیخ

وارد شدند... مادرم با  یشد... چند نفر دهیکوب وارید

 نی... سرد نگاهش کردم. رامدیبه صورتش کوب دنمید

  :کنارم زانو زد

با خودت؟ یکرد کاریرها چ _   

و سکوت سکوت ... 

فرو برد میموها انیرا م دستش :  



 یبزن... مامان و بابا رو از نگران یحرف هی _

یسکته داد . 

م سکوته باز ...  

داشت؟ چرا  میبرا یچه سود شانیاالن؟ نگران چرا

هنوز کنار هم بودند؟ مگر قصدشان طالق نبود؟ 

خانه  نیلحظه هم در ا کی گریگفت د یمگر مادر نم

مادرم  ایماند؟ پدر از همسرش جدا شده بود  ینم

  بخشنده؟ چه شد که بازگشت؟

... من بدبخت شدم به دمیدل به حال خودم خند در

 .خاطر انها

را گرفت میبازو ریز نیرام :  

یکن یبخور االن ضعف م یزیچ هی میبر ایب _ ... 

شدند... باز هم  ی... اگر باخبر مدندیفهم یم اگر

کردند؟ یرفتار م نگونهیا  
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 خی میخون در رگ ها د،یچسب میکه به بازو دستش

بود،  دهیبود، ساعد دستش ورز زد، دستش بزرگ

مقابل مجسم  اوشیرنگ پوستش برنزه بود. دستان س

شد. امده بود باز هم ازارم دهد. امده بود باز هم 

 دنیشروع به لرز یکند. تنم به طور محسوس رمیتحق

سوخت.  یم می. گلودمیکش غیکرد. با تمام وجودم ج

زدم غیگوشم گذاشتم و بلندتر ج یرا رو میدستها .  

. اما زدیجدا شد. پشت سر هم حرف م ستشد

برگشته  اوشیگم شده بود. س میها غیج انیم شیصدا

له کند شیپا ریبود. برگشته بود تا مرا ز .  

. دیشد. اتاق دور سرم چرخ شتریبدنم ب لرزش

هم افتاد یرو میرفت و پلکها یاهیچشمانم س . 

**** 

کنارم نشسته بود  یبود. کس دهیبه سقف چسب چشمانم

 یپوستم م یرو شیداد. اشکها یدستم را نوازش مو 

من یزده  خیافتاد. گرم بودند. برعکس بدن  .  



 یازی. ندمیکش رونیدست نرمش ب انیرا از م دستم

 ادیبه  ریامده بود. د ریبه حضورش نداشتم. د

رید یلیدخترش افتاده بود، خ ... 

 یگوشم را پر کرد. کاش م شینیب دنیباال کش یصدا

کردم. اگر در  یتوانستم در را قفل م یرفت. کاش م

 ...نشکسته بود

دیلرزانش به گوشم رس یصدا :  

شده؟ یچ یبگ یخوایرها نم _   

وادارش کنم  خواستمیهم گذاشتم. م یرا رو میپلکها

  :به رفتن، اما باز هم به حرف زدن ادامه داد

بابات زنگ زد گفت دو روزه خونه  یوقت _

مه دوستات زنگ . خودمو رسوندم. به هیومدین

حالت خراب بود یکه برگشت می... وقتمیزد ... 

 یجمع شد. نم مینیگونه ام گذاشت. ب یرا رو دستش

زارمیدانست از لمس شدن ب :  

ه؟یدردت چ یگیچرا نم ؟یزنیچرا حرف نم _   



گفتم؟ بغضش پر صدا شکست یم چه :  

 ی. هر کسیچند روزه خواب و خوراک ندار _

. مشاورم که یزنیرو پس م شهیم کیبهت نزد

ینیب ی... هرشب کابوس میاینم . 

پر از مردان  یی... کابوسهااوشیپر از س ییکابوسها

که با  ییامدند. شبها اوشیبرهنه که به دعوت س

 یشدم و پدر و مادرم به اتاقم م یم داریب ادیفر

خواست وجودش را از  یشد؟ نم یتمام م یامدند. ک

زند یپاک کند؟ هق م میزندگ :  

بگو دارم از  یزیچ هی..  یحرف هی... یکالم هی _

رمیم یم ینگران ... 

سرم گذاشتم.  یپهلو برگشتم. بالش را رو به

را بشنوم. من سه روز تمام در  شیصدا خواستمینم

شدم...  ری. سه روز تحقدمیزجر کش اوشیس یخانه 

پدر و مادرم یفکر یفقط به خاطر ب . 

بودند؟ ان داشتم کجا  اجیزمان که به انها احت ان

دوخته بودم تا مثل  اوشیزمان که چشم به در اتاق س



کجا بودند؟ ان زمان که از  ندیایسوپرمن به نجاتم ب

امدند؟یپناه بردم چرا ن اوشی، به س ییتنها یرو  

از کنارم بلند شد دینشن یکه کالم یوقت . 

اشنا در گوشم  ییشد. صدا نیتخت باال و پائ تشک

 کیذهنم مرور شد.  . خاطرات ان خانه دردیچیپ

 ی... صدادیدر یکه تنم را م یتخت دونفره... مرد

تخت یفنرها ... 

پرت  نیتخت به پائ ینفسم کند شد. خودم را از رو 

امن تر  نیزم ی. رودمیچیکردم. پتو را به دورم پ

امد یبه سراغم نم اوشیس نیزم یبود. رو . 

خواست  یدر خودم جمع شدم. دلم م نیجن مانند

از  هیسرما یعشق احمقانه ام، برا یروزها برا

کنم یخود مرده ام عزادار یدست داده ام، برا .  

 یصندلها یمزاحم. باز هم صدا یباز هم صدا 

دست از سرم  خواستی. نمدیچیمامان که در گوشم پ

 :بردارد



سرده... سرما  ؟یدیخواب نیرها چرا رو زم _

یخوریم ... 

ن کم در برابر مرد یزدم. سرما خوردگ یپوزخند

گذشت یبود. دو هفته از مرگم م .  

 گریبزنم د ادیفر خواستیسرم نشست. دلم م یباال

 میگم شده بود. صدا میبگذارد. اما صدا می. تنهادیاین

 نیشده، در ماش نیرا جا گذاشتم در ان اتاق نفر

 ...پارسا

دورم انداختند،  فیکث یکه مثل دستمال یزمان همان

 .پارسا و ان دوست منحوسش

مردانه ام فرو رفت پتو را  یموها انیکه م شدست

حق نداشت  ینگاهش کردم. کس زیکنار زدم و ت

ان مرد  ادیفرو ببرد. مرا به  میموها یدستش البال

خشک شد. لب  میموها انیانداخت. دست مادرم م یم

دی. چانه اش لرزدیگز :  

رنیگ یسراغتو م یلیاومدن... خ ژنتیعمو ب _ . 



نار گذاشته بودم، کاش ان شب عرورم را ک کاش

کرده بودم و به عمو زنگ زده  یرا ق ایخجالت و ح

شناختم یبود که م یبودم. تنها مرد واقع ... 

. دیرا بوس میشانیتر اورد. پ کیرا نزد صورتش

ان لب زده  یبارها به رو اوشیرا که س ییهمانجا

 غینگاهم را از مادرم در یبود. چشمانم را بستم. حت

. مثل او که ان شب نمشیاستم ببخو یکردم. نم یم

دیمرا ند :  

... زشته منتظرننیپائ میبر ایپاشو مادر... ب _ . 

در هم فرو رفت. عمو منتظر دختر  میها اخم

دختر قلبم را فشرده کرد...  یبردارش بود. واژه 

کردند؟ یم دنمیدانستند هم انقدر اصرار به د یاگر م   

ع کردم. . خودم را جمدیخودش را جلوتر کش مادرم

 ینرمتر یبا لمسم نجس شود. با صدا خواستمینم

  :گفت



 خوادیحسام هم اومده... هنوز دوستت داره. م _

کنه  تیبتونه راض دیشا گهیباهات حرف بزنه... م

ازدواج یبرا ... 

که به  ی. وقتاوشیس هی... او هم مرد بود. شبحسام

کرد. از او و همه  یمن را رها م دیرس یمرادش م

عمو  یپدر و برادرم و حت یمتنفر بودم. حتمردها  ی

ژنیب . 

از هم گشوده شد میشکسته شد. لبها سکوتم :  

مردا به  یبره به درک... حالم از حسام و همه  _

خورهیهم م . 

گرفته بود. انقدر که خودم هم نشناختم. سرد  میصدا

 ...بود
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پرم. او را  یاز خواب م یمان دیشد یتکان ها با

را  شیگذارم و حرکت دست و پا یم نیزم یرو

 یم دهیکنم. چشمم به سمت صورتش کش یکنترل م

صورتش مانده  یاز انگشتانم رو یشود. اثر کمرنگ

تمام  شهی. چرا همردیگ یگزم. دلم م یاست. لب م

زده  مهیکنم؟ اشک خ یم یپسرم خال یخشمم را رو

کنم. چقدر  یبا انگشت پاک مچشمم را  روند

در حقش کم است. فرزندم پاسوز من  میمادرانه ها

 .شده. نه من پاسوز او

 یجدا م نیبدنم را اززم رد،یگ یبدنش که ارام م 

افتند. بدنم  یاز درد به ناله م میکنم. تمام استخوانها

به خواب فرو رفته ام.  یدانم ک یاست. نم دهیخشک

دانم  یبه بغل. نم یو مان ارویزده به د هیهمانطور تک

ام و  دهید یداریگذشته را در ب ریاز تصاو کیکدام 

را در خواب کیکدام . 

هستند. همه  تیخبر دارم که همه واقع نیاز ا اما

نحس سرنوشت با من رهاست یاز باز یبخش . 



زنم.  یو به صورتم اب م ستمیا یم نکیس مقابل

ندش و پشت ب دیا یبه هم خوردن در خانه م یصدا

روند یم یب یکه به طرف اتاق ب یمحکم یقدمها .  

صبح  0 کیرود. نزد یبه سمت ساعت م نگاهم

رفته نان بخرد. مثل هر جمعه  یشک عل یاست. ب

است یب یکه او مهمان ب یا .  

دارم و به جان  یبر م یبندم. دستمال یاب را م ریش

کنم تا خودم را  یافتم. تالش م یاتاق کوچکم م

تا دلم را وادار به اطاعت کنم. تا به سرگرم کنم. 

 شبیانطرف بروم. از د دیخودم بقبوالنم امروز نبا

 یو چشمها یبا نگاه کشدار عل خواهمینم گرید

 .متعجب فاطمه  رو به رو شوم

. دلم خودش را به در دیا یم اطیح انیاز م شانیصدا

کوبد تا به جمعشان اضافه شوم. دستمال  یم واریو د

ترسم  یکشم. م یاتاقم م یطاقچه  یورا محکم تر ر

 انیم شبینظرشان نسبت به من عوض شده باشد. د

 یمگو را فاش کردم. اگر عل یرازها تیعصبان



. اگر فاطمه دکن غیشده را از من در رهیهمان نگاه ت

  با من سرد شود؟

بار طاقت  نیشود. ا یمشتم فشرده م انیم دستمال

از دست بدهم  را هم یخانواده  نیاورم. اگر ا ینم

بلند فاطمه، حسرت را به  ی. خنده رمیم یشک م یب

 کیاز رنگ نداشتن  یدهد. حسرت یم هیدلم هد

از هم  یگرم. دلتنگ همان خانواده  یخانواده 

 راکشم. حتما من دخترشان  یم یام. اه دهیپاش

 شانیابرو یفراموش کرده اند. حتما به نبود دختر ب

دارم و نه  ییخودم جا یخانواده  انیاند. نه م یراض

جمع سرخوش. همه مرا فراموش کرده اند.  نیا انیم

 هیحق هم دارند، من نحسم و به همه درد و غم هد

طفل معصومم که چوب مادرش  چارهیکنم. و ب یم

کنم یم یبه مان ینگاه میخورد. ن یرا م :  

اصرار به پا  نقدری. کاش ایومدینم ایکاش به دن _

یکرد یدم نمپردر یایگذاشتن به دن .  



 یخشک م نهیا یخورد. دستم رو یبه در م یا تقه

دهد یم یفاطمه لبانم را با لبخند اشت یشود. صدا :  

خانم؟ یداریرها جونم. ب _   

 انیم ستادهیاست و من ا دهیاتاقم کش میضخ ی پرده

کند.  یم انهی. باز هم غم در دلم اشندیب یاتاق را نم

 یاشکم م یشمه ناجورم. چ یانها وصله  انیمن م

ندهم یبندم تا جواب یدهانم قفل م یجوشد. رو . 

 رمیگ یدهانم م یکوبد. دستم را رو یهم به در م باز

هق هقم به گوشش نرسد. اگر از گذشته  یتا صدا

رازم  یباز هم اصرار به افشا یبپرسند؟اگر عل

 .داشته باشد

است.  دهیفهم شبید دی. شاردیگ یشدت م میاشکها

از  م،یادهایفر انیم دی؛  شااست رکیز یعل

 .سرنوشتم با خبر شده باشد

زند یم شانیشود. صدا یفاطمه نگران م یصدا :  

سرش اومده باشه؟ یی... نکنه بالدهیجواب نم _   



شوند. شتاب دارند و  یم کیبه اتاق نزد ییقدمها

در را  شبیشود. د یم دهیعجول هستند... در کوب

باال و  رهیدستگخلوتم گم شوم.  انیقفل کردم تا م

شود یم نیپائ :  

؟یدیرها... چرا جواب نم _   

 نکیارامش نگران است. به طرف س شهیهم یصدا

زنم. در دلم جشن  یروم و صورتم را اب م یم

شاد گشته ام... هنوز من را  شیاست... از نگران

شود یم قیتزر میدر رگها دیفراموش نکرده اند. ام .  

گردانم.  یا در قفل مر دیکشم و کل یرا کنار م پرده

کشم یشالم را جلو م :  

 .سالم _

دهد یم رونیرا ب نفسش :  

؟یدینصف جون شدم دختر... چرا جواب نم _   



نگرانش  یکنند.صدا یقند در دلم اب م لویک لویک

اندازم تا  یم رینشاند. سر به ز یلبانم م یلبخند رو

ندینب : 

دمیخواب رید شبید دیببخش _ . 

صورتم  یزند. نگاهش رو یمرا کنار  یعل فاطمه

گردد یم :  

 یدادیجواب نم گهید قهیدق هی... مینصف عمر شد _

میشکوند یدرو م .  

 یبه همه  یشوم. کج خند یافکار پوچم شرمنده م از

زنم یم میها ینیبدب .  

ردیگ یرا م دستم : 

صبحونه ایب _ ...  

کند یدستم مرا همراه خودش م دنیکش با :  

سفره  اطیتو ح یعل هادشنیهوا خوبه... به پ _

میانداخت . 



است. نگاهم به  قهیخوش ذوق و سل دمیجد برادر

 یبه خود م رهیگردد و نگاهش را خ یسمتش بر م

 ینیس یب یگردانم. ب ی. خجالت زده چشم بر منمیب

 یب یگذارد. خوشحالم که ب یم وانیبه دست ، پا به ا

 شیبرا ادیز جانیتازه امده و نگرانم نشده است. ه

 یرا از دستش م ینیروم و س یر دارد. جلو مضر

رمیگ :  

ریسالم... صبحتون به خ _ . 

کند یجا به جا م ینیب یرا رو نکشیع :  

 ...سالم قند عسلم _

گردد.  یم یمنتظرش به دنبال نشانه ا چشمان

گذارم و لب  یهم م ی. پلک رودانمیمقصودش را م

زنم یم :  

 .خوبم... فعال خوبم _
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رود یم میبه رو یغره ا چشم :  

. شهینم دایچه حرفا... بهتر از داداش من برات پ _

پر و بال بچه عقب موندت  ریحاضر شده ز یحت

یستیبهز نشیکه بذار نهی. البته نظر من ارهیبگ ... 

. به پسر من " عقب دیچیپ یدر گوشم م کالمش

کجا  میاست. مان ماریا بپسر من تنه د؟یگو یمونده" م

چرخد. نگاه  یدور سرم م ایکجا؟ دن یستیو بهز

چکد.  یگردد و اشکم م یبر م یپرحرفم به سمت عل

دهد  یم نانیگذارد و به من اطم یهم م یچشم رو

را خانم یرو به سم یاست. محکم و جد ستادهیپشتم ا

دیگو یم :  

ه؟یکار برادرتون چ _   

دیگو یم یبا خوشحال راخانمیسم :  

 ...شاگرد مغازه است _

پرسد یم یگریسؤال د یعل :  

  سنش؟_



دیگو یخانوم با شک م رایسم  : 

یچهل و خرده ا _ ... 

باال اندازد ییابرو یعل :  

ه؟یسرما ن؟یخونه؟ ماش _   

دیگو یم یکج خلق با :  

تمومند... ب زیهمه چ هینداره... مگه بق _  

گهیجا شروع کرد د هیاز  دیبا . 

 کادیو ان  یخندد و من در دل برا یم زیر فاطمه

دیگو یم تیبا عصبان کبارهیبه  یخوانم. عل یم : 

 ییتا حاال چه غلطا ستیبرادر شما معلوم ن _

داره... نه  یکرده... که نه کار درست و حساب

 یخواستگار دی... حاال اومدیقابل مالحظه ا هیسرما

د؟یگیم یدختر مردم چ  

دیگو یخانم با وقاحت م رایسم :  



است؟ نکنه  وهیرها خانوم ب دیدختر؟ فراموش کرد _

د؟یانتظار خواستگار دکتر مهندس دار   

زند یحرف اخر را م یعل :  

_ رها خانوم رو  یخواهر من... ما جنازه  یرها جا

میذاریهم رو دوش اقا قاسمتون نم ... 

خانم با قهر  رای. سمدیگو یرا با حرص م قاسم

ودش یکند و بلند م یچادرش را جمع م :  

_ مهمون  نطوریاز شما انتظار نداشتم ا یب یب

دیبچه هاتون بد ادیادب  کمی ستی... بد ندیکن ینواز . 

دیگو یم یارامتر یصدا با :  

با هم  یدختر پسر چه سر و سر نیا ستیمعلوم ن _

  ...دارن

 یرا ب شیشکنم... صدا یشنوم و م یرا م شیصدا

را  شی. صدادیگو یم یشنود و استعفرالله یم یب

زندیم ادیشنود و فر یم یعل :  

رونیب _ ... 
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 یچرخانم. ب یرا در استکان م یخوریچا قاشق

حل شده  ی... تمام نبات ها در چالیدل یهدف، ب

من همچنان اصرار به چرخاندن قاشق  یاست ول

 .دارم

م. سکوت خواهم خودم را مشغول نشان ده یم تنها

ما را فرا گرفته است ینفره  0جمع  ینیسنگ .  

گنجشک  یو صدا دیع کینزد یهوا یخوب یحت

خاک نم خورده هم  یبو یسرمست، حت یها

بکشد رونیب یینتوانسته ما را از حصار تنها .  

 یبه گونه ا دیرود. با یاجبار دستم سمت نان م به

 میخودم را مشغول نشان دهم تا مجبور نشوم چشم ها

 ینگاه پرسؤال عل ریو درگ اورمیرا از سفره باالتر ب

  .شوم



را  شینگاه ها یشفاف شده اند. معن میبرا شیها نگاه

کنم.  یرا درک نم شیخوانم؛ حسرت و دلخور یم

خواهم چشم در چشمش شوم ینم گرید .  

 نیدهم. ا یفرو م یچا یام را با جرعه ا لقمه

ن است . ترسم از ادیا یسکوت به مزاجم خوش نم

 یو حرفها شبیمن باشم و د شانیفکر یکه مشغله 

 .نامربوطم

 میزندگ یرو اوشیشوم س ی هیسا یدانم تا ک ینم

ندارد... تمام تالشم بر پاک کردن  یاست... تمام

چرخم و باز  یاست. اما فقط دور خود م شینشانه ها

گردم یاول بر م یبه نقطه  .  

 یاز من مچشم  یماند و گاه یام م رهیخ یگاه یعل

نزده است. شک  شیچا وانیدست به ل یدزدد. حت

مقابلش  یاز دو لقمه از ان نان بربر شیدارم ب

خورده باشد. اگر بخواهد مرا کنار بگذارد؟ اگر 

کند؟ یتازه نسبت داده شده را نف یبرادر   



 میکشم، فشار بغض نشسته در گلو یم قیعم ینفس 

ارامش کالمش . به او وابسته شده ام. به شودیم شتریب

شود، برادرتر از  یم یمعتاد شده ام... برادر خوب

نیرام . 

شود و  یم دهیزنگ نگاهم به سمت در کش یصدا با

گردد یبر م یب یبه سمت ب . 

جمع  نیاندازد. تنها راه فرارم از ا یباال م یا شانه

 یاز جا بر م هیشمارم و زودتر از بق یم متیرا غن

زمیخ :  

کنم یمن باز م _ . 

به زبان  یدهد تا کالم یلقمه اش را فرو م یعل

کنم یاما من به سمت در پرواز م اوردیب . 

 دنیکنم. با د یکشم و در را باز م یرا جلو م شالم

خورد. ناخوداگاه بر  یگره م میخانم ابروها رایسم

کنم. چشمش قفل من  ینگاه م یگردم و به عل یم

  .است



دهد یخانم مخاطبم قرار م رایسم :  

؟یم رها جون. خوبسال _   

کشد یباز به داخل سرک م مهیدر ن انیم از :  

؟ییتنها _   

رسد یبه گوشم م یب یب یصدا :  

مادر؟ هیک _   

زند و  یشود. با دست کنارم م یاش باز م چهره

 یباز به داخل خانه م مهیخودش را از همان در ن

  :کشاند

خانوم یب یاشنام ب _ ... 

قصدش از  مدواریکنم. ام یسرش حرکت م پشت

زشیاز ان برادر ه ریباشد به غ یزیامدن هر چ . 

خانم  رایکند. اما سم یبه داخل دعوتش م یب یب

ندینش یم وانیپهن شده در ا ریحص یهمانجا رو : 

شمیمزاحم نم ادی... زیب یخوبه ب نجایهم _ . 



ماند و با  یم رهیو فاطمه خ یعل یبه رو نگاهش

پرسد یمکث م یکم :  

  نوه هاتونن؟ _

داند؟ ندانستنش به  یشود. نم یاز سرم بلند م دود

فراموش کرده است؟ هیهاست  هیهمسا یخاطر دور   

کشد یم شیبه زانو یدست یب یب :  

 یخاله  دنیخواهرمن... اومدن د ینوه ها _

رشونیپ . 

شود یم یعل ریهم نگاهش گ باز :  

 .ماشاله برازنده هم هستن _

 یکنم برا یم دایپ ی. بهانه ادیا یبه جوش م خونم

زن هزار چهره نیدور شدن از ا : 

ارمیب وهیبرم م _ . 

کنم.  ینگاهش م زیچسبد، ت یکه به مچم م دستش

زند یم یلبخند مسخره ا :  



 .زحمت نکش رها جون... باهاتون حرف دارم _

شود یکنجکاو م یب یب :  

 ...در خدمتم _

چادر  ریرنگ زده اش را ز یخانوم موها رایسم

دده یجا م شیرنگ :  

مزاحم شدم ریامر خ یراستش برا _ ... 

قطع  یعل ینفسها یشود. صدا یاتش م کپارچهی تنم

مسخره را  شنهادیخواهد ان پ یشود. هنوز نم یم

کنم اما از  ینگاهش م تیفراموش کند؟ با عصبان

افتد یتکاپو نم : 

بار با خود رها خانوم حرف زدم... اما نجابت  هی _

واب دلخواهم شدج دنیو ناز کردناش مانع شن ... 

 ی. علردیگ یانگشتانش م انیزده ام را م خی دست

کشد یهنوز هم نفس نم :  

 حتشی... نصدیکن یحاال اومدم... شما بزرگ _

ادیسر عقل ب دی... تا شادیکن . 



خواهد دست عقب بکشم اما توانش را ندارم.  یم دلم

میعل یکبود شده  یهنوز شکه ام. نگران چهره  . 

شود یم دایهو شیدر صدازهم تفاخر  با :  

 یپارچه اقاست. از مرد هیاقا قاسم... ماشاله  _

بار رها جونو نشونش دادم... با  هیکم نداره...  یزیچ

دیبرادرم پسره اما رها جونو پسند نکهیا . 

 ی. فاطمه با صورتزدیر یهم زهر کالمش را م باز

 یب یب یفشارد. صدا یرا م یمثل گچ دست عل

ارام است کامال شوک زده و :  

. دونهی... صالح کار خودشو مهیرها دختر عاقل _

 .نظرش برام حجته

دیگو یم یخانوم با لحن زننده ا رایسم :  

دوره زمونه نادونن. عقلشون به  نیجوونا ا _

 تو فتنیچشمشونه... اگه بزرگترا مواظبشون نباشن م

 ...چاه

ردیگ یم حتیرنگ نص حرفش :  



ون براشون دست به خودم دیبا دیشنو یاز من م _

کنن که  یانتخاب م وی. وگرنه خودشون کسمیکار بش

ستین ستهیاصال شا . 

 یم یاندازد و به ارام یم یبه عل دارانهیخر ینگاه

دیگو : 

در نظر  یخوب سیشاخ شمشادتونم ک یبرا _

بعد سروسامون گرفتن رهاجون،  شالهیدارم... ا

کنم یم شیمعرف . 

 یم انین اطرافدوزد و ت یبرد و م یخود م یبرا

کند یخشمم فوران م یکند. کوره  : 

خانم من قبال گفتم قصد ازدواج ندارم رایسم _  
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 رایلرزم. چشمانم با سم یبه خود م ادشیفر یصدا با

به سمت در شتاب  شیشود.  گامها یخانم همراه م



کند.  یزمزمه م نامفهوم ییلب حرفها ریدارد و ز

کند. در  یرا جارو م نیاست و چادرش زم مهیسراس

شود یم دهیمحکم به هم کوب . 

. صورتش گرددیبرم یچشمانم به سمت عل 

گردنش متورم؛ و امان  یبرافروخته است و رگ ها

را با  میمن است. دستها ی رهیکه خ شیاز نگاه برزخ

کشم یهم م یاسترس رو . 

ماراتن برگشته  یدوزند، انگار از  ینفس م نفس

برد و  یفرو م شیموها یرا البال شیاست. دستها

من است یکشد و هنوز نگاهش رو یم قیعم ینفس . 

شده  رهیاندازد. ت یچشمانش وحشت به دلم م رنگ

 یکه مرا به مرز مرگ م یهمان رنگ هیاست. شب

 .رساند

به دست با  وانیدارم. فاطمه ل یعقب بر م یقدم

 یلب پر م وانیشود. اب از ل یعجله از کنارم رد م

 ستدیا یم یکند. مقابل عل یم سیشود و دستش را خ

کند یو اتصال نگاهش را قطع م :  



یاب بخور، اروم بش وانیل هی _ .  

خورد ینفس م کیو  ردیگ یرا به دست م وانیل .  

قبلم. در  یلحظات ریشوک زده ام، هنوز درگ هنوز

 یتمام نم است و دهیچیگوشم کلمه " عقب افتاده" پ

زجر بکشم؟  دیبا یشکند. تا ک یم میشود. سد دفاع

شود؟ یچرا تمام نم   

را خوب  رشانیکنند. مس یراه خود را باز م میاشکها

چانه  ریشوند و از  ز یرد م میدانند. از گونه ها یم

چکند یم نییام به پا . 

ام  هیکشد. گر یسرم م یدستش را به رو یب یب

دیگو یم یته اگرف ی. با صداردیگ یشدت م : 

 یروز جمعه ا نیخدا لعنت... الاله اال الله. بب _

شکوننیچطور دل مردمو م . 

دهد یم هیرا به شانه اش تک سرم :  

خدا ازشون بگذره... دخترم... اروم باش... خدا  _

حق نشسته یخودش جا . 



کند یم تیهدا رشالیسرکشم را ارام به ز یموها :  

_ ناشکاتو واسه حرف مردم حروم نک ... 

قلب  میحرف مردم خانمان سوز است؟ مستق مگر

 چیزند و با ه ی. زخم مردیگ یانسان را نشانه م

داند و من را، من  ی. مابدی یمرهم نم یضماد

شکسته بال را، من زخم خورده را به ارامش دعوت 

شود؟ یکند؟ مگر م یم  

گرفته ام،باد  یب یکه از ب یارامش نسب یعل یصدا

کند یهوا م :  

خود رهاست ریصتق _ ... 

نامش را  یلب ریکنم. فاطمه ز ینگاهش م دلخور

اندازد یباال م یشانه ا یزند. عل یصدا م : 

گم؟یمگه دروغ م _   

دیگو یلب م ریز فاطمه :  

_ ستیاالن وقتش ن یعل . 



به سمتم بر  یکند و قدم یسد فاطمه عبور م از

داردیم : 

مردمو  فیو اراج یسیفقط وا یخوایم یرها تا ک _

؟یو دم نزن یوش بدگ  

. میگو ینم یچسبم و کالم یپشتم م یسنگ وارید به

زند یم یپوزخند :  

کنه ینگاه کن... بازم از خودش دفاع نم _ ... 

 میبرا یزیچ اوشیبا کدام زبان؟ مگر س ؟یدفاع چه

گذاشت؟ یباق  

کشد یم یپوف کالفه : 

... یخودت احترام بخر یبرا دیرها خودت با _

یریمردمو بگ ییگو وهای یجلو دیخودت با ... 

شود ینگاهم قفل م یرو چشمانش : 

... اگه دهن هرزه گوها یاگه از خودت دفاع نکن _

کوچه سر بلند  یتو یتونینم گهی... دیریرو گل نگ

یکن ... 



اندازم. زل زدن در چشم مردم  یاراده سر باال م یب

 ی... رهاستیکار من رها ن تمیثیو دفاع کردن از ح

اهد و زبان گزنده اش راخو یگذشته را م ... 

 یرا م شی. فاطمه بازودیا یبه سمتم م تیعصبان با

 :چسبد

یعل _ ... 

کشد یم رونیرا از دست فاطمه ب شیبازو :  

... رونیب رهیکدوم حرفام اشتباهه؟ مثل ترسوها م _

 یکس رونیب رهیم یواشکیکرده...  یانگار دزد

نتشینب ... 

ر بزرگ که کرده ام. انقد یبزرگتر از دزد یخبط

پرت کردن  قیبداند صورتم را ال شیاگر خود حام

از  یترسوام... من حت یداند. ار یاب دهان هم نم

ترسم. چه برسد مردم هزار  یخودم هم م هیسا

 .رنگ

دهد یتاسف تکون م یاز رو یسر :  



. به شهیدرست نم یچیه یرها تا تو خودت نخوا _

ار... تو داشته باشه. با غرور قدم برد نانیخودت اطم

 یمردم حق زندگ یهمه  ی.. به اندازه یانسان کی

 دی... مقتدر... خودساخته... نبایزن کی... تو یدار

یریخودتو دست کم بگ . 

حس  کی. دادیدوحس متفاوت به من م شیحرفها

 یگریکرد. و د ینفوذ م رپوستمیغرور و شعف ز

 یاز شناخته شدن خود واقع یمبهم... ترس یترس

کوه  نیرا بشناسد و ا یمن واقع دمیترس یرها... م

ستدیپشتم نا گریمحکم د .  

سکوتم را بر نتافت و داد زد یعل :  

زنهیبازم حرف نم _ . 

 یبه عل یب یدر خودم جمع شدم. ب ینیجن همچون

  :تشر زد

رها شخصا دختر اروم  ؟یکن یچرا صداتو بلند م _

هیو کم حرف ...  



دهد یرا تکان م سرش : 

. شهیزبونش سه متر م رسهیکه ماره. فقط به من  _

گهیاز انواع حق و حقوقش م . 

کند؟ نه مراعات حال  یگزم. چرا مراعات نم یم لب

و فاطمه را یب یزارم را، نه مراعات ب . 

دیگو یم یبا سادگ یب یب :  

 دمیو سف اهیس سمونیرها زخم خورده است. از ر _

 تویوقته برادر یلی. تو خیکن ی. اما تو فرق مترسهیم

یحقش اثبات کرد در . 

شود یاتاقش م داخل :  

. رنگ و رو به صورت دیبحثو جمع کن نیحاالم ا _

دیبخور ییچا هی نیایکدومتون نمونده. ب چیه  

شود. من همچنان  یپشت سرش روان م فاطمه

 یاز کنارم م ی. علواریبه د دهیام، چسب ستادهیا

کند یگذرد. نجوا م :  

_ هیبرادر نیدرد من هم . 



 یگذارد.من م یرود و من را تنها م یمو  دیگو یم

که از درک ان عاجزم یمانم و جمله ا . 

 یم تیکند. باز هم حما یم نیضیاجتماع نق بازهم

زند یکند و زخم م . 
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دفاع ازمن  یداند اما برا یرا درد م شیبرادر

با نگاهش به  زند و یم ادیدهد. فر یچاک م بانیگر

کند یارامش دعوتم م .  

اخر  یجمله  زیاز افکار پوچ، خسته از انال خسته

کنم یقصد اتاقم را م ،یعل .  

که  ییها حتیدارم. نص شیبه مرور حرفها ازین

که من  یهستند و روانشناسانه. سخنان یواقع یادیز

فرار از  یبرا یزیکنند و راه گر یم یرا معرف



توانم؟ مگر  ی. اما مگر مدهند یارائه م میترسها

  طاقتش را دارم؟

زند. ارام  یزند و نم یدهد، م ینم میاری مارمیب قلب

. ابدی ینم انیپا دنشیدانم چرا تپ ی. نمردیگ ینم

و  یقلب خال کینزند... مگر  گریمطلق... د ستیا

 شکسته چقدر توان دارد؟

 میشود که فاطمه صدا یاتاق بند م رهیبه دستگ دستم

زند یم :  

؟یریرها پس کجا م _   

مانم به انعکاس چهره ام  یم رهیکنم. خ ینم نگاهش

شهیدر ش :  

کار دارم کمیتنهاست. خودمم  یمان _ . 

 یرساند. دستش را رو یبه من م عیرا سر خودش

کند به سمتش  یگذارد و مرا وادار م یشانه ام م

سنجاق  نیاما چشمانم را به زم گردمیبرگردم. بر م

کنم یم .  



کند یگاه شفافش صورتم را وجب من با : 

منو نیبب _ ... 

فروغ. شانه ام  ی. هنوز تارند و بدیا یباال م نگاهم

دهد یرا فشار م :  

؟یناراحت شد یعل یرها از حرفها _   

 یگردم. جواب یدهم و به طرف در برم ینم یپاسخ

دانم  ی. نمستیبا خودم روشن ن فمیدهم چون تکل ینم

شیبرادر یقنج رود برا دلم ایناراحت شوم  دیبا ...  

گردد.  یشود. هم قدمم وارد اتاق م ینم الیخ یب

 یکشم و باز هم سلول ها یشال را از دور گردنم م

زنند یم ادیپوستم فر .  

رنگ التماس  شی. صداستدیا یاتاق م انیم فاطمه

یدارد و عذرخواه : 

 یپا رو ینداشت... وقت یمنظور یبه خدا عل _

شهیم یبذارن عصب رتشیغ ...  



پوستش.  یکنم و رد انگشتانم رو یرا نگاه م یمان

 یکیدست به  زیخواهد زار بزنم. همه چ یدلم م

کرده اند تا ازارم دهند... نمونه اش همان رد 

یصورت مان یکمرنگ رو . 

دهم یکشم و پاسخش را م یم قیعم ینفس : 

... منم گهیکس د چیدونم... مشکل منم... نه ه یم _

دردسرمباعث  شهیکه هم . 

کوبم یام م نهیس به :  

_ از خودم دفاع کنم... از خودم...  ستمیمنم که بلد ن

... از پسرمتمیثیاز ح ...  

خندم یدرد م یرو از :  

... از ارمیتموم ع یترسو هیحق داره... من  یعل _

خودمم وحشت دارم ی هیسا . 

چرخم یکنم و به دور خودم م یرا باز م دستانم :  

 ریاتاق قفل و زنج نیتو ارو  یخودم و مان _

رو به رو بشم هیکردم... تا نخوام با بق ... 



که تا مغز استخوانم نفوذ  ییشود. سرما یم سردم

کند یم :  

 یتونم به کس یتونم... نم ینخوام... نم نکهینه ا _

کرده... به  زشیر خته،یاعتمادم ر واریاعتماد کنم. د

سخت  یلیخ یمان ی... باباشهیساخته نم یراحت

  ...ضربه زد

زند. بغض دارد. بغض دارم. به  یم میصدا ارام

 یبه رو یدیمروار یزنم. دانه  یچنگ م میگلو

 نگونهیکه ا یلغزد. نفرت دارم از من یصورتش م

کرده است ییاینگاهش را در : 

یو مان یخالصه شده بود به ب میزندگ _ ... 

و از عمق وجودم یزنم. واقع یم یتبسم :  

ده... حاال خواهر دارمحاال خونواده ش _ ... 

کنم یرا تر م لبم :  

 ...برادر دارم _



دانم از غم  یکشد. نم یبندد و اه م یچشم م فاطمه

داداش  دیشدنم... شا کیاز شر یدلخور ایمن است 

خواهد و بس یخودش م یرا برا شیعل ... 

 یرو یدارم. دست یطاقچه بر م یتابم را از رو لپ

کنم یاهش وصل مکشم. چشمانم را به نگ یان م :  

به دل نگرفتم یا نهیمطمئن باش از شما ک _ . 

کنم یرا لمس م شیانگشت لبه ها با :  

 یگاه دمیحق م یمن با شما خانواده ام... به عل _

 .سرم داد بزنه. مثل خواهرشم

خندم یم : 

شدم کیشر تویداداش عل  _ ... 

دهد و  یتکان م یشود. سر یاش در هم م چهره

رود یعقب عقب م :  

میناهار منتظرت _ ... 



شود.  یکند و از اتاق خارج م یرا به من م پشتش

شنوم یزمزمه اش را م :  

یعل چارهیب _ ... 

 یباال م یاش شانه ا رمنتظرهیمتعجب از رفتار غ 

داند ینم یخواهر قیمرا ال دیاندازم. شا .  

کنم و باز هم دستانم شروع به  یتاب را باز م لپ

کنند یم پیتا . 
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 یرود. نگاه ملتمسم همراهش م یپله ها باال م از

را ندارد.  شیکوبد. طاقت دور یشود. قلبم محکم م

فشارم. اب دهانم را  یانگشتانم م انیرا م یدست مان

رود. پشت سر هم  یدهم اما بغضم فرو نم یفرو م

... حداقل نکند میزنم تا دوباره چشمانم رسوا یپلک م

بهیهمه غر نینه مقابل ا ... 



کشم.  یرا م یشود دست مان یکه دو ر م اتوبوس

 تیا شیلب برا ریشود. ز یحرف همراهم م یب

 یب یام که هر هفته ب دهیخوانم. خودم د یم یالکرس

خواند یم یعل یبرا . 

 یبرگشته اند... اگر ب میسست شده اند. ترسها میپاها

... میرو یم نیماش . به سمتچمینباشد من ه یب

 یاست و با اخم نگاهم م ستادهیا نیراننده کنار ماش

کند. معطل مانده است. ان هم ساعت ها... در عقب 

زند و  یلب غر م ری. زنمینش یکنم و م یرا باز م

کند یرا روشن م نیماش . 

 میپا یرو یبندم. سر مان یدهم و چشم م یم ادرس

 شیموها ی. خسته است... دستم را البالندینش یم

برم یفرو م ... 
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 یرا به سمتش هول م یمان یکوچک فلز نیماش

که  یماند. تماس یم رهیدهم. نگاهم دوباره به در خ

سرد  شیکشاند. غذا اطیسر سفره داشت ، او را به ح

 شیشده است و از دهن افتاده... اما هنوز سفره برا

مانده است. ظرفها شسته و خشک شده اند و پهن 

زند یهمچنان با تلفنش حرف م یعل .  

کند ینگاهم را تا در دنبال م فاطمه : 

گرمابه و گلستانن یدوستا یو عل دیسع _ ... 

توجه  یکنم خودم را ب یم یدهم. سع یتکان م یسر

 نیبار فاطمه ماش نیشود. ا ینشان دهم اما مگر م

دفرست یم شیرا برا یمان : 

رو راه انداختن. خدا رو شکر ادم  یدیبا هم تول _

... داداش شهی. حالل حروم سرش مهیقابل اعتماد

 کیاز نزد یقبولش داره. چندبار یلیکه خ میعل

... معلومه سر سفره پدر و هیپسر چشم پاک دمشید

 ...مادر بزرگ شده



دارد. چشمانم قفل  یمرا به واکنش وا م شیحرفها

برق  نی. ادیا یو لبانم کش مشود  یبرق نگاهش م

شناسم.  یشناسم. لحن کالمش را هم م ینگاه را م

 یدنامیسع یدل در گرو دیام شا زکردهیخواهر عز

 یی. ابروباستیز میتصورش هم برا یداده است. حت

اندازم یباال م : 

هست؟ پمینام خوش ت دیسع نیا _   

اندازد.  یم ریفهمد و سر به ز ینگاهم را م یمعنا 

 یرنگ گرفته اش راز درونش را فاش م یگونه 

 یتر م نیفشارم و سرش پائ یکند. دستش را گرم م

 یرنگ، صورتش را پنهان م یقهوه ا یرود. موها

 .کند

... خانم و باستیچرخد. ز یگرد صورتش م نگاهم

خانواده  نیدر ا یشود کس یبا وقار است... مگر م

 انهگیب تیکند و با انسان دایرشد پ یمیگرم و صم ی

 باشد؟



. با امدنش انینما یشود و قامت عل یاتاق باز م در

 ریکنم. شانه ام ز یم یمان یفلز نینگاهم را قفل ماش

اورم.  یسر باال نم یشود ول یاوار نگاهش خم م

شود یفاطمه مخاطبش م :  

د؟یچرا سفره رو جمع نکرد _   

کند یاشاره م یعل یخورده  میبه بشقاب ن فاطمه : 

ینخورد یزیناهار که چ _ ... 

 یم نیزم یو چهارزانو رو دیا یم کترینزد یعل

کند. فاصله اش  یعطرش نفسم را پر م ی. بوندینش

ادیکم است و ز ... 

کند یسفره را جمع م فاطمه :  

غذا رو دوباره داغ کنم؟ یخوایم یعل _   

را کنار  لشیموبا یاندازد و گوش یباال م یسر یعل

گذارد یدستش م :  

کجاست؟ یب یب _  

دهد یجواب م فاطمه :  



خونهیتو اتاق داره نماز م _ ... 

 یبه ارام ی. علدیا یظروف م ییجابه جا یصدا

زند یم میصدا : 

 ...رها خانوم _

 رهی. خمیگو یم یارام ینگاهش کنم بله  نکهیا بدون

شود یام م : 

دیتند بود... ببخش کمیصبح لحن کالمم  _  

 ینگبه تبسم کمر میچرخد. لبها یبه سمتش م سرم

ارام  ینفس ندیب یشود. نگاهم را که م یم نیمز

کند. فاطمه  یم یلب زمزمه ا ریدهد. ز یم رونیب

بلندش  یشود. موها یبه دست مقابلم ظاهر م ینیس

 یتعارفم م یزند و چا یصورت کنار م یرا از رو

 یشود. ب یزنم و سرخ م یم شیبه رو یکند. چشمک

خندم یدغدغه م . 

دارد یاستکانش را بر م یعل :  

میفتیجمع کن... عصر راه م لتویفاطمه... وسا _ .  



خواهد  یخشکد. کجا م یم یاستکان چا یرو دستم

راه  یاو که هنوز خستگ ؟یزود نیبرود؟ چرا به ا

عازم شود؟ خودش  دی... باز هم باامدهیاز تنش در ن

داند خانه  یبرد؟ نم یبرود اما چرا خواهرکش را م

 بدون او سوت و کور است؟

دیگشا یم هیلب به گال فاطمه :  

میبر گهیدو روز د یکیصبر کن  _ ... 

کند یم کینزد شیاستکان را به لبها یعل :  

به  تونهیگفت خودش نم یدست تنهاست. م دیسع _

برم دیهمه کارها برسه... با . 

دوزد یبه چشمان فاطمه م نگاه :  

کمک  ایشده... پس ب لیتو هم که کالسات تعط _

یخونه تکون یبرا سایدست مامان وا . 

ردیگ یم یرا به باز شیاز موها یدسته ا فاطمه : 

 ...باشه _



شود.  یم زیخ میبه احترامش ن یعل ،یب یامدن ب با

 یطاقچه م یو رو زندیچادر نمازش را تا م یب یب

 :گذارد

 کمیبنداز دم رفتن  ادمیمادر...  نیراحت بش _

یو مامانت بدم ببر یبرا تو راه یخوراک . 

راحت تر  یب یکشد تا ب یخودش را کنار م یعل

ندیبنش :  

د؟یایشما مگه نم _   

کند یچشم گرد م یب یب :  

 ادیوقت سال؟ خدا رو خوش نم نیا امیکجا ب _

تنها بمونه نجایدخترم ا . 

 ینکرده است. ب غیرا از من در شیوقت محبتها چیه

لحظه نبودش  کی یدوستش دارم. انقدر که حت تینها

سرد  یچا یعل شنهادیتحمل کنم. با پتوانم  یرا نم

پرد یم میشده در گلو : 

ادیرهام باهامون م _ ... 



ذره هوا دست  کی یاست. برا دهیامانم را بر سرفه

 ی. دستردیگ یشدت م میزنم. سرفه ها یو پا م

شود یکوبد و راه تنفسم باز م یمحکم به کمرم م . 

 ی. علدیا یباال م میپر اشکم تا صورت ناج چشمان

کشد یش را عقب مدست . 

 یخورم تا گرفتگ یمقابلم را م یاز چا یا ذره

رفع شود میصدا :  

اقا... ممنون به خاطر دعوت نامتعارفتون...  یعل _

اصفهان بمونم دیع امیا دمیم حیاما من ترج .  

زند یلب غر م ریز یعل :  

مهیمتر ون کیزبونش فقط برا من  _ ... 

دیگو یبا اخم م یخندد. عل یبلند م فاطمه :  

 یهم صبر نم قهیدق هیبرو چمدونتو ببند. عصر  _

 .کنم

. برادرم با تمام مرد ردیگ یشده است. بهانه م بدخلق

بچه است یبودنش هنوز هم مانند مان . 
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 یسرک م یباز لیوحشت زده به تمام وسا گرید بار

. نفس ستمیا یم میسرجا اشنا یچشمان دنیکشم. با د

شود یپرتاب م رونیحبس شده ام با شتاب به ب .  

 یکشم و خدا را شکر م یصورتم م یرا رو دستم

  .کنم

پشت  زشیر یاست. جثه  ستادهیتاب ا ی لهیم کنار

 یقفسه  یقد بلند پنهان مانده است. دست رو یپسر

 یم نیگذارم. هنوز با شدت باال و پائ یام م نهیس

 .شود

را که به سمتش  یتاب ندیب یدود و نم یرفم مط به

بزنم. چند قدم  غیتا ج دیا ینم رونیب می. صدادیا یم

شوم. تاب به کمرم  یدارم و سد راهش م یبلند برم

رسد ینم یخورد اما به پسرم گزند یم .  



ماند یشود اما پسرم سالم م یاز درد قطع م نفسم .  

ز صداها ا میرسانند. گوشها ینفر خودشان را م چند

شود یپر م .  

 "خانم حالتون خوبه؟ "

کشم یرا م یمان دست .  

ادیحالتون جا ب دینیلحظه بش هیخانم  " " 

 یکنم و قدم بر م یم کتریرا به خودم نزد یمان

 یدارم. کمرم از شدت درد خم شده است اما دور م

اهویپره طیشوم از ان مح ... 

 ستیکه چندان دور ن یمقابل پارک تا خانه ا از

 یبه خودم م شتریرا ب ی. مانرمیگ یدربست م

 یاشکها یاما فدا ردیگ یچسبانم. دردم شدت م

چکد. لب  یم یصورت مان یکه رو یمظلومانه ا

کنم یچسبام و نجوا م یم شیموها یرو :  

 ...من خوبم گل پسر  _



شود. دستانم صورتش را قاب  یم دتریاش شد هیگر

ردیگ یم : 

کنه ینم هیمرد بزرگ که گر _ ... 

 یم نیرا پائ یکنم. مان یدر را باز م یتوقف تاکس با

شوم یم ادهیکنم و پ یرا حساب م هیفرستم. کرا . 

 دیکشم و کل یرا که در حال افتادن است باال م یشال

 میدر دکمه ها یچرخانم. از همان جلو یرا در قفل م

کنم و  یکنم. در اتاقم را بز م یباز م کیبه  کیرا 

اتاقم  یگوش یکنم. صدا یم تیهدارا به داخل  یمان

انبار شده  یلباسها نیرا پر کرده است. ان را از ب

 یم ییخودنما یب یب ی ماره. شابمی یکنار اتاق م

 :کند

یب یسالم ب _ . 

کند یرا دود م میانرژ ینگرانش ته مانده  یصدا : 

از عصر تا حاال دلم  ییکجا ؟یرها مادر خوب _

  .هزار راه رفت



که وبال گردنم شده را  یزنم. شال یم واریبه د هیتک

کنم یباز م : 

 ادمیرو بردم پارک.  یدلتون. عصر مان یفدا _

ببرم ویرفت گوش . 

دهد یم رونیرا اسوده ب  : 

 ...از عصر نگرانتم _

رمیگ یکه منتظر اتو است را به دست م یلباس :  

شهیاسباب دردسرم... هم دیببخش _ ... 

کند یرا قطع م حرفم :  

یمادر... نور چشمم یکمک دست _ ...  

دهم به  یدهم. گوش م یم هیتک واریرا به د سرم

شود با کالمش یم نیری. دهانم ششیتصدق ها : 

گردمیدخترم فردا برم _ . 

زنم ی. لب مردیگ یمقابلم رنگ م ایدن : 

دی... نگران منم نباشدیبمون شتریچند روز ب _ . 



برگشتن یاست برا مصر :  

طاقت  گهیپنج روز... د نه مادر... دو روزم شده _

ندارم تویدور ... 

ندیا یکش م میلبها : 

 .منم دلتنگتونم _

 یعل دوارمیو من ام دیا یم یبا چه کس دیگو ینم

  :راننده اش باشد

 .مادر سفره انداختن... من برم _

کنم یرا دراز م میپا :  

 ...خداحافظ _

را کز کرده گوشه اتاق  یگردانم و مان یبر م چشم

شمانش بسته است و دم و بازدمش ارام. چنمیب یم ...  

فرستم. خوشحالم که عصر  یرا به عقب م میموها

سر کوچه  یگرفت و تا از فالفل چیساندو یبهانه 

امدیکوتاه ن دم،ینخر شیبرا . 



اتاق  یکنم و گوشه  یمنتظر اتو را جمع م یلباسها

کنم و بعد از خواباندن  یگذارم. تشک را پهن م یم

 نهیس ی. پتو را تا قفسه رمیگ یم کنارش جا یمان

کشم یباال م . 

پارک در ذهنم  انیم ریبندم و باز هم تصو یم چشم

دهم و  یهم فشار م یشود. پلک به رو یواضح م

که  نمیب یرا م یکند. دختر یم رییتغ ریان تصو

رهاست هیشب ... 
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بندم و  یکند. چشم م یوب مچمن حالم را خ یخنکا

 قیعم یکشم. نفس یدست م یچمن ها یبا لذت رو

 یطراوت و تازگ ی. بورمیگ یم یبهار یاز هوا

اورد یسرحالم م .  



 یکنم و پلک م یدر کنارم را حس م یمان نشستن

 یبچه ها م یرو اقیچشمانش با اشت یاهی. سمیگشا

. زندینگاهش موج م انیگردد اما حسرت و حسادت م

حسرت و حسادت. اما  اق،ی، اشت ستیجالب یادهاتض

 .همچنان کنارم نشسته است

اتش به  شیری. گوشه گردیگ یم تشیاز مظلوم دلم

شیماریزند و ب یجانم م ... 

گذارم یکمرش م یرا رو دستم :  

؟یکن یباز کمی یریچرا نم _   

 یگرداند. باور نم یسرعت صورت به سمتم بر م به

شده به  قیکند تشو یور نمکند که منع نشده است. با

. با نگاهش به دنبال باور است. شیها تیممنوع

شیاز کم حرف ردیگ یزبانم م .. 

کنم. با همان  یم شتریکمرش ب یدستم را رو فشار

کنم. با زبان نگاه یم قشیروش خودش به رفتن تشو  

... 



دود. با نگاهم  یشود و م یتحمل بلند م یاندک بدون

 یاما همراهش نم رمیگ یمکنم. دلشوره  یدنبالش م

استقالل به او اموزش  یالزم باشد اندک دیروم. شا

است دهیوقت بزرگ شدنش رس دیدهم. شا .  

 یها هیخواهم به توص یدلم هنوز ترس است. م ته

شوم  یم زیخ میشود؟ ن یگوش دهم اما مگر م یعل

تا دوباره منعش کنم. او را در حال باال رفتن از پله 

عجله اش  نم،یب یلبخندش را م نم،یب یسرسره م یها

شوم یو متوقف م نمیب یسرخودن را م یبرا .  

 شیو گفته ها یبه عل دیرفتن و نرفتن مرددم. با نیب

 یاعتماد کنم؟ او مرد است و جنس پسران را بهتر م

 یو بازهم م شیها ینیب شیبندم به پ یم دیشناسد. ام

نمینش . 

ررنگ که پررنگ شده است. انقدر پ میدر زندگ یعل

را  شیها حتی. نصشمیاند یدر نبودش به او م یحت

کنم مطابق رفتارش عمل  یم یکنم و سع یم یعمل

 .کنم



 یکنم. ناارام یدر قلبم احساس م یناشناس یناارام

که با  یشود. ناارام یم دتریشد یعل یاداوریکه با 

 رییگذارد و با امدنش تغ ینم میاست. تنها ریمن درگ

ردیگ یام مدهد و ار یحالت م .  

 

نقاب به صورت  گریکرده ام. د رییروزها تغ نیا

 یافتاده از کوچه رد نم نیپائ یبا سر گریزنم. د ینم

 میهنوز برا میهنوز هست، ترسها میشوم. دلهره ها

کنم.  یعمل م شیکنند اما به گفته ها یعرض اندام م

مردان  زیگو تمام نشده، نگاه ه اوهیزنان  یطعنه ها

به  یوجودم اندک یهامام نشده اما رچشم باره ت

در وجودم انقالب به پا  یخودش اعتماد دارد. عل

شده است داریخفته را باز هم ب یکرده است. رها .  

 یم رونیافکارم ب انوسیمرا از اق یزن غیج یصدا

ام،  دهیکه صدا را شن یکشد. نگاه پرهراسم به سمت

 ستیاز ان صحنه مرد بمینص نیچرخد. اول یم



کمر  یرحمانه رو یب شیکه پا کلیه یند و قوتنوم

دیا یزن مقابلش فرود م یو پهلو .  

شود.  یم شتریب دمی. وسعت دزمیخ یخواسته بر م نا

 یو بازهم ضربه م ردیگ یم گارشیاز س یمرد نفس

مقابل چشمانم جان  یکند و صحنه ا یزند. زن ناله م

لگد  یکه در خود جمع شده و مرد ی. دخترردیگ یم

زند یم خیبدنم  یند. سلول هاز یم .  

اند و از  ستادهیبه دست ا یانجا گوش ینفر چند

مقابلشان جان  یزن نندیب ی. مرندیگ یم لمیمعرکه ف

شود یتار م می. چشمهارندیگ یم لمیدهد و ف یم . 

 یشوند و او را از دور م یجوان، جوانمرد م چند

دیگو یکشد و از داغش م یم ادیکنند. مرد فر .  

. دیا یبه خاطرم م یو باز هم صحنه ا دیگو یم

شوند و  یکم قوت م میاورند، زانوها یتاب نم میپاها

نمینش یم نیزم یرو .  

شود از  یکند و گوشم پر م یم تیثیح یادعا مرد

یتکرار یحرفها ...  



به  یخوابد اما در مغزم اشوب یم یبا صلوات همهمه

 .پاست

انم. از انها کنم انها را به کنار بر یتالش م احمقانه

ساعته... تا بتوانم خودم  کی ی. مهلترمیگ یمهلت م

  .را به خانه برسانم

زنم. به  یو تند تند پلک م رمیگ یرا باال م سرم

ببارند رترید یساعت کیکنم  یالتماس م میاشکها .  

 بایز میطراوت هوا برا گریکشم. د یم قیعم نفس

س لبا گریچرخد. د یشکوفه ها م ی. نگاهم روستین

ندارد یتازگ میعوض کردن درختان برا .  

خودم را به خانه  دیبروم. با دیشوم. با یم بلند

پارک بشکنم. نه حداقل مقابل  نیدر ا دیبرسانم. نبا

دیا یکه از رو به رو م ینگاه پرمنظور جوانک . 

 ی... نگاهم میباز نیکنم به طرف زم یتند م قدم

. نفسم نمیب یرا نم ی... مانیباز لیوسا یچرخد. رو

گذارم و دوباره به  یسرم م ی. دستم را روستدیا یم



چرخد.  یدور سرم م ایکنم. دن یاطرافم نگاه م

نمشیب ی. نمستین ... 
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تنگ تمام هوش و حواس  انیقرمز کوچک م یاهم

 شهیش کیرا برده است. باز هم انگشتش را نزد یمان

 یکند. صدا یشنا م گریبه سمت د یرد و ماهب یم

اورد یم میلبها یرو یلبخند یخنده مان . 

 یبار خاموش م نیچندم یوزد و شمع را برا یم باد

زنم و باز هم شعله شمع به رقص در  یکند. فندک م

دیا یم . 

زند و با  یدستش را ورق م انیقران م یب یب

خواند یرا م اتیکرده ا زیر یچشمان . 



گذرانم اما نگاهم را  یوچک را از نظر مک ی سفره

سفره بمانم  ی رهیخ دهمیم حیاورم. ترج یباالتر نم

شوم مشینه انکه چشم در چشم ابراه . 

 یم میابراه ی هیرود و قفل همسا یخطا م نگاهم

نوجوان دیشود. جوان است و شا .  

به من دوخته شده است. احساس  میمستق نگاهش

شوم. نگاهش تذکر  یکنم. در خودم جمع م یسرما م

کشم یدهد و ناخوداگاه شالم را جلو م یم . 

نباشد. به  دایپ میاز موها یتار یجلو که حت انقدر

 یو به سفره  رمیگ ینگاه از چشمانش م یسخت

 یدوزم. دستانم را در هم گره م یکوچک مقابلم م

 .زنم تا لرزشش مشخص نشود

ر دارم تا باز چشم د ینگه م نیرا همچنان پائ سرم

 اینشوم. ترس دارم، واهمه دارم  گرید یدیچشم شه

شانیدانم... امان از نگاه ها یاحساس شرم را نم . 



خواند... در  یم امقلبی یب یکوچک ب یویراد

. دستها باال کندیپخش م امقلبی یسراسر یبلندگوها

رود یم . 

 یبندم. نم یشود. چشمانم را م یم شتریها ب زمزمه

کنم ینجوا م گرانیهمراه دکنم. فقط  ییدانم چه دعا .  

 یقرانش را م یب یشود. ب یها بلند م کیتبر یصدا

 شیکشد. لبها یچشمان اشکبارش م ریز یبندد. دست

 یرا م شیدیگذارد و ع یم یمان یشانیپ یرا رو

چشمانش  ریگردد. هنوز ز یدهد. به سمتم بر م

. رمیگ یاغوش م انیاست. او را محکم م سیخ

زند یدستش را به کمرم م :  

مبارک باشه دخترکم دتیع _ . 

 انیم یقیگفتنش را دوست دارم. نفس عم دخترک

 یدهد. ارامش م یمادر م یکشم. بو یاغوشش م

و جدا  رمیگ یم یاز ان عطر بهشت گرید یدهد. نفس

شوم یم :  

جونم یب یسال نو مبارک ب _ . 



 یشود و رو یخم م یب یزند. ب یم میبه رو یتبسم

 یزند. بوسه اش طوالن یم سنگ قبر پسرش بوسه

لرزد یم شیشود. شانه ها یم .  

 میگشا یم شیشوم. اغوشم را برا یپسرکم م دلتنگ

فشارم.  یم نهیرا به س می. مانردیپذ یباز م یو با رو

روم یلب تصدقش م ریزنم. ز یبوسه م شیبه رو .  

گردد. تنهاست...  یم هیبه سمت پسر همسا نگاهم

نمانده است  شیبرا یرماد دی. شاستیکنارش ن یکس

که سال  یب یکند. مانند ب دیتا سال را کنارش جد

را کنار پسرش مانده است. مثل هر سال  لیتحو

هم  یبار من و مان نیتفاوت... ا کی... با گرید

میهمراهش شد . 

را کنار  می... امروز ترسهایدور از هر گونه ترس به

 یفقط برا دیامروز... شا کی نیهم دیگذاشتم. شا

قرار  یعل یحرفها ریتحت تاث دیبار. شا کی نیمه

شجاعتم. اما  نیشوم از ا مانیپش دیگرفته ام. شا

بمانم یب یخواهم کنار ب یامروز م . 



شود. صورتش  یکشم. بلند م یکمرش م یرو یدست

 یپاشد. جعبه  یلبخند م میاست اما به رو سیخ

رمیگ یکنم و مقابلش م یرا باز م ینیریش .  

. زبانمان روزه میخوان یاز چشم م رگیکدی یحرفها

زند یسکوت گرفته است و چشمها حرف م ی . 

کند.  یقبرها اشاره م گریدارد و به د یبر م ینیریش

 یم ینیریشوم. ش یکنم و بلند م یشالم را محکم م

دهم و  یم ینیریشنوم. ش یم کیگردانم و تبر

رمیگ یم لیتحو ینیریش .  

 لیوسا یب یارم. بگذ یتمام شده را کنارم م ی جعبه

کند یرا جمع م :  

بفرسته نیزنگ بزن به اژانس دو تا ماش _ . 

کنم یم کیبار چشم :  

ن؟یچرا دو تا ماش _   

دهد یرا به دستم م یماه تنگ :  

نالیخونه... منم برم ترم دیبر گرد یتو و مان _ ... 



فشارم یرا در دستم م تنگ :  

 نالمی... تا ترممی... با هم اومدذارمیتنهات نم _

خونه گردمی... بعدش برمامیهمراهت م .  

کند. سبزه را کنار  یصورتش را جمع م یناراض

گذاردیقبر م یگل شب بو رو : 

؟یرو خسته کن یخودت و مان یخوایچرا م _  

و در  دارمیو سمنو را برم ریکوچک س یظرفها

گذارم یم کیپالست :  

تو خونه دیدلم پوس ؟یچه خستگ _ ...   

پرسم یم ی. با لحن ملتمسکنم یرا کج م سرم  :  

م؟یایب _  

در چشمانم پلک  رهیو خ دیگو یلب ماشالله م ریز

گونه اش  یرو عیسر یگذارد. بوسه ا یهم م یرو

نشانم یم :  

یب یعاشقتم ب _ . 



*** 

 انیکنم. دستم را م ینگاهش م شهیتر از هم صیحر

ردیگ یاش م دهیدستان چروک :  

گردم یدو روزه بر م _ . 

زنم یلب م لمیخالف م بر : 

دیهفته بمون کی... حداقل دینگران ما نباش _ . 

شود یتر م میکند و بغضم حج یگرد م چشم :  

_ ارهیهفته؟ چه خبره مادر؟ من که دلم طاقت نم هی ...  

زند.  یراننده باز هم مسافران قم را صدا م شاگرد

 یافتد. با دلشوره لب م یبه راننده م مینگاه گذرا

  :زنم

حداقل  ای... دیرفته بود یبا عل شیپ یکاش هفته  _

دنبالتون...  ادیخواد ب یزنگ زد که م یوقت

دیکرد یرد نم شنهادشویپ . 

کند یمهربانش از استرسم کم نم لبخند :  



 یزنگ م دمیرس ینگران نباش دختر جون... وقت _

 .زنم

سفارش اخر را  یب یزند و ب یدوباره صدا م شاگرد

کند یم :  

قفل کن... روزا تو خونه  در خونه رو حتما _

... پسرت غمباد ی... پارکی... برو گردشاینمون

مونهیاز بس تو خونه م رهیگیم ... 

فشارد یرا محکم م دستم :  

 ...به اکرم خانوم سپردم که بهت سر بزنه _
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بود و بم... به همان اندازه  یهنوز مخمل شیصدا

و همان قدر هراس  ،یطانیردانه. به همان اندازه شم

زیانگ . 



گرفتم تا سقوط نکنم. تمام تنم مثل  زیرا به لب م دستم

بود.  لیهمچون سور اسراف شی. صدادیلرز یم دیب

راندیم یمرا م :  

؟یمشغول گهیپسر د هیبا  ای یستیرها خانوم... ن _   

افتادم نیزم یسر خورد و به رو زیم یاز رو دستم : 

 ی... فقط برایپس اونقدرا هم عذاب وجدان نداشت _

یکرد یمن ناز م . 

دست  ژنیاکس یذره ا یدر اطرافم کم بود. برا هوا

زدم یو پا م : 

بودم داری... وگرنه نازتم خرستمیکه ن فیح _ ... 

افتاده از اب دهانم باز و بسته  رونیب یمانند ماه 

شد یم :  

و ملوسه... اما پر از دختر ناز  نجایا کهیبا وجود _

ستندیتو برام جذاب ن یبه اندازه  چکدومشونیه ... 

کتم چنگ زدم و ان را پاره کردم... راه  یدکمه  به

باز شد ینفسم اندک : 



دندونمه ریز تینیریاخ که هنوز طعم و ش _ ... 

. چه رمیرا بگ میانقدر توان نداشتم تا در گوشها یحت

نم و برسا یعسل زیبرسد به ان که خودم را به م

منحوسش را قطع کنم یصدا . 

 میهم زهر شد کالمش و جرعه جرعه به گوشها باز

 :چشاند

 یکشن غبطه م یکه تنت رو بو م ییبه پسرا _

 .خورم

مرا از خودم  شی. حرفهادیمعده ام جوش دیاس

 یکرده بود؟ نم یمنزجرتر کرد. مرا هرزه تلق

بودم زانیاو یمرگ و زندگ انیدانست م : 

شب  کیفقط  تمین دمت،یکه د یاز روز اول _

وارد  یا گهیاز راه د یپا نداد یبود. اما وقت ییایرو

که دو  ییشدم... از رفتارت،از دروغهات، از چشمها

 یبردم. برا تیبه مشکالت خانوادگ یپ زد،یدو م

زودتر  یبرا یکردم... حت یزیبرنامه ر زیهمه چ

دادم تواجرا شدن هدفم به مامانت راپورت بابا ... 



گونه ام سر  یرو میرا به دهانم فشردم. اشکها مدست

 :خورد

بود... حدس  سکی... ریتلنگر بود هیفقط منتظر  _

بود... اما  یو گمان بود... با اطالعات روانشناس

رفت... همون طور که  شیخوب پ زیهمه چ

 ...خواستم

را فشردم.  میها قهیگرفتم و شق میدستها انیرا م سرم

شدند یت و رذل مپس نقدریا شهیمردها هم : 

به خودت  کمیچندنفرن؟  ؟یرها... هنوزم مشغول _

 ...استراحت بده

 یرساندم. گوش یزانو خودم را به گوش یکنده ها با

دیلرز یرا برداشتم و از دستم افتاد. دستانم م : 

برات دارم... برات پست کردم هیهد هی _  

ادامه داد مرموزتر :  

اقا  لیونه تحودر خ یکالغه خبر رسوند االن جلو _

 ...داداشت دادن



بود یطانیهم ش شیها خنده :  

 یمن از داشتنش راض یمطمئنم تو هم به اندازه  _

. من که عاشقشونمیشیم ... 

مقابل در  نیخودم را به پنجره رساندم.  رام هراسان

کرد.  یصحبت م نیموتور نش یبود و با مرد ستادهیا

داد نیبه دست رام یکردم. جعبه ا زیچشم ت .  

کرد شتریبار ترسم را ب نیا شیصدا :  

یخوش باش _ ... 

بود. اما در دلم غوغا  دهیکش یدانستم چه نقشه ا ینم

به طرف ساختمان به راه  الیخ یب نیبه پا کرد. رام

. دمیرا به عقب کش می. موهاستادیراه ا انیافتاد. م

 ...کنجکاو بسته را در دست جا به جا کرد

 یبد یحس بود. دلم گواهشوم و ن میچه بود برا هر

 بیعج یزیچ چیکفتار صفت ه اوشیداد. از س یم

دلم  ری. زدمینبود. با سرعت از اتاقم خارج شدم. دو

 میرفتم... پا نیپائ یکی... پله ها را چند تادیکش ریت



افتادم.  نیزم یو با کمر رو دیاخر لغز یپله  یرو

ها به سمتم  نگاه. دیچیدر کمرم پ دیشد یدرد

 یبا چهره ا نیباز شد و رام ی. در ورودبرگشت..

 .برافروخته وارد شد
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پر کردم.  گاریاز دود س ژنیاکس یرا به جا میها هیر

را مقابل  گاریدادم. س رونیدود را با انزجار ب

و دودش را باز  دمیکش یقیچشمانم گرفتم. نفس عم

دادم هیده میهم به شش ها .  

حداقل نه به  ایخالص تصورم، ارامبخش نبود.  بر

. چه دیرس یگذشته... چقدر دور به نظر م یاندازه 

خودم  یبرا ییال ها دهیدر سر داشتم. چه ا ییهدفها

دم؟یداشتم. چطور شد؟ به کجا رس   

بر باد رفته ام زدم. به خال  یبه ارزوها یپوزخند

 یحت گرید کردم. یم یبودم. احساس پوچ دهیرس



چشمانم با  یحت گریکرد. د یهم ارامم نم هیگر

ارامبخش و  یشده بود. قرص ها گانهیخواب ب

اورد.  یبه ارمغان م میخواب اور هم فقط کابوس برا

 کیکه  یگذشت. دو ماه یم اوشیدو ماه از رفتن س

فکر نکنم.  میلحظه هم نتوانستم به از دست رفته ها

کس  چیه گریکردم. د دایکه از همه نفرت پ یدو ماه

 یکرد. سؤال چه سود یسؤال نم میرفتارها لیاز دل

که پاسخش سکوت بود و سکوت.  یداشت هنگام

اورد یمقابلم کم م یسکوت هم گاه یحت .  

خاموش کردم.  زیم یرا رو دهیرس لتریبه ف گاریس 

 یروشن کردم و همان دم کنار قبل یگرید گاریس

ستانم را به تخت نشستم... د یخاموش کردم. رو

خودم را در اغوش  بایدور خودم حلقه کردم. تقر

. باز معده ام دیچیدر شکمم پ یدیگرفتم. درد شد

  .ناسازگار شده بود

ان مرغ  یانداختم. حت میغذا ینیبه سمت س ینگاه

 یخوش رنگ و لعاب هم متعفن و بدبو به نظر م

. اما سوزش معده ام مرا به خوردن وادار کرددیرس .  



از حدش حالم را  شیب یدر برنج زدم. خشک یقاشق

 .بد کرد. قاشق را کنار انداختم

دانستم مادرم است. در  یهم م دهیشد. ند دهیکوب در

 یبر رو یدیدوباره به چهارچوب برگشته بود اما کل

کردند تا من را از  یاستفاده م یان نبود. از هر روش

بکشند رونیب مییحصار تنها . 

رفت  یشکسته م یها شهیش یصندلش رو ی پاشنه

خانم اتاق  یاورد. هر چه مهر یانها را در م غیو ج

 یلوازم م میکرد، هر چه مادرم برا یرا مرتب م

اتاق به همان  میباز هم با هر حمله عصب دیخر

شد یم لیتبد رانهیو . 

. دستش را دیتخت نشست و خود را جلو کش لب

اهم فرو برد. چشم بستم تا باز درد نگ میموها یالبال

نزنم ادیتا باز فر دمی. لب گزندیرا نب . 

لغزاند میموها انیرا م انگشتانش : 

 ...حسام و خانمش رو امروز پاگشا کردم _



مردها  یخواهانم بود. همه  یکه زمان یمرد حسام

اندازه وفادار بودند؟ نیهم   

را نوازش کرد دستم :  

کن...  یرها... تو رو خدا امروز ابرودار _

حفظ  ی... حداقل امروز برایومدیعقدشونو که ن

نیپائ ایابرو ب ...  

 یکنار بدنم مشت شد. از من حفظ ابرو م دستم

  خواهد. کدام ابرو؟

کرد دایجرئت پ شتریب د،یرا که د سکوتم :  

عقدشون... بذار  یومدیاز حسادتت ن گنیهمه م _

دخترم هنوزم از همه سره ننیبب ... 

. دمیخند یمکردم و  یم هیگر شیدل به گفته ها در

که  یبه حال دختر هیمسخره اش و گر دیخنده از عقا

نداشت چیه گرید . 

صورتم خم شد یرا رها کرد و رو میموها : 

  ...رها... دشمن شادمون نکن _ 



زد میموها یرو یا بوسه :  

رسنیم گهیساعت د میتا ن _ ...  

را گرفت و به سمت خودش مرا برگرداند میها شانه : 

رنگ و رو  کمیت بکش... رو صورت یدست هی _

یریبگ ... 

به چشمانم  ی. با نگراندیاز من نشن یجواب بازهم

شد رهیخ :  

؟یایرها م _  

که  یخواست؟ زنده شدن؟ من یمرده چه م کی از

 گرانیدخترانه را ترک کرده بودم، حرف د یایدن

به حال من داشت؟ یچه فرق   

 یبرا یزیرنگ التماس گرفت. من که چ چشمانش

 یپلک رو دیتائ یدن نداشتم... به نشانه از دست دا

به  دنمیداشت حسام هم با د یرادیهم گذاشتم. چه ا

پوزخند بزند میرو . 



 یاسوده رفت... رفت تا خود را برا یالیبا خ مادرم

تخت بلند شدم. به  یمهمانانش اراسته کند. از رو

خانم دوباره لباسها را داخل  یسمت کمد رفتم. مهر

. از دمیلباسها کش یرو ید. دستکمد مرتب کرده بو

گذشتم و به کت و شلوار  کیش یتک تک لباسها

از بدنم را به  یمتقس چیبود. ه دهی. پوشدمیام رس رهیت

گذاشت تا به من انگ هرزه بزنند.  یحراج نم

... اگر دمیترس یشدن تنم م دهیبودم... نبودم؟  از د

را به تاراج برد؟ مینداشته ها گرید یاوشیباز س   

گرفت.  یتنم را قاب نم گریرا به تنم کردم. د تک

گذاشت. سرشانه  ینم شیرا به نما بمیاندام دلفر گرید

 دیشا ایمانده بود. الغر شده بودم...  زانیاو شیها

گوشت تنم را اب کرده بود اوشیس ... 

کت  یرو یبستم. دست کیبه  کیها را  دکمه

شد...  یکیبا زنگ خانه  میزنگ گوش ی. صدادمیکش

مثل  یاخر متوقف کرد. گوش یدکمه  یدستم را رو

رفت. با  یمنش یپاسخ ماند و رو یروزها ب نیتمام ا

دمیبه خود لرز شیصدا دنیشن : 



 ...سالم عروسک _

کردم... از همه  یرا احساس م گرانینگاه د ینیسنگ

تر، نگاه حسامتر، از همه خسته کننده  نیسنگ ... 

کردم گردش چشمان  ینکردم، اما حس م نگاهش

. حتما انقدر میموها یصورتم. رو یمتعجبش را. رو

شگفت زده کرده بود نگونهیشده بودم که او ا هیکر . 

اش باال  نهیس یبود و قفسه  ستادهیدر ا یجلو نیرام

رفت. همه نظاره گر ورود او و افتادنم  یم نیو پائ

انتظار  دیهمه در انتظار بودند... شابودند. انگار 

 یاحمقانه  یخنده  ای... نیگرم رام ییخوش امدگو

خوردنم نیزم یمن برا . 

 نیدستان رام انیم یچشمان من فقط قفل جعبه  اما

سنجاق من نیپرخشم رام نیبود... نگاه رام .  

کمرم  یگاه کردم و برخاستم. مهره  هیرا تک دستم

نشست میپهلو یاه رو. دستم ناخوداگدندیکش غیج . 

شده را مادرم شکست جادیا سکوت : 



؟یستادیمادر چرا اونجا ا نیرام _  

 انیم یرا اتش زد. جعبه  نیو باروت خشم رام گفت

درونش  لیپرتاب کرد. وسا نیزم یدستش را رو

 اوشیبه س میها هیپخش شد. تمام هد نیزم یزو

افتاده بود. دستبند چرمش، عطرها و  نیزم یرو

که خودم به  ییطال ریان زنج یحت ش،یاادکلنه

ام سوخت. نگاهم  نهیس یبودم. قفسه  ختهیگردنش او

صورتم  یرو یبود که پاکت ریان زنج ریدرگ نوزه

شد دهیکوب :  

 فی... دخترتون هرزه تشردیریمامان جشن بگ _

 .دارن

را  نیرام زیزد و ر یلیبه صورت خود س مادرم

من  ذانینگاه و صدا زد. مشاجره ها باال گرفت. اما

. دیچرخ یکه اطرافم افتاده بود م ییعکس ها یرو

 رممکنیصورتم نشست. غ یسرد رو یعرق

شد یمرد انقدر نامرد نم کیبود... . 



حجم فشار کم اوردند. مقابل عکس ها  نیا ریز میپاها

را برداشتم یکیزانو زدم...  . 

 یرو شی... لبهااوشیدستان س انیبودم. م خودم

 یبود. عکس از دستم افتاد. عکس بعد دهیگردنم چسب

 مهین ینشاند. من بودم با تن میشانیعرق شرم بر پ

اوشیس دنی... در حال بوسانیعر ... 

توانستم انکار کنم... کاش  یتار شد. کاش م چشمانم

بودند یفتوشاپ است. اما واقع میتوانستم بگو یم . 

را  ییلرزان دو عکس را پاره کردم. چندتا یدست با

که افتضاح تر بودند را با دست  ییدم. انهاجمع کر

 یرو یپوشاندم. خواستم خودم را تبرئه کنم. موها

 دیچشمانم کنار زدم. به خودم ام یصورتم را از جلو

 دهیشدنم را ند ریاست. حسام تحق دهیند یدادم کس

وبس دهین دیعکس ها را فقط رام نیاست. ا . 

 دستش انیعکس م کیگرداندم به طرف پدرم.  سر

و وزنش را  اوردیکرد. تاب ن یبود و ناباور نگاه م

مبل انداخت یرو . 



زدم لب : 

...منم ... 

دیکوب میبا لگد به پهلو نیرام : 

 ...خفه شو _

سرد افتادم. اما تنم داغ بود. از شدت  کیسرام یرو

در وجودم  اوشیخجالت گر گرفته بودم. خشم از س

داما عکس ها مرا شرمنده کرده بو دیکش یشعله م . 

 ینگاه م یقرمز شده به عکس ییبا چشمها حسام

 یو دندان به هم م دیکوب یکرد. رگ گردنش م

دییسا . 

همسر حسام به من ی انهیامان از نگاه موذ و ... 

ها شدت گرفت. خودم را جمع کردم و زار  ضربه

  :زدم

 ...من _

دیرا گرفت و مرا باال کش میموها نیرام :  



؟یگناه یب ؟یتو چ _  

اشاره کرد یه عکسچشم ب با :  

 نی... بگو خواهر من با ایستیدختر تو ن نیبگو ا _

پسر نرفته کیوضع تو بغل  ... 

انگشتانش  انیرا رها کردم و چانه ام را م میموها

 :فشرد

؟یحاشا کن یتونیم _   

را مقابل چشمم گرفت. چشمانم را بستم  تن  یعکس

نمیعکس را نب انیدخترک م یبرهنه  : 

که دربه در  هیکن... همون روز نگاه خشویتار _

میگشتیدنبالت م ... 

و از حرص  دیگردنش  کش یهول داد. دست رو مرا

کرد میپا یحواله  یضربه ا :  

دلمو خوش کنم بهت به اجبار تجاوز  تونمینم یحت _

 رتمیلبخند خوش کرده کنار لبات با غ نیشده... ا

کنهیم یباز ... 



که  ییبروبه شدت درد گرفت اما امان از ا میپا 

بود... قداستم مقابل خانواده ام شکسته بود.  ختهیر

دیاو را به عقب کش یدوباره باال رفت اما دست شیپا . 

 یمرطوبم به سمتش برگشت. نگاه سرد چشمان

 خیروح. انقدر که احساس  یحواله ام کرد. سرد و ب

م، همان حسام بود؟ همان نگاه کنم. پلک زد یزدگ

حاضر؟ چشمانش را از نگاهم جدا  شهیگرم و هم

را فشرد نیرام یکرد، بازو :  

نکن فیخونتو کث _ . 

سر اشاره به من جمع شده در خود کرد با :   

ارزش مردنم نداره یحت _ ... 

 یانسان چندبار م کیشکند؟  یقلب چندبار م کی

 یردم. روزه بار م کی ریهر تحق یمن به ازا رد؟یم

از خودم دفاع هم نکردم.  یسکوتم را نشکستم. حت

.  چشم ستین ریبه دفاع نبود. خودکرده را تدب یازین

بستم و منتظر مرگ ماندم... اما مرگ هم از من 

برگردانده بود یرو . 



 میاب دهانش را به سمتم پرت کرد. اشکها نیرام

شدت گرفت. خواهرش بودم و مرا مانند زنان 

نگاهم  گریاب دهان دانست. حسام د قیال یابانیخ

نظاره کردنم را مستلزم کفاره دادن  گریکرد. د ینم

دانست یم . 

عکس بود.  ی رهیکرد. همچنان خ ینگاهم نم پدرم

خم شده بود.  شینیحجم سنگ ریز شیانقدر که شانه ها

  :ناباور لب زد

ریکه به ز یکم داشت یبرات کم گذاشتم؟ چ یچ _ ... 

 یدانست چه لقب یکرد. خودش هم نم را قطع کالمش

  .به دختر دردانه اش دهد

 هیتک یصندل یرا در مشتش فشرد و به پشت عکس

  :زد. چشمانش را بست

چشمام  یلحظه هم جلو هی یحت خوامینم گهید _

یننگ خونواده ا هی. مایباش ... 



با وجود  ؟یسادگ نیبند امد. طردم کرد؟ به هم نفسم

د؟یپرس یم لیدل دیگناهکار بودنم اما نبا   

تارم را به سمت مادرم چرخاندم. اشک  چشمان

صورتش را پوشانده بود ... مانند من... دخترش 

 ستادیبر نخواست؟ انجا ا تمیبودم... پس چرا به حما

دخترش   یو فقط نگاه کرد. خرد شدن استخوان پا

اه هم  یو لب نزد... حت دیپسرش را د یپا ریز

 زدنهم با دست  دیم؟ شادخترش نبود گری. ددینکش

گشت؟ یشد و عسل بر او واجب م یبه من، نجس م  

دانستند. خانواده ام با  یام مرا تمام شده م خانواده

 یانقدر بزرگ پشتم را خال یاشتباه، حت نیاول دنید

چرا به  دندیننگ دانستند و نفهم ی هیکردند. مرا ما

دمیانجا رس .  

ت کردم. . باز هم سکوزمینداشتم بر یاشک گرید

دستم انداختم و خودم را  یبه زخم کهنه شده  ینگاه

گاه تنم شد.  هیسرد کندم. دستم تک نیاز زم یبه سخت

را پاک کردم میبا پشت دست راستم خون کنار لبها .  



رفت. تلو تلو خوردم.  جیسرم گ ستادمیا میپا یرو

ام را گرفت قهیاز پشت  نیرام :  

؟یریم یکدوم گور _  

 یگربرادریفشردم و به سمتش برگشتم. درا به  میلبها

تفاوت نگاهش کردم ینداشتم. ب .  

دیفک قفل شده اش غر انیم از : 

دنبال  یدوباره بر یمگه از رو نعش من رد بش _

یهرزگ ... 

سمت پله ها هولم داد به : 

 یخونتو م ادیپات از چهارچوب اتاقت جلوتر ب _

زمیر . 

رفتم.  به چشمانش زدم و از پله ها باال یپوزخند

همسر حسام سوهان روحم شد یصدا : 

؟یهرزه شده بود نیا هیحسام جان... تو عاشق چ _  

بر فرق سرم شد یحسام پتک پاسخ : 



 یاشتباهات تا اخر عمر ادمو شرمنده  یسر هی _

کنه.... عالقه  ادشی یحت خوادیکنه و نم یخودش م

از اون اشتباهات فاحشه یکیمنم به رها  ی ... 

 ی. انگار در کاسه شتریسوزد، دلم ب یم میچشمها

 یها ختنیاند. حاصل اشک ر دهیچشمانم فلفل پاش

که در حال  یاست و مغز دیسرم درد شد م،یاپیپ

 .انفجار است

قرار و دلتنگ است یارام و قرار ندارد. ب قلبم .  

 یزدند. ب ام شهیکه تبر به ر یهمان کسان دلتنگ

 یکه من را به فراموش یقرار همان پدر و مادر

 یحت ایبوسه و  کینگاه گرم،  کیتاب  یسپردند. ب

اگر زخم زبان  یهمان نگاه سرد و خاموش... حت

بزنند، باشند، انها را در کنارم داشته باشم. لمسشان 

 ...کنم، عطرشان را بو بکشم

باز  . بغضمدیا یم رونیشود و ب یاه م نمیسنگ نفس

 یزندگ یشکند. کاش جاده  یشب م یکیهم در تار

گرید یزنم و اشک ینبود. پلک م کطرفهی ... 



زند. سرم  یمحکم م میها قهیکشد و شق یم ریت سرم

 یدهم اما از دردش کاسته نم یرا به بالشت فشار م

دارم.  ازیقرص مسکن ن یشود. دوباره به مشت

شده  میشب ها نیکه خوراک ثابت ا ییقرص ها

  .است

رود.  یم جی. سرم گزمیخ یاز جا بر م یارام به

 جهیکنم تا سرگ یو صبر م رمیگ یم یشانیدست به پ

که  یشروع شده... همان میام بهتر شود. سردردعصب

گذشته است امیا ادگاری . 

روم. به زحمت دستم  یتلو خوران تا اشپزخانه م تلو

 یم رونیرسانم. سبد قرص ها را ب یم نتیرا به کاب

... در دیا یم گرنیم شوازیشم. دستان لرزانم پک

 یرا کف دستم بر م یکنم. قوط یرا باز م یقوط

شود. همه را در  یگردانم. سهم امشبم سه قرص م

کنم.  یاب م ریرا از ش وانیو ل زمیر یدهانم م

کند یاب التهابم را کم م یخنکا . 



 یزنم. ان را چندبار یشالم را چنگ م زیاو یرو از

از دردم کمتر  دیبندم. شا یم میشانیم و به پکن یتا م

است اما باز هم گره ان را  ریتاث یدانم ب یکند. م

انکه  دیخزم و به ام یپتو م انیکنم. م یمحکم م

بندم یچشم م ابدی امیسردردم الت . 

*** 

 یکنم. مداد مشک یصورتم پخش م یرا رو کرم

 انیقرمز م یکشم. رگه ها یچشمانم م ریرنگم را ز

شوم.  یم رهیخ نهیشود. به ا یتر م انیم نماچشم

متورم است و  میندارد. هنوز پلکها یفیاصال تعر

قرمز میچشمها . 

کنم. مگر مهم است؟ رژم را  یدندان م ریرا اس لبم

 یکشم... ب یم میلبها یو ارام رو رمیگ یبه دست م

که  یب یبودنش را خبر داده است... ب کینزد یب

و ان نگاه  ی.. علهم هست. یشک عل یباشد ب

خاصش. از همان ساعت خودم را اماده کرده ام. غذا 



ام  دهیز پوشیحاضر کرده ام، حمام رفته ام، لباس تم

رسم یهنوز دلمرده و زشت به نظر م یول .  

کشم و شال بنفشم را به سر  یهم م یرا رو میلبها

شود اما هنوز  یباز م یکنم. رنگ صورتم کم یم

د مانده استمات و زر دم،یپوست سف . 

اتاق  یقرمه سبز ی. بورمیگ یفاصله م نهیا از

 شهیش سیکوچکم را پر کرده است. ظرف کاهو و د

با  یروم. مان یم رونیو از اتاق ب دارمیرا برم میا

ستیمشغول باز اطیح انیم دشیع یلباسها . 

را  می. لبهانمینش یکه پهن کرده ام م یریحص یرو

 یکه انها م یزمان یشود برا ینیدهم تا تمر یکش م

ندیا .  

 دیشود با چرخاندن کل یتگ زنگ همراه م یصدا

 یمنتظرم را به ان سو برم یدر قفل . چشمها

 دهیشود روح به کالبدم دم یکه وارد م یب یگردانم. ب

 یبه لباسم م یو دست زمیخ یبر م مهیشود. سراس یم

 .کشم



کنم یرا اعالم م حضورم :  

یب یسالم ب _ ... 

ندینش یم میرو یب یبپرمهر  نگاه :  

  .سالم نور چشمم _

رساند و دستانش را  یم یب یخود را به ب یمان 

از  شیب یکند. از عالقه  یحلقه م یب یدور کمر ب

 یحسادت م یخبر دارم و گاه یب یحد پسرم به ب

رسانم و از عطرش  یم یب یورزم. خودم را به ب

 ینفس شیچند روز دور یشوم. به تالف یمدهوش م

شوم یو مست م رمیگ یم قیعم .  

است؟  امدهین یامدنش خوشحالم. اما چرا تنها؟ عل از

خزد. چهارچوب در از  یام م نهیاز س یقلبم گوشه ا

 یدل مشوشم ارام م دنشیشود. با د یپر م یقامت

کوبد یو قلبم محکم م ردیگ . 

 یم جهینت یب مینهایکنم لبخند بزنم، اما تمر یم یسع

شوند یکج م میماند و لبها . 



 یاز نگاه ها گریاش قفل چشمانم است. د رهیت نگاه

 یقهوه ا یها لهیاز ت میبهتر بگو ایترس ندارم،  رهیت

 می" سالم" را با لبها ی. واژه دیا یسوخته خوشم م

. لبخندش به دهدیکنم و با لبخند سر تکان م یم یهج

شود. کم کم اخم  یم یبخشد و واقع یوح ملبخندم ر

اش رنگ  رهیرود. نگاه خ یدر هم فرو م شیها

برد،  یفرو م شیموها یالبال یکند. دست یعوض م

دهد یتکان م میتاسف برا یاز رو یسر .  

صورتم نتوانسته اند  یرو یها یکدام از نقاش چیه

است و مغزش  نیزبیدهند. چشمانش ت بیاو را فر

کردن اطالعات یحالج یاماده  .  

 یکنم و نگاه م یپر م رشیرا با تصو میچشمها

 یم یب ی. نگاه دلتنگم را گرداگرد صورت برمیگ

  :چرخانم

؟یب یب دیخوب _   

 ریماند. لب به ز یصورتم م ی رهیهم خ یب یب

کشد یدندان م :  



حمله بهت دست داد؟ شبمید _   

زند یم ادیرا فر یدهم. کالمش نگران یتکان م سر : 

 میبر یخوایشده. م ادیخاطره هات ز دیتجد دایجد _

روانشناس؟ شیپ  

 یاندازم. از ب یسر باال م شبید یخواب یاز ب خسته

دارم. به  یبه عقب بر م ی. قدمرمیگ یفاصله م یب

پردازم و او را چمدان به دست  یفاطمه م یجستجو

 یکفشش را محکم رو ی. پاشنه نمیب یم یپشت عل

 االتشیخ انیاز م یعل کوبد. یم یکفش چرم عل

شود یپرت م رونیب :  

؟یمگه مرض دار _   

زند یبه او م یدندان نما تنه ا یبا لبخند فاطمه :  

 روی... کل مسیسادیسر راه وا کلتیه نیبا ا _

... چه طور اگاهت یکن یم ری... تو هپروتم سیگرفت

م؟یکن  



کند  یخندم. فاطمه چمدان را کنار در رها م یم زیر

کند یقدم تند مو به سمتم  :  

مبارک دتیسالم رها جونم... ع _ . 

 ی. انفدر محکم که نفسم بند مردیگ یدر اغوش م مرا

 یاندازد و گونه ام را م یم انمانیم ی. فاصله ادیا

  :بوسد

ذره شده بود هیدلم برات  _ . 

بوسد یگونه ام را م گرید بار :  

... به هزار زحمت بابا میاز طرف داداش عل نمیا _

تو شیپ ادیامانمو فرستاد کربال تا بو م ...  

زند و دور  یم یبه نگاه مبهوت من و عل یچشمک

 یلبش را م یبا انگشت گوشه  یشود. عل یم

 شیلبها یکند لبخند نقش بسته رو یخاراند. تالش م

ست؟یرا پاک کند اما مگر شدن  

کشم یرا که تا فرق سرم عقب رفته، جلو م شالم :  

تو دیبفرمائ د؟یستادیچرا دم در ا _ ... 



رساند.  یرا به حداقل م انمانیم یچند قدم فاصله  با

کند ی. لب به شماتت باز ممیشو یهم قدم م  :  

است... باز که خودتو  دهیباز که رنگ و روت پر _

یداغون کرد . 

دارم؟ سرگذشت  شیبرا ی. مگر پاسخمیگو ینم چیه

 یرود که م یاست؟ اگر بداند م فیمن قابل تعر

خواهم فرار کنم از  یاندازم. م یم ریسر به زرود. 

 یشود. سرم را باال م ی. مقابلم سد منشینگاه سنگ

 .نمیتا بتوانم صورتش را بب رمیگ یاورم. انقدر باال م

 یشده بر م مشتو  دیا یم شیدستش تا صورتم پ

  :گردد

سرچشمات چه  یدید ؟یانداخت نهینگاه به ا هی _

؟یاورد ییبال   

پاک  یبرا یام صبح به دنبال راه حلندارد تم خبر

را به کار  میهنرها یتورم بوده ام. همه  نیکردن ا

مانده اند ریتاث یگرفته ام و باز هم ب . 

دیا یکف دستش فرود م یسرگردانش به رو مشت :  



بال  نیداره که ا یچ یکوفت یرها اخه اون گذشته  _

؟یاریرو سر خودت م   

پرسد یم یدورگه ا یصدا با :  

؟یدوستش داشت یلیخ _  

 یجیکنم. گ یاز منظورش نگاهش م نامطمئن

کند ینجوا م یو به سخت ندیب یچشمانم را م :  

گمیم ویشو... پدر مان _ ... 

ان  یاو سخت است که به جا یشوهر انقدر برا تلفظ

ابدی یم یسهل تر یواژه  . 

 یم هیهم سرما را به وجودم هد اوشیتصور س یحت

و  ندیب یکنم. م یخودم حلقه مدهد. دستانم را به دور 

پرد یباال م شیابروها :  

دوستش داشتم یلیخ یزمان هی _ . 

. ردیگ یاوج م میپرد. صدا یپلکش م ی گوشه

ردیگ یکنترل زبانم را قلبم در دست م :  



 ی. و هر لحظه براش ارزوهیاما االن... هر ثان _

کنم یمرگ م ... 

 ریم اسفرار کنم، اما شال نشیخواهم از نگاه سنگ یم

شود یمشتش م :  

ست؟یبهتر شدن حالت ن یبرا یراه _   

زنم یم پوزخند :  

 ...تنها راه حلش مرگه _

گذارم و به سمت اتاق  یهاج و واج را تنها م یاو

روم یم یب یب ... 

زنم و ظرف  یرا از مقابل چشمم کنار م میموها

سپارم یکنم و به دست فاطمه م یم خورشت را پر . 

کشد یخورشت را بو م فاطمه :  

... من که عاشقش شدمیبه به چه قورمه سبز _ ... 

 یبرنج م سیزنم و در د یم شیبه دلگرم یلبخند

دارم  یکشم. نگاهم قفل برنج ساده ام است. نه زعران



که برنج را جال  یتا ان را رنگ بخشم و نه زرشک

 ...دهم

 بیدهم و با قاشق س یست فاطمه مرا به د سید

 یته قابلمه را در بشقاب م یشده  ییطال یها ینیزم

 یرا دوباره در شال هول م گوشمیباز ی. موهانمیچ

گردم.  یدهم و با بشقاب با جمع پنج نفره مان بر م

زند یها برق م ینیزم بیس دنیچشمان فاطمه با د :  

رها ی... چه کردیوا _ ...  

بشقابم را پر از برنج  یب ی. بنمینش یم یب یب کنار

کند یم :  

یمادر خودتو تو زحمت انداخت _ ... 

دهم یرا کش م میلبها :  

ستینوش جونتون... قابل تعارف ن _ . 

را  یعل ی رهیزنم و چشمان خ یبرنج م ریز قاشق

 یاز رنگ چشمانش نم گریکنم. د یم ریغافلگ

شود  ی. مگر مستمین یاز نگاهش فرار گریترسم. د



 هیشب یشود؟ ان هم برادر یاز برادرش فرار یکس

 شیبه رو یکنم. لبخند ی. چشم در چشمش قفل میعل

لغزد. مردمک  یم میلبها یزنم. نگاهش رو یم

ردیگ یلرزند و نگاه م یم یش رویها . 

کند و الجرعه  یکنار دستش را پر از اب م وانیل

رمیگ یم یکشد. با کالم فاطمه نگاه از عل یسر م :  

جونمرها  _ ... 

 یشناسم. طرز نگاهش را م یصدازدنش را م سبک

 یزند، خواهش یم میصدا نگونهیا یشناسم. وقت

زنم یدر دل دارد. لب م ینشدن : 

 .جانم _ 

 یاندازد و با قاشق برنج ها یم نیرا پائ سرش

کشم.  یم قیعم یزند. نفس یبشقابش را شخم م

از  نگونهیحتما انقدر ممنوعه است که ا شنهادشیپ

گاه کردن به من ابا داردن :  

باغ پرندگان؟ میبر یایفردا م _  



گذارم. از گوشه  یو چنگالم را کنار بشقابم م قاشق

در هم به  ییکنم. با اخم ها ینگاه م یچشم به عل ی

و  میدهان من چشم دوخته است. منتظر است نه بگو

کند یسرم خال یتمام سفره را رو .  

کند یرا مخالفت برداشت م سکوتم :  

یجون مان اریبرم... نه ن خوامیوقته م یلیخ _ . 

دهم. جان پسرم را قسم داده است.  یم رونیب ینفس

شود از قسمش بگذرم؟ از ان گذشته دلم  یمگر م

خواهد. خسته  یشجاعت م یخواهد. دلم کم یتنوع م

کردن  سکیروز ر کیناتمامم.   یشده ام از ترسها

 یشوم م مانیخورد. قبل از انکه پش یبر نم ییبه جا

میگو : 

  باشه _

و دلشوره  میگو یکشم. م یم قیعم یو نفس میگو یم

لبان  یرو بایز یو لبخند میگو یافتد. م یبه جانم م

کند یبا شوق نگاهم م یبندد. مان ینقش م یعل .  



 یاب غذا یوانیکشد. با ل یحماقتم را به رخ م مغزم

ب رسانم و از سفره عق یم انیخورده ام را به پا مین

کشم یم . 

*** 

کنم. دستانم هنوز  یرا محکم م یمان یکفش ها بند

 یکشم. تنم م یرا باال م شرتشیسوئ پیلرزد. ز یم

کنم، دست دلم از  یلرزد. کفش اسپرتم را به پا م

لرزد یرفتن م .  

شوم. اگر  یو باز هم دو دل م نمینش یم نیماش داخل

به اورم و باز هم دست  یتاب نم  ند؟یمرا بب ییاشنا

. ماسک ستیبد ن اطیاحت یشوم. کم یدامن ماسک م

شود یم بمینص انیاز م یزنم و پوزخند عل یرا م . 

کند. دستم را در  یداند و قضاوتم م یانصاف نم یب

فرستم.  یبر دل احمقم م یکنم و لعنت یهم قفل م

شود و مرا به  یم وفیمهربان و ر یادیز یگاه

دهم.  ین متکا یرا عصب میدارد. پا یحماقت وا م

انجا باشند؟ کانمیاز نزد یکیاگر   



زند یم میبه پا یکنم. مان یناخن پوست لبم را م با : 

یمامان عمو عل _ ... 

دوزم یم یکنم و نگاه به عل یرا از لبم جدا م دستم :  

  جانم؟ _

. ردیگ یم نهیخورد و بعد نگاه از ا یجا م یا لحظه

پرسد یم یدورگه ا یبا صدا :  

برم؟ از کدوم طرف _   

اندازم یبه اطرافم م یسرسر ینگاه :  

سمت چپ... تابلو زده ابونیخ نیاخر هم _ ... 

شود، ترسم  یم شتریکه هر لحظه ب یتیجمع دنید با

کشم... چشمانم  ی. شالم را جلوتر مابدی یم یفزون

خود زند. به  یمردم خوشحال دو دو م انیم

که با انگشت  یکسان یدهم، همه  یم یدواریام

دهند مسافرند و بس یم گریکدیپرندگان را نشان  . 

در باغ  یهمشهر کی یو نه حت یلینه فام ،ییاشنا نه

حضور ندارد یبزرگ نیبه ا . 



زنم و اما از دلشوره ام  یبه احتماالتم م یپوزخند

شود یارزن هم کاسته نم کی یحت . 

پرد و بر  یم نیرنده باال و پائهر پ دنیبا د یمان

کوبد.  یم می. قلبم در گلودیافزا یم میاسترس ها

کنم  یگذارم. التماسش م یام م نهیقسفه س یدست رو

مراعاتم کند یکم .  

 یرا م یو دست مان ندیب یحالم را م یشانیپر یب یب

دیگو ی. رو به من مردیگ :  

دیشما جوونا جلوتر بر _ ...  

کند یم کتریدرا به خودش نز یمان :  

اروم اروم  یبا مان امی... پا ندارم راه برمیمنم که پ _

کنه و هم پرنده ها رو  یهم کمکم م ی... مانمیایم

دهینشونم م  

دهد یاندازد و سر تکان م یدر غبغب م یباد یمان .  

شود. فاطمه  یم ادیز انمانیم یکم فاصله  کم

به  یو مان یب یشود. ب یمشغول عکس گرفتن م



 یب نقدریدانم چرا ا ینم یو عل ندیا یراه م یمارا

دارد یحوصله قدم بر م . 

. ستمیا یکند. مقابلش م ینظرم را جلب م یطاووس

دارد و تمام نگاه ها را به خود  یخرامان گام بر م

شوند  یها فعال م نیدورب یکند. همه  یمعطوف م

کشد. عکس ها گرفته  یرا به رخ م شییبایو او ز

که به حراج گذاشته  ییبایماند و ز یمشود... او  یم

 ...است

برافراشته  یکنم. همچنان با سر یطاووس نگاه م به

افتم.  یم یدختر ادیکند. به  یبه اطراف نگاه م

را به حراج  شیها ییبایز یاسان نیکه به هم یدختر

داشت و  یگذاشت. با کبر و غرور قدم بر م یم

کرد یخود م کلیه ی رهیرا خ گرانید . 

شود. ان همه غرور کجا شکسته شد؟  یمشت م مدست

شنوم یرا پشت سرم م شیکجا دفن شد؟ صدا :  

دستت  نطوریکه ا ینیبیم یاون پرنده چ یتو _

و نفسات تند؟ شهیمشت م  



و به سمتش  رمیگ یخودفروش م یاز ان پرنده  چشم

گردم یبر م :  

خودمو یگذشته  _  

 ی رهیبار اوست که خ نیپرد و ا یباال م شیابروها

 یاز او فاصله م یشود. قدم یم ییایرو یپرنده 

 ای. دنرمیگ یم یبهار یاز هوا قیعم ی. نفسرمیگ

اگر باستیز  ... 

شود یکنم. هم قدمم م یرا کنارم حس م حضورش :  

؟یمرموز یلیخ یدونست یم _  

ماند. تنها سر تکان  یپشت ماسک پنهان م لبخندم

به همان حالت و باز  ندیب یم دیتاک یدادنم به نشانه 

پرد یخوش فرمش باال م یخاص ابرو . 

عطرش را  یشود. بو یاز کنارمان رد م یجوان

شوم.  یکنم و منجمد م یماسک حس م ریاز ز یحت

با ان دوش  اوشیکه س ستیهمان بوست. همان عطر

. خودم را دیا یگرفت... حالت تهوع به سراغم م یم



 لحظه یکنم. ماسک را برا یتر م کینزد یبه عل

 یرا از عطرش پر م میها هیکشم و ر یم نیپائ یا

مشمئز  یکشم تا ان بو یم قینفس عم ی. چندبارکنم

  .کننده برود

شوم و ماسک را  یم ینگاه متعجب عل الیخ یب

کشم. دستش را در  یصورتم باال م یدوباره رو

برد و هم شانه با من حرکت  یفرو م نشیشلوار ج

کند یم :  

ه؟یماسک چ نیحداقل بگو حکمت ا _   

دیگو یدهم م لیرا تحو میشگیاز انکه دروغ هم قبل :  

 هیدونم نه سرماخوردگ یخواهشا دروغ نگو... م _

یفصل ینه الرژ . 

شوم. نگاهم  یمتوقف م یمصنوع ی اچهیدر مقابل

کنم یوصل م اچهیدر انیرا به اب م :  

؟یبا سؤاالت امروزمو خراب کن یخوایچرا م _  

کنم یمچشم نگاهش  یگوشه  از :  



؟یبنداز میسگ یگذشته  ادیمنو  یخوایچرا مدام م _   

زنم یم نیصورتم پائ یانگشت ماسک را رو با :  

ترسم... من از  یشهر و ادماش م نیمن از ا _

 کمیحداقل  نیترسم. با ا یادمها م یخودم و همه 

کنم یم تیاحساس امن . 

عکس من، او ارام است بر :  

 هی یری... چرا نمیدارشهر خاطره بد  نیاگه از ا _

گه؟یشهر د   

پر صداست پوزخندم :  

 کجا برم؟ _

دهد. نگاهش به رو به  یم هیرا به نرده ها تک دستش

 :روست

برات فراهم  گهیشهر د هی یتو یاگه امکان زندگ _

 بشه؟



شود،  یم ختهیکه در اب ر ییپفکها دنیبا د اردکها

کنند یسر و صدا کنان به ان سو شنا م :  

ام. اما بازم  بهیشهر خودم غر یادمها نیمن ب _

نفس بکشم نجایاز ا ریبه غ ییجا تونمینم ... 

شود یم رهیت نگاهش :  

 ونیم یخواهیکه م یاونقدر عاشقش بود یعنی _

؟یکن یخاطره هاش زندگ   

رمیگ ینرده ها فاصله م از :  

تونم  یبود... نم یمن و اون اشتباه نیتموم حس ب _

نجاستیابرم چون که خانواده ام  .  

 ی. تا با سؤالدیبگو گرید یکند تا سخن یباز م دهان

 یم شیمرا تحت فشار قرار دهد. دستم را جلو گرید

رمیگ :  

نپرس... نذار  یزیکنم... چ یخواهش م _

بشه یامروزمون با دعوا سپر ... 



کنم و کنار قفس  یمقابل نگاه پرسؤالش فرار م از

و باز هم عطر حضور او ستمیا یجغد م :  

؟ییجغدا هیچقدر شب یدقت کرد _   

گردمیگرد شده به سمتش بر م یچشمان با :  

؟یبا من بود _   

خندد یم طنتیش با :  

 هیگرد و گشادت االن کامال شب یچشما نیبا ا _

یشد .  

شود یروانه م شیمشتم به سمت بازو اریاخت یب :  

کشمت یم یعل _ ... 

کشد یمکث خودش را عقب م یاندک با :  

زمیلخه عزت تیواقع _ . 

. چند بار پلک چدیپ ی" گفتنش در گوشم مزمیعز "

 یام. چهره  دهیزنم تا مطمئن شوم درست شن یم



 ایاست و  نیاز گفتنش خشمگ ایدارد.  هامیقرمزش ا

نیشرمگ . 

دوم را انتخاب کند. اصال  ی نهیخواهد گز یم دلم

کند؟ یاول را بررس ی نهیگز دیچرا با   

 دیگو یم زمیبار اولش است که به خواهرش عز تنها

محبت  یاست. مگر کلمه  دهیخجالت کش یو اندک

به خواهر گفتن خجالت دارد؟ بارها با گوش  زیام

هم  کباریگفته است.  زمیام به فاطمه عز دهیخودم شن

خورد؟ یبه کجا بر م دیبه من بگو   

. لبخندم هر لحظه ندیا یش مک میاز خودخواه میلبها

درخشد.  یم یشود. چشمان عل یتر م یواقع

 یبا حالت بامزه ا شیو ابروها ندیب یچشمکم را م

زنمیپرد. لب م یباال م :  

کردم؟ دایرو پ ایدن یداداش نیگفته بودم بهتر _   

مکث نگاه از  یپرد. با کم یو رنگش م میگو یم

دکن ینجوا م یو به ارام ردیگ یچشمانم م :  

اگه ستمین ی. اما علیحاال گفت _ ... 



شنود.  ینم میشود که گوشها یانقدر ارام م شیصدا

 شیبه ساعت مچ یدهد. نگاه یچانه اش را جلو م

مانم. نگاهم  یساعد مردانه اش م ی رهیاندازد. خ یم

. برادر دیا یمردانه اش باال م شیتا صورتش و ته ر

فوق العاده جذاب یمن مرد است. مرد . 

کند یم ریرا غافلگ اهمنگ :  

ظهره کینزد _ .  

کشد و شماره  یم رونیب نشیج بیرا از ج شیگوش

ردیگ یم : 

شما؟ نییفاطمه کجا _   

کند یاطراف را جستجو م چشمانش : 

میای. ما هم میدم ورود دیباشه شما بر _ . 

لبانش  یدهد و لبخند رو یفاطمه را گوش م حرف

دیگو ی. خفه مردیگ ینقش م :  

مسخره کن یبا توئم هخب با _ ... 



. میرو یم یهم به سمت خروج یشانه به شانه  

راند یرا جلوتر م شیمقابل پا ی زهیسنگر :  

؟یاطراف سراغ دار نیرستوران خوب ا _   

 یدهم و دستانم را در هم قفل م یرا جلو م میلبها

  :کنم

با  ؟یخوایم یتا دلت بخواد سراغ دارم... چه مدل _

 دود؟ بدون دود؟

خندم ینگاه متعجبش بلند م به :  

ون؟یبدون قل ون؟ی... با قلیعل یباحال شد یلیخ _   

رود یدر هم فرو م اخمش : 

خوامیم یخونوادگ طیمح هی _ ... 

دهم یتکان م حیرا با تفر سرم :  

کامال  طیبرمت... مح یم یخونوادگ ؟یزنیچرا م _

زهیاسترل  ... 

شدک یبه گردنش م یخندد. دست یهم م یبار عل نیا :  



رسه یباشه رها خانوم ... نوبت ماهم م _ ... 

چشمان  دنیاندازم.با د یشانه باال م سرخوش

خود  ی. مانمیرو یفاطمه. به سمتشان م ی زشدهیر

رساند یرا به من م :  

دمیعقاب د هیمامان...  _ ...  

کند یرا به موازات شانه اش باز م دستانش :  

نقدیا _ ... 

کنم یگرد م شیرا برا چشمانم :  

کدومشون  دمیخوش به حالت... من که نفهم یوا _

 ...عقاب بود

چمیپ یرا به دور شانه اش م دستم :  

 ی... نشونم بدایبا خودم ب یبعد یدفعه  _

 ...کدومشونه

دهد یغرور سرتکان م با :  

 ...باشه مامان _



. حاال بر خالف شیفهایشود از تعر یپر م گوشم

ه با دلهره خوشحالم... خوشحالم ک شیچندساعت پ

و حضورش  یتوجه نکردم. خوشحالم که به عل میها

. شهر ستیانقدرها هم کوچک ن ایاعتماد کردم. دن

. مردم شهر انقدر هم با ستیانقدر هم کوچک ن

ستندیاشنا ن گریکدی ... 

*** 

جعبه گل  کیکند.  یصندوق عقب را باز م یعل

 اطیدوم و در ح ی. جلو مردیگ یبنفشه را در دست م

کنم یباز م شتریرا ب .  

رود.  یم شیشود و تا باغچه پ یاز کنارم رد م یعل

قدم  یزده است اما به راحت رونیساعدش ب یرگ ها

 یو صندوق عقب م نیبه ماش یدارد. نگاه یبر م

رسانم.  یاندازم. با چند قدم فاصله را به صفر م

زنم اما  یگذارم، زور م یدستم را دوطرف جعبه م

لب  ری. زکنمذره هم بلند  کی یتوانم ان را حت ینم



 یم دهیکنم. شالم کش یزنم و باز هم تالش م یغر م

  :شود

دارم یکنار... خودم برم دیخانم بفرمائ _ ... 

خندم یم شیصدا دنیشن با :  

؟یاشت _   

خندد یاخم دارد اما چشمانش م هنوز : 

 یبرا خوامیپاک م یجا هیخوبه بهت گفتم  _

ط... استغفرالهصاف وس یناهار... ما رو برد ...  

باز شود شیکشم تا راه برا یرا کنار م خودم :  

با چه  دمی... خوبه دیشما همونجا موند نکهینه ا _

از سفره خونه به  یمارو مجبور کرد یاخم و تخم

سفت  یزایپشت اون م میو بر میدل بکن یاون قشنگ

مینیو گرد رستوران بش ... 

فشه را بن یگلهاذ یبندم. عل یسرم در را م پشت

کند یگذارد و کمر صاف م یکنار باغچه م . 



برد و خاک  یرا در خاک باغچه فرو م لچهیب یعل

زدیر یها را کنار م .  

 یکشم. چشمانم را م یگلبرگ بنفشه م یرو دست

 یکنم. لبخند یانگشتانم حس م ریبندم و لطافتش را ز

ردیگ یقش ملبم ن یرو .  

 یکشم. گل یدست عقب م د،یا یکه جلو م یعل دست

خاک  دشیجد یو ان را در خانه  داردیبر م گرید

کند یم .  

باغچه سوق  ینگاهم را به انسو یخندان مان یصدا

کوچک به  یا لچهیب یب یکه ب ییدهد. همانجا یم

گل  یبرا یخواهد گودال یداده و از او م یدست مان

زند.  یم لیخندد و باغچه را ب یم یاماده کند. مان

دهد. امروز تمام خنده  یخنده اش، به لبخندم عمق م

ستیواقع میها ...  

شوم یوسوسه م یعل شنهادیپ دنیشن با :  

؟یامتحان کن یخوایم _   



اورم یرا تا چشمانش باال م نگاهم :  

نکاشتم یزیمن... قبال چ _ . 

ردیگ یرا به سمتم م لچهیب :  

هست یاول هی یهر کار یبرا _ . 

و  لچهیب نیکند. نگاهم ب یاشاره م لچهیسر به ب با

 یدست جلو م یشود. به ارام یچشمانش جابه جا م

کنم. نگاه مطمئنش به  ینگاهش م گریبرم و بار د

دهد یمن اعتماد م . 

کند یرا جمع م شینیبا چندش ب فاطمه :  

؟یگل بکار یخوایرها واقعا م _   

زنم یخاک ها را کنار م یکم :  

  ...چرا که نه _

شود یجمع تر م صورتش :  

... حداقل دستکش دستت کنییوو _ ...  



را  لچهیب یتر کنم که عل قیخواهم گودال را عم یم

ردیگ یم :  

 ...بسه _

ردیگ یکنم. گل را به سمتم م ینگاهش م متعجب :  

بذار تو گودال نویا _ ... 

کنم.  یم یدهم و با دقت گل را جاساز یتکان م سر

 یم شهیر یو خاک ها را رو دیا یم شیپ یعل دست

زدیر .  

شود. قلبم پر از شور و شعف  یبهتر از قبل م حالم

خاک به  یشود. خنکا یاست. خنده از لبانم پاک نم

بخشد یوجودم نشاط م .  

کند یم مییباز هم راهنما یعل :  

اطرافشو فشار بده یبا دست، خاکها _ . 

 نیبه اولکنم و با لذت  یدرخواستش عمل م به

کنم. رنگ زردش را دوست دارم.  یدسترنجم نگاه م

رنگ یاسی یاز ان بنفشه ها شتریاما نه ب . 



شود و  یکه کنده م یو خاک و گودال لچهیهم ب باز

 یشود و لذت یگلها اضافه م فیکه به رد گرید یگل

یو واقع رینظ یب ...  

 یخاک باغچه خشک م یفاطمه دستم رو غیج با

کنم. مقابل چشمانش را  یهش منگا دهیشود. ترس

زند یم غیگرفته و ج . 

دیگو یم دهیبر دهیبر شیها غیج انیم :  

... تورو خدا ... بس کنیمان _ ... 

 دنیو با د گرددیبر م یسرگردانم به سمت مان نگاه

خورد، صورتم در  یدستانش تکان م انیکه م یزیچ

شود یهم م :  

فهیکث نی... اون کرمو بنداز زمیاه مان _  

کند. اما فاطمه حاال  یچون و چرا اطاعت م یب یانم

کند یم هیزدن،گر غیج یبه جا . 



 ی... لبه نمینش یشوم و کنارش م یبلند م اریاخت یب

کنم. با دستم کمرش را  یرا دراز م میباغچه. پاها

دهم یمالش م :  

تو؟ یشد یفاطمه... چ _   

از  یلرزد و پاسخ یفاطمه همچنان م یها شانه

گردم.  یبر م یبه سمت عل یشنوم. سؤال یجانبش نم

دهد یکوتاه جواب م :  

داره اینسبت به کرم فوب یاز بچگ _ ... 

زنمیکنم و ناباور لب م یدرشت م چشم :  

 به کرم؟ _

کنم یزمزمه م باز :  

  اره فاطمه؟ _

ارام سده اما به غرورش برخورده،  یکه کم فاطمه

زندیدستم را کنار م :  

؟یاره که چ _   



نشود انیکنم تا خنده ام نما یدندانم م ریرا اس میلبها :  

 یزیچ هیهمه از  ؟یشیم ی... چرا عصبیچیه _

 ...ترس دارن

شود یم شتریو اخمش ب ندینش یلبم م یرو نگاهش :  

؟یخند یبه من م یدار _   

 یبه دست م لچهیشوم و دوباره ب یکنارش بلند م از

  :شوم

خنده داره؟ اینه... مگه فوب _   

میگو یم ارامتر :  

دارم قیترس عم هیمنم  _ . 

پرسد یبا شک م فاطمه :  

؟ینسبت به چ _  

 دیگفتن ترد 0یزنم. برا یهدف خاک را شخم م یب

خواهد یدارم. اما دلم گفتن م :  

 .از مردها _



ماند. اما چشم من فقط به  یصورتم م یرو یعل نگاه

  :خاک باغچه است

سقف بودن با مردها کی ریاز ز _ . 

و به سمت فاطمه  دیا یباال م یچشمان عل تا نگاهم

گرددیبر م :  

 ...از تنها بودن با مردها _

کنم. دستم به  یاندازم. احساس سرما م یرا م لچهیب

چدیپ یدور تنم م :  

تر باشه... ترس  رهیرنگ چشماشون ت یهر چ _

شهیم شتریمنم ب ... 

شوم.  یم رهیخ یمان رمانندیق یو به چشمها میگو یم

رود یچشمش م یور یدست عل .  

سرد و  یشود. سکوت یمرگ بار حاکم م یسکوت

 یی... حرفهامیکه مسببش من هستم و حرفها نیسنگ

. رمیبه زبان راندنش را بگ یکه نتوانستم جلو



 یقلبم... البال یخال یحفره ها انیاز م ییحرفها

  ...خاطرات گذشته

فشارم. کاش نگفته بودم. خودم را  یهم م یرو دندان

 یکنم از ناراحت کردنشان... اگر عل یم مالمت

 رهیهم ت یرنگ چشمان عل رد؟یترسم را به خود بگ

  است؟

گردد. صورتش سخت  یبر م یبه سمت عل نگاهم

 یدر هم و کبود است اما رنگ چشمانش مرا نم

زند یجو متشنج را به هم م یب یترساند. ب :  

؟یغذا رو خاموش کن ریز یریرهاجان م _   

کنم.  یشوم و به اشپزخانه فرار م ید ممهابا بلن یب

دهم اشک از  یکنم و اجازه م یپشت به انها م

 یم نکیحصار چشمانم خارج شود. خودم را به س

زنم  یم هی. به کانتر تکمیشو یرسانم و صورتم را م

کشم... امروز نه... امشب نه...  یم قیو نفس عم

لذت بخش نه یهمه تجربه  نیبعد از ا ... 



 یگردم و شعله را خاموش م یبر م سمت گاز به

نمیب . 

کند. گوشم به دنبال  یشوکه ام م یب یب یحرفها

 دایادامه پ گرید یگردد، ول یم یعل ی"اما"  یادامه 

کند ینم .  

 میگوشها دیشا ای. اما ارام است دیا یم شانیهنوزصدا

حضورم را پشت  دیشا ای. و شده است نیسنگ یاراد

 نیکشم.  ا یپرده حس کرده اند. خودم را عقب م

کنم یرا به دانستن، درک نم یهمه اصرار عل .  

خواهد  یرود. او فقط م یم رهیبه سمت دستگ دستم

 یعل گریبداند... حقش دانستن است؟ اما اگر بفهمد د

 یمشت م رهیبه دستگ دهیماند. دستم نرس ینم میبرا

  .شود

حدود و  دیسرک بکشد؟ نبا میدر زندگ خواهدیم اچر

شرح دهم؟ اگر بروم و نتوانم  شیخط قرمزها را برا

 میدعواها انیاگر م ای؟  رمیمقابل زبان تلخم را بگ

مگو را افشا کنم؟ یسر   



 یباز هم پاسخ م؟یدلخورم؟ نه... عصبان یعل از

شنوم. تنها از او خواهش دارم، که انقدر  یم یمنف

و نکند ریرا ز گذشته ام .  

را  شانیرفتن و نرفتن. اگر بفهمند حرفها نیب مرددم

احمق نشان دادن،  یشوم.    گاه یام؟ کالفه م دهیشن

زنم  یعاقالنه تر است. دستانم را پشت کمرم گره م

 نیزم یرو میدهم. پاها یم واریام را به د هیو تک

کنم یو صبرم ردیگ یضرب م ...  

و باز هم  شودیزدنها تمام م . پچندیا یها کش م هیثان

کنم یصبر م .  

که به طرف  ییشنوم و پا یاب را م ریش یصدا

 یم نیرا پائ رهیشوم و دستگ ی. هول مدیا یاتاق م

شود. فاطمه  یدهد و باز م یم ژیق یدهم. صدا

دارد یبه عقب برم یقدم دهیترس :  

تو؟ یکجا موند _   

ود کنم. با وج یرا احساس م نیسنگ یهم نگاه باز

و طاقت فرساست نیسنگ میاشنا بودنش، هنوز برا .  



را  میکشم. صدا یاز عرقم را به لباسم م سیخ دستان

اورم یم نیپائ :  

 ...گالب به روتون... دس _

 یم تمیکند و به جلو هدا یحرفم را قطع م فاطمه

 :کند

مینیسفره بچ میبر ایخب حاال توئم... ب _ ... 

شوم ...  یکشم و همراهش م یراحت م ینفس

کنم.  ینگاه م یناخوداگاه به پشت سرم و عل

که هنوز  یمن است. چشمان خیچشمانش هنوز م

 .اصرار به دانستن دارند

**** 

دهم  یانگشت اشاره و شصت چشمانم را مالش م با

 ی. صفحه رمیگ یم توریمان یو نگاه از صفحه 

بندم و گردن خشک شده ام را به چپ  یرا م توریمان

دهم یم و راست تکان .  



امرار معاش  یکند اما برا یبند انگشتانم درد م بند

 میپا یدارم. لپ تاپ را از رو ازین میپهایبه پول تا

 دهیخشک میکنم. زانوها یرا دراز م میو پا دارمیبر م

شوند یوحشتناک باز م یاند و با درد . 

را  یو فاطمه مان یب یکنم که ب یرو شکر م خدا

 یروز از امدنشان م دارند. سه یمشغول نگه م

خوش اخالق و دوروزش  یروزش عل کیگذرد. 

دهد.  یمثل بهار خبر نم شیاخمو و درهم. اب و هوا

یافتاب یو گاه یابر یگاه ... 

کند در هم بودنش را نشان ندهد. اما مگر  یم یسع

 کیبه  د؟ینفهم شیاز در فکرفرورفتن ها شودیم

 یبرا گرید یلینقطه ثابت شدن نگاهش هم دل

دزد و قلبم  یاست. نگاه از من م شیذهن یریرگد

 یشده  نینفر یدهد تنها و تنها به گذشته  یم یگواه

کند یمن فکر م .  

گردد. هر لحظه اخمم  یبه سمت ساعت بر م نگاهم

شود. ساعت ها از زمان قرصش گذشته  یم شتریب



 یگاهم م هی. دستم را تکندینش یاست. ترس بر دلم م

شوم یکنم و بلند م . 

 ای ی. صدادارمیطاقچه بر م یرا از رو یمان قرص

شنوم و حس از  یرا م یب یب ی" امام رضا " 

زند و جانم  یرا صدا م یرود. فاطمه ، عل یم میپاها

دهد یبد م یرسد. دلم گواه یبه لب م .  

زنم و به  یرا به تن م میفهمم چطور مانتو ینم

کشم و  یم نیرا پائ رهیدوم. دستگ یطرف اتاقش م

. ندینش یسرم م یدستم رو ،یمان تیوضع دنیا دب

 یافتم. نگاهم قفل مان یهمان جا کنار در از پا م

حرکاتش را مهار کرده. چشمان تارم  یاست که عل

 شیدانهامانع قفل دن یب یپسرم است که دست ب یرو

شده. هنوز عادت نکرده ام... هنوز بعد از شش سال 

 کی یماریب لرزد. مگر یبا هر لرزشش تمام بدنم م

شود؟ هر روز  یم یمادرش تکرار یفرزند برا

بودم و پسرم سالم ماریکنم کاش من ب یارزو م ... 



زمانش کوتاه باشد،  دیشود. شا یمتوقف م لرزشش

عمر گذشته است. با انگشت  کیمن مثل  یاما برا

زانو خودم را به او  یو با کنده ها رمیگ یاشکم را م

رسانم یم . 

 ریچسبانم. دستم را به ز یم ما نهیرا به س سرش

بلندش کنم اما. با  خواهمیدهم. م یسر م شیزانو

کنم یمکث م یعل یصدا :  

جا استراحت کنه...  نیهم دیرها خانم اجازه بد _

کنه یم تشیاذ ییجابه جا . 

 یکالمش دست عقب م عیدهم و مط یم رونیب ینفس

 نیگردم و نگاهش را قفل زم یکشم. به سمتش بر م

خورد.  ی. به غرور داشته و نداشته ام بر منمیب یم

 کیانقدر گذشته ام در نظرش پررنگ است که با 

سرد و سنگ شده است؟  نگونهیا یب یب حتینص

از او چه خواسته؟ یب یمگر ب  



. به فاطمه نگاه ندینش یسرم م یرو یپارچه ا ینرم

 میموها یسرم استاده و شال را رو یکنم که بال یم

کند یم میتنظ . 

کشم.  یگذارم و ان را جلو م یشالم م یرا لبه  تمدس

شود.  یبلند م یپوشانم، نگاه عل یگردنم را که م

 یچشمانش به قرمز یدیلرزد و سف یم شیمردمکها

 یکشد و رو به فاطمه م یم قیعم یزند. نفس یم

دیگو :  

اریرها خانوم ب یاب قند برا وانیل هی _ ...  

 یینااشنا یلودرود و م یبه سمت اشپزخانه م فاطمه

دهد یرا پاسخ م شیگوش یکند. عل یگوشم را پر م :  

؟یسالم مامان... خوب _  
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رایبار ناشناس بود. بم بود وگ نیا صدا  :  



 ...رها جان _

. دیکش ریبا هوس بود. قلبم ت ختهیام یبا حس جانمش

اشتم و به اجبار صورتم گذ یساعد دستم را رو

را  گوش دادم شیحرفها :  

کردم دایپ یشمارتو با سخت _ ... 

اما شک نداشتم او هم مثل  ست،یدانستم ک ینم

 یچه زنگ زده بود. مکث ها یبرا گرانید

حالش را داشت ینشان از خراب ش،یطوالن :  

که از همه  ی. کسگشتمیم هیدوست پا هیدنبال  _

  ...لحاظ همراهم باشه

ه ام به جوش و خروش افتادمعد دیاس :  

کرد یاز اشناها تو رو معرف یکی _ . 

ان هم  یداغ یانگشتانم فشرده شد.  حت انیم گاریس

دلم نشست نبود یکه رو یداغ یبه اندازه  : 

 .زنگ زدم باهات صحبت کنم _



خاص گفت یو با لحن دهیکش :  

کنم جوجو یم نتیهمه جوره تام _ ... 

ت دهانم هجوم اورد. معده ام به سم اتیمحتو تمام

رساندم و عق زدم. معده ام  ییخود را به روشو

شده بود و با من سر  فیبود... معده ام ضع یخال

 ییهر غذا دنیکه با د یداشت و لعنت به من ینازگار

دمیکش یصورت در هم م .  

 یبه صورت ب نهیرا با اب شستم. از ا میو رو دست

جسد  کی هیشب نهیا انیروحم نگاه دوختم. دختر م

رنگ  یگود افتاده و صورت یروح، چشمان یبود. ب

دهیپر ... 

زد.  یگرفتم  و ان مردک هنوز حرف م نهیاز ا چشم

 یم ریتا مغز استخوانم ت دنشیکه با شن ییحرفها

شد. کالم  یشرمم م دنشیکه از شن یی. حرفهادیکش

انداخت.  انیبه جر میکه خشم را رد رگ ها ییها

شماره ام را  یدانستم چه کس ی. نمستیدانستم ک ینم

خواستم یبه او داده... فقط خفه شدنش را م :  



و ت فتویبدن ظر خوادی... دلم مدمیشن یلیخ فتویتعر _

رمیبغلم بگ ... 

 نیتوانست چن ی. چطور مدیبه مرز جنون رس خشمم

 یرا از رو یگوش اورد؟یرا به زبان ب یخزعبالت

م. پرت کرد واریچنگ زدم و به سمت د زکنسولیم

مردک  یبا قطع شدن ان صدا یشکستن گوش یصدا

طرف افتاده  کی یشد. هر تکه از گوش یکیهوسباز 

تم یبودم. ظرف دهیبود اما من همچنان به ارامش نرس

خانواده ام  شیپ مییشده بود. سه هفته از رسوا لیتکم

خارج از عرف ییگذشت و هرروز تماسها یم ... 

 یو بعضاشنا بودند  یکه بعض یهوسران مردان

به  ایزدند... یزنگ م تین کیو همه به  بهیغر

حرص پاسخ  یاز رو ییمنظور تمسخر و بهتان ها

به  ای... و یدر زمان خواستگار دنشانیشن یمنف

گشتند و  یمردانه م یازهایرفع ن یبرا یدنبال زن

 یساده و سهل الوصول یدر نظرشان من چه طعمه 

مبود ... 



ال انفجار بود. تمام در ح میها دهیاز تمام شن مغزم

قرص  ی... در تمناافتمین یرا گشتم و قرص میکشوها

 یامدم. خانه در سکوت رونیارامبخش از اتاق ب

 نیپائ کیبه  کیمحض فرو رفته بود. پله ها را 

عدم  می... براافتمی شهیتر از هم یامدم و سالن را خال

حضورشان مهم نبود. مگر انها هنوز خانواده ام 

رف اشپزخانه رفتم. سبد قرص ها را بودند؟ به ط

. قرص را افتمیمسکن  کیانها  یبرداشتم و از البال

از اب سردکن پر  وانیل کیکانتر گذاشتم و  یرو

کردم... قرص را از خشابش خارج کردم و همزمان 

ماند یکارت عروس یبا خوردن قرص نگاهم رو . 

نام حسام و پروانه کنار  دنیرا باز کردم و با د کارت

گردنم نشست... با چشمان گشاد  یسرد رو یم عرقه

بار نگاه کردم... با  نیرا خواندم... چند خیشده تار

انگشت روزها را حساب کردم و باز هم به همان 

و پلکم  دمیخانه را فهم ی... علت خلوتدمیروز رس

دیپر ...  



زدم و خانواده  یبودن و نبودن دست و پا م انیم من

خودم را به خاطر انها به  رفتند. من یام به عروس

به من اطالع هم ندادند یکشاندم و انها حت ینابود .  

هم فشار  دیشا ایدرد  یاز رو ی... خنده ا دمیخند

... من در حال استحضار بودم و انها به یروان

حسام رفته بودند یعروس .  

 قیعم یزدم. تمام وجودم را نفرت ینفس م نفس

 یکردم؟ تا به ک یم یخودخور یگرفته بود. تا به ک

 یکردم؟ من هم به عروس یخودم را در اتاق حبس م

کردم...  یثابت م گرانیرفتم و خودم را به د یم

کردم یخودم را خار چشم پدر و مادرم م . 

به اتاقم  نیسنگ ییرا برداشتم و با قدمها کارت

 یرا کنار گذاشتم و لباس میبرگشتم. تمام ترسها

 یهمان لباسها ...دمیپوش یمناسب مجلس عروس

گذاشت.  یم شیرا به نما میکه تا ران پا یکوتاه

باالتنه ام را  یکه جلوه  یدکلته ا یهمان لباسها



... ودکرد. حال که اب از سرم گذشته ب یم شتریب

کردم یزهر م گرانیرا در کام د یپس عروس ... 

نفرت تا چشمانم  ی. شراره هاستادمیا نهیا مقابل

 یاول شروع کنم... م توانستم از ی. من مدیرس

بار سنگ تر از  نیتوانستم باز هم رها شوم... اما ا

 ...قبل

تر از قبل  یبار چشمانم را وحش نیا یمشک خط

از  زتریرا برجسته تر و هوس انگ میکرد... رژ لبها

و از اتاق  دمیکوتاهم را سشوار کش یقبل... موها

 ...خارج شدم

کشم تا مطمئن شوم  یچشمانم دست م ریز دوباره

خواهم از اتاق خارج شوم اما کالم  ی. مستندین سیخ

کند یمرا پشت در متوقف م یب یب :  

 هیتلخش هنوز روح یرها به خاطر گذشته  _

نداره یمناسب ... 

اگر رازم را  د؟ی. اگر بگورمیگ یپرده پناه م پشت

کوبد یکوبد و نم یفاش کند؟ قلبم م .  



کند یکاشته م یبه باغچه و گلها ینگاه :  

همه مدت... تازه تونسته رو پاش  نیبعد از ا _

ستهیبا ... 

شود یم یعل ی رهیکشم. خ یدندان م ریبه ز لب :  

اصرار به دونستن گذشتش نداشته باش نقدریا _ ... 

شود یو بلند م ردیگ یبه کمر م دست :  

... گهیم ... خودش براتیهروقت محرم دلش شد _

مونه ی... تا اخر سر به مهر میاگرم نشد ... 

 یب یب ی نهی. سدیا یم رونیب یبا اسودگ نفسم

 یشود و روبه رو یبلند م یمخزن اسرار است. عل

ستدیا یم یب یب :  

 ...اما خاله _

کند یم یچیحرفش را ق یب یب :  



 کیرها به تو به تنها  یکی... نزدمیاما و اگر ندار _

 کیگرده...  یم یحام هیبس... دنبال داره و  لیدل

 .مرد بدون چشم داشت
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ردیگ یلبانش عمق م یرو لبخند :  

دیقبول... ما رو فراموش نکن ارتیز _ .  

رساند یخود را از اشپزخانه م فاطمه :  

بده من حرف بزنم یعل _ . 

گوشش چسبانده استرا همچنان به  لیموبا یعل اما :  

د؟یی... االن کجامیما هم خوب _   

زند یبرق م چشمانش :  

 ...التماس دعا _



و رو به  ردیگ یم یرا مقابل دهانه گوش دستش

زند یفاطمه لب م :  

 .امروز رفتن نجف _

کند تا  یدراز م یدستش را به سمت عل فاطمه

توجه به او ادامه  یب یاما عل ردیرا پس بگ لیموبا

دهد یم :  

میبله... هنوز اصفهان _ ... 

رود. نگاهش لحظه  یدر هم فرو م شیکم اخم ها کم

مخاطبش  یگردد. به صدا یبه سمت من بر م یا

دیگو یدهد و با حرص م یگوش م :  

نه مادر من، سحر و جادو کجا بوده... از جا بلند  _

کند یشود و به سمت در قدم تند م یم : 

 ...بنده خدا روحشم خبر نداره _

دیگو یم کالفه :  

 ...دختره اسم داره... اسمشم _



زنم و به  یشود. پلک م یپشت در گم م شیصدا

 یدانم چرا احساس م یکنم. نم ینگاه م شیخال یجا

کنم موضوع صحبتشان من بوده ام... اگر کس 

کرد؟ به  یاز مقابلم فرار م نگونهیبود هم ا یگرید

ست. ا یبحث خانوادگ کیدهم، تنها  یم دیخودم ام

 ینمکشم. اما عقل و منطقم  یهم م یرا رو میلبها

کند که موضوع  یم ی. دلم همچنان پافشارردیپذ

  ...صحبتش من هستم

چدیپ یگوشم م انیم یعل ادیبلند فر یصدا :  

؟یاره... که چ _   

شود. سؤال  یرد و بدل م ینگاه یب یفاطمه و ب نیب

منحرف کند یتواند حواسم را از عل یفاطمه هم نم :  

بپوشم؟ یچ یرها جون، به نظرت تو مهمون _   

چشم  یو از گوشه  میگو یلب م ریز یدانم ینم

متر  شیرا با گامها وانیا یکنم. عل یرا دنبال م یعل

کند یم :  



مادر من؟ یکن یم هیچرا گر _   

رود یفرو م شیموها یالبال دستش :  

 دیاومد یقم... وقت میگرد یباشه... فردا صبح برم _

میزن یدر موردش حرف مبا هم  . 

گردد.  یکند و به سمتمان بر م یرا قطع م یگوش

 یم لیتبد نیقیشود و شکم به  ینگاهش قفل من م

گرداند و خودش را در  یگردد. صورتش را که بر م

کوبد. مادرش از  ینم گریکند، قلبم د یپنهان م اطیح

ترسد پسر  یجانب من احساس خطر کرده است. م

اف بکشانم. حق هم دارد... مثل مجردش را به انحر

... او هم نگران فرزندش استگریزنان د یهمه  .  

کنم. اشک  یم یشود. حساس خفگ یمشت م دستم

گوشم  انیاشنا م یی. صداهازندیم شیدر چشمانم ن

فاطمه و لب  یرچشمیتوجه به نگاه ز ی. بچدیپ یم

و به  رمیگ یرا در اغوس م یمان ،یب یب یدنهایگز

را  اطیبسته شدن در ح یشوم. صدا یبلند م یسخت

از من و حضورم فرار کرده است یشنوم. عل یم ... 



پرسد یم مهیسراس فاطمه :  

سفره بندازم خوامیکجا رها جون؟ م _ ... 

 میگلو یفشارم. بغض لعنت یام م نهیرا به س یمان سر

فشارد یرا م :  

خوردم...  تییسکویب کمینه ممنون ... عصر  _

رمیاالن س . 

شود. چشم  ینگران م یب یلرزد و نگاه ب یم میصدا

چشمان برادرش  هیشب تینها یکه ب ییاز چشمها

میا یم رونیو با گفتن خداحافظ ب رمیگ یاست م . 

 یخوابانم و خودم کنارش م یم یرا گوشه ا یمان

برم. مادرش  یفرو م  میموها ی. دست البالنمینش

 اشکم نیترسد من پسرش را سحر و جاو کنم. اول یم

  ...، نشان از شکستن بغضم است

 میشود. لبها یبندم. نگاه سرد پدرم مجسم م یم چشم

نگاهش را  یبا من حرف نزد. حت گریلرزد. د یم

کرد غیهم از من در .  



 یگوشم م انیم یعل یکنم... صدا یباز م چشم

" نه مادر من... سحر و جادو کجا بودهچدیپ "  

و  شتری. صداها بدیا یفرود م نیزم یرو مشتم

شود یم شتریب . 

**** 

از  یگرفتم و روشنش کردم. دم گاریس ریرا ز فندک

انگشتانم گرفتم و به در بسته چشم  انیم گاریس

 دهیدر اتاقم کوب گریبود که د یدوختم... چند روز

شد ینم .  

پر تمسخرش را  یو نگاه ها یزدم. مهر یتلخند

غذا را مقابل در  ینیزد، س یفراموش کردم. او در م

از چهارچوب در  شیپا یرفت. حت یگذاشت و م یم

شود رشیگ بانیگناهم گر دیترس یامد. م یجلوتر نم . 

 یفرستادم. مهر میها هیرا پر حرص تر به ر دود

در  گریمادرم هم د یخود داشت، حت یخانم که جا

و از  ستادیپشت در ا کباریاتاق را باز نکرد. فقط 

 لیزنان فام یدوستانش گفت. از تمسخرها یها هیکنا



شدن خودش... باز هم به فکر  نیو از خانه نش

دردت چه بود. نخواست بپرسد  دیخودش بود. نپرس

دوستانش رنگ  شیپ شیحنا گریچرا... فقط گفت د

  .ندارد

زانو  یراستم را رو یو پا دمیدراز کش نیزم یرو

در اتاق را باز نکرد. نفش  یچپم انداختم. مادرم حت

دانست. تلخ  یم رهیگناه کبدر اتاقم را  دنیکش

به من  ریرا دست و پاگ نید شهیکه هم ی. کسدمیخند

زد یکرده بود،دم از گناه م یمعرف .  

دختر ییرسوا یعکسها، ماجرا یماجرا   

رها  یو معروف خانواده، داستان هرزگ مغرور

نصر مثل بمب صدا کرده بود. به لطف 

و نقص حسام و همسرش ،  بیع یب یهایخبرگذار

خبر شده بود لینه ، تمام فامپروا . 

 دنیباز هم به صدا در امد.خسته از شن میگوش

نفسم را با  گریچشم بستم و بار د یتکرار یحرفها



زنگ خورد و زنگ  یکردم. گوش کیشر گاریس

رفت یمنش یخورد و رو . 

رایبار ناشناس بود. بم بود وگ نیا صدا  :  

 ...رها جان _

. دیکش ریبا هوس بود. قلبم ت ختهیام یبا حس جانمش

صورتم گذاشتم و به اجبار  یساعد دستم را رو

را  گوش دادم شیحرفها :  

کردم دایپ یشمارتو با سخت _ ... 

اما شک نداشتم او هم مثل  ست،یدانستم ک ینم

 یچه زنگ زده بود. مکث ها یبرا گرانید

حالش را داشت یابنشان از خر ش،یطوالن :  

که از همه  ی. کسگشتمیم هیدوست پا هیدنبال  _

  ...لحاظ همراهم باشه

معده ام به جوش و خروش افتاد دیاس :  

کرد یاز اشناها تو رو معرف یکی _ . 



ان هم  یداغ یانگشتانم فشرده شد.  حت انیم گاریس

دلم نشست نبود یکه رو یداغ یبه اندازه  : 

کنم زنگ زدم باهات صحبت _ . 

خاص گفت یو با لحن دهیکش :  

کنم جوجو یم نتیهمه جوره تام _ ... 

معده ام به سمت دهانم هجوم اورد.  اتیمحتو تمام

رساندم و عق زدم. معده ام  ییخود را به روشو

شده بود و با من سر  فیبود... معده ام ضع یخال

 ییهر غذا دنیکه با د یداشت و لعنت به من ینازگار

دمیکش یصورت در هم م .  

 یبه صورت ب نهیرا با اب شستم. از ا میو رو دست

جسد  کی هیشب نهیا انیروحم نگاه دوختم. دختر م

رنگ  یگود افتاده و صورت یروح، چشمان یبود. ب

دهیپر ... 

زد.  یگرفتم  و ان مردک هنوز حرف م نهیاز ا چشم

 یم ریتا مغز استخوانم ت دنشیکه با شن ییحرفها



شد. کالم  یشرمم م دنشیاز شنکه  یی. حرفهادیکش

انداخت.  انیبه جر میکه خشم را رد رگ ها ییها

شماره ام را  یدانستم چه کس ی. نمستیدانستم ک ینم

خواستم یبه او داده... فقط خفه شدنش را م :  

و ت فتویبدن ظر خوادی... دلم مدمیشن یلیخ فتویتعر _

رمیبغلم بگ ... 

 نینست چنتوا ی. چطور مدیبه مرز جنون رس خشمم

 یرا از رو یگوش اورد؟یرا به زبان ب یخزعبالت

پرت کردم.  واریچنگ زدم و به سمت د زکنسولیم

مردک  یبا قطع شدن ان صدا یشکستن گوش یصدا

طرف افتاده  کی یشد. هر تکه از گوش یکیهوسباز 

تم یبودم. ظرف دهیبود اما من همچنان به ارامش نرس

خانواده ام  شیپ مییشده بود. سه هفته از رسوا لیتکم

خارج از عرف ییگذشت و هرروز تماسها یم ... 

 یاشنا بودند و بعض یکه بعض یهوسران مردان

به  ایزدند... یزنگ م تین کیو همه به  بهیغر

حرص پاسخ  یاز رو ییمنظور تمسخر و بهتان ها



به  ای... و یدر زمان خواستگار دنشانیشن یمنف

گشتند و  یه ممردان یازهایرفع ن یبرا یدنبال زن

 یساده و سهل الوصول یدر نظرشان من چه طعمه 

مبود ... 

در حال انفجار بود. تمام  میها دهیاز تمام شن مغزم

قرص  ی... در تمناافتمین یرا گشتم و قرص میکشوها

 یامدم. خانه در سکوت رونیارامبخش از اتاق ب

 نیپائ کیبه  کیمحض فرو رفته بود. پله ها را 

عدم  می... براافتمی شهیتر از هم یخال امدم و سالن را

حضورشان مهم نبود. مگر انها هنوز خانواده ام 

بودند؟ به طرف اشپزخانه رفتم. سبد قرص ها را 

. قرص را افتمیمسکن  کیانها  یبرداشتم و از البال

از اب سردکن پر  وانیل کیکانتر گذاشتم و  یرو

کردم... قرص را از خشابش خارج کردم و همزمان 

ماند یکارت عروس یبا خوردن قرص نگاهم رو . 

نام حسام و پروانه کنار  دنیرا باز کردم و با د کارت

گردنم نشست... با چشمان گشاد  یسرد رو یهم عرق

بار نگاه کردم... با  نیرا خواندم... چند خیشده تار



انگشت روزها را حساب کردم و باز هم به همان 

و پلکم  دمیفهمخانه را  ی... علت خلوتدمیروز رس

دیپر ...  

زدم و خانواده  یبودن و نبودن دست و پا م انیم من

رفتند. من خودم را به خاطر انها به  یام به عروس

به من اطالع هم ندادند یکشاندم و انها حت ینابود .  

هم فشار  دیشا ایدرد  یاز رو ی... خنده ا دمیخند

... من در حال استحضار بودم و انها به یروان

حسام رفته بودند یسعرو .  

 قیعم یزدم. تمام وجودم را نفرت ینفس م نفس

 یکردم؟ تا به ک یم یخودخور یگرفته بود. تا به ک

 یکردم؟ من هم به عروس یخودم را در اتاق حبس م

کردم...  یثابت م گرانیرفتم و خودم را به د یم

کردم یخودم را خار چشم پدر و مادرم م . 

به اتاقم  نیسنگ ییمهارا برداشتم و با قد کارت

 یرا کنار گذاشتم و لباس میبرگشتم. تمام ترسها

 ی... همان لباسهادمیپوش یمناسب مجلس عروس



گذاشت.  یم شیرا به نما میکه تا ران پا یکوتاه

باالتنه ام را  یکه جلوه  یدکلته ا یهمان لباسها

... ودکرد. حال که اب از سرم گذشته ب یم شتریب

کردم یزهر م گرانیم درا در کا یپس عروس ... 

نفرت تا چشمانم  ی. شراره هاستادمیا نهیا مقابل

 یتوانستم از اول شروع کنم... م ی. من مدیرس

بار سنگ تر از  نیتوانستم باز هم رها شوم... اما ا

 ...قبل

تر از قبل  یبار چشمانم را وحش نیا یمشک خط

از  زتریرا برجسته تر و هوس انگ میکرد... رژ لبها

و از اتاق  دمیکوتاهم را سشوار کش یل... موهاقب

 ...خارج شدم

به خواندن مجدد ادرس نداشتم. ادرس را از  یازین

 یشناختم. باغ تاالر یادرس را م نیحفظ بودم... ا

 یها یعروس شتریمجلل خارج از شهر که ب

شد یانجا برگزار م مانیخانوادگ ... 



رفت و چشم  یتاالر باالتر م ی نهیهز یاندک

 یبسته م یمختلط شدن عروس یکارکنان تاالر به رو

  ...گشت

را به نگهبان مقابل در نشان دادم.  یعروس کارت

پدال گاز فشردم  یرا رو میباز کرد. پا میراه را برا

 یم یدهن کج میعروس برا نیو داخل رفتم. ماش

 نیا تمام قدرت بر ان ماشتوانستم ب یکرد. کاش م

جشن نفرت  نیلوکس بکوبم. از عروس و داماد ا

داشتم... از تمام عروس و دامادها نفرت داشتم... از 

 ...تمام انسانها نفرت داشتم

را وادار کردم،  میشدم. پاها ادهی. پدمیکش قیعم ینفس

را از خم شدن  میمحکم گام بردارند... شانه ها

شدم...  یمغرور م یان رهابا هم دیمحروم کردم. با

بودم یم رانهیاگر از درون و یحت . 

 یراست و بعد پا یکردم. اول پا یرا رهبر میها گام

اما ظاهرم با شکوه بود دمیلرز یچپ. از درون م .  



 یبه زمان رقص عاشقانه  دیبودم. شا دهیرس رید

داشته  نانیاطم گریکه د ریعروس و داماد. انقدر د

سالن و رقص  یکی... تارنفرم نیباشم من اخر

نورش به من فرصت داد به درون پرو بخزم و خود 

را نشان  یشگیهم یرا اماده کنم. امده بودم تا رها

 .دهم

لبانم  یدلربا رو یلبخند یول زدیدرونم موج م دلهره

 یرا باز پس دادم. خلوت مینقش بسته بود. تمام درسها

کرد ییپرو به ارام شدنم کمک به سزا .  

عرق کرده ام را با دامن لباس پاک کردم و از  دستان

اتاق پرو خارج شدم. خارج شدم و چراغ ها روشن 

 .گشت

کردم.  یشد... احساس حماقت م نیقفل زم میپاها

 میبازگشت... چرا امدم؟ لرزش پاها میتمام ترسها

من  ادیبه  یشدت گرفت. همه خوشحال بودند... کس

  رها هم بود؟



شد. حسام و پروانه اش  او همسرش ی رهیخ نگاهم

دندیرقص یحلقه شده به دورشان م تیجمع انیدر م . 

زد و حسام ماهرانه او را  یدلبرانه چرخ م پروانه

کرد. حسام جابه جا شد و چشمان  یم تیهدا

. ستادیسنجاق صورتم شد. از حرکت ا رمانندشیق

تعجب از چشمانش رخت بست و خشم و تنفر 

شد که  یطوالن انقدر ستادنشیگشت. ا نیگزیجا

 ستادهینگاهش را دنبال کرد و به من ا ریچشمها مس

. من بودم و صدها جفت چشم دیسالن رس یادر ابتد

 ریشدم. کمرم خم شد ز نینشسته بود. سنگ میکه رو

اشکار یاوار نگاه ها. من ماندم و پچ زدنها . 

همه جا  شیهمون دختره است که خبر هرزگ نیا _

  رو گرفته؟

گفتند؟ یه افتاد... من را مبه شمار نفسم   

به چندتا  ستیاره... خود حرومزادشه... معلوم ن _

دهیپسر تاحاال خواب . 



. من که تنها با دیکش ریقلبم ت انیم یخال ی حفره

 عشق خائنم رابطه داشتم... منظورشان من بودم؟

یاومده عروس ییبا چه رو ستیمعلوم ن _ ...  

دیدر چشمانم جوش اشک .  

_ شب زنده  یبرا دهی... جون مهیا کهیتجووون. چه 

یدار ... 

 گفتند؟یشد. من را م هیمقابل چشمانم زشت و کر ایدن

  من و شب زنده نگه داشتن هوسبازها؟

یداره... وا یکلیاوف نگاه... چه ه _ ... 

شد.  میزخمها یرو یزد. نگاه پرهوس اتش خی بدنم

و تمام نگاه ها معطوف  دمیکش نییدامنم را با دست پا

شد نمیبلور یمان پاهاه .  

شد؟ ینشنوم... اما مگر م دادیدستور م مغزم   

برا  میا افهیچه ق نیخاک تو سر هرزش کنن. بب _

کرده  یخودش ساخته... من بودم تا حاال خودکش

 ...بودم



صورت نامزدش را  ،یبه عقب برداشتم. دختر یقدم

  :به سمت خودش برگرداند

... دو زوناستیو... نگاهش نکن... از اون ادیحم _

 مونیزندگ زونیبه خاطر نگاهت او گهیروز د

شهیم ... 

حد پست  نیگفتند؟ مگر من درنظرشان تا ا یم مرا

 بودم؟

که از من در  یگشت. کس یحام کیبه دنبال  نگاهم

کند. مادر  تیموردشان حما یب یمقابل تهمت ها

 یپدر  ایانداخته بود؟  ریام که سر به ز دهیرنگ پر

شربت  وانیکه ل یبرادر ایت بود... که دستش مش

دل  یدستش در حال شکستن بود؟ به چه کس انیم

 ردک یوانمود م ژنمیعمو ب یکردم؟ حت یخوش م

دهیمرا ند ... 

حرف... من مانده بودم و  ایدن کیمانده بودم و  من

 کیدفاع بودم و  یکه گرفته بود... من ب یزبان

 ...جهان ناسزا



حسام رگ گردنش محکم  به عقب رفتم... گرید یقدم

کردم؟ مگر  یچه م تیجمع نیا انی... من مزدیم

دوباره ببخشم؟ پس  یزندگ میبه خود واقع خواستمینم

دیلرز میچرا ساکت مانده بودم؟ لبها ... 

خفه کننده  میسالن برا نی. ادیچرخ یدور سرم م سالن

 ...بود. نفس کم اوردم

عشق  کیزدنها همچنان ادامه داشت. تبعات  پچ

تا کجا ادامه داشت؟ یاشتباه  

زبانم بند امده بود از ان همه تهمت و افترا...  یحت

گفتند؟ یم نیکالغ و چهل کالغ به هم کی   

از دوستانم نگاه کردم... پشت چشم نازک  ییچندتا به

نبودم که  یکردند و رو برگرداندند. مگر من همان

شکستند یبا او، سر و دست م یدوست یبرا . 

 گرینکنم. حسام د هیز درون فشردم تا گررا ا میلبها

 یکس نجایکرد. عقب گرد کردم... ا ینگاهم نم

به انتظارم ننشسته  یکس ییکجا چیمنتظرم نبود... ه

ییتنها ایدن کیبود... من مانده بودم و  ... 



 واری. بدنم به ددیبه مچم چسب یدست نیبه ماش دهینرس

خته ناشنا یعسل یشد. با ترس به ان چشمها دهیکوب

شدم رهیخ :  

ی... اهل عشق و حالدمیشن _ .... 

در  غمیمانعم شد. ج شیبزنم اما لبها غیج خواستم

پر اب گشت مینطفه خفه شد... چشمها .  

دلم اشوب شد. در همان  شیمنزجر از حرکت لبها 

دیبه گوشم رس شیحال صدا :  

می.. بذار با هم لذت ببرعروسک... ناز نکن. _ ... 

 اوشیس ادیبدنم به حرکت درامد و به  یرو دستش

دمیلرز ... 

مردم.  گرید یاوشیس ادیرا به من فشرد و به  خودش

او را از من دور کرد و من عق زدم یدست ...  

شد و من باز هم عق  دهیصورتش کوب یرو یمشت

 ...زدم



شد.  دهیچیپ میدور بازو یتنم نشست و دست یرو یکت

و بدون مکث یدر پ یزدم... پ غیج ... 

دهانم نشست یرو دستش :  

کنم ی... خواهش م دینزن غیرها خانوم ج _ ... 

روان شد. با مکث دستش را  میاز چشمها اشک

  :برداشت

... دوست حسام... منو فرستاد تا خونه لمیمن سه _

 ...برسونمتون

هم افتاد... باز هم به معرفت ان  یرو میپلکها

جدا کرد نی... مرا از زممیلعنت یموپسرع :  

برسونمتون درمونگاه؟ ست؟یحالتون مساعد ن _  

دست و  یب فیباال انداختم و لعنت به من ضع یسر

از ان جا دور شوم خواستمیپا... فقط م . 
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و  دیچرخ یشده بود. صداها در سرم م نیسنگ سرم

 یمتوقف شد. چشمان ب نیگذاشتند. ماش ینم میتنها

 قیفروغم را به سمت او برگرداندم. نگاهش عم

و  ی. هنوز در چشمانش نگراندیکاو یصورتم را م

لب زدم یترحم بود. به ارام :  

میممنون که رسوند _ ... 

باشد.  دهیارام گفتم که شک داشتم به گوشش رس انقدر

  :اما پاسخ داد

کنم؟ پارک نجایهم نویماش _   

رساندم رهیلرزانم به دستگ دست :  

؟یعروس دیبرگرد دیخوایمگه نم _   

 انیم شیگرفت. صدا یجا نیزم یرو میپاها

در گوشم گم شد. ادامه دادم دهیچیپ یصداها :  

برام  نویماش گمی... بعدا مدیمن بر نیبا ماش _

ارنیب ... 



توجه به او در را باز کردم و  یزد اما من ب میصدا

رفت.  جینه. سرم گ ایدر را بستم  دمی. نفهمداخل شدم

از قلبم شتریکرد اما نه ب یبه شدت درد م میپا ... 

 یاز هم م ادیز یو گاه دیکوب ینم د،یکش یم ریت قلبم

تحمل شده بود.   رقابلیغ میبرا فمی. وزن کدیکوب

بودند که تمام توانم را ببرند نیحرفها انقدر سنگ . 

قل و  میبه پاها ییگوماند.  اطیح انیهمان م فمیک

زده بودند... هر گامم برابر بود به بلند کردن  ریزنج

ییلویصدک یوزنه ا .  

سرد  نیرا به سالن رساندم و از پا افتادم... زم خودم

شکست.  مییتنها انیهم از حرارتم کم نکرد. بغضم م

دوباره مقابل چشمم مجسم  یمجلس عروس ریتصاو

 میود که پسر عموبرادرم کجا ب د؟یشد. پدرم مرا د

ام  دهیپر یخرج کند؟ مادرم رنگ و رو رتیغ میبرا

و دم نزد؟ دیرا د   

از گونه به سمت چانه ام رفتند... حرفها و  میاشکها

 یاشتباه م دیکردم؟ شا یرا چه م گرانید یتهمتها



 ینگاه ها و حرفها با من نبود. خنده ا دیکردم... شا

حماقت زدم یاز رو :  

لمیمن گل سر سبد فام با من نبودن... _ ... 

گفتم بلندتر :  

 یحرفا از رو نی... اکننیهمه به من حسادت م _

 ...سوز دلشونه

میپاها یشدم رو خم :  

  ..اره... اون حرفا درمورد تو نبود رها _

دانستم تمام گفته  یدادم و خودم م یخودم دلدار به

دروغ است. با پشت دست اشکم را پاک کردم.  میها

صدها چشم  شدیزد. مگر م یلیس میوبه ر قتیحق

زدم؟ یشدم؟ با خودم حرف م وانهید ند؟یدروغ بگو  

. دمیرا چنگ زدم و کش میهق هق افتادم. موها به

و زمان چنگ زدم اما من هنوز  نیکردم. به زم هیگر

دستخورده بودم یهمان رها ... 



مرا از جا پراند.  اطیشدن در ح دهیبلند کوب یصدا

را خرد  اطیکف ح یها زهیر که سنگ ییها نیماش

زده شد.  رهایبه ترسم افزود. دزدگ کردند،یم

و پدرم  نیمن، رام نیکه متعلق به ماش ییرهایدزدگ

 .بود

کردم، خودم را تا مبل رساندم. عقل حکم  یته قالب

به اتاقم پناه ببرم. در اتاق را قفل کنم و کمد  کردیم

مبل  یرا به پشت در بکشانم. اما همانجا ماندم. رو

دست و  ریشده ز ی.حترمیبم خواستی. دلم مدمیچسب

شد.  دهی. با باز شدن در نگاهم به باال کشنیرام یپا

روح را از تنم جدا  ن،یرام یبرافروخته  یچهره 

 یرو نیکرد. اما همچنان نشسته بودم. دست رام

شد. سرم کج شد اما همچنان نشسته  دهیصورتم کو

 .بودم

 یتاهم زد و مرا از روکو یموها امیچنگ م نیرام

اما نگاه از  دیپرت کرد، نفسم بر نیمبل به پائ

 یم نیاش باال و پائ نهیس یچشمانش نگرفتم. قفسه 

  .شد. نگاهش کردم تا مرگم را امضا کند



 چیکه پ یینشست. همان پا میساق پا یرو شیپا

که  یاز جمله ا شتریخورده بود. درد داشت اما نه ب

  :گفت

؟ یعروس یاومد یک یبه اجازه  ییدختر هرجا _   

زدم. ان لقب را برادرم به من داد؟ صورت به  پلک

سمت پدرم برگرداندم. منتظر ماندم او هم مرا 

و براشفت. با  دیام را د رهیکند. نگاه خ ضیمستف

بلند خود را به من رساند و دستش سمت  ییگامها

صورتم نشست. صورتم به ذق ذق افتاد. زخم  گرید

 یبرا بم. قلیمیره سوخت... همان زخم قددستم دوبا

بار هزارم شکست. کمربندش از دور کمرش باز 

  :شد

یابرو برام نذاشت _ ... 

دستم نشست؛  یکمربندش اعال بود و خوب رو چرم

باال  گریکه نشان از ان شب داشت.  بارد یهمان دست

که  یصورتم نشست... همان صورت یامد و رو

اش را لمس کرده بودنقطه به نقطه  اوشیس یلبها . 



افتاده  یقلبم به باز انیم یخال یداشتم، حفره  درد

مادرم گم شد. پدرم کمربند را  غیج انیم غمیبود و ج

 گریتا جان دهم. د زدیپرتاب کرد. کاش م یبه طرف

قلبش  یشوم را نداشتم. دستش رو یزندگ نیطاقت ا

مبل افتاد ینشست و رو . 

. مادرم خودش را با هراس به اشپزخانه رفت نیرام

  :به شوهرش رساند. لب زدم

 ...بابا _

جفت شده گفت یدندانها انیم از :  

ندارم یمن دختر _ ... 

 شتریکمربند، ب یاز ضربه ها شتریگرفت... ب دردم

 یاز حرفها شتریب ی... حتنیرام یاز لگدها

گرانید ... 

درد داشتم میکس یو ب ییتمام تنها یاندازه  به . 
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بدن  یانگشتانش رو یرا کنار زدم. گرما دستش

کرد. از خودم... از او... از  یسردم مرا منزجر م

 ...تمام انسانها

بود. ترحم  دایو ترحم در چشمانش هو ینگران

بودم؟ دهینگاهش مرا شکسته تر کرد. به کجا رس   

بود. اشکها  دهیامانم را بر جهی. سرگستادمیپا ا یرو

همگان  ی دهیچشمانم را تار کرده بود. در مقابل د

غرورم  یشده بودم. همان ته مانده  فیخوار و خف

از دست دادن  یبرا یزیچ چیه گریشکسته بود. د

 .نداشتم

کردم.  کتریکت را به هم نزد ی. لبه هادیلرز یم تنم

و کالفه کت را از دورم  دیچیپ مینیعطرش در ب یبو

  .باز کردم

 یمن نگاه م یبه سردرگم رتیبود و با ح ستادهیا او

  .کرد



خوردم. حرفها در  یبه جلو برداشتم و سکندر یقدم

ام را  جهیخورد و سرگ یم چیخورد و پ یم چیسرم پ

کرد یم شتریب . 

خودش را به من رساند و  شانم،یاوضاع پر دنید با

گرفتار شد میبازو گریبار د :  

 دی... اجازه بدستینرها خانوم حالتون خوب  _

 .کمکتون کنم

ترحم  ی دهیپسر به د کیشده بودم که  لیذل انقدر

پسش بزنم اما  گریکرد. خواستم بارد ینگاهم م

سالن  انینمانده بود. تمامش م میبرا ینتوانستم. توان

خرج شد و تنها خودم را هرزه نشان دادم. شدم گاو 

تند هم دانس یکه نم ییانها یحت گری... ددیسف یشانیپ

 .خبردار شدند

کرد. باز او را از خودم راندم میعصب شینفسها :  

برم تونمیولم کن... خودم م _ ... 

شد یلحنش عصب ی. کمدیمحکمتر چسب مرا :  



رسونمت... حسام تو رو به من  یگفتم م _

سالم برسونمت خونه دیسپرده...با .  

از درد قلبم بود پوزخندم :  

  ...حسام _

دمیخند پردردتر گرید بار :  

ها  بهیکجاست که غر رتمیغ یحسام... داداش ب _

 دلشون به حالم بسوزه؟

را با سؤال جواب داد سؤالم :  

  لوازم و لباسهاتون داخل سالنه؟ _

افتاده  نیزم یرو یریکه موقع درگ یفیمانتو و ک به

  :بود اشاره کردم

 ...اونجاست _

تکان داد یسر :  

ارمشونین م... من االدیجا بمون نیشما هم _ .  



 یپاتند کردم. م نمیتوجه به او به سمت ماش یب

مکان... از  نیاز ا دیشا ایخواستم از او فرار کنم. 

 گرید یاوشیاو هم س دیتمام مردها ترس داشتم. شا

 اهیس سمانیاز ر دهیمار گز ندیگو یشد. راست م یم

ترسد؟ یم دیو سف   

 هنیهم مرگ گز دیشا ایخواست...  یم ییتنها دلم

ارامش بود یبرا یبهتر .  

دمیرا شن شیعصب ادیفر :  

تو؟ یریکجا م _   

 زهیکفشم در سنگر یکردم. پاشنه  شتریرا ب سرعتم

افتادم. کف  نیزم یخورد. رو چیپ میها فرورفت و پا

. بغضم دیها زخم شد. چانه ام لرز زهیدستم با سنگر

کردند.  سیزود صورتم را خ یلیخ می.اشکهادیترک

ستادیاسرم  یباال :  

هیعجب دختر زبون نفهم _ ... 



 یندادم. به حد کاف یتر شد اما پاسخ دهیچروک دلم

 کیتمسخر  یبرا ییجا گریگوشم پر بود... د

 .ناشناس نداشتم

دیرا گرفت و مرا باال کش میبازو :  

؟ییایراه ب یتونیم _   

دور شدنش سر تکان دادم. با  یتوانستم. اما برا ینم

 یم میدر پا یادیشتم درد زدا یکه بر م یهر قدم

 یاریاما بهتر از  زدیم غی. تا مغز استخوانم جدیچیپ

 چیه دمیمرد بود... در قانون جد کیگرفتن از 

قابل اعتماد نبود یمرد . 

ادامه  می.هنوز بارش اشکهاستادمیا نیماش کنار

دراز کردم لمیگرفتن وسا یداشت. دستم را برا :  

رمیخودم م راهو هیممنون از کمکتون... بق _ ... 

باال انداخت ییابرو :  

شد... حسام سپرده تا خود  یچ یدیانگار نفهم _

  ...خونه برسونمت



دیکوب میشانیاشاره به پ انگشت :  

تا خود خود خونه ؟یدیفهم _ ... 

و  دیکش یبودم. مغزم سوت م ریبودم. دلگ یعصب

کردم. با کف دست به  یرا سر او خال میتمام دلخور

مدیاش کوب نهیس : 

دنبال کارت؟ یریولم کن... چرا نم _   

را باالتر بردم مینخورد. صدا تکان :  

تنهام بذار... گمشو... حالم از همتون به هم  _

خورهیم ... 

را باز کرد و  نیدر هم فرو رفت. در ماش شیاخمها

هول داد یصندل یمن را به رو :  

 نیکه حسام و رام فی... حایختیاعصابمو به هم ر _

که  زدمتیم یمن سپردن... وگرنه جور تو رو دست

یصدا ...  

و ارامتر گفت دیصورتش کش یرو یدست : 



شد؟ رفهمیرسونمت... ش یمن تا خود خونه م _   

را دور زد و پشت فرمان نشست و  نیماش خودش

به شدت کم  نیماش یاستارت زد. نفسم بند امد. هوا

به سراغم امد. در خودم جمع  یشد. احساس خفگ

گذاشت میپا یرا رو ملیشدم. وسا :  

ندن ریمانتو و شالتو بپوش... تو راه گ _ ... 

عطرش  یچنگ زدم. بو می. به گلوندمیو نش دمیشن

بود.  اوشیعطر س هیبود. چقدر شب دهیچیپ نیدر ماش

فراموشم شد دنینفس کش . 

را  نیصورت کبودم ماش دنیسمتم برگشت و با د به

  :کنار زد

تو؟ یشد یچ _   

رساندم و خودم را با شتاب  رهیتگرا به دس دستم

پرت کردم. راه تنفسم باز شد. سرفه کردم و  رونیب

 .باز هم عق زدم



به  م،یاسفالت در خودم جمع شدم. به بدبخت یرو

  .حقارتم فکر کردم و هق زدم

به سمتم گرفت یاب یزانو زد. بطر کنارم :  

ریبگ _  . 

را از دستش گرفتم و صورتم را اب زدم.  یبطر

م را تا نگاهش باال اوردم. تنها ترحم بود و چشمان

 :بس

م؟یدرمونگاه بر یخواینم یمطمئن ؟یبهتر شد _  

دمیرا باال کش خودم :  

 ...نه ممنون... منو برسون خونه  _

سرد از کمرم  یسوزد. عرق یبدنم در حرارت م تمام

 یشده اند. انقدر که نم نیسنگ می. پلک هاردیگ یرا م

شنوم  یدر اطرافم م ییتوانم انها را باز کنم. صداها

 یاما قدرت درک انها را ندارم. باز هم تالشم برا

 یماند، تنها لرزش یم جهینت یب میباز کردن پلکها

شودم یم دمیدر انها، عا فیخف .  



و  یاند. نرم دهیاست. موهام به کف سرم چسب گرمم

کنم.  یاحساس م میشانیپ یا رور یزیچ یخنک

 اریمغزم را هوش ش،یرا دوست دارم. خنکا شیخنکا

 یو صدا ستیشوند. عل یکند. صداها واضح م یم

محکمش شهیهم :  

د؟یپنهان کن دیخوایم یخاله... تا ک _   

ارامش جانم است شهیمثل هم یب یب یصدا :  

 یچندبار بهت بگم؟ تا خودش نخواد... من حرف _

زنمینم ... 

شود یم یعصب یلع :  

... همش سوزهیداره تو تب م د؟ینیب یحالشو نم _

گهیم ونیداره هذ ... 

 یها کلمه ا انیهذ انیشود. اگر م یمنقطع م نفسم

از گذشته ام داده  یگفته باشم؟ اگر نشانه ا ستیناشا

دیگو یهمچنان م یبفهمد. عل یباشم؟ اگر عل : 



گفت دچار شوک  یم د؟یدیدکترو شن یحرفا  _

... اگه ما هوشهیشبانه روزه که ب هیشده...  یبعص

ومدیسرش م ییچه بال ستی... معلوم نمیرفته بود . 

پوستم کلفت شده است؟  ایکمرنگ شده اند  میدردها

بردم.  یبه سر م یهوشیسه روز در ب یبار قبل

شود و باز هم هجوم  یجدا م میشانینرم از پ یپارچه 

  :حرارت

... اما خوب ستیش ندونم مادر... بار اول یم _

... من که هستم... مهمتر از دی... تازه شما نباششهیم

  ...اون خدا هم هست

باستیپناه غر خودش ...  

غرد یکه م یهم عل باز :  

 یشد حرف؟ اخه اون گذشته چ نمیا شه؟یخوب م _

کنه؟ یداره داغونش م نطوریداره که ا  

هم  کند. باز یلب " الاله اال الله" زمزمه م ریز یبیب

گرددیبر م میشانیپ یمطبوع رو یان خنک :  



 تیپرس و جوت هربار چقدر اذ نیبا ا یدونیم _

از زمونه داره  یدختر به حد کاف نیا شه؟یم

نابودش نکن نیاز ا شتری... تو بکشهیم ... 

اتاق  نیسنگ یدهد. سکوت یم رونینفسش را ب یعل

به باز شدن  یادیز لیتما می. چشمهاردیگ یرا م

که انگشتانم را لمس  یب یب ی دهیدست چروکدارند. 

گشودن پلک ها.  یشود برا یم یکند، محرک یم

انها را  یناراحت دینگرانم هستند پس با دانمیم

 .برطرف کنم

 یزنم و چهره  یپلک م یتار است. چندبار دگانمید

و  ندیب یشود. نگاهم را م یواضح م یب یب نیدلنش

پاشد یلبخند م میبه رو :  

عمرم؟ یشد داریب _   

 یکلماتش است که تا به حال مرا از خودکش نیهم

 یقفل من است. لبها یبازداشته است. نگاه عل

دهم یام را تکان م دهیخشک :  



مردم و از  یباعث زحمتم... کاش م شهیهم _

 ...دستم

فشارد یدستم را م یب یب :  

 ی... کفر نگو... خدا بهت سالمتزکمینگو عز _

 ...بده

است و کالفه. چشم به سمتش  رهیخهنوزم هم  یعل

نگاهم  یزند و با دلخور یگردانم. حرف نم یبر م

.  کاش میکند. دلخور است از گفته ها و نگفته ها یم

را بسته  می. اما ان گذشته دست و پامیتوانستم بگو یم

زنم یاست. باز هم خودم را به ندانستن م .  

 یم ی. سعردیگ یشود و چشم م یم یفرار نگاهش

 تمیاذ یمقابل عل دنیخواب نگونهیشوم. ا زیخ مین کنم

شتابد یبه کمکم م یب یکند. ب یم :  

  ...بذار کمکمت کنم مادر _

کشد.  یکند و مرا باال م یدور شانه ام حلقه م دست

بر گردنش.  یبار شهیاست و من هم فینح کلشیه



 یکنم. ب یدهم و شالم را مرتب م یم هیتک یبه پشت

سرم انداخته است یروانرا به  یب یشک ب .  

کشد یصورتش م یرو یدست یعل :  

 ...رها خانوم _

است حال  دهیخواهد بپرسد؟ ند یلرزد. باز م یم تنم

ندیب یشود و م یخرابم را؟ دستم کنارم مشت م :  

تون رو کامل به  یهر چه زودتر سالمت دوارمیام _

... امادیاریدست ب ... 

کند یم شیصدا یلب ریگزد و ز یلب م یب یب :  

یعل _ ... 

جود یلبش را م یکند، گوشه  ینگاهش نم یعل :  

  .... اما _

کنم  یو احساس م ندیب یپرد، م یصورتم م رنگ

گرداند یحرفش را م :  



کنارتون  میدوست داشت یلیمن و فاطمه خ _

میبرگرد دی... منتها بادیبمون ... 

زنم یم یتصنع یلبخند :  

که به خاطر ممنون به خاطر لطفتون... شرمنده  _

 .من برنامتون عقب افتاد

کند  یکند. فکر م یبرافروخته نگاهم م یچهره ا با

عالم  یداند من شرمنده و رسوا یزده ام... نم هیکنا

  .شده ام

زدیخ یبر م یعل :  

. با میکنم... فقط نگران حالتون بود یخواهش م _

 دمیاجازتون من مرخص بشم... به فاطمه هم خبر م

ادیب رونیب ی... از نگراندیبه هوش اومد ... 

کند. انقدر که به من ثابت  یم انیب ظیرا غل ینگران

مثل من است یکند که دلواپس خواهر ناخلف .  

 یب یشود، رو به ب یهم گذاشته م یاتاقم که رو در

پرسم یم مینگران لیاز تنها دل :  



از گذشته زدم؟ یحرف ونیهذ یالبال یب یب _   

کشد یبه سرم م یدست :  

فقط با ناله هات دل  شهینه مغز بادومم... مثل هم _

یکرد یادمو کباب م ... 

پرسم چون  ینم یدهم. از مان یم رونیاسوده ب ینفس

امن است شیدانم جا یم . 

پرسد یم یب یب :  

خاطره ها خودتو  یاداوریبا  یخوایم یتا ک _

؟یعذاب بد   

ندیا یبه اتاق م یاز پاسخ دادنم فاطمه و مان قبل . 

رسانم.  یاتاقم م ی شهیزحمت خودم را به پشت ش به

قران  شهیمثل هم یب یهمه مقابل در جمع شده اند. ب

 یاگر عل یگذاشته است. حت ینیاب در س یو کاسه ا

 نیا یب یو فاطمه مسافران هر روزه هم باشند، ب

کند یرا فراموش نم نهیریرسم د . 



 یدلش را بدون قران راه زانیشود عز یم مگر

  کند؟

کنم.  یفاطمه نگاه م یلبها یافسوس به لبخند رو با

کشم و از  یبا لبخندم م بیغر یلبها یدست رو

باشد.  یشگیکنم لبخندش هم یقلب ارزو م میصم

اما بزرگ ستیکوچک یارزو ... 

به  دنیدهم و نگاهم را تا رس یخودم جرئت م به

زانو زده است. دست  یبرم. مقابل مان یم شیپ یعل

. دیگو یگذاشته و با او سخن م یمان یشانه ها یرو

 یسر تکان م یاما مان ستیچ شانیدانم گفتگو ینم

 .دهد

رود.  یو به سمت در م زدیخ یبر م نیزم یرو از

ام نگاه  ستادهیکه من مقابلش ا یا شهیرود و به ش یم

اهش نگه نگ نیرود و مرا خمار اخر یکند. م ینم

دارد یم .  

 رونیبا حسرت ب دیشا ایدلخورو  ،یرا عصب نفسم

گرفته  شیقهر باشم و او دست پ دیدهم. من با یم



او را به خاطر کالم مادرش مؤاخذه  دیاست. من با

است دهیکنم و او اخم در هم کش .  

شود. من حق  یلحظه جواب دلم صادر م همان

 گرانیدحق با  شهیدانم که هم یاعتراض ندارم. م

 یدلخور کی ی. حتستمین یحق چیاست و من محق ه

  .ساده

 یخداحافظ یگردد و به نشانه  یبه سمتم بر م فاطمه

 یاورم و ب یدهد. دستم را باال م یسر تکان م

دهم یحوصله تکان م .  

 یکنم از طرف یهم حالم را درک نم خودم

نبودشان یخواهم و از طرف یحضورشان را م .  

را دوست  شیچسبانم. سرد یم شهیرا به ش دستم

شوم رفته  یپاشد و مطمئنم م یاب م یب یدارم. ب

. همان سه نفر میاند. حاال فقط ما سه نفر مانده ا

 یرا فقط برا یب یاما ب ستینامرد ی. کمیشگیهم

روزها که افکارم  نیخواهم. حداقل ا یخودم م

است شانیپر .  



م. شو یجدا م شهیبندد و من از ش یدر را م یب یب

غم  دیرا از دست داده ام... اگر با میاگر تمام زندگ

از خانواده ام را تحمل کنم... اما در عوض  یدور

و خدا را  ؛یرا دارم و صد البته پسرم مان یب یب

  .شاکرم از داشتن انها

شود و با  ی. در باز مدیا یبه اتاقم م میمستق یب یب

 یمبه خودم  یلرزم. پوزخند یبه خود م یبهار مینس

افتاده ام یخاطره به چه روز کیزنم. با  .  

 انیبندد. همانطور م یدر را پشت سرش م یب یب

ام. سرگردان و اشفته ستادهیاتاق ا .  

شود یکتابش م یزیمشغول رنگ ام یمان .  

 یکشم و انگشتانم در تارها یم میموها انیم یدست

بلند  یاندک میکند. موها یم ریگ میگره خورده موها

. انقدر که یشگیهم یبلندتر از کوتاه یاندک شده اند.

 دی. بااندازدیب اوشیگردش انگشتان س ادیباز مرا به 

ت؟یموقع نیکوتاهشان کنم اما در ا   

گذارد یکمرم م یدست رو یب یب : 



؟یمادر... چرا سرگردون _   

کنم یخشکم را با زبان تر م یلبها :  

خوادی... فقط دلم مردن مستمیسرگردون ن _ ... 

کنم یالتماس نگاهش م با :  

ه؟یادیز یخواسته  _   

کوبد یارام به صورتش م یب یب :  

قباحت داره... به  ؟یخونیم اسی ی هیدختر چرا ا _

یکنیخودت فکر نم   

کند یاشاره م یسر به مان با :  

بسش  یپدر یطفل معصوم فکر کن... ب نیبه ا _

مادر بزرگ بشه؟ یکرده که ب یچه گناه ست؟ین   

اندازم. به سمت  یم ریکند و من سر به ز یم خمیتوب

لحن  یجا متیمال یدهد. کم یحمام هولم م

  :سرزنشگرش را گرفته است



به  دتیبفرست. ام طونیمادر جون... لعنت به ش _

  ...خدا باشه

کند یحمام را باز م در :  

... اب تموم شهیحالت بهتر م یتنتو که اب بزن _

شورهیغصه هاتو م ...  

شود؟  یبود. مگر م یسادگ نیبه هم زیهمه چ کاش

کارساز  دیشا یقرص فراموش کیمن تنها  یبرا

که بخورم و فراموش کنم هر انچه که  یباشد. قرص

  .بودم را

ستمیا یچهارچوب م انیاز بستن در، م قبل :  

_ یب یب ... 

دیا یم کترینزد :  

گفتنت... قربون  یب یجانم دخترکم... قربون ب _

 ...بغض تو صدات

زند یصورتش دو دو م یرو مچشمان :  



د؟یامشب تو اتاقم بخواب شهیم _   

میگو یم عتریسر :  

دیشینم تیالبته اگه اذ _ ... 

کشم یرا به در م دستم :  

انیبه خوابم نم گهی... کابوس ها ددیشما که باش _ ... 

کند یاشکش را پاک م یب یب :  

مونم... از  یم شتیمادرجون... معلومه که پ _

نها تو اتاقم سر نکنم... تا هر وقت خدامه شبمو ت

خوابمیکنارت م یبخوا .  

بندم.  یبوسم و در حمام را م یرا م سشیخ ی گونه

فهمم که  یخورد، م یاب که به بدنم م یقطره ها

بندم و از  یداشته ام. چشم م ازیچقدر به استحمام ن

 یکنم به گفته ها یم یبرم. سع یاب لذت م یگرما

را با اب  میم غصه هاگوش بدهم و تما یب یب

شوند اما  یم. کمرنگ ستین ری... اما امکان پذمیبشو

 ...پاک
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اگر ارزو  ستیفشارم. بدخواه یرا در مشتم م پولها

هم  دیگاه مغازه اش به فروش نرسد؟ شا چیکنم ه

سالها  نینمک خورده و نمکدان بشکنم؟ تمام ا

شوم کنم؟  یاو ارزو یام و برا دهیرا د شیرخواهیخ

 ایدانم تشکر کرده ام  یشوم. نم یدور م شخوانیاز پ

 یاورم. دور م ینم ادیبه  زیرا ن میخداحافظ ینه. حت

خانه  ری. مسمیشگیهم ییمانم و تنها یشوم و من م

کنم. راه  یاندکم فکر م یو به پولها رمیگ یم شیرا پ

 یم یمان یقرص ها ادیز ی نهیروم و به هز یم

شمیاند .  

. رمیگ یعزا م میخرج زندگ یو برا دارمیبر م قدم

 یو چشمان منتظر مان میگشا یرا م یب یدر اتاق ب

حکم مرگ دارد. فراموش کرده ام،  میبه دستانم، برا

ام؛ از کنارش  دهیرا ند یفروش ریاصال لوازم التحر



م صورت در ه یاست. مان دهیگذشته ام و چشمانم ند

ردیگ یم یکشد و رو یم .  

دانم با پسرم  یدهم و نم یم رونیخسته ام را ب نفس

چه کنم به  یشده است کاسه  میچه کنم. تمام زندگ

شده است در  یا چهیباز میدست گرفتن. تمام زندگ

 .دستان روزگار

 یم یشیدر سالم گفتن پ یب یگرفته ام و ب مریالزا

ردیگ :  

یسالم مادر... خسته نباش _ . 

همان  ی رهیزنم. نگاهش خ یم یدرمانده ا بخندل

زنم یماند. لب م یلبخند م :  

  ...سالم _

 هیاندازم و خودم هم کنارش تک یرا کنار اتاق م فمیک

زنم یم واریبه د :  

مغازه رو به فروش گذاشته یکمال یاقا _ ... 



 یلب ری" زیوا یفهمد و " ا یشنود و دردم را م یم

رمیگ یل مرا بغ می. زانوهادیگو یم :  

نداره؟ یهام تموم یچرا بدبخت _   

کنم یگذارم و شکوه م یزانو م یرا رو سرم :  

 چرا فقط با من سر جنگ داره؟ _

چسبد یرا م میگلو بیعج یبغض : 

 دنیهمه زجر کش نینفر ا کی یبرا ست؟یبس ن _

ست؟ین یکاف   

جابه  میعظ یدهم اما ان توده  یرا فرو م میگلو اب

شود یجا نم :  

کم اوردم... به جون تنها پسرم کم اوردم یب یب _ ... 

را دارد  یشگیهم ی. گرماندینشیسرم م یرو دستش

 :اما ندارد

... فتادهیکه ن ینکن. اتفاق خاص یناشکر زکمیعز _

میکن یم دایپ گهیکار د هی میگرد یم . 



در چشمان  رهیچرخانم. خ یرا به سمتش م صورتم

زنمیمهربانش لب م :  

دیدون یه مرو ک طمیشرا _ .  

میگو یو ارام تر م نمیب یرا م یمان نگاه :  

رو انتخاب کنم یهر کار تونمینم ،یبا وجود مان _ . 

شود یسرم متوقف م یرو یب ینوازشگر ب دست : 

؟یبه برگشتن فکر کن ستیبهتر ن _   

شوم یم تلخ :  

طاقت شمام تموم شده؟ د؟یاز من خسته شد _   

 یر شانه ام مشود. دستش دو یمالمتگر م چشمانش

کند یم کیاش نزد نهیو من را به س ندینش :  

دلم برات  نمیب یم توییتنها ینه دردونه من...وقت _

شهیکباب م .  

زند یشالم بوسه م یرو :  



مناسب،  یزندگ هیکردنه.  یحق تو خوب زندگ _

 تیکه احساس امن یباش ییجا دیمناسب... با یغذا

یکن ...  

میگو یمصمم م د،یخواهد بگو یدانم چه م یم :  

میراض میدارم. هم به زندگ تیشما هم امن شیمن پ _ . 

شود یم یجد نگاهش  :  

پدرت،  ی هی. سایدار ازیاما تو به خونوادت ن _

 یپوست ریز یها تیمهر و عطوفت مادرت، حما

 .باردرت برات حکم شفا رو داره

اندازم یهم سر باال م باز :  

فراموش  خودشون رو دارن... منو یاونا زندگ _

شهیکردن. با برگشتنم زخمشون دوباره باز م ... 

 

نشاند یم شیابروها نیاخم ب  :  



 یوقت بچه هاشونو فراموش نم چیپدر و مادر ه _

 .کنند

اگه مدت  یشود:  حت یم رهیطاقچه خ یعکس رو به

بندد یاز رفتنشون بگذره. چشم م یادیز  

 توننیوقت نم چیاگه ناخلف باشه... ه یحت _

به  دیکنند. بچه ها جگرگوشه هستند. شا فراموشش

خودشون  ی فهینتونن وظ ینادون یاز رو ایاشتباه 

وقت دلشون بد بچه هاشونو  چیرو انجام بدن... اما ه

خواد ینم .  

رمیخواهم بپذ یکنم اما نم یفهمم،درک م یم :  

 ...اما اونا _

زند یخالص م ریت و : 

 یادگنام خانو کی ی. مانخوادیشناسنامه م یمان _

؟یکن یم غیازش در شویعی... چرا حق طبخوادیم   

شود یکنارم بلند م از :  



حق رو  نی. ایکن یخودت م یتو پسرت رو فدا _

ریازش نگ ... 

 یشود. در پاسخش سکوت م یباز و بسته م دهانم

بماند؟ اما پدر و  تیبدون هو دیبا یتا ک یکنم. مان

به خانه همه سال  نیبعد از ا رند؟یپذ یمادرم او را م

کنم؟ یرا چگونه معرف میمان م؟یبرگردم و چه بگو   

شود.  یتر م نیکنم و بغضم سنگ ینگاه م یمان به

کنم ینجوا م :  

با اونا رو ندارم. اجازه  ییروبرو یاالن امادگ _

حالم بهتر بشه کمی دیبد ... 

چدیپ یدر اشپزخانه م شیصدا :  

 ین... اما نه اونقدر طوالریبگ میفکر کن... تصم _

بشه ریکه د . 
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کنم یشانه ام جابجا م یرا رو فمیک دسته :  

م؟یفاطمه جان بر _   

کند یمقنعه اش را با عجله به سر م فاطمه :  

امیلحظه صبر کن االن م هی _ .  

زندیم غر :  

از  یبود؟ کل یموقع صبح چ نیکالس اضافه ا _

فتادمکارام عقب ا ... 

 یفاصله م نهیمقابل ا ستادهیا یخنده از فاطمه  با

به دست اورده ام.  بایرا تقر میجسم ی. سالمترمیگ

 یب یکمتر شده اند. انگار حضور ب میکابوسها

کند یمعجزه م .  

و  ردیگ یم یمان یبرا رینان و پن یلقمه ا یب یب

نشاند. او منشا ارامش است  یلبانم م یلبخند بر رو

من، بلکه یا برانه تنه ... 

 یو پسرم جدا م یب یفاطمه، نگاهم را از ب یصدا

  :کند



میبر  _ ... 

 یکند. نگاه یسرش محکم م یچادرش را رو کش

شده است ریاندازم. د یم وارید یبه ساعت رو : 

امیکنم زود ب یم یخداحافظ. سع یب یب _ . 

دهد یم یرا به دست مان یچا وانیاز ل یب یب : 

راحت به کارت برس الیمادر با خ _ ...  

 

 یکنم و فاطمه باز غر م یرا به پا م میها یکتون

  :زند

قبل  یاز هفته  د،یبزار دیخوایاگه کالس اضافه م _

دیگروه بزن یشب قبل تو نکهی... نه ادیاعالم کن ... 

شود و باز هم  یو با من هم قدم م زندیرا پا م کفشش

کند یم تیشکا :  

مثل مرغا زود الال کنه. مثل من... شبا  یکی دیشا _

 .خوب شد صبح، تلگراممو چک کردم



 یلبخند م ینیخانم حس دنیکنم و با د یرا باز م در

  :زنم

 ...سالم خانم سادات _

گزد یم لب :  

 ...بد موقع مزاحم شدم _

کنم یم یکمرنگ اخم :  

منه ی... کم سعادتیچه مزاحمت _  ....  

 .دیا یم نیدستش پائ انیم ینیریتا بشقاب ش چشمانم

دهد یم حیکند و خودش توض ینگاهم را دنبال م :  

مهیرعلیعقدکنون ام ینیریش _ ...  

و  ریشناسم. همان پسر سر به ز یرا م شیرعلیام

وقت نگاه بد از  چیکه ه یخوش خلق سرکوچه، همان

دارم مانیا شیو تقوا مانیام و به ا دهیجانبش ند . 

شود یلبخندم پررنگ م  :  

خبر یاج خانوم... چه بمبارکا باشه ح _ ... 



کند یرا جمع م چادرش :  

 میخودمون یمهمون هیتو محضر عقد کردن...  _

سخت نگرفتند نی... دختر خواهرمه... برا هممیداد . 

کنم یرا کامل باز م در :  

 یب یتو ... ب دی... بفرمائیو خوش ریبه خ _

شهیبفهمه... حتما خوشحال م  ... 

زنم یرا صدا م یب یام ب ستادهیهمانجا که ا از :  

میمهمون دار یب یب _ ... 

که از اتاق خارج  یب یروم تا وارد شود. ب یم کنار

و در را  میگو یم یراحت خداحافظ الیشود با خ یم

بندم یپشت سرم م .  

 یتعجب دارد. به دنبالش م یجا میفاطمه برا سکوت

 یگردم و او را جلوتر مشغول صحبت با دختربچه 

 یتکان م شیها طنتیاز ش یسر .نمیب یم هیهمسا

زنم یم شیدهم. صدا :  

شد ریفاطمه د _ ...  



شود.  ی. راهمان جدا ممیرو یم ادهیسر کوچه پ تا

 ریو من باز هم مس ستدیا یم ستگاهیفاطمه در ا

کنم یم یط ادهیرا پ یشگیهم . 

کمرنگ شده  شیها طنتیارام شده است. ش فاطمه

به فکر فرو و  ردیگ یاست. به وضوح نگاه از من م

مرا به ان شب و تماس  وبمیرود و ذهن مع یم

کند.  به  یرهنمود م یعل یمادرش و حرفها

هم به شکم دامن زده است.  یعل امدنیخصوص که ن

مادرش از جانب من بخت برگشته احساس خطر 

 .کرده است

دهم. دلتنگش شده ام. دو  یم رونیخسته ام را ب اه

 یشته و او براهفته از رفتنش گذشته. فاطمه برگ

امدهین شیهفتگ یسرکش .  

 تیان را انکار کنم. حما توانمیشده ام و نم دلتنگش

لنگد. از کنار  یم میزندگ یجا کیکه نباشد  شیها

 یم یاداوریشوم.و به خودم  یرد م یریلوازم تحر

 10داده ام. ان هم  یقول مدادرنگ یکنم که به مان



بگذرم ان شال خوش رنگ  دیخر دیاز ق دیرنگ. با

 یکمال یاقا ی ازهدلبرم خرج کنم. مقابل مغ یو برا

 ی دهی.کاغذ بزرگ چسب رمیگ یرو م ادهینگاه از پ

کند. با شک بار  یچشمانم را گرد م شهیش یرو

 یمغازه به فروش م نیا یخوانم." سرقفل یم گرید

خوانم و باز هم به همان  یرسد" بارها و بارها م

ه باشد. اگر قصدش داشت تیرسم. اگر واقع یمعنا م

معاش کنم؟ مرارفروش باشد. از کجا ا   

دهد و  یسر تکان م می. برانمیب یرا م یکمال یاقا

 هیرفتن ندارم. همانجا مقابل ان اعالم شیمن جرئت پ

فرستم. دست  یام و به شانس بدم لعنت م ستادهیا

مغازه را باز  ییبرم و در کشو یم شیلرزانم را پ

را تا مقابل  میه اند. پاهاسست شد میکنم. پاها یم

کشم یم نیزم یرو شخوانیپ : 

 سالم _



 ی" کوتاه منی"س کیکه خودم  میگو یارام م انقدر

 یم رونیب توریسرش را از مان یکمال یشنوم. اقا

  :کشد

د؟یرو اورد الیسالم خانوم نصر... فا _   

فشارم و فلش را  یهم م یدندان رو شیالیخ یب از

دهم یبه دستش م :  

یکمال یااق _  

کنم یمنحوس اشاره م یدست به ان برگه  با :  

د؟یواقعا قصد فروش دار  ه؟یچ یاون برا _  

 اوردیخم به ابرو ب یحت نکهینگاه کردن، بدون ا بدون

دیگو یم :  

 بیاز ج دی... باسازهیبله دخل و خرجم با هم نم _

بانک.  ذارمیفروشم و م یمغازه رو م نیخرج کنم. ا

زنم یم میاز زندگ گوشه هیسودشو به  . 

. پس من چه کنم؟ فتمیدهم تا ن یم زیام را به م هیتک

دهد یفلش را به دستم م :  



مغازه... بهت سفارش  نیتا به فروش رفتن ا _

هم باش گهید یجا هیکردن  دای. اما به فکر پدمیم . 

شمارد و  یگذارم. پولها را م یهم م یرا رو چشمانم

پول  نیبا ا دیبا یکنم که تا ک یفکر م نیمن به ا

را بگذرانم؟ یزندگ  

بندم.  یرا م میو پلک ها نمینش یم یمکتین یرو

را نگران کنم.  یب یخواهم با حال خرابم ب ینم گرید

تا ارامشم را به دست اورم. اشک  نمینش یم یاندک

اب چشمانم پر  یب یتا مقابل ب زمیر یرا م میها

 .نشود

 دیکنم. با یکشم و صورتم را پاک م یم قیعم ینفس

که سپرده  ییافکارم را سامان دهم. تک تک محل ها

رسم. دستانم را  یکنم و به بن بست م یام مرور م

گذارم...  یم مکتین یکنم و لبه  یاز دوطرف باز م

ها بتوانم  یازمندیدر ن دیمجبورم باز هم بگردم. شا

 یبر م یواه دین امیم. با همکن دایمناسب پ یشغل

زمیخ ... 



 میزنم. لبها یچشمم را کنار م یرو یحرص موها با

به  یدهم تا حرف نامربوط یرا برهم فشار م

نزنم میروبه رو حیمردوق . 

را  شیکنم.  صدا یدر هم عقب گرد م ییاخم ها با

کارم،  شنهادیو پ میتنها دیفهمگذارم.  یپشت در جا م

به کار را  دمیشد ازیدلخواه خود کشاند. ن ریرا به مس

دیرا به صورتم کوب شیو ادرس منزل خال دید .  

پاره شده است و  میکند. بند زانوها یدرد م میپاها

تاول زده و من همچنان  میلرزد. کف پا یم یگاه

نکرده ام دایکار پ . 

کادشان  یست. اما بعضا ادیز یو دفتر خدمات مغازه

خواهند،  یتمام وقت م یروین یکیاست،  لیتکم

خود هستند  یبرا کیفابر قیرف کیبه دنبال  یگرید

 یم شنهادیپ م،یچهارم دستمزد قبل کیهم  یو بعض

 .دهند

خواه کرده است اما شک  ادهیمرا ز یکمال یاقا دیشا

  .ندارم انها هم مرا احمق فرض کرده اند



شود.  یتوجه رد م یزند و ب یمبه من تنه  یشخص

شود. به  یاضافه م میدرد شانه ام به تمام دردها

کنم.  یگم م تیجمع انیو اورا م گردمیسمتش بر م

 یاو هم مثل من غرق افکارش است. نفسم اه م دیشا

به  رانیماند. سرگشته و ح یحبس م میشود و در گلو

دهم یادامه م رمیمس .  

دنبال کار، تمام  شود که گشتن به یروز م نیچند

شود. دو هفته  یدغدغه ام شده است. فردا دو هفته م

 دمیعا یزیو چ دمیکه به اکثر دفاتر سرک کش یا

فراتر  میپا از خط قرمزها یکه حت ینشده. دو هفته ا

شلوغ رفته ام و باز هم  یگذاشته ام و به محل ها

 یبهانه  هزار ایخواهند و  یمعرف م ای...چیه

ردنمردک یمختلف برا . 

که  یروم. دو هفته از روز یراه م میتمام خستگ با

گفته قصد فروش دارد گذشته است و من  یکمال یاقا

 یگز گز م میاول هستم. انگشتان پا یهمچنان، پله 

که  ی. از شبدیا ینم یدانم چرا عل یکند و نم

تمام  دیاست. شا امدهیکرد، ن خشیمادرش توب



دانسته است.  هیرا به حدس مادرش شب میرفتارها

 میرا به رگ ها دیام شیکاش بود تا حداقل با حرفها

کند. احمقانه به امدنش دل خوش کرده ام و  قیتزر

 شیها یگذارد. مردانگ یهر هفته مرا چشم انتظار م

را به من چشانده است، گرما و ارامش برادر داشتن 

گذاشته است میرا حس کرده ام و تنها .  

 یکمال یاقا یاه به مغازه چند روزه ام ناخوداگ ریمس

شود. انتظار دارم معجزه رخ دهد و از  یختم م

فروشش صرف نظر کند. هر روز دورادور  میتصم

 لشیخودش و وسا دنیو با د میپا یمغازه اش را م

به تفکرات  یدهم. پوزخند یم رونیاسوده ب ینفس

 رممکنیغ یادیز میو ارزوها دهایزنم. ام یخامم م

  .شده اند

و به عادت به  رمیگ یرو م ادهیکفپوش پاز  چشم

متوقف  میدوزم. پاها یچشم م یکمال یاقا یمغازه 

را عقب  یشود و چشمانم گشاد... دستگاه فتوکپ یم

. با رمیگ یدهند و من دست به کمر م یجا م سانین

 یم یهمان چشمان اواره درون مغازه اش را وارس



 معروفش شخوانیو ان پ وتریاز کامپ یکنم و اثر

 یگزم و با نگاهم به دنبال اقا ی. لب منمیب ینم

 ستادهیا نیکنار ماش ابم،ی یگردم. او را م یم یکمال

 میدهایاست. با راننده مشغول صحبت است. تمام ام

ندارد. ماندنم  ینقش بر اب شده است و ماندنم سود

 میاورند. پاها یبه ارمغان م میتنها حس ترحم برا

گذرم  یم نیز کنار ماش. به سرعت ارندیگ یشتاب م

 رمیگ یباشم. از انجا فاصله م دهیدارم مرا ند دیو ام

شنوم یو نامم را از زبانش م :  

 ...خانم نصر _

 یم یاجبار یگردم. لبخند یو بر م ستمیا یم مردد

را هم  میلبها یزنم. اما انقدر کمرنگ است که حت

نکرده باشد یمنحن .  

کشم یام م دهیخشک یلبها یرو زبان :  

 ...سالم _

دارم و معذب دست به شالم  یبه جلو بر م یقدم چند

را دارم که  یخطاکار یکشم. احساس بچه ها یم



گفتن ندارم و  یبرا یمچشان را گرفته اند. حرف

میگو یکالم روزمره را م نیتر ییابتدا : 

؟یکمال یاقا نیخوب _   

کشد یم شیجوگندم شیبه ته ر یدست :  

ترم؟دخ یشکر خوبم... تو خوب _   

به  هیعاقل اندر سف ی. نگاهمیگو یلب م ریز یخوبم

 یخبر از وخامت حالم م میکند. رنگ رو یمن م

دوزد یدهد. نگاهش را به من م :  

کار؟ یبرا یکرد دایرو پ ییجا _   

کنم یرا در هم قفل م میدستها :  

 ...نه هنوز _

 یم دایدر کالمش هو یحس ترحم و دلسوز همان

  :شود

... هی... محل خوب و ارومهیمنش جا هیدخترم  _

مناسبه طشیخانومها هم مح یبرا . 



دهد یخبر دارم: ادامه م تشیو حساس رتشیغ از : 

بره...  تونهینم گهید ی. به خاطر بارداردخترم

کنه؟ تیاونجا معرف یخوایم   

مگر ممکن  طم؟یشرا نیبا ا ؟یگر یو منش من

 را علنا شنهادشیحفظ احترام، از پ یاست؟ اما برا

کنم یرد نم :  

فکرامو  دیممنون از لطفتون... اجازه بد _

دمیبکنم...خبر م ... 

 یدارم و دوباره دست به لبه  یبه عقب بر م یقدم

کشم یشالم م :  

مدت لطف و محبتتون شامل حالم شده... خدا  نیا _

 ...به پولتون برکت بده

پاشم یم شیبه رو یتبسم :  

  ...خدانگهدار _

کنم.  یشنوم و عقبگرد م یا محق" اش ر ای"  یصدا

گردد.  یبر م میشانیگذارم و پر یلبخندم را همانجا م



را در چشمانم  میکور  شد. اشکها دمیهمان روزنه ام

 یرا که رو فمیگزم. بند ک یکنم و لب م یحبس م

کشم و راهم را به طرف پارک  یدستم افتاده باال م

کنم یکج م . 

کشم.  یاخم در هم م یینانوا یصف طوالن دنید با

به  ریترسم د یکنم. م یعبور م ییاز کنار نانوا

 هیرا ته یمان یداروخانه برسم و نتوانم قرص ها

هم  ییدارم موقع برگشتم نانوا نانیکنم. هرچند اطم

  .بسته است

کشم. تمام  یم نیزم یحسم را رو یب یپاها

 چیام در طلب کار بوده ام و به ههفته  یروزها

و کرده ام  ریها را ز یازمندیام. ن دهینرس یا جهینت

در منزل را با دقت  ی. کارهادمیو به مقصود نرس

امد.  یجور در نم میها ییکدام با توانا چیخواندم و ه

 یفانتز یها بهو جع یگلساز ایو  یناکاریاخر هنرم

داده  از دست یکجا و من کجا. به تک تک روزها

 کیخورم. اگر مادرم تنها  یافسوس م مینوجوان ی

داد یهنر را به من اموزش م ...  



کشم و  در داروخانه را به داخل  یم قیعم ینفس

 یها کیسرام یکفشم رو یدهم. پاشنه  یهول م

کند و دستم  یداروخانه چند نگاه را همراهم م

 ولیکشد. مقابل مس یوار شالم را جلو م کیاتومات

را  یمان یقرص ها یو نمونه  ستمیا ینه مداروخا

دهم یبه دستش م :  

دیداروها رو لطف کن نیسالم... ا _ .  

شناسد.  یدهد. مرا م یسالمم را با محبت م پاسخ

 یداند چه م یماهانه اش هستم. نگفته م یمشتر

پزشک را هم  ینسخه  یخواهم. انقدر امده ام که حت

کند یدرخواست نم .  

 یپولم را در م فیزنم و ک یم برگشتنش لبخند با

قرض داده است. همان  یب یکه ب ییاورم. پولها

 یپول گریدستمزدم تمام شده و د دیکه فهم یزمان

نمانده است. بدون انکه بخواهم به دستم داد و  میبرا

تنها گفت قرض است م،یدر برابر مخالفت ها . 



پرد  یقرصها، هوش از سرم م دیجد متیق دنیشن با

 سهیشود. ک یکه خرج م یب یب ییپول اهداو باز هم 

 دنیو به ته کش رمیگ یداروها را به دست م ی

شمیاند یم فمیداخل ک یپولها . 

 یخرم و با همان صدا ینگاه ها را به خود م بازهم

پاره  میها یشوم. اگر کتان یخارج م یلعنت یپاشنه 

ازار دهنده استفاده  یکفش ها نیشد، هرگز از ا ینم

کردم ینم .  

کنم و  یگوش خراش پاشنه ها را تحمل م یصدا

از  دیبا ی. حترمیگ یم شیرا پ میشگیهم ریمس

نداشته  ازینان هم صرف نظر کنم. نه انکه ن دنیخر

نمانده است یباق میبرا یباشم، پول .  

هم ندارم. ارام ارام قدم  هیشده ام و توان گال خسته

 یها نیتریهم را از و ینگاه میدارم و ن یبر م

نه  یچه سود وقت دنشانیاندازم. د یرزرق و برق نمپ

خوش؟ یدارم و نه دل دیخر یبرا یپول   



گذرم و به  یم یکمال یسابق اقا یکنار مغازه  از

چشم  شیشوم. لوسترها یم رهیداخل مغازه خ لیوسا

دانم  یو نم زیوسوسه انگ شیربا هستند و اباژورها

قشر  حداقل ایو  نیرنشیمحل فق نیا یچه حساب یرو

فروش انتخاب کرده است یرا برا یمعمول .  

امد بهتر  یم گرید یکمال یاقا کیاو  یبه جا اگر

 یم شنهادشیپ ادیبه  یکمال یاقا یاداورینبود؟ با 

از حق  یگر یشوم. حقوق منش یافتم و وسوسه م

است شتریب میالزحمه ها . 

از  یشود و با کالفگ یم یبادم خال ،یمان یاداوری با

شوم یدور م یکمال یاقا یمغازه  .  

کنم، پنج شنبه  ینگاه م یعل نیماش یخال یجا به

است و او باز هم از امدن صرف نظر کرده است. 

 یب یچرخانم. بهار شده است و ب یدر قفل م دیکل

 یپهن کرده است. جلوتر م وانیسجاده اش را در ا

 یدر حال خواندن نماز م یب یرا کنار ب یروم و مان

نمیب .  



 یغرق شاد یشود، با چشمان یم نیقفل زم میپاها

. پسرکم انقدر زدیر یو دلم م نمیب یقنوتش را م

 نمینش یبزرگ شده است که نماز بخواند. کنارشان م

 یو بو م رمیگ یرا در دست م یب یو پر چادر ب

هستم شیدارد و من عاشق بو اسیکشم. عطر  .  

 ییزند و گو یدو دو م یو مان یب یب نیب نگاهم

ام دهیعمرم را د یمنظره  نیباتریز .  

 یدهد و من لب باز م یسالم نمازش را م یب یب

  :کنم

 ...سالم... قبول باشه _

فرستد یم یصلوات یب یب :  

یسالم مادر.... قبول حق باشه... خسته نباش _ ... 

اورم و به  یم رونیرا ب یمان یداروها کیپالست

نمک یمشغول است، چشم قفل م حشیبا تسب  یمان : 

یچیامروزم ه _ ... 

دهد یم میو دلدار میگو یداند چه م یم :  



به خدا باشه دتی. امادیم شیپ رهیخ یهر چ _ ... 

رمیگ یم یرا به باز یب یمهر ب لیدل یب :  

دمیواال... فعال که به بن بست رس دونمینم _ ... 

اورم یم نیرا پائ میصدا :  

 یم یکمال یکه اقا یتونستم شغل ینبود... م یمان اگه

 .گفت رو قبول کنم

کنم یقفل م میزانو یرا رو دستانم :  

نگرفته  یهرچند... شک دارم بعد سه هفته منش _

  .باشند

کند که فاطمه چادر به  یجانمازش را جمع م یب یب

ستدیا یسر در چهارچوب م :  

... منم نمازمو بخونمدیخاله جمع نکن _ ... 

ه مرا کشد و فاطمه تاز یکنار م یبدون حرف یب یب

ندیب یم :  

؟یاومد یا... تو ک _   



شالم را کنار  یزنم و دسته ها یم شیبه رو یلبخند

زنم یم :  

دمیاالن رس _ ... 

همچنان مشغول  یبندد و مان یاو قامت م میگو یم

است و بدون شک باز هم در قهر به سر  حشیتسب

برد یم .  

گذارد.  یم کیزند و در پالست یچادرش را تا م یب

 یجا لشیهستم. تمام وسا بشیو ترتعاشق نظم 

جابه جا شوند یمخصوص دارد و محال است ذره ا : 

هستم ششی... من پیهست یاگر نگران مان _ ... 

کنم ینگاهش م یشرمندگ با :  

مزاحم شما باشم شهیکه هم شهینم _ ... 

کند یم ینیریاخم ش یب یب :  

ف... زنگ بزن مادر... بهتر از باز تعار _

 خوادی... هرچند که من هنوزم معتقدم، نمهیکاریب

ی... حقوق بازنشستگیکن تیخودتو اذ ... 



پرم یحرفش م انیم :  

... االن دهی... اون کفاف خودتونم نمیب ینه ب _

زنم یزنگش م .  

را از  میزند. گوش یبه دلم چنگ م یشگیهم یترس

بهتر از  یب یل باورم. به قو یم رونیب فمیک

 یخاموشش به ب یصفحه  دنی. با دستیکاریب

 یم فمیفرستم و دوباره داخل ک یلعنت م میحواس

شود. فاطمه  ینم ریساعت تفاوت، د میاندازم. با ن

کاش من عذر  یدهد و ا یسالم نماز مغربش را م

خودم را  یتوانستم با خواندن نماز اندک یو م شتمندا

 ...ارام کنم

گردد یمتم بر مبه س فاطمه :  

؟یزنگ بزن یخواست یمگه نم _   

خندنم یم :  

؟یخوند یمگه تو نماز نم _   

خاراند یدست سرش را م با :  



خوندم... گوشم که کر نبود... پس چرا  ینماز م _

؟یزن یزنگ نم   

کنم ینازک م شیبرا یچشم پشت : 

شارژ نداره میگوش _ ... 

گذارد یرا پشت کمرم م دستش :  

اما  هیمشکلت چ دونمی... نمگمیودت مبه خاطر خ _

 یکنه... نگران مان یحالتو بدتر م یکاریو ب ییتنها

میهست یب ینباش...من و ب .  

 یفشارم. ضربه ا یو گرم م رمیگ یرا م دستش

زند یکمرم م یرو :  

بزن تو شارژ و زنگ بزن توینکن... گوش یتنبل _ ... 

کند یرا لوچ م چشمانش :  

فتمچند بار بهت گ نیبب _ . 

روم یبه اتاقم م فمیخندم و با برداشتن ک یم . 

پرسد یناز م با :  



بهشته؟یفردا چندم ارد _   

لرزد.  وارد  یپرسد و من تنم از سرما م یم

 میشک روزها یب دم؟یچرا نفهم م؟یشده ا بهشتیارد

 یرچندانیماه توف نیا یانقدر تلخ و گزنده است که تلخ

جهنم شد؟  میکه برا یهمان ماه بهشت،یندارد. ارد

امسال زودتر شروع شد بهشتمیهرچند که ارد . 

از  یهمان سؤالش هستم. پاسخ یبهت زده  همچنان

دیگو یشنود و خودش م یجانبم نم :  

_ ... شما میندار یاهان فردا چهارمه... قرار کار

دیاریب فیبعد از ظهر تشر 5ساعت  .  

 یو قطع م میگو یم یرفته چشم لیتحل ییصدا اب

کرده ام و نه تشکر یدارم نه خداحافظ نانیکنم. اطم ! 

شود و من به  یدستانم فشرده م انیهمچنان م یگوش

را نحس  میکنم که تمام روزها یفکر م یبهشتیارد

  .کرد



 یشده م نیکشد و من به ان شب نفر یم ریت قلبم

 مالینه عشقم را پارحما یکه ب یاوشی. به سشمیاند

 یاوشیشود، س یم شتریام ب نهیس یکرد. درد قفسه 

لرزد،  یم میدعوت کرد. لبها یکه مرا به هرزگ

به  میحرام پسرش را برا یکه نطفه  یهمان معشوق

 م،یکه دخترانگ یگذاشت.  همان مرد یادگاری

که  یخانواده ام را از من گرفت. همان پسر م،یابرو

دکس کر یمرا اواره و ب .  

از جانب دختر  یامکیلرزد. پ یدر دستم م یگوش

 یزنم. حت یم یادرس، پوزخند دنی. با دستیکمال

شود فکرم به ان  یام. مگر م دهیادرس را هم نپرس

بماند؟ فکرش،  شیقاتل احساسات برود و عقلم سرجا

کشاند یچهره اش مرا به جنون م ادش،ی .  

 ی. صدابندم یرا م میخورد. پلکها یبه در م یا تقه

است اتیفاطمه چون اب ح :  

 .شام حاضره _



شمارم؛  یم متیفرار از افکار شوم را غن فرصت

کنم یجدا م نیتنم را از زم :  

یممنون خبرم کرد _ . 

پرسد یشوم که م یقدمش م هم :  

؟یزنگ زد _   

دوزم یشب م یاهیبه س چشم :  

میاوهوم... برا فردا عصر قرار گذاشت _ .  

 یشغل نم نیود، هرگز به ااز سر اجبار نب اگر

من  یمگر به خواسته ها ی. اما تنگدستدمیشیاند

و  ستیگذارد؟ اخر ماه نوبت دکتر مان یاحترام م

یدستم خال .   

ندارم یرو به اتمام است و من پول خچالی اتیمحتو .  

سفره را انداخته است و منتظر ما نشسته  یب یب

. در نمینش یافتاده کنار سفره م ریبه ز یاست. با سر

خرج خورد و خوراک  یاداره  یمدت از عهده  نیا



 یحد و حصر ب یهم عاجز مانده ام و باز لطف ب

یب . 

 یگذارم. فاطمه با خوشحال یبرنج در دهانم م یقاشق

دیگو یم :  

خاله حامله است؟ یزن مصطف ن،یخاله خبر دار _   

دهد یشود. فاطمه ادامه م یدر دهانم زهر م غذا :  

شنیچطور جلوش خم و راست م دیدون ینم _ . 

 یدر دهان م یشود. تربچه ا یدلم منقبض م ریز

  :گذارد

شنیم جیکنه... هفت محله بس یزیهوس چ هیکاف _ ... 

شود.  یشکمم مشت م ی. دستم روردیگ یم نفسم

شود.  یچرخد و مرطوب م یم یچشمم طرف مان

افتم یم میدوران باردار ادیو من به  دیگو یفاطمه م .  

 ی. به سرعت بلند مدیا یمعده ام باال م اتیمحتو

رسانم یم ییشوم و خودم را به دستشو . 



 یب یشوم. به رو یو خارج م میشو یرا م صورتم

زنم یم یو فاطمه لبخند یب :  

کرده دایمشکل پ هی... معدم چند روزدیببخش _ .  

شود اما نگاه  یم شیو مشغول غذا ردیپذ یم فاطمه

داند چه به روزم امده  ینگران شده است. م یب یب

به خوردن  یلیاما م نمینش یاست. کنار سفره م

کشم یرا جلو م یندارم. بشقاب مان :  

من دهنت بذارم؟ یخوایم _   

است که  ی. از معدود دفعاتردیپذ یم یشادمان با

دهم  یکند. غذا به او م یبه او م یلطف نیمادرش چن

شق را لرزد و قا یزنم. دستم م یو افکارم را کنار م

برم یدر دهانش فرو م .  

پرد و امان از ان افکار ازار دهنده یم پلکم . 

کنم و زود از انها  یاز شام سردرد را بهانه م بعد

شده و در حال انفجار  نیشوم. سرم سنگ یجدا م



اندازم و خودم به حمام پناه  یرا م یاست. تشک مان

کنم یو ذهنم را ازاد م ستمیا یاب م ریبرم. ز یم . 

عرق  سیرا با هراس باز کردم. صورتم خ چشمانم

. دیکوب یشدم. قلبم محکم م زیخ مین میشده بود. در جا

جرئت  گریگوشم را پر کرده بود. د مینفس ها یصدا

 یبستم چهره  یرا نداشتم. اگر م میبستن پلک ها

نگاه  دمیخواب یشد. اگر م یدر ذهنم مجسم م اوشیس

شد یم بمینص کیاقوام دور و نزد زیتمسخر ام .  

نازکم را کنار زدم، خواب بر من حرام شده  یپتو 

نداشت و حال ان شب  یتمام میبود. کابوس ها

کرده بود دایراه پ میهم به کابوسها یعروس .  

 ش،یکف اتاقم گذاشتم و سرما کیسرام یرا رو میپا

شبانه، به  یکابوسهاتن تبدارم را لرزاند. از ترس 

که به  یشگیهم یروز پناه بردم و باز هم ترسها

گذاشت یقدم م میاهایرو .  

به من غالب شده بود. چشم  یدیضعف شد احساس

 یبرا یزیام چرخاندم و چ ختهیدر اتاق به هم ر



شده بود،  اهیس بی. روزگارم عجافتمیخوردن ن

اوشیهمرنگ چشمان منفور س . 

گرفته شدم.  دهیامل نادبه طور ک یاز عروس بعد

از کنارم  نیکرد. رام ینگاهم نم گریانقدر که پدرم د

دانست و مادرم  یکتک هم نم قیگذشت و مرا ال یم

دیکش یچهره در هم م دنمیبا د .  

 ی. مانند روحدمیکش نیدر را پائ ی رهیدستگ ارام

 ی نهیسرگردان به اطرافم نگاه کردم. از کنار ا

خودم، لرزه بر  دیسف یراهرو رد شدم و چهره 

صورتم کمرنگ و  یکمربند رو یاندامم انداخت. جا

و  دمیگونه ام کش یبه رو یشده بود. دست دیناپد دیشا

دستم حس کردم ریحضورش را ز .  

کرده بود.  رینان تازه و پن یگذشتم و دلم هوا نهیا از

پدر و  یاول گذاشتم و صدا یپله  یرا رو میپا

ظهر  5شت. ساعت مادرم.مرا از حرکت بازدا

 نیدر اتاقشان مشغول استراحت بودند اما ا شهیهم

گفتند. نامم را که از  یسخن م یبار در سالن به ارام



رفتم و به گوش  رت نیپائ یپله ا دم،یزبان پدرم شن

ستادمیا .  

دیلرز یم شیصدا :  

کرد یرها رو خواستگار یحاتم یامروز اقا _ .  

دی. مادرم پرسستادیا نفسم :  

کدوم پسرش؟ یابر _   

داد رونیب ینفس پدرم :  

  ...پسرش پارسال ازدواج کرد _

اما دردش  زیم یبه رو دی. شادیکوب ییمشت به جا با

ام حس کردم . با خشم گفت نهیس یرا در قفسه  :  

کرده ی... رها رو برا خودش خواستگارکهیمرت _ ... 

 دنیو تاب خورد. نفس کش چیو معده ام پ گفت

پله  یسرم نشست و رو یستم روفراموشم شد. د

به  اوشیچشمم افتاد. س یاز گوشه  یوارفتم. اشک

 کجا مرا کشانده بود؟



انها را فراگرفت. برعکس مغز  انیم نیسنگ یسکوت

. انگار مادرم عمق فاجعه را زدیمن که سوت ممتد م

رفته بود. مثل قلب  درک کرده بود که در بهت فرو

را فراموش کرده بود دنیمن که تپ .  

سکوت بود یبر هم زننده  پدرم :  

برام نذاشته... معلوم  ییکارش ابرو نیرها با ا _

کاراست که حاال صداش در  نیچندوقته دنبال ا ستین

 ...اومده

 یتمام وجودم را زلزله ا د،یتنم لرز د،یام لرز چانه

قابل چشمانم از پدرم که م یبزرگ در برگرفت. بت

بار  نیاز قبل، ا دتریساخته بودم، باز هم شکست. شد

از ان نماند یذره ا یحت .  

قضاوتم کردند و  کطرفهیمحکمه و دادگاه،  بدون

زدند و  میشانیبه پ یو برچسب دندیحکم دادند. نپرس

بر سر من اوردند ییچه بال دندینفهم .  

د، چه مرا متهم کردن نگونهیخانواده ام ا یوقت

بزنم  ادیخواست فر یبود؟ دلم م گرانیاز د یانتظار



اما باز هم مهر سکوت بر دهانم  میبگو میو از دردها

نداشت. من مانده بودم  یخورد. گفتن و نگفتن سود

تنها یتنها ...  

. مادرم ناله کرددیشن یکه م میبه گوشها لعنت :  

_ بود به سرمون  ییخدا ازت نگذره دختر... چه بال

از  تییتشت رسوا نطوریکه ا یریبم یشد. الهنازل 

 .بوم افتاد

کرد؟ خانواده  یمرگ م یمن ارزو یبرا مادرم

معنا را داشت؟ انکه به محض اشتباه، پشتت را  نیهم

را درتک تک  یکس یب دیشا ایو  یدیکنند؟ ناام یخال

کرد و عقده  یحس کردم . پدرم کالبد شکاف میسلولها

کرد یخالخورد را بر سر مادرم  یها :  

بال سرمون  نیا یکردیم تشیاگه تو درست ترب _

ومدینم ... 

سرش انداخت یرا رو شیصدا مادرم :  



کم  تشیترب یربط نزن... من تو یحرف ب _

 اششینذاشتم... اگر کمبود داشته از جانب پدر ع

 ...بوده

دیچیدر سالن پ یلیس یصدا :  

دخترت داره هرز  یدیفهم یم یتو اگه مادر بود _

پرهیم . 

دیکش غیج مادرم :  

نرفته  ادمیهرزگشتنش به باباش رفته... هنوزم  _

 ...چطور و کجا مچتو گرفتم

اوج گرفت و خانه را لرزاند و من را  شانیادهایفر

که کنار پله ها چمباتمه زده بودم و از چشمانم  دندیند

ها اوج گرفت و  ی.  دعواها و فحاشدیبار یخون م

ها اشوب شد، دستم  دهیشن . معده ام ازدیگوش من شن

دمیرا مقابل دهانم گرفتم و به سمت اتاقم دو . 

باز هم زردابه ها  ده،ینرس ای دهیرس ییبه روشو میپا

. عق زدم و به بخت ختندیر رونیو ب اوردندیطاقت ن



بود، حالم  دهیچیپ مینیکه در ب یبد ی. بوستمیبدم گر

  .را خرابتر کرد

و باز هم پشت دست صورتم را پاک کردم  با

اب گرفتم. حالم از  ریش ری. سرم را زگرید یهجوم

خورد یبه هم م ایدن یخودم، خانواده ام و حت .  

بود.  بتیمعده ام مص یها، خراب یبدبخت نیا انیم

دانستم که به پزشک  یو م دیچک یم میاب از موها

درد مرا  نیگذاشتم ا یم دیکنم. اصال با یمراجعه نم

رفت. چشمانم  شینم پکشت. اب سرد تا گرد یم

 بی.  اواخر مرداد بود و من عجدیبار یهنوز م

را  پتوتختم نشستم و  یکردم. رو یاحساس سرما م

 یهمچنان م میبه دورم گرفتم. بدنم گرم شد اما پاها

نمانده بود. من احمق  میبرا یخانواده ا گری. ددیلرز

کنند. دو ماه  یفراموش م یکردم بعد از مدت یفکر م

 یگذشت. شصت و دو روز برا یعرکه ماز ان م

نبود؟ شصت و دو روز  یفراموش کردنشان کاف

 یکم بود؟ تا ک انپاک شدن عکس ها از ذهنش یبرا

پاک شود؟ ریماندم تا ان تصاو یمنتظر م دیبا   



 یو خودم را بغل کردم. کس دمیتخت دراز کش یرو

"  نترس، من دیو بگو ردیرا نداشتم مرا در اغوش بگ

  "هستم

که داشتم  یاز دست دادن خانواده ا یزدم و برا قه

کردم که با  نیرا نفر اوشیکردم. باز هم س هیگر

و حال خانواده ام را  میابرو م،یارزوها م،یدخترانه ها

کردم و لعنت فرستادم. کم کم  نیگرفته بود. نفر

گرم شد و به خواب رفتم هیاز شدت گر میپلکها . 

 

وحشتناک چشم باز کردم. چندبار پلک  یسردرد با

 د،یتاب یکه از پنجره م یزدم تا چشمانم به نور

نحس و  یاز زندگ گریروز د کیعادت کند. باز هم 

  .شومم شروع شده بود

 ی. دست رودیکش ریدلم ت ریزدم و ز یتختم غلت انیم

مان اندک احساس کردم. ه یشکمم گذاشتم و حرکت

خورد. همان اندازه  یاندازه که اب در دل تکان م

 خی... اما همان حرکت مو بر تنم سفیاندک و ظر



 یتصورش هم برا ینزد. حت گریکرد. قلبم د

 ای دمشده بو یاالتیتکان دادم. خ یترسناک بود. سر

وانهیهم د دیشا .  

. محال بود. از محال هم محال دمیبه شکمم کش دست

 یسرطان ینکرد. مانند توده  میتر. اما ترس رها

مغزم را پر کرد. اگر میبدخ  ...  

بود. تنها توهم زده شده  رممکنیرا کنار زدم. غ اگر

بودم. اما مغزم پردازش اطالعاتش را شروع کرده 

میبود. حالت تهوع ها ... 

کمرم نشست. تنها معده ام  ی رهیسرد بر ت یعرق

و بس نیکرده بود. هم دایمشکل پ .  

که مغزم ارائه داد،  یگرید لی. با دلدمیخند احمقانه

. به طرف کمد لباسم دیخشک میهم خون در رگها

کمد  ی. تمام بسته ها دست نخورده بودند. جلودمیدو

 یبیج میکردن تقو دایپ یزانو زدم. کمدم را برا

دستم از حرکت  دنشیو رو کردم. با د ریکوچکم ز

 یست. با دودبازماند. ترس حاال در دلم نشسته ب



را نگاه  خیتار نیرا برداشتم. اخر میلرزان، تقو

 یعالمت چیکردم. صفحات را از نظر گذراندم. ه

 ادیبه  یخاطره ا چینبود. ماه ها را مرور کردم و ه

بود.  رممکنیسرم گذاشتم. غ ی. دست رواوردمین

را نامنظم کرده بود.  میتنها استرس و ضعف، قاعدگ

ود. تنها تمام نشانه ب نیهم ک. بدون شدمیرا کش میمو

  .ها دست به هم داده بودند تا من را به جنون بکشد

 وانهیخواستند مرا د یکنار کمد بلند شدم. فقط م از

  .کنند

که عقلم به سرعت  ییزدم. به تمام بهانه ها یتلخند

 یداده م یگریپس از د یکیکرد. هشدارها  یرد م

داشتم حیدر توج یشد و من سع . 

 یخواب یصبح، ب 2نگاه کردم  به ساعت لیدل یب

ساعت داروخانه باز است؟  نیعقلم را کم کرده بود. ا

دیکش غیو دلم از ترس ج دیعقلم پرس .  

 نکهیا ی. برانانیاطم یرا گول زدم. فقط برا خودم

ارام  یحد بدبخت نشدم. فقط برا نیقانع شوم تا ا



از  قهیکردنم. باز ساعت را نگاه کردم و تنها دو دق

 یچه ساعت ابانیسر خ یته بود. داروخانه هفت گذش

کرد؟ یباز م  

اتش  گاریس یکردم. گاه یبا استرس اتاقم را متر م 

باز  کردمیخودم را با دود خفه م یزدم و وقت یم

رفتم. سرم به دوران افتاده  یم نیاتاق را باال و پائ

گذشت یساعت م یها اندازه  هیبود و ثان .  

طاقتم تمام شد.  دیرس 1 کیساعت که نزد ی عقربه

ست  می. اصال مهم نبود که لباسهادمیچه پوش دمینفهم

. مهم نبود که صورتم از مرده ها هم ترسناک ستین

 ینیخواستم به خودم ثابت کنم، جن یتر است. فقط م

است وبمیمغز مع ی دهییو همه زا ستیدر کار ن .  

در سالن نبود و  یامدم. کس نیسرعت پله ها را پائ با

 یمرا نم گرینداشت. انها د یتیبود، اهم اگر هم

نشستم و استارت زدم.  نیخواستند. پشت فرمان ماش

خاموش  نیترمز گذاشتم و ماش یرا به اشتباه رو میپا

  .کرد



را فراموش  یاستارت زدم و انگار رانند گرید بار

 یرو یخاموش شد. مشت نیکرده بودم که باز هم ماش

 یرو می. پاگرید یو دوباره استارت دمیفرمان کوب

از جا کنده  نیو اما ان را فشرد. ماش دیپدال گاز لرز

همچنان  میدنده عرق کرده بود. پا یشد. دستم رو

 یها را نم نهیا گریو نگاهم د دیلرز یپدال م یرو

فحش دادند و  یبه داروخانه چند نفر دنی. تا رسدید

نداشت.  یتیاهم چکدامیمتلک پراندند و ه یچند نفر

و ارام لب زدم ستادمیسئولش امقابل م  :  

خوامیچک م یبیب هی _ .  

و بدون  دهیصورت رنگ پر هی ینگاه مین زن

چک به دستم داد. هاج و  یبیب کیانداخت و  شمیارا

 یدلم نم یحت گریکردم. د یواج به دستم نگاه م

دهم نانیخواست به خودم هم اطم . 

دیپرس زن :  

دیدونیطرز استفادشو م _ . 



 کردند،یم طنتیش ی. از دوستانم که گاهبودم  دهیشن

تکان دادم و عقبگرد کردم. زن  یبودم. سر دهیشن

  :گفت

 ...قابل نداره _

و من برگشتم تا پول طناب دارم را حساب کنم گفت . 

چشم دوخته بودم.  یتار به تست لعنت یچشمان اب

ازار و  ید. ان دو خط فقط برادا یاشتباه نشان م

 یشده بودند. فقط و فقط برا داریمن پد تیاذ

شده بود و  نیزنانه ام باال و پائ یترساندنم. هرمونها

چشمانم  یهم تار دیداد. شا یچک اشتباه نشان م یبیب

 یزیچ چیمن به ه اشتم،. باور نددید یانها رو دوتا م

 جهینت نیچن شدیهم نم هیبا فرض یاعتماد نداشتم. حت

 یکی. قلبم خوردیو تاب م چیرا باور کرد. دلم پ یا

با تمام قوا، در ذهنم  ی. افکار منفدیتپ یم انیدرم

خوردند و ترس را به وجودم القا  یمثل کرم وول م

نامشروع نیجن کیکردند. ترس وجود  یم .  



توانستند به  ینبود. نم یدیام ییابتدا لیوسا نیا به

 یهند.  سرم را به نشانه را نشان د جینتا یدرست

هم دلم را  یدیام یکورسو یتکان دادم و اما حت دیتائ

کردم اما  یباخودم تکرار م رلبیروشن نکرد.  ز

دیلغز یگونه ام م یرو میلعنت یاشکها .  

را  مینیو ب ستادمیپارک ا یدستشوئ ییروشو مقابل

خون شده بود ی. چشمانم مانند دو کاسه دمیباال کش .  

امد. تمام توجهش به من  رونیب ییستشواز د یزن 

بزنم  ادیخواست سرش فر یبود و دلم م انیگر

   .گورش را گم کند

با اب مخلوط  میو اشکها دمیاب به صورتم پاش یمشت

هق هقم بلند  یشد. دستم را مقابل دهانم گرفتم تا صدا

هم  یرا رو میرفت. لبها یچرا نم کهینشود و ان زن

نگاه گستاخش، اه نکشمتا مقابل  دادمیفشار م .  

 ایدن کیرا شست و رفت و من ماندم و  دستانش

 ستین ایهست  دانستمیکه نم ی. با ان بچه ایبدبخت



کردم؟  صورتم را با پر شالم خشک کردم و  یچه م

وجود ندارد ینیدادم، جن نانیبه خودم اطم .  

 ضمیاحساسات ضدونق یقلبم، نه عقلم و نه حت نه

خارج شدم.  ییزار از دستشو ی. با حالرفتندینپذ

 گرینداشت. د تمیر گرینا موزون بود. د میقدمها

  .محکم نبود

 شیازما دینداشتم. با یچک اعتماد یبیان ب به

دادم. مغزم در حال انفجار بود. افکار  یم یباردار

 یمثل خوره به جانم افتاده بودند و زجرکشم م یمنف

ستینفم شمیان بود که ازما دمیکردند و تمام ام .  

 

رساندم و ازشدت استرس، حالت  نیرا به ماش خودم

. دیکش یم ریدلم همچنان ت ریتهوع گرفته بودم. ز

را  نیتوانستم فرمان ماش یو نم دیلرز یدستانم م

  .کنترل کنم



اوردم. بدون شک  یطاقت نم شگاهیبه ازما دنیرس تا

شد و حالم  یم شتریهر لحظه ب میمردم. نگران یم

  .خرابتر

را به کنار  نیبوق کشان از کنارم رد شد. ماش ییوپژ

را  میکردم. جرئت نداشتم چشمها تیهدا ابانیخ

نگاه کنم شگاهیبرگردانم و به ان ازما .  

. سرم زدیشدت گرفته بود و قلبم در دهانم م مینفسها

ارام شوم. چشمانم  یفرمان گذاشتم تا اندک یرا رو

کدام  چیا ه. امدمیکش یدر پ یپ ییرا بستم و نفسها

نداشت یریتاث .  

به سردر  گریشدم. بار د ادهیپ نیاز ماش یارام به

 ادهینگاه کردم. به دوطرف پ یخصوص شگاهیازما

 میقدم را برداشتم  و زانو نیرو چشم دوختم. اول

 یاهیقدم را برداشتم و چشمانم س نی. دومدیلرز

دمیرس شگاهیرفت. به ازما .. 

**** 



 میخشک شده بود. لبها شیازما یبرگه  یرو نگاهم

 یبه من دهان کج شی. جواب مثبت ازمادیلرز یم

کرد یم . 

چه  ییابرو یب نیدستانم فشردم. با ا انیرا م برگه

کردم؟یم   

 یچه م نیان جن میزندگ یها یاهیتمام س انیم 

عشق  کیاعتماد،  کینداشت؟  یکرد؟ چرا تمام

کننده بود؟ رانیو نقدرینافرجام ا   

 گری. ددیغلت یصورتم م یابا رومح یب میاشکها 

زنان و رهگذران نداشتم.  زیاز نگاه ترحم انگ ییابا

کردم. به  هیصورتم گذاشتم و بلند گر یدست رو

ستمیگر میحال خودم و تمام حماقتها .  

توانستم از ان  ینم یحس شده بودند، حت یب میپاها

میایب رونیب شگاهیازما .  

 یم. صداداد یرا به جلو و عقب تکان م خودم

" مبارک  یو فقط صدا دمیشن یرهگذران را م

دیچیپ یدر گوشم م شگاهیمسئول ازما یباشه"  .  



شکمم  یحرام متنفر بودم. دستم رو یاز ان نطفه  

 شد،یم اوشیس یادگاریکه  یمشت شد. از ان بچه ا

 یدادند هرچه زودتر برا شنهادیبودم.   پ زاریب

محال بگذارم  پرونده به پزشک مراجعه کنم.  لیتشک

باز شود فیکث یایان بچه به دن یپا .  

هم بروم تا از سالمت بچه  یسونوگراف دیگفت با یم

دانست من از ان بچه و پدرش  یبا خبر شوم.  نم

چهارماه و ده روز و  قایکه دق ینفرت دارم. بچه ا

که  یگذشت. همان بچه ا یساعت از وجودش م 21

از  یکه نشان یگذشت.  بچه ا یهفته از بودنش م 22

   .ان شب کشنده بود

بلند شدم و خانواده ام را  شگاهیازما یصندل یرو از

لب  ریو ز دمیبه شکمم کوب یکردم؟ مشت یچه م

  :گفتم

که از اون پست فطرت باشه یکشم بچه ا یم _ . 

توان حمل خودم را نداشت چه برسد به  میقدمها

کردیکه مثل انگل در وجودم رشد م یحرامزاده ا . 



اتهامم به سمت مادر رفت انگشت :  

مگه صدات   د؟یکرد یچطور دعوا م ستین ادتی _

اما تو فقط به فکر  ؟ییاینکردم؟ مگه نخواستم کوتاه ب

. چشمات کور شده بود و فقط زن یخودت بود

. فقط سرت پر شده بود یدید یبابا رو م یا غهیص

یراحت از کنارم گذشت یلی. خیواهاز خودخ  

مادرم در هم شد. لب باز کرد تا از خودش  صورت

ها پر بود.  فرصت حرف  دهیدفاع کند. گوشم از شن

  :زدن ندادم. نگاهم به سمت پدرم برگشت

دستم  یهولم داد یوقت یدی. ندیدیتو هم منو ند _

دیبر . 

سوخت. زخمش  یهنوز م شیرا باال اوردم، جا دستم

بود، اما دردش هنوز در قلبم احساس  افتهی مایالت

شدیم :  

.. چون یدی... التماس نگامو ندیدیخون دستمو ند _

که  یچطور گند نکهی. ایفقط به فکر خودت بود

یرو پاک کن یزد . 



دمیچرخ نیسمت رام به :  

... مگه بهت زنگ نزدم؟ مگه رتیخوش غ یاها _

؟یگفت یچ ؟ییایالتماست نکردم ب   

ا درد بستمرا ب چشمانم :  

دیمنو بازخواست کن دیکدومتون حق ندار چیه _ .  

توانستم  ینم گریاورد. د یفشار م میبه گلو بغض

 دیبود. راز بود. شا یحرفها نگفتن هیحرف بزنم. بق

شدیاز ان با خبر م دینبا یبود که کس یهم زخم . 

را به سمت پله ها کج کردم. حرف پدرم  راهم

شد دهیهمچون پتک بر سرم کوب : 

 لیهرزه شدنت، دل هیتوج یبهونه ها... برا نیا _

ستین یهمخوابه شدنت... کاف ... 

. حرف دندیشد. باز هم مرا نفهم ریسراز اشکم

ذره  کیکشتن همان  یشد برا یینها کیشل شیبعد

  :عشق به خانواده

یبگم، دخترم ادیشرمم م _  



 

 ییکم شد. حس غرور در وجودم خودنمامح میگامها

کردم.  یرا با همان غرور خودساخته ط اطیکرد. ح

 یکوبیرفتم تا خانواده ام از نبودم، جشن و پا یم

 شانیرا برا دانیخواستند و منن م یکنند. انها مرا نم

کردم یم یخال .  

نداشتند که از وجودش احساس شرم  یدختر گرید

م جابه جا کردم و در را در دست نمییسنگ فیکنند. ک

به سر  گرید ی قهیرا باز کردم. اژانس تا چند دق

از من بماند  یاثر چیخواستم ه ی. نمدیرس یکوچه م

کردم یرا نابود م نمیجن دیفرصت با نیو در اول . 

و پدر منفورش  نیرا چنگ زدم و به ان جن شکمم

 گریشد. د یهدف برداشته م یب میگامها فکر کردم.

 یم هینمانده بود. چشمانم از فرط گر میبرا یاشک

دندید یسوختند و تار م .  

بودم و  دهیفهم ریگشت. د یم نیان جن یحوال فکرم

سقطش کنم. از ان  توانستمیبدون شک با قرص نم



پروراندم نفرت داشتم.  یکه درونم م یبچه ا

خواستم یحضورش را نم .  

را جمع کردم.  مینیو چندش ب دیرا به شکمم کش تمدس

درون بطن من رشد  اوشیاز تصور انکه فرزند س

و  انتکاریرو شد. مثل پدرش خ رویدلم ز کند،یم

و  افتیمتجاوز بود. بدون خواست من، به درونم راه 

کرد هیاز من تغذ .  

مانده بود و من  شگاهیازما یهمانجا روبرو نیماش 

کردم. ساعت ها راه رفته  یر مروها را مت ادهیپ

تابستان نفسم را  یبودم، بدنم کوفته شده بود، گرما

گرفته بود و ان بچه هنوز در وجود من جاخوش 

  .کرده بود

 دیکش یم ریدلم ت ریبود، ز ریسراز میشانیاز پ عرق

خواهم و  یناخواسته را نم یدانستم ان بچه  یو م

بردند یم یخانواده ام پ دینبا .  



 شنهادیکشتن ان بچه پ یمختلف را برا یراه ها فکرم

 یریشد. قرص ها تاث یرد م کیبه  کیو  دادیم

ممکن نبود میبرا یو سقط قانون مارستانینداشتند. ب .  

اخر، مو بر تنم راست شد. تنها راه ممکن  شنهادیپ با

دمیترس یهمان بود و من از ان راه م .  

 یرقانونیدانستم به ان سقط غ یمشت شد و م دستانم

دهم یتن م . 

همچنان در  نیقوت نداشتند و ان جن گرید میپاها

را در قفل انداختم دیکرد. کل یوجودم رشد م .  

ها خارج از خانه پرسه زده بودم و باز به ان  ساعت

جز برگشتن به خانه را  یخانه برگشتم. چاره ا

 یم دیام یبردم؟ به چه کس ینداشتم. به کجا پناه م

گر؟ید اوشیس کیبستم؟ به    

 دنیهم مانع رس اسی یبو یارام بود، حت میها قدم

خانه  یشد. چراغ ها یعرقم به مشامم نم یبو

گذاشتند یم میکاش تنها یروشن بود و ا .  



را کنار در انداختم و به محض ورودم،  میها کفش

  .نگاه ها به سمتم برگشت

غضب، نفرت و همه و همه در چشمها جمع  خشم،

 یم ی. مدتدیخانواده ام چرخ یرو شده بود. نگاهم

خانواده در کنار هم جمع شده بودند. پدرم  نیشد که ا

 یها یبه مهمان گریامد، مادرم د یشب ها زود م

رفت، برادرم شبها به خانه بر  ینم یدوره ا

 زی. شکل و رنگ خانواده گرفته بود. همه چگشتیم

گذشته نبودم.  یان رها گریدرست شده بود اما من د

شک به زنده بودنم داشتم یحت گریِ د .  

از نگاهشان گرفتم و به سمت پله ها پاتند کردم.  چشم

را  میشد. پلکها دهیسالن، دستم کش انیبه م دهینرس

 انیکردم دستم را از م یهم فشار دادم و سع یرو

بکشم؛ اما نتوانستم رونیب نیانگشتان رام .  

مچم را محکم فشرد نیرام :  

؟یبود یکدوم گور _   



کردم و فقط به چشمانش زل زدم. مرا جلوتر  سکوت

دیو غر دیکش :  

؟یبود یکدوم قبرستون دمیپرس _   

ضرب دستش را صورتم را  نباریهم سکوت و ا باز

  :نشانه رفت

 رونیپاتو از خونه ب یمگه نگفتم حق ندار _

ت؟یدنبال هرزگ یباز رفت  ؟یبذار  

 

تا به  یرتیبرادر مثال غ نیتمام شده بود. ا تمیظرف

 دادمیحال کجا بود؟ ان زمان که در ان اتاق جان م

سوزاند و  یکجا بود؟ نفرتم از ان بچه، وجودم را م

 گریو پدرم و د نیخاکسترش شد نفرت به رام

  .مردها

چشمانش لبانم را چفت کردم. بدون شک  رهیخ

چشمانم بهت زده اش کرد که انگشتانش از  یسرد

رفت. تمام وجودم  قدم عقب کیدور دستم باز شد و 



 زیرا ن انمیسوخت و اطراف یم نهیدر اتش خشم و ک

 نیبودم و اول دهیگذاشت. به جنون رس ینم بینص یب

کرد یبه خانواده ام اصابت م شیترکش ها . 

من بودم که فاصله را کم کردم. با کف دست  نباریا

دمیکوب نیرام ی نهیبه س :  

 ؟یبودتازه باد کرده؟ تا امروز کجا  رتتیرگ غ _

 ؟یبود یداشتم، کدوم گور اجیاون موقع که بهت احت

که سرت به ارزوجونت گرم بود؟ نهیا رازیهان؟ غ   

دمیکوب محکمتر :  

  ...جوابمو بده _

به من چشم دوخته  رتیدر سکوت و ح نیرام اما

 یبه زبان نم یدر هم بود و اما کالم شیبود. اخمها

م چش نیرام ینیاورد. پدرم متعجب به عقب نش

و  ندیاز گود بنش رونیدوخته بود. عادتش بود، ب

را مقصر کند گرانید .   



اما نه از ترس، بلکه از شدت  د،یلرز یم دستانم

 نیرام یحرص و غضب. انگشت اشاره ام را جلو

  :تکون دادم

... نه تنها یحرف بارم کن ینفر حق ندار کیتو  _

 ...تو

به پدر و مادرم دوختم چشم :  

اره بازخواستم کنهکس حق ند چیه _ ... 

پدرم پرصدا بود و دردش جانکاه. با خشم  پوزخند

 :گفت

اسمت سر زبونا  ؟یفتیپس ن یگرفت شیدست پ _

افتاده. ابرو تو محل برامون نمونده. همه منو با سر 

همون دخترست؟ تازه  یبابا گنیم دنینشون م

؟یبدهکارم شد  

که در چشمانم جمع شده بود را کنار زدم.  یاشک

مثل گلوله به سمتشان  میضم را فرو دادم. حرفهابغ

شدیم کیشل : 



... اما منستین ادتونیشما اونشب رو  _ ... 

دمیام کوب نهیدست به س با :  

_ به  هی... لحظه به لحظه شو... ثانادمهیمن خوب 

شو هیثان ... 

باال رفتم. در اتاقم را پله ها را  یباران ییچشمها با

ام  هی. صورتم غرق اشک شد. تکدمیمحکم به هم کوب

 یم میها نیتوسط محرمتر دیرا به در دادم. چندبار با

  شکستم؟

و هق زدم. پدر و مادرم  دمیدندان کش ریرا ز لبم

خواستند یبودند و مرا نم .  

سر خوردم.از گوشت و خونشان بودم و  نیزم یرو

اندد یحکم به رذالتم م .  

شناختند، من را چطور؟ مگر  یرا نم اوشیس انها

 نیخواستند من را از ا یفرزندشان نبودم؟ نم

بکشند؟ رونیمنجالب ب   



 میو شش ها هیر دیامد. اصال شا یباال نم مینفسها 

 ییرا فراموش کرده بودند. با گامها دنینفس کش

رفت یم جیبه طرف پنجره رفتم. سرم گ نیسنگ .  

بود، جان کندم تا پنجره را باز کنم. قوت  یدستم ب 

دادم.  هیهد میها هیپنجره را باز کردم و هوا را به ر

 میاما بغضم جا به جا نشد. به گلو دمیکش قیعم ینفس

ردیخواست نفسم را بگ یو م اوردیفشار م .  

تخت نشستم. سرم را  یپنجره فاصله گرفتم. رو از

ر کرده پدرم، مغزم را پ میدستم فشردم. حرفها انیم

شد. از وجود من  یشد و تکرار م یبود. تکرار م

 یکه تک دخترش بودم را نم یشد. من یشرمش م

باز هم مرا به همان لقب  د،یخواست. چانه ام لرز

  خواند. من همخوابه شده بودم؟

فشردم شتریو سرم را ب دیکش ریت مغزم .  

متورم و دردناکم را بستم، احوال ان  چشمان

و  دندیرا ند میوش کردند؟ کابوس هارا فرام میروزها



ان لقب را به من نسبت دادند؟ خودشان را مبرا از 

دانستند و به من، برچسب زدند؟ یهر گناه  

 یپرتاب کردم، احساس خفگ یشالم را به گوشه ا 

حکم قفس را  میخانه برا نیبود. ا دهیامانم را بر

مرا به استهزا گرفته بودند وارشیداشت. در و د . 

را دورتادور اتاقم گرداندم، وجب به وجبش  نگاهم

اما سکوت کردم دویرا شن میضجه ها یصدا .  

 شیخانه با تمام بزرگ نیقفل کفپوش شد، ا چشمم

فرستادم. من  رونیمن نداشت. نفسم را ب یبرا ییجا

را داشتم. من در ان  یالابال یدر ان خانه حکم فرد

شرم بودم ی هیخانه ما . 

کردم.  یاز ان زندان فرار م دیمشت شد. با میدستها

  .انها از من نفرت داشتند و من از تمام انسانها

 نیرام یانگشتها یجا دم،یمچم کش یرا رو دستم

که  یزده بود. همان زمان خیکرد. قلبم  یم ییخودنما

کند. همان  یپدرم گفت از داشتنم احساس شرم م



شدم از ان  یرفتم و دور م یلحظه قلبم را کشت. م

روح یب یده خانوا  . 

موجود خزنده  دیبه سمت شکمم سر خورد و با نگاهم

. دمیهم کش یرا رو میکشتم. لبها یدرونم را م ی

. نگاهم دمیکش رونیتخت ب ریباشگاهم را از ز فیک

فرصت  ادیبامداد بود و ز 1. دیبه سمت ساعت چرخ

 .نداشتم

**** 

 یکه از وقت ی. اتاقدیگرداگرد اتاق چرخ چشمانم

 وارید یرو یشناختم، مالکش بودم. دست خودم را

را خودم  شیواریرنگ و طرح کاغذ د دمیکش

 یاندک میگلو بکی. اب دهانم را فرو دادم و سدمیپسند

  .جابه جا شد

از اتاق خارج شدم. با تمام وجودم،  قیعم ینفس با

خواستم.  یخواستم اما نم یماندن در ان خانه را م

. نگاهم قفل در اتاق داشتم دیرفتن و ماندن ترد انیم

  .مشترک پدر و مادرم شد



انگشتانم فشردم. انها من را  انیرا م فیک ی دسته

داشتم تا  یرا ارام بر م میخواستند. گامها ینم

نشود جادیا ییصدا . 

باز هم سد چشمانم را شکستند.  یلعنت یها اشک

 .نگاهم تار شد و با کف دست چشمم را پاک کردم

به خودم، به خانواده ام و  دیباماندم.  یمحکم م دیبا

توانم زنده  یم ییکردم، به تنها یبه همه ثابت م

کنم یبمانم. زنده بمانم و زندگ . 

کفشم، سکوت رعب اور شب را  یپاشنه  یصدا

 یشب، وحشت را به وجودم القا م یکیشکست. تار

ر برداشتم تا زودتر به سر را بلندت میکرد. گامها

نور چراغها هم از وحشتم کم  یکوچه برسم. حت

فرورفته بود و من  ینکرده بود. کوچه در خاموش

 دم،یکه رس ابانیداشتم. سر خ یان قدم بر م انیم

دادم. به چشم به دنبال  رونیحبس شده ام را ب فسن

. کاش زودتر زنگ زده افتمشیسمند گشتم و ن نیماش

گذاشتم و چشم به  میرا مقابل پا نینگس فیبودم. ک



که با سرعت از کنارم  ییها نیدوختم. به ماش ابانیخ

کردم  یرا با چشم دنبال م یشدند.  هر سمند یرد م

 یهم منتظر م زگذشت، با یتوجه م یب یو وقت

  .ماندم

بلند اهنگش  یتوقف کرد. صدا میمقابل پا ینیماش

 نیپائ نیشما یدود ی شهیداد. ش یگوشم را ازار م

دوختم نیامد. با کالمش چشمانم را به زم :  

 ...خانوم خوشگله... بپر باال که خمارتم _

جمع شد و صورتم گر گرفت اما لب باز  صورتم

دمیبعدش، لب گز یجمله  دنینکردم. با شن :  

_ دارتمیباال خر ایخانوم... ناز نکن... ب ... 

اش دوختم  غهینگاهم پرخشمم را به صورت سه ت  

 ینگاهم سوت دنیچفت هم مانده بود. با د میلبها و

دیکش :  

تمیمشتر یبگ یداره نگات... هر چ یچه ناز _ ... 



 نیپر هوسش، قدمم را به عقب راند. از ماش نگاه

عقب تر رفتم. به  یشد و من با ترس چندگام ادهیپ

 یرا گرفت و مگر روز را برا میسمتم امد و بازو

  :فرار گرفته بودند

با من خوش بگذرونامشبو  _ ... 

که جلوتر  یسمند دنیو با د دمیرا عقب کش خودم

شد و جوانک  ادهیسمند پ یتقال کردم. راننده  ستاد،یا

و خودم را در  دمیکرد. به طرف سمند دو میرها

انداختم نیماش .  

پرصدا بود. اشک در چشمانم حلقه زد.  میها نفس

ضوح . دستم به ودیپسر دو نیدنبال ماش یراننده کم

که بسته شد در خودم جمع  نی. در ماشدیلرز یم

نادم اما خش دار بود شیشدم. صدا :  

ناموس لعنت یبر پدر ب  _ . 

نگاهم کرد نهیا از : 



معطل  نیپمپ بنز قهیشد... چند دق رید دیببخش _

 .شدم

و به حرکت  دینشن یاز کار افتاده بود. جواب زبانم

. دیلرز یم دیب را بستم. تمام بدنم مثل میافتاد. پلکها

را  میدستم را مشت کردم تا لرزشش متوقف شد. لبها

فشردم تا بغضم نشکند یهم م یبه رو .  

بودم و نبودم. صورتم را به  مانیامدنم پش رونیب از

رفتم؟ کجا را  یم دیبرگرداندم. کجا با شهیسمت ش

 میها ییزدم. خاله و دا یداشتمد بروم؟ عمو؟ پوزخند

 یند. پدربزرگم؟ باز هم پوزخندکه با مادرم قهر بود

... نه یکجا را نداشتم. نه دوست چی... هگرید

ییاشنا ...  

 یبغضم را گسترده تر کرد. به صدا م،ییتنها حجم

نگرفتم ابانیراننده هم نگاه از خ :  

  کجا برم خانوم؟ _



 یرشد م انمیناخواسته م ینیرا نداشتم بروم. جن ییجا

را  یدرمانده ادرس کرد و از خانه رانده شده بودم.

ام ماند رهیادرس خ دنیدادم. راننده با شن .  

انجا  دیشهر؟ اما با نیهم داشت. من را چه به پائ حق

هنگام کشتن طفلم، خودم هم جان  دیرفتم و شا یم

دادم یم .  

شدم،  یم کترینااشنا نزد یها ابانیچه به خ هر

. امشب را شدیم شتریهراسم از سرنوشت نامعلومم ب

کردم؟ یالم به در بردم، فردا را چه مجان س   

 یوارهاید ی. نگاهم رومیتنگ شد یکوچه ا وارد

 تهایکبر یقوط نیگشت. خانه ما کجا و ا یم یکاهگل

  ...کجا

متوقف  نیمقصد تنگ تر شد و به ناچار ماش کوچه

  :شد

جلوتر  تونمیکوچه است. نم نیخانوم ادرستون هم _

امیب . 



 کیاوردم و  رونیرا بپولم  فیتکان دادم. ک یسر

بلند  شیرساندم صدا نیرا که به زم میتراول دادم. پا

  :شد

ادهیخانم ز _ ... 

زدم لب :  

مال خودتون شیباق _ ... 

. با ییتنها ایدن کیدور شد و من ماندم و  نیماش

و دهانم  ینیمتعفن، شالم را مقابل ب ییاستنشاق بو

 .دمیکش رونیب میمانتو بیرا از ج میگرفتم. گوش

 کیتار یکوچه  نیصبح بود و من در ا 0ساعت 

کردم؟ یچه م   

 زیر یارام به طرف ته کوچه رفتم . با چشمان ارام

به اشتباه  یگشتم. چندبار یشده به دنبال ان خانه م

متوقف  یافتادم و راه رفته را برگشتم. مقابل خانه ا

 یشدم. خانه را از نظر گذراندم. خودش بود. همان

 شیدختر عمو یامدم تا نوبت برا نیربا نس کباریکه 



که شوهرش معتاد شده  یی. همان دختر عموردیبگ

خواست بچه اش را سقط کند یبود و م .  

دادم و منتظر ماندم. من هم امده بودم  هیتک وارید به

از  یی گو ِدیکش ریدلم ت ریتا فرزندم را بکشم. ز

  .قصدم خبرداشت و به خودم پناه اورده بود

ماندم. درد  رهیو به ان خانه خ ستادمیا هنیبه س دست

که از  یتعفن یمرا به راه رفتن وادار کرد. بو میپاها

 یبود. صدا دهیامد، امانم را بر یوسط کوچه م یجو

دمیشن میکیدر نزد ییپا .  

و زشتش،  هیصورت کر دنیسمتش برگشتم و با د به

 هیو قواره اش،شب کلیمقابل دهانم را گرفتم. ه

دنه بود. تکان خوردم و توجهش به سرگر یدزدها

  .من جلب شد

 یلبها یترسناک رو یشد. لبخند زیر چشمانش

 شیزردش را به نما یکلفتش نشست و دندان ها

 ریرا محکم گرفتم و عقب رفتم. زنج فمیگذاشت. ک

دور چرخاند و عقب تر رفتم کیدستش را  انیم .  



. شالم از سرم افتاد و دمیتند شد و من دو شیگامها

دمیباز هم دو . 

گم شد.  میشد و از ترس صدا دهیبه عقب کش دستم

نفسم بندامد و ضربان قلبم تند شد. مرا به سمت 

زخم صورتش ماند. چشم  یو نگاهم رو دیخودش کش

چهره ام چرخاند یرو :  

شده بمینص یبهشت یچه حور _ .  

ه بودم کرد ستایمقابلش اکه  یسر به خانه ا با :  

؟یکارداشت یبا زر _   

امد نیتا شکمم پائ نگاهش :  

یپس دست خورده ا _ ... 

زد یشخندین :  

  .اما دست خوردتم دوست دارم _

کرد و من خشکم زد. چشمانش  کیرا نزد صورتش

 یاوشیافتادم. اگر س اوشیس ادیلبم امد و من به  یرو

شد؟ یم گرید   



. دمیکوب شیپا انیزانو محکم م فرمان داد و با عقلم

را بغل گرفتم  فمیزدم و چند قدم عقب رفت. ک یادیفر

پشت سرم ناقوس مرگ شد.  شیپا ی. صدادمیو دو

 ادی. باز هم سرعتم را زدمیچرخ گرید یدر کوچه ا

 یکردم. من را چه به فرار از خانه؟ کاش همانجا م

 میرو شیکردم.  پ یماندم و زخم زبانها را تحمل م

و به پشت  ستادمین بست بود. از نفس افتاده اب

 یرا م رشیبود و زنج ستادهیبرگشتم. سر کوچه ا

زدم غیچرخاند. ج :  

ایجلو ن _ .. 

به دام  یدیامد. حکم ص یتوجه جلو م یاو ب اما

  :افتاده را داشتم. با التماس گفتم

ایاما جلو ن دمیبهت م یپول و طال بخوا یهرچ _ ... 

امدجلوتر  یشخندین با :  

کردم دایبا ارزش تر از طال پ _ .  



صورتم گذاشتم راه  ی. اشک رو دیرس میقدم کی به

  :گرفت

نداشته باش یتو رو خدا بهم کار _ .... 

باز شد و  یکه به سمتم دراز شد، در خانه ا دستش

دیبه گوشمد رس ییصدا :  

؟یدیمادر رس _   

به سمت صدا برگشت چشمم . 

 یم یشوم. صندل یبلند م یصندل  یترس از رو با

چشم  دنمیچرخد. با د یافتد و نگاه مرد به سمتم م

رنگ  شتریکند و هر لحظه چهره اش ب یم زیر

ردیگ یم یناباور .  

دانم  یچرخاند. م یصورتم م یرا رو نگاهش

چهره  اورد؟ین ادیشود مرا به  یشناخته است، مگر م

نگاهم، بدن لرزانم، عالئم  انیترس م خاصم، ی

اوست یبرا ییاشنا .  



باز مانده است. هر جا که  مهیشده و دهانش ن شوکه

هست و  زین شیمیاو باشد،احتمال حضور دوست صم

بر من یوا ... 

دارم و با نگاهش دنبالم  یبه عقب بر م یقدم دهیترس

مکان اشتباه بود. انگار او  نیکند. امدنم به ا یم

کند ینم یحرکت چیر از من است که هشوکه ت .  

قدمم  نی. همزمان با دومستین زیماندنم جا شتریب

زند یم میصدا :  

 ...رها خانوم_

 یو با شتاب در را باز م ستین ادیام تا در ز فاصله

. خود مرگ است، با نمیب یم میکنم، او را رو به رو

. با بهت، با خشم، با غضب با یوحش اهیان نگاه س

 انیاز م شیکند. صدا ینگاهم م ایبد دن یهاتمام حس

رسد یقفل شده اش به گوشم م یدندان ها :  

_ گشتم یبه به رها خانوم، تو اسمونا دنبالت م . 



و  زدیر یلرزد. دلم فرو م یتنم از کالمش م تمام

 یام در خود جمع م نهیس یقفسه  یقلبم در گوشه 

سوزاند یصورتم را م شیعصب یشود. نفسها .  

شرکت، از دوستش و به  نیهم فرار کنم، از اخوا یم

  ....خصوص از او

 ریکنم تا از کنارش رد شوم، اما مچم اس یم تالش

شود. انگشتان دست ازادش بند چانه ام  یدستش م

شود یم :  

 کجا کجا؟_

 یم شتریکند وفشار دستش را ب یم زیرا ر چشمانش

زند یخوفناک لب م یکند و با لحن :  

میکار دار من و شما با هم _ ... 

 یو چروک فراوان داشت اما مهربان نیچ صورتش

زد. نگاهش را به من  یچشمانش موج م انیم

  :دوخت

نگرانت شدم یکرد رید _ . 



به مزاحم ترسناکم  یرچشمی. زدیباال پر میابروها

شدم.  کینجاتم نزد یبه فرشته  ینگاه کردم و قدم

 یداشت من هم بنا را بر اشنا بودنش م یرادیچه ا

  :گذاشتم. لکنت زبان گرفته بودم

اقا... م نی...ایا _ ... 

دیحرفم پر انیبا عجله م مردک :  

 .حاج خانوم... راهشو گم کرده بود _

گشاد کردم شیچشم برا یعصب :  

... مزاحمم شده بودگهیدروغ م _ . 

مرد دوخت و شده اش را به  زیچشمان ر رزنیپ

دیرنگ از رخش پر :  

شماست یحاج خانوم خبر نداشتم اشنا _ .  

کرد. مرد نگاه  یهمچنان نگاهش م رزنیپ اما

 حیرا به سمتم چرخاند و باز به توج دشیپرتهد

  :عملش پرداخت

مونه؟یم رونیوقت صبح ب نیا یاخه کدوم دختر _   



 یفاصله را کم کرد. دست گرمش رو رزنیپ

نشست زده ام خیصورت  :  

لرزهیم دیمثل ب _ . 

دیدر صورتم چرخ نگاهش :  

دهیرنگ و روت هم پر _ ... 

دیرا در هم کرد و به سمت مردک چرخ شیاخمها : 

_ که مزاحم  دهیرس یی... کارت به جا یاقا مرتض

؟یشیناموس مردم م   

 یو چرا مردوحش ستیک رزنیدانستم ان پ ینم

ام ن یدهد. مرتض یمقابلش کرنش و احترام نشان م

که به  یانداخت و مانند شاگردان ریسرش را به ز

دهند گفت یمعلمشان پاسخ پس م :  

شهیتکرار نم گهید _ ...  

دستش را پشت کمرم گذاشت و به داخل خانه  رزنیپ

 یشانه ها یبه رو ینگاه مرتض ینیکرد. سنگ تمیهدا



کرد. زن همانطور که در را  یم ینیافتاده ام سنگ

بست زمزمه کرد یم :  

چطور تن  نیکنه... بب تشیخدا به راه راست هدا _

لرزونه یو بدن مردمو م ... 

منظم شده بود و اما قلبم همچنان  یتا حدود نفسم

. ادامه داددیکوب یمحکم م :  

... حالم اشفته شد. اومدم دمید ممویخواب ابراه _

دمیشن غتویج یبراش نماز بخونم که صدا . 

ل بودم که شناختم، فقط خوشحا یرا نم مشیابراه

گرگ  کیبا ان خواب، مرا از چنگال  مشیابراه

 ی. نممیکوچکش گذشت ینجات داد. از کنار باغچه 

اما مهرش به دلم افتاده بود ستیدانستم ک .  

مرا نشاند وانیا یرو : 

... االن اب قند برات ادیحالت جا ب نجایا نیبش _

ارمیم . 



تکان دادم. ضعف کامال فلجم کرده  یحال سر یب

. کوچک بود اما دیچرخ اطشینگهم گرداگرد ح بود.

  .با صفا

مهربان رزنیچرخش قاشق و بعد ان پ یصدا : 

ادیحالت جا ب کمیمادر بخور...  ایب _ . 

مات مادر گفتنش ماندم. اشک در چشمانم  من

را  وانی. دستش همچنان به سمتم دراز بود. لدیجوش

 .گرفتم و بغضم را را اب قند فرودادم

وقم زد و حالت تهوع گرفتم. دستم را به ذ شینیریش

مقابل دهانم گرفتم و خودم را به باغچه رساندم. عق 

دادم رونیرا ب میها یزدم و با ان بدبخت .  

دیو ارام دست به کمرم کش ستادیسرم ا پشت :  

زن حامله  هی یدخترم ... استرس و وحشت برا _

ستیخوب ن .  

پشت دست از کجا متوجه حامله بودنم شد. با  دمینفهم

  :صورتم را پاک کردم و ارام گفتم



مونهیاز بچه نم یاثر گهیتا چند ساعت د _ . 

اب را باز کرد ریچشمم به سمتش برگشت. ش    :  

؟یگیخدا به ماست... چرا از رفتنش م هیبچه هد _   

زد میبه رو یپر مهر لبخند :  

_ داخل... صبحونه  ایدست و روت رو بشور و ب

یبخور ذارمیم ..  

از علت  یهستم. سؤال یک دیرفتنش ماندم. نپرس مات

ساعت  نیحضورم نکرد. قضاوتم ننمود که چرا ا

برم. فقط نگران حال  یاز خانه به سر م رونیب

ستادیا وانیا یخرابم بود. رو .  

*** 

بندد. حوله را دور بدنم  یلبم نقش م یرو یلبخند

 یب یتمام خاطرات تلخم،حضور ب انی. ممیچیپ یم

عجزه بودم کی هیشب .  

 یکنم و از حمام خارج م یرا به دورم محکم م حوله

روشن ان گذشته است یتنها نقطه  یب یشوم. ب .  



 یم یغرق خواب نگاه یچشم به مان یگوشه  از

کنم.  یاز دورم باز م یکنم و حوله را با اسودگ

هست میخوشحالم که مان .  

 ی. تاپم را مستیب یب یها حتیبه لطف نص بودنش

اراده از کشتن بچه ام گفته بودم. اخم کرد  یبپوشم. 

که روح  یرا گناه شمرد. ان هم بچه ا نیو سقط جن

شده است دهیدر ان دم .  

 یگفته بود و من اصرار که نم ثیاز احاد او

خواهمش. او از محسنات بچه گفته بود و من 

. دینگفتم و نپرس لیبکشمش. دل دیکردم که با یپافشار

به انجا رفتم  یده بود و وقتدر اخر به خودم سپر

مرا ترسانده بود. ان زن  یب یب یسقط حرفها یبرا

به  لومانهمظ نمیو فرار کردم. جن دمیرا د لشیو وسا

رفتمیدلم چنگ زده بود و من خواهشش را پذ . 

هم به خانه برگشته بودم و مهمان همان زن شدم.  باز

نکرد و از علت  رونمیروزها در خانه اش بودم و ب

 یاخالقش شدم و سفره  ی فتهی. به مرور شدیسنپر



و  دیو شن دینگفت. شن چیدل مقابلش باز کردم.  ه

. قضاوت نکرد، صورت جمع نکرد، مثل دیشن

و در  دها نگاهم نکرد، مر نراند. گوش دا یجذام

توانم بمانم یاخر گفت تا هر موقع که بخواهم م . 

محبتش  بندیپا گریخوابم. ماندم و اما د یم یمان کنار

شدم. ماندم و در کنارش فرزند ناخواسته ام را به 

کرد رمینمگ گ شیاوردم. ماندم و مهربان ایدن .  

ماندمیبندم. ماندم و مادر باق یم چشم . 

زنم یرا کنار م بشقابم :  

خوشمزه بود یلیخ یب یممنون ب _ ... 

کند یه بشقاب دست نخورده ام مب یاشاره ا یب یب :  

؟ینخورد یزیمادر تو که چ _   

را  میشانیتواند استرس و پر یکمرنگم هم نم لبخند

  :پنهان کند

 ...اشتها نداشتم _

شوم یو بلند م دارمیرا بر م بشقابم :  



دهیدلشوره امونمو بر _ ...  

 دنیگردانم، با د یرا به سمت ساعت بر م نگاهم

کشم یدندان م ریم را زعقربه ها لب تیوضع :  

برسم ریترسم د یم _ ...  

 یم یاشپزخانه خال یها را در سطل گوشه  برنج

مخصوص برنج و نان ها  یب یکه ب یکنم. سطل

گربه ها و گنجشک  یباشد برا ییگذاشته است تا غذا

 ...ها

کنم.  یم یو بشقاب را کف ستمیا یم نکیس مقابل

در  یبد یاخورد و با صد یم زیبشقاب از دستم ل

 قیعم یبندم و نفس یافتد. چشمانم را م یم نکیس

 قهیشود. دق یکم نم یزیکشم؛ اما از اضطرابم چ یم

شوند و  یم کیگذرند و به ساعت مقرر نزد یها م

قرارتر یمن ب  ... 

کنم و لرزش  یکشم و خشک م یرا اب م بشقاب

دستانم، اعصابم را متشنج تر کرده است فیخف .  



 یرا به تن م میشوم و مانتو یرج ماشپزخانه خا از

 یکنم. کاش امروز فاطمه امتحان نداشت، تا با شوخ

کم کند میها یاز دلنگران یکم شیها .  

را  یعل یها حتیبندم و دلم نص یرا م میها دکمه

بخشد یم دیکه ام ییخواهد. همان ها یم .  

قرمز  جانیصورتم از شدت ه ستم،یا یم نهیا مقابل

دانم  یدنم باال رفته است و مشده است. حرارت ب

ردیگ یلحظه به لحظه عالئم شدت م . 

اندازم یشانه ام م یرا رو فمیک :  

بخرم؟ یبرگشتن د؟یخوا ینم یزیچ رونیب یب یب _   

کند یسفره را جمع م یب یب :  

ینه مادر... خوش خبر باش _ ... 

توانم بر  یکنم، نم یکه عبور م یکنار مان از

شوم و بوسه  ی. خم ممینماغلبه  دنشیبوس یوسوسه 

نشانم یم شیشانیپ ینرم رو یا . 



از  یاورد و قدم یتاک ساعت، مرا به خود م کیت

شوم یپسرم دور م :  

اینکن تیرو اذ یب یب _ ... 

 یو به بوسه ا ندینش یچشم " گفتنش به دلم م "

که به  ییکند اما امان از عقربه ها یم قمیتشو گرید

دوند یدنبال هم م .  

میگو یم بلند :  

 خداحافظ _

 میکتان یشنوم. کفش ها یدر م کیجوابم را نزد و

 یمناسب تر یزنم و کاش کفش ها یرا به پا م

  .داشتم

کوبد.  یو قلبم در دهانم م رندیگ یسرعت م یها قدم

 یبا خودم کلنجار م کسرهیبه ان ساختمان  دنیتا رس

 ینداشتم هرگز به ان ادرس نم یروم. اگر مشکل مال

 لی. اگر اوارمیگ یناخنم را با دندان م یگوشه رفتم. 

کردم، اگر  ینم یولخرج یب یامدنم به خانه ب



 یرا پس انداز م بودمکه با خودم اورده  ییپولها

گذراندم یمعاشم را نم یسخت نیکردم، به ا .  

شود. اما من  یکنار ناخنم، هم مانعم نم سوزش

 تا راه و دینداشتم و طول کش ادیرا  ییصرفه جو

اموزمیرا ب یرسم زندگ . 

*** 

گذرانم. لبان خشکم را  یبلند را از نظر م ساختمان

دو دو  شیطبقه ها یکشم. چشمم رو یهم م یرو

زند یم .  

 انیدر م یکیبه شماره افتاده است و قلبم  میها نفس

کنند و به خودم  یم ییخودنما میزند. ترسها یم

ندارم یاعتماد .  

کنند.  یم یناسازگار میگذارم و پاها یجلو م یقدم

کنند و اما  یزنند و منعم م یم ادیعقلم، مغزم، دلم فر

دانم که به پولش محتاجم یم ... 



 یکنم و از در م یخشک م میدستم را با مانتو عرق

شوم و پله ها را باال  یاسانسور م الیخ یگذرم. ب

خرند. به افکارم  یوقت م میروم. پله ها برا یم

به خودم  قیعم ییس هابخشم و با نف یسامان م

دهم یکاذب م یاعتماد . 

روم و اما همچنان در دلم رخت  یطبقه را باال م سه

. دستم را ستمیا ی. مقابل تک واحد طبقه مندیشو یم

 یبه ان مشتش م دهیبرم و نرس یزنگ م کینزد

  .کنم

 یکنم و زنگ را م یتعلل انگشتانم را باز م با

 یصاف م یکمر کشم و با یبه مانتو م یفشارم. دست

 انیپشتش نما ینمک یشود و دختر ی. در باز مستمیا

گردد یم . 

کنم یرا صاف م میصدا :  

مصاحبه اومدم یسالم... برا _ ... 

ردیگ یم ییرنگ اشنا نگاهش :  



  رها خانوم؟ _

شود یکاسته م یاندک م،یها ینگران از :  

 ...بله _

شکم برامده  یکند و من نگاهم پ یرا کامل باز م در

زند. با دست به  یم یدود. لبخند خجول یش ما

کند یاشاره م یصندل :  

ارمی... تا من فرما رو براتون بدیبفرمائ _ . 

 انینما میتا لرزش پاها نمینش یم یصندل نیاول یرو

 .نشود

 شیشود تا متوجه تشو یاز کفشم جدا نم نگاهم

کنم  یقفل م میزانوها ینگردد. دستانم را رو میدرون

شنوم و  یرا م شیپاها یمانم. صدا یو منتظر م

ماند یکاغذ و خودکار م ی رهیچشمم خ :  

کردند فیاز شما تعر یلیاقاجون خ _ .... 

شوم: ِ  یو مشغول م رمیگ یتعلل خودکار را م با  

به من لطف دارند یکمال یاقا _ . 



ندینش یم زشیم پشت :  

زمیعز قتهیحق _ ...  

 انیمدانم چرا خودکار  یو نم سمینو یرا م نامم

دیگو یلرزد. او از کار م یانگشتانم م :  

خواد.  یدقت م کمی. فقط ستین یکار چندان سخت _

و اطالعات رو  دیکن میتنظ دیساعت مالقات ها را با

دیکن ستمیوارد س .  

 یم یدهم وکادر مقابل معرف را خال یتکان م یسر

 یچه کس یدانم قرار است منش ینم یگذارم. من حت

کجا شوم ای . 

گردانم و با  یدراتاق کنجکاو صورت بر م یداص با

پرد یافتد. پلکم م یخودکار از دستم م دنشید . 

در نگاهم، کف  رهیکند، خ یام را که رها م چانه

 ینم ی. کالمدینما یم زیتم راهنشیدستش را با پ

کند. از  یم انی. اما عملش، حرف دلش را عدیگو

شوم. هنوز همان  ی. خرد مزمیر یدرون فرو م



.  هنوز در نگاهش، ندیب یم میشانیپ یبرچسب را رو

ستمین شیب یبدکاره ا .  

کاش  یرود و ا یباز هم به سمت اسانسور م چشمانم

روم و پشت سرم  یلحظه از من غافل شود... م کی

تر است؛ قصدم  رکیکنم. اما او ز یرا هم نگاه نم

کند. دستش را  ینم سکیبار ر نیو ا مدفهیرا م

 یگذارد و به داخل هولم م یام م نهیس یقفسه  یرو

 یعقب م به میخواد اما پاها یدهد. دلم مقاومت م

گردد.  یم لیتبد اسیبا  دمیروند. با بسته شدن در، ام

دانم  یاز او محال است و م یافتاده ام و خالص ریگ

 .از من متنفر است

شنوم. دهان من  یرا م نشیسنگ ینفس ها یصدا

دار او  هیدانم چرا زبان کنا یقفل شده است، اما نم

کند ینم یحرکت .  

و رو به  ردیگ یم دهیمکث، چشم از من ترس یکم با

دیگو یاشنا م یخانم کمال :  

دیبر دیتون یشما م یخانم کمال _ ... 



 میکند. تمام راه ها به رو یرا فراموش م دنیتپ قلبم

مرد خشن روبه  نیدانم با ا ینم بسته شده است و

چه کنم میرو .  

کند یان دخترک تعلل م اما :  

نصر یاقا _ ... 

را از  ریشمش ییکند. گو یرا بلند م شیبار صدا نیا

  : رو بسته است

دیگفتم مرخص _ ... 

لرزم، چه برسد به ان  یبه خود م ادشیهم با فر من

 ...دختر باردار نازدردانه

 یچرخد و او ب یم شقیشف قیبه سمت رف چشمش

 یم میانها تنها یرود. هر دو یحرف به سمت در م

که چهره اش هر  یمانم و حسام یگذارند و من م

 یشود. به خودم جرئت م یلحظه برافروخته تر م

شود.  یدهم و نگاهم به صورت کبودش سنجاق م

 یچرخد و م یصورتم م یچشمان قرمزش رو



 رهید. تمان یلرزانم ثابت م انچشم یچرخد و رو

تر از گذشته. در عمق  رهیت دی! شااهیس اهیاست، س

و نفرت نمیب ینگاهش فقط نفرت م . 

 نیبه زم میدر... پاها یام، جلو ستادهیا همانجا

مانده است تا فرار کنم  میبرا یاست. نه توان دهیچسب

ترسم و بر  یو صدالبته از عکس العمل حسام م

ده استش دانیعکس من حسام با تمام قوا وارد م . 

کرده است.  خکوبیمرا م رمانندش،یهمان نگاه ق با

 شی. ابرودیگو ینم یخلع سالح شده ام و چرا سخن

دیگو یاندازد و با تمسخر م یرا باال م : 

گذره؟ یاحواالت شما دختر عمو... خوش م _   

را حرکت  نمی. زبان سنگرمیگ یم دهیاش را ناد هیکنا

دهم یم :  

 ...بذار... من برم _

طرف  کیپرد.  یتمام حرفم، برق از سرم ما با

سوزد. انقدر محکم زده است که صورتم  یصورتم م



دستانش و فقط  انیشده ام م ی. عروسککندیگزگز م

پرسد یدهد. نرم م یم میباز :  

؟یبود یمدت کدوم گور نیا _   

 شتریکه به هم دوخته شده اند، حرصش را ب ییلبها

کشد و  یم شیپو مرا  ردیگ یرا م میکند. بازو یم

گردن و  یسوزد. نگاهم رو یصورتم همچنان م

 یدندانها انیماند. از م یبرجسته اش م یرگ ها

غرد یقفل شده م :  

؟یکرد یشبتو روز م یا کهیکدوم مرت شیپ _   

 نیبار؟ ا نیبشکند؟ هزارم دیبار با نیچندم یبرا قلبم

تا نگرشش را عوض  ستین یکاف یهمه سال دور

چوب ان حماقت را بخورم؟ تا به  دیاب یکند؟ تا به ک

بشکنم و دم نزنم؟ دیبا یک   

انگشتانش  یکند، جا یرا با ضرب رها م میبازو

زند و پشت سرم  یکند. دورم م یدستم، درد م یرو

ستدیا یم :  



  ...د حرف بزن المصب _

دیا یم رونیبا درد ب نفسم :  

عوض  یکه بهم داد ینگفتنم، عنوان ایبا گفتن  _

شهینم ... 

گردم یبه سمتش بر م ارام :  

که اصال منو  یحسام... بذار برم... جور _

یندار یی... انگار دختر عمویدیند ...  

کشد یصورتش م یرو یدست :  

فرار  نشیکه اون روز با ماش یا کهیاون مرت _

از معشوقه هات؟ یکیبود؟  یک یکرد   

 یشود. چپ و راست تهمت م یاز سرم بلند م دود

 میشناسد؟ خشم در رگها یرا نم ییخدا او ایزند و ا

جوشد یم :  

  ...حرف دهنتو بفهم _



را از  میو موها دیا یشود. جلو م یم یهم وحش باز

زندیشال چنگ م ریز :  

 ؟یابرو... هنوز ادم نشد یب ی کهیخفه شو... زن _

 یب یزندگ هیهنوز  ؟یهنوز به فکر عشق و حال

؟یخوایدغدغه م   

کند یمبه سر و وضعم  یا اشاره :  

ایکم شدن  اتیمشتر ت؟ییایرو یاون زندگ نهیا _  ... 

 یگذارم و هولش م یاش م نهیس یدستم را رو کف

  :دهم

  ...دست از سرم بردار _

خالص  ریدر چشمانم ت رهیخورد، خ یتکان نم اما

زند یرا م :  

کنم تا  یم اهیکردم... روزگارتو س داتیحاال که پ _

یفرار نکن گهید ... 

اورد یا جلو مر صورتش :  



خبر خوبو به عمو بدم نیا دیبا _ ... 

اما  رمیگ یم قهی. رمیگ یاش را م قهیلرزان  یدست با

  :لحنم پر از التماس است

 ...نابودم نکن _

 ینم دهیرحم و شفقت در صورتش د یذره ا یحت

 میزند. لرزش صدا یشود. اشک در چشمانم حلقه م

کنترل است رقابلیغ :  

 رونشیساختم... و مویزندگ یه سختحسام... من ب _

 ...نکن

اش  قهیانصاف قلبش از سنگ است. دستم را از  یب

کنم. به  یزند. مات و مبهوت نگاهش م یکنار م

 رد،یگ یکه م یرود. با هر شماره ا یسمت تلفن م

ستدیا یاز حرکت م ایشود.دن ینفسم تنگ تر م . 

" . با عجله، خودم میا یبه خود م د،یگو یلو" که ما

فشار  شیشاس یرسانم و دستم را رو یرا به تلفن م

دهم یم :  



روبه رو شدن با  یحسام ... من االن امادگ _

 ...خونوادمو ندارم

را  شیزند.  بازو یتوجه، دستم را کنار م یاو ب اما

چسبم یم :  

 رمیمدت مهلت بده... خودم م هیحسام ...  _

  ...سراغشون

کنم اما چشمانم را از  ینگاهش را حس م ینیسنگ

پوزخندش، در گوشم  یکنم. صدا یاش جدا نم قهی

کند.  یاما نگاهش را از صورتم جدا نم چدیپ یم

شد یجدا م شیرود و دستم از بازو یعقب م یقدم :  

فکر کنم دیبا _ ... 

 هیکند و من به ثان ی. او نگاهم مفتمیم یصندل یرو

به  یدیکند و من ام یشمارم. او فکر م یمها را 

 دهیامانم را بر جهیرحم و عطوفتش ندارم. سرگ

دانم شالم کجا  یو نم رمیگ یبه سرم م یاست. دست

 یمهم است که ب یلیافتاده است... مهم است... خ



نفر  کیر یحجاب نباشم... اما فکر من، فقط درگ

 ...است... حسام

دزدد. صورتش  یاه ماورم و او نگ یرا باال م نگاهم

صورتش، جذابترش  یرو شیمردانه تر شده و ته ر

شدیمهربان م یفقط کم یکرده و اگر کم ... 

دیا یوار باال م کیگردنم اتومات شیصدا با :  

کوتاه یلیمدت خ هی یقبوله... اما برا _ ...  

کند یبندد را کور م یکه دارد نقش م یلبخند :  

خودم  نمیازت بب ... خطایفقط بابد جلو چشمم باش _

کنم یادبت م ... 

ستدیا یسرم م یباال :  

 هی... 0شرکت... راس ساعت  یایفردا صبح م _

یرکنید قهیدق ... 

کند یتنگ م چشم :  

 ...عواقبش با خودته _



شوم. ارام  یدهم. بلند م یدهانم را با صدا فرو م اب

زنم یلب م :  

 ...ممنونم _

 لیرا زا میلگذارم، خوشحا یکه جلو م یقدم نیاول با

کند یم :  

  ...رها _

گردمیبه سمتش بر نم یول ستمیا یم :  

یچونیمنو بپ یبه حالت بخوا یوا _ ... 

تا  شومیافتاده، خم م یدهم و با شانه ا یتکان م یسر

 ینگاهش تا در همراهم م ینیشالم را بردارم. سنگ

کنم یپشت در بسته هم حسش م یشود و حت .... 

دهم. به  یاسانسور فشار م یدکمه  یرا رو دستم

 یم رهیان خ ی شهیش یکج و معوجم رو یچهره 

است، صورتم رنگ گچ شده  ختهیشوم. شالم به هم ر

صورتم  یمداد رو اهیاست ، رد اشک با رنگ س



 گری. بار دستیکدام مهم ن چیکند و ه یم ییخودنما

است جهینت یو باز هم ب فشارم یدکمه را م . 

شوم و با هراس از پله ها  یاسانسور م الیخ یب

را دارم که از مهلت  نیدوم. در دل ترس ا یم نیپائ

ردیرفتنم را بگ یشود و جلو مانیدادنش پش .  

خورد و اما اصال  یم چیپ میپله ها پا یرو یچندبار

ندارد. فقط  تیرود و اهم یم جی. سرم گستیمهم ن

ان شرکت و از ان مرد و از ان چشمان  دور شدن از

خواهم یرا م اهیس .  

به شماره افتاده،  میشوم، نفسها یشرکت خارج م از

 یتازه م یشوم و نفس یسوزد. خم م یم میها هیر

 ینشان نم یرهگذران توجه ی رهیکنم. به نگاه خ

خورد.  یسر م نیدستم به پائ یاز رو فمیدهم. بند ک

شده است اما نه به اندازه  نیسنگ یلیخ فمیبه نظرم ک

  دهیو ترس نمک ینگاه خاص. حسش م کی ینیسنگ

سوم  یطبقه  یو او را پشت پنجره  رمیگ یسرباال م

حکم  میکه برا یهمان طبقه ا یپشت پنجره  نم،یب یم



نظر  ریشده، مرا ز زیر یجهنم را داشت.با چشمان

شود.  یکج م شینگاهم، لبها دنیگرفته است. با د

 ی دهییزا شیکج شدن لبها ایام  دهیدرست د دانم ینم

 .تصورم است

خواهم، غرورم به  یشدن را مقابل ان چشمها نم خم

کنم،  یپردازد. کمر صاف م یو خروش م ادیفر

 شیابروها انیزنم و گره م یبه نگاهش م یپوزخند

نمیب یرا م .  

به ان  گریروم و مطمئنم د یم ابانیسمت خ به

 یتاکس نیاول دنی. با دگردم یبر نم یشرکت لعنت

و به جهنم که  میگو یکنم و دربست م یدست بلند م

مانده است را به راننده بدهم میکه برا یتمام پول دیبا .  

 نهیس یقفسه  یو دستم را رو نمینش یعقب م یصندل

کوبد. شالم را مرتب  یوار م وانهیگذارم. د یام م

 شیکند. کاش صدا یپدرم را م یکنم و دلم هوا یم

 یکه گوشه  ی. با انگشت اشاره، اشکدمیشن یرا م

میزدا یچشمم النه کرده را م .  



گنجد، حسام به من اعتماد کند یباورم نم در .  

بندد، چوب اعتمادش را  یلبم نقش م یرو یلبخند

پرسد و من راه  یخواهد خورد. راننده ادرس را م

 کباری. هر چند لحظه میگو یم شیرا برا چیدر پ چیپ

 ینم یکننده ا بیتعق چیکنم و ه یسر نگاه م به پشت

 دیشود و از حسام بع یم شتری. تعجبم هر لحظه بنمیب

 ...است

دهم.  یرا به ان راننده م میشوم و تمام دارائ یم ادهیپ

کند یم یکج خلق :  

کمه یابج _ ... 

فرستم یرا به درون شال م میموها :  

ستیهمراهم ن شتریب دیباور کن _ ... 

لب غر  ریدهد، ز یتاسف تکان م یه به نشان یسر

اورد یرا به حرکت در م نیزند و ماش یم .  

 یچرخانم و به عقل حسام شک م یرا در قفل م دیکل

 یم یب یوار به سمت اتاق ب کیاتومات میکنم. پاها



. در نمیب یماهش را م یچهره  شهیرود. از پشت ش

دهم. با لحن  یارام م یکنم و سالم یرا باز م

دهد یپاسخم را م شیشگیمه یدلربا : 

 ...سالم مادر _

کشد و جوابم را  یم رونیهم سر از کتابش ب فاطمه

دهد یم .  

را کرده  یب یاغوش ب یهوس گرما بیعج دلم

و حرف  شیزانو یاست. دلتنگ سرگذاشتن رو

را نوازش دهد و من از  میخواهم موها یزدنم. م

میبگو شیحسام و تهمت ها .  

 میبه ارزوها دنیمانع رس ،یحضور فاطمه و مان اما

و به گرفتن دستش دلخوش  نمینش یاست. کنارش م

کنم یم : 

نکرد؟ تتونیکه اذ یمان یب یب _   

با  یب یشود و با جواب ب یام م رهیخ یمان نگاه

گردد یبر م ونیزیراحت به سمت تلو الیخ :  



خودش یشده برا یینه مادر... پسرم اقا _ ... 

دانم از  یو م ردیگ یرنگ م یلب مان یرو لبخند

پرسد،  ینم یب یذوق کرده است. ب یب یب فیتعر

 یباز م حیپرسد و من خودم لب به توض یفاطمه نم

 :کنم

ستیمن مناسب ن یشرکتش برا _ ... 

دیگو یبا ارامش م یب یب :  

یکن یم دایپ گهیکار د هیانشاالله  _ ... 

خواهد و اگر فاطمه نبود از رازدل سخن  ینم لیدل

. رمیزبانم را بگ یتوانم جلو یاما باز هم نمگفتم.  یم

کنم یرا ارام م میصدا :  

 ...اون جا شرکت حسامه _

عالمت سؤال  هیپرد. صورتش شب یباال م شیابرو

اورم یتر م نیرا پائ میشود. صدا یم :  

کنم یم فیفرصت مناسب براتون تعر هیسر  _ .  



فاصله  یب یاز ب یشود، کم یفاطمه باعث م کالم

رمیبگ :  

ماینداشت یدرگوش یحرفها _ ... 

رود یبه فاطمه م یچشم غره ا یب یب :  

_ ستاین یکنجکاو گهیاسمش د ادمیز یکنجکاو ...  

به  یقند یب یشود. ب یفاطمه تا بناگوش باز م شین

کند یطرفش پرت م :  

... دخترم از گرما زیبرو دو تا شربت البالو بر _

 ...هالک شد

اندازد.  یبه خنده مفاطمه، مرا  یگرد شده  چشمان

زند یغر م رلبیبلند شدن، ز نیدر ح : 

مار داره یمهره  ستیمعلوم ن _ ...  

زند و خنده ام شدت  یبه من م یبا شوخ یارام لگد

ردیگ یم :  



 یرها... دخترم دخترم م ی... بعد برالشمیمن فام _

 ...کنه

کوبد و من  یم ینیس یها را رو وانیحرص ل با

 ستیشوخ شیحرفها یم همه دان یزنم. م یقهقهه م

ردیگ یبه دل نم یزیو چ . 

*** 

گذارم و با اب سر  یمسکن را در دهانم م قرص

 یمانده ام. حت داریدهم. تمام شب را ب یفرو م

هم بگذارم. تمام  یبار هم پلک رو کینتوانسته ام 

مقابل چشمانم  حسام یبرافروخته  یها چهره  هیثان

 .رژه رفته و خواب را بر من حرام کرده است

و  دهیچیحسام در گوشم پ یگذشته صدا قیدقا تمام

  .رعشه بر اندامم انداخته است

کرده  یسپر شیدهایتهد یاداوریرا با  میها هیثان تمام

  .و تب و لرز گرفته ام



و اب به  ستمیا یم ییظرفشو نکیمقابل س باز

شود یاز التهابم کم نمزنم اما  یصورتم م .  

همانند ترس  رم،یگ یاشفته ام را به چنگ م یموها

زند یکه به دلم چنگ م یو حشت .  

گذرد و من مصمم به نرفتنم.  یها از هشت م قهیدق

تحمل تمام  یعنیحکم مرگ...  یامضا یعنیرفتنم 

و ذاللت ها رهایتحق ... 

 غرورم قد علم کرده  و مغز و دلم را با خود نباریا

  .همراه نموده است

 نقدریا یب یو چرا ب دیا یدر به صدا در م زنگ

 یم شهیزود برگشته است؟ خودم را به پشت ش

چهارچوب در قلبم  انیقامت حسام م دنیرسانم و با د

کند یکامل م ستیا . 

 یخود م ی رهیو او را خ دیا یباال م رانمیح نگاه

دهم و چشمانش  ی. اب دهانم را پرصدا قورت منمیب

رود یشود م یکه جابه جا م میگلو بکیتا س :  



 ...هنوز فرصت هست تا به عمو زنگ بزنم _

در دهانم  یگریاما زبانم جور د زدیر یفرو م قلبم

گردد یم :  

یکن ینم یغلط نیتو همچ _ ...  

و  ردیگ یرنگ تعجب م یلحظه ا یبرا چشمانش

چسبد یرا م میموهابعد دستش  :  

بابات دادم  لیتو رو تحو یوقت ؟یزد یچه زر _

یگنده تر از دهنت حرف نزن ،یفهم یم ... 

دهم یگذارم و هولش م یاش م نهیس یرا رو دستم :  

کم کن... اختالف من و  میشرتو از خونه زندگ _

 ...خونواده ام به خودم مربوطه

دیگو یشود و با تمسخر م یاز من دور م یقدم چند :  

میدیفهم ویخونه و زندگ یمعن _ ... 

شود دندان به هم  ینگاهش، باعث م انیم غرور

گذراند یبفشارم. فرش را از نظر م :  



... هر چند معلوم هیسگدون نیتو ا یزندگ اقتتیل _

ک یکن یم یچه غلط نجایا ستین ... 

صورتش فرود  یتابم و دستم رو یرا بر نم حرفش

ام  نهیبارد. به تخت س ی. از چشمانش خون مدیا یم

افتم. اما با  یم نیزم یکوبد و من به رو یم

مانم یم رهیدر نگاهش خ یگستاخ :  

شرف داره به نجایتو ا یزندگ _ ... 

سقوط  نیزم یکه رو نمیب یرا م یکالمم مان انیم

را  شیجنگ امده و کجا دانیم نیبه ا یکند. او ک یم

تد و من اف یفرش م یبود. او رو ستادهیبه نظاره ا

کنم و به  یحسام و هرچه که هست را فراموش م

دوم یسمتش م :  

یشد ی... مامانم چیمان _ ...  

برم  یدندانش فرو م انیلرزد و من دست م یم بدنش

کنم ینگاه حسام پسرکم را ارام م غیت الیخ یو ب . 



کشد.  یخانه سرک م توجه به پسرکم، در یب حسام

است. پسرم مات و  دهیطعمه اش را بو کش ییگو

که  ستیمرد نیاو بلندقدتر دیماند. شا یمبهوتش م

نیهم بدخلق تر دیاست و شا دهید انشیاطراف نیب . 

کند و  یو چشم تنگ م دیا ینگاهش به سمتم م ریت

شود یمنجمد م میخون در رگ ها .  

پسرم  فینح کلیه ندیب یزند و نم یرا کنار م میمان

پسرم است که  یرود. دلم بند گامها یچقدر عقبتر م

 یکوبد و وقت یخورد. قلبم در جا م یتلو تلو م

ردیگ یارام م ند،یب یرا م ستادنشیصاف ا .  

خشک  شهیو من پشت ش دیا یبه سمت اتاق م حسام

کند و من از وحشت  یشده ام. در را با شتاب باز م

کنم یم ینگاهش قالب ته .  

 یم رهیکند و در چشمانم خ یم نمیباال و پائ گاهشن

ماند. صورتش کامال قرمز شده و شک ندارم تمام 

 یخون بدنش در ان جمع شده است. چشم از من م



کند. پوزخندش  یو اتاق کوچکم را برانداز م ردیگ

ردیگ یغرورم را هدف م مایمستق :  

اتاق که اندازه  نیا اهات؟یبود اون قصر رو نیا _

ش؟یساخت یکه به سخت یموشه؟ همون لونه   

 یخورد و غرورم را خدشه دار م یم بلیبه س رشیت

رود یدر هم فرو م میکند. اخم ها :  

؟یکه چ نجایا یاومد نیپائ یسرتو انداخت _   

گرفته و استاد است در به  شیکند. باز ینچ م نچ

برد نقشش شیپ :  

یادب باش یقرار نشد ب _ ...  

فرستد و  یام پشت گوشم مصورتم را ار یرو یمو

خشم نهفته در ارامشش هراس دارم نیمن از ا :  

؟یگرفت یفراموش _   

 یکند. سکوت ها یرا از صورتم دور م دستش

است.  ختهیشده اش، روانم را به هم ر یزیبرنامه ر

زند یم یچشمک :  



همه  ده،ینشون م دهیرنگ پر یچهره  نیهرچند ا _

ادتهی زیچ ... 

برد یوارش فرو مشل بیرا در ج دستش :  

بود؟ یقرارمون چ _   

دهد یمارکش را نشان م یلعنت ساعت :  

؟یایب یخواستیساعت گذشته... نم کی _   

و به  ردیگ یتاپم را م ی قهیکنم و ناگهان  یم سکوت

اه هم  یو حت دیا یشوم. نفسم بند م یم دهیکوب وارید

کشد. حسام  یم ریکمرم ت یتوانم بکشم. مهره  ینم

فشارد یرا  در مشت مام  قهی :  

؟یزنیبه من نارو م _   

من به تصور غلطم از ساده بودن حسام پوزخند  و

 ریو به خود تعب ندی. انقدر واضح که حسام ببزنمیم

 یم کیو صورتش را نزد دیسا یکند. دندان به هم م

 .اورد



 یکند. اما م یم تیصورتش به من هم سرا یگرما

هجوم انواع است و من از  نیدانم که فقط خشگ

  .ترسها گرم شده ام

کند و باز ان  یلبم جدا م یرا از رو چشمانش

دوزد و  یدلهره اور را به چشمانم م یها یاهیس

کند یزمزمه م : 

؟یچونیمنو بپ یتونینگفتم نم _   

کند.  یم قیارامش، وحشت را تزر یهم صدا باز

را گم کرده ام و فقط به  می. صداشیادهایاز فر شتریب

هنوز شوک زده ام. نه به ان  دیکنم و شا یماو نگاه 

 .رفتار ارامش و نه به طوفانش

شود. نفس  یم شتریشنود و حرصش ب ینم یجواب

 یدهد و بو یم رونیصورتم ب یگرمش را رو

ام را  قهیکند.  یو رو م ریمعده ام را ز گارشیس

کند یرها م :  

دادن من عواقب داره یگفتم باز _ ...  



رمیگ یکم مرا در مشت کوچ دستش :  

... از خونه یکن یدرازتر م متیپاتو از گل یدار _

رونیمن گمشو ب ... 

 یبرا ژنیچسبد و من اکس یم میبه گلو انگشتانش

شود و  یاورم... دهانم باز و بسته م یکم م میها هیر

بلعم  یدارد. هوا را م یمکث دستش را بر م یبا کم

زنم یو نفس نفس م .  

را از  شیروسک بازشود و ع یدور م یقدم چند

منظم کردن دم و  ریکند. من هنوز درگ یدور نگاه م

به تالشم پوزخند  بیبازدمم هستم و او دست به ج

زند یم . 

شود یبه چشمانم گوشه م نگاهش :  

بود  یبهت رو دادم، زبونت باز دراز شده؟ ک _

از دستم  یتونیم یواقعا فکر کرد داد؟یقسم م روزید

؟یفرار کن   



 ستادنمیو به راست ا دیا یباالتر م یلبش کم گوشه

کند ینگاه م :  

به اون مغز پوکت خطور نکرد، چرا حسام به  _

اعتماد کرد؟ یراحت   

خندد و خنده اش  یو ارام م ندیب یرا م میکنجکاو

صداست زینفرت انگ میبرا : 

 نی... تموم شرکت به دوربگمیخودم بهت م _

ارسال به لپ تاب من  میمستق رشیمجهزه... و تصاو

شهیم ..  

کشد یم رونیب نشیشلوار ج بیرا از ج دستش :  

کارمنداشو  شهیکه هم رمیسختگ ریمد هیو من  _

بدون  نمیرو بب فیموش کث هی ی.... و وقتکنهیچک م

ندازمیشک به دامش م ...  

خندد و  یکنم و او بلندتر م ینگاهش م جیهم گ باز

از حد  شیب شیگفت خنده ها یبه او م یکیکاش 

کند و  یرا باز م یع اور است. با حوصله کاغذتهو



 انیکند و کاش همانجا م یبا چند قدم فاصله را کم م

و  ردیگ ی. کاغذ را مقابل چشمانم مستادیا یاتاق م

 یو رو ردخو یخورد و چرخ م ینگاهم چرخ م

ماند یادرس مات م .  

ادرس را پر کرده ام؟ یمن با خط کج و معوجم ک و  

ضربان قلب من همچنان  یول رد،یگ یارام م پسرم

شود اما نگاه  ینظم است. پسرم چشمانش بسته م یب

را دنبال  شیشانیپ یعرق رو یمن قطره  شانیپر

کند یم . 

. زبانم رمیگ یعرق را م ینوک انگشت ان قطره  با

شود یاراده باز م یب :  

صرع داره دمیفهم مانمیدو ماه بعد از زا _ ...  

زنم یگردم و لب م یسمتش بر نم به :  

_  هیتونه باشه  یم یزیهر چ لشیدکترش گفت دل

نامناسب  ی هیکوچک به سر، تغذ یضربه 



مصرف مواد مخدر و مشروبات، عفونت  ،یباردار

گهید لیهزار دل ای... یدوران باردار ...  

پزشک، از  میها دهیشود که با شن یم یاداوری میبرا

 واریشدم. خود را به در و د وانهیهفته د کیتا 

کرد. طول  یپرستار مارمیاز پسر ب یب یو ب دمیکوب

است. همان  ماریتا باور کنم پسر ناخواسته ام، ب دیکش

صورتش، به او دل بستم و  دنیکه بعد از د یپسر

کردم داینفرت پ .  

 یشوم تا برا یدهم. ارام بلند م یم رونیب ینفس

گذرم.  ی. از کنار حسام ماورمیبالش بپسرکم 

چرخد.  یم میمان یرو رتیچشمانش همچنان با ح

  .خشکش زده، ماتش برده است

وزنش  نقدریدانم چرا ا یو نم دارمیرا بر م بالش

هم  دیشده، شا نیاتاق سنگ یهم فضا دیاست. شا ادیز

شود.  یجابه جا م یمن و مان نیاثر نگاه حسام که ب

من  یبه همان اندازه که براباورش سخت است؟ 

  سخت بود؟



 ریاس میخواهم از کنارش بگذرم که بازو یم

شود. دستش سرد است... سردتر از  یانگشتانش م

من یبازو :  

 ...رها _

 شی.  صدااوردیکند تا نامم را به زبان ب یم جان

را ندارد ششیپ قهیچند دق یصالبت و محکم گرید :  

؟یتو ازدواج کرد _   

دوم لباس خوش دوختش  یبه دکمه را  چشمانم

تابد یکنم. سکوتم را بر نم یسنجاق م :  

؟یدیچرا جواب نم _   

اندازم. همچنان مصرم به ان دکمه  یسر باال م تنها

افتد یم میبازو یبمانم. دستش از رو رهیخ : 

  ...پس اون _

نگاهش  یاهیو در س ندیا یچشمان نافرمانم باال م 

پر نفرت یو اندک خش دارد میشود. صدا یقفل م : 

پسر منه... فقط پسر من یمان _ ... 



 تیاست و گردنش اذ نیزم یپسرکم همچنان رو سر

 یو م رمیگ یم رتشیشود. چشم از نگاه پرح یم

 میرو یبار جلو نیبروم که ا میخواهم به سمت مان

شود یظاهر م :  

  ...رها _

رود یباال م میشوم. صدا یم یعصب :  

؟یکه چ یکن یمدام رها رها م ه؟یچ _   

شوم یروم و در صورتش براق م یجلو م یقدم :  

..  دلت خنک شد؟یدی... پسرمو دیدید مویزندگ _  

کنم یسر به در اشاره م با :  

 نیحاال دلت خوش باشه... من بدبخت تر از ا _

شمینم نی... داغون تر از اشمینم ... 

شود. با دستان بزرگش  یهمرنگ خون م چشمانش

زند ینگ مرا چ میشانه ها :  

؟یگیم یمعلوم هست چ چیه _   



خواهد؟ چرا  یشود. چه از جانم م یتار م چشمانم

 یحت ای اوش؟یگذارد؟ مثل همه؟ مثل س ینم میتنها

؟یمثل عل    

چرخاند یچشمانم م نیرا ب نگاهش :  

... بعد یدی... اول جواب اونو مدمیسؤال پرس هی _

فتیسراغ اراج میریم ... 

 یواریطرح کاغذ د ییحسام چشم از طال یصدا با

رمیگ یم  :  

_ اتاقتو نشون بدم میاگه مورد پسند واقع شد، بر ... 

 یمنش یبه خانم کمال جیپرد. اتاقم؟ گ یباال م میابرو

اندازد. بر  یباال م یکنم. شانه ا یمنصب ، نگاه م

گردد.  یم چشمانم به سمت حسام بر لم،یخالف م

تر.  نیگردنش... نه باالتر... نه پائ یحوال قایدق

و محکم است یجد شهیمثل هم شیصدا :  

که پر  یهات و رزومه ا ییمن با توجه به توانا _

رو برات در نظر گرفتم یا گهید یجا ،یکرد . 



شود. دستم  یام م رهیدارد و خ یبه جلو بر م یقدم 

نگاه منتظر حسام . فتمیکنم تا پس ن یبند م زیرا به م

 یچنگ م فمیبه ک نم،یب یرا که م یکمال یو کنجکاو

کند  یرا باز م یرود. در چرم یزنم و همراهش م

تا وارد شوم. در که پشت سرم  ستدیا یو کنار م

گردم. به در  یرمشود، ارام به سمتش ب یبسته م

کرده  پایاش چل نهیزده و دستانش را مقابل س هیتک

دیگو یم  است. مرموزتر از قبل :  

 حیکه ازت سراغ دارم ترج یبا توجه به گذشته ا _

یچشمام باش یجلو دمیم ...  

از  هیشود. تک یم دهیگذشته به وسط کش یهم پا باز

دیا یو جلو م ردیگ یم وارید :  

هستن... و مطمئنم  نهایمن جزء بهتر یکارمندا _

و تمرکز اونهاست شیحضور تو مخل اسا ... 

گزنده است و دلم را پژمرده  زهر دارد. شیها حرف

زند یرا ارام کنار م یعمود یکند. پرده  یم :  

ینیشیچشم من م ی... جلونجایتو ا _ ... 



 لیشود. در حا یها م شهیش یاتاق انسو خیم چشمانم

کند یاتاق ها را باز م نیب :  

یذارینم رونیپاتو از اتاق ب یتا اخر وقت کار _ ...  

به درون اتاق  گذارد و یرا پشت کمرم م دستش

دهد یهولم م :  

... تهیسا یکار تو وارد کردن اون پرونده ها تو _

دهیبهت اموزش م یسر فرصت خانم کمال ... 

دارد یبه عقب بر م یقدم :  

... یحواسم بهت هست... خدانکنه پاتو کج بذار _

به حالت اگه خبر نخ دادنت به کارمندام به  یوا

  ...گوشم برسه

کند یم کیرا بار چشمانش :  

کنم یخودم قبرتو م _ ... 
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 کیبدنم در  ی. دماردیگیتمام وجودم را فرا م خشم

 رقابلیغ میبرا شیها نیرود. توه یلحظه باال م

 شیتوانم مقابل اتهام ها ینم گریتحمل شده است. د

 چسبم. خودم را جلو یساکت بمانم. مچ دستش را م

. اختالف ستمیا یاش م نهیبه س نهیکشم و س یم

. تمام نفرتم رمیشود سرم را باال بگ یباعث م مانیقد

و به نگاه بهت زده اش  زمیر یرا در چشمانم م

شوم یم رهیخ :  

. من یبا من حرف بزن نطوریا یتو حق ندار _

رفتار رو تحمل کنم نیکه ا ستمین رتیاس . 

 یچوب در مچهار انیکنم و م یرا ازاد م مچش

خودم هم نااشناست یبرا میصدا انی. حرص مستمیا :  

مونم ینم نجایا شتریهم ب هیثان کیمن  _ .  

 یزبانم م یرو یزنم. جمله ا یدستم کنارش م با

 یم ادیدهد. قلبم بر سر زبانم فر ی.مغزم هشدار مدیا



 یخورد اما م یکشد. ترس مثل خوره وجودم را م

میگو : 

بکن یواخیم یتو هم هر غلط _  . 

 

چنگ زده ام و از  سمانیر نیبسته ام. به اول یخال

کرده ام.  اما مصرم که حق  یدرون قالب ته

رحمانه به مغزم  یندارد. افکار شوم ب ییزورگو

کنند، اما گفته ام و از  یاورد، سرزنشم م یهجوم م

 یبه سمت در م می. مستقیصراحت کالمم راض

  .روم

به  میبچسبد به بازو رهیاز انکه دستم به دستگ قبل

دهم و   یشود. تعادلم را از دست م یم دهیعقب کش

 نهیس یکنم. قفسه  یاش برخورد م نهیمحکم به س

 یشود. گوشه  یم نیاش از شدت خشم باال و پائ

جود و تمام  یرا م میخورده و لبها نیچشمانش چ

. ستیباناز حد عص شیان است که ب ینشانه  نهایا



. از ستین دهیچیروشن است. پمثل روز  میحسام برا

شناخته شده است میبرا یکودک .  

. اما ستمین یو من هم مستثن دیحسام ترس نیاز ا دیبا

 یکبر و غرور زنده شده ام را به مبارزه دعوت م

به چشمان به خون نشسته اش، نگاه  یکند. با گستاخ

کنم یم .  

 یصورتم خال یو نفسش را رو ندیب یرا م نگاهم

کند یم :  

جوجه کوچولو ینترس شد یادیز _ ...  

کند اما لمسش را  یم کیرا به صورتم نزد دستش

کنم یحس نم  :  

رو دوبار تکرار  زایچ یبعض دیچرا با دونمینم _

ستمیصبور ن نقدریا شهیکنم. من هم .  

کند یسر به زندان دست سازش اشاره م با :  

گمشو تو اتاق ومدهیسگم باال ن یتا اون رو _ ...  

کند یرکش درونم عرض اندام مس یرها : 



؟یبکن یخوایم یمثال چه غلط _  

شود  ی. شال باز مردیگ یشالم را در مشتش م ی لبه

دهد.  یقرار م شیو گردنم را در معرض نما

شود. نگاهش با مکث  یگردن کبودم م خیچشمانش م

و در  دیا یشود و ارام ارام باال م یاز گردنم جدا م

پر از حرف  شیها یاهیشود. س یچشمانم قفل م

 یم یقیسواد. نفس عم یاست و من در خواندن انها ب

 بیکند. دست به ج یم جادیا نمانیب یکشد.  فاصله ا

دهد.  یم زیبه م هیرود. تک یم زشیبه طرف م

دهد یمقابل هم قرارم یرا ضربدر شییپاها :  

سر کار  یمثل ادم بر دمیفرصت بهت م قهیدق کی _

دتیجد ...  

درونم برپاست.  ییام. غوغا ستادهیق ااتا انیم مردد

را  اطیدارم. عقل جوانب احت دیرفتن و ماندن ترد نیب

کن.  ینیاز موضعت عقب نش دیگو یسنجد و م یم

 ش،یدهایزند، به خاطر او و تهد یغرور بانگ م

کوبد یامان م ینکن. و قلبم، ب یسنگر را خال .  



مرگ است یهمچون ملود شیصدا : 

هیثان یشد س _ . 

به  هیکه تک یاندازم. حسام یبه حسام م ینگاه مین

 یرا با لذت تماشا م میزده و سردرگم استشیر زیم

 .کند

دیا یکش م لبش :  

هیده ثان _ ... 

شود. حسام تمام  یم روزیجنگ پ دانیدر م مغزم

سالحش خانواده ام  نیرا دارد و مهمتر یادوات جنگ

ندارم.   چینبرد ه نیشود و من در ا یمحسوب م

 یبرا یدهم. پشت چشم یهم فشار م یرا رو میالبه

توانستم با مشت بر  یکنم. اگر م یحسام نازک م

دمیکوب یسرش م .  

روم.  یکوبم و به طرف اتاق م یم نیزم یرو پا

به  دیکند. اما با یدار م حهیپوزخندش غرورم را جر

کنم شهیصبر پ یب یب یگفته  . 



گردم یاما بر نم ستمیا یاسمم م دنیشن با :  

یگرفت یعاقالنه ا میتصم _ . 

 دمیگذارم و به سلول جد یرا بدون پاسخ م کالمش

 یکشم و پشت ان م یم زیبه م یبرم. دست یپناه م

نمینش .  

درونم به جوشش افتاده، غرورم به عقلم غر  خون

 ،یشگیهم یبحث ها نیزند و من خسته از ا یم

کشد  ی. مغزم سوت مرمیگ یدستانم م انیم سرم را

 یبه در م یقرص مسکن داشتم. تقه ا کیو کاش 

با  یاورم. خانم کمال یسر باال م یخورد. به ارام

کند یاتاق را رصد م یکنجکاو :  

نصر دستور دادن بهتون اموزش بدم یاقا _ .  

اندازم. خودش را مشغول  یبه حسام م ینگاه مین

 یکنار یدهد. صندل یان منش زشیم یرو یکاغذها

کشم یجلو م یرا کم :  

دیبفرمائ _ . 



 وتریگذارد. کامپ یشکمش م یو دست رو ندینش یم

مانم و کالمش گوشم  یکنم. منتظر م یرا روشن م

کند یرا پر م :  

د؟یدار ینصر نسبت یبا اقا _   

دهم یجواب م لیم یب :  

از اشناهامون هستند یکی _ .  

 کینه پسر عمو... نه ... لیاشنا... نه فام فقط

... تنها اشنایکودک یهمباز  

دهم یهم فشار م یرا رو میپلکها :  

؟یخوایاز جونم م یچ _   

کشد یلب م یلب رو انیم از :  

ه؟یپدر اون پسر ک _   

از  م؟یکند؟ از خطاها یلرزد. سؤال از چه م یم تنم

کشم. دستش  یودم را عقب مدرد خانمان سوزم. خ

شود. سکوت مرگبارم، حرف ها  یاز شانه ام جدا م

 یب یادهایفر یخواهد تا صدا یم یدارد. فقط گوش



روم.  یبه طرف پسرم م میرا بشنود. مستق میصدا

 بهکنم. بالش را  یحضورش را پشت سرم حس م

دهم یهول م یسر مان ریز . 

دستش  گرید.  ردیگ یو چانه ام را م ندینش یم کنارم

کند  یسوزاند. مجبورم م ی. داغ است، مستیسرد ن

  :در چشمانش نگاه کنم

جوابتو؟ یدینفهم _   

دیگو یم محکم :  

اره دمینه... شا _ ...  

رود یلبش نامحسوس باال م گوشه :  

؟یشناس یپدرشو م _  

شود یپررنگ م شخندشین :  

معامله  یموندت با چ یاتاق و مخف نیا یدر ازا _

؟یکرد   

شود. از تصور کالمش  یکور م میابروها رهگ

گردد یم خیبدنم س یموها .  



زنم یدستش را پس م مچ :  

هم خوب اون اشغالو  یلیشناسم... خ یپدرشو م _

کثافت  هیدونم اونم  یشناسم... اونقدر که م یم

گهید یمردا یهمه  هیبود... شب ... 

کنم. دستم  یشوم و به طرف اشپزخانه تند م یم بلند

 یسوزد و دندان ها یدرد دارد... کف دستم م هنوز

 یاب م ریبرنده تر از قبل شده اند. دستم را ز یمان

دهم تا بغضم  یهم فشار م یرا رو می. لبهارمیگ

زند.  یم هیتک نکیمقابل حسام نشکند. کنار س

کند یم پایدستانش را چل :  

  خب؟ _

 یشود. م یاب مشت م ریپرد. دستم ز یچپم م پلک

  :غرم

یکن یم میعصب یدار _ ...  

شود به سمتش بر گردم یباعث م پوزخندش :  

؟یدار یحسام چرا دست از سرم بر نم _   



داد هیتک واریراستش را باال اورد و به د یپا :  

یایمطمئن بشم فردا م خوامیم _ ... 

شد؟  یحرص نگاهش کردم. از اذار من خسته نم با

دیکوب میشانیپ یبا انگشت اشاره رو :  

اگه  ی... حتیاز دستم فرار کن یتونینم هگید _

 تیکبر یقوط نیمجبور باشم صبح تا شب تو ا

  .بمونم

لبه  یزیبه ت یرا برداشت. نگاه نتیکاب یرو یچاقو

  :اش کرد

درکار  ی... اما فردا گذشتدمتیامروز رو بخش _

ستین ... 

گرداند یبر م شیرا سر جا چاقو :  

0فردا ساعت  _ ...  

شود یصورتم خم م یرو :  

ی... بدون بدقولریبدون تاخ _ ...  



کند یرا مرتب م راهنشیپ :  

امی... تنها نمگهید یدفعه  _ ... 

رود یم عقبتر :  

خونه هم از سرت دور  نیفکر فرار و رفتن از ا _

 ...کن

. او محکم دیا یم نیزم یرو شیکوبش پاها یصدا

بار  نکیرود و من... همانجا مقابل س یو استوار م

کنمش یم گرید . 
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دهد. کمرم  یبسته شدن در نشان از رفتنش م یصدا

 یکمرم، ان ضربه  یکشد، هنوز مهره ها یم ریت

  .هولناک را فراموش نکرده اند

 یکه م ییگذارم. همانجا یم میگلو یرا رو دستم

 رمیگ یفشرد تا نفسم را قطع کند. سرم را در دست م



از  شیدهم اما حرفها یرا فشار م میشانیو دوطرف پ

مرا هنوز  میلعنت یشود. پسر عمو یمغزم خارج نم

شناسد یبه ان القاب م .  

 دنیطاقت حبس کش گریشود. د یم زیچشمانم لبر اب

 یبارند. سرم را به سمت پسرکم م یندارند و م

. هنوز بدنش، نمیب یچرخانم و او را غرق خواب م

نکرده است رونیاز حمله را ب یناش یخستگ .  

 ست؟یپدر خواند. هست؟ ن ینامرد، پسرم را ب حسام

دهد. طرز نگاه  یپرسد و جوابش را نم یمغزم م

 میشود و شدت اشکها یمجسم م میبرا ،یحسام به مان

شود یم شتریب . 

 ی. تا به کدیا یفرود م میپا یمشت شده ام رو دست

ود؟ با وجود بر سرم ش یپتک میلعنت یگذشته  دیبا

بسته شده و  میبه نام حسام ، راه فرار به رو یمزاحم

  کجا را دارم تا بروم؟

 ینگاهم از پسرکم جدا م ،یب یهراسان ب یصدا با

رسد یم یب یگردد و به ب : 



 ...رها _ 

گوجه از دستش  کیو پالست ندیب یو روزم را م حال

 یاست که رنگ از رخ ب میافتد. وضعم انقدر وخ یم

رد؟بپ یب   

ناموزون خود را به  ییکند و با گامها یرا باز م در

 یصورتم م یرساند. چشمش را به رو یکنارم م

 یشود. لب م یم خکوبیگردنم م یچرخاند و رو

  :گزد

سرت اومده؟ ییچه بال _   

 یگذارد و چهره ام در هم م یم میبازو یرو دست

 ی. با ترس دست عقب ممیگو یم یفیشود و اخ خف

 یماند. ارام م یم رهیکبودم خ یبازوکشد و به 

میگو :  

 ...حسام اومده بود _

شود. نامش  یدرشت م زشیشنود و چشمان ر یم

اشناست که ساکت شود و منتظر ادامه  شیانقدر برا

 یب یبه سمت دست ب اریاخت ی. دستم بماندیکالمم  ی



از انجماد درونم کم  یدستش، اندک یرود. گرما یم

کند یم :  

نهیب یهنوزم منو هرزه م ...یب یب _ ... 

 یباز به جوشش م میخشک شده اشکها ی چشمه

  :افتد

راجع به من کرد...  ی... هر فکریمان دنیبا د _

شک کرد ممیبه خونه و زندگ یحت ... 

کشم یفشارد. خودم را جلو م یرا م دستم :  

مگه من هم خونش  ستم؟یمگه من دخترعموش ن _

اخه من اگه بدکاره کنه؟  یپس چرا قضاوتم م ستم؟ین

 یزندگ نطوریرو داشتم؟ ا یخونه و زندگ نیبودم... ا

کردم؟ یم   

اش مامن  نهیگذارد و س یرا پشت کمرم م دستش

نالم یشود. م یسرم م :  

تنها ترسم  یکرده...  دست رو دمی...  تهدیب یب _

یگذاشته... اگه به خونوادم بگه... من با مان ... 



را  مید و او موهاکن یم سیرا خ راهنشیپ اشکم

دهد ینوازش م :  

  به کجا پناه ببرم؟ از دستش کجا فرار کنم؟ _

زنم یم هق :  

خواد ازارم  یخواد زجرم بده... م یحسام فقط م _

دونه من هر  یبده... هدفش فقط دق دادن منه... نم

رمیم یروز م ... 

ستدیا ینوازش گرش م دست :  

مصلحت خداست... صبر  دیمادر جون... شا _

باش... ضعف نشون  یداشته باش... مقابلش قو

  ...نده... اما حرمت نگه دار

مقابل  رشیکنم و تصو یاش جدا م نهیرا از س سرم

  :چشمانم تار است

بسته... چشماش  رمی... کمر همت به تحقشهینم _

نهیب یم مویلعنت یکور شده و فقط گذشته  ... 



 یا مر میکند. اخمها یرا در هم م میاخم ها لبخندش،

. با انگشت ردیگ یو دوطرف صورتم را م ندیب

کند یسرکشم را پاک م یاشکها :  

کنهیبهش نشون بده که اشتباه م _ ... 

 یلبم م یبزنم. اما انگشتش رو یخواهم حرف یم

 یرا م ییکنم. اوست که حرف نها ی. سکوت مندینش

  :زند

چاره  زی... همه چستین رممکنیسخته... اما غ _

یکن دایراهشو پ دیگ... فقط باداره به جز مر ... 

کند. نگاهش،  یدلم را روشن م یدیام ی روزنه

کند و که گفته  ینوازشش، لمسش، کالمش معجزه م

است؟ امبرانیمعجزه مختص پ   

بلند  یاعلیگذارد و با ذکر  یم نیزم یرا رو دستش

شود یم :  

فردا... برو... و نشونش بده درموردت اشتباه  _

کنهیقضاوت م ... 



کالمش به من  نانیکند. اطم یرا صاف م کمرش

دهد یاعتماد به نفس م :  

 ...برو و نشونش بده..  دختر من پاکه _

رود یسمت در م به : 

پزم یپلو م یاونطرف... استانبول اینهار ب _ ... 

 کیاز  شتریدارم.  دلتنگ است و ب یرا بر م چنگال

امده؟یاست که ن ماه   

دهد یبا لذت هندوانه را قورت م فاطمه :  

_ ... دنیرو گسترش م یدیخدا بخواد دارن تول

شلوغه یلیسرشون خ . 

فقط به علت مشغله اش  امدنشیباور کنم ن دیمن با و

مادرش و  یبه ان تماس و حرفها یاست و ربط

  جادوگر خواندن من ندارد؟

 یزهر م یمزه و قرمز در دهانم  نیریش ی هندوانه

 یخال یدهم. برا یدهد و ان را با بغضم فرو م

میگو یم ضهینبودن عر :  



... پر رونق و برکت باشهیانشالله به سالمت _ ... 

 یو سخن را عوض م ندیب یرا م میشانیپر یب یب

شود یکند و هندوانه  به کامم زهرتر م :  

رفت؟ شیروز کارت خوب پ نیاول _   

 رمیرا فاکتور بگ شیها هیحسام و طعنه و کنا اگر

لبانم  یرو نیدروغ یباز هم خسته کننده بود. لبخند

میگو یتر م یو با لحن شاد دروغ ندینش یم :  

بود یعال _ ... 

فاطمه به  یفهمد ول یتمسخر کالمم را م یب یب

 میدهد و من حالم از دروغ ها یسر تکان م تیرضا

خورد یبه هم م ... 

 

(ثیروح خب نایپنهان)م مرز , [۷۱.۹۰.۷۱ ۷۸:۸۰] 

#179 

 زیزنم. چشمانم را ر یضدافتابم را به صورتم م کرم

کنم.  جلوه  ینگاه م میبه گونه ها قتریکنم و دق یم



چشمانم  ریگونه و ز یو کمرنگ رو زیر یلکه ها

 یشده است. با حرص در کرم را م شتریب یاندک

 یپوستم، ازارم م یرو یلکه ا دنیبندم. هنوز هم د

 یلکه ها گم م نا میمشغله ها انیم یاهدهد. هرچندگ

شوند. مثل  یباعث بروز وسواسم م یشوند و گاه

روزها که نگاه حسام همه جا همراهم است. دلم  نیا

بهانه  یو چروک نیچ نیکوچکتر دنیخواهد با د ینم

و گذشته ام را بر سرم بکوبد فتدیبه دستش ب یا .  

دو  یکیکشم.  یکوتاهم م یموها یالبال یدست

را به دست  یخودم و مان یشود موها یم یوزر

 شیته کوچه سپرده ام و از کوتاه شگریروشنک، ارا

برم یلذت م .  

 کهیکنم با وجود یرا درون شال پنهان م میموها تمام

سرکش باز از شال  یموها دهینکش هیدانم به ثان یم

کشند یسرک م رونیبه ب . 



تن اندازم. قبل از رف یشانه ام م یرا به رو فمیک

زنم و از اتاق  یم میمان یشانیپ یبه رو یبوسه ا

شوم یخارج م .  

 یاست و م شیو محبت ها یب یگرم حضور ب دلم،

مهربانتر است یمان یدانم از من مادر، برا . 

کنم. بعد از دو هفته حضور  یطرف در پا تند م به

 دهیمداوم در شرکت، اصول کار دستم امده است. فهم

به  ریارج شوم تا بدون تاخاز خانه خ یام چه ساعت

  .شرکت برسم

خالف تمام  م،یتمام ترس و واهمه ها برعکس

کوچه و بازار،  دنیحضور در جامعه، د اتم،یذهن

ام را باز  هیو جوان، روح ریزن ومرد و پ دنید

کرده است و از ان کسالت و رخوت گذشته خارج 

 .شده ام

 چند روزه ام نیو به عادت ا ستمیا یشرکت م مقابل

 یم یخال یسوم و ان پنجره  یبه طبقه  یاول نگاه



از ان خشم  یخبر گریاندازم. حسام ارام شده است. د

ستیو جوش و خروشش ن .  

 یقاب م کیبه  رهیمتفکر و خ ایاوقات او را  شتریب

 میواشکی یدنهایکوچک که در سرک کش ی. قابنمیب

را بغل  یام. همان قاب که حسام دختر موفرفر دهید

پروانه انداخته  یشانه  یو دستش را به روگرفته 

کند که  یانقدر خودش را غرق کار م ایاست؛ و 

اتاق او  یان سو ییدختر عمو کندیفراموش م یحت

دیپا یرا م .  

بحث  یحوصله  یمشغول است که حت یاندازه ا به

امده  شیارامش پ نیو جدال ندارد و من از ا

از بسته و قبل  ستمیا یخوشحالم. درون اسانسور م

شوند یوارد ان م گریشدن در ان دو مرد د .  

اسانسور  ی وارهیشوم و به د یدر خودم جمع م یکم

کنم و به  ینگاهشان را حس م یچسبم. کنجکاو یم

دوزم. با توقف  یچشم م یطرح کف اتاقک فلز



 یشوم و ناخواسته گفتگو یاسانسور از ان خارج م

شنوم یان ها را م :  

سیتر خوشگل تو اتاق رئدخ هیبودم  دهیشن _ ... 

اسانسور  یبسته  یپشت درها شیحرفها ی هیبق

ماند. حتما کارمندان شرکت حسام هستند  یحبس م

 الیخ یشده است. ب ختهیبرانگ شانیکه حس کنجکاو

را باز  گوشمیباز یکنم و موها یرا مرتب م میمانتو

فرستم یشال م ریبه ز . 

 یر را باز مو د رندیگ یشکل لبخند به خود م میلبها

نشان از ان دارد که هنوز  یکنم. حضور خانم کمال

کنند و گذشتن از  دایمناسب پ یمنش کینتوانسته اند 

ستین یکه حسام مشخص کرده، کار اسان ییلترهایف .  

چرخد و بدون شک متوجه  یم بردیک یرو دستش

حضورم را  میامدنم نشده است. با صاف کردن گلو

شود و من  یجدا م توریانکنم. چشمش از م یاعالم م

رمیگ یدر سالم دادن سبقت م :  

  ...سالم _



ستمیا یم زشیم کنار :  

؟یخوب _   

مدت  یدانم نشستن طوالن یدهد و م یم رونیب ینفس

کند یم تشیاذ :  

؟ی... تو خوبزمیممنون عز _   

کنم یبه اتاق حسام م یا اشاره :  

  تو اتاق هستند؟ _

دکن یم ادداشتی دیدر سررس یزیچ :  

ومدندینه... هنوز ن _ ... 

کنم، حسام و  یاتاق نگاه م یتعجب به در بسته  با

خندد یامدن؟  با ناز م رید :  

 دنشونیرس ریمشغولم... د نجایکه ا یتو مدت _

 ...انگشت شمار بوده

کشم یرا به درون دهانم م لبم :  

بهیعج _ ... 



شود روح از تنم  یاز پشت سرم باعث م شیصدا

رود رونیب :  

به؟؟؟یعج یچ _  

. گردمیگذارم و به سمتش بر م یقلبم م یرا رو دستم

خوش  یراهنیاست و پ زانیدستش او یکت تکش رو

اسپرتش  شهیهم یها پیرنگ و لعاب به تن دارد. ت

به نشانه  یسر لیاست. سه شیاز گذشته ها یادگاری

شنود.  یدهد و همانگونه جواب م یسالم تکان م ی

زنم یم یرو به حسام کجخند : 

و ممنون  دیداشت ریتاخ قهینصر... چنددق یاقا _

معطل نمونم نجایتا من ا دیزودتر خبر کن شمیم .  

نازک شده  یصورتم و ابرو یرو یلحظه ا نگاهش

 ینگاهش را عوض م ریماند.  مس یام مبهوت م

 :کند

 نجایراس ساعت ا کنهیم جابیشما ا ی فهیوظ _

دیباش ...  



دداریطرف اتاقش گام بر م به :   

که  یی... ساعت مالقات ها و پرونده هایکمال خانوم

اتاقم دیاریب گهیربع د هیکنم رو  یبررس دیبا ... 

زنم و به طرف  یم نیریش یبه رو یعجول لبخند

 یکند و وارد م یکنم. در را باز م یاتاق پا تند م

تا من اول داخل بروم.  ستدیا یکنار در م لیشود. سه

کنم یبا لبخند تشکر م . 

 نیشود. نفسش را سنگ یاتاق پشت سرم بسته م در

دهد یم رونیب :  

کنم... خانوم  دایپ یمنش هیهرچه زودتر  دیبا _

حالش نیبا ا یکمال ... 

دود یحرفش م انیم لیسه :  

بده روزنامه یاگه هی _ ... 

کشد یرا در هم م شیاخمها :  

خودت  لی... سهستین یچاره ا نکهیمثل ا _

باش رشیگیپ ... 
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. نگاهم را تا ستمیا یان ساختمان منفور م مقابل

برم. با وجود تمام  یسوم باال م یطبقه  یپنجره 

غلبه بر ترس و اضطرابم باز هم،  یبرا میتالشها

کشم، تنها  یکه م یقیزده است. نفس عم خیتمام بدنم 

همچنان قلبم  یولکند  یوضع تنفسم را بهتر م یاندک

 یدارم. کتان یبر م مکوبد. ارام قد یدهانم م انیم

دهند و  یرا نشان م میکمتر لرزش پاها م،یها

 یدهند. به سمت اسانسور م یرا کاهش م مییرسوا

دانم امروز حتما  یزنند و م یروم. پله ها چشمک م

غش خواهم کرد.  جانیراه پله ها از شدت ه انیم

 یاسانسور را م یو دکمه  مریگ یچشم از پله ها م

 ...زنم و لعنت به حسام خودخواه

زند. هر چه  یبه من پوزخند م نهیدرون ا دختر

چشمانش را  ریز یتالش کرده نتوانسته گودافتادگ



که درون چشمانش  یاهیان خط س یکند. حت دیناپد

که  شیبردن تورم پلکها نیدر ازب یریهم تاث دهیکش

ته اش است، نداشته. شب گذش یخواب یتنها ب لشیدل

خورد یاش به هم م دهیحالم از رنگ پر .  

. نمیرا نب رشیتصو گریبندم تا د یرا م چشمانم

 میگلو خیکشم. هنوز دستش را ب یم میبه گلو یدست

را  یلعنت یلب ان زورگو ریکنم. ز یاحساس م

فرستم یلعنت م .  

جرئت نکرده ام  یام. حت ستادهیهنوز در اسانسور ا 

ته شدن در را لمس کنم. تمام اعتماد به بس یدکمه 

اول راه تمام شده و من مانده ام  نیهم مینفس ساختگ

به نام حسام یو موجود ... 

خود را  یاز انکه دستم به دکمه برسد، فرد قبل

روم و  یعقب م یکند. قدم یدرون اسانسور پرت م

لمس  یدستش را برا لیدوزم. سه یچشم م لیبه سه

برد یم شیدکمه پ :  

 ...سالم رها خانوم _



به  میدام که شک دارم صدا یارام جوابش را م انقدر

  :گوشش برسد

 ...سالم _

 مینیتند عطرش، ب یکشم. بو یرا عقب تر م خودم

اما من از  ست؛یعاد یلیسوزاند. نگاهش خ یرا م

اتاقک تنگ واهمه دارم. تمام بدنم  نیحضور او در ا

اش را در مردانه  کلیه یرچشمیگرم شده است و ز

 یشود. کنار م ینظر گرفته ام. در اسانسور باز م

ستدیا :  

دیبفرمائ _ ... 

روم و نفس اسوده ام را  یکنم. ببرون م ینم تعلل

فرستم. انقدر حرکتم شتابزده است که  یم رونیب

 یلبانش نقش م یرو یخندد و لبخند یچشمانش م

به جلو  میگردانم، و مستق یبندد. صورتم را بر م

کنم. جنگ اغاز  یکنم. دستم را مشت م ینگاه م

 اهرماما ظ رانمیاز درون و کهیبا وجود یشده. حت

جذاب است گرانیهمچنان در نظر د .  



... دو ... سه... کیشمارم...  یرا م میقدمها

 ...چهار... پنج

 دوارمیکسب ارامش است. ام یبرا یخوب روش

امروز با او روبه رو نشوم هر چند که محال به نظر 

که نسبت به حسام دارم، جزء  یرسد. از شناخت یم

که به  یو سخت کوش یهاست. حسام جد رممکنیغ

به جز دهیرس شیتمام خواسته ها ...  

شرکت مقابلم ظاهر  یدخل ینما رسم،یهفت که م به

... یان مردک عوض یشود و پس ان چهره  یم

گوش  یخانم کمال حاتیخم شده و به توض زیم یرو

دهد یم .  

چند  یزلزله ا کبارهی. به ستدیا یدر قلبم م مقابل

 یرو یلرزاند. عرق سرد یوجودم را م یشتریر

گرداند و نگاهم  ی. سرش را بر مندینش یم میشانیپ

خورد.  یدر هم گره م شیکند. ابروها یرا شکار م

کشد یو قامت بلندش را به رخ م ستدیا یصاف م :  

ریبه خ دنیسالم خانوم نصر... رس _ ... 



دهد. خط قرمز  یم ماتومیز صدا زدنم، اولتطر با

 میفهماند در شرکت برا یکند. به من م یمشخص م

مردک مزخرف نباشد.  او فقط  ایحسام، پسرعمو و 

نصر. با چشمانش به ساعت  یاست و اقا سیرئ

 یرا به رخ م دنمیرس رید قهیکند و دو دق یاشاره م

  :کشد

ر؟یو تاخ یروز اول کار _  

سرش خراب  یتا شرکت را رو رمیگ یرا گاز م لپم

 یدهم. م یلبانم نقش م یرو یتصنع ینکنم. لبخند

را از  فمیشود. ک یکورتر م شیو گره ابروها ندیب

صورتم را کنار  یرو یکنم. مو یشانه ام جدا م

زنمیم :  

هستند؟ میان تا نقدریها ا سیرئ یهمه  _   

به  قشیشف قیشود. رف یمشت م شیکنار پا دستش

رسد یم ادشیفر :  

... و رانهیمد نیاز منضبط تر یکینصر  یاقا _

کارمنداش حساسه یوقت شناس یرو یلیخ ... 



و به  رمیگ یحسام م یبرافروخته  یاز چهره  چشم

روم یم یسمت دختر کمال :  

زمیسالم عز _ ... 

با  یرسد. خانم کمال یحسام به گوشم م نیسنگ نفس

شود یزحمت بلند م :  

منتظرت بودم زرویسالم رهاجون... د _ ... 

کنم. هنوز کنار  یچشم به حسام نگاه م یگوشه  از

هم جابه جا  متریلیم کی یاست. حت ستادهیا زیم

 .نشده

. دیگو یو ارام با او سخن م ستادهیکنارش ا لیسه

شک تمام حواسش  یدهد و ب یحسام سر تکان م

باز هم  یام. خانم کمال ستادهیا فیماست. بالتکل شیپ

 یمقابلش مشغول است. ب بردیه و با کنشست زیپشت م

گذارم و به اطراف  یم زیم یرا رو فمیحوصله ک

... بدون مندکار کیبه عنوان  نباریکنم. ا ینگاه م

ترس ندارم.  یبرا یگرید لیدل دیشا ایواهمه... 

 ستادهیطلبکار مقابلم ا یترس با نگاه نیبزرگتر



سوخته  یقهوه ا یچرم ینگاه درها نیاست.در اول

 یکند و بعد از ان طرح کرم طالئ یرم را جلب منظ

ابرنگ از  ینقاش یها. چند تابلو یواریکاغذ د

از  ری... از حسام به غکی. ساده اما شیعیمناظر طب

بود دیبع نیا . 

 میکند و تنها ینکته را گوشزد م نیاخر یکمال خانم

و زندان  وتریکامپ کیمانم و  یگذارد. من م یم

رود،  ی. به محض انکه اتاق در سکوت فرو مدمیجد

 یحسام رنگ م یها و تهمت ها هیطعنه ها و کنا

خورند.  یم چیشوند و در سرم پ ی. زنده مرندیگ

همچنان  امابگذارند  میدهم تا تنها یسرم را تکان م

  .ذهنم را مغشوش کرده اند

گذارم و  یموس م یا روفرار از انها، دستم ر یبرا

از  یکیکنم.  یشرکت را باز م یاختصاص یبرنامه 

کشم و انگشتانم  یم شیرا پ زیم یرو یپرونده ها

کنند. تمام خشمم را در سر  یم پیشروع به تا

 بوردیک یدکمه ها یکنم و بر رو یانگشتانم جمع م

شوند یم یخال .  



کنم به  یم یکنم و سع یحرص کلمه ها را وارد م با

جمله ها  کیبه  کیفکر نکنم.  شهیش یمرد انسو

انصاف را  یان مرد ب نیبندد و نگاه سنگ ینقش م

شود.  ینگاهش خم م ریاما کمرم ز رمیگ یم دهیناد

 یکنم و بار نگاهش از رو یم رهیاطالعات را ذخ

شود یبرداشته م میشانه ها .  

شوند و من محبوس در ان اتاق  یم یها سپر ساعت

رود،  ینهار م یمشغولم. حسام برا کیتنگ و تار

زند و من همچنان به ان  یم میصدا یخانم کمال

قانع  ،ییاشتها یب یام. او را با بهانه  دهیچسب یصندل

 یچسبم. همانجا م یم زیو م یکنم و به ان صندل یم

اضافه نشود.  میهاجرم فیبه رد یدیمانم تا اتهام جد

ونده ام که رخ نداده اما در حسام در پر ییجرم ها

  .ثبت کرده است

. رمیگ یم توریمان یخسته ام را از صفحه  یچشمها

 یدهم.  پلک م یم هیتک یصندل یسرم را به پشت

گردد یکاسته م میاز سوزش چشمها یبندم و اندک . 



 یها چهیگذارم و ماه یگردنم م یرا رو دستم

شده است.  نیدهم. سرم سنگ یدردناکش را ماساژ م

 یکه خانوم کمال یانبوه اطالعات ذهنم پر شده است از

برده ام.   ادیدارم و از  ادیکه به  یداده است. اطالعات

ستیخال یخال ییسرم در حال انفجار است و گو . 

 نیحس شده اند اما ا یام، انگشتان دستم ب خسته

ارزد یاحساس م یبه فکر کردن به حسام ب یخستگ .  

 دنیچرخ تیکنم. نگاهم قصد و ن یرا باز م چشمانم

. چشمم را به یان مرد وحش دنیو د دنیدارد. چرخ

دهم.  یبه ان نم ینافرمان یدوزم و اجازه  یم وارید

و چشمانم حق  زارندیعقل و دلم هر دو از حسام ب

از فرمانشان را ندارد یسرکش .  

 انگرمیکنم و چشمان عص یرا در هم قفل م میدستها

 یگردد. نگاهش را شکار م یبه سمت حسام بر م

نگاهش را  ریکند و کامال اشکار مس ینم. هول مک

 یو شماره م داردیرا برم یکند. گوش یعوض م

 نی. نگاهم بدیا یبه صدا در م زمیم ی. تلفن روردیگ



تلفن  هتلفن و حسام در رفت و امد است. با چشم ب

کند یاشاره م . 

 دنیشن رد؟یخواهد مرا به باد تهمت بگ یباز هم م 

اجبار است؟ شیصدا  

لرزان  یرود، با دست یکه در هم فرو م شیها اخم

 یدر گوشم م شیعصب ی. صدادارمیرا برم یگوش

چدیپ :  

چشمهات؟ ایگوشهات مشکل داره  _   

دهد یپاسخ نم ی اجازه :  

یبر یتونیتموم شده... م یساعت کار _ ... 

شنود و با حرص  یم د،یا یم رونیاسوده ب نفسم

کوبد یم یشاس یرا رو یگوش .  

 یاندازم، شالم را مرتب م یشانه ام م یا رور فمیک 

 یرا م رهیروم. دستگ یکنم و ارام به سمت در م

تلخ عطرش  یفشارم و به محض ورود به اتاقش، بو



. هنوز قدم از قدم برنداشته ام که چدیپ یدر مشامم م

دیگو یم :  

یادب و نزاکت هم که خوشبختانه ندار _ ... 

نثارش  یا فحشکوبم ت یرا به سقف دهانم م زبانم

 یکنم. جوابم را با دستور ینکنم. به اکراه سالم م

دهد یم گرید :  

امضا کن ایکردم. ب میقراردادت رو تنظ _ ... 

عطرش  یکنم. بو یکج م زشیرا به سمت م راهم

به  یصندل نیکترینزد یشود. رو یم تریقو

 یکنار یصندل یرا رو فمی. کنمینش یم استشیزریم

 یبه سمتم هول م زیم یا روگذارم.  قرارداد ر یم

 یانتها یب یقبول فرمانها یعنیقرارداد  یدهد. امضا

لرزم یبلندش به خود م یحسام. با صدا :  

؟یهست یپس منتظر چ _   



 یبرم . دستش رو یم شیپ دیرا با ترد دستم

 ی. ارام لب مدیا ی. چشمانم باال مندینش یانگشتانم م

  :زند

بهت اعتماد  خوامیاما م سکهیکارم ر کهیبا وجود _

  .کنم

رود. قرارداد  یپرد. دستش عقب م یباال م میابرو

و  یخوانم. منطق یدارم. بند به بندش را م یرا برم

 یلیخ دیعادالنه است. حقوقش منصفانه است و شا

از حد انتظارم. اما بند اخرش... بند اخرش  شتریب

خواهم  یتوانم و نم یاندازد. نم یشک به دلم م

 ی. مگر مرود یدر هم فرو م میاخم هاشود.  یعمل

  شود؟

کوبم یم زیم یرا به رو قرارداد :  

کنمیامضا نم نویمن ا _ .  

کند یرا شوک زده م میکالمش تک تک سلولها  :  



اتاق  نیاز ا یتونیقرارداد نم نیا یبدون امضا _

یخارج بش .  

 یگذارم و به سمتش خم م یم زیم یرا رو دستم

  :شوم

کن تا امضا کنمبند اخرو حذف  _ .  

اورد یم کیرا نزد صورتش :  

یکن ی...فقط امضا میتو حق شرط گذاشتن ندار _ . 

. پلکم زدیر یبه هم م میعصب یتارها شیگستاخ از

کند یم کیو چشم بار ندیب یپرد. م یم :  

سوزونه؟ نکنه  یتو رو م نقدریبند اخر ا یچ _

 ...واقعا

 یت مکند. راس یتمامش، فکم را قفل م مهین حرف

اندازم و با تمسخر  یم زیم یشوم و خودکار را رو

میگو یم :  

کارمندا به  یخصوص یتا حاال زندگ یاز ک _

شهیمربوط م سشونیرئ . 



 یشود. دستم را م یاز شدت خشم قرمز م صورتش

گذارد یانگشتانم م انیو به زور خودکار را م ردیگ :  

 یمجبورت م گهیراه د هیامضا کن... وگرنه از  _

  .کنم

کند اما باز  یرا سست م میمحکمش، سد دفاع لحن

کنم یهم مقاومت م :  

که  یچرا بابد قبول کنم که تو هر وقت و هر زمان _

؟یسرک بکش میخصوص میتو حر یتونیم یبخوا   

کند یقانع کننده بودن، خردم م نیدر ع پاسخش، : 

یچون مجبور _ ... 

دانم  یو م دیگو یرا م قتیشود. حق یتار م چشمانم

تلخ است. نگاه  قتیحق نیکه مجبورم و چقدر باور ا

کنم. با خودکار  یدلخورم را از صورت حسام جدا م

اندازم و تمام یبرگه نقش م یبه رو ... 

 یبلند از اتاق خارج م ییو با گامها ستمیا یم صاف

 .شوم



 یم یا لهیشوم و به م یاتوبوس شلوغ م سوار

بود.  یمهربان بود. حام میها یچسبم. حسام کودک

را داشت میهوا شهیهم .  

و نفرت است. زبانش  نهیحسام پر از ک نیا اما

 گریهمچون زهر، تلخ و گزنده است. چشمانش د

تر  اهیاست. س اهیو س کیمحبت و عشق ندارد. تار

  .از گذشته

 شهیو سرم را به ش نمینش یم یشدن صندل یخال با

 ی ندهیکشم و به ا یم قیعم یدهم. نفس یم هیتک

شمیاند ینامعلومم م . 

 دنیکنم و با شن یطرف اتاقک خودم راه کج م به

شوم یمجبور به توقف م لیسه یصدا :  

 ...رها خانوم _

رفشبه ط گردمیم بر :  

 ...بله _

دیگو یبه حسام م رو :  



جذب  یاز کمک رها خانوم برا میتونیفکر کنم م _

میخوب استفاده کن یروین هی ... 

کنم.  ینازک م یحسام و پوزخندش پشت چشم یبرا

زند یگره م زیم یرا رو شیحسام دستها :  

ازش کمک  ی... اکشهیواقع م دیمف یدونیاگر م _

ریبگ ... 

کند یم دیتاک :  

 یخانوم کمال یبرا تیوضع نیفقط زودتر... ا _

 ...خطرناکه

 نیریش یبرا شیرفتار حسام و حجم نگران نیا میبرا

بودنش اطالع  ریپذ تیاز مسئول یوقت ستین بیعج

 .دارم

رمیگ یاز حسام م چشم :  

از دستم  ی... هر کمکشنهادتونیممنون به خاطر پ _

کنم ینم غهیمضا ادیبرب ... 

روم یدهم و به اتاقم م یان مهر دو تک یبرا یسر . 



با هر  ییکنم. گو یتازه م یدر اتاقش نفس پشت

را  میرود. لبها یبه هدر م میو قوا یتمام انرژ دار،ید

. فتمین هیبه گر میچارگیفشارم تا از ب یبه هم م

 یاعتزند. س یم شخندین میبه رو یمنش یخال یصندل

رفتنش را به اطالع حسام رسانده بود. همان  ش،یپ

رفتند و من  همهتمام شد و  یزمان که وقت ادار

 .ماندم و حسام

 یها شیبا وجود تمام تشو م،یوجود تمام خستگ با

که در چشمانم جمع  ییبا وجود اشکها یحت م،یذهن

. انقدر با صالبت دارمیرا محکم بر م میشده، گامها

حسام بلرزد. درست است که در  یپا ریز نیکه زم

خورم، درست است که  یجنگ تن به تن شکست م

 ی همن است اما من دست پرورد هیعل طیتمام شرا

و  ندیگذارم خم شدن کمرم را بب یهستم. نم یب یب

ناظرم است نیمطمئنم در دورب .  

 یدستم م یبه رو یدست ره،یبا لمس دستگ همزمان

 یبه راه م بندانخیدستش، در بدنم  ی. داغندینش

 انیزند. قلبم م یاندازد. برق حلقه اش، چشمم را م



در  یزند. مغزم پ ینم گریکند. د یم ستیام ا نهیس

و رو  ریتنش، دلم را ز یدهد. گرما یهشدار م یپ

کند یم .  

شنوم یگوشم م کینفسش را نزد یگرما :  

رو بگو لتیشماره تماس خونه و موبا _ . 

دهم یهم فشار م یرا رو چشمانم .  

سوزاند یدهد، گردنم را م یم رونیکه ب ینفس :  

... در هر یطی... هر شرایهر ساعت یتو _

یجواب تلفنمو بد دیبا یکه هست یتیموقع ... 

شود. تنها سرم  یمانع حرکتم م انمانیاندک م فاصله

 یگردانم. زبان تلخم، گزنده م یرا به سمتش بر م

  :شود

 یبه پر و پا یدار نقدریپروانه خانومت خبرداره ا _

؟یچیپ یمن م   



به عقب  یگذارم و اندک یشانه اش م یرا رو دستم

 یمختصر به سمتش بر م یدهم و تکان یهولش م

کنم یگردم. نگاه به چشمان خون گرفته اش م :  

 یو چهارساعته دور و بر من م ستیخبر داره ب _

؟یپلک   

زنم یاخر را م ریاز بندش ت ییرها دیام به :  

تو... عشق  یهست؟ رها؟ دختر عمو ادشیمنو  _

  ...اولت

 یشود. ارامتر و با کم یتر م رهیچشمانش ت یاهیس

زنمیناز لب م :  

دختر خرابم؟ که از قضا  هیهنوز تو ذهنش من  _

باشم؟ کشینزد شهیهم خوادیپسرعموم، دلش م   

زنم یبه صورت بهت زده اش م یچشمک :  

ده؟یبهش دست م یاگه بفهمه چه حال _   



مبهوتش رنگ عوض  یچهره  ه،یاز ثان یکسر رد

 ی. لبخندردیگ یکند. نگاهش رنگ تمسخر م یم

ندینش یم شیلبها یمضحک رو :  

کوچولو یمنو بترسون یتونینم فتیاراج نیبا ا _ ...  

خورد، اما همچنان با اعتماد به  یبه سنگ م رمیت

 یم کیکنم. صورتش را که نزد ینفس نگاهش م

کوبد. صورتش را در فاصله  یاورد، قلبم محکم م

داردیاندک نگه م یا :  

شده یمیها قد وهیش نیا _ ...  

عرضه ام خود را به  یب فیکشد و ک یرا م فمیک بند

را پس  فمیکنم تا ک یسپارد. تالش م یدست او م

کند و با دست  یدست مرا مهار م کیاما با  رمیبگ

اش  نهیکند. مشتم را به س یرا باز م فمیک پیز گرید

کوبم یم :  

 لیبه وسا ی... حق نداریخودخواه عوض _

یدست بزن میشخص ... 



ردیگ یشماره اش را م م،یتوجه به تقالها یب :  

یدیانجام نم خوامیکه م ویکه مثل ادم، کار یوقت _ ... 

خورد یزنگ م شیگوش :  

خودم ادبت کنم ی وهیبه ش شمیمجبور م _ .  

کوبد یام م نهیرا به س میگوش :  

جواب بمونه یتماسم ب هیفقط خدانکنه  _ ... 

اندازد یراستش را باال م یابرو :  

یجواب بد رید یحت ای _ ...  

 یصورتم را درون شال م یپخش شده رو یموها

  :فرستد

امیپشت خونتون م کتیبا تموم اقوام دور و نزد _ ...  

زند یم یشخندین :  

 ...روز خوش دختر عمو جان _

. تمام دیگو یم یجانش را با لحن خاص دخترعمو

باز و  میلرزد. لبها یم تیبدنم از حرص و عصبان



 ینم دایدرخور شانش پ یکلمه ا چیشود و ه یبسته م

دوزم و  یم کشیکنم. تنها چشمانم را در نگاه تار

میگو یکلمه کلمه م :  

 ...ازت... متنفرم _

. در را نمیب یو در هم رفتن صورتش را م میگو یم

 شیم و او همچنان سرجارو یم رونیکنم و ب یباز م

  .مانده است

 یروم و بر او لعنت م یم نیپله ها را پائ راه

شوم و به حسام بد و  یفرستم. از مقابل نگهبان رد م

و  رمیگ یم شیرو را در پ ادهی. پمیگو یم راهیب

رمیگ یخودم را به باد مالمت م .  

خط و نشان  شیکنم و در ذهن برا یرا مشت م دستم

 میعرضگ یگزم و به ب یرا م میکشم. لب ها یم

زنم یپوزخند م .  

کشم و از زبان الال شده ام هم  یلبم م یرا رو زبانم

کنم یم هیگال .  



کنم و به خودم قول  یرا پاک م میشانیپ یرو عرق

اتوبوس  ستگاهی. در استمیدهم مقابلش محکم با یم

و  شمیاند یو ترسناکش م اهیو به چشمان س ستمیا یم

لرزم یخود م ناخوداگاه به .  

 یدوزم و حرکاتش را مرور م یچشم م ابانیخ به

. تنها خشن شده میکنم. حسام است. همان حسام کودک

ترسناک یشده است و اندک یاست. تنها عصب . 

 یوجه شباهت چیکنم و ه یرجوع م میگذشته ها به

ابمی یحسام و حسام نم نیب . 

زود خودش را نشان داده است.  یلیامسال خ تابستان

 بهشتیارد یدرخشد، هوا یکه پرقدرت م یدیخورش

گرم و طاقت فرسا  رماه،یت انیم یرا مثل روزها

 .کرده است

کنم  یصورتم را با پر شالم پاک م ینشسته رو عرق

شوم. نگاهم به  یم ادهیو با رخوت از اتوبوس پ

ماند.  یم رهیخ شیدهاو رفت و ام ابانیخ یانسو

 یتنها م ؟یفروش یو سبز یکمال یاقا یمغازه 



 میا نهیک یرا گرفتار پسرعمو چارهیخواستند من ب

  کنند؟

 دنیبا د میها یدهم. دلتنگ یم رونیرا اه مانند ب نفسم

توانستم از  یحسام، زخم باز کرده اند. کاش حداقل م

. در دل رمیاوضاع خانواده ام بگ یحسام درباره 

زنم و چقدر هم او پاسخگوست.  یم یپوزخند

بندد. حال انها  یلبانم هم نقش م یپوزخند به رو

 شانیابرو یخوب است. چرا بد باشد؟ دختر ب

تا  ستین یکس گری... کم و گور شده است و دستین

حالشان  دیانها را زبانزد خاص و عام کند و چرا با

 یسرد م یاندک گرید یخوب نباشد؟  داغ دلم با اه

  .شود

همچون  میکنم. برا یرا درک نم شیو رفتارها حسام

کنم  یاست. خشمش را درک م یحل نشدن ییمعما

 ...اما

 یبه گوشم م اطیاز پشت در ح یمان یخنده  یصدا

زند. حسام و  یلبانم شکوفه م یرسد و گل خنده رو



... شیها ی... خانواده و دلتنگشیها یتمام بدخلق

گذارم.  یشت خانه جا مرا پ میها یسردرد و خستگ

پسرکم. ناخواسته  یتار مو کی یانها فدا یهمه 

 عمراست اما  اوشیس یادگاری ز،یاست اما عز

 اطیکنم و ح یمادرش به او بسته است. در را باز م

دهد یاب و جارو شده، چشمم را نوازش م .  

 یم طنتیچرخانم و پسرکم را در حال ش یم چشم

 دیرا پوشانده و باچشمش  یرو شیمشک ی. موهانمیب

بندم و  یببرم. در را پشت سرم م شگاهیاو را به ارا

کند.  یاندک نگاه ها را جذب من م یصدا نیهم

 ردیگ یشکل م میلبها یو از ته دل رو یواقع یلبخند

کند یرسوخ م زین میو تا عمق صدا :  

 ...سالم _

دهد اما یم یرا فاطمه به گرم پاسخم   

 یدارد و به طرفم م یبر م نشیدست از ماش پسرکم

کنم. چه  یو بلندش م رمیگ یدود. او را در اغوشم م

 یچه کس ست؟ین نیمن دلنش یگفته است زندگ یکس



ندارم؟ درد  یو خوش یشاد میگفته است من در زندگ

. ابدی یم امیپسرم الت دنیو بوس دنییکمرم هم با بو

زند یم چبرد و پ یسرش را در گردنم فرو م :  

اد؟ینم گهیقاهه دمامان اون ا _  

از  روزیفشارم. پسرم د یبه خودم م شتریرا ب او

 یم میابرو انیم ی. اخم کمرنگدیترس یلیحسام خ

به فاطمه گفته باشد؟ یزی. اگر از امدن حسام چندینش   

دهم یرا نوازش م سرش :  

ادینم گهینه مامان... دعواش کردم، د _ ... 

میگو یتر م ارام :  

؟ینگفت یزیبه خاله فاطمه که چ _   

دهند.  یقلقلکم م شیاندازد و موها یرا باال م سرش

کنم و خدا را شکر  یدستم را به دورش محکم تر م

است دهیکه به گوش فاطمه نرس .  

بساط منقل و عطر  وانیا یروم. رو یم جلوتر

کند یلبخندم را گشادتر م نیدارچ یخوش چا :  



نجایبه به چه خبره ا _ ... 

زند و قهوه  یرا کنار م چشمانش یرو یمو فاطمه

برادِر مرِد نامهربان شده اش  ادیمرا به  شیها یا

اندازد یم :  

رها جون... لباساتو عوض کن تا  یخسته نباش _

زمیبر یچا هیمن  .  

نمینش یم وانیا لب :  

ترمت تموم  انیراحت ترم. م ینطوریممنون ا _

  شده؟

زدیر یم کیرا در استکان کمربار یچا :  

 ...اوهوم _

گذارد یرا مقابلم م یچا :  

ادیدر ب تیبخور تا خستگ _ . 

اندازم یشانه ام م یرا رو شالم :  

کجاست؟ یب یب _   



زند یبرق م چشمانش :  

کنهیتو اتاقه... داره با تلفن صحبت م _ ... 

 یدر نگاهش م طنتیکنم. ش ینگاهش م مشکوک

پرد یباال م می. ابروندینش . 

 یبا بو م و عطرش رمیگ یرا در دست م استکان

نوشم. فاطمه سکوتم  یرا م میاز چا یکشم. جرعه ا

دهد یو خودش ادامه م ندیب یرا م : 

زنگ زده یداداش عل _ ... 

کنم تا  یانگشتانم را به دور استکان محکمتر م حلقه

ام  بهی. برادش زنگ زده... برادر غرفتدیاز دستم ن

خورم یزنگ زده... در دل به او غبطه م ...  

 یسوزاند اما نه به اندازه  یمم را مکا یچا یداغ

وفا شده است.  یبه دل گرفته ام. ب یکه  از عل یداغ

اشنا کرد و  شیناشناس شده است. من را با محبت ها

به پشت سرش نگاه نکرد گریرفت و د . 



 ینعلبک یکنم و استکان را رو یرا چفت هم م میلبها

 یکنم چون پاسخ یگذارم. سکوت م یم شیگل مرغ

 ینگاهش را حس م ینیبه فاطمه بدهم. سنگندارم 

چرخانم. سکوت  یم یکنم و استکان را در نعلبک

شکند یم یب یما را ب انیم :  

دیسالم مادر... خسته نباش _ ...  

است،  یب یکه دست ب یظرف انینشسته م هندوانه

 یزند. اب دهانم را پر صدا قورت م یچشمک م

  :دهم

دیسالم ... زنده باش _ ...  

گذارد و خودش به  یا وسط من و فاطمه مر ظرف

زند یم هیتک یپشت :  

سالم رسوند یعل _ .  

ندیدوزم تا غم چشمانم را نب یم ریرا به ز نگاهم :  

دیرسوند یسالم م _ .  



 یم میگذارد و جلو یاز هندوانه در بشقاب م یبرش

  :گذارد

نجاستیبچم دلش تنگ ا _ ... 

زنم. پچ  یم هیتک میاز همه جا به صندل فارغ

 ینامفهوم به گوشم م لیحسام و سه نیب ییزدنها

مزاحم،  یاز همان صدا یخالص یرسد. برا

 یم یکنم و اهنگ یوصل م ستمیرا به س میهندزفر

 یحرکت م بردیک یگذارم. همراه با اهنگ دستانم رو

کنم یم کند. همراه با اهنگ اطالعات را وارد .  

اتاق را دوست دارم. به  نیتصورم، ا برخالف

را مییخصوص تنها ...  

 فمیدست ظر یمردانه ا یشود. پنجه ا یگرم م دستم

رود. تمام ترسها در  یرا احاطه کرده است. نفسم م

 یکنند. نگاه پرهراسم را باال م یم شهیوجودم ر

مردانه هراس دارم...  یاورم.  من هنوز از دستها

ر کم شده باشد اما باز هم در نظرم ان دست اگ یحت

 .ها وحشتناک هستند



گذرم و  یم مشیحج یو بازوها یساعد عضالن از

رسم. ترس را  یحسام م یشده  کیبه چشمان بار

شوند  یو چشمانش تنگ تر م ندیب یدر نگاهم م

 یکاوند. در جستجو یرا م میعمق مردمک ها

 یمجبورم م قیدانم. اما همان نگاه عم یرا نم ستیچ

سنجاق کنم زیو به م رمیکند چشمم را از بگ .   

چهره  یارام گرفته است. حت ی، فقط اندک یاندک قلبم

منظم شدن  یتواند، جلو یپرخشم حسام هم نم ی

خورد. دستم به  یتکان م شی. لبهاردینفسم را بگ

کشد.  یم رونیرود و ان را ب یم یسمت هندزفر

از به چشمانم بر کند و ب ینگاهش با دستم حرکت م

گردد یم :  

 ...رها _

رها  یزند... سوا یصدا م یرا جور خاص نامم

خودش صدا  هیدارد... شب ی... لحن خاصیگفتن عل

گذشته را دارد یلطافت ها یزند و اندک یم . 



دستش را از دستانم  یکند و گرما یمکث م یاندک

کند یمحروم م :  

که  بود طونیشناختم اونقدر ش یکه من م ییرها _

شدیجا بند نم هیهم  قهیدق کی ... 

از  یمحو یگم شده ام خاطره ها یهم درگذشته  من

صورتم  یان دخترک چموش داشتم. نگاهش را رو

چرخاند یم :  

 ...اما _

کند و  یم ادیز زیکند. فاصله اش را با م یم سکوت

 یکم شی. صداستدیا یمنفور م یپشت همان پنجره 

 :خش دارد

. نمیب یروح و خسته کننده م یدختر ب هیاما...  _

و  نهیشیجا م کیحرکت،  یکه ساعت ها ب یدختر

دهیرو انجام م یکار تکرار کی . 

افتد یفاصله م میلبها نیب :  

مرد... کشتنش شیاون دختر بچه، چندسال پ _ ...  



دهند یلرزش م میبه صدا میدردها :  

دندیهمه به روش اسلحه کش ش،یچندسال پ _ ... 

 دی. رنگ شک و تردگرددیبر م یبه ارام حسام

سوزد ینگاهش را دوست ندارم. چشمانم م .:  

 یبا ب یکیبا نگاهش...  یکیبا حرفش...  یکی _

رهی... دست به دست هم دادند تا بمشیتوجه .   

فشارد و بدتر ان  یرا م میخفه کننده گلو یبغض

 یمحو م عیکه سر یترحم چشمان حسام است. ترحم

دهد.  یم یمیقد ی نهیک را به همان شیشود و جا

 میدردها دنیکوبد. شن یدستانش را محکم به هم م

دارد قیتشو :  

بود ییبایز یتراژد یقصه  _ ...  

میلبها یشود رو یم یپوزخند میغمها :  

بودند انمیاطراف یاش همه  سندهینو _ .  

 یشود. کامال مسلط به من لب م یسمتم خم م به

  :زند



که پدر  ید؟ همونبو یک شیو قهرمان افسانه ا _

 بچته؟

. دیا یفرود م زیم یشود و رو یمشت م دستم

 یم یخودم باق یبرا میدردها گریدردش هم مانند د

کنم یماند. با خشم کلماتم را به سمتش پرتاب م :  

نداره. تموم  یاون داستان قهرمان افسانه ا _

داستان نامرد بودند. به جز یمردها ... 

ود و صورتش ش یاش کبودتر از قبل م چهره

تر کینزد :  

  به جز؟ _

به  ینگاه میبرنگ برنده است. ن یبرا شیکنجکاو

 م،یاتمام وقت کار دنیاندازم و با د یساعت م

 یصندل یرانم. از رو یچرخدارم را عقب م یصندل

شود یشوم. مقابل راهم سد م یبلند م :  

ادیخوشم نم مهینصف ن یاز مکالمه ها _ ... 



 یگردد. مان یاعت برمنگاهم به سمت س دوباره

تاب صورت  یمنتظر برگشتنم است. دل من هم ب

ندهم، حسام  انیمکالمه پا نیهمچون ماهش. اگر به ا

داردم یمعطل نگه م امتیق امیتا ق . 

ندینش یلبم م یرو یقیکمرنگ اما حق لبخند :  

 ینفر نفس م هیدختر داستان... فقط به خاطر  _

هکن یم ینفر زندگ کیکشه... به عشق  ...  

 فمیرود. ک یدر هم فرو م شتریهر لحظه ب صورتش

دارم یبر م زیم یرا از رو :  

 ...اون دختر _

 یدر چشمانش لب م رهیخ م،یبا مکث طوالن همزمان

  :زنم

 ...فقط به خاطر پسرش زنده است _

بندد. لبخندم  یدر چشمانش نقش م نیو تحس رتیح

شود یپررنگ تر م :  

هداغونم... اما حالم خوب _ ... 



کنم یسر به ساعت اشاره م با :  

س؟یرئ یاجازه هست اقا _   

 کی هیشب دیکند. شا یام، لبش را کج م دهیکش سیرئ

 ...لبخند

 یمشامم را پر کرده است. نم لیحسام و سه عطر

همه ادا و اصول  نیچرا ا یمنش کیدانم استخدام 

شده است.  ییاتاق بازجو هیاق جلسه، شبدارد؟ ات

دوطرفم نشسته اند و مصاحبه  لیحسام و سه

ما یشوندگان روبه رو ...  

 یصندل یپشت ،بهیتکرار یاز سؤال و جوابها خسته

 میو دخترک خوش نقش و نگار روبه رو زنمیم هیتک

گذرانم یرا از نظر م .  

زدم، استخدام در شرکت  یکه حدس م همانطور

کنکور هم سخت تر و طاقت فرساتر استحسام، از  .  

توجه به  یچرخانم و ب یرا در دست م خودکارم

دختر  یو حسام ، ناخن ها لیسه یتکرار یسؤالها



 ینشان م فشیظر یکنم. طرح ها یم یرا بررس

صرف انها کرده است؛ اما به   یادیدهد،  وقت ز

ارزد یجلوه دادنشان م بایز .  

راستش جمع  یانه را به سمت ش شیقهوه ا یموها

را صدچندان کرده است شیبائیکرده و جمال و ز .  

 یرو یلبخند کمرنگ ل،یبه سه شیگوشه کردنها چشم

به  یادیز یدختر شباهت ها نیاورد. ا یم میلبها

 ینگاهش، لوند طنتیگذشته دارد. ش یرها

من است هیشب بیحرکاتش، طرز اراستنش، عج .  

کنم.  ینگاهش م قتریزنم و دق یچانه ام م ریز دست

. ذکاوت و هوشش نمیب یرا م شیبار تفاوت ها نیا

است. او به اندازه من حماقت ندارد.   شیباعث ستا

 یکار است و اندک یایدهد که جو ینگاهش نشان م

یرپوستیز طنتیش . 

 یتوجه است و بر عکس رها یبه حسام ب نسبت

 یمغرور و مرموز خوشش نم یاز پسرها ،یعوض



زند و صد البته  یم 15به  کینزد. سن و سالش دیا

کند یعاقلتر از رها رفتار م .  

 

 نانی.من اطمزدیخ یحرف اخر حسام از جا بر م با

" . لبخند به لب میکن یدارم باز گفته است" خبرتون م

کند و مطمئنا مؤدب تر از رهاست یتشکر م .  

او به  دوارمیکنم و ام ینگاهم تا در بدرقه اش م با

را  نشینفس سنگ لینشود.   سه سرنوشت رها دچار

دهد یم رونیب :  

بود شیخدا رو شکر اخر _ . 

کنم. حسام  یسرد شده ام را مزه مزه م ی قهوه

دارد و با  یمطالعه اش را از چشمانش بر م نکیع

دهد یخسته اش را ماساژ م یسر انگشت، چشمها .  

ردیگ یضرب م زیم یبا انگشت رو لیسه :  

بود یعال هیبه نظر من که دختر اخر _ ... 



هم متوجه ان  لیشود. مس سه یپررنگ تر م لبخندم

شد دارانهینگاه خر . 

زند یدستانش را در هم گره م حسام :  

 نویتو خونه راهت نده... هم اسمنی یخوایاگه م _

 ...استخدام کن

دیگو یبا خنده م لیسه :  

منو با اون خواهر فوالدزرهت در ننداز... از  _

گذشتم دفراشیتجد ریخ ... 

 لیخودکار به سمت سه کیدارد و  یبر م زیخ حسام

 ریخندد و من هنوز درگ یم لی. سهکندیپرتاب م

بار  نیاول مانده ام. مغزم چند یهمان جمله 

کند و کم کم  یکند. بارها تکرارش م یم شیحالج

به پا  یکند. در دلم جشن یم نیریحالوتش کامم را ش

باور کنم؟ دیشود. با یم   

گردانم یم لیم را به سمت سهپرسؤال نگاه :  

اسمنیتو و  _ ... 



و خود  ابمی ینسبتشان نم فیتوص یبرا یا کلمه

کند یکمکم م لیسه :  

سقف هی ریز میرفت شهیم یشش ماه  _ ... 

شود. خوشحالم.  یارام م یبه خنده ا لیتبد لبخندم

 یدر کنار هم ، دلم را چراغان لیو سه اسمنیتصور 

 ل؟یبا سه ب،ینج یادیز مهربان و اسمنیکند.  یم

تصور  ست؟ین ییایجنتلمن و خوش اخالق؟ رو لیسه

شود؟ به  یم ل؟یدر لباس عروس در کنار سه اسمنی

گذاشته  کارمرا سر  دیگردم. شا یسمت حسام بر م

وقت دروغ  چیخواهم. حسام ه یاو را م دیاند. تائ

دیگو ینم :  

 اره حسام؟ _

شود. از  یم کج یحسام از لحن کودکانه ام کم یلبها

 ینفسم را پر م شتریشود و عطرش ب یبلند م شیجا

  .کند

 ...بله _



محال است و بعد از سالها  میبرا میکردن لبها جمع

و لذت بخش  نیریتواند ش یخبر خوب چقدر م کی

 .باشد

نشستن  کجایاز  ایرود و گو یدر اتاق راه م حسام

چشم و  نیب یخسته شده است. نگاهش  را لحظه ا

شود و  یچرخد. نگاهش سخت م یخندانم م یلبها

 ریشود و ت یم لیفکش به هم فشرده. مخاطبش سه

من بینگاهش نص :  

بود؟ یچ ینظرت راجع به خانوم کرم لیسه _   

دنبال فرد مدنظر  زیم یپخش شده رو یبرگه ها نیب

 یم لیاو، قبل از سه یاداوریگردم و با  یحسام م

میگو :  

 یطیداره... با شرا کمیکوچ یبچه  هیمتاهله...  _

 یهفته تو یکه داره، سخته بخواد تموم روزها

داشته باشه تیشرکت فعال . 

پرسد یم حسام :  



؟یزن یمطمئن حرف م نقدریاز کجا ا _   

اندازم یباال م یا شانه :  

پسربچه دارم... مادر بودن سخته...  هیمن خودم  _

داره یداره... دلواپس یداره... خستگ یداریشب ب ... 

 یشود. تمسخر نگاهش را ب یاش سخت تر م هرهچ

کشم یم شیپ یگذارم. برگه ا یپاسخ م : 

مناسبتره... هم مجرده...  یبه نظر من خانوم اسد _

روابط  هی. هم نسبت به بقهیعال التشیهم تحص

تره داره یقو یعموم ..  

گذراند یهم برگه را از نظر م لیسه :  

ادیما جور در م طیمنم موافقم... با شرا _ ... 

 ی. دستردیگ ینگاهش را از من م ریبا تاخ حسام

کشد یصورتش م یرو :  

 ...فردا بهش زنگ بزن _

دیگو یم یبه شوخ لیسه :  



است هیهرچند من هنوز نظرم رو دختر اخر _ ... 

 یباز هم م لیکشد و سه یچهره در هم م حسام

شود.  یمن قطع م یگوش یخندد. خنده اش با ملود

دهم یرا پاسخ م میگوش کنم و یم یعذرخواه :  

 ...جانم _

زند یبه دلم چنگ م ،یب ینگران ب یصدا :  

مادر؟ ییرها کجا _   

زنم یلب م شیاز تشو پر :  

 ...هنوز شرکتم _

دیا یم رونیاسوده ب نفسش :  

 ؟یدلم هزار راه رفت... چرا تا االن شرکت موند _

تاده؟اف یاتفاق   

 یرا م لیمچ سه اریاخت یرا گم کرده ام . ب زمان

دندان  ریرا ز نمیخوانم. لب پائ یو ساعت را م رمیگ

کشم یم :  



رفت خبرتون کنم ادمیسرم شلوغ شد...  دیببخش _ ... 

من را به  لیپر خشم حسام به دست من و سه نگاه

کنم یرا ازاد م لیاورد و دست سه یخود م : 

فتمیاالن راه م _ ... 

" شنوم.  یم مهیمراقب خودت باش" او را نصفه ن

 یچرخدار به عقب پرت م یشوم و صندل یبلند م

  :شود

_ شده ... با اجازتون من برم رمیمن د ... 

زند یکتش را به تن م حسام :  

رسونمت یصبر کن... خودم م _ ...  

کنم یم مخالفت :  

 ...نه_

پرد یحرفم م انیم :  

 ...حرف نباشه _



 ی. حسام کنارم قرار مستمیا یاسانسور م درون

 یشود و اتاقک پر م ی.در اسانسور بسته مردیگ

  ...شود از حضور حسام

بلندم در مقابل قامت همچون سرو او کوتاه به  قد

کنم و  ینگاه م شیبه اخم ها نهیرسد. در ا ینظر م

نار حسام،  ترس و هراس رسم در ک یباور م نیبه ا

 یزیندارم. با لمس حسام احساس نفرت انگ یناامن

بوده.  میدوران کودک یچون حام دیکنم. شا ینم دایپ

باشد که در اغوشش رشد کردم و قد  لشانیدل دیشا

دمیکش .  

از غرور و دستوراتش به ستوه امده ام،  کهیوجود با

م ام؛ اما باز ه دهیشرنجیها هیاز کنا کهیبا وجود

کنم یرا در کنارش حس م تیامن . 

لبانش  یشدن گره اخمش و پوزخند رو قتریعم با

 نی. حسام در عرمیگ یرا پس م میتمام ادعاها

کند یترسناک نبودن، ترس را به من القا م . 



را کج  میلبها نگ،یپارک یکیشود و تار یباز م در

خانواده ام  لیکند. اگر به سرش بزند و مرا تحو یم

 یجا به جا م نگیحسام و پارک نیم بدهد؟  نگاه

  :شود

یازیتونستم برم. ن یحسام خودم م _ ... 

و من به دنبالش  ردیگ یرا م میمانتو نیحرف است یب

شوم یم دهیکش :  

موقع روز تنها  نیبذارم ا یانتظار که ندار _

خونه یبرگرد ... 

را در  نگیکوتاه کفشم، سکوت پارک یپاشنه  یصدا

شکند یهم م :  

هنوز هوا روشنه اما _ ... 

 نگیدر پارک شیزند و صدا یرا م نشیماش موتیر

چدیپ یم :  

 کیاون سر شهر، تار یبا اتوبوس، بر یتا بخوا _

 ..شده



بر ان که  ستیخورم. کالمش گواه یکالمش جا م از

را در نظر گرفته است. در را باز  میرفت و امدها

میگو یم انینما یکند. با خشم یم :  

_ ؟یکن یم بیتو منو تعق   

دهد و و  یهول م نیحوصله مرا به داخل ماش یب

ندینش یخودش پشت فرمان م :  

تام به من  یاون قرارداد اجازه  یخودت با امضا _

یداد ... 

دهم؛ زبانم از هر  یهم فشار م یرا رو میلبها

بار  ریشود و لعنت بر من که ز یکوتاه م یپاسخ

  .حرف حسام رفتم

 یم حیشود. ترج یم خارج نگیسرعت از پارک با

پاسخ  دنیبا حرفم و شن نکهیدهم سکوت کنم تا ا

 .دندان شکن او، خودم را ازار دهم



شده  رهیخ ابانیهم غرق در افکارش، به خ حسام

کنم  یازاد م یکند. شالم را کم یم یاست و رانندگ

کاسته شود یاندک میتا از عطش و گرما .  

ازه ها رهگذران و مغ نیبه رو به روست و ب نگاهم

فکرم  یگل فروش یمغازه  دنیخورد. با د یچرخ م

توجه به  یکند. ب یپرواز م اسمنیدوباره به سمت 

گردم یبه سمت حسام بر م م،یدلخور :  

خوشحال شدم یلیخ اسمنیحسام به خاطر  _ .  

اندازد و باز مقصد چشمانش  یبه من م ینگاه مین

و زنم  یشود. دستانم را در هم گره م یرو به رو م

 نیبابت ا میتواند از شاد یحسام هم نم یبدخلق یحت

  :بکاهد

خوشبخت کنه اسمنوی تونهی... مهیمرد خوب لیسه _ ... 

ردیگ یسبقت م یدیپرا از : 

نداشتم خواهرمو به دستش  نانیاطم لیاگه به سه _

سپردم ینم . 



سوزاند و  یرا که روزهاست وجودم را م یسؤال

اورم یرا ندارم، به زبان م انشیجرئت ب : 

  حالشون خوبه؟ _

پرسم و او هم  یم ینام بردن از فرد خاص بدون

فهمد: ِ یمنظورم را م  

دنشون؟ید یریچرا نم یاگه نگرانشون هست _   

 یرا در مشت م میزند. مانتو یدر دلم چنبره م غم

رمیگ :  

تونمینم _ ... 

کند یپوزخندش، اشک را مهمان چشمانم م یصدا :  

؟یدیاره که بهش چسبد یچ یچرا؟ اون زندگ _   

شده ام چارهیچکد و من باز ب یم میمانتو یرو اشکم :  

 ی. هواکشهیشبانه روز دلم براشون پر م _

تونم یاغوششون رو کردم... اما نم . 

درداور یو پرسش ندینش یدنده م یدستش رو  : 



؟یکه االن دلتنگشون بش یچرا رفت _  

گرداندم یرا به سمتش بر م چشمانم :  

کنم دایبراش پ یجواب تونمیکه خودمم نم هیسؤال _ ... 

زنم یرا پس م میدست اشکها با :  

 یمحکم و قو یلیخودم خ یبرا لمیاون زمان دال _

 ...بود... اما االن

دهم یم رونیب ینفس :  

که هنوز پا برجاست، وجود  لشیدل نیاما بزرگتر _

هیمان ... 

شود یفرمان محکمتر م یرو دستش :  

؟بمونه یچرا گذاشت _  

افتد یمادرانه ام به خروش م م،یتمام غصه ها انیم :  

... و از بودنش اصال هیزنده موندنم مان لیتنها دل _

ستمین یناراض ... 



گردد و تعجب در ان چشم ها  یبه سمتم بر م نگاهش

  :حس غالب است

 ...پس قول و قرارت رو هواست _

رمیگ یرا با دستمال م مینیاندازم. ب یباال م سر :  

اماده شدن... سخته  ی... براخوامیصت مفر _

کنم یرو معرف یو مان ستمیبخوام، جلوشون با ... 

 دیشا ییاشنا یزبان باز کرده اند و برا میها عقده

زندیر یم رونیب یب یاشناتر از ب :  

دمشونیاز دور د شیچندوقت پ _ ...  

شود  یاش م جهیگردد و نت یبه سمتم بر م کبارهی به

شود ین از کنارمان رد مکه بوق کشا ینیماش : 

؟ زن عمو؟  ژنیمامان بابا حالشون خوبه؟ عمو ب _

ن؟یرام   

 انیاشک نشسته م یکند و وقت ینگاهم م قتریعم

دیا یدلش به رحم م ند،یب ینگاهم را م :  



ستنیظاهراخوبن... اما خوب ن _ ... 

شکسته شدن سد  یبرا ستیجمله کاف کی نیهم

تا نفهمم  ستمیاحمق نام.  دهیاشکانم. منظورش را فهم

پشت ان جمله پنهان شده است یچه مقصود ... 

ندینش یم میپا یرو دستش :  

 ی.  گفتم تا بدونیراه بنداز هینگفتم که گر نویا _

 ...بعد رفتنت عمو و زن عمو داغون شدن

: _ منممیگو یم دهیخورند و بر یتکان م میلبها ... 

نرمش  یبلند و محکم و اندک یصدا انیم میصدا اما

شود یگم م :  

... گفته دخترم با کایامر یعمو به همه گفته رفت _

 یزندگ یادامه  یهمون پسر ازدواج کرده و برا

از ابرو و  یجور هیرفته... حق داشت  کایامر

خودش و دخترش دفاع کنه تیثیح ... 

زند یم یپوزخند :  



که  رفتنیپذ جیکردن... به تدر همه به مرور باور _

رها با دوست پسرش ازدواج کرده و رفته خارج... 

... همه دیمحرم بوده باش دیگفتند که شا ایبعض یحت

 ...باور کردند به جز من

را  شینمناکم فشرده شدن فکها یمژه ها یالبال از

نمیب یم :  

... دمید یباورم نشد چون حال خرابشون رو م _

زن عمو رو  یواشکی یها هیرقبول نکردم چون گ

 ن،یرام یچون پا به پا رفتمی...اون دروغ رو نپذدمید

 یها و پزشک قانون مارستانیها و ب یبه تموم کالنتر

دمیسرک کش . 

شود یم دهیفرمان کوب یرو مشتش :  

ها و فرودگاه سر  نالی... به ترممیهمه جا رو گشت _

... اما تومیزد ... 

زند یم ادیفر :  



 یعقل یته داشت ... فقط به خاطر بسک کیعمو  _

شد  یبستر مارستانیب یتو... زن عمو چند روز تو

همه  شیپ نیفقط به خاطر هوا و هوس تو... رام

تو یشرمنده شد فقط به خاطر ترس مسخره  ... 

 یخواهم بشنوم. دلم م ی. نمرمیگ یرا م میگوشها

بزنم من هم هرروز مردم اما هق هق  ادیخواهد فر

دهد ینم امانم هیگر . 

خواهد مرا ازار دهد.  ی. فقط مدیگو یم دروغ

. ندینش یدستم م یشود. دستش رو یمتوقف م نیماش

دیگو یم متیبا مال :  

 ری... تا دیایرو گفتم تا زودتر به خودت ب نایا _

یریزودتر بگ متوینشده، تصم . 

کند یرا باز م کمربندش :  

رمیبرم برات اب بگ نیبش _  ... 

عکس  یچرخد و رو یکنجکاوش در اتاق م نگاه

دیگو یم یب یکند. ب یقفل م میابراه :  



 ...سن و سالش کمتر از شما بود که رفت جبهه _

شود  یعکس برداشته م یحسام با مکث از رو نگاه

شود یدوخته م یب یو به ب :  

عمر شما بشه ی... بقاشونهیخاک ا یهر چ _ ... 

دهد یم رونیب ینفس یب یب :  

. نمیب یشما هم مثل اوالد من... هروقت رها رو م _

برم... اگه پسرم زنده بود... بچه هاش  یحض م

 ...همسن شماها بودن

دهم. چشمانم را  یم هیتک یصندل یرا به پشت سرم

گونه  یبه رو میمژه ها انیاز م میبندم و اشک ها یم

 یم میپا یکنم و رو یلغزند. دستم را مشت م یام م

. زارمیو من از ضعفم ب چدیپ یم میکوبم. درد در پا

 یو از زباِن زبان نفهمم ب شتریب میها هیاز گر

تینها ... 



زد و حرف زد. از  یحرف م دیکه نبا یهمان زبان 

 ینشان م فیمرا ضع شهیمتنفرم که هم میچشمها

ددهن .  

کنم یو چشم باز نم دیا یباز شدن در م یصدا .  

را به هم  میکنم و پلکها یشدنش را حس م کینزد

است اما محکم میهنوز مال شیفشارم. صدا یم :  

گرفتم برات وهیرها ابم _ ... 

 یدارم. دست گرمش رو یرا بسته نگه م میپلکها

فشار  یو با کم ندینش یم سمیزده و خ خی یگونه 

چرخاند یسمت خود م صورتم را به :  

 ...منو نگاه کن _

خسته. انقدر  دیو شا ستینرمش ندارد. عصب گرید

شوم به دستورش گوش  یکه مجبور م دیگو یم یجد

. نمیب یم اهیدهم. چشمانم تار است و فقط دو چشم س

قهوه  یتر از چشم ها رهی... تری... مانند قاهیس اهیس

شنا هستندو اما ا اوشیچشمان س یرگیبه ت ،یعل یا . 



. هلو است و او ردیگ یم میرا جلو وهیابم یقوط

خورم؟ یها فقط هلو م وهیابم انیداند من م یهنوز م   

 یشود و باز به چشمانش م یجدا م یاز قوط نگاهم

 یتمام حال خوب و بدم را خراب م شخندشیرسم. ن

  :کند

که به خاطر جلب  یستینترس اونقدر تحفه ن _

القتو بخرمموردع ی وهیتوجهت ابم .  

اندازد و به سمت فرمان  یم میپا یرا رو وهیابم

گرددیبرم :  

برداشتم که از قضا،با  یکیعجله  یفقط از رو _

جور شد قتیسل .  

 یحواله اش م ی. چشم غره ارمیگ یخشم، اتش م از

ندیکنم و شک دارم بب .  

مکم تا باز خودم را  یکشم و م یرا به داخل م میلبها

مار  شیانصاف زبانش از ن یبمضحکه اش نکنم. 

  .گزنده تر و کشنده تر است



تضاد  شیفشارم. سرد یم میدستها انیرا م وهیابم

بدنم دارد یبا گرما یاریبس . 

با  یگاریزند و به محض حرکت، س یاستارت م 

 یلبش م یکند و گوشه  یروشن م نیفندک ماش

دهد و دود را  یم هیگذارد. دستش را به پنجره تک

فرستد یم رونیب .  

بحث  یدهم به جا یم حی.  ترجرمیگ یاز او م نگاه

نگاه کنم. با دندان پوست  ابانیو جدال با او به خ

 یو زمان شکوه م نیکنم و به زم یرا جدا م میلبها

 یاست. لحظه ا شیکنم. اخالق حسام مانند گذشته ها

. هنوز مثل گذشته یدشمن خون یمهربان و لحظه ا

دکش یم ارگیس یخاص ژیها با پرست .  

افتم. با عجله  یبه تالطم م م،یرسیسر کوچه که م به

میگو یم :  

رمیم ادهیراهو پ ی هیممنون بق _ .  

و من ناله  چدیپ یتوجه به کالمم درون کوچه م یب

زنمیم :  



 ...حسام _

پدال گاز.  یرو  شیپا شتریفشردن ب شود،یم پاسخم

 فیاست و فقط خدا حر دهیبه حداعال رس شیلجباز

شود یم او .  

شالم  نند؟یو اگر مرا کنار حسام بب ستیدر دلم ن دل

برم و  یام فرو م قهیکشم. سرم را در  یرا جلو م

زنم یغر م : 

محل ابرو دارم... تروخدا  نیحسام... من تو ا _

نکن تمیاذ ... 

اندازد یبه من جمع شده در خود م ینگاه مین :  

ابرو  یدونیجالبه... ابرو ؟؟؟ اونم تو؟؟ اصال م _

؟یچ یعنی  

 انیدو زن م دنیزند و اما با د یاتشم م کالمش

و همراه  راخانومی. سمرمیگ یکوچه، سرم را م

 یحسام را دنبال م نیماش یبا کنجکاو شیشگیهم



 یها شهیش انیکشم و از م یم نیکنند. خودم را پائ

شوم؟ یم دهید نیماش یدود   

فرستم و کاش در همان  یلعنت م میعرضگ یبه ب  

کردم یرا رد م شنهادشیقاطع، پ یکت با جوابشر .  

 ی. نگاهم را به ته کوچه مستدیا یخانه م مقابل

سو  نیچشمان انها به ا یدوزم. همچنان سمت و سو

  .است

شوم.  یم ادهیکشم و پ یدندان م ریلبم را ز یعصب

برد یبسته شدن در سمت راننده، نفسم را م یصدا .  

. کتش را عقب مگردیمکث، به سمتش بر م یکم با

فرو برده و مرا  نشیج بیزده و دستانش را در ج

نگرد یم . 

 دنیچرخد و چشمان او از د یدر چشمانش م نگاهم

زند. دوباره به ته  یمن ، برق م یچارگیفالکت و ب

 یم شیاحمقانه به رو یکنم. لبخند یکوچه نگاه م

اورم یاحمقانه تر به زبان م یزنم و حرف :  



... خداحافظیوندممنون که منو رس _ ... 

 نیزم یرو میوبا کالمش، پاها دارمیاول را بر م قدم

خشکد یم :  

مهمون چطور برخورد  هیبا  یادنگرفتیتو هنوز  _

؟یکن   

. ردیگ یتلخ م یزند و دهانم مزه  یم یخند شین

ستدیا یکنارم م :  

دمیم ادتینداره خودم  یرادیا _ .  

اگر  و رمیم یفشارد و من م یهوا زنگ را م یب

 ....فاطمه خانه باشد؟ بدون شک هست

در وجودم برپاست. نگاه ماتم ییاهویه   

به  یکس دنیدو یدر مانده است. صدا یام رو زده

شناسم. پسرکم  یرا م شیپا ی. صدادیا یسمت در م

کوبد، دلشوره  یم نیکه به زم یاست و با هر گام

شود یاز جنس مادرانه همراهش م یا .  



گردد و به  یشود، نگاه جستجوگرش م یباز م در

 دنیو با د دهیرسد. من مادر را ند یحسام م یرو

پوشاند یحسام، ترس چهره اش را م .  

 یپوش م کیمرد ش نیمانند مادرش از ا م،یمان

خورد.   یسر م نیدر به پائ یترسد. دستش از رو

ددار یبه عقب بر م یقدم .  

است اما نه  فی. خفنمیب یدر بدنش م یفیخف لرزش

 یمن پنهان بماند. حسام را از جلو دیانقدر که از د

زنم یدر کنار م . 

دستم را دور شانه اش  کیزنم.  یزانو م مقابلش

صورتش را که به سمت  گریکنم. با دست د یحلقه م

 یگردانم. لب م یحسام است، به طرف خودم بر م

  :زنم

اومده یمامان ...یمان _ ... 

نگاهش  می. اما نگرددیبا مکث از حسام برم نگاهش

 یبه حسام م یهمچنان به ان سوست. چشم غره ا

کشم یپسرم م یمو یروم و دست رو :  



... خب؟نهیعمو اومده مامانو بب _   

پرسم یخودم م یقبل یامادگ دیشا ایو  نانیاطم یبرا :  

خونه ان؟ ایک _   

اندازد یم به حسام ینگاه مین یمان : 

یب یمن و ب _ ...  

شود یدر دلم روشن م یدیام یکورسو :  

  خاله فاطمه؟ _

زند یبرق م چشمش :  

 کی... فردا برام کادیرفته تولد... گفت شب نم _

ارهیم ... 

 اری. شانس با من دیا یم رونیحبس شده ام ب نفس

اورم. تمام  یرا به دست م میبوده است. ارامش نسب

که  یب یحسام و فاطمه بود. ب ییترسم از روبه رو

اگاه است زیاز همه چ .  



خودم، مخصوصا  ینگاه حسام را به رو ینیسنگ

 یشوم. مان یبلند م یکنم. به ارام یصورتم حس م

 یرا م یب یب یچسباند. صدا یخود را به من م

 :شنوم

مادر؟ هی... کیمان _   

 نیاز ا شتریب رزنیدهم تا پ یرا به داخل هول م در

 یرو یگذارم.دچادر یداخل م ینشود. قدمنگران 

امدن به دم در است.  مرا  یایسرش انداخته و مه

که  یفرد دنیپاشد. با د یم می. لبخند به روندیب یم

کند. حق دارد. ندارد؟  یتعجب م ستاده،یپشت سرم ا

شود. با دقت مرد بلندقامت  یم زیر یچشمانش کم

 شیشانیگذراند. کم کم اخم کمرنگ پ یرا از نظر م

شود یمحو م . 

رسد یبم حسام از پشت سرم به گوش م یصدا :  

  ...سالم حاج خانوم _

دهد. با ناخن پوست  یم یبه گرم یب یرا ب پاسخش

 نقدریتواند ا یکنم. حسام چطور م یلبم را جدا م



در خانه  دنیرفتار کند؟ واقعا قصد سرک کش یعاد

  ام را دارد؟

دیگو یو زمزمه وار م دیا یتر م کینزد :  

شهیحرص نخور... پوستت چروک م نقدریا _ ... 

 یشخندیرود. ن یناخوداگاه به سمت صورتم م دستم

 یب یخورد. ب یم نیچشمش چ یزند و گوشه  یم

دیا یجلو م یبه رسم مهمان نواز :  

تو...چرا دم در  دیی... بفرمادیخوش اومد _

دیستادیا ... 

کند یبه من م رو :  

داخلمادر مهمونتو دعوت کن  _ ... 

گرید یا هیو باز کنا ردیگ یاز من سبقت م حسام : 

 یگرفته بود ادی یاگه حداقل ازش مهمون نواز _

سوخت یدلم نم ... 

 یو رفتنش به طرف اتاق ب ستمیا یهاج و واج م 

و به ان سمت قدم  میا یکنم. به خود م یرا نگاه م یب



کوبم  یم نیزم یرا محکم رو میکنم. قدم ها یتند م

کنم یم نیرا  نفر و حسام . 

* 

 یکتش را کنار دستش گذاشته و چهار زانو رو حسام

 یلبم شکل م یرو ینشسته است. لبخند محو نیزم

اش خنده دار شده است افهی. قردیگ ...  

و حسام  ردیگ یرا با انگشت م شیشانیپ یرو عرق

نشسته  شیروبه رو یب یدارد؟ ب ادی دنیخجالت کش

  .و  چادرش را سفت گرفته است

 یم یخور وهیدر ظرف م یگریقرمز د بیس

دارم یبر م یدست شیگذارم. دو پ :  

؟یکمک مامان یای... م یمان _   

. اخم ردیگ یرا م یدست شیو پ دیا یبه سمتم م یمان

را با  یدست شیصورت کوچکش بامزه است. پ یرو

ها را به  وهیگذارد. ظرف م یاحترام مقابلشان م



است اما باز هم  نیسنگ یاندک شیدهم. برا یدستش م

افتد یاز تب و تاب نم . 

 یکس سخن چیاتاق را گرفته است. ه یبیعج سکوت

دارم. مقابل حسام  یرا بر م یچا ینی. سدیگو ینم

 یشود. نگاه حسام به رو یشوم. شالم باز م یخم م

چرخد.   یتر م نیپائ یو گردنم و چندسانت قهی

 یمکث نگاه م یکشد و با کم یدر هم م ییابرو

دیگو یم یدارد و به ارام یرا بر م یی. چاردیگ :  

یگرفت یم ادیحجاب گرفتنم ازش  کمیکاش  _ ... 

 یم یب یرا مقابل ب ینیکنم و س یبه او م یکج دهن

نمینش یگذارم و کنارش م .  

کند یصاف م ییگلو یب یب :  

  اقا حسام حالتون خوبه؟ _

ده . بهت زدیا یباال م کبارهیحسام به  یخم شده  سر

کند. حق دارد متعجب شود. به هوش  ینگاه م یبه ب



با لبخند  یب ی. بمیگو یاحسنت م یب یو ذکاوت ب

پرسد یم :  

کرده فیتعر یلیرها جان، از شما خ _ ... 

گردد. چهره  یحسام با شک به سمت من بر م نگاه

شود. لپم را از  یحسام هر لحظه خنده دارتر م ی

را در  شی. چاردیتا خنده ام نگ رمیگ یداخل گاز م

چرخاند. حرص در کالمش مشهود  یاستکان م

شود به من یاست. چشمش گوشه م :  

لطف دارن شونیا _ ... 

دوزد یچشم م یب یبه ب حسام :  

رسونه یشما را م ادیلطف و محبت ز نیا _ . 

را  میاحرص لبه یکند و من از رو یم یچاپلوس او

 یلبخند شیبا محبت ذات یب یفشارم. ب یهم م یرو

شوند.  یمشت م میپاشد. انگشتها یحسام م یبه رو

شناسد.  یشرف را نم یساده است و حسام ب یب یب



پسر به ظاهر مؤدب چه مار  نیداند پشت ا ینم

است یگزنده ا .  

. ندیب یرود و حسام م یدر هم فرو م میها اخم

کند و  یرا کورتر م میاگره ابروه زش،یچشمک ر

دهد یحالت م یاو را کم یلبها . 

گردانم اما از گوشه  یخشم صورتم را از او بر م با

.  نمیب یرا م شیخوردن کنار لبها نیچشم،  چ ی

غرق خواب است، اما با تالش  شیچشمها یمان

دانم که ترس از  یچشمانش را باز نگه داشته... م

خواب به او  شود. اما یحسام مانع از ارامشش م

مگذار یم میپا یکند. سرش را به رو یغلبه م :  

زمیبخواب عز _ .  

بندد و من دلواپس گرسنه ماندنش هستم.  یم چشم

کشم و حسام حرکت  یم شیمو یدستم را البه ال

دیگو یم یبه ارام یب یکند. ب یدستم را دنبال م :  

غذا خورد کمی شیدوساعت پ یکی _ .  



کند یه ام مساده، اسود یجمله  نیهم :  

گردن شما بوده و  شهیهم یممنون... دردسر مان _

از قبل شرمنده شدم شتریاالن ب ...  

 یپرد. او هم چهره  یحسام باال م یابروها 

دوست  رزنیپ نیاز رها را در کنار ا یمتفاوت

رنگ  یب یهمه در کنار ب یی. گوندیب یم یداشتن

کنند یعوض م .  

ندینش یرتش مصو یرو نیهم ان اخم دلنش باز :  

نباش... مطمئنم اقا  ینگو مادر... نگران مان _

دارند ازیشرکت به کمکت ن یحسام هم تو .  

 ی. حسام تنها برارمیپوزخندم را بگ یتوانم جلو ینم

گشت و چه  یم یکردن خشمش به دنبال کس یخال

بهتر از من؟ یکس   

رود و  یپوزخندم، صورتش در هم م دنیبا د حسام

 دمیشود. با نگاهش تهد یمشت م شیادستش کنار پ

شده ام دهیکند و من اب د یم .  



کشد یرا به رخ م شیمهمان نواز یب یب :  

دیریپوست بگ وهیاقا حسام م _ ...  

خورده اش را  مین یکند و تنها چا یم یتشکر حسام

 یمان یمو ینوازشگرم از رو یکشد. دستها یسر م

اخوداگاه کنم و ن یرا لمس م شیکند و ابرو یعبور م

حضور ن یزنم. حت یلبخند م  

پسرم شود یشانیپ  دنیتواند مانع بوس یهم نم حسام .  

گذشته  میاندازم. از هشت و ن یبه ساعت م ینگاه

 انایاح ایخواهد زحمت را کم کند؟  یاست و حسام نم

 شیخواهد به نزد همسر و فرزندش برود؟ گوش ینم

از او  یصدا مانده است و چرا پروانه اش سراغ یب

رد؟یگ ینم   

 تیدانم گردنش اذ یکنم. م یرا جابه جا م یمان سر

اورم. دستم را  یطاقت نم نیاز ا شتریشود. ب یم

رمیگ یرا در اغوش م میبرم و مان یم شیپا ریز :  

بخوابونم و برگردم ویمن برم مان یب یب _ ... 



 یرا محکم به خودم م میکشد و اما مان یم ریت کمرم

 یم زیخ میزمان با برخاستنم، نچسبانم. حسام هم

  :شود

  .با اجازتون منم رفع زحمت کنم _

افتد یبه تعارف م یب یب :  

شام یبرا دیبمون ؟یزود نیکجا به ا _ .  

پوشد یحسام کتش را م  : 

شمیمزاحم م گهیروز د هی... ادهیفرصت ز _ ... 

شود. پشت  یحرفش کج و کوله م دنیبا شن میلبها

 شینم و او باز نگاه عصبک ینازک م شیبرا یچشم

کند یرا به سمتم پرتاب م . 

شود یبه زحمت بلند م یب یب :  

چشم یقدمت رو _ ... 

شود. دستش را به سمتم  یمتوقف م میروبه رو حسام

کند یدراز م :  



ارمشیبده من ب _ ... 

رمیگ یجبهه م عیسر :  

ارمشیتونم ب یخودم م _ ... 

د و کش یم رونیحرکت از اغوشم ب کیرا با  یمان

دیگو یلب م ریز :  

یکشوندینم نجایبه ا تویزندگ ،یتو اگه هنر داشت _ ... 

کند یرو م یب یاحترام به ب با :  

مجدد دارید دیبه ام _ ... 

تند شده است. پست سر  میشدت خشم، نفس ها ااز

گرفته است.  شیدارم. راه اتاقم را پ یحسام گام بر م

از  م،شنویرا که م یب یبسته شدن در اتاق ب یصدا

کنم یزنم و مقابلش قد علم م یاو جلو م :  

... وی... بده به من مانهیکردن کاف ینقش باز _

کارت یخودتم برو پ ... 

گذرد یکند و از کنارم م یم ینچ نچ :  



 یخانوم با کماالت نیمن در تعجبم، تو کنار چن _

ینگرفت ادیو هنوز ادب و نزاکت  یکنیم یزندگ ... 

اعتنا  یلرزد. اما حسام ب یمبدنم از شدت خشم  تمام

را با  میفشارد. موها یم نیرا به پائ رهیبه من، دستگ

زنم یچنگ م یدرماندگ :  

 ...حسام _

ستدیا یاتاق م انیم :  

بخوابون نویا ایصدا زدن من، ب یبه جا _ ... 

کنم و صورت کبودشده اش مرا  یرا روشن م چراغ

 کوبد. با یاش م قهیکند. رگ کنار شق یم خکوبیم

دیگو یم دهیبه من خشک تیعصبان :  

؟یهست یپس معطل چ _   

 شیکنم و زبانم ن یپهن م نیزم یرو یتشک عیسر

زند یم :  

به  یب یب یجلو ینیریخودش یخوبه خودت برا _

یگرفت ویزور مان ... 



 نیخواباند و نفسش را سنگ یتشک م یرا رو یمان

دهد یم رونیب :  

ومدهیبهت ن یخوب _ ... 

اونم از  ؟یکنم: ِ_ خوب یم یکیستریه یا خنده

ادیبگو با عقل جور درب یزیچ هیطرف تو؟  ... 

کامال قرمز شده است چشمانش :  

 ی... وگرنه نشونت میکه هنوز دخترعموم فیح _

باشه تونهیم یچ یگستاخ نیدادم جواب ا ... 

اخرش کشنده است ریشود. ت یفشرده م قلبم :  

 ... شب خوش خانومِ  _

 یبلند خارج م ییو با گامها خورد یاش را م جمله

 .شود

کشم یصورتم م یرو یدست :  

کنم یچک نم قهیهر دق مویحسام من گوش _ .  

دهد یو حق به جانب جواب م یخودراض از :  



رو از خودت جدا  یهم گوش قهیدق هیاز امشب...  _

 یخوایم ی... هر کاری... هرجا رفتیکن ینم

باشه دهیبهت چسب تیگوش دی... بایبکن .. 

میگو یکشمو در همان حال م یم یا ازهیخم :  

جنابیچشم عال _ ... 

پراند یخواب را از سرم م ادشیفر :  

ندارم رها یشوخ _ ... 

خواهم هر چه  یگذارم. م یهم م یرا رو میچشمها

  :زودتر قائله را تمام کند و من بخوابم

به بعد گوشو به گردنم  نیباشه... چشم...از ا _

؟یشد یکنم راض یم زونیاو  

دهد یم رونیرا کالفه ب نفسش :  

 ...فردا زودتر برو شرکت _

دهد یکشم. ادامه م یدراز م میجا یرو :  



هم  ی... خانوم کمالامیم شهیاز هم رتریمن فردا د _

هنوز  دمیجد ی. با منشادیب ستیقرار ن گهیکه د

میقرارداد نبست ... 

بندم یم را میچشمها :  

 ...باشه _

کند یم تکرار :  

رو از نگهبان  دایاونجا باش... کل میو ن 2ساعت  _

و در هر دو تا واحدها رو باز کن ریبگ ... 

کند یدانم به کجا اشاره م یم :  

 ...رها... بچه ها پشت در نموننا _

میگو یحال م یب :  

سیچشم جناب رئ _ ... 

 شی.صدانمیب یهم من خواب م دیخندد و شا یم ارام

چدیپ یدر گوشم م :  

ریشب به خ _  



اتفاق  گریهم بوده است؟ چندبار د یا گهیبار د یعنی

 یشده است و برا یعاد لیسه یافتاده است که برا

  حسام مالل اور؟

دیگو یم ریو نفس گ یطوالن یبعد از سکوت حسام :  

باال اورده یبده _ ...  

که همسر  ییاو یبرا ؟یپرد. بده یباال م میابرو

سخت باشد و چرا  یپرداختن پول دیحسام است نبا

؟یبدهکار   

دیا یم زیم یبه رو یزیچ دنیکوب یصدا :  

پول نزول کرده ونیلیم 53احمق رفته  _ ..  

کنم یلب زمزمه م ریشوم. ز یتر م جیگ :  

ون؟یلیم یس " "  

دبر یرا باال م شیباز صدا حسام :  

خدا اگه به خاطر پرند و وساطت  یبه خداوند _

بازداشتگاه بپوسه یگوشه  ذاشتمیپدرش نبود م ... 



با  یعروسک شیکه حسام برا یهمان دختر پرند؟

و ناز؟ با  یهمان دختر مو فرفر د؟یلباس سبز خر

چال گونه؟ کیو  یخوردن یلپ ها   

 یب نیشود. حسام و ا یمرور م میحسام برا کالم

شناسم  یکه من م یمحال ممکن است. حسام ؟یرتیغ

بر نفرتش  شیاست. مردانگ ریمتفاوت است. سختگ

 د؟یگو یاز همسرش م نگونهیچربد و چرا ا یم

 نیو معمول ب یعاد یراحت؟ انگار بحث نقدریا

 .انهاست

و درد  یبابت بود و اشفتگ نیحسام از ا یاشفتگ تمام

  ندارد؟

اندازد و باز  یم هیبر اتاق سا یا هیچند ثان سکوت

سکوت است یحسام بر هم زننده  : 

 یکیسرباز و  هی نمیب یخونه... م دمیرس شبید _

در خونه ستادنیدو تا مرد وا ... 



لرزد.  یم میمانده است. لبها شیخال یجا یرو نگاهم

گردانم. پسر معصومم،  یچشم به سمت پسرم بر م

زمیسرم عزپ .  

صورتش  یرو یگذارم. دست یسرش م ریرا ز بالش

" نیدانست و او را "ا یکشم. اسم پسرم را م یم

  .خواند

بود؟ نفس حبس  یاز چه رو یمان یسردش رو نگاه

داد؟ چشمم  یتعفن م یمانده اش چطور؟ پسرم بو

 یکشم. بو یم شیشوم و بو یسوزد. خم م یم

گفت  یب یز بامرو نیصابون است و شامپو... هم

کند یحمامش م .  

 میافتد. مان یپسرم م یشانیپ یاز اشکم رو یا قطره

  .پاک است. پاک تر از برگ گل

. سرم را رمیگ یغم بغل م یسر پسرم، زانو یباال

گذارم و صورتم را به سمتش بر  یزانو ام م یرو

کشم. مگر من مجبورش  یرا باال م مینیگردانم. ب یم



؟ من که خودم با تمام کردم پسرم را بغل کند

گذارم یچشمم م یرا رو میمان م،یدردها .  

کنم. صورت  یقبلش را مرور م یلحظه ها رفتار

...؟ ایبود  یمان ینیاش از سنگ قهیکبودش و نبض شق

به او  دیان فکر کنم. با یخواهد به ادامه  یدلم نم

او بودم؟ چه  یمتنفر شوم؟ من اگر جا ایحق بدهم؟ 

دادم؟ ینشان م یواکنش  

شنوم یم اطیح یرا از ان سو یب یب یصدا :  

شام ایرها... ب _ ... 

عمرم  یها هیتمام ثان یگزم. من به اندازه  یرا م لبم

را مرتب  میمان یرو یزن هستم. پتو نیا یشرمنده 

به غذا ندارم.  یلی. مزمیخ یبر م یکنم و به ارام یم

دهانم را تلخ کرده است و  شیحسام و طعنه ها

را  یب یب دیا یحال دلم نم نیرا کور. با ا میاشتها

  .تنها بگذارم



 یسفره را انداخته است و من دستم رو یب یب

 شیتوانم محبت ها یم یشود. ک یمحکم م رهیدستگ

اصال چگونه؟ ایرا جبران کنم؟   

زنم. سرم در حال انفجار است و  یم یکمرنگ لبخند

ان دیبر تشد یلیدل یخستگ :  

دیدیمت کشممنون... باز زح _ ... 

دمپختک ماش  میبرا یب یو ب نمینش یسفره م کنار

 یشک طعمش ب ی. عطرش خوب است، بزدیر یم

نمانده است ییاشتها یو اما من برا راستینظ .  

برم. با  یزنم و سمت دهانم م یبرنج م ریز یقاشق

ماسد یغذا در دهانم م یب یحرف ب :  

ومدیم یبه نظر پسر مؤدب و محترم _ . 

کنم یافتد. چشم گشاد م یدستم م از قاشق :  

 حسام؟؟؟ _

زدیر یبرنجش م یماست رو یب یب :  

 ...بله... حسام _



. انقدر دیگو یو زنگ دار م دهیرا مثل من کش حسام

کالمس هم  طنتیش یمتعجب و حرص زده ام که حت

مزه است یلوس و ب میبرا .  

گذارم. نگاهم را به  یرا کنار بشقاب م قاشقم

شود شتریکالمم ب ریوزم تا تاثد یچشمانش م :  

 یدوم هیمارمولک هی...دینینب نطوریحسامو ا یب یب _

  ...نداره

فرستم یصورتم را به پشت گوشم م یرو یمو :  

شناسم... من هر روز باهاش سر  یمن حسامو م _

زنم... اون جونور یو کله م ... 

برد یمالمتگر کالمم را م یب یب :  

 ...رها _

اندازم یم ریرا به ز سرم : 

... حسامیب یب _ ... 

دیا یحرفم م انیم باز :  



 نطوریدر موردش ا دیحسام پسر عموته... نبا _

سر  نجایچرا اومده به ا یکن ی... فکر میقضاوت کن

 نهیاز ا ریخودش نگه داشته؟ غ شیزده؟ چرا تو رو پ

مراقبت باشه؟ خوادیکه م   

غرم یم :  

چک کنهحسام مدام منو  هیشب یکی خوامیمن نم _ ...  

کند یبا ارامش نگاهم م یب یب :  

کمکت کنه با خونواده ات  تونهیمادر... اون م _

یدوباره گره بخور .  

نالم یم :  

هاش هیاما با کنا _ ... 

خندد یم :  

یمون یتو ساکت م نکهینه ا _ ... 

 یاشاره م می. به غذادیا یکش م میلبها لمیخالف م بر

  :کند



 ...بخور مادرجون... سرد شد _

 دیباشد. شا یب یحق با ب دیدهم. شا یرا تکان م سرم

 نیحسام مشکالتم را با خانواده ام حل کند. اما با ا

طرز نگاهش  چگاهی... هستیحال، دلم با او صاف ن

نخواهد رفت ادمیبه پسرم از  .  

*** 

 نیتسک یگرم خواب شده است. سردردم اندک چشمانم

 میم. گوشچرخ یاست. به سمت شانه راستم م افتهی

توجه به ان پتو را  یشود. ب یروشن و خاموش م

وزوزش را کنار  یکشم. باز هم صدا یسرم م یرو

من به اپراتور ختم  یها امکیشنوم. تمام پ یگوشم م

یغاتیتبل یها امکیشود و پ یم ...  

را به هم  میدلخراش، پلکها یتوجه به ان صدا یب

اما ممتد و  گرید ییفشارم. باز هم صدا یم

است  لنتیسا یکنم. رو یبار شک م نی... ایوالنط

خط دارم. دلهره  یاز ان سو یدانم که تماس یاما م

شب  مهیکه از ن یبه ساعت یافتد. نگاه یبه جانم م



افتاده  یاقفاطمه اتف یاندازم و نکند برا یگذشته م

؟یب یب ایباشد؟    

 یزنم و تماس قطع م یرا چنگ م یدرنگ گوش یب

پراند. نام  یرا باال م میها ابروها امکیپ لیشود. س

کند یحسام متعجب ترم م . 

 یها را باز کنم، گوش امکیاز پ یکی نکهیاز ا قبل

 یم انیلرزد و نام و نشان حسام را نما یدر دستم م

کنم یمکث تماس را برقرار م یکند. با کم :  

 ...بله _

کند یگوشم را پاره م یپرده  ادشیفر یصدا :  

چرا جواب  ؟یهست یم گورمعلومه کدو چیه _

؟یدینم   

 فشیدر خور اراج یتابم و پاسخ یرا بر نم نشیتوه

دهم یم :  

که از نصف شب گذشته؟ خبر  یمگه کور _

بودم دهیمرگت، خواب ... 



شوم تلفن را از  یبلند است و مجبور م شیصدا باز

  :گوشم دور کنم

جواب بمونه؟ یتماسام ب دیمگه نگفته بودم نبا _   

زنم یرا چنگ م میموهاحوصله  یب :  

؟یخوا یاز جونم م یچ یحسام نصف شب _   

ارام شده است یکم :  

دادم... چرا جواب  امیصدتا پ شیاز دوساعت پ _

؟ینداد  

توانم گره  یلرزد. نم یم میها یبند کتان یرو دستم

شود و  یور مگره ک د؟یا یم ریبزنم. چرا حسام د

لحن  شبیحسام د یگردم. صدا یان م الیخ یمن ب

 یو م ردیگ یداشت؟ عقلم مرا به سخره م یخاص

بود یخودخواه و عوض شهیمثل هم دیگو .  

گذارم و چرا از  یهم م یرو یاتاقم را به ارام در

به سمت در  مینکرد؟ قدم ها ییتقاضا نیچن لیسه

باشد؟ شوم افتاده یو اگر اتفاق ردیگ یشتاب م   



شود و دل شوره ام چند برابر... عقلم  یپر م چشمانم

گذارد؟ یدر ارام کردنم دارد اما مگر دلم م یسع   

کنم یدست بلند م یتاکس نیاول یکوچه برا سر :  

 ...در بست _

ناخنم را  یو با دندان گوشه  نمینش یم یصندل یرو

رخ نداده باشد؟ طعم  یکس یبرا ی. حادثه ارمیگ یم

حواس انگشتم  یکنم. ب یدر دهانم احساس مخون را 

 یبار شماره  نیچندم یکنم. برا یرا از دهانم دور م

خورد  یخورد و بوق م ی. بوق مرمیگ یحسام را م

شنوم ینم یپاسخ چیو ه .  

کشد.  یم ریسوزد و معده ام ت یناخنم م ی گوشه

با هم جنگ  میفرستم و دستها یلب صلوات م ریز

اندازم یم فمیل کرا داخ میدارند. گوش .  

کنم و  یرا حساب م هیکرا ،یمحض توقف تاکس به

 میکنم. نس یپرتاب م رونیخودم را به ب نیاز ماش

 یوزد و من به سمت ان ساختمان پا تند م یم یخنک

 .کنم



زنم یم ستیا ینگهبان مقابل :  

  ...سالم _

صورتم  یاز حد معمول رو شترینگاهش ب دنمید با

چرخد یم :  

 ...سالم _

میگو یم یزیو با اخم ر دیا ینگاهش خوشم نم از :  

  ...حسام _

کنم یگزم و جمله ام را اصالح م یم لب :  

شرکت رو  یدهاینصر... به من سپردن کل یاقا _

رمیبگ ... 

را به سمتم  دیمکث کل یدهد و با کم یتکان م یسر

ردیگ یم :  

 ...صبح تماس گرفتن هماهنگ کردن _

به همه  یو حسام لعنت رمیگ یرا در مشتم م دیکل

از من ریپاسخگوست به غ ... 



 دیدهم و اس یاسانسور را پشت سر هم فشار م دیکل

دیا یمعده ام تا دهانم باال م . 

گردانم  یزنم. نگاه م یچهارم را م یطبقه  ی دکمه

 یواحد است... مثل طبقه  کیطبقه تنها  نیو در ا

طبقه ها ی هی... و متفاوت با بقنیپائ ...  

کرد و از وسعت شرکت  یم فیتعر نگونهیا نیریش

چرخانم و مقابلم سالن  یرا در در م دیگفت. کل یم

 یو مجهز م شرفتهیپ یوترهایپر از کامپ یبزرگ

لوکسش مانده ام و حسام  ونیدکوراس ی رهی.  خنمیب

زنم و باز  یپلک م یچندبار شرفت؟یهمه پ نیو ا

مسموم یافکار ...  

پراند یز جا مدر پشت سرم مرا ا ییصدا :  

خانوم دیببخش _ ... 

چرخم. چهره  یپا به سمتش م یپاشنه  یترس رو با

ام.  دهیشرکت د نیاش اشناست اما بدون شک در هم

چرخد یبدنم م ینگاه هرزه اش رو :  



د؟ییشما _   

کشم.  یگذارد و من شالم را جلوتر م یجلو م یقدم

زند یبه حرکت عجولم م هیکر یلبخند : 

ومدهین شیبرامون پ ییفرصت اشنا _ ... 

ردیگ یرا به سمتم م دستش : 

یبانیهستم... مسئول پشت یرستم _ .. 

 

گذرانم و به دستش  یرا از نظر م شیمعمول ی چهره

 ؟یچه رابطه ا یدست بدهم؟ رو دیکنم. با ینگاه م

دوست؟ کی ای میاشنا ایاست؟  لمیفام   

کنم یرا مشت م دستم :  

 ...خوشبختم _

 یاندازد. به سمت پله ها م یباال مراستش را  یابرو

شود یروم. کالمش باعث توقفم م :  

  و شما؟ _



 ست؟یو او به دنبال چ ندیشو یدل من رخت م در

به سمتش  نکهیروم. بدون ا یم نیپله را پائ نیاول

میگو یبرگردم م :  

همکار هی _ ...  

کند و من او را با خودش تنها  یام را تکرار م جمله

خورد. قلبم  یزنگ م میپاگرد گوش انیگذارم. م یم

نام حسام، بدون تعلل پاسخ  دنیشود. با د یناکوک م

دهم یم :  

؟یدیزنم جواب نم یزنگ م یچرا هرچ _   

دهد یجواب م گرید یرا با سؤال سؤالم :  

شرکت؟ یدیرس _   

زنم یم هیکم اورده اند. به نرده ها تک میپاها :  

کجاست؟ لیسه ؟یایافتاده؟ تو چرا نم یحسام اتفاق _   

زند. التماس وار نامش را  یبه ترسم دامن م سکوتش

اورم یبه زبان م :  

 ...حسام _



شنوم... سرم را  یسرم م یرا از باال ییپا یصدا

 ی. چند پله نمیب یرا م یرستم یو اقا رمیگ یباال م

 یدر گوشم م شیروم. صدا یم نیرا هم پائ گرید

چدیپ :  

داره. تا دوساعت  یکار یجلسه  هیامروز  لیسه _

ادیم گهید .  

کند یم دایراه پ رونیبه ب یاندک نفسم :  

؟یخودت چ _  

چرخانم.  یرا در قفل م دیو کل ستمیا یدر م مقابل

دهد یجواب م :  

االن یی... کجاامیمنم تا ظهر م _ ..  

دهم یم حیتوض : 

تو اتاق  رمیدر باال رو باز کردم... االنم دارم م _

 ...خودم

دهد یم دستور :  



رو  یمنش ییابتدا یکارها یسر هینه ... امروز  _

امروزمو کنسل کن یانجام بده... تمام قرارها ... 

  شنبه خوبه؟ _

دهد یگوشم را نوازش م فش،یظر یصدا :  

هیبله... شنبه عال _ ... 

رنگ کند و لبخندم پر یتلفظ م بایرا ز شی" هانیش "

گردد.  یکنم و تماس قطع م یشود. تشکر م یتر م

گردانم و قرار  یبر م یشاس یتلفن را رو یگوش

کنم یم ادداشتی دیشنبه را در سر رس .   

از  یگردانم و کم یبر م یام را به صندل هیتک

شود یکمرم کاسته م یخستگ .  

دیا یم رونیاز اتاقش ب لیسه :  

نیپائ یطبقه  رمیرها خانوم... من م _ ... 

 یتکان م شیبرا یاستفهام با لبخند سر ینشانه  به

است. مرد است و  یرا دوست داشتن لیدهم. سه

اسمنی ی ستهیشک شا یمهربان و ب . 



 ل،یسه یسربسته  حاتیبا توض م،یاضطرابها تمام

 رینرفت.  نگفت چرا حسام د نیکمرنگ شد اما از ب

 . نگفت چرا حسام انقدر اشفته بود. هزاراندیا یم

 یمنیاتفاق بد  چیداد ه نانیماند، اما اطم ینگفته باق

 ییها یاست. اما امان از دلواپس فتادهین یکس یبرا

  ...از جنس زنانه

 میو ندانسته ها یشود. کنجکاو یتنگ م چشمانم

زندیبه ان دامن م یکاریاند و ب دهیامانم را بر .  

 یم چیو اگر و احتماال در ذهنم پ دیشا هزاران،

کنم و چانه ام  یقائم م زیم یدستانم را رو خورند .

 یدر م خیدهم. چشمانم م یم هیدستانم تک یرا به رو

کشم یماند و انتظار امدن حسام را م . 

مانده ام.  رهیگذرند و من به در خ یها م قهیو دق هیثان

 یطبقه را فراگرفته و تنها صدا نیمطلق ا یسکوت

شکند. سکوت است و  یمن ان را م ینفس ها

  ...سکوت



سکوت را  نیساده لوحانه ا دیشا ایمن شاعرانه  و

دانم یمنبع ارامشم م .  

راه پله ها،  انیدور در م ییصدا دنیچیبا پ همزمان

کشد تا  یطول م یکنم. کم یم زیچشم و گوش ت

چهارچوب در ظاهر شود انیقامت حسام م . 

شود. چهره اش اشفته  یگشاد م دنشیبا د چشمانم

واکنش  نیدهانم. اول یف دستم رواست.  گذاشتن ک

و  ینه هماهنگ شیشود. لباسها یام م یاراد ریغ

از خوش  یدارند و نه چندان نشان یهارمون

شیپوش ... 

زنم یزند و لب م یبه ناخوداگاهم چنگ م ترس :  

  ...حسام _

گرداند و خون در  یسردش را به سمتم بر م نگاه

از  رشتیب شیشگیشود. نشان هم یمنجمد م میرگ ها

 یرو نیسنگ یو نشانش شده اخم دهیدر هم تن شهیهم

شیشانیپ ... 



خون و  یکوبد و چشمانش کاسه ا یم شیشانیپ رگ

به دنبالش  می. قدم هاردیگ یم شیراه اتاقش را پ

نبودن  اهیدهد و س یبد م یشود و دلم گواه یم دهیکش

ست؟یخوب یلباسش نشانه   

 یعصب چسبم. یرا م شیاستانه در اتاقش، بازو در

 یگردد. اب دهانم را پرصدا قورت م یبه سمتم بر م

  :دهم

افتاده؟ یاتفاق _   

 کیشود و پاسخم تنها  یدر نگاهم قفل م چشمش

  :کلمه است

 ...نه _

انگشتانم  نباریکشد و ا یم رونیرا از دستم ب شیبازو

شود یبند مچش م :  

ینطوریپس چرا ا _ ... 

بندد یدهانم را م ادش،یفر :  

نداره یربط به تو _  ... 



کند یاشاره م زیم با :  

 ...به کارت برس _

 یشوند و از مچش دور م یحس م یب انگشتانم

زند یم خونکیدر چشمانم س یزیگردند. چ .  

 یم میشود و در را با ضرب به رو یاتاقش م وارد

کنم  یمانم. دستم را مشت م یبندد و من پشت در م

هم  یا به رور میکوبم. دندان ها یم میپا یو به رو

میگو یدهم و بلند م یفشار م :  

به جهنم یبر _ ... 

 یشود و من از جا م یم دهیمحکم به در کوب یزیچ

دارم و او  یبه عقب بر م یگریپرم. چند قدم د

شده است وانهیکلمه د یواقع یامروز به معنا .  

 یکنم و احتمالها یکز م یصندل یرو دوباره

حسام چرا امروز و  رندیگ یدر ذهنم نقش م یشتریب

نگاه از در  لیسه یاست. با صدا ختهیبه هم ر نقدریا

رمیگ یبسته م :  



  حسام اومده؟ _

رود. هشدار  یدهم. به سمت اتاق م یتکان م یسر

دهم یم :  

شده... مراقب باش ترکشهاش به تو  یروان _

رهینگ ... 

زند یم یخندد. چشمک یم ارام :  

تنم نییمن در برابرش، رو _ ... 

 یزند و وارد م یبه در م یگشت اشاره ضربه اان با

بندد یشود و در را پشت سر خود م . 

شود یم زمیر یبلند حسام باعث خنده  یصدا :  

؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا _   

انقدر ارام است که نشنوم. موس را تکان  لیسه اما

حوصله  یاورم. ب یپاسور را م یدهم و باز یم

به  ینگاه میکنم. ن یمرا جا به جا  یمجاز یبرگه ها

 یارام حرف م نقدریاندازم و انها چرا ا یان اتاق م

  .زنند



دهم و بدنم را به  یفشار م نیزم یرا به رو میپاها

 ستادنیچسبانم تا در مقابل هوس گوش ا یم یصندل

  .مقاومت کنم

بلند حسام،  یکنم و صدا یرا جابه جا م کیپ شاه

کند یحرکت دستم را متوقف م :  

باال  یگند هیته شدم از دستش... هر روز خس _

ارهیم ...  

کند ارامش کند یم یسع لیسه :  

مشکالت هست یا یهر زندگ یتو _ ... 

دیگو یحسام با پرخاش م اما :  

زن خونه  یکه پا یدیرو د یتا حاال چندتا زندگ _

باز بشه؟ یبه کالنتر   

تاز  کهیکند و حسام  یسکوت م لیزنم . سه یم خی

  :است

نذاشتم  یباز یبا سندو هزارتا پارت شبید _

 ...بازداشت بشه



همان دختر  د؟یگو یزنم. پروانه را م یم پلک

لوند؟ همان که همسر حسام است؟  یادیو ز بارویز

شنود یاشتباه م میگوش ها دیشا .  

حسام درد دارد یصدا : 

یزندگ نیخسته شدم از ا لیسه _ ...  

لم را به شود. درد کالمش د یکج و معوج م میلبها

اورد یدرد م .  

پرسد یندارد که م یتازگ شیانگار برا لیسه :  

؟یچ یبار برا نیا _  

بازداشت؟ پروانه؟  ؟یشود. کالنتر یمورمور م بدنم

است. انقدر که کوه  ادیز نشانیهمسر حسام؟ تضاد ب

 کیزد و چطور در اندا یانها فاصله م نیها فاصله ب

حسام جمع شده اند؟ یجمله    

دیگو یم لیسه :  

نکن تیخودتو اذ _ ... 

غرد یباز حسام م و :  



از صبح تا االن دنبال صاف کردن  شه؟یمگه م _

رو  ینزول خور الابال هیخانومم... منت  یپرونده 

 یحساب لشمیبیکه س میداده... بگذر تیتا رضا دمیکش

 ...چرب کردم

شود؟  یرا باور ندارد. مگر م شیها هدیشن میگوشها

 یغصه م ش،یپشت صدا دهیتعصب خواب یدلم برا

 .خورد

 یبرا یان دیشا یارامش دینو میبرا نشانیب سکوت

دیگو یم لیسه کبارهیدهد. اما به  یحسام را م :  

؟یشده؟ قرصتو خور یباز معده ات عصب _   

در اتاق  لیرسد اما سه یاز حسام به گوشم نم یجواب

کند یباز مرا  : 

 ...رها _

زمیخیبر م مهیسراس :  

 ...بله _

کند یداخل اتاق نگاه م به : 



؟یاریاب م وانیل هی _  

داخل  وانیروم. ل یعجله به طرف ابدارخانه م با

 یم زی. اب که سرررمیگ یم ریش ریابچکان را ز

بندم و به  یاب را م ری. شمیا یشود، به خودم م

 یلب پر م وانیبخشم. اب از ل یسرعت م میقدمها

کند و من نگران حال  یم سیشود و دستم را خ

هستم میزورگو یعوض یپسرعمو . 

کشم و  یورودم به اتاق، انتظار نگاه حسام را م با

خم شده و به  زشیم یشود. رو ینم بمینص یزیچ

صورتش  یرو شیاورد. موها یشکمش فشار م

کرده است سیرا خ شیها قهیو عرق کنار شق ختهیر . 

نازک بسته  یومینیورق الم ریرص را از زق لیسه

 یم کتریدهد. نزد یاورد به دست حسام م یدر م

گذارم. حسام  یم زشیم یاب را رو وانیروم و ل

 یو نگاهش با نگاهم گره م داردیرا بر م وانیل

 .خورد



شود و چشم  یمکث نگاهش پر از حرف م یکم با

دست  لینوشد. سه ینفس م کیو اب را  ردیگ یم

گذارد یپهنش م یانه ش یرو :  

داداش؟ یبهتر _   

دهد و باز  من در  یتکان م دیتائ یبه نشانه  یسر 

 یکمرنگ باز رو ینگاهش هستم. اخم ریمس

 یم نانیاطم نیو من به ا ردیگ ینقش م شیشانیپ

به من دارد یمیرسم که ان نقش و نگار ارتباط مستق . 

فشار  میشانه ها یفضا رو ینیاست. اما سنگ سکوت

ندینش یم میشانیپ یسرد رو یاورد، عرق یم . 

خورد.  یحسام مانده است. تکان نم یاما رو نگاهم

اش مانده است و  ختهیبه هم ر یموها خیچشمانم م

کند یو تاب انها را دنبال م چیپ .  

کند و چشمانش به سمتم  ینگاهم را حس م ینیسنگ

نگاهم را به  ریگردد و من  عجوالنه مس یبر م

دهم اما از ترکش کلماتش در  یم رییتغ لیسمت سه

مانم یامان نم :  



که  یخوشحال یلیاالن خ ؟یکه چ یسادیوا نجایا _

؟ینیبیم ختهیبه هم ر نقدریمنو ا   

روم. اما  ی. عقب مندینش یم میلجوج در گلو یبغض

رمیتوانم مقابل زبانم را بگ ینم :  

خود پندارد شیکافر همه را به ک _ .... 

دیا یغرورم، فرود م وارید یور قایدق پوزخندش :  

حبس  یواریچارد نیهم ی... تونجایحرفها هم نیا _

زبون کارمندام افتاد ی... اگه فردا اسمم رومونهیم ... 

شوم  یکند و من مطمئن م یم کیرا بار چشمانش

خود را گذاشته است ریقرص تاث :  

نمیب یفقط از چشم تو م _ ... 

 یاز سو یکیستریه یشود تک خنده ا یم جوابش

  :من

 نیا یمن تو دیفراموش کرد نکهیجناب مثل ا _

... شناسمیرو نم یکس لیاز تو و سه ریشرکت به غ



درز  گهید یکیحرفا از جانب  نیباش ا نینگران ا

لینکنه تو فام ... 

 یبه چشمانم لب م رهیشود و خ یخم م زیم یرو

  :زند

  منظور؟ _

خم  گذارم و به سمتش یم زیم یهم دستم را رو من

گردد یمتوقف م شیکیشوم. صورتم در نزد یم :  

 یفهم ی... میمن بنداز یبه گذشته  ینگاه هی _

شهیحرفا از کجا پخش م ... 

هم دارد به  دی. شانمیب یرا در چشمانش م بهت

که به خودش و ان  یکند. مرور یام عمل م هیتوص

گردد. اگر خودم زخم سخن  یزن جادوگرش برم

 یناب برا یسوژه  نیدم، از ابو دهیها را نچش ینیچ

کردم و صد افسوس که  یاستفاده م یلذت و سرگرم

مانده بود میپر رمز و راز برا ینگاه ها یهنوز جا . 



از اتاقش  عیسر ییکنم و با گامها یگرد م عقب

اندازم و  یم میصندل یشوم. خودم را رو یخارج م

فرستم یموقعم لعنت م یب یبر دل رحم . 

**** 

 یاهویشده ام. اشوب و ه نگمیروت یکارها سرگرم

 زیاست و من همچنان پشت م دهیخواب شیساعت پ

 میاز شربت البالو یجا خوش کرده ام. ذره ا یمنش

کنم تا  یم ادداشتی یزیکنم و با خودکار چ یمزه م

 یاتاق خودم وارد کنم. خنک ستمیسر فرصت در س

 یاورد. با لذت جرعه  یشربت مرا سر حال م

حسام همان شربت  یم و با صدانوش یم یگرید

شود یزهر کشنده م :  

 ...رها _

زند که به سرفه  یم میصدا تیبلند و با عصبان انقدر

بکشد رونیرا از اتاقش ب لیو سه فتمیب .  

پرسد یم لیزند. سه یم میبلندتر صدا دوباره :  



؟یکرد یباز ریباز با دم ش _   

اندازم یباال م یا شانه :  

دهش یچرا جن دونمینم _ .. 

 یم نیرا پائ رهیزنم و دستگ یبه در م یا ضربه

چرخانم  یکشم. دود تمام اتاق را گرفته است. چشم م

ابمی یو  او را پشت پنجره م : 

شده؟ یچ _   

کند و به سمتم  یرا لب پنجره خاموش م گارشیس

گرددیبرم : 

؟یبش کیبه کارمندام نزد یمگه نگفتم حق ندار _  

مغزم به  انیدر م د؟یگو یکنم. چه م ینگاهش م جیگ

 یسؤال گونه اش م یجمله  یبرا یدنبال پاسخ

ستیخال یگردم. خال .  

 دیزبانم قفل زده اند. شا یچفت هم شده اند. رو میلبها

است ریامکان ناپذ میکلمات برا نیا دنیهم باور شن .  



من را گناهکار  شنود و در محکمه اش ینم پاسخ

خواند یم : 

که تو شرکت  دهیرس یی...کارت به جاایح یب _

یزنیمن... با کارمندام الس م ...  

 

شده ام. گم شده ام و  جیرسد.گ یبه مغزم نم خون

محکوم شده ام یدانم، به چه جرم یاصال نم .  

 رتیو ح یدیخورد. کم کم ناام یبه هم م میلبها

 یجان مبه نام غضب  یبازد و حس یرنگ م

بدنم  یها چهیرود. ماه یبدنم باال م ی.دماردیگ

 یبه خود م یشوند. اندامم حالت دفاع یمنقبض م

و  تیثیشود. دفاع از ح ی. دستورها صادر مردیگ

شوند.  یم دهی. کلمات به سرعت کنار هم چمیپاک

اش قد علم  نهیبه س نهیشود.  س یو برنده م زیت مزبان

دهم یا پرخاش مرا ب شیکنم و پاسخ گستاخ یم :  

وبتیو اون مغز مع ییتو ایح یب _ ... 



 

را حفظ کرده است.  شیاما همچنان حالت هجوم او

سوزد.  یم میموها ی شهی. رمیزند به موها یچنگ م

سوزاند ینفس گرمش پوست صورتم را م :  

منو باش گول  ؟یفتیپس ن یگرفت شیدست پ _

وب هاتو خوردم... نگو خانوم نقششو خ ییمظلوم نما

حشر و نشر داشته  یبا ک دونهی... مهیبلده... حرفه ا

 ...باشه

گردد.  یم رانیاز وجودم و یهر کلمه اش، تکه ا با

دهم. نگاهم به لبان اوست  یسرم را ناباور تکان م

 یکنند و همچون خنجر یم یکلمات را هج نیکه ا

 نیداند خدا در هم یو نم ندیا یبرقلبم فرود م

است؟ یکینزد   

. تمام ردیگ یکشند و دلم ماتم م یسوت م میگوشها

 یشود و رو یخشم و نفرتم در دستم جمع م

دیا یصورتش فرود م :  



...تو هم خورهیمرد نامرد به هم م یحالم از هر چ _

فقط ی... از مردونگیاوشیس هیشب ..  

برسانم.  کف دستم  انیجمله ام را به پا دیا یم شرمم

 رونیب نین سنگهمچنا میکند. اما نفسها یگز گز م

ام  دهیانگشتان کش یچرخانم. جا ی. چشم مدیا یم

 یکند. چشمانم باالتر م یم ییصورتش خودنما یرو

گردد. واهمه  یبه چشمش متوقف م دهیو اما نرس دیا

نگاهش  ینی. سنگکند یدارد باالتر برود و قالب ته

شود یاما از صورتم جدا نم .   

. انتقام ردیبگخواهد  ی. انتقام مدیا یباال م دستش

را میزبان دراز دیشا ایرا...  یلیس ... 

را  انگرمیکند. نگاه عص ینفرت در دلم رسوب م 

دوزم یبه چشمان به خون نشسته اش م :  

بزن... بزن... بزن و افتخار کن رهارو ادم  _

یکرد ...  



 یشود.  مچش را م یراه مشت م ی انهیم دستش

 یم بیترغفشارم. اورا  یانگشتانم م انیو م رمیگ

دانم یمنع نم ایکنم  :  

؟یپس چرا معطل _   

 

سد  دی. همان تردنمیب یرا در نگاهش م دیو ترد شک

زنم یشکند. لب م یرا م میدفاع : 

؟یبه کدوم جرم نکرده، قضاوتم کرد _   

 

. از عمق وجودم. همان نقطه دیا یاز دل برم کالمم

. انقدر کالمم ختیکه با تهمت دگرباره اش فرور یا

از ان  یکاه است که چشمم نافرمان شود و اشکجان

ترحم  دیو شا یمانیبغلطد. نگاهش رنگ پش رونیب

ندارم. من  یازیاحساسها ن نیو من به ا ردیگ یم

نجابتم  اثباتخواهم. من  یرا م میغرور و سرافراز

خواهم یرا م .  



کشم و االن وقت  یصورتم م یحرص دست رو با

نو فغان کرد ونیاست نه ش دنیجنگ .  

صورتم  یدهد. دستش به جا یم رونیرا ب نفسش

ردیگ یرا م میبازو :  

یگناه یثابت کن که ب _  

 یهولم م یصندل یشوم. رو یم دهیدنبالش کش به

خورد و ستون  یم یصندل یدهد. کمرم به دسته 

دیگو یکشد.  با پوزخند م یم ریفقراتم ت :  

نداره یرنگ شمیپ گهیدروغات د _ ... 

کند یرا پخش م یلیفا :  

 نیکه با معلوم الحالتر هیک نیخوب نگاه کن... ا _

زنهیافراد شرکت الس م ... 

دختر تنها  کی. گرددیبر م توریبه سمت مان چشمم

در مقابلش...  یو مرد نمیب یم نیرا پشت به دورب

 یچشمم تداع شیشناسم. اتفاقات صبح پ یانها را م

گناهم یشود. و باز من ب یم :  



؟یخب که چ _   

شود به سمتم یم خم :  

اریسگمو باال ن یرها... اون رو _ ...  

 یگذارم و مجبورش م یرا کنار صورتش م دستم

نگاه کند لمیکنم به ف :  

همه جنجال داره؟ با انگشت  نیا لمیف نیا یکجا _

کوبم یم توریمان یاشاره رو :  

 ای میلمس کرد ای... میرو بغل کرد گهیهان؟ همد _

 ...اصال با هم رابط

و من را ساکت  دیا یفرود م زیم یحسام رو شتم

کشم.  یو من خودم را عقب م دیا یکند. جلوتر م یم

 یو سرم را ثابت نگه م ندینش یدستش پشت گردنم م

 تیجد شی. صداشودیبا هراس گشاد م میدارد. چشها

ارام است یحال اندک نیالزم را دارد و در ع :   



 یچیپکه تو از دستور من سر نجاستیمشکلش ا _

... تو از خط یعمل نکرد نی... تو به قوانیکرد

... تو خوب... توپاکیقرمز پاتو فراتر گذاشت ... 

شود و حواسم را  یدستش، به گردنم منتقل م یگرما

دهم اما  یکند. کالفه سرم را تکان م یپرت م

 ی. کلمه کلمه اما محکم مردیگ یمحکمتر مرا م

دیگو :  

... و یاشی. به ع... مشهوره به رذالت..یرستم _

ذره  هی یحت ایببره...  ییتو بو یاگه از گذشته 

نهینرمش از طرفت بب ... 

شود یم شتریدستش ب فشار :  

کنه یم کسانتیبا خاک  _ . 

رود یعقب م یکند و چندقدم یم میرها . :  

 یتو شیدرخشان کار یفقط به خاطر سابقه  _

ت نگهش داشتمشرک ...  

گذارد یلبش م یرو یگاریس :  



ریازش فاصله بگ _ ...  

دهد یم رونیرا ب گاریس دود :  

فرار کن دنشیبا د _ ... 

دهد یم زیاش را به م هیتک  :  

زده باشم که  ییحرفها دیتند رفته باشم... شا دیشا _

ریبگ یتو نباشه... اما هشدارمو جد ی ستهیشا ... 

زند و  یماند. پلک م یم رخش مین ی رهیخ نگاهم

فرستد یم شیها هیرا به ر گاریدود س .  

لحن و روش ممکن  نیام. با بدتر دهیرا شن لشیدال

کنم.  یگوشم م ی زهیگفته است اما هشدارش را او

 انیم گاریماند و س یکند. او م یخشمم فروکش م

و نگاه نامعلومش شیانگشتها ...  

روم. پنجره  یشوم و به سمت پنجره م یبلند م ارام

 یم هیهد میتازه را به شش ها یکنم و هوا یرا باز م

میگو یم لیدل یکنم. ب :  



کردم  یپروانه بودم... مجبورت م یمن اگه به جا _

یسبگارو ترک کن ... 

شوم. ذهنم بر  یم مانیو از گفته ام پش میگو یم

حسام یو خواستگار شیبه سالها پ گرددیم .  

 یارامش را م یو صدا ردیگ یرنگ م میها گونه

  :شنوم

یاون باش یکه جا یخودت نخواست _ ..  

گردد و او را  ی. نگاهم به سمتش بر مستدیا یم قلبم

نمیب یم وارید ینامعلوم رو یبه نقطه  رهیخ .  

و من رفتن را به ماندن  دیا یتلفن از سالن م یصدا

دهم یم حیترج :  

 ...من برم تلفنو جواب بدم _

قبل از بستن در حرفش را  شوم و یاتاق خارج م از

شنوم یم :  

یکن یفرار م شهیمثل هم _ ... 



چه  ایام چه گقته ام  دهیکنم. نفهم یرا قطع م لفنت

 یکاغذ م یرو یبه نوشته ها یام. نگاه دهیشن

انها را  ینام و من ک کیاندازم. فقط ساعت است و 

کرده ام؟ ادداشتی   

حسام در  یکنم اما صدا یمقابلم نگاه م ستمیس به

حسام پشت  یبندم و چهره  ی. چشم مچدیپ یسرم م

شود یمجسم م میپلکها . 

 میپوشانم و گونه ها یبا دست صورتم را م کالفه

درون  ی نهیکنم به ا یهنوز گرم است. جرئت نم

پوستم همچنان فعال  یرنگدانه ها دینگاه کنم. شا فمیک

  .مانده باشند

 یدهم و فکر کردن به حسام را برا یرا تکان م سرم

کنم. فقط کنجکاو ان نگاهش هستم و  یخود ممنوع م

کوتاه داشت یخاطره باز کیبس. حسام فقط  . 

را  رمی. فقط قصد تحقرمیگ یم میدستها انیرا م سرم

خواست بدبخت شدنم را به رخ  یداشت. فقط م

را گوشزد  مینداشتن ها اقتیخواست ل یبکشد. فقط م



خودخواه است. حسام همان  کیکند. حسام فقط 

مرا اموخته است. با خودم  تیکه ازار و اذ ستیمرد

ستیکنم اما اعتقادم به انها چندان راسخ ن یتکرار م .  

است  دهیاندازم و وقت رفتن رس یبه ساعت م ینگاه

دوباره با او رو به رو شوم؟ دیو من با   

 میکند. نفسها یشمار حرکت م هیهمراه با ثان چشمم

کنم. دم، بازدم.  یتاک ساعت هماهنگ م کیرا با ت

  ...دم، بازدم

بلند  یصندل یرسم، از رو یکه م کنواختی تمیر به

در اتاق حسام به  باز شدن یشوم و همزمان صدا یم

رسد یگوش م . 

 ریشود. چشمانم با تاخ یدود م میارامش ظاهر تمام

. باز در قالب ندینش یم شیصورت جد یرو

خود فرو رفته است. همان حسام مغرور.  یشگیهم

که در  یدرد. نه ان حسام یهمان حسام مرفه ب

خسته کننده دارد یمشکالت شیشخص یزندگ .  



فرو کرده  بیدر ج دست کیاش مانده ام.  رهیخ

که  شیرسد. ابرو یکه م زی. به مدیا یاست و جلو م

کنم یرا جمع م میرود، دست و پا یبا شک باال م :  

کردم ادداشتیبرگه  نیا یقرار مالقات ها رو تو _ .  

 یاندازم. نگاهش از رو یشانه ام م یرا رو فمیک

 یانگشتانم م انیزرد رنگ م یصورتم به برگه 

زند.  ینم یگردد. حرف یشمانم برمرود و باز به چ

 فیدهد. برگه را بالتکل ینشان نم یعکس العمل

گذارم یم زیم یرو . 

 شیکشم. لبها یکند. شالم را جلو م یمعذبم م نگاهش

به ساعت  یخورد. با سر اشاره ا یتکان م یاندک

کنم یم :  

برم دیمن با _ .  

مرا به  یتالشها نه،یزند. دست به س ینم یحرف

 یشانه جابه جا م یرا رو فمیاست. ک ستادهینظاره ا

  :کنم



  .خداحافظ _

کشد یبه گردنش م یدست :  

رسونمت یم _ ... 

میگو یم صادقانه :  

دنمیها د هیاز همسا ییچندتا شبید _ ...  

دارد یدلخور یاندک لحنم :  

 زیاون محل چندان تم دیابرو نداشته باشم. شا دیشا _

... با رفت مهیندگو باکالس نباشه اما اونجا، محل ز

یکن یمردمو به من حساس م اد،یز یو امدها ... 

 یم نیدهم و با نوک کفشم به زم یم رونیب ینفس

یکیکفپوش سرام یکوبم و نگاهم رو : 

تو مهم نباشه... اما یبرا دیشا _ ... 

دود یحرفم م انیم حسام :  

بسه یفلسفه باف _ ... 



 یوال. همان حشیاما نه تا چشمها دیا یباال م نگاهم

 یرو یو موها دیا ی. دستش جلو مستیگردن کاف

 شیفرستد و رد انگشتها یصورتم را پشت گوشم م

سوزاند یپوستم را م :  

باشه حرف و  ادتیبرو... اما  ییقبول... تنها _

به  تویداره که زندگ تیاهم ییجا هیمردم تا  ثیحد

نندازه یسخت . 

و مح شیها یاهیو در س دیا یفرمان باال م یب چشمم

شود یم :  

نده تیبادهواست... بشنو و اهم شیبق _ ...  

کند یگوشم را لمس م یسر انگشت الله  با :  

دروازه یکیگوشت بشه در... اون  هی _ ... 

روم. دستش از  یعقب م یزنم و قدم یم پلک

 ی. جمله ردیگ یشود و قلبم ارام م یصورتم جدا م

 یکلمه به زبان م کیکنم و فقط  ینم دایپ یمناسب

  :اورم



 ...ممنون _

به سمت در  یدارد. قدم یرا برم زیم یرو کاغذ

دارمیبرم :  

 .خداحافظ _

که ان  ستین زیکند و  گوشم انقدر ت یم یا زمزمه

روم. دکمه  یدهد. به سمت اسانسور م صیرا تشخ

چهارچوب  انیمانم. حسام م یزنم و منتظر م یرا م

انسور کنم. اس یبلند م شیاست. دست برا ستادهیدر ا

مقابل چشمانم  یمنفور رستم یشود و چهره  یباز م

دیا یبه رقص در م .  

مانم تا در بسته  یو منتظر م دارمیبه عقب برم یقدم

دارد. از  یرا مقابل در نگه م شیشود.  اما او پا

ندارد دیبه حسام د ستادهیکه ا ییجا :  

 ...سالم خانوم همکار _



 یجمع مدر هم  میچندش اور است. ابروها لحنش

مرتبش  یو دندانها ندیا یکش م شتریب شیشوند. لبها

گذارد یم شیرا به نما :  

ن؟یشیسوار نم _   

 شیکنم و او لبها یحسام را کنارم احساس م حضور

دیگو یشود. حسام رو به من م یجمع م :  

مال شماست؟ زیم یرو یگوش _   

است و مطمئنم  زیفهمم. کالمش ت یرا م قصدش

را  فمیداخل ک یشیصورت نما دهد. به یهشدار م

 یلب م ریشود. حسام ز یگردم و در بسته م یم

 :غرد

اشغال ی کهیمرت _ ... 

گردد. کف دستم را  یبه سمتم برم دیبا تهد نگاهش

رمیگ یمقابلش م :  

گرفتم. مرد جماعت ممنوع...  ادیدرسمو خوب  _

با مردها ممنوع... حرف زدن با مردها  یشوخ



خوب سرمو  ینم. مثل بچه ک ینم طنتیممنوع... ش

ندارم وگرنه یبه کس یو کار ندازمیم نییپا ... 

خندد اما  یدهم. چشمانش م یرا قورت م میگلو اب

زنمیهم فشرده اند. لب م یبه رو شیلبها :  

سیروز خوش جناب رئ _ ... 

خواب شک  یکنم و ب یبندم و باز م یرا م میپلکها

و حس احمقانه  چدیپ ی. خنده اش در گوشم.مستمین

 ایمثل اضافه بودن  یکند. حس یوجودم را پر م یا

 یرا رو میهنوز در نظر مادرش ساحره ام. لبها دیشا

ام،  ستادهیخودم ا یپاها یفشارم. حاال که رو یهم م

کرده ام،امده  موشرا فرا شیحاال که طعم محبتها

  است؟

لرزد. اخم  یدازم و دستم مان یدر قفل م دیکل

کند و من از  یجا خوش م میابروها انیم یکمرنگ

شده ام ریبرادرم دلگ . 

خوانمش و او از من دور شده است یبرادر م هنوز .  



 یفقط م دیبندم. شا یم شهیرا محکم تر از هم در

خواهم اعتراضم  یم ایخواهم حضورم را اعالم کنم 

کنم انیرا نسبت به امدنش ب .  

قهوه  یها لهیت دنیگردد. با د یچشم به سمتم م چند

فهمم که چقدر دلتنگ او هستم یم شیا . 

 ی. کشونمینش یم یچرم یصندل یاشاره اش رو با

کشد یم رونیرا ب زیم : 

به صورت متعارف حقوق هر کارمند رو به  _

کرد زیوار دیحسابش با . 

 یشترینفوذ ب یفرم مشک نکیپشت ع اهشیس چشمان

 یبه من احساس سرما و کرخت ییرایگ نیدارد. و ا

زند یلب م یدهد. با لحن مرموز یم :  

قانون و عرف، معنا و  نیاما درمورد تو ا _

کنهینم دایپ یمفهوم . 

به سمتم   زیم یدستش است. ان را رو انیم یپاکت

کند یم تیهدا . 



. نگاهم با  رمیگ یم دیچشم از پاکت سف دیترد با

 یکند. دستانش را در هم گره م یم ینگاهش تالق

  :زند

 کی یفقط برا وهیسبک و ش نیاما شک نکن ا _

کنهیم دایمدت کوتاه ادامه پ ... 

که  میبرس جهینت نیمن به ا ایکه تو  یتا زمان حداقل

هیپنهان موندنت کاف ... 

که  ی. باز هم به ضرب االجلشودیدر هم م صورتم

خواهد  یکند. باز هم م یکرده اشاره م نییتع میابر

  .در لفافه و پوشش، خط و نشان بکشد

دارد یچشمانش بر م یرا از رو نکیع : 

همه  نیا یرو برا لتیهرچند که من هنوز دل _

درک کنم تونمینم یدور .  

من و  نیکنم. او از کجا بداند ب یم یانگشتانم باز با

ه است؟ از کجا افتاد قیشکاف عم کیخانواده ام 

دلم با انها صاف نشده  م،یها یبداند با تمام دلتنگ



که  ییکه طردم کردند. همانها ییاست. با همان ها

کردند یپشتم را خال .  

زنم اما  یکنار م یرا به سخت مینشسته در گلو بغض

لرزد یم یاندک میصدا :  

 رییمن رو تغ ینداره... نه زندگ یسود لیگفتن دل _

بهونه  هیگردونه... فقط  یان رو برم... نه زمدهیم

تو دست تو شهیم ... 

شود. با  یخورند. فکش منقبض م یگره م شیابروها

کند یسر اشاره به پاکت دست نخورده م :  

فرصت  نیباشه ا ادتیماهته... فقط  نیحقوق ا _

 ...محدوده

. دارمیبرم و پاکت را برم یم شیدست پ دیترد با

 نکهید. بدون اکن یحرکت م بوردیک یدستش رو

زند ینگاهم کند، لب م :  

یزودتر بر یتونیامروز م _ ... 



شده  سیدستم خ انیعرق کرده است. پاکت م دستم

خشک شده اند میاست. لبها :  

 ...ممنون _

 انیکنم. پاکت م یشنوم. پشت به او م ینم یپاسخ

 یلبم نقش م یرو یکند. لبخند یم ینیدستم سنگ

 یبه وجودم م یخاص ینیریحقوقم، ش نیبندد. اول

برود.  به  نیحسام، از ب یکالمها یدهد. انقدر کا تلخ

را تا اتاق  میشگیهم ریشوم و مس یبلند م یارام

 یمنش حضوراز  دیکنم. با یم یخلوت و محبوبم ط

فراهم  میارامش را برا ی نهیمتشکر باشم که زم

را  فمیکنم. ک یکرده است. محافظ برق را خاموش م

گردد یم به سمت حسام برم. نگاهدارمیبرم .  

و  دیا یم ریکم حرف تر از قبل شده است. د حسام

 یرود و من تمام انها را به مشغله ها یزود م یگاه

 شیذهن یها یریدهم. انقدر درگ یربط م شیخانوادگ

کمرنگ شده  شیشده اند که حضور من برا ادیز



 هیرا با کنا شیها یتمام خستگ یاست. هرچند گاه

کند یم یالسر من خ یا . 

کند و  یم ریتعب حتیانها را به نص یب یب هرچند

داند، حسام با هر جمله اش، بر سر دل زخم  ینم

فهمد که من  یاورد. نم یم ییمن چه بال یخورده 

شکنم یم روزیاز د شتریها هرروز ب هیکنا نیبا ا .  

اندازم. قبل  یم فیکشم. پاکت را درون ک یم یاه

میگو یاز خروج به حسام م :  

 ...خداحافظ _

شود و باز به  یمتوقف م یدستانش لحظه ا حرکت

دهد یتکان م ی. سرندیا یحرکت در م :  

 ...مراقب خودت باش _

باور کنم که  دیلرزاند. با یو دلم را م دیگو یم

فقط  ایمهم شده ام؟ انقدر که نگرانم باشد؟  شیبرا

جواب نماندن من؟ یب یاصطالح است؟ برا کی   

دهم تا افکارم دور شوند یتکان م یجیگرا با  سرم .  



*** 

 دهیچ ییمقوا یدرون جعبه  کیبه  کیها  ینیریش

اب دهانم را  ،یشکالت یرولتها دنیشوند. با د یم

هم از خوردن  یشک مان یدهم. ب یپرصدا قورت م

 دنید یرود برا یبرد. دلم قنج م یانها لذت م

  .چشمان براقش

 کیرخانم. به چ یترازو م یعقربه  یرو ینگاه

 ینیریش یاست؟ نه برا ادیشده است. ز کینزد لویک

.حقوقم کم استنیاول .  

شود. دست  یم دهیچیدور جعبه پ یصورت یربان

برم.  چند اسکناس از ان پاکت  یفرو م فمیدرون ک

بار هراس  نیدهم. ا یکنم و به فروشنده م یخارج م

 کیبعد را ندارم. حقوقم کفاف  یندارم. ترس روزها

از ان را پس  یهم بتوانم اندک دیدهد. شا یماهم را م

. اعتماد به دهد یم دیانداز کنم. به من قدرت خر

 دیخر یدهد. انقدر که دست دلم برا ینفس م

را نلرزاند حتاجمیما .  



لبم بعد از  یدارم. هنوز لبخند رو یرا برم جعبه

ان پاکت، پاک نشده است یشمردن تعداد تراولها . 

. دارمیکشم و گام بر م یقب رفته جلو مرا که ع شالم

با علت خوشحالم. قلبم از شدت  دیعلت و شا یب

 یب یرا با ب میخوشحال خواهدیکوبد. دلم م یم جانیه

کنم میتقس یو فاطمه و مان .  

کوچه  انیم میکنم. پاها یرا در دستم جابه جا م جعبه

مانم.   یم رهی. قفل شده به روبه رو خستدیا یم

چرخد.   یپارک شده مقابل خانه م نیاشم یچشمم رو

 گریشناسم. قلبم د یرنگ را م دیسف نیماش نیمن ا

زند ینم .  

شناسم. امده است.  یم زیرا ن نیماش نیصاحب ا من

به قلبم  یزیامده است. چ ییوفا یبعد از ماه ها ب

عادت  شیتهایزند. امده که باز مرا به حما یچنگ م

بگذارد؟ میبدهد؟ و باز تنها   



اورم و من از او  یرا به حرکت در م میاهاپ

شود.  یپرتاب م رونیب نیدلخورم. نفسم سنگ

رسد یبه گوشم م اطیاز درون ح شیصدا . 

 یصورتم م یرو یرا با حالت خاص چشمانش

تنها  دیشا ای یدلواپس یوسواس، نوع یچرخاند. نوع

دی. شا شمیاند یم نگونهیمن ا ... 

نقاط مغزم  نیکتریدهم افکارم را در تار یم حیترج

 یهمچون سلول میانها برا یمدفون کنم. ادامه 

و مرا به  ردیگ ی. وجودم را در بر مستیسرطان

دهد یدوباره سوق م یمرگ .  

 یقهوه ا  انیاز برق نشسته م یرا به سخت نگاهم

رمیگ یسوخته اش م .  

دستم فشرده  انیکشد. جعبه م یلبم پر م یرو لبخند

 یم ریگردنم سراز یگرم از رو یشود. عرق یم

رود یم شیلباسم پ ی قهیشود و تا  .  

کنم و اما صورت به  ینگاهش را حس م ینیسنگ

 ش،یهایبسته از سرد خیگردانم. قلب  یسمتش بر نم



 یهم کم دیاست. شا دهیرنج شیها ییوفا یاز ب

دخواه یبرادرانه م یها دنینازخر . 

را به  میکنم. لبها یرا به جلو رفتن وادار م میپاها

دهم یزحمت حرکت م : 

 ...سالم _

 یو رو به مرگ است. صدا ریپ یجغد هیشب میصدا

انها  انیم یعل یو نجوا زدیام یپاسخشان در هم م

  .باز هم مشهود است

گردد. فاطمه  یم یو مان یب یبه دنبال ب چشمانم

فهمد یمقصودم را م :  

رفتن پارک سر کوچه یو مان یب یب _ ... 

زند. اما  یبه قلبم جنگ م یلرزد. دلواپس یم پشتم

 یخاطر یمراقبش است و اسودگ یب یدانم که ب یم

  .هم دارم

گذارد یدستش را پشت کمرم م فاطمه :  



هم تازه  ی... علنیبش ای... بشهیم داشونیکم کم پ _

دهیرس . 

کند یم قیکالم فاطمه را تصد ،یعل یرسم یلباسها .  

کند ینگاه م ینیریبه ش فاطمه :  

من سبکش کنم؟ یخوایخسته نشه دستت... م _   

را به خنده  میتواند، لبها یهم نم شیشوخ یحت

و هنوز  شیوادارد. شوک زده ام... از حضور ناگهان

 .باور ندارم بودنش را

 دهیاورد تا سنج یکالمش مرا به خود م نیهم اما

  .رفتار کنم

را  ینیریکنم و ش یجعبه را باز م یربان رو گره

رمیگیفاطمه م یجلو :  

دیبفرمائ _ ... 

اندازد یباال م ییابرو فاطمه :  

_ ارمیب ییچسبه... من برم چا یم یینچ...با چا ...  



 یم وانیا یکنم. رو یچشمانم فاطمه را بدرقه م با

یفاصله از عل ی. با اندکنمینش .  

از  یدهم و ناراض یشال هول م ریرا ز میموها

فشارم یهم م یرا رو میلبها ،یبا عل ییتنها .  

را از شانه ام  فمیکشد. بند ک یم یقینفس عم یعل 

ما  انیم یو ازاردهنده ا نیکنم. سکوت سنگ یدور م

  .حاکم شده است

ان را به  دیکند و با یاز من فرار م یعل نگاه

 ایسردش را باور کنم  یمادرش نسبت دهم؟ نگاه ها

شود  یتاب و سوزان؟ مگر م یب یان نگاه ها

 شیهمزمان دو حس به من داشته باشد؟ پس زدن و پ

دن؟یکش  

ان  یگذارم و وزنم را رو یم نیزم یرا رو دستم

از درد کمرم کاسته شود یاندازم تا کم یم .  

کند یگوشم را پر م یعل یصدا :  

؟یخوب _   



خواهد اما به خاطر حفظ حرمت،  یم یبدخلق دلم

کنم یمزبانم را کنترل  :  

د؟یممنون ... شما خوب _   

امدنش  رید یبرا یهیتنب دی"شما" شده است. شا باز

کند. بنفسش پرصدا  ینگاهم م رهیخ یباشد. لحظه ا

دوزد ی. چشمانش را به روبه رو مدیا یم رونیب :  

یکرد دایپ دیکار جد گفتیفاطمه م _ ... 

واقعا  دیهمچنان اصرار بر مفرد بودنم دارد. شا او

 یعیطب یساس و زودرنج شده ام و رفتار علمن ح

  .باشد

اندازم یبه او م ینگاه مین :  

شرکت مشغول شدم هیبله تو  _ . 

 یهم صحبت یبرا یکالم ای میدور شده ا گریکدی از

 دیکند. انگار ترد یرا صاف م شی. گلومیابی ینم

پرسد یسؤالش، اما م یدارد برا :  

خانوم تنها هی یمحلش مناسبه برا _ ... 



 نیشود و من ا یوجودم ذوب م یها خیاز  یا ذره

را دوست دارم شیرتیخش گرفته و غ یصدا . 

گردم یسمتش بر م به :  

هیخوب و قابل اعتماد طیمح _ ... 

قابل  شیها یحسام با تمام بدخلق ست؟ی... نهست

با وجود مشغله  یاعتماد است. مراقب است. حت

شود ینگران رفت و امدم م ش،یها . 

بار به  نیگذارد و ا یما م نیرا ب یچا ینیس فاطمه

 یاستکان یرود. عل یبشقاب به اشپزخانه م یبهانه 

گذارد یمقابلم م : 

دیبفرمائ _ .  

 یرولت بر م کی. رمیگ یم یرا به سمت عل جعبه

  :دارد

  ...ممنون _



را به  ی. استکان چامیگو یلب م ریز یجان نوش

جو  یباز هم شکننده  یکنم. عل یم کیدهانم نزد

شود یما م نیب نیسنگ :  

کیکارت... تا از نزد طیسر مح هی امیشنبه م _ ... 

کند.  یمزمن وجودم را پر م یماریترس و ب همان

 یدهم. جرعه ا یرا به ان نم یشرویپ یاما اجازه 

نوشم تا دهان خشک شده ام، مانع  یم یاز چا

نشود تمیقاطع :  

خودم  دمیم حی... اما ترجتتیممنون به خاطر حما _

 ...با مشکالتم رو به رو بشم

گرداند. گرد  یبر م ینیرا به س شیاستکان خال یعل

هم  دیشود. شا یم دهیصورتش پاش یرو ینگران

  :شوکه شده است از سبک حرف زدنم

 ...اما _

گردم یبه سمتش بر م کامال :  



جامعه حضور داشته  یتو دیبا دیخودتون گفت _

تا اعتماد  دیاجازه بد ترسمو کنار بزارم... دیباشم. با

اگه  ی... حتارمیبه نفس از دست رفتمو به دست ب

 ...راهم اشتباه باشه

 یتکان م ی. سرنمیب یرا در چشمانش م نیتحس برق

کشد. هرچند هنوز  یم شیمو یالبه ال یدهد. دست

کند یم انیرا نما دیکالمش شک و ترد :  

خبرم کن یداشت ازیبه کمک ن _ ... 

کشد.  یگذارد و کنار م یاتش م یرا رو یکتر یعل

 ی. ظرف جوجه هادیشو یم یزیدستش را با اب تم

رمیگ یمزه دار شده را به سمتش م : 

_ د؟یکش یکردنشون رو م خیزحمت س   

گرداند یشرمنده اش را به سمتم بر م نگاه :  

نبود فاتیهمه تشر نیبه ا یازین _ .  

خواهد باورم  ینم یشود. چه کنم وقت ینم تلخ مزبا 

شکنم یم یکند؟ با حرص تخمه ا :  



شمینم ریفق یمهمون هیبا  دینترس _ ... 

خورد. صورتش در هم  یصراحت کالمم جا م از

شود یم :  

نبود نیمنظورم ا _ .  

خورند یگره م یاندک میاز او ابروها دیتقل به :  

که  دیر کردحرفتون رو تکرا نقدریاما از صبح ا _

کنه یم نییحس رو به من تلق نیا . 

کند  یم خیداخل س یظاهر یگوشت را با ارامش یعل

دیگو یبه چشمانم م رهیو خ :  

نبوده نیاما قصد من توه _ .   

زنم. فاطمه هم به کمک  یتخمه را کنار م ی کاسه

جمع کردن سنگ رفته یبرا یمان :  

بوده باشه..  با تکرار لوث  یقصدتون هر چ _

شهیم ...  

دیگو یدهد و رو به ما م یسالم نمازش را م یب یب :  



. سوء ادیم شیپ ایمسائل ز نیا یحرف و قصه تو _

ماشاالله یتفاهم که ال . 

کند یرا جمع م جانمازش :  

خونه و  یبرا دیها رو بزار تیگله و شکا نیا _

دیلذت ببر عتیهوا و طب نی... االن از انیماش . 

شوم و به فاطمه و  یمحرف بلند  یاما ب یعصب

و به  ستمیا یشوم. کنار اب م یملحق م یمان

کنم یان دست رودخانه نگاه م یالهایو . 

به دست  میشود. دلخور یکالمش قلبم گرم م با

شود. تمام وجودم به حرفش  یسپرده م یفراموش

درم بازگشته است. بندد و خوشحالم که برا یم دیام

 یذهنم دفن م یو اگر و اماها را گوشه  دهایان شا

من مانده است.  یکه حام یمانم و عل یکنم و من م

توان  یشود اما هنوز هم به او م یکمرنگ م یگاه

 یچشمانم را پشت گوش م یرو یکرد. موها هیتک

  :فرستم

کنم یممنون... رو کمکت حساب م _ ... 



چرخد.مردمک  یمبا حرکت دستم،  چشمانش

نقش  شیلبها یرو یلرزد. لبخند پررنگ یچشمانش م

بندد  یم :  

شده... نگاهت شفاف تر شده...  شتریخنده هات ب _

کنم به  یرنگ غم نداره...حس م گهیحرفهات د

یدیارامش رس ... 

جامعه  یباور کنم همش به خاطر حضورت تو دیبا

 ...است

چند  نیشناسد. انقدر که در هم یمرا خوب م هنوز

را به  مینیریکرده است. ش لمیتحل یبه خوب قهیدق

کار شرکت  یجوم. حق با اوست. خستگ یم یارام

و  اوشیشود. کمتر به س یمانع هرز رفتن افکارم م

 یبه خانه م یکنم. وقت یفکر م کیتار یان گذشته 

 یها تساع یخواهد به اندازه  یرسم فقط دلم م

محبت کنم.  مهر و رابیاو را س ،یاز مان میدور

در  گری. دستیشبانه ام ن یاز کابوس ها یخبر گرید

نمیب یمنفور را نم یخواب ان چهره  ...  



باشد،  المیپرواز خ یبرا یبماند، اگر زمان یفکر اگر

 یرا مرور م شیها هیچرخد. کنا یحسام م یحوال

 یاداوریرا  شیها تیخورم. حما یکنم و حرص م

 یباره زندگشود. در یکنم و دلم مورمور م یم

به خواب  تیکنم و در نها یم یمجهولش کنجکاو

نه هنوز به  ؟یروم. اما ارامش واقع یفرو م یارام

ام افتهیان دست ن .  

رمیگ یرا بغل م میدستها :  

خوبم یلیخوبم... خ _ ... 

 یگذارم. صدا یجواب م یکنجکاوش را ب نگاه

شکند یفاطمه سکوت به وجود امده را م :  

ه؟ی... خبردیت کردخوب با هم خلو _   

با  میکی. فاطمه به نزدستدیا یم یلحظه ا یبرا قلبم

مثل مادرش مرا مخل  ایکند؟  یحسادت م یعل

زند یبا تشر نامش را صدا م یداند؟  عل یم شیاسا :  

 ...فاطمه _



 یمقابلمان م یو ظرف خربزه ا ندینش یم کنارم

  :گذرد

 یخوب... دعوا نداره که... اصال خبر یلیخ _

ذهن خالقم بود... شما  ی دهیی... همش زاستین

دیراحت باش ... 

 یم یتلق یرا شوخ یقبل یاتمام جمله اش، جمله  با

کوبد.  یم میخندم.  با ارنج به پهلو یکنم و ارام م

به اشک نشسته از درد  ی. با چشماندیا ینفسم بند م

از خربزه در  یبرش الیخ یگردم. ب یبه سمتش بر م

زند یلبخند م میو به روگذارد  یدهانش م .  

اندازم و به در  یم میگوش یبه ساعت رو ینگاه

 ریدر حال غروب است و د دیشوم. خورش یم رهیخ

فشارم یدست م انیرا م ینکرده اند؟ گوش :  

 ...فاطمه _

دهد. چشمانم را به نگاهش  یسر تکان م الیخ یب

کنم یوصل م :  



نکرده؟ رید یب یب _   

اندازد یباال م یشانه ا فاطمه :  

نشده کینه... هنوز هوا تار _ ... 

 یکی. مگر قرار است تا تارندیشو یدلم رخت م در

هوا  یکیتا تار گرید ی قهیبمانند؟ چند دق رونیهوا ب

و تار  رهیمانده است؟ مگر بعد از غروب، اسمان ت

زند و اگر حال  یم انیدر م کیشود؟ قلبم  ینم

  پسرم خراب شده باشد؟

شدت اضطراب گر گرفته است که صورتم از  حتما

دیگو یم یعل :  

برم دنبالشون؟ یخوایم _  

لرزان است میمالم و صدا یدست م یرو دست :  

_ کردن یم رید نقدریا دیدونم... نبا ینم ... 

را از  شیاشنا یو ملود رمیگ یرا م یب یب ی شماره

شنوم. حرف فاطمه  یم ینه چندان دور یفاصله ا

کند یگوشم را پر م :  



نبرده لیوبام _ .. 

زنم.  یو به معده ام چنگ م رمیگ یتهوع م حالت

 یرا رو میرود و پسرکم کجاست؟ لبها یم جیسرم گ

فشارم یهم م .  

بر  یشود. عل یرد و بدل م یو فاطمه نگاه یعل نیب

زدیخ یم :  

دنبالش رمینگران نباش... االن م _ ... 

سست اما شتابزده به  ییشوم. با قدمها یهم بلند م من

شوم یدنبالش روان م :  

امیمنم م _ ... 

اندازد  یبه من و شال افتاده دور گردنم م ینگاه مین

کشم یحوصله باال م یبندد. شالم را ب یو چشم م :  

ام؟یب _  

دوزد. قبل  یم نیدهد و چشم به زم یم رونیب ینفس

 یمان دنیشود. با د یبدهد، در باز م یاز انکه جواب



گردد. قلبم  یم ازاد مو صورت گل انداخته اش، نفس

گردد یبر م شیاصل تمیبه ر .  

رسانم. صورتش را در  یچند قدم خودم را به او م با

 یچهره اش را نگاه م یای. تمام زوارمیگ یدست م

در  یحال یاز ب یشده است و نه اثر یکنم. نه زخم

را  مینگاهش است.  سالم سالم است و من هم سالمت

اورم یبه دست م .  

 یگذارم و صورتش را به خودم م یم هم یرو پلک

  :چسبانم

عمر من یکجا بود _ ... 

کشد یم میبه بازو یدست یب یب :  

؟یخدا مرگم بده... دلواپس شد _   

و  دیا یپسرم به رقص در م یموها یالبه ال دستم

پرسم یدانم چرا م ینم :  

؟یکن یپسرتو تحمل م یچطور دور یب یب _   



 یم میبه بازو یرمق یکشد. دستش فشار ب یم یاه

شود یدهد. چشمانش شفاف م :  

داد و پس  هیکه پسرمو بهم هد ییهمون خدا _

شد،  دیگرفت... صبر و تحملشم داد... اما موهامم سف

 ...چشمام کم سو شد، کمرم خم شد اما صبرم داد

پاک  شیروسر یاشک چشمش را با گوشه  یب یب

 رزنیپ نیکشم. من ا یدندان م ریکند. لبم را ز یم

تنها فرزندش انداخته ام. من در  ادیرا به  دهیدردکش

اشک مهمان چشمانش  ش،یها یپاسخ تمام مهربان

  .کرده ام

 ندیگو یشود. دست به کمر گذاشته. م یمن دور م از

چطور تحمل  یب یداغ فرزند کمرشکن است و ب

  کرده است؟

دست روزگار هم  یچسبم. حت یکمتر مرا مح پسرم

تواند پسرم را از من جدا کند ینم . 



لرزد  یم شی. قدمهامیا یسرش به حرکت در م پشت

را هم کم قوت  شیمرگ جگر گوشه اش،پاها ایو گو

  .کرده است

زند.  یبوسه م یب یب یشانیشود و به پ یخم م یعل

در ان  یب یو ب ردیگ یم شیبازوها انیاو را در م

شود یگم م میعظحجم  :  

د؟یسالم خاله... خوب _  

دهد یپاسخش را با بغص م یب یب :  

 یسراغ از خاله  هیچرا  ؟ییخوبم پسرم... کجا _

؟یریگ ینم رتیپ   

زند. قصد  یم یبه من لبخند یب یب یشانه  یرو از

را بر سر همه بگستراند.  تشیحما ی هیدارد سا

" کمک  یمن همان جمله  یو برا شتریب یبعض

ارزش  میبرا ایدن کیکه  یخبرم کن" . همان یخواست

دهد هنوز تنها نشده ام یدارد و به من نشان م . 



 بیعج میزندگ یروزها نیا یمردها هرچند،

... وهیش کیشده اند. هر کدام به  تگریپررنگ و حما

و متعصب  ریسخت گ یگریو مهربان. د یحام یکی

 .اما مراقب

مقابل  ینیری. شمیشو یم ریگ یجا ریحص یرو 

 یبرق چشمانش لذت م دنیگذارم و با د یپسرم م

که  یبه پشت یب ی. بشیکنم از شادمان یبرم. حض م

زند یم هیاورده تک شیفاطمه برا :  

دختر یبش دبختیسف _ ... 

شود و با در هم  یم دهیفاطمه تا بناگوش کش یلبها

پرد. فاطمه  یرنگ از رخش م ،یعل یرفتن اخم ها

برد یم حساب بیعج یاز عل .  

کند.  ینثارم م یخندم و فاطمه، چشم غره ا یم زیر

را  رشیپر خ یدعا یب یشود و ب یخنده ام بلندتر م

کند یارزو م میبرا :  

دخترم یبه خنده و شاد شهیهم _ ... 



 یچشمان عل ریکنم و درگ یهمان لبخند سر بلند م با

 یمانده است و تکان نم میلبها یشوم. نگاهش رو یم

درونم فرو  یزیدارم پلک هم بزند. چخورد. شک 

شود و  یجمع م میخشکد. لبها یم می. لبهازدیر یم

فشارد و  یهم م یرا رو شی. پلکهاردیگ یاو نگاه م

دوزد یم یب ینگاه به ب .  

سر تکان  یزند و عل یم یکنار گوشش حرف یب یب

در مورد من نبوده باشد دوارمیدهد و احمقانه ام یم . 

زند یم شینان خامه ا نیبه سوم یگاز فاطمه :  

خوبه ها...  یبرا دست گرم اینیریش نیرها... ا _

حقوقت  نیسور با اول هی دیاما من قبول ندارم... با

یبد .. 

کند یروترش م یب یب :  

 ...فاطمه _

گذارم یم ینیرا در س استکانم :  



 هیقصدو دارم... دنبال  نیاتفاقا خودمم هم _

مناسب بودم که تیموقع ... 

دیگو یم حینگاهم کند،صر نکهیبدون ا یعل :  

به خاطر حرف فاطمه... خودتون رو تو  دینبا _

دیدردسر بنداز ... 

شود. هنوز باور ندارد  یغرورم خدشه وارد م به

 نیهمانگونه ا ستم؟یخودم با یپاها یتوانم رو یم

کم اورده ام،  یشوم گاه یام؟ منکر نم ستادهیسالهاا ا

ما باز بلند شده ام.  استکان به زمبن خورده ام ا یگاه

دهم یم یجا ینیرا هم در س یب یب یو نعلبک :  

ینه... چه دردسر _ ... 

بر  یگذرانم و باز به سمت عل یرا در جمع م نگاهم

زنم یلب م نانیگردانم. مصر و با اطم یم :  

 یلیباغ بهادران... خ میفردا بر دیباش لیاگه ما _

ستیدور ن ...  



شود. فاطمه  یرد و بدل م یهنگا یفاطمه و عل نیب

کند یم قیکالمم را تصد :  

فصل  نیتو ا دمیخوبه... از دوستام شن یلیخ _

هیهواش عال ... 

دوزم. با پلک  یچشم م یب یبه ب شنهادمیاز پ یراض

ان نگاه خاص و  ینیشوم. باز سنگ یم دیبستنش، تائ

شده که  نهیریعادت د کی ایمن... گو یتوجه یباز ب

 یکند، من فرار ینگاهم م نگونهیا یکه عل یزمان

شیچشمها ریشوم از ت . 

****  

رود.  یعقب م یقدم یکشد و عل یزبانه م اتش،

کند یبرد و ذغالها را جابه جا م یم کیانبر را نزد .  

 یم میها هیپاک را مخلوط با دود اتش را به ر یهوا

دهم یاخطار م یفرستم و به مان :  

شهیم سیخ... جلوتر نرو... لباست یمان _ ... 

دیگو یم رد،یبدون انکه نگاه از اتش بگ یعل :  



 ...من مراقبشم _

شود چه  یکنم و از دلم رد م یکج م لب

شک  یاب است و ب انیپسرم م ی؟وقتیمراقبت

به اتش است  یتمام حواس عل یخورد. وقت یسرمام

حادثه خبر  ندیگو یو چوب و ذغال گذاشتن؟ مگر نم

کند؟ یابها چه م نایم میکند و االن مان ینم   

اندازد و با دست خاک  یرا کنار اتش م انبر

تکاند یشلوارش را م :  

اجازه بده لذت ببره... تجربه کنه و از اشتباهاتش  _

 شیشدن به خنده و خوشحال سیخ کمی... رهیدرس بگ

ارزه یم .. 

 یدهم و اما چشم و دلم به دنبال مان یتکان م یسر

کف رودخانه بر  از یرنگ یکه خم شده و سنگ ها

دود یم دارد،یم . 

ردیگ یم یرا  به سمت عل یکتر فاطمه :  

میدرست کن یی... تا چاادیبذار ابش جوش ب _ . 



 یکند. و فاطمه به عکاس یبه دستورش عمل م یعل

شود یمشغول م . 

یاب را البال یروم و خنکا یم جلوتر   

جدا  الهایکنم. نگاهم اما از ان و یحس م نمانگشتا

. ردیگ یدور در ذهنم شکل م یشود. خاطره ا ینم

کشم. در همان  ینگاهم را به باال دست رودخانه م

بود؟ یحوال   

 

سرش محکم  یرا باال شیکه موها ییموطال یدختر

. همان ردیگ یبسته بود، مقابل چشمانم رنگ م

کند  یاف نگاه مبه اطر انیگر یکه با چشمان یدختر

 ییگردد. با دستها یم شیپشمالو یو به دنبال گربه 

کند و بازهم چهره اش  یصورتش را پاک م فیکث

شود یم سیخ .  

رود و  یتنها و سرگردان در کنار رودخانه راه م او

او  ادیکس به  چیگردد و ه یبه دنبال ملوسکش م

را صدا زده،  نشی. هرچه پدر و مادر و رامستین



 الیاز و طانیش ی. به دنبال ان گربه دیشنن یپاسخ

بود دهیکس رفتنش را ند چیخارج شده بود و ه . 

گردد و  یدار را م غیکوتاه و ت یدرختچه ا ریز

خون، ترس تمام  دنیشود. با د یدستش زخم م

شود یاش بلند م هیو گر ردیگ یوجودش را م . 

 

تا مچ در اب فرو  میدارم و پاها یجلوتر برم یقدم

در خود جمع شده  دهی. دخترک تنها و ترسرود یم

. درد ردیگ یاز او نم یکس سراغ چیاست و ه

هر قطره خون که از  دنیو با د دهیامانش را بر

گردد یم شتریچکد، هراسش ب یدستش م .   

 

کنم. مثل همان  یرا به دور خودم حلقه م میدستها

 یلرزد، بدنش م یم شیدختر تنها و گمگشته... لبها

 یبدون شک همانجا خواهد مرد. مگر کس لرزد و او

او هست؟ ادیبه    



 یخورد. دخترک چشم باز م یسر م شیرپایز یدست

. ندیب یرا م شیاشنا شهیهم اهیکند و همان دوچشم س

سپارد. دستش را  یخودش را به اغوش گرم حسام م

دهد و حسام خون زخم را با  ینشان حسامش م

 یان م ینرم رو یکند و بوسه ا یانگشت پاک م

  :گذارد

شهیزود خوب م _ ... 

کند. هرچه حسام  یبه همان بوسه دلخوش م دخترک

شود. گربه اش را فراموش کرده  یهمان م دیبگو

که  ییخواهد. همان دستها یمامن م کیاست و تنها 

حسام  ی نهیرا دارد. سرش را به س شیهوا شهیهم

چسباند و او از برادر خودش به دخترک  یم

است کترینزد .  

و زمزمه  ندینش یدختر قصه م یموها یرو شیلبها

دختر خسته و غرق  یکه برا یکند. زمزمه ا یم یا

  .خواب نامفهوم است



دهم و نگاهم را به درختان سربه  یم رونیب ینفس

ام ملوسکم  دهیدوزم. هنوز هم نفهم یم دهیفلک کش

 الیکس متوجه خروجم از و چیکجا رفت. چرا ه

تمام ندانشته  انیشد. اما م شیداینشد. حسام از کجا پ

ذهنم را مشغول کرده است. ان هم  شتریب یکیها 

نامفهوم حسام است یزمزمه  . 

خالص؟ ان  یها یحسام کجا رفت؟ ان مهربان ان

پرمحبت و شفاف و درخشان؟ ان حسام  یچشمها

حسام  ر؟یمرد بداخالق و انعطاف ناپذ کیچطور شد 

 نیرفت و ا یم شی.پمیبه خواسته ها میها یکودک

 ...حسام زورگو است

صورتم پخش  یوزد و ان را رو یم میموها انیم باد

 یبرم و انها را پشت گوشم زندان یکند. دست م یم

از پشت سرم، فکرم را از حسام  ییکنم. صدا یم

کند یدور م :  

فکر  یبدم و بفهمم به چ موییحاضرم تموم دارا _

یکن یم ..  



شمک یها م زهیسنگر یرا رو میپا :  

رو نداره یهمه ولخرج نیاون فکرها، ارزش ا _ .  

ستدیا یبه شانه ام م شانه :  

همه  نیباعث ا یداره که بفهمم چ نویاما ارزش ا _

شهیتو م یدل مشغول .... 

اندازم یباال م یا شانه :  

 زیخودمم نفرت انگ یمن،  برا یها یدل مشغول _

  ...و تلخ هستند

اندگرد یرخش را به سمتم بر م مین :  

کم کنم شویمن با دونستن بتونم تلخ دیشا _ ... 

 

منزجر  یخواهد برسد؟ به ان گذشته  یبه چه م باز

 کیمشمئز شود و تا  دنیکننده؟ که چه شود؟ که با د

توانم تحمل کنم؟ چشمانم را تا  یم د؟یاین میفرسخ

اورم ینگاهش باال م :  



رو به کام خودت و  یکه زندگ هیبه حد شیتلخ _

کنه یزهر م انتیاطراف ... 

کم جان  یشعله  یکنم. جوجه ها رو یبه او م پشت

شوند یو پخته م ندیا یدر م یذغالها، از خام .  

زنم.  ی. با انبر ذغالها را هم منمینش یاتش م کنار

کرد. مرا از  یذغالها ط نیروزگار با من هم مثل ا

دراورد و پخت یخام ... 

 شیپ نگونهیگردانم. اما اگر هم یها را بر م خیس

سوزاند یرود، مرا م . 

کنار رودخانه مانده است و متفکر به اب  یعل

کند ینگاه م رهیرودخانه خ .  

و  یسرگردان نیتوانستم او را از ا یکاش م یمن ا و

خارج کنم. اما دستم بسته است و بدون  یکنجکاو

 ...شک اگر بداند

*** 



گذارم. خودم  یتشک م یغرق خواب را رو یمان

به هم  لیتوجه به وسا یکنم.  ب یم کمر صاف

دراز  یدود گرفته،کنار مان یبا همان لباسها خته،یر

 یایدارم زود به دن دیبندم و ام یکشم. چشم م یم

 .خواب قدم بگذارم

. اگر رمیاخ یروزها نیخوب بود... مثل ا امروز

 ای. رمیفاکتور بگ یرا هنگام رفتن عل یمان یبدخلق

اگر کج  یحت ایبگذرم.  یپرسؤال عل یاز نگاه ها

از شرکت را به  فیرا هنگام تعر یعل یخندها

اورمیحساب ن .  

 دارمانیبار زودتر به د نیا دوارمیرفت و ام یعل

 داریمن عادت کرده... حداقل به د داری... نه ددیایب

پسر دلبسته ام ای... یب یب . 

لدنا یپردرد م حسام :  

 یاره زن گرفتم که چراغ خونم باشه... نه بال _

که بار دومت باشه؟  یتو خونه بود یجونم... ک



 یریم یداریپرتو رو برم شهیچهارشنبه عصر که م

 ...خونه خواهرت و مادرت تا اخر هفته

دیگو یحق به جانب م پروانه :  

منو؟ یاورد یریخونه مادرم نرم؟ اس _   

دیگو یکالفه م حسام :  

بار من  هیگرم رو گاز باشه؟  یغذا کباریشده  _

؟ی.خونه و تو خونه باشامیب   

دیگو یحق به جانب م پروانه :  

 حی... منم تفرستمیمگه بردتم؟ نوکر و کلفتتم ن _

خونه باد اقا رو  نمی... بشخوامی... گردش مخوامیم

  بزنم؟

زند یم یدار یپوزخند معن حسام :  

بدون پدر و مادر  تا پرتو دمیبه هر اوازت رقص _

 ...بزرگ نشه

اندازد یسرش م یرا رو شیصدا پروانه :  



عمرمو حروم تو کنم؟ من اشتباه کردم بار  یتا ک _

برگشتم خونه لیفام دایسف شیر یونیبا پادرم یقبل ... 

دیگو یحسام خش دارد اما محکم م یصدا :  

رو ندارم...  یزندگ نیتحمل ا گهیاتفاقا منم د _

میشیدا مج یتوافق میریم ... 

دیگو یم زیت پروانه :  

رمیگ یتموم و کمال م مویمهر _ .  

 ی. خاطره اچدیپ یدر مغز استخوانم م دیشد ییسرما

کنم یاشنا را دور م :  

و خالص دمیتمومشو نقد بهت م _ .. 
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 یقو یمانع یدر پ یپ یپلک زدنها قم،یعم ینفسها

که  یری. اما بغض نفس گمیاشکها یشود برا یم

ندارد یدهد، راه چاره ا یرا فشار م میگلو . 

کشم  ینفس سر م کیکنم و  یرا پر از اب م وانیل

شود یجابه جا نم یذره ا یو بغض حت .  

نمینش یکشم و م یم شیرا پ یصندل .  

انها  یدخترک موفرفر یبندم و چهره  یم پلک

اورد؟  یدد. او طاقت مگر یمقابل چشمانم مجسم م

تر از رها باشد.  یاو قو دیکنم. شا یدستم را مشت م

خورد یاما در هر صورت ضربه م .  

 یسوزاند. همان گرما یهنوز دستم را م یداغ

کرد. لب  تیحسام به دستم سرا یکه از لبها یخاص

 یچه م اهیس یگزم. من چه کردم؟ ان چشمها یم

   گفتند؟

شوند  یباز م می، چشمهاجواب یب یاز سؤالها خسته

 قی. نگاه عمنمیب یخودم م یقدم کیو حسام را در 

گردد یچرخد و به چشمانم بر م یصورتم. م یرو :  



اد؟یبدم م مهینصفه ن یگفته بودم از حرفها _   

و  رمیگ یاب م ریش ریرا ز وانیشوم. ل یبلند م 

کدام  یسوزند. او کامل شده  یانگشتانم همچنان م

واهد؟خ یحرفها را م   

کنم و او منتظر است یخشک م میدستم را با مانتو  . 

 یخواهم از کنارش رو شوم که سد راهم م یم

  :گردد

  ...رها _

خواهم با  یدوزم. نم یم نیرا مصرانه به زم نگاهم

 یشوم.  فاصله را کم م ریدرگ بشیاو و نگاه عج

  :کند

 یم نقدریپنهون مونده که تو رو ا یگذشته چ یتو _

هترسون . 

 یخاموش و ب ییادهایلرزد. دلم فر یپلکم م ی گوشه

زند و اما تنها  یم ادیکشد. ناگفته ها را فر یصدا م

رسد ینم یبه کس شیکند و صدا یخود را خسته م . 



و  دیا یفشارم. دستش جلو م یم گریکدیرا به  میلبها

 زیم یشود. مشتش رو یبه صورتم مشت م دهینرس

دیا یکوچک فرود م یچوب :  

  ...رها _

خشم هم در صدازدنش  ی. اندکدیگو یحرص م با

ی... کمیکم دینهفته است و شا ... 

 شیربع پ کی یشوم. منش یابدارخانه خارج م از

دانم  یرفته است. خود حسام مرخصش کرد و نم

کند؟ یچرا مرا مرخص نم   

شود. مرا  یم ریبه اتاقش، شانه ام اس دنیاز رس قبل

گرداند یبه سمت خود بر م :  

گند  شتریهستم. تو ب ختهیبه هم ر یرها به حد کاف _

  .نزن به اعصابم

چسبد و صورتم را  یسرکشش چانه ام را م دست

کشد یباال م :  

؟یکن یم یرو مخف یمنو نگاه کن... بگو چ _  



دیا یچشمانش باال م یاهیتا س چشمانم :  

... اون رهید یلی... خدنیفهم یشده برا رید  _

نبود ییگوش شنوا چیگفتم ه یم دیکه با یزمان ... 

زنم یشل شده اش را کنار م دستش :  

دهینا م یشده. بو اتیحرفام ب _ . 

دیا یدر صورتش به چرخش در م نگاهم :  

  ...من اشتباه کردم و حرف نزدم _

گردم یبه چشمانش بر م باز :  

بشه... نذار حرفات رو دلت بمونه...  ریتو نذار د _

پروانه رو نرم  ینستتو دیبرو حرف بزن... شا

یکن ... 

برد یفرو م بیرا در ج شیدستها :  

... اما حاال یکن یحرفا رو عوض م ریخوب مس _

 نجایکه حرفش شد، پروانه به محض رفتنش از ا

طالق اقدام کرد یبرا . 



زنمیلب م اریاخت یب :  

 ...چقدر با عجله _

اندازد یباال م یا شانه :  

 یدقت یب نیهمعجول بوده... با  شهیپروانه هم _

کنه یرو به کام همه زهر م یهاش زندگ ... 

گردد یسمت اتاقش بر م به :  

کردم  یمنم عجله کردم تو انتخابش... فکر م دیشا _

داره... اما یهمخون ارهامیبا مع ... 

شود.  یاتاقش گم م انیو م دهدیرا ادامه نم حرفش

ندینش یدر گوشم م شیصدا :  

رسونمتیبردار م لتویوسا _ ... 

رسانم یرا به اتاقش م خودم :  

 ...اما من _

گذارد یم بشیرا در ج شیگوش :  

راهو تنها برو ی هی... بقمیریهم مس ییجا هیتا  _ ... 
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 ی. احساس مدیا یم کیدر نظرم تنگ و تار اتاق

توانم نفس بکشم. موس را رها  یفضا نم نیکنم در ا

کنم یم .   

و  رهینگاه خ گریکم دارد. د زهایچ یلیامروز خ اتاقم

کنم.  یخودم حس نم یمنظور حسام را رو یب یگاه

او را نگاه کنم و به  یواشکیتوانم  ینم یحت گرید

بمانم رهیو عبوسش، خ دهیچیصورت درهم پ .  

گذارم و به سمت اتاق حسام  یم زیم یرا رو سرم

گردانم یصورتم را بر م . 

شود.  یشده، جدا نم دهیکه کش یاز پرده ا نمچشما

 یباعث شده اتاقم به زندان یلعنت یپرده  نیهم

شود لیتحمل تبد رقابلیو غ کیتار .  



 نیحسام ا دیو چرا با برمیرا به داخل دهانم م میلبها

نام شرکت پخش  یموسو لیبه وک د؟یکش یپرده را م

ان که در نظرش هنوز  یبه من ایدارو اعتماد ندارد؟ 

 یهستم که عکسش را با پسر یخطاکار یدخترعمو

از او  شتریاست من ب دهیبود؟ نفهم دهیمو د اهیس

شدن دارم؟ دهیهراس د   

شده است.  شالم را عقب  زیاتاق نفرت انگ یگرما

را  یاز حسام متشکر باشم که ازاد دیکشم و با یم

به ارمغان اورده است میبرا .  

او را به  ایکنم  دانم تشکر یزنم. نم یم یپوزخند

 نی. جمع اضداد امیخاطر افکارش مؤاخذه نما

من  زیشده است. اصال بودن صلح ام ادیز میروزها

متناقض نماتر هیاز بق گر،یکدیو حسام درکنار  . 

خسته  یاورم و به مکالمه  یرا به دست م تمرکزم

دهم یانها گوش م یکننده  :  

 نینصر... من در اول یحق با شماست اقا _

تفرص ... 



اندازد.  یکالم مرد، فاصله م انیم ییصدا اما

پرناز و کرشمه ییاشنا... صدا ییصدا :  

 ...سالم _

 میکند. خون در رگها یم خیکه مو بر تنم س ییصدا

ند؟یبب نجایزند و اگر او مرا ا یم خی  

زنم. و نگاه ترسانم به سمت  یچنگ م زیم یلبه  به

 یها مر یگردد. نفس مقطوعم اندک یپرده باز م

ندیب یشود و او مرا نم . 

حسام هم مثل من از حضورش، شوکه شده  ایگو

دیگو یاست که م :  

پروانه؟ یکن یم کاریچ نجایا _   

دهد یجواب م یعاد یلیخ پروانه :  

باهات حرف بزنم خواستمیم _ ... 

دیگو یم یموسو یاقا :  

کنم... منتظر تماستون هستم یمن رفع زحمت م _ . 



ور از دستش در رفته است که ام ی رازهیش حسام

دهد ینشان نم یموسو یبه رفتن اقا یواکنش چیه . 

شود، حسام پرخاش  یهم گذاشته م یکه رو در

دیگو یگرانه اما ارام م : 

؟یکن یم یچه غلط نجایا _   

کفش  یپاشنه ها یپروانه ارام است. صدا یول

 یتر م کیو نزد کی. نزدچدیپ یپروانه در گوشم م

. ستدیا یزند. پشت در م یم انیدر م یکی.  قلبم دیا

 یشود و حسام م یم نیدر باال و پائ ی رهیدستگ

  :پرسد

؟یخوایم یچ نجایا _   

شوهرش است که  یقصدش حراج ابرو  پروانه

اندازد یسرش م یرا رو شیصدا :  

یکن یغلطو که تو م _ ... 



خورم. حسام بدون  یسر م نیبه پائ یصندل یرو از

 نگونهیا شیکه صدا دیسا یهم م یشک، دندان رو

  :پر خراش است

باهم امیبرو خونه بعدا م نجا؟یا یایگفت ب یک _ ... 

پروانه است که جا و مکانش را فراموش کرده باز  :  

 فموی... اومدم تکلذارمیمن پامو تو اون خونه نم _

 ...روشن کنم و برم

شود که مثل پروانه  یطاقتش تمام م نباریا حسام

غرد یم یعصب :  

امیتو خونه تا من ب یتمرگیروشنه... م فتیتکل _ ... 

 یکفش پروانه در گوشم پژواک م یپاشنه  یصدا

  :دهد. چند قدم کوتاه

 ایریاون تو بم ،ازیریتو بم نی... ایفکر کرد _

رمیکنم بعد م یمشخص م فمویتکل نجای... همستین ... 

رود یاز کوره در م حسام :  



ما  نیمگه ب ف؟یکدوم تکل ؟یچه اش ؟یچه کشک _

مونده که مشخص بشه؟ میزیچ   

و  ردیگ یسالح زنانه اش را به کار م پروانه

لرزد یم شیصدا :  

بچه رو  هی... خرت از پل گذشت... گهید نیهم  _

نمونده یزیچ نمونیب یگی... تازه میدستم گذاشت ... 

شود یاش بلند م هیگر :  

 ...خاک ... خاک بر سر من که تا حاال موندم _

 یدهم. دستم را رو یم هیتک واریبه د .راسرم

شود یگذارم تا نشنوم اما نم یگوشم.م :  

که منو  نجایا یاومد ؟یاریدر م یباز یچرا غربت _

؟یانگشت نما کن   

دیگو یکه م ستیقصدش کوتاه امدن ن پروانه :  

... بذار همه بفهمن رهیبه درک که ابروت م _

هیچه ادم سشونیرئ ...  



کشد یرا باال م شینیزند و ب یم یپوزخند :  

  ..هرچند شک دارم...اصال ادم باشه _

 تیتابد و با عصبان یکالم پروانه را بر نم حسام

زند یم ادیفر :  

 یباز چه گند دته؟یجد یچه مرگته؟ هان... باز _

 یخورد یباز چه گوه نجا؟یا یکه اومد یباال اورد

نجایا دهیکه کارت کش ... 

دکش یم غیزند و ج یهق م پروانه :  

یکرد اهیبرام س مویخفه شو اشغال... زندگ _ ...  

 یرا محکمتر رو میدهم. دستها یرا تکان م سرم

فشارم یگوشم م :  

برات کم گذاشتم؟  خونه...  یکردم؟ چ اهیمن س _

... حیتفر نی... پول... جواهرات... بهترنیماش

 نیمسافرت خارج از کشور... کدوم خواهرات چن

دارن؟ یامکانات   

اورد یاما کم نم هپروان : 



 شویخرج دی...دندت نرم،بای... زن گرفتفتهیوظ _

یبد ... 
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کنند؟  یرود. انها به دخترشان فکر نم یم جیگ رمس

حد  نیتا ا شانیاگر زندگ ؟یهمان دختر ناز موفرفر

 نیطفل معصوم را به ا کی یپرتالطم است چرا پا

باز کرده اند؟ ایدن   

انها،  یکشم. پرتو یسرد م کیسرام یرا رو دستم

 یرینشود؟ با نوک انگشتم تصاو گرید ییرها

است  دهیخواب شانیکشم. صدا یم ینامفهوم و نامرئ

داده حیو مطمئنا پروانه رفتن را بر ماندن ترج . 

را دانسته  فشیو حقوقش را مشخص کرده، تکل حق

  و چرا بماند؟



دستانش گرفته  انیسام سرش را مندارم ح شک

 شیقابل پ یامر ،یجنجال نیاست. سردرد بعد از چن

است ینیب . 

. چشمانم ندینش یدر گوشم م یزیشکستن چ یصدا

ماند و اگر باز معده اش، کار دستش  یپرده م یرو

 دهد؟

شوم. سکوت همه جا را  یبلند م دیشک و ترد با

و اب حسام قرص  یکه برا ستین یلیفراگرفته و سه

گرفتنش است؟ یطلب کند. امروز چه وقت مرخص  

 یم نیرا پائ رهیکشم. دستگ یم نیزم یرا رو میپاها

کوبم یشود. ارام به در م یدهم و در باز نم :  

 ...حسام _

 یم نیشنوم. دسته را محکم تر باال و پائ ینم یپاسخ

میگو یکنم و بلندتر م :  

 ...حسام... درو باز کن _



شود، قلبم را فرو  یم دهیکوب نیزم یکه رو ییپاها

 یو من خودم را برا چدیپ یدر قفل م دی. کلزدیر یم

کنم یبا حسام اماده م ییارویرو . 

 یسرم را باال م ریشود. با تاخ یبا شتاب باز م در

به  یصورت برافروخته اش، قدم دنیاورم و با د

چشمانش، قرمز شده و بدون  یدیروم. سف یعقب م

را متحمل شده است.ِ یادیز یفشار عصب دیترد  

 فمی" خفنی.   " هندینش یدهنم م یناخوداگاه رو دستم

نگاه غضبناکش را به  یکنم وقت یخفه م میرا در گلو

نمیب یخودم در گردش م یرو . 

کند و  ینگاه متعجبم را حس م ند،یب یرا م سکوتم

شود یشعله ور م تشیعصبان یاتش خاکسترشده  :  

رو هواست؟ میزندگ یخوشحال ؟یخوایم یتو چ  _  

به  شیقبول دارم تمام مردانگ ست،یدانم عصب یم

حرفها را از  نیا دنیسؤال رفته است اما  شن ریز

 یلبش م یهوا رو یخواهم. دستم ب یزبان حسام نم

ندینش .  



شود.  یم رهیدر نگاهش چ یبهت و ناباور رنگ

مرا به  ش،ینیلب پائ فیلرزش خف ش،یلبها یگرم

اورد یخود م .  

. اما حسام همچنان مات مانده دارمیرا ارام بر م ستمد

کنم یاست. نجوا م :  

... هم تو...هم پروانهدیهست یاالن عصب _ ... 

شود یکنم و نگاهش با گردنم کج م یرا کج م سرم :  

راحت  یلیو خ دیشیکه بگذره...اروم م کمی _

دیکن یمشکلتون رو حل م . 

داد رونیرا کالفه ب نفسش :  

...مثل ستیدرست بشو ن یزندگ نیا _

به  شتریب م،یدست و پا بزن شتریب یباتالقه...هرچ

میشیم کیمرگ نزد ... 

دهم یم واریام را به د هیندارم. تک ستادنیا توان :  

با فکر  دی. شما بادیرینگ میعجوالنه تصم _

دیدخترتونم باش ... 



کشد یبه گردنش م یدست :  

میجدا بش دیبه خاطر پرتو هم که شده با _ ... 

 کیشود؟  یماند از کالمش. مگر م یباز م دهانم

دارد و هم مادر؟ ازیدختر هم به پدر ن   

 یو با شاد زدیاشک بر شیکه با غصه ها یمادر

خواهد که مثل کوه پشت  یم یبرقصد. پدر ش،یها

ستدیسرش با .  

رمیپذ یرا نم منطقش :  

دییایبه خاطر دخترتون کنار ب دیشما با _ ... 

کند  یم کیبار یچشمانش را کم زند. یم یپوزخند

دیگو یدر نگاهم م رهیو خ : 

داره تو  ازیبه ارامش داره. پرتو ن اجیدخترم احت _

سالم و بدون دغدغه بزرگ بشه... رشد  طیمح هی

رهیشکل بگ تشیبکنه و شخص ... 

برم یشود. صورتم را جلو م یکج م میلبها :  



 یکیبدون  اد؟یبه وجود م طیمح نیو با طالق، ا _

داشته باشه؟ یکامل تیشخص تونهیم نشیز والدا  

داردیبه داخل بر م یدهد. قدم یم رونیب ینفس :  

... نیاز والد یکیبا کمبود  یحت طیمح نیاگر ا _

  ..اروم تر باشه چرا که نه

طرفدار حقوق کودکان طالق شده ام  یاز ک دانمینم

 گرید ییخواهم با اشتباه حسام و پروانه، رها یاما نم

. پوزخندم ستیپدرم ن هی. هرچند حسام شبردیگشکل ب

  :صدا دار است

 ...جالبه _

کنم یرا به او م پشتم :  

بهونه است نهایتموم ا _ . 

 یشود. مرا به سمت خود بر م یبند شانه ام م دستش

  :گرداند

که من و پروانه تموم هفت  ی؟ وقت یچه بهونه ا _

که  یوقت م؟یگذرون یروز هفته رو با دعوا و قهر م



پرتو از صبح تا عصر، خونه بابام باشه، تا پروانه 

 تشیمسئول ریو از ز رونیبره ب شگاهیارا یبه بهونه 

ما با دعوا و فحش  یخونه  یکه هوا یدر بره... وقت

ارامش داشته  تونهیم ورو ناسزا مسموم شده... چط

  باشه؟

و  یمنطق بیشود. منطقش، عج یبسته م دهانم

شانه ام فرود  یهم رو شگریاست. دست د دهیسنج

دیا یم :  

بزرگ  یطیمح نیتو بگو... بذارم پرتو ، در چن _

  بشه؟

لرزد یم میلبها :  

 دیپروانه نتون ای... اگه تو دیاگه مواظبش نباش _

مثل من شهیم یکی. دیبراش وقت بذار ... 

ماند. زمزمه  یچشمان مرطوبم م ی رهیخ نگاهش

کند یم :  

تو؟ یگیم یچ _   



اشک را سد  یکشم. با انگشت،جلو یم قیعم ینفس

کنم یم :  

نیسرنوشت منو تکرار کنه... هم یکس خوامینم _ ... 

 شنیفلفل و او ی. کمزمیر یم هیرا در مواد الو سس

 یم عتریکنم و قاشق را سر یبه ان اضافه م

 .چرخانم

 

و امد است. زمان ساعت در حال رفت  یرو نگاهم

ساعت چقدر  ینمانده و عقربه ها یباق میبرا یادیز

  .عجله دارند

و با  زمیر یم یا شهیش یها را در ظرف هیالو تمام

کنم. ان را در  یم نیرا تزئ شیرو ارشوریسس و خ

گذارم یم خچالی . 

 دنمیرس ریعقربه که د یروم به رو یم یغره ا چشم

غذا را  نیقول ا دهد. به پسرکم یم دیرا به من نو



 یحسام را به جان م یها هیداده ام و زخم و کنا

  .خرم

را با عجله به  می. مانتومیشو یاب م ریدستم را ز 

 یکشم و شال یم میموها یالبه ال یزنم. دست یتن م

 کیبه  یشیاندازم. از لوازم ارا یانها م یبه رو

کنم یمداد چشم بسنده م .  

از  یدازم و به ارامان یشانه ام م یرا به رو فمیک

را  شیمشک یموها دنیگذرم. دلم بوس یکنار پسرم م

 یگذارم. ان بوسه  یان دل م یخواهد و پا رو یم

کند ینرم پسرکم را بدخواب م . 

زنگ بزنم و  یب یبه ب دیشوم. با یخانه خارج م از

ناهار  یحاضر شده را برا ی هیخبر دهم که الو

 .بردارد

کنم و بدون شک،  یم شتریرا ب میقدمها سرعت

شود.  یمن م بیخشم حسام امروز نص یرهایت

دهم. ذهنش اشفته و  یبه او حق م یهرچند تا حدود

در حال از هم  شیزندگ رازهیاست. ش شانشیپر



 چیبار ه نیام که ا افتهیدر میا دهیاست. از شن دنیپاش

 کدام قصد کوتاه امدن ندارند و من

 یرا باز م کنم. در جلو یدست بلند م یتاکس یبرا

گذارم و  یم میپا یرا رو فمی. کنمینش یکنم و م

برسد.  رید شیپ یحسام امروز مثل روزها دوارمیام

که از معرکه اش با پروانه  یدوهفته ا نیمثل تمام ا

گذرد یم .  

 یاز شدت استرس، گر گرفته است. دستم را رو بدنم

 یکنم امروز اندک یفشارم و ارزو م یم فمیبند ک

قبلش باشد. تمام ساعات در  یروزها ارامتر از

حسام گره کور بسته  یشرکت پر تنش است. ابروها

 یاشتباه، فوران م نیاند و اتشفشان خشمش با اول

  .کند

رود و  یم نیضبط ماش یتالیجیساعت د یرو نگاهم

از هشت گذشته است قهیده دق .  

را به سمت راننده  هیاورم و کرا یپولم را در م فیک

دیفرمائ: برمیگ یم ... 



چرخاند و پول را  یفرمان را به سمت چپ گ راننده

ردیگ یاز دستم م .  

دوم و  یشدن، به سمت شرکت م ادهیمحض پ به

خودم وقت  یرا برا یا قهیچنددق نگونه،یا دیشا

  .بخرم

از بسته شدن در اسانسور خودم را داخل ان  قبل

و لبخند  یرستم یاقا دنیکنم و با د یپرت م

شوم یوجه اشتباه بزرگم مژکوندش، مت .  

 یام را به داخل شال هول م ختهیبه هم ر یموها 

دیافزا یبر استرسم م شیدهم. صدا :  

زیسالم همکار عز _ ...   

وجب به  فشیشنود. با نگاه کث یاز جانبم.نم یپاسخ

لرزم  یکند و من از درون م یوجب تنم را رصد م

  .اما ظاهرم سرد و محکم است

و  دیا یم کی. دستش نزدابدی یگسترش م لبخندش

و برنده است زیت یواکنشم نگاه .  



دیگو یخندد و م یم بلندتر :  

دختر یچموش یلیخ _ ...  

زند یم یچشمک :  

 ...اما _

 یسوم را اعالم م یبه طبقه  دنیزن که رس یصدا

شود. در باز  یخبر عمرم، محسوب م نیباتریکند، ز

گردانم و  یرا به سمتش بر م میشود. نگاه وحش یم

میگو یو با تحکم م دواریتهد :  

 ...دور منو خط بکش _

را بر وجودم رعشه  شیکنم و صدا یاو پشت م به

اندازد یم :  

ندازمیم رتیاخرش گ _ ... 

به حسام از  دیدارم و با یبر م عتریرا سر میگامها

از تصور رفتار و برخورد  م؟یبگو شیمزاحمتها

میبگو لرزم و محال است که یحسام به خود م . 



 یم میکند.  قدمها یگوشم را پر م یا هیگر یصدا

کند.  ی. انقدر جانسوز که دل سنگ را اب پستندیا

و هق  هیشود از سوز و گداز ان گر یدلم پژمرده م

شیزدنها . 

را کنار در اتاق  یگردانم و خانوم اسد یم نگاه

روم یبه سمتش م دی. با شک و تردابمی یحسام م :  

افتاده؟ یاتفاق _   

 یخورد. خود را عقب م یجا م میحضور ناگهان از

کنم.  یم یبود؟   اخم کمرنگ ستادهیکشد و گوش ا

دیا یکش م یبه طرز احمقانه ا شیلبها :  

نکهینصر کار داشتم... اما مثل ا یبا اقا _ ... 

پرد یراستم باال م یابرو :  

؟یچرا در نزد _  

رود یم زشیسمت م به :  

کنم یباهاشون صحبت م... بعدا ستیمهم ن ادیز _ . 



را که  یکنم. صندل ینگاه پر جذبه ام او را دنبال م با

و شک دارم  زنمیبه در م یکشد، تقه ا یم رونیب

 یبه برسد. وقت یبلند، به گوش ی هیان گر انیم

ادب و نزاکت را کنار مب گذارم  رم،یگ ینم یجواب

شود و  یدهم. در باز م یم نییرا پا رهیو دستگ

 یعمرم را م یصحنه  نیرگذارتریتاث و نیباتریز

را در اغوش گرفته است. با  ی. حسام دخترکنمیب

ارام  یپدر برا کیتمام جذبه و غرورش، مثل 

 یموها یرا به رو شیکند.  لبها یکردنش تالش م

کند یاو چسبانده است و نجوا م یفرفر :  

  ....اروم... ششش _

 یگونه اش م یرو دیپرتو مثل مروار یاشکها اما

 یقرمز شده و هق هق م هیاز شدت گر شینیلغزد. ب

 یچشمان درشتش که قرمز شده، م یکند. دلم برا

دهد یسر تکان م دنمیسرش با د لیرود. سه :  

 .سالم _



انقدر کالفه  ایگردد و گو یحسام به سمتم بر م نگاه

ردیامدنم خرده نگ ریاست که به د .  

دهد و  یدست حسام کمرم پرتو را نوازش م 

کند یم هیخترک همچنان گرد .  

روم یم جلو :  

خواد؟ یم یچ نجایفسقل خانوم ا نیا _  

دیگو یم یبا کالفگ حسام :  

برداره... پرتو  لشویپروانه اومده بود وسا شبید _

 ...رو گذاشت و رفت

با  یشود مادر یبندم و مگر م یرا با درد م چشمانم

رفتار کند؟ نگونهیفرزندش ا   

 یان زن و شوهر ربط یشود. دعوا یتمام م طاقتم

ارام کردن  یطفل معصوم ندارد. حسام برا نیبه ا

شود یپرتو به قدم زدن متوسل م :  

_  نیتحت فشار گذاشتن من ا یدونم که فقط برا یم

کنه... وگرنه جون خودش به پرتو بنده یکارو م ... 



ز اشتباه بودن قضاوت و تصورم شود. ا یگرم م دلم

مادرانه  یخرسندم. من مادر، با وجود تمام کمبودها

 یتا چه حد برا رخوارهیطفل ش کیدانم که  یام، م

است زیمادرش عز ... 

اش، از  جهینت یب یخسته از تمام تالشها حسام،

 یم رونیب نی. نفسش را سنگستدیا یحرکت باز م

 یچنان مبه دخترش که هم یدهد و  با درماندگ

دوزد یچشم م د،یگر . 

در اغوش  یگذارم. دستانم را برا یم شیپ یقدم

کنم یگرفتن ان دختر ناز و ملوس باز م :  

بغل خاله؟ یایخانوم خوشگله... م _   

 ینه چندان دوستانه به من م یاش، نگاه هیگر انیم

چسباند یاندازد و خود را به حسام م .  

کنم و  یحفظ مرا  ندینش یلبانم م یکه رو یا خنده

کشم یباز هم از کوشش دست نم :  



عالمه عکس جوجو، گربه،  هی میبر یخوا یم _

خوشگل نشونت بدم؟ وونیهاپو و ح   

کردن را فراموش کرده، نگاهش مشتاق شده  هیگر 

 ی نهیاست و همچنان مصرانه خود را به حسام و س

فشارد یستبرش م .  

رمیگ یبه دهان م انگشت :  

عکسا رو با هم  اد؟یبابا حسامم ب یخوایاوم... م _

م؟ینیبب  

لحظه  نیکنم. اما در ا ینگاه حسام را حس م ینیسنگ

ان دخترک رفته است.  یتمام هوش و حواس من پ

داشته باشد.  میسال و ن کیاز  شتریشک دارم ب

تر کرده است.  یقرمز شده و او را خوردن شیلپها

و تو دل برو تر است باتریاز عکسش ز .  

 یرا به پرتو دوخته ام. پلک م دوارمیام چشمان 

 یگردد. نم یزند و به نگاهش به سمت پدرش بر م

شود  یرد و بدل م یپدر و دختر چه اسرار نیدانم ب



تکان  دیتائ یسرش را به نشانه  یکه پرتو با بدعنق

دهد یم .  

رمیگ یم شیاتاقم را پ راه :  

 ...حسام _

کنم یمنجوا  نم،یب یرا که معطوف خود م توجهش :  

دنده  کیدخترتم مثل خودت بداخالق و عبوس و  _

 .است

کشد تا  یطول م یخورد. کم یجا م یا لحظه

صورتش نقش بندد یدندان نما رو یلبخند :  

باشه نیو رنگ نیسنگ دیدختر با _ ...  

همراه با  غیکه ج ردیگ یاز لپ پرتو م یمحکم گاز

 یصورتم م یکند. خنده رو یخنده اش را بلند م

مقابل چشمانم مجسم  میمعصوم مان یشکد. چهره خ

ضجه  یشکند، کس یوجودم م انیم یزیشود. چ یم

 نگونهیندارد تا ا یکه پدر یپسر یزند برا یم

کرور کرور محبت خرج کند شیبرا . 



کنم.  یدعوت م یرا به نشستن پشت صندل حسام

 یم شیزانو یو پرتو را رو ندینش یبدون تعارف م

 یبرا ریتصاو نیا دنیتا با د گزم یگذارد.  لب م

نکنم ییسرا هیپسرم مرث .  

زنم و  یپاور را م ی. دکمه ستمیا یکنار انها م خودم

شود. با حرف  یبارگذار ندوزیمانم تا و یمنتظر م

شود یحسام، نگاهم از صفحه گرفته م :  

؟یاومد ریامروز چرا د _  

کنم یعکسها را باز م ی پوشه :  

دیطول کش کمیکارام  _ ... 

و  دیسف یکنم. گربه  یم کیعکس کل نیاول یرو

 یاست. رو میملوسک گذشته ها هیشب یلیپشمالو خ

لغزد و  یموس م یزنم. دستم رو یخودکار م شینما

به  ری. نگاهم را با تاخندینش یان م یدست حسام رو

پرسد یم یچسبانم. جد یم شیمردمکها :  

بود؟ یکارهات چ _  



 یا محکمتر مخواهم دستم را عقب بکشم ام یم

میگو یکنم و م یم یفشارد. کالفه پوف :  

ایخدا امروزو کوتاه ب یمحض رضا _ ... 

میکند تا بگو یطلبکارش واردارم م چشمان :  

کرده بود... داشتم براش حاضر  هیهوس الو یمان _

کردم یم . 

 یپرد. چهره اش رنگ تمسخر م یباال م شیابرو

ردیگ :  

تر لوس و ننر عمو باور کنم رهاخانوم... دخ دیبا _

بلده؟ یناصر من... اشپز   

اندازم و خودم را سرگرم  یباال م یشانه ا الیخ یب

کنم یدخترش م :  

ه؟یچ نیا یاگه گفت _  

خورد،  یصورتم چرخ م یچشمان حسام که رو اما

که  ینامطبوع یشود. بو یجواب پرتو م دنیمانع شن



شود  یرسد باعث م یپرتو به مشامم م ی هیاز ناح

م را عقب بکشمخود :  

؟یبچه رو عوض کرد نیا یحسام.ِ.. ک _  

کند یرا جمع م شینیب :  

پروانه عوضش کرده شبی... ددونمینم _ ... 

 یم یخیتوب یرود و با لحن یدر هم فرو م میها اخم

میگو :  

؟یکرد یچکش م هی دیتو نبا _   

کشد یپرتو را باال م حسام :  

ارمیسر در نم زایچ نیمن که از ا _ .  

کنم ینازک م شیچشم برا تپش :  

همراهته؟ لشیوسا فیک _   

دهد یتکان م یسر :  

 تو اتاقمه _



زنم و حسام حرکت  یرا کرم م شیسر انگشت پا با

کنم و  یکند. پوشکش را محکم م یدستم را دنبال م

 شیه پاشود. شلوارش را ب ینگاه حسام از من جدا نم

 یبه همراه م یکالفگ میکنم و نگاه حسام برا یم

روم یاورم. کنار م :  

خدمت شما زیدخمل خوشگل... تر و تم _ ... 

دیگو یلب م ریشود و ز یم کشینزد حسام :  

 ...ممنون _

خورم. با  یاز حدش م شیام از غرور ب خنده

 قیمنتظر تشو دیدانم نبا یاخالقش اشنا هستم و م

خشک و  یکلمه  کی نیشم و همنامه و تشکر با

ادب تینها یعنی یخال ... 

شدن حسام را  کی. نزدرمیگ یاب م ریرا ز دستم

کنم یحس م :  

رییهمه تغ نیرها... ا _ ... 



را محکتر  میفشارم. دستها یهم م یرا بر رو میلبها

کشم یهم م یبه رو  :  

وقته  یلیمرده... خ یشناخت یکه م ییاون رها _

  ...دفنش کردن

گردم یسمتش بر م به :  

مادرم...  یزیاز هر چ ستری... بدمیادم جد هیمن  _

 ضشیمر یبچه  یتموم حواسش پ دیمادر که با هی

تیمسئول ایدن هیمادر با  هیباشه...  ... 

 

و  کدیم یپرتو که انگشت دستش را م یپ نگاهم

رود یچشمانش غرق خواب است م :  

  غذا خورده؟ _

 یبه اندازه  دیپدر نبا کیکشد.  یدندان م ریبه ز لب

داشته باشد؟ ییاشنا یمادر، با فرزند دار   

دهم یرا نوازش م شیکوچک پرتو دست :  



  چندوقتشه؟ _

از  رد؛یگ یصورتش نقش م یرو نیدلنش یلبخند

پدر به دخترش کیجنس عشق، محبت؛ محبت  :  

 ...سال و هفت ماه 1 _

نوازش گونه اش  یاندازم. دستم برا یباال م ییابرو

رود یم شیپ :  

است زهیم زهیر یلیخ _ ... 

گردم یسمت ساکش برم به :  

ای خوره؟یم رخشکیقبل خواب ش _ ... 

ردیگ یکنم و او منظورم را م یرا قطع م حرفم :  

خشک ریش _ . 

خشک بزرگ کردم.  ریرا با ش یهم مان من

را  یب یب رفتنش،ینپذ مانم،یبعد از زا یها یافسردگ

کرد رخشکیمجبور به ش ... 



پروانه  دیکشد و شا یم ریام ت نهیس انیم یزیچ

 شلیوسا نینداشته است. ب رکردنشیس یبرا یرکافیش

کنم یم دایرا پ رخشکیو ش ی شهیش .  

میشو یرا با اب م شهیش  : 

ه؟یچ یدونیم   

و  زمیر یم شهیدر ش رخشکیپودر ش ازین زانیم به

گردم یبه سمتش بر م :  

 دیالم دارس یکه بچه  ییشما ی فهیبه نظرم وظ _

تره نیسنگ ... 

ندینش یفراوان در نگاهش م یسؤالها .  

کنم یرا تر م میلبها : 

که  یهزار بار خدا رو شکر کن یروز دیشما با _

راه  یسالم بهت داده... دغدغه هات برا یبچه 

تنها  یحت ای دنش،یافتادنش، حرف زدنش، دو

 گهید یها یلیخ ایموندنش هزاربار کمتر از من 

 ...است



 یم شهی. اب جوش را در شردیگ یعمق م هشنگا

دهم یبهتر حل شدن تکانش م یو برا زمیر :  

 ش،یدر قبال حفظ و نگهدار تتونیشما مسئول _

تره نیسنگ یلیو کامل کردنش خ تشیپرورش، ترب ... 

خنک  عتریسر یگذارم و برا یرا م شهیش درپوش

 شهیکنم و ش یرا پر از اب سرد م یشدنش کاسه ا

گذارم یرا در ان م :  

از من و بچمه شتریاز شما انتظارات ب _ ... 

کشم یدخترش را م ی گونه :  

 یمان ی. با هر حمله شمیم تیاذ یلیمن خودم خ _

من  ی فهی... اما تموم وظشهیو تار م رهیبرام ت ایدن

 یم گری. خون جشمیم تی... اذشهینگهدار نیهم

ادیاز من برنم یکار نیاز ا شتریخورم اما ب . 

دهم یرا به دست حسام م شهیش :  

 یکامل پسرم رو م یلحظه سالمت هی یمن غبطه  _

 ...خورم



کشم یسر پرتو م یرو یدست :  

... چونکه از نیاز قبل مراقبش باش شتریب یلیخ _

رو نداشته باشه تونیکیاالن قراره  ... 

زند یلب م حسام :  

 ینم گهی... دیبزرگ شد یلیکنم خ یحس م _

 ...شناسمت

کنم  ی. دهان باز مردیگ یشکل م میلبها یرو یتلخند

 حیسکوت را ترج لیبدهم که با حرف سه یتا پاسخ

دهم یم :  

نیعموزاده ها خوب با هم خلوت کرد _ ... 

فرستم یشال م ریام را به ز ختهیبه هم ر یموها :  

تنگ شده یلیدخترعموم خ یدلم برا _ ...  

پر  یلب حسام، با لحن یتوجه به کج شدن گوشه  یب

پرسم یواهش مخ :  

ازش برام بگو کمیخوبه؟  اسمنی _ ... 



خندد یم لیسه :  

سر من  ییچه بال ینیبب دی... باستین فیقابل تعر _

  .اورده

خندد یکند و اما چشمانش م یاخم م حسام :  

لیسه _ ... 

شوم یم کترینزد لیسه به :  

... تو بگو... عمو و شهیگرم نم یاز حسام که اب _

 ین و بابام چطور؟ خبردارزن عمو خوبن؟ ماما

  ازشون؟

 یخاطر نگاهم م دهیخندد. حسام رنج یبلند م لیسه

گردم یکند. به سمتش بر م :  

کلمه جواب  هی... فقط  دمیمگه؟ چندبار پرس هیچ _

خوبن یداد ... 

زند یم غر :  



کمتر با خونوادت در ارتباطه... خودم بعدا  لیسه _

گمیبرات م ... 

به پرتو  یدهم. نگاه یم سر تکان یجواب چیه بدون

اندازم یکه در اغوش حسام به خواب رفته م :  

شهی... بدن درد مشیجا بخوابون هی دیبا _ ... 

دهد یم رونینفس ب کالفه :  

انداخت یامروز منو از کار و زندگ _ ... 

شوم یم رهیخ شیمردمکها در :  

زنگ بزن به  هیرو کنار بذار...  یلجباز _

 گهیمطمئن باش م یو بگپرت طیپروانه... از شرا

اگه قرارتون بر طالق باشه ی..  حتارشیب  

 یم رونیشلوارش ب بیحسام را از ج یگوش لیسه

  :کشد

طفل  نیاره داداش... زنگ بزن... حداقل ا _

شهینم تیمعصوم اذ ... 



و  یبه منش یلبخند می. نمیا یم رونیابدارخانه ب از

گردم یزنم و به اتاقم بر م ینگاه کنجکاوش م . 

 نی. او هم همچدیپ یدر سرم م اوشیس یصدا

 یم دهیصورتش کوب یدستم رو داد؟یرا م شنهادهایپ

  :شود

یمادرتو به قصر برسون عوض _ ...  

کنم که  یروم و خدا رو شکر م یعقب م یقدم

  :کوچه خلوت است

 ارمیسرت م یی... بالییایطرف من ب گهیبار د هی _

 ... که

پرد یحرفم م انیکند و م یلبش را پاک م گوشه :  

زمیمنتظرم باش عز _ ... 

کند یبه من م پشت :  

شهیزبونت کوتاه م یبه زود _ ... 



کنم.  یام و دورشدنش را به نظاره م ستادهیا میسرجا

میبه حسام از کارمندش بگو دیبا .  

ن م یکند و حسام تمام گناه ها را پا یرد م منطقم

دست از  یکنم که رستم ی. تنها ارزو مسدینو یم

دانم  یفرستم. نم یمن بردارد. بر بخت بدم لعنت م

 داریدر اطراف من پد دیفقط با یافراد نیچرا چن

خواهند بدبخت  یکشند و م یرا بو م میشوند؟ بدبخت

به  دنیو دنبال رس نندیب یرا م مییتنها ایترم کنند. 

  .منفعت خودشان

دانم در  یمرد حق من است و نم نیاز ا ترس

نشان دهم یبرابرش چه واکنش .  

 یعوض م ممیدارم تا فردا تصم نانیاطم ماکانک

من، از  یها یسرد دنیهم با د یرستم دیشود و شا

ست بکشدمن د ... 

در  نقدریکنم و کاش ا یرا از دور گردنم باز م شالم

کردم. گفته بودم و حداقل از شر  یگفتن تعلل نم

خالص شده بودم یرستم .  



****  

زنم. نگاهم را دورتادور  یرا م یبرق مرکز دیکل

. به عقب ندازمیرا از قلم ن یزیچرخانم تا چ یسالن م

چهارچوب  انیم ستادهیفرد ا دنیگردم و با د یبر م

کشم یم یخفه ا غیدر ج . 

لب  ریحسام را ز یزنم. جمله  یپلک م ناباور

 یاز دهانم خارج نم ییاوا چیکنم، اما ه یتکرار م

کند و  یدر دلم رخنه م  یشود. حس ناشناخته ا

ردیگ یسرتاسر وجودم را م .  

 یاما اشک چشمانم م خندمینم. مک یرا درک نم حسم

 کی. برادرم ازدواج کرده است. صاحب ندینش

دانستمیفرزند پسر شده است و مِن خواهر نم .  

شود. من تا کجا  یتار م دگانمیحسام مقابل د ی چهره

صورتم حس  یاشک را رو یدور افتاده ام؟ گرما

کنم. برادِر ناخلفم ازدواج کرده است. اشک  یم

زدیام یدر هم م یو دورشوق در اشک غم  .  



سر  یبوده ام. نه باال شیخواهر نه در خواستگار من

ام و نه لبخند وسعت گرفته  دهییاو و عروسش قند سا

ام دهیپدر شدنش را د ی .  

کند و من تا به  یم سیتمام صورتم را خ میاشکها

 گرانیرا از زبان د میها نیکتریاخبار نزد دیبا یک

 بشنوم؟

کند یا پر محسام گوشم ر یصدا :  

راه  یزار هیگر ینطوریا دیهر خبر با یتو برا _

؟یبنداز   

 میاشکها انیدهم،صورتم م یتوجه به او اجازه م یب

که  ییمرا درک کند؟ او تواندیشسته شود. مگر او م

ارزو نشده  شیاغوش پرمهر مادر برا کی یارزو

پدرانه را  یجمله  کی یکه هرگاه هوا ییاست. او

 ییسپارد. او یم ژنیخود را به عمو بداشته باشد، 

 نهیو غربت فررزندش را به س ییکه در تنها

است دهینچسبانده و اه نکش ...  



تواند مرا درک کند؟ او عقط نظاره گر  یمگر او م 

کند  یدهد و نه شماتتم م یم میاست. نه تسل میاشکها

ماند یو تنها در سکوت منتظر م .  

 یتعارف م یا برا که به سمتم گرفته ر یدستمال

 قیعم یکشم. نفس یچشمانم دستمال م ری. زرمیپذ

ابمیکنم بر خودم تسلط  یم یکشم و سع یم .  

لرزد یم یاندک میصدا :  

 ارزو؟  _

زند یم یبر صندل هیتک حسام :  

رفته نیرام یوقته که از زندگ یلینه... ارزو خ _ ...  

سخت است. انقدر که چشمانم گشادتر  میبرا باورش

شود یعیطباز حد  :  

داد یارزو جون م یبرا نیرام شه؟یمگه م _ ... 

شود یم رهیخ میبا لذت به سردرگم حسام :  



 یبرا گهیدو سال از هم زده شدن. د یکیبعد از  _

بود که کات  نیا دنیرس یبه نظر م یهم تکرار

 .کردن

مقابل چشمانم  یناهار خانوادگ کیاز  یریتصاو

که  یی. غذاهاتخیکه به هم ر یزیشود. م یمجسم م

 ییادهایکه باد کرد. فر یرتیشد. رگ غ نیپخش زم

که به  یشد. دختر یهوار م گریکدیکه بر سر 

 یم یجار شانیلبها یکه رو یاتاقش پناه برد. نام

نام بود" ارزو نیشد. هم " ... 

که از زبان  یشود. همان یپررنگ م گرید ینام

م. از اور ی... به ذهنم فشار می. دختر اقادمیپدرم شن

نام  کیگذرم و به  یم کیبه  کیکنار نامها 

دوباره  یحدس یرسم. شانسم را برا یم یخانوادگ

کنم یامتحان م :  

؟یطاهر یدختر اقا _   

 یم یفزون می. شادمانردیگ یحسام وسعت م لبخند

ازدواج  یبا دختر ارام و محجوب طاهر نی. رامابدی



 خواند. یم یریکبیکه او را ا یکرده است. همان

خندمیم :  

  واقعا؟ _

 یو سرگرم حیدهد. حق تفر یسر تکان م حیتفر با

دخترش را به پروانه سپرده و  روزیدارد. ندارد؟ د

گرفته  یقوا کرده است و امروز من را به باز دیتجد

که تمام روز گذشته ام را با تکرار  یاست. من

اخبار  دنیخاطراتم خفه کرده ام. شب را با ترس شن

ام... و حاال با هر خبر، زمستان و  هدیبد کابوس د

شود یم ختهیتابستانم در هم ام . 

کشم یرا جلو م خودم :  

خوبه؟  شونیکن... زندگ فیتعر شتریحسام ب _

کنه؟ اسم پسرشون  یتو شرکت بابا کار م نیرام

ه؟یچ   

 یتوجه به تمام سؤاالتم، پرونده ا یحسام ب اما

کند یمقابلش باز م :  



الها رو بعداسؤ نیجواب تموم ا _ ... 

کند یم کیبار چشم :  

... از خودشون بپرسکینزد یا ندهیدر ا _  

شده است و  یشوم. بادم خال یجمع م یصندل یرو

لب  ریو خودخواه شده است. ز یباز حسام عوض

شوم یکنم و بلند م ینثارش م یفحش .   

**** 

. به رندیگ یمن حکم مرگ را م یاشنا برا یابانهایخ

گردم یسمت حسام بر م :  

ام کن ادهیحسام... حداقل سر کوچه پ _ ... 

کند و من با دندان پوست لبم را  ینگاهم م یرچشمیز

 مهیو باز سراس میرس ی. به سر کوچه مرمیگ یم

زنم یم شیصدا :  

 ...حسام _

 یفشارد و به جلو پرت م یترمز م یرا رو شیپا

کند یرا باز م یشوم. قفل مرکز :  



به  ؟یاعصاب من بر هربار رو ییخوایچرا م _

شهیخدا برام دردسر درست م .   

اندازد یباال م یا شانه :  

پرتاب کننده به سمت  هیدردسر... بشه  دیشا _

شدنت به قرارمون کیجلو... و نزد ... 

کنم یرا باز م در :  

... خودم به حد یهر روز تکرار کن ستین یازین _

کنم یم ادیاز اون روز  یکاف ... 

 یرسانم. از پنجره به او نگاه م یم نیرا به زم میپا

  :کنم

میممنون که رسوند _ ... 

شود.  یو از پارک خارج م ردیگ یعقب م دنده

شود و من به سمت خانه  یپنهان م دگانمیاز د نیماش

 ستادنیمرا به ا یفروش یدارم. سبز یام گام بر م

 یچشمک م میبه رو ینقل یکند. تربچه ها یوادار م

کشاند یه داخل مغازه ممرا ب میزنند. پاها :  



خواستمیخوردن م یکلو سبز میسالم... ن _ ... 

 یگذارد. نگاه م یروزنامه م یتکه ا فروشنده

 ،یقرمز و زرد و نارنج یدلمه ا یچرخانم و فلفلها

دارم و  یبر م یکی. از هر کدام ردیگ یچشمانم را م

گذارم یم شیترازو یرو :  

دیحساب کن نمیا _ . 

اورد یه خود ماشنا مرا ب ییصدا :  

تو کوچه  ییدونم با چه رو یجون... نم نیمه _

کنه یرفت و امد م .... 

 یِله م میپا ریزرد ز یقدمم، فلفل دلمه ا نیاول با

 یها یکنم. سبز ینگاه م میرپایبه ز فیشود. بالتکل

کند یدهان، کج م میلگد شده به رو .  

 ی. از بزمیر یم کیشوم و همه را در پالست یم خم

عکس  یرچشمیاموخته ام که اسراف نکنم. ز یب

شوم ینگرم و بلند م یم م،یترح یاگه انیم .  



کشم و به سمت خانه  یچشم مرطوبم م ریز انگشت

دارم. سعادتمند شده است؟ خانواده اش  یقدم بر م

 یعقدکرده اش چه حال یچطور؟ ان دخترخاله 

  دارد؟

است.  ختهیاست. ذهنم مشوش و به هم ر نیسنگ رمس

که عکسش  ییگردد. همان " او"  ی"او" م یحوال

کرد یم ییخودنما یاگه انیم .  

ماند.  یام محبوس م نهیشود و در س یاه م نفسم

 یمردها یجوانمرد و بعض یرعلیام نیتفاوتهاست ب

نمیسرزم ... 

. فرق دارد اوشیکشد و چقدر با س یم ریقلبم ت انیم

 ییایاب و خاک هستند. هر دو نژاد ار کیهر دو از 

 ...دارند و

 یانها را تمام م نیب ی سهیکنم و مقا یرا باز م در

... دیا اوشیدر کنار س یرعلیاست نام ام فیکنم. ح

ستیکاف نیکردن تمام سرزم اهیس یبرا اوشیس کی .  

 



کشم. سکوت خانه به ذوق  یسرک م اطیداخل ح به

شود. مقابل اتاق  یمقصدم م ،یب یزند. اتاق ب یم

 یم ونیزیتلو یو پسرکم را غرق تماشا ستمیا یم

 دنشیکنم. دلم بوئ ی.با لذت چهره اش را تماشا مابمی

 یکه نفس م ییدر انجا دنینفس کش ایخواهد  یرا م

خنک کولر  ادکشم و ب یم نیرا پائ رهیکشد. دستگ

اورد یمرا به وجد م  :  

 ...سالم _

خودش بدون نگاه گرفتن از  ی وهیبه ش یمان

شنوم.  ینم گرید ییدهد و صدا یسالم م ونیزیتلو

اندازم یبه اطراف م یمتعجب نگاه :  

کجاست؟ یب یب _   

 یدر دلم م یکند. ترس یسر به اتاق اشاره م با

را بشنود  میصدا یب ی. سابقه نداشته است که بندینش

 یسنگ اپن م یرا رو میدهایو در اتاق بماند. خر

کنم یارم و به سمت اتاق پا تند مگذ . 



 یب یرو میشود. چشمها یمتوقف م میاتاق پاها مقابل

صورت  یرقصد. دست لرزانش را رو یم یب

. او هم ردیگ یشدت م شیکشد و اشکها یپسرش م

کند. خودم را  یخودش با پسرش خلوت م ی وهیبه ش

خواهم  یدهم. نم یم هیتک واریکشم. به د یعقب م

شوم ریادر و پمزاحم خلوت م .  

لبخند  دنمی. با ددیا یم رونیب یفاطمه از اتاق کنار 

زند یم یخسته ا :  

؟یاومد یسالم ... تو ک _   

شوم یجدا م وارید از :  

دمیتازه رس _ ...  

گرفته  ی. با لحندیا یم شیپ یب یتا در اتاق ب نگاهش

دیگو یم :  

... دهیرو شن تونیخبر شهادت پسر همسا یاز وقت _

ومدهین رونیاق رفته و بتو ات . 

فشارم یگذارم و م یشانه اش م یرا رو دستم :  



شهیحالش خوب م _ ...  

کنم یرا عوض م بحث : 

رهیم شیدرس خوب پ _ ... 

 شیقهوه ا یکشد و خرمن موها یرا م شیموها کش

پوشاند ی، کمرش را م :  

شهیفردا اخر _ ... 

 یبر م اریخ کیکشد و  یسرک م کهایپالست داخل

  :دارد

نالیترم رمیراست م هیبه محض تموم شدنش...  _ ... 

کنم یرا باز م میها دکمه :  

؟یچ لتیعجله؟ پس وسا نیچرا با ا _   

زند یم اریبه خ یگاز :  

. ادیب یطاقت ندارم تا اخر هفته صبر کنم عل گهید _

ذره شده هیدلم برا مامان بابام  .  



من؟  ایشود. فاطمه دلتنگ تر است  یجمع م میلبها

لحظه لمس کردنشان  کی یکه سالها در ارزو ینم

فقط عطرشان را بو کنم ایهستم  .  

گذارم و خود را مشغول  یم ینیها را در س یسبز 

. تا نفهمد ندیرا نب میکنم تا دودو زدن چشمها یانها م

من چگونه است یبرا یدلتنگ یمعنا ریتفس . 

*** 

سخت شده  میبرا رماهیگرم ت یدر هوا دنیکش نفس

دهد.  یبه کف سرم، ازارم م دهیچسب یموها است.

 یم یچسبانم و جرعه ا یاب را به دهانم م یبطر

کند. کالفه به  یم شتریاب، عطشم را ب ینوشم. گرما

از  ینشانه ا چیکنم. ه ینگاه م ابانیخ یانتها

زنم و  یرا به چشم م میافتاب نکی. عستیاتوبوس ن

مانم یمنتظر م .  

است. همان رساندن تا سر حسام بدعادتم کرده  دیشا

 نیطاقت ا گریکوچه ها، به مذاقم خوش امده و د

را ندارم یعموم ی هینقل لیگونه وسا .  



را  ینگاه ینیزنم و سنگ یپر شالم خودم را باد م با

به دنبالش  میکه چشم ها نیکنم. انقدر سنگ یحس م

ماند. با امدن  یم جهینت یجستجو کند. تالشم ب

م و اما ان نگاه را دنبال خودم شو یاتوبوس، سوار م

کنم یحس م . 

دارم.  یبر م یکیخانوم، پالست رایتوجه به سم یب

 یگرید دیتائ یکنم.  صدا یرا جدا م یقلم یارهایخ

در  یکنم تا پاسخ یرا قفل م میشنوم. دندان ها یرا م

شود  یپر م کیستندهم. پال گاهشیخور شأن و جا

خواهند از رفتار ناپسند خود دست  یاما انها نم

من است.  تیقصدشان تنها ازار و اذ ییبردارند. گو

شود یخانوم مشهودتر م رایسم یطعنه  :  

که داره همه رو  ییخب حقم داره... با بر و رو _

داشت  ایذره ح هیکشونه... اگه  یدنبال خودش م

طرف چه  یدی... ددیتاب ینم دیمرِد جد هیهرروز با 

شکم  یجور هی دیداشت؟ بالخره با یدک و پز

کنه ریخودش و بچه رو س ...  



از  یکنم در کوره ا یکشد. احساس م یسوت م سرم

اتش مرا پرتاب کرده اند. سلول به سلولم در اتش 

کوبد. طاقتم  یسوزد.  گوشه پلکم محکم م یخشم م

قط شود. صبر و سکوت در برابر او، ف یتمام م

 یم قیعم یگره ا میابروها نیکند. ب یگستاخ ترش م

 .خورد

اورم. سرم  یم ادیگذشته ام را به  یاموخته ها تمام

. به زمیر ی. غرور در نگاهم مرمیگ یرا باال م

و  دهیدر یچرخم. چشمها یپا م یپاشنه  یرو

 یطول م یکنم. کم یرا در نگاهش قفل م میوحش

هم  دیشود. شا یم. دهانش بسته دیکشد تا به خود ا

  .کالمش را فراموش کرده است

است نیمحکم اما اهنگ میصدا :  

 هی... شما که من رو دیاز من متنفر نقدریشما که ا _

 ...زنِ 

حرفم کامل شود. دهانم در حد انها  دیا یم شرمم

کنم. سرم  یم کیرا بار مینشده است. چشمها فیکث



گرادنم. ارامتر  یبه سمت چپ منحرف م یرا کم

زنم یلب م :  

خان داداشتون؟ یبرا یخواستگار دیچرا اومد _   

به هم قطارش  یچشم ریپرد. ز یم شیرو رنگ

لرزد یزنگ دارد و م یاندک شیکند. صدا ینگاه م :  

 یبار از سر دلسوز هیواه واه... خدا به دور...  _

برا  ؟یزدم... چه به خودت گرفت یحرف هیتو کوچه 

... دست رو هر ختهیر اقا داداش من هزار تا دختر

گهیبذارم نه نم یک ... 

کند یم دیخانوم تائ نیمه :  

 ...اره واال _

تواند  ی. چه خوب مدیا یزبانم بند م شییایح یب از

. صورتم را دیکتمان کند و چقدر بهتر دروغ بگو

ان دو نفر جابه جا  نیبرم. نگاهم را ب یم کینزد

 یلبانم م یرو یچادرش پوزخند یاهیکنم. س یم

  :اورد



 یکه اومد ی... شما هم نبودیگیتو که راست م _

بشه ریخ یکه واسطه  یب یب شیپ ...  

کنم. انقدر که بدانم  یانتخاب م دهیرا سنج کلمات

زند یم یکار یضربه ا :  

با  ییزِن به قول شما هرجا هیمن موندم چرا از  _

اما از  یکن یخواستگار یحاضر ضیمر یبچه  هی

  دخترِ 

گردد یخانوم بر م نیمت مهبه س نگاهم :  

همه کماالت و هنر،  نیجون، با ا نیمه _

کم داره... نه دختر  یزینه...ماشاله نه داداش شما چ

همن یجون. در و تخته  نیمه ...  

شود. شک زده به  یگشاد م یاندک زشیر یچشمها

 کش لیبا دل ای لیدل یب می. لبهاکندینگاه م شیهمدست

رو  ارهایگردم. خ یبر م. به سمت فروشنده دیا یم

گذارم یترازو م یرو :  

شم یممنون م دیحساب کن نمیا دیاگه لطف کن _ ... 



 ی. چشمش را از من مدیگو یالاله اال الله م رمردیپ

کشم.  یم رونیرا ب فمی. کدیگو یرا م متیو ق ردیگ

از  ییشنوم. تنها نجواها یانها م نیب یرلبیز ییصدا

 یاز رو ییسخها.تنها پایو دلخور تیجنس شکا

فیو رفع تکل ییدلجو . 

خواهد؛  یخواست و نم یرا نم یتفرقه افکن نیا دلم

نبود زیجا میسکوت در مقابل انها برا گریاما د . 

 یخانوم گرفته و در هم است. رو م نیمه ی چهره

شوم یو از کنارشان رد م رمیگ .  

فرستم. بارها گفته  یروم و به حسام لعنت م یم راه

 یخود را م یحساس است و باز بهانه ها تمیام موقع

کند بر سرم. باز  یم یرا پتک طمیاورد. باز شرا

به همان هدف  دنیرس یاش برا هیدست ما میابرو

و خانواده پسندش ییغا . 

را در  کیپالست ی سهیدهم و ک یم رونیرا ب نفسم

 یو خم کوچه را رد م چیکنم. پ یدستم جا به جا م

ها از  سهیشود. ک یست مبه ناگهان س میکنم و پاها



که سر  یحجله ا یبه رو میافتدچشمها یدستم م

 یقران گوشم را پر م یماند. صدا یکوچه بسته م

 ی. قدماستکشم. همان خانه  یکند. نگاهم را باال م

 یها هیزنانه و گر یزجه ها یروم. صدا یجلوتر م

گم شده است شیقران کم و ب انیمردانه م .  

سر کوچه است. همان  یه زنم. همان خان یم پلک

محل. نگاهم  زی... سادات عزینیخانم حس یخانه 

رقصد. نامش اشناست."  یم یا هیاعالم یرو

" .عکسش اشناتر. همان پسر محجوب و یرعلیام

سرکوچه ریسربه ز .  

 هیاعالم یمدافع حرم" قرمز رنگ باال دی" شه عنوان

کند یم ییخودنما .  

کنم. او  یاشتباه م دیکنم. شا یتارم را تنگ م چشمان

هنوز مهر عقدنامه اش خشک نشده است. او کجا و 

کنار همسر محرم شده اش گل  دیحرم کجا؟ مگر نبا

و گل بشنود؟ دیبگو   



 یرا مرور م هی. اطالعستیک یبساط برا نیا پس

چه  گری... جسد مفقود شده دگرید یکنم و شوک

از جسد  یاثر ندیگو یکه م ییهمانها ست؟یا غهیص

چه کار؟ هیاخر ان پسر به سور ؟ستین   

خواهند بر سر کدام قبر  یروم. انها م یعقب م یقدم

 یجلو ینیخانم حس ینوران یکنند. چهره  هیگر

را دارد؟  گرید یشود. طاقت داغ یچشمم مجسم م

خانواده؟ کیدو پسر از    

گردنم را با  یتوان ندارد. شال افتاده رو گرید میپاها

ها و  وهیان م الیخ یکشم. ب یرمق باال م یب یدستان

 یطاقت خم شدن ندارد. وا گریها... کمرم د یسبز

 .به حال مادرش

کولر اتوبوس  ی. اندک خنکانمینش یم یصندل یرو

کنم.  یان نگاه را حس نم گریخرم. د یرا به جان م

نگاه  کیان نگاه،  دیدارم. شا یاحساس سبک بال

توهم من بوده  ی دهییهم زا دیرهگذر بوده است. شا

  .است



 یچشم م ابانهایزنم و به خ یرا در هم گره م میدستها

شهر. با حسرت به  یاهویه انیشوم م یدوزم. گم م

گشاده  یکنم. به چهره ها یدخترکان نگاه م یخنده 

یو به دور از هرگونه پنهان کار ..  

صورتم که جدا  بزرگم را از نکیع یعکس من بر

از چهره ام را پوشانده  یمیکه ن ییکنم، موها ینم

 یخود را نم تیو هو قتیزنم. من حق یکنار نم

ندارم رششیبه جز پذ یخواهم اما چاره ا .  

مشهور گشتنم  گریماندنم بهتر از بار د یمخف پس

 .است

 یم ایدن یتمام زرق و برق ها یرا به رو میچشمها

ه بتوانم ساعت ها بخوابم. بندم. خسته ام، انقدر ک

شده است. حسام  شتریب میکارها ینیفشار و سنگ

طالقش است و من  یریگیجلسات دادگاه و پ ریدرگ

افزوده شده است میبر حجم کارها .  

کند یتنه شرکت را اداره م کیهم  لیسه .  



 ی ختهیاز هم گس یزندگ یخورم برا یم افسوس

روانه هم حق را به حسام و پ یحسام. اما تا حدود

 یبند عشق و محبت پاره شود و زندگ یدهم. وقت یم

طالق عاقالنه  نیجز اجبار نباشد، هم یزیمشترک چ

راهکار نیمنفورتر دیراه است و شا نیتر ...  

از فرط  میکنم. چشمها یتوقف اتوبوس، چشم باز م با

سوزد و اما ارام و قرار ندارند یم یخستگ .  

 یچسباند. رو یم کفشش را به شلوارم یبچه ا پسر

افتد. نگاهم تا مادر پسر  یرد پا م کی اهم،یشلوار س

توجه به پسرش مشغول صحبت با  یرود. ب یم شیپ

است شیکناردست . 

اورد.  یم کیرا نزد شیپفک یبار دستها نیا پسرک

 یدور م میکنم و از صندل یجمع م ینیبا چندش ب

  .شوم

 ستادهیارا  ماندهیباق ستگاهیدو ا یکیدهم  یم حیترج

رود. حرکت  یان زن م یبمانم. چشمانم دوباره رو

 یاخم به رو کی یکند و حت یپسرش را دنبال م



من  یکه جا یدختر دیسف یاورد. مانتو یابرو نم

 یانگشتان پسر اغشته م ینشسته است به نارنج

دیگو یشود. دختر با تشر م :  

 ...نکن بچه _

دازدپر یو به دفاع م دیا یحاال به خود م مادر :  

؟یکن یچرا بچمو دعوا م _   

کند. از  یدخالت م یرود. هر کس یصداها باال م 

زنانه را در  یها غیج غیروم و ج یم نیپله ها پائ

گذارم یهمان اتوبوس جا م . 

گذارم و دوباره ان نگاه همراهم  یرو قدم م ادهیپ به

اورد. اگر  یشود. تمام احتماالت به ذهنم هجوم م یم

کنم و بند  یفکر م نیته باشد؟ به راممرا شناخ یکس

اورم و تنم  یشود. پدرم را در ذهن م یشل م میپا

لرزد یم .  

 یاهیکنم و چشمانم س یرا از افکارم دور م اوشیس

تمام  نیگردم. نگاهم را ب یرود. به عقب بر م یم



. خودم را ابمی ینم ییچرخانم و اشنا یرهگذرها م

م و او همراهم کن یمغازه ها مشغول م نیتریپشت و

  .است

گردم و خودم  یو به عقب بر م چمیپ یکوچه م داخل

. عرق نشسته پشت لبم را نمیب یرا در کوچه تنها م

پشت  ییپا یکنم. صدا یکنم و قدم تند م یپاک م

 یشتاب م میو گامها ستدیا یشنوم. قلبم م یسرم م

ازاد  یزود نیبرگشته باشد؟ به ا ی. اگر مرتضرندیگ

کند؟ فتگر مرا باز در کوچه خشده است؟ ا   

تواند در  یکند و او نم یهوا دلم را ارام م ییروشنا

شود کیبه من نزد طیشرا نیا .  

شده است و همچنان قدم ها به  انیدر م کی مینفسها

و خودم را پشت  چمیپ یدنبالم است. در کوچه م

مانم. قدم ها  یکنم. منتظرش م یپنهان م وارید

پلک  یشود. حت یسم حبس مشود. نف یتر م کینزد

. داخل دیایمانم جلوتر ب یزنم. منتظر م یهم نم

. خورند یگره م شتریب میاخم ها چد،یپ یکوچه که م



شامه ام را پر  یزیعطر تندش زودتر از هر چ یبو

 یکشم و سد راهش م یکند. خودم را جلو م یم

 .شوم

. ندیا یکش م شیخورد. اما لبها یحضورم جا م از

کنم . از شلوار  یرا برانداز م شیتا پابا نگاه سر

گذرم . لبخندش  یاسپرت سبزش م راهنیو پ نیج

دانم با او  یشود. نم یجمع م می. لبهاابدی یوسعت م

دماغ شده است یکه مو ییچه کنم. با او . 

.  و تنها چند ستمیا یکنم. مقابلش م یرا کم م فاصله

به  مینگاه مستق یمتر از من بلند تر است. برا یسانت

. شمرده رمیسرم را باال بگ ستین یازیچشمانش ن

میگو یشمرده م :  

دیمگه بهتون نگفته بودم، دور من خط قرمز بکش _ . 

بشر  نیگذاردو من از ا یم شیرا به نما شیها دندان

  :و چهره اش نفرت دارم

دست  یچموش یگربه  نیاز چن دیو من چرا با _

  بردارم؟



شوم یم نیقوان اخالق و عرف و تیرعا الیخ یب :  

تو؟. چرا دنبال  یمگه ناموس ندار یاشغال عوض _

؟یفتیناموس مردم راه م   

چرخاند یبدنم م یو منفورش را به رو زیر چشمان :  

و  ستیب ی... اگه بودیستین یناموس کس _

یزد یالس نم سیچهارساعته تو اتاق رئ ... 

لب و هانش  یشود و دوست دارم رو یمشت م دستم

دیفرود ا :  

... حرف دهنتو بفهم... زیهمه چ یب کهیمرت _

کنم تیبه جرم تهمت ازت شکا تونمیم . 

تر است هیکر ییاش از هر صدا خنده :  

جوجو میشو باهم بر ادهیپ _ ... 

رود یکشاند و عقب م یرا جلو م صورتش :  

... به ینیمحله و گدانش نیاز ا ییایبا من راه ب _

یرسیقصر م ... 



 

دهد یم رونیگردنم ب انیرا م نفسش : 

یکردم بهتر یکه فکر م یزیاز اون چ _ ... 

 کیدستانش به مرگ نزد انیو مسحور شده م مات

هستم که هر  یکنم عروسک یشوم. احساس م یم

کند. با  یم یوسع خودش با ان باز یبه اندازه  یکس

کند یقرمز نگاهم م یچشمان :  

یلذت ببر یتونیدختر خوب... تو هم م نیافر _ ...  

 یم میشود. پاها یم داریدور در ذهنم پد یا خاطره

 یم رییپرد. چهره اش در نظرم تغ یلرزد. پلکم م

شود. خشم و  یشب م یاهیکند. رنگ چشمانش به س

 یاورند. به صورتش چنگ م یترس هر دو هجوم م

 .زنم

غ کشد و سمت چپ صورتم دا یرا کنار م صورتش

افتد.  یبه دوران م یلیشود. سرم از شدت س یم

کنم.  یاحساس نم یسوزد. اما درد یلبم م یگوشه 



است.  میچشمان من قالب به صورت مرد رو به رو

؟یرستم ایاست؟  اوشیس   

 

 یغالب م یرستم یدهم و چهره  یرا تکان م سرم

و  دیا یبدنم به حرکت در م یشود. دستش رو

زند و به  یم ادید. قلبم فرکن یممنوعه ها را لمس م

کنم.  یجمع م می. تمام قدرتم را در گلومیا یخود م

دامنم لکه دار شود گریخواهم بار د ینم .  

 یم غیکنم و ج یهوسش، استفاده م دیغفلتش و شا از

افتد. دستش  یبه سوزش م میبلند. گلو یها غیزنم. ج

ندینش یدهانم م یرو :  

میبرسخفه شو... بذار با هم به اوج  _ ... 

خواهم. من  یکنند. نم یم سیصورتم را خ میاشکها 

 انیخواهم. التماس م یبا او را نم دنیبه اوج رس

 یدکمه ها گرش،یکه با دست د ندیب یرا نم میچشمها

 میها غیرود. ج یم جیکند. سرم گ یرا باز م میمانتو



دستانم  گریشوند. از نفس افتاده ام. نه د یناله م

بدنم توان مقابله هدارند و ن دنیقدرت مشت کوب .  

 

که بارها مورد  نمیب یرا م یبرابر چشمانم دختر در

تعرض قرار گرفت. از طرف عشق نامردش... 

که در برابر عشقش، جان داد یهمان دختر .  

رود یشلوارم م یبه سمت کمر دستش . 

اشنا را  یتارم مرد یکنم. چشمها یسرما م احساس

است.  فشار  ستادهیا چهارچوب در انیکه م ندیب یم

 یم یاهیس میشود. چشمها یبدنم برداشته م یاز رو

 .رود

دهند  یم گریکدیکه به  یکیرک یفحش ها یصدا

دارم.  دنیبه خواب یدیشد لیکند. م یگوشم را پر م

شوند. سکوت است و سکوت یناشنوا م میگوشها ...  

سست  میشود. پاها یم لیبه سمت گردنم متما سرم

شود. بدنم  یم رهیمرگ بر من چ ی هیشوندو سا یم



خورد و اما دردش در  یم نیزم یبا شدت به رو

اندک است. همان  چدیپ یکه در قلبم م یمقابل درد

پر  یکند. صورت رستم یم ییخودنما یخال یحفره 

افتد یهم م یرو میشود و پلکها یخون م . 

 یکنم و انگشتانم را رو یده را پاک موارد ش متن

 پیدهم. دوباره حروف اشتباه تا یحرکت م بوردیک

بار است  نیدانم چندم یشوند. تمرکز ندارم و نم یم

 بوردیحوصله ک یکنم. ب یمتن ساده را پاک م کی

کشم یزنم و پوف م یرا کنار م .  

 یم یگردد. چند روز یبه سمت حسام بر م نگاهم

و نگفتن مردد مانده ام. هر بار با  گفتن نیشود که ب

 یکنم که با حسام درباره  یخودم اتمام حجت م

 یو وقت عمل که م میبگو شیو مزاحمت ها یرستم

کنم و  یم دیزنم. ترد یکنم. جا م یرسد، سکوت م

شود یاعتمادم سست م .  

 یشود. از رستم یجمع م زیم یدستم رو انگشتان

. تمام شتریب شیهراس دارم و از حسام و قضاوت ها



و  نیزم نیاست. ب ختهیبه هم ر میحساب و کتاب ها

زنم یاسمان دست و پا م .  

و  دیگو یم اطی. عقلم از احتدیگو یاز اعتماد م دلم

دل و  یها هیکه مانع عمل به توص ییامان از ترسها

شود یعقل م . 

 یمجسم م دگانمید یکه جلو یپرهوس رستم نگاه

 یرچشمیرزاند. زل یشود، چهارستون بدنم را م

کند؟  یم تمیاو حما ایکنم و ا یحسام را نگاه م

امر  نیاست. و ا ینیب شیپ رقابلیغ میرفتارش برا

دارد یمن را از گفتن باز م .  

 دیرا با شیرهایپوشانم. تحق یصورتم را م میدستها با

توان نگاه  ابم؟ینجات  دیپل ویبه جان بخرم و از ان د

 دهیهوس خواب ایست پرتمسخر حسام سخت تر ا یها

؟یدر چشمان رستم   

کنم،  یم نی. هر چه سبک سنگشمیاند یچه م هر

شود  یم تشیحسام، قابل اعتمادتر است. نها

ی. اما رستمریو تحق ریتمسخر و تحق یچندماه ... 



شده  نیدهم. بدنم سنگ یفشار م زیم یرا رو دستم

 نیبه زم میشود. پاها یاست و به زور از جا کنده م

م؟یاز کجا بگو م؟یاند. به حسام چه بگو دهیچسب   

 میدهم. جمله ها یم یدواریبه خودم ام قیعم ینفس با

از  ای. میگو یکنم. از همان اول م یم شیرا پس و پ

 یشروع م کجای. بالخره از شیکوچه و حرفها انیم

مکث  یو با کم دهیچیپ رهیکنم. دستم به دور دستگ

شود یرها م .  

فرستم. باز  یم نینفر میلب بر تمام ترسها ریز

تر و مصمم  یبار قو نیکشم. ا یم نیرا پائ رهیدستگ

 یشود. توجه حسام به من جلب م یتر. در باز م

و من تمام  ندینش یدر چشمانم م مشیشود. نگاه مستق

گردد.  یم یکنم. مغزم خال یرا فراموش م میحرفها

 یفراموش م زینام خودم را ن ی... حتیخال یخال

  .کنم



. حسام به دهیبه هم چسب میاست و لبها دهیخشک نمدها

شود و  یم نیزبیزند . چشمانش ر یم هیتک شیصندل

ام ختهیرا برانگ شیبدون شک کنجکاو ... 

 قیعم یدهم. با نفس یدهانم را فرو م ینداشته  اب

دهم.  یم هیهد میها هیبه ر ژنیاکس یادیز زانیم

ارام  ییصدا تیشود و در نها یدهانم باز و بسته م

گردد یاز ان خارج م :  

باهات حرف بزنم دیحسام با _ .  

را وادار به  میکند. پاها یم یدست اشاره به صندل با

شوم.  با  یم مانیکنم و از امدنم پش یحرکت م

کند. دستش  یم یهمراه زیم یکینگاهش مرا تا نزد

زند یگره م زیم یرا رو :  

 ...خب _

. ندیشن یانگشت بدون حلقه اش م یرو چشمانم

 روزید ،یریبالخره بعد از دوماه کشمکش و درگ

نشان  یاو و پروانه از هم گسسته شد. ان حلقه  وندیپ

مشترکشان یاز انگشتها خارج شد و تمام شد زندگ .  



یو به همان اندازه سخت یسادگ نیهم به ... 

میا یحسام به خود م یصدا با :  

 ...رها _

من چه  رود و یباال م شیتا مردمک چشمها نگاهم

م؟یبگو دیزنم. اصالبا یپلک م م؟یخواستم بگو یم   

از  ایکالفه است  میدهایمن و نگاهم و ترد از

 شیدانم اما ابروها ی... نمانشیمتعدد اطراف یسؤالها

شود یم کتریبه هم نزد :  

 یخواینم یزیکار دارم. اگه چ یرها ... من کل _

یبگ . 

و باز  شوم یم یسکوتم و زبان کوتاه شده ام،کفر از

فرصت مناسب تر با  کی ستیکنم. بهتر ن یم دیترد

و دل  نمیب یبگذارم؟ نگاه منتظرش را م انیاو در م

کنم یرا با زبان تر م میزنم. لبها یم ایرا به در :  

چطور بگم دونمیراستش... نم _ ...  

دنیشن یاماده  شیشود و گوشها یم زیر شیچشمها :  



که هیچند روز _ ... 

 یم نی. چشمم را به زمرمیگ یس مکنم. نف یم مکث

 یشود و او تنها با نگاه یدوزم. دستم بند شالم م

کند یحرکاتم را دنبال م قیعم :  

کار هی _ ... 

شود یوارد م لیخورد و سه یبه در م یا تقه :  

 یتو گهیساعت د می... نیحسام تو که هنوز نشست _

رسرتیخ میشاپ قرار دار یکاف ... 

 یکند و مرا م یدا مص یخورم. صندل یم تکان

ندیب :  

شما؟ دیسالم رهاخانوم... خوب _   

 یم ینگاه شیماند. به ساعت مچ یجواب نم منتظر

  :اندازد

به  یلیقرارداد خ نیها... ا شهیم ریحسام د _

تا بدقول  میبر ایکنه... ب یکمک م شرفتمونیپ

مینشد ... 



شود. از  یمتوقف م یمن لحظه ا یحسام رو نگاه

ودش یجا بلند م :  

میزن یفردا با هم حرف م _ ... 

دهم و شک  یام. تنها سر تکان م دهیچسب میصندل به

دارم فردا هم بتوانم مثل امروز تمام موانع و استرس 

نمیرا پشت سر بگذارم و مقابلش بنش میها و ترسها .  

دارد یبر م یا پوشه :  

کشه... تو  یما طول م یجلسه  اد،یبه احتمال ز _

 دویموم شد، درها رو قفل کن.. کلکه ت یساعت کار

یبده نگهبان ..  

کنم.  یحرکت نشسته ام و او و رفتنش را نگاه م یب

کوبم یم نیرا به زم میشود پا یدر که بسته م .   

میگو ی. با ناله مدیا یفرود م زشیم یرو مشتم :  

 ...اه _

کند یچشمانم قفل م شرورش، را در نگاه :  



 ...سالم خانوم کوچولو _

از من  یخشکم زده است. قدرت هر عمل م،یجا سر

 یفراخ و گشاده، رستم یسلب شده است و با چشمان

 یکنم. ترس و دلهره تمام وجودم را پر م یرا نگاه م

  .کند

شود، چهارستون بدنم به  یکه پشت سرش بسته م در

افتد یرعشه م :  

تو موش خورده؟ جواب سالم واجبه ... زبونیاخ _

 ...ها

شود.  از او و نرمش  یهم فشرده م یبه رو میلبها

. ذهنم زارمیب شیدر چشمها دهیکالمش و هوس خواب

چه از جانم  یبه طور کامل قفل کرده است و رستم

خواهد؟ یم   

 یبدون عجله برداشته م شی.گامهادیا یسمتم م به

کند.  یاز ملباسش را ب یشود و همزمان دکمه ها

زند. مغزم شروع به  یاو دو دو م یرو میچشمها

دهد و وادار به عکس  یکند. هشدار م یپردازش م



شوند.  یم کیبه هم نزد میکند. ابروها یالعملم م

 مکن یکنم بر خودم مسلط شوم. تالش م یم یسع

و محکم نشان دهم و اما لرزش  یخودم را قو

کند یترسم را فاش م م،یصدا :  

رونیگمشو ب ؟یکن یم یچه غلط نجایا _ ...  

 شیدهد. لبها یتاسف تکان م یرا به نشانه  سرش

دهد یکش م یرا به طرز تهوع اور :  

صحبت کنه نطوریا دیخانوم متشخص نبا هی _ ...  

خواهم از من  یخواهم متشخص باشم. فقط م ینم

نباشد.  دگانمیمقابل د گریخواهم د یدور شود. فقط م

 یم رهیاندازد. ترس بر من چ یم یرا کنار راهنشیپ

دهم. چشم از  یگردد. اب دهانم را پرصدا فرو م

روم یعقب م یو چند قدم رمیگ یبدن برهنه اش م :  

خبر نکردم سیتا پل رونیبرو ب _ .  

 کی چیرساند. ه یقدم م کیرا به  نمانیب ی فاصله

 یداند همه پوشال یو م ستیکار ساز ن میدهایاز تهد



. با ندینش یکمرم م ی رهیت یروسرد  یهستند.عرق

کند.  یوجب به وجب بدنم را رصد م شیچشمها

 دهیاست که به پوش نیانقدر نگاهش پر نفوذ و سنگ

. شدک یلبش دست م یبرم. گوشه  یبودنم شک م

مثل قارقار کالغ است میبرا شیصدا :  

گذره یمطمئنم امروز به هر دومون خوش م _ . 

 یم خیمو بر تنم ساورد.  یزبانم را بند م وقاحتش

افتد.  یبه جوش و خروش م میشود. خشم در رگها

شود یدستم کنار بدنم مشت م :  

یاالن گورتو گم نکن نیاگه هم _ ... 

کشد.  یم ریشوم. کمرم ت یم دهیکوب واریبه د محکم

پوستم با  ی. سلولهاندینش یدستش کنار صورتم م

کند یشوند. سرش را خم م یانزجار جمع م :  

_ یستیکاره ن نیا یتار نکن که نشون بدرف یطور ... 

شود یم میلبها خیم شیچشمها :  



و چهارساعته تو اتاق  ستی... بیاگه اهلش نبود _

یپالس نبود یاون عوض ... 

دهم. او از من و حسام  یتکان م یرا با ناباور سرم

 یم گرید یداند؟ چرا همه مرا به صورت یچه م

نند؟یب   

زند یگوشم لب مکند و کنار  یرا باز م شالم :  

_ یایحاالم مثل بچه ادم با من راه م ...  

کشند. با ضرب دستش را کنار  یسوت م میگوشها

زنم یم :  

 ...دستتو بکش کنار اشغال _

کشد یزند. سرم را به عقب م یرا چنگ م میموها :  

نشونت بدم یباز یوحش یخودت دوست دار _ .  

و  او انیکند. م یرا مماس با تن لرزانم م بدنش

 خیتنش، بدنم  یمحبوس مانده ام. با حس گرما وارید

داغ و سوزان است و من تکه  یزند. او کوره ا یم

شدن کینزد یدر حال ذوب شدن و به نابود یخی . 



چرخد. حتما حسام  یها م نینگاهم به سمت دورب 

 شهیگفت هم ی. خودش مدیا یو به کمکم م ندیب یم

در دلم  یدیام یکند. کورسو یها را چک م نیدورب

با انگشت  ده،ینگاهم را فهم ریشود. مس یروشن م

کشد یلبم م یشست رو :  

از کار  نیساده، اون دورب یخرابکار هیبا  _

زمیعز مییافتاده... االن فقط من و تو . 

 یرو ایاز دست رفته ام فکر کنم  دِ یدانم به ام ینم

حرکت انگشتش تمرکز کنم. تمام حواس بدنم از کار 

ام را از دست داده  شهیت. قدرت تعقل و اندافتاده اس

را از  دنیکنم. قلبم تپ یرا فراموش م دنیام. نفس کش

کند. دهانم  یبرم . مغزم مدام دستور صادر م یم ادی

اد بزنم، تا کمک بخواهم اما یشود تا فر یباز م

داغ  یلبها ریاس میشود. لبها یدر نطفه خفه م میصدا

 یمعده ام فوران م دیشود. اس یم زشیو نفرت انگ

 یکند. با انزجان سرم را به چپ و راست تکان م

دهم تا نتواند به مقصودش برسد. دستش پشت سرم 

دارد.  حرکت ان  یو سرم را محکم نگه م ندینش یم



صورتم، حالت تهوع به  یرو زینفرت انگ یگوشتها

توجه به من  یزنم و اما او ب یدهد. عق م یمن م

ماند و کمرم  ینم کاریب رشگیدهد. دست د یادامه م

 یفشارد. گرما یزند و مرا به خود م یرا چنگ م

 یشود. پاشنه  یمانتو هم احساس م یبدنش، از رو

 یمکوبم اما از حرکت باز ن یم شیپا یرا رو میپا

ستدیا .  

 یکمرش فرود م یرو یاپیشود و پ یدستم مشت م 

 خورم و  اما او یتکان م میکنم و در جا ی. تقال مدیا

 یتا رو شیمشغول است. لبها دنیهمچنان به بوس

زدن را هم از  غیج یشود و من حت یم دهیگردنم کش

برم یم ادی . 

در  یدیالکل مشامم را پر کرده است. درد شد یبو

امانم را  ییطاقت فرسا یخورد. گرما یم چیسرم پ

از مقابل چشمانم گذر  یریواست. هنوز تصا دهیبر

 یکه در نگاه یدختر ی دهیترس یکنند.  چشمها یم

 غیکه از شدت ج ییقفل شده بود. صدا کیسرد و تار

و طاقت  نتوا گریکه د یگرفته بود. بدن ادیو فر



 یکه ماهرانه رو یینداشت. دستها گرید یتجاوز

 هیکه از فرط گر یی. چشمهادیلغز یبدن دخترک م

 یانها حاک یکه قرمز یید و چشمهاقرمز شده بودن

 غیدر وجودش بود. دخترک ج دهیاز هوس خواب

زبانم  یکه رو یشود، ناله ا یم لیبه ناله تبد شیها

دیا یم .  

کنم.  یصورتم حس م یرا رو یارام دست حرکت

. ناله میخوابها یبزرگ و مردانه  یهمان دستها هیشب

 یکنار گوشم م ییشود. نجواها یم دتریشد میها

 یکنم. گوشم تنها زمزمه ها یشنوم اما درکشان نم

شنود یرا م میپرهوس مرد خوابها .  

فشارد. ناله  یزده ام را م خی یگرم، انگشتها یدست

 یم لیتبد یداریدر ب ییها غیخوابم به ج انیم یها

  .شود

گرم  یاغوش انیو م ندینش یپشت کمرم م یدست

گم  شیعضالن ی نهیدر س میها غیشوم. ج یفشرده م

 یهم فشار م یرا محکم رو میشود.  چشمها یم



. نمیرا بب میخوابها اوشیترسم دوباره س یدهم. م

بدنم  یها چهیکند. ماه یم سیصورتم را خ میاشکها

زنم یم ادیرا منقبض کرده ام و همچنان فر .  

شود یاشنا در گوشم پر م ییصدا :  

زمیشش رها... اروم باش... اروم عز _ ...  

دارد،  یکند. نگران یبا او فرق م شیاو لحن صد تن

 یاوج گرفته  یاز حس ها یعطوفت دارد. عار

  .مردانه است

گوشم  انیچرخد و باز م یکمرم م یرو دستش

زند یحرف م :  

نجامیرها جان... من ا _ ...  

بوسد یرا م میشانیپ یرو : 

_ بهت برسونه یبیاس تونهیکس نم چیه ... 

بارد.  یچنان مشود. چشمانم هم یناله م میها غیج

 یم صشی. تشخردیگ یم یگریرنگ د میصدا برا

 یاست. دستم رو میبدخلق و عصب یدهم. همان ناج



زنم و به زمزمه  یشود. هق م یاش مشت م نهیس

دهم یگوش م شیها :  

کنه تتیرو که بخواد اذ یکشم اون کس یم _ ...  

از دلش  ای دیگو یارام کردنم م یدانم تنها برا ینم

 یارامش م یو اندک رمیپذ یاما من م .دیا یبر م

 یدارم و اجازه م یرا بسته نگاه م می. چشمهارمیگ

 زیرا ت می. گوشهاردیاغوشش ارام بگ انیدهم بدنم م

 یم یتسل شیکنم و قلبم با واج به واج گفته ها یم

ابدی .  

رسانم و با حرکت  یرا به حداقل م میحسها تمام

 یاموش مرا فر میکمرم، کابوسها یرو شیدستها

است. با وجود  میها یکودک یکنم. حسام مرد اشنا

بازهم مهربان است شیها ییتمام زورگو .  

 یبه خودم م یتکان رد،یگ یکه ارام م میهق ها هق

دهد فاصله  یشود و اجازه م یشل م شیدهم. دستها

رمیبگ .  



دلم  ش،یابروها انیو اخم نشسته م دیا یباال م چشمانم

 یپر از مالمت است و م شیلرزاند. چشمها یرا م

کند ینم میدانم که رها .  

کشم و تازه متوجه  یتخت عقب م یرا رو خودم

دانم  یشوم. م یم مارستانیخفقان اور ب یفضا

ها و  دیساعتها از ان ماجرا گذشته است. تمام با

کنم و  یتمام ترسها و اتفاقات را فراموش م دها،ینبا

اورم ین مکلمه به زبا کیگرفته تنها  ییبا صدا :  

یمان _ ... 

 یام م نهیس یقفسه  یدر سکوت دستش را رو 

کند، دراز بکشم. ملحفه را تا  یگذارد و مجبورم م

کشد یگردنم باال م :  

خبر دادم... گفت حال پسرت  یب یبه ب روزید _

 ...خوبه

 هوشیروز ب کیفرستم. من  یم رونیاسوده ب ینفس

به زبان  ییزهایگزم و چه چ یرا م میبوده ام؟ لبها

  اورده ام؟



ندینش یم یصندل یرو حسام : 

  چرا؟ _

 ینگاهش م جیخواهد کند؟ گ یشروع م یزود نیا به

  کنم و من به کدام سؤالش پاسخ دهم؟

کشد یرا جلو م یصندل : 

بهت چشم داره؟ یاون عوض یچرا نگفت _  

گرفته و  میکنم. صدا یرا با زبان تر م میلبها

  :ناموزون است

یبگم و تو باز قضاوتم کن دمی. ترس..دمیترس _ ... 

لطافت  گرید شیشود. صدا یکور م شیابروها گره

را ندارد شیپ یقیدقا :  

وجدان بهت تعرض  یب هی یاجازه بد یتو حاضر _

؟ینزن یکنه اما به من حرف   

کوبد یدستش م یرو مشت :  

؟یاعتماد یبه من ب نقدریا _   



رمیگ یگردنش م یکشد. چشم از رگها یم یپوف :  

ستیحرف اعتماد ن _ ... 

زند یم ادیفر بلند :  

 هی یکه نتونست هیرها؟ حرف چ هیپس حرف چ _

از  چیرو از شرکت که ه یتا رستم یکالم به من بگ

 روزگار حذف کنم؟

شوم و اما به او حق  یتخت جمع م یترس رو از

دهم  ینم یشود. جواب یحد عصبان نیدهم که تا ا یم

دیگو یکه پرخاشگرانه م :  

  ...با توام رها _

دهم یجواب م یمن به ارام اما :  

کلنجار رفتم تا بتونم باهات در  یلیبا خودم خ _

بزنم.... امروز ونیم ... 

کنم یرا اصالح م حرفم  

باهات حرف  ای... دلمو زدم به درروزید یعنی _

اومد و نشد لیبزنم که... سه  



برد یفرو م شیموها انیرا م دستش :  

 مارستانیخر از دست تو، کارم به ترها... ا یوا _

کشهیم ...  

شود یمن خم م یرو :  

 یترسناکم که نتون نقدریمن ا یعنید اخه احمق...  _

 یاونقدر منو پست فرض کرد ای... یحرف دلتو بزن

سواستفاده کنم؟ تتیکه از موقع   

 یدهم. نگاهم رو یتکان م نیرا به طرف سرم

لغزد یچشمانش م  :  

  ...نه _

نالد یم :  

 پس چرا؟ _

خورد یخشکم تکان م یلبها :  

ضربه  یلیاشتباه، خ یمن به خاطر قضاوت ها _

کرد  لیخودش من رو، تحل دیبه د یخوردم. هر کس



و  ینفر جسم کی ،یروح یکیزد...  بیو بهم اس

کل وجودم رو نابود کرد یگرید .. 

 یدفاع از خودم م ی. براشود یجمع م میچشمها

میگو :  

کنم  یم یطاقت ندارم... سع نیاز ا شتریب گهید _

 یهمه پشتمو خال ینزنم وقت هیکس تک چیبه ه

  ...کردن

شود یاه م میدردها تمام :  

شهیاعتماد کنم... اما نم خوامیم _ ... 

گذارد یدهانش م یرا رو دستش :  

؟ شدیمزاحمت م یاز کِ  _   

دهم یم دیرا با ترد پاسخش :  

اومدم شرکت یاز وقت _ ... 

رود که مشتش کنار  یبار واقعا از کوره در م نیا

زند یو نعره  م دیا یبالشتم فرود م :  



و تو خفه  شهیسه ماهه مزاحمت م یاون عوض _

یخون گرفت ... 

کشد.  یباز شدن در، حسام خود را عقب م با

شود و به دنبالش  یمسن و باتجربه وارد م یزشکپ

به  تیخوش اب و رنگ. پزشک با جد یپرستار

دهد یحسام تذکر م :  

... نگران دیمراعات کن کمی... مارستانهیب نجایاقا ا _

خودتون رو  ماریب طی... حداقل شرادیستین هیبق ماریب

دیریدر نظر بگ ... 

اندازد یم ریحسام سر به ز  :  

شماست بله حق با _ . 

 یماند و با به سخت یحسام م یپرستار به رو نگاه

 ی. خودم را روستدیا ی.کنار پزشک مردیگ یچشم م

دهم. پزشک  یم هیتک یکشم و به پشت یتخت باال م

پاشد یم میبه رو یلبخند :  

یرس یانگار خوب به نظر م _ ... 



 مارستانیرنگ ب یصورت یرا درون روسر میموها

فرستم یم :  

ممنونبله...  _ ... 

کند یرا چک م میرچشمهایانگشت ز با : 

؟یدار جهیاحساس سرگ _   

کنم. با گرفتن مچم، تمرکز  ی" اکتفا م ریگفتن " خ به

کند یم :  

  ...نبضتم نرماله _

دلچسب است و نگاه گوشه  میحسام برا یاسوده  نفس

عذابم ی هیحسام ما یپرستار به رو یشده  ی .  

وف به من است. حسام تنها معط یمردمکها اما

ارامش به نگاهش برگشته است؛  هرچند هنوز 

را دارد شیپ یقیدقا یصورتش برافروختگ .  

کند یروپوشش م بیدست در ج دکتر :  



از رفتن به  دیکن ی... سعهیشوک عصب هی _

دیکن یکه پرتنش و تشنج زاست، خوددار ییمکانها .  

دهد یبه حسام ادامه م رو :  

که  ی. موارددیدار رو براش اروم نگه طیمح _

دیکن تیرو رعا شهیم شیحالت عصب دیباعث تشد .  

ندینش یگرم پشت لبم م یدکتر، عرق یسؤال بعد با :  

باره؟ نیاول _   

من بر  یحسام است و نگاه حسام به رو مخاطبش

بداند که من در چه  دیگردد. او از کجا با یم

 یروح یها یماریاز ب ایکنم؟  یم یزندگ یطیشرا

 ی. دخترعموکیباشد؟ او تنها من را  من اگاه

 یکه ابرو برا یدختر فرار کیداند.  یهوسباز م

هرزه کیخانواده اش نگذاشته و  ... 

کنم یم سیرا خ میزنم. لبها یرا کنار م افکارم :  

 ...قبال هم سابقه اش رو داشتم _



گذارم. قلبم در  یپاسخ م ینگاه حسام را ب ینیسنگ

 یپزشک تمام نشدن یکوبد و پرسش ها یدهانم م

  :است

دیشیم یعصب یشوک ها نیچه مدته دچار چن _ ... 

مکث  یو با کم رمیگ یم یدستم را به باز انگشتان

دهم یپاسخ م :  

 ...حدود شس سال _

کنم و اما باز چشمانم  یشدن حسام را حس م کینزد

خسته کننده  میدکتر برا یکنم. سؤالها یرا کنترل م

از زبان  ادیالش را زکه امث ییشود. سؤالها یم

ام دهیپزشکان معالجم شن :  

د؟یدرمانش اقدام کرد یبرا _   

دوزم یم دشیسپ یرا به موها روحمیسرد و ب نگاه :  

از  یاداورینداشته... با هر  یا جهیمتاسفانه نت _

شمیحادثه دچار شوک م کی ...  

دیا یم نیتخت پائ یرو یتا ملحفه  میچشمها :  



 ...عادت کردم بهشون _

کند یحسام را مؤاخذه م دکتر :  

 نیا دیدون یم د؟یانداخت قیچرا درمانش رو به تعو _

مدت ممکنه عوارض  یطوالن یحمله ها تو

به دنبال داشته باشه؟ یخطرناک  

کند و من  یبه من چشم قفل م یبا دلخور حسام

 کهییرود به جز جا یم یهمچنان نگاهم به هر سمت

دهد یاست. قاطع پاسخ م ستادهیحسام ا :  

 ایروانشناس  کی شیپ برمشیدر اسرع وقت م _

 ...روانپزشک حاذق

ترس من، روانشناس بود؟  نیاز کجا بداند بزرگتر او

درمانم  یهمان ترس مانع شوگد تا من بتوانم دوره 

در هر جلسه  انهیکنم. همان ترس که موز لیرا تکم

کرد و خاطرات  یمشاوره در وجودم رخنه م

را  اوشیکرد. نام س یطرنشان مخا میرا برا اوشیس

 انعنمود و م یمشاور برجسته م کیبه عنوان 

گشت یاعتماد من به مشاوران م .  



داردیبه عقب بر م یقدم دکتر :  

. ادیها م شیجواب ازما گهیدوساعت د یکیتا  _

کنم یمرخصتون م  م،یدیند یاگر مورد مشکوک . 

کنم. حسام دکتر را تا مقابل در  یتشکر م یلب ریز

ماند تا من با  یم شتریکاش ب یکند و ا یم یهمراه

هم نشستن در، به  یحسام تنها نمانم.  به محض رو

گردد یسمتم بر م :  

  خب؟ _

به پاسخ  یلیبار من تما نیشروع شده و ا شییبازجو

دوزم. حسام تا وسط  یرا به پنجره م میندارم. چشمها

دیا یاتاق م :  

 ای ؟یده باشمونده از من پنهون نکر یزیرها چ _

بمونم؟ یدیخبر جد دنیمنتظرشن دیباز با   

مقابل چشمانم است و  یدودگرفته تنها منظره  اسمان

شود یبلند مقابل ان منظره م یحسام سد :  

ه؟یعلت اون شوک ها چ _   



خواهم پرده از  یفشارم و نم یرا به هم م میلبها

 .اسرارم بردارم

به اندازه  را شی. پاهاستدیا یمقابلم م نهیبه س دست

 کیرا بار شیدهد. چشمها یعرض شانه فاصله م ی

دوزد یبه صورتم چشم م میکند و مستق یم :  

خان ربط داره؟ اوشیبه س _   

شود.  یمنجمد م مینامش، خون در رگها دنیشن با

حسام باال  یلبها یبازد و گوشه  یصورتم رنگ م

دیگو یدرخشد و م ی. چشمانش مدیا یم :  

ه؟یپدر مان اوشیس _  

 یمغزم از کار م یچرخد. سلولها یدور سرم م اتاق

زند یم یشخندیشود.  ن یم یافتد. ذهنم خال :  

  ...حتما خودشه _

داند من نسبت به نامش  یخورد. او م یتکان م میلبها

 یهم واهمه دارم؟ و باز هم او را مقابلم مجسم م

داند؟ تا  یتا چه اندازه م د؟یرا ند روزمیل دکند؟ حا



رفته ام و چه  شیداند؟ شب گذشته تا کجا پ یکجاها م

را افشا کرده ام ییزهایچ .  

 یشود. فاصله را کم م یپررنگ تر م شیاخمها 

 انیشود. از م یصورتم خم م یکند و سرش رو

غرد یبه هم چفت شده اش م شیدندانها :  

.. هزاربار اسمشو تا صبح. شبیخودشه که د _

و صداش  یکه ناله زد هیهمون اوشی. سیبرد

... خودشه؟یزد  

چشمانش خون  یدیکشم. از سف یرا عقب م خودم

زنم یبارد. پلک م یم .  

 یچرخد. دوباره رگ ب یم میچشمها نیب نگاهش

خواهد ازارم  یپرخون گشته است. فقط م شیرحم

کند.  نگاه  یرا نم ممیدهد و مراعات حال وخ

 یدهد. م یو باز ادامه م ندیب یردانم را مسرگ

  :خواهد مرا به جنون برساند



هم  یهوشیب یکه تو زهیبرات عز یلیحتما خ _

 ییایرو یکه رابطه ها ی... همونیکن یصداش م

 ...باهاش

خواهم  یخواهم بشنوم. نم ی. نمرمیگ یرا م میگوشها

مجازات کند.  یباز هم مرا به همان گناه نابخشودن

زنمیم غیج :  

به  دیبا یتا ک ؟یداریچرا دست از سرم بر نم _

بشم؟ ریخاطر جرم نکرده، تحق   

و پر تمسخرش، جگرم را خون  کیستریه ی خنده

 یم میرا پر کرده است. صدا میگلو یکند. بغض یم

  :لرزد

 تونمیبهت اعتماد کنم؟ چطور م تونمیمن چطور م _

 کیقضاوت  هیهنوزم منو با  یحرفمو بهت بگم وقت

؟یکن یطرفه قصاص م   

شکند یم میخالف خواسته ام سد اشکها بر :  



 یو م دمیکه من کش ییذره از دردها هی یتو حت _

یدونیکشم رو نم ... 

. دست ستدیا یکشد. راست م یمکث عقب م یکم با

زند یبه کمر م :  

  ...بگو تا بدونم _

را به  میزنم. لبها یرا کنار م میکف دست، اشکها با

فشار بغض هر لحظه   م؟یم. از چه بگوفشار یهم م

ندارم. نگاه  یشود. تا خفه شدن فاصله ا یم

. میبگو دیافکارم. با یبه رو ستیمصممش، تلنگر

 یلیرا همچون س میدردها دیبزنم. با ادیفر دیبا

 ی اندازهاتنها  ،یاندک دیبرصورت حسام بکوبم. شا

ان حفره  دیکم شود. تا شا میارزن، از غصه ها کی

ابدی امیقلبم الت انیم یلخا ی .  

کنم یرا در شکمم جمع م میپاها :  

 ...عاشقش بودم _



نفس  تیتا حسام با عصبان ستیجمله کاف کی همان

بندم یرا م میدهد. پلکها رونیب :  

دمشیپرست یبرام بت شده بود. م اوشیس _ ... 

را بسته نگه  میشود. چشمها یاز من دور م شیقدمها

دارم یم :  

د کردمبهش اعتما _ ...  

لغزد یم رونیبه ب میپلکها انیاز م اشک :  

حرفش واجب تر از حکم خدا بود... کالمش برام  _

با خودش، با  مییحجت بود... تمام تنها

شدیمرورخاطراتش پر م ...  

دوزم. پشت پنجره  یرا به حسام م میاشک یچشمها

مانده. سرم را  رهیاست و نگاهش به اسمان خ ستادهیا

گذارم یم میزانوها یرو :  

 چیشب باحال خراب بهش پناه بردم... ه هی _

 ینداشتم... مامان و بابا حرف از طالق م یپناهگاه

 ...زدند



 یم د،یا یدستم به درد م یرو یو کهنه  یمیقد زخم

کشم یرا باال م مینیسوزد. اب ب :  

دندیپسم زد... بابا و مامان منو ند نیرام _ ... 

شوند یمم زنده مچش یجلو ریزنم. تصاو یم هق :  

خوش بهم نشون داد... فقط  یرو اوشیفقط س _

بود که پناهم شد اوشیس ... 

کنم یم ی. سرفه اچدیپ یدر مشامم م گاریس یبو :  

اژدهاست تو لباس جذاب  هیدونستم اون  ینم _

... رو دست خوردم... من... رها ایمرد دن نیتر

پسر رودست خوردم هینصر... از  ... 

. حرکتم رمیگ ی. خودم را در اغوش ملرزد یم بدنم

کنترل است رقابلیبدنم به جلو و عقب غ :  

 ی وهیارومم کنه... به ش خواستمیمن فقط م _

 کیو  جانیخودش ارومم کرد... پرشدم از لذت و ه

قیحس زودگذر اما عم ... 



کند و باز  یخاموش م شیرپایرا ز گارشیس حسام

 یحت گریخواهد د یزند. بدون شک نم یفندک م

به  گریاما د مانمیپش می. از گفته هاندیچهره ام را بب

خواهم ادامه دهم یخاطر دل خودم م :  

از دست  موییدارا یبه خودم اومدم که همه  یوقت _

تو چنگالش  گهیشناختم که د اوشویس یداده بودم. وقت

شده بودم ریاس ... 

دهد.  یم رونیرا ب گاریگردد. دود س یسمتم بر م به

فشارم تا ضجه نزنم یدر مشتم مملحفه را  :  

  ...سه روز تموم زجرم داد _

نمیب یاشک م یهاله ا انیرا م حسام :  

به جسمم، به روحم، به گوشت و خونم، بارها و  _

  ...بارها تجاوز کرد

 ی... قفسه نیسنگ شیشود و نفسها یمشت م دستش

گردنش  یشود و رگها یم نیاش باال و پائ نهیس

پوشانم یت صورتم را مبرجسته... با دس :  



جون دادم...  ردستاشیچطور ز دیکس ند چیه _

 چیچندبار مردم و زنده شدم... ه دیکس نفهم چیه

چقدر زجر  شیکیمتوجه نشد با هر نزد یکس

دمیکش ... 

به حسام و صورت متورم و  میرا مستق نگاهم

دوزم یقرمزش م :  

و بهم برچسب  دندیعکس د یسر هیهمه فقط  _

رفتم. از  شیپ یچندبار تا خودکش دندیزدند. ند

که  یی. از ترسهادندینفهم یزیشبانم چ یکابوس ها

تمام وجودمو تحت سلطه گرفته خبر نداشتند... همون 

عثمان و طردم کردند رهنیعکس ها رو کردند پ ... 

زنمیچنگ م میبه موها اریاخت یب :  

مردم یکاش م _ ...  

زنم یم یلیصورتم س به :  

نندیب یچشم هرزه مهمه منو به  _ .. 

افتم یبه سکسکه م هیشدت گر از :  



دونن یهرزه... م هیهمه... منو...  _ ... 

زنم یرا چنگ م شیبازو :  

ستمیبه خدا ...من اهلش... ن _ ...  

فشارد یبه خود م شتریب مرا  :  

یدختر نیدونم ... تو پاکتر یم _ ... 

حرفش  نیداند با هم یکند ارامم کند، نم یم یسع

 نیزند. تالشش قابل تحس یم میاتش به خرمن دردها

 یکه سالها سکوت را م یاست اما نه در مقابل من

بزنم ادیخواهم فر : 

... هر کدومتون به دیدیکدومتون من رو نفهم چیه _

... شکستنم رو دیکرد ریخود منو تحق ینوبه 

 هیدر صد...  هی... اگه دیدیند ... مردنم رودیدیند

 یاز اعضا یکیکردم منو به چشم  یدرصد فکر م

کردم یاز خونه فرار نم د،ینیب یخانوادتون م ... 

چسبد یم میموها یرو شیلبها :  

میرها جان... حق باتوئه... ما اشتباه کرد _ ... 



خواهد باور کنم  یبندم. دلم م یرا م میچشمها

داشته باشم تمام انها  اننیاگر اطم یرا. حت شیحرفها

ارام کردن من است. دوست دارم باورشان  یفقط برا

 میشانیکه به پ یاز ان برچسب گریچون د دیکنم. شا

خسته  میخورده خسته شده ام و از عذاب وجدان ها

  .تر

داند.  ینفر مرا پاک م کیباور کنم  خواهدیم دلم

باور دروغ نیاست ا نیریبه دروغ. و چقدر ش یحت . 

*** 

زنم.  احساس  یصورتم را کنار م یرو یموها

دوش  یاز رو نیسنگ یدارم. انگار بار یسبک بال

 یبه حسام نگاه یرچشمیبرداشته شده است. ز میها

اندازم یم .  

فرمان محکم شده است. دست  یراستش رو دست

داده  شده و دو انگشتش مقابل  هیچپش به پنجره تک

 ...دهانش است



همچون  شیست. شانه هاافکارش غوطه ور ا در

گذشته محکم و قابل اعتماد است اما امروز وزن 

از  یکه ناش یشوند. وزن یرا متحمل م ینیسنگ

که  یدختر است. دختر کیاعترافات وحشتناک 

 یرا با او به اشتراک گذاشته است. با مرد شیدردها

... با یاز جنس مردانگ ی. با مردنانیقابل اطم

نگران  دیداند و نبا یکه گذشته ها را م یمرد

یمتفاوت با عل یباشم. با مرد دنشیفهم .  

را  میشود. دستها یپشت چراغ قرمز متوقف م حسام

کنم یدر هم قفل م :  

 حسام؟ _

. اما توجهش معطوف ستییبه چراغ راهنما نگاهش

 دنشیرا که ساعتهاست پرس یمن گشته است. سؤال

اورم یانداخته ام، به زبان م قیرا به تعو : 

شرکت؟ یشد برگشت یچ _   

رود. حرصش را سر دنده  یفرو م شتریب شیها اخم

کند یم یخال :  



خونه رو فراموش کرده بودم... اومدم اونو  دیکل _

دمیرو شن غتیج یبردارم که صدا ... 

.  اگر حسام یسادگ نیشود. به هم یحبس م نفسم

 میبودم؟ مانتو یتیامد، من اکنون در چه وضع ینم

تصورش هم وحشت  یفشارم، حت یدستم م انیرا م

دارد یدنده نگه م یاور است. دستش را  رو :  

ده؟یحمله بهت دست م یچه موقع _   

ازاد مانع  یدهم تا هوا یم نیرا پائ شهیش

  :بزرگترشدن بغضم شود

 هیبندازه..   اوشیس ادیکه منو  یزیهر چ _

همون لحظه..   دی... شاراشنایتصو هیخاطره... 

چند روز بعد ایچندساعت  دمیشا ... 

فشارد یم شتریپدال گاز ب یرا رو شیپا حسام :  

 یاز دوستام روانشناسه... برات وقت م یکی _

میتا بر رمیگ ... 



 یام را به سمت پنجره بر م دهیرنگ پر صورت

  :گردانم

امیاما من نم _ ...  

پرسد یساده م یلیخ :  

 چرا؟ _

زنم یبا صداقت لب م  : 

لرزه یناس هم تنم ماسم روانش دنیمن از شن _ ...  

شیصدا نیرود و همچن یباالتر م سرعت :  

ه؟یچ اتیمسخره باز نیا لیدل _   

میگو یبه نسبت بلند م ییاو با صدا مثل :  

روانشناس بود اوشمیس _ ...  

شلوغ را  ابانیماند و خ یبه من م رهیخ نگاهش

که از باند رو به  ینیکند. با بوق ماش یفراموش م

شود و  یجلب م ابانیتوجهش به خ باز د،یا یرو م

 دنیگرداند. با د یفرمان را به سمت شاگرد بر م



 یترمز م یرا محکم رو شیپا ستاده،یکه ا ینیماش

با فاصله  نیشوم و اما ماش یفشارد. به جلو پرت م

کشد  ی. دستش را پشت گردنش مستدیا یم یاندک ی

 ابانیرا به کنار خ نیکند. ماش یو نفسش را ازاد م

کند یم تیاهد :  

یکه از درمانت دست بکش شهینم لیدل نیاما ا _ .  

گردم یسمتش بر م به :  

 ادیبه  یهر روانشناس دنیکدوم درمان؟ من با د _

که  ی... طورشهی... حالم بدتر مفتمیم اوشیس

 .خودشون جلسات رو متوقف کنند

چدیپ یکوچه م داخل :  

میزن یباشه... بعدا دربارش حرف م _ ... 

دانم او از موضعش  یدهم و م یتکان م را سرم

زند ی. مقابل خانه ترمز مدیا ینم نیپائ :  

چند روز استراحت کن هی _ ...  

شود یم زیر شیچشمها :  



برگشتن به  یخوب استراحت کن... عجله نکن تو _

... اما ای... بیاماده ا یفکر کرد یشرکت... وقت

خوب و  ی هیروح هی.. با ایمحکم و با اقتدار ب

یوق ... 

اندازم یشانه ام م یرا رو فمیک بند :  

تتیممنون به خاطر حما _ ...  

زنم یم ایشدن. دل به در ادهیکنم در پ یم تعلل :  

تو؟ یاینم _   

. اما نمیب یرا به وضوح م شیمردمکها انیم برق

دوزد یو به رو به رو م ردیگ ینگاه م عیسر :  

دست تنهاست لیبرم شرکت... سه دینه با _ ... 

کنم. عطر حسام را  یوارد م رهیبه دستگ ینرم ارفش

فرستم یم میها هیبه ر :  

   ..خداحافظ _



 یرا به حرکت در م نیدهد و ماش یتکان م سر

حسام  دشدنیتا ناپد یمان یبرا میاورد. با وجود دلتنگ

مانم یدر کوچه م . 

زنم و طلبکار  یکنار م را از مقابل صورتم میموها

میگو یم :  

ه؟یچ _   

کند یم یخنده ا تک :  

نگفتم یزی... من که چیچیه _ ... 

خواهم ان  یگردم و م یبه سمت قابلمه بر م دوباره

شود یدست گرمش م ریرا بردارم که دستم اس :  

 ...صبر کن _

را به  رهیگردد و دستگ یم یزیچشم به دنبال چ با

ردیگ یسمتم م :  

بردار نای.. با اداغه. _ ... 

چشمان براقش  ی رهیبدون پلک زدن خ یا هیچندثان

شوم.  یانتها م یب یها یاهیمانم. غرق ان س یم



و خودش  ندینش یهم م شیلبها ینگاهش رو یخنده 

رود تا قابلمه را بردارد یم شیپ :  

شرکت؟ یومدیچرا ن _  
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کنم  یشود. احساس م یجابه جا م میپا یرو یمان

 یشود که رو یم ی. ساعتستیاز ان خودم ن میپاها

نشسته و قصد جدا شدن ندارد میپا .  

 یام را از عطرش پر م هیکشم و ر یم یقیعم نفس

قرارم  یکنم. پسرکم تمام شب و روز گذشته را ب

پررنگ شده.  شیبوده است. ترس از دست دادنم برا

ام مدت حمام کردنم پشت به انتظار انقدر که تم

نگاهش را  نهیکردم و از ا یرا شانه م می. موهاستادیا

دمید یخودم ثابت م یبه رو .  



خود را  یکند و مان یرا لمس م شیموها م،یلبها

شوم.  یچسباند و من غرق لذت م یبه من م شتریب

 نیحس خالص دوست داشتن. تکرار ا هیشب یزیچ

قط مختص و وابسته به من نفر ف کینکته که وجود 

عبوس شود ایبدخلق  یاگر گاه یاست حت .  

چسبد و من با  یم میبازو یرو گر،یبار د شیلبها

اورم و در  یخندم. چشمانم را بال م یم یسرخوش

کنم یقفل م یب ینگاه خندان ب :  

 .امروز با حسام حرف زدم _

کند یرا دنبال م حشیتسب یدانه  چشمانم :  

گفتم اوشیاز س _ .  

را  مینشان از تمرکزش است. موها فشیظر اخم

فرستم یپشت گوشم م :  

 یکه بغض شده بود و خفه ام م ییتموم حرفها _

 ...کرد رو گفتم

گذارد یرا کنار م حشیتسب :  



با  ی... خوشحالم باالخره تونستیخوب کرد _

ییایخودت کنار ب .  

کنم یبه لرزش نامحسوس دستم نم یتوجه :  

... فکرش ستیلش قابل باور ناصال عکس العم _

معقول رفتار کنه نقدریکردم ا یهم نم . 

کشم  یم یخطوط فرض یدست مان یانگشت رو با

کند یو او با خنده خود را جمع م :  

 یترسم فقط برا یفقط تالش کرد ارومم کنه... م _

عمل کرده باشه نطوریمراعات حالم ا .  

دهد یرا ماساژ م شیزانو یب یب : 

 دهید ایراه نده...اقاحسام به نظر مرد دنبد به دلت  _

ادیم یا .  

ندارد یدلشوره ام هنوز تمام اما :  

نزد. فقط گوش داد. بعدشم که کال  یحرف چیاون ه _

رو  یقبل تیترسم باز همون ذهن یرفت تو فکر. م

  .درباره ام داشته باشه



شود یزانو متوقف م یدستش رو گردش :  

 دیو با یزد . حرفات رویتو دفاعت رو کرد _

تا بتونه هضمش کنه یبهش وقت بد . 

اندازم یباال م یا شانه :  

حرف شما درست باشه. چند  دوارمیدونم. ام ینم _

داره به قول شما  دمیداده. شا یبهم مرخص یروز

خره یخودش وقت م یبرا ... 

به طور کامل حس خود را از  یحرکت یاز ب میپاها

میگو یم یدست داده است. ارام کنار گوش مان :  

پاهام درد  ن؟یرو زم ینیشیم کمیمامانم...  _

 ...گرفته

به  یکند. لبخند ینگاهم م قیگرداند و عم یبر م سر

کشد.  یم نیپائ میپا یزنم. خود را از رو یم شیرو

 یم میپا یدهم که سرش رو یم رونینفسم را ب

شود یمخلوط م می. خنده و ناله در گلوندینش . 

****  



 ای امیپ چیکنم. ه یرا چک م میوشوسواس گ یکم با

را  ینکرده ام. گوش افتیاز جانب حسام در یتماس

چهار روز به درازا  میفشارم.  مرخص یلبم م یرو

 یزیاز من نگرفته است. چ یاست و او سراغ دهیکش

هم  امیپ کیارزش  یشکند و من حت یدلم م انیم

 .نداشته ام

از  دیو نباکنم. ا یم ریدندانم اس ریلب لرزانم را  ز 

دهد  ینم نشسته در چشمانم ازارم م د؟یپرس یحالم م

با  دیشا ایدانم.  یو علت حضور ان اشک را نم

و  جهیاست. نت دهیشوم رس یا جهیخودش به نت

 دیمن... شا یوجود تیو ماه تیخالف واقع یبرداشت

شدنم تصور  مبرا یبرا یتمام ان حرفها را بهانه ا

  .کرده است

اندازم. قلبم نظم  یم نیزم یا رور میحرص گوش پر

در ذهنم  یرا از دست داده است. تفکر بشیو ترت

 ییکردنش ترس و ابا یدهد و از عمل یجوالن م

به سمت قابلمه  ازیپ یسوختگ یندارم. با بلند شدن بو

زنم. تا  یرا هم م ازهایپ ریچرخم و با کفگ یم



 استراحت یتوانم به بهانه  یهم م گریچندروز د

رسم؟ حسام غد و  یبعد از ان چه؟ به کجا م نروم و

رد؟یگ یتماس م کدندهی   

او  یبودن و نبودنم برا دیزنم و چرا با یم یپوزخند

کننده ام دست  وسیافکار ما انیداشته باشد. م تیاهم

زنم یو پا م .  

 یکه محکم به رو یمان یو پاها اطیزنگ ح یصدا

 یمحض. سکوت یشود و سکوت یم دهیکوب نیزم

مادرانه ام را به  یکه وسواسها یه اور، سکوتدلهر

کنم یاندازد. به سمت در اتاق پا تند م یجوشش م :  

یمان _ ... 
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را چفت هم کرده ام تا از  میشود. لبها ینم یپاسخ

نکنم. قابلمه را درون  تیشکا شیاجبار یمرخص



 یو اب را باز م ستمیا یمگذارد. کنارش  یم نکیس

 یسوزش یصدا هیشب بیجلز ولزش عج یکنم. صدا

گشته است.  بمینص میاجبار یاست که از مرخص

بندد یحسام اب را م :   

 ...رها _

خورد.  یاست. تکان نم دهیبه قابلمه چسب چشمانم

 م،یو با گرفتن بازو ندیب یواکنش دلخواهش را نم

 یم ریبه زگرداند. سر  یمرا به سمت خود بر م

دارد یدلواپس یبار، اندک نیا شیجد یافکنم. صدا :  

؟یتو هنوز از کار کردن تو شرکت ناراحت _   

 کیبه کار کردن عادت کرده ام، به ان اتاق تار من

 ...عالقمند شده ام و در کنار حسام

 نیخواهد جمله ناتمام بماند. سرم را به طرف یم دلم

 یدستش از رو دهم تا افکارم دور گردند. یتکان م

کشد یافتد.  خود را عقب م یم میبازو :  



هنوز دوست  ایکنه  یم تتیشرکت اذ یاگر فضا _

یبا من کار کن یندار ... 

سر  شیکند به جمله ها یکند، تالش م یمکث م یکم

  :و سامان ببخشد

شرکت یایب یستیکه مجبور ن نهیمنظورم ا یعنی _ ... 

گردنم  یااورم. مهره ه یرا به ضرب باال م سرم

زنم یدر چشمانش لب م رهیکشند. خ یم ریت :  

  ...دوست دارم _

کنم یکند. جمله ام را کامل م ینگاهم م جیگ :  

برم یمن از کارم لذت م _ ...  

را به  شیو گرما دیا یم رونیب یبا اسودگ نفسش

 ش،یبخشد. انقدر که تمام بدنم از گرما یصورتم م

  .داغ شود

کند یم زیر چشم :  

ئن باشم؟مطم _  



زنم یصورتم م یبه پهنا یلبخند :  

شرکت باعث  یاولش به اجبار بود... اما کار تو _

اجتماع  یکنم. تو دایکه اعتماد به نفس دوباره پ شهیم

دمیحضور پررنگ داشته باشم و احساس کنم مف ... 

 یشود. صورتش گشاده م یشهاب باران م چشمانش

خر با شود و در ا یباز و بسته م شیگردد. لبها

خورد یصورتش، کالمش را م یرو یدست دنیکش . 

کند یم ادیعقب رفتن فاصله را ز با :  

صبح شرکت باش 0فردا راس ساعت  _ ... 

 یاز صورتم را م یمین میکنم و موها یرا کج م سرم

  :پوشاند

سیرئ یچشم اقا _ ... 

خورد،  یشود. تکان نم یم میموها خکوبیم نگاهش

م نفس بکشد. ارام لب شک دار یزند و حت یپلک نم

زند یم :  

؟یتاب یم نطوریا هیبق یجلو شهیهم _   



پرد یدهانم م از :  

رمیگ یحجاب م یعل ینه... جلو _ ... 

 رونیخواهم مقابل ب یگذارم. م یمقابل دهانم م دست

است که رگ  دهی. اما حسام شنرمیامدن حرفم را بگ

کوبد یم شیشانیپ :  

؟یعل _   

کند. انقدر  یتکرار م یرا با لحن خاص یعل نام

کنم. ساده لوحانه و  یخاص که از ترس قالب ته

میگو یصادقانه م یاندک :  

رفت و امد  نجایکم ا یلی... خیب یخواهر ب ینوه  _

 ...داره

را به درون  شی. لبهاردیگ یم دهیرا ناشن حاتمیتوض

کند یکشد و رها م یدهان م :  

از  نشیکه تو فروشگاه با ماش ییاقا یهمون عل _

؟یدستم فرار کرد   



کند. انقدر که به من بفهماند ان  یم دیتاک شیاقا یرو

دهم.  یرا فراموش کرده ام. مظلومانه سر تکان م

شود یم نینفسش سنگ :  

ش؟یدید یبار ک نیاخر _   

 یذهنم را م یایگشته است. تمام زوا یخال فکرم

اورم ادیکشد تا به  یطول م یگردم. کم :  

فاطمه یقبل از امتحانا _ ... 

خاراند یلبش را م ی گوشه :  

اقا مجرده؟ یعل نیو ا _   

نالم یم :  

  ...حسام _

پرسد یم تریجد :  

  مجرده؟ _

کشم یم یزنم واندک یرا چنگ م میموها :  



... میتا اسمون فرق دار نیو من زم یحسام... عل _

نیبرادر... فقط هم هی... هیحام هیاون فقط  ... 

 ایزمزمه  کیحد  . دردیگو یبا خود م یزیچ

باز گره خورده اند شینجوا... اخمها :  

 ...فردا منتظرتم _
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خشکد. نگاهم از  یحسام جمله ام در دهانم م دنید با

 دیسف یشود. رزها یدستانش،  جدا نم انیسبد گل م

تا  شده اند. چشمانم دهیدر سبد چ ییبایو قرمز به ز

در  ی. قرص و محکم جلودیا یم نیقامت پسرم پائ

است و  دهیچسب نیمحکم به زم شیاست. پاها ستادهیا

کرده  خیحسام م ورتباال گرفته چشم به ص یبا سر

است و دستش را  دهیچسب نیزم یرو شیاست. پاها

انگشتان چفت شده  یدیفشارد. سف یدر م یبه رو



خودش  یبرااورد. پسرم  یلبانم م یرو یاش، لبخند

 یدهد و م یبه خرج م رتیشده است. غ یمرد

  .خواهد مراقب مادرش باشد

. انقدر که متوجه حضورم دارمیبه جلو بر م یچندگام

در  یشوند و نگاه هر دو به سمتم برگردد. از اخم ها

کنم و به چشمان حسام  یگذر م یمان یهم نشسته 

اندام به  یرسم. نگاه سرگردان و سرکشش رو یم

 یم ریکند و با چشمانم درگ یگرفته ام عبور م قاب

 .شود

زند. رگه  یم ادیرا فر زیچ چیو ه زیهمه چ نگاهش

مجدد  داریدانم حاصل د یقرمز نگاهش نم یها

 ایاز شرکت نرفتنم  یناش تیعصبان ای ستیمان

بدنم  یها یکه تمام برجستگ یو شلوار تنگ زیشوم

کند یم انیرا نما . 

کنم.  یموکول م ندهیرا به ا لشینگاه و دال یبررس

 یدادن جدال ان مرد و پسرم قرار م انیرا پا تمیاولو

یاپاینابرابر اما پا یدهم. جدال ... 



گشاده به  ییفرستم و با رو یرا پشت گوشم م میموها

میگو یم یمان :  

 ادیب یکن یچرا به عمو تعارف نم زمی... عزیمان _

  داخل؟

 یرا به م میااندازد و لبه یسرتق سرباال م یمان

خنده ام بلند نشود. حسام دست  یفشارم تا صدا

 یکشد و کالفه نگاهم م یازادش را پشت گردنش م

  .کند

رسانم و دستم را دور شانه اش  یم یرا به مان خودم

اندازم یم :  

یمامان ادتیمامان جان... عمو اومده ع _ ...  

در را  انیم یخال یشود و فضا یجا به جا م حسام

او را کنار  یمان یبه شانه  یند. با فشارپوشا یم

کشم یم :  

تو دیبفرمائ _ ... 



دارد و بالفاصله در را  یقدم به داخل بر م کی تنها

بندد یپشت سرش م :  

؟یکس شوازیپ یایحجاب ن یب یادنگرفتیهنوز  _   

نگاهم را  شیکنم و اخمها یرا درشت م میچشمها

ردیگ ینشانه م :  

 ...حسام... من _

دهد یجا م فمیا در دستان بالتکلگل ر سبد :  

نگاه  هینگاه هرز،  هی... انای... احدیشا یگینم _

فته؟یکوچه به بدنت ب یپرهوس از تو  

میگو یم یحوصله و با دلخور یب :  

 یکیبهتر شده و  یلیممنون من خوبم... حالم خ _

نمیب یدو شبه کابوس نم . 

 یصورتم خم م یکشد. رو یلبش م یگوشه  یدست

  :شود

بود نایاز ا شتریانتظارم ب یهمه مرخص نیبا ا _ .  



شود. با اخم به من نگاه  یمنقبض م یمان عضالت

 یحسام خودش را عقب م ،یب یب یکند. با  صدا یم

  :کشد

 .رها جان مادر... مهمونتو دعوت کن داخل _

شوم و حسام اداب معاشرت را از بر  یقدمش م هم

  :است

به کامتون  امیشما؟ اسالم حاج خانوم... احوال  _

  هست انشالله؟

دهد و دستاتش را  یتکان م یسر یبا خرسند یب یب

ردیگ یرو به باال م : 

  ...الحمدالله _

 متیو گران ق کیش یرا کنار کفش ها میها ییدمپا

شوم.  یدهم و پشت سرش داخل م یم یحسام جا

شود. سبد گل را  یبه من وارد م دهیهم چسب یمان

ارم و قبل از دور شدن مشامم را گذ یکانتر م یرو

کنم یبا عطر گلها پر م . 



 یباز خودش را رو یو مان نمینش یم یب یب کنار

 یچهارخانه  راهنیشود. چشم از پ یم ریجاگ میپا

اش خوش نشسته  دهیعضالت ورز یحسام که رو

رمیگ یم .  

زند و  یرا در هم گره م فشیبالتکل یدستها حسام

دپرس یم یدم دست یباز سؤال :  

شما حاج خانوم؟ نیخوب _   

دهم.  یکشم و خنده ام را قورت م یدندان م ریز لب

 یشود. ب یرام م یریاتاق، ش نیدر ا شهیحسام هم

کالم را در  یکند و خودش رشته  یم یتشکر یب

ردیگ یدست م :  

 دیدیممنون پسرم... خدا رو شکر شما به موقع رس _

لله..  از ... الاله اال ایو رها رو از دست اون ب

دیدست اون مرد نجات داد .  

کرنش نشان  یب یکند و مقابل ب یسر خم م حسام

دهد یم :  



 یبود. رها دختر عمو فمیکنم. وظ یخواهش م _

که با من داره... اگر  یمنه و عالوه بر نسبت خون

عکس العمل رو  نیهم بود من هم یا گهیهر دختر د

دادم ینشون م .  

. اخم دیا یقم خوش نماخرش چندان به مذا ی جمله

قلبم  انیم یزیرود و چ یکمرنگ در هم فرو م میها

زند یچنگ م .  

دهد یسر تکان م نیبا تحس یب یب :  

 فی... تکلیحالل مادرت رو خورد ریحقا که ش _

شد؟ یاون اقا چ   

شود. خشم در  یمشت م شیحسام،کنار پا دست

ندینش یم شیصدا :  

اطر از شرکت اخراجش کردم... فقط به خ _

 تمیخواهش و التماس مادرش از گناهش گذشتم و شکا

  ..رو پس گرفتم وگرنه



 یبا کالمش اتش نهفته در حسام را خاموش م یب یب

  :کند

حق  یمادرجون... خدا خودش جا یخوب کرد _

دهیعملش رو م ینشسته... سزا . 

دهد و همچنان از  یتکان م یبا اخم سر حسام

 یم رتیو غو در اتش خشم  ستیناراض مشیتصم

  .سوزد

افتم و  یسوخته ام م مین ازیقابلمه و پ ادیناگهان به  به

زمیخ یمثل جن گرفته ها بر م :  

  ...غذام _

 یدود غرق شده است. با دست دهانم را م انیم اتاقم

سر  یکنم. ناله ا یگاز را خاموش م ریپوشانم و ز

دهم یم :  

  ...اه _



 یو با کمشود از جا بپرم  یباعث م ینچ نچ یصدا

 بیمکث به سمتش برگردم. چهارانگشتش را در ج

به من زل زده است حیشلوارش فرو برده و با تفر . 

 ریزنم. دستم را ز یرا ورق م میرو شیپ یها برگه

گذارم و با رقم وارد شده در  یاعداد م کیبه  کی

تمام نامها  یگریپس از د یکیکنم.  یم سهیمقا ستمیس

ندارد که ندارد یکنم. تطابق و همخوان یم زیرا انال .  

ام را به  هی. تکرمیگ یم توریخسته ام را از مان نگاه

گردانم. چشمان به سوزش افتاده ام  یبر م یصندل

دهم یرا، با انگشت مالش م .  

اطالعات را  یفهمم کجا یکنم، نم یفکر م هرچه

چند برگه  نیهم ریام. از صبح درگ اشتباه وارد کرده

  ...ام

لپ  توریدهم. حسام پشت مان یم میبه صندل یچرخش

 یم رییکار، اخالقش تغ طیتابش گم شده است. در مح

لحن  یشود. حت یکند. سبک نگاهش متفاوت م

شود و با  یم ریکند. سختگ یفرق م زیکالمش ن



برخورد  یاشتباهات کارمندانش برخورد قاطع و جد

ندک یم . 

مالطفت و  یو من کم لیکه نسبت به سه هرچند

 لیتذکر تبد کیبه  شیادهایدهد. فر ینشان م متیمال

 دیاوصاف در شرکت با نیشود اما با تمام ا یم

باشم تا  ریپذ تیمنظم، مرتب، سخت کوش و مسئول

نگردد بمینص تشیعصبان یترکشها . 

باال  یانبارشده گوشه  یبه سمت کوه پوشه ها چشمم

 ،یافتد. همان چند روز مرخص یم زیراست مسمت 

هفته از بازگشتم  کیرا عقب انداخته است.  میکارها

معوقه ام  یگذرد اما هنوز نتوانسته ام به کارها یم

  .بپردازم

شود.  یگوشه م یلعنت ینگاهم به ان کاغذها دوباره

 چیدست گذاشتن ه ینشستن و دست رو نطوریا

به دامان حسام  دست دیکند. با یرا حل نم یمشکل

ستین ینیب شیشوم، هرچند عکس العملش قابل پ .  



زرد  یو در همان پوشه  دارمیها را بر م برگه

کنند.  یم ینیدر دستانم سنگ ییگذارم. گو یزشت م

 یرا باز م ،دریروم و با فشار اندک یبه سمت در م

در، سکوت حاکم شده در اتاق را  یلوال یکنم. صدا

شکند یم .  

و  ردیگ یاز لپ تاب فاصله م ر،یتاخ حسام با سر

ام  نهیگردد.  پوشه را به س ینگاهش معطوف من م

چسبانم یم :  

 اجازه هست؟ _

 نیتر کیپرد. با دست به نزد یباال م شیابرو کی

خود  یکند. با حرکتم، سکوت جا یاشاره م یصندل

دهد. نگاهش از  یم میکفشها یپاشنه  یرا به صدا

 یراذبررس میسر تا پا شود. از یمن جدا نم یرو

که  یشال دنیگردد و با د یکند و باز به باال بر م یم

 نیب کمرنگ یتا فرق سرم امده، اخم شهیمثل هم

ندینش یم شیابروها .  



کنم. پوشه را مقابل  یرا کنار هم جفت م میپاها

کنم یباز م شیرو : 

 یاطالعات بنداز... با ورود نینگاه به ا هیحسام  _

خونه ینم ستمیس یها ... 

مطالعه اش را به  نکیکشد، ع یم شیرا پ پوشه

زند یچشم م .  

کند.  یلپ تابش حرکت م یدکمه ها یرو دستش

شود. او هم  یکورتر م شیلحظه لحظه گره ابروها

انها را  شتریو سردرگم و البته با دقت ب جیمثل من گ

کند یم یبررس .  

خاراند. حرکت انگشتانش  یدست چانه اش را م با

شود یتر م عیسر بوردیک یرو .  

 یرا نشانه م شیصورت جد گوشم،یباز چشمان

به باال شانه شده اند و چندتار مو  شیروند. موها

کنند یم ییخودنما شیشانیپ یرو .  



 کنم. مثل یعبور م شیاستخوان ینیبلند و ب یشانیپ از

 یتراشد. با کم یگذشته ها صورتش را کامال م

 ی. گرمارمیگ ینگاه م شیگوشت یمکث از لبها

کند. نسبت به گذشته ها،  یبه بدنم حمله م یدیشد

پخته تر و البته جذابتر شده است تر،یجد .  

شنوم،  یزا م شیشود. صدا یقلبم نامنظم م ضربان

فهمم. تمام  ینم چیدهد ه یکه م یحاتیاما از توض

در ضربان  ینظم یبرقرار یبدنم در تکاپو ستمیس

  .قلبم هستند

به  ریتاخ یشوند. با کم یم خیم مدر چشمان نگاهش

زند ی. لب ممیا یخود م :  

  رها حالت خوبه؟ _

فرستد.  یمرا باز به قعر جهنم م شیلبها حرکت

فرستم یرا داخل شالم م میموها یشیکامال نما :  

 ..بله... بله..  خوبم _



شده اش  زیر یدهد و اما چشمها یتکان م یسر

دهد باور نکرده است ینشان م :  

که  هیوارد کردنش مربوط به اون چند روز خیتار _

یتو نبود ... 

دهد یرا نشان م فیرد هیانگشت  با :  

از اعداد جابه جا شده یکی ی... جانجاستیا _ .  

روم. به  یم زشیو به پشت م زمیخ یبر م میجا از

کنم. اشاره گر موس  یلپ تاب نگاه م شیصفحه نما

فرستد یعدد م کی یرا رو :  

استج نیهم نیبب _ ... 

نمیبب قتریشوم تا دق یم خم :  

از صبح تا حاال چقدر دنبالش گشتم...  دونهیخدا م _

بوده؟ یک یگفت   

گردد و  یبه سمتش بر م میشنوم. چشمها ینم یپاسخ

رود. بدنم  یبدنم باالتر م ینگاهش، دما دنیبا د



در محدوده  کلمیاو خم شده است و تمام ه یکامال رو

زند یکم ماست. همانجا خش دشید ی .  

دلم  بکش،یدهد و حرکت س یدهانش را قورت م اب

. دیایکشد تا به خود ب یطول م یلرزاند. کم یرا م

. فتدیفاصله ب نمانیکشد تا ب یرا عقب م شیصندل

دهد یم رونیب نیرا سنگ شینفسها :  

فکرش  ستیحواس پرت شده... معلوم ن لیباز سه _

کنه یم ریکجا س .  

خش دارد شیصدا :  

فهمه  یحقوق براش رد کردم م یکسر هی یتوق _

کنه شتریدقتش رو ب دیکه با ... 

اندازد یبه ساعت م ینگاه :  

خونه؟ یخودت بر یتونیتو م  _   

را کامل کند حشیتوض ندیب یم ازین خودش :  

برم دنبال پرتو... تا فردا شب  دیمن امروز با  _

منه شیپ ... 



سته و از بدنش و از حرارت نش زشیرا از م خودم

کنم یدر بدنش دور م :  

 ...اره... چرا که نه _

برم. با کالمش حرکت دستم  یبه سمت پوشه م دست

شود یمتوقف م :  

بدم لیبذار بمونه... بعدا نشون سه _  

کشم یم شیرا پ شالم :  

یداشته باش یخوب یاخر هفته  _  ... 

دارد یرا بر م نکیع :  

 ...ممنون _

با دلهره از اتاق خارج  لم،یاز جمع کردن وسا بعد

دوزم تا چشمانم به  یم نیشوم. نگاهم را به زم یم

 فمینگردد. دستم را محکم به بند ک واریسمت ان د

 می. پاهانمیگرفتم اما تا لرزش انها را به وضوح نب

 یخورد. تند تند نفس م یو تاب م چیپ نیزم یرو

سرم را  قیعم یگرفتن دم یشوم براکشم تا مجبور ن



 یاداوریو  واری. هنوز نگاه کردن به ان داورمیباال ب

سخت و طاقت فرساست. انقدر که  میبرا یرستم

جان بکنم تا بتوانم از ان سالن رد شوم.  دیبا ییگو

حسام هم متوجه ترسم شده است و بر خالف مخالفت 

شنبه وقت روانپزشک گرفته است یبرا میها .  

 یکنم. با سرعت از در م یم عتریرا سر میهاگام

 یاسوده م تیاز عدم تکرار ان موقع المیگذرم و خ

 .گردد

دیگو یم یب یرو به ب حسام :  

د؟یخوا یم د؟یخوا ینم نویشما که ا _  

شود یحسام م میتسل یب یب :  

کنم یم شیحق با توئه مادر... من راض _ ...  

گردد یکند و به سمتم بر م یدر را باز م حسام :  

قهیشد ده دق _ ...  

شود یم زیر چشمانش :  

برمت ی... وگرنه شده به زور مچیکه ه یاومد _ ... 



 یکنم. پوزخند یرا به سمتش پرتاب م میعصب نگاه

بدنم به شدت  یشود. دما یزند و از در خارج م یم

 یب یگ دارم. ببه مر یدیشد لیو تما افتهیکاهش 

فشارد یشانه ام را م :  

... به یکن یبار امتحان کن... ضرر نم هیمادر  _

هم که شده با حسام برو... هوم؟ یخاطر مان   

. من به خاطر میکند. مان ینقطه ضعفم استفاده م از

روم یجان هم م یپسرکم تا پا . 

شمار را  هیداده ام. نگاهم ثان هیتک وارید را به کمرم

کنم.  یرا در شکمم جمع م میکند. پاها یدنبال م

کنم و خود  یدستانم را به دور خودم حلقه م

. گوشم دوباره با رمیگ یسرمازده ام را به اغوش م

دستانم را  یشود. حلقه  یپر م لمیزنگ موبا یملود

 یزند. م یکنم. نام حسام چشمک م یمحکم تر م

را تصور کنم. بدون شک  نشیخشمگ یتوانم چهره 

توانم به  یمن نم یشده است ول یاز دست من عاص

 امکهایشود و پ یخواسته اش تن دهم. تماس قطع م



را  قیتوجه به ان، دقا یشوند. اما من ب یارسال م

خواهد زودتر بگذرند یشمارم. دلم م یم .  

و  زنم یبار به ان چنگ م نیو ا یگوش یملود باز

 یرو انگرمیکنم. نگاه عص یم جکتیتماس را ر

 13از  شیارسال یامهای.تعداد پندینش یصفحه م

 یکشتنم نقشه م یگذشته و بدون شک در ذهنش برا

  .کشد

کنم یاول را باز م امیپ :  

؟ییرها کجا _   

 ی قهیدق 0353دهد ساعت  ینشان م امیپ نیپائ ارقام

  .صبح ارسال کرده است

کنم یمرددم و اما بازش م یبعد مایخواندن پ یبرا :  

؟یدیجواب نم تویتو؟ چرا گوش یکجا موند _   

و  یفانتز یخواهد. از ان توهم ها یتوهم زدن م دلم

کوچک.  ینگران کیتصور  دیشا ایعاشقانه. 



 یزنم و از رو یانها م یهمه  یبه رو یپوزخند

کنم یرا نخوانده پاک م امیچند پ یلجباز .  

لرزد یاخر م امیردن پباز ک یدستم برا  :  

زنگ بزنم  یعل ی... به والویجواب بده اون لعنت _

کشمت یم ،یو جواب ند ... 

 یرا م میلرزد. چشم ها یدوباره در دستم م یگوش

 یاقدام نکنم. دکمه  امش،یخواندن پ یبندم تا برا

راه  نیفشارم و اول یرا محکم م یکنار گوش

کنم یرا با حسام قطع م میارتباط .  

بار به حسام  نیدهم. چند یم هیتک واریرا به د مسر

توانم به مشاوره بروم. گفته ام که  یگفته ام که نم

هر  ایروانپزشک  ایروانشناس  کیتوانم با  ینم

از او داشته باشد رو به رو گردم.  یکه نشان یکس

از انهاست، من  یکیاگر تنها راه درمانم مراجعه به 

حمله ها  نیبا ا ندهم. م یم حیرا ترج یماریب

از  یکی داریندارم. من ان کابوس ها را با د یمشکل



خواهم درمان شوم و  یکنم. نم یانها عوض نم

روم یحرف زور نم رباریز .  

 یحرفها و جمالت را با خود مرور م نیا تمام

 ییارویکنم تا فردا در شرکت در رو یکنم،تکرار م

توانم  یبا حسام، خلع سالح نگردم. بارها گفته ام نم

اندازند یاو م ادیبا انها تنها بمانم. مرا به  . 

بندد. تنم به  ینقش م میمنفورش پشت پلکها ی چهره

 یم ییباز خودنما یخال یافتد. حفره  یلرزش م

رمیگ یدستانم م انیکند. سرم را م :  

یدست از سرم بردار لعنت _ ... 

افتد یزنم و حنجره ام خراش م یم غیج :  

 هیامثال تو... شماها از بق شیپ امیب خوامینم _

دیکن یسواستفاده م . 

 یوانگیکوبم. بدون شک تا د یوارمیرا به د سرم

زنگ خانه مرا از هپروت  یندارم. صدا یفاصله ا



زنگ گذاشته  یدستش را رو یکشد.  کس یم رونیب

دارد یو بر نم .  

زنم و  یرا چنگ م میشوم. موها یبلند م مهیسراس

. امده تا ستیپشت در ن به جز حسام یمطمئنم کس

 انیمرا با خود به سمت قتلگاهم همراه گرداند. م

کوبد ی. قلبم در دهانم مستمیا یچهارچوب م . 

 یم ادیرود. فر یچادر به سر به طرف در م یب یب

  :زنم

باز نکن یب یب _ . 

شود. چشمان نگرانش به  یخشک م شیسرجا یب یب

 یگردد. پابرهنه خودم را به او م یسمتم بر م

  :رسانم

تو رو خدا درو باز نکن... حسامه....  یب یب _

 ...اومده دنبال من

کند یبا تاسف نگاهم م یب یب :  

 ...مادر زشته... بنده خدا به خاطر تو اومده _



 یدستش را م دهیدارد. ترس یبه جلو بر م یقدم

رمیگ :  

برم  خوامی... به خدا حالم خوبه... نمیب یب _

وب بشمخ دمیمشاوره... قول م ... 

رفته  برهیو یتمام بدنم که رو هیلرزد شب یم میصدا

 .است

 ریرا ز میشود. لبها یم دهیحسام به در کوب یمشتها 

 یمانم. ب یم رهیکشم و با ترس به در خ یدندان م

کند یدستش را ازاد م یب :  

تو  نطوری...امیزن یتو باهاش حرف م ادیبذار ب _

میشیمحل نخ نما م . 

را دنبال  یب یاند. چشمانم ب دهیچسب نیبه زم میپاها

داخل  ریتاخ یشود و حسام با کم یکند. در باز م یم

.  صورت برافروخته و متورمش، نشان از دیا یم

 یم میها هیبازدم در ر یخشم فراوانش دارد. هوا

ترس را درک  یمفهوم واقع ش،یچشمها دنیماند. با د



 یمسرد بدنم را  یکوبد. عرق یکنم. قلبم  نم یم

  .پوشاند

در چشمانم  رهی. خستدیا یهمانجا مقابل در م حسام

زند یلب م :  

ینیاماده... تو ماش گهیربع د هیتا  _ ... 

 یکه با خودم تکرار کردم، فراموشم م ییحرفها

 میلعنت یخورد. اما  صدا یتکان م میشود. لبها

کند یمداخله م یب یدوباره گم و گور شده است. ب :  

... بهتره ستیحالش چندان مساعد نپسرم ... رها  _

گهیروز د کی یبرا میبذار ... 

اندازد.  یم اطیح انیدر م ستادهیگذرا به من ا ینگاه

ام نگردد دهیکه متوجه رنگ پر یاما نه انقدر سطح :  

_ کنم... اماداگه به  یرو درک م تونیمن نگران

اعصاب و  مارستانیب یتو دیبره با شیمنوال پ نیهم

مینک شیروان بستر .  



و تاب  چیکلمه پ کیکشد. در مغزم  یم نیه یب یب

اعصاب و  مارستانیشده ام؟ ب یخورد. من روان یم

به خاطر چند کابوس؟ به خاطر چند  ؟یروان؟ بستر

است؟ میترس؟ حالم تا ان اندازه وخ  

. دست ردیگ یبه سمتم م وانیل کی ییخوشرو با

اندازد  یمرا به هوس م وان،یل یبرم، خنکا یم شیپ

 یجرعه ا کیزعفران بچشم.  مویاز ان شربت ابل

گالب، لذتم را چندبرابر  یکنم و بو یکه مزه م

دهد یم شیافزا . 

دهد یحسام را طرف صحبتش قرار م نینوش :  

 فیروز با رها جون تشر هی شم،یخوشحال م _

خونه دیاریب ... 

کشد یلو مج یخودش را کم حسام :  

میشیفرصت مناسب مزاحم م هیسر  _ ... 

شود یم زیخ مین :  

م؟یرفع زحمت کن دید یاجازه م _   



دستم را به  نیشوم. نوش یاز او بلند م تیتبع به

فشارد یم یگرم :  

نمتیبب نجایدوست دارم بازم ا _ ... 

. از میا یدهم. شک ندارم باز هم م یسر تکان م تنها

لرزد و  یم میبار نه پاها نی. امیشو یاتاق خارج م

خندان و  یکند. تنها چهره  یم یقرار ینه قلبم ب

ماند یمهربان او به ذهنم م ... 

 یزیتم ایپوشم. مرتب بودنشان و  یدانم چه م یمن

بستن دکمه  یندارد. برا یچندان تیاهم زین میلباسها

لرزد  یخورم. دستم م یه مشکل بر مب میمانتو یها

 ری. لبم را زندازمیتوانم دکمه را درست جا ب یو نم

حسام خسته شده  یها ییفشارم. از زورگو یدندان م

به ستوه امده ام؛ اما  مخود ییدست و پا یام و از ب

مرا به وحشت  م،یو ترسها میروح طیکابوسها و شرا

بروم ،  شیپ نگونهیانداخته است. باور دارم که اگر ا

رسم یکنم و به جنون م یعبور م یاز مرز سالمت .  



حوصله  یشوند، شالم را ب یدکمه ها بسته م بالخره

کم  یشانه ها یرا رو فمیاندازم، ک یسرم م یرو

شود یم ریتوانم، جاگ .  

خواهد  یچه سرنوشت یاگر به ان مرحله برسم، مان و

 که دارد یتیماند و با وضع یداشت؟ پسرم تنها م

کشد. اشتباهات  یم ریقلبم ت رد؟یپذ یاو را م یکس

کشانده است نجایمن، او را به ا .  

رسانم.  یناموزون به در م ییرا با قدمها خودم

در بهتر  یریکدام تاث چیکشم اما ه یم قیعم ینفسها

 نیزدن است. ماش خیشدن حالم ندارد. بدنم در حال 

ا از ر نیحسام، مقابلم را سد کرده است. مردد ماش

برم؟ شیپ دیبا ایتوانم برگردم؟  یگذرانم. م ینظر م   

 یرا م ممیاورد. تصم یکوتاهش، مرا به خود م بوق

لرزد و به  یخواهم مبارزه کنم. دلم م ی. مرمیگ

 یداند که تمامش شعار یزند. م یپوزخند م میرو

 یاورم، مثل بارها یو وقت عمل کم م ستین شیب

یقبل .  



 یام مرا به حرکت وا منگاه منتظر حس ینیسنگ

نافذ  یکنم. با نگاه ینگاهش م یرچشمیدارد. ز

نظر گرفته است. نه اخم دارد و نه  ریحرکاتم را ز

 یام مانده است. تعللم را م رهیخ یلبخند و تنها جد

عملش  نیکند. ا یشود و در را باز م یخم م ند،یب

م را از هوا یها هیراه برگشت، بسته است.  ر یعنی

نمینش یم و مکن یپر م .  

را به حرکت در  نیزند و ماش یصدا استارت م یب

گذارم. دسته اش را  یم میپا یرا رو فمیاورد. ک یم

 یرها م مهینصفه و ن میدهم. نفسها یقرار م چهیباز

  .شوند، قلبم به تالطم افتاده است

گردد یبه سمتم بر م صورتش : 

فتهیب یاتفاق بد ستیرها قرار ن _  ...  

اشناست و از تمام مشکالتم  ست،ین بهیغر حسام

چرخانم یرا دور انگشتم م فیباخبر است. بند ک :  

نخوام... اما برام  نکهیتونم... نه ا یباور کن نم _

  ...سخته



شود، با تعجب  یم دهیکش رونیدستم ب ریاز ز فمیک

 یاندازد، نگاه م یعقب م یحسام را که ان را صندل

 یدوخته م ابانیخ و نگاهش به ندینش یکنم. صاف م

  :شود

بارم شده به من اعتماد کن کی یرها برا _ ... 

 اریاخت یدهم. ب یرخش را هدف نگاهم قرار م مین

زنم یلب م :  

  ...اعتماد دارم _

دهد.  یم رونیاز هوا از دهانش ب یمیعظ حجم

شودیلبش کج م یگوشه  :  

بسپار به من... ترس به دلت راه  زویپس همه چ _

  ...نده

کند ینگاهم م یچشمریز :  

ریپوست لباتو با دندون نگ نقدرمیا _ ... 



دود اما کوه  یم میخون به گونه ها رد،یگ یگر م تنم

 یارام و قرار م یشود. قلبم کم یکوچک م میترسها

کند یم رییتغ دنشیسبک تپ یول ردیگ . 

 شهیش یرگیگردانم، ت یرا به سمت پنجره بر م سرم

از جنس  ید. ارامشده یم ینسب یها به من ارامش

کنم، اگر  یبه حسام نگاه م یرچشمیماندن. ز یمخف

ترسم،  یشدن و شناخته شدن هم م دهیبداند، من از د

کند که در تمام محله  یدارد؟ مجبورم م یچه واکنش

 یتمام اعضا داریمرا به د ایاشنا قدم بزنم؟  یها

لرزم. من  یبرد؟ از تصورش به خودم م یم لیفام

 یکس را ندارم و نم چیبا ه ییارویهنوز جرئت رو

حسام زنده مانده ام داریدانم چطور بعد از د . 

 ریتاخ یزند. با کم یم خیتنم  ن،یتوقف کامل ماش با

 یرا م چیگردم. حسام سوئ یبه سمت حسام بر م

شود. لبخند دلگرم  یخاموش م نیچرخاند و ماش

پاشد یم میبه رو یکننده ا :  



بر  ،یشد تیاذ هیصدم ثان هی ای هیثان هیاگه بفهمم  _

خونه میگرد یم ... 

دلم  دیشا ایکنم. مجبورم  یم نانیاو و کالمش اطم به

کنم نانیخواهد اطم یم .  

 شیها یاهیزندو س یم یدهم، پلک یرا تکان م سرم

دوزد یرا به چشمانم م  :  

دورت کنم... اما  نجایتا از ا یندا بد هیفقط کاف _

یکن ذره تحمل هیبرات بهتره که  ... 

کنم.  یشوم و دوش به دوشش حرکت م یم ادهیپ

 رانیدارم اما بدنم از درون و یسرم را باال نگه م

دو دو  شیساختمان و طبقه ها یرو میاست. چشمها

و زودگذر شده است. بدنم  یسطح میزند. نفسها یم

 ریگرم اس یدست انیهم سردتر است. دستم، م خیاز 

. مشو یرم مکنم و گ یشود. حسام را حس م یم

در هم است اما  شینگاهش به رو به روست، اخمها

مرا در برگرفته است تگرشیدست حما . 



. ردیگ یمطب، دلشوره ام شدت م یخلوت دنید با

 نیاول یرود و من رو یم یحسام به سمت منش

ندارند.  ستادنیتوان ا میشوم. پاها یاوار م یصندل

رود.  یم جیکشند و سرم گ یسوت م میگوشها

شنوم. حسام رو به  یشنوم و نم یرا م شانیصدا

ستدیا یم میرو :  

زمیعز میبر _ ... 

 یمن سردرگم مزه  یاست اما برا نیریش زمشیعز

دارد. زننده است یگس . 

 قشیاورم. با نگاه عم یرا هراسان باال م چشمانم

 ابدی یصدش را مکند. مق یصورتم را جست و جو م

 شیگردد. مردکها ینگرانش قفل نگاهم م یو چشمها

 یزند. همان اعتماد یلرزد و حرف از اعتماد م یم

 یدادن دستم رو هیکه قولش را از من گرفت. با تک

 نیسنگ اشوم. نفسش ر یبلند م یبه سخت ،یصندل

دهد یم رونیب . 



و مرا به سمت  ندینش یکمرم م یکف دستش رو 

که رنگ قهوه  یکند. همان تک اتاق یم تیهدا یاتاق

زند یم شخندین میدرش، به رو ی رهیت یا .  

پخش  رد،یشک اگر دستش را از کمرم بگ بدون

زده  خیبدن  نیاست ب بیعج یشوم. تضاد یم نیزم

سوزد یاز کمرم که در اتش م یام و نقطه ا .  

 نیناهنجارتر میزند، برا یدر م یکه رو یکوتاه تق

شود یم ایدن یصدا .  

کامل  ستیکند و قلبم ا یدر را لمس م ی رهیدستگ

 یزنم. لبخند یرا چنگ م شیکند. ناخواسته بازو یم

و ارام به داخل  ندینش یم شیلبها یبه رو دبخشیام

دهد یهولم م .  

 یگردد، جا م یباز م یشود و وقت یبسته م پلکم

 یاز اتاق پر شده است از گلدانها یمیخورم. ن

در کنار  ،یبزرگ و گلخانه ا یرنگارنگ. گلها

را رقم  یریوصف ناپذ ییبایکوچک ز یها یشمعدان



 یم یرا با لبخند اشت میکه لبها ییبایزده است. ز

  .دهد

که در  ییشود و به اب نما یاز گلدانها جدا م نگاهم

شود یم رهیدهد، خ یاتاق جلوه م یبه نما یگوشه ا .  

 قیبار دق نیگذرانم. ا یاتاق را از نظر م گرید بار

گذاشته شده است و  یدر ورود کینزد زیم کیتر. 

کند. سکوت  یم ییکاکتوس خودنما یگوشه اش گلدان

شود. زمزمه  یشرشر اب شکسته م یاتاق با صدا

عتیو برگرفته از جان طب نیریش یا ... 

شود. خودم را به  یاتاق باز م یانتها یکوچک در

است همان در  خیکنم. نگاهم م یتر م کیحسام نزد

کوبد. هر ان انتظار دارم از حال  یو قلبم محکم م

از در خارج  گرید یاوشیبروم، هر لحظه منتظرم س

 یافتد. گوشه  یم نیزم یکمرنگ رو یا هیشود. سا

چهره  دنیدشود. با  یپرد و نفسم حبس م یپلکم م

که  یزیچ نی. اولدیا یم رونیاش، نفسم پرصدا ب

رژ  ی، لبهاکند یجلب توجه م شیبایصورت ز یرو



و  رمیگ یخورده اما خندانش است. نگاه از ان لبها م

 یکمرنگ، ارامش یشیشده با ارا نیصورت مز

. از ستیدهد. از جنس مردها ن یبه من م ینسب

است نیارام و اهنگ شی. صداستین یجنس قو :  

نیسالم... خوش اومد _ ...  

 یانرژ زیبه من ن ش،یشده در صدا رهیذخ یانرژ

که  ی. اما از گاردرندیگ یقوت م میاهابخشد و پ یم

 کیکند. او همچنان  ینسبت به او گرفته ام کم نم

 ...روانشناس است

کند یمبلها اشاره م به : 

دیبفرمائ _ ... 

و  ندینش یم می. رو به رونمینش یحسام م یهمراه با

 یکند. نگاهش از رو یرا کنار هم جفت م شیپاها

دیگو یگذرد و رو به حسام م یمن م :  

به  شتری...  قبال بدمتونیند شهیم یاقا حسام، مدت _

دیزد یمن و رضا سر م . 



 

دهد یاش را به مبل م هیتک حسام : 

که سرم شلوغ  شهیم یمدت هی... مهیاز کم سعادت _

 ...شده

از  شی. لبهاندینش یمن م ینگاهش به رو گرید بار

شود یهم باز م :  

د؟یاقا حسام هست یشما از اشناها _   

میگو یروح م یب و خشک :  

 ...بله _

صورتش را  یرو ی. موهاابدی یگسترش م لبخندش

زند یبا انگشت کنار م :   

 کی ادی... منو به رهینظ یرنگ چشماتون ب _

 ییبایبه ز ی... البته اون چهره اندازهیم زیدوست عز

شما نداشت ینیو دلنش . 



شدن لذت  نیرود. هنوز هم از تحس یدلم قنج م ته

رز  یماندن به گلها رهیا واکنشم تنها خبرم. ام یم

است زیم یرو .  

شود یجا به جا م یکم شیجا در :  

اروم و باوقار  نقدریا شهیاقا حسام، همراهتون هم _

کنند؟ یرفتار م   

به رخم  گرید یرا به زبان میو صدالبته بدخلق سکوتم

 یکند. دوباره رو یکشد. اما ازرده ام نم یم

گردد یصحبتش به سمت من بر م :  

نمیمن نوش  _ .  

دهد یمکث ادامه م یکم با :  

اسمت رو بدونم؟ تونمیم زم،یعز _   

 ی. حس بد نمدیا یباال م شیتا چشمان خاکستر نگاهم

زند. از  یو عطوفت در ان موج م یدهد. مهربان

کنم یم ینیمواضعم عقب نش :  

 ...رها... رها نصر _



خورد یم نیچشمش چ ی گوشه :  

خودته ییبایاسمت هم به ز _ ... 

لبم نفش  یکمرنگ رو یشود و لبخند یباز م میخهای

 ینازش را کج م ی. چشمهادیگز ی. لب مردیگ یم

  :کند

ارنیرفت بگم شربت ب ادمی... یوا یا _ ... 

کند. با  یم قتریبا نمکش، لبخندم را عم ی چهره

کنم یچشمانم او را تا در دنبال م :  

 نیاریب کیو ک لطفا چندتا شربت یلیخانوم اسماع _

 ...اتاقم

تمام است. مرا  یو صدالبته لوند نهیبا طمان شیقدمها

 نیاندازد. به هم یدختر در گذشته م کی ادیبه 

که تمام نگاه ها  ی. دخترتیجذاب نیو به هم طنتیش

 گاهیما، جا نیکرد.  تنها تفاوت ب یرا مجذوب خود م

شاد بودم اما  یبود. من دلتنگ همان رها یاجتماع

ون ان اشتباهاتبد . 



شود، شال افتاده اش را  یم ریکه جاگ میرو روبه

کشد یجلوتر م یکم :  

گرم شده. وگرنه قرار مالقاتمون  یلیخ دایهوا جد _

ریدلگ یفضا نیگذاشتم نه ا یپارک م یرو تو ... 

شود یاراده باز م یب میلبها :  

خوشگله یلیکه خ نجاینه ا _ ... 

 مین یسام به رونگاه ح ینیخندد. سنگ یم چشمانش

شود یافتد. دستانش در هم قفل م یرخم م :  

خوشت اومده نجایخوشحالم که از ا _ ... 

 زیم یکه رو ینیکند. س یسکوت م یورود منش با

شود یاز اتاق خارج م رد،یگ یقرار م . 

کشم.  یتا گردنش م ینم دار مان میرا از موها حوله

 یدهد. م یسر م زیر یشود و خنده ا یقلقلکش م

. ردیگ یرا تنش کنم که فاصله م شرتشیخواهم ت

افتد یم شیابروها نیب یخط :  

تونم یخودم م _ ... 



 میگوش یرود. ملود یم ش،یاستقالل طلب یبرا دلم

 شرتیگردد. ت یپسرکم م یفداشدنم برا شتریمانع ب

دهم یرا به دستش م :  

بزرگ شدهبله پسرم  _ ... 

دانم  یدارم. م یطاقچه بر م یرا از رو میگوش

 یقرار ینامش ب دنید یحسام است و اما باز هم برا

بندد یلبانم نقش م یرو یکنم. لبخند یم :  

 ...سالم _

دانم  یطلبکار است. اخالق خاصش را م شهیهم مثل

کند یو دلخورم نم :  

؟یدیچرا جواب تماسامو نم ؟ییکجا _   

دیگو یتر م یکنم. عصب یم یخنده ا تک :  

؟یکن یمنو مسخره م ؟یمنو دست انداخت _  

میگو یم میخنده ها انیشود. م یم دتریام شد خنده : 

کردم یحموم م ویدست انداختن کجا بود؟ مان _ ...  



 یما م نینفسش، کالم ب ینیکند و سنگ یم سکوت

 یپوزخند م میناهار، به رو فیکث یشود. ظرف ها

  .زنند

دهم و  یشانه و سر خم شده ام قرار م نیب را یگوش

از او  ییگذارم. صدا یم نکیبشقاب ها را درون س

کند یشنوم و دلهره وجودم را پر م ینم :  

؟یحسام؟ قطع کرد _   

چدیپ یدر گوشم م شیصدا :  

 ...نه... هستم _

گزم.  یزند. لب م یبر ترسم دامن م شیها مکث

دیمانم تا خود به حرف ا یمنتظر م :  

دنبالت امیاماده شو م _ ... 

زنم.  یچنگ م نکیرود و به س یم جیسرم گ 

میگو یمنقطع م :  

شده؟ شیزیچ یافتاده؟ کس یحسام اتفاق _  

کشد یم یپوف :  



لحظه امون بده هی _ ...  

 یفشارم و کالمش را م یم میتلفن را به گوشها 

  :بلعم

 هی میبا هم بر خوامیهمه خوبن رها جان... فقط م _

یزی.. چ.یگردش .. 

زنم یشود. لب م یحبس شده ام، ازاد م نفس :  

یتو که منو نصف عمر کرد _ ...  

 نیاندازم. ب یام م دهیلباس پوش یبه مان ینگاه مین

کند و  یرفتن و نرفتن مرددم. با حسام بودن ارامم م

 یحق مان ییهمه تنها نیاما، ارام جانم را چه کنم؟ ا

 یترازو یکفه  م،یاحساسات و مادرانه ها نی. بستین

شود یتر م نیپسرکم سنگ :  

امیب تونمیحسام نم _ ... 

پرسد یزده م شوک :  

  چرا؟ _



دهم یم حیرا ترج قتیحق گفتن :  

_ االنم باز  دی... دلم نمرونمیهفته ب یمن تموم روزها

امیتنها بذارم و با تو ب ویمان .. 

دیگو یم یعاد یلیخ :  

 میهمه... مانتنها بمونه؟ پرتو همرا یگفته مان یک _

جمع چهار نفره... قبوله؟ هی. ادیباهامون م   

برنامه  نیشود چن یپرد. باورم نم یباال م میابروها

کنم.  یباشد. در سکوت به رفتارش فکر م ختهیر یا

کند یگوشم را پر م شیصدا :  

دیاماده باش گهیساعت د میتا ن _ ... 

ستیاندازم. فرصت اندک یبه ساعت م ینگاه :  

 ...اما _

شود یفهماند، کالم حسام دو تا نم یبوق م یصدا . 

*** 



سرم  یرنگم را رو ی. شال طوسستمیا یم نهیا مقابل

شوم.  یم رهیبه صورتم خ قتریکنم. دق یمرتب م

رژ و مداد چشم، خالصه شده است.  کیبه  شمیارا

 یچشمانم راض یحال یکنم. از ب یم زیچشمانم را ر

رود یم ملی. مردد دستم به سمت رستمین .  

وسواس از کجا به سراغم امده است.  نیدانم ا ینم

صدرنگ، تنها  یها شیخواهد. نه ارا یم ییبایدلم ز

هرز  یجلوه کردن. نه مقابل چشمها بایز یکم

 ...مردان، به چشم حسام جذاب شدن

کند و اما  یزنم. عقل قدعلم م یرا کنار م وسواسم

و دستم کند  یم یگردد. پافشار یم دانیم روزیدلم پ

 یکشم. پلک م یم میرا به مژه ها ملی. ریرا راض

رسند یزنم. چشمانم درشت و خمار به نظر م . 

 نهی. از ادیگو یزند و اما دلم مرحبا م یم ادیفر عقل

دیایبه سراغم ن گرید یشوم تا وسوسه ا یدور م .  

را که باز مانده  یزنم و دکمه ا یزانو م یمان مقابل

بندم یم :  



اینکن یا عمو حسام بدخلق... بیمان _ ...  

 یدهد. کالفه نفس یرا باد کرده و جواب نم شیلپها

دهم یم رونیب :  

شمای... ناراحت میکن تمی... اذیمان _ ... 

دهد یپاسخ م یتینارضا با :  

 ...باشه _

 یکند. م یکشم و او اخم م یم شیموها نیرا ب شانه

باشد، نه تنها در  کیخواهم، پسرم هم مرتب و ش

متوجه  یتمام مردم. تا کس نیان حسام، بلکه بچشم

نشود شیماریب .  

اندازد یم اهویمرا به ه لم،قلبیزنگ موبا تک :  

میبر _ ... 

دارم و باز  یرا بر م فمیچرخم و ک یدور خودم م به

زنند. المپ  یچشمک م نکیدرون س یهم ظرف ها

شوم یکنم و خارج م یرا خاموش م . 



شود. از عدم  یم دهیکش نیزم یرو یمان یپاها

دارم.  نفرتش  یبا حسام اگاه ییبه رو به رو لشیتما

دانم  یام و نم دهیترسش از حسام را بارها د ایو 

  .چگونه ان را برطرف سازم

 دنمان،یکنم. حسام با د یکشم و در را باز م یم یاه

و پرتو را در  دریگ یم نیاش را از ماش هیتک

کند یاغوشش جابه جا م :  

شدم یم دیداشتم از اومدنتون ناام _  ... 

زنم یم یلبخند شرمنده ا  :  

دیاماده شدنمون طول کش کمی دیسالم... ببخش _ .  

خندانم گرفته  یلبها یمکث از رو یبا کم نگاهش

 یشود. نور یم دهیکش میشود و به سمت چشمها یم

رقصد یدر مردمکش م  :  

ستین یمشکل _ ... 

خود را به من  یاندازد. مان یبه پسرکم م ینگاه مین

. با چشمانم دیا یم شیچسباند. دست حسام پ یم



 نم،یب یکنم. لرزش دستش را م یدستش را دنبال م

افتد و  ی. دلم به تالطم منمیب یحرکت کندش را م

ان  دنیان دست است. عقب کش دنیرس شیتقاضا

. ستینما یبه رو دنیشخط قرمز ک یدست به منزله 

شود یم دهیسر پسرم کش یو سرانجام رو :  

یسالم... اقا مان _ ... 

دهد و دست حسام  یتکان م یسرش را با بدقلق یمان

ماند. پاسخش تنها کور شدن گره  یهوا م یرا رو

است و گرفتن دست من شیابروها ... 

شود. لب  یهوا مشت م یسرگردان حسام، رو دست

زند یم :  

کنه یم یمثل خودت با همه ناسازگارپسرتم  _ ... 

ماند سوار شوم.  یکند. منتظر م یباز م میرا برا در

 یبا کمک حسام م یشود و مان یدر عقب باز م

صورت  یبار به رو نی. حسام دست نوازش اندینش

تمام هوش و حواسش به  یکشد اما مان یم یمان

معطوف شده است.  شیداخل زاتیو تجه نیماش



چرخد.  فارغ از  یبه اطراف م رتینگاهش با ح

کودکانه اش شده است یایدر دن قهمه غر . 

با  ینشاند. نگاه مان یم یحسام پرتو را کنار مان 

 یم یگردد. حسام لبخند یپرتو بر م یبه رو ریتاخ

  :زند

که مواظب دختر من  یمرد شد یمطمئنم اونقدر _

یباش ..  

 پرتو و حسام در رفت و برگشت نیب یمان چشمان

و ناز  ندینش یم یمان یپا یاست. دست تپل پرتو رو

خندد یم .  

خورد یتکان م یمان یلبها :  

 ...مواظبشم _

تمام جمله ها مفهوم  یکلمه به اندازه  کی همان

 تیکه مسئول یپسرک یرود برا یدارد. دلم ضعف م

کشد یشده است. حسام با لبخند خود را عقب م ریپذ :  

 ...ممنون _



 نهی. اندینش ی. حسام پشت فرمان مشود یبسته م در

کند یکند. زمزمه م یم میو پرتو تنظ یمان یرا رو :  

 هیحرفمو پس گرفتم... پسرت بهتر از تو با بق _

ادیکنار م ... 

دوزم یو به کوچه م رمیگ یاز نگاهش م چشم :  

دهینکش یمن سخت یاون به اندازه  _ .  

فشارد یپدال گاز م یرا رو شیپا حسام :  

هم بهت  ای... دنیریگیبه خودت سخت متو   _

رهیگ یسخت م ...  

اندازم یباال م یا شانه :  

دمیرس نجایسخت نگرفتم که به ا _ ...  

شود. احساس گرما به  یم یطوالن میبه رو نگاهش

دهم  یم نیپائ یرا اندک شهیاورد. ش یسمتم هجوم م

بدنم بکاهد یاز دما رونیب یدهم، هوا یو اجازه م .  



چرخند.  یحسام م یمدام به رو انگرمیعص یچشمها

 میاست. ن ریتاث یمهارکردنشان ب یبرا میتمام تالشها

مردانه  یها تیرخش را به نظاره نشسته اند و جذاب

کنند یدلم خاطرنشان م یاش را برا . 

 نیبندم تا دلم را بر باد ندهم.  زبانم ا یرا م میپلکها

کند یم یبار، نا فرمان :  

 ...حسام _

لرزد و عقلم سکوت  یشنوم و دل م یا مر جانمش

دانم چرا  یشود و اصال نم یکند. ذهنم پاک م یم

نامش  یهجاها دیگو یزده ام... اما قلبم م شیصدا

و خوش اوا باستیز ... 

بسته حس  یمنتظرش را از پشت همان چشمها نگاه

شود.  خجالت زده خودم را  یکنم. چشمانم باز م یم

پرسم یکشم و م یباال م :  

م؟یکجا قراره بر _  

کند یحسام دنده را جابه جا م دست :  



ومیاکوار _ ... 

 یدیشد لیم می.  انگشتهارمیگ یم دهیام را ناشن دهیشن

برجسته اش را دارند. پنجره را  یلمس رگها یبرا

مرا به جنون  ییشک تنها یدهم و ب یتر م نیپائ

کنم. در  یجنبه ام را سرزنش م یرسانده است. دل ب

دانم حسم نسبت به حسام متفاوت از  یم که یحال

دترسان یحس مرا م نی... و استیعل . 

دوزم. لپم را از درون گاز  یم ابانهایرا به خ نگاهم

کنم حسام فقط پسر  ی. مدام در دل تکرار مرمیگ یم

و بس نیعموته... هم ... 

 یعل یبرا یکند. بار قبل یدانم چرا باور نم ینم اما

 یاز خود نشان م یسرسختحسام  یاما برا رفتیپذ

 .دهد

 یو پرتو... گفته ها یمان یخنده ها زیر یصدا

شگفت  میبرا یمان یها دنینامفهوم پرتو و ناز خر

دهم  یگردم. اجازه م یاور است. به سمتشان بر نم

 یبه دور از نامرد ییایخود تنها بمانند.  دن یایدر دن



به دور از  ییایبزرگترها... دن یها و ترسها

یداشتن ستپاک و دو ییایات چندگانه. دناحساس .  

*** 

کند.  یم تیهدا نگیرا به سمت پارک نیماش حسام

گردانم. حسام قفلها  یشانه بر م یرا به رو فمیبند ک

و  یرسانم. مان یم نیرا به زم میکند. پا یرا باز م

با هم دوست شده اند. نگاه پر محبت و  یپرتو حساب

رتو مرا غرق شعف پ یبه رو یصدالبته محتاط مان

کنم یکند. در را باز م یم :  

بغل خاله ایپرتو جان... ب _ ... 

پرد یم رونیب یمان :  

  من بغلش کنم؟ _

پرد یباال م میابروها :  

فدات بشم نهیمامان ... سنگ _ ... 

ستدیا یکند. حسام کنارمان م یاخم م یمان :  



و با هم  رهیگ یدستشو م ی... ماننیبذارش زم _

انیم ... 

کنم یم مخالفت :  

فتهیبراشون ب یاما ممکنه اتفاق _ ... 

کند یم شیپرتو را به پا یکفش ها حسام :  

... نیزم فتهیم تشینخون... نها اسی ی هیا نقدریا _

شهیدوباره بلند م ... 

شود یارام تر م شیصدا :  

 شهیم یمتکاما... در عوضش هم پرتو به خودش  _

ریپذ تیمسئول یو هم مان ... 

 یکنم. حق را به او م یبرابر منطقش سکوت م در

خودم  یرا برا میها یدهم نگران یم حیدهم و ترج

 یاز جنس مادرانه... برا ییها ینگه دارم... نگران

زمیاما عز ماریپسر ب ... 

دارم. قامت بلندش بر  یدم بر محسام ق دوشادوش

اندک  نمانیب یافکنده است. فاصله  هیمن سا یرو



گردد، به  یکه از بدنش ساطع م ییاست و گرما

جلوتر از  یو پرتو چندقدم یکند. مان یدرونم نفوذ م

زده است. با  جانیه یکنند. نگاه مان یما حرکت م

 شهیش هها، صورتش را ب یهر دسته از ماه دنید

 یاینگاه کند. پرتو اما در دن قتریند تا دقچسبا یم

 یم یکند. با زبان کودکانه الفاظ یم ریخودش س

کند یها اشاره م یو به ماه دیگو . 

 

 یمان یبرا یما پخش شده است. گاه نیحسام ب توجه

کند و  یم دیپرتو تائ یبرا یدهد. گاه یم یحاتیتوض

کند.  یم یمرا همراه یدر سکوت پرحرف یگاه

کند و  یدلم را به حضورش گرم م یاههمر نیهم

ردیگ یم یگم شده ام را به باز یدخترانه ها .  

دهم.  یبه انها نم یشرویپ یکه اجازه  ییها دخترانه

کنم، اما  یدهم. انها را دفن م یگسترش نم یاجازه 

زنند یشکوفه م گرید یاز نقطه ا .  

 



 یگذرانم. دو هفته ا یها را از نظر م یماه دلقک

که  یرا گرفته ام. دو هفته ا ممیکه تصمشود  یم

 یو چهره  نیها به نوش قهیتمام ساعت ها و دق

ام دهیشیبخشش اند یانرژ .  

بهبود  یشده و من مصمم شده ام برا یها سپر هیثان

حق  ی. مانستین یزندگ نیا ی. حق من و مانافتنی

به دور از  یسالم داشته باشد. مادر یدارد که نادر

بانهش یترس و وحشتها ... 

 یها قی. شقاستمیا یکنار حسام م نهیبه س دست

دهم یرا هدف نگاهم قرار م ییایدر :  

 ...حسام _

گردد. قبل از دهان باز  یبه سمتم بر م چشمانش

"  دنیزنم تا مبادا دلم با شن یکردنش حرف م

فتدین اهویجانمش" به ه :  

؟یفرست یرو م نیمطب نوش قیادرس دق _   

دوزم یم یگاهم را به ماندرخشد. ن یم چشمانش :  



درمان بشم خوادیدلم م _ ...  

حسام  یکنند و قفل چشمها یم یباز نافرمان چشمانم

شوندیم :  

 نکهیبا ترس و واهمه خسته شدم. از ا یاز زندگ _

بشم خسته شدم.  داریهر شب با وحشت از خواب ب

تنم بلرزه.  اوشیاسم س دنیبا شن گهیخواد د یدلم نم

به مشامم، حالم  اوشیعطر س دنیا رسب خوادیدلم نم

 خراب بشه

 یم حی. ترجندینش یم شیابروها نیکمرنگ ب یاخم

نام  دنیحاصل از شن رتیاخم را به غ نیدهم ا

 ینه ترحم حاصل از حرفها رمیدر نظر بگ اوشیس

 .پردردم

کند یو دخترش را دنبال م ردیگ یاز نگاهم م چشم :  

عاقالنه  میتصم نیبه ا یخوشحالم که تونست _

یبرس ... 

کند یوادار به حرکت م زیقدم برداشتنش مرا ن با :  



  ...مطمئن باش همه جوره پشتتم _

شود. دستش  یو دلم قرص م دیگو یاقتدار م با

ندینش یکمرم م یرو تگریحما :  

بدون من هستم ،یداشت اجیاحت یهر کمک _ ... 

شود و نگاه  ی. سرم کج مندینش یلبم م یرو یلبخند

دهد و با چشم  یم رونیب یبلعم. نفس یرا م مهربانش

گردد یو پرتو م یبه دنبال مان .  

 یرود و با شتاب حرکت م یدر هم فرو م شیاخمها

دوم.  یکند و به دنبالش م یکند. ترس در دلم قدعلم م

 ،یمان دنیگردد. با د یچرخد. نگاهم م ینگاهش م

چسبم یحسام را م یبازو : 

 ...حسام اونجان _

 یکشد و چشمانش به دستم م یگردنش مپشت  یدست

کشم و عرق پشت لبم  یرسد. با تعلل دست عقب م

کند  یکمکم م طیمح ینسب یکیکنم. تار یرا پاک م

ندیگل انداخته ام را نب یتا حسام لپها .  



دستم  دنمیبا د یروم. مان یاز او به سمتشان م شیپ

 یکه هنوز در توهم ان بازو ی. دستردیگ یرا م

نده استما دهیورز :  

رو نگاه کن... چقدر خوشگلن نایمامان ا _ ... 

اما  اهینگاه س یدهم و اما ذهنم در پ یتکان م یسر

 یهم فشار م یرا رو میدود. چشمها یبراق حسام م

کنم به خودم مسلط بمانم یدهم و تالش م . 

 یم ی. سعرمیگ ی. دستش را مستمیا یپسرم م کنار

دهم. با پسرم و  نشان میکنم خودم را مشغول به مان

 یشوم. فاصله ام را با حسام حفظ م یپرتو هم قدم م

انحراف ذهنم از حسام به  یرا برا میکنم. تمام هنرها

ندارد یاما... سود رمیگ یکار م . 

***  

. ردیگ یرا در اغوش م یشود و مان یخم م حسام

 یارام یکنم و با صدا یپرتو را در بغلم جابه جا م

میگو یم :  



خوش گذشت یلیمروز خممنون ا _ ...  

چرخاند یرا در قفل م دیکل حسام :  

 میرفت یبرد شام م یاگه بچه ها خوابشون نم _

 .رستوران

خندم یم ارام :  

می... قرار بود مهمون تو باشفیح _ ...  

کند یلبش را حفظ م یرو لبخند :  

میبر گرد میتون ینشده هنوز... م رید _ ...  

دهم یرا به داخل هول م در :  

بد بگذرون یحاضر یامشبو با غذا _ ... 

کند.  چراغ خاموش اتاق  یلب زمزمه م ریز یزیچ

 میاست. قدم ها دهیخواب زیدهد او ن ینشان م یب یب

 میکفشها یپاشنه  یدارم تا صدا یرا با مالحظه بر م

زنم یبرق را م دیکمتر شود. کل :  



دونستم مهمون  یاست. نم ختهیبه هم ر دیببخش _

رسهیرام مناخونده ب ... 

کشد یشود. لپم را م یخنده اش بلند م یصدا :  

 حاال من شدم مهمون ناخونده؟ _

در گونه ام جمع  میو اما من تمام حسها دیگو یاو م 

زند. گونه ام خون  یشده است. ضربانم در گونه ام م

کند یرا پمپاژ م . 

به  یکشد تا به خودم مسلط شوم. قدم یطول م یکم

کوبش قلبم را نشنود یدارم تا صدا یعقب بر م .  

انگشتانش  یشود. جا یم دهیبا قدمم عقب کش نگاهش

ان انگشتان به تمام  یسوزد. گرما یصورتم م یرو

  .صورتم منتقل شده است

در اغوشش را هدف  یزنم. مان یم یلرزان لبخند

دهم یچشمانم قرار م :  

ذارمین بالش ماال _ .  



 نیزم یبالش رو کیکنم و با عجله  یگرد م عقب

. ابمی یارام کردن خودم فرصت م یگذارم و برا یم

خوابانم یپرتو را م . 

اش که  هیکنم.  سا یشدن حسام را حس م کینزد 

شوم و راه را  یکند، راست م یم ینیسنگ میرو

کنم یم شتریکنم. فاصله ام را ب یحسام باز م یبرا .  

کند یباال انداخته نگاهم م یابروها اب .  

 

دهم یرا درون شالم هول م میموها مستاصل :  

حاضر کنم یزیچ هیمن برم  _ .  

به جوش و خروش  میلرزد. دخترانه ها یم میصدا

  .افتاده اند

دانم با  یروم. گرم است و نم یاشپزخانه م به

ام و به  دهینپوش یزیمانتو چ ریچه کنم. ز میمانتو

افتاده ام دردسر .  



 رشیخنک شوم، اما تاث یدارم تا اندک یرا بر م شالم

توجه به  یشوم و ب یاست. خم م زیزودگذر و ناچ

خورم. نگاهم  یجرعه جرعه اب م ریحسام، از ش

و اه از نهادم بلند  ندینش ینشسته م یظرف ها یرو

شود یم .  

رمیگ یحسام نگاه از ظرف ها م یصدا با  :  

خرم یکباب م رمیم ،یبپز یزیچ خوادیرها نم _ .  

شوم. چشمانم  یکانتر خم م یحال مساعدتر، رو با

کنم یگرد م شیرا برا :  

؟یچ گهید _   

 یم هیتک واری. به دردیگ ینگاه از چشمانم م ریتاخ با

  :زند

بود شنهادیپ هیفقط  _ ... 

تضاد دارند.  طنتش،یمظلومانه اما نگاه پرش لحن

دهد.  یم هیهد میه لبهاناخواسته. ب یکه لبخند یتضاد

  به



چرخم یم خچالی سمت :  

خودت نگه دار یرو برا شنهادتیپ _ .  

چرخانم.  یکنم و نگاهم را م یرا باز م خچالی در

خواهد خودم  یگذرم.  دلم نم یم ریاز تخم مرغ و پن

است اما تخم  روقتیدست و پا نشان دهم. د یرا ب

. دستنین یمناسب یا نهیگز ر،ینان و پن ایمرغ 

خواهم مقابل حسام، کوچک  یوسواس گرفته ام و نم

شوم دهید . 

زند. چندان قابل  یچشمانم برق م سیسوس دنید با

فرصت اندک، بهتر از ان  نیاما در ا ستندین فیتعر

 یحسام م ی نهیبه س نهیگردم و س ی.  بر مابمی ینم

که نفسش، با نفسم  ستیدر حد شیکیشوم. نزد

زند یم یمخلوط شود. لبخند کمرنگ :  

؟یخوایکمک م _  

دهم یها را به دستش م سیتعارف سوس بدون :  

رمیپوست بگ ازیخردشون کن. تا من پ _ .  



خواهم سرگرمش کنم تا کمتر متوجه  یهم م دیشا

  .حال دگرگون شده ام گردد

 یکند و اما من ب یرا خرد م سهایبا دقت سوس حسام

نم. ک یم ینیرا نگ ازهایمغشوش پ یحوصله و با ذهن

دانم  یرود. نم یحسام م یرو گاهینگاهم گاه و ب

را بسازد شیچطور پروانه نتوانسته با حسام زندگ .  

زنم  ی. حرف مزمیر یم تابهیرا داخل ماه ازهایپ 

 یتا فکرم از حسام و ژست مخصوصش و موها

منحرف گردد شانش،یپر :  

دست پخت مامانم رو بچشم خواستیدلم م شهیهم _ .  

را بازگو  میاز ارزوها یکیشود. تنها  یفشرده م قلبم

زنم یرا هم م ازهایپ ریکرده ام. با کفگ :  

 ینبود. اصال از اشپز یاما مامانم اهل اشپز _

 یوقت تلف کرده. م گفتی. مومدیکردن خوشش نم

تا  اوردیو برهان م لی... هزار تا دلهیکالس یگفت ب

  .طرف اشپزخونه نره



زنم یم یپوزخند ییطال یازهایبه پ رو :  

دوست دارم و از  ییدونست من چه غذا ینم یحت _

  .کدوم متنفرم

 یشود.  خاطرات یم شتریب ریانگشتانم به کفگ فشار

 یدهد. به سمت حسام بر م یدور در ذهنم جوالن م

در چشمانش لب زدم رهیگردم. خ :  

شد یم میحسود اسمنیبه تو و  شهیهم _ .  

 سیسوس کرده است. نیصورتش را مز یفیظر اخم

زمیر یم تابهیها را درون ماه :  

زن  یاز ما هم بهتر بود ول تونیوضع مال نکهیبا ا _

پخت یعمو خودش غذا م .  

 

 یدر قلبم م یافتد. درد یبه سوزش م م،یچشمها

زنم ی. فلفل و زردچوبه و نمک مچدیپ :  

که  دمیمامان و زن عمو شن یحرفا ونیبار م هی _

کنم یم یه ها، اشپزو بچ زنیفقط به عشق ب گفتیم .  



. همانند چدیپ یگوشم م یزن عمو هنوز تو یصدا

دندانم است.  ریکه ز شیغذاها رینظ یب یان طعم ها

خورد یبه هم م میلبها :  

_ دمیحرفشو نفهم یاون موقع معن دیشا ... 

زنم تا اشک نشسته پشت پلکم، همانجا  یم یپلک

رنگ و  یسهایسوس یبماند. نگاهم همچنان به رو

گرفته استرو  :  

 میکنم تا مان یم یاما االن با جون و دل هر کار _

فهمم یباشه... حاال مفهوم حرفشو م یراض .  

کنم.  یاضافه م تابهیماه اتیرب به محتو یقاشق

زده است و  هیتک نکیکنارم به س نهیحسام دست به س

دهد یدهد و نم یازارم م قش،یبا نگاه عم :  

رها؟ یبزرگ شد نقدریا یک _  

کشم و در  یم رونیب خچالیرا از  ارشورهایخ

 ینگاه م ییکنم. هنوز به هر جا یم یخال یظرف

  :دوزم به جز چشمان حسام



کسو ندارم. فقط  چیه دمیکه فهم یهمون روز _

... من کیکوچ یبچه  هیخودمم و خودم... منم و 

که هوامو داشت... دستمو  رزنیپ هیموندم و 

داد ادمیدنو کر یگرفت... بلندم کرد و زندگ ... 

رمیگ یاب م ریرا ز ارشورهایخ ظرف :  

 چی. به هستمیخودم با یپا یرو دیکه با دمیفهم _

کس نباشم چیه دینکنم. به ام هیکس تک .  

 یم ارشورهایبندم و با چاقو به جان خ یرا م اب

  :افتم

 یزندگ خوامیبه خاطر خودم، به خاطر پسرم م _

 .کنم

 ری. نگاهم را با تاخندینش یدستم م یحسام رو دست

اورم یباال م :  

 دیاز نو بسازم... اما قبلش با مویزندگ خوامیم _

 ...درمان بشم



به  یکند. فشار یصورتم پخش م یرا رو نفسش

دهد یدستم م :  

رم؟یفردا نوبت بگ یبرا _   

به  یتوانم کالم یکرده است. نم میجادو چشمانش

 یتکان م دی. تنها سرم را به نشانه تائاورمیزبان ب

شود یدهم. دستش از دستم جدا م :  

ام؟یمنم باهات ب یخوایم _   

 یم رونیشود، نفسم راحت تر ب یکه قطع م اتصال

دیا :  

تنها برم دمیم حینه... ترج _ .  

کنم یرا خاموش م تابهیماه ریز :  

ستیقابل تعارف ن دیببخش _ ... 

زدیخ یجا بر م از  :  

خسته ات نکرده باشم دوارمیام  _ ... 



. زبانم از کار زمیکنم تا برخ یوارد م روین میپاها به

همان جمله ها هستم. دستش  ریافتاده است. هنوز درگ

کند یم میو تا در همراه ندینش یکمرم م یرو :  

به خودت  شتریب کن یحرفهام فکر کن. سع یرو _

 یتو یرییتغ چیه یخودت نخوا ی. تا وقتیبد تیاهم

 یتا بتون یهمت کن دی... خودت بادهیرخ نم تیزندگ

یاز نو بساز ...  

فشارد یام را م شانه :  

... اگه ستیمقابله با ترسهات اونقدر هم سخت ن _

یخودت بخوا . 

دوزم. عرق دستانم را با  یامطمئنم را به در من نگاه

کنم ی. شالم را مرتب مرمیگ یمانتو م .  

مرموز در کنج دلم جاخوش کرده است.  یا دلشوره

 یقبول م شیهمراه یکاش درخواست حسام را برا

و اخالق منحصر به فردش  نینوش یاداوریکردم. با 

گذارم یتمام کاش و اگرها را کنار م .  



 یبه داخل م یدهم و قدم یم رونیدا برا پرص نفسم

 یکفشم نگاه ها را به سمتم بر م یگذارم. صدا

و لعنت به من  رمیگ یگرداند. لپم را از داخل گاز م

میکفش ها نیبا ا .  

 یثبات یبه ب یدارم تا کس یگردنم را افراشته نگه م 

 میعقل و منطق و ترسها نیب یبه جدالها م،یدرون

نشانم.  یم میلبها یرو یمصنوع یشک نکند. لبخند

 یم نیکنم و تا حد امکان پائ یرا صاف م میصدا

  :اورم

... وقت گرفته بودمدیببخش _ .  

کند و همزمان  ینگاهم م نکشیع یاز باال یمنش

رندیگ یچند نگاه کمرم را هدف م :  

 ...اسمتون _

. کاش به حسام گفته میپا یاطرافم را م یرچشمیز

ردیمن بگ ینوبت را برا نیبودم اخر :  

 ...رها... رها نصر _



 ینازک م یکند. پشت چشم یدفتر مقابلش نگاه م به

  :کند

 دیاومدن... شما بر رونیمراجع ب نکهیبعد از ا _

 ...داخل

نگاه  ریفرستم. ز یرا داخل م میوسواس موها با

 نی. سرم را پائنمینش یم یصندل یرو هیبق نیسنگ

. ردیگ یمضرب  نیزم یرو میاندازم و نوک پا یم

من  دیاست و شا دهیکف چسب یکهاینگاهم به سرام

به  گرانیدار د غیکنم که نگاه ت یتصور م نگونهیا

 می. نگذرد یم یطوالن میها برا هیمن است. ثان یرو

گذشته از  قهیدق 5اندازم و تنها  یبه ساعت م ینگاه

گذشته است 5ساعت  .  

فشارم. حسام امروز  یکوچک را در دست م فیک

 یر مرا مرخص کرد. دربرابر اصرارش برازودت

خواستم تنها باشم و  یرساندنم مقاومت کردم. م

 میدانم قرار است چه بگو یافکارم را مرتب کنم. نم



 یرو ادهیپ یخواست کم یو چه بشنوم. تنها دلم م

ردیکنم تا ذهنم ارام گ . 

 یم دهیکش رونیاز افکارم ب یناهنجار منش یصدا با

  :شوم

دییشما بفرما خانوم نصر _ ... 

روم. بند  یبلندش م یبه او و صدا یغره ا چشم

شوم.  یگردانم و بلند م یشانه ام بر م یرا رو فمیک

را لمس  رهیاورم و دستگ یباال م یدستم را به ارام

خورد. عرق  یسر م رهیدستگ یکنم. دستم رو یم

که  یاز عرق شتریدستم، کالفه ام کرده است اما نه ب

امده است.  شیپ میهاه گرفته و تا ابرورا میشانیاز پ

کنند و  یبه من نگاه م ایدن یکنم همه  یاحساس م

 .من را به سخره گرفته است

کنم و در را به  یبه انگشتانم وارد م یمضاعف فشار

عطر گل  یدهم. به محض ورودم بو یداخل هول م

چرخانم و  ینوازد. چشم م ینرگس مشامم را م

باال  ری. سرش با تاخابمی یم زشیرا پشت م نینوش



زند. تمام  یم یلبخند گشاده ا دنمیو با د دیا یم

ماند یپشت در بسته جا م میاسترسها .  

شود یقد بلند م تمام :  

مجددت داریسالم رها جان... خوشحالم از د _ ... 

زند و  یرا دور م زیدارم. م یبه جلو بر م یقدم

 کنم، یاورد. دسش را که لمس م یم شیدستش را پ

فشارد یگرم م :  

اقا حسام خوبن؟ زم؟یعز یخوب _  

و مرا  ندینش یکنم. دستش پشت کمرم م یم یتشکر

 یاز عطر نرگس میها هیکند. ر یبه نشستن دعوت م

است زیم یشود که منشأش گلدان رو یپر م .  

قبل  یمثل جلسه  شی. صداندینش یم میرو روبه

  :ارامش بخش است

قبل به  یز جلسه رها جان،  امروز خوشگل تر ا _

یاینظرم م ...  

شود یم نیمز یبه لبخند میلبها :  



دیشما لطف دار _ ...  

کنم یام را کامل م جمله :  

رمیگ یمثبت م یمنم از شما انرژ قتشیحق _ .  

 یخوش رنگش را م شیخندد و دستش لبها یم ناز

ست؟یبار رنگ رژش صورت نیپوشاند. ا   

شود یکالمش م هیتک :  

ارهیبا تو منو سرذوق م یصحبت... هم زمیعز _ ...  

ان  یو من بر هم زننده  ردیگ یشکل م یسکوت

کنم یرا تر م میهستم. لبها :  

من و مشکلم  یحسام تا چه حد درباره  دونمینم _

 ...حرف زده

از ذهنم  یشود. کلمات لعنت یبه هم فشرده م میلبها

ناکاملم را پاسخ  یکنند. اوست که جمله  یفرار م

دهد یم :  



... زمیعز ستیمهم ن گرانید ایحسام و  یحرفها _

میتو رو بشنو یتا حرفها میینجایما ا ... 

 زیم یکنم. نگاهم به رو یرا در هم گره م دستانم

 یما حکم فرما م نیب نیسنگ یماند. سکوت یم رهیخ

کردن جمالت به مشکل  فیرد یشود. ذهن من برا

سکوت کرده  نیدانم چرا نوش یبرخورده است و نم

ذهن  یسکوت به بازساز نیاست. اما بدون شک ا

کند یم یقفل شده ام کمک وافر :  

از کجا شروع کنم دونمینم _ ... 

گردم و سالها  یتنها پاسخ اوست. در ذهنم م سکوت

ام را با زبان تر  دهیخشک یکنم. لبها یرا مرور م

 ی. تپش قلبم کند مشیدم به سالها پگر یکنم. بر م یم

 یهمان گل و گلدان م یشود. چشمانم هنوز حوال

  :چرخد

پسر  هیبا  میدوست نیشونزده سالم بود که اول _

شکل گرفت ،یخانوادگ یها یخارج از مهمون .  

خندم یم تلخ :  



ازم  یمدرسه جلومو گرفت. چندسال ریتو مس _

 یم فیتعرمنحصر به فردم  ییبایبزرگتر بود. از ز

 هیدونست. هر روز به  یم ییکرد. چشمامو جادو

دیخر یبرام گل م یبهانه ا ... 

چهره اش  یدرباره  یتیذهن چیبندم، ه یم پلک

  :ندارم

 زیحرف محبت ام کی یکه تشنه  یمن یبرا _

پرمهر و  یجمله  هی دنیکه شن یمن یبودم؛ برا

عطوفت از پدر و مادرم، ارزو شده بود؛ اون حرفها 

کرد، غرق لذتم  یل شراب چندساله بود. مستم ممث

ناب دخترونه یحسها شدیکرد، وجودم پر م یم ...  

محو شود میکشم تا لرزش صدا یم قیعم ینفس :  

 

 شتریتوجه ها ب نیشدم، ا یهر چقدر بزرگتر م _

کرد. حرکاتم، نگاه  یشد و من رو مشتاق تر م یم

ده اصول ش یکردنم، حرف زدنم، راه رفتنم همه رو



کرد.  یم شتریرو ب میو دلبر یکه لوند یبود. اصول

کرد یتر م فتهیکه نگاه ها رو ش یحرکات . 

 

به  یزیچ چیاورم. در نگاهش ه یرا باال م چشمانم

. نه ترحم، نه قضاوت و نه نمیب ینم یجز مهربان

اما مهربان ی... خنثیکنجکاو یحت ...  

کند تا حرف بزنم ینگاه م همان :  

 یبا پسرها یبودم تو دوست شده یحرفه ا _

 یگریکردم و با د یکات م یکیرنگارنگ... با 

 یپروا و دل یرفتم... گستاخ شده بودم، ب یم یمهمون

 دهیمختلف و عاشقانه شن ینترس... اونقدر حرفها

  .بودم که دلم از سنگ شده بود

ردیگ یم یمانیرنگ پش میصدا :  

 یمنگه ن میراض یمدت طوالن یبرا چکدومیاما ه _

کرد. اون  یدلزده ام م یداشت.  هر کدوم به نوع

کردم ینم دایپ چکدومیخواستم تو ه یکه م یزیچ ...  



 یشک دارم. با انگشت، اشک گوشه  میحرفها به

رمیگ یچشمم را م :  

 یگشتم. کمبودها یمحبت خالص م هیمن دنبال  _

 یجست و جو م گرانید یپدر و مادرم رو تو

سبک  یکردم، وقت یمن دایپ یکردم... اما وقت

 یم انیبه پا مونیشد، دوست ینگاهشون عوض م

دیرس . 

هدفم شده بود اما به مرور زمان فقط  نیا لیاوا دمیشا

از  ییجور قدرت نما هی... یباز هیشد به  لیتبد

. دوست یخودپرست یحس موذ هیجنس دخترونه... 

نکهیبشم. تا ا شیداشتم ستا ...  

کند یم ستیلرزد، قلبم ا یم میلبها :  

با اون اشنا شدم... با همه فرق داشت. خاص بود.  _

به اوج رسوندنم با  نیحرفهاش در لفافه بود. در ع

کرد یغرورش منو شگفت زده م .  

شود یم دهیبر دهیبر جمالتم :  



تا بفهمم عاشقش شدم دیمدت طول کش هی _ ...  

در  شی. صداردیگ یچشمانم نقش م ینگاه جلو ان

دهد یازارم م شی. خنده هاخورد یم چیگوشم پ .  

شود یمنقطع م نفسم :  

 ادی. هر روز و هر شب مدارهیدست از سرم برنم _

 ...سراغم

کنم.  با  یصورتم حس م یلبش را رو یگرما

کشم و همراه  یم شیلبها یالیانزجار دست به رد خ

کنم یپاک م دگانمیبا اب د : 

. رمیاروم بگ ذارهیبه خوابم... نم ادیشبها م  _

راحت بخوابم ذارهینم ... 

دوزم. با تاسف جمع  یتارم را به صورتش م نگاه

 یخود را به ان مهربان یجا یشده، حزن و ناراحت

خالص داده است اما هنوز هم ارامبخش است.  با 

با توجه به همجنس  ش،یبه همزاد پندار شهیاند



 انیزنم که با حسام در م یرا م یبودنمان، حرف

  :نگذاشته ام

 یکنم. وقت یبدنشو حس م یو خوابم گرمات یحت _

 یصورتم رو م دنشینفس کش شهیم کمیکه نزد

 ...سوزونه

 یام به خس خس م نهیشود و س یچفت م میدندانها

  :افتد

 هیعطرش  ی... با بونمشیب یم رمیهر جا م _

مکان مشترک از  هی دنی. با دادیم ادمیخاطره 

گهید یخاطره  هیحضورمون  ...  

دیا یم باال مپرلرزش دستان :  

کنه تا من  یم دایپ یبهونه ا هیتو خلوت هم  یحت _

که برام به  یکنه. با نگاه کردن به پسر تیرو اذ

 هیو هر ثان قهیگذاشته..  هر ساعت، هر دق ادگاری

دهیشکنجه ام م ... 



ار کند و مرا مخاطب قر یزمزمه م یجمله ا رلبیز

دهد یم :  

نمتیب یمراقب خودت باش... فردا م _ ... 

کند.  یاز جانب من قطع م یپاسخ دنیاز شن قبل

دهد، اب جوش امده است.  ینشان م یسوت کتر

به  یلیم گریکنم. د یرا خاموش م یکتر ریز

شوم.  یندارم. از اشپزخانه خارج م یخوردن چا

حرف بزنم یب یبا ب دیبا :  

یب یب شیپ میبر ای... بیمان _ ... 

اندازد. دست کوچکش را در  یرا کنار م نشیماش

شوم یو ارام م رمیگ یدستم م . 

افتم.  یپوشانم و به هق هق م یدست صورتم را م با

متنفرم. از  اهمیاز خودم و ضعفم و ان سرگذشت س

 ادیبه  یتلنگر توانم خوددار باشم و با هر ینم نکهیا

زارمیافتم، ب یم اوشیس .  



کشد  یکمرشکسته ام م یرا نوازش وار رو دستش

دهد.  کنار گوشم زمزمه  یشده را تسل رانیتا من و

کند یم :  

... اروم باشزمیعز _ ...  

کند که سالهاست از من  یدعوت م یبه ارامش مرا

گردانده است یرو . 

که  ییاست. صدا نیهمچنان ارام و اهنگ شیصدا

 ییاندازد. همان صدا یمادرم م ادیناخوداگاه مرا به 

 نیرا دارم و مرا تسک دنشیشن یکه سالهاست ارزو

دهد یم .  

 رهیت یی. با چشمهادارمیصورتم را بر م یرو حصار

مانم. نگاهم  یم رهیو تار به او و نگاه پرمحبتش خ

دلگرم کننده اش  یاز ان لبخندها یکیو  ندیب یرا م

دهد یم هیرا هد .  

کند یرا پر از اب م وانیشود و ل یم خم :  

اب بخور تا نفست برگرده کمی _ . 



 یبود؟ متوجه نفسها دهیام را شن نهیخس س خس

نفر انقدر  کی یباشم برا واریام دینامنظمم شد؟ با

دهد؟  صیرا تشخ میمهم شده ام که بتواند نا به سامان

بود، کرده  کتهیتنها انچه را که حرفه اش به او د ای

بخش را به سمتم  یکند؟ ان عصاره زندگ یعمل م

 یجرعه جرعه م و رمیگ یم دی. بدون تردردیگ یم

را فرو دهم. تا  مینشسته در گلو ینوشم تا بغضها

دهم که  دیرا کنار بزنم و به خودم ام میدهایترد

تواند باشد...  یخوب م یمن دوست یبرا نینوش

از حرفه اش یجدا یدوست .  

 یم ریگذارم. سرم را به ز یم زیم یرا رو وانیل

اندازم. شرمنده ام، خجالت زده ام. باز هم ان گذشته 

 یچه م دمیو نفهم ختیمنحوس، روانم را به هم ر ی

نگاه کردن به  یرو ی. حتمیگو یچه م یحت ایکنم 

 تشیخواهم ذهن ینم دیشا ایرا ندارم.  نیچشمان نوش

 یحت ایدن قضاوت و یکند. از د رییراجع به من تغ

ترسم یاز طرف او م یبرداشت .  



 یدستان گره زده ام م یاراده رو یباز هم ب اشکم

 یزده ام را با دستش، گرما م خیدست  نیچکد. نوش

دهد یبه دستم م یبخشد. فشار مختصر :  

؟یپسر دار یگفت _   

و کجا از  یک یحت دانمیاورم. نم یرا باال م چشمانم

کرده ام یپسرم پرده بردار :  

سالشه 6له... حدودا ب _  

دیگو یم جانیاکنده از ه یذوق با :  

... اصال بهت ی... چقدر خوب موندزمیعز یوا _

یسن داشته باش نیبه ا یپسر ادینم . 

. از ندینش یم میلبها یرو یلبخند م،یمان یاداوری با

که  یی... همانهارینظ یو ب یواقع یهمان لبخندها

ه را شکار شود. همان خند یفقط خرج تنها پسرم م

کند یم :  

اسمش خنده  نطوریکه ا یدوستش دار یلیحتما خ _

ارهیرو لبات م ... 



را به  شیپ یقیکنم. دقا یافکارم را فراموش م تمام

از  شودیسپارم. تمام وجودم پر م یم یباد فراموش

  :عشق پسرکم

 میقلبم، اصال تموم زندگ دنیتپ دنم،ینفس کش _

 ستیحظه نباشه... نل هی... اون یبه مان شهیخالصه م

شمیم ... 

کند یلب تکرار م ریپسرم را ز نام :  

... حتما خودشم مثل اسمش قشنگهیمان _  

سرشار  یکند. با لحن یبدنم را گرم م ،یبه مان محبت

زنم یاز عشق مادرانه لب م :  

من قشنگترم از پسرم وجود نداره یبرا _ ...  

روح و  یسرد و ب میشود. صدا یجمع م صورتم

گردد یت مپرنفر :  

اون باشه ادگاریاگه  یحت _ ... 

گردد یبه سمت ساعت بر م نینوش نگاه :  



باشه... مطمئنم دل  یامروز کاف یفکر کنم برا _

  ...پسر کوچولوت برات تنگ شده

شود و باز رو  ی. بلند مرمیگ یرا م مینیدستمال ب با

 می. نرمیگ یرا در دست م فمی. کندینش یم میبه رو

کنم یمکث م ن،یکه با حرف نوششوم  یم زیخ :  

حرف  کمیصبر کن... تا  قهیرهاجان... چنددق _

میبزن .  

صورتش را  یرو ی. موهانمینش یو سردرگم م جیگ

زند یکنار م :  

یبا ترسهات روبه رو بش دی... تو بازمیعز نیبب _ ...  

فهمم.  یفهمم و م یزنم. منظورش را نم یم پلک

اش را از  هیزم. تکدو ینگاه پر سؤالم را به او م

شود یو به جلو خم م ردیگ یمبل م :  

که  یتا وقت ،یکن یکه از ترسهات فرار م یتا وقت _

که ازارت  ییزهایبا واهمه ها و چ ییارویاز رو

یکن یم یشونه خال ده،یم ... 



اورد،  یکه من را به ستوه م یکند. مکث یم یمکث

 یمنتظرم جمله اش را تمام کند، هرچند که حدس م

 خواهمیاما نم دیخواهد بگو ینم در ادمه چه مز

دیگو یو م ردیگ یم ی. نفسرمیبپذ :  

با  ای ،یبخواب شیبا اسا یبتون یخوایاگه م _

اون یاداوری ...  

شود که من  اداوری خواهدی. مدیگو یرا مثل من م او

هراس دارم. ادامه  زیاز به زبان اوردن نامش ن یحت

دهد یم :  

شروع  نیبهتره که از همحالت نامساعد نشه،  _

یکن ...  

 میبرا شیفهمم، تمام حرفها یرا م شیحرفها یمعنا

توانم  یتوانم؟ من چطور م یحجت است اما مگر م

 یکه حت یروبه رو شوم؟ من اوشیمثل س یادکسیبا 

 کیتار میکوچک روزها و شبها یخاطره  کیبا 

توانم؟ یشود، چگونه م یم  



ت. پلک زدن صورتش مات مانده اس یرو میچشمها

 یرا هم فراموش کرده ام. دستانش را در هم گره م

  :زند

. یبا ترسهات مقابله کن یبخوا کبارهی نکهینه ا _

که  ی... کسیریدوست کمک بگ هیاز  یتونیم یحت

سرزنشت  یو مطمئن یکن هیبهش تک یتونیم

کنهینم ... 

شود.  یذهنم ناخوداگاه نام حسام پررنگ م در

 فایا ینقش بزرگ میدر زندگروزها  نیکه ا یحسام

کند. شک  یکند. اما باز هم ترس وجودم را پر م یم

 .دارم بتوانم

کنم.  یو فکر م رمیگ یم شیرو راهم را پ ادهیپ در

 ی. باورش دارم اما عملچدیپ یدر گوشم م شیحرفها

به محال است کیکردنش سخت است، نزد .  

 یشود و ب یم دهیکنار کش یکم یمحکم کس یتنه  با

کنم یتوجه به لحن طلبکارش عبور م . 



چرخد و مگر من  یم شیصحبت ها یدر حوال فکرم

داشته باشم؟ یجسارت نیتوانم چن یم   

را بسازم. اما کدام  میخودم زندگ دیگفت با یم

زنم و  یکه در ان دست و پا م یهمان باتالق ؟یزندگ

روم؟ مگر ساختن دارد؟ یفرو م ترشیهر روز ب  

 

. رمیگ یرا م میشانیپ یپشت دست، عرق رو با

 ینم راهیکنم؛ ب یم نیرا سبک سنگ شیراهکارها

 نیتوانم از ا یخودم نخواهم، نم ی. تا وقتدیگو

 یقدرت م ؟یمنجالب خارج شوم. اما با چه توان

جنگجو و  یا هیخواهد، روح یخواهد، توان م

اهد که من ندارمخو یم ریشکست ناپذ .  

کند.  یم تیپاشنه بلندم، نوک انگشتانم را اذ کفش

 رقابلیغ میاست، برا دهیچیکه در انها پ یدیدرد شد

میزندگ یتحمل است اما نه به شدت زخم ها .  

 



از  دیگو یکنم. م یکج م ابانیرا به سمت خ راهم

 یم یبوق ی.  صدارمیمورداعتمادم کمک بگ یفرد

چرخد.  یزردرنگ م یوپژ یشنوم. نگاهم رو

کند. در عقب را باز  یم ستیو ا میگو یرا م رمیمس

دردناکم  یکنم و با نشستن، از فشار به پاها یم

شود یکاسته م . 

گذارم و به تنها فرد  یم میپا یرا رو فمیک

 ی. به حسام شمیاند یم یب یمورداعتمادم بعد از ب

پر از نام او شده است. به همان  میروزها نیکه ا

لرزد و من ان  یکه با نگاهش دلم م ییر عموپس

 شیقلبم با صدا رایکنم. اخ یلرزش را سرکوب م

 یوکند. دستم ر یم خشیزند و مغزم توب یناکوک م

 نیبه ا یشرویپ یاجازه  دیشود. نبا یقلبم مشت م

 یرو یحس ممنوعه دهم. من با اشتباهم، خط بطالن

واهد خ ی. دلم نمدمیو درشتم کش زیتمام احساسات ر

. قلب شکسته نمیضربه بب کطرفهی یباز هم از عشق

اورد  یندارد. دلم بهانه م گرید یام توان شکست

 یزند. زمان یحسام دوستت دارد. عقلم پوزخند م



نبودم. تمام  اوشیس یدوستم داشت که دست خورده 

و ترحم  یریپذ تیمسئول یتنها از رو شیمحبتها

  .است

از قفسه  یگوشه اشود و خودش را  یم ریدلگ قلبم

 نییکند.  دست مشت شده ام پا یام پنهان م نهیس ی

دیا یم رونیشود، با درد ب یافتد. نفسم اه م یم . 

گرفته  یی. با صداندینش یم ابانینام خ یرو چشمم

میگو یم :  

شمیم ادهیپ دیاقا نگه دار _ . 

با او مشورت کنم.  دیخلوت کنم. با یب یبا ب دیبا

 یب یب ی. حرفهاردیگ یقش من میلبها یرو یلبخند

من واجب  یو برا دیگو یحکم است. او م میبرا

من  دیکه بگو یب یشود. اما و اگر ندارد، ب یم ینیع

میگو یفقط "چشم" م . 

***  

چرخانم یرا در حدقه م چشمانم : 



 امیبدم. فردا م حیبرات توض تونمیپشت تلفن نم _

گفت یچ گمیشرکت برات م ... 

کسب اجازه کنم.  یب یا اول از باورده ام ت یا بهانه

کرده  چمیحسام زنگ زده و سؤال پ ده،یو نرس دهیرس

 یگذارم. صدا یم کریاسپ یرا رو یاست. گوش

چدیپ یمحکمش در گوشم م شهیخسته اما هم :  

دنبالت؟ امیب یچرا خبر نداد _   

رود اما  یدلم قنج م شیرپوستیز یتوجه ها از

خراشد یروحم را م ش،یصدا یخستگ . 

گذارم یگاز م یکنم و رو یرا پر از اب م یکتر :  

مزاحمت بشم خواستمینم  _ .  

دیگو یم خیپر توب یلحن با :  

من  یبرا یبهت بگم که تو مزاحمت دیچندبار با _

؟یکن ینم جادیا   

تر شده  قیعم شیشانیپ یندارم ان خط رو شک

زدیر یاست. از تصور چهره اش دلم فرو م :  



به  دی... نبایودت رو دارخ یحسام تو هم زندگ _

 ...خاطر من از تمو

برد یم شیرا با صدا حرفم :  

همکار  هیدختر عمو،  هیرها... تو هم به عنوان  _

ای ...  

دهد یکند و باز ادامه م یم مکث :  

یمن یاز ازندگ یجزئ _ ... 

کشد. لبم  یمن را م شیقبل یفهمد با جمله  یاما نم 

نشود. دستم را لبه ناله ام بلند  یگزم تا صدا یرا م

زند یو باز اوست که حرف م رمیگ یم نکیس ی :  

؟یکه برام مهم یفهم یچرا نم _   

را از  میکنم لرزش صدا یچکد، تالش م یم اشکم

ببرم نیب :  

باشم یسربار کس خوامیحسام من نم _ . 

رمیگ یرا م میگوشها ادش،یفر با :  



یستی... نیلعنت یستین _ ... 

پوشانم تا  یهانم را مکنم. با دست د یم سکوت

 شیگوشها ایام به گوشش نرسد. اما گو هیگر یصدا

دیگو یم متریاست. مال زیاز حد ت شیب :  

؟یکن یم هیرها...چرا گر _   

ردیگ یکوتاهش، جانم را م سکوت :  

که  یباور کن یخوای... چرا نمزمیرهاجان... عز _

من نداره؟ یبا کار و زندگ یمنافات چیحضورت، ه   

و بند بند وجود من حول و حوش همان  دیوگ یم او

 هیشده ام؟ گر زمشیگردد. عز ی" مزمی" عز یکلمه 

مات کلمه اش  میکردن را فراموش کرده ام، اشکها

کرده اند ستیمانده اند و ا :  

با من؟ یخانوم؟ قهر _   

 یخشدار م ییاورد. با صدا ینفهمم طاقت نم دلم

میگو :  

 ...نه _



. سکوت کرده چدیپ یم یبازدمش در گوش یصدا

 حیهم ترج دیگفتن ندارم. شا یبرا یاست و من حرف

 ایخودم را دلخور نشان دهم و ا یدهم تا اندک یم

را  ادشیفر یواقعا از دست او دلخور نشده ام؟ صدا

 زمشیکرده و من احمق به ان عز یخنث متشیبا مال

 .دل خوش کرده ام

پرسد یم : 

؟یندار یکار _   

ندیتصورم ان است او که بب اندازم و یباال م سر :  

 ...نه _

و برگه ها  دیگردم. سررس یرا م زیم یچشم رو اب

ابمی یاز فلش نم یکنم و اثر یرا جابه جا م .  

درون کشو را جابه  لیکشم. وسا یم رونیرا ب کشو

زنم. ان را به  یم یکنم. با لمس فلش لبخند یجا م

 دگانمیمقابل د یکشم. همزمان عکس یسمت خودم م



 یمانم. دلم فرو م یشود. مات ان عکس م یظاهر م

زدیر ... 

 

(ثیروح خب نایپنهان)م مرز , [۷۱.۹۰.۷۱ ۷۳:۷۱] 

فهمد  یکند و حرف چشمانم را م یرا حس م نگاهم

کند یاغوش باز م قیعم یکه با لبخند :  

مادر نجایا ایب _ ... 

کنم و خودم را  ی، پلک باز مشناسم یاز پا نم سر

با گل  ختهی. عطر تنش را که امابمی یدر اغوشش م

را  میدارم. مو ینگه م میها هیاست را در ر اسی

افتد و با تمام  یهم م یرو میدهد. پلکها ینوزش م

بلعم یوجود کلماتش را م :  

مادر خوامیتو م یمن فقط خوشبخت _ ... 

نش زده و قران به چشما نکیکه ع نمیب یرا م یب یب

 قتریمانم. دق یم شیاسمان یچهره  رهیخواند. خ یم

شده  شتریصورتش ب یو چروکها نیکنم، چ ینگاه م



 یاز ان شکستها کیدانم من مسبب کدام  یاست. نم

زده ام که  بیپوستش هستم اما بارها به خود نه یرو

 یارامش اندک نیهماو هستم.  ونیرا مد میتمام زندگ

تصور  یاست. حت یب یب تینها یبکه دارم از لطف 

چه  دیرس ینم ادمیبه فر یب یانکه اگر انشب ب

وحشتناک است میدر انتظارم بود، برا یسرنوشت .  

کوتاه به  یکنم و تقه ا یانگشت اشاره ام را خم م 

رحل  یاز قران رو ریزنم. نگاهش با تاخ یدر م

تاب او و  یزند. ب یم یلبخند دنمیکند و با د یجدا م

 یکنم. سرم کج م یحضورش در را باز م عطر

  :شود

_ ؟یخوایمهمون نم یب یسالم... ب  

کند  یدستم را رها م ی. مانردیگ یوسعت م لبخندش

روم  یم شیاندازد. پ یم یب یو خود را در اغوش ب

به  یب یپرمهر ب یچشمانم قفل بوسه  کهیدر حال

است یصورت مان یرو .  



 ونیزیکه از تلو یوحش اتیح یبرنامه  دنیبا د یمان

 رهیشود و نگاهش خ یشود، از ما دور م یپخش م

ماند یم ونیزیتلو ی .  

گذارد یرحل م یبندد و رو یقران را م یب یب :  

مادر؟ یخوب _   

فرستم یرا پشت گوشم م میموها :  

 تتونیاذ یلیعصر خ یمان ن؟یممنون..  شما خوب _

  کرد؟

دارد یچشمش بر م یرا از رو نکیع یب یب :  

کنه؟ از بس که اروم  یم تیمادر بچه ام مگه اذ _

 ...و مهربونه

. با شتاب زدیگذارد تا برخ یم نیزم یبه رو دست

ستمیا یم :  

ارم؟یبراتون ب نیخوایم یچ یب یب _   

اکنده از عشق است نباریا نگاهش :  



میدم کن تا بخور یچا هیمادر...  ینیبب ریخ _ ... 

روم یسمت اشپزخانه م به :  

نینوش شیرفته بودم پامروز  _ ... 

خواستم  یبه او گفته بودم. اما م روزی. دخبردارد

گاز  یرا رو یاغاز کنم. کتر ییرا از جا میحرفها

گذارم یم :  

راهکار داده... اما من محاله که بتونم  یسر هی _

  .بهشون عمل کنم

کند یم یفیاخم ظر یب یب :  

ستیمحال ن یچیه ،یاگه به خدا توکل کن _ .  

مانم. کاش من هم  یم رهیخ یب یبه ب یا لحظه

از ان اعتقاد راسخش به خدا را داشتم. هرچند  یاندک

اشنا  شیبا او و خدا یتا حدود یب یب ییحایبا دم مس

مختص  یقو مانیطلبم. اما ان ا یشدم و از او مدد م

نمیچ یم ینیاست و بس.  استکانها را در س یب یب :  

رو به رو بشم ترسهام دیبهم گفته با نینوش  _ ...  



که در  یفیگذارم. لرزش خف یرا کنار انها م قندان

 ییارویاز تصور ان رو یلرزه ا شیپ نمیب یدستم م

  :است

که با  یبکنم؟ من نکارویتونم ا یمگه من م یب یب _

رمیتا مرگ م یاداوریهر  ... 

کند یحرفم را قطع م یب یب :  

یزن یم تونمیتو که همش حرف از نشد و نم _ ...  

مالد یپردردش را م یدست زانو با :  

 ایبار بگو  هیکن...  نانیبار به خودت اطم هی _

و جلو برو یعل ... 

 یاز دستم م یشود و در قور یحس م یب انگشتانم

 یخورد. لب م یو تاب م چیپ نیزم یافتد و رو

  :گزم

_ ... منیب یاما ب ... 

شنوم یرا م شیلب ریاال الله ز الاله :  



ون خانوم درسش رو خونده... مطمئن مادر... ا _

 یشنهادیپ نیکه چن دونهیاز من و تو م شتریباش ب

 .داده

زمیر یم یدرون قور یچا یقاشق : 

منم  یترس و وحشتها دی... اما بانیحرف شما مت _

دیریدر نظر بگ ...  

شود یتند م یکم یب یب لحن :  

 نمیبب نیبش ای... اصال بیزنیباز حرف خودتو م _

اشفته کرده نقدریه تو رو اگفته ک یچ .  

. بخار داغش زمیر یم یجوش امده را در قور اب

ستیمن ن کیسوزان تر از خاطرات تار :  

امیاالن م _ ... 

. از دیایگذارم تا دم ب یم یدر کتر یرا رو یقور

 یب یخزم. نگاه مالمتگر ب یم رونیاشپزخانه به ب

 ی. چشم گوشه منمینش یکنم و مقابلش م یرا تحمل م

او راحت  یاز حواسپرت المیخ یو وقت یکنم به مان



ارام انچه را که در ان اتاق در  ییشود، با صدا یم

 دنی. با شنمیگو یرخ داده م یمیبسته اما دنج و صم

دهد و با هر مکثم،  یهر جمله ام با تفکر سر تکان م

کند یصبر م . 

دهم یم رونیب ینفس :  

 یکه م یعتمادبه کنار... تنها فرد قابل ا نایهمه ا _

... که با نییشما ذارهیسرم نم یدونم منت یشناسم و م

تتونیوضع نیا ... 

 ختهیام قتیکند. دروغم را که با حق یم زیر چشم

دیگو یداده است که م صیاست تشخ :  

 ...اقا حسام _

 شی. اتشش تا قلبم پردیگ یوجودم گر م انیم یزیچ

دندان  ریکند. لبم اس یرود و تمام بدنم را گرم م یم

شود یم :  

 ...حسام ممکنه _

کند یم یچیحرفم را ق یب یب باز : 



باخبره و ترس و  تیاوال اگه حسام از تموم زندگ _

به فرض  ایمونه... ثان یبرات نم یا گهید یواهمه 

 یبرا یهیتنب یزد، بذار به پا یا هیمحال اگه کنا

یکه داشت یاشتباهات ... 

چون مرا  دی. شاندارم یب یحرفها را از ب نیا انتظار

را به  میلوس و ناز پرورده بار اورده است. لبها

. میپا یرا م یب یب یرچشمیکشم. ز یدرونم دهانم م

دهد یسر م یخنده ا یب یب :  

؟یتو باز خودتو مظلوم کرد _   

دارم. اگر از درد  یبر م شیمکث نگاه از پا با

گذاشتم  یانها م یخبر نداشتم، سرم را رو شیزانوها

و حس  یب یعطر ب دنییباالتر از بو یلذتو مگر 

حضورش است؟ یگرما  

را کرده ام. از  میها فیدهم. تعر یم رونیرا ب فسمن

پرده برداشته ام  میگفته ام. از ترسها نینوش شنهادیپ

سانسور کرده ام. نگفتم  زیرا ن یفیظر یاما نکته ها

بر تنها نبودنم، نام او  یمبن نینوش شنهادیپبه محض 



او گرم  یبانیدر ذهنم حک شد. نگفتم دلم به پشت

 .است

کردم و او در سکوت نگاه  دوخت. من  فیتعر من

گفتم و دست او مشت شد. من از خاطره  اوشیاز س

گفتم و او رگ گردن باد کرد.  کیشوم و تار یها

شد نیاو سنگ یگفتم و نفسها میمن از ترسها .  

ترسم چشمانم، ان  ی. مرمیگ یاز نگاهش م چشم

حس جوانه زده را فاش کنند. دستانم را در هم گره 

 یهوا نیکنم در ا یزنم. احساس سرما م یم

یتابستان .  

 هیعطر حسام را به ر ژن،یبه همراه اکس قمیعم نفس

اورند و باز  یکند. چشمانم طاقت نم یم هیهد میها

. به جلو خم ردیگ یاش را م رهی. نگاه خندیا یباال م

شکند یشود و سکوتش را م یم :  

  ...تو برو جلو، من پشتتم _

شود. چشمان  یناب م یاز حس ها زیسرر قلبم

کند. همزمان  یم دینگاه سرگردانم را ص اهش،یس



شود.  یم انیپا یب یها یاهیهمان س ریقلبم هم اس

گردد یم میدر گوشها ییبایز یبمش سمفون یصدا : 

من هستم که  ،یخورد نیو زم یجا کم اوردهر  _

و بلندت کنم رمیدستتو بگ .  

که  یو من به ان دست دیگو یخوردنم م نیاز زم او

. مگر با حسام، شمیاند یگرفتار دستان او شود، م

 یدان یکه م یخوردن هم معنا دارد؟ وقت نیزم

شود یدستش، نجات بخش تو م یگرم .  

شود یتر م یجد شیصدا :  

یبخور نیتو زم ذارمیکه من نم هر چند _ ...  

بدهد، حرفش  یبزند، حسام که قول یکه حرف حسام

شود یشود. حرفش اتمام حجت م یسند م . 

کند یم یمکث :  

میترسها بجنگ نیاصال بهتره با هم با ا _ ...  

من بماند،  یاز سو یمنتظر واکنش نکهیا بدون

کند یم دییحرفش را تا :  



بهتره ینطوریا _ ... 

. اب رمیگ یم قیعم یها ینگاه از ان گو یتسخ به

 میگلو بکیدهم. نگاهش همراه با س یدهانم را فرو م

شوم.  یشود. دچار دو حس متضاد م یجا به جا م

که رها شده است و گردنم را  یاز شال یهم ناراض

که نگاه  یاز همان شال یدهد و هم راض ینشان م

 یم فرا صا میکرده است. صدا رمیحسام را درگ

  :کنم

تتیممنون بابت حما _ ... 

 یخواهم مزاحمت شوم، نم ینم میگو یبار نم نیا

 ادیفر رایز میگو یهستم. نم تیسربار زندگ میگو

در گوشم مانده است شبیپردرد د .  

کشم یجلو م لیدل یرا ب شالم :  

سرم ختهیکار ر ی... کلگهیمن برم د _ . 



 دنیزنم و اما نگاه حسام با د یم یمصنوع لبخند

درخشد. خودم را از  یم مهیهمان لبخند نصف و ن

کنم یجدا م یصندل .  

شود یحسام متوقف م یرا صدا میپاها :  

دارم امونیاز مشتر یکیقرار با  هیظهر  _ .  

 یاش را به صندل هیگردم. تک یبه سمتش بر م ارام

 یمرا هدف گرفته. منتظر م میداده و نگاهش مستق

  :مانم تا کالمش کامل شود

 میتو همراه خوامیامروز سرش شلوغه... م لیسه _

یکن ... 

چسبد یم میشانیبه پ میابروها :  

 ...اما من _

کند یتاپش را مقابلش باز م لپ :  

میاما و اگر ندار _ ... 

*** 



 نهیشوم.  در ا یقدم با حسام وارد اسانسور م هم

 یرا رو شییطال یکه موها ینگاهم را از دخترک

 یرا ازادانه رو یو شال اب ختهیصورتش کج ر

دهم  یکنم. ان نگاه را سوق م یسرش انداخته جدا م

 ستادهیکه پشتش مثل کوه ا یبه مردخوش قد و قامت

اما در برابر او ستیاست. قدم چندان کوتاه ن ..   

گردن و صورت برنزه اش را  یبا گستاخ میچشمها

 ینگاه خاص م کیکنند و به ناگهان قفل  یبرانداز م

ه مچ چشمانم را گرفته استک یشوند. نگاه .  

 نباریکشم و ا یم یقی. نفس عمرمیگ یم نهیاز ا نگاه

شک  یکند. حت یرا پر م میها هیفقط عطر حسام ر

را استشمام کرده باشم ژنیاکس یدارم ذره ا .  

خورد و  یم یاسانسور تکان نامحسوس نیکاب 

ما را به  دنیخوش اهنگ زن خبر رس یصدا

دهد یم نگیپارک . 

کنم. چشمانم را  یم یخودخور نیبه ماش دنیرس تا

زنم. به  یم ادیفر میکنم. بر سر دل رسوا یمالمت م



تپد.  یتو نم یبرا گریکنم دل حسام د یاو گوشزد م

تو  یگذارم که قلب حسام برا یبر سر قلبم منت م

تپد ینم .  

ام  چارهیکنم و دل ب یکنم و تکرار م یم تکرار

شود یخموده و افسرده تر م . 

زنم تا اشک جمع  یدهم. پلک م یرا فرو م غضمب

نبارد م،یشده در چشمها .  

شود.  یو بغضم بزرگتر م نمینش یم نیماش داخل

زنند. مغزم دلم را  یم شیاشکها در چشمانم ن

زدم و حاال  یاو را پس م یکند. روز یمسخره م

او یبرا ... 

کند.  یزند و دنده را عوض م یاستارت م حسام

کوبد. از  یفرمان م ی. مشت روکند یمکث م یکم

 یگردم. با حرص م یپرم و به سمتش بر م یجا م

دیگو :  

ارمیرفت فلشو ب ادمی _ ... 



کنم یرا باز م کمربندم :  

ارمشیم رمیکجاست؟ من م _ ... 

 یرو یشوم. دست یم ادهیپ نیاز مخالفتش از ماش قبل

کشد یم شیشانیپ :  

زیم یتو کشو ای... زهیم یرو ای _ ... 

شوم. در اصل فرار  یدهم و دور م یتکان م یسر

میخودساز یبرا رمیگ یوقت م ایکنم.  یم .  

 دنیهرچند کوتاه؛ تا رس دارم؛یبر م عیرا سر میگامها

کنم.  یدهم. دلم را ارام م یم یبه اتاقش به خودم تسل

کنم.  یم یباف ایرو شیاورم و برا یم ادیرا به  یمان

رندندا یچندان ریکدام تاث چیهرچند ه . 

. رنگ و رمیگ یعکس را م یانگشت خاک رو با

رفته است اما خاطرات ان عکس در ذهنم  شیرو

  .روشن است

خندم. نمونه اش را من هم دارم. همان  یدرد م با

پرخاطره اما باافسوس  یانبوه عکسها انیعکس م



که به  ییان عکس کذا. هموتریشده در کامپ رهیذخ

که رها با  یگرفته شد. همان عکس اسمنیاصرار 

با ان نگاه  بنده،یو فر نیدلنش یشیفاخر، با ارا یلباس

عکس  انیمخمار اما افسونگر. برق غرور دختر 

شود یزند. اشک در چشمانم جمع م یچشمانم را م .  

که دستش به دور کمرم حلقه  یپسر یرو نگاهم

 نیجوان تر از حسام ا شود. یم دهیشده، کش

تر یروزهاست. نگاهش شفافتر و لبخندش واقع ... 

همان  نیخاطره ساز است. ا یادیعکس ز نیا

کرد.  شانیرا اشفته و من را پر یاست که عل یعکس

هم در ان  اسمنیکه  ستیهمان عکس ممنوعه ا نیا

نقش کرده است یفایا . 

 گذرند و یچشمانم م یقطره اشکم، از سد دفاع نیاول

 یچکد. اشکها یعکس م یصورت رها یرو

کنند و عکس را  یم انیعص یاقیان  یدر پ گرمید

دهند یهدف قرار م .  



صورتم  یفشارم. انگشتم را رو یرا به هم م میلبها

 م،یتمام اه و حسرت ها انیکشم. در م یحسام م

خندم.  یم هیگر انیشود. م یم یدلم چراغان یاندک

کند  یخود اثبات م دهد و یم هیخود فرض یدلم برا

و  دیگو یدهد. م یبه دخالت عقلم نم یو اجازه ا

... باستیز یادیز شیها هیکند. فرض یم یشاد

خاص  ،یکی... اما یبا شکوه و دوست داشتن یهمگ

 یگفت حسام هنوز به تو م یکه م یبود. همان

. عقلم خواست مخالفت کند و اما من، خود شدیاند

خواست  یتم. دلم ممن، با عقلم به مخالفت برخاس

را نیو دلنش بایباور کنم اما تصور ز ... 

که قلبم را شاد کرده بود و ضربانش را محکم  یهمان

 .و کوبنده

کند یاز پشت سرم، مرا قبض روح م ییصدا :  

د؟یرها خانوم شما هنوز نرفت _   

کنم. نگاه  یرا هول زده پشت سرم پنهان م عکس

اره به صورتم کند و دوب یدستانم را دنبال م لیسه



قرمزم که  یگردد. لعنت به اشکها و چشمها یبر م

که  یکند. اخم یم یکنند. اخم کم رنگ یمرا رسوا م

کند یم شیاز خود واقع گانهیاما ب یاو را جد .  

رمیگ یزبان م لکنت :  

 ... ح...حسام... فل...فلششو _

برم یم انیکشم و لکنتم را از م یم یقیعم نفس :  

... اومدم ببرم براشرفته بود ادشی _ ... 

 یمشغله  لیپرد. مگر سه یباال م شیاز ابروها یکی

که باعث شد من را  یندارد؟ همان مشغله ا یکار

است و با  ستادهیا نجایهمراه خود کند. پس چرا ا

کند؟ یمرا نگاه م حیتفر  

برد یفرو م بشیرا در ج شیدستها :  

د؟یکرد دایپ _   

کند و  یرد مدهم. عقب گ یتند سر تکان م تند

شوند. اسوده خاطر  یعضالت منقبض شده ام رها م

است دهینفهم یزیشوم که از عکس چ یم . 



گردد یبه سمتم بر م ستد،یا یم :  

  ...اون عکس _

و بدون خنده  یشوند. نگاهش جد یسست م میپاها

شود یم شیشگیهم یها :  

حسام رو  یخال ی... هر روز وقت هایزمان هی _

کرد یپر م ...  

تا سقوط نکنم. امان از  رمیگ یم زیم یرا لبه  تمدس

که مرا رسوا کرده است یقلب :  

خندون دختر تو عکس  یلبها ینگاهش رو شهیهم _

  ...بود

زند یدو دو م شیلرزد. چشمها یم میچشمها :  

گفت یاون دختر م یاز ارزوهاش برا شهیهم _ ...  

حسام اوار  یصندل یشود. رو یدستانم تمام م توان

 یرحم شده است. از فعل ماض یب لیگردم. سه یم

کند یاستفاده م : 



روز اون عکس، با تموم عشق و عالقه  هیاما  _

کشو خاک شد... دفن  یعکس، تو یاش به دختر تو

 ...کرد... هم عکس رو... هم عشقشو

کند یدر نگاهم، مرا به مرگ دعوت م رهیخ :  

... عکس پروانه دمیاون عکسو دستش ند گهید _

شد... اما اون نگاه براق و پرعشق هم از  نشیزگیجا

رفت نیب ... 

 یم میگلو یکنم. دستم را رو یم یخفگ احساس

  :فشارم

 نی... ازبشهیهم یمن فکر کردم اون عکس برا _

  ..رفته

کند یاش را با من کم م فاصله :  

دهیکشو نشون م یاما بودنش تو _ ... 

شود یخم م یگذارد و اندک یم زیم یرا لبه  دستش :  

شده دهیکش رونیاز اعماق خاطره ها باز ب دیشا _ .... 



کنم ینگاهش م گنگ :  

هست خزدهیبه اون حس  یدیام دهینشون م _ ... 

کند. عقلم سکوت  یم یقرار یشود. قلبم ب یم صاف

 دهیدارم تا شن ازیکرده است. زبانم الل شده و زمان ن

را مرور کنم میها . 

د. مثل دل من که شو ینابود م شیابروها انیم اخم

مانده است میعظ یاوار زلزله ا ریز :  

حسام یاون عکس... نه تنها برا _ ... 

زند یم یچشمک :  

تفاوت هیمنم سرنوشت ساز بود. با  یبرا _ ... 

بندد یلبانش نقش م یرو یلبخند :  

کرد و من در  یعکس نگاه م یحسام به رها _

اسمنیحسام به  یغفلتها ... 

ان همه اطالعات  شیند. گنجاک یکامل م ستیا قلبم

طعنه  شیها دهیاز شن کیداند کدام  یرا ندارد. نم



و  ضیو هم زمان دو حس نق تیاست و کدام واقع

 .پارادوکس دارد

داردیعقب برم یگام لیخورد. سه یزنگ م میگوش :  

نشده یحسامه... زود برو تا شاک _ ... 

دهم.  یسوق م میسرگردانم را به سمت گوش نگاه

 یگم م یگوش یملود انیبسته شدن در م یصدا

زنم. نام حسام را تار و کج و معوج  یشود. پلک م

شده است. هجوم اطالعات   نی. سرم سنگنمیب یم

بوده است که مغزم در حال انفجار باشد ادیانقدر ز .  

ج کنم. بغضم اما همچنان کن یرا صاف م میصدا

کنم تا  یفشارد. به حنجره ام التماس م یرا م میگلو

را لرزان نشان ندهد میصدا : 

 ...بله _

کند یحسام گوشم را پر م نیسنگ نفس :  

؟یکرد دایرها؟ فلشو پ یکجا موند _   



شود و  یزده ام به دور فلش محکم تر م خی انگشتان

افتد یعکس از دستم م :  

امیکردم. االن م داشیتازه پ _ . 

دیگو یم یالفگک با :  

اونجا ای. ب یدر ورود یرو به رو امیمن م _ . 

حسام داخل عکس مانده است یرو چشمانم :  

 ...باشه _

 یاتاق م نیشود. چشمم  را تا دورب یقطع م یگوش

 یرخ م یگریزده ام طوفان د خیکشم و درون بدن 

 نیدورب نکهیا یاداوریکشد تا با  یطول م یدهد. کم

د و از دسترس خارج است، نفس دار ازین سیبه سرو

دیا رونیاسوده ام ب . 

 یگردانم.  کاش م یرا به همان کشو بر م عکس

را همانجا کنار عکس پنهان  لیسه یتوانستم حرفها

 .کنم



لرزانم نشان  یکنم. گامها یجدا م یرا از صندل بدنم

از ان دارد که تمام مغزم مشغول است. انقدر که 

را  یباور کنم ان عشق دیرا فراموش کند. با فشیوظا

  که در گذشته نسبت به من داشته است؟

چشمانم را کور کرده  اوشیس ایبوده ام  نایناب من

  بود؟

 یزبانم جار یشود که تا رو یم یقلبم اه افسوس

 یگردد. تمام افکارم را در ذهنم مهر و موم م یم

  .کنم تا در فرصت مناسب قفل انها را باز کنم

خواهم  یرسانم. نم یم یبهداشت سیرا به سرو خودم

... رانینابود و و نقدری. ادینیبب نگونهیحسام مرا ا

 باتریز شیبه چشمها یتنها کم یدارد کم یرادیا

ست؟یادیز یخواسته  م؟یایب   

 یزنند. حرفها یپوزخند م میقرمزم به رو یچشمها 

دهد" دفن کرد.. هم  یدر مغزم پژواک م لیسه

 "عکس رو... هم عشقشو



بر کردن جرم است؟ زنده کردن عشقش، محال ق نبش

ست؟ین  

انها پنهان  یقرمز یکشم تا کم یمداد را در انها م 

شود، حسام با ان گذشته کنار  یشود. چشمانم پر م

دیا ینم .  

 دیدهد، شا یدوباره لبانم را رنگ م میرژ صورت 

به خود  ینگاه حسام را لحظه ا دی... شاظتریغل یکم

 .معطوف کند

کنم.  یمرتب م سیامدن از سرو رونیب نیح را شالم

دوزم.  یچشم به او م ی. با نگراننمیب یرا م لیسه

زند یم یلبخند :  

من مخزن اسراره ی نهیس _ ... 

داشته  نانیبه او اطم دیگو یم یزبان یزبان ب به

کند  یحسام رفاقت م یباشم. همان اندازه که برا

کوفه ش میلبها یمن برادر است.  گل خنده رو یبرا

زند یم :  



 ...ممنون _

به  میکنم. نفسها یبه سمت اسانسور قدم تند م 

 نه،یشماره افتاده اند. دختر مرتب اما اشفته ذهن ا

 رییتغ نیحسام ا نیزبیکند که نگاه ت یم دوارمیام

.  تا مجبور دیدر رنگ چشمانم را نخواهد فهم یجزئ

نشوم از اسرار ان اتاق پرده بردارم. اما در اوج 

. ردیبگ دهیشوم که به کل مرا ناد یمحزون م د،یام

و از اسانسور  رمیگ یچشمم را م ریاشک نشسته ز

دهم.  یتکان م ینگهبان سر یشوم.  برا یخارج م

 یهوا، حالم را دگرگون م یبه محض خروجم، گرما

را به چشمانم  میافتاب نکی. عنمیب یرا م نشیکند. ماش

کنم یرا باز م نیزنم و در ماش یم :  

شد رید دیببخش _ ...  

هم دارد. نمونه  یدیفوا یافتاب گرم و سوزان، گاه 

 قیغمزده از نگاه دق یاش پنهان شدن ان چشمها

 یکند و قلبم ب یصورتم مکث م یرو یحسام. کم

زند یشود. استارت م یجنبه م :  



 ابونی. چند خمیرس ی. به موقع مستیدور ن یلیخ _

 .باالتره

 یکه نم یاز عطر مرد پر شده است نیماش اتاقک

که  ییپسرعمو ایکوه  ،یدانم او را چه بنامم. حام

خواهد عنوانش پسرعمو بماند یدلم نم چیه .  

دهد تا ان  یجرئت را م نیبه من ا یافتاب نکیع

گونه که بخواهم او  را تماشا کنم و خود را گول 

ندیب یبزنم که او نم . 

 ایشده  ریدلم اس ایشده اند  ایح یدانم چشمانم ب ینم

حسام باز شده است که او را به  یقلبم به رو چهیدر

 یانگشتان ش،یموها یاهی. سنمیب یم گرید یگونه ا

 یشانه شود. دستم مشت م انشانیطلبد تا م یرا م

   .شود

فهمم که کار دلم زار شده است...  یم نیتوقف ماش با

گشته است فتهیو ش دایاز حد ش شیب . 



 ی. ممیبازو یم روشوم و دست حسا یم ادهیپ 

. ردیگ یتمام وجودم را در بر م ینیری. لرز شندینش

گردم یبه سمتش بر م یسؤال .  

 یم شیشال ازادم پ یتا دسته ها میاز بازو دستش

اندازد. نگاه او به شالم  یشانه ام م ی. انها را رودیا

کند. دستش  یمن چه م ماریداند با قلب ب یاست و نم

سرکش  شهیهم یته هاشود. دس یاز شالم جدا م

انگشتان حسام انها  ای. گوستندیا یم شانیمحکم سرجا

او شده اند نرا سحر کرده و گوش به فرما .  

کشد و قلبم از  یم شیسرم پ یشالم را رو ی لبه

 نیداند وجودم طاقت ا یانصاف نم یافتد. ب یتپش م

کشد یداند، او مرا م یرا ندارد. نم شیکیهمه نزد .  

 یخورد، جان م یسر م میموها یکه رو شیدستها

شگفت اما گناه یدهم. نه از ترس... بلکه از لذت ... 

 

(ثیروح خب نایپنهان)م مرز , [۷۱.۹۰.۷۱ ۷۳:۷۰] 



فرستد. نفس  یرا پشت گوش م میموها متیمال با

کشد. اگر  یصورتم، مرا به اتش م یگرمش رو

 یاغوشش از حال م انیادامه دهد، م شتریب یلحظه ا

به  میشود و انگار موها یبا مکث جدا م روم. دستش

سرخوش  ش،ییان دست وابسته اند که به محض جدا

 یخاطره  نیا می. مگر موهازندیر یصورتم م یرو

برند؟ یم ادیبا انگشتانش را از  یهم اغوش  

. قبل از انکه نفسم را ببرد، قبل از دیگو یم ینچ

از انکه با  شیانکه وجودم اکنده از وجودش شود، پ

لذت بخش دعوت کند،  یکت دستانش مرا به مرگحر

فرستم یرا پشت گوش م میموها .  

ماند. لبخندم کامال لرزان  یمات صورتم م نگاهش

  :است

م؟یبر _   

را  شیکشد. گره ابروها یبه پشت گردنش م یدست

خش دارد یاندک شیکند. صدا یکورتر م :  

میبر _ . 



از التهاب  یکند تا اندک یرستوران کمک م ینکخ

کنند.  یم یفخرفروش میکاسته شود. موها میدرون

 یتمام احساساتم فوران کرده اند. در وجودم سونام

  .شده است

 یشده اند. م خیم زیم یرو یشمع ها یرو نگاهم

به بار اورند گرید ییسواترسم جدا شوند و ر .  

شود،  یکه پخش م یمیمال یقیارام و موس یفضا

کنند. من  یو درشت در ذهنم حک م زیر یخاطرات

دارم. رستوران ها  یادیاز رستوران ها خاطرات ز

با  میخلوت ها یبودند برا ییشاپ ها مکانها یو کاف

  ...پسران

نامشان را فراموش  یکمرنگ، انقدر که حت یبعض

خطوط  یانقدر پررنگ که حت یام. و بعض کرده

اوشیس ایصورتشان را از حفظم مثل پارسا  یرو ...  

از مقابل  اوشیپارسا و س یاز دعوا یریتصاو

 یهم فشار م یرا رو میکند. پلکها یچشمانم عبور م

بروند نیدهم تا از ب . 



تر از  نیفرستم اما نه سنگ یم رونیب نیسنگ ینفس

ا انگشت اشاره ام صورتم. ب ینگاه حسام رو

کشم یم زیم یرو یفرض یخطوط :  

نکرده؟ ریحسام طرف د _  

دهد یم یاش را به صندل هیتک خونسرد :  

میدیزود رس یا قهیما چند دق _ ... 

. حسام حرکات رمیگ یضرب م نیزم یرو میپا با

کند یپراضطراب من را دنبال م : 

ام؟یواجب بود من ب _   

دکن یم پایچل نهیس یرا رو دستانش :  

... دنیمردم نفس کش نیبودن... ب نجایبه نظرت ا _

ست؟ین کیبهتر از اون اتاق کوچ  

 یم گرانید یکنم. نگاهم را رو یرا جمع م میلبها

گردم یچرخانم و به چشمان حسام بر م :  



شور و نشاط به من  دیلذت بخش باشه... با دیبا _

کنه هیهد ... 

زنم یشود. لب م یمشت م زیم یرو دستم :  

جمع  یمن... حسام من از حضور تو یاما نه برا _

 ...وحشت دارم

نامعلوم  یکنم و به نقطه ا یرا از حسام جدا م نگاهم

سپارم یم :  

 میشونیپ یرو کتیات هیکنم  یحس م شهیهم _

هرز هیشب یبا مضمون کتیات هیچسبوندن.  ... 

کند یبا خشم حرفم را قطع م حسام :  

... خودم یبد یقابال نیبه خودت چن گهیبار د کی _

کنم یزبونتو کوتاه م ... 

 یدر صورت برافروخته اش پلک م رهیخ ناباور

غرد یشده م دیکل یدندان ها انیزنم. از م :  



دور ... از امروز...  زیرو بر دهیافکار پوس نیا _

 یزندگ تیلعنت یلحظه، جدا از اون گذشته  نیاز ا

 ...کن

جلو خم  که به ندیب یرا م مینشسته در چشمها اشک

دیگو یتر م میشود و مال یم :  

... تا یقبل از همه، به خودت اعتماد کن دیتو با _

 یمعجزه ا چیه ،یخودت رو قبول نداشته باش یوقت

فتهیاتفاق نم تیزندگ یتو ... 

گذارد یدست مشت شده ام م یرو دست :  

به اصلت برگرد... غرورت رو دوباره پرورش  _

اما گوشه  اریدست ب بده... اعتماد به نفست رو به

 راههیهم به گذشته داشته باش تا دوباره ب یچشم

ینر ... 

 یم میبلعند. مردمک چشمها یکلمات را م گوشم

حرفها از حسام را باور ندارم.  نیا دنیلغزند. شن

اما  اورمیبه زبان ب یکنم تا کالم یرا تر م میلبها



برخاستن حسام نشان از امدن فرد مورد نظر را 

  .دارد

*** 

 یحسام تکان م یبرا یخداحافظ یرا به نشانه  دستم

فشارد و من دور  یپدال گاز م یرا رو شیدهم. پا

از من ،  یجزئ ییو گو ستمیا یشدنش را به نظاره م

شود.  یتابش م ی. دلم همان لحظه بردی.گیفاصله م

 ها و دهیبا خود داشته باشم تا بتوانم تمام د یخلوت دیبا

به همه کس  دیکنم. با ضمه امروزم را یها دهیشن

در حد و اندازه  شیها یکه برادر یلی. به سهشمیندیب

شده  نیاش سنگ هیکه انقدر سا ی. به علستیعل ی

کند و  یاز وجودم او را طلب م یاست که گوشه ا

  ...به حسام

تمام  یبه بزرگ یمسئله ا کیکه خود  یحسام

ی... ناشناخته اما اشنا... بدخلق اما حاماستیدن ... 

 



 یاندازم. رو به رو شدن با فرد یرا داخل قفل م دیکل

چندان هم سخت و طاقت فرسا نبود دیجد .  

بود که  یکه حضور حسام در کنارم، قوت قلب میبگذر

فرهمند  یمتانت اقا ایگرفت.  و  دهیشد ان را ناد ینم

داشت میدر ارامش نسب یهم نقش موثر .  

ته بود. را در دست گرف یرسم مهین یجلسه  حسام

با  د،یمطبوع و لذ ییهم زمان با خوردن غذا

 یرا به چهره  نیو تحس یشگفت حاتش،یتوض

 یمن را وارد گفتگو م ی. گاهدیبخش یمردمقابلم م

و به  یکرد و بر خالف تصورم توانستم کامال عاد

و با  میحرف بزنم. بگو یشیدو از هر گونه تشو

فرهمند بخندم یاقا یها یشوخ .  

را  نینوش یاموزه ها دیکردم. شا یم نیتمر دیشا

توانم منکر ان شوم که  یکردم. هرچند نم یمرور م

جلب توجه حسام از تمام هنرم استفاده کردم یبرا .  

کنم و به  یغذا را در دستم جا به جا م یظرفها

که به  ییکنم. همان غذا یپا تند م یب یسمت اتاق ب



م ناز پرورده ا یو مان یب یب یاصرار حسام برا

میسفارش داد . 

 یزنم. لبها یم نهیا انیدختر م یبه رو یلبخند

خندد و  ی. چشمانش مدیا یرژخورده اش کش م

ستیدنید حشیمل شیدر کنار ارا ش،یبرق مردمکها .  

 قی. دقستیدر چهره اش ن یشگیاز ان غم هم یاثر 

.. اما کمرنگ کمرنگکنم، هست. یتر نگاهش م ... 

 مینفت یاب یمانتو یو دکمه ها رمیگ یچشم م نهیا از

از  یرنگ مشک ن،ینوش شنهادیبندم. به پ یرا م

مشاوره،  یحذف شده است. جلسات هفتگ میلباسها

ام داشته  هیدر به دست اوردن روح یادیکمک ز

حد و اندازه  یو محبت ب ییاست. صدالبته خوش رو

 میاشگرف داشته است. او بر یریهم تاث نینوش ی

که هرگز  یخواهر هیشده است، شب زیعز یدوست

و اشکارش مرا  یرپوستیز یها ینداشته ام. مهربان

 یکرده است. نه به اندازه  کتریو نزد کیبه او نزد

اما محبوب شده است ،یب یب . 



 یماجرا فیهنوز نتوانسته ام تعر ریتفاس نیبا تمام ا 

 ایهم نخواسته ام  دیکنم. شا لیتکم شیرا برا میزندگ

  .او تقاضا نکرده است

به  میفرستم. لرزش دستها یرا درون شالم م میموها

 میاست. حمالت عصب افتهیکاهش  یصورت بارز

اما  میدست شده است. کابوسها کیکمتر از انگشتان 

هنوز هستند. کمتر شده اند اما هنوز شبها با ترس از 

خودم را  قیعم یشوم؛ با نفس ها یم داریخواب ب

به خاطرات  وخوابم  یکنم. در رختخواب م یارام م

 اوش،یمنفور س یچهره  ی. به جاشمیاند یخوب م

کنم. با خنده  یحسام را در ذهنم مجسم م قینگاه عم

کنم.  یدهم. حرکاتش را مرور م یجان م ش،یها

کنم و چشمانم با خواب  یم یرا زندگ شینگاه ها

کند یم یاشت . 

شده است.  دهیم، در تار و پود وجودم تنبه حسا عشق

در دلم رشد کرده و به گل  یچکیمحبتش همچون پ

برم و از  یلذت م یعشق پنهان نینشسته است. از ا

شوم ینافرجام ماندنش، همچون شمع اب م .  



اندازم یشانه ام م یرا رو فمیک :  

 شیکه تموم شد برو پ لمتی.فرمیمن دارم م یمان _

یب یب ...  

شوم و  یطاقت خم م یدهد و من ب ین متکا یسر

 یرا به پا م میبوسم.  کفشها یم قیرا عم شیشانیپ

پرشده است از حسام. هر جمعه با  میزنم. جمعه ها

 ردیگ یرا در اغوش م شیبهانه، پرتو یب ایبهانه و 

برد. پارک،  یو من و پسرم را به گردش م

کوه ،یشهرباز ...  

و حسام  یمان یطه روم. راب یم ادهیپ ابانیسر خ تا

ترسد و  یاز حسام نم گرید یاست. مان افتهیبهبود 

مار دارد که من  یتوانم منکر شوم حسام مهره  ینم

خود کرده است دیو پسرم را مر .  

نوبت امروز را به  نیخواسته ام که اخر نیاز نوش 

خواهد. حرف زدن  یمن اختصاص دهد. دلم گفتن م

خواهد یم دوستانه ییخواهد. دلم گفتگو یم .  



 یم یکنم. تاکس یدست بلند م یتاکس یراننده  یبرا

 ی. منمینش یکنم و م ی. در جلو را باز مستدیا

 یو او شنونده باشد. م میخواهم امروز من بگو

 می. انقدر بگومیمنفور بگو یخواهم از همان گذشته 

 ینماند. دستم رو نینوش یبرا یکیتار یتا نقطه 

بر  نجرهرا به سمت پ شود. صورتم یمشت م میپا

گردانم. باد گرم که به همچون شالق به صورتم  یم

 یکند. قطره ها یکند، حالم را خراب م یبرخورد م

دوم  یکنند. هفته  یم یباز میشانیپ یعرق رو

کند یاست و گرما غوغا م وریشهر .  

*** 

 یصورتم م یکنم و رو یرا از اب سرد پر م مشتم

و پرصدا هوا را داخل شود  یپاشم. راه نفسم باز م

فرستم یم میها هیر .  

کند.  ی. اب از صورتم شره مستمیا یم صاف

ورم کرده و قرمزم چهره ام را زشت کرده  یچشمها



از رژ  یاثر گریاست. خط چشمم پخش شده و د

ستین میکالباس .  

 یم یکند اما احساس سبک یم تمیاذ میچشمها سوزش

 بیحالم عج است اما امدهیهنوز جا ن میکنم. نفسها

قبلم، هنوز در  یهق هق لحظات یخوب است. صدا

کوه بار از  کیمانده است اما به اندازه  میگوشها

شانه ام برداشته شده است یرو .  

را  نیشوم. نوش یخارج م یبهداشت سیسرو از

. خسته ام، اما نه ابمی یم شیمشغول اب دادن به گلها

سخت گذشته یروزها یبه اندازه  ...  

 یاما حمله ها دمیکردم، لرز هیرف زدم، گرح امروز

با من هم  نیو نوش ختمیرخ نداد. اشک ر یشگیهم

با اغوشش ارامم کرد. از  نیکرد. گفتم و نوش یدرد

 حس با ��احساس تاسف کرد. نیگفتم و نوش اوشیس

 انیناگفته را هم ب یان ممنوعه ها ،یپندار جنس هم

که  یتوق فهمد یکردم. او هم مثل من زن است و م

 یازهاین دنیخواب یبرا یا لهیسه شبانه روز، وس



 ییمرداژدها صفت شدن چه معنا کی یمردانه 

که از خشن بودن  یکند، زمان یدارد. او درک م

زن، چه  کی یوجود ی کرهیبه پ م،یگو یم اوشیس

 یشود. متوجه م یوارد م ییطاقت فرسا یفشارها

ر کنا یردم یخسته  یاز نفس نفسها یشود که وقت

 یکه تمام بدنش کبود شده، از چه حرف م یگوش زن

 ��.زنم

شدم یگفتم که خسته اما خال انقدر .  

 میدردها ن،ینوش زیزدم اما با جمالت سحرام ضجه

 ی. نه قضاوتم کرد، نه برچسب زد، نه روافتی امیالت

نازک کرد میپشت چشم برا یبرگرداند و نه حت .  

گ گل حسن بر ی. دستم را نرم روستمیا یم کنارش

کشم یم وسفی :  

امروز یممنون برا _ .  

فشارد. او  یگردد. شانه ام را م یسمتم بر م به

کند از لمسم، برعکس تمام  یاحساس نفرت نم



و مثل جزام گرفته ها از  دندیکه داستانم را شن یکسان

 :من دور شدند

کنم، هر جلسه شادابتر از  ی... احساس مزمیعز _

یقبل یجلسه  ... 

قرمزم،  ینیدانم با ب یزنم. هرچند م یم یلبخند

  :چهره ام خنده دار شده است

کنم...  یم یحالم خوبه... احساس سبک یلیخ _

 ...انگار ازاد شدم

است ریپ یجغد یگرفته ام مثل صدا یصدا :  

شما هستم ونیخوب رو مد یحسها نیتموم ا _ . 

دیا یم نیشتانم پائتا انگ دستش :  

... من فقط راه یتو خودت به بهبودت کمک کرد _

 .رو نشونت دادم

را از  فمیشوم. ک یکوتاه از او دور م ییقدمها با

دارم یبر م زیم یرو :  



تونستمینم چوقتیاگر کمک شما نبود ه _ . 

کند یرا قطع م حرفم :  

و  یکنم. تو خواست یم حیجمله ات رو تصح _

یتونست  

اندازم یشانه ام م یرا رو فمیک بند :  

از  شتریب دی... به خاطر من مجبور شددیببخش _

دیبمون تونیوقت کار .   

شود یقطع م میگوش یاعتراضش با ملود یصدا .  

لرزد یو قلبم م نمیب یحسام را م نام :  

 ...بله _

دیگو یاما محکم م خسته :  

شهیکارت تموم م یساختمونم... ک یمن جلو _ ... 

کوبش قلبم را خفه کنم یزم تا صداگ یم لب : 

امیاالن م _ ... 

کند یم نینوش یمرا شرمنده  یمنش یخال زیم :  



نیشرمنده به خاطر من تو زحمت افتاد _ . 

کند یم ینیریش اخم :  

کنه یخوشحالم م دنتیرهاجان... د _  

بوسم یکنم. گونه اش را م یرا مرتب م شالم :  

دمتونیخوشحال شدم د _ ... 

فشارد یرا م دستم :  

 ...خدافظ... باز هم به من سر بزن _

دارم.  ازیجلسات ن یبه ادامه  دیگو یم سربسته

روم. با  یم نیو پله ها را پائ میگو ی"چشم" م

کنم. کاش فرصت  یرا لمس م میرچشمهایانگشت ز

وضع اسفبار دور  نیصورتم را از ا یداشتم تا کم

کند و حسام منتظر است یم یتاب یکنم. قلبم ب . 

 دنیخمار بوئ میها هیو ر ردیگ یشتاب م میقدمها

 .عطر اوست

کنم.  یحسام، به سمتش پرواز م نیماش دنید با

نام حسام  یرا سست کرده اما وقت میبند پا یخستگ



هوا  یکی. تارردیگ یقلب سرعت م یاست، پا انیم

 یدهند، به خوب یه نماجاز ن،یماش یها شهیو ش

 .حسام را برانداز کنم

به  ی. خسته اما پرانرژنمینش یکنم، م یرا باز م در

گردمیسمتش بر م :  

 ...سالم _

. شوک زده ندینش یدهانم م یبا شتاب رو دستش

من خم شده است.  یتنه اش رو میکنم. ن ینگاهش م

 یصورتم پخش م ینفسم بند امده است  نفسش رو

  : شود

ه؟ نه داداش پروانه کجا بود؟پروان _   

. ندینش یپشت گردنم م یعرق یکیهمه نزد نیا از

 نیبزند و اما ا رونیام ب نهیخواهد از س یقلبم م

کم را دوست دارد. مغزم بهت زده است یفاصله  . 



دارد. نفسم را با  یدهانم بر م یرا ارام از رو دستش

 شیشانیپ یکنم. خنده اش با عرق رو یشتاب ازاد م

ندارد یتینخس :  

رفتنم کجا بود؟ یرابیز _  

 یو من دورشدنش را نم ردیگ یاز من فاصله م 

 یخواهم. سرش را با خنده به چپ و راست تکان م

دیا یم بیدهد. خنده به ان صورت جذاب عج :  

کجا بود ی... دختربازیتوهم زد نیرام _ ... 

 یزند. فقط رو یتمام جمالتش را کنار م میگوشها

. منظورش نمینش یکند. راست م یکز متمر نشیرام

که ازدواج  یهمان برادر من است؟ همان نیاز رام

کوبد.  یدهانم م انیدارد؟ قلبم م یکرده و فرزند

هستم. تمام  شیصدا دنیشن یدلتنگ چهره اش و حت

. در شود یدود م ن،یگذشته ام از رام یها یدلخور

را بشنوم شیخواهم تنها صدا یلحظه م نیا . 

کنم و گوشم  یم کیه خودم را به حسام نزداراد یب

چسبانم یم لشیرا به موبا : 



_... میریبگ یمهمون هیقرارشد فردا  ... 

و بم حروفش هم  ریمثل گذشته است. ز شیصدا

زند و حسام  یم شیهمان است. اشک در چشمانم ن

از  یدستش را حت یحرکت مانده است... گرما یب

کنم یشالم حس م یرو :  

؟یداداش هست _   

فشارد. نبضش را کنار  یرا محکمتر م لیموبا حسام

کنم یگوشم حس م :  

 ...حواسم به توست _

دهد یجمالتش را ادامه م نیرام :  

  ...همه هستن _

با  میکند. چشمها یرا از من دور م لیموبا حسام

رود یم کریاسپ یشود. صدا رو یهمراه م لیموبا : 

امیاگه برسم م _ . 

شود یدلخور م برادرم :  



... منتظرتممیاگه و اما ندار _ . 

 ییاز خودرا ی. برادرم هم رگه ادیا یکش م میلبها

خانواده ام خودخواه  یحسام را دارد. تمام مردها

  .هستند

عطر تنش را کرده است.  دنیوجودم هوس بوئ تمام

شوند. فردا همه جمع هستند... همه  یم لیس میاشکها

دلتنگ زنم. چقدر  یپدر و مادرم... هق م یعنی

 یها یکم محبت یبرا یاغوش پدرم هستم. دلم حت

تپد یم زیمادرم ن .  

ام به  هیگر یتا صدا رمیگ یرا مقابل دهانم م دستم

کند یگوش برادرم نرسد. حسام با اخم نگاهم م :  

؟یکن یم هیگر نقدریا یشیتو خسته نم _   

کنم ینگاهش م یباران یهمان چشمها با :  

... یچ یعنیخونواده  از یدور یکن یتو درک نم _

 یتونیم یچون هروقت بخوا یفهم یدرد من رو نم

یبا بغل کردن زن عمو غمهاتو فراموش کن ... 



لرزد یم میلبها :  

 گمینگاه... نم هیعمره... حسرت  هیاما من  _

نگاه رو دلم مونده هینوازش، فقط  .. 

در هم قفل  شیگردد. ابروها یبه سمتم بر م کامال

  :شده اند

یفاصله رو خواست نیودت اتو خ _ ... 

کند.  یانصاف است که حال و روزم را درک نم یب

کنم یدر صورتش پرخاش م :  

بچه از  هی دمیفهم یشد بهم. وقت لینخواستم. تحم _

دارم. مجبور شدم برم اوشیوجود س یوجود ب . 

رو را  ادهیگردانم. نگاه تارم پ یرا از او بر م میرو

ردیگ یهدف م . 

و صورتم را به سمت  ندینش یه ام مچان یرو دستش

باز سرگردان  سمیگرداند. نگاه خ یخود بر م

شود یچشمانش م :  



 گرانیاشتباهاتت رو گردن د دیبا یتا ک _

گناه  یتو هم ب میمن، هم خودت خبر دار ؟همیبنداز

؟یبود ؛ینبود  

ام و پاسخش کمرم را  دهیشیسؤال اند نیبه ا مدتهاست

خواهم خودم را تبرئه کنم  یم کهیشکند. با وجود یم

داستانم.  نیفرد ا نیاما اگاهم که خودم پر اشتباهتر

گردد یفشارد. حواسم معطوف او م یچانه ام را م :  

؟ینبود _   

زنم یم لب :  

 یدربه در نیاشتباهاتم رو قبول دارم. اما حقم ا _

 ینگاه بابام نبود. کم خرابکار مینبود. حقم تحر

 .نکردم

گذارم یقلبم م یرو دستم : 

  شکستنش حقم بود؟ _

کند. همان حرکت کوچک  یشست اشکم را پاک م با

مشغول شود.  یگرید یشود ذهن فرارم جا یسبب م



صورتم،بدنم را  یحرکت نوازش وار انگشتش رو

کند یدر چشمانم زمزمه م رهیکند. خ یمورمور م :  

 یفاصله ها رو به صفر م نیتو بخواه...خودم ا _

 ...رسونم

به  شیکوبد که شک دارم صدا یان محکم مچن قلبم

کشم و شک ندارم گونه  یگوش حسام نرسد. عقب م

قرمز شده است میها :  

ماهه کیمهلت  هی... خوامیوقت م کمی _ ... 

زنم یم پلک :  

؟یکن دشیتمد شهیم _   

کشد یم شیموها انیدست م کالفه :  

امیکوتاه نم گهیماه... بعدش د کیفقط  _ ... 

دو  میگردانم. چشمها یبر م یصندل ام را به هیتک 

از  یبندم تا اندک یرا م میکاسه خون شده اند. پلکها

زند یسوزش انها کم شود. استارت م :  



یرفت شیتا کجا پ نیبا نوش _ ... 

دهم یبسته جوابش را م یهمان چشمها با :  

میرس یم جهیبه نت میدار _ ... 

شود. " خوبه " اش را  یبه بدنم غالب م یخستگ

شنوم. چشمانم گرم خواب  یم یداریخواب و ب نایم

عقلم مطمئن است که حسام  دیشود. قلبم با تائ یم

 .مراقبم است

که  یاست. عطر دهیچیدر مشامم پ یعطر یبو

 ینیبه ارمغان اورده است. سنگ میارامش را برا

است. باد خنک، بدنم با گرما همراه  یرو یجسم

 میدهد. چشمها یرقصاند و قلقلکم م یرا م میموها

 دهیبه بسته ماندن دارد و اما گردن خشک یدیشد لیم

کند یم تمیام اذ .  

که  یریتصو نیشود و اول یلرزد. باز م یم میپلکها

حسام است که  کرانیو ب اهیس یچشمها ند،یب یم

 دهیبه حالت خواب یصورتم قفل مانده . صندل یرو



 یحسام به فکر راحت نکهیدر امده است و تصور ا

کند یمن بوده، وجودم را غرق لذت م .  

شود. بدنش مماس با تنم قرار  یبه سمتم خم م حسام

ضربان قلبش، کمتر از کوبش قلب  ی. صداردیگ یم

سوزاند یتنش مرا م ی. گرماستیمن ن . 

 یچشمانش از نگاهم، لب م یکم کردن جاذبه  بدون

  :زند

خوابت سبکتر بود مایقد _ .  

خونم باال  جانیبند امده است. نه از ترس، ه زبانم

فراموش شده ام به جوش و  یزده است. هورمونها

قلبم پر شده  انیم یخال یخروش افتاده اند. حفره 

کوبد. دستش از تنم عبور  یم یگریاست و طور د

اورد یرا به حالت نشسته در م میکند و صندل یم .  

 یرود. کامال به او م یم نیان از ببدنم ی فاصله

چسبم. لرزش بدنم از شدت عالقه ام است اما لرزش 

دانم چه تصور کنم یاو را نم فیخف .  



 یم رونیب نیسنگ یزند. نفس یم هیتک شیصندل به

بدنم بر  یکنم. کتش را از رو یدهد. خودم را جمع م

زنم  یاز خودم دورش کنم. تا م دیا یو دلم نم دارمیم

کنم یرا تر م میگذارم. لبها یم میپا یو رو :  

  ساعت چنده؟ _

کند یضبط م تالیجیبه ساعت د یا اشاره :  

گذشته کیاز  _  

شود یگرد م میچشمها : 

؟یچرا صدام نزد _   

کند. از نگاه کردن  یدنده جابه جا م  یرا رو دستش

رود یبه من طفره م :  

... نخواستم بدخوابت کنمیخسته ا دمید _ . 

جنبه شده  یدهد. دلم باز ب یدر من رخ م یا زلزله

 یکند؟ لب م یاندازه جادو م شیاو ب یصدا ایاست 

نالم یم طمیشرا یاداوریگزم. با  : 

_ تا االن نگران شده یب یب یوا ... 



ندینش یپنجره م یلبه  دستش :  

یایم رتریبهش خبر دادم د _ ... 

گذرانم یرا از نظر م دمجنونیب یدرختها :  

ناژوون؟ شهیب یچرا اومد _   

زندیاستارت م یخونسرد با :  

خودتون و منتظر  یبرم تو کوچه  یانتظار داشت _

؟یبش داریبمونم ب   

 یها به خود م هیهمسا یتصور افکار و حرفها از

  :لرزم

  ...نه _

را  شیکند. پا یم دایبه باال انحنا پ یاندک شیلبها

فشارد یپدال گاز م یکم رو یلیخ . 

روشن فرورفته است و به  هیرخش، در سا مین

افزوده است . امان از دل شکسته ام که به  تشیجذاب

ستیدر راه ن یداند وصال یعشقش بندزده و م .  



شکند یرا م نیماش نیضبط سکوت سنگ یصدا .  

"  یشد تونه؟یدلم مگه م یول رمیبرو م یگیم

وونهید ..." 

شود. سرم  یپربغض خواننده، کوه م یبا صدا بغضم

چسبانم یم شهیرا به ش . 

"  ینکن جداشدن ازت واسم اسونه... شد الیخ

وونهید ..." 

 یشود که هم اوا یم نیحسام انقدر سنگ ینفسها

خواننده است یصدا : 

"  یهوا بارونه؟ شد ینیب یکجا برم... مگه نم

وونهید ..." 

 شیو تاب موها چیشود. نگاه تارم پ یپر م میچشمها

 یم تمام پلهاکند. من با غرورم، با حماقت یرا دنبال م

کرده ام رانیخودم و حسام را و انیم . 

"  یولت کنم برم...نگو اسونه؟ شد شهیمگه م

وونهید ..." 



رود.  یچشمانم رژه م یجلو شیخواستگار شب

انقدر کم است که شک دارم حسام  نیسرعت ماش

به پدال گاز وارد کند یفشار . 

" یراحت تر ینطوریاگه ا امویدلتنگ برمیم ...  

یپشت در هیو به من اما با گرر یبست درو " 

و بر  چدیپ یم میگوشها انیپروسوسه ام م یصدا

بگذرم  ییاز او دیفرستم. با یخود پرغرورم لعنت م

که وجودم را  یعشق دیکه جانم به او بسته شده. با

 چیکه ه یخودم نگه دارم وقت یکرده، برا ریتسخ

. چشمانش شودینم بمیاز سمت او نص یا فتهینگاه ش

ندیب ینم رانگاهم  انیبه روست و التماس م به رو . 

"  یهنوز منو...چرا از من دار یتو که دوست دار

وونهید ی؟شدیگذریم ..." 

میشو یما نم چوقتیو حسام، ه من .  

" یراحت تر ینطوریاگه ا امویدلتنگ برمیم ...  

یپشت در هیرو به من اما با گر یبست درو " 



 یها یهایو به س رمیگ یرا از چهره اش م نگاهم

چشمانش  ادیکه مرا به  ییها یاهیدوزم. س یشب م

فشارم.  یانگشتانم م نیکتش را ب ی قهیاندازد.  یم

 ییتنها شهیکند. سهم من هم یم هیقلبم خون گر

احمقانه ام،  یخواهد بود. خودم با ان ارزوها

 یشتخودم رقم زدم. سرنو یرا برا اهیسرنوشت س

قلبش هزاربار  عشقش را در خود دفن کند،  دیکه با

نکند تیبشکند و شکا . 

"  یهنوز منو...چرا از من دار یتو که دوست دار

وونهید ی؟شدیگذریم ..." 

که به  شیشود. فکها یبه دور فرمان محکم م دستش

کند چشم از او  یشود، مجبورم م یم دهییهم سا

 یو خم بدوزم. شاخه  چیپر پ یو به جاده  رمیبگ

که از ترس  یل منلرزند. مثل د یم دیب یدرختها

 .ترک حسام لرزان است

" خوبمو با تو سر کردم. من  یتمام لحظه ها

وونهید ی...شدوونهید ." 



 یاز حسام در ذهنم نقش م کیدور و نزد خاطرات

از مقابل  میپررنگ بود. در نوجوان میبندد. در کودک

 ییخودنما اوش،یچشمانم دور شد و همزمان با س

که عشق او  یبه من لعنت دم؟یکرد. چطور او را ند

فروختم اوشیرا به هوس س .  

نذار برم... صدام بزن بگو برگردم... من "

وونهید ی... شدوونهید ..." 

دلم را با او اشنا کرد و حال  غشیدر یب یمحبتها

توانم عشقش  یبه اجبار از او دور شوم. اما م دیبا

منحوس من  ینگه دارم. او با گذشته خودم  یرا برا

دیایمحال است کنار ب . 

. تا مقابل زدینر رونیب میگزم تا اشکها یرا م میلبها

حسام رسوا نشوم. بغض پشت بغض، زخم پشت 

زند.  یزخم، درد پشت درد در وجودم موج م

شود و  یشانه م شیموها یحسام مدام البال یدستها

اهنگ را  نیاپروانه اش  یبرا یوقت ردیم یدلم م

دهد یگوش م . 



به جز من اواره ستیحق هر کس او ...  

خواهم  یکنم. اما نم یخون را در دهانم حس م  طعم

  .مقابل حسام ببارم

شود و من هر بار  یو بارها اهنگ پخش م بارها

رو  میشکنم. دلم خون است. سلولها یبدتر از قبل م

به حال قلبم یبه مرگ هستند و وا ... 

جسد  کیبا  یفرق چی. هکندیخانه توقف ممقابل  یوقت

 یدیگرداند. سف یرا به سمتم بر م شیندارم. چشمها

از  یعشق نوپا یچشمانش تماما قرمز شده... من برا

است.  شانیپر نقدریدست رفته ام عزادرم و او چرا ا

گذارم. از  یم یدو صندل نیب یفاصله  یکت را رو

نپرسم ورما یزمانش گذشته اما طاقت نم :  

؟یشام خورد _   

زندیم یلرزد. لبخند خسته ا یم شیمردمکها :  

 ...از وقتش گذشته _

ردیگ یام را م قهیوجدان  عذاب :  



برات  یزیچ هیتو تا  ای... بشهیم تیمعده ات اذ _

 .درست کنم

 شیدهد و چشمها یم هیتک یصندل یرا به پشت سرش

دوزد یرا به من م :  

  ...معده ام عادت داره _

کند یزمه مزم رلبیز : 

.. عادت ندارهتیقلبم... به مهربون _ ... 

 میباشم. گوشها دهیزنم. شک دارم درست شن یم پلک

را که قلبم دوست  ییزنند. حرفها یتوهم م دایجد

فشارم یدر را م ی رهیشنوند. دستگ یدارند م :  

میممنون که رسوند _ ... 

زند یشوم. لب م یم ادهیپ :  

یریگب دهیناد یعادت دار شهیهم _ ... 

کنم ینگاهش م جیگ :  

و؟یچ _   



ردیگ یرا م نگاهش :  

ستی...مهم نیچیه _ ... 

شود یکند و با سرعت دور م یرا جابه جا م دنده . 

که  یکنم در حال یگوجه را به مرغ اضافه م رب

است. از ان شب  رمیاخ یروزها ریتمام ذهنم درگ

 میکه تالشها یگذرد. پنج روز یروز م 5 ،یالنطو

سرکوب کردن عشق  یگرفتن حسام، برا دهیناد یبرا

که  یارام کردن دل یجوانه زده ام نسبت به او، برا

 گریکه د یبزند و کنترل قل یم ادیمصرانه او را فر

مانده است دهیفا یب ست،یعنانش به دست من ن ... 

 یام حجت مکنم، اتم یم نیروز با خودم تمر هر

طرفه است ، اما با  کیکنم عشقم،  یم یاداوریکنم، 

 ایح یب م،یشود. چشمها یقلبم، زبان نفهم م دنشید

 یدلم قرار م اریگردند. مغزم ،کامال در اخت یم

ستمیمن، ن گریکه د یمانم و من ی. من، مردیگ . 

در قابلمه در حال جوش و خروش است. مثل دل  اب

بندم. حالم خوب  یرا ممن. در قابلمه  ی چارهیب



چون که شبها با  نمیب ینم ی. کابوسستیاست و ن

 یم شتریهرروز ب میخوابم. لبخندها یاو م شهیاند

من  یدر اراده  گرید میلبها دنش،یشود، چونکه با د

ستندین .  

هرجا که اوست به  میکنم اما پاها یخواهم دور یم

پررنگ  گرید اوشیشوند. س یم دهیهمان سمت کش

حسام است یچون تمام وجودم تحت سلطه  ستین . 

 یمهربان و گاه ی. گاهستیشگیهمان مرد هم حسام

. یچشمانش فرار یبه من و گاه رهیخ یعبوس. گاه

و هنوز جذاب و  یهنوز هم کم حرف و خودرا

یجد . 

 یحس یکرده ام. منم که به واسطه  رییتغ من

 دیناشناخته و جد یناشناخته به او دلبسته ام. حس

است که به  یتفاوت از ان احساس موهومچون م

که با ان دست و  یداشتم. من مانده ام و حس اوشیس

مقابله با ان را ندارم ییکنم و توانا یپنجه نرم م .  



 یو از اشپزخانه خارج م دارمیساالد را بر م مواد

 یرا به اتاقم دعوت کرده ام. ب یب یشوم. امشب ب

زند یم یلبخند دنمیبا د یب :  

کارها افتاد گردن تو زحمت _ ... 

گردنم حق  نهایاز ا شتریب رزنیپ نیکنم. ا یم یاخم

  :دارد

نیشما رحمت یب یب _ ..   

و  دارمیرا برم اری. خنمینش یمقابلش م چهارزانو

کنم یشروع به خرد کردنش، م :  

 امی. مرمیگ یم یفردا رو از حسام مرخص _

درمونگاه میدنبالتون بر .  

اورم یرا باال م میچشمها :  

دیچکاپ نرفت یوقته برا یلیخ _ ... 

ردیگ یرا پوست م ازیپ یب یب :  



که  یمادر... چکاب مال جووناست... نه من _

ازم گذشته یعمر ... 

هم ترسناک است.  شیافتد. شوخ یاز دستم م چاقو

دارم میاز تصورش هم ب :  

شما رو از سرمون کم نکنه ی هیخدا سا _ .  

داند همان  ید. اما نمکن یبا محبت نگاهم م یب یب

که  یجمله اش، چه بر سر من اورده است. من

اگر همخون  یام حت رفتهیسالهاست او را مادرم پذ

که از او زاده شده ام.  یمادر یسوا ینباشد. مادر

 نیزنم. انگشتش از کنترل ماش یرا صدا م یمان

 ش. نگاهردیگ یعموحسامش را فاصله م ییاهدا

طاقت یمنتظر است و ب :  

بهت بدم اریخ هی ایب _ ... 

کند یم تیرا به سمتم هدا نشیماش ،یسرخوش با :  

نمیبذارش تو ماش _ ... 



به دستورش گوش  لمیرغم م یکشم و عل یم یپوف

ردیگ یدنده عقب م نیدهم... ماش یم .  

را از خرد کردن گوجه باز  میدر خانه، دستها زنگ

دارد یم :  

_ ؟یبود یمادر، منتظر کس   

 سیخ یاندازم با همان دستها  ی مسر باال متعجب

از حسام  یتماس ای امیپ چیکنم. ه یرا چک م میگوش

  :ندارم

دادیخبر م شهینه حسام زنگ نزده... هم _ ... 

شود..  یم ینیب شیپ رقابلیحرکات حسام غ یگاه اما

اندازم و  یسرم م ی. شالم را روزمیخ یاز جا بر م

 یرا م میاز شانه و دستها یاندک شیبا دسته ها

. حسام ستیکه ن بهی... غرگریپوشانم. حسام است د

قلبم هم هست. خودم را به در رسانم یکه اشنا :  

ه؟یک _   



 یکی. تاردینش یدر دلم م یشنوم و شک ینم یپاسخ

 یخبر نم یکند. حسام ب یم شتریشب، هراسم را ب

ساعت شب نیامد. ان هم در ا ...  

رد مقابلم، ف دنیکنم. با د یباز م دیرا با ترد در

 م،یایشود. قبل از انکه به خودم ب یگشاد م میچشمها

باال  زانمیاو یشوم. دستها یاغوشش فشرده م انیم

فشارم و از عطرش نفس  یو او را به خود م دیا یم

کشم یم :  

ذره شده بود هیتو دختر؟ دلم برات  یکجا بود _ . 

 یکه قهوه ا نمیب یرا م یچشم مرد یگوشه  از

درخشد یشب م یکیتار انیچشمانش م . 

زند یکند و لب م یادب خم م یرا به نشانه  سرش :  

 ...سالم _

 یم یلب ریز یپاشم و سالم یم شیبه رو یلبخند

خواهر و  نیفهمم چقدر دلتنگ ا ی. تازه ممیگو



 تیفاطمه و حما یها یزبان نیریبرادرم. دلتنگ ش

یعل یها .  

 نگونهیروزگار ما را ا ایانها؟  ایوفا شده ام  یب من

فاصله  یاز هم دور کرده است؟ هرکدام به نحو

که  یاز انهاست. من شتریسهم من ب دی. شامیگرفته ا

اما  نیریش یو عشق یوقتم با کار و جلسات روانشناس

  .تلخ و پسرکم پر شده است

 لیشوم و از فکر کردن به دل یفاطمه جدا م از

خواهم  یشوم. نم یمنصرف م یاو و عل یدور

موهوم و اشتباه،  ییخواهم با علتها یقضاوت کنم، نم

  :ذهنم را مغشوش کنم

د؟یستادیتو... چرا دم در ا دیبفرمائ _   

 یب یکشد و اتاق ب یشود. سرک م یداخل م فاطمه

ندیب یم یرا خال :  

  خاله پس کو؟ _

کنم یم شییراهنما :  



.. برو اونجاتو اتاق منه. _ ... 

وارد شود. نگاهش  یکشم تا عل یرا کنار م خودم

افتد. اخم در هم  یدست برهنه ام م یرو یلحظه ا

چسبد یم نیبه زم شیکشد و چشمها یم :  

؟یخوب _  

. هنوز جمع نشده ام، هنوز ابدی یگسترش م لبخندم

گذشته است. هنوز  یمفردم، پس هنوز همان عل

به برادر ماندنش است یدیام :  

  ...ممنون _

کند یم طنتیش یاندک زبانم :  

د؟یطرفا؟ راه گم کرد نیاز ا _   

مانده  نیزم ی. چشمانش هنوز روستدیا یم شیپاها

دارد ایمن شرم و ح یاست و به جا :  

مهیاز کم سعادت _ ... 

 دی. نبامانمیبندم. از گفته ام پش یرا پشت سرم م در

ستمیا یکردم. کنارش م یشرمنده م نگونهیاو را ا :  



شما رو ندارم داریهم من سعادت د دیشا _ . 

توقف  میو در چشمها دیا یبا ضرب باال م نگاهش

برهنه ام، نه  مهینه گردن ن م،یکند. فقط چشمها یم

 شیها ی. قهوه امی. فقط چشمهاشانمیپر یموها

. ریشفافند. شفاف و درخشنده. جذاب اما نه نفس گ

 کیو تار قیعم یچشمها یتنها برازنده  رینفس گ

خورد یتکان م شیحسام است. لبها :  

 رونیچهره ات باز شده. از اون حالت پژمرده ب _

یاومد .  

دهم  ی... سر تکان مهِ یخش دارد. لحنش شب شیصدا

برادرم است. خودش هم  یتا جمله ام ناتمام بماند. عل

کرد. جمله  ینم تمیحما نگونهیقبول دارد. وگرنه ا

کند یاش را تمام م :  

یمثبت داشته رو ریمن تاث یدور دیشا _ ... 

کنم یرا قطع م حرفش :  

روانشناس در ارتباطم هیبا  _ ... 



که حکم برادر  ییاو یاطالعات، برا یاندک دادن

. رمیگ یم شی. به سمت اتاقم راه پستیدارد، الزام

وزد و خودم  یخنک م یشود. باد یهم قدمم م یعل

رمیگ یرا در اغوش م :  

 ید حالم کمک کرده. از ترسهام کمبه بهبو یلیخ _

برگشته میبه زندگ دیفاصله گرفتم. ام ... 

خوبم است.  یحسام سرمنشا تمام حسها میگو ینم

کرده است.  دواریام یعشقش مرا به زندگ میگو ینم

بماند باز از  یعشقم پنهان و مخف یاگر حت میگو ینم

  .حضور حسام دلگرمم

حسام،  یه مناسب با او دربار یهم در وقت دیشا

. از او مشورت بخواهم. او مردها را میسخن بگو

 یوقت دی... شایشناسد. نه االن... به زود یبهتر م

مهربانتر شد یکه حسام اندک .  

پر از  شهی. مثل همستیبار عاد نیا شیصدا

زنگ ندارد گرید ست،یانرژ  :  



 ژهیاز او روانشناس تشکر و دیخوبه... با یلیخ _

میبکن .  

ستدیا یم. مقابل اتاقم مخند یم زیر :  

 ی. حس میبرگشت یخوشحالم که به زندگ یلیخ _

 گهی. چشمات خوشحاله. دهیکنم لبخندات واقع

ستیو گودافتاده ن اهیس رچشماتیز ... 

چرخد.  یصورتم م یشود. رو یم قیعم نگاهش

 یگذشته  یاز جنس نگاه ها یاشنا... نگاه ینگاه

 یدم رنگ م. لبخنندینش یدر دلم م یپارسا. ترس

 یدایبازد. محال است. من توهم زده ام. انقدر ش

 گرید یحسام شده ام که تمام نگاه ها را به گونه ا

کنم یم ریتعب .  

شود.  یکند و نفسم ازاد م یان نگاه را جدا م یعل

افتد یبه بدنم م یاما با جمله اش رعشه ا :  

_ برام بخنده و شهیهم دیلبهات با ... 



 یشود. با ترس نگاهم م یمجمله اش قطع  ناگهان

پرد.  یکه رنگش م ندیب یکند. من خشک شده را م

دزدد و با سرعت خود را داخل اتاق  یچشمش را م

کند و من همانجا مانده ام یکند. او فرار م یپرت م .  

کنند.  یم ریهنوز از کالمش در هپروت س میگوشها

به  شهیبرادر هم کیزنم.  یبه خودم م یپوزخند

هرش دلخوش است. سرم را احمقانه خوا یخنده 

است. بدون شک منظورش  نیدهم. هم یتکان م

کنم تا نخواهد او و  یاست. عقلم را ساکت م نیهم

  .حرفش را کند و کاو کند

شوم و اول از  یبار لرزان است. وارد م نیا لبخندم

زنم یچنگ م میهمه به مانتو :  

نیخوش اومد _ ... 

را مثل  یچرخم. در ذهنم حرکات عل یپهلو م به

 یدهم. نگاه ها یقطعات پازل کنار هم قرار م

 یجمله ها ش،یچشمها یقرار یب نش،یپرتحس

مؤثرش یشنهادهایپ ش،یپرمعنا ... 



 یم لیتبد نیقیبه  شتریروم، شکم ب یم شیچه پ هر

د. گرد یشود، نفسم اه م یشود. پازل که کامل م

مشابهش  یواضح و مشخص است. نمونه  رشیتصو

ام، اما نه نسبت به  افتهیرا من هم درون خودم 

یعل ... 

راه را اشتباه رفته  یزنم. کجا یرا چنگ م میموها

 یدام نیدر چن یام؟ کدام حرکتم باعث شده که در عل

 یکمتر به جواب م شم،یاند یم شتریهر چه ب فتد؟یب

 ...رسم

کوبم. چطور تا به حال  یمبالشت  یرا رو سرم

 دیشود، شا یگرم م یدلم اندک یا هی. با فرضدمینفهم

  ..برداشت من اشتباه باشد

ساده و احمق نباشم.  نقدریدهد ا یهشدار م مغزم

را  شیجلو دیهم باشد، با هیاگر شک و فرص یحت

دهم. به ساعت  یهم فشار م یرا رو می. لبهارمیبگ

. نمیب یاش را نم هیعقر یکیدوزم. در تار یچشم م

شنوم. ساعت هاست  یتاکش را م کیت یفقط صدا



باز  شمیاند یشب گذشته و من هر چه م مهیکه از ن

رسم. کالفه شده ام،  یم یسه حرف یبه همان کلمه 

از خودم نشان  یدانم چه عکس العمل یو نم جمیگ

  .دهم

ممنوعه.  ی هیاست بر ان فرض یحرکاتش گواه تمام

 یکه برا یکنار... ان جمله ابه  شیتمام حرفها

کنم؟ ریتعارف شام، اچمزم کرد را چگونه تفس   

چرخد  یکه ساعت هاست در مغزم م یجمله ا همان

 رتیوقته نمک گ یلیام کرده است."خ وانهیو د

تعارف ساده  کیجمله را همه در برابر  نیشدم". ا

غذا نمک  ندیگو یهمان تعارف که م ند؟یگو یم

  .ندارد

حرف  یبا عل دیپوشانم. با یتم را مدست صور با

رمیحسش را بگ یشرویپ یجلو دیبزنم. با .  

 طیبا شرا یکشم. چطور ممکن است مرد یم یپوف

مجرد را چه  یشود؟ او یاو به من دل ببندد؟ مگر م

نام و نشان هستم؟ یب یکه صاحب فرزند یبه من   



شده است. اما هنوز به  نیشوم. سرم سنگ یم طاقباز

 یریگ میتوانم تصم یام. چطور م دهینرس یا جهینت

ست؟یمبهم و نشدن میکه اصل مسئله برا یکنم وقت   

دانم از کجا شروع کنم. ترسم از ان است که  ینم

احمق  یعل شینباشد و پ شیب یاشتباه میها هیفرض

بزنم چون او هم فقط در  یتوانم حرف یجلوه کنم.  نم

 شیپ دهیسنج دی. بادیگو یپوشش و لفافه سخن م

با  یروابطم را باو کمتر و سردتر کنم. حت دیبروم. با

او را  دیوابسته ام. با شیتهایبا او و حما نکهیوجود ا

 .متوجه کنم

 یصبح م ی دهیگذرند. سپ یهم م یها از پ ساعت

 یهم نگذاشته ام. به ارام یپلک رو یدمد و من حت

را مرتب  یسر مان ری. بالشت ززمیخ یاز جا بر م

کنم یم .  

صورتم را چندبار  جه،ینت یاز ان همه فکر ب ستهخ

 یمتورم شده اند و خستگ یاندک میزنم. پلکها یاب م

زند یم ادیدر انها فر .  



 گریکدیو حسام  از  یعل دیپوشم و با یرا م میلباسها

کند.  یبمانند. حسام اگر بفهمد، طوفان به پا م یمخف

 خواهد حسام یزنند. دلم م ینقش پوزخند م میلبها

که او را  ستیدر حال نیباد کند و ا رتیرگ غ

و فاصله  ستیدانم. حالم و روزم خوش ن یممنوعه م

تا جنون ندارم یا . 

ندارم. انقدر ذهنم مشوش است که  شیارا ی حوصله

خط چشم بکشم. همان رژ کمرنگ  ینتوانم به خوب

 یفاصله م نهیکنم و از ا یم شمیرا ختم ارا یشگیهم

، متوجه باز شدن در اتاق . به محض خروجمرمیگ

 یکشم و  نگاه عل یشوم. خودم را عقب م یم یب یب

است یچرخد. سالمش پر انرژ یبه سمت اتاقم م :  

ریسالم ... صبح به خ _ ... 

کنم لحنم سرد  یم یزنم. سع یرا به پا م میکفشها

  :باشد

 ...سالم. ممنون _



 یکند و اندک یرا برانداز م میاز سر تا پا نگاهش

شود یم رهیت شیاچشمه :  

د؟یریسر کار م _   

 گریروم. تنها ماندن با او د یجلوتر م یقدم چند

اندازم یشانه ام م یرا رو فمی. کستیراحت ن میبرا :  

  ...بله _

زند یم میخواهم رد شوم که صدا یم :  

 ...رها _

شدنش را حس  کیگردم. نزد یبر نم یول ستمیا یم

کنم یم :  

رسونمتونی.  م.ادیفاطمه ب دیصبر کن _ ... 

دارمیبه جلو بر م یقدم :  

شمینه ممنون... مزاحمتون نم _ ... 

دهد یاز او فاطمه جواب م قبل :  

میرسون یسر راه تو رو هم م ه؟یمزاحم چ _ ... 



گردم. نگاهم  یشود. به سمتشان بر م یمشت م دستم

چشم بدوزم یندارد به عل یلیبه فاطمه است. دل :  

رهخویبه هم نم رمونیمس _ ... 

کند یحلقه م میدستش را دور بازو فاطمه :  

_ تر  نییباالتر و پائ ابونیخ هیناز نکن برا من... 

نداره یریتوف ... 

کنم ینگاهش م مستاصل :  

 ...اما من _

کند ینرم ما را تمام م یمجادله  یعل :  

منتظرتونم نیتو ماش _ ... 

 یعقب م یصندل یرو ضیضد و نق یافکار با

شود فقط  یم میصورتم تنظ یروکه  نهی. انمینش

 یدر هم فرورفته ام را م یگسترده از اخمها یینما

عشقم به حسام، مرا حساس کرده  ی. از طرفندیب

 انتیمرد را خ کی ینگاه ساده  یاست. انقدر که حت

 گرید ی. از طرفنمیب یو صاحبش م یبه ان حس قلب



که  یرفتار کنم. در حال نیسرد و سنگ یبا عل دیبا

خواهم برادر  ی. نمستین نیا میقلب یه خواست

  .مهربانم را از دست بدهم

کرده نه راه  ریمنگنه گ یاست که ال یکس هیشب حالم

شیپس دارد و نه راه پ . 

گذراند. هر چه  یرا م ابانهایمن خ ییبا راهنما یعل

 یم شتریدلشوره ام ب م،یشو یم کتریبه شرکت نزد

دارد؟ ادیحسام را به  ،یشود. عل  

میگو یبا شتاب م نیماش ستادنیمحض ا هب :  

  ...ممنون _

رود و حرف  یاتاق حسام م یبه سمت پنجره  نگاهم

توانم صورت  یهم م نجایخشکد. از هم یدر دهانم م

همراه با  نیریش یبرافروخته اش را تصور کنم. حس

گردم تا  یبر م ی. به سمت علندینش یترس در دلم م

او را هم  یشده  زیجمله ام را کامل کنم و چشم ر

 ریتا مس نمینش یم ی. طورنمیب یقفل همان پنجره م

کنم یرا کور م دشید :  



دیلطف کرد یلیخ _ ...  

سکوت  ی. علزدیر یقلبم فرو م م،یگوش یملود با

 یکرده و به من چشم دوخته است. دستم به وضوح م

 دنیپشت خط است. با دلرزد. شک ندارم حسام 

 یرچشمیدهد. ز یدر وجودم رخ م ینامش، زلزله ا

کنم ینگاه م یبه عل :  

 ...بله _

کند یگوشم را پاره م یپرده  ادشیفر :  

شو تا  ادهیپ کهیاون مرت نیاالن از ماش نیهم _

نییپا ومدمین ... 

زنم یم یمصنوع یلبخند :  

 گهید ی قهی... تا چند دقیدیبله خانوم جمش _

کتمشر ... 

من قفل  یرو یدانم چرا عل یو نم ستیعصب لحنش

  :شده است

کنمیم تیاونجا... االن حال یتو که هنوز نشست _ ... 



میگو یم عیسر :  

امیبله بله... االن م _ ... 

شوم یم ادهیپ عیسر :  

شده رمیمن د دیببخش _ .... 

رود.  یحسام کنار م نمیب یکنم. م یبه انها م پشت

همراهم است...  یا در ورودت ینگاه عل ینیسنگ

کشد یلرزد. و شک ندارم حسام مرا م یم میپاها . 

کنند اما فقط کلمه  یحرکت م بوردیک یرو انگشتانم

 ینقش م توریمان یرو یمعن ینامفهوم و ب ییها

به  هیهستم که در عرض چند ثان یساختمان هیبندد. شب

 میام. چشمها رانهیشده است، و لیاز خاک تبد یتل

 یم زیرا تم زیم میشوند. اشکها یم یمدام پر و خال

هستم. حسام  یلعنتان عشق  یکنند و من ماتم زده 

 بیس کی. حق هم دارد. من ردیگ یم دهیمرا علنا ناد

انار کال و خراب که  کینه...  ایکرم خورده ام 

تعفن ،  یجز بو یزیدارد اما درونش چ بایز یظاهر

ستیخراب و کپک زده ن یدانه ها .  



دارد من را نخواهد. او که از واو به واو گذشته  حق

من را طلب کند؟ هیشب یکس دیام اگاه است چرا با   

 یصدا یکنم. گاه یجدا نم توریرا از مان نگاهم

گردد و  یاتاقم م کیشنوم که نزد یرا م شیپا

شود یشود و دوباره دور م یمتوقف م .  

خلوت کنم. حق دارم خودخواه شوم...  یدارم کم حق

فقط به خودم و قلب شکسته ام  یحق دارم چند ساعت

 یقرار ی. حق دارم خودخواه شوم و به بشمیاندیب

تمام  م،ی. هرچند تمام فکرهاشمیندیدر ن یمرد انسو

شود یتنها به او ختم م میها هیگر .  

*** 

دوباره در  . نفسمدیا یتا پشت در م شیقدمها باز

 نیا یبرا دنیشود. قلب من با نتپ یحبس م نهیس

فهمد که  ی... نمگریمرد، نااشناست. احمق است د

خواهدش ینم ... 

دیا یم نیپائ رهیشود و دستگ یم زیت گوشم :  



  ...رها _

 میکنم و با پشت دست، اشکها یاستفاده م یکیتار از

شود و چشمم  یکنم. چراغ اتاق روشن م یرا پاک م

رمیگ یم میزند. دستم را مقابل چشمها یم را . 

 یدهد. دستش را رو یم رونیرا خسته ب نفسش

گذارد یچهارچوب در م :  

 6... ساعت از رونیب یومدیناهار که ن یبرا _

و برسونمت  یبخور ییهوا هی میبر ایگذشته... ب

 ...خونه

گرفته است میصدا :  

ستیبه زحمت شما ن یازی... نرمیخودم م _ . 

 

: مرا وادار  میو با گرفتن بازو دیا یم شیپ یعصب

کند یم ستادنیبه ا : 



 ؟یکرد نهینگاه به ا هینکن...  یرها منو عصب _

 ی. برایکرد هیاز صبح تا حاال گر زنهیداد م افتیق

؟یچ   

دهد یرا با تاسف تکان م سرش :  

و پوچ چیه _ ...  

کند یرا با ضرب رها م میبازو :  

 یمشکل چیه هیبا گربزرگ شو... بفهم که  کمی _

ستنی... بفهم که همه باهات دشمن نشهیحل نم ...  

لغزد یانگشتانم م انیم دستش :  

تو  ینیبدب نکیع کمیاعتماد کن...  کمیرها...  _

  ...کنار بذار

شود یخاص م لحنش :  

بزرگ شو کمیرها...  _ ... 

فرستد یرا پشت گوشم م میموها : 



..  یشد دهی... فهمی... خانوم شدیبزرگ شد _

  ..بزرگتر شو... تا بشه

ردیگ یکشد و فاصله م یم پوف :  

منتظرتم رونیب _ ... 

شود.  یرد م نیخانوم از کنار ماش رایسم برادر

زند.  یم یو لبخند زشت ندینش یمن م ینگاهش رو

 یعل نیکنم و چشم او را قفل ماش یبه حسام نگاه م

نمیب یم :  

دنبالت تا برگردونمت امیخودم م _ ... 

شوم تا از دسترسش خارج گردم یم ادهیپ :  

دارم... خودم  دمیخر یسر هینه ممنون... فردا  _

گردم یبر م . 

کند یخالف تصورم مخالفت نم بر :  

 ...مراقب خودت باش _

کند یم یمکث :  



پسره هم رو نده نیبه ا _ .   

 ینم یعل الیخ یم. بده یم رونیخسته ام را ب نفس

میگو یشود. به اجبار م :  

 ...چشم _

مردد است.  یگفتن حرف یماند. برا یام م رهیخ یکم

دوزد ینگاهش را به رو به رو م :  

 خداحافظ _

را داخل قفل  دیکند. کل یبه خانه صبر م دنمیرس تا

 یشوم و صدا یاندازم و او منتظر است. داخل م یم

شنوم یرا م کافشیت .  

دارم. با تمام تالشم نتوانستم  یرا ارام بر م میگامها

به خانه  23حسام را قانع کنم زودتر از ساعت 

 میپاها ییروم. صدا یم شیپ یکیتار انیبرگردم. م

کند یم نیرا قفل زم :  

؟یساعت،سرکار نیتا ا شهیهم _   



گردم. از پشت  یبه سمت صدا بر م یارام به

 جادیا یبرا گرید ی. گامدیا یم رونیب ریدرخت انج

دارمیفاصله بر م :  

بر  رتریکه سرمون شلوغه... د ینه... اما گاه _

گردم یم .  

دیا یم شیپ یکیتار در :  

باهات  یموضوع یدرباره  خوامی... ممیبگذر _

  .حرف بزنم

زمیر یم میرا در صدا میو کالفگ یخستگ تمام :  

گهیفرصت د هی یمن واقعا خستم..  باشه برا _ ... 

شود یراهم سد م مقابل یعل :  

 ...اما _

ان  شیدهم. اگر حرفها یبه او نم یشرویپ ی اجازه

 دایرا پ یوقت خوب شم،یاند یباشد که من م یزیچ

رمیگ یرا بغل م فمینکرده است. ک :  



 ...خواهش کردم _

کشد یدستش را پشت گردنش م  :  

میزن یباشه... فردا حرف م _ ..   

کند یرا در چشمانم سنجاق م نگاهش :  

یاگه خسته باش یحت _ ... 

رود یمقابلم کنار م از :  

ریشبت به خ _ ... 

 یروم تا کم یاسانسور از پله ها باال م یجا به

خودم را ارام  یبه شرکت برسم. تا بتوانم اندک رترید

  .کنم

 چهیاهکوبد. م یم نیافتد.قلبم سنگ یبه شماره م نفسم

 چکدامی. اما اوضاع هندیا یبه صدا در م میپا یها

رخ داده  یانجا سونام ست،یتر از حال دلم ن میوخ

و رو شده اند. قلبم  ریاست، تمام اعضا وجوارحم ز

ام پنهان کرده است نهیقفسه س یخودش را گوشه  .  



را  میشانیپ ی. عرق رورمیگ یدر نفس م یبه رو رو

صورتم را پشت  یرو یکنم. موها یبا شال خشک م

از حد  شیذهنم ب هیفرستم. لبخندم هم شب یگوشم م

 .متزلزل است

 ینیب شیپ رقابلیغ یعکس العملها یرا برا خودم

که وحشت به وجودم  یکنم.  در حال یحسام اماده م

کرده است تیسرا .  

کنم به خودم اعتماد  یم یو سع رمیگ یرا باال م سرم

نکرده ام اما پا  یبه نفس بدهم. کار خالف شرع

حسام گذاشته ام یخط قرمزها یرو .  

 ی. سرم را برانمیب یخالف انتظارم او را نم بر

در ظاهر محکم به  ییدهم و با قدمها یتکان م یمنش

دارم. نگاهش  یسمت اتاق مشترکم با حسام قدم بر م

 یم رهیدستگ یکند. دستم رو یم میتا در همراه

کنم یباز م کشم و در را یم یقیلرزد. نفس عم .  

را در هم  شیزده است. پاها زشیبه م هیتک حسام

 مین گاریقفل کرده و دست راستش را با ان س



 یگذاشته است. عطرش با بو زیم یسوخته، لبه 

 ییمخلوط شده و لعنت به قلب من که باز هوا گاریس

  .شده است

 یم دهیاز خون د ییرگه ها شیچشمها یدیسف در

کند. نگاهش مو بر  یالقا م دهننیشود و هراس را به ب

 یکند. اب دهانم را پر صدا قورت م یم خیتنم س

  :دهم

 ...س... سالم _

 یخاموش م زیم یرا رو گارشیخونسرد، س کامال

  :کند

 ...خب _

انصاف  یبرد. ب یکلمه نفسم را م کی نیبا ا باز

بدن،  یکند که سلولها یکلمه را تلفظ م نیا یجور

را گم کرده ام. دست و  میبرند. صدا یهم حساب م

نطوریرا هم هم میپا ...  



اش  هیکند. تک یصورتم را وجب م مش،یمستق نگاه

افتم ی. به تالطم مردیگ یم زیرا از م :  

بره دانشگاه، قرار شد  خواستیفاطمه امروز م _

 ... منم برسونن و

خورد. اما از ابهتش کم  یم نیچشمش چ ی گوشه

کند ینم :  

 و؟ _

نکرده ام.  یشده است. اما من که گناهبازجوها  مثل

نسبت به من  شیام حسها دهیکه تازه فهم یبا کس

متفاوت است، تا محل کارم امده ام. ان حس غرور 

به او جواب، پس  دیشود. چرا با یم داریخفته ام ب

زنم. نگاهم را به چشمانش  یبدهم؟ ترسم را کنار م

چسبانم یم :  

بخوام  نکردم که یکار خالف شرع چیو ه _

بدم حیتوض . 



خورد اما دوباره به ان قالب  یوضوح جا م به

کند یگردد. فاصله اش را با من کم م یبر م شیجد :  

ینکرد یکه کار خالف شرع _ ... 

 یدر م یسرم رو یدر چسبم. دستش را باال به

شوم.  یم یبدن او و در زندان انیگذارد و م

اورد یم کیصورتش را نزد :  

... رفت و امد یسر عوضبا اون پ نکهیهم _

... اخر اشتباههیدار ... 

کشم یرا در هم م میها اخم :  

یعل _ ...  

غرد یدندان م انیم از :  

 ...اقا _

چرخانم یرا در حدقه م میچشمها :  



... شهیم یب یخواهر ب ینوه  ی... علیحاال هرچ _

مانع رفت و  تونمیمن... پس من نم یصاحبخونه 

 .امدش بشم

 یشود و تمرکزم را از دست م یم زیر شیچشمها

 ریدوزم و با دم ش یدهم. نگاهم را به رگ گردنش م

کنم یم یباز :  

یحسام... من و عل _ ... 

زند یکوبد و نعره م یدر م یرا رو دستش :  

اسمت رو باهاش جمع نبند نقدریا _ ...  

 یشوم. اشک در چشمانم جمع م یخودم جمع م در

طاقت  گرید ام، چارهیشود. حساس شده ام. قلب ب

 گریپر از خشم مرد مقابلم را ندارد. د یادهایفر

شکننده تر شده  شهیدلم از ش ست،یپوستم کلفت ن

غلتد،  یگونه ام م یکه رو یقطره ا نیاست. اول

ردیگ یحسام با انگشت م :  



 یبا اعصاب من باز ادیرها... چرا خوشت م _

رفته؟ تو  ادتی... میداشت یقرار هیمن و تو  ؟یکن

بار،  کی... اگه فقط یاون قرارو امضا کرد یپا

رو دور و بر  یا گهیهر پسر د ایاونو  گهیبار د کی

تموم قول و قرارهامون یرو ذارمیپا م نم،یتو بب ...  

 یگذارد و سرم را باال م یچانه ام م ریرا ز دستش

  :اورد

خونوادت...   شیپ یزود برگرد یلیقراره خ _

ون خونه... نه اون .. نه ایکه بهش تعلق دار ییجا

  ...محله

. او با ردیگ یام شدت م هیشکند. گر یپر صدا م قلبم

فهماند، فقط قصدش انجام  یبه من م شیحرفها نیا

است شیو رسالت خانوادگ فهیوظ . 

گذارم و به عقب هولش  یاش م نهیس یرا رو دستم

میگو یدهم. پربغض م یم :  

و چشمام یمونم... جلو یم یباشه... دختر خوب _

نمیرو نب یپسر چیتا ه رمیگ یم ...  



دهم یرا اب دهانم را فرو م بغضم :  

نتپه....  چکسیه یکنم تا برا یم یقلبم رو زندان _

تا  گردمیخونواده ام برم شیدختر خوب پ هیو مثل 

نباشم یزیابرور ی هیما ... 

شود.  یکند. دهانش باز و بسته م ینگاهم م مات

زند یا مگردد. نامم را صد یدستش مشت م :  

؟یشد یرها تو عاشق عل _   

که هر  ندیب یاندازم. او انقدر مرا نم یباال م سر

دهد یرا به قلبم نسبت م یکس :  

برادره هیمن مثل  یبرا ینه... عل _ ...  

کنم. شکسته ام،  یپا تند م مییبه سمت اتاق تنها 

خواهد از شر من راحت  یانصاف فقط م ی. برانمیو

  .شود

کنم. خودم را مشغول  یان اتاق حبس مرا در  خودم

 یاز انها نم یزیچ چیدهم اما ه یکاغذها نشان م

 .فهمم



چپاند یم بشیرا در ج موتیر :  

ابونیپارک سر خ _  

 کیموزائ یگذارم. نگاهم رو یقلبم م یرا رو دستم

کند ید کم مبلن ییها مانده است.  فاصله را با قدمها :  

رسوندمشون...  نینباش... با ماش ینگران مان _

 ی... وگرنه صبر میایم ریفکر کردم امروزم د

میکردم همه با هم بر ... 

. ستیدانم به چه نشانه ا یدهم، نم یکه تکان م یسر

کند یارامم م یاندک شیفقط حرفها .  

کند نظرم را به خود جلب  یکه م یبا سرفه ا یعل

ها به سمتش معطوف  کیهم از موزائکند. نگا یم

شود یم :  

باهات حرف بزنم اما تو  خوامیمدته م هیرها...  _

یکن یم یازم دور ...  



که مدام به  یامد ان لحظه ا شیزند. پ ینم قلبم

 یم شیانداختمش. نگاه نگرانم قفل چشمها یم قیتعو

 .شود

کند یاشاره م وانیا به :  

هیوالنط کمیچون حرفهام  ؟ینیممکنه بش _  

 یبرم. کاش م یفرو م یکباب سلطان انیرا م چنگالم

شام رد کنم. کاش انقدر  یتوانستم دعوتش را برا

 یگرفتم. دلم م یداشتم و از او فاصله م ییتوانا

 یسخت طیخواهد کنارش باشم و نباشم. روزگار، شرا

 یرا م مارمیست. حال دل بگذاشته ا میرو شیرا پ

 یاو م یرا برا مقلب یدهد. تپش ها یم میو باز ندیب

طرفه بودن  کیزند.  یم شخندین میو به رو ندیب

شدنم  رانیکوبد و و یبر سرم م یعشقم را مثل پتک

ناعادالنه اش یبرد از  باز یو لذت م ندیب یرا م . 

گذارم و  یکوچک از کباب را داخل دهانم م یا تکه

 میدهم. پلکها یان را فرو م یور دوغ محلبه ز

را  میکه مژه ها یملیکند، نه به خاطر ر یم ینیسنگ



که به  ییجلوه داده است، بلکه فقط به خاطر وزنه ها

چشمم بسته ام تا به دنبال حرکات حسام ندود یپا .  

کنم. او  یام حبسش م نهیشود و اما در س یاه م نفسم

 یو ب فیهم ضعاست. من  زاریب فیضع یاز زنها

 یکه بزرگتر شدنم را م فمیمن هم ضع  م؟یدست و پا

 لی. کاش سهدمید یخواهد. کاش ان عکس را نم

 یگاه قتیکرد. حق یان عکس سکوت م یدرباره 

مثل  میشود. ان عکس هم برا یزشت و ترسناک م

 ل،یسه حاتیبورد اطالعات بود که با توص کی

بود، اما را به خوردم داد. تلخ بود، زهر  قتیحق

داشت قتیحق . 

مغرور  ،یان عکس بود. پرانرژ یعاشق رها حسام

برم تا  یدوغم پناه م وانی. دوباره به لبندهیو فر

بغضم را با کمک ان، فرو دهم. حسام ان رها را 

را  یدوست دارد. نه زن شکست خورده و افسرده ا

نشسته است شیکه رو به رو .  



ش عکس را دوست نخواهد داشت که خود یاو زن 

 ای لیگناه، با دل یب ایاست. با گناه  دهیرا د شیهرزگ

 دهید یمیقد یهرزه را در عکس یاو دختر ل،یدل یب

و عاقالنه  نیقاطعانه تر ن،یاست و همان، محکمتر

 یکنار گذاشتن حس گذشته اش، م یبرا لیدل نیتر

 .شود

شود با  یگذارم. مگر م یرا درون بشقاب م چنگالم

 یزم را احاطه کرده اند، روبه روکه مغ یافکار نیا

غذا بخورم افته،یکه عشقش بر دلم تسلط  یحسام .  

چشمانم را  ریکنم. زنج یرا با دستمال پاک م میلبها

کند.  یکنم و نگاهم به سمت حسام پرواز م یباز م

بشقاب من، شخم خورده اما پر  هیبشقاب او هم شب

  .است

به هم  نگونهیخواهم او را ا یشود. نم یفشرده م قلبم

 لیاورم دل یم ادیبه  ی. به خصوص  وقتنمیبب ختهیر

من هستم شیشانیپ یان اخم رو . 



شود. چشم از  یمشت م اریاخت یب ز،یم یرو دستم

افکنم یم ریو سرم را به ز رمیگ یم میبت روبه رو .  

سوزد،  یشود. پوستم م یبه ناگهان داغ م دستم

اورم. به  ی. سرم را باال مردیگ یانگشتانم اتش م

شده است.  میکنم که ارزو ینگاه م یدست مرد

 اهیس یها یکند و به ان گو یم یرو شینگاهم پ

رسد یمطلقش م :  

بغض  نطوریا شهیباعث م یدونستم، چ یکاش م _

و دستت مشت بشه یزیبه هم بر ینجوری... ایکن ... 

باشد.  یکیاست تحمل انکه درد و درمان  سخت

 ند؟یب یمشتاقم رام یچشمها ند؟یب یحسام نگاهم را م

او  یکه روز ییگنجد که رها یاصال در تصورش م

و مجنونش گشته است؟  وانهیرا پس زده، حاال د

گریروزگار است د یباز ...  

 

کند. انگشتاتش ال  یمالطفت، مشت دستم را باز م با

دستانمان،  یرود. هم اغوش یانگشتانم فرو م یبه ال



 فیاست. دست ظربه چشمان من  ریتصو نیباتریز

من، در کنار دست مردانه، برنزه و بزرگ و  دیو سف

او یحام ... 

داند که در ذهنم  یخواهد ارامم کند اما نم یم فقط

 یبه دستم م یبندد. فشار اندک ینقش م یریچه تصاو

  :دهد

 ...رها _

و به چشمانش  رمیگ یقفل شده م یاز ان دستها نگاه

دهد یدوزم. با تاسف سر تکان م یم :  

بتونم کمکت کنم دیبگو شا ؟یکن یم ریکجا س _ .  

. دستم را از ستین ریخود کرده را تدب م؟یبگو چه

کند یم نمیکشم. قلبم نفر یم رونیاغوش دستش ب :  

کنم ی... خودم حلش مستیچندان مهم ن _ . 

. خشم ردیگ ینگاهش مرا هدف م ریبا ت یا هیچندثان

... حق یمسردرگ یبارز ان نگاه است و اندک یژگیو

 فیضع یهم دارد. گرفتار دختر بچه... نه گرفتار زن



 انیرا به پا تشیمامور دیو زبان نفهم، گشته است. با

 یبرساند. همان نقش پسر فداکار خانواده بودن را م

فرستد و او به  ی. من را به نزد پدر و مادرم ممیگو

 دیکنار پروانه..  شا دیرود. شا یاش م ندهیدنبال ا

را  اقتشیشاد اما با نجابت و معقول که ل یرکنار دخت

 ...داشته باشد. اما نه من

 یاز من، بلند م تیزنم. به تبع یرا عقب م میصندل

شده است.  میساعت ها نیشود. سکوت، تمام حرف ا

و او هم در افکار خودش غرق  ندیب یسکوتم را م

کند. با  یفاصله از خانه توقف م یشود. با کم یم

شود یفکش قفل م ،یعل نیماش دنید :  

نجاست؟یا یتا ک _   

میگو یاندازم و صادقانه م یباال م یا شانه :  

دونم ینم _ ...  

ستیخونسرد ن گرید :  



 ادیکن تا قبل رفتنش، ز ی... سعادیازش خوشم نم _

یدور و برش نتاب ... 

شوم یم دلخور :  

 ... حسام _

شود یمحکم م نیبه دور فرمان ماش دستش :  

... اما یهست یدونم تو دختر خوب یم... دونمیم _ ... 

دهد یم رونیرا پرصدا ب نفسش :  

ن؟ینوش شیپ یریفردا م _   

او هم دوست  ایکند. گو یبحث را عوض م خوب

فکر کند یندارد مثل من به عل :  

یبد یچندساعت مرخص شهیبله... اگر م _ ... 

 ریتاث یلیخ تونهیم تیزندگ یمرد تو کیوجود  _

از مشکالتته یلیداشته باشه... عشق، حالله خ ... 

 نیریکامم را ش یتواند تلخ یهم نم ن،یسکنجب شربت

و حسام گذرانده ام.  هر  یکند. روزم را با فکر با عل



 یکیمرا به خود مشغول کرده اند.  یکدام به گونه ا

اه ها و با نگ یگریمسکوتش، و د یها تیبا حما

مشیرمستقیو غ میمستق یحرفها . 

  

چرخانم یهدف م یرا در دستم ب وانیل :  

ستیمن ن یمرد زندگ یعل _ ...  

 نیدر نگاه نوش رهیاورم و خ یرا باال م میچشمها

دهم یادامه م :  

...مهربونه، با محبته، قابل اعتماده، هیپسر خوب _

خوب باشه؛ اما یحام هی تونهیم ... 

کند یدور م شیاز لبهارا  وانیل نینوش :  

هاش  یکامال از خوب ی... تو دارزمیعز نیبب _

 یتو یخاص گاهیجا دهیحرفات نشون م نی... ایگیم

داره تیزندگ .  

مد نظر او با انچه  گاهیشوم. اما جا یحرفش نم منکر

کنم متفاوت است. از ان  یتصور م یمن از عل



م محبوب قلب م،حسامیتوانم به او بگو یگذشته... نم

ریتاخ ی... اما با کممیگو یشده است. م ... 

که هنوز عزادار عشقم نسبت حسام  یینه حاال 

که وجودم  یتوانم پرده بردارم از ان حس یهستم. نم

کنم یرا گرفته است. کالفه حرفش را قطع م :  

که نقش  یبرادره... کس هیذهن من  یتو یعل _

را برام پر کرده نیرام ...  

ازداند یباال م ییابرو :  

کنه رییحس تغ نیا تونهیم _ ... 

گذارم تا راحت تر  یم زیم یخورده را رو مین وانیل

 :صحبت کنم

فرهنگ  هی یهر کدوم تو یکنه... من و عل ینم _

از رفتارها، حرکات  یسر هی... میمتفاوت رشد کرد

هیهنجارشکن یعل یبرا یو ل هیمن عاد یبرا ... 

دهد یم حیخونسرد توض نینوش :  

حل کرد شهیم یت فرهنگ ها رو تا حدودتفاو _ ... 



کشم یزنم. خودم را جلو م یرا چنگ م میموها :  

دونه ینم یچیمن ه یاون از گذشته  _ ... 

رود.  یکند. به فکر فرو م یسکوت م یا لحظه

زنم یرا در هم گره م میدستها :  

زن مطلقه هستم...  هیکنه من  یاون فکر م _

  ...تصورش از من، متفاوته

رمیگ یسرم را در دست م یناراحت با :  

ازدواج کنم که از گذشته ام  یبا کس تونمیچطور م _

خبر نداره... که اگر باخبر بود، صد در صد مطمئنم 

  .رفتارش متفاوت بود

ارام است و لرزان میصدا :  

_ من با اون گذشته  یخوبه... اما نه برا یلیخ یعل

ور رو دونم با اون چط ی... و حاال من نمکیتار ی

 ...به رو بشم

شکند یرا م سکوتش :  



تو رو دوست داره و  یکه عل یچقدر مطمئن _

باهات ازدواج کنه خوادیم ... 

کنم یم شتریب جگاهمیدستم را به گ فشار :  

دمیرس نیقیبه  بایتقر _ ... 

پرسد یم میاما مال یجد :  

که همچنان از تنها موندن باهاش  نهیا متیو تصم _

؟یار کنحرفهاش فر دنیو شن   

 شیبرا میخوب مرا شناخته و عکس العملها نینوش

دهم. سکوتش  یاست. سرم را تکان م ینیب شیقابل پ

شود، سرم را بلند کنم و به او نگاه کنم. با  یباعث م

نوشد یاز شربتش م یارامش جرعه ا :  

فرار کردن، باهاش  یبه جا ستیبه نظرت بهتر ن _

؟یاز حست بگ ؟یحرف بزن   

بندم یرا م میکهادرد پل با :  

 یبدم؟ بگم مان ی... جواب سؤالشو چخوادیم لیدل _

نامشروعه؟ یرابطه  کی ی جهینت   



کند  یبه چشمانم نگاه م میشود. مستق یسمتم خم م به

 یشود. با همان صدا شتریب شیحرفها ریتا تاث

ش،یبایز  

دیگو یشمرده م شمرده :  

 کی ی... ابرویبزن یاز گذشته حرف ستین یازین _

اونو به حراج  دی... و نباشهییدارا نینفر، مهمتر

  ...بذاره

 یادامه  دنیتاب شن یکند. ب یمکث م یکم

شوم یم شیحرفها :  

یبهش بگ تی... از حس واقعهیفقط کاف _ ... 

دهم یم رونیرا ب نفسم :  

نه ای امیاز پسش بر ب تونمیدونم، م ینم _ ... 

بخشد یم یدلگرم شهیمثل هم لبخدش :  

یدینم به نحو احسن انجامش ممطمئ _ ...  

ساده  یبخشد،همان جمله  یم دیکرور ام کرور

 ...اش



کنم یبه ساعت م ینگاه :  

باز وقتت رو گرفتم دیببخش _ . 

 فیکنم. اخم ظر یرا مرتب م میشوم و مانتو یم بلند

کند یم یو هشدارگونه ا :  

هیحضورت برام باعث خوشحال _ ...  

برافراشته قدم بر  یرکند. با س یم میدر همراه تا

دهد.  ینگاه مراجعان ازارم نم گریدارم. د یم

پرغرور و با صالبت...  میو گامها ستیلبخندم واقع

شود، هربار به  یکه از ان اتاق خارج م ییرها

محکم اما  ییشود. رها یتر م هیگذشته شب یرها

 .عاقلتر از گذشته

*** 

ان  کنم. یرا در دستم جابه جا م میدهایخر کیپالست

دهد.  یرنگ هنوز، دلم را قلقلک م یطوس یمانتو

به خانه دوباره در تنم  دنیبه محض رس خواهمیم

 د،یا ی.اگر ان را با شال ستش که به صورتم منمیبب



دهد؟ مرا  ینشان م یبپوشم؛ حسام چه عکس العمل

 یم تفاوت یب ایزند؟  ینگاهش برق م ند؟یب یم

 ماند؟

اورم. قبل از  یم نرویب فمیرا به زحمت از ک دیکل

 یپشت سرم متوقف م ینیانکه در را باز کنم، ماش

 یسع ،یعل دنیگردم. با د یبر م یشود. با کنجکاو

رفتار کنم یکنم عاد یم :  

 ...سالم _

زند. با همان نگاه خاص  یرا م نشیماش ریدزدگ

دیا یم شیمعذب کننده اش پ :  

یسالم... خسته نباش _ .. 

کنم یرا باز م در :  

نونمم _ ... 

چرخانم.  یسوت و کور م اطیرا داخل ح نگاهم

 یزند. در پشت سرم بسته م یترس به دلم چنگ م

  :شود



گرفت. با خاله و فاطمه رفتند  یبهونه م یمان _

 ...پارک

کند یکم نم میاز دلهره ها یزیچ حشیتوض :  

 کدوم پارک؟ _

را  میپاها ی. به سخترمیگ ینگاهم را از او م دیترد با

در  یدیشد یکنم. دلواپس یم تیهدا وان،یا یبه سو

دارد که  دیوجودم رخنه کرده است. عقلم همچنان ام

 م،یها هیفرض یاشتباه برداشت کرده باشد، که همه 

همچنان برادر  یتوهمم باشد، که عل ی دهییفقط زا

  .بماند

 یم وانیکند. لب ا یم منگاهش، کمرم را خ ینیسنگ

فشارم تا لرزش  یم نیزم یرا رو می. پاهانمینش

را کنار  میدهایخر کینباشد. پالست انینما فشیخف

رندیگ یم یجا نیزم یرو م،یپا .  

چشمم را به  مش،یاز نگاه شفاف و مستق معذب

چسبانم یم میها یکتون .  



 یاست. نفسها ستادهیا اطیح انیم رانیو ح سرگردان

است.  ادشیاسترس ز ینشان دهنده  قش،یعم

کنم یرا در هم گره م میدستها .  

کند یگوشم را پر م شیصدا : 

خاطره ام از تو نیاول _ ... 

اورم. چشمانش را  یکند، نگاهم را باال م یم مکث

کند یبه نگاهم سنجاق م :  

بود دهیخمار اما ترس یجفت چشم زمرد هی _ . 

درخشد یم چشمانش : 

کرد، شوک  دایبا دستت تماس پ دستم ،یاتفاق یوقت _

بهم وصل  یبرق با ولتاژ قو هیزده شدم. انگار 

  .کردن

نیریفکر ش هیمن موندم و  شب . 

کردم، به خودم سخت گرفتم،  استغفار  هیتنب خودمو

کردم، از خدا طلب بخشش کردم. اما نشد، اون نگاه 

نرفت رونیو اون لطافت دستها از ذهنم ب . 



از  د؟یگو ی. او از چه ممحال است میبرا تصورش

 ایکه فاطمه مرا ترساند؟  یاز ان شب دار؟ید نیاول

ش؟یفردا   

خفقان اور در اتاقم با او؟ ییتنها همان   

پر  ژنیرا از اکس شیها هی. اما او رردیگ ینفسم م 

کند یم :  

دستم  شهی. عنان هوسم همستمین تیظرف یب _

خاص . اما تو دمید ادیاطرافم ز بایبوده... دختر ز

یبود ...  

 ت،یفرار یبودنت، سکوتت، نگاه ها مرموز

که مهر  یگذشته ا زد،یکه غم توش موج م ییچشمها

 ...و موم شده بود، منو به تو حساس کرد

کاش ادامه  د،ی. کاش نگورمیگ یدندان م ریرا ز لبم

  .ندهد، کاش از عالقه اش پرده برندارد

ش رود. با چشمانم دنبال یبه سمت حوض م شیپاها

ندینش یکنم. لب حوض م یم :  



 ه؟یهمه سکوتت چ نیا لیبدونم، دل خواستیدلم م _

که چشمهاش  یتموم فکرم شده بود کمک به دختر

هیابر شهیهم ...  

رود یم لیتحل شیصدا :  

تو شدم، که گرفتارت شدم. به خودم  ریاونقدر درگ _

 ادینسبت بهت ز رتمی. غیناموسم شد دمیاومدم د

کنه و از  یم نمیخشمگ ه،یاه بقنگ دنیشده. با د

رمیگ یحضورت ارامش م . 

شود یاز هم باز م میشود. لبها یپر م میچشمها :  

ینگو... نگو عل _ ... 

 یشنود. غرق خودش است و جان دادن مرا نم ینم

ندیب :  

... کنترل نگاهم سخت دیحس جد هیمن موندم و  _

 شهی. ضربان قلبم نامظم میتو مقابلم یوقت شهیم

یزن یحرف م یوقت . 



شود.  ی. ارتباط قطع مردیگ یاز نگاه مبهوتم م چشم

اندازد یم ریسر به ز .  

میا یبه خود م یمن کم  :  

یعل _ ... 

دیا یاش باال م فتهیش یچشمها :  

یجان عل _ ... 

گزم یم لب :  

نمیب یمن تو رو به عنوان برادر م _ .  

کند. درد دارد  یو او طوفان به پا م میگو یم

شیصدا :  

منو از  یگیتکرار نکن... هر بار م نویا نقدریا _

یکن یم دیناام یزندگ ..  

کند یم سیقطره اشک صورتم را خ کی :  

میما با هم فرق دار _ ...  



 یشود. با دست به خودم اشاره م یمشت م دستش

  :کنم

... نهیحجاب من هم تیخوب نگاه کن منو... نها _

... اما توستمیاهل نماز و روزه ن ... 

خش دارد شیشود. صدا یگردنش متورم م رگ :  

 ی... اما نمدونمیرو م نایا ی... همه دونمیم _

تونم یبدون تو نم گهیتونم... د ...  

ردیگ یدستانش م انیرا م سرش :  

قبول دارم یجور نیمن تو رو هم _ ...  

  .عقل و منطقم رو کنار گذاشتم. با دل جلو اومدم 

دیگو یتر م میمال :  

 نی... خودم با دیت پاکه... اگه بخوارها تو ذات _

ریکنم... تو فقط سخت نگ یاشنات م ... 

زند ینم گریدر حال سکوت است. د قلبم :  

یعل _ ... 



 شیها یقهوه ا انیاورد. م یقرمزش را باال م نگاه

  :اتش شعله ور است

برات  خوادی... دلم میزنیصدام م نطوریا یوقت _

 ...جون بدم

 یافتد. م یاز کار م میمغز یازند. سلوله یم خی بدنم

  :نالم

 ...منو فراموش کن _

زند یم ادیفر :  

تونم ینم _ ... 

کنند یرا تار م دمید میاشکها :  

رهیم ادتی...شهی... درست مینیمدت منو نب هی _ ..  

 یشود. با چندقدم خودش را به من م یم یعصب

رمیگ یسرم را باال م دنشید یرساند. برا :  



و از پا  ومدمینتونستم... چندماه نخواستم... اما  _

 هی. تموم تالشم با یافتادم...شب و روزم تو شد

  ...نگاهت، دود شد رفت رو هوا

زند یزانو م کنارم :  

... من تو رو به زنهیم ادیرها... وجودم تو رو فر _

  .خودم قول دادم

عاشقانه اش  یتا زمزمه ها رمیگ یرا م میگوشها در

 :را نشنوم

یدونیاز گذشته ام نم یزیتو چ _ ...  

راه  انیو م دیا یصورتم م کیتا نزد شیدستها

 میگوشها یاز سد دفاع شیشود. صدا یمتوقف م

کند یعبور م :  

که  یدختر نی... من استیگذشته ات برام مهم ن _

... گذشته تپهیدختر م نیا ی. قلبم براشناسمیجلومه م

  ..رو به همون گذشته بسپار



کور شده است. و  شی. چشمهافهمد یداند، نم ینم

من عاشق شده است.اما اگر بفهمد، بدون  هیچقدر شب

توانستم به او  یکند. کاش م یشک مرا ترک م

 می. کاش ترس رفتنش را در دل نداشتم. صدامیبگو

لرزد یم : 

کنم منو فراموش کن یخواهش م یعل _ ... 

کنم یرا کج م سرم :  

میفراتر نذار یبذار پامونو از خواهر و برادر _ ... 

بندد یرا با درد م شیچشمها :  

 ...رها بهم فرصت بده... بذار تا خودمو اثبات کنم _

 یم شیبازو یرود و رو یم شیپ اریاخت یب دستم

زنم یشود. لب م یقرار م ی. نگاهش بندینش :  

و بگذر ای...بیعل _ .. 

 شیاتصال است. صدا ی هنوز قفل نقطه چشمانش

لرزد یم :  



دو  روز فکر  یکیخوام...  یاالن ازت جواب نم _

 ...کن... بعد بهم جواب بده

افتد یم شیکشد. دستم از بازو یرا عقب م خودش :  

داشته باشم بهم  دی... بذار امهیاگه جوابت منف یحت _

یکن یفکر م ... 

 یرا بلند م میزنم. صدا یم سمانیر نیبه اخر چنگ

مکن :  

ستنین یخونوادت راض _ ... 

دارد یبه عقب بر م یبه من قدم رهیخ :  

شدن یراض _ ... 

شود یاز نهادم بلند م اه :  

  ...کارمو سخت نکن_

مثل من پر از درد  شیلرزد. صدا یم شیمردمکها

  :است

داشته باشم دینکن... بذار ام تمیاذ _ ... 



بسته شدن  یپوشانم. صدا یدست صورتم را م با

دهد یبر از رفتنش را مدر، خ . 

لحظه ام از ذهنم  کی یپرخواهشش حت یچشمها

خش دار و ملتمسش، در  یشود. صدا یپاک نم

خورد. از خودم نفرت دارم.  از  یم چیگوشم پ

و به حسش دامن زدم دمیکه نفهم یخود .  

در دهانم حس ام که طعم خون،  دهیلب گز انقدر

کنم، مثل او که عشقش را  یم هیصدا گر یشود. ب

 یصدا، برا یکند. مثل خودم که ب یم ادیصدا فر یب

دهم یحسام جان م . 

فشارد. قلبم ماتم زده است.  یرا م میگلو وجدانم،

دیگو یم دیبرادرم را رنجانده ام، اما او از ام .  

 یدارم. رو یرا از مقابل صورتم بر م میدستها

نشسته بود و از حوض   

درد دارند.  میزدن عالقه اش گفته بود؟ نفسها شکوفه

که  یخواندم و او... لعنت به من یمن او را برادر م

جهنم کرده ام یعل یرا برا ایدن . 



شنوم. شجاعت رو به  یرا م نیتوقف ماش یصدا

 ایترس  ایبا او را ندارم. نامش فرار است،  ییرو

نگاه کنم شیدر چشمهاتوانم  ی... نمیگرید زیهر چ . 

را چنگ  دمیخر یها سهیو ک چدیپ یدر قفل م دیکل

 یم میدوم. فاطمه صدا یزنم و به سمت اتاقم م یم

کنم یزند و خودم را در حمام پرت م .  

کنم. بدنم  ی. اب گرم را باز مستمیا یدوش م ریز

 یزده است. قطره ها خی ،یعل یهنوز از اعترافها

صورتم  یها یفیو کث دیا یصورتم فرود م یاب رو

ذهنم را  یتوانستم بگونه ا ی. کاش مدیشو یرا م

بسپارم یرا به فراموش یعل یپاک کنم. گفته ها .  

که  یسقف ریز دنیسخت شده است نفس کش چقدر

برادر؛  یکه مرد یسقف ریکشد. ز ینفس م یعل

 یراحتم نم یلحظه ا الشیوجودم را دارد. خ یتمنا

 یا داشتم. اگر ان گذشته ر اقتشیکاش ل یگذارد. ا

 یضعف نم یحسام نام ینبود، اگر قلبم برا اهیس



 نیبهتر یمتفاوت بود، عل یکم طمیرفت، اگر شرا

شد یم میزندگ مرد ... 

کنند. دستم به  یم ینیتنم سنگ یرو سم،یخ یلباسها

رود یم میمانتو یسمت دکمه ها .   

کنم. خودم ان را تجربه  یرا درک م ینگاه عل غم

 یکنم. با تموم وجودم او را م یو تجربه مکردم 

دیا یاز دستم بر نم یفهمم و کار ...  

 یرو می. قطرات اب مستقرمیگ یرا باال م سرم

برادرم ، فشرده  یشود. دلم برا یم دهیصورتم کوب

دهم یاو را ازار م نگونهیکه ا یاست. لعنت به من .  

 یشود. بدنم ب یمانم که اب سرد م یاب م ریز انقدر

شود یشود و اما ذهنم پاک نم یس و کرخت مح .  

. بندش میا یم رونیکنم، از حمام ب یرا تنم م حوله

است.  دهیچیدر بدنم پ یدیکنم. لرز شد یرا محکم م

را روشن  یکتر ریروم و ز یبه سمت اجاق گاز م

کنم یم .  



گردم.  یخورد. به عقب بر م یکوتاه به در م یا تقه

کند یفاطمه در را باز م :  

اونطرف...  میباشه... لباسات رو بپوش بر تیعاف _

  ...خاله سفره انداخته

او هم شرمنده ام یکنم. از رو یرا به او م پشتم :  

کنه. اگه  یدرد م یلیمن اشتها ندارم... سرمم خ _

دیامشب منو معاف کن شهیم . 

 کیشده است. نزد نیهم نگفته ام، سرم سنگ راهیب پر

هم  یرا به رو میمهاکنم و چش یشدنش را حس م

 یمهربان نبودند. دستش رو نقدریفشارم. کاش ا یم

گرفته است یرنگ نگران شی. صداندینش یم میبازو :  

صدا کنم...  ویعل یخوایم ست؟یحالت خوب ن _

درمانگاه متیببر . 

خوب  نقدریبزنم، ا ادیخواهد بر سرش فر یم دلم

ند کنم. با لبخ یم یرا زندان میادهای. اما فردینباش



چشمانش  یگردم. قهوه ا یبه سمتش بر م یکمرنگ

ستیعل هیچقدر شب :  

خورم و  یمسکن م هی... ستین یازینه ن _

خوابمیم ... 

 یچا یاست. قاشق ستادهیهمچنان نگران کنارم ا 

هولش  رونی. نرم به سمت بزمیر یم یداخل قور

دهم یم :  

سفره انداخته؟ برو شامت رو  یب یب یگیمگه نم _

کن یمنم خال یجابخور...  ... 

زنم یم شیرود. صدا یرغبت به سمت در م یب  :  

  ...فاطمه _

ستدیا یم :  

... وقت قرصاشهادیبعد شام بفرست ب ویمان _ ... 

رود یدهد و م یتکان م یسر . 

***  



را با  یخورده ام. چشمان مان ییرا در تنها یچا

حسام را با  امکیداده ام. جواب پ یخواب اشت

ه ام. اما حالم اصال خوب نشده است. نوشت یخونسرد

وزن  یعل یاست. حرفها نیهمچنان سرم سنگ

فرو رفته است یداشت. اتاق در خاموش یادیز . 

 ییکنم. او یرا تماشا م یام و عل ستادهیپرده ا پشت

 یکنار حوض م یزند. گاه یقدم م اطیرا که در ح

رود. نگاهش  یفرو م شیموها انیم شی. دستهاندینش

 یچهره  نفکیعضو ال شیست و اخمهابه ماه ا

که با هر نفسش،  یامشبش... سردرگم است. مثل من

 ی. با بودش یدلم فشرده م ش،یکشم. با قدمها یاه م

شوم اما یقرار م یب ش،یقرار ... 

ماند. ساعت ها پشت پرده  یم اطیها در ح ساعت

رود و من همچنان همانجا مانده  ی. او مستمیا یم

 ...ام



گذرد.   از ان  یم نیروز از ان اعتراف سنگ دو

عاشقانه و  یو اما کشنده. از ان نجواها بایز یحرفها

من یجیمرگ تدر .  

از عشقش گفت و من برادرم را از دست دادم یعل .  

. زانمیگر یبا عل ییارویروز است که از رو دو

را  میکنم. عصرها یم یرا در شرکت سپر میروزها

در  ش،یکنم و عصرها یدر اتاقم خودم را محبوس م

 اطیرا در ح شیماند. شب ها یبه اتاقم م رهیخ اطیح

شود یدلم هم قدم با او م میزند و شبها یقدم م . 

نه  ران؛یمن و یبود! نه برا یکاش راه نجات یا 

او؛  ی. برامیزندگ یسوخته  یکه مهره  یمن یبرا

 یکاش م یها را دارد. ا نیبهتر اقتیاو که ل یبرا

توانستم کمکش کنم و ان عشق مسموم را از دلش 

دمیکش یم رونیب . 

 یفشارم و دست از صفحه  یرا م نتریا ی دکمه

 یخال زیبه سمت م م،یکنم. چشمها یجدا م بوردیک

شود.  یم دینا ام دنشیکشد. نگاهم از د یحسام، پر م



 امدهی. امروز نکند یکز م یقلبم، سرخورده گوشه ا

در چشمانم است. دلم  یخار ش،یخال یاست. جا

 یسامح یحسام سرد و عبوس، تنگ است. برا یبرا

زند،  ینم ی. حرفستیناراض ،یکه از حضور عل

اما چهره اش گرفته و درهم است.  د،یگو ینم هیکنا

 نیمشترک ب یحسام را  جلسه ا امدنین لیدل ل،یسه

قلبم اعتراض خود را عنوان کرد. او گفت و  ران،یمد

اعالم کرد دنشیبا نتپ .  

 لیکنم.  وسا یرا خاموش م وتریحوصله کامپ یب

 یبه ساعت م ی. نگاهمینما یرا مرتب م زیم یرو

سه مانده است یرو شیعقربه ها یاندازم. هر دو .  

 یخال یشوم. جا یاز اتاق خارج م فم،یبرداشتن ک با

 دهیکش یکند. ذهنم به سمت عل یم یحسام دهن کج

عشق  کیمن از  یشود. او هم به اندازه  یم

کشد؟ یزجر م کطرفه،ی   

شتریب یعل یسوزد. برا یم مانیهر دو یبرا دلم ...  



 یباال م یبندم. سر منش یاتاقش را پشت سرم م در

راستش باال  یپاشم. ابرو یم شیبه رو ی. تبسمدیا

شود یلبخندم اگاه م یپرد. او هم از تلخ یم : 

دیخسته نباش _ ...  

شود یاز هم باز م میلبها :  

د؟ی... چرا هنوز نرفتزمیممنون عز _   

بندد یمقابلش را م دیسررس :  

... تاکشهیکارام طول م کمی _ ... 

 دنیکند. با د یحرفش را قطع م م،یگوش یملود

 کیبه هم نزد میابروها یبا دلنگران ،یب یب یشماره 

شود یم :  

  ...سالم _

تاس میارام و مال شیصدا :  

؟ییمادر... کجا سالم   

دهم یتکان م یخانم اسد یبرا یسر :  



خونه امیشرکتم... تازه کارم تموم شده. دارم م _ ... 

 یم دهیکند. سکوتش که به درازا کش یم سکوت

زنند یم خونیبه دلم شب دیشود، شک و ترد :  

افتاده؟ یاتفاق یب یب _  

شود یدلم پاره م بند :  

یمان _ ... 

دیا یحرفم م انیم :  

رهینه مادر... خ _ ... 

" ریو مفهوم "خ ی. معندیا یم رونیبا شتاب ب نفسم

راه  ،یخانم اسد نینگاه سنگ ریکنم. ز یرا درک نم

رمیگ یم شیخروج را پ :  

ر؟یخ _   

کند. پس او هم چندان  یدر دادن پاسخ تعلل م یب یب

اسانسور را  یندارد. دکمه  یبه جمله اش، اعتقاد

فشارم یم :  



 ،یعل یتش... چطور بگم... خونواده راس _

  ...اومدن

که  ییهمان پدر و مادرش؟ همانها ؟یعل ی خانواده

که مرا  یشده اند؟ همان مادر یگفت راض یم یعل

 نگیپارک یخواند؟ اسانسور در طبقه  یساحره م

چرخانم  یرا در حدقه م میتوقف کرده است. چشمها

 یریکنم جبهه گ یم یمانم. سع یو باز منتظر م

  :نکنم

 ...چشمتون روشن _

کند یرا صاف م شیصدا :  

تو یخواستگار انیب خوانیامشب م _ ... 

. زدیر یکشد. دلم فرو م یسوت ممتد م میگوشها

 یم واریدهم و دستم را به د یتعادلم را از دست م

ردیگ یاوج م میتا سقوط نکنم. اما صدا رمیگ :  

؟یخواستگار _  



 یر اسانسور باز مگردد. د یبر م میرو یمنش نگاه

کنم. دستم  یشود. خودم را درون اتاقک پرت م

فشارم یرا محکمتر م یعرق کرده است. گوش :  

... چرا دیمن خبر دار طی... شما که از شرایب یب _

د؟یمنصرفشون نکرد  

 دایمن مشکل پ یها هیر ایاتاقک کم است  یهوا

نالم یکرده اند؟ م :  

یب یب _ ... 

کند یهم مانند من نجوا م او :  

... دیمن هست یمادر هر دوتون جگرگوشه  _

کنم؟ دیتونم پسرمو ناام یچطور م   

دهم یم هیتک واریرا به د کمرم :  

تونم باهاشون روبه رو  ی... من چطور میب یب _

  بشم؟

در ارام کردنم دارد یسع یب یب :  



به  دی. حرفاشونو گوش کن... شاانیمادر بذار ب _

 ...دلت نشست

بندم یم را میچشمها :  

تونم به  یمگه با اون گذشته م شه؟یمگه م یب یب _

 یبگم؟ چطور شناسنامه  یچ یفکر کنم؟ به عل یعل

کنم؟ یرو معرف ینشونش بدم؟ چطور مان دمویسف   

زنم یرا پس م اشکم :  

 یبرا یکنم؟ چه بهونه ا کاریشما بگو چ یب یب _

نگاه کنم و از  یتونم تو چشم عل یم ارم؟یفرارم ب

بگم؟ اوشیس  

دهد، او هم مثل من در فشار  ینشان م سکوتش

شوم.  یاست. از ان اتاقک تنگ و خفه خارج م

را  یب یب یفشارم تا صدا یرا به گوشم م لمیموبا

بشنوم میسوت گوشها انیم :  

... بعد محترمانه ردشون کنانیمادر... بذار ب _ ... 



 یگزم. او هم مثل من درمانده است. او هم م یم لب

سرنوشت مشترک نخواهم ساخت ید با علدان . 

 یچرخد. حسام پوزخند صدادار یدور سرم م ایدن

زند یم :  

 اتیهیاز بد یوقت یخواستگار دیچطور اومد _

د؟یخبر ندار شیزندگ   

 میخواهد ابرو یشود. حسام م یمرطوب م میچشمها

 یملتمسم را به حسام م را به حراج بگذارد؟ نگاه

دهد یبه رو به رو ادامه م رهیو خ ندیب یدوزم. م :  

روشنتون کنم. پدر رها  دینه حاج خانوم... بذار _

هییمواد غذا یمالک کارخونه ها ...  

 یرا در هاله ا یعل یخانواده  یگشاد شده  یچشمها

. انقدر ستیاولش کار ی. ضربه نمیب یم یکیاز تار

ندینش یهم بهت و تعجب م یعل یکه در چشمها . 

زند یدومش را حساب شده تر م یضربه  حسام :  

؟یبودنش چ نجایا لیدل _   



خواهم سقوط کنم که دست  یاورد. م یکم م میپاها

 یو از افتادن نجاتم م ندینش یکمرم م یحسام رو

نگران است شیدهد. صدا :  

 حالت خوبه؟؟؟ _

دور  شیو اما صدا نمیب یرا م شیخوردن لبها تکان

افتد یهم م یرو میشود. چشمها یم ... 

انقدر مصمم در چشمانم نشسته است که  نگاهش

  :نتوانم پاسخ ندهم

ندارم یعالقه ا چیه ینه... به عل _ ... 

 یدهد، صورتم را م یم رونیکه اسوده ب ینفس

 .سوزاند

زند یم ادیفر :  

 ؟یکنیخونه دل نم نیچرا از ا پس چه مرگته؟ _

برات مهمه؟ نقدریخونواده ا نیچرا ا  

کنم یرا در شکمم جمع م میپاها :  



بود. تنها  یب یکه پناهم داد ب یچون تنها کس _

و فاطمه  یکردن عل تمیمدت حما نیکه تو ا یافردا

 ...بودن

شود یم دهیکوب واریبه د مشتش :  

المذهب؟ یپس من چ _  

چنگ زده ام.  یسمانیبه هر ر دنیرس رترید یبرا

از اندازه وقت صرف انتخاب  شیب ،یفروش وهیدر م

شده  یرا پر و خال کمیها کرده ام. بارها پالست وهیم

خوش رنگ و ابدار نتوانسته ذهنم  یالسهایاست. گ

دور کند یرا از ان خبر ناگهان . 

 یب میبه مهمانها خواهمینم میوک زدگوجود تمام ش با

شود. زردالو و هلو را با وسواس انتخاب  یاحترام

 یقرمز را برداشته ام. م یبهایس نیباتریکرده ام. ز

ناخواسته  یمهمانها یخواهم سنگ تمام بگذارم برا

  .ام

کنم یرا درک نم یعل یعجله  لیدل .   



 یعل یخانواده  گنجدیمانده ام. در تصورم نم مبهوت

 یرا کند م میامده باشند. قدمها یخواستگار یبرا

رفتار شتاب زده را هضم  نیکنم. هنوز نتوانسته ام ا

 دهیتا خانه مانده است و من با شن یکنم. چند کوچه 

ام امدهیکنار ن میها .  

با خانه  دنیشود. از رس یباز هم اهسته تر م میقدمها

منبع  میلحظه خانه برا نیواهمه دارم. امروز و در ا

سمند  نیاورم. ماش ی.   سرم را باال مستیارامش ن

دهد. به پشت سرم  یمهمان م کیمقابل در، خبر از 

توانستم برگردم و تا انجا که  یکنم. کاش م ینگاه م

حسام را  یشوم. دلم هوا ردو نجایتوانم از ا یم

. در قشیکرده. با ان عطر مست کننده اش و نگاه عم

فراموش کنم تمام غرق شوم و  شیها یاهیس

ست؟یمحال یام. ارزو دهیشن یرا که از عل ییحرفها   

وصلت  نیبه ا یخورد. کاش، عل یو تاب م چیپ دلم

. ستندیا یمقابل خانه از حرکت م مینبود. پاها دواریام

ندارم. نفسم گره  یبه باز شدن ان در اهن یلیتما



و  یچه کرده ام؟ عل یخورده است. من با عل

چه کرده؟ با من شنهادشیپ   

امن است و  می. امروز خانه برارمیگ یاز در نم چشم

دهد و ارامش  یاما ناامن... امروز خانه ارامش م

شده بود، حاال  میکه برادر و حام ی. ان کسردیگ یم

شده است.  یمنبع ترس و نگران میناخواسته برا

رسد یبه گوش م اطیاز ح ینامفهوم یصداها .  

و محکم  یقو دیگفته با یب یشود. ب یدستم مشت م 

عشق از  نیرا قانع کنم که ا یبتوانم عل دیباشم. با

است رانیو هیپا . 

 یم میلبها یرو یکنم. لبخند یرا مرتب م شالم

را در قفل  دیاما پررنگ. کل ینشانم،هرچند مصنوع

چرخانم یم .  

شود یدستم متوقف م ییبا صدا اما :  

 ...رها _

کشم و به  یم یقیشود. نفس عم یپاک م لبخندم،

صورتم به  یگردم. نگاهش رو یسمتش بر م



 ییافکنم. با صدا یم ری. سر به زدیا یچرخش در م

میگو یگرفته م :  

نبود نی... قرارمون ایعل _ .  

گره خورده اند شیاورم. ابروها یرا باال م سرم :  

یکرد دهیچیرو پ طیشرا _ ... 

را به  انمانیم یگذارد. فاصله  یجلو م یقدم یعل

زند یرساند. لب م یقدم م کی :  

دادم تیمن فقط به درخواستم رسم _ . 

و پر از حرص است یعصب لحنم :  

با هم به توافق  یچرا صبر نکرد ؟؟؟ینطوریا _

 حیتوض لمویخودم برات دل یچرا اجازه نداد م؟یبرس

  بدم؟

برد و  یفرو م شیموها یدستش را البال کالفه

ند. چشمانش انداز ینقش م شیموها انیانگشتانش م

کند یرا از نگاهم جدا نم :  



 ممیتصم یتو یرها گفتم که گذشته ات سرسوزن _

 یکنه... امشب با تمام قوا مقابلت م یوارد نم یخلل

نکهیمگر ا کنهیقانعم نم یبهونه ا چی. هستمیا ... 

 یپر معنا... اشاره ا یکند. سکوت یم سکوت

 یته . از گذشمیلهایدل نیتر یاز قو یکیبه  مینامستق

مینکبت بارم بگذر . 

توانم به  یکه به حسام دل بسته ام، چگونه م یمن

 رم؟یارام بگ گرید یکنم و در کنار مرد انتیعشقم خ

 گر،ید یمرد ادیکنم و به  انتیخ یچگونه به عل

کنم؟ یکنارش زندگ   

و  یمحکم، جد یاندک شیشکند. صدا یرا م سکوتش

 :خش دار است

_ همه جوره من فقط خواستم نشونت بدم، 

خوامتیم ... 

اندازد یرعشه بر تنم م ییصدا :  

یبه ناموس مردم چشم دار یکن یم جایتو ب _ ... 



اورد یهجوم م میبه گونه ها خون .  

شوم. گوشم پر  یم دهیاغوشش کش انیناگهان م به

شود.  یگوشم نواخته م ریز ییشود از صدا یم

انتها. نفس از  یاست ان تپش ب ییبایز ینسمفو

کمرم  ی. دستش نوازش وار رورمیگ یعطرش م

رمیبهشت اغوشش اس انیچرخد. من م یم .  

 یکه از دهانم خارج شده، شرمزده ام... نم یکالم از

شد و به گوش حسام  ادیقلبم فر یدانم از کدام گوشه 

کوبد. دستش به دور کمرم  ی. قلبش محکم مدیرس

به  شیفشارد. لبها یو من را محکم به خود م دهیچیپ

دهیچسب میموها :  

صدات بشم... عروسک من،  یمن فدا یاله _

 ...عاشق شده

. ندینش یکمرش م یشوند و رو یم ایح یب میدستها

فشارد یکند و محکمتر مرا م یاو حس م :  

دلم زیعز _ ... 



 یدرد را به جان م نیو ا ندیا یبه درد م میاستخوانها

رمیاز او فاصله بگ یلحظه ا ستمیحاضر ن خرم.  . 

 یحس م ی. دستم بندینش یبدنم م یسرد رو یعرق

 یافتد. لحنش را م یها از دستم م کیشود و پالست

سخن گفتنش را از برم و  اقیشناسم. سبک و س

شت . وحستیاز حد عصبان شیلحظه ب نیدر ا دانمیم

کور  شیگذرانم. گره ابروها یرا از نظر م یزده عل

کرده و با خشم به حسام  زیشده است. چشمانش را ر

شک شناخته است یکند. او را ب یرا برانداز م  :  

تا حاال رها ناموس تو شده؟ یک _   

 یکی ی. دست گذاشته است رومیگو یم یخفه ا نیه

را هدف گرفته  رتشی... غیعل یاز خط قرمزها

نشان دهم،  یاز انکه بتوانم عکس العمل شیت. پاس

است ستادهیحسام مرا عقب زده و تمام قد مقابلش ا .  

زند. هر دو بلند قامتند و حسام  یمثل گنجشک م قلبم

 دهیدارند و حسام ورز دهیورز یکلی. هر دو هشتریب

  ...تر



 یبدنش را م یباال یفاصله هم گرما نیاز ا یحت

شده،  دیکل یدندان ها نیب توانم حس کنم. حسام از

غردیم :  

 شیاوال رها خانوم... محض اطالعت از بچگ _

 .ناموسم بوده، هست و خواهد بود

 ینیریدهد طعم ش یاجازه نم یصدادار عل پوزخند

  :حرفش را حس کنم

؟یداشت فیناموس دوست تا حاال کجا تشر یاقا _  

شود یو پاسخش م دیگو یتمسخر م با  

اورد. دلم  یورتش فرود مص یکه حسام رو یمشت

است که  ادی. ضرب دستش انقدر ززدیر یفرو م

 رمیگ یحسام را م یرا کبود کند. بازو یصورت عل

جدا کنم یکنم او را از عل یو تالش م :  

 ...حسام _



صورت  یماند و مشتش روانه  ینم کاریب یعل

خورد و من دردش  یشود. حسام ضربه م یحسام م

کنم یرا احساس م . 

و او  ردیگ یرا م یعل ی قهیتوجه به من،  یو با اما

. چدیپ یدر گوشم م یبلند یکوبد. صدا یرا به در م

شود.  یله م شانیپاها ریخوش رنگ ز یها وهیم

کند یاز درد صورتم جمع م یعل :  

 یفکر نم ؟یصاحبش بش یخوایبا زور بازو م _

تموم شده؟ یدوران قلدرباز یکن   

شود. مشتش باال  یحسام برافروخته تر م ی چهره

میگو یچسبم، با التماس م یرا م شی. بازودیا یم :  

 ...حسام تو رو خدا نزنش _

شود. اما نگاه  یراه متوقف م ی انهیحسام م دست

هر  ی نهیس یماند. قفسه  یدست من م یبه رو یعل

را  شیشود. حسام صدا یم نیدو با سرعت باال و پائ

کند یبلند م :  



تا  یکن یهاتو جمع م لهیوس یریاالن م نیرها هم _

میبر نجایاز ا ... 

زنم یلب م ناباور :  

 ...اما حسام _

کند ینگاهم کند، بلندتر تکرار م نکهیا بدون :  

عیسر _ ... 

ندارم.  ییاند. قدرت جابه جا دهیچسب نیبه زم میپاها

کرده ام،  یچیکه از دستورش سرپ ینگاه حسام به من

گردد یبرم .  

زنم یم غیزند. ج یم دست حسام را پس یعل :  

گهیبسه د _ ... 

چکد یاز چشمانش م خون :  

گفتم یچ یدیمگه نشن _ ... 



کند، در  یکه با خشم به سمتم پرتاب م یکلمات انیم

 یچهارچوب م انیم یب یشود و ب یبا شتاب باز م

ستدیا :  

داخل... با  دیی... بفرمادهیاقا حسام، از شما بع _

دیصحبت، اختالفتون رو حل کن .  

 ی قهیاورد.  یم نییمکث، دستش را پا یبا کم حسام

کند یرا مرتب م یعل :  

اقا پسر شما هنوز از راه  نیحاج خانوم... ا _

ما رو صاحب شه یدخترعمو خوادیم دهینرس ...  

 انی. دستم را مردیگ یدور فاصله م یاز عل یقدم

زده خیشود. او گرم است و من  یم ریدستش اس .  

 تیمرا به داخل هدا ،یعل یانطوف یچشمها مقابل

 میکند. نگاهش پر از حرف است. با درد چشمها یم

حسام  انیدو حس گرفتار شده ام. م انیبندم. م یرا م

معشوق است و  یکیسرگردان مانده ام.  ،یو عل

عاشق یگرید ...  



برادر دلخواه یمرد دلخواهم است و عل حسام، ... 

تا وسط  نه،یو بعضا پرک نیسنگ یوجود نگاه ها با

و اما مبهوت فاطمه  دهی. از نگاه ترسمییا یم اطیح

گذرم و به  یشود، م یمن و حسام جابه جا م نیکه ب

 یم انسالیخوش چهره اما م یزن ی نهینگاه پرک

صورتش را قاب گرفته و صورت  یرسم. روسر

 ینم او ریدرگ ادیزند. نگاهم ز یم یبه سرخ دشیسف

 یم واریبه د دهیچسب ان،یپسرکم را گر یماند وقت

خواهم به سمتش قدم  یشود. م ی. دلم خون مابمی

 یم ادیدستم ز یبردارم اما  فشار دست حسام به رو

کند و مقابل انها چشم در  یشود. سرش را خم م

کند یگوشم زمزمه م :  

زود خبر  یفقط خدا رو شکر کن که خانوم اسد _

 ...داد... وگرنه

 نیا نیزند. ب یشود و قلبم ناکوک م یحبس م نفسم

کند.  یدلم عبور م انیاز م یمیناگهان نس اهویهمه ه



بچسبد و گرد و  قهیدارم؟ انقدر که  تیاهم شیبرا

اندازد؟یخاک راه ب   

 ندینش یشود و لب حوض م یاز کنارمان رد م یعل

در را پشت  یب یتا زخم کنار لبش را پاک کند. ب

بندد یسرمان م :  

 ماجرا از چه قراره؟ _

ردیگ یلبش را م یرو خون یعل :  

شدند یاقا مدع _ ... 

دهد یمحکم جواب م حسام : 

 شهیکه ادعات م ییسؤال ازت دارم تو هیمن   _

گذشته اش مخصوصا ؟یدون یچقدر از رها م ... 

 یگردد. عرق رو یبا شتاب به سمتش بر م صورتم

. خون در ستدیا ی. قلبم از حرکت مندینش یم میشانیپ

حسام  د؟یگو یسام چه مبندد. ح یم خی میرگها

ساکت و متفکر را  یکرده و عل زیرا ر شیچشمها

نظر گرفته است ریز .  



 یبه گوش م وانیا یفاطمه از رو فیظر یصدا

  :رسد

... هر چند رها همه جوره میتا بدون دیشما بگ _

زهیعز ... 

ردیگ یرا نشان م یعل حسام :  

؟یاز پدر و مادرش خبر دار _   

شود. اما مادرش به  یده مهم فشر یرو یعل یلبها

دیگو یاز پسرش م تیحما :  

 مگه فوت نشدن؟ _

شود یاطرافم واضح م یصداها :  

شه؟یعمو مامانم خوب م _  

برزخ هم پا  یایتا اگر به دن ستیکاف میمان یصدا

ر اشنا د یلرزد. فرد یم میگذاشته ام، برگردم. پلکها

دیگو یپاسخش م : 



... االنم چون خسته است هیقو یلیمامانت خ _

دهیخواب ... 

از  میو ناراحت تمیعصبان م،یوجود تمام دلخور با

دلم  شیمخمل یصدا دنیباز هم با شن ش،یحرفها

و  یشود عاشق باش یرود. مگر م یضعف م

و اما  رمیتو را مجنون نکند؟ از او دلگ شیصدا

ستمین . 

 یکند.  نفسم م یرا لمس مصورتم  یکوچک دست

کوچکش یانگشتها یرود برا . 

مقابلم، اشک  ریتصو دنیشود. با د یباز م میچشمها

حسام نشسته  یپا یرو ی. مانندینش یدر چشمانم م

و او را تنگ  دهیچیپ یاست. دست حسام به دور مان

  .در اغوش گرفته است

از غم است، غم نداشتن مرد  یدانم اشکم نشان ینم

محبت و لطف حسام به پسرم،  یاز برا ای مقابلم.

زمیر یاشک شوق م ... 



خندد. حسام  یم نیریبازم، ش یچشمها دنیبا د یمان

لبخند در ان  نیکند. هم یاکتفا م یاما تنها به لبخند

اما من در مقابل ان  ست؟ین متیحال و احوال غن

و لبخندش  ندیب یکنم. م یاخم م ییلبخند استثنا

ابدی یگسترش م .  

و به  رمیگ یم یاز حسام منفور دوست داشتن شمچ

را نشانش  میتوانم حداقل دلخور یدهم. م یپسرم م

برد و با  یم شیکند. اما عقل پ یدهم؟ قلبم مخالفت م

 یتمام حواسم را معطوف پسردردانه ام م ،ییخودستا

 یکنم. بدون معطل یباز م شیکند. اغوشم را برا

چسباند یخودش را به من م . 

. دستم مثل ابدی یعطر تنش، روحم جال م دنییبو با

 یرا رو می. لبهاردیگ یاو را در بر م چکیپ

 یچسبانم. نگاهم را به چشمان حسام م یم شیموها

بدانم، هدفش از  دیبا او حرف بزنم. با دیچسبانم. با

 کیچرا انگونه گفت و تا کجا گفت؟  ست؟یبودنش چ

خواهم یم یو طوالن یجد یمکالمه  :  



کن... من و  یباز اطیبرو تو ح زمی... عزیمان _

میعمو حرف بزرگونه دار ... 

در نگاه  طنتیش یپرد. کم یحسام باال م یابرو

شود.  یجدا م لیم یب ی. مانندینش یم اهشیس

 حشیصح تیزند. از ترب یکند، غر نم یمخالفت نم

است یب یب یاگاهم، دست پرورده  .  

 ینیسنگ میوکنم. نگاه حسام به ر یرفتنش، صبر م تا

معذب شده ام، از نگاه  دنمیخواب نگونهیکند. از ا یم

 ...او معذب تر

و  فیشوم. اما انقدر ضع زیخ میکنم ن یم یسع

جا به جا شوم. تالشم را  یناتوان هستم که به سخت

شود.  یم دهیچیپ میو دستش دور شانه ها ندیب یم

 یو مرا باال م ندینش یکمرم م یرو گرش،یدست د

 .کشد

کوبد. ذهنم  یشود. قلبم محکم م یخرابتر م محال

شود. نفسم  یاتش م یشود. بدنم کوره  یم شانیپر

گردد یعطر او م .    



ام را  هیاورم. تک یتمرکزم را به دست م یسخت به

 یقیزنم. دم عم یدهم و او را کنار م یم واریبه د

کشد یو عقب م ردیگ یم . 

 یراخوانزنم. عقل و منطقم را ف یرا پس م احساساتم

خش  یکنم و با صدا یکنم. جمالتم را اماده م یم

میگو یم یدار :  

؟یچرا اومد _   

 یصورتش را در بر م یو تعجب فقط لحظه ا بهت

گردد.  یخشم غالب م ه،یاز ثان ی. در کسرردیگ

سوزاند یپوزخندش تا عمق وجودم را م :  

 یرفته چه پنهون کار ادتی ؟یگرفت شیدست پ _

؟یداشت   

شود یم زیر شیچشمها :  

عاشقانه  یو نطق ها یمراسم خواستگار دیببخش _

  .تون رو خراب کردم

شک از زهر هم کشنده تر یزهر است، و ب کالمش . 



شوم یاو تلخ م یاندازه  به : 

یحق دخالت نداشت _ ... 

 یصورتم خم م یشود. رو یاش برافروخته م چهره

 :شود

به  یو گند بزن یبر ؟یبر یکه با اون عوض _

مون؟یدگزن  

فهمم. باز هم احساس  یاخرش را نم یکلمه  یمعنا

او را به من وصل کرده است تشیمسئول .  

برم یم کیکنم. صورتم را نزد یبه مثل م مقابله :  

جداست... چرا اون حرفا  یخواستگار یماجرا _

و خونواده اش  یعل شیچرا ابرومو پ ؟یرو زد

؟یبرد   

صورتم  یوشود. نفس داغش ر یباز م شینیب ی پره

ندینش یم :  

 یو خانواده اش و تصورشون در رابطه  یعل _

شهیمربوط م یتو، به خواستگار ...  



شوم.  یکالفه م یکینزد نیشود. از ا یمشت م دستم

کشم یعقب م یکم :  

کل گذشتمو کف  دیربط... نبا یب ایبا ربط  _

یذاشتیدستشون م ... 

 و خشمم فوران دهدینم یکند. پاسخ ینگاهم م فقط

زنم یرا با حرص عقب م میکند.  موها یم :  

کنم؟ یخونه زندگ نیاز فردا چطور تو ا _   

دیگو یم حی. با تفرندینش یدر چشمانش م یبرق :  

؟؟؟یبمون نجایا دیچرا با _  

کنم. تعادل ندارد ینگاهش م جیگ :  

 یی... جانجاستیمن ا یتو؟ خونه زندگ یگیم یچ _

نجا؟یرو دارم برم به جز ا   

 نیب یشود. گره ا یشمانش خاموش مچ برق

افتد یابروانش م :  

؟یدیبهش چسب یداره که دو دست یچ نجایا _   



شود یبلندتر م شیصدا تن :  

؟؟؟یبمون یخوایم یبه خاطر او عوض _  

دهد ی. فشارش مندینش یشانه ام م یرو دستش :  

وجب  هی نیاره؟ به خاطر اونه که دل کندن از ا _

  جا برات سخت شده؟

 ی. اما صداردیاست که دردم بگ یدر حد رشفشا

 یرا م نشینگاه خشمگ یکنم وقت یناله ام را خفه م

و گوشه  دیسا ی. رگ گردنش متورم شده، فک منمیب

حد  نیخورده. تا کنون او را در ا نیچشمش چ

شود یم شتریام. فشار دستش ب دهیترسناک ند :  

؟یتو اون پسره رو دوست دار _   

زند یکالمش موج م انیدر کنار خشم م درد . 

عمرم شده  است. او مرد  شهیعشق است. او ش او

افکار را در ذهنم نگه  نیگشته است. تمام ا میارزوها

دوزم تا  یرا به هم م میاو، لبها رهیدارم. خ یم

  .اسرار مرا فاش نکنند



کند، تکانم  یان مو خشمش فور ندیب یرا م سکوتم

دهد یم :  

تم؟یزندگ یمن کجا یرها... تا حاال فکر کرد _  

زند. او از کجا بداند او  یم شین میدر چشمها اشک

داند شده است معشوق  یاست. او که نم یهمان زندگ

من یممنوعه  . 

شوم  رهیخ شیانقدر توان داشتم، که در چشمها کاش

. اما میکه وجودم را فراگرفته، بگو یو از ان حس

 .زبانم کوتاه است. دست دلم کوتاه تر

کند یم میرها م،یاز نگاه باران کالفه :  

؟ینیمنو بب یخوایچرا نم _   

شود  ی. مگر منمیب یرا نم یگریبه جز او کس د من

معطوف  یگریاو مقابلم باشد و نگاهم به سمت کس د

  شود؟

رود و ان ها را محکم  یفرو م شیداخل موها دستش

کشد یم :  



؟یچقدر برام ارزش دار یبفهم یخواینم _   

شود. لحنم انقدر پردرد است که  یگشوده م میلبها قفل

  :دهانم تلخ شود

یکن یم تیتو فقط نسبت به من احساس مسئول _ .  

شود.  یم شتریب م،یگلو انیو فشار بغض م میگو یم

زنم تا راه نفسم باز شود یم میچنگ به گلو . 

که  نمیب یاو را م دن،ینفس کش یبرا میتالشها نیب

 یکند. راه نفسم باز م یخسته و درمانده نگاهم م

را پر از  میها هیبلند و پرصدا، ر یشود و با دم

سوزد و  یکه م یکنم. شده ام مانند شمع یم ژنیاکس

. اب شدیاند یم شیبدون اعتراض به تمام شدن زندگ

دکن یسر دل، افشا نم یشود ول یم .  

لحن  شیدهد. صدا یرا با تاسف تکان م سرش

دارد یدلخور :  

ت؟یمسئول _   



دهد.صورت  یرا دوطرف صورتم قرار م دستانش

شود یزده ام گرم م خی : 

بوده؟ تیمسئول یکدوم کارام نشونه  _   

به  شیزنم. غرق نگاهش مانده ام که  لبها یم پلک

مانم و  ی. من مستدیا یم میبرا ایچسبد. دن یم میشانیپ

. مغزم در میشانیپ یرو میمالنرم و  یلذت ان بوسه 

 نیقلبم با بلندتر یبرد ول یسکوت کامل به سر م

 یم ییجادو یکند. با لحن یصدا ابراز وجود م

  :پرسد

ته؟یمسئول ینشونه  ؟یچ نیا _   

و اسمان معلق مانده ام، از من  نیزم انیکه م یمن از

سجده گاه قلبم شده است، انتظار  میشانیکه پ ییرها

. دیا یم کینزد گریصورتش بار دپاسخ ندارد. 

 یرو یبار مهر داغ نیشود و ا یبسته م میچشمها

گذارد یپلک چشم راستم م .  

بدنم پاک و مقدس  یاعضا گریچشم در برابر د ان

شوند. مغزم  یشود. عضالت بدنم منقبض م یم



کند. اما مگر حسام  یشروع به پردازش اطالعات م

ردد. گ یصورتم پخش م یگذارد؟ نفسش رو یم

زند یم ییبایکنم. لبخند ز یلرزانم را بازم یپلکها :  

چطور؟ یکی نیا _   

 یم نییباال و پا جانیام از شدت ه نهیس ی قفسه

 میسوزاند. لبها یبوسه اش، پلکم را م یشود. گرما

 یمتفاوت است. معذب نم شیلرزد. ذات بوسه ها یم

. پاک است. از جنس ستیو پرهوس ن فیکند. کث

وست داشتند یبایحس ز . 

ام  نهیخورد. نفس در س یسر م میلبها یرو نگاهش

. ردیگ یشود. دستش پشت گردنم قرار م یحبس م

فرو نرود شیموها انیکنم تا م یدستم را مشت م .  

 شیلبها یکند. نگاهم رو یتوقف م میلبها کینزد 

در  یخاص ینیریش ش،یشود.  با تکان لبها یقفل م

ردیگ یفرا م وجودم را ادیز جانیه کیکنار  :  

 یا جهیبوسه رو کامل کنم، به چه نت نیاگر ا _

؟یرسیم   



 کپارچهیچشم. بدنم  یچشم و نم یان ها را م طعم

و من نفس  ردیگ یفاصله م شیاتش شده است. لبها

را پشت گوشم  میکنم. موها یحبس کرده ام را ازاد م

کنم هوا چقدر گرم است.  یفرستد. و من حس م یم

چسبد یبه گوشم م شیبهاشود و ل یخم م :  

 ...دوستت دارم _

لرزد.  ی. بدنم مردیگ یدر وجودم شکل م ییاهویه

زند یگوشم را لب م یالله  :  

دختر کله شق و  هیعاشقتم... تو گذشته عاشق  _

بیزن عاقل و نج هیمغرور... اما االن مجنون  ... 

 یقرار م یبلعد. قلبم ب یرا م شیحرفها میگوشها

رود.  یم شیکشد. دلم همراه با او پ یکوبد. عقب م

دهد یبا انگشت شستش گونه ام را نوازش م :  

یحسو دار نیبگو که تو هم _ ... 

گذارد یقرارم م یقلب ب یرا رو دستش :  



تپه... بگو تونستم نگاهت  یمن م یبرا نیبگو ا _

کنم ریرو درست تفس .  

بند بند وجودم، تمام من رها را از  م،یسلولها عشقش

 ییها هیلرزد. سا یم مید کرده است.  لبهاان خو

خزند.  یم رونیپنهان مغزم ب یایاز زوا کیتار

کنم یقدعلم م دهاینبا م،یها یتمام خوش انیم : 

 ...اما _

گذارد یلبم م یاشاره اش را رو انگشت :  

تو چشمام نگاه  ی... اگر مخالفاریو برهان ن لیدل _

یکن و بهم بگو که دوستم ندار ... 

 یپوشاند. مگر م یاز اشک چشمانم را م یا هاله

نام او را  میلبها یوقت میتوانم از نخوانستنش بگو

 شیدر چشمها رهیتوانم خ یکنند. مگر م یم ادیفر

و چشمانم رازم را فاش کنند میدروغ بگو .  

شکند یرا م میاورد و سکوت لبها یطاقت نم دلم :  

 ...من _



شود. با  یدوخته م میبا اضطراب به لبها شیچشمها

 میاورم. چشمها یکند. طاقت نم یزبانم لبم را تر م

بندم یرا م :  

 .دوستت دارم _

ان بهشت ارام گرفته ام،قلب و مغز و تمام  انیم

 یوجودم،حس ناب دوست داشته شدن را لمس م

 پناهت یاست که دستان کس ییبایز یکنند. تجربه 

. اما در کنار یرا داشته ا شیارزو یشود که زمان

در  غیمثل ت یزیفوق العاده چ یتجربه ها نیا یهمه 

قلبم،  یمیقد یشود. حفره  یم نییباال و پا میگلو

وجود،  نیمدتهاست با نام حسام پر شده است اما با ا

دهد یازارم م یزیچ .  

و  رمیگ یتنش م یاز عطر مخلوط با بو یقیعم دم

شود و  یدستانش باز م یشوم. حلقه  یا مجابه ج

 رونیب یخودم را از ان حصار امن و دوست داشتن

کشم یم . 



دور مانده از اب، باز ان  یجنبه ام، مثل ماه یب قلب

را  میکند. نگاه حسام، چشمها یاغوش را تمنا م

کرده است یو نقش قال نیاواره زم .  

سوزد و با حرف  یاز شدت حرارت م میها گونه

ردیگ یگر م کپارچهیم، تنم حسا :  

 خوادیدلم م افهیق نیبشم. با ا میخانوم خجالت یفدا _

لقمه ات کنم هی .  

 یشوم. حسام سرخوش م یسرعت از جا بلند م با

  .خندد

 داریکنم. نه از حسام. بلکه از ان حس ب یم فرار

 یکه زمان یزنانه ا ی. همان حسهامیدرون یشده 

و  تریشده اند، قو داریانها را کشت. باز ب اوشیس

  .اغوا کننده تر

کند، فاصله ام با  یم بیکه مرا ترغ ییحسها همان

صفر باشد شهیحسام، هم . 



شود  یکشم، اما مگر م ینفس، سر م کیاب  یوانیل

رم؟یحسام باشد و ارام بگ   

داشت و من با بهانه  یناسازگار یبنا شهیکه هم یدل

 دانیز مکردم؛ با غرور ا یبهانه سرکوبش م یو ب

چطور  دانمیامده است و من نم رونیجنگ سربلند ب

  .کنترلش کنم

گذارم و چند نفس  یام م نهیس یقفسه  یرا رو دستم

شک دوست دارم. او  یکشم.  حسام را ب یم قیعم

اشاره کرده است و اما با ان  نهیرید یهم به عالقه ا

منحوس چه کنم؟ یگذشته    

شبه بوسه  یاداوریا کنم و ب یرا با زبان تر م میلبها

 یها سهیبا ر یشود. چراغان یم یاش، دلم چراغان

کنند یم یپر نور اما چند المپ خاموش دهن کج . 

کند، زبان باز کنم. از  یها وادارم م یکیتار همان

که  یپرسم. از همان یم میدلواپس نیو مهمتر نیاول

  :جانم به نفسش بند است

یمان _  



دانم چه  ینم. اصال نمتوانم جمله ام را کامل ک ینم

کنم. از عالقه اش به  ی. فقط مغموم نگاهش ممیبگو

 یترسم از اشتباه یخبر دارم و اما مادرم و م یمان

  .بودن برداشتم

منتظر  دیکند. شا یدر سکوت نگاهم م هیثان چند

 یناتمام است. چشمها یهمان جمله  یادامه 

نا زند. قلبم در تنگ ینگاهش دو دو م انیم شانم،یپر

خورد یتکان م شیقرار گرفته است. لبها :  

کنم یم یبراش پدر _ . 

تا اسوده گردم. تا ارامش در  ستیجمله کاف نیهم

. حرفش با سند برابر است و ابدی انیجر میرگ ها

اعتقاد دارم شیمن به حرفها .  

 ی. مندینش یم میلبها یاز جنس اعتماد رو یلبخند

 یال بعدشود. سؤ ینورباران م شیو چشمها ندیب

 یبا رگ رو یکیحساس تر است. رابطه نزد یکمتر

گردنش دارد. عنوان کردنش حماقت محض است و 

با سؤالش دست و پنجه نرم  شهیتوان هم یاما مگر م



 یبندم. نم یکشد. چشم م یسؤال مرا م نیکرد؟ ا

نمیخواهم عکس العملش را با چشم بب :  

نقطه  با همون ؟ییایکنار ب یتونیمن م یبا گذشته  _

و رابطه و اوشیبه اسم س یبا فرد اه؟یس ی  ... 

دارم.  یرا بسته نگه م میماند. پلکها یناتمام م حرفم

شود. روحم از کالبد خارج  یم یسکوتش که طوالن

 یم میفشارم. لبها یرا به هم م میشود. چشمها یم

دیا یکنار نم نیبود. با ا یقیلرزد. ترسم حق .  

 ینم یشود. پاسخ یم خارج میپلکها انیاز م اشکم

گردم.  یم ریس ایشوم. اصال از دن یم دیشنوم. نا ام

شوم یم ریدرگ میبا خود لعنت .  

 یدور شکمم حلقه م یها، دست یریهمان درگ انیم

 ییکنم. لبها یحس م میموها ینرم رو یشود. حرکت

 یچسبد. به خود م یسوخته ام م مین یپروانه  یرو

 .لرزم

کند یگوشم نجوا م کنار :  



 ی. چون سالهاستی. چون نتهیاهم یبرام ب گمینم _

رو خراب کرده. منو از عشقم  تیاز زندگ یادیز

  .دور کرد

خش دارد شیصدا :  

 نیرو به ا گناهیب یبچه  هی یتو رو اواره کرد. پا _

باز کرد، مهمه ایدن . 

شود یگزم. حلقه دستش محکمتر م یم لب :  

طرت برام اونقدر خا ر،یتفاس نیاما با تموم ا _

اون گذشته چشم ببندم و فقط به تو  یکه رو زهیعز

  .فکر کنم

. ارام نجوا دیا یشکمم به گردش در م یرو دستش

کند یم :  

که قراره چراغ خونه من  یبه خانوم دوست داشتن _

که حالت  یفرصت مناسب بود، وقت هیبشه. منتظر 

بذارم شیبهتر شد، بعد قدم پ  



. قابل ستین یردنکنم، وصف ک یم دایکه پ یحس

نفر عاشق باشد  و از  کی دی. باستین فیتعر

تواند  یبشنود و انگاه م یجمله ا نیچن زشیعز

و  ریناب، کم نظ یحالوتش را درک کند. حس

ینیریسراسر ش .. 

سراسر  شیگردم. چشمها یبه سمتش بر م یارام به

 یم شیها یاهیدارد. عمق س یعشق و شور جوان

 یبرد. اخم کمرنگ یفرو م درخشد و مرا به کام خود

 یمرا شگفت زده م ردیگ یصورتش را م کبارهیکه 

  :کند

اون پسره  یاما اون پسره نذاشت. چرا اجازه داد _

ت؟یخواستگار ادیب یعوض ی   

زنم یلب م کبارهی رییتغ نیاز ا دهیاما ترس متعجب :  

  .منو تو عمل انجام شده قرار داد _

شد زیر شیچشمها :  

؟یدیاال فهمتا ح یاز ک _   



خواهم خودم را عقب بکشم اما محکمتر کمرم را  یم

کنم یقفل م راهنشیپ ی قهیچسبد. نگاهم را به  یم :  

ستین یپسر بد یعل _ . 

شود. به  یم شتریکمرم ب یدستش رو فشار

کالمم را از نگاهم  قتیکنم تا حق ینگاه م شیچشمها

اندبخو :  

انتخاب کرده یاما طرفش رو اشتباه _ ... 

چسبانم یاش م نهیاراده سرم را به س یب :  

 نیاست... برا هم گهید یکی ریدلم گ دونهینم _

کرد یاصرار م ...  

 ی. لب مدیا یکمرم به حرکت در م یارام رو دستش

  :زنم

کنم که راهشو اشتباه اومده یخودم اونو قانع م _ ... 

دیگو یم قاطع :  

ستین یازین _ ...  



اندازد یفاصله م نمانیو ب ردیگ یرا م میبازو :  

میریو م یکن یهاتو جمع م لهیاالن وس نیهم _ ... 

میگو یم یارام به :  

  کجا؟ _

اندازد یم میموها یافتاده دور گردنم را رو شال :  

 ...بهم اعتماد کن و فقط بگو چشم _

دهد یسمت اتاق هولم م به :  

گهیبرو د _ ... 

اندازم. گوشه به گوشه  یبه اتاقم م یاجمال ینگاه

به  ی. بغضنیریاش پر است از خاطرات تلخ و ش

فشارد یرا م میسالها گلو نیتمام ا یاندازه  . 

خانه  نیتوانم از ا ی. مگر مندیب یتار م میچشمها

من  یدنش برااتاق با تمام کوچک بو نیدور شوم؟ ا

اتاق طعم مادر  نیبه همراه اورد. من در ا تیامن

اتاق همزمان با پسرم رشد  نیدر ا دم،یشدن را چش

. دمیکردم. با تب کردنش، تب کردم. با خنده اش، خند



اتاق که با  نیاست. ا هشد نیاتاق با خاطراتم عج نیا

شده به مراتب  یقصر میساده، برا لیوسا نیهم

میپدر یانه از اتاق خ باتریز .  

 ریکردن اموختم. لبم را به ز یخانه زندگ نیدر ا من

 زش،یخانه و صاحب عز نیکشم. من به ا یدندان م

 .وابسته شده ام

 یب یکه مادر بودن را با محبتها یکس ،یب یب

 یبه من اموخت. به من... رها نصر... همان غشیدر

که از گذشته اش گفته بود و ان زن مهربان فقط با 

کرد ییرایو عطوفت از او پذمهر  .  

از  یساعت  دور کیکه طاقت  یتوانم؟ من یم مگر

خانه را ترک کنم؟  نیتوانم ا یاو را ندارم، چگونه م

اورد؟ یطاقت م یمان  

کنم. از  ینگاه م ستاده،یکه کنارم ا یبه مرد نامطمئن

 یدارم حت نانیمن اعتماد طلب کرده است. به او اطم

رقم بزند میبرا یا ندهیه ااگر ندانم قرار است چ .  



. دستش را دور شانه میبه همان حضورش راض من

اندازد یام م :  

زم؟یعز میبر _   

شوم یقدم با او م هم :  

؟یگفت یمن چ یحسام... از گذشته  _  

کند یزمزمه م ارام :  

نزدم  ی... تا حاال حرفکنهیرو راحت م التیاگه خ _

کسم خدشه دار بشه نیزتریعز یکه ابرو ... 

که با  ینگاه ی. حتستین یاریاخت میامدن لبها کش

اندازم هم  یم شیمردانه و جد یتمام عشقم به چهره 

 لیو تحل هی.  فرصت تجزستیمن ن یتحت اراده 

 رهینگاه خ نیمقابل چند یکنم وقت ینم دایکالمش را پ

رمیگ یقرار م .  

 یجمع شده اند. نم اطیان خانواده در ح یاعضا تمام

دانم  یگذرد. نم یاعت از امدن حسام مدانم چندس

ستیانها نسبت به من چ تیذهن .  



شود اما  یبه سمتم پرتاب م یمتفاوت یحسها همزمان

حرکت  یکه چشمانش ب ستیبرادر رینگاه من درگ

دست حسام مانده است یرو .  

است. دستش مشت  رانیشکست خورده و ح نگاهش

هم قفل گشته است. فشار  یشده و فکش رو

دهد، نشانگر ان  یکه حسام به شانه ام م یمختصر

 بشیرق یام به رو رهیاست که از نگاه خ

شکست خورده باشد بشیاگر رق ی. حتستیناراض . 

و انحصارطلب  یرتیرود. َمردم، غ یدلم قنج م ته

  .است

را مخاطب  یب یکند. ب یرا صاف م شیصدا حسام

دهد یقرار م :  

 یسال براچند نیکه ا یحاج خانوم... از زحمات _

تشکر رو دارم تینها د،یدیکش یرها و مان . 

کند یم کتریرا به خودش نزد من :  



 یواقع گاهیاز االن به بعد... رها بهتره به جا _

 ...خودش برگرده

 ینگاهش به سمت عل ریدهد. ت یاش را جلو م چانه

گردد یبر م :  

شما امن  شیچندسال جاش پ نیا یمطمئنم تو _

اجازه بدم...  تونمیاقا نم یعل بوده... اما با وجود

بمونه نجایا ... 

دیگو یبا لبخند م یب یب :  

سالها همدمم  نیمادر رها مثل دخترمه... تموم ا _

  ...بوده

پاک  شینشسته در چشمانش، را با پر روسر اشک

میزدا یچشمم م ریکند. اشکم را با انگشت از ز یم :  

ده برام مهمتره... قول ب یزیاز هر چ شیخوشبخت _

یکن یخوشبختش م ... 

 یدست حسام برداشته م یرو یکش دار عل نگاه

. به سمت ستیقابل باز کردن ن شیشود. گره ابروها



 یکند و در را محکم به هم م یپاتند م یب یاتاق ب

  .کوبد

دیگو یلب م ریز فاطمه  :  

_ یوا یا ... 

 یم ریکند. سر به ز یبا نفرت نگاهم م یعل مادر

از  دیقلب پسرش را شکسته ام، بااندازم. حق ندارد؟ 

 .من متنفر شود

. او را دوست نمیشکسته بب نگونهیرا ا یتوانم عل ینم

نیاز برادرم رام شتریکنم ب یدارم. اعتراف م .  

 یگذارم. دستش از رو یدست حسام م یرارو دستم

خورد یسر م نییشانه ام به پا :  

حرف بزنم یبا عل دیمن با _ ... 

. نگاه مادر برادرم دیا یم ونریب نیحسام سنگ نفس

 ینگاه حسام صورتم را م ینیشود. سنگ یخصمانه م

 یم یمحکم یکشم. با صدا یم یقیسوزاند. نفس عم

میگو : 



 ...الزمه که حرف بزنم _

 یصورتش متوقف م کیکشم. نزد یرا جلو م خودم

کنم یشوم. حبس شدن نفسش را حس م :  

 یبه هم م نطوریبغل ساده ا هی... تو که از شدینم _

؟یمنو تحمل کن یتون ی... چطور میزیر  

 یاما محبوب م زیخاطره انگ یبه عکس یا اشاره

  :کنم

نمونه بود.  هی یدیلپ تاپ د یکه تو یاون عکس _

... شهیم دایپ انمیاطراف یخاطره ها نیب دیمشابهش شا

زننده تر دیشا ییاز من... با لباسها ... 

میگو یقرمز شده اش م یبه چشمها رهیخ :  

که به خاطر  ی... رها نصر... دخترنمیمن ا _

 ...عشقش رسوا شد

است. از  ادیز میزندگ یچگونه. سانسورها میگو ینم

. از رمیگ یپردرد فاکتور م یان اتاق و رابطه ها

 یدست پدرم هم نم انیبرهنه ام م مهین یعکسها



را  تشیتمام ذهن ،یا شفاف سازخواهم ب ی. نممیگو

پرده  قیاز تمام حقا ستین یازیمخدوش کنم. ن

  :بردارم

از خانواده ام طرد شدم... اما عشق نامردم تنهام  _

 ادگاریکه برام به  یگذاشت. من موندم و پسر

 ...گذاشت

. میگو یاز نامشروع بودن پسرک دلبندم هم نم 

اند. رگ او را نجس بد دینبا یپاک است و عل میمان

متورم شده است و نفسش منقطع شیشانیپ یرو یها . 

دهم یاورم ادامه م یم نییرا پا میصدا :  

اسمش عشق  گهیکه د یمن موندم و حس مزخرف _

خانواده  شیکه برگردم پ شدینبود... خجالت مانعم م

  ...ام

زمیخ یکنارش بر م از :  

 یناجور ی... من وصله ای... به خودت بیعل _

 شیپ دیزود با ای ریخونوادت هستم. من د تو و یبرا



هامون مختلطه.  یپدر و مادرم برگردم. هنوز مهمون

هیثابت مهمون ی هیهنوز بزم رقص و شراب پا ...  

کنم یچشم اشاره به دست مشت شده اش م با :  

 ؟یو دم نزن ینیمن رو بب دهیاجازه م رتتیغ _

گه؟یم یچ نتیبه کنار، د رتیغ   

به  یشیکشم. نما ینه ام را باال مشا یافتاده رو شال

چرخم یدور خودم م :  

 یتون یو بند... م دیق یقدر ب نی... همنمیمن هم _

؟یاریطاقت ب   

زند یم ادیفر یعل :  

گهیبسه د _ ... 

روم یسمت در م به :  

...  من برات ی... تو خوبایبه خودت ب _

 یهم جنسها ی... اما برایخوب یادیکمم...ز

  ...خودت



زنم یو حرف اخرم را م ستمیا یم :  

برادر...  کیهنوزم دوستت دارم... اما مثل  _

خودم یاز برادر خون شتریب ...  

لرزد یم میصدا :  

؟یمون یبرادرم م _   

 گریاست. د دهیفا یشنوم. انتظارم ب ینم یجواب

. من هم شکسته و خسته ام. ستیاستوار ن میگامها

ده ام. حق ... برادر از دست دایعل یبه اندازه  دیشا

خواهد یدارد. وقت م . 

کند. به در  یم سیخروجم، اشک صورتم را خ با

پوشانم.  یزنم و با دست صورتم را م یم هیتک

شنوم یحسام را م یصدا :  

زیرها... جان من اشک نر _ ... 

زنم و خودم را به  یرا کنار م میکف دست اشکها با

شود،  یباز م میکه برا شیرسانم. دستها یم یب یب

کنم یام را خفه م هیگر  یاغوشش صدا انیم . 



 ینگاه کالفه اما پر از تعصب حسام هم نم یحت

 یاش، البال دهیکش یتواند، مانعم شود. انگشتها

زند یرود. ارام لب م یفرو م شیموها : 

طولش نده یلیخ _ ... 

حد و  یب رتیاگاهم، از غ شیها تیحساس از

دهم. در  یخبر دارم. سرم را تکان م زیحصرش ن

تواند  یزند اما نم یموج م یتیعمق چشمانش نارضا

شده  کیتار کیتار شیها یاهیمرا منصرف کند. س

  .است

دارم و حسام دست  یبه سمت اتاق قدم بر م ارام

شوم و نگاه  یکند. از کنار مادرش رد م یمشت م

... گری. مادر است دخرم یخصمانه اش را به جان م

دهم یبه او حق م میمادرانه ها یبه اندازه  . 

کند.  ینگران مرا تا در دنبال م یفاطمه با چشمها 

 میرا با مانتو میشده است. عرق دستها نیسنگ میقدمها

 یدهم. سع یرا فشار م رهیکنم و دستگ یخشک م

بار ان همه نگاه، کمر خم نکنم. تالشم  ریکنم ز یم



ودم را مصمم نشان دهم اما از درون ان است تا خ

رو به رو شوم.  یلدانم چگونه با ع یلرزم. نم یم

. بدون ابمی یچرخانم و او را نم یچشم داخل اتاق م

 .شک به ان اتاق پناه برده است

کشم و به سمت تک اتاق  یدندان م ریرا ز لبم

شده است.  نیکنم. قلبم سنگ یراهرو پا تند م یانتها

شوار شده است. پشت در اتاق مکث د شیبرا دنیتپ

گرفته  یزنم. با صدا یدر م یرو یکنم. تقه ا یم

ردیگ یاش، دلم م : 

دیکنم تنهام بذار یخواهش م _ ...  

را  یشود. برادرم لحظات سخت یغصه دار م قلبم

من به اصطالح  شیکند و مقصر اصل یم یسپر

شود  یگفتن باز و بسته م یخواهر هستم. دهانم برا

شود. اب دهانم را  یاز ان خارج نم ییصدا و منتها

ابمی یگمشده ام را م یدهم. صدا یقورت م :  

تو؟ امیب تونمیم _  



 یماندن و رفتن مردد م نیدهد. ب یازارم م سکوتش

کشد و من  یعاشقانه درد م یدر، عل یشوم. انسو

حال بد او یبرا گر،ید یدر سو . 

 شتگرینگذاشته است، دست حما میوقت تنها چیه او

توانم او  یخواهم، نم یمرا بلند کرده است. نم شهیهم

قلب او را که خودم  دیتنها بگذارم. با نگونهیرا ا

کرده ام، مرهم بگذارم رانیناخواسته و .  

اتاق  نیاز ورود به ا شهیدهم. هم یم رونیرا ب نفسم

 دکیرا  یب یب میکه نام ابراه یواهمه داشته ام. اتاق

در ان با پسرش خاطره  یب یکه ب یکشد. اتاق یم

 دیپسرش. مق یاز رنگ و بو یکند. اتاق یم یباز

بوده ام، اتاق پاکش را با حضورم به نجاست نکشم. 

هنوز  دیگو یم یب یاست. ب دیشه کیاخر انجا اتاق 

دهد یرا م مشیابراه یبو .  

در ان  یب یاز گوشت و خون ب یاکنون پسر اما

 یدل او را تسلاتاق پناه گرفته است و من موظفم تا 

خودم. مصمم شده ام تا  ینابود متیبه ق یدهم. حت



را در ذهنش خراب کنم تا حالش خوب  رمیتصو

دهم از دستش بدهم اما یشود. احتمال م ...  

 میکه اتاق را گرفته، اخمها یکنم. دود یرا باز م در

. ابمی یم واریبرد. او را کنج د یرا در هم فرو م

 شیانگشتها انیم گاریسزده و به  واریبه د هیتک

 نیاست؟ چن دهیمانده است. او به کجا رس رهیخ

است. در همان چهارچوب  دیبع یاز عل ییرفتارها

دهم یاو را مخاطب قرار م یو عصب ستمیا یم : 

؟یشد گاریاهل س یاز ک  _   

شود یجدا نم گاریاز دود س نگاهش :  

و من  یتو اغوش حسام به اتاقت رفت یاز وقت _

 رونیستم بکنم. همون موقع از خونه زدم بنتون یکار

برگشتم گاریپاکت س هیچطور با  دمیو نفهم . 

شود یجابه جا م شیگلو بکیشوم. س یم کشینزد :  

کنه یبودم ادمو اروم م دهیشن _ ... 

کند یم یا سرفه :  



 یکه سوخت، م ییارزوها ادیبه  دنشیاما من با د _

 هیور بق... چطرمیدم ازش بگ هینتونستم  یافتم. حت

رن؟یگ یباهاش انس م   

 انیرا از م گاری. سنمینش یم نیزم یرو کنارش

 یشوم برا یکشم. وسوسه م یم رونیانگشتانش ب

 یسوخته م مین گاریاز ان س یقی. کام عمدنشیکش

دارند که به  ییدود اشنا نیبا ا میها هی. ررمیگ

پر شده است از  میافتند. گذشته ها یاعتراض نم

را  دودبندم و  یرا م میشده.  پلکها خاموش یلترهایف

فرستم. همان اندازه  یم رونیب میمانند ان روزها

دوزم ینگاه م ی. به صورت مبهوت علیحرفه ا :  

 شهیفقط چند روز اول برات ارامبخشه... بعدش م _

 شیدردهاتو ات یکن یکه فکر م یعادت... عادت هی

زنه یم ...  

از کنج  میها. خاطره رمیگ یم گاریاز س یگرید کام

شود یم دهیکش رونیاتاقم ب :  



حال بدت  تونهیمشروب نم ی... و نه حتنیاما نه ا _

خوب کنه یادیمدت ز یرو برا ...  

گذرد. اشکم را با  یاز مقابل چشمم م یریتصاو

کنم یانگشت پاک م :  

 ینداشته... تو تجربه  یریمن امتحان کردم... تاث _

  .من رو تکرار نکن

 یم رونیب میانگشتها نیرا از ب گاریحرص س با

  :کشد

 ...مزخرف نگو _

زنم یتلخند م شیدروغ بود. به رو کاش :  

یانتخاب کرد ی... تو ادمتو اشتباهیعل _ ...  

کند یم زمزمه :  

ت؟یمخف یگذشته  ایتو رو به حسام باختم  _   

لرزد.  یم شیتوانم مهار کنم. مردمکها یرا نم اشکم

دهد یادامه م : 



دونست یکه گذشته رو م یحسام به دمیشا _ ... 

شود یدرد دارد. نفسم اه م شیحرفها دنیشن :  

خودت رو ازار نده... من و تو از دو  نقدریا یعل _

میمتفاوت یایدن ...  

ارامش ندارد گریشده است، د رهیت شیقهوه ا نگاه :  

شدیم یخواستیاگر م _ ... 

. صورتم را به سمت رمیگ یرا م مینیدستمال ب با

 میاشکها یگردانم. هنوز چشمه  یبر م ابانیخ

بارند. از همان  یبارند و م یخشک نشده است. م

جدا شدم، دلتنگش  یب یکه از اغوش ب یلحظه ا

و اسمان  نیزم نیرا دارم که ب یگشته ام. حس کس

. میاه نیزتریدو تن از عز انیمعلق است. مانده ام م

که همان  یب یکرده و ب ریکه قلبم را تسخ یحسام

  .قلب را سالها مداوا کرد

از دلم در ان کوچه  ی. گوشه استیابر میو هوا حال

  .و ان خانه و ان ارام جان مانده است



ناله ام در  یشود تا صدا یمشت م میپا یرو دستم

بماند یدهانم باق .  

 یب یاتاق باخر نگاهم به در  یکه تا لحظه  میبگذر

 دمیرس نانیکه به ان اطم می. بگذرامدین یبود و عل

کرده است.  رونیب شیاز دل و زندگ کبارهیمرا  یعل

ماند یخواهد و نه برادر م یعاشقانه م گرینه د . 

 یحسام م قیعم یرا تنها، نفسها نیماش سکوت

 یطوالن یب یاز ب شییداند جدا یشکند. پسرکم نم

نشست یام و راحت نمار نقدریشود. وگرنه ا یم .  

دانم  یو خسته کننده است. نم یطوالن بیعج امشب

تا نگران  ستیمقصدم کجاست اما حضور حسام کاف

  .نباشم

اندازم. نگاهم را  یم شیبه چهره جد ینگاه مین

 دیپاشد. گل ام یم میبه رو یکند و لبخند یشکار م

دهد یدر دلم شکوفه م .  

در هم  شیخمهاشود. ا یتر م قیاش دق رهیخ نگاه

گردد یقفل م :  



_ انگار دهیحالت خوبه؟ رنگ و روت پر ... 

دهم یگرفته جواب م ییصدا با :  

 .خوبم _

کند. کمربندش  یم تیهدا ابانیرا به کنار خ نیماش

شود یصورتم خم م یشود و رو یباز م :  

خون ی... چشمات شده دو کاسه یستینه خوب ن _ ... 

کند یپشت دست گونه ام را لمس م با :  

زده... فکر کنم فشارت افتاده خیبدنتم  _  

کنم. بدنم داغ  یدر خود احساس نم ییمن سرما اما

حسام لمس  یکه لحظه ا ستیاست و مرکزش گونه ا

 .کرد

فرمان  یگرداند. رو یبر م یاش را به صندل هیتک

ردیگ یضرب م :  

؟یغذا خورد یک _   



کنم. ناهار در شرکت بدون حسام  یمرور م یکم

داد و از خوردنش سر باز  یمرگ م یمزه  میبرا

زدم تا  رونیزدم. صبح زودتر از معمول از خانه ب

به شام  یلیتما شبیرو به رو نشوم. د یبا عل

 ...نداشتم

 یم رونیپر حرص حسام مرا از محاسبه ب یصدا

  :کشد

دمیخودم فهم _ ...  

زند یلب غر م ریکند و ز یرا روشن م نیماش :  

ذره هم به فکر خودش  هی.. .وونهیدختره د _

ستین ... 

. غر رندیگ یاز لبخند را به خود م ینقش  میلبها

به هم  شیمردانه اش را دوست دارم. لبها یزدنها

 یخندد. چشم غره ا یشود. نگاهش م یفشرده م

کند یمن و لبخندم م یحواله  :  

  ...خانوم چه خوش خنده شده _



کند یم زیرا ر شیچشمها :  

رو ندادم بتیترت نجاینخند تا هم _ . 

افتم. اما او  یشود. به سرفه م یرنگ لبو م صورتم

 ردیگ یدستم را م م،یشدنها دیتوجه به سرخ و سف یب

گذارد یم شیپا یو رو .  

است و اما انگشتش دستم را  ابانیبه خ نگاهش

دواند در وجودم.  یم شهیدهد. عشق ر ینوازش م

مرا دانم او هم  یم یشود وقت یلذتم مضاعف م

رشد  یاوقات عشقت تصاعد نیدوست دارد. در ا

کند یم .  

زنم یلب م ارام :  

م؟یریم میکجا دار _   

شود یچراغ قرمز متوقف م پشت :  

 ...رستوران _

دهم یم رونیرا خسته ب نفسم :  



رستوران  یحسام... من اصال حوصله  الیخ یب _

  .ندارم

کند یعقب نگاه م ی نهیا به :  

... به فکر پسرت باش... یستیبه فکر خودت ن _

بشه فیبدنش ضع دینبا ...  

 نیکجاست؟ هم یخوشبخت تیمانم.  نها یم مبهوتش

پسرت پدرانه خرج کند. نگاه متشکر  یبرا یکه مرد

پدال  یرا رو شی. پاندیب یرا م میدایو صدالبته ش

فشارد یگاز م :  

برم داره...  رونیرستورانه... ب هیجلوتر  کمی _

رمدایاونجا نگه م .  

کنم. خطوط صورتش، قلبم  یسکوت نگاهش م در

به رو به  میدارد. نگاهش مستق یرا به تپش وا م

 زیعز میمرد چقدر برا نیداند ا یروست. خدا م

  .است

کند یتوقف م ابانیزند و کنار خ یم راهنما :  



تا غذاش اماده بشه کشهیطول م کمی _ ... 

دارد یداشبورد بر م یرا از رو لشیموبا :  

اومد زنگ بزن شیپ یکار _ .  

مردانه اش  کلیشود. ه یبندد و دور م یرا م در

ستیمرد ستودن نیبرد. ا یهوش و حواسم را م ...  

کشد یجلو م یدو صندل انیخودش را از م یمان :  

م؟یریم میمامان کجا دار _   

محتمل  نهیندارم. تنها گز یتیذهن چیدانم. خودم ه ینم

میگو یرا در پاسخ پسرم م :  

خونه عمو حسام میریم _ ... 

زند یبرق م چشمانش :  

  پرتو هم هست؟ _

میبو یرا م شیموها :  

مامانشه... اما پس فردا  شیدلم. پرتو پ زینه عز _

اونجا ادیم  



در  یشیشود. اما تشو یوعده قانع م نیبا هم پسرم

مبهم و نامشخص ازارم  ی ندهیاندازد. ا یذهن من م

دهد یم . 

*** 

ان  ی. نگاهم رودیا یم شیا دهانم پمعده ام ت دیاس

است. ترس تمام وجودم را فراگرفته.  دهیخانه خشک

 هیر بینص یژنیاکس چیاست و ه یسطح مینفسها

کند ینم میها :  

؟یاومد نجایحسام... چرا ا _  

 یپر از خواهش م یچسبم. با لحن یرا م شیبازو

میگو :  

میبر نجایحسام از ا _ ...   

کند.  یرا خاموش م نیزند. ماش ینبض م جگاهشیگ

 جانیکوبد. از شدت ه یام م نهیوار در س وانهیقلبم د

رمیگ یو ترس لکنت م :  

...نن...ندارم شویممم... من..ام... امادگ _ .. 



 یرا که غرق خواب است، برانداز م یمان نگاهش

 نیب شیبازوشوم.  یم وانهیکند. از سکوتش د

شود یانگشتانم فشرده م :  

 ...حسام _

گردد.  یکشد و کامال به سمتم برم یم یقیعم نفس

او و ان خانه در رفت و امد است. چشمانم  نینگاهم ب

شود اما  یم ی. نگاهش طوفانندینش یبه اشک م

  :کالمش مخالف خواسته ام است

شو ادهیپ _ ... 

ر به او و خورد. ناباو یسر م شیبازو یاز رو دستم

عاشقانه  یشوم. نجواها یم رهیفک قفل شده اش خ

خورد. نگاهم اما قفل  یم چیاش هنوز در گوشم پ

از جنس سنگ شده است یمرد .  

 یم تمیشکند. مگر او نگفت حما یم میاشکها سد

عشقش را ثابت  ییطال یکند؟ مگر با ان بوسه ها

 میروبه رو یبت سنگ کینکرد؟ پس چرا االن مانند 

رد؟یگ یم دهیرا ناد میها هیه و گرنشست  



گردد.  یافتد. نگاهش به سمتم برم یبه شماره م نفسم

دانم از  یقرمز و پرخون گشته است. نم شیچشمها

از شدت ای یخشم نافرمان ...  

زدیر یافکارم را به هم م کالمش :  

؟یشینم ادهیپ زمیعز _   

کند. مانند نوش داروست  یدردم را دوا نم زمشیعز

در ان واحد، هم  شیمرگ سهراب. صداپس از 

زنم و اشکم  یمحکم است و هم خش دار. پلک م

. با دیا یم کیغلتد. دستش نزد یگونه ام م یرو

کند یانگشت شست ان را پاک م :  

دلم زیعز _  

 یگرم نم شهیلرزد اما مثل هم یبا کالمش م قلبم

 نیکه خودمان را مقابل ا یزده ام. از زمان خیشود. 

منجمد شده است.  میام، خون در رگها دهیخانه را د

 یرا به نگاهم، قفل م شیاست. چشمها میلحنش مال

  :کند



به خانوادت رو هموار  دنیراه رس خوامیمن فقط م _

  .کنم

انصاف شده است. مرا درک  ی. برمیگ یاو رو م از

. دینما یقلمداد م تیاهم یرا ب میکند. ترسها ینم

 یچرا ازارم م اصال مگر مرا دوست ندارد؟ پس

کنم یدهد؟اشاره به ان خانه م :  

؟ینطوریا _  

زنم. دستش را  یرا پس م میپشت دست اشکها با

 یگذارد و به سمت خودش بر م یصورتم م یرو

خواهم دستش را کنار بزنم اما توانش  یگرداند.  م

 دنیشوک د دیشا ایاز حد خسته ام  شیرا ندارم. ب

استرا گرفته  میخانه تمام انرژ نیا .  

 یدر هم فرو م شیو اخمها ندیب یرا م سمیخ صورت

  :رود

؟یاعتمادتو از دست داد یزود نیبه هم _   



شود. از  یپر از درد است. دلم فشرده م شیصدا

 یکه خودش سلب کرده. نم دیگو یسخن م یاعتماد

سخت است؟ میداند رو به رو شدن با انها چقدر برا  

کنم یا حس مر میاشکها یشور میباز شدن لبها با :  

به من فرصت  دینبود. با نیحسام قرارمون ا _

یبد ...  

 شیدوزد. انگشتها یم کیتار یرا به کوچه  نگاهش

کند و باز  یسکوت م یفشارند. کم یفرمان را م

کند یحرفش را تکرار م :  

 قی؟ چقدر فرصت بدم؟ هر روز به تعو یتا ک _

یدیرو م گهیروز د ی. هر روز وعده یندازیم . 

کشم یجلو م یخودم را کم دواریام :  

 ...حسام... فقط چند روز _

گردد یخشم به سمتم بر م با : 

بشه؟ یکه چ _   



 یچسبم. وقت یروم و به در م یعقب م دهیترس

گردد.  یترسناک م تینها یشود، ب یم یعصبان

کوبد یفرمان م یمشتش را رو :  

 یم یتا ک ؟یدست از فرار بردار یخوایچرا نم _

؟یکن یو با ترس زندگ انهیمخف یخوا   

 یهق هقم را در دهانم خفه م یگزم و صدا یم لب

لرزد از شدت ترس و دلشوره یکنم. بدنم م .  

گذارد یهم م یرا رو شیپلکها :  

ستیراه و رسمش ن نیرها ا _ ...  

محابا  یب میپوشانم و اشکها یدست دهانم را م با

کشد.  یم ری. قلبم تزدیر یصورتم فرو م یرو

او را ندارم یادهایت فرطاق .  

 یکشد. سرش را کج م یرا پشت گردنش م دستش

  :کند

 نیپس چرا تو اول ؟یبهم اعتماد دار یمگه نگفت _

؟یدیقدم پا پس کش   



زده ام  خی یکند. دستها یاش را با من کم م فاصله

ردیگ یم شیدستها نیب :  

 خوادی... دلم مخوامیرها جان... من تو رو کامل م _

کنم... برات گل  یرو از پدرت خواستگار تو امیب

مثل پرنسس  خوامی... می... تو با ناز بهم بله بدارمیب

 ...ها تو رو ببرم خونه م

 یباز میاست. با دخترانه ها نیریش شیحرفها تصور

 یرو ختهیر یکشد. موها یکند. مرا جلو م یم

فرستد یپشت گوشم م متیصورتم را با مال :  

و  یکه تو بهم اعتماد کن نهیقدم ا نیاما اول _

خانوادت شیپ یبرگرد ...  

کند یرا لمس م میانگشت ابروها با :  

نداره یبدون خانواده مفهوم یخواستگار _ ... 

زند یم یچشمک :  

االن ببرمت خونه مو  نیهم ادیبدم م یکنیفکر م _

 ...و



کند.  ینگاهم م طنتیکند و با ش یرا قطع م حرفش

اورم و  یم نییرا پا میهااندازد. چشم یگل م میلپ ها

 یکنم. فشار اندک ینگاه م مانیدستها یبه هم اغوش

دهد یبه دستم م :  

خانومم با پدر و مادرش  خوادیاما من دلم م _

ادیمحضر ب ...  

در چشمانم  رهیگذارد. خ یرا پشت گردنم م دستش

نشاند یم میشانیپ ینرم رو یبوسه ا :  

ت کنم. تا رو برات بهش ایبهم اعتماد کن تا دن _

جونمو، قلبمو به نامت بزنم مو،یزندگ . 

زند. حسام  یرا کنار م شی. قلبم ترسهارمیگ یم ارام

داند چطور مرا به عرش برساند. ارام لب  یخوب م

زنم یم :  

 .باشه _

بوسد یرا م میموها یرو :  



 یبا حرف مما باش. با با یامشب مهمون خونه  _

اماده اش  تونهی. اون اخالق عمو دستشه. بهتر ممیزن

 ...کنه

خندد یم میموها انیم :  

 ...قراره ناز دخترشون برگرده _

شود. در  یم قیبه وجودم تزر دیکرور ام کرور

 یبه زندگ دیچرخد و اعتماد به نفس و ام یم میرگها

زنم. از  یکند. لبخند م یم نهیرا در وجودم نهاد

یدوست داشتن ی. از جنس داشتن حامیودگجنس اس .  

ردیگ یم فاصله :  

 می... نظرم عوض شد... بریشد یدختر خوب _

من؟ یخونه    

 شیجان به بازو یب یخندم. مشت یم م،یاشکها انیم

ناز دارد میکوبم. صدا یم :  

 ...حسام _

بندد یرا با لذت م چشمانش :  



 ...جان دلم _

شمانم، نفس در چ رهیلحنش. خ یهم برا یم جان

کشد یم یقیعم :  

ارمیم ویتو زنگ بزن... من مان _ ... 

زنم یچنگ م سمانیر نی. به اولزدیر یفرو م قلبم :  

ست؟ین روقتیگذشته... د 22ساعت از  _   

کند یشود و در عقب را باز م یم ادهیپ :  

دارنینگران نباش... ب _ ... 

 یم ادهیلرزان پ ییخورد. با پاها یبه هدف نم رمیت

کند و به  یم. نگاهم سرتاسر کوچه را برانداز مشو

مامن  نجایا ی. زمانگرددیبرم میعمو یخانه  یرو

  .ارامشم بود

 یکنم. دستش رو یحسام را کنارم حس م حضور

ندینش یکمرم م :  



 ینگران نباش... بسپارش به من... خودم حلش م _

  ...کنم

 یفهمد و به رو یدهم. م یرا نامطمئن تکان م سرم

دهد،  یاورد. دستش که زنگ را فشار م یش نمخود

دیا ینفسم بند م . 

کنم پاسخ ندهند. خانه نباشند، به  یدل ارزو م در

نشده؛  ینیب شیمسافرت پ کی ایگردش رفته باشند 

 یبر باد م میزن عمو، ارزوها یصدا دنیاما با شن

رسدپ یرود. متعجب م :  

  حسام؟ _

کند.  یم دایپ دیتشد میحس دلتنگ شیصدا دنیشن با

عطر او را  دنیبه بوئ یادیز لیکنم م یاحساس م

مهربانتر و دوست  یدور، گاه انیدارم. او در سال

 ینگاه پرمحبتش م ییتر از مادرم بود. هوا یداشتن

مشتاق بودن،  نیمتفاوت است در ع میشوم. حسها

. ترس ددوان یم شهیدم رترس مبهم در وجو ینوع

لرزاند. در ذهنم ان نگاه  یرا م میپس زده شدن، پاها



شود، عمو و زن عمو  یپر از تمسخر مرور م یها

 انیاز انها نبودند . اما تاسف م یکیصاحب 

نرفته است ادمیاز  شانیچشمها .  

رود و من مرگ  یشود. حسام جلو م یباز م در

 یم شیه جلو پب میکنم. قدمها یرا تجربه م یجیتدر

 یروند و ذهنم همانجا پشت در مانده است. دلم م

دور شوم. دلم  نجایتوانم از ا یخواهد برگردم و تا م

کند یو اتاق کوچکم را تمنا م یکاهگل یهمان خانه  .  

تنگ تر و  میبزرگ و سرسبز ان خانه برا اطیح

گام با حسام  کیشود. تنها  یتر از زندان م کیتار

 یها از حسام و دستها لیما انگار مافاصله دارم و ا

دورم تگرشیحما . 

 یم می. پاهانمیب یم یعمو را مقابل در ورود زن

دهد ی. حسام بلند و رسا سالم مستدیا .  

به سمت من  یحسام و مان یسردرگمش از رو نگاه

 یخشکد. با چشمان ی. حرف در دهانش مدیا یم

کند یگشاد نگاهم م .  



صورتش  میست. چشمهاحبس مانده ا نهیدر س نفسم

صورت  کیاخم،  کیکند. منتظر  یرا کنکاش م

  .جمع شده است تا همانجا شکسته شوم

 یم میشود. اشک در چشمها یباز و بسته م شیلبها

شکننده است شیجوشد. صدا :  

 ...َر...َرها _

 یصدا دنیندارد حضورم را. باور ندارم شن باور

است.  دهیچسب نیبه زم شیرا... پاها مشیمال شهیهم

  .حسام در سکوت نظاره گر است

گردد یم داریعمو پد قامت :  

شده خانوم یچ _ ... 

 ی.  تمام وجودم چشم مندینش یمن م یرو نگاهش

 نمیب یم یکیبلعم. در ان تار یرا م رشیشوم و تصو

شده است. از همان  دهیپاش شیموها یرو یدیگرد سپ

نمیب یصورتش را م یو چروکها نیفاصله چ . 



 یشود. گره ا یبرداشته م شیابروها انیم ی فاصله

 یقدم ش،یاخم ها دنیافتد. با د یانها م نیب قیعم

... ستیکس منتظر من نبوده و ن چیروم. ه یعقب م

  .من فراموش شده ام

 یعقب تر م یپوشاند. قدم یصورتم را م اشک

 یدندان م ریروم. امدنم اشتباه محض بود. لبم را ز

 یدیلبم بلند نشود. به چه امق یزجه ها یکشم تا صدا

 امدم؟

وحشت زده عقب  میدارد، پاها یقدم بلند بر م چند

 ی. دستش باال مستدیا یم میروند. رو به رو یم

 یم یلیشوند. به انتظار س یبسته م میرود. چشمها

امدم.  یبخشش م یبه ارزو دیمانم. حقم است. نبا

ستین یگناهم بخشودن .  

کند.  یا پر مگوشم ر نشیسنگ ینفسها یصدا

کنم. دستش همچنان  یمرطوبم را باز م یپلکها

لرزد.  یم میباالست. انگشتانش مشت شده. لبها



افتد. سرش را با تاسف تکان  یم نیدستش ارام پائ

دهد یم .  

زبان  ایاندازم. گو یم نیشدت شرم سرم را پائ از

 یهمه در کالم ها قاصر است. تنها نگاه ها حرف م

را دارند ادیفر زنند و حرکات نقش .  

 یکرد تا بروم. تا کمتر عمو یم یاری میپاها کاش

و اسمان  نیزم انیاز جانم را ازار دهم. م زتریعز

غلتند و  یگونه ام م یصدا رو یب میمعلقم. اشکها

گرم را داشتم؟ یمن انتظار استقبال   

خشم و  یشود. نه از رو یمشت م دستم

 یت ناراحت... فقط شرمنده ام. فقط از شدتیعصبان

در خود جمع شده اند. مانند قلبم که از نگاه  میانگشتها

عمو، خجلت زده در خود جمع شده است ی رهیخ . 

 فیلرزش خف ری. نگاهم درگدیا یم شیعمو پ دست

 نهی. به سندینش یدستانش است. دستش پشت کمرم م

بندم و عطرش  یرا م میشوم. چشمها یاش فشرده م



کند  یم سیرا خ راهنشیپ میکشم. اشکها یرا نفس م

میسالها دلتنگ او یو اما من به اندازه  .  

گوشم  انیرا م شیشود. صدا یهق هقم بلند م یصدا

 یلرزد. اندک یم ی. اندکستی. محکم نچدیپ یم

دلخور دیشا ای ستیعصب :  

؟ یرها... باور کنم خودت _   

 یو کمرش را چنگ م دیا یاراده باال م یب دستم

حالل خداست نیلتراغوش حال نیزند. ا .  

 ردیگ یرا م میکند. بازوها یاز اغوشش دور م مرا

 یفرو برده م بانیو سر در گر انیبه من گر رهیو خ

  :غرد

بهش دست  یبابات چه حال ینگفت ؟یکجا بود _

ده؟یم   

دهد یم تکانم :  

؟یچرا فرار کرد _   

چدیپ یزن عمو م ی هیهق هقم در گر یصدا :  



؟یامانت فکر کردلحظه به بابا و م هی _  

 یدر ارزو میسالها نیتمام ا یبه لحظه  لحظه

شود فراموشان کرده  یبوده ام. مگر م دارشانید

چقدر دلتنگ انها  دمیعمو تازه فهم دنیباشم؟ با د

  .هستم

صورتم  یپهنا میفشارم. اشکها یهم م یرا رو میلبها

رندیگ یارام م میدست عمو یکنند و رو یم یرا ط . 

شوم یاش فشرده م نهیبه س باز :  

 یسر هی دیعمو جان... هرچند با یخوش اومد _

یبد یحاتیتوض ... 

به  یزیکند. نگاه ت یم تیبه سمت خانه هدا مرا

اندازد یحسام م :  

نطوریتو هم هم _ ... 

برگشته شیبه صدا یو انرژ یشاد یاندک :  

ام  زکردهیبده... مهمون عز یخانوم چشم روشن _

 ...برگشته



دهد. ناخوداگاه  یسرتکان م دیتائ یبه نشانه  عمو

میگو یم :  

ست؟یفردا؟ زود ن _  

دیگو یم یکامال جد حسام :  

شده رمید _ ...  

. ندینش یکمرم م یسرد رو یشوم. عرق یم ساکت

مصلحت او  دیزند. شا یعمو دو دو م یرو میچشمها

ما با کالمش تمام دلشوره . اندازدیب ریتاخ یچندروز

شود یم ریعالم به وجودم سراز یها :  

منتظر  یحق با حسامه عمو جان... بسه هرچ _

یرو به رو بش تی... بهتره با واقعیموند ...  

: ِزدیخ یبرم  

دیاستراحت کن دیبهتره بر _ ... 

شود یعمو هم بلند م زن :  

 ...رهاجان... اتاق مهمان رو برات اماده کردم _



پا و  ریکنم، حسام دست ز یز انکه بخواهم کارا قبل

ردیگ یاندازد و او را به اغوش م یم یگردن مان :  

اتاقش رو نشونت بدم میبر ایب _ . 

گشاد زن عمو ارام  یرود. رو به چشمها یم جلو

میگو یم :  

ریشب به خ _ ... 

کنم. او  ینگاهشان را حس م ینیلحظه سنگ نیاخر تا

 هم نگران پسرش است؟

پرسد یشده م زیر یبا چشمها عمو :  

 چندوقته؟ _

کند و با  یم پایاش چل نهیرا مقابل س شیدستها حسام

دهد یپاسخ م یخونسرد :  

بهشتیارد لیاز اوا _  

دهد یسر تکان م یعصب عمو :  



حسام؟ از تو  یکرد یهمه مدت مخف نیچرا ا _

نداشتم یکارانتظار پنهان  . 

زنم یگردد. لب م یمن بر م یحسام به رو نگاه :  

نزنه یمن از حسام خواهش کردم حرف _ . 

کشد. حسام  یصورتش م یبه رو یدست عمو

دهد یم حیتوض :  

رو  یمدت وقت خواست تا بتونه امادگ هیاز من  _

کنه دایبه رو شدن با عمو رو پ ... 

 گاهیرا دارم که به جا یاول فیمتهم رد احساس

 نیو دلخور عمو ب زیت یاحضار شده است. نگاه ها

 یم یقیشود. عمو نفس عم یمن و حسام جابه جا م

دارد بر اعصاب خودش مسلط باشد یکشد. سع :  

تونم درک کنم.  یمن شما جوون ها رو واقعا نم _

؟یدور نبود یکاف یبه اندازه  ؟یچ یبرا یامادگ   



خودم هم برم.  یفرو م یمان یمو یرا البال دستم

 یم حیپرسشش را ندارم. ترج یمناسب برا یپاسخ

کنم شهیدهم صداقت پ :  

تونستم  یداشتم. به سخت یمشکالت روح یسر هی _

کمک  یلیرفعشون کنم. هرچند حسام هم خ یتا حدود

بهتر شدن حالم یکرد تو . 

شود یبه جلو خم م عمو :  

رفت؟ یم شیمدت خوب پ نیتو ا تیزندگ _   

چنگ  میبه گلو یشود.بغض یم دستم متوقف حرکت

زند یم :  

هاش، گذشت یبا تموم سخت _ . 

از زن عمو تشکر  یلب ریو ز دارمیبر م یچا یفنجان

گذارد و  یم زیم یرا رو ینیکنم. زن عمو س یم

ندینش یکنار عمو م :  

بهت فشار اومده... هم الغرتر از قبل  یلیحتما خ _

گود افتاده رچشماتیهم ز یشد ... 



است وگرنه  دهیبا حسام ند داریقبل از د عمو مرا زن

 میزنم و فنجان چا یم یزد. تلخند ینم یحرف نیچن

 یانیپا یروزها نیگذارم. در ا یم زیم یرا رو

به  یچندان لیکنم، اما تما یتابستان احساس سرما م

گرم با عطر مطبوع را ندارم یخوردن ان چا . 

 

خورد یتکان م شیحسام کالفه در جا  : 

با  ییکه از رو به رو نهیرها ا یکل اصلبابا مش _

 یمن و نه مشاوره ها یعمو ترس داره. نه حرفها

 نیکدوم نتونسته ترس رها رو از ب چیروانشناسش ه

 .ببره

 

مکث  یبا کم میشود. چشمها یازادم مشت م دست

عمو کور شده است. ته  ی. گره ابروهادیا یباال م

 یمو مامده را زن ع شیشود. سکوت پ یم یدلم خال

  :شکند



سرد شد تییرها جان... چا _ ... 

 یصورت در هم و شکسته  خکوبیمن چشمانم م اما

کند یرا صاف م شیعموست. صدا :  

 طیموندنت شرا یهمه سال مخف نیبا فرارت و ا _

یکرد دهیچیپ یلیرو خ ... 

کند تا  یچرخد. دهان باز م یم یمان یرو نگاهش

دانم  یند. مک یو باز دهانش ر چفت م دیبگو یکالم

بداند. از زمان امدنمان نگاه  یخواهد از مان یکه م

نکرده  یکرده، اما سؤال یقفل م یمان یهر دو رو

   .اند

. سرش را رمیگ یکمک م یگفتن از خود مان یبرا

کشم تا گردن درد نشود یباالتر م :  

و  ختهیبه هم ر یمجبور بودم... اون زمان در حد _

 ینبودم. وقت رامونمیث پداغون بودم که متوجه حواد

 ...به خودم اومدم که



پرد. صورتم  یلرزد. پلک چشم راستم م یم میصدا

شود یجمع م :  

باردار بودم ویچهارماهه مان _ .. 

 یحسام مخلوط م قیزن عمو با نفس عم نیه یصدا

ماند. صورتش  یم رهیشود. اما عمو ناباور به من خ

 یبرا یلیلهنوز به دنبال د شیکبود شده و اما چشمها

صورت  یاست. نگاهم رو میرد کردن گفته ها

چرخد یپسرک معصومم م :  

موندن داشتم و نه  ینتونستم خونه بمونم. نه رو _

گهیتوان جنگ و جدال د ...  

 یگونه ام م یکند و رو یم یاشک نافرمان یا قطره

  :لغزد

 یمدت کوتاه دور بمونم. بچه  هیخواستم  یفقط م _

م. اوضاع که بهتر شد برگردم اون نامردو سقط کن

 ...اما نشد

رمیگ یم میدستها انیشوم. سرم را م یجلو خم م به :  



نرفت. من  شیکدوم از نقشه هام درست پ چیه _

یشرمندگ ایدن هیناخواسته و  یبچه  هیموندم و  ... 

. تا نمیبندم تا عکس العمل انها را نب یرا م میپلکها

 اید. تا ترحم شون یم رهیخ میچگونه به مان نمینب

اتاق را در  ینی. سکوت سنگنمینفرت نگاهشان را نب

 اینفس بکشد  یشک دارم کس یبرگرفته است.  حت

کرده  یقلب ستیمن ا هیبتپد. انها هم  شب یقلب کس

سکوت را به  نیا تتاک ساع کیت یاند؟ تنها صدا

زدیر یهم م .  

شنوم یخش دار عمو را م یصدا :  

رو  یزیچ چیه گذشته یحسرت خوردن برا _

ه؟یچ متی... حاال تصمکنهیدرست نم   

 یرا رو شیگردد. پلکها یبه سمت حسام بر م نگاهم

 یرا شکار م یتله پات نیگذارد. زن عمو ا یهم م

شود. با  یم کینازکش به هم نزد یکند و ابروها

کنم.  یم ژنیرا پر از اکس میها هیر یقینفس عم

 نیکردن اعنوان  دیشا ایاست و  دهیحسام عقب کش



 یم دیخودم گذاشته است. شا یامر مهم را به عهده 

کند  دایپ نانیخواهد اطم یرا بسنجد. م ارمیخواهد ع

راسخم. باور ندارد به او  میتا چه حد در حرفها

نه ایاعتماد کامل دارم  ...  

کنم یرا صاف م میصدا :  

رو  تونمیخانواده ام... م شیبرگردم پ خوامیم _

کنم؟کمکتون حساب باز   

نگاه  قتری. دقنمیب یعمو م یچشمها انیگذرا م یبرق

 ی رهیهمان شهاب باران اسمان ت هیشب یکنم. برق یم

بندد ینقش م شیلبها یرو یحسام. لبخند یچشمها :  

کنمینم غیدر ادیازم برب یحتما... هر کمک _ . 

لرزم یحسام به خود م شنهادیپ با :  

رف شرکت با عمو ح میفردا صبح بر گمیمن م _

میبزن ... 

ان  ریذهنم هنوز درگ یخندم و گوشه  یحس م یب

 لیزند. از سه یحرف م اسمنیقرار مالقات است. 



 یکند. من م یم فی. از ازدواجشان تعردیگو یم

از  یلیقرار است. مفهوم خ یشنوم و اما قلبم ب

از انها  یبرکنم و چرا خ یرا درک نم شیحرفها

ست؟ین  

ان سه نفر  یبه اوست و اما نگاهم چهره  میچشمها

اشنا مرا وادار به  ییگامها یکند. صدا یرا مرور م

استوار و محکم است.  شیکند. قدمها یبرخاستن م

شود یم اتینان ب اسمنیحرف در دهان  .  

 شیشانیپ یرو شیزند. موها یم هیچهارچوب تک به

از پدرم است.  ینبال نشانکند. نگاهم به د یم یدلبر

 یچرخد. ب یصورتم م یپرحرارت رو شیچشمها

ستمیا یمقابلش م اسمن،یتوجه به حضور  :  

گفت؟ یبابام چ _   

زند یصورتم را کنار م یرو یموها :  

 ...امشب _



رود.  یام م نهیس یقفسه  ی. دستم روستدیا یم قلبم

کنم. دست گرمش،  یرا انجا حس م یدیدرد شد

کند ینم را گرم نمدستا یسرما : 

خونه تون... با هم... من  میقرار شد... امشب بر _

یو تو و بابا ... و مان ... 

 

(ثیروح خب نایپنهان)م مرز , [۷۱.۹۰.۷۱ ۷۱:۵۱] 

دوزد یم نیو به زم ردیگ یم چشم :  

یرها...با همه مون بد کرد یبد کرد _ ...  

شکند یهمزمان با قلبم م میطوالن سکوت :  

برات تنگ شده بود داداش یلیدلم خ _ ... 

دهد.  یم رونیب یشود. نفس پردرد یمشت م دستش

از ان خارج  ییشود و صدا یدهانش باز و بسته م

 یکشد و به داخل م یگردد. خود را عقب م ینم

  .رود



 یعرق م میشانیپ یگردد. رو یپاره م میبندپاها

گذارد ی. حسام دستش را پشت کمرم مندینش :  

...محکم باشزمیباش عز یقو _ ... 

فرو رفته  یکیکنم. اتاق در تار یرا باز م میپلکها

 پسرکم نینشانگر خواب سنگ یمان نیاست. نفس سنگ

تاک ساعت، اعصاب نداشته ام را متشنج  کیاست. ت

  .کرده است

گشته  یکه خواب از انها فرار یاز زمان چشمانم

که  یا قهیاشناست. از همان دق یکیتار نی، با ااست

شدم. از همان  ییاتاق راهنما نیخواب به ا یبرا

 یکه حسام، قبل از خروجش تبسم پرمهر یلحظه ا

هم خواب به چشمانم  هیثان کی یحت د،یپاش میبه رو

است امدهین . 

 یرو ییو نو یزیاکنده از تم ییاشنا با بو یاتاق در

ام. بارها تالش کرده ام  دهیدونفره دراز کش یتخت

بالش  یخودم را با خواب اشنا کنم. بارها سرم را رو



بار تالش کرده ام خودم را در  نیفشار داده ام، چند

تصور کنم اما نشده است یخلسه ا . 

توانم. هر بار چشم بسته ام افکار  یام اما نم خواسته

زده اند. مغزم  خونیو ازاردهنده به ذهنم شب یمنف

زانو  یکند. قلبم گوشه ا یشته را مرور ممدام گذ

مثل  دهایکند. اگرها و شا یم ونیبغل گرفته و ش

اگر  رند،یخورد. اگر مرا نپذ یجذام وجودم را م

زده اش را  خی نگاهطردم کنند، اگر پدرم باز هم 

 .حواله ام کند

صورتم را  یرو ختهیر یشوم،موها یم زیخ مین

 میذهن شیتشو یفرستم. گستره  یپشت گوشم م

نشان  یپسرکم چه واکنش دنیکند. با د یم دایوسعت پ

کنم. اگر  یرا مرتب م یمان یرو یدهند؟ پتو یم

بر  ییپدر بخوانند، چه بال یمقابل چشم پسرم او را ب

د؟یا یپسرکم م ی هیسر روح   

گذارم اما  یسرد و خنک م کیسرام یرا رو میپاها

 شیشو. دلهره ها و تردیگ یبدن تب دارم ارام نم



رسانم.  یندارند. خودم را به پنجره م یانیپا میها

رمیدرگ میحس ها نیکنم. ب یپنجره را باز م .  

 یقدم کیکند. تا  یگوشم را پر م رکهایرجیج یصدا

اما در برداشتن قدم اخر درمانده  دمیخانواده ام رس

یشرویام. نه راه پس رفتن دارم و نه راه پ ...  

و ان را همراه با  دیا ی ممعده ام تا دهانم باال دیاس

کنم. وجب به  یدهم. اتاق را متر م یبغضم فرو م

بارها  می. پاشمیاند یو به فردا م ستمیا یوجبش را م

 شیخورد. بارها تلوخوران پ یداخل اتاق م لیبه وسا

شود یروم و اما شب، صبح نم یم .  

کش امدن امشب خوشحالم و اما کالفه... امشب  از

 یرا م دنشانیفراوان. د یرادوکسهاپر شده ام از پا

. ستمیخواهم. دلتنگ لمسشان هستم و ن یخواهم و نم

در ان خانه قدم بگذارم و از  گریدوست دارم بار د

 نی. من مانده ام و ازارمیاز ان خانه ب گریطرف د

دلهره اور یمتضادها . 



رسانم و  یشود. خودم را به تخت م یخسته م میپاها

 یم کیبه  کیها  هی. ثاننمینش یباز به انتظار م

ها،  قهیشوند. کالفه از شمارش دق یم قهیگذرند و دق

کنم. هرچه به  یدهم و صبر م یم هیبه تاج تخت تک

 یم شتریحالت تهوعم ب م،یشو یم کتریصبح نزد

رود یبدنم باالتر م یشود و دما . 

شود.  ینور، چشمانم تار م یبارقه ها نیاول دنید با

 یتنگ م میپردازد. نفسها یمقلبم به جنب و جوش 

مانم یم رهیاتاق خ یشود و باز هم به در بسته  .  

کشم  یلبم م یخورد. زبانم را رو یبه در م یا تقه

شنوم یرا م شیاما توان سخن گفتن ندارم. صدا :  

تو؟ امیب تونمیرهاجان... م _   

زنم. چقدر زود افتاب طلوع  یچنگ م یروتخت به

. زن عمو به داخل اتاق شود یکرده است. در باز م

به سمتم قدم بر  دهیترس دنم،یکشد. با د یسرک م

داردیم :  

  ...رها _



بازد یکند و صورتش رنگ م یرا لمس م صورتم :  

تو یخیچقدر  _ ... 

زنم یدهم. و لب م یدهانم را فرو م اب :  

 ..خوبم _

که او نشنود و عمو را صدا  میگو یجان م یب انقدر

  :بزند

ا حالش بده... رهژنیب _ ... 

کنم. حسام زودتر از عمو  یمرگ را حس م ی هیسا

 یسست م شیقدمها دنمیرساند. با د یخودش را م

و  دهیمن خشک نیو نگاهش ب ندیب یشود. زن عمو م

شود یحسام مستاصل جا به جا م .  

ضربان مچ  شی. انگشتهاندینش یکنارم م ژنیب عمو

کند یدستم را لمس م :  

تادهفشارش اف کمیفقط  _ ... 

دهدیرا نوازش م میموها :  



 ...به خاطر فشار و استرسشه _

دیگو یبه حسام م رو : 

ایبرو بخر و ب سمینو یاسم سرم برات م هی _ ... 

دیگو یتوجه به حرف عمو م یحسام ب اما :  

مارستان؟یببرمش ب _   

خواهد به حسام  یم ایکند. گو ینگاهش م قیدق عمو

تارم عرق  یمهاحاذق است. چش یشود پزشک اداوری

 یکنند. مگر م یرصد م زیحسام را ن یشانیپ یرو

نشوند؟ قیاو دق یشود حسام باشد و رو   

کند دراز  یمرا وادار م میشانه ها یبا فشار رو عمو

  :بکشم

... شهیسرم حالش خوب م هی... با ستین یازینه ن _

نرفته ادتیدر ضمن قرار امروزمون که   

وسدب یرا م میشانیشود و پ یم خم :  

 یچیمن هستم از ه ینگران نباش دخترم... تا وقت _

  ...نترس



 ی. دستم را مندینش یم میلبها یکمرنگ رو یلبخند

  :فشارد

... میدار شیدر پ یاستراحت کن... روز سخت کمی _

مییایاز پسش برب میاما نه اونقدر که نتون ... 

دهد یادامه م نانیاطم با :  

پدر  هیفکر کن که  نیکن... فقط به ا یذهنتو خال _

دخترش رو از ته دل طرد کنه...  تونهینم چوقتیه

تپه یدخترش م یاخرش دلش برا ... 

کشد یرا تا شانه ام باال م پتو :  

 یکنم تا بهتر بتون یم قیارامبخشم تزر هی _

یاستراحت کن ... 

 یو کرخت یحس یم. بسرگردان یداریخواب و ب انیم

محکم در مغزم  یکرده و دژ ریتمام وجودم را تسخ

اشنا و اما دور مرا به  ییساخته است؛   اما صداها

 ،یداریکند. در جدال خواب و ب یدعوت م یاریهوش

دارد دنیبه شن لیتما میگوشها :  



 نیهمه مدت، ا نیچطور تونسته ا لیسه _

  موضوعو پنهان کنه؟

 میاریشود. هوش یم روزیپجنگ  نیدر ا یداریب

شناسم.  یصدا را م نیدهد.  ا ینشان م یخود

همان زمانها، پر از ناز است اما  هیشب شیصدا

ستیعصب یلحنش اندک .  

که  یکنم و چسب یاندک در دستم احساس م یسوزش

دیگو یپوشاند. زن عمو در پاسخش م یپوستم را م :  

که  لمیداشته... سه یدرخواست نیرها از حسام چن _

ان گهیرازدار هم د شهیحسام... هم قیو رف اری ...  

کرده  رییعطرش تغ یرود. بو یم نییتخت پا تشک

زنانه شده است یاست. اندک : 

_ به کنار، من چطور به  لیسه یاصال پنهونکار

 ...رفتارشون شک نکردم؟ من

را  میشود. چشمها یلرزد. کالمش قطع م یم میپلکها

 ریکشد تا تصو یول مط یکنم. کم یباز م یبه ارام



اش، نازک و  دهیکش ی. ابروهانمیرا واضح بب اسمنی

با تبسم  شیصورت یاند. لبها دهیکوتاه شده اش باال پر

رنگ گرفته اند. صورتش رنگ و رو گرفته  ییبایز

تازه  هی. شبدیا یچهره به او م نیو چقدر ا

زند یعروسهاست. لب م :  

خانوم؟ یسالم... خوب _   

کنم یام را از هم جدا م دهیخشک یلبها : 

 ...سالم _

گونه ام  یرو یشود. بوسه ا یصورتم خم م یرو

شود و  یم دهیچیکارد. دستش به دور شانه ام پ یم

ردیگ یمرا کامال در اغوش م :  

انصاف یدلم برات تنگ شده بود ب یلیخ _ . 

زنم.  یو کمرش را چنگ م دیا یبا مکث باال م دستم

شود ،  یجابه جا م میبزرگ که در گلو یگلوله ا

. زبانم از کار ردیگ یاجازه حرف زدن را از من م

 گرید یرا به نحو میافتاده است. سالهاست دلتنگ



فشارم، تا  یکنم. او را محکم به خودم م یابراز م

بودنش را لمس کنم. تا  یبهتر حسش کنم. واقع

 تیواقع ست؛ین ایاغوش، رو نیحاصل کنم ا نانیاطم

 ش،یواقع یها دنینفس کش تنش، یدارد. گرما

کند  یشنوم، مطمئنم م یکه کنار گوشم م ییصدا

ستین یالپردازیخ ست،یواقع . 

 مین یکم تمیاز وضع یناراض رد،یگ یکه م فاصله

 یمان یخال یچشم به جا یشوم. از گوشه  یم زیخ

زنم،  یدهد. پلک م یکنم و مغزم هشدار م ینگاه م

 ید. قفسه زن یچنبره م یوحشت در دلم مانند مار

شود یام تنگ و دردناک م نهیس :  

کجاست ی... مانیمان _ ... 

و  ابمی یکنم. او را نم یچشمانم اتاق را جستجو م با

رسانم. دست  یم نیزم یرا رو می. پاردیگ ینفسم م

پر شده و  شیزنم. گوشم از صدا یرا کنار م اسمنی

چرخد. تنها نام  یشنوم.  اتاق دور سرم م ینم چیه

کنم یکرار ماو را ت :  



کجاست؟ ی... مانیمان _   

ابدی یرود و توانم کاهش م یباالتر م میصدا :  

مامان ییکجا ی... مانیمان _ ... 

خواهم کنارش بزنم اما  ی. مستدیا یمقابلم م اسمنی

و  ردیگ یرا م میتوانم. قدرتش را ندارم. شانه ها ینم

دهد. چشمان جستجوگرم به سمتش  یتکانم م

زند یم . لبگرددیبرم :  

حالش خوبه... با پرتو دارن تو اتاق حسام  یمان _

کنند یم یباز .  

 یخنک در رگ تشنه ام، جار یهمچون اب ارامش

دهم یم رونیشود. نفسم را پرصدا ب یم :  

... نگرانش بودمدیببخش _ ...  

لبخند پر  اسمنیکند.  یم ینیسنگ میزن عمو رو نگاه

 یم زند. نگاهم به سمت ساعت یم یاضطراب

دهند، به  یرا نشان م 21که  ییچرخد. عقربه ها

 ریس یخبر یزنند. چندساعت در ب یپوزخند م میرو



خواب مرا ربوده و  یایکرده ام؟ چندساعت دن یم

غافل کرده است؟ تیمرا از واقع   

سرد شدن  ،یاگاه نیواکنش بدنم در برابر ا نیاول

شود یزبانم م یواکنش لکنت و گرفتگ نیاست. دوم :  

  عم...عمو اومد؟ _

اشفته ام را پشت گوشم  یهمانطور که موها اسمنی

دهد یفرستد پاسخ م یم :  

  ..نه هنوز _

 یشود. باز ب یم دتریقلبم، شد یبر رو میترسها فشار

کنم یهدف به ساعت نگاهم م :  

نکردن؟ رید _  

ستیاش مصنوع خنده :  

... حرفاشون تازه گل کردهزمینه عز _ ... 

 یرخت م شان،یبا تمام همت و قوا یوجودم زنان در

صبر کنم  دی. باستیاز من ساخته ن ی. اما کارندیشو



دل خوش  ،یو به احتماالت محال اما دوست داشتن

 .کنم

ستدیا یچهارچوب در م انیعمو م زن :  

زود  کهی... بابات دلش کوچزمینگران نباش عز _

شهیم یراض .   

 یاه هاداند نگ یکنم. او که نم ینگاهش م دیترد با

بندان بود. او که نفرت  خیپدرم در ان روزها 

دیپدرم را نشن ی. او که حرفهادیچشمانش را ند .  

. از اتاق ردیگ یعمو نگاه از چشمان پرسؤالم م زن

دیگو یم نیشود و در همان ح یخارج م :  

... براتون نجایا ادیزنگ بزن ناهار ب لیبه سه _

دیفسنجون گذاشتم که دوست دار .  

شکند.  چقدر تفاوت  یدر وجودم پرصدا م یزیچ

و ارجمند. من  زی. او عزاسمنیمن و  نیاست ب

 یتصورش را م ی... چه کسیلیخوار و طف نگونهیا

برسم؟ نجایکرد به ا  



دیگو ینازگونه م یبا لحن اسمنی اما :  

 ...من باهاش قهرم... خودت بهش زنگ بزن _

 اسمنیرود.  یبه دخترش م یچشم غره ا  زنعمو

کند یمزمه مز :  

 ...جون تو جونش کنن دوماد دوسته _

کشد و مرا همچون  یدستم را م یناگهان یرییتغ با

نشاند یتخت م یاراده رو یب یعروسک :  

تا بدونه تبعات  شمیم نیسنگ لیمدت با سه هی _

نهیخبر مهم چقدر سنگ نیکردن ا یمخف ... 

در وجودم رخ  میعظ یخبندانیسرمازده است.  روحم

تپد،  یسرما، با قدرت م نیا انیداده است. اما قلبم م

کند یخون گرم پمپاژ م .  

وجودم شده ام. از همان لحظه  یتضادها ریدرگ باز

که مجوز بازگشتم به ان خانه صادر شده تا به  یا

لحظه نیهم ...  



 ختهیهم ر شده است. به یبدنم دچار دگرگون ستمیس

 ییمعده ام مرا به دستشو دی. بارها اسدواریام یام ول

نشستم و شک  زیو سردرگم بر سر م جیکشاند. گ

قاشق هم خورده باشم. نه نگاه گرم و  کی یدارم حت

 یحسام توانست مرا ارام کند، نه دستها دبخشیام

بخشش تیحما .  

و اما چگونه واکنش  دمیشن یرا م لیسه یها یشوخ

حضور  گرید یذهنم در خانه ا یدادم وقت ینشان م

  داشت؟

و عاقالنه  یمنطق یکرده بود با حرفها یسع عمو

 یارامم کند، از استرسم کم کند و اما تالش او هم ب

ماند جهینت .  

از  یام، اما صورتم عار دهیوسواس لباس پوش با

 یکه موها یمانده است. شمار تعداد دفعات شیارا

 میا فراموش کرده ام. مانرا شانه زده ام، ر یمان

. اما به او میبرگرد یب یبارها تقاضا کرده به نزد ب

از خانواده داده ام. پدربزرگ و  یوعده ا



ِر پرتو... یو مامان من ژنیبابا ب هیشب یمادربزرگ

که  یچشمانش برق زده و همراهم گشته... در حال

دانم وعده ام تا حد قابل اجراست ینم .  

که  یخانه ا یقابل درب ورودهستم. م نجایا حاال

با نفرت از ان خارج شده ام شیسالها پ .  

تر،  رانیو یشکسته تر، کم یبرگشته ام، کم حاال

دانم سرنوشتش  یکه نم یاما با فرزند رتر،یپ یکم

  .چه خواهد بود

معقولتر، و با  یتر، اندک دهیادیدن یام اما اندک برگشته

از  یه روزک یینسبت به همانها یدلتنگ یادیحجم ز

خودم را محق و انها را  گریانها فرار کرده ام. د

دانم. قبول کرده ام که متهم  یگناهکار خالص نم

 نیمرا به ا یانها با تلنگر دیخودم هستم و شا یاصل

 ریمس نیسرنوشت هول داده اند. من بودم که ا

را انتخاب کردم راههیب .  

گردد، برگشته ام در  یبه سمت حسام برم نگاهم

ام نهفته است.  نهیگرانبها در س یکه عشق یالح



دهم، با حس و  یم هیهد میها هیرا به ر یعطرمان

مادرانه بازگشته ام یحال .  

اورم.  حسام، به  یان خانه باال م واریرا تا د چشمانم

 میمن، مقابل خانه متوقف شده است. پلکها یخواسته 

را مرور  میگذارم. تمام اموخته ها یهم م یرا رو

 نیرا، از نوش یگذشت و صبور یب یکنم. از ب یم

پدرانه را،  یها حتیرا، از عمو نص یبه زندگ دیام

عاشقانه را بنا یو از حسام تمام حس ها . 

به راه انداخته اند. هنوز   یدر وجودم سونام ترسها

خواهم  یلرزاند. اما نم یبدنم را م ب،یمه یزلزله ا

 یام. م دهیرس انجیعقب بکشم. نه حداقل االن که به ا

 یباشم، اما م یمنتظر هر عکس العمل دیدانم با

بروم شیخواهم پ .  

کف دستم را  میکنم، ناخن ها یرا مشت م دستم

دهم.  یم رونیدهند. نفسم را لرزان ب یخراش م

زنم ینامطمئن لب م :  

  ...من اماده ام _



شود تا زنگ خانه را بزند. من در  یم ادهیپ حسام

دوباره ان خاطرات  دوارمیو ام شوم یخودم جمع م

زنده نشوند میبرا .  

را دارم که  یگردد و من احساس کس یباز م در

دانم  یروح از کالبدش در حال خروج است. نم

به  ایبرسد  داریلقاء و د یروحم قرار است به شادمان

سوزان یعذاب و جهنم .  

کند و قلب من با  یکم حرکت م یبا سرعت حسام

است دهینا، به مرز سقوط رسان مناظر اش دنید .  

سخت شده است.  میدر ان هوا برا دنیکش نفس

 یمسموم در ذهنم جوالن م یاز ان هوا یتصورات

خانه را  یخواهد عطر اشنا یم میها هیدهد. اما ر

  .ببلعند

شود. با  یقلبم از جا کنده م ن،یتوقف کامل ماش با

شوم. حسام کنار  یم ادهیپ نیکمک عمو از ماش

زند یلب م یبه ارامگوشم  :  

 ...ترس به دلت راه نده ....حسام به فدات... من _



مادرم را مقابل  یشنوم وقت ینم گریرا د شیصدا

زنم تا  یرا کنار م می. اشک چشمهانمیب یم یورود

لرزد. چند قدم به  یم می. لبهانمیاو را واضح تر بب

افتد. نگاهم  یاز حرکت م میو پاها دارمیسمتش بر م

چرخد و مذاب داغ  یورت غرق اشکش مص یرو

م سخت شده یبرا دنی. نفس کشزندیر یم میها هیدر ر

  .است

زنم. دلتنگش  یشنوم و هق م ینامم را از زبانش م

 شیتابش شده ام. در چشمها یبوده ام و االن ب

. همان نمیب یم میاز جنس مادرانه ها یمادرانه ا

به  نسبت یعشق، همان گرما و همان اندازه دلخور

کند یم ییخطا یوقت میمان .  

اش،  دهیدرشت و کش یاندک کنار چشمها چروک

گذارم تا  یجلوتر م یکند. قدم یقلبم را از جا م

خودم را به او برسانم و از ان عسل ناب اغوشش 

پشت سرش، قلبم  نیپدرم و رام دنیبکشم. و اما با د

 یهمان نگاه سرد، غده ا دنیافتد. با د یم میمقابل پا



 یدهد. بزرگ م ینشان م یخود میدر گلو نیکچر

رساند یم یشود و مرا به مرز خفگ . 

کنم. پدرم  یبه سمتشان روانه م یارزومندانه ا نگاه

ردیگ یکشد و رو م یاخم در هم م :  

داخل دیبفرمائ _ ... 

شود و من  یبارد، کوالک م یتابستان، برف م انیم

راه کند.  مادرم را با خود هم یرا در خودش گم م

شود. من انجا مانده ام. حسام  یکند. عمو داخل م یم

کند.  یرا همراه م دهیو من خشک ردیگ یرا م میبازو

 یاز عطرش پر م میها هیر ن،یبه رام دنمیبا رس

اش نشان  روختهکنم. صورت براف یشود. نگاهش م

 از چه دارد؟

توانم  یشود؟ چطور م یا مگر مخواهم ام یم

 یو قو نمیاستخوان سوز نگاه پدرم را بب یسرما

شده است در جگرم. درد دارد  یبمانم؟ ان نگاه خار

توانم محکم باشم؟ یو مگر م   



 یهمه به نوع ای. گومیا ستادهیسالن ا انیم همه

 یو از همه اواره تر من میهست شانیسرگردان و پر

دارم. عمو  یبگیس غراحسا میپدر یکه در خانه 

 شیرا برا یزیو ارام چ ستادهیپدرم ا یشانه به شانه 

دهد  یحوصله سر تکان م یدهد. پدرم ب یم حیتوض

باشد دهیشن یو اما شک دارم جمله ا . 

 رهیکشد و نگاه خ یصورتش م یبه رو یدست پدرم

کند. سرما تمام وجودم را فرا  یاش را حواله ام م

 ریی، فصل نگاهش را تغتوانستم ی. کاش مردیگ یم

چرخد و  یدانم چطور زبانم در دهانم م یدهم.  نم

زنم یم شیصدا :  

 ...بابا _

از  یمیاواها کامل از دهانم خارج نشده که ن هنوز

گفتن مادرم با ناصر  نیه یسوزد. صدا یصورتم م

 یشود. دست حسام مشت م یگفتن عمو همزمان م

ماند یشود ونفسش حبس م . 



 شی. اشک در چشمانم نمیگشا یدرد م را با میپلکها

ام ناباور به پدرم چشم دوخته  چارهیزند. قلب ب یم

  .است

 یم شتریدانم صورتم ب یشود. نم یباران م اشکم

و کهنه شده کف  یمیان زخم قد ایقلبم؟  ایسوزد 

  ...دستم

زند. حق دارد؟  یپدرم، اتشم م ینفس زدنها نفس

لها حق دارد. با سا نیا یهمه  یندارد؟ به اندازه 

دهم. با  یحق را به او م نیا م،یوجود تمام کمبودها

کرده ام. زحماتش را هر چند با کم و  یاو بد باز

کالم...  کینحو پاسخ داده ام. در  نیبه بدتر یکاست

امزده  شیابرو ی شهیتبر به ر .  

کنار  دیسف ینکنم. موها یاحترام یگزم تا ب یم لب

حرمت  دیزند. با یم پوزخند میاش به رو قهیشق

گشته را داشته باشم. با همان  دیکه سپ ییموها

کنم یچشمان نم گرفته ام  نجوا م :  

دیببخش _ ...  



در  میسالها نیتمام ا م،یتمام حرف ها م،یدردها تمام

کلمه خالصه شده است کی نیهم .  

 یکشد. برا یبه گردنش م یشنود و کالفه دست یم

دهد.  یار مهم فش یچشمانش را رو یلحظه ا

دهد یسرش را به چپ و راست تکان م یعصب :  

هان؟ یخودت فکر کرد شیپ یتو چ _   

زند یم ادیدردش را فر  : 

که  ؟یکرد دایفرارت پ یبرا یو برهان لیچه دل _

حل شد؟ االن  ؟یکن یم یماست مال دیببخش هیحاال با 

فته؟یگذشته نم ادی دنتیکس با د چیه   

 دیندارم. شا یم. دفاعافکن یم ریسر به ز شرمنده

 نیا ینکته را به من فهماند متهم اصل نیگذر زمان ا

را بازخواست کنم. اگر  گرانید دیپرونده منم و نبا

هستم.  میبخت اهیخودم مسبب تمام س شم،یندیعاقالنه ب

را با  ادشیام. او فر دهیام و نرنج دهیاز پدرم رنج

و با بازخواستم کرده است  ریاخزده است. با ت ریتاخ

کرده است همیتنب ریتاخ .  



 یچسباند. نفسم م یم میخودش را به پا دهیترس یمان

کنم. چطور او را  یرود. هراسان به پسرکم نگاه م

دارد فیخف یفراموش کرده ام؟ بدنلش لرزش .  

گردد. صورتش کبود  یپسرم م خکوبیبابا م نگاه

اما سرش را به  یماند. مان یشود. فکش قفل م یم

سباندچ یشکمم م :  

ترسم یم نای... من از امیبر یمامان _ .  

روح و روانم را هدف گرفته است.  قایاش دق هیگر

جنگ  دانیمحکمه و م نیکاش او را با خود به ا

بودم اوردهین .   

 

تا اعترافم را نشنود.  رمیگ یپسرم را م یگوشها در

میگو یلرزان م ییبا صدا :  

 ....نتونستم بمونم _

مضاعف وارد  یم،فشارین گلودرو نیچرک ی غده

کند یم :  



 نیاز ا شترینامشروع... ب یبچه  هینخواستم با  _

فتهیزبون ها ب یاسمتون رو .  

شود.  یمبل اوار م یرود. رو یپدرم عقب م یپاها

 یبسته م جهینت یشود و هر بار ب یدهانش باز م

رود، قلب من از  یقلبش م یشود. دست پدرم که رو

 یهم فشار م یرا با درد رو شیافتد. چشمها یکار م

زند یم ادیفر ژنیدهد. عمو ب :  

اریقرصشو ب نیرام _ ... 

دود. حسام  یبا عجله به طرف پله ها م نیرام

رساند و با کف دست قلبش  یخودش را کنار پدرم م

دهد یرا ماساژ م .  

انقدر سست هستند که نتوانند وزنم را تحمل  میپاها

به  یلعنت یان اشکها انیافتم. از م یکنند. به زانو م

بار چندم او را،  یمانم که برا یم رهیخ یپدر

غرورش را و صدالبته قلبش را شکستم. با حماقت 

زخم زدم به روح پدرم میها .  



گذارد. مادرم  یزبان پدرم م ریقرص را ز نیرام

را با اضطراب  شیو دستها ستادهیسرش ا یباال

جمع شده  گریکدیکشد. خانواده ام کنار یهم م یرو

جدا بافته  یاند. کامل گشته اند. اما من هنوز تافته 

 .مانده ام

 نیکردم. در ا یاشتباه م دی. شادیا یم نیپائ چشمانم

. همه مرا فراموش دیکش یانتظار مرا نم یخانه کس

 میکرده اند و امدنم زخم کهنه را تازه کرد. اشکها

 یچکد. تمام حواسها رو یفرو م کهایسرام یرو

.... حضورم اوردهیقلبش طاقت ن دنمیکه با د ستیپدر

ننگ  یان لکه  شیخواهد. من هنوز برا یرا نم

 یبا گذشت زمان، دردها فراموش م ندیگو یهستم. م

خانواده  نیا یو چرا برا ابندی یم امیشوند. زخمها الت

بارد؟ یهنوز از زخم ها خون م   

 یها هیر دیشا ایخانه هنوز مسموم است  نیا یهوا

خانه را  نیگشته اند و قدرت تنفس در ا یفونمن ع

 یتمام دلسرد نیب شها،یتشو نیا یهمه  انیندارند. م

دهد یروحم را جال م یها، کالم :  



یبمون نجایهم یتونیم _ ... 

 یم ریاورم. مهره گردنم ت یرا با شتاب باال م سرم

مبل  یسرد است. دستش روکشد. نگاه پدرم هنوز 

خش دارد یاندک شیمشت مانده است. صدا :  

 ...اما _

شود یمبل بلند م یفشار رو با : 

نشه... جلو چشمم  داتینشو... اطرافم پ کمینزد _

 ...نباش

کند. لبخند  یم یاریشوره زار دلم را اب دیام باران

. دیا ی. نگاهم باال مندینش یم میالبه یرو یکمرنگ

حسام را  ینوران یچشمها ن،یرام یشانه ها یاز رو

شود یکنم. لبخندم پررنگ تر م یم ریغافلگ .  

شده است.  بایز یپر از ناخواسته ها میروزها نیا

 شتریاعتراف کردم که هرروز ب یناخواسته به عشق

پناه  ییکند. ناخواسته به عمو یخود م ریمرا درگ

ساعات دلهره اور  نیدر ا میم که پناهگاه و حامبرد



از ان  یامدم که زمان یشده است. ناخواسته به خانه ا

اجبار  نیلحظه از ا نیا ربودم.  اما د یرانده و فرار

میراض ن،یریش .  

دیا یبا هراس باال م میچشمها زد،یخ یکه بر م عمو :  

د؟یریم دیدار _   

خندد یارام م عمو :  

خواب من گذشتهدختر از وقت  _ ...  

 یو با حرف عمو در همان حال م دیا یکش م میلبها

  :خشکد

 یمدت شرکت حسام نرو... بمون خونه و سع هی _

یاریکن دل پدر و مادرت رو به دست ب ... 

ال به  یخواباند. دست یمبل م یرا رو یحسام مان 

کند. از  یبرد. کالفه نگاهم م یفرو م شیموها یال

بارد یم یتینگاهش نارضا . :  

  ...شب خوش _



. با ردیگ یو دستش را به سمتم م ستدیا یم نیرام

کنم.  ی. انها را تا در بدرقه مزمیخ یبه او بر م هیتک

در  دنیدلم از رفتن حسام گرفته است. به نفس کش

او عادت کرده ام یهوا .  

مقابلم  نیکنم. رام یم ییرفتن انها، احساس تنها با

ستدیا یم :  

برم خونه..  بچه ها تنهان دیمنم با _ .  

شود یم زیر چشمانم :  

؟یخوانواده دوست شد نقدریتا حاال ا یاز ک _   

کشد یپشت گردنش م یخنده دست با :  

 یتونیو مرتبه... م زیاتاقت هنوز مثل گذشته تم _

یاونجا استراحت کن ... 

 یاعتراض کنم اما دور م چاندنشیخواهم به پ یم

 .شود

 دیشا یرسد. درد یواضح به گوشم م شیصدا درد

در  شهیکه ر یقلبش... درد یتر از گرفتگ یمیقد



و  قیعم یدارد. ترک یگذشته ها دارد. دلم ترک برم

پدرم، هوا در  نی. با هر نفس سنگیفراموش نشدن

کند یم ریگ میها هیر .  

 یدنش دارد، دور مبر استوار بو یکه سع ییقدمها با

کند. کمرش را صاف  یشود.  نگاه من او را بدقه م

کنم. از پله  یرا حس م شیدگینگه داشته اما من خم

رود و بدون شک اگر دست مادرم بر  یها باال م

پله را باال  کی یتوانست حت ینبود، نم شیبازو

چشمانم  ماشوند و من ا یبرود. از نگاهم دور م

نقطه از خانه مانده است همچنان سنجاق به همان .  

خواهد.  یرا نم دنمیکنم. د یرا مرور م شیحرفها

 کیکردم با  یشود. چطور تصور م یکمرم خم م

نگاه  یشود؟ ان دلخور یگلستان م میای" دندی"ببخش

حاال به سرما  شان،یحرفها انیدر گذشته، ان نفرت م

اندازد یشده و مرا به وحشت م لیتبد .  

زند  یشود. رگبار م یم یطوفان چشمانم، انیابر م 

شود. حضورم،  یم یجار میگونه ها یو بارانش رو



کنم  یکند. احساس م یعرصه را بر او تنگ م

 نیشوند. ا یم کینزد گریکدیخانه به  یوارهاید

قدم شکست  نیشود. در اول یزندان م میقصر برا

  .خورده ام

اشنا نگاهم را  ییفشارد. صدا یشانه ام را م یدست

کند یان راه پله جدا ماز  :  

 ...رهاجان _

 یم دتریگردم. بغضم شد یبر م ژنیسمت عمو ب به

  :شکند

نهیمنو بب خوادیبابام نم _ ...  

زنم یرا چنگ م میمانتو :  

 ...اونا از من متنفرن _

رود یاز نگاه کردن به چشمانم طفره م عمو، :  

مدت بهشون فرصت بده هی _ ...  

دیا یمنوازش وار تا کمرم  دستش :  



رنیاز تو دلگ کمیاونا عاشقتن... فقط  _ ... 

دهم یتکان م نیرا به طرف سرم :  

نخواستن حرفامو بشنون یحت _ ...  

 یهمان چشمان مرطوب و ملتهب به حسام نگاه م با

 یمیاش چسبانده است. نس نهیرا به س یکنم. سر مان

قرمزش  یکند. به چشمها یخنک از دلم عبور م

شوم یم رهیخ :  

خوادیکس منو نم چیببر... ه نجایمنو از ا _ ...  

متورم است؟ نفس  نقدریا شهیرگ گردنش هم 

کشد یم یقیعم :  

. قرار یاریکم ب یمتینامال هی دنیقرار نبود با د _

 بود؟

 یاغوشش ارام م انیبود تا م نجایا یب یب کاش

 نیاندازم. خط نگاهم با رام یگرفتم. سرم را باال م

. با دیا یجلو م بید. دست در جکن یم دایپ یتالق

 یشوم. صحنه ا یشدنش در خودم جمع م کینزد



 یکه باال م یشود. کمربند یم میاشنا در ذهنم ترس

 یم نقبضکرد. عضالتم م یرفت و به بدنم اصابت م

کنم. مقابلم زانو  یشود. دردها را هنوز احساس م

 یخودم را عقب م د،یا یزند. دستش که جلو م یم

را با  شیزد. پلکها یم یلیدستها مرا س نیکشم. با هم

ماند.  یکند. نفسم حبس م یدرد باز و بسته م

جوشند. چهره اش مردانه شده  یدر چشمم م میاشکها

پدرم را  یمهاچش یرنگ اشنا شیاست. چشمها

یدگیدارد. با همان کش ...  

 میکند. چشمها یم کینزد اطیرا دوباره با احت دستش

کند. همان  یام را لمس م بندم. ارام گونه یرا م

را که دست پدرم لمس کرد ینقطه ا :  

یعوض شد یلیخ _ . 

کنم. انگشتانش تا خط اخم  یناخوداگاه پلک باز م 

شود یم دهیکش میابروها نینشسته ب : 

نبود نیقبال ا _ ... 

دهد یرا نوازش م میچشمها ریز : 



گود افتادن؟ نقدریچرا ا _  

چکد یانگشتش م یرو اشکم :  

_ چرا  ه؟یچشما گذشته که همش بارون نیا به یچ

نگاهت مظلوم و معصوم شده نقدریا ...  

کشم اما جز هق  یم ادیلرزد. از درون فر یم میلبها

 یاش م نهیگفتن ندارم. مرا به س یبرا یزیهق چ

  :چسباند

؟یشد فیالغر و ضع نقدریگذشته بهت که ا یچ _   

 یکنم. گرما یم رهیذخ میها هیتنش را در ر یبو

 انیرا به جر میاغوشش، خون منجمدشده در رگها

ان  انیم میها شیاز تشو یادیاندازد. حجم ز یم

 هیگر انیشود. م یسپرده م یاغوش به باد فراموش

خندم یم .  

گوش  شیبه غرزدن ها ش،یسکوت به زمزمه ها در

سپارم یم :  

؟یموند یفرار، م یبهتر نبود به جا _   



رمیگ یفاصله م یکم :  

 یبرام باق یکردم؟ مگه راه حل یمل مچطور تح _

پشت سرم رو خراب کردم  یپلها یمونده بود؟ همه 

 ...و شما هم

را  میان روزها دیگذارم. با یم یرا ناتمام باق حرفم

که  ییکردم؟ همان روزها یم فیتوص شیبرا

 یکیکرد؟ خودش هم  یم فایا یخودش هم نقش مهم

بود؟ میان روزها گرانیاز باز   

 شتریشود. فاصله را ب یکمرم متوقف م یرو دستش

چرخد. اخم  یصورتم م یکند. نگاهش رو یم

بندد ینقش م شیابروها نیب یکمرنگ :  

برگردونه...  تونهیرو نم یزیچ چیه هیطعنه و کنا _

 یدرسته ما هم به عنوان خانواده ات، اشتباهات

کنه یتو کم نم یاز خطاها یچی... اما همیداشت ...  

را قبول دارم. خودم  شیرفهاتمام وجود ح با

 نیبارها هم یب یام. ب دهیرس جهینت نیسالهاست با هم



 یبه گونه ا نیحرفها را تکرار کرده است و نوش

انها را گوشزد کرده است گرید .  

کند یرا صاف م شیصدا حسام :  

به وجود اومدن اون  یتو یهر کدوممون به نوع _

 نهی... من اگر به موقع متوجه کمیگذشته مقصر

پخش اون خبر رو  یشدم و جلو یپروانه م یورز

میدیرس ینم نجایبه ا دیگرفتم، شا یم ... 

کند یم دیحسام را تائ یحرفها عمو :  

 کمی... رها جان... نگران نباش... نطورهیبله هم _

اشنا بشه، بدون  دتیجد اتیبگذره... بابات با روح

کنه یم رییشک نظرش تغ ... 

کند یرا نرم پاک م میاشکها :  

 ینم یتابیب نطوریشب ا مهی... نیاگه خوب بود _

یکرد ...  

زند یحلقه م شیدر چشمها اشک :  



... اما به من مادر یکن یبیکه غر یحق دار _

یبکن یتونیدروغ نم ...  

 یزنم. همه  یرا کنار م نیذهن یوسواس ها تمام

و از کجا بودنش در  چدیپ یمکه در سرم  ییصداها

 یکنم. نم یپرسند را، دور م یسخت م یان روزها

لحظه  نی. االن و اندازمیفاصله ب نیاز ا شیخواهم ب

ها، وقت نبش قبر کردن  یو بعد از تحمل تمام سخت

 یا هیبا کنا دخواه یدلم نم ی. حتستیو بازخواست ن

چون خودم  دیدل مادرگونه اش را برنجانم. شا

ت نابش را تجربه کرده اماحساسا . 

توان گفت. همان  یکس نم چیاست که به ه ییحرفها

تلنبار شده  یبه گلو، همان حرفها دهیچسب یبغض ها

که با گفتنش زخمت را  ییدر دل... همان حرفها

و با نگفتنش خودت را به خفه شدن  یکن یم قتریعم

که فقط  ییتر... من پر هستم از همان حرفها کینزد

به مادر گفتتوان  یم ... 



 کیشود  یجمله ام م نیبندم و اول یرا م میچشمها

تلخ و کشنده یخاطره  :  

 ی... سعدیلرز یشدنش بدنم م کیبا هر بار نزد _

کردم کنارش بزنم... اما اون یم ... 

دغدغه ام او شده است تنها :  

 ...بابا _

بندد: ِ_ دلش  یلبانش نقش م یرو یکمرنگ لبخند

فرصت بده تا  کمی... ذارهیباهاته... فقط غرورش نم

ادیبا خودش کنار ب ... 

همه را در تنگنا  نگونهیخود خودم متنفرم که ا از

 .قرار داده ام

رود یسمت در م به :  

فردا یحرف نگفته مونده... اما باشه برا یکل _ ... 

 یم هم یکند و در را رو یرا خاموش م چراغ

کشم.  یتخت دراز م یرو الیگذارد. اسوده خ



سوزند. سرم  یم میکنم. چشمها یم یاحساس سبک

شده است و اما ارامم نیسنگ . 

به  وارید یرو یمحض ورودم به اتاق، پرتره  به

 انگرش،یزند. نگاه سرکش و عص یپوزخند م میرو

 ریکند. با اکراه چشم از تصو یم زاریبمرا از خود 

رمیگ یگذشته م یرها .  

خوابانم. نگاهم بر  یتخت م یرو اطیرا با احت یمان

 یبرا یخوب نیگزیماند. جا یرنگ م یاسی یروتخت

که وجب به  یباشد. همان یم یمیقد یان روتخت

را به  میسوخته بود. پلکها گاریوجبش با اتش س

 یریم خاطرات جلوگفشارم تا از هجو یهم م یرو

 .کنم

مشکل  میرا برا دنیو خفه نفس کش نیاتاق سنگ یهوا

شوم و پنجره را باز  ینموده است. از تخت دور م

لبم را  اط،یتاب رنگ شده وسط ح دنیکنم. با د یم

تنها به  یاز دختر یریکشم. تصاو یدندان م ریبه ز



بندد. نفسم اه  ینقش م میان تاب مقابل چشمها یرو

شوم یو از پنجره دور م گردد یم .  

اتاق پر از خاطرات گذشته، ذهنم را  نیدر ا ماندن

از ان  ینگرم نشان یمتشنج کرده است. به هر سو م

گردد یمقابلم ظاهر م م،یروزها .  

از  میاتاق مجهز و مجلل برا نیکنم. ا یرا باز م شالم

برگشتن و  میارزو یقفس، تنگ تر شده است. زمان

 نیات سابق بود، اما االن و در اداشتن همان امکان

 وارید یخورده  سیکاهگل خ یلحظه دلتنگ بو

شده ام یب یب یخانه  اطیح .  

 نیچرخم. از حضورم در ا یهدف در اتاق م یب

فهمم.  ی. حال خودم را نممیاما ناراض یاتاق راض

که پرواز را اموخته و حاال به  یکبوتر هیاحساسم شب

که سانت به  یام و  اتاققفس بازگشته است. من مانده 

کند یم یپر از اشوب من را تداع یسانتش روزها .  

لباس  کی ی. چشمم روستمیا یم میکمد لباسها مقابل

مرا از  شیافتد. رنگ اب یماند. لرزه بر اندامم م یم



را با ان  یکند. دختر یمتنفر م ایدن یها یتمام اب

 یموج م میکنم. اشک در چشمها یلباس تصور م

 یو تاب م چیختر با مهارت فراوان بدنش را پزند. د

خرد. دستم  یم نهرز را به جا یدهد و نگاه ها

مشتاق،  یتمام نگاه ها انیشود. اما م یمشت م

و خاموش شده است اهینگاه س کیدخترک مست  .  

. ان نگاه ها را هنوز رمیگ یترس از کمد فاصله م با

 یکنم. با دست خودم را م یبدنم حس م یرو

نمپوشا .  

کند و  یم ریگ یبه صندل میروم. پا یعقب م عقب

افتم یان م یرو .  

کنم تا از سقوطم  یم شمیارا زیرا بند م دستم

بدون  یصورت و چهره  نیبا ا نهیکنم. ا یریجلوگ

کند. چهره اش را کج و معوج و  یم یبیغر شیارا

دهد. چشمانش را گود افتاده و  یپر از لک نشان م

گذارد یم شیکم فروغ به نما .  



افسونگر و محسور کننده است.  یچهره ا یدایش نهیا

زیم یعطر رو یها شهیشود به ش یچشمم گوشه م . 

گذرند.  یخاطرات به سرعت از مقابل چشمانم م 

 ی. لبهادیکش یکه با لذت عطر تنم را بو م یمرد

خوش تنم  یکرد و از بو یم ریگردنم را اس سشیخ

گفت یم .  

خورد. با حرکت دستم، تمام  یو تاب م چیام پ معده

شکستن  یکنم. صدا یم نیعطرها را مهمان زم

از  ییصدا دنیشود با شن یها، همزمان م شهیش

  .گذشته ها

که قلبم هزاران بار شکست و هر تکه  یزمان همان

له شد اوشیس یپا ریاش به ز .  

شوند. دستم را  یدوباره مهمان صورتم م میاشکها

را  یهق هق پر از دردم مانپوشاند تا  یدهانم را م

کرده که  ینکند. پسرکم خسته است. چه گناه داریب

پدِر  یها تیجنا ادیمادر خطاکارش دوباره به 

 .پسرش افتاده است



اتاق را با تمام خاطراتش به  نیتوانستم ا یم کاش

 یدختر هیکنم. شب ی. خودم را بغل مدمیکش یاتش م

ن شده بود. اتاق شکنجه اش، پنها یکه گوشه  دهیترس

شود. مادرم درون اتاق  یدر اتاق با شتاب باز م

. دیا یجلو م دهیترس دنمیکشد. با د یسرک م

ان  هیزند. شب یبرق م یکیدر تار شیچشمها

 شیو پ دیدرخش یم یکیکه در تار رمانندیق یچشمها

 یم غیشود، ج یامد. دستش که به سمتم دراز م یم

 میها غیج کشد برعکس ان مرد که با یزنم. عقب م

 یب تیشد. تنم را در نها یتر م یو وحش دیخند یم

کرد یم میو رها دیدر یم یرحم .  

مادرم را  ریتصو میاشکها انیزنم و م یم پلک

در ارام کردنم دارد ی. سعنمیب یواضح تر م :  

زمیرها جان... منم عز _ ... 

شوم. خودم را  یدور م شیو رذالت ها اوشیس از

. سرم را ابمی یم کمیهز وشاما مج کیدر اتاق تار



 رهیمهربان اما نگرانش خ یکنم و به چهره  یکج م

شوم یم .  

 کیخودم را به او نزد دنش،یلحظه بوئ کی خمار

شود، خودم  یم دهیچیکه به دورم پ شیکنم. دستها یم

کنم. زمزمه  یتصور م ایدختر دن نیرا خوشبخت تر

 ایتصور کنم  ایدانم رو یاش کنار گوشم را نم

تیقعوا :  

سرت اومده؟ ییدخترم... چه بال _   

شود و به  ی" دخترم" گوشت م یبه واج کلمه  واج

 یم یدر اغوشش جا شتریچسبد. خودم را ب یتنم م

عمرم.  ی هیهد نیشود بهتر یدهم و عطرش م

 یم یدار شتنیکوبش نامنظم قلبش مرا وادار به خو

  :کند

  ...خوبم _

 میدهد. اخم ها یاز ان مخزن ارامش فاصله م مرا

سالها، از  یرود. من به اندازه  یدر هم فرو م

به  ستیپرمهرش فاصله داشته ام و انصاف ن یگرما



را دو طرف  شیمرا جدا کند. دستها یزود نیا

 ایچقدر اشناست. گو شیگذارد. چشمها یصورتم م

نمیب یرا م میاز چشمها یبازتاب :  

یستیدختر... اصال خوب ن یستیخوب ن  _ ..   

لرزد یم شیداص :  

درسته که برات کم گذاشتم. درسته که سالها ازم  _

یمنو گول بزن یتونی... اما نمیدور بود .. 

گذرد. به  یم میاز مقابل چشمها لمیمثل ف ریتصاو

باز شود میراه تنفس یزنم تا اندک یچنگ م میگلو :  

بست یو به تخت ماما اون، دستم _ ...  

اورم و چشم  یمادرم را تاب نم یوحشت زده  نگاه

که  نیاز ان زخم چرک میگو یدوزم. م یم نیبه زم

روحم مانده است ی کرهیسالهاست بر پ :  

زد یم مهیمِن طعمه خ یمار رو کیمثل  _ .  

بدنم  یدستانش را رو یلرزم. داغ یخود م به

کنم یاحساس م :  



 غیج د،یچرخ یبدنم م یرو یدستهاش که حرفه ا _

دمیکش یم ادیزدم... فر یم ...  

کند.   یان لحظات دهانم را تلخ تر از زهر م یسخت

است. سرم  دهیچیکنار گوشم در سرم پ شینفس زدنها

 یرا فشار م میها قهیو شق رمیگ یم میدستها انیرا م

  : دهم

کرد. با التماس هام  یاما اون با کتک ساکتم م _

شد و یم رشتیب شیانرژ  ... 

گفته است  یب یفشارم. ب یدندان م ریرا ز میلبها

شکست. طعم خون را در دهانم  دیحرمت ها را نبا

 خیتواند کوه  یکنم. دست مادرم نم یاحساس م

دستانم را اب کند. هر چند او هم کمتر از من سرد 

مانند زالو جانم را  یزنم. درد ی. نفس نفس مستین

میگو یمکد. منقطع م یم  :  

به  هیتموم اون مدت... تموم اون لحظات...  ثان _

داشتم دیام هیاش...  هیثان ...  



که  یان حرف میگو یاورم. م یرا باال م میچشمها

  :سالهاست در دلم مانده

سر برسن و  نی... بابا و راملمایارزو داشتم مثل ف _

پاک کنند نیرو از زم اوشیوجود س . 

وم. صورتش جمع ش یدر هم شکستن مادرم م متوجه

شده و افسوس نگاهش را پر کرده است و امان از 

زند یکه با به قلبم خنجر م سشیصورت خ .  

وجودم، سر باز کرده اند و با اشک  یزخم ها 

تمام  یدهند. به اندازه  ینشان م یخود میچشمها

زنم یهق م میدردها :  

 کهیت هیمنو مثل  اوشینشد... س داشونیاما پ _

کرد رونیاش ب اشغال از خونه ...  

 هیبه ر ژنیبتوانم اکس دیکشم شا یدهان نفس م با

بفرستم میها : 

گهید یکیکرد به  میمنو تقد _ ..  



 یمادرم م یزده  رتیدلخورم را از چشمان ح نگاه

چرخانم یو به دور اتاقم م رمیگ :  

... نه تو... نه دیمتوجه حال خرابمم نشد یحت _

  ...بابام... نه داداشم

شود.  یدارد. دهانش باز م هیدر توج یسع مادرم

دارم تا ساکت بماند.  یدستم را مقابلش نگه م

نالم یماند. م یم یمیزخم قد یرو شیچشمها :  

داخل، تا  دیومدیاتاق ن نیکدومتون از در ا چیه _

 ینم ریگی... اما پدییاین نکهی... نه ادیدردم رو بفهم

دیشد .  

گفته  یبرااند  دهیصف کش کیبه  کی میها عقده

 :شدن

 یچ دیدینپرس د،یدیاون عکس ها رو د یوقت یحت _

اصال چرا به اون پناه بردم...  ه؟یشده؟ اون پسر ک

دیزد میشونیپ یبرچسب رو هیفقط  ..   



 ی. خودم را منقبض مردیگ یمرا به اغوش م مادرم

. اشکم شانه دیا یزنم اما دستم باال نم یکنم. پسش نم

کند یم سیمادرم را خ ی :  

_ ... خاموش شدن چراغ دیدیند دمیرو کش یشما درد

دیدیچشمام رو نفهم ... 

دهم یزنم. اب دهانم را فرو م یم پلک :  

 نیا یکه عاشقش یچقدر سخته از کس دیدون ینم _

ینیرفتار رو بب ... 

نگاهم را تا  ریماند. مس یثابت م میمان یرو میچشمها

 یکند و نوازش دستش متوقف م یپسرکم دنبال م

ودش :  

و من تو  دیشما به فکر جمع کردن ابروتون بود _

اون نامرد یفکر کشتن بچه  ... 

شود .خودم را از او  یمادرم اه مانند خارج م نفس

کنم یجدا م :  



 یرفتم تا زود برگردم. اما نشد... با وجود مان _

نتونستم برگردم گهید .  

فرستد. حرکت  یرا پشت گوشم م میارام موها مادرم

شود یبخش روح خسته ام م امیلتدستش، ا :  

؟یچرا زودتر نگفت _   

شوم یم تلخ :  

دیدیشما نپرس _ ...  

کند یو به کف دستم نگاه م ردیگ ینگاه م شرمنده :  

زخم نیا _ ... 

 میتا زخم به روحش نزنم. انگشتها دیپرس ینم کاش

شود یکنم. زخم پنهان م یرا جمع م :  

ب نحسنشونه از اون ش هی... هیادگاری هی _ ... 

را به سمت مادرم پرتاب  میدردها ی ماندهیباق اندک

 یصورتش هم رحم نم یبه اشک رو یکنم. حت یم

  :کنم



خونه...  نیا یتو یخانوادگ یدعوا کی ینشونه  _

شدنم رو  یپرت کرد و زخم یکه منو به کنار یپدر

رو باال برد تا  نشیکه سرعت ماش ی... پدردیند

نهیدخترش رو نب ...  

 یبرد. به فکر فرو م یفرو م بانیرا در گر سرش

 دهیشیاند ادیاو هم مثل من به ان شب ز دیرود و شا

  .است

 یاتاق احساس م رونیرا ب یحرکت کوچک یصدا

کنم  یم زیچرخد. گوش ت یکنم. سرم به سمت در م

. سبک زمیخیبر م میشده ام. از جا یاالتیو حتما خ

ارام روم. دلم  یبال و خرامان به سمت تخت م

 یرا نوازش م میمان یگرفته است. با انگشت گونه 

  :دهم

... مویاومدم تا از اول بسازم... خودمو... زندگ _

 ...اومدم تا تموم اشتباهات گذشته امو جبران کنم

 یب یب یها حتیکنم. نص یبه مادرم نگاه م میمستق

نبوده است ریتاث یدر محکم شدنم ب :  



تونم... شما  یمشما ن تیاما بدون کمک و حما _

نیتو و بابا و رام یعنی ... 

جنبه  یکنم و قلبم ب یدر دل نام حسام را اضافه م 

. ابمی یتپد. مادرم را مقابلم م یم شهیتر از هم

است ینگاهش هنوز مرطوب و باران :  

یدرد داشته و دم نزد نقدریبرا دلت که ا رمیبم _ ...  

. هنوز هم ردیگ ینوک انگشت اشکش را م با

لوند و خانم منشانه را دارد یارهارفت :  

چقدر  میدیچندسال فهم نیدردت به جونم... ما تو ا _

میکرد یدر حقت کوتاه ... 

میجبران کن میخوا یاالن م اما ... 

کوبد یم نیزم یرا رو شیپا یمان :  

رو دوست ندارم نجای... من امیبر _ ...  

را  میکنم. تمام رشته ها یو کالفه نگاهش م مستاصل

کشم  یم یقیکند. نفس عم یجمله پنبه م کی نیبا هم

  :تا بر اعصابم مسلط شوم



؟یکن یم یچرا لجباز _   

 یو سر باال م ندینش یتخت م یرو نهیبه س دست

  :اندازد

یب یب شیپ میبر _ ...  

کنم  یم ی. سعردیگ یقلبم م ش،یصدا یگرفتگ از

 یتخت کنارش م یتر با او صحبت کنم. رو میمال

را محکم  میکشد. پلکها ی. خودش را عقب ممینش

فشارم تا از کوره در نروم یهم م یرو :  

؟یرو دوست ندار نجایجان... چرا ا یمان _   

کنم یاتاق اشاره م به :  

 یهم بخوا ی. هر چمیدار یچه اتاق خوشگل نیبب _

میخر یم یاسباب باز . 

اندازد یم شیادر لپ ه باد :  

خوامینم _ ... 



گزم. خودم هم چندان از صحت  یرا م میلبها

ندارم نانیاطم میحرفها :  

همه ما رو دوست دارن نجایا _ ... 

گردد یاز اشک به سمتم بر م زیلبر ییچشمها با :  

... اون اقاهه تو رو زدیگیدروغ م _ ... 

زنم تا هم اوا با پسرم ناله  یچنگ م یروتخت به

زند  یبه وجودم زخم م یشتریهمچون ن قتیقنکنم. ح

پسرم همچنان  یبرا م،یمب کنم صدا یاما سع

و بدون لرزش بماند کنواختی :  

منه یاون اقا بابا _ ...  

دهم و  یکند. بغضم را فرو م ینگاهم م ثابت

 یرا در قالب کودکانه و قابل فهمش به او م میحرفها

میگو :  

که همه رو  یکار هیکار اشتباه کرد...  هی یمامان _

باباناصر ادبش  نیکرده بود... برا هم یعصبان

 ...کرد



کمرنگ  یشود. برق یخارج م شیاز الک دفاع یکم

شود یو کم نور در چشمانش ظاهر م :  

کنم؟ یم تتیکه من اذ ییمثل وقتا _   

 یرا باال م شیشانیرو پ یخندم. موها یم ارام

ببرم گاهشیفرصت او را به ارا نیدر اول دیفرستم. با :  

 ...اوهوم _

کشم یاش را م گونه :  

یکن یم یطونیکه تو ش ییدرست مثل وقتا _ ...  

کند. لباسم  یم میخندد و خنده را مهمان لبها یم زیر

کنم یرا مرتب م :  

م؟یصبحانه بخور میبر _  

تعللش  نیدهد. از هم یسرش را تکان م نامطمئن

. به پله کنم یکنم و او را با خود همراه م یاستفاده م

. باز ان افکار ضد رمیگ یرسم، استرس م یها که م

 یشود. دست به نرده م یم رمیبانگیگر ضیو نق



بروم. اگر با پدرم  نیپله ها را پائ کیبه  کیو  رمیگ

  رو در رو شوم؟

و  یوانگید انیم شبیکشم. د یدندان م ریرا ز لبم

مادرم بازگو کردم که هم  یرا برا ییجنونم حرفها

نشاند یم میشانیعرق شرم بر پاکنون  .  

. عرق دستانم را با رمیگ یم یقیپله ها نفس عم نیپائ

در  یکنم و با نگه داشتن مان یشلوارم خشک م

پدر،  دنیشوم. با د یم یکنارم وارد سالن غذاخور

 یها نیشود. تمر یمتوقف م میپاها ز،یپشت م

گردند.  یاعتماد به نفسم، همه از ذهنم پاک م شیافزا

اوضاع شده که بدون  یدگیچیهم متوجه پ یمان ایگو

است ستادهیکنارم ا یحرف چیه .  

دهد ینجات م یمرا از ان سرگردان مادرم :  

صبحونه  ایب ؟یستادیرها جان... چرا اونجا ا _

 ...بخور



مقابل  یخانوادگ یها یدور بدون دورهم یها گذشته

 نیهم میشوند. ان زمانها ارزو یچشمانم مجسم م

بود یم نشستن خانوادگکنار ه ...  

 یدهم و چشمان منتظر مادرم را ب یرا تکان م سرم

رسم، پدرم  یکه م زیم کیگذارم. به نزد یپاسخ نم

 شیکوبد. صندل یم زیم یخورده اش را رو مین یچا

شود یپر صدا به عقب رانده م .  

 ی هیسا دیکنم تا شا یارزومند نگاهش م یچشمان با

با  ستادهیدون توجه به من اشود. اما ب بمینگاهش نص

شود یبلند دور م ییقدم ها .  

 یم یشود. تا به ک یم کیبه مرز سکته نزد دلم

رد؟یبگ دهیخواهد مرا ناد   

توانم در  ی. منمینش یم زیو سرخورده پشت م دلسرد

من حال، با  اورم؟یطاقت ب ش،یها یمهر یبرابر ب

 یم یگذشته متفاوت شده است. با تلنگر یان رها

بندزده یها ینیچ هیم. شده ام شبشکن ... 



 یدست مادرم،نگاهم را به سمتش پرواز م یگرما

  :دهد

غرورش، باهات  ینگران نباش... فقط از رو _

زنهیحرف نم ... 

. بغضم رمیگ یپسرم م یلقمه کره و عسل برا کی

 یدهم و باز لقمه ا ی... ان را فرو ممیشود غذا یم

ندینش یم میبزرگتر در گلو .  

چرخد.  یمن و مادرم م یچهره  نیبا دقت ب یمان

 یپاشد. اجبار یپسرم م یبه رو یمادرم لبخند لرزان

 یشتریزند. کره را با حرص ب یبودنش در ذوقم م

کشمینان م یرو .  

افتد یمادرم، نان از دستم م یصدا با :  

رمیبرگشتت بگ یبرا یمهمون هی خوامیم _ ... 

زنم یم لب :  

اوضاع؟ نیا یتو ؟یمهمون _   

دیگو یدهد. خونسرد م یم شینیبه ب ینیچ :  



داره؟ یرادیمگه چه ا _   

زنم یچنگ م رتیرا از فرط ح میموها :  

 طیکه شرا خورهیم ییما به کسا یمامان کجا _

رو دارن؟ یمهمون   

توانم یتلخ شوم اما مگر م خواهمینم :  

با وجود  ت،یموقع نیمن با ا د؟یردنگاه به ما ک هی _

بابا یتوجه یب  

اورم یم نیرا پائ میصدا :  

حاضر  یمهمون یتو تونمیپسر.... چطور م هیبا  _

درمورد من و پسرم  ؟یگیبهشون م یبشم؟ اصال چ

؟یدار یحیچه توض  

دهد ینازکش م یبه ابروها یمخ : 

؟یبمون یمخف یتونیتا ابد م ؟یاخرش که چ _   

. رمیگ یماتم زده ام، را از صورتش م یچشمها 

من که طعم  یتلخ است، همانند زندگ یقتیحرفش حق



 یدستم فشرده م انیدهد. نان م یاسپرسو م یقهوه 

  :شود

پرتمسخرو  یاون نگاه ها یتحمل دوباره  من _

  ...ندارم

پدرم ثابت مانده  مخوردهین یچا وانیل یرو چشمانم

  :است

سالها خسته  نیتموم ا یمن خسته ام... به اندازه  _

فشار  هیخم شده، با  هیبق ریبار تحق ریشدم... کمرم ز

شکنمیم کیکوچ .  

 فشارد. یم یهم درد یشانه ام را به نشانه  دستش

خواهد.  یرا نم شییایدر یدلم نگاه کردن به چشمها

اغوش از جنس مردانه را دارم.  کی یدر دل هوا

پر از  یو محکم، تا مرا در خود حل کند. اغوش یقو

کنار گوشم لب  شییعطر تن حسام. با ان لحن جادو

 "بزند" من هستم



 شیچشمها انیساعت ها، دلتنگ عشق م یاندازه  به

همان نگاه دلخور اما کش دار از  قایگشته ام. دق

  ...اخرش

مادرم  یکنم تا بهتر صدا یرا از حسام دور م ذهنم

  :را بشنوم

. به میهمه جا رو دنبالت گشت ،یشبانه رفت یوقت _

هم  یقانون یپزشک یها، حت یکالنتر مارستانها،یب

از تو نبود... نه از کارت  ینشون چیاما ه م،یسر زد

و نه  لتینه خط موبا ،یکرد یاستفاده م تیاعتبار

همهمه و  نیا ونیاز تو بود... م ینام و نشون یحت

نبود کمهم  لیفام ثیاوضاع حرف و حد ...  

 یروحم را به لرزه در م ش،یصدا فیخف لرزش

 :اورد

_ تک  یبرا یقلب بابات از شدت فشار و نگران

  .دخترش کم اورد



دهم. دستم  یهم فشار م یرا با درد رو میچشمها

شدن  یشود. قلبم در حال متالش یمشت م زیم یرو

  :است

 میگرفت میحرفت نقل مجلس نشه، تصم نکهیا یبرا _

 نیقی. هر چند خودمون هم به میداستان بساز هی

 نی. کم کم بیبا همون پسره فرار کرد میبود دهیرس

اون پسر خواستگار رها بوده و  میپحپخش کرد لیفام

و  به خاطر مخالفت ما، با هم فرار کردن

 ...ازدواجشون رو ثبت کردن

کشد. من در ان روزگار  یمثل قطار سوت م مغزم

رفتم؟ مادرم از ان  یم شیپ یدر چه افکار سطح

پر  یکه من با دل یاز همان وقت د؟یگو یزمان ها م

و نفرت اما ابستن، خانه را ترک کردم؟ او از  نهیک

ضجه  یب یکه من در کنار ب دیگو یم ییان شبها

و  ندارمارزش  یزیپدر و مادرم پش یبراکه  زدمیم

بودند میحفظ ابرو یبرا یانها به دنبال راه .  



مادر مثل سوزن در قلبم فرو  یبه واج حرفها واج

سرد  ی. عرقندینش یرود. چشمانم به اشک م یم

پوشاند. هنوز باور ندارم.  یستون فقراتم را م یرو

دهم یسرم را به چپ و راست تکان م :  

دیکردم. شما از من متنفر یمن فکر م _ .  

 یرو یشود. گرد بهت و ناباور یگشاد م شیچشمها

پاشند یصورتش م :  

؟یکرد یتصور نیتو چطور همچ _   

ان شب  یرود. ذهنم به سو یدر هم فرو م میها اخم

 یکه پدرم از خواستگارم م یگردد. همان شب یبرم

که هم سن خودش بود یگفت. همان :  

خانواده رو لکه دار  یابرو من دیگفت یخودتون م _

  .کردم

رود یباال م می. صدازندیر یفرو م میاشکها :  

که دمیخودم همون شب با گوشام شن _   

کرده یمنو خواستگار یحاتم ... 



کند یم تیسرا زین میبدنم به لبها لرزش :  

ننگ  ی هی... منو مادیشما منو هرزه خوند _

... شمادیدونست ... 

 یزیروم م،یفشارم. اشک ها یدستانم م انیرا م سرم

کنند یرا لکه دار م :  

شکمم، طبل  یتو نیمن رفتم تا حضور من و جن _

نشه ییرسوا ... 

دهد یم رونیرا اه مانند ب نفسش :  

نامربوط  یحرفا یلیو خشم خ تیادم موقع عصبان _

زنهیم ... 

دهم یرا با انگشت مالش م میها قهیشق :  

من  هوده،یو ببه قول شما پوچ  یاما همون حرفها _

شد،  اسیبه  لیتبد دمیکرد. تموم ام رانیرو و

شده یاحساس کردم پشتم خال ... 



 یگذشته زبانه م یخاکستر سردشده  انیاز م اتش

 یم انیرا نما یمیقد یکشد و غم ها و حسرت ها

نالم یکند. م :  

من با همون حرفها هزار بار مردم. اصال همون  _

د. و همون چند کر بیچند کلمه منو به فرار ترغ

همه سال از شما دور نگه داشت نیکلمه منو ا ... 

مادرم درد و رنج را  یها هیگر انیهق هقم م یصدا

کند. چگونه باور کنم تمام  یاضافه م میبه شانه ها

 ،یرواقعیموهوم و غ ییسالها بر اساس حرفها نیا

خودم را ازار داده ام. اگر انها در زمان خشم، 

 نجایکالم خود داشتند، من به ازبان و  یرو یکنترل

کردم،  یم شهیپ یصبور ی. اگر من کمدمیرس ینم

رنجاندم ینم نگونهیخانواده ام را ا . 

کند. بغض  یم کیخودش را به من نزد یمان

اورد یمرا به خود م شیصدا :  

دوباره کار بد  ؟یکن یم هی... چرا گریمامان _

؟یکرد   



 قیعم یسکنم. نف یرا پاک م میاشک ها ریبه ز سر

 ینقاش میلبها یرو نیهرچند دروغ یکشم. لبخند یم

کنم یم :  

عالمه کار بد کرده هی یاره مامان _ ...   

ردیگ یصورتم را م یسیو خ دیا یم شیپ دستش :  

 یم هیشما کمتر گر ،یب یب شیپ میاگه برگرد _

خورمی. منم کمتر غصه میکن .  

 یبه کرس یبرا یخندم. پسرکم از هر فرصت یم بلند

دو  نیرا ب شینیبرد. ب ینشاندن خواسته اش استفاده م

فشارم یانگشت م :  

ایشد طونیدوباره ش _ . 

دهد.  یخندد و خنده ام را وسعت م یم سرخوش

تواند چشمانم را از ثمره  ینگاه مادرم هم نم ینیسنگ

جدا کند میزندگ ی . 

 ندیچ یم ینیهمانطور که ظرف ها را در س مادرم

کند یزمزمه م :  



هم داره ینیشیدلن ی. چهره یدار ینیریسر شپ _  

کند. به  یم نیریهمچون عسل کامم را ش کالمش

میگو یم نیو در همان ح زمیخ یکمکش بر م :  

  ...ممنون _

. میگو یدق شده نم ی نهیا میکه برا یاز چهره ا اما

کنم.  یم دیم تبعاز ذهن یرا به گوشه ا یافکار منف

 یکمرنگ یچرخانم. چهره  ینگاهم را به اطراف م

بندد یخانوم مقابل چشمانم نقش م یاز مهر :  

دمشیهم ند شبیخانوم کجاست؟ د یپس مهر _ ... 

ردیگ ینگاه پرفروغش را از پسرم م مادرم :  

تو شهرستان فوت شده...  شیخواهرش دو روز پ _

 ...رفته اونجا

به دنبال  ینیندازم و با برداشتن سا یرا باال م میابرو

زند یشوم. غر م یمادرم روان م :  

خونه لنگ مونده یتموم کارها _ ...  



ها  وانیگردم و ل یبر م یخندم. به سمت مان یم زیر

رمیگ یرا از دستش م :  

 ..ممنون عشق مامان _

رود. به  یم زیخندد و دوباره به سمت م یم یمان

تلنبار شده،  یقابهابش دنیروم. با د یم نکیسمت س

شود. مادرم هنوز از هنر خانه  یم شتریخنده ام ب

داند ینم یزیچ یدار .  

 کیشوم. نزد یکنم و مشغول م یاب را باز م ریش

کنم یشدن مادرم را حس م :  

 ...رها _

گردانم یرا به سمتش بر م گردنم : 

 ...جانم _

اورد.  یمرا به وجد م نشیمبهوت اما پر تحس نگاه

 ریرد دختر نازدانه اش، پخته شده است. زباور ندا

کند یلب زمزمه م :  

یچیه _ ...  



 یگذارم. مادرم ظرف ها یرا در اب چکان م بشقاب

گذارد یرا کنار دستم م فیکث :  

م؟یبرگزار کن یبرگشتت رو ک یبه نظرت مهمون _   

بندم و به سمتش بر  یکشم. اب را م یم قیعم ینفس

گردم یم :  

. هم من و هم شما که میدار ازیمدت وقت ن هی _

 دی... به عالوه بامیخانواده بش کی هیدوباره شب میبتون

بشه... تا اون موقع  تیخانواده تثب یتو یمان گاهیجا

متوجه برگشتم بشن هیبق دینبا ...  

کشد یرا به درون دهان م شیمتفکر لبها مادرم :  

 یخونوادگ کیکوچ یمهمون هیباشه... پس  _

کنم یرو دعوت م نی... راممیریبگ ... 

 ی. مادرم اضافه مندینش یته دلم م نیریش یاضطراب

  :کند

 ی... اونا هم توگمیو خانواده شم م ژنیعمو ب _

دارن یبرگشتنت نقش مهم ... 



و حسام وابسته به انها  ژنیبه طرف عمو ب ذهنم

شود. حسام هم  یکند. دلم ستاره باران م یپرواز م

د؟یا یم   

با خود  ندیب یجانب من نم از یکه مخالفت مادر

کند یتکرار م :  

چقدر کار دارم ی... واگهیفردا شب خوبه د _ ... 

کند یم نگاهم :  

 .برم به بابات خبر بدم _

. دوباره به خانواده ام گذارمیهم م یرا رو میچشمها

ارام گرفته  یبیوصل شده ام و قلبم به طرز عج

 .است

ندینش یم شیکوتاه رو نگاهم :  

من طونکیش یتو دلش جاباز کن یخوب تونست _ ... 

خندد یاغراق م با :  

 ...دلت بسوزه... باباناصر بوسمم کرد _



 یاست. سرم را کج م یبهار دایدلم شد یکه هوا اخ

ندیکنم تا اشک شوقم را نب :  

غذا  یکمک برا یای... مخوامیم یکمک روین _

  پختن؟

 نیدود و من نگران انم که زم یاز من م رجلوت

ساده اما دلهره  یها ینگران نیبخورد. مادرم هم چن

  اور را تجربه کرده است؟

**** 

 یرا اسوده م المیچشم. طعمش خ یمرغ را م سس

 یرا کم م یقورمه سبز یقابلمه  ریز یکند. شعله 

به هم  میغذا گرفته اند. موها یبو میکنم. لباسها

ساعت  کیمرتب هستند. و من کمتر از و نا ختهیر

اماده کنم یمهمان یفرصت دارم تا خودم را برا .  

. پله ها را با سرعت رمیگ یم دهیکمرم را ناد درد

 یم غیج میپا یها چهیروم. مفاصل و ماه یباال م

بعد از  یرسانم. مان یکشند. خودم را به اتاقم م

 فرو رفته است. با لباس یقیاستحمام به خواب عم



دو حس  جانی. دلشوره و هستمیا یدوش اب م ریز

. چشمانم تاست که وجودم را فرا گرفته اس یمتضاد

حسام، پرفروغ گشته اند. قلبم منتظر  دنید یبرا

را  میاست تا با قلب حسام هماهنگ شود. لباسها

 ی نهیاندازم. درون ا یدرون سطل لباس چرکها م

 جانیکه از شدت ه نمیب یرا م یحمام دختر یقد

بار  نیو ا میشو یصورتش گر گرفته است. تنم را م

میگو ینم راهیبد و ب میبه پروانه ها . 

زنم. از  یصورتم کنار م یرا از رو میموها کالفه

مهمانانش را گرفته تا به االن  یکه وعده  روزید

به کمر مقابلش هنوز نتوانسته ام قانعش کنم. دست 

ستمیا یم :  

فهمم... چرا  یاصرارتون رو نم لیمامان واقعا دل _

 یکه من م یوقت دیغذا از رستوران سفارش بد دیبا

 تونم بپزم؟

 شیکند. در به زبان اوردن حرفها ینگاهم م درمانده

چرخانم یرا در حدقه م میمردد است. چشمها :  



؟یبه من اعتماد ندار _   

 هیروم. به اوپن تک یته خط م دزدد تا یکه م چشم

غرورم را هدف  قایزنم. اعتماد نداشتنش دق یم

که شکسته اما من را  یگرفته است. همان غرور

زنمیهمچنان سرپا نگه داشته است. لب م :  

 یتونی... اما مادیخوشم نم ادیاز تجمل ز نکهیبا ا _

یریکباب و جوجه رو از رستوران سفارش بگ ... 

را  می. پاهانمیب یشمانش مرا در چ تیرضا برق

دهم یهم قرار م یرو یضربدر :  

با من یاما مرغ و قرمه سبز _ ... 

دهد.  یهم فشار م یرا با حرص رو شیلبها

 ی. دلم طعنه زدن مندینش یلبانم م یرو یشخندین

کنم یخواهد اما خواسته اش را رد م .  

 یپاسخ م لیم ی. بندیب یو نافذم را م میمستق نگاه

  :دهد

اشهب _ ... 



رقصد.  ی. دلم مشتریب میخندد، چشمها یم میلبها

. در نگاه مادرم ردیگ یغرورم با افتخار سر باال م

 ،یتینارضا ،یسردرگم نم،یب یرا با هم م زیهمه چ

از  یتعجب ناش یادیو حجم ز یخوش یاندک

 ...نشناختن

 تیکه او ترب یمقابلش با ان دختر یدارد. رها حق

دارد تا با  ازی. فرصت نکرده بود فرق کرده است

 د،یجد یرها یو افکار، رفتار و سبک زندگ دیعقا

  .اشنا شود

شوم. دستانم  یم کشی. نزدرمیگ یاوپن فاصله م از

کنم. رو به صورت  یرا را به دور کمرش حلقه م

زنم یم یمبهوتش لبخند :  

ستایاعتماد بد ن کمیمامان  _ ...  

رتم را صو یرو یو موها دیا یارام باال م دستش

زند یکنار م :  

شناسمت یکنم نم یاحساس م _ ... 



شود از لحن گرفته اش. من هم  یم یخال دلم

ان روزها،  انیرا گم کرده ام. م ممیمدتهاست خود قد

شهر گم شده ام...  یمیقد یدر کوچه پس کوچه ها

با رنگ  ییساخته است. رها گرید یرها کی یب یب

نبوده  شیبرا یخودش... هرچند که فرزندخلف یو بو

جمال او نشده ام ی نهیام و ا . 

گذارم. کنار گردنش لب  یشانه اش م یرا رو سرم

زنم یم :  

ادهیشناختن ز یفرصت برا _ ... 

اماده  یبرا یادیشوم. فرصت ز یمادرم جدا م از

را باز  خچالینمانده است. در  یباق میکردن غذا برا

 دیاورم. با ترد یم رونیکنم. دو مرغ پاک شده ب یم

 یگذارم. اصال از زمان یم رونیهم ب یگریمرغ د

به دعوت امشب پاسخ مثبت  زیام حسام ن دهیکه فهم

برم.  یم ربه س گرید ییداده، در حال و هوا

دهد و اما  یمضاعف به من م یحضورش انرژ

را  المیشود تا با فراغ باز، خ یمانع م میها یدلواپس



 ی. مگرفته ام یپرواز دهم. وسواس فکر شیبه سو

 یم یخواهم سنگ تمام بگذارم. مرغ ها را در ظرف

انها  خیکنم تا  یگذارم. ظرف را پر از اب گرم م

  .باز شود

را  یسبز یکنم. بسته ها یرا باز م خچالی دوباره

پاک  یها یماه یکشم. چشمم را به رو یم رونیب

بندم تا هوس پختن انها به ذهنم خطور نکند یشده م . 

باز  خشانیگذارم تا به مرور  یمرا در بشقاب  انها

  .شود

. ابمی یرا نم یگردانم. مان یداخل سالن م چشم

شوم. نگاهم تمام  یمضطرب از اشپزخانه خارج م

 ی. صداابمشی یکند. نم یسالن را رصد م یایزوا

را ندارد.  لشیشنوم اما ذهنم قدرت تحل یمادرم را م

سمت  پسرم شده اند. به ریتمام ذهن و بدن و قلبم درگ

کنم یاتاقم پا تند م :  

یمان _ ... 



کالمش تنها  یزند و البه ال یم میدوباره صدا مادرم

 یدارد. به سمتش بر م یاسم مرا به واکنش وا م کی

است ستادهیپله ها ا نیگردم. پائ :  

حوصله اش سر رفته بود.... فرستادمش تو  یمان _

کنه یباز اطیح ... 

 یبا قدرت مشود. قلبم  یاضطرابم افزوده م بر

 یم یسکندر می. پامیا یم نیکوبد. پله ها را پائ

رسانم. چگونه از او  یم اطیخورد. خودم را به ح

خورده باشد.  نیغافل مانده ام؟ اگر سرش به زم

 عیوس اطیگذارم و با هراس به ح یقلبم م یدست رو

استخر  دنیدکنم. کجا به دنبالش بگردم. با  ینگاه م

. دومیم رونیشود. ب یم رشتیپر از اب، وحشتم ب

او در  دنیکنم.  با د یبه اطراف نگاه م مهیسراس

تاب نشسته  ی. هر دو رورمیگ یکنار پسرم ارام م

کند.  ینگاهش م قیزند و او عم یحرف م یاند. مان

اما نور چشمانش مرا  نمیب ینم شیلبها یرو یلبخند

کند یم دواریام . 



 ی خزدهی ی. درختهادارمیبه سمتشان قدم بر م ارام

در هم  شیاخمها دنمیوجودم به شکوفه نشسته اند. با د

چشمانش را  اقیرود و اما نگاه من اشت یفرو م

من دخترش لحظه  یکه به رو یکند. نگاه یشکار م

شود. عمر نگاهش  یماند و بعد گرفته م یم یا

تمن گرما بخش اس یکوتاه است و اما برا .  

 یشم دنبالش مبا چ یشود. مان یتاب بلند م یرو از

  :کند

بابا ناصر؟ ایبابابزرگ؟  ایبگم اقاجون؟  _   

و  نیزم نیشوند. نگاهش را ب یم وهیها م شکوفه

  :اسمان و پسرم در گردش است

بگو نوی... تو هم همکنهیبابا ناصر صدام م ن،یار _ . 

شود. پسرم  یم ظتری. اخمش غلندیا یکش م میلبها

نوه اش قرار داده است فیرا هم رد .  



 ییرا با هوا میها هیگذرد. ر یکنارم با سرعت م از

کنم. دور شدنش را به  یپر م ده،یکه او نفس کش

ردیگ یدستم را م ی. مانستمیا ینظاره م . 

کشم. براق هستند و  یرا با دقت سشوار م میموها

 فیو لط درخشد، پوستم نرم ی. چشمانم مکدستی

 یکوتاه حسام معجزه م یبوسه ها ایشده است. گو

  .کنند

چگونه  شیکشم. طعم لبها یانگشت م میلبها یرو

شود و افکارم را به سمت و  یم ایح یاست؟ ذهنم ب

از  ردیگ یدهد.  تنم گر م یسوق م دیکه نبا ییسو

رندیگ یافکار ممنوعه که بدون اجازه بال و پر م .  

گذرانم. به  یرا از نظر مگل انداخته ام  صورت

به سمت  گریساده اکتفا کرده ام. دست دلم د یشیارا

رود.  یهفت رنگم نم یها هیسا ایو  غیج یان رژها

چشمانم خالصه شده در برق  ییبایمدتهاست که ز

 یکه با واسطه و بدون واسطه به حسام م یانها. برق

خاصش یرسد و ان نجواها . 



در دلم  یلباسم شک دنی. با درمیگ یفاصله م نهیا از

اش  قهی ای ست؟یسبز ن یادی. رنگش زندینش یم

مرا در نظر حسام،  رشیحر یها نیکج؟ است یاندک

دهد؟ یسبک و جلف نشان نم  

اورم. مقابل کمد  یم رونیحرص لباسم را از تنم ب با

زنگ  یانتخاب کنم. صدا یگریتا لباس د ستمیا یم

از ته  یرنگبنفش  زیدارد. شوم یوا م لیمرا به تعج

. رنگش را رمیگ یکشم و مقابلم م یم رونیکمد، ب

حسام هم  دوارمیو ام دیا یدوست دارم، به پوستم م

اورم، سه ربع  یباال م ار شینهایام باشد.  است قهیسل

است و نه جلف.  ریدنباله دار. نه حر یاست و اندک

 یادیاست. نه کج است و نه ز یقیاش هم قا قهی

  ...باز

و  ندینش یتنم م یکنم. خوب رو ینم مرا ت همان

ردیگ یاندامم را در قاب م .  

کشم تا مرتب شوند. نگاهم به  یرا دست م میموها

 یو زردش قفل م یمشک یشال بنفشم با گلها یرو



ماند. در انداختنش مرددم. همانطور که در نبودنش 

 یزنم. پاسخ یذهنم را پس م یمعذب هستم. چراها

انها ندارم یبرا .  

 یمرا به شتاب دعوت م نییاز پا یاحوالپرس یاصد

دهم و شال  یقرار م لیکند. بهانه ام را حضور سه

ذهنم را به  یاندازم. صداها یسرم م یرا رو

 یم یبه مان ینگاه میکنم. ن یسکوت دعوت م

خواب  گریساعت د کیدانم حداقل تا  یاندازم. م

  .است

از  میاست. دست و پاها دهیچیقلبم در گوشم پ یصدا

کسب ارامش، چند نفس  یلرزد. برا یم جانیشدت ه

 یو رهبر تیرا با مغزم هدا میکشم. پاها یم قیعم

شود.  یدر ذهنم مرور م یمیقد یکنم. ان درسها یم

 رمیگ ینشانم. سرم را باال م یم میلبها یرو یلبخند

اعتماد به  یاندک اکبر و غرور، تنه یاما نه از رو

متوازن و مجذوب  میدمهااست. ق افتهینفسم بهبود 

تنها خواستار  ؛یهر نگاه یکننده است اما نه برا

نگاه حسام هستم یفتگیش . 



حال  یگذشته ندارم و با رها یبه رها یشباهت

عشق،  نیشده ام که قوان ییمتفاوت هستم. رها

کند یم تشیهدا .  

 یرفتن عجول هستند. قلبم برا نییپا یبرا میپاها

لحظه  دنشید ی. چشمانم برااست لیبه دنبال دل دنیتپ

کنند یم یشمار .  

پرحرارت حسام است  ینگاهم، چشمها بینص نیاول

کند از  یمن مانده است. بدنم تب م یکه به رو

 یاهیس تیکند از جذاب ینگاهش. قلبم تشنج م یگرما

کنم و شک دارم  یم یاخر را ط یمطلقش. پله  یها

مانده باشد ییرها . 

 یز نگاهش. لبخندم جان مکنم ا یدل جدا م یسخت به

از عطرحضورش ردیگ : 

 ...سالم _

ان همه  انیو رسا. پاسخ او را از م میگو یم بلند

شود،  یدهم. اصال مگر م یم صیصدا تشخ

انها  ستادنیاز سرپا ا رد؟ینم شیصدا یبرا میگوشها



گردم و اما دلم غرق  یحفظ احترامم شرمنده م یبرا

مهم  شانیاچون بر دیشود. شا یم یسرور و شاد

زن  یدهم. گونه  یگشته ام. گرم با عمو دست م

 مانهیصم لیبوسم. با سه یرا م اسمنیعمو و 

کنم یم یاحوالپرس .  

با حسام. به  ییارویرو یزند برا یبال بال م قلبم

و ظاهر نفس  پیت یزنم تا برا یچشمانم حجاب م

  :برش، چشمش نزنم

یسالم... خوش اومد _  

نوک انگشتانم را در دستش  اورد. یم شیرا پ دستش

محکم است شهیمثل هم شیگذارم. صدا یم :  

داریممنون...مشتاق د _ ... 

که  یا هیپرحرص. کنا یو اندک دیگو یم هیکنا با

دانم از نرفتنم به  یاورد. م یلبانم م یلبخند رو

است ریشرکت دلگ ...  



 یم رونیب نیو نفسش را سنگ ندیب یرا م لبخندم

رود. دستم را  یر لحظه باالتر مبدنم ه یدهد. گرما

کند. چند نگاه به  یبخش رها م یانرژ یبعد از فشار

 یروم. رو یعقب م یاست. قدم دهیما خشک یرو

 یرا باز م راهنشیپ ییباال یو دکمه  ندینش یمبل م

کشم یم شیشالم را پ لیدل یگزم و ب یکند. لب م :  

 ...من برم کمک مامان _

 یم نیشه چشمش چدهم. گو یم حیتوض لیدل یب

را به  اسمنی یو زمزمه  لیسه زیر یافتد. خنده 

 یدور م عیسر ییدهم. با قدمها یخودم نسبت نم

 .شوم

 یشوم، دست رو ینگاهشان که دور م ررسیت از

 یکوبد، م یم واریخود را به د قراریکه ب یقلب

و چقدر  ستیت از نبودنم، ناراضگف هیگذارم. با کنا

دیچسب میایح یاش به دل ب هیکنا .  

 ریخورد. نگاهم درگ یمقابل چشمانم تکان م یدست  

شود یگشاد مادرم م یچشمها :  



ساعته دارم صدات  هیرها... حواست کجاست؟  _

زنم؟ یم  

تماما  میگو یکشم. نم یدندان م ریخندانم را ز لب

پاسخ دهد تا ستین ییحسام شده ام و رها :  

 یتا من چا دیرو ببر دمیکه چ ییها وهیمامان، م _

ارمیو ب زمیبر ... 

کند. با اکراه به سمت  ینازک م میبرا یچشم پشت

 یم رونیب نتیرود.  فنجان ها را از کاب یها م وهیم

را از دستگاه  ی. قورنمیچیم ینیاورم و درون س

 یمعطر ب یهای. عطرش مثل چادارمیساز برم یچا

 زیچ یب یب یها ی. اصال چاستیمست کننده ن ،یب

ستیگرید .  

اندازم و  یشانه ام م یشالم را به رو یها دسته

 یم ینی. انگشتانم را محکم دور سدارمیرا بر م ینیس

را کوتاه  میبرود. گامها نیاز ب فشیتا لرزش خف رمیگ

چرخانم و واکنش  یرا دور م ینیدارم. س یبر م

 زیتشکر ام یم. جمله هاکن یم افتیدر یمتفاوت یها



است اما پدرم  کشانپرمحبت وجه مشتر ییو لبخندها

در هم فرو رفته، بدون نگاه به  ییتنها با اخم ها

 دارد،یکند. قلبم ترک برم یصورتم، تعارفم را رد م

زدیر یشکند و فرو م یپرصدا م .  

زند.  یم شیلرزد و اشک در چشمانم ن یم میلبها

دهم تا بغضم نشکند یم رونیب نیرا سنگ مینفسها . 

نگاهش  رم،یگ یم یبا همان حال مقابل حسام چا 

چرخاند و اما من از نگاه کردن  یرا در صورتم م

کند یروم. زمزمه م یبه او طفره م :  

خانومم غصه دار بشه نمینب _ ...  

تواند  یاش هرچقدر هم دلم را بلرزاند، نم جمله

 م،یاشکهازنم تا  یکند. پلک م نیریکامم را ش یتلخ

کنم تا با  راه را  یرا قفل م مینکند. فک ها میرسوا

گلو باز نکنم انیان بغض م یبرا .  

متفاوت به  یبار با حس نیو ا رمیگ یم فاصله

 ش،یمهر یو با ب ندیب یبرم. مرا م یاشپزخانه پناه م



که سالهاست  یمن یبرا ستیبد هیزند. تنب یاتشم م

  .خاکستر شده ام

 ینیفرو نچکد. سنگ میتا اشکها رمیگ یرا باال م سرم

اشپزخانه  ینیتزئ یاز پشت پرده  ینگاه حسام را حت

به  گرانید یخواهم امشب برا یکنم. نم یاحساس م

 یخودم را به گونه ا خواهمیشب من باشد.  م یتلخ

خورم،  یضربه م ستم،یا یثابت کنم. محکم م گرید

دیامانم تا دلش به رحم  یکشم اما انقدر م یدرد م .  

در گوشم  نیرام یکشم. صدا یدست م میچشمها ریز

 میلبها یاز جنس خواهرانه رو ی. لبخندچدیپ یم

خودم را به جمع  ع،یسر ییبندد. با قدمها ینقش م

 حیمل یکه با تبسم یدختر یرسانم. چشمم رو یم

 یماند.  نگاهم رو یدهد، م یرا م گرانیپاسخ د

ختر چرخد. همان د یم نشیصورت سبزه و نمک

 یب ی. به رسم بنیریو ش دیجد یبا نسبت یطاهر یااق

رمیگ یدر سالم گفتن سبقت م :  

 ...سالم الناز جون _



شود یبه من معطوف م توجهش : 

  ...سالم _

است.  شیو مالطفت همان سالها یبه نرم شیصدا 

. رمیگ یروم و نرم او را در اغوش م یم شیپ

ردیگ یاز هم فاصله م شیلبها : 

دنتیاز دخوشحالم  _ ...  

ندینش یم میلبها یرو یلبخند :  

زمیعز نیبه همچن _ .  

 کلیبا ه فشی. اندام ظررمیگ یفاصله م یاندک

دارد. دستم را پشت  یتضاد جالب نیرام یورزشکار

کنم یم تشیگذارم و به سمت مبلها هدا یکمرش م :  

دیبفرمائ _ ...  

از جنس  یپسر یغرق تماشا ش،یشانه ها یرو از

و الناز  نیاز رام یبیشوم. چهره اش ترک یم نیرام

خندد.  یم میو لبها ندینش یبه اشک م میاست. چشمها

که در  یان پسر اسپورت پوش یدلم ضعف برا



افتد، با  یاست. چشمم که به قامتش م نیاغوش رام

 نوادهخا یتمام مردها یکنم امشب برا یخود عهد م

کنترل است رقابلیغ جانمیام اسفند دود کنم. ه :  

جانم یا _ ...  

کنم. کالفه خودش را  یرا بوسه باران م صورتش

دهد چندان ابراز  یاجازه نم تمیکشد. موقع یعقب م

میگو یم نیاحساسات کنم. رو به رام :  

یسالم داداش _ ... 

درخشد یخندد و اما چشمانش م یم بلند :  

 ...سالم _

چسبد یم بیعج م،یشانیپ یاش رو بوسه .  

**** 

مردان گل کرده  نیب یاسیو س یاداقتص یها بحث

داد و  یسر تکان م یجد یاست. حسام با چهره ا

 اسمنی یحرفها میشود. گوشها یوارد بحث م یگاه

کند یرا دنبال م :  



مانتو  ی. کلشمیمنم زود به زود از لباسهام خسته م _

تو کمد دارم که برام تنگ شده ان و  دهینپوش رهنیو پ

کنم کارشونیچ دونمینم . 

مردمحبوبم  یشانیپ انیرا از اخم کمرنگ م همنگا

دیگو یم شیحرفها دی. الناز در تائرمیگ یم :  

 زمیریمن که هربار م کار؟یچ ینگهشون داشت _

 ...دور

مقابل  یمیقد یاز کوچه پس کوچه ها یریتصاو

 شهیکه هم یرود. دخترکان یرژه م میچشمها

 کردند. خانواده یمندرس و نخ نما به تن م یمانتوها

بود نیپائ اریبس دشانیکه قدرت خر ییها . 

زنم یلب م اریاخت یب :  

به من دیرو بد تونیمیقد یلباسها _ ... 

 بیس یکند. دست زن عمو رو یچشم گرد م مادرم

رد و بدل  ینگاه اسمنیالناز و  نیشود. ب یخشک م

مده حیتوض نمیب یشود. واجب م یم :  



به  یدیشد ازیکه ن شناسمیخانواده م یسر هیمن...  _

و چه پوشاک و اجناس یکمک دارن. چه مال ...  

کنم یزبان لبم را تر م با :  

 نیاز ب یلیکه قابل استفاده است و خ ییاون لباسها _

پخش کنم نشونیبه من تا ب دینرفته رو بد ... 

زند یبرق م اسمنی یچشمها :  

لباس  یسر هیما تا باهم  یخونه  ای... فردا بهیعال _

میجدا کن . 

اندازم یبه ساعت م ینگاه :  

رمیگ یفردا وقت مشاوره دارم... باهات تماس م _ .  

گردد یشوم چند نگاه به سمتم برم یکه م زیخ مین :  

_ نمیشام رو بچ زیم رمیم ... 

شوند. چشمم به سمت راه  یو الناز هم بلند م اسمنی

 نییکه از پله ها پا یمان دنیگردد. با د یپله ها برم



را به سمتش کج  رمیزنم و مس یم یلبخند د،یا یم

کنم یم :  

  ...سالم پسر مامان _

دود.  یم نیار یدهد و چشمانش رو یتکان م یسر

کشم یم شیموها نیب یدست :  

؟یکن یباز نیبا ار یدوست دار _   

گذارم و به ان  یکند. دست رو کمرش م یم نگاهم

مده یسمت هولش م :  

 ...برو باهاش دوست شو _

 دیبا نکهیاعتقاد دارم. عالوه بر ا شیروابط عموم به

ارتباط برقرار کند  گرانیبتواند با د ییخودش به تنها

 .و وابسته به من نگردد

دیگو یکوتاه م یاز مکث بعد :  

دستپخت رهاجونه هیاما بق _ ... 

 یرایشود. در ان واحد پذ یحبس م نهیس در نفسم

 رتینگاه با احساسات متفاوت هستم. اکثرا ح نیچند



 دیو سف اهیکه دست به س یکرده اند. حق دارند. دختر

 یکه کار در اشپزخانه را ننگ م یزد. دختر ینم

بر  شیو ارا دیسرگرم خر شهیکه هم ییدانست. رها

همه  نیادارد  ممدها بود... تعجب ه نیدتریاساس جد

رییتغ ... 

در  یگردد. نور کمرنگ یبه سمت پدرم بر م چشمانم

از  یاز جنس افتخار، نور ی. نورنمیب یم شیچشمها

باال امده است.  یلبش اندک ی... گوشه نیجنس تحس

گرداندیو صورت برم ندیب ینگاهم را م .  

شود  یرود. دلم پر م ینم نیلبخند کمرنگش از ب اما

و حالوت ان نگاه، همچون  ینیریش ا،یاز عطر اقاق

کند یم نیریعسل دهانم را ش .  

زنم یو خجالت زده لب م رمیگ یاز پدرم م چشم :  

ستین فینوش جون... اما اونقدرا هم قابل تعر _ ... 

گم  گرید یدهایو تمج فیتعر انیحسام، م ی زمزمه

شود یم :  



هیخودش خوردن یدسپخت خانومم به اندازه  _ ...  

انصاف فقط  یاورد و ب یهجوم م میبه گونه ها خون

را  شیبشقاب خال لیکردن است. سه یاهل ضربه فن

زند یکنار م :  

 یماه برات مرخص کیرهاخانوم... خودم تا  _

بده ادی یهم اشپز یاسی... فقط به رمیگیم ... 

کند یهم حسام ارام نجوا م باز :  

شرکت... به  یاین گهیغلط کرده... دو روز د _

برمتیزور م . 

به  یمشت اسمنیشود.   یلبانم خشک م یرو خندلب

 یزند. با اعتراض رو به عمو م یم لیسه یبازو

دیگو :  

 بابا دستپخت من بده؟ _

اندازد یباال م یشانه ا عمو :  

ستمیزوج جوون ن هی یزندگ یمن اهل دخالت تو _ . 



توجه به جمع دستش را به  یخندد و ب یبلند م لیسه

کند یحلقه م اسمنیدور  :  

دسپختش هم عاشقشم نیخانوم من ماهه... با هم _ ... 

اعتراض  اسمنیشود.  یهمه بلند م یخنده  یصدا

کند یم :  

؟ یکرد فیاالن تعر _  

شوم.  یم ز،یخنده ها مشغول جمع کردن م انیم

گذارم.  یخنده ها جا م نیهم نیرا ب میها یخستگ

 یلبها یو لبخند رو یواشکی یان نجواها نیذهنم ب

رخدچ یپدرم م . 

زنم. از  یم میمچ ها یگردن و رو ریرا ز عطرم

شلوارش،  یبستن دکمه  یبرا یبه تالش مان نهیا

مانم یم رهیخ . 

کمک به  یکنم و برا یسرم مرتب م یرا رو شالم

. دوطرف شلوار زنمیپسرک دلبندم، مقابلش زانو م

اندازم یرا جا مکشم و دکمه  یرا م : 



 نی... تا خاله نوشاینکن تیجان... امروز اذ یمان _

دارم ییبفهمه چه پسر خوب و اقا .  

کند یرا کج م سرش :  

؟یب یب یخونه  میریبعدش م _   

پنهان کردم تا بتواند در طول شب،  یاز مان شبید  

ارام و بدون استرس داشته باشد. اما صبح  یخواب

بگذارم و از ان  یخبر یب یاینتوانستم او را در دن

 دهیلحظه تا به حال هزاران بار، زمان رفتن را پرس

 .است

از  نهیچهره ام را در ا گریو بار د زمیخ یبر م 

گذرانم ینظر م :  

میمونیبله اقا پسرم... تا شبم اونجا م _ ... 

کند یم یبا خنده اشت شیخندد. لبها یم شیچشمها . 

سد. با ر یپررنگ به نظر م یرژم، کم رنگ

کمبود  وار،ید ی. ساعت روکنمیدستمال کمرنگش م

دهد یوقتم را هشدار م .  



را همراهم  ی" مانمیو با گفتن "بر دارمیرا برم فمیک

کنم یم .  

 یسه نفره م یکاناپه  یپله ها، مادرم را رو نیپائ

مد و لباس  ی. مثل گذشته ها، طبق عادت، شبکه ابمی

کشد.  یسوهان مرا  شیکند و ناخن ها یرا تماشا م

 گریکرده است ود رییکنم، تغ یاما خوب که فکر م

را  قشیدوستان شف نیخانه و ب رونیتمام وقتش را ب

با  یمدت، تلفن نیام در ا دهیند یگذراند. حت ینم

دوستانش  گرید ایخانوم و  حهیمل ایجان و  نیشه

کرده است و به ذهنم خطور  رییصحبت کند. او تغ

است بعد از مرگ سهراب کند نوش دارو شده یم ... 

 ینگاهش را به سمتم م م،یکفشها یپاشنه  یصدا

  :کشاند

؟یریم یزود دار نقدریچرا ا _  

رمیگیم یشالم را به باز ی شهیر :  

طول  ی... تا بخوام برسم اونجا کلستیزود ن _

یب یب یبرم خونه  خوامی... بعدشم مکشهیم ... 



دوزدیبه صورتم م میرا مستق نگاهش : 

؟یبریرو نم نتیا ماشچر _  

و  ندیب یپرد. تعجب را در نگاهم م یباال م میابروها

 یبه حرکت در م یخندد. زبانم را به سخت یبا ناز م

  :اورم

نش؟یمگه نفروخت نم؟یماش _  

را به تماشا  میکند و سردرگم یم زیرا ر شیچشمها

ندینش یم : 

نگهیپارک ینه... تو _ ... 

سال؟ ان هم همه  نیممکن است؟ بعد از ا مگر

 یشد؟ سع یکه ننگ خانواده محسوب م یکس نیماش

 یپا یتمرکزم را به دست اورم. وزنم را رو کنمیم

اندازم یراستم م :  

به  ازیبدون استفاده مونده... ن یادیمدت ز _

داره سیسرو ...  

کنم یسر به ساعت اشاره م با :  



 ...االن وقتش رو ندارم _

. دیا یمتم م. خرامان به سزدیخ یبرم شیجا از

دو انگشت اشاره و  نیرا مقابل چشمانم ب چییسو

ردیگیشصت م :  

 بردیم نویمدت... هر ماه ماش نیپدرت تموم ا _

سیسرو یبرا ... 

 رقابلیسرد و غ یافتد. چهره  یاز حرکت م قلبم

شود. محال  یمجسم م میانعطاف پدرم مقابل چشمها

 دهیحرف را از زبان مادرم شن نیتر رممکنیاست. غ

دارد. سرم را تکان  یشک فقط قصد شوخ یام. ب

کند یرا انکار م میها دهیدهم... مغزم شن یم . 

گذارد و  یرا در دستم م چیی. سوردیگ یرا م دستم

بندد یانگشتانم را م :  

 نی... به همیسالها منتظر بود برگرد نیتموم ا _

... حساب فرستادیم ریتعم یرو مدام برا نتیماش دیام

 دیکه شا دیام نیبه ا کردیرماه شارژ مرو ه تیبانک



...  اما نگاهش به در رهیازت بگ یبتونه نشون

چشماش نشست یو زمستون تو دیخشک ...  

شود یزده از ذهنم پاک نم خیان نگاه  ریتصو :  

از حس  یمقابلت خودش رو خشک و خال دیشا _

 دایپ یدونم چه حال خوب ینشون بده... اما من م

جوون شده دنتیم... با دکرده... ساده تر بگ ... 

سوزد. قلبم  یشود. زخم کف دستم، م یمشت م دستم

شوک زده داست و مغزم هنوز نتوانسته جمالت 

 میاندک اندک برا شیکند. گفته ها یمادرم را حالج

شود یم ایواضح و گو .  

 م،ی. اشکهاردیگ یجان م میلبها یرو یکم لبخند کم

شوق و  یاز رو ییدارند. اشکها گرید یلیبار دل نیا

به  یها نهیتمام ان ک یخجالت برا ایو  یشرمندگ ای

  ...جا مانده از ان سالها

اثرش هم  کنمی. حس مابدی یم امیدستم الت یرو زخم

در قلبم باز  دیاز نور ام یا چهیکمتر شده است. در

... دیبزرگ و رو به خورش یا چهیشود. در یم



دلم را  کیتار یایبه نام پدر، تمام زوا یدیخورش

به نام پدر،  یبزرگ یکند. حس داشتن حام یروشن م

کند یدلم را گرم م . 

شود. پدرم  یم میکه سالها شکسته بود، ترم یبت

شود و من خوشحالم که  یم میدوباره بت زندگ

 یو حسام ختم م نیبه پدر و رام میزندگ یمردها

  .شوند

کند یصورتم را پاک م یاشک رو مادرم :  

شدهن رتیبرو تا د _ ... 

کنم. با نوک انگشتانم،  یرها م یصندل یرا رو شالم

را در  یدهم. احساس خستگ یکف سرم را ماساژ م

 نیزم یرا رو زمیکنم. شوم یبند بند وجودم حس م

ان را  شرت،یت نیاندازم و با چنگ زدن به اول یم

کنم یتنم م .   

حالم را به  یب یچشمها م،یگوش یملود دنیشن با

صفحه،  یدهم. نام حسام رو یسوق م لمیسمت موبا

دهد یقرار م برهیو یرو زیقلبم را ن . 



 یکنم که گوشم تمنا یوصل م یرا در حال تماس

را دارد شیصدا دنیشن : 

 ...سالم _

دارد متیمال یمحکمش اندک شهیهم یصدا :  

 سالم خانوم _

" قلبم  ی"و"  مانند ناقوس یگدیخانوم" گفتنش با کش

دیا یکش م میاورد. لب ها یرا به صدا در م .  

 یکیچسبانم تا مبادا  یرا محکمتر به گوشم م یگوش

زنم یرا از دست بدهم. لب م شیاز اواها :  

؟یخوب _   

کند یکند. زمزمه م ینفسم را حبس م قش،یعم نفس :  

و حالم خوب نباشه؟ نمیخانومم رو بب شهیمگه م _  

 یانصاف در باز یکوبد. ب یم یشتریبا شدت ب مقلب

مرا به  میدارد.  درد پاها یبا کلمات تبحر خاص

کشاند یتخت م یسو . 



قفل گشته  میشده اند. فک ها یکلمات از ذهنم فرار 

هستند میاست و تنها عضو فعالم گوشها : 

؟یرها هست _   

کنم یم دایرا پ میصدا :  

  ...بله _

من حکم مرگ دارد.  یلحظه سکوتش برا کی یحت

اورد یرا بند م مینفسها ش،ینفسها یصدا :  

  ...فردا _

خواهم دوباره بحث  یشود. از خدا م یم زیام ت شامه

 یمکث ادامه م ینکشد.با کم شیرا پ یب یب یخانه 

  :دهد

دنبالت امیخودم م _ ...  

کنم. من سالها در ان خانه  یرا درک نم اصرارش

از دست  یحکم برادر میبرا یکرده ام. عل یزندگ

 یکه خودم خط بطالن رو یرفته را دارد. برادر



کشم و به تاج تخت  ی. خودم را عقب مدمیعشقش کش

زنم یم شیصدا یزنم. شاک یم هیتک :  

به  تیهمه حساس نیا ؟یبس کن یخوایحسام... نم _

از کجا اومده؟ یعل  

دهد یرا از دست م شیخونسرد :  

رفته؟ ادتی شیچندشب پ ؟یفهم یتو واقعا نم _  

رود یباال م می. صدازنمیرا چنگ م میموها :  

نرفته... اون ماجرا تموم شد. خودم  ادمینه  _

؟ینبش قبر کن یخوایتمومش کردم. پس چرا باز م  

خمارش را به من  یخورد و چشمها یتکان م یمان

 یدهم. صدا یرا نوازش م یدوزد. کمر مان یم

کند یحسام گوشم را پر م یعصب :  

اون پسره اونجاست خوش ندارم تنها  یوقت تا _

یبر ... 

کنم. خودخواه است و  یرا در شکمم جمع م میپاها

هم حق دارد به من خطاکرده  دی. شایرمنطقیغ



زند.  یم شی. اشک در چشمانم نستین یاعتماد

لرزد.  یم می. صداردیگ یقلبم را نشانه م قایدق قتیحق

شود یزبانم رانده م یدلم رو یحرفها : 

 قم،یعم یمن به تو اعتماد کردم و با وجود ترسها _

  ...به خونه برگشتم

بارند یصورتم م یشود و رو یاشک م میدردها :  

چندساعت هم به من اعتماد  یاما تو به اندازه  _

یندار ... 

 نیمن سنگ یشود و حرفها یم نیسنگ یمان یپلکها

  :تر

اد اعتم دمیمن... نبا ی... با گذشته یالبته حقم دار _

هر هی... بالخره من یکن ... 

برد یکالمم را م یبا حرص مشهود حسام :  

با من  یبگ راهیبه خودت بد و ب گهیبار د هی _

یطرف ... 



کند. سرم را به تاج تخت  یکنم. درکم نم ینم درکش

کنم یدهم. گردنم را کج م یم هیتک :  

کنم که تو باورت بشه شانس  کاریحسام من چ _

بود؟ چیدربرابر تو ه یعل  

دهد یم رونیب نیرا سنگ نفسش :  

 دنتیو زجرکش ستادمیازت دور موندم... ا کباری _

نتونستم برات انجام  یکار چیرو تماشا کردم و ه

مطمئن  خوامیاز دستت بدم... م خوامینم گهیبدم... د

... رهیتو رو از من بگ تونهینم یبشر یبن چیبشم ه

و، روم بذار، خودخواه، زورگ یخوایم یهر اسم

یمال من بش دیمتعصب اما تو با  

 ی. اصال مگر مندینش یحساب به خنده م یب میلبها

و دلم قنج نرود؟  دیبگو تشیشود حسام از حق مالک

مالک بودنش را به رخ بکشم خواهدیدلم م :  

 .هستم _



درک  دیکند. شا ی. سکوت ممیدهم تا بگو یم جان

 خش یاز ان تک کلمه نداشته است. اما صدا یمناسب

کند یم رانمیدارش، و : 

خانومم بشم من یفدا _ ...  

خندم یناز م با :  

 ...خدانکنه _

دیگو یم یجد :  

 یواشکیبه حرفت اعتماد کردم.... دوستت دارم  _

حرفهات یاون شبت هم شده سند برا ... 

. با مشیمستق یاز اشاره  ردیگ یرنگ م میها گونه

دشو یاتش م یکوره  کپارچهیبدنم  شیبعد یجمله  :  

_ یدلم تو رو خواست... کنارم باش ... 

کند یم یبا قلبم باز شینجوا :  

کمرت یموهام... دستم رو یدستت تو _ ...  

پردازند یبه جوش و خروش م میها هورمون :  



ریشب بخ _ ...  

دیگو یم ارام : 

یفرار کن یتونیکه نم ایباشه... اما تا اخر دن _ ... 

را  میهاشود. چشم یم رهیبر من غالب و چ یخستگ

کشم و  یم یا ازهیاراده خم یگذارم. ب یهم م یرو

خندد یاو بلند م :  

خواب الودت رو  ی افهیرو بدم و ق ایحاضرم دن _

نمیبب ... 

 یهم م یخسته ام رو یچرخم. چشمها یپهلو م به

  :افتد

خستم یلینکن حسام... خ تیاذ _ ... 

شنوم و اما  یرا م شیصدا یداریخواب و ب انیم

رک کلمات را ندارمد ییتوانا . 

 نمیچ یم سیرا در د یزعفران گیته د کهیحال در

میگو یم اسمنیرو به الناز و  :  



امی... منم االن مدیشما بر _ .  

 یکند تا ناخونک یوسوسه ام م گیته د ییطال رنگ

 یدلم نمکنم.  یبر هوسم غلبه م یبه ان بزنم. به سخت

هوس زودگذر، ناقص  کیبه خاطر  مییرایخواهد پذ

 .بماند

سرشار از  یلب، نگاه یرو یارام، لبخند ییقدمها با

به  د،یتپ یفردخاص م کی یکه برا یمحبت و قلب

روم یشام م زیسمت م . 

 ی. غرق مستدیا یم میمقابلم، پاها یصحنه  دنید با

ا غذ م،یپسرک تنها یکه پدرانه برا یشوم در مرد

. السیگ یشود از شکوفه ها یکشد. وجودم پر م یم

کند.  یپمپاژ م میخون در رگها یشتریقلبم با شدت ب

شنوم یمادرم را م یصدا :  

؟یستادیرهاجان... چرا اونجا ا _   

که مرا از  یبه جز پدر گرددیها به سمتم برم نگاه

 .نگاهش منع کرده است



 میچشمهاکنم تا حرکت کنند.  یفشار وارد م میپاها به

چرخد. و گوشه  یحسام و پسرکم م یهمچنان حوال

دوغش  وانیچشمم به فشار انگشتان پدرم به دور ل ی

باشد یم .  

از قلبم از  یمیاست. ن یبار مصنوع نیا لبخندم

 یاز محبت ها گرید یمیزده و ن خیرفتار پدرم 

احوال  نیذوب قرار دارد. و در ا یحسام در نقطه 

کرد؟  یلبها نقاش یرو یقیحق یلبخند توانیمگر م

 تواندیکه در حال پخش است هم نم یمیمال یقیموس

  .ارامم کند

خانواده  کیدو نسل از  نیما ب ،یخال یصندل تنها

شود.  یاست. به محض نشستنم، نفس پدرم حبس م

 قیعم یکنم. اما من نفس یم ریدندان اس ریلبم را ز

کشم تا عطرش را در ذهنم بسپارم یم .  

گذارم. زبانم بند امده است.  یم زیم یورا ر سید

تعارف کنم.  یتوانم به رسم مهمان نواز ینم یحت

 یدر کنارم با برنج و کبابش، پدرم با حرص یمان



 یزده، حت خیکند و مِن  یمشهود مرغ ها را تکه م

قاشق و چنگال به دست گرفتن را  حیطرز صح

. میا تهفراموش کرده ام. در مرکز نگاه ها قرار گرف

گذرا باشد، اما بدون شک  ای میرمستقیاگر غ یحت

توجهات معطوف ماست یهمه  . 

 ی. دستهاردیگ یلبالب از برنج مقابلم قارا م یبشقاب

دست به دور  نیشناسم. بارها هم یمردانه اش را م

شده است. هنوز در شوک همان بشقاب  دهیچیتنم پ

. ردیگ یدر بشقابم قرار م یا دهیمانده ام که کوب

روحم را  شیمردانه. صدا لیدست و همان است همان

دهد ینوازش م :  

... بخور تا سرد ستیاالن وقت ماتم گرفتن ن _

 ...نشده

پدرم  نمیب یزنم و م یبرنج م ریز لیم یرا ب قاشق

فرستد. چشمانم  یم نییرا با دوغ پا شیهر لقمه غذا

افتد. با حضورم، شام را هم بر پدرم  یبه سوزش م

 .تلخ کرده ام



دهد. با  یزهر م یشمال در دهانم مزه  یعطر برنج

از ان را در  یکنم. تکه ا یچنگال کبابم را خرد م

محله  نیرستوران ا یگذارم. کباب ها یدهانم م

تلخ هستند؟ شهیهم  

کند. ران مرغ  یحسام است که عاشقانه خرجم م باز

گذارد یرا در بشقابم م :  

بخور... خوشمزه است نیاز ا _ .  

دانم. بارها تستش کرده ام تا طعم  یرا ماش  مزه

بر مذاقش خوش  نکهیدلخواهم را بدهد. خوشنود از ا

که فقط  یشوم. ارام به طور یامده، مشغول م

دیگو یم میخودمان بشنو :  

؟یقرار دار نیفردا با نوش _   

شود، مطمئنم او هم  یدست پدرم متوقف م حرکت

 یفرو مشنونده است. با چند جرعه اب، لقمه ام را 

دهم یدهم. به سبک خودش پاسخ م :  

میقبل قرار گذاشت یاز هفته  _ ... 



دیگو یم یخونسرد با :  

میدنبالت با هم بر امیم _ ...  

زمیر یم یبرنج مان یرو یقاشق قرمه سبز چند :  

سر برم  هیبعد از جلسه  خوامینه ممنون... فردا م _

یب یب شیپ ...  

 یم زیم یرو یرا محکم تر از حد عاد وانشیل

قاشق و چنگال  یصدا یگذارد. انقدر که لحظه ا

  :قطع شود

 یاالتیخ ی. تا علامیب دیوجود حتما با نیپس با ا _

 ...نشه

 یشوم و اما از ب یم یغرق خوش رتشیغ از

دهم یناله سر م شیاعتماد :  

 ستی... قرار نیایکه ب ستین یازیحسام واقعا ن _

فتهیب یاتفاق ..  

دهد یم انیث را پاکالم قاطعش بح با :  



میزنیشب درموردش حرف م _ ... 

گذارم تا بر  یهم م یرو یرا لحظه ا میپلکها

 قایدق شیاز خواسته ها یاعصابم مسلط شوم. با بعض

رود یمخم راه م یرو .  

کند. پدرم باز هم قورمه  یم رییتغ یقیموس تراک

 ی. خوشحالم که حتکشدیخودش م یبرا یسبز

برد یاز خوردن دستپختم لذت مندانسته  ایناخواسته  .  

شکند یخفقان اور را الناز با کالمش م سکوت : 

هیامشب عال یمامان... غذاها _ ...  

بندد. نگاهش  یمادرم نقش م یلبها یرو یلبخند

. زن عمو که از سنت ندینش یکوتاه در چشمانم م

 یمادرم خبر دارد به رسم عادت م یگذشته  یها

  :پرسد

...از کدوم گهین راست مجو اسمنیاره...  _

طعم  هیامشب غذاهات   ؟یرستوران سفارش داد



که  ی. به خصوص مرغ و قورمه سبزدهیم گهید

...اما فوق العاده خوش طعمههیانگار خونگ .  

 یطوالن یزند. سکوتش اندک یمادرم برق م چشمان

خواهد تمام  یرا از حفظم. م شیشود. عادتها یم

دهد.  یبه گردنش م یو تاب چیتوجه ها جلب شود. پ

کند و به صورتم  یهمه عبور م ینگاهش از رو

زند ی. لب ماهوستیشود. دلم پر از ه یسنجاق م :  

سفارش  یشگیکباب ها رو از همون رستوران هم _

 .دادم

شودیتر م میمال لحنش :  

جربه ت کیحاال الزمه که اون گذشته فقط در حد  _

دوباره  یتجربه و راهنما برا هیبمونه...  یتلخ باق ی

 ...اشتباه نرفتن

گردد و مرا وادار  یبه لحنش باز م تیقطع دوباره

کنم شتریکند تا دقتم را ب یم :  



تو به خاطر پسرت، خانواده ات و به خصوص به  _

 دی... بایو محکم باش یخاطر خودت الزمه که قو

یستیو استوار با یقو ... 

کند یرا با زبان تر م شیبهال :  

پرتاب باشه  یسکو هی تونهیم یمهمون هیبه نظرم  _

 د،یجد یرها ت،یخود واقع یمهمون یبرات. تو

مستقل و عاقل رو به رخ همه بکش...  یرها

گوها  اوهیکه دهان  شهیحضور مقتدرانه ات باعث م

خودت تا  یبرا شهیم یازمون یمهمون هیبسته بشه... 

یکرد شرفتیپچقدر  یبفهم ...  

 ی. به طوطگرددیکودکانه به داخل برم یبا شوق یمان

کند یاشاره م :  

یگفت مان _ ...  

کندیکشد و دوباره حرفش را تکرار م یرا م دستم :  

یمان گهی... منیبب ایمامان ب _ ... 



. کندیم داریشور و شوق را در من ب ذوقش،

گرددیهم همقدمم م نیو نوش زمیخیبرم :  

ی... تو فوق العاده ایمان یوا _ ...  

ستدیا یمقابل قفس م یمان :  

یبگو مان _ ...  

با  یاورد. مان ینام پسرکم در م هیشب ییاوا یطوط

کند و  یم قیرا تشو یمان نیزند. نوش یذوق دست م

را  میایپسرکم تمام دن یانم که خنده ها ریمن درگ

 .ساخته است

 تشیگذارم و به جلو هدا یم یرا پشت کمر مان دستم

کنم.  یکمر خم نم گرانید ی رهینگاه خ ریکنم. ز یم

 یدارم. نگاهم را از کس یگردنم را راست نگه م

روح  یکمرنگ و ب م،یلبها یدزدم. لبخند رو ینم

 یمنش یبرا یدارد. سر یرنگ دارد، زندگ  ست،ین

 یادداشت می یزیچ دهم. در دفتر مقابلش یتکان م

  :کند



... خانوم دکتر منتظرتونندییبفرما _ ... 

رود. انگشت اشاره ام را خم  یبه سمت در م میقدمها

 نی" نوشدیکوبم. "بفرمائ یدر م یکنم و کوتاه رو یم

کند یمجوز ورودم را صادر م . 

زندیم نیو دلنش بایز یلبخند دنم،ید با : 

داریسالم رها جون... مشتاق د _ ... 

اتاق مانده  یگوشه  ینگاهش مات گلدانها رکمپس

فشارم یاست. دستش را گرم م :  

د؟یجون... خوب نیسالم نوش _  

به سمت  شیو چشمها دهدیبه دستم م یفشار کوچک 

چرخد یم میمان :  

 یکنینم شی... معرفیجانم... چه اقا پسر مؤدب یا _

  رهاجان؟

زنمی. لب مردیگ یرنگ م یمان یها گونه :  

یمان پسرم، _ ...  



پاشد.  یپسرم م یو پرمهرش را به رو یواقع لبخند

کرد. دستش را  رینمک گ زیکه مرا ن یهمان لبخند

ردیگ یبه سمت مبل ها م :  

دییبفرما _ ... 

چسبد. نگاهش  یبه من م میخجالت یو مان نمینش یم

چرخد و اما فاصله اش را با من کمتر  یدور اتاق م

. ندینش یم میه رورو ب شهیمثل هم نیکند. نوش یم

 یم هیروشن امروزش، نشاط را به دلم هد یشال اب

  :کند

یومدین دنمیوقته د یلیچه خبرا رها جون؟ خ _ ... 

زنم یصورتم را کنار م یرو یموها :  

 نیخانواده ام... به هم شیکه برگشتم پ هیچند روز _

امیب یشگیخاطر نتونستم سر وقت هم ... 

و را مشتاق کشد. چشمانش ا یرا جلو م خودش

دهد ینشان م دنیشن :  

هیعال یلیخ _ ...  



عادت کرده ام. دوست دارم  شیحرف زدن برا به

صورت مهربان و  کیمیو او با همان م میمن بگو

دهد و در اخر  مینگاهم کند، دلدار شیدوست داشتن

 میکند. دستها هینابش را به من هد یها ییان راهنما

کنم یرا در هم گره م :  

رهینم شیخوب پ یلیخ زیچاما همه  _ ...  

پسرم نشنود دوارمیاورم. ام یم نیرا پائ میصدا :  

رهیپدرم هنوز نتونسته من رو بپذ _ ...  

شود. پسرم را  یرا متوجه م یبابت مان مینگران

دهدیمخاطب قرار م :  

 ی...قفسش تودمیخر یطوط هیجان...  یمان _

 ...تراسه

 نینوششود.  یم نیکامال معطوف نوش یمان حواس

کشد یچهره اش را در هم م :  



 یکنم، حرف یم نیباهاش تمر یاما هر چ _

مطمئنم از  ؟یباهاش حرف بزن یری... تو مزنهینم

زنهیو حرف م ادیتو خوشش م .  

گردد. منتظر  ینگاهش به سمت من بر م یمان

 مهیصدور فرمان است. تنها خم کردن سرم و لبخند ن

برودتا به سمت تراس  ستیکاف شیام برا .  

کامال از  یکنم و وقت ینگاهم او را بدرقه م با

 یبر م نیشود، به سمت نوش ینگاهم دور م ررسیت

  :گردم

 نیفاصله رو از ب نیبکنم که ا دیبا کاریچ دونمینم _

  .ببرم

کشد یهم م یرا رو شیدستها نینوش :  

... هر چند تو هم یبه پدرت حق بد دیبا یتا حدود _

مدت  هی... یجازات شدبه خاطر اشتباهاتت م

فرصت بهش بده تا بهتر باهات اشنا بشه. اجازه بده 

اشنا  دتیجد یتیتو رو کشف کنه. با ابعاد شخص



خودت  شتریتو ب کنه،یم یبشه... هر چقدر اون دور

کن کیرو بهش نزد ... 

 دیدارد. حق با اوست. با یمرا به فکر وا م سکوتش

 یرا معرف دمیبه او خود جد دیکنم. با شتریتالشم را ب

 یاداوریگذشته. با  یمتاوت با رها ییکنم. رها

دهد یم وهیدر دلم م دیمادرم، درخت ام یحرفها .  

کشد یم رونیمرا از افکارم ب نینوش پرسش :  

داشتن؟ یمادر و بردارت چه رفتار _  

رمیگیناخنم را با دندان م گوشه :  

  ...خوب _

کنم یمکث م یکم :  

نمک یتصور م نطوریا یعنی _ .  

دهد یتکان م دیتائ یبه نشانه  یسر :  

مدت کوتاه فوق العاده است نیا یتو شرفتتیپ _ .  

رمیگ یم یرا به باز فمیک بند :  



اخالف  یکم یمهمون هیالبته با مادرم به خاطر  _

فتهیفاصله ن نمونیدوباره ب دوارمیو ام مینظر دار ... 

کند یرا تنگ م شیچشمها یکم :  

؟یمهمون _   

 یاندازد.نگاه ها یمرا به اضطراب م هم فکرش

زند.  یم خونیبرهنه ام به ذهنم شب یپا یناپاک رو

دهند یدر گوشم صدا م ییپچ پچ ها .  

مادرم  یفشارم. از حرفها یرا محکم تر م فیبند ک 

هرزه  ی. خاطره چشمهامیگو یم شیمهمان لیو دل

گرفته و  میکند. صدا یاندامم،  نفسم را تنگ م یرو

ستجان ا یب :  

رو به رو بشم...  لیبرام سخته دوباره با فام _

دختر بدکاره  هیکنم من رو به چشم  یفکر م شهیهم

کنند ینگاه م ... 

دهد ینشان م یبالخره خود اشکم :  



 دنینشون م گهیکنم... من رو به همد یاحساس م _

کنن یو مدام اون لقب رو تکرار م ... 

 شیروها.  ابستین شیشگیهم یاز ان لبخندها یخبر

کنم.  یرا بغل کرده اند. اشکم را پاک م گریهمد

دهد یم رونینفسش را ب :  

از  دیاثبات خودت... با ی... تو برازمیعز نیبب _

که تموم  یباور برس نیبه ا دی... بایخودت شروع کن

اون اشتباهات مربوط به گذشته بوده و تو هم تاوان 

 از حد شتریب ی... حتیخطاهات رو پس داد یهمه 

 ...معمول

 یگذرم. به سخت یم یمیقد یکوچه پس کوچه ها از

تنگ باز کنم.  یکوچه ها نیتوانم راهم را از ب یم

همان  انیزند. م یپرسه م یحوال نیهم ییروحم جا

 یرانگیمحله را با تمام و نی. انیرنشیمردمان فق

کردن  یمحل، زندگ نیدر ادوست دارم. من  شیها

. با دمرا تجربه کر یرا اموختم. صبر و بردبار

اشنا  ثاریمحبت، عشق، ا ،یمهربان یواژه ها یمعن



 رنگیمحله هم زخم زبان و ن نیشدم. هر چند در هم

دمید زیرا ن ییو دو رو .  

پر  دنشید یکنم. دلم برا یخانه اش توقف م مقابل

 یشود. مشتها یم ادهیبدون فوت وقت پ ی. مانکشدیم

 ینیریش یشود. جعبه  یم دهیدر کوب یکوچکش رو

 یم ادهیکنم و پ یو شالم را مرتب م دارمیرا بر م

 .شوم

 ستین یزند و اما کس یهمچنان در م یمان

افکند. دستم  یم هیباشد. ترس بر دلم سا شیپاسخگو

مانم یجواب م یفشارم و باز ب یزنگ م یرا رو .  

ام را بشکافد. دلهره  نهیس یقفسه  خواهدیم قلبم،

کند. پسرکم با  یدر وجودم رشد م چکیمانند پ

پرسد یم زانیاو ییلبها :  

ست؟ین یب یب _   

 شیهفتگ یجذام ذهنم شده است. در برنامه  ینگران 

خانه بود شهیروز هم نیساعت و ا نیا .  



شود  یم یشنوم و اب یرا از پشت سرم م شیصدا

  :بر اتش وجودم

. چشم دلم روشن شد با اومدنتسالم مادر.. _  

 یزنم. به سمتش بر م یارامش خاطر پلک م با

 یسپارد. رو یخودش را به اغوشش م یگردم. مان

دلواپسش مرا از نظر  یبوسد. چشمها یسرش را م

گذراند یم :  

؟یرونیدخترکم... چرا ح _  

 یرا  بدون او نم میایکشم. دن یصورتم م یرو یدست

 یکنم تا واقع یرا لمس م شیشانیپ میخواهم. با لبها

  :بودنش را حس کنم

د؟ی... مردم و زنده شدم ... کجا بوددیجواب نداد _  

 یخندد اما صورتش در هم فرو م یم شیچشمها

را در  دیرود. خبر دارد تا چه حد به او وابسته ام؟ کل

چرخاندیقفل م :  

ممیابراه شیدلم گرفته بود... رفتم پ _ ...   



کند. کاش زودتر به او  یرم مخون به جگ شییتنها

کند. عرق  یم تیزدم. مرا به داخل هدا یسر م

کند یرا پاک م شیشانیپ یرو :  

برام  ی... جون و رمقامیتا برم و ب رهیگینفسم م _

 ...نمونده

کنم ی. سرم را کج مرمیگ یرا م دستش :  

هر وقت  ؟یمگه من مردم که شما تنها بر _

امیتا ب دیصدام بزن دیخواست ... 

بندد یرا پشت سرم م در :  

یخودتو دار یمادر تو هم زندگ _ ... 

ندینش یشانه اش م یو رو دیا یباال م دستم :  

دیهست یاز همون زندگ یشما هم جزئ  _ ... 

ندینش یم وانیا ی لبه :  

رشهیقربون دخترم برم که به فکر مادر پ _ ...  



کنم.  یو عطرش را استشمام م نمینش یم کنارش

مانده  یب یخانه و کنار ب نیم در اازوجود یمین

  .است

خانه به  نیپسرکم سرخوش از حضورش در ا 

که مورچه  یرود. همان باغچه ا یسمت باغچه م

پسرم هستند یهمباز شیها   

رمیگیم یچشم از مان یب یب یصدا با :  

  حال مامان و بابات خوبه؟_

 یمصادره کرده ام. مگر م شیاخبار را برا یتلفن

کنم یرا نشنوم؟ سرم را کج م شیداص یشود روز :  

  ...اوهوم _

 داریکه نازم را خر یتنها کس یشوم برا یم لوس

کشم یاست. لبم را به درون دهانم م :  

ومدهیاما بابام با حضورم کنار ن _  

کند ینازک م میبرا یپشت چشم یب یب :  



... غرورش یکرد یبابات باز رتیتو با غ _

تا دلش باهات صاف  کشهیدارشده... طول م حهیجر

  ...بشه

فرق  یب یب یام اما گفته ها دهیسخن را شن نیا بارها

را باز  ینیریش یدارد. حکم قران منزل دارد. جعبه 

کنم یم :  

 ینیریتو هم ش ایب ی... ماندیکن نیریدهنتون رو ش _

 ...بخور

کند یرا رصد م میکند. از سر تا پا یم یاخم :  

تموم دو روزه  چسبه؟یم ینیریبا دهن خشک ش _

رفت؟ ادتیتموم درسهات    

بوسم یتاب گونه اش را م یب :  

ارمیشربت ب رمیمعلمم... االن م یبه فدا _ ... 

 ستیکنم. دروغ ن یم زانیاو یجالباس یرا رو شالم

احساس  میپدر یاز خانه  شتریب نجایا میاگر بگو

حالش دنیپرس یکنم برا یکنم. دل دل م یم یراحت :  



؟ستشیفاطمه ن _  

ستدیا یم میجوابش، قدمها با :  

برگشتن قم...  شهیم یدو روز یکینه مادر...  _

ادیگفت برا کالساش م . 

غم گرفته  یچسبد. چهره  یرا م میوجدان گلو عذاب

. به شودیپاک نم میچشمها یاز جلو یعل ی

زنمیم هیچهارچوب در تک :  

بده؟ یلیخ یحال عل _  

لرزاند یقلبم را م ش،یصدا غم :  

عادت بکنه دیبا _ ...  

. مقصر حال بدش من ندینش یدر وجودم م شرم

زنم یهستم. لب م :  

منه ریهمش تقص _ ... 

گرددیعتاب به سمتم برم با :  



 یفی... پس تکلیشد گهید یکی یتو فقط دلبسته  _

ستیدوشت ن یرو .  

بندم یرا م می. چشمهادهمیرا فرو م بغضم :  

دمیاونشب شکستنشو با چشمام د _ .  

دهد یم رونیب نینفسش را سنگ یب یب :  

بروفق مرادش  شهیهم ایکه دن رهیبگ ادی دیبا یعل _

دی. الاله اال الله...  دختر دهنم خشکستین ...  

بندد یم گرمید یکالمش راه را بر جمله ها نیا با . 

 یدراز م را میدهم و پاها یم واریام را به د هیتک

  :کنم

گردمینه مامان... اخرشب برم _ ... 

اورد یم نیرا پائ شیصدا مادرم :  

میدور هم باش ای... تو هم بنجانیو النازم ا نیرام _ ... 

را به تماشا نشسته  یب یبه رکوع رفتن ب میچشمها

  :اند



. از طرف منم معذرت دیبهش سالم برسون _

دیکن یخواه ... 

کند یم رییاز شدت حرص، تغ لحنش :  

؟یدیبهش چسب نطوریداره که ا یاونجا چ _   

به  میتمام زندگ یکند؟ من به اندازه  یدرکم نم چرا

را که  یشود زن ی. مگر مونمیفداکارم، مد یب یب

کرده را  یمادر میسالها مهربان تر از مادرم، برا

  کنار بگذارم؟

 یبا کالم دیمادر حرمت دارد. نبا دیگو یم یب یب

را  زمیتند و ت یرا برنجانم پس پاسخ ها او ده،ینسنج

 یجواب م یدارم و تنها با خونسرد یدر ذهنم نگه م

  :دهم

دی. منتظر من نموندیشما شامتون رو بخور _ .  

را از  میشود. چشمها یمادرم قطع م یاز سو تماس

 یرا در دست م قشیعق حی. تسبرمیگینم یب یب

شکمم راستم را در  ی. زانودیگو یچرخاند و ذکر م



گذارم و  یان قائم م یکنم. دستم را رو یجمع م

 یدهم. سالهاست به عطر محمد یرا فشار م میشانیپ

سمتم  هدل بسته ام. نگاهش ب شیرلبیز یو زمزمه ها

حس  یشده است برا یمجوز ایگردد. گو یبر م

 یرسانم و سرم را رو یکردنش. خودم را به او م

 میوهام یاش رو دهیگذارم. دست چروک یم شیپا

ندینش یم :  

یمادرت رو دلخور کرد _ ...  

 مینی. عطرش در بگذارمیهم م یرا رو میپلکها

دهیچیپ :  

مامان مهربونم  شیپ شتریب یچندساعت خوامیم _

  .بمونم

را حس  شیشدن لبها دهیبسته ام، کش یپشت پلکها از

زنم یکنم. لب م یم :  

یب یب _ ...  



" لولم شنوم و سلول به س یجان دلم" او را م

 یرا باز م میجان فدا کنند. چشمها شیبرا خواهندیم

و ارام است ینوران شهیکنم. صورتش مثل هم :  

 دیچطور با دونمیدارم... نم یبیحس و حال عج _

کنم... از بودن کنار خونواده ام خوشحالم اما  شیمعن

رو کم دارم یکس هی ... 

میگو یم قتریدق :  

شما رو کم دارم یعنی _ ... 

گذرد "و حسام یقلبم م ذهن و از "  

خوردیو تاب م چیپ میموها یارام البال شیدستها :  

 تیزندگ دیجد طیو شرا طیبه مح دیمادر... تو با _

اروم  یتا بتون یایبه دلشون راه ب دی... بایعادت کن

بزن  رزنیسر به من پ هیهم  ی... هر از گاهیریبگ

 ...تا دلم باز بشه

کشد یم یاه :  



نتونست  یکس مثل تو و مان چیه ممیبعد ابراه _

رو پر کنه شیخال یجا ...  

 یشکند. اشکم رو یبغضم را م ش،یصدا بغض

صورت  یلغزد. با انگشت، اشک رو یگونه ام م

 یبه کف دستم م ی. بوسه ارمیگ یاش را م دهیچروک

زنم. کلمات  یبه دست نوازشگرش م یزند. بوسه ا

 شیحرفهاتوانم به زبان برانم.  یبغض شده اند و نم

 ییاشک شده و من درد تنها ش،یکم سو یدر چشمها

خوانم یم شیتمام حرفها انیاز م ار .  

دهم یدهانم را فرو م اب :  

. منم زود دیمراقب خودتون باش دیقول بد یب یب _

زنمیبه زود بهتون سر م . 

خندد یم حیاما مل پردرد :  

خونه  نیاز ا ی... به هزار بدبختیپدر صلوات _

خودتو به من  یخوایدم... دوباره مکر رونتیب

؟یبچسبون   



ای ستیدانم جمالتش جد ینم   

. اصال مگر رمیگی. اما من انها را به دل نمیشوخ

را ناراحت کند؟  یو کس دیبگو یزیچ یب یب شودیم

کردن یخوب یساخته شده است برا یب یب .  

نمینش یکنم و م یرا از دامان پرمهرش جدا م سرم :  

... سفره رو بندازم؟دهیبرنجمون دم کش _   

زندیسجاده اش را تا م یب یب :  

گرسنه است میاره مادر... مان _ ... 

 یم یمیرا در همان جمع سه نفره اما صم شام

با روح و  ،یب یب یکتلت ها رینظ ی. طعم بمیخور

کند یم یروان انسان باز .  

کنم.  یو با حوله خشک م میشویرا م میکف یدستها

میگویم لمیاندازم و بر خالف م یبه ساعت م ینگاه :  

میلباساتو بپوش تا بر یمان _ ...  

شود یبدعنق م یمان :  



امیمن نم _ ... 

کنمیم اخم :  

شه؟یمگه م _   

کتدیرا باد م شیها لپ :  

جا بمونم نیهم خوامیم _ . 

به  یب یکنم. ب یو نگاهش م زنمیبه کمرم م دست

رسد یم ادمیفر :  

 دهیقول م یامانپسر خوشگلم... امشب برو...م _

من شیپ اردتیدوباره ب ... 

را  یهم همان حکم وح یمان یبرا یب یب یحرفها

را  شیگرفته لباسها یو با صورت شودیدارد. بلند م

زنمیرا به تن م میپوشد. مانتو یم :  

مزاحم شدم... شما رو هم از خواب و  دیببخش _

انداختم یزندگ ... 

کند یمرا شرمنده م اخمش :  



... یخودته.. تو هم دختر خودم یه خون نجایا _

تو...قدمت سرچشم ایبنداز ب دیکل یخواست یهروقت ... 

گذارم و شالم را مرتب  یگونه اش م یرو یا بوسه

کنم یم :  

 ...ممنون _

 یروم، دکمه ها یکه از پله ها باال م همانطور

 چیپ میموها انیخنک م یم. بادکن یرا باز م میمانتو

خورد یو تاب م .  

کشد.  یم نیزم یرا رو شیپشت سرم پاها یمان

 تیشد و او نها یباعث غفلتم از مان یب یخلوتم با ب

کرد میاستفاده را از فراموش . 

گردمیکنم. به سمتش برم یرا مالمت م خودم :  

بغلم ای... بیمان _ ... 

زندیلف معود کرده و ساز مخا شیرگ لجباز باز :  

امیب تونمیخودم م _ ... 



گذارم و او را که با وجود  یسرم م یرو دست

... با هر ستمیا یبه نظاره م د،یا یکوتاه نم ،یخستگ

 یجانکاه در وجودم م یترس د،یا یکه باال م یپله ا

بگذراند ریو خدا امشبش را به خ ندینش .  

کنم. نگاه مادرم به سمتم بر  یرا باز م یورود در

رددگیم :  

یکرد ریچقدر د _   

دود. کامال خونسرد پاسخ  یم رپوستمیخاص ز یلذت

دهمیم :  

نجایا امیب دیاز اون سر شهر با _ ...  

 شی. مادرم، چشمهاردیگینم ونیزینگاه از تلو پدرم

چرخاند یرا در حدقه م :  

؟یبود که به اونجا سر بزن یازیواقعا چه ن _  

 نیاول یرو فشارم. خودم را یهم م یرا رو میلبها

ستدیا یکنارم م یاندازم. مان یمبل م :  



به  تونمیلطف کرده... مگه م یلیدر حقم خ یب یب _

 یتصور نداشتن ب یبشم؟ حت الشیخ یب یراحت نیهم

برام سخته یب ... 

نمیب یحسادت را در چشمان مادرم م موج :  

یکنیاز حد بزرگش م شیب یدار _ ...  

اوج  یاندک میرود. صدا یدر هم فرو م میها اخم

ردیگیم :  

شده بودم  ایمرده بودم...  اینبود، من  یب یاگه ب _

با  شیزن بدکاره که زندگ هی ایمعتاد اواره...  هی

گذشتیمردها م یاغوا ...  

. دهان مادرم باز کندیدهانم را تلخ م ت،یواقع یتلخ 

شود.  یتند م یشود. نفس پدرم اندک یو بسته م

شود. پدرم  یه مقرمز و برافروخت یصورتش کم

سابق را  ی. ان سرماگرددیبالخره به سمتم برم

کنمی. ناخنم را با دندان مستیهم ن ندیندارد اما خوشا :  



حماقت  یاز رو یهمه منو طرد کردن، وقت یوقت _

پشت  یدادم، تموم پلها حیترج یستادگیفرار رو به ا

ناخواسته  یبچه  هیسرم خراب شد... من موندم و 

کردیم که درونم رشد ...  

 میرا در چشمها میکشم، اشکها یم قیعم ینفس

کنمیمحکوم به حبس م :  

مادرم شد...   قدم به  ،یکس یاوج ب یتو یب یب _

... رمیبگ ادیکردنو  یقدم باهام راه اومد تا زندگ

تجربه کردم... مادرشدنو  یب یرو با ب یارامش واقع

داد چطور با  ادمیحس کردم...  یب یبا حضور ب

خودمو بزرگ کنم... بهم اموخت  یبچه  عشق

 ...چطور قناعت کنم

لرزد یم یذره ا می. صدارمیگیرا باال م سرم :  

 تونمیمن شده... مگه م یزندگ یاسطوره  یب یب _

کنارش بذارم؟ یراحت نیبه ا   

ردیگیمکث نگاه م یبا کم پدرم : 



منو، بزرگ کنه انگریخوب تونسته دختر طغ _ ... 

در وجودم  بیعج یشود. شوق یاز مبه لبخند ب میلبها

را  یب یب ایکرد؟  فی. پدرم از من تعرچدیپ یم

. تپدینم ینمود؟ قلبم از شدت بهت و ناباور شیستا

 یتار م میپدرم مقابل چشمها ری. تصوزنمیپلک م

 دهی... شک دارم شنستینگاهش به من ن گریشود. د

نیریبس ش ییایرو ای ستیام واقع . 

 صیو توهم را تشخ تیق واقعنتوانسته ام فر هنوز

 یرو یکند. قلبم کنار مان یسقوط م یدهم که مان

کشد. پدرم مبهوت،  یم غیافتد. مادرم ج یم نیزم

شده است زیمخین . 

زنم. با دست حرکات بدنش را  یپسرکم زانو م مقابل

اهم  یتا صدا کشمیدندان م ریکنم. لب ز یمهار م

. چشمشان کنمینگاهشان را حس م ینیبلند نشود. سنگ

. حق دارند، انها که تا کنون چرخدیم میمن و مان نیب

اند دهیند زیترحم انگ تیوضع نیپسرکم را در ا .  



. رمیگیاو را ارام در اغوش م رد،یگیکه ارام م پسرم

. گفتن را خودم شودیمادرم باز و بسته م یلبها

گردانم یاسوده م شیبرا :  

م صرع پسر دمیکه به خودم اومدم، فهم یاز وقت _

 یاما ب رم،یتالش کردم نفسش رو بگ یلیداره... خ

بچه مظهر لطف خداست گفتینذاشت... م یب ... 

زنمیم یشوم. لبخند یبلند م نیزم یرو از :  

اگه  ش،یضیبا وجود مر یفهمم حت یحاال م _

ستمینباشه، ن ... 

 یهمانجا رو فم،ی. کرمیگ یم شیسمت اتاقم راه پ به

ستمیا یم یماند. لحظه ا یمبل م :  

رو  یمهمون د،یمامان... هر وقت صالح دونست _

ندارم ی. من مخالفتدیریبگ . 

گذارم و به  یپدر و مادرم را پشت سر م ی زمزمه

هرچه زودتر پسرکم را  دیبرم. با یاتاقم پناه م

 .بخوابانم تا بهتر استراحت کند



**** 

و  ییبایشوم. ز یم رهیو کمرنگم خ حیمل شیارا به

ره به صورتم برگشته استدوبا تیجذاب .  

بار  نیشده است. ا شهینازکتر از هم میابروها 

 م،یموها یکوتاه خواهمیرا کوتاه نکرده ام، نم میموها

کم کند مییبایاز ز .  

فرستمیفرشده ام را پشت گوشم م یموها :  

خوب شده یلیممنون سوسن جون... خ _ ... 

دیا یبه مذاقم خوش م شیچاپلوس :  

تو وجودته یلرها جون خوشگ _ ...  

 شیچرخم. رنگ مو و ابروها یبه سمت مادرم م 

 ش،یتر کرده و رنگ چشمها رهیدرجه ت کیرا 

 یرو حیمل شیکرده است. ارا دایپ یشتریدرخشش ب

برابر کرده است نیرا چند تشیصورتش، جذاب ...  



انتخاب کرده  ییکذا یان مهمان یامشب را برا مادرم

. دیافزا یمرقم به سنم  کیکه  یاست. شب

زیروز از پائ نیدوازدهم ... 

 یترس و واهمه  م،یشو یم کتریچه به شب نزد هر

و اما از  زنمی. در ظاهر لبخند مگرددیم شتریمن ب

از شدت ترس رنگ باخته اند میدرون لبها .  

 یمیصم نیچندروز با ار نیدر ا یکه مان خوشحالم

و حداقل ذهنم را به  کنندیم یشده اند و در اتاقم  باز

کندیخود مشغول نم .   

 یرا با خود مرور م نینوش یطور مداوم صحبتها به

توانم. مثل  یکنم به خودم بقبوالنم که م یم یکنم. سع

با  قهیگذشته که هر ساعت و هر دق یتمام روزها

گناهکار  یان رها گریخود تکرار کرده ام که من د

شده ام گرید ییکرده ام و رها رییمن تغ ستم،ین ... 

اما لرزان شده اند.  قیعم میاوصاف نفسها نیتمام ا با

کنم و  یم یشده است. احساس خفگ خیبدنم کوه 

لباسم، قصد مرگم را دارد ی قهیشک ندارم  .  



 یمهمان نشسته ام. مهر نیمبل به انتظار اول یرو

خروش دارند  خانم و چند خدمتکار در سالن جوش و

کرده اند. خانه به طرز  ییرایپذ یرا اماده  زهایو م

که  کندیم یاداوریشده است و به من  نیتزئ ییبایز

به عمرم اضافه شده است گرید کسالی .  

 توانمیکند و مگر م یم یمهر یهمچنان با من ب پدرم

ارتباط با  یبرقرار یبرا میارام بمانم؟ تمام تالشها

 ی هیه است. و کاش هداو، به بن بست خورد

 کیگشاده باشد.  ییاغوش باز و رو کیامروزش 

که از عمق جانش نشأت  یدست نوازشگر و لبخند

ردیگیم .  

و  پراندیزنگ، رنگ را از رخسارم م یصدا

شود یم میمانع فاش شدن اشفتگ شمیصدشکر که ارا . 

مبل  یروند و من رو یو پدرم به استقبال م مادر

 یقفل م بایصورت خاله فر یام. نگاهم رو دهیخشک

 یاز کودک دیدور از او دارم. شا یشود. خاطره ا

که مادرم با خواهر و  ی. از همان روزمیها



به  یو من گوشه ا کردیبرادرانش بحث و جدال م

 میککود یها یبودم. با همان کنجکاو ستادهینظاره ا

حساب  یب دنیبه بخش گشتیبرم  لشیبودم، دل دهیفهم

 نیتوسط پدربزرگم به کوچکتر نیقطعه زم کی

خواهرها و برادرش یفرزندش و سهم خواه ... 

کند، گرم دست پدرم  یم یمادرم دست و روبوس با

گرم و  یرابطه  نیفشارد، و من در عجب ا یرا م

 ی نهیک یخیهستم. چه روز و در چه تار یمیصم

شد لیتبد یو خواهر یانها، به دوست نیب قیعم .  

نامش چه بود؟ نگاهشان پوش است و  کیش دخترش

شوم. در ذهنم  یو به ناچار بلند م گرددیبه سمتم برم

 یم ادیکنم و نام تک فرزندشان را به  یکنکاش م

  .اورم

 میو برا کنندیو الناز با انها خوش و بش م نیرام

کوبد و اما لبخندم را  ی.  قلبم محکم مخرندیوقت م

 یا بهیکه غر یخاله ا یدهم. نرم گونه  یوسعت م

بوسمیاشناست م :  



 ...سالم _

کشد یاو مرا محکم در اغوش م اما :  

زمیسالم عز _ ... 

 نیسالها ب ی. به اندازه کنمینم یاو احساس راحت با

 یصورتم م یما فاصله افتاده است. نگاهش رو

  :چرخد

 هیشده... شب یماشاله... چه دختر ناز و دلبر _

باجونیخودت شده ز یها یجوون ... 

ما من برق حسادت را در نگاه دخترش و ا دیگویم

 یو او هم لبخند فشارمی. دست رزا را منمیبیم

دیگویدهد. سرد م یم لمیتحو یمصنوع :  

گمیم کیتولدت رو تبر _ ...  

دهمیاز او پاسخ م سردتر :  

زمیممنون عز _ ... 

کندیم زیرا ر شیچشمها :  



نمیبیرهاجون... شوهرت رو نم _ ... 

 یواقع یبه معنا ستد،یا ی. قلبم مشودیحبس م نفسم

 یرا پشت گوشم م میام. موها رشدهیکلمه، غافلگ

کنمیم دایگمشده ام را پ یفرستم. صدا :  

میکه از هم جدا شد شهیم یمدت هی _ ... 

از  میباال افتاده اش و " اهان" گفتنش، برا یابرو

 م،یوحش یتر است. خو نیصدفحش و ناسزا سنگ

کنندیبه مثل مغرور تازه شکل گرفته ام، مقابله  :  

 دایمورو مناسب پ ؟یرزاجون...شما هنوز مجرد _

؟یواقعا قصدازدواج ندار ای ینکرد  

و  رمیگیشود. فاصله م یسبزه اش، متورم م صورت

گذارم. با انها  یاو را با خود مضحکش تنها م

خواهد و  یرا م یب ی. دلم بکنمینم یاحساس راحت

را کرنگشیدل  ... 

شود، ترس و اضطراب  یخانه شلوغ م جیتدر به

پرغرور و نگاه  یو اما لبخندها گرددیم شتریدرونم ب



 زانیبه همان م زیاز اعتماد به نفسم ن یحاک یها

گریکدیجدا از  ی. شده ام دو رهاابدی یگسترش م ... 

و اشنا،  بهیبا غر میاز تمام مکالمات تکرار خسته

که حضور امشبم را با ان، موجه  یدلزده از دروغ

و شربت  ستمیا یم کیتار یاده ام، گوشه انشان د

کنمیرا مزه مزه م میالبالو . 

 ینگاه ها کمرم را خم کرده است. حرفها ینیسنگ

 نیکنم ا یکند. احساس م یم یبا روانم باز یدرگوش

زده اند و از پشت  یسرخوش نقاب دوست تیجمع

کنند از من فاصله  یم یها سع یلیزنند. خ یخنجر م

شدن به من  کیسرشان را از نزد. مادران پرندیبگ

 کی هک یبه حال مرد متاهل یکنند و وا یمنع م

  .لحظه چشمش به دنبال من بدود

 یچرخد. به دنبال ان مرد اشنا یم تیجمع نیب چشمم

.  از رمیجذاب و نفس گ یگردم. همان حام یقلبم م

گذرم.  یم بهیو اشنا و غر لیعمو و زن عمو و سه



مشغول  یگوشه ا گرید یپسرکم هم با بچه ها یحت

ابمی یهستند و باز هم حسامم را نم یباز . 

شود.  یو سرخورده، در خود جمع م نیغمگ قلبم

را  وانیکند. ل یجاخوش م میدر گلو نیچرک یغده ا

اشنا از پشت سرم، مرا  ییفشارم. صدا یدر دستم م

کند یم یمصنوع یوادار به واکنش :  

 .سالم رهاخانوم _

از خاطراتم مدفون  یشناسم. در گوشه ا یرا م او

و قلب حسامم  دمیدر اغوش او رقص یشده است. شب

 شیعسل یرا به درد اوردم. نگاهم را قفل چشمها

کنمیم :  

نیسالم اقا شرو _ . 

ندیا یکش م شیزند. لبها یبرق م چشمانش :  

... دیدار یافوق العاده  یبراوو...عجب حافظه  _

دیکن دیمن رو ناام یمثل بار قبل کردمیفکر م ... 



 کیپ کی. گذارمیبار م زیم یشربتم را رو وانیل

ردیگ یمشروب به سمتم م : 

بایز یبانو دییبفرما _  

کنمیجمع م ینیمشمئز کننده، ب یاز ان بو زاریب  :  

ندارم لینه ممنون... م _ ... 

 ی هیمساشود و شانه اش با شانه ام ه یم کترینزد

شود یم واریبه د وارید :  

فرصت نشد زودتر مزاحم بشم و تولدت رو  _

بگم کیتبر ... 

را پشت  می. موهازارمیمفرد شدنم توسط او، ب از

قطع  یبرا یفرستم. به دنبال بهانه ا یگوشم م

 یپروا رو یاش هستم.نگاهش ب کطرفهی یمکالمه 

نم. ک یرا در هم قفل م میرقصد. کالفه دستها یبدنم م

 یمادرانه ام خود یکنار پله ها، ترسها یمان دنیبا د

دهد ینشان م :  

تنهاتون بذارم دیبا نکهیمثل ا دیببخش _ ... 



 نیاول یکنم و دستش را رو یسمت پسرم پا تند م به

رمیگیپله م :  

یمان _ ... 

 یمرطوبش، دلم را م یدرهم و چشمها صورت

  :لرزاند

شده دردت به جونم؟ یچ _   

اوست هیشب چقدر اخمش :  

دنیراهم نم یبچه ها باز _ ... 

کشمیمرتب و شانه خورده اش م یموها یرو یدست :  

من بمون شیسرت... پ یفدا _ ...  

زنمیکنم و چشمک م یکادوها اشاره م زیم به :  

من امشب کادوها رو باز کن یتو به جا _ ...  

 هیکنم و چندثان یرا حس م مییرزا و الله دختردا نگاه

چدیپ یالله در گوشم م یبعد صدا :  

 رهاجون... پسرته؟ _



تلخ باز  یبه خنده ا می. لبهاپردیباال م میابروها جفت

شود یم :  

تموم  شیپ ی قهیخودت تا چند دق ؟یچ یعنی _

یو اما محل من نذاشت یکرد ضیدخترها رو مستف ...  

اورد و ناگهان داخل  یصورتم م کیرا نزد دستش

برد یفرو م شیموها :  

رو نسبت به تو حساس کنم...  هیبق خوامیمن نم _

که تو دم  ادیب شیتصور پ نیهمه ا یبرا خوامینم

یهست یدست ...  

به سمت  یچرخد، چشم کس یگرداگرد سالن م نگاهم

از  کینزد ی. صورتش در فاصله استیما ن یو سو

شود یصورتم متوقف م :  

یبه نظر برس یافتنیدست ن خوامیم _ ...  

 یسوزاند. خودم را اندک یگرمش پوستم را م نفس

زند یکشم. لب م یعقب م :  



ازت...  رمیبه شرکت دلگ ومدنتیهرچند از ن _

شد یهرچند نگاهم خشک اون اتاق خال ...  

چرخد یبدنم م یرو شیچشمها :  

که  می... بگذرمیدلبرشدنت کفر نیکه از ا میبگذر _

اونقدر بچلونمت تا  م،یبه مجازات دلتنگ دخوایدلم م

یستین یحال دلم خوب بشه... هرچند دختر خوب ...  

زند یگوشم لب م کنار :  

تیخواستگار امیب خوامیم _ ... 

کندیدستم را مشت م ش،یصدا تمسخر .  

خن دهم. نا یهم فشار م یرا با درد رو میچشمها

تا او را به خاک و  برمیرا کف دستم فرو م میها

 ...خون نکشم

. چسبانمیرا به خودم م میمان دهم،یم رونیرا ب نفسم

 یلب م زشینفرت انگ یبه چشمها یو جد رهیخ

 :زنم

  ...بله پسرمه _



به  شیانقدر محکم و خشن است که ابروها میصدا

رزا و  نیب یبچسبد. نگاه شیتونیز یرستنگاه موها

و  یوحش یشود. با همان چشمها یله ردوبدل مال

 ش،ینگاه به انها دوخته ام. لبخند مصنوع انگریعص

 سیرا با زبان خ شی. لبهاکندیم شتریاخمم را ب

کندیم :  

 ...خدا برات حفظش کنه _

کشد یدر سالن م یسرک :  

دخترا هیبق شیمن برم پ _ ... 

دور شدن، در گوشش  نیکشد و ح یرزا را م دست

. چشمانم در رمیگ یکند. نگاه از انها م ینجوا م

 یچرخد. در جا یحاضران م انیمادرم م یجستجو

که  نمیب یرا م یچند نفر یسالن، دسته ها یجا

 یخندند و بعض یم یسرگرم صحبت هستند. بعض

زنند. مادرم را  یو خشک با هم حرف م یجد گرید

ابمی یو زن عمو م بایفر خالهکنار  . 



روم. رو  یو به سمتشان م مریگ یرا م یمان دست

گوشم  ریو ارام ز زنمیم یواقع یبه زن عمو لبخند

کنم یمادرم نجوا م :  

باهات حرف بزنم دیبا ؟ییایممکنه ب _ ... 

کند یم یمصلحت یخنده ا مادرم :  

_ من االن خدمت  د،یشما مشغول باش رجونیمن

رسمیم ... 

زنمی. ارام لب ممیشو یدور م یچندقدم :  

 ؟یرو تموم کن یمهمون نیودتر اهرچه ز شهیم _

 هودهیب یحرفها ایزدم  یخسته شدم از بس لبخند الک

دمیشن ... 

کند.  یبا وسواس به دو طرف نگاه م مادرم

اورد یصورتش را جلو م :  

ومدنیچند تا از مهمونامون ن _ ..  

دلم  یرو بیاز مهمانها، عج یکی امدنی. ندانمیم

کند یم ینیسنگ .  



کند یاندول دار کنار سالن مبه ساعت پ یا اشاره :  

ازشون نشد، به  یاگر خبر گهیساعت د میتا ن 

رو اماده کنم کیک گمیم یمهر ... 

کشد یو مرا جلو م ردیگیرا م میبازو :  

 کمیتوئه امشب...  لیرهاجان، چشم همه فام _

 ...مراعات کن

دهم. دور شدنش را  یرا نامطمئن تکان م سرم

ستمیا ینظاره م .  

 یم یچرخانم و  نگاهم قفل در ورود یم چشم کالفه

رود. کت و  یضربان قلبم باال م دنش،یشود. با د

جذب  راهنیبه تنش نشسته و پ شیشلوار سورمه ا

 طنتیکه ش ییپراند. موها یهوش از سرم م دش،یسف

 یم ینشسته اند، دلبر شیشانیپ یکرده اند و رو

  .کنند



رتش شده اند و سانت به سانت صو ایح یب میچشمها

به زنان هم نسبت  یزیکنند و صفت ه یرا رصد م

شود؟یداده م   

که به خنده  ییدهد و لبها یمردانه دست م نیرام با

رساند.  یرا به جنون م وانهیشود، من د یباز م

چرخد  یکند. چشمانش م ینگاهم را حس م ینیسنگ

پلک  زنم،یشود. پلک نم یخشک م دنمیو با د

. کشدیاو هم نفس نم دیکشم و شا ی... نفس نمزندینم

دیگویم دنشیذوق زده از د یمان :  

 ...مامان عمو حسام _

و نگاه ها را مثل اهن ربا به  دیا یم شیپ یقدم چند

به  یکند. از همانجا مشغول احوالپرس یخود جذب م

شود یو اشنا م بهیغر .  

. خون رندیگیاطرافش را م ،یبا ناز و دلبر دخترکان

با ان  ی. خونسرد و جددیا یبه جوش م میدر رگها

جذابتر  یدهد. با ان اخم لعنت یپاسخ م شیشگیاخم هم

زنانه ام را به قشون  یرسد و حسادت ها یبه نظر م



 دهیفشارم. مرا د یرا م ی. محکمتر دست مانکشدیم

گذراند.  یوقت م بر،است و باز هم با دخترکان دل

 میلعنت یکنم. چشمها یاحساس م یدیدر قلبم درد شد

 یکج م زباریشوند. راهم را به سمت م یب ممرطو

دهم. نگاه کج  یکنم. شربت پرتقال به دست پسرم م

چرخانم. در برابر  یم زیم یشده ام به حسام را رو

مقاومت  یالکل یها یدنیان نوش دنیچش یوسوسه 

کنم یشربت پرتقال را انتخاب م مکنم و خودم ه یم .  

غضم شود و ب یم شتریهر جرعه اش، عطشم ب با

 یسوزم و گوشه  یخفه کننده تر.... از درون م

باشد دیکه نبا ستییچشمم به جا .  

چشمانم بمانند.  ریاس میتا اشکها رمیگیرا باال م سرم

 رونی. نفسم را پرحرص بدیربا یرا م وانمیل یدست

شود. ارام هستم  یم نیگزیعطرش جا یو بو دهمیم

 ...و اما ناارام



شربت را الجرعه  گردانم،یبه سمتش بر م چشم

 یباال م ییکشد. در برابر نگاه مبهوتم، ابرو یسرم

 : اندازد

شربت ها  شهیباشه هم ادمیبود... رینظ یطعمش ب _

امتحان کنم نطوریرو هم ... 

کند و  یرا از لبش دور م وانیکنم. ل ینگاهش م جیگ

 یگونه ام را گلگون م وان،یل یرو میلبها یرد پا

  .کند

حضورش را دوست دارم. دست به اما  رمیاو دلگ از

ستمیا یمقابلش م نهیس .  

کندیدستش را به سمت حسام دراز م میمان : 

 ...سالم عمو _

فشارد یدستش را گرم م حسام :  

 سالم مرد کوچک _

شود یباز م هیبه گال زبانم :  



فراموش کرده  دی... فکر کردم شایرکردید _

یباش ... 

بش را . لچرخدیمن م یشده اش رو زیر یچشمها 

شود یجابه جا م شیگلو بکیکشد. س یدندان م ریز :  

داشتم...  یکار یجلسه  هیچرند نگو رها...  _

امینتونستم زودتر ب ... 

او  ایدهد. حساس شده ام  یم حیرا به من ترج کارش

 یکم توجه گشته است؟ راه نفسم بسته شده است. دست

شود  یکشم. چشمانش با دستم همراه م یم میگلو ریز

افتد ینفسش به شماره مو  :  

  ...رها _

کشد.  یصورتش م یرو ی. دستدیا یباال م نگاهم

اورد یم کیسرش را نزد :  

شد کینر بهت نزد یپشه  هیبه حالت اگه  یوا _ . 

کند و اما قلبم از شدت شوق،  یباور نم میگوشها

ند. نگاه مبهوتم را به ک یرا فراموش م دنیتپ



که اسمان شبش، ستاره باران شده  دوزمیم ییچشمها

  .است

کرده است و اخر مرد  شیدلربا ش،یکنج لبها لبخند

شود؟ یجذاب مگر م نقدریهم ا   

داردیبه عقب برم یقدم :  

کنم یامشب با بابام مطرح م _  .  

شود. در  یخارج نم ییخورد. صدا یبه هم م میلبها

وجود ندارد.  یفکر ایکلمه، جمله  چیه م،یذهن خال

مرا اچمز کرده  نگونهیکنم که ا ینگاه م ییفقط به او

کند.  یم یباز رانمیاست. چشمکش با قلب ح

خش دارد شیصدا  :  

_ ... صبرم به اخر کنهیتموم وجودم تو رو طلب م

رمیگیو تا نداشته باشمت، اروم نم دهیرس .  

گذارم  یم مگونه ا یرا رو میزنم، دست ها یم پلک

گذارد.  یاشفته تنها م یمرا با ذهن دارم؟یب ایو ا



 ییایمانده و نکند تنها رو شیخال یجا ینگاهم به رو

باشم؟ دهید نیریش   

کند. نگاهم به سمت  یرا لمس م میبازو یدست

گرددیصاحب دست برم :  

ارهیرو ب کیگفتم ک یبه مهر م،یبر ایرها... ب _ ... 

شود و اما تمام وجودم  یم دهیبه دنبالش کش میها قدم

چشمک اخرش مانده است شیپ . 

رقصند. اهنگ " تولدت  یم میها مقابل چشمها شمع

را پر کرده است اما من تنها  میمبارک" گوشها

گفت" تمام وجودم  یشنوم که م یحسام را م یصدا

طلبه یتو رو م "  

را از  میخندان شده است. موها میعشق او لبها به

 یخم م کیک یزنم. رو یم مقابل صورتم کنار

شود. زمزمه  یقوت قلبم م ن،یشوم. نگاه براق رام

شود،  یجسمم م یمضاعف برا یمادرم، توان ی

 یپر حرف پدر، ارامش روح و جسمم م یچشمها

 میگردد. پسرکم همزمان با من خم شده است. چشمها



 میناپاک برا یچشمها گری.ماند. دیحسام، م ی رهیخ

رنگ  میبرا یرتمسخر بعضندارد، نگاه پ تیاهم

 یو ب ابدی یباخته اند. حسام بدون من ارامش نم

و افکار شومشان گرانید الیخ ... 

در حسام و  میکنم و ارزو یشمع ها را فوت م 

سرد  ینگاه دوباره  یشود. حت یپسرکم خالصه م

کند. کادوها  لیرا زا میتواند، خوش یپدرم نم یشده 

 سینه سرو ن،یرام ییاهدا یکنم. نه گوش یرا باز م

که پدرم اهدا  یدیجد نیماش یمادرم و نه حت انیبرل

 ریمرا غافلگ م،حسا فیدستبند ظر یکرده به اندازه 

کند یو شادمان نم .  

****  

 میزنم. دستبند را مقابل چشمها یتخت م یرو یغلت

زنم.  یم رشینظ یب ی قهیبه سل ی. لبخندرمیگ یم

 یرا م می. چشمهاکنمیم کینزد مینیدستنبند را به ب

کنم. ان را همچون  یبندم و عطر حسام را تصور م



. به قلبم رمیگ یدر مشت م م،ییدارا نیبارزش تر

ردیگ یکنم. ضربان قلبم ارام م یم کینزد .  

را با خواب  میکنم چشمها یهاست تالش م ساعت

  ...اشنا کنم. اما نتوانسته ام

مرور حسام را  یام و حرفها دهیبه پهلو چرخ بارها

 گریکدی یرا به رو میها چشمها قهیکرده ام. دق

 یرا نقاش یالیخ ییفشارداده ام و ذهنم عاشقانه ها

  .کرده است

گرم شده است و من همچنان  د،یبا نور خورش تختم

ثمرم،  یب ی. خسته از تمام تالشهاشمیاند یبه او م

کنم  یشوم. با انگشت دستبند را لمس م یم زیخ مین

 میکنم. پاها یرا تصور م شیابروهاو در ذهنم خم 

 یرسانم. لباس خوابم را عوض م یم نیرا به زم

را  باشدنیز لیدل یزنم و ب یرا شانه م میکنم. موها

  .دوست دارم

 میمادرم، پاها یروم. صدا یم نیپله ها را پائ ارام

کند یرا خشک م :  



... حسام هم مثل پسر خودمرجونیمن _ ... 

کندیاشک را به چشمانم دعوت م پوزخندش، : 

وجودت، از  ی وهیدرخت،  از م نیا هیشب یحت _

 هیسفت و سخت و چندال یبا پوسته ا تیتموم دارائ

یمحافظت نکرد ... 

کند یمژه ام را تر م م،یچشمها یناخوانده  مهمان :  

 ...بابا _

وبدکیدرخت م یتنه  یرا محکم به رو مشتش :  

که در برابر اعتماد  یدختر ی... من باباستمین _

ستمیکرد ن یمن، قانونشکن ...  

کندی. و اما پدرم پشت به من مزنمیم هق :  

منگنه نذاشته بودم... گذاشتم  یمن تو رو تو _

 نی... مطابق قوانیبد صیخودت راه درست رو تشخ

خودمون،سنت و فرهنگ خودمون  یخانواده 

. اما تو..یکن دایپرورش پ ... 



کندیحکم مرگ مرا امضا م ش،یصدا لرزش :  

کم گذاشته باشم، اما اشتباه تو،  تتیترب یتو دیشا _

  .تموم باورهام نسبت بهت رو خراب کرد

به  ینگاهم را تار کرده است. قدم م،یچشمها اشک

. باز ستمیا یم میروم. با اخمش سرجا یسمتش م

  :نگاهش سرد و خاموش است

خودت قرار نده... اگر  ی چهیزحسام رو با _

یدنبال کثافت کار یباز بر یخوایم ... 

 یم میگذارم. لبها یسرم م یرا ناباور رو دستم

 ی. مرده است. البالکوبدینم گریلرزد. قلبم د

پدرم جان داد یحرفها :  

 ...بابا _

 میمرا قابل ن یگذرد و حت ی. از کنارم مکندینم نگاهم

رمیگی. دستش را مداندینگاهش نم :  



ثابت کنم عوض شدم؟ به خدا من  دیبابا چطور با _

... من فقط به اشتباه اعتماد کردم... مثل ستمیهرزه ن

 ...همون اعتماد اشتباه شما به من

بکشد، مثل  رونیدستش را از انگشتانم ب خواهدیم

چسبمیبه ان م یمتیق یئیش :  

من... من فقط به قلبم اعتماد کردم.. چوبش رو  _

دمیتموم حماقتهام درد کش ی... به اندازه هم خوردم ..  

تا  زنمیرا با کف دستم از مقابل چشمم کنار م میاشکها

 یم ریاما او سرش را به ز ندینگاهم را بب یمانیپش

شودیافکند. هق هقم مانع حرف زدنم نم :  

سالها  نی... کم اوردم... تموم اهیبه خدا قسم کاف _

رو  یاشتم... مانرو داشتم اما شما رو کم د یب یب

کردم اما  یبزرگ کردم اما شما رو کم داشتم... زندگ

مردم هیهرثان ...  

چسبمیرا م شیبازو :  

گهیاما د رمیم ی...مریبم دیبابا بگ _  ... 



 ی. صداشودیعوض م گاهمیجا م،یجمله ها انیم

کند.  یم ایکوبش قلبش، قلب از کار افتاده ام را اح

. دستم دور ندینش یکمرم م یرو ریدستش با تاخ

عطرش را با  رینظیب یشود. بو یکمرش حلقه م

 ی. دستش نوازش وار روکنمیجان دل استشمام م

کند یکمرم حرکت م :  

 نی... اعتماد دوباره ام رو از بهیششش... کاف _

  ...نبر

 ش،یشگی. پدرم با غرور همخندمیم میها هیگر انیم

 بر یلیدل میموها یاست. بوسه اش رو رفتهیمرا پذ

دیگو یارام م ست؟یان بخشش ن :  

 دمی... ناامیفرصت دار کباری..  فقط کباریفقط  _

 ...نکن

دهم. اجازه داده است،  یرا تند تند تکان م سرم

 یشود راض یو من مگر م میلباسش را با اشکم بشو

زند ینباشم؟ لب م :  

نکن دشی... نا امیخوایخاطرحسامو م دونمیم _ ...  



 ینیمن و ان بهشت زم انیم میگرفتن شانه ها با

اندازد یفاصله م :  

یانجام بد یکار دار یتا شب کل _ ... 

نامش هم مرا از خود  دنی. شنستدیا یم نهیدر س قلبم

 یمزاحمم را پشت گوش م یکند.  موها یغافل م

را کنم و جمالت مادرم  یم زیرا ت میفرستم. گوشها

کنم یدر ذهنم ضبط م :  

دیاریشما صاحب اخت _ ...  

زبان  شهی. مادرم همندینش یم میلبها یرو یلبخند

را  گرانیکه د ییداشت، به جز زمان ها ینیریش

کردیمن الگو و مثال م یبرا :  

میچشم... امشب منتظر یقدمتون رو _ . 

درونم رخنه  نیریپر از واهمه اما ش ب،یعج یحس

کند  یرا پر م میرگ ها ر،ینظیب ی. مانند شهدکندیم

 یشود اما عرق رو یرسد. بدنم سرد م یو به قلبم م

. گفته بود عجله دارد، گفته بود ندینش یپوستم م



 رقابلیغ میسرعت برا نیطاقتش تمام شده اما با ا

 .هضم اما گواراست

روم. پدر و مادرم را در سالن،  یم نیپائ یا پله

تلفن را به  یانتن گوش . مادرم.ابمی یم گریکدیکنار 

گذارد یم شیلبها یرو :  

 یخوایم ؟یکنه چ یزیاگه رها باز مثل قبل ابرور _

  زنگ بزنم کنسل کنم؟

 یپله ها سقوط م ی. روکندیوزنم را تحمل نم میپاها

انشب را در ذهن  یحسام خاطره  یکنم. به راست

 یدندان م ریدارد؟ عمو و زن عمو چطور؟ لبم را ز

کند. معده  یم شتریخجالتم را ب م،یفهاکشم. مرور حر

ندارد یتمام شی. مادرم حرفهاکشدیم ریام ت :  

برسن...  یشک دارم، بتونن با هم به خوشبخت _

دهیبالخره حسام هم اون عکس ها رو د ... 

. زندیقلبم، زخمم م انیم یزیشود. چ یم نیسنگ سرم

حسام را  یعاشقانه ها میمحال است. خودم با گوشها

کشم. حسام با بوسه  یم میچشمها یرو یدست. دمیشن



پشت  شیلبها یاعتراف کرد و هنوز گرما ش،یها

شود یاحساس م میپلکها . 

 

را دارد بمیبدون شک قصد تخر مادرم :  

با رها  ،یخراب تیذهن نیبا چن تونهیمرد م هیمگه  _

کنه؟ یزندگ   

شکند یشود. پدرم اما سکوتش را م یمشت م دستم :  

عالقه اش به رها رو نشون  شیا پحسام از ساله _

فرار رها یداد... با سرپوش گذاشتن رو ...  

قلبم رژه  یرو قایدق شی. صدادیا یاما کوتاه نم مادرم

رود یم :  

باشه لیم ینسبت بهش ب دیاما رها شا _ .   

شود یاتش م یکوره  کبارهیحرف پدرم، بدنم  با :  

 یرها به حسام متوجه عالقه  یمن از نگاه ها _

به هم شدم ادشونیز ...  



دارد که  یمگر به من توجه ند؟یبیمگر مرا م پدرم

عشق نهفته ام به حسام را  میبتواند از عمق چشمها

بخواند؟ مادرم اما انگار باور ندارد پدرم از دختر 

دیگویسخن م نگونهیخودش ا :  

 رها؟؟؟ _

کند. مادرم  یرا روشن م ونیزیبدون حرف تلو پدرم

با خودش تکرار  دیهوم با پدرم و شانامف ییزمزمه ها

کند یم .  

مرموز وجودم  یی. ترسهادیجد یمانده ام و حس من

را فرارگرفته اند. ذهنم پر شده است از اگر و 

و تلخ دکنندهیناام یاماها ...  

اورد یپله ها مرا به خود م یاز باال یمان یصدا : 

 ...مامان _

 شیاو ابروه شودیم دهینگاه مادرم به سمت من کش 

گرددندیم کیبه هم نزد : 

؟یینجایا یاز ک _   



از همان  دیمتنفر شده ام. شا یکتمان و پنهانکار از

را نابود کردم.پله  میکه با حرف نزدنم، زندگ یزمان

مادرم،  ی رهیروم. نگاه خ یم نییرا پا ماندهیباق یها

نگاه پدرم، در تضاد است یخال یدربرابر جا .  

اندازم یباال م یا شانه :  

اولش بایاز تقر _ ... 

کندیم خمیتوب مادرم :  

_ ؟یبود ستادهیگوش ا  

کوچک و سربه هوا هستم که  یهنوز دختر ایگو

و پسرم  نمینش یکند. کنارش م یمادرم مؤاخذه ام م

افتاب  یلحظه ا ی. براخوانمیرا به اغوشم فرام

شود یپدرم، گرمابخش وجودم م یچشمها :  

 ...اولش ناخواسته بود _

نشند یم نهیست به سد مادرم :  

  خب؟ _



است.  وستهیبه باد پ می. خونسردکنمیم سکوت

دور، شرم  ییقبل، برخالف سالها یبرخالف لحظه ا

است رکردهیدخترانه مرا تسخ ییایو ح .  

اندازد یحق به جانب به پدرم م ینگاه مادرم :  

به زن عمو  یستین یگفتم... رها اگه راض یدید _

 ...بگم تا

میگویتابزده محواس و ش یب :  

 ...نه _

دندان  ریمادرم، لب ز یگشادشده  یچشمها درمقابل

شک  ی. گونه ام غرق خون شده است و بکشمیم

  :نگاهم پراز التماس است

انیب دیاجازه بد د،یدونیاگه صالح م _ ... 

اغوشم ارام  انیم می. ماندرخشدیمادرم م یچشمها

ما دهد و ا یگرفته و ضربان بلند قلبم را گوش م

زدیخیبرم یپدرم به ارام :  

ایرها... دنبالم ب _ . 



دانم. از شوک  ی. نمستدیا یاز حرکت م قلبم

او را  یابهت پدرم. وقت یاز واهمه  ای ستیخوشحال

زمیخینامطمئن، از جا برم نم،یبیم یدر راه خروج :  

 یمامان یجان... تو چندتا شعر و سوره برا یمان _

امیبخون تا من ب ... 

 ییمانم. باقدمها ینم یاز طرف مان ینشواک منتظر

رومیم اطیسست به طرف ح . 

 یچندقدم فاصله از قامت استوار پدرم، حرکت م با

. ندیشو یاز زنان، در دلم رخت م یکنم. جماعت

 میدرخت گردو، قدمها ریپدرم ز ستادنیهمزمان با ا

ستدیا یاز حرکت م .  

کشدیدرخت م یبه تنه  یدست :  

ولد تو کاشتمهمزمان با ت نویا _ ...  

 ی. چه مماندیدرخت تنومند مقابلم م یبه رو نگاهم

نگفته است یپس چرا تا به کنون سخن د؟یگو :  



درخت، محکم و  نیدخترم، مثل ا خواستمیم _

  ...استوار باشه

کبود  یرود. صورتش اندک یدر هم فرو م شیاخمها

شودیم :  

 اریوجودش رو در اخت ی وهیدخترم م دونستم،ینم _

گذارهیم هیقب ... 

را  شیگل ها ،یخوشحال از داشتن همباز یانم

 یرا با خرسند شیافتیکند. حسام سهم در ینصف م

 یتاب را هول م میشود. با پا یو مشغول م ردیگیم

را  دهیبه بلوغ رس یکودک نمینش یدهم و به تماشا م

تپسرکم شده اس یکه همباز .  

که مخصوص  یکنم و حسام با دقت یرا کج م سرم

 یبخشد. مان یم تیخودش است، به گل خام، هو

مانده که با ظرافت  رهیخ یو به حسام دهیدست کش

در مقابله  ی. مانسازدیکوچک م اسیدر مق یتمساح

سازدیم لیبا حسام، ف .  

مکد یرا به داخل م شیلبها حسام :  



؟یلگرکالس سفا یبر یدوست دار یمان _  

مظلومانه  یاورد و با لحن ینگاهش را باال م یمان

دیگو یم :  

ذارهیبله اما مامان رها نم _ ... 

کند. او از  یمؤاخذه ام م شیبا چشمها حسام

ندارد. نگاه مهربانش  یمادرانه ام اگاه یتهایحساس

شود یم یمان بیتنها نص : 

تا اجازه بده... به  زنمیمن با مامان رها حرف م _

 تیو مامان رو اذ یباش یپسر خوب نکهیشرط ا

ینکن ... 

دیگویم یذات یتیبا معصوم یمان :  

قول  یوقته مامان یلی... خمیبه خدا من پسر خوب _

 هینبرده...اما من گر یول برهیداده منو پارک م

 ...نکردم

نگاه حسام،  ینیبندد. سنگ یرا با درد م میچشمها

 یمرا به ورطه  ریدهد. اتفاقات اخ یعذابم م



غافل  میوارد کرده و از پسرکم و قولها یفراموش

 .مانده ام

خشم دارد یاندک نباریاما لحنش ا حسام :  

پارک...  میبار با هم بر هی دمیمن قول مردونه م _

  ..با مامان رها

را  ریتصاو نیبتریاز ز یکیشوند و  یباز م میپلکها

 یکه در هم قفل شده اند. مان یی. دستهاکندیشکار م

دپرسیم :  

اد؟یپرتو هم م _   

ردیگیدو انگشت م نیرا ب یلپ مان حسام :  

؟یریگی... سراغ دختر منو مطونیش یا _   

 یم یمان یخندد. حسام دست از صورت گل یم یمان

  :کشد

ادیپرتو ام م _ ...  

چسباند و  یمقدمه خودش را به حسام م یب یمان

. حسام ردیگیلباس حسام را هدف م فش،یکث یدستها



را به خود  یو مان دیا یمکث باال م یا کمدستش ب

فشارد یم .  

زنمیم ناله :  

_ یکرد فیلباس عمو رو کث یمان ... 

زندیلب م الیخ یب حسام :  

خرهیرو م دشیجد هیمامانش برام  _ ... 

کنم یرا با حرص به سمتش پرت م صندلم :  

حسام یشرف یب یلیخ _ ... 

ز انها ا ادیز یافتضاح است و با فاصله ا میریگ نشانه

 یافتد. حسام اما با دقت فراوان، گلوله از گلها یم

را  نمیکند و لباس نازن یچندش اور به سمتم پرتاب م

کند یتحمل م رقابلیغ :  

... گهیمکان د هی ی... توگهیموقع د هیشرف رو  _

دمیخاص نشونت م تیموقع هیو تو  .  



 یاز ضربه  ایشوم  دیاز کالمش سرخ و سف دانمینم

یاش عصب هرانیغافلگ . 

 یبرا یضربه را نقطه اغاز کیهمان  یمان اما

از گل به سمتم  یدانسته که گلوله ا شیطنتهایش

و حسام  یمان یبا خنده  غمیج یکند. صدا یپرتاب م

سخت  یکنم و جنگ ی. مقابله به مثل مشودیم ختهیام

سکوت  مانیخنده ها ی. صداردیگیما شکل م نیب

 یبکند.   یر مشکند و گوش فلک را پ یشب را م

صورت و  یفیکث ای مان،یلباسها یاز خراب الیخ

میکنیم یباز دهیقدکش یکودکان هیبدنمان، شب . 

. قبل از انکه فرار کنم داردیبرم زیبه سمتم خ حسام

فتمیبه دامش م .  

شومش در  یکشم تا از نقشه  یرا عقب م خودم

اورد. نفس  یم کیامان بمانم. حسام سرش را نزد

 یلبها نی. نگاهش بسوزاندیرا مگرمش صورتم 

خورد. اب دهانم را  یخندانم و چشمانم چرخ م

. ماندیم شیلبها یو نگاه لرزانم رو دهمیقورت م



و من و حسام  دیگوی" استغفرالله" مظیغل ییصدا

میشو یخشک م .  

 یم نیی. دستم پاشودیخندان م یقفل صورتها نگاهم

شودیافتد. صورتم از لبو قرمزتر م .  

 

. با کالم عمو شودیم دهیگردنش کش یسام روح دست

برمیفروم قهیسرم را در  : 

 یلیخ ششونیداداش انگار دختر و پسرمون ات _

تا همه  میبه حالشون بکن یفکر هیزودتر  دیتنده... با

 ...رو نسوزوندن

کند و  یها را اعالم م هیو تاک ساعت گذر ثان کیت

 م،یشده اند. در پاها یطوالن قیدقا نیدانم چرا ا ینم

. باز ستمیا یکنم اما از حرکت نم یاحساس ضعف م

کنم. از چپ به راست و  یم یهم طول اتاق را ط

قدم زدن ذهن انسان را  ندیگو یراست به چپ. م

عکس دارد. نه  ریثمن تا یکند اما برا یارام و باز م



به ارمغان  میبرا یکه فقط خستگکند بل یتنها ارامم نم

اورد یم . 

نکرده اند؟ اگر حسام  ریشوم. د یم رهیساعت خ به

. زندیم غیتصور ج نیمنصرف شده باشد؟ قلبم از ا

دهم. محال است.  یسرم را به چپ و راست تکان م

درونم به راه  بیمه یبار زلزله ا نیدرونم ا طانیش

شند". راه تصادف کرده با نیاندازد" اگر در ب یم

 یم ادیفر طانیرود، عقلم بر سر ش یقلبم از حال م

کند یطرد م یزند و او را به گوشه ا . 

 یصندل یدهند. به رو یتوانشان را از دست م میپاها

دهم  یم رونیب قیعم ی. نفسنمینش یمقابل کنسول م

کنم بر خودم مسلط باشم یم یو سع .  

 نهین اکند.  دختر درو یم دایپ یتالق نهیبا ا میچشمها

 ی. تمام تالشش را به کار بسته تا براباستیز

کند یحسامش دلبر .  

 اقیاز اشت شیمرتب و اراسته است. چشمها ظاهرش

زند و اما ترس در عمق چشمانش، پنهان  یبرق م



بدنش به  یشده است. صورتش گل انداخته و اما دما

است دهیانجماد رس ینقطه  .  

به انحراف  که ییناخن الک خورده ام، تار مو با

فرستم یشده را به پشت گوشم م دهیکش . 

ان،  یها بهشتیارد هیشب ست،یبهار میو هوا حال

زند؛  یترس و واهمه، رگبار و رعد و برق م یگاه

را  نیرنگارنگ و عطراگ یو عشق، گلها دیام یگاه

بخشد یم هیهد . 

. زمیخ یبرم یاز جا مهیزنگ سراس یصدا با

را  میچرخم. لبها یبه دو خود م رانیسردرگم و ح

کشم و دوباره با وسواس صورتم را  یدندان م ریز

شده. مادرم  دیگذرانم. رنگ رژم، ناپد یاز نظر م

کشم و بدون  یم میلبها یزند. رژ را رو یم میصدا

کنم یم شیرها زیم یبستنش، همانجا رو . 

کند. کنار پدر و  یم یتاب یام ب نهیقلبم درون س 

اندازد یبه من م ینگاه می. پدرم نستمیا یمادرم م :  



 نطوریباشه... نه ا یمحکم و قو دیدختر من با _

که  ستین بهیگذشته حسام غر نی... از اشیپرتشو

یهول کرد ..  

شود. پدرم و  یم ینقاش میلبها یپررنگ رو یلبخند

مانند عطر بهارنارنج است که سرمستم  شیها تیحما

کند یم .  

 یودم نگه مرا، کنارخ پمیرا، پسرک خوشت میمان

میمناسب با پسرم سخن بگو یدر وقت دیدارم. با .   

شود.  یم شتریورود عمو و زن عمو، اضطرابم ب با

که  زندیدخترانه درون وجودم موج م ییایشرم و ح

زن عمو سر به  یکند دربرابر گفته  یمجبورم م

گردم ریز :  

 ...سالم عروس قشنگم _

التم را خج دوارمیدهم و ام یم یلب ریرا ز جوابش

 ینداند. عمو دستم را گرم م یاحترام یب ینشانه 

فشارد و اما من نگاهم گرفتار حسام شده است. با ان 

قصد  دش،یسف راهنیبراقش و پ یکت و شلوار مشک



 یاهیس ریاس میجان مرا کرده است. چشمها

مرا به  ش،یلبها ی. لبخند کج روشودیم شیچشمها

اورد یخود م .  

. از کنارم رد رمیگیرا م شیابیشرم، دسته گل ز با

کند یشود و زمزمه م یم :  

یشد ریو نفس گ بایز شهیمثل هم _ ... 

 گریقلبم د یشود. تپش ها یحبس م نهیدر س نفسم

ستین یعاد .   

 ییرایگذارم و به پذ یاپن م یگل را رو دسته

. حسام نمینش یم یمبل تک نفره ا ی. روگردمیبرم

 نیار دارد و از اقر دمید ینقطه  نیتر یدر گوشه ا

میستین یبابت اصال راض .  

را  نیرام یجا می. تنها مانستیمیهمان جمع قد جمع

اشغال کرده است. افراد همان افراد هستند و تنها 

کند. اسم و رسم ها  یم ییخودنما نمانیسالها فاصله ب

 میعظ ینکرده و اما در حسها انقالب یرییتغ

 شیدم پق یمیرخداده... حسام با همان عشق قد



و خالص  نوپا یعشق یگذاشته و اما من به پشتوانه 

از تجربه و من  یشده ام. حسام با کوله بار شیرایپذ

یو پختگ یاز سخت ییایبا دن .  

 ینگاهش م گرید یا هیکنم و از زاو یرا کج م سرم

 یو خوشحالتش م یمشک یموها یکنم. چشمم از رو

اش مدتهاست  دهیخمار و کش یگذرد. چشمها

و صورت  یاستخوان ینیدتگاهم گشته اند. از بعبا

رسد،  یکه م شیکند. به لبها یاش عبور م غهیشش ت

رمیگیام را از حسام م رهیعمو، نگاه خ یبا صدا :  

  جان؟ _

. میشو یخندند و من و حسام قرمز م یم بزرگترها

دهد یتاسف تکان م یاز رو یعمو سر :  

مهیاوضاعشون وخ _ ... 

 یبرم و بر دل و چشم ب یفرو م بانیدر گر سر

 شیچا ینیخانوم و س یفرستم. مهر یلعنت م میایح

 یم ینجات را دارد. چا یحکم فرشته  میبرا



توسط دختر  یخرسندم که تعارف چا یچرخاند و بس

ستیدر خانواده ام، رسم و سنت ن . 

گذارد یم زیم یرا رو شیفنجان چا عمو :  

م صحبت حسام و رها با ه دیدیداداش اگه اجازه م _

دارند برا هم بذارن. ما  یکنند و اگه شرط و شروط

میدیمعمول رو ادامه م یحرفها ی هیهم بق . 

شوم و  یدهد. بلند م یرو به من سر تکان م پدرم

شود. مادرم او را مخاطب  یم زیمخیهمراهم ن میمان

دهد یقرار م :  

ما بمون شیجان شما پ یمان _ ...  

کندیحسام مخالفت م اما :  

 دیخانواده است... با یاصل یاز اعضا یکی یمان _

کارها باشه انیدر جر ...  

خواندیرا به سمت خود فرام میمان :  

من و تو و مامان رها با هم  دیعموجان... با ایب _

میحرف بزن . 



دوزم.  یحسام م یرا به چشمها دمیپر ترد نگاه

 یخبر است و م یصد من و حسام بپسرکم از ق

دینیبب یروح بیاس یترسم از خبر ناگهان .  

مانده اند. خلوت با حسام را  فیبالتکل میها قدم

 دوست دارم و اما پسرک حساسم را چه کنم؟

گذارد. نگاهش از  یهم م یرا رو شیپلک ها حسام

دل  یکند و من باز هم در دوراه یمن اعتماد طلب م

کنم یلند مو عقل، دل را سرب .  

گذارم و با  یرا پشت سر م گرانینگاه د ینیسنگ

رسانم. برخالف  یکوتاه خودم را به انها م ییقدمها

کند و زمزمه اش را  یرا باز م یانتظارم، در ورود

کند یم هیهد میبه گوشها :  

؟ینگران نقدریخانومم چرا ا _   

رود.  یم نیکنان پله ها را پائ زیجست و خ یمان

کندیم شیپله همراه نیا اخرت میچشمها :  

نزدم یازدواجم حرف میاز تصم یمن با مان _ .  



گذارد یکمرم م یدستش را رو حسام :  

 رید نکهیکن قبل از ا ی... سعهیپسر باهوش یمان _

یبشه باهاش صحبت کن ...  

. رینظ یب ستییکمرم، منبع گرما یرو دستش

کنم یم فیتوص شیتکلف برا یرا ب میدلنگران :  

شروع کنم دیاز کجا با دونمینم _ .  

اندازم. ناخواسته،  یم یبه نگاه کنجکاو مان یلبخند

اندازم و قلبم  یخودم و حسام فاصله م نیب یاندک

 یکوبد. ارامتر ادامه م یام م نهیس یپا رو یناراض

  :دهم

_ چطور بهش بگم که با توجه به  دونمیاصال نم

نهیصدمه نب یاز نظر روح طشیشرا ...  

دیگویارام م یکوتاه، با لحن یمکث از بعد : 

... با توجه یمشورت کن نیبا نوش کنمیم شنهادیپ _

داره یبهتر یشنهادهایبه تخصصش پ .  



. با سکوت ستیو منطق دهیکامال سنج پاسخش

قدرتمند  یکنم. دستش، حصار یرا اعالم م تمیرضا

 یانگشتها نیب شیشود. انگشتها یدستم م یبرا

 یرا با قدمها شیند.  گامهاگرد یام، قفل م دهیکش

هم  باست،یکوتاه من هماهنگ کرده است. امشب ز

 میبرا مان،یشانه ها یگیو همسا مانیدست ها یاغوش

رخش قفل مانده است.  میدلچسب است. نگاهم به ن

که با قلبم  یشود هم قدمم حسام باشد، حسام یمگر م

 طنتیمشتاقم ش یجنبه ام و چشمها یاشناست و دل ب

نمانند رهیبه او خ نکنند و .  

شود  یکه به تاب دو نفره ختم م ییاشنا ریمس حسام

سکوت شب  ،یزیپائ میگرفته است. نس شیرا در پ

سکوت را  گر،ید یشکند. بر خالف زوج ها یرا م

. میداده ا حیترج هیو پرحاش یتکرار یبه حرفها

که اعتراف  ستیبه عشق یشناخت قلبم از حسام، متک

کند.  اهتا زبان عقلم را کوت تسیکرده و همان کاف

 نیا یریبه شکلگ یادیز لیهرچند قدرت تفکرم تما

  .ازدواج دارد



 خواهدی. حسام با نگاه از من ممیستیا یتاب م مقابل

حرف نگاه  یدانم از چه زمان یو نم نمیکه بنش

و واضح گشته اند ایگو نقدریا مانیها .  

. است قصد پاک شدن ندارد میلبها یکه رو یلبخند

شود. در خودم  یتاب، بدنم مورمور م یاز سرد

ماند.  یحسام دور نم یو  از چشمها گردمیجمع م

کشد و نگاه  یم رونیکتش ب نیرا از است شیدستها

 یاش، مانور م نهیس ی دهیورز یعضله ها یمن رو

 یمبرهنه اش را  ی نهیس یدهد. دلم سرگذاشتن رو

 ادیفر میایح یچرا عقلم بر سر دل ب دانمیخواهد و نم

 یکند. کتش که رو یم دیو خواسته اش را تائ زندینم

 دنیبلع یبرا شودیم صینفسم حر ند،ینش یشانه ام م

کت را به هم  یعطر مدهوش کننده اش. لبه ها

تنش به  یاز گرما یذره ا یکنم تا حت یم کینزد

 .هدر نرود

 یشود و با لحن ی. خم مستدیا یپشت تاب م خودش

زندیب ممرموز کنار گوشم ل :  



بدنت رو به به  نطوریا شهیم میبه کتم حسود _

دهیاغوش کش ...  

به سلول بدنم در بهت کالمش مانده اند و از  سلول

غافل مانده اند شیخو ی فهیوظ .  

اورد و دوباره ان لحن  یتاب را به حرکت در م ارام

یفتگیش یمرموز و اندک :  

 به یکس ای یزیچ دم،یباره که اجازه م نیاخر  _

رهیاز خودم، تو رو به اغوش بگ ریغ ... 

کند و دلم   یوجودم رخنه م یدر رگ و پ سخنش

. اما بدنم در برابر دیگویم نیام شیانحصارطلب یبرا

 ی. دستم را روردیگیاتش م کپارچهیکالمش 

از التهابم کم  ش،یخنکا یتا اندک گذارمیم رتابیزنج

 در برابر ابراز دانمیکند. زبانم بند امده و نم

و خواسته  شودیقدم م شی. دلم پمیاحساساتش چه بگو

راندیزبانم م یاش را به رو :  

به جز  یکس یاغوشت به رو دم،یمنم اجازه نم _

 ...من باز بشه



 فرستمیو من بر دل پر از حسادتم لعنت م خنددیم بلند

هم  یرا رو میاست. لبها ختهیافسارگس نگونهیکه ا

 لیزا میمانم. خوش یم رهیخ میدهم و به مان یفشار م

میها نیزتریعز نیام ب رماندهیشود و من درگ یم . 

کرده تا خودش را با گل رس و  دایپ یفرصت دوباره

 ادیبه  یکودکانه اش غرق کند. از وقت یتهایخالق

کوچک  ییلهایبه ساخت تمث یفراوان یدارم عالقه 

از گل و خاک داشته  اءیو اش واناتیظروف، ح

  .است

. با پردیباال م میابرو نم،یب یم یر مانرا که کنا حسام

 یروزها یپسرم را که در ط یدست یدقت، هنرها

گذراند یاند را از نظر م دهیگذشته، خشک :  

؟یفوق العاده ان. همه رو خودت ساخت نهایا _   

کند و سر تکان  یبراق نگاهش م یبا چشمان یمان

دهد یم :  

  ...بله عمو _



زند. در برابرش  ی مرا باال دشیسف راهنیپ ینهایاست

 یشود وقت یگشاد م میو چشمها ندینش یدو پا م یرو

شنوم یخواسته اش را م :  

تو  یکنم؟ البته به خوب یمنم باز یدیاجازه م _

کنمیدرست نم . 

کشم و مادرم به غرزدن  یم میرا به موها حوله

دهدیادامه م شیها :  

ت از خجالت اب شدمعمو و زن عمو شیپ _ ...  

و کرم مرطوب کننده را به  نمینش یم یصندل یرو

 گذاردیشانه ام م ی. مادرم دستش را روزنمیدستانم م

گرداندیو من را به سمت خودش برم :  

گل  شیشب خواستگار یاخه کدوم دختر عاقل _

رو اون لحظه  افتیو ق ختیاگه ر یوا کنه؟یم یباز

یدیدیم ... 



 میموها یفیتوانستم کث یحمام با سختبودم. داخل  دهید

 ی. چشمهاندینش یم میلبها یرو یکنم. لبخند زیرا تم

داشت دنیحسام در ان لحظات د طنتیبراق و پر ش . 

. با خود زمزمه زندیرا با حرص عقب م شیموها

کند یم : 

 ...ابرو واسم نموند _

 یبه خاطر ان بوسه  شیاز حرصها چکدامیه پس

ز بابت دختر نمونه نبودنم . تنها استینافرجام ن

 دیبا شهی. دختر در نظر او همستیناراحت و عصب

پوش باشد. سالهاست در فرهنگ  کیمرتب و ش

 یها طنتیش نیگزیرا جا یو دلبر یلغاتش، لوند

  .دخترانه کرده است

کنم خودم را  یم یو سع خورمیخنده ام را فرو م 

نشان دهم مانینادم و پش :  

 ...حسام اول شروع کرد _



 یرا رو می. لبهاکندینگاهم م یحواله  یغره ا چشم

خنده ام بلند نشود یفشارم تا صدا یهم م .  

. دارمیاندازم و برس را بر م یرا دور گردنم م حوله

کشد. سشوار را روشن  یمادرم برس را از دستم م

کند یم :  

_  یبرا دیروز مشخص کنه با هیبه حسام بگو 

دیبر دیو خر شیازما ... 

مشترک با  یا ندهیاز تصور ا دانمیبم نمخو حال

 یبه خاطر دست نوازش مادرم البال ایحسام است 

مادرم را  ی دهیکه حسرت انگشتان کش ییموها

  .داشتند

که بعد از حمام به خواب رفته است، اشاره  یبه مان 

کنمیم :  

حرف بزنم یبا مان خوامیفرصت م هی  _ ... 

 یدر هم فرو منازکش  یکه ابروها نمیب یم نهیا از

  :رود



فهمهیخودش کم کم م _ ... 

چرخانم. باد  یبه سمت مادرم م یرا ناگهان صورتم

و چهره در هم  ردیگیگرم سشوار صورتم را هدف م

کشد یسشوار را کنار م عیکشم. مادرم سر یم :  

؟یکنیم ینطوریچرا ا _  

دلم.  یسوزد اما نه به اندازه  یصورتم م پوست

حق ندارد، کوچک  یسکه ک ستیخط قرمز یمان

  :بشماردش

دل  خوامیباشه... نم یراض دیبدونه... با دیبا یمان _

حرکت اشتباه از من بشکنه...  هیپسرم به خاطر 

 جادیاز ا خوامیبشه... نم بهیپسرم با من غر خوامینم

ادیبه وجود ب گهید یرها هیفاصله و شکاف،  ... 

مادرم، نگاه دلخور و  یبه اشک نشسته  یچشمها

اورد.  یلرزد، مرا به خود م یکه م ییلبها دش،یاامن

کنم  یم ی. سعرمیگیدو دستم م نیدست سردش را ب

  :با همراه با لحن ارامم، نوازشش کنم



تند رفتم کمی... دیببخش _ ...  

دیا یدستش به حرکت در م یرو شستم :  

شدم  تیمدت اونقدر اذ نی... استیدست خودم ن _

. زبونم تلخ و گزنده از کوره در برم.. یکه گاه

دیریشده... شما به دل نگ ... 

کندیم یپردردش، غم را به دلم ارزان قیعم نفس : 

... هرچند منم مادرم و میخوایما بدت رو نم _

... خودت با اخالق پسرت کنمیرو حس م هاتینگران

معطل نکن تا حسام دلسرد  ادی... پس زیاشناتر

 ...نشده

خندمیم :  

حساسه...  یمان یمن رو از شتریحسام خودش ب _

شهیم میحسود یبه مان یگاه ... 

دهد.  یتاسف تکان م یبه نشانه  یبا خنده سر مادرم

گذاردیم زیم یسشوار را رو :  



جشن  ی... از االن براتهیخوشبخت دنیارزوم د _

نقشه دارم یکل تیعقد و عروس ...  

گزمیم لب :  

 یعقد ساده تو هی میدار میمن و حسام تصم _

میشته باشمحضر دا ... 

شود یگشاد م چشمانش :  

گن؟یم یمردم چ ؟یچ گهید _   

ستمیا یشوم و مقابلش م یم بلند :  

... من و حسام ستیحرف مردم اصال برام مهم ن _

شلوغ و پرجنب  ی... جشن هامیهر دو دنبال ارامش

ستیما سازگار ن ی هیبا روح گهیو جوش د ... 

گذارم یشانه اش م یرا رو سرم :  

من و حسام، جشن  یزندگ یود دو تا بچه توبا وج _

ندازهیما رو سر زبون م شتریگرفتن ب ... 

فشارد یکمرم م یدستش را رو مادرم :  



 هی کنمی... حس مشناسمتینم گهیوقته که د یلیخ _

 یادیدخترم به خونه برگشته... ز لیبا شما بهیغر

یبزرگ شد ... 

فاصله  نیاندازد و من از ا یم انمانیم یا فاصله

زارمیب :  

 دیریبگ میتصم ی... هرچدیخودتون عاقل و بالغ _

میریبپذ میما هم مجبور ... 

شود یو از اتاق خارج م گذاردیم میتنها . 

او  لیباب م میها میاست. تصم دهیکه رنج نمیب یم

واضح مخالفت  یبه صورت خواهدیو اما نم ستین

خسته  یمن، از دور یاو هم به اندازه  ایکند... گو

دیا یم نیراحت از مواضعش پائ نقدریاشده که  . 

 یم یجا میپاها یرا رو میو مان نمینش یتاب م یرو

کنم و او را  یدهم. دستم را به دور شکمش حلقه م

 یرا رو میکنم. پا یم یدر حصار اغوشم زندان

 یدهم و تاب را به حرکت در م یفشار م نیزم

  .اورم



در حال غروب است  دی. خورشرمیگیرا باال م سرم

که تماما با  یدهد. روز یروزم را نشان م انیو پا

و به دلخواه او گذشته است میمان .  

را به گردش برده ام. با وجود تمام اضطراب و  میمان

 یدلشوره ام، اجازه داده ام ساعت ها در پارک باز

ش پرشور و از من گرفته و اما خود یکند. انرژ

مانده است یانرژ .  

 یبرخالف خواسته  کهیناهار دو نفره مان با وجود 

فراوان بوده است، اما باز  ریبا کالباس و پن تزایمن، پ

جان  ش،یبوده است و از اشتها یمان لیهم باب م

  .گرفته ام

و خواب  بوده است با  ایکه او غرق در رو یزمان

کمک کرده ام. تماس گرفته ام و از او طلب  نینوش

 یکرده و ارزو یاز خبر ازدواجم اظهار شادمان

مرا به ارامش  شینموده است. با حرفها یخوشبخت

راه  ش،یدعوت کرده است و دوباره با مشاوره ها

را مقابلم قرار داده است یروشن . 



که شب گذشته را  ینشسته ام، در مکان نجایا حال

از  کرده است. من یادماندنیمن و پسرم به  یبرا

 کی یگشته ام و او لحظات رابیعشق حسام، س

کامل و بانشاط را تجربه کرده است یزندگ .  

را مرور کرده ام، جمله  میها در ذهنم حرفها ساعت

... میلحظه خال نیرا تکرار کرده ام و اما در ا میها

از کجا و چگونه شروع کنم دانمینم .  

اسمان  یپهنا ی. چشم از قرمزکشمیم یقیعم نفس

جشن رنگها  یکه خود را برا ییو به درختها رمیگیم

دوزمیم کنند،یاماده م :  

یمان _ ...  

شودیام جابه جا م نهیس یرو سرش :  

  ...بله _

بندم تا بهتر  یها م ییبایتمام ز یرا رو میچشمها

  :بتوانم تمرکز کنم

_ ؟یبابا داشته باش هی یدوست دار   



کند تا نگاهم کند یرا بلند م سرش :  

ام برگشته؟باب _   

در چشمانش نگاه کنم و نفرتم از پدرش را  توانمینم

بوته گل رز ثابت  کی یرا رو می. چشمهامیپنهان نما

دارمینگه م .  

کنم  یم یشود. سع یبا همان سؤال، پژمرده م قلبم

منحرف کنم یگریفکرش را به سمت د :  

باشه؟ اخالقش  یبابات چه شکل خوادیدلت م _

باشه؟ یچطور   

را  شیدارد ارزوها ایکند. گو یفکر م یا لحظه

کند یم ینقاش :  

کنه... منو پارک  یمهربون باشه... باهام باز _

 ...ببره... دعوام نکنه

زند. اشک نشسته  یجمالتش موج م انیدر م حسرت

زنمیرا پس م میدر چشمها . 



در گرداب  شتریب گذردیاز ان شب منحوس م هرچه

با ان  دیتا ابد با روم. گذشته است اما یگناهم فرو م

 یشانه اش م یکنم. چانه ام را رو یشب سپر

افتد یقلبم از تپش م دهدیگذارم. ادامه که م :  

_ باشه یمثِل... مثِل عمو عل ... 

گرددیتپش قلبم برم نباریو ا کندیمکث م یکم :  

... عمو حسامای _ ... 

تازدیوسعت گرفته و م شیتصورات ذهن  :  

ا ما رو دوست نداشته و باب یگفتیاونشب م یمامان _

 رفته... بابام برگشته؟

درد  م،یکنم. لرزش صدا یدارد و بغض م بغض

زندیم ادیام را فر نهیس یقفسه  انیم :  

 ...نه اون برنگشته _

دلم  یرو یداغ کشد،یم یدیکه از سر ناام یاه

. سؤاالتش ابدینم امیالت یمرهم چیکه با ه گذاردیم



 شانیبرا یستم پاسختوان یکاش م یندارد و ا یتمام

ابمیب :  

 نیبرا هم کرده؟یم تیبابام اون روزا تو رو اذ _

؟یدوستش ندار   

شوم. انگار پشت درخت ها  یم رهیخ میروبه رو به

زندیم شخندین میو به رو ستادهیا اوشیس : 

... دوستش ندارم که  خوامیمن اصال بابامو نم _

کنهیم تیاذ مویمامان ... 

 یبرا یراه چیام. ه دهیبه بن بست رس دوباره

 گرید یسمانیبه ر شومیندارم. مجبور م یشرویپ

ندازمیچنگ ب : 

 هیاگر من بخوام ازدواج کنم... تو هم صاحب  _

یشیمهربون م یبابا ... 

برافروخته  یپرد. با صورت یم نییپا میپا یرو از

ردیگیگارد م میروبه رو :  



تو رو از من پس  دیجد ی... باباخوامینم _

بداخالقن... بچه ها رو کتک  دیجد یباباها... رهیگیم

زننیم ... 

 گریشوم. د یتاب بلند م یبا پسرم از رو همزمان

احاطه ام کرده  یکی. تارستین بایاطرافم ز ریتصو

به پسرم چشم  یراه نجات افتنی یاست و من برا

دوزمیم :  

ستنیبداخالق ن دیجد یباباها یهمه  _ ...  

اندازد یرا باال م سرش :  

خوامی... من بابا نمخوامینم _ ... 

کشمیم یقی. نفس عمزنمیم میدر موها یچنگ :  

بداخالقه؟ دیجد یبهت گفته بابا یک _   

دیگویم یلجباز با :  

... همون که پسره رو دمید لمهیخودم تو اون ف _

کردی... همون که مامانه رو دعوا مزدیکتک م ... 



 . اصالدیگویسخن م الیسر ای لمیاز کدام ف دانمینم

حد در  نیتا ا لمیسکانس از ف کیخبر نداشتم که 

 کنمیم ی. سعماندیکودک م کیناخوداگاه ذهن 

القا کنم زین یارامش خودن را در کالم به مان :  

 قتیحق لمهایاز ف یلیجان... پسر مامان... خ یمان _

مامانا با بچه ها  یبعض یدید لمهایف ینداره... تو

م؟ینطوریکنن، منم ا یم یبداخالق   

دهمیاندازد. ادامه م یرا باال م سرش :  

 ادیادم خوب و مهربون ز یواقع یایدن یتو _

به ما  یلیباشن اما خ بهیغر دیکه شا یی. کسامیدار

یب یب کنن،مثلیکمک م ...  

دیگویم یبا بدخلق یمان :  

... اشناستکنهیفرق م یب یب _ ... 

زنمیم یکم جون ندلبخ :  



بهم  یبود... اما وقت بهیمن غر یقبال برا یب یب _

موندم... مثل  ششیکمک کرد باهاش دوست شدم و پ

خاله فاطمه ای یعمو عل ... 

فرستم یرا پشت گوشم م میموها :  

مهربون و  هاشونیلی..  خنطوریهم دمیجد یباباها _

 ...خوش اخالقن

 دهیبر دهی. بردیا ینم نیهم از موضع خودش پائ باز

دیگویم : 

...خوا...مین...م _ ... 

. سرش را باال ستمیا یمقابلش م نهیبه س دست

تفاوت نشان  ی. صورتم را بندیتا مرا بب ردیگیم

دهمیم :  

اگه عمو حسام باشه؟ یحت _  

ماند و اما به  یام. م رهیدرهم خ یهمان اخم ها با

 شود،یم یرود. سکوتش که طوالن یفکر فرو م



 گذارمیشانه اش م ی. دستم را روزنمیزانو ممقابلش 

  :تا حسم کند

منو دوست داره... تو رو هم  یلیعمو حسام خ _

تو  ی... بابامیبا هم ازدواج کن خوادیدوست داره... م

 ...بشه

خوانمیرا در نگاهش م دیکند. ترد یرا باد م شیلپها :  

ره؟یگیعمو حسام تو رو از من پس م _   

 یرا م شیموها ی. روبانمچسیرا به اغوشم م او

  :بوسم

تو و من رو از هم جدا کنه تونهینم چکسیه _ ... 

اندازد یرا باز باال م سرش :  

خونه عمو حسام...  یبر یخوای... تو مخوامینم _

یمنو نبر ...  

رومیم شیپ متیشده ام اما باز هم با مال کالفه :  

برم؟ ییجا میمن بدون مان شهیمگه م _   



زنمیگوشش لب م کنار :  

ازم جدا کنه تونهینم یعشق مامانو کس _  ...  

ندینش یکمرم م یکوچکش رو یدستها :  

شه؟یم میپرتو... ابج _  

و اما دلم پر از غم است. پسرکم حق  خندمیم ارام

حق  نیرا داشته و من با حماقتم ا یعاد یزندگ کی

  :را از او گرفتم

 یبا هم باز ادیبار م هیاوهوم... هرچندروز  _

دیکن ...  

ستدیا یکمرم از حرکت م یرو دستش :  

سرکار؟ یبر یستیمجبور ن گهید _   

بوسم یرا م شیموها :  

زدلمینه عز _ ...  

گرید یهم پرسش باز :  

م؟یریم نجایاز ا _   



اندازم یخودمان م نیفاصله ب یکم :  

خونه عمو حسام میریبله... م _ ... 

کند یم اخم :  

؟یخوابیمن م شیاونجام پ _   

میبه حال خودم بگر ایبخندم  مدانینم :  

 شتی... پیخودت دار یاتاق بزرگ برا هیتو  _

اتاق خودم  رمیخوابت برد... م یوقت مونمیم

خوابمیم ... 

شودیکورتر م شیابروها گره : 

پرتو؟ شیپ _   

بوسم یافتم. گونه اش را م یخنده م به :  

  ...نه حسودخان _

پرسم یبه ذهنش برسد، م یاز انکه سؤال قبل :  

عمو حسام، بابات بشه؟ یدوست دار _   

کندیرا کج م سرش :  



کنه؟ینم تیتو رو اذ _   

 یاو را ببوسم. اما به بوسه ا توانمیتا م خواهدیم دلم

کنمیبسنده م شیشانیپ یرو :  

پسرم  یکنه وقت تمیاذ تونهیدلم... مگه م زینه عز _

شتره؟یمردا ب یزورش از همه    

 یفقط به گفتن باشه ا. گرددیبرم شیبه چشمها غرور

 رفتهیکند و من شک دارم هنوز پذ یکمرنگ اکتفا م

 یحسام با مان دیهم با کباری نینوش یباشد. به گفته 

و به دور از من  یحرف بزند. مردانه و خصوص

 ...مادر

که  دوارمیو ام کنمیرا به دور کمر پسرم حلقه م دستم

حسام صاف و هموار کرده باشم.  یمن جاده را برا

چسبانمیکنم و او را محکم به خودم م یلندش مب :  

پخته یخانوم چ یمهر مینیبب میبر _ ... 

رمیگیارام از گونه اش م یگاز : 

بچه رو درسته قورت بدم هی تونمیمن که م _ .  



ردیگیرا م اطیح غشیج یو صدا خنددیم . 

را  میها هی. رچمیپ یم یمیداشنا و ق یکوچه ا اخلد

 یزودگذر، پر م یکاهگل نم خورده از باران یاز بو

 .کنم

که تمام  ییبه کوچه ها یشگیهم یبا شوق میمان

کند. بعد از  یرا در ان گذرانده، نگاه م شیکودک

داشته است، ترس و  یکه حسام با مان یصحبت

 دی. امنمیب یرا کمتر در نگاهش م یسرخوردگ

گزنده در نگاهش شده است یهاان حس نیگزیجا . 

پارک  یب یب یاشنا که مقابل خانه  ینیماش دنید با

شوم یم یشده است، دچار دوگانگ . 

به داخل  ایدور بزنم و برگردم  نجایهم دیدانم با ینم

 انیم بیعج یرا رفع کنم. تضاد میبروم و دلتنگ

و حضورش را  یاحساساتم رخ داده است. عل

هستم؛ اما با  شیرادرانه هادلتنگ او و ب خواهم،یم

دلش جاگرفته  انیکه م یاو و عشق ی کطرفهیحس 

 بود، چه کنم؟



 نیکند، نگاه از ان ماش یکه در را باز م یمان

را خاموش  نیچرخانم و ماش یرا م چی. سوئرمیگیم

مالقات با  یرا برا یگریکاش روز د یکنم و ا یم

انتخاب کرده بودم یب .  

 ید و مادرم با صورتشو یسمت شاگرد باز م در

کنم و  یرا لمس م رهیشود. دستگ یم ادهیجمع شده، پ

رسانم. نگاه مادرم با  یم یاسفالت نیرا به زم میپاها

هنوز باور  ای. گوگرددیبه سمتم برم یشک و دودل

 نیندارد دختر دردانه و نازپرورده اش سالها در ا

و پخته شده است ستهیمحل ز .  

. ستمیا یکنار مادرم م زنم و یرا م نیرماشیدزدگ

محل و  نیبا ا یتیو ظاهر اراسته اش سنخ پیت

  .ساکنانش ندارد

اهنگ  یفشارم. حت یزنگ م یشاس یرا رو دستم

است.  زیو خاطره انگ ندیخوشا میزنگ، برا یبلبل

 یگامها یفرستم و به صدا یرا داخل شالم م میموها

 یشود، گوش م یکه به سمت در برداشته م یمحکم



کند.  یم ییدر دلم خودنما انیپا یب ی. دلهره اسپارم

دارم اهمهشده، و بیغر یبا برادر ییاز رو به رو . 

اورم.  یشود، نگاه دلتنگم را باال م یکه باز م در

زند.  یصورتم مانده است و پلک نم یرو شیچشمها

جابه  یینگاهش مانده ام و توانا یدر قهوه  رهیخ

 یتکان م شیگلو بکیرا ندارم. س میچشمها ییجا

دهم. عطرش  یخورد و من اب دهانم را فرو م

 وشد  یبا سخاوت در هوا پخش م ستکهیهمان عطر

خواند یرا به خود فرا م یهر مشام .  

ما  یدست و پا نیدهد و از ب یبلند م یسالم پسرکم

دود یم اطیبه سمت ح .  

گذارم و همانطور که ان را  یشالم م یرا لبه  دستم

زنم یکشم لب م یجلو م :  

  ...سالم _

شود و  یمکث از صورتم جدا م یبا کم شیچشمها

اشتباه را  ریداند به کدام سو بنگرد. مس ینم رانیح

 یانگشتر نشان حسامم م یکنند و به رو یانتخاب م



شوند و  یتر م رهیو ت رهیت ش،یها یماند. قهوه ا

گردند. رنگ  یم یو خال قیعم یبه گودال لیتبد

 و نیسنگ یته شده و نفسش کمبرافروخ یپوستش کم

لعنت به من که باز به دل زخم خورده اش، خنجر 

روح گشته است یهم سرد و ب شیزدم. صدا :  

 ...سالم _

به سمتش  یشود و نگاه عل یجابه جا م یکم مادرم

 یم نیمکث چشمش را به زم یگردد و با کم یبر م

اش، دست  نهیرید یدوزد. مادرم به رسم سنت ها

دکن یدراز م :  

...مادر رهاجانبامیسالم... من ز _ ... 

کشد یشود و خود را کنار م یدستش مشت م یعل :  

 دیباهاتون خوش وقتم...بفرمائ ییسالم از اشنا _

  ...داخل



 یم یگنگ و صدالبته دلخور به عل ینگاه مادرم

در  ش،یپاشنه ها یشود. صدا یاندازد و داخل م

چدیپیمغزم م .  

 شیشود که بازو یراهپشت سرش،  خواهدیم یعل

چسبم یرا م :  

یعل _ ... 

را از چنگم  شیبازو ریو با تغ ستدیا یم شیسرجا

کشد یم رونیب :  

  بله؟ _

اندازد. او را  یبدنم را به لرزه م ش،یصدا یسرد

 شهیهم دی. او باخواهمینم رانیخراب و و نگونهیا

 یباشد حت یحام دیبا شهیمحکم و استوار بماند. او هم

. ستمیا ین از او به صفر برسد. مقابلش ماگر سهم م

تا بهتر بتوانم نگاهش کنم.  رمیگ یسرم را باال م

کنمیرا با زبان تر م میلبها :  

نباش ینطوری... تو رو خدا ایعل _ ... 



 نیزنم. ا یکند. پلک م یدر هم نگاهم م ییاخمها با

یشناسم. سخت است و سنگ یرا نم یعل یرو :  

باشن روحیسرد و ب نقدریا _ ...  

زند یپر از حرص و خشم لب م ییصدا با :  

کنم فراموشت  یم یباشم؟ دارم سع یچطور _

شدم که  یبره چطور عاشق کس ادمیاز  خوامیکنم... م

دونستیم یعشقم رو اشتباه ... 

. کندیسخت م میبرا دنیکالمش، نفس کش یو تلخ درد

کشم تا راه نفسم باز شود یم میگلو یدستم را رو :  

ظاهرش رو با مادر خودت  ؟یدیادرمو دم یعل _

کن سهیمقا ... 

کشد و صورتش را از  یبه گردنش م یدست کالفه

گرداندیمن بر م :  

تفاوت  نیکنم به هم یم یدارم سع یرفت یاز وقت _

مسخره  ای یجزئ یلیاگر خ یها فکر کنم... حت

تیفراموش یکنم برا دایبهونه پ هیباشه... تا  . 



ندینش یدستم م یرو نگاهش :  

رو برام  لیدل نیو بهتر نیهرچند االن بزرگتر _

یفراهم کرد . 

کند یرا به من م پشتش :  

 گهید یاگه نگاهم دنبال ناموس کس ستمیمرد ن _

 .باشه

که با  ییفرستم و به او یم رونیصدا ب یرا ب نفسم

 یم رهیکند،خ یبلند خود را از من دور م ییقدمها

 یام و ا دهیدمانم.  شکسته شدنش را با چشم خود 

 انیم یخال یدلش و حفره  یتوانستم برا یکاش م

 تیکه جواب حما زارمیکنم. از خودم ب یقلبش کار

داده ام نگونهیرا ا شیها . 

 یتا اشکها زنمی. تندتند پلک مرمیگیرا باال م سرم

 ی. با انگشت، رطوبت گوشه زندیمزاحمم، فرونر

رمیگیچشمم را م . 



ارام  یطرح لبخند بدهم.  تقه ا میکنم به لبها یم یسع

. گرددیکوبم. نگاه همه به سمتم برم یدر م یرو

کنم یسنجاق م یب یچشمم را به نگاه ب :  

یب یسالم ب _ ... 

شود، در اغوشش  یباز م میکه به رو شیدستها

خزمیم :  

  .سالم دختر ناز و خوشگلم _

 ریکنم. ز یم یمادرم احساس راحتاز  شتریاو ، ب با

 شیشانیپ یرو یمادرم، بوسه ا نینگاه سنگ

کنمیمهرم :  

فداتون بشم؟ نیخوب _   

خرم یبه جان م شهیرا مثل هم اخمش :  

 ...خدا نکنه دخترم _

و  رمیگ یفاصله م یعل یسرفه  یصدا دنیشن با

 یبه دور اتاق ب ی. نگاهش گاهنمینش یکنار مادرم م

طاقچه  یقاب عکس رو یرو یاهچرخد و گ یم یب



کنم و اما  ی. معذب بودنش را حس مندینش یم

 .اصرار خودش بود که همراهم گردد

شود، بدون بلند کردن  یکه مقابلم گرفته م یچا ینیس

نگاهم  گرید خواهمی. نمدارمیبرم یسرم، استکان

شود. حرفش در  یعل یزده  خی یرچشمهایدرگ

حسام گشته ام  که ناموس یزند و من یگوشم زنگ م

پاره  دیشا یمدام به فکر جوش خوردن رابطه ا دینبا

 .شده باشم

میگو یم یب یکنم و رو به ب یم یلب ریز یتشکر :  

بدموقع مزاحم شدم دیببخش _ ...  

دود یبه سمت اتاق خواب م نگاهم :  

  فاطمه کالسه؟ _

پاشد یم میرا به رو شیشگیلبخند هم یب یب :  

کالس داره 2ها تا ساعت  اره مادر...چهارشنبه _ ... 

به  یروز یکشم تا نپرسم چرا عل یدندان م ریز لب

 یامدن انتخاب کرده است. ب یجز پنجشنبه را برا



رو به  ندیب یم نیبه وجود امده را سنگ یکه فضا یب

دیگو یمادرم م :  

اقاتون حالشون خوبه؟ ن؟یمادرجون شما خوب _   

 یشال م ریرا ز شیموها ط،یرمحیتحت تاث مادرم

  :فرستد

 ...ممنون حاج خانوم _

کند یم دیتاک یب یب :  

 ی... همونطور که برادیصدام بزن یب یب _

هستم یب یاهل محل ب ای زم،یعز یرهاجون و مان . 

 یب یشود. ب یجابه جا م شیپاها یمعذب رو مادرم

کند یتعارف م :  

سرد شد تونییدچاییبفرما _ ... 

دهد یسر تکان م مادرم :  



بودم. از  دهیاز رهاجون شن یلیرو خ تونفیتعر _

بودمشتاق بودم  یب یکلمه اش ب کیهر جمله اش 

نمیبب کیشما رو از نزد ...  

را باالتر  شینیب یرو نکیخندد و ع یناز م یب یب

فرستد یم :  

 رزنیرهاجون به من لطف داره ... وگرنه من پ _

ستمین یفیکه چندان تعر . 

سر فرود  ،یب یب یمتانت و فروتن ریتحت تاث مادرم

دهد یم یاورد. به چشمانش تاب یم :  

خدمت  میخواستیرها م یکه من و بابا شدیم یمدت _

عرض ارادت و تشکر یبرا میبرس ... 

مادرم  دوارمیزنم و ام یرا در هم گره م میدستها

از ان راز سر به مهر  یکه عل دینگو یجمله ا

 یرا م یاز چا یخبردار گردد. مادرم جرعه ا

  :نوشد

مدت که رها از خونه فرار کرده بود نیا _ ...  



ماند.  یمن م رهیشود و خ یبه ناگهان بلند م یعل سر

دهد یمادرم ادامه م : 

... اما خدا میو دنبالش گشت مینگرانش بود یلیما خ _

دیرو شکر، شما بهش کمک کرد . 

 یچیکالم مادرم را ق یب یکنم. ب یرا مشت م دستم

کند یم :  

وده مادرام ب فهیوظ _ .... 

دیگو یبه من م رو :  

  رها جان چه خبر؟ _

که در فکر فرو رفته  یبه عل ینگاه میگزم. ن یم لب

ندارم یشرویجز پ یاندازم. چاره ا یم :  

 دییایراستش اومدم دعوتتون کنم روز جمعه ب _

عقد من و حسام یمحضر برا ... 

 یم شیو حسام با حرص صدا خندندیم نیحاضر

  :زند



لیسه _ ... 

گذارد و  یم شیپا یکند. رو یدستم را رها نم حسام

دهد یبا انگشت شستش نوازشم م .  

 یبه احترام تمام قد م م،یشدن پدر و عمو کینزد با

کند. پدرم حسام را  یو حسام دستم را رها نم میستیا

دهد یمخاطب قرار م :  

حسام جان، دخترم دستت مبارکتون باشه...  _

اب تو دلش تکون بخوره یامانته... قول بده نذار ... 

 میخورد. اشک در چشمها یدلم تکان م انیم یزیچ

صورت  دنیاورم و با د ی. سر باال مندینش یم

و  ندیب یکنم. نگاهم را م یمهربان پدرم، بغض م

 یم قیعم یدهد. نفس یم هیاغوشش را به من هد

 یگردم. رو یم رابیه اش سکشم و از مهر پدران

زند یبوسد و لب م یسرم را م :  

دخترم یخوشبخت بش _ ... 



در ان لحظات از  میکشم. اشکها یم یقیعم نفس

دورم بود یسالها یجنس دلتنگ . 

. ندینش یم میلبها یرو یلبخند ،یمان یاداوری با

را با خود ببرد تا امشب  ینداد که ما شنهادیمادرم پ

خلوت من و حسام پررنگ تر باشد. اما حسام 

  :قاطعانه گفت

پدر و مادرش باشه شیپ دیپسرم با _ ... 

با افتخار و غرور کودکانه گردن برافراشت و  یمان

کرد کتریخودش را به حسام نزد ... 

 یتوقف کوتاه حسام، چشمم به سمت ساختمان بلند با

 گرید کباری. قبال چرخدیرفته مکه سمت راستم قرارگ

امده ام اما بدون حسام نجایبه ا . 

و به لبخند  رمیگیم شیو نفس پرصدا یاز عل چشم

دهم. دستش را رو به  یم یب یب نیو دلنش بایز

ردیگ یاسمان م :  



دخترم رو  یخدا رو شکر، زنده موندم و خوشبخت _

دمید . 

 یگریبه سمت د دنیبه چرخ یدیشد لیتما میچشمها

شکند و خم به  یمردانه م ،یکه مرد ییدارد. همانجا

اورد؛ یابرو نم  

 میاند که او را با نگاه ها دهیمنطق و قلبم هم عق اما

عذاب ندهم شتریب . 

زنمیکنم و لب م یرا کج م سرم :  

؟یب یب نیایم _  

کند یرا محکم تر م شیگره روسر  :  

 رمیخ یازم گذشته... دعا یمادر من سن و سال _

 ...پشت سرته

شکند. دلم حضورش را طلب  یدلم م انیم یزیچ

شود مادرم در عقدم حاضر نباشد؟  یکند. مگر م یم

و  ندیب یکرده است. م رینگاه ملتمسم در چشمانش گ



ارامش بخش جان و روانم  شهیبا جمله اش مثل هم

شود یم :  

مادرجون امیم _ ... 

شود یبه گل خنده شکفته م میبهال :  

یب یعاشقتونم ب _ ...  

چرخد.  یم یب یمن و ب نیدلخور مادرم ب یچشمها

کند. طول  یکنم، همانگونه که درکم نم یدرکش نم

 گاهیبه جا کینزد یگاهیرا در جا یب یکشد تا ب یم

نقش  یب یکشد تا باور کند ب ی. طول مردیخودش بپذ

کرده  یاز مادرم باز باتریرا بهتر و ز شیمادر

 .است

 انیکه تالش دارد بغض و حسادت م یبا لحن مادرم

دیگو یان را کم کند، م :  

ما  یحاج خانوم... حضورتون باعث خوشحال _

دیرها دار یبرا ی. بالخره شما هم حق مادرشهیم .  



" در  یی. گودیگو ی" را شکسته و انحنادار میمادر

گشته است شتریان زمان، فشار بغضش ب . 

گردانمیبرم میپا یرا رو میپر مانتو زنم،یم پلک :  

پس فردا منتظرتونم یب یب _ ...  

اندازم یمچم م یبه ساعت رو ینگاه :  

میبا اجازتون ما رفع زحمت کن _ ...  

افتد یبه تعارف م یب یب :  

دیمادر تازه اومد _ ...  

شوم یم زیمخیزنم و ن یرا چنگ م فمیک :  

حسام...  یخونه  ارنیامروز قراره مبلها رو ب _

رمیبگ لیاونجا باشم و تحو دیخودش شرکته...با . 

که  یب یشوند. دست ب یهم بلند م یب یو ب یعل

 یو سپس رو شیزانوها یهنگام بلند شدن اول رو

نشان از وخامت حالش دارد ند،ینش یکمرش م :  

د؟یخوریداروهاتون رو م یب یب _  



داخل  روم. از یدزدد، تا ته ماجرا م یکه م چشم

اپن  یاورم. رو یم رونیب یکاغذ و خودکار فمیک

. بارها و سمینو یرا م شیشوم و نام داروها یخم م

ام و  دهیپزشکش خر زیداروها را با تجو نیبارها ا

ذهنم شده است ینامشان ملکه  .  

رمیگیم یرا به سمت عل کاغذ :  

... اسم دکتر و ادرسش رو دیکن هیحتما براش ته _

دیریبراش بگ تیزیوقت و هی دیستهم نوشتم، تون ... 

کاغذ و صورتم در چرخش است.  نیب یعل نگاه

کاغذ را  یبرخورد چیو بدون ه دیدایم شیدستش پ

ردیگ یم :  

دکتر شیپ برمشیممنون... در اسرع وقت م _ ... 

پاشم یم شیبه رو یلبخند :  

نیمراقبش باش _ ... 

 یم نیرا پائ میکنم. صدا یکم م یام را با عل فاصله

  :اورم



فاطمه  ایداره... خودتون  یحواسپرت کمی دایجد _

دیکن یاداوریوقت داروها رو  .  

گذارد یهم م یبه رو پلک :  

 ...حتما _

توانم حرف دلم را  ی. نمدارمیبه عقب برم یقدم

  :نزنم

یمنو ببخش دوارمیام _ ...  

مشغول  اطیو مادرم در ح یب یکنم. ب یم عقبگرد

به  یو ول ستمیا یزند. م یم میصحبت هستند. صدا

زندیم ادیدرد را فر شی. صداگردمیسمتش بر نم :  

 ی... منم از امروز سعیتالش کن خوشبخت بش _

بدم رییطرز نگاهم رو بهت تغ کنمیم .  

 یکرده است. سر نینگاهش زبانم را سنگ ینیسنگ

رسانم یم رهیدهم و دستم را به دستگ یتکان م .  



را به  یزیپائ یهوا یشوم و خنکا یاتاق خارج م از

را کنار  می. مانستمیا یخرم. کنار مادرم م یجان م

ابمی یباغچه م :  

میبر دیدستاتو بشور...با یمان _ . 

که با او حرف زده  یکند، از وقت ینگاهم م کنجکاو

با  یو گاه ردیگیام، تمام حرکاتم را در نظر م

رساند. نگاه  یمرا به مرز جنون م شیسؤالها

کندیم حیادار به توضمنتظرش مرا و : 

 ییها یخونه عمو حسام... لوازم چوب میبر دیبا _

ارنیقراره ب م،یکه سفارش داد ... 

اندازد. به  یچشمانش مرا به خنده م درخشش

ردیگ یاب م ریرا ز شیسرعت دستها :  

ارن؟یتخت و کمد منم م _   

میگو یخنده م با :  

 ...بله...فقط عجله کن _



و به  زندیم یب یب یگونه  یرو عیسر یا بوسه

کند. دستم را به دور شانه  یسمت در خانه پا تند م

کنم یحلقه م یب یب ی :  

دیمنتظرتونم... مراقب خودتون باش _ ... 

سر  ستاده،یا  وانیا یرو نهیکه دست به س یعل یبرا

دهم. همزمان با لب زدن، دستش به نشانه  یتکان م

دیا یباال م یخداحافظ ی . 

بوسم یمحکم م را یب یب ی گونه :  

 ...خداحافظ _

دهد.  یم یب یبه دست ب یهم فشار اندک مادرم

بوسد یهوا را م شیلبها :  

 ...خداحافظ حاج خانوم _

 شینفسها یاست. صدا دهیچیپ مینیحسام در ب عطر

حضورش، بدنم را  یگوشم را پر کرده است. گرما

کرده است یاهنگر یکوره  همچون .  



دانم چه  یخورد. نم یقران چرخ م اتیا یرو چشمم

دارم. فشار  مانیخوانم اما به معجزه بودنش ا یم

شود یم شتریقران ب یمیانگشتانم به دور جلد قد . 

 یب یندارم، اما صدا یها درک درست هیا یمعنا از

قران  نیهم یها را از رو هیا نیکه ا یوقت یب

" سی. هنوز " چدیپ یکرد، در گوشم م یزمزمه م

. اددارمیشبانه ام به  یکابوسها انیخواندنش را در م

گرفتم یو من ارامش م خواندی" مسیاو " . 

 دهیفا یقران ب یثابت ماندن نگاهم به رو یبرا تالشم

و  ندیا یاو هستند. باال م داریاست. چشمانم دلتنگ د

 یا مرا به تماش یمیقد ینقره  ی نهیزوج درون ا

نندینش .  

و به مرد جذابش  رمیگیم دپوش،یاز دخترک سف نگاه

 بایرا ز میروزها نیکه ا یدوزم. به مرد یچشم م

را از  یو خاکستر اهیکه رنگ س یکرده است. حسام

نقاش روزگارم، حذف کرده  یمدادرنگ یجعبه 

که در ان کت و شلوار  یمرد دوست داشتن نیاست. ا



شده ، تمام  ریگنفس درنگش،یو لباس سف یطوس

من گشته است یزندگ .  

لبش  یرو ی. لبخندردیگیرا م میمچ چشمها حسام،

و با خجالت چشم از او  انهیبندد. ناش ینقش م

کنم. نگاه  ی. وسعت گرفتن لبخندش را حس مرمیگیم

گرددیها برم هیا یسرگردانم دوباره به رو .  

و لذت بخش.  نیریش یپر شده است از ترس درونم

ازاردهنده در ذهنم کنفرانس  یدهایو شا تمام اگر

ابهامات را  یبرگزار کرده اند و اما قلب عاشقم همه 

 .روشن و واضح کرده است

کند یرا صاف م شیصدا عاقد :  

عروس خانوم و اقاداماد لطفا یشناسنامه  _ ... 

گذارد  یم زیم یمن و حسام را رو یشناسنامه  عمو

ندینش یو دوباره کنار پدرم م .  

اند و پسرکم در  ستادهیا یگوشه ا نیو رام لیسه

 رهیارام و قرار گرفته است. نگاهش خ یب یاغوش ب



کند.  یو کنجکاو است و تمام لحظه ها را رصد م

چرخاند و با ان نگاه مهربان  یرا م حشیتسب یب یب

 یم قیارامش را به وجودم تزر شینوران یو چهره 

  .کند

در  ییند و غوغاک یبا گفتن بسم الله شروع م عاقد

 یصورتم م یسرد رو یشود. عرق یدلم برپا م

حسام  نیسنگ ینفس ها یفقط صدا می. گوشهاندینش

 یسرم م یباال اسمنیکه  یشنود و تق تق قند یرا م

 نی. اندیب یو تار م رهیها را ت هیا می. چشمهادیسا

 یا ندهیدر ذهنم ا شهیلحظات را باور ندارم. هم

کردم.  یتصور م یکیتار و ییموهوم، پر از تنها

نه...  ایرا درست انتخاب کرده ام  رمیدانم مس ینم

راه را تا  نیاما عشق حسام وادارم کرده است که ا

گشته  میبروم. دوستش دارم و با او بودن ارزو انیپا

 .است

دیگو یبار م نیسوم یبرا عاقد :  



مکرمه خانم رها نصر فرزند ناصر   ی زهیدوش _

شما را به مهر و صداق  دیده یمبه من وکالت  ایا

در  ژنیحسام نصر فرزند ب یاقا یمعلوم به عقد دائم

لم؟یوک اورم؟یب  

 یم نییدلم باال و پا انیکشد. قلبم م یسوت م سرم

شود. نفسم منقطع  یدستم فشرده م انیپرد. قران م

رسد.  یحسام به گوشم نم ینفسها یشده و صدا

ورت حسام کنم. ص یرا حس م گرانینگاه د ینیسنگ

کنم. من  ی. انتظارش را حس مگرددیبه سمتم برم

 صحت یتنها سندم برا نیحسام را دوست دارم و ا

کشم. نگاهم را به  یم قیعم یازدواجم است. نفس

رژخورده  یکنم. لبها یمشت شده ام قفل م یدستها

تمام ترس ها و واهمه  انیکنم. م یام را با زبان تر م

ردیگ یا به دست مقلبم کنترل زبانم ر م،یها :  

مجلس و  یپدر و مادرم و بزرگترها یبا اجازه  _

بله زم،یعز یب یب ... 



 یارام است و اما سکوت دلهره اور را م میصدا

دهد.  یم رونیشکند. حسام نفس حبس شده اش را ب

 یدلم را م شیسوت و دست، نجوا یدر همهمه 

  :لرزاند

کنم یم یکردناتو به موقع تالف تیاذ نیتموم ا  _ ... 

. ابدی یم انیجر میدر رگها ینیریش یادیز حجم

 شیرا پ دمیکنم.شال سف یم ریدندان اس ریرا ز میلبها

انصاف قصد کشتنم را دارد یو ب کشمیم .  

کند و  یعقد را تکرار م ی غهیحسام ص یبرا عاقد

محکم  د،یترد یاما حسام برخالف من، بدون لحظه ا

 یو من در دل برا دیگو یکامل بله م یو با اعتماد

دهم یم یغرورش صدقه و قربان .  

براق و  یو چشمها گرددیبه سمت حسام برم نگاهم

 ی. احساس مکندیرا گلگون م میگرمش، گونه ها

رشد کرده  یکنم، عشقم نسبت به او با حالت تصاعد

  .است



دهد.  یحلقه ها را به دست حسام م یجعبه  مادرم

 یم شیلرزانم پ. دست دارمیمردانه را بر م یحلقه 

بدنم به نقطه  یرود. با گرفتن دست گرم حسام، دما

رسد. ارام حلقه را به درون انگشتش  یجوش م ی

 یاهیو در س دیا یباال م میفرستم. چشمها یم

 ار شیشانیشوم. حسام عرق پ یچشمانش غرق م

فرستد.  یکند. حلقه را به درون انگشتم م یپاک م

 یر چشمانم بوسه اد رهیاورد و خ یدستم را باال م

زند.  قلبم از شوک  یبه انگشت حلقه ام م یطوالن

و  ندینش یهم م یرو میکند. پلکها یکارش، سکته م

 یکنند. هورمونها یلحظه را ثبت م نیا ریتصو

حسام  ورسند  یزنانه ام به جوشش و خروش م

خفته ام، مرا به چه  یکردن حسها داریبا ب داندینم

فرو  بانیجالت سر در گرکشانده است.  از خ یحال

 م،یایبه انبار باروت شرم و ح لیبرم و اما سه یم

زند یم تیکبر :  

رو با اتاق خوابشون  نجای... امیبر دیجمع کن _

 ...اشتباه گرفتن



را  میپرمهر عمو یشوم و بوسه  یپدرم جدا م از

را دارم که  یاحساس کس قیادق نیگردم. ا یم رایپذ

فرو رفته است نیریش ییایدر رو .  

بوسد یعمو گونه ام را م زن :  

... بعد از مدتها یخوشحالم که عروس حسامم شد _

 یصورت پسرم م یرو تو یو خوشحال تیرضا

نمیب ...  

نامم کنار  نکهیتصور ا ی. حتپدیت یمحکم م قلبم

به  یتلذت بخش است. حسام دس میبرا د،یا ینامش م

کشد و مادرش را اعتراض گونه صدا  یگردنش م

 یکه دستها نمیب یچشم م یزند. از گوشه  یم

شود یمادرش م یبه دور شانه  یحسام،حصار .  

سپارم.  یم یب یاز مادرم، خود را به اغوش ب قبل

 ش،یها یتمام مهربان یبندم و به اندازه  یچشم م

 یبه پاک یزنم. من مادر یشانه اش بوسه م یرو

که محبتش در  کنمیبرگ گل دارم و خدا را گواه م

است میاز مادر واقع شتریدلم ب .  



است را  مشیابراه ادگاریکه  یقیانگشتر عق یب یب

ردیگیکشد. به سمت حسام م یم رونیاز انگشت ب :  

مبارکت باشه... خدا عشق و محبتتون رو به هم  _

کنه شتریهر روز ب ... 

زنمیکند. لب م یتشکر م حسام  :  

اون انگشتر یب یاما ب _ ... 

کند یمرا به سکوت دعوت م یب یب :  

پسر هم  هیحاال خدا بعد از سالها در کنار دخترم  _

 ...به من داده

 یکم سو یگزم. اشک هاله زده در چشمها یم لب

 یرا من در ذهنم م نکیاز پشت قاب ع یب یب

من و  یرا حواله  رشیخ یدعا یب یسپارم.  ب

دانم ان انگشتر همچون  یاند و من مگرد یحسام، م

است یب یعمر ب ی شهیش .   

و  لیسه یاهویه نیها، در ب کیتمام تبر انیم

شانه  یو الناز، از باال اسمنیدر کنار لبخند  ن،یرام



شال  شیکه، مرا به خود چسبانده و اشکها یمادر ی

 یکند، نگاهم قفل پسرکم م یم سیرا خ دمیسف ریحر

رود.  یو از بغضش نفسم م نمیب یرا م میگردد. مان

 یاز اشک شده است و نگاهش رو زیچشمانش لبر

. بغضش، زنندیمن ثابت مانده است. به قلبم چنگ م

نشاند یم میدر گلو نیچرک یتوده ا .  

شود. از  یم دهیبر سرم کوب یهمچون پتک قتیحق

خانواده ام غرق  نیپسرم غافل مانده ام. خود را ب

من به  شییتنها دارا کرده ام و پسرکم را که

  .اصطالح مادر است، فراموش نموده ام

 یبه سمت پسرکم پرواز کنم اما حسام را م خواهمیم

را  شیشانیو پ ردیگ یرا به اغوش م میکه مان نمیب

شوهر  یرو میشود. چشمها یبوسد. نفسم ازاد م یم

وابسته به دم و  دنمیزند. نفس کش یو پسرم چرخ م

باشد یبازدم ان دو م .  

کند و  یم یینجوا یکه حسام در گوش مان نمیب یم

خندد و  یم شانیدرخشد. لبها یپسرکم م یچشمها



کنند. نگاه حسام به سمتم  یم یبا خنده اشت میلبها

 یبه من اعتماد م دنشیهم کوب ی. پلک روگرددیبرم

را دارد زمیپسرک عز یدهد که او هوا .  

هر هرکجا که من نباشم،  دیگو یاز درونم م یحس

 یدور بمانم، حسام همچون پدر میکجا که من از مان

شود یم یمان یدلسوز، پشتوانه  .  

رمیگ یمحضردار چشم از انها م یصدا با :  

 یبرا دیاریب فیعروس خانوم و اقاداماد تشر _

دفتر یامضا ... 

 یفرستم. با حسام همقدم م یرا درون شالم م میموها

 یسام، مان. حمینینش یم یصندل یشوم. کنار هم رو

 یخانواده ها هیدهد. شب یم یجا شیزانو یرا رو

گونه  یرو یشوم و بوسه ا ی. خم ممیشده ا یواقع

 یباال م شیو ابرو ندیب یزنم. حسام م یم میمان ی

 حرفو  ردیگ یم طنتیپرد. نگاهش رنگ ش

نازک  شیبرا یخوانم. پشت چشم یرا م شیچشمها



چشم خط  کنشد و با یکنم. دستش را کنار لبش م یم

کشد. مردم حسود شده است یو نشان م . 

اندازد و من  یصفحه ها خط و نقش م یرو خودکار

کند یم کترینزد گریکدیو حسام را به  .  

داشته باشد.  یطعم نیعشق چن شدیباورم نم چوقتیه

زندیکه دل را نم یو ملس، به گونه ا نیریش . 

بودنمان،  کیاز نزد یاما ناراض یراض پسرکم

دست  یچرخاند. دستش را رو یما م نیب نگاهش را

گذارد یازادم م :  

خونه عمو حسام؟ میریم یک یمامان _  

دهم یرا از کاغذ فاصله م خودکار :  

تو رستوران رزرو  زیم هیشام  یبرا ژنیعموب _

میریو م میخوریکرده... اونجا شامو م ... 

 دیپرد. هنوز نتوانسته نسبت جد یم شیاز رو رنگ

کند.  ی. دلواپس به حسام نگاه مردیپذمن و حسام را ب

زندیلب م :  



کنمینگران نباش... خودم حلش م _ ... 

شود به  یبه ظاهرساده دلم گرم م یجمله  نیهم با

شیتهایحما . 

**** 

را  میدهم. پلکها یم هیتک نیماش یرا به پشت سرم

. عطر حسام با عطرم مخلوط شده گذارمیهم م یرو

است. روز پر را گرفته  یاتاقک فلز یو فضا

لحظات  نیرا پشت سر گذاشته ام اما به ا یاسترس

ارزد یناب م .  

نگاهم به حسام جذب  یو اهنربا شودیباز م میپلکها

قلبم عکس  دنش،یکه با هر بار د یشود. مرد یم

کوبد،  یمحکم م کباریدهد.  یمتفاوت نشان م یالعمل

و  گرددیم ادیتعداد تپشش ز یارام... گاه کباری

رقصد و  یشود. قلبم با ساز او م یوقف ممت یگاه

. با حس کند یرا صادر م نیمغزم با نگاهش، قوان

. عشق گرددیبه سمتم برم شینگاهم، چشمها ینیسنگ

کنم شیتا جانم را فدا ستیدر نگاهش کاف .  



مقابل  ی. وقتگرددیقبل برم یبه لحظات ذهنم

کردم. اشک  یم یرستوران از خانواده ام خداحافظ

 یماند. صدا یپدرم مخف ی نهیدر س میچشمها

دیچیپربغض اما خوشحال مادرم، در گوشم پ :  

 ییتموم سالها یرها... بهم فرصت بده تا به ازا _

کنم یکه فاصله افتاد، برات مادر . 

تا  ستدیا یکند. عقب م یدر اسانسور را باز م حسام

ندارد. همه  یتمام می. امروز لبخندهامیما وارد شو

لبخندم  یهستند و بدون اغراق. نگاهش رو یواقع

دهد یم رونیب نیچسبد و نفسش را سنگ یم .  

عبوس  یکند. مان یاخر را لمس م یطبقه  یدکمه  

من و  نیاندک ب یو صدالبته خواب الود به فاصله 

چسبد یرود و دستم را م یحسام چشم غره م . 

اسانسور به لب کج  ی نهیو در ا ندیا یمکش  میلبها

را  نهیدرون ا ریدوزم. تصو یحسام چشم م یشده 

. مهم یکوچک اما واقع یخانواده  کیدوست دارم. 

گذرد،  یتنها چند ساعت از خانواده شدنمان م ستین



 نیمهم ا م،یکرده ا یرا سپر یچه گذشته ا ستیمهم ن

 یکه زمان ییاست. همانها یدوست داشتن ریتصو

که زن و شوهر از  ییرا داشتم. همانها شیارزو

دندیفهم یرا م گریکدیچهره حرف دل  اینگاه  یرو .  

خودش را به من  یمان ستد،یا یکه م اسانسور

کند، حسام دستش را پشت کمرم  یم کترینزد

 یم تمیطبقه هدا نیو به سمت تک واحد ا گذاردیم

به رسم  مانم تا در را باز کند. باز هم یکند. منتظر م

 دنیبا د می. لبهامیکشد تا ما وارد شو یعادت عقب م

کنار نام  راکه نام من  یخندد. خانه ا یخانه ام م

چسباند یحسام م .  

را به گوشم  شیکند. لبها یچراغ را روشن م حسام

کند یم کینزد :  

خانمم یخوش اومد _ ...  

شود و اما  یاحساس نفس گرمش، بدنم مورمور م با

نگاه  ی. گذرا به مانزدیر یلم فرو مد انیم یزیچ

دانم تمام  ی. مکشمیکنم و خودم را عقب م یم



 ریاگر مس یحواسش نزد من و حسام است حت

راهروست ینگاهش به سمت اتاق انتها .  

کنم. دستم را  یو بند شالم خالص م دیرا از ق خودم

سرم را ماساژ  یبرم و کم یفرو م میموها یالبال

 یخودم احساس م یهش را رونگا ینیدهم. سنگ یم

شود، احساس  یکنم. هجوم گرما را به بدنم باعث م

که به امشب و  یفرار از ذهن یکنم. برا یکالفگ

 یلیمستط لننگاهم گرداگرد سا شد،یاند یخلوتمان م

گذرم  یم یو سلطنت لیاست ی. از مبلهاچرخدیشکل م

 ییرایته سالن که پذ یشود به تک پله  یو گوشه م

کند یلن جدا مرا از سا .  

کنم به  یدهم. احساس م یم رونیخسته ام را ب نفس

عمرم خسته ام. امروز با  یتمام روزها یاندازه 

از من و حسام  یادیز یتمام خوب بودنش، اما انرژ

که در چهره اش هم مشهود است یزیبرده است، چ . 

رود یم میمانتو یدستم به سمت دکمه ها  :  

ارم؟یب یچا هی _   



لبخند ساده اما پرمحبت اکتفا  کیدادن سر و  تکان به

کند.  یکند. ارامشش مرا به ارام بودن دعوت م یم

کنم بر خودم مسلط  یم یکشم و سع یم یقینفس عم

  .شوم

 نمیب یرا م یاورم و مان یم رونیرا از تنم ب مانتو

 ی. دکمه ندینش یمبل م یدر هم رو ییکه با اخمها

 یرا باز م ییباال تنیزنم. در کاب یساز را م یچا

. فکرم دوباره نمیچ یم ینیکنم و فنجانها را درون س

که  ییرود. ممنوعه ها یبه سمت ممنوعه ها م

را چه  میترسها ماامروز بر من حالل گشته است و ا

 میتا التهابات درون رمیگیاب م ریکنم؟ دستم را ز

چه کنم؟ اهیکاسته شود و اما با ان افکار منفور و س   

. فشار دستم را به زمیر یدرون فنجان ها مرا  یچا

کنم تا لرزش نامحسوس دستم  یم شتریب ینیدور س

نشانم و  یلبم م یلرزان رو یمشخص نشود. لبخند

. با ردیگ یهمه استرس از کجا نشأت م نیدانم ا ینم

گرفته، قلبم  یحسام جا یپا یکه رو یسر مان دنید



مبل  یپشت هشود. حسام سر ب یماالمال از عشق م

را بسته است شیداده و چشمها هیتک .  

 نیا یگذارم و رو برو یم زیم یرا رو ینیس

کند و نگاهش  ی. چشم باز منمینش یم بایز ریتصو

 یم نییباال و پا شیگلو بکیچرخد. س یبدنم م یرو

شود. دستش کنار بدنش مشت شده و نگاهش قصد 

ندارد ییجدا . 

.  رود یبدنم با هر چرخش نگاه باال م یدما

باز شده و قفسه  یدکمه ها یرو میایح یب یچشمها

 یدهند. اب دهانم را فرو م یاش جوالن م نهیس ی

را  میفرستم. صدا یرا پشت گوش م میدهم. موها

اورم یم نییپا :  

 خوابش برده؟ _

شود.  یدهد، چشمانم گشاد م یرا که باال م سرش

 فیاندازد. تکان خف یم یمان یزانو ریدستش را ز

خندم.  پسرکم  ی. ارام منمیب یرا م یمان یپلکها

را از پشت بسته است طانیدست ش . 



چسباند. به سمت  یاش م نهیس یرا به قفسه  یمان

شوم و در  یکند. همراهش م یپا تند م یاتاق مان

 یحسام بال و پر م ی نهیس یفکرم سرگذاشتن رو

خواباند. هنگام عقب  یتختش م یرا رو ی. مانردیگ

 زانیو م ردیگیمماس بدنم قرار مبدنش  دن،یکش

 نمینش یمرود. کنار پسرکم  یبدنم باال م یهورمونها

برم و ذهنم  یفرو م شیموها یو  دستم را البال

 یمان یکند. پلکها یم یرسازیحسام را تصو یموها

بوسم و اما  یشوم و گونه اش را م یلرزد. خم م یم

ا دهم ت یسرم را تکان م ،یقبل از هرگونه تجسم ذهن

 شیموها نیانگشتانم ب یافکار دور شوند. به باز

دهم ینم انیپا .   

 یرا به سمتش بر م میحسام، چشمها نیسنگ نگاه

داده و  هیبه چهارچوب در تک نهیگرداند. دست به س

 یباز شده  یژستش با ان دکمه ها نیداند ا یخدا ن

من  نیب شیاورد. چشمها یچه بر سر دل من م یلعنت

شود یم جابه جا یو مان :  



مثل تو به  یاز داشتن مادر یبندم مان یشرط م _

باله یخودش م .  

ردیگ یاز عمق وجودم سرچشمه م حرفم :  

 یم ره،یدلش بگ اینفس منه... نباشه و  یمان _

رمیم ... 

کمرش  یرو گرمیگردد. دست د یرها م یمان فسن

 یدهد. نفسش که مرتب م ینوازشش مو  ندینش یم

خوابد  یخورد و به شکم م یشود، غلت که م

گذاشته  ایرو یایکنم پا به دن یحاصل م نانیاطم

 .است

 ی. اباژور را روشن مزمیخ یاز کنارش بر م ارام

 یاز اتاق خارج م شیکنم و بعد از مرتب کردن پتو

 .شوم

 

نده چسبا واریگذارم به د یهم م یاتاق را که رو در

 یکوبد. بدنم از گرما م یامان م یشوم. قلبم ب یم



حسام  یسوزد و اما پوستم سرمازده است. چشمها

 یرو شیزند. دستها یبرق م یکیتار انیدر م

صورتم متوقف  کینزد شی. لبهاندینش یم میپهلوها

شود یم : 

سرم اورده؟ ییعشقت چه بال یدونیم _   

ربانش گذارد. ض یقلبش م یو رو ردیگ یرا م دستم

 هیکوبد، شب یوقفه م یکنم. محکم و ب یرا حس م

 نییدستم باال و پا ریاش ز نهیس یقلب خودم... قفسه 

شود یان مشت م یشود. دستم رو یم .   

به نگاه لرزانم نجوا  رهیاورد و خ یم نییرا پا سرش

کند یم :  

نمونده... حسام خالصه  یوقته که حسام یلیخ _

گوشه نگاهت کیشده به  .  

 یناب م یدر نگاه مخمورش، مرا از شراب قغر

 یکند. لبها ینوشاند و هر لحظه مست ترم م

 یکند، نفسم م یمرطوبش که صورتم را لمس م



 ییکنند و اما ترسها یرود. تمام وجودم او را طلب م

کنند یکهنه ذهنم را مشوش م .  

 اریاخت یب میچسبد، چشمها یکه به گردنم م لبش

شوند یبسته م .  

زنم. بدنم در  یاستن و نخواستن دست و پا مخو نیب

تمام  انیسوزد و اما اما اگر م یتب خواستنش م

ذهنم گردد،  یو رفتارش ملکه  اوشیس م،یخواستنها

 چه کنم؟

کمرم به  یدهد و دستش رو یفاصله م واریاز د مرا

و  ندیا یخودسرانه باال م می. دستهادیا یحرکت در م

خواهم. تمام  یمزنند. او را  یکمرش را چنگ م

کنند.  یرا طلب م میو قانون یهمسر شرع میسلولها

کشند و تا به  یحسام پر م یبا هر بوسه  میپروانه ها

مرا با پروانه ها  شیا. زمزمه هرندیگ یاسمان اوج م

 دهیبه اتاق خواب رس یدانم ک یدهد. نم یپرواز م

زمان  یام و حت دهیتخت خواب یرو یدانم ک یام. نم

 ینم ادیرا به  مانیشدن حجاب از جسمهابرداشته 



 ادیرا به  شیاورم. تنها زمزمه ها و عاشقانه ها

حد وحصرش ملکه  یدارم. تنها نوازش و محبت ب

دانم که او با هر لمسش،  ی. فقط متذهنم گشته اس ی

را پاک کرده و خود را  اوشیاز س یریتصو

کوبد و بدنم  یامان م ینموده است. قلبم ب نیگزیجا

سپارد یرا به او م خود .. 

گذارم و ساعت را از  یم زیم یساالد را رو ظرف

امدنش است و من مثل هر  کیگذرانم. نزد ینظر م

روز به عشق او و پسرکم غذا پخته ام. بشقاب ها را 

نمیچ یم زیم یرو . 

مول طبق مع یشوم. مان یاشپزخانه خارج م از

فور خود است. کنترل را  یبا پل یمشغول باز

کنم. دلخور و صدالبته  یو خاموشش م دارمیبرم

 یگرد م شیکند. چشمانم را برا ینگاهم م یعصب

زنم یکنم. دست به کمر م :  

... برو اتاقتو یکرد یباز یامروز به حد کاف _

ادیمرتب کن االن باباحسام م ..  



 یباز ین تر دسته خندا ییخندان و لبها ییچشمها با

 یاندازد و به سمت اتاقش پا تند م یمبل م یرا رو

است. هرچند ان  رفتهیپذ میکند. حسام را در زندگ

کرد اما به مرور زمان به  یم یبدخلق یگاه لیاوا

 ...حسام اموخته شد

 یکنم. صدا یرا لمس م یپاور دستگاه  باز ی دکمه

زد. اندا یدر قفل، قلبم را به تپش م دیچرخش کل

ماه. قلبم، به حضورش عادت  کیهنوز بعد از 

کوبد و هر روز  ینکرده است. هر بار محکمتر م

کند یم شتریب میعشقم را به مرد زندگ .  

 یکنم و به سمت در پا تند م یتاپم را مرتب م ی قهی

لبش  یگوشه  عیسر یکنم. به محض ورودش بوسه ا

زنم یم :  

دیسالم اقامون... خسته نباش _ ...  

گذارد یرا پشت کمرم م ستشد :  

هام در رفت یخستگ دنتیسالم خانومم... با د _ ... 



راهرو  یرا در استانه  یکشد. حضور مان یم عقب

دیگو یکنم. بلند م یحس م :  

فوتبال  یدست باز هیپسرم کجاست؟ امشب قول  _

 ...بهش دادم

دیا یم رونیب گاهشیاز مخف یمان :  

  ...سالم _

کشد یم یمانسر  یرو یدست حسام :  

  ...سالم پسربابا _

کند. به اشپزخانه  یرا باز م راهنشیپ یها دکمه

کشد یسرک م :  

خانوم یباز که تو زحمت افتاد _ ... 

شوم یرود و همراهش م یاتاق خواب م به :  

 شهیم یچند روز ؟یب یب یحسام فردا برم خونه  _

ازش ندارم یخبر ... 



 یب یچشمهااورد و باز  یرا کامل در م راهنشیپ

 یبرق م یمشک یدر ان رکاب کلشیه دنیجنبه ام با د

ستدیا ی. مقابلم مگرددیزنند. به سمتم برم :  

زهیمنم عز یبرا یب یاجازه گرفتن نداره... ب _ ... 

چرخند. نگاهش را  یاندامم م یاو هم رو یچشمها

... دستم در میرا به لبها شیچسباند و لبها یبه در م

کمرم به  یو دستش رو دیا یبه رقص در م شیموها

 ...نوازش

کشد یکه عقب م میافت یدو به نفس نفس م هر :  

بمون... شب  یب یب شیناهارم پ یفردا اگه خواست _

تازه کنم یب یبا ب یدارید هیدنبالت تا منم  امیم .  

 یشود مرد یهستم و مگر م شیاو و محبتها عاشق

اندازه جوانمرد باشد؟ نیتا ا  

و روشن اتاق،  کی. از تارمیگشا یرا ارام م میلکهاپ

به  یمیقد یکه بدن برهنه ام را پوشانده، ترس ییپتو

و  دهیزجرکش یدختر ریزند. تصو یم خونیذهنم شب



رود.  یتخت مقابل چشمانم رژه م یخسته به رو

زادیدر بدن ادم یاز گرگ روحیسرد و ب ینگاه .  

 یشود. قلبم از حرکت م یبدنم منقبض م ضالتع

 مینفسها انیافتد. م یبه شماره م می.نفسهاستدیا

اشنا به دور  یرسد. دست یاشنا به مشامم م یعطر

اشناتر گردنم را نوازش  ییشده و نفسها دهیبدنم تن

راه فرارم را بسته است ییو پاها دهدیم .  

محرم جسم و روحم گشت.   روزیکه د یمرد همان

افتد.  یقلبم از تصور ان مرد، دوباره به تپش م

 یم نیو سنگ قیعم مان،یبا تجسم عاشقانه ها مینفسها

  .شوند

پر گشته اند. بال  ش،یهنوز با زمزمه ها میگوشها 

رو به  گریبا بوسه اش شفا گرفته اند و د میپروانه ها

ستندیمرگ ن . 

ساعدش به حرکت در  یو رو دیا یباال م میانگشتها

 یعاشقانه ا شبی. برخالف تصورم، ددیا یم

از ان لحظات  چکدامیو در ه میدوطرفه و گرم داشت



را احساس  اوشیکمرنگ از س یا هیسا یناب، حت

 ...نکردم. همه حسام بود و حسام

شود.  یدستش به دور شکمم محکمتر م ی حلقه

چسبد یگوشم م یبه الله  شیلبها :  

نکن وروجک یطونیش _ ...  

گشاد  یدستانش لحظه ا ی. حلقه گردمیسمتش برم به

. سرم را ردیگ یشود و دوباره تنگ در اغوشم م یم

اش  نهیس یکنم. دستم رو یجابه جا م شیبازو یرو

ندینش یم :  

 ...حسام _

بوسد یرا م مینیب نوک :  

 ...جان دلم ملوسکم _

زنم یقرمز هستند لب م یکه کم ییدر چشمها رهیخ :  

 هی... نمیب یخواب م دارم کنمیاحساس م شهیهم _

 شی... که هنرمند اصلیو دوست داشتن بایز یایرو

ییتو  



شاهرگش  ی. رودیا یگردنش باال م یتا رو دستم

شود یمتوقف م :  

اون  یدوباره تو نمیچشم باز کنم و بب ترسمیم _

زنمیبرزخ دست و پا م ... 

زند یم میکنج لبها عیسر یا بوسه :  

 یکه گرما ستین یواقع نقدریمطمئن باش خواب ا _

یبوسه رو حس کن نیا ... 

به صدا  می. استخوانهاچدیپ یرا محکمتر م شیدستها

میدردلذت بخش راض نیو اما من به ا ندیا یدر م : 

یخوب منو حس کن نقدریا ای _ ... 

شوند. کوتاه اما  یهم اغوش م میرا با لبها شیلبها

نیریش :  

ستین یواقع نقدریا ایرو یتو یبوسه ا  چیه ای _ ... 

ردیگ یم یرا به باز میموها :  



 یایرو نیا ذارمیاسوده بخواب که من نم _

وقت تموم بشه چیه نمونیریش ... 

را  میذهن ی. دغدغه ندینش یم شیپهلو یبه رو دستم

پرسم یلحظات خاص م نیدر ا :  

نداشتند؟ یعمو و زن عمو مخافت _   

زند یم میشانیپ یرو قیعم یا بوسه :  

هستند یمهم االنه که راض _ ...  

 یرا از من م گریپاسخش راه هرگونه پرسش د با

ردیگ . 

باز هم دلهره  ،یمان یاداوریبندم و اما با  یم چشم

 یبه اندازه  ی. تا به حال حتندینش یبر وجودم م یا

 میکنم ن یم یاتاق هم از او دور نبوده ام. سع کی

شود یدر هم قفل م شیشوم. اخم ها زیخ :  

؟یخوابیچرا نم _   



 یم شیبه محل اتصال ابروها یرا لحظه ا میلبها

 شیو لبها ستندیقفل ن گریکشم. د یچسبانم و عقب م

کنم باز کنم یم یدستانش را سع یخندد. حلقه  یم :  

بزنم... نگرانشم یسر به مان هیبرم  _ ... 

کشد و همانجا نگه  یم نییرا از صورتم پا نگاهش

داردیم :  

؟؟یورنطیا یبرو... ول یبر یخوایم _  

 میاورد. گونه ها یمرا به خودم م زشیر چشمک

 نهیس یبا ناز مشتم را حواله  یشود و ول یسرخ م

کنم یاش م :  

یشعوریب یلیخ _ ...  

نگاه سرگردان و خمارش را  یخندد و ول یم بلند

 یخود را م یتصنع یی. و من با اخمهاداردیبرنم

 .پوشانم

کث م یلحظه ا قش،یعم یو نفسها یمان دنیبا د 

کشم. ارام  یرا تا گردنش باال م شیکنم. پتو یم



زنم و دوباره به ان اغوش  یبوسه م شیموها یرو

گردم یامن باز م : 

شرکت؟ یریامروز م _   

 نیدر ا یخوابد و من از دور شدنش حت یپشت م به

شوم یم یناراض کینزد یفاصله  :  

... مطمئنم ازش لیچند روزه شرکتو سپردم به سه _

راحت تره المیه باشم خاما خودم ک ...  

کنم یرا جمع م میلبها :  

؟یریپس م _   

کشم یدهد. خودم را به سمتش م یتکان م یسر :  

؟یاینهار م _   

دستش را ستون سرش  کیچرخد و  یسمتم م به

دهد یقرار م :  

امیباشه حتما م سیاگه سوس _ ... 

دهد یبندد و با لذت ادامه م یم چشم : 



رهاپز یغذا نیه... اولدندونم ریهنوز طعمش ز _ ... 

خندد یم ارام :  

دنده و  کیشد اون دختر غد و  یباورم نم _

کنه رییتغ نقدریخودخواه ا ... 

خندد.  یو دوباره م ندیب یگشاد شده ام را م یچشمها

میگو یبا حرص م :  

دختر به قول خودت  نیعاشق هم مایخوبه تو قد _

یخودخواه بود ... 

فرستد یشم مرا پشت گو میانگشت موها با :  

 ...رها_

زنم یچشمانش لب م یاهیدر س غرق :  

 ...جان رها_

و  دیا یکوتاهم به رقص در م یموها یالبال دستش

ردیگ یم یضربانم را به باز :  



_ ذهنم  یازت تو یکه شب مهمون یریتصو یدونیم

ه؟یمونده چ  

چشمانم، انگشتانش ارام ارام از کمرم  باال  ی رهیخ

 یم هیهد میرا به سلولها رود؛ گرما و لذت یم

دینما یتوقف م میپروانه ها یبخشد، رو :  

_  یطره ها ونیو درشت که م زیر یچند تا پروانه 

کردن یموهات پرواز م تیطالئ . 

 یکند، در اتش دستش م یپروانه را که لمس م هر

 یکه زندگ شمیاند یبندم و به ان م یسوزد. چشم م

مرگ است میمرد برا نیبدون ا ... 

حسام گوشم  یدهم. صدا یم رونیب نیرا سنگ نفسم

کند یرا پر م :  

شهیم یخانمم چ تیجناب سرگرد... امن _ ... 

 یگردانم. مهره ها یشتاب سرم را به سمتش برم با

حسام  ی رهیخ یکنند. سرگرد لحظه ا یگردنم ناله م

زند یدر هم گره م زیم یرا رو شیماند. دستها یم :  



و چهارساعته  ستیما ب یروهاین دیمطمئن باش _

 یمرتض یشما هستند... اقا یمراقب محل زندگ

 یچند فقره دزد سیسعادت عالوه بر مزاحمت نوام

از  میداشته و مدتهاست منتظر یریو زورگ

و ادیب رونیب گاهشیمخف  ...  

 ییخورد. با صدا یبه در م یتقه ا شیحرفها انیم

 یم ی. سرباز احترام نظامدیگو ی" مدی"بفرمائ یجد

 یم زیم ی. چندکاغذ رودیا یم شیگذارد. چند قدم پ

  :گذارد

اغفال و هتک  یکه از مجرم پرونده  ییعکسها _

اماده شده د،یحرمت خواست ...  

کلمات حساس شده و با هر بار  نینسبت به ا بدنم

دهد.  یتکان م یلرزد. سرگرد سر یم دنشان،یشن

ندینش یمصاف  :  

یبر یتونیم _ ... 

سبز رنگ  یکند. پوشه ا یبسته شدن در صبر م تا

گذاردیم زیم یرو یکند. قلم یرا مقابلش باز م :  



دیشده رو امضا کن میتنظ ینامه  تیلطفا شکا _ . 

هم  یگردد. پلک رو ینگاهم به سمت حسام برم 

و به  رمیگ یرا با مانتو م میگذارد. عرق دستها یم

اما سرد  نی. نگاه سنگدارمیدم بر مق زیسمت م

. دارمیکند. خودکار را بر م یسرگرد، مرا معذب م

. نگاهم ندیب یشوم. چشمهام تار م یکاغذ خم م یرو

. ستدیا یم ایدن زیم یعکس رو دنیچرخد و با د یم

شود یممتد در مغزم پخش م یسوت ... 

کشم یم نیام را پائ زهیپائلباس  نیاست :  

رم؟یبراتون وقت بگ یفردا از دکتر پناه یب یب _   

کندینگاهم م متعجب : 

مادر؟ من که داروهامو سر  یدکتر واسه چ _

خورمیساعت م .  

گونه اش  یکشم. دستم را رو یرا به سمتش م خودم

گذارمیم :  



خودمم که شده  الینگرانتونم... برا ارامش خ _

رم؟یکتر... بگد میبر دییایب   

بندد یرا م حشیمفات :  

هرچند حالم خوبه...اما اگه واسه خاطر خودت  _

ریبگ ..  

بوسم یاش را م گونه :  

فداتون بشم من یاله _ ... 

. فاطمه از  اشپزخانه ندینش ینکنه اش به جانم م خدا

کشد یسرک م رونیبه ب :  

  خاله... برنجامون تموم شده؟ _

کوبد یم شیپا یرو یدست یب یب :  

میاصال حواسم نبود... امشبم مهمون دار _ ...  

 یپوشم م یرا م میکه مانتو ینیشوم و ح یم بلند

میگو :  

امیو م خرمیاز حسن اقا م رمیمن االن م _ ... 



شود یم زیمخین یب یب :  

رمینه مادر... تو زحمت نکش ... خودم م _ ... 

دارمیپولم را برم فیک :  

دارم خرده حسابم هیبا حسن اقا  _ ... 

اندازم یسرم م یبافتم را رو شال :  

گردمیبرم عیو سر رمیم _ ... 

*** 

... فراموشتون نشه ها میپس منتظر _ ... 

گذارد یحسابش را کنار م نیاقا ماش حسن :  

 دمیشاگردم برگشت...م نکهینه خانوم...به محض ا _

ارهیبرنجو براتون ب ... 

و  کنم یم یگشاده از حسن اقا خداحافظ ییرو با

و افتاب کم جان  دهیرس مهیشوم.  روز به ن یخارج م

هوا را  یتمام تالشش را به کار گرفته تا اندک یزیپائ

 یکوچه م چیکشمو از پ یگرم کند. شالم را جلو م



از پشت سرم، بند بند وجودم را به  ییگذرم. صدا

اندازد یرعشه م :  

  ...به به رها خانوم _

انگشتان  ریم، اسکنم. مچ دست یرا تند م میقدمها

لرزم یشود و به خود م یزمختش م :  

عجله؟ نیکجا با ا _  

 ی. اول از همه زخم روگردمیترس به سمتش برم با

محکم  ییکند و اما با صدا یم شیصورتش دلم را ر

میگو یم :  

 ...ولم کن _

اندازد یرا باال م شیابرو :  

 یقول و قرار هی... من و تو گهینچ...نشد د _

میداشت ..  

در هم است میزند و اما اخمها یمثل گنجشک م قلبم :  

مینداشت یقول و قرار چیما ه _ ...  



 کشندیم غیج میفشارد. استخوانها یرا محکم م دستم

 شی. جاقودارمیصورتم را از در هم رفتن باز م یول

کشد یم رونیرا ب : 

_ یدورم بزن یگفته بودن اگه بخوا ... 

پراند یاش برق از سرم م غهیت برق :  

...اما اگه ارمیخوشگلتو از حدقه درم یچشما _

یایباهام راه ب ..  

کوبم. از بهتش  یصورتش م یرا محکم رو دستم

برم و خودم را از چنگالش رها  یکمال استفاده را م

کنم یم :  

... یبه ناموس مردم چشم داشته باش یکنیغلط م _

تو رو ازاد کرده.. اما  یکدوم حروم لقمه ا دونمینم

کنمیگردن خم نم تیپوشال یدایتهدمن با  ..   

 شیانگشت پا یکه با کفش رو داردیبرم زیسمتم خ به

کوچه  انیو من م چدیپ یکوبم. از درد به خود م یم

وسکوت  چدیپ یدر کوچه م میپا یدوم. صدا یم



را از  شیپا یشکند و صدا یرا بر هم م یظهرگاه

مو بر تنم  کشیرک یشنوم. فحش ها یپشت سرم م

 نهیندارم. قلبم در س ستادنیکند و فرصت ا یم خیس

 چیپ میپا یب یب یخانه  کیکوبد. نزد یام محکم م

ارام و شمرده  شیافتم. قدمها یم نیخورد و زم یم

 یکشم و به فاصله  یشود. خودم را عقب م یم

گردن و  فشیشوم. با نگاه کث یم رهیخ نیاندکم با ماش

فرو  فمیک انیکند. دستم را ارام م یرا رصد م میموها

رسد و  یم کمی. نزدشارمف یرا م موتیبرم و ر یم

کنم. دستش را به در  یپرت م نیخودم را درون ماش

باال  می. نفسهازنمیرا م یکوبد و من قفل اضطرار یم

و بدون مکث  فشارمیمشت م انیرا م می. گوشدیا ینم

خط و  شهی. از پشت شرمیگیرا م سیپل یشماره 

زنمیو لب م نمیب یرا م دنشینشان کش :  

دیکمکم کن شمینفر مزاحمم شده... ممنون م هی _ ... 

گذارم. حسام سرش را  یم زیم یرا رو یچا ینیس

کشد و لبخند خسته اما  یم رونیاز لپ تابش ب

 یزند. شانه به شانه اش م یم میبه رو یمهربان



کنم. دلم توجه  یبه لپ تاب م یا هنی. نگاه پرکنمینش

خواهد و اما تمام تمرکز حسام  یتمام و کمالش را م

است یلعنت توریان مان یبه رو .  

. دارمیرا بر م میکنم. فنجان چا یرا کج م میلبها

نه به  یسوزد ول ینوشم. دهانم م یم یجرعه ا

نگاه از جانب  کیکه منتظر  ییچشمها یاندازه 

شوم.  یاش م رهیکنم و باز خ یاوست. سرم را کج م

در هم فرورفته است و چهره اش  شیابروها

 یمرد جذابم م ی" براکادی. در دل "و ان ستیجد

او گشتن، جرم است؟ یدای. مجنون و شانمخو  

لغزد و نفرتم از  یم بوردیک یماهرانه رو انگشتانش

 میپا یگردد. دامن کوتاهم را رو یم شتریان لپتاب ب

 یم کیرا به لبم نزد یجان چاکنم و فن یصاف م

به سمتم  قرارشیب یهاکشد و چشم یم یگردانم. پوف

کند. خنده  یباال رفته نگاهم م ییگردد. با ابرو یبرم

دهم یفرو م یام را با چا :  

ه؟یچ _   



ردیگ یگذارد و دستم را م یتاب را کنار م لپ :  

من تمرکز  ،یذاریادا اطوارات م نیمگه تو با ا _

  کنم؟

 شیزنم. چشمها یصورتم کنار م یرا از رو میموها

در  رهیشود. خ یبا دستم تا پشت گوشم همراه م

زنم یچشمانش لب م :  

خونه؟ یاریکاراتو ب دهیم یچه معن _   

شود. نفس گرمش پوستم را  یصورتم خم م یرو

فرو رفته  قیعم یدر خواب یداند مان یسوزاند. م یم

کند یم ییپروا یو ب :  

هاعواقب داره  _ ... 

کنم.  یخندم و کالفه شدنش را حس م یناز م با

داند من  یشود و خدا م یجابه جا م شیگلو بکیس

 یمرد را دوست دارم. دستش پشت کمرم م نیچقدر ا

 نیچسباند و قلب من از ا یو مرا به خود م ندینش



 یافتد. بوسه ا یبه تپش م ده،یبه صفر رس یفاصله 

زند یبرهنه ام م یشانه  یرو :  

داره... بهش  یاموزشگاه هنر هیاز دوستام  یکی _

رو انجام بده... فردا  یثبت نام مان یسپردم کارا

رو بده تا ببرم براش یمان یشناسنامه  ... 

دهم.  ی. اب دهانم را فرو مزنمیم خیاغوشش،  در

 دیام ییگذارم و کورسو یشانه اش م یسرم را رو

  :دارم که واکنشش متفاوت با تفکراتم است

 ...راستش... چطور بگم _

و  ،کنجکاویجد یکشد و با نگاه یرا عقب م خودش

 یشود.  مکث م یام م رهیخ نیبدب یصدالبته کم

چسبانم. لبم را با  یکنم. در ذهنم کلمات را کنار هم م

مانده است ریکنم و اما دهانم کو یزبان تر م : 

هنوز شناسنامه نداره یمان _ ... 

. از فرصت نمیب یو مبهوت شدنش را م میگو یم

دهم یم حیکنم و توض یاستفاده م :  



خواستمیمن... م _ ... 

گذارد. محکوم  یم میلبها یرا با خشونت رو دستش

کند یم زیرا ر شیشوم. چشمها یبه سکوت م : 

پسرت بدون  یرها؟ اجازه داد یکرد کاریتو چ _

خارج از  یمان یعنی ت؟یشناسنامه بمونه؟ بدون هو

داره؟خانواده وجود ن نیا   

است.  دارمانیاول د یروزها هیشب شیصدا خشم

نزده و من دل نازک شده ام.  ادیمدتهاست بر سرم فر

چکد یزنم و اشکم م یلرزد. پلک م یم میلبها :  

 تیبدون هو یمان ادیمن خوشم م یکنیفکر م _

بوده...اما دستم به  میذهن یبمونه؟ هر روز دغدغه 

  کجا بند بوده؟

لرزد یم میصدا : 

_  اوش؟یگرفتم؟ س یبراش شماسنامه م یه نام کب

 یطیبا شرا شد؟یم ؟یپدرم؟ خودم؟ با چه نام خانوادگ

تونستم؟ یکه داشتم م  



شود ینرم م شیدهد. صدا یام ازارش م هیگر :  

 تیهو کیبه  اجیاحت یدلم... خانومم... مان زیعز _

داره یقانون ...  

اورد. با انگشت  یم شیزنم. دستش را پ یم هق

کند یرا پاک م میاشکها شست : 

... امامیهرچند از دستت عصب _ ... 

شانه اش  یکند. دستم رو یبه اغوشش دعوت م مرا

دهد ی. کمرم را نوازش مندینش یم :  

شرکت... ازش  لیبه وک زنمیفردا زنگ م _

پرسم تا به نام خودم  یم شیدرمورد روند قانون

میریبراش شناسنامه بگ ...  

زند یم لب :  

یو مانپرتو  _ ...  

کنم یجمع م شیبازوها انیرا م خودم :  

_ اد؟یهفته نم نیپرتو ا  



 یگذارد. محکم به او م یم میزانوها ریرا ز دستش

شود و دستم دور گردنش حلقه  یچسبم. بلند م

گرددیم : 

 ...نه... با پروانه رفته مسافرت _

 ی. روداردیبلندش را به سمت اتاق برم یگامها

شوم و به  یم زیخ می. نمیا یتشک نرم تخت فرود م

زنم یم هیتاج تخت تک : 

دوست  یلیرو خ یب یب یالبالو یپرتو مرباها _

. سرش را رمیگیم شهیش هی یب یداره. فردا از ب

شود بالشم یم شیگذارد و بازو یبالش م یرو .... 

**** 

 یکنم. رنگ و رو یتازه را از ساقه جدا م حانیر

رسد یبه نظر م دهیپر یاندک یب یب  :  

 ...فاطمه _

کند خودش را شاد نشان دهد و اما حسرت  یم یسع

پنهان کردن است رقابلینگاهش غ انیم :  



 ...جانم عروس خانوم _

گذارم.  یم ینیس یاز برگ را گوشه  یعار ی ساقه

کنم ینگاه م حشیو مفات یب یبه ب :  

 کمی کنمیهست؟ احساس م یب یحواست به ب _

  ...ناخوش احواله

 یم نیرا پائ شی. صدادیپا یرا م یب یب یرچشمیز

  :اورد

 می... اما زبونم مو دراورد از بس گفتم بردونمیم _

شهینم یدکتر اما راض ... 

کند یها را از وسط نصف م تره :  

 دی...شایتو باهاش حرف بزن... زبونشو بهتر بلد _

 ...قبول کرد

ها  یو ظرف سبز ینیدهم. فاطمه س یتکان م یسر

کنار  یرود. مان یبه اشپزخانه مو  داردیرا برم

ستینشسته و مشغول نقاش یبخار . 



 یصندل یفشارم و رو یرا محکم م فمیک ی دسته

شوم یجابه جا م .  

دستبند به دست به همراه سرباز از مقابلم  یجوان پسر

شوم.  یدر خودم جمع م شتریکند و ب یعبور م

کشم و کاش حسام زودتر  یعذب شالم را جلوتر مم

  .از راه برسد

از عکس  یتیذهن چیاست. ه دهیامانم را بر دلشوره

کامل دارم.  نانیاطم رتشیالعمل حسام ندارم اما از غ

قلبش هم  یکنار رگ گردن متورمش اندک دوارمیام

 شیشگیمنطق هم نیگزیبتپد و تعصب جا میبرا

 .نگردد

از جنس از  ی. ترسدیا یهانم باال ممعده ام تا د دیاس

دست دادن در وجودم نشسته است و اما حضور 

خواهم یحسامم را م . 

 یمرد مقابلم، چشمانم را به سمتش م یعصب یصدا

  :کشد

پسر مردم ریبرات کم گذاشتم که ز یچ _ ...  



 یگذشته مقابل چشمانم جان م یلرزد. رها یم بدنم

و مشتش را  دیگو یلب"الاله اال الله" م ری.  زردیگ

کوبد یکف دست خود م .  

 ریرا ز شیلب  زخم یکم سن و سال گوشه  دخترک

 یمتورمش باز هم م یو چشمها ردیگ یدندان م

پدرش  یزانو یشده اش را رو یچیبارد. دست باندپ

گذارد یم :  

  ...غلط کردم بابا _

از حدش گرفته است.  شیب ی هیاز گر شیصدا

خودم  هیرک مقابلم را شبشود. دخت یتار م میچشمها

پرتگاه  یکه لبه  یپناه یب یرها هی. شبنمیب یم

بود ستادهیا .  

 یدست لرزان دخترک م یپدرش که ارام رو دست

خورم. پدرش باز هم  یبه دخترک غبطه م ند،ینش

 یدخترک گناهکارش مانده است و اما رها یحام

دید یم دهیذهن من خود را تنها و ترس .  



ماند و  یثابت م رچشمشیز یکبود یرو نگاهم

برادرش مرگ را تجربه  یدست و پا ریکه ز ییرها

شود یکرد، مقابل چشمانم مجسم م یم .  

 واریزند و پدرش، کالفه سر به د یهق م دخترک

چسباند یم :  

اب خوش از  ذارمیکنم... نم داشیپ هیفقط کاف _

 نهیبش اهیبه خاک س کنمیم یبره... کار نیگلوش پائ

نکنه یناموس مردم دست دراز به گهیتا د ... 

 فمیافتد. فشار دستم به دور بندک یبه لرزه م بدنم

. ردیگ یم یشود.نگاهم رنگ هم درد یمحکمتر م

ان صورت  رینشسته، ز میکه رو در رو یدختر

را پنهان  ینیو دلنش بایز یچهره  ،یمتورم و زخم

بهار از عمرش  20 ای 22 دیکرده که بدون ترد

تواند او را در  یم یمرد گرگ صفتگذشته و کدام 

عفت کند؟ یب ،یعنفوان جوان  

 یشود، قلبم را گرم م یکه مقابلم متوقف م ییپاها

شده و اما هنوز  گاریعطرش مخلوط با س یکند. بو



کشانم. از  یکند. نگاهم را باال م یمرا مدهوش م

شود و   یم نییکه با شدت باال و پا یا نهیس یقفسه 

گذرد و در  یگردد، م یفشرده م هم یکه رو ییلبها

قرمزش  یچشمهادر  ی. نگرانندینش یم شیچشمها

 تیعصب یکم دیشا ایمشهود است. از مالمت و 

 میبرا یگذرم. همان اندک نگران یم شیچشمها

تا ارامشم را به دست اورم ستیکاف . 

زند یم لب :  

  حالت خوبه؟ _

 یهرچند کمرنگ رو یدهم. لبخند یتکان م سر

کم  شیذهن یها شیاز تشو ینشانم تا کم یم میلبها

ارام گردند شینفسها یشود. تا اندک :  

زمیخوبم عز _ ... 

. باز نگاهم به رمیگ یچشم از ارام جانم م یسخت به

رود یسمت ان دختر و پدرش م :  

نگرانت کردم دیببخش _ . 



گرفته  ییکه با او تماس گرفته ام و با صدا یزمان از

 میگفته ام تنها ن شیبرا را یمزاحمت مرتض یماجرا

خود را  یاو با چه حال دانمیگذرد و من م یساعت م

کند.  یپرت م یصندل یرسانده است. خودش را رو

 یرود برا یکشد. دلم م یبه صورتش م یدست

به  بوج شی. چشمهاشانشیپر یمرتب کردن موها

کند.  یوجب صورتم، سانت به سانت بدنم را رصد م

در  شیدستم، اخمها یرواندک  یدگیخراش دنیبا د

رود یهم فرو م :  

؟یکرد تیشکا _   

تکان دادنش راحت تر  ایاندازم. گو یسر باال م باز

بزنم و  یترسم حرف یاز چرخاندن زبانم است. م

چنبره زده، خوب نبودنم را  میکه در گلو یبغض

بزند ادیفر .  

 ،یعصب یشود. با ارام اما اندک یبه سمتم خم م یکم

زندیتم را کنار مصور یرو یموها :  

  چرا؟ _



 یزنم. اب دهانم را فرو م یرا در هم گره م میدستها

را لرزان به  میو صدا خوردیدهم، اما بغضم تکان نم

رساند یگوشش م :  

یتو هم کنارم باش خواستمیم _ ... 

 رونیو نفسش را  اسوده ب دیا یلبش باال م ی گوشه

دهد یم :  

هستم شهیهم _ ...  

در گفتن کالمش شک دارد.  ایگو کند. یمکث م یکم

دوزد و از نگاه کردن به  یمقابلش م واریچشم به د

کند یمن فرار م :  

شه؟یچه مدته مزاحمت م _  

قائم  میزانوها یشوم. دستانم را رو یجلو خم م به

. من هم به رسم رمیگ یکنم و سرم را در دست م یم

گشته ام ینگاه کردن، فرار میاو، از مستق :  

مجددمون داریبل از دمدتها ق _ ...  

میگو یم مهینشان دهد، سراس یاز انکه واکنش قبل :  



مدت  هیکردم.  تیهم ازش شکا گهیبار د هی _

بود اما دوباره یفرار ... 

میدر صدا یجلو سرباز :  

داخل دییخانم نصر بفرما _ ...  

. نگاه سرگرد به میشو یحسام وارد م دوشادوش

کنم یف مرا صا میچرخد. صدا یسمت حسام م :  

حسام نصر... شوهرم هستن یاقا _ ... 

کند یها اشاره م یدست به صندل با :  

دییبفرما _ .  

کنم. سرگرد  یرها م یصندل یکوفته ام را رو بدن

کند ینگاهم م زشدهیر ییبا چشمها :  

 یاز اقا تتونیکه مربوط به شکا یقبل یپرونده  _

 تیسعادته رو مطالعه کردم. بنا به شکا یمرتض

... بهتون قول رهیگیقرار م بیمکرر، تحت تعق یاه

کنن رشیدستگ یبه زود دمیم ... 



کند. دستم حس خود را  یرا فراموش م دنیتپ قلبم،

 یافتد. نگاهم از رو یدهد و خودکار م یاز دست م

سوزد، بدنم  یم میشود. چشمها یعکس جدا نم

ام در حال  نهیس یکند و قفسه  یسرم درد م .شتریب

 یهر گونه انکار رو یبرا میانفجار است. چشمها

. دده یچرخد. مغزم اما مدام هشدار م یعکس م

یخودش است با همان نگاه سرد و جهنم .  

بند  زیم یچرخد. دستم را به لبه  یدور سرم م اتاق

کنم یریکنم تا از سقوطم جلوگ یم .  

اشنا در گوشم  ییچسبد. صدا یم میبه پهلو یدست

 یصدا م کیکند؛ اما گوش من تنها  یزمزمه م

مرد درون عکس.  یطانیش یخنده ها یشنود. صدا

 ییاز درد و تنها یاز ذهنم دختر یدر گوشه کنار

کند یناله م .  

پوشانم تا صداها قطع شوند  یرا م میدستم گوشها با

 عکس و یهمچنان رو میندارد و چشمها یریاما تاث

کنند یم یلبخند ژکوندش خودسوز . 



چسبد و به اجبار  یبه صورتم م یپرد. دست یم پلکم

 شیها یاهیکند. س یرا از عکس جدا م میچشمها

 غیروم و ج یعقب م یکند. قدم یم شتریوحشتم را ب

به  ییچشمها دنیکه با د یکشم. همانند دختر یم

دختر  یافتاد. مرد رو یرنگ شب، به التماس م

 گو من همزمان با دختر، مر زدیم مهیخ دهیترس

کنم یرا تجربه م یجیتدر . 

 یذره ا یافتد. برا یبه شماره م شیبا نفسها مینفسها

هجوم  ریز میکنم و پاها یهوا دهانم را باز و بسته م

قدرتمند مرا  یشوند و اما حصار یافکار، خم م

  .احاطه کرده است

بلم را به مرد مقا میباران یزنم و چشمها یپلک م 

که دست دو طرف صورتم  یدوزم. همان مرد یم

زند یموج م شیچشمها انیم یگذاشته و اما نگران . 

شود.  یمقابلم واضح م ریزنم و تصو یم پلک

 یاست. انها را م میمتفاوت با کابوسها شیها یاهیس



غرق شده ام و مرا  شیشبها یکیشناسم. بارها در تار

کرده است تیتا اسمان هدا . 

 یشبها یناج یو اما چهره  ندیب یر متا میچشمها

انکار  تواندیروشنم را نم یتارم را، عشق روزها

 .کند

و مرا در حصار  ندیب یرا م میاما اشنا رهیخ نگاه

چسباند و  یکند. لب به گوشم م یحبس م شیبازوها

شوند یشنوا م میگوشها :  

زمیاروم خانومم... اروم باش عز _ ... 

در مشتم  راهنشیکند. پ یراه نفسم را باز م عطرش،

شود یچنگ م :  

 ...اون برگشته _

 میو مصمم در چشمها یکند. جد یاز خود جدا م مرا

کند یمستحکم نجوا م یشود و با لحن یم رهیخ :  

ازارت بده یکس ذارمیتا من هستم... نم _ ... 



 یبرم کیبه  کی میاتی. عالئم حردیگ یارام م دلم

ردازدپ یم تیگردد. مغزم دوباره به فعال . 

را  میکند. با انگشت موها یشالم را مرتب م حسام

کشد یفرستد و عقب م یشال م ریز .  

گزم و  یو نکته سنج سرگرد، لب م قینگاه دق ریز

برم یفرو م بانیسر در گر . 

کند و بدن خسته ام  یمرا به نشستن دعوت م حسام

شود یرها م یصندل یرو . 

بعد و  چدیپ یدر گوشم م وانیپر شدن ل یصدا 

. دستش را ستدیا یمقابلم م یکه در لباس نظام یمرد

اورد یجلو م :  

 یاب حالتون رو بهتر م وانیل هیخانوم نصر  _

 ...کنه

نگاه  ریاورم و ز یم یرا باال م میچشمها

. تشکرم را فقط خودم رمیگ یرا م وانیپرسشگرش ل

 دهیرس گرید یشنوم و شک دارم به گوش فرد یم



را  زیکند. م یاز اشتباه خارج مباشد اما پاسخش مرا 

کند یجاخوش م یصندل یزند و رو یدور م :  

د؟یشناس یخانوم نصر ، شما، صاحب عکس رو م _  

شود. نفس  یمحکم م وانیل یبه دور بدنه  دستم

. زبانم فلج گشته دیا یم رونیو سخت ب نیحسام سنگ

کنم یو تنها به تکان مختصر سر اکتفا م .  

دهد ینگاهش عذابم مشود.  یخم م زیم یرو :  

د؟یکن یاشتباه نم دیمطمئن _   

منفورش را فراموش کنم.  یاست چهره  محال

 یزنم و سر باال م یرا در هم گره م میانگشتها

 یبرافروخته  یچشم چهره  یاندازم و از گوشه 

کنم یحسام را شکار م . 

پرسد یکند و م یرا تنگ م شیچشمها :  

ه؟یجسارتا نسبتتون باهاش چ _   

من  یبار به جا نیلرزد و حسام ا یم میلبها

  :پاسخگوست



 طیکه خانمم شرا دیجناب سرگرد متوجه هست _

نداره... اما شما اون رو با متهم  یمساعد یروح

دیکن یم شییو بازجو دیپرونده اتون اشتباه گرفت ... 

در همش  یحسام با ان اخمها یگرانه  خیتوب لحن

 یدو دکمه  دهد. ینگاهم را به سمتش پرواز م

که  ییمردانه اش باز مانده، همانها راهنیپ ییباال

بستم. سرگرد اما از موضع خود  شیصبح خودم برا

دیا ینم نییپا :  

_ ام رو  فهیکنم اما من وظ یرو درک م طتتونیشرا

ممکنه داشته باشه  ی. خانوم شما اطالعاتدمیانجام م

 دیمف تونهیپرونده م نیمتهم ا یریدستگ یکه برا

هباش ...  

زند به دخترک و پدرش. همان  یم یزیگر ذهنم

 میشده اش ناالن بود. صدا دهیکه از عفت در یدختر

زنم یاما لب م دهیگرفته است. دهانم خشک گرد :  

به اون دختر تجاوز کرده؟ اوشیس _   

پرد یباال م شیابرو :  



اوشه؟یس شینام اصل _   

دهم یپاسخ م دیترد با :  

کرد یمعرفبه من  ینطوریخودشو ا _ ...  

پر اب گشته است میاورم. چشمها یرا باال م سرم :  

  اون دختر چند سالشه؟ اونم چند روز نگه داشت؟ _

لغزد یگونه ام م یرو یا قطره :  

 اوشیس یاون دختر چطور تونسته از شکنجه ها _

 جون سالم به در ببره؟

نگه داشته  شیدست مشت شده اش را کنار پا حسام

رگرد در هم گره خورده است. س یاست. ابروها

بار لحنش  نیکشد و ا یصورتش م یرو یدست

است میمال یاندک . 

دهد یرا مخاطب قرار م حسام :  

 یاز شواهد امر مشخصه که خانومتون هم قربان _

شخص بودن نیا ...  



. سرگرد دهدیچفت شده، سر تکان م یبا فک حسام

کشد یمحاسنش م یرو یتدس :  

ش؟یچند وقت پ _   

گزم یم لب :  

 ... هفت سال _

دهد یم رونیب نیرا سنگ نفسش :  

اگر شما پرونده  د؟ینکرد تیچرا اقدام به شکا _

 22دختر  کی... االن دیداد یم لیاون اقا تشک هیعل

شد ینم شیساله قربان ... 

فرستم.  یرا داخل شال م میلرزان موها ییدستها با

دهد یام پاسخ محس :  

داشتن  ینامساعد یروح طیخانمم اون زمان شرا _

 یترسها دیو هنوز تحت درمان هستند... البته نبا

میرو هم منکر بش یپوشال . 

چرخاند یم زیم یخودکار را رو سرگرد :  



 ایخانواده و  کیموضوع که  نیکردن ا نهینهاد _

رو محرم خودش بدونه،  سیپل دهید بیدختر اس کی

شده یسختکار  ... 

داردیرا برم اوشیس عکس :  

د؟یاقا دار نیا هینامه عل تیشکا میشما قصد تنظ _   

اگر از وجود پسرش  اوشی. سزمیخ یشتاب بر م با

نشاند یم اهیاگاه شود،مرا به خاک س :  

... من شهیموضوع مربوط به سالها پ نینه... ا _

برگردم تیدوباره به اون موقع تونمینم . 

دلرز یم میصدا :  

و  یزندگ یتونستم وجودش رو تو یبه سخت _

تونستم به کابوسهام  ی... به سخترمیبگ دهیگذشته ناد

... ِنمیدوباره ازار بب خوامیغلبه کنم... نم  

دارم یبه عقب بر م یقدم :  

 ی هیو از طرف من و بق دیکن داشیشما پ _

دیریکه طعمه اش شدن، انتقام بگ ییدخترها .  



شود یم بلند :  

ا خانوم نصرام _ ...  

دهد یاو را مخاطب قرار م حسام :  

بترسه دیبهش حق بد _ ... 

 یشوم و اما حرف حسام را م یدر خارج م از

  :شنوم

کنم متقاعدش کنم یم یسع _ ... 

 شیگذرد. برا یبا سرعت از مقابل دخترک م میپاها

را از دست بدهم میخواهم مان یمتاسفم اما نم . 

***  

را در شکمم جمع  میزنم. پاها یم هیتاج تخت تک به

 یگذارم. قطره ا یزانو م یکنم. سرم را رو یم

کند. تمام  یم سیبرهنه ام را خ یاشک زانو

دهند. به  ینشان م یخود میاز راه چشمها م،یترسها

 یکه برا یو سرنوشت شوم شمیاند یم اوشیس

. شمیاند یم میرقم زده است. به مان نمیدختران سرزم



دارد و خدا  ین انکه بداند پسرپدرش بازگشته بدو

پسرم را از من جدا کنند گذارمیداند نم یم .  

 میگذرد و تا لبها یم مینیب ی غهیاز ت گرید یاشک

رود. دست  یم نییرود. تشک تخت پا یم شیپ

ندینش یشانه ام م یحسام رو :  

 ...رها جان _

کنم  یزند. سر بلند م یم ادیفر شیدر صدا یخستگ

سازد یم دایرا هو شیو چهره اش خستگ :  

د؟یخواب یمان _   

تخت دراز  یرا رو میو پاها ردیگ یرا م میپاها مچ

 رهیکنم و به مرد صبورم خ یکند. سرم را کج م یم

 شیگلو بکیس نم،یب یشوم. حال خرابش را م یم

لحظه هم ارام و قرار ندارد و اما مراقب من  کی

کشد یم رونیقرص از خشاب ب کیاست.  :  

یاستراحت کن دیه... تا صبح باارامبخش _ ... 



تخت دراز  یدهم. ارام رو یرا با اب فرو م قرص

کشم و کاش بداند مسکن من اغوش اوست.  یم

کند و از پشت مرا در حصار  یچراغ را خاموش م

چسبد.  یم میموها ی. لبش روردیگ یم شیبازوها

گرم  میدهد. چشمها یدست ازادش کمرم را نوازش م

شوند یخواب م . 

افکنم. با شست  یم ریگزم. سرم را به ز یم بل

دهد یدستم را نوازش م :  

درده  یرها جان... با من حرف بزن...هر چ _

بمونه یدلت باق یتو یزی... نذار چزیبر رونیب ... 

دانم  یم یکنم. چگونه حرف بزنم وقت یم سکوت

زند؟  یبه قلبش ضربه م یهر کلمه ام چون خنجر

 یو سرم را باال م ردیگ یم تیچانه ام را با مال

دارد تیجد ،یمهربان نیدر ع اهش،یاورد. نگاه س :  

تر  کینزد یمن همسرتم... از من به تو کس _

 م،یری... اگر هر کدوممون  فاصله بگستین

پاشه یاز هم م مونیزندگ ... 



کند یرا پاک م اشکم :  

بدون ارامش؟ بدون  یزندگ هی ؟یخوایم نویتو ا _

 یفقط برا یزندگ هیو اعتماد متقابل؟  نانیاطم

؟یجنس ازین یارضا  

زنمیم لب :  

... واهمه ی... ترس از دست دادن ماناوشیفکر س _

 یورود دوباره  یدوباره اش... دلهره  دنید ی

رمیاروم بگ ذارهینم میوجود نحسش به زندگ ... 

اما به محبت گردد و  یتر م رهیچشمانش ت یاهیس

شود ینگاهش افزوده م :  

... منطق پشتش هیواه ای لهیدل یترسهات ب گمینم _

که زخم  ی... کسهیروان ماریب هی لشی... دلدهیخواب

به وجودت زد... نه تنها به تو...به من... به  یبزرگ

یخانواده ات... به مان .   

دیا یتا ساعدم باال م شیانگشتها :  

یتو بخوا هیقط کافاما راه حل داره... ف _ ...  



دهم یرا با شدت به دو طرف تکان م سرم :  

دوباره پاشو به   ت،یبا شکا تونمی... نمخوامینم _

باز کنم میزندگ ... 

پوشانم یرا با دست م صورتم :  

تونمینم _ ...  

شنوم یدادن نفسش را م رونیب :  

زمیباشه عز _ ...  

زند یصورتم کنار م یرا از رو دستم :  

کنم یم تیمن ازت حما یریبگ یمیهر تصم _ ...  

کند یم یمکث :  

اون دختر اون قدر سند و مدرک داشته  دوارمیام _

 ریرو محکوم کنه... در غ اوشیباشه که بتونه س

شنیم یقربان یادیز یدخترها نصورتیا ... 

بوسد یرا م میشانی. پستدیا یاز حرکت م قلبم :  

م؟یصبحانه بخور _   



 یدهم. لقمه ا یتکان م سر شیاز مهربان شرمنده

. دیا ی. نگاه پر از عشقم باال مردیگ یمقابلم م

کند یم تیسرا میلبخندش، به لبها :  

گردش سه  هی... رونیب می... برامیعصر زودتر م _

 ایبابات  ینفره... شبم خودمون رو مهمون خونه 

میکن یبابام م ...  

 شیچا وانیل یاندازد. از باال یمرا به خنده م لحنش

کند یگاهم من :  

توئه... بخند تا دل منم  یلبها یخنده فقط برازنده  _

 ...بخنده

قبل حسام ذهنم را به  یخندم اما حرف لحظات یم

کند یخود مشغول م . 

اشنا گشته  یداریبا ب میشود که چشمها یم یساعت

 یک شده و اما نمخش دنمیاند. بدنم از نحوه خواب

خارج شوم. دلم  یخواهم از ان زندان دوست داشتن

 میبرا شیبازوها انیخواهد حکم حبس ابد م یم

  .صادر شود



اغوشش،  ریدلپذ یگرمش، عطر تنش، گرما نفس

کنم یدعوت م نیریش یهمه و همه مرا به خلسه ا .  

تاک ساعت، کوبش  کیبندم و همزمان با ت یم چشم

 یکند. سمفون یوشم نجوا ممنظم قلبش را در گ

تپد یم تیبرا یدان یکه م یقلب یاست صدا ییبایز .  

 میگاه زندگ هیصدا گشته اند تا خواب تک یب مینفسها

 53چرخد،  یدر هم نشکند. نگاهم به سمت ساعت م

 یخورد و نم یزنگ م شیاالرم گوش گرید ی قهیدق

غم و اندوه من بوده  شبشیکه شام د یخواهم مرد

ساده به شرکت برود یصبحانه ااست، با  .  

دهم و قلبم ماتم  یدستش را از شکمم فاصله م ارام

شکم  یخورد و به رو یم ی. تکان مختصرردیگ یم

چرخد و به  یصورتش م یخوابد. نگاهم رو یم

رسد. دستم را  یم شیشانیپ یرو شانیپر یموها

 شیموها انیکنم تا انگشتانم هوس نکنند م یمشت م

زندیو خوابش را به هم بر ندیبه لغزش در ا .  



 کیسرام یرا رو میکشم و پاها یعقب م یسخت به

 یگذارم. افکار شوم دوباره به ذهنم هجوم م یسرد م

فقط در ان چهارچوب امن، قدرت  ایاورند. گو

ندارند ییخودنما . 

گردانم و از اتاق  یشانه ام باز م یبند تاپم را رو 

 یم یل اتاق مانراه، نگاهم قف انیخزم. م یم رونیب

 یاجابت م میخواند و پاها یشود. دلم مرا به انسو م

 یفرو م شیموها انی. دستم منمینش یکنند. کنارش م

را خوب استشمام  شیکشم تا بو یم قیرود. نفس عم

 یزند و م یم شیکند. ن یم هالن میدر گلو یکنم. مار

زند و زهرش تمام بدنم را مسموم  یم شیسوزاند. ن

کند یم . 

کند. ترس و دلهره  یدر چشمانم اعالم وجود م کاش

را از من  میزند. اگر مان یم خونیها، به ذهنم شب

اندازد. بدون  یدور کند؟ تصورش ، فشار خونم را م

  .شک همان لحظه خواهم مرد



دهند. من پسرک  یبه حرکتشان ادامه م انگشتانم

 یاگر از وجود ب یخواهم. حت یناخواسته ام را م

 یگونه ام م یاشک رو یاشد. قطره اوجود او ب

 یم سیکنم اما باز صورتم خ یپاکش م عیغلتد. سر

. ردیاو را از من بگ یشود. محال است بگذارم کس

من  باپسرکم را  یکنم اگر کس یخاک و خون به پا م

 .نخواهد

. ناله ام بلند یفشارم تا صدا یهم م یرا رو میلبها

 یزنم و قطره ا یرا امضا م شیشانیپ مینشود. با لبها

شود یم میامضا یاشک مهر پا .  

باد  یدهم و به سبک یم رونینفسم را مقطوع ب 

زدیپسرکم به هم بر یایمبادا رو میا یم رونیب . 

کنم و  ی. اب سرد را باز مستمیا یم نکیس مقابل

تا مغز  شیپاشم. سرما یچند مشت به صورتم م

کند یاستخوانم نفوذ م .  



را پر از اب  یزنم. کتر یساز را به برق م یچا

 یگذارم. افکارم حوال یدستگاه م یکنم و رو یم

هیچرخد. زشت هستند و کر یم اوشیس .  

خواهم صبحم را با او  یدهم. نم یرا تکان م سرم

 دیخواهد. شا یم یشروع کنم. دلم افکار رنگ

سبز ای یصورت ...  

محبوب  یمربا ی شهیکنم. ش یرا باز م خچالی در

کنارش  زیگذارم. عسل را ن یم زیم یحسام را رو

. ونددیپ یهم به جمعشان م ریدهم. کره و پن یقرار م

 یها یاهیبسازم تا س نیرنگ یخواهم صبحانه ا یم

به  یباز هم گاه میذهنم را پاک کنم اما با تمام تالشها

کشند و  یبه تمام وجودم سرک م ایذهنم، به قلبم و 

دهند یازارم م .  

کشم. با خود  یم یقی. نفس عممستیا یم نکیس مقابل

 به من یبیتواند اس ینم گرید اوشیکنم، س یم نییتلق

 ینم گریتواند پسرم را از من دور کند. د یبزند. نم

 یاتاق شکنجه دهد. دستم مشت م انیتواند مرا م



هر  دیشده است و با ادیدرون سرم ز یشود. صداها

. یب یب دیشا ای ومبر نیچه زودتر به مالقات نوش

بهتر است دوباره  ایفرستم  یرا پشت گوشم م میموها

به اغوش حسام پناه ببرم تا راه نفوذ ان افکار را 

   .ببندد

 یمعصوم ان دختر مقابل چشمانم ظاهر م یچهره  

 اوشیکشم و س یصورت ملتهبم م یرو یگردد. دست

فرستاده  هیان دختر را هم به عنوان هد یعکسها

گشته اند؟ اوشیس یباناو، ثر هیاست؟ چند دختر شب   

شود، مرا از افکار  یکه به دو شکمم حلقه م یدست

 یقلبم م یکند. دستم را رو یپرتاب م رونیبه ب

  :گذارم

میترسوند _ ...  

کند یرا در گردنم فرو م صورتش :  

_ یصدات زدم...اما متوجه نشد ... 

گذارم یساعدش م یرا رو دستم :  



... فکرم مشغول بوددیببخش _ .  

زند و عقب  یپروانه گردنم م یرو یبوسه ا حسام

اندازد و اما  یبه صورتم م قیدق یکشد. نگاه یم

 یپاشم و نم یم شیبه رو یزند. لبخند ینم یحرف

 یمن و حماقت ها ریدرگ نیاز ا شیخواهم ذهنش ب

  :گذشته ام شود

زمیبرات بر یتا چا نیبش _ ...  

و اما نگاهش را از من  ندینش یم زیپشت م عیمط

گذارم و  یرا مقابلش م یچا وانی. لردیگ ینم

کشم. کره را  یم رونیرا ب شییرو به رو یصندل

و  زمیر یان م یعسل رو یمالم. کم ینان م یرو

دهان باز  طنتی. با شرمیگ یلقمه را به سمت حسام م

 یم طانتریحسام از پسربچه ها هم ش یکند و گاه یم

 یفرو م . لقمه راگذارمیشود. لقمه را در دهانش م

به سمت نان  گرید یگرفتن لقمه ا یدهد. دستم برا

 یم یکند. کم یم شیرود و دستش، زندان یم شیپ

  :فشاردش



؟یبهم بگ یتون یذهنته که نم یتو یرها... حرف _  

کنم یرا به دور گردنش محکم م یمان شال :  

اینکن تیاذ نویمرا ییجان، دا یمان _ ...  

 یدهد. دلم به رفتنش راض یرا تند تند تکان م سرش

 نانیاطم نیرام یریپذ تیشود. نه انکه از مسئول ینم

 میشگیهم یها یدلواپس م،ینداشته باشم، مادرانه ها

رمیگذارند ارام بگ ینم . 

زنم و هر چه کردم نتوانستم  یرا شانه م شیموها

خواهش کرد. مانع رفتنش شوم. منعش کردم و 

 نیشود ار یکرد. مگر م یمخالفت نمودم و پافشار

همراهش نگردد؟ نه من  یبرود و مان یبه شهرباز

توانست قول  نیکنم و نه رام یرا راض یتوانستم مان

ندموکول ک یگریبه روز د نیو قرارش را با ار .  

کشم یکاپشنش را باال م پیز :  

ایننک یطونیش ادی... زیشد یتو که پسر بزرگ _ ...  



 یاندازد. دلنگران یقلب مرا به تالطم م فونیا زنگ

ابدی یم یفزون میها :  

باال ایب _ ... 

نمیب یرادم شییجا به جا فونیا ریتصو در :  

...منتظرشمینه ممنون... بفرستش الب _  

 یسرم م یزنم. شالم را رو یرا به تن م میمانتو

 یاسانسور را م یکنم. دکمه  یاندازم و در را باز م

شود. اگر  یم شتریب میمانم. نگران یزنم و منتظر م

 دنیدچار حمله شود؟ به محض رس ،یباز انیم

 یشود و در زدن دکمه  یوارد م یاسانسور، مان

گزم و نگاهم  ی. لب مردیگ یهمکف از من سبقت م

ماند یپسرم م یرو :  

ایمواظب خودت باش _ ... 

نگاه از  یشود.. به سخت یبسته م میدر به رو 

 نیکنم. از هم یاسانسور و شمارشگر طبقاتش جدا م

برابر گشته اند. به داخل  نیچند میها یلحظه دلنگران



بندم و  یگردم. در را پشت سرم م یخانه بر م

اندازم یسوت و کورم م یبه خانه  ینگاه . 

با  شتریهنوز کم حرف و درون گراست. ب پسرکم

دن از حرف ز ایکند. گو یم انینگاهش، کلمات را ب

که جمالت را با  یشود زمان یخود خجالت زده م

کند. اما بودنش در خانه با تمام  یم انیب یلحن خاص

 یاست. فکر دیمظهر ام میباز هم برا شیسکوتها

را به  یانگذرد و ناخواسته بودن م یاز ذهنم م عیسر

کشد یرخ م . 

از قبل  شتریکشم. هر روز ب یاز عمق وجود م یاه

. شتریب اوشیردم و از سگ یاز خودم متنفر م

 یزند. نم یبه دلم چنگ م یسرنوشت نامعلوم مان

 یرابطه  کی ی جهینت ا،یدن نیدانم چند نفر در ا

 هوس الود و نامشروع هستند؟

دهم تا  ی. سرم را تکان مردیگ یراستم نبض م پلک

افکار از من دور گردند. به سمت اتاق خواب  نیا

به صورتم رنگ و تا  ستمیا یم نهیروم. مقابل ا یم



با صورت  یدختر ریتصو نهیلعاب دهم اما در ا

 شیها ییبایکه ز ی. همان دخترنمیب یکبود را م

ها پنهان گشته است یپشت کبود .   

خواهم به ان دختر و  ی. نمرمیگ یفاصله م نهیا از

 ی. لباسهاشمیاندیحالش ب یدر اصل به مسبب اصل

ام را اتو حس یها راهنیکنم. پ یشسته شده را جدا م

شود.  یم یدختر در ذهنم تداع یزنم و اشک ها یم

خورد، "اگر من  یمغزم را م انهیجمله مثل مور کی

سرنوشت  ،کرده بودم تیاز او شکا شیسالها پ

د؟یرس یم نجایدخترک به ا " 

کنم و اگر  یم زانیاتوشده را در کمد او یها راهنیپ

غزم محکمه پسند ارائه دهد؟ م یان دختر نتواند مدرک

 دیزند و شا یم خیبدنم  کبارهیکشد. به  یسوت م

پا به  یگرید یطعمه اش شود و مان گرید ییرها

  .عرصه وجود بگذارد



 ی. سر در گم به دور خود مرمیگ یکمد فاصله م از

 یدهایام پر شده است از اگر و شا هیچرخم. هرثان

یمنفور اما واقع ... 

نم. ز یرا چنگ م میو موها نمینش یتخت م یرو 

را کنار خود نداشته  یب یدخترکان، ب یاگر همه 

و  اوشیمطلوب س راههیباشند؟ اگر انها به همان ب

 امثالش قدم بگذارند؟

معده ام به جوش و  دیافتد و اس یبه دوران م سرم

مانند حسام،  یانها مرد یخروش. اگر در زندگ

 معجزه نکند؟

قلبم  انیم یخال یسوزد. حفره  یدستم م انیم زخم

 یاز ترس بال م میکنند. پروانه ها یم ییخودنما

تبرئه شود؟ اوشیبندند و اگر س  

 یبندم و تالش م یرا م می. پلکهارمیگ یرا م گوشم

توانم  یکنم تمام ان افکارمنحوس را دور کنم. اما نم

مرا  یدر ورود ی. صداندینش یو اشک به چشمانم م

 یرا پاک م میپراند. با پشت دست اشکها یاز جا م



شوم و  یخم م نهیا یزند. رو به رو یم میکنم. صدا

کشم یمرطوبم م یدر چشمها یمداد :  

زمیعز نجامیا _ ... 

شنوم و رژ  یرا به سمت اتاق م شیگامها یصدا

کشم. در  یلرزانم م یلبها یقرمزم را رو

 شیرایپذ یشود و من با لبخند یچهارچوب ظاهر م

شوم یم :  

دیسالم اقا... خسته نباش _ . 

 یمکث از چشمانم جدا م یرا با کم نشیزبیت اهنگ

  :کند. لبخندش کمرنگ است و خسته

 ...سالم نفس _

"  یتمام اتش ها یشود بر رو یم ینفس" گفتنش اب

 ی. پشت سرش مردیگ ی. لبخندم وسعت ممیدرون

کشم. به راهرو  یم رونیو کتش را از تنش ب ستمیا

کشد یسرک م :  

پس کجاست؟ یمان _   



 یرا باز م راهنشیاول پ یو دکمه  ستمیا یم مقابلش

  :کنم

یرفته شهرباز نیبا رام _ ...  

 طنتیرنگ ش شیپرد و چشمها یباال م شیابروها

شود و دستم را به  یاخر را باز م ی. دکمه ردیگ یم

 ی نهیکنم. صورتم را به س یدور کمرش حلقه م

 یم رونیچسبانم و نفسش پرصدا ب یبرهنه اش م

و  ندینش یکمرم م یو رو دیا یم. دستش باال دیا

 سششود. نف یم دهییاش سا نهیس یبه قفسه  میلبها

تاب تر یشود و حرکت دستش ب یکش دار م ... 

ذره  یخواهم حت یشود و نم یدستم تنگتر م ی حلقه

که  ستییاغوش تنها جا نیباشد. ا انمانیفاصله م

گردنم فرو  انی. سرش مردیگ یم ارام مذهن یصداها

برد.  یبدنم را باال م یرود و نفس گرمش، دما یم

چسبد یلبش به گوشم م :  

؟یام کن وونهید یخوایم _   



 یها یاهیدر س رهیاورم. خ یرا باال م سرم

بوسم یلبش را م یمخمورش، ارام گوشه  :  

اروم بشم خوامیم _ ...  

 ش،ی.  نفسهادیا یبه رقص در م میموها انیم دستش

شود.  یکمرش م یاواره  میشود و دستها ینفسم م

پرت  یافتد. تاپم به گوشه ا یم نیزم یرو راهنشیپ

و بدنش  دیا یتخت فرود م یشود. کمرم رو یم

بدنم ی مهیخ ... 

* 

که  ییکنم. غذا یکوتاهم را محکمتر م یحوله  بند

 ویمانده را داخل ماکروو یاز ناهار دونفره ام با مان

 نهیگردم و س یگذارم تا گرم شود. به عقب بر م یم

گزم یشوم. لب م یحسام م ی نهیبه س :  

میغذا از ظهر مونده همونو گرم کردم تا بخور _ ...  

کند یدندانم ازاد م ریرا ارام از ز لبم :  



 یلحظات ناب م نیدلم... به ا زیسرت عز یفدا _

  ...ارزه

 یندکو حسام ا ردیگ یشدت شرم صورتم گر م از

اپن  ینشده است؟ حوله دورگردنش را به رو ایح یب

کند ینگاهم م یحواله  یاندازد. چشمک یم :  

 ...خانومم طلب ارامش بکنه... من کامال در خدمتم _

 یکوبم و با ناز م یاش م نهیبه س یجان یب مشت

میگو :  

یشعور یب یلیخ _ ...  

هم  یفرار از وسوسه  یخندد و من برا یم بلند

خندد و تا  یبرم. م یبه سالن پناه م گر،ید یاغوش

 یکند. خودش رو یم میمحبوبش همراه یکاناپه 

 یکشد و با گرفتن مچ دستم و اندک یکاناپه دراز م

خواهم از  یکشد. م یخودش م یزور بازو، مرا رو

کمرم، مرا به  یرو شیاو جدا شوم و با فشار دستها

 ینکنم و باچاش یم یتصنع یچسباند. اخم یخود م

میگو یناز در لحنم م  :  



  ...نکن حسام _

بوسد یرا م میچشمها :  

یتو بغلم بمون خوامیندارم... فقط م تیکار _ ...  

گذارم. حال که از حسام  یشانه اش م یرا رو سرم

کرده ام. حال هر دو مدهوش  افتیارامش را در

دهم از افکار  یم حیترج م،یشده ا گریکدیعطر 

پرده بردارم میذهن :  

؟یدیحسام تو اون دختره رو د _   

. افتهی. منظورم را کامال دریپرسد چه کس ینم

دیا یبه نوازش در م میموها انیدستش م :  

دید ینه... تو اون لحظه چشمام فقط تو رو م _ ... 

شوم و  یم یلیشود. ل یم یاسمان یاکنده از عشق قلبم

 یقیبهشت حق گریو د نجاستیاو فرهادم. بهشتم هم

زنم یسود است؟ لب مچه  میبرا :  



کنم از جلو  یم یخوشگل بود... هر کار یلیخ _

رو  گهینفر د کی اوشی... اگه سرهیچشمم کنار نم

هوسش کنه؟ یقربان   

 رهیدهم. خ یاورم. بغضم را فرو م یرا باال م سرم

کنم یزمزمه م شیدر چشمها :  

؟یریخبر از اون دختره برام بگ هی یتونیم _  

 یام را م قهیچسباند. شق یمرا به شانه اش  سرم

  :بوسد

به عنوان شاهد  ای... یکن تیشکا یاگه بخوا _

... خودم همه جوره پشتتمیبر ... 

 یبندم. مطمئنم قولش، قول است. م یرا م میپلکها

غلبه کنم  میبار هم که شده به ترسها کی یخواهم برا

 .و در راه درست را قدم بردارم

 هیلرزد. نگاهم هر چندثان یانگشتانم م انیم ودکارخ

رفت و برگشت دارد.  اوشینام س یبار رو کی



شود.  یمنفورش مقابل چشمانم مجسم م یچهره 

شود یدر هم بافته م میابروها .  

 یکنم. عرق یمرا به دور خودکار محکمتر  انگشتانم

نشسته است. وزن خودکار هر  میشانیپ یسرد رو

 یحبس م نهی. نفسم را در سابدی یم شیلحظه افزا

کنم. امده ام تا  یم ریدندان اس ریکنم. گوشه لبم را ز

شروع کنم. امده ام تا  اوشیرا با س یگرید یباز

اشتباهات گذشته ام را جبران کنم. امده ام انتقام تمام 

چندساله ام، پسرک معصومم را  ییتنها م،یکابوسها

رمیاز او بگ . 

کج  یکم میفشارم. امضا یبرگه م یرا رو خودکار

من است، رها نصر یگردد اما امضا یو معوج م .   

کشم.  یاندازم و عقب م یکاغذ م یرا رو خودکار

من عقب  یاز رو ییسرگرد رضا نینگاه سنگ

کند یم ینینش . 

 ریشوم. دستم اس یاوار م ،یصندل یحسام رو کنار

 یگرم م یزده ام اندک خیگردد و بدن  یدستش م



 ینامه جدا م تیشود. سرگرد نگاهش را از  شکا

  :کند

دیادرس که نوشت ایشماره  نیا _ ... 

کنم یخشکم را با زبان تر م یلبها :  

اوشی... همون موقع که با سشهیمربوط به سالها پ _  

... 

م را کامل کنم. شود تا جمله ا یمانعم م ایو ح شرم

هم  یرو شیشود. لبها یم شتریفشار دست حسام ب

 یناتمام به اندازه  یشود. همان جمله  یفشرده م

کند یخون پمپاژ م رتشیتمام جمالت به رگ غ . 

 یرو ی. دستردیگیروشنش را از من م نگاه

بندد یسبزرنگ را م یکشد. پوشه  یمحانسش م :  

 هی... میدیگزارش م ییپرونده رو به مراجع قضا _

اجرا بشه... شما  یتا مراتب قانون کشهیمدت طول م

خوب و  لیوک هیمدت بهتره به دنبال  نیا یهم تو

دیباش یحرفه ا ... 



شود. شک و  یرد و بدل م یمن و حسام نگاه نیب

به  یاندک شی. لبهاخواندیم میرا در چشمها دیترد

لبخند کمرنگ  نیکنند و هم یم دایسمت باال انحنا پ

کند یمحکوم به ارامش ممرا  . 

شالم را مرتب  ی. لبه میشو یبا حسام بلند م همزمان

دهد یکنم. حسام با سرگرد دست م یم :  

شما کمال تشکر رو  یشناس فهیبه خاطر وظ _

به  اوشیهر چه زودتر امثال س دوارمیدارم... ام

 ...قانون سپرده بشن

 یرا در هم گره م میگذارم. دستها یم شیپ یقدم

 یجد یکی. گرددینگاه هر دو مرد به سمتم برمزنم. 

 یموشکافانه. اب دهانم را پر صدا فرو م یگریو د

  :دهم

پرونده و خانواده اش صحبت  یبا شاک خوامیم _

  ...کنم

شود یبلند م زیاز پشت م سرگرد :  



یکالنتر یبه بخش مددکار دیمراجعه کن دیتونیم _ ... 

داردیرا برم تلفن :  

کنمیهنگ ممن باهاشون هما _ ... 

 یکنم و همراه با حسام خارج م یتشکر م یلب ریز

معلق  یبار حالم متفاوت است. حس ذره ا نی. امیشو

 یبه باال اوج م مینس یبا وزش یدر هوا را دارم. گاه

 کیبا  یکنم و گاه یسقوط م نیبه پائ ی. گاهرمیگ

شوم یطوفان به هر طرف پرتاب م .  

زند. در کمال  یمدرونم موج  یاما ناارام ارامم

 دوارمیام ندهیروم. به ا یم شیاما نامطمئن پ نانیاطم

هراس دارم یو ول . 

**** 

تر  نیپائ ابانیسه خ ایکنم. دو  یرا مرور م ادرس

 یب یاست. چند محله باالتر از خانه  یاز کالنتر

شهر نیپائ یهمان کوچه پس کوچه ها ی. حوالیب . 



 شیابروهاچرخانم.  یرا به طرف حسام م میچشمها

دوخته شده  ابانیدر هم گره خوده و نگاهش به خ

 .است

شده  دیبه دور فرمان سف ادیاز فشار ز شیانگشتها

مشغول است اوشیشک به س یاست و ذهنش ب .  

گذارم یم شیبازو یرا رو دستم :  

  ...حسام _

شود و به سمتم  یجدا م ابانیاز خ یلحظه ا نگاهش

 یا چنگ مچشمانش قلبم ر یگردد. سرخ یبر م

خورد.  یسر م نییبه پا سیبازو یزند. دستم از رو

افکنم یم ریشرمنده سر به ز :  

دیببخش _ ...  

زنند.  یپوزخند م میقرمز چشمانش به رو یها رگه

و صورت  ندیب یزند. م یم شیاشک در چشمانم ن

گرداندیبرم .   



 شیشکند و خودش مرا به محبت ها یصدا م یب قلبم

. زدیر یصدا فرو م یب میهاعادت داده است. اشک

کوبد. دستم را مقابل  یبه فرمان م یو مشت ندیب یم

ام بلند نشود.  هیگر یتا صدا رمیگ یدهانم م

 ییها ال نیماش نیپرصدا گشته اند و از ب شینفسشها

کند.  یم جاعصابش را متشن نهایکشد. بوق ماش یم

کند. چشم  یم تیهدا ابانیخ یرا به گوشه  نیماش

دهد.  یفشار م یصندل یسرش را به پشت بندد، یم

 شهیواهمه دارم. او را مثل هم شیجد یاز چهره 

دانم حق  یخواهم. هر چند م یمهربان و عاشق م

و  نیاشفته حال باشد. لحظات سنگ نگونهیدارد ا

و وهم  اورخفقان  یگذرد. در سکوت یم یطوالن

شود.  ی. صورتش هر لحظه برافروخته تر مزیانگ

 شیکشد. صدا یم قیکند و چند نفس عم یچشم باز م

  :خش دارد

مرگ رو  هی... هر ثانشمیم وونهی... دارم دتمیاذ _

به جوش اومده و قصد سرد  رتمیکنم... غ یتجربه م

 ...شدن نداره



 یجابه جا م شیگلو بکی. سردیگ یشدت م میاشکها

  :شود

هوسباز... به  یعوض هیمرد...  هی نکهیتصور ا _

 یشکمش به ناموسم دست دراز ریوجب ز هیخاطر 

کشهیم شیکرده، مغزم رو به ات ...  

 بی. فراموش نکرده است. هنوز سزندیم خی بدنم

دارد ادیگاززده بودنم را در  . 

زنمیلب م دلگرفته :  

یدونستیم _ ... 

به در، خودم را  دهیشود. من چسب یبلند م شیصدا

پر از درد و غم است ادشی. فرکنمیجمع م :  

م... اما اونقدر دوستت داشتم که چشم خبر داشت _

زیهمه چ یببندم رو ... 

کشد یرا چنگ م شیموها :  

بزنم.  ایحاضر شدم به خاطرت به دل به در _

. با پدر و رمیمشاوره بگ نیهمزمان با تو، از نوش



رو بهشون  نینوش یمادرت صحبت کردم، حرفها

دم... همزمان با تو درد بکشم... قدم به قدم منتقل کر

میدیرس نجایاومدم تا به ا شیپ ... 

 

 یبوده باشد. ب میحد حام نیشود که تا ا ینم باورم

قدم که نه هزاران قدم از من  کیشک او در عشق 

زندیم میبه رو یجلوتر است. تلخند :  

... ی... جونمیمنت بزارم سرت... عشقم خوامینم _

بذارم هیخودم ما برات از دیبا ... 

رود.  یباال م یقلبم به صورت تصاعد ضربان

کند. دوباره گرفته و  یم رییتغ شیاهنگ صدا

شود یم یعصب :  

رگ و  یادم ب هیپس انتظار نداشته باش مثل  _

نمیو سوختنت رو بب نمیبش شهیر ...  

گرددیسمتم برم به :  



اون  یاداوریبا هر  نمیبیم یوقت کنمیداغ م _

. با هر نشونه ازش ادیسرت م ییچه بال تو یعوض

یکش یم یتو چه زجر ... 

اورد یرا باال م دستانش :  

دستام خفه اش کنم... اما  نیبا هم خوادیدلم م _

قانون اون  دمیم حی... ترجستیراهش ن نیا دونمیم

عملش برسونه... تا اخرش  یاشغال رو به سزا

 هیاز  ،یزنم نکهیچون عالوه بر ا مونمیباهات م

چشم  یکس ذارمیو نم ی... نفسمیمیزندگ م،یخانواده ا

 ...طمع بهت داشته، زنده بمونه

رسم  یم ینیریبه ش یدارم. از تلخ یمتفاوت یحسها

هم  میحسها ی. حتگرددیبه وجودم برم یو دوباره تلخ

 .مثل من سنگکوب کرده اند

کند یرا روشن م نیماش  :  

کدوم کوچه؟ یگفت _   

سپارم یم تارم را به کاغذ نگاه :  



قیشقا _  

ردیگیکند و دنده عقب م یرا رد م یا کوچه :  

نه؟یهم _   

به نام کوچه  یدهم. نگاه یم نییرا پا میگلو بغض

کنم یم :  

 ...اوهوم _

و مقابل خانه  کندیم تیرا به داخل کوچه هدا نیماش

گذارد.  یچانه ام م ری. دستش را زشودیمتوقف م یا

رداندگیصورتم را به سمت خودش بر م :  

نمتیبب _ ... 

زندی. لب مدیا یباال م میچشمها :  

غمتو خانمم نمینب _ ...  

 یم هیگر انیطنزش مرا م مهیلحن ن ان

دهد یبه دستم م یخنداند.دستمال :  

_ میاشکاتو پاک کن تا بر ... 



کند.  یگذر م میمشابه از مقابل چشمها یریتصاو

به  گاریکه گوشه اتاق چمباتمه زده و دود س یتردخ

که از  دهیترس یدهد. دختر یم هیهد شیها هیر

 یندارد. دختر یخوب یتخت خاطره  یرو دنیخواب

وحشت  یمتورم و قرمز که از هر مرد یبا چشمها

 .دارد

دهد یتکان م یسر پدرش :  

ارومش کنه تونستیم امرزشیفقط مادر خدا ب _ ... 

از من  شتری. اگر جرئت او بردیگیم وجودم را دلهره

میگویکند؟ شتاب زده م یباشد و اقدام به خودکش :  

... باهاش حرف بزنمنمشیبب دیبا _ ...  

و  نیغمگ ی. با لحنندینش یم میمبل کنار یرو دختر

دیگو یلرزان م :   

... رهیگینداره... در برابر همه جبهه م یا دهیفا _

سرش  ییچه بال دمیزبونش کش ریمنم به زور از ز

 ...اومده



دیگویدرمانده م یفالحت :  

خانوم بتونه کمکش کنه نیا دیجان... شا مهیفه _ ... 

شوم یم بلند :  

 یچه حس دونمیدوران رو گذروندم... م نیمنم هم _

 ...داره

 شیشانیشود. رگ پ یمشت م شیحسام کنار پا دست

کوبد. نگاهش به رو به روست و  یمحکم م

 ...صورتش برافروخته

 یماتم گرفته است و حسامم چندان حال خوش قلبم

 .ندارد

کندیاشاره م یبا سر به اتاق خواهرش : 

  ...اونجاست _

میگو یشوم و کنارگوشش م یم خم :  

بده یباردار شیازما دیکن شیراض دیکن یسع _ ... 



زند.  یبه چادرش م یپرد. چنگ یم شیاز رو رنگ

به  یرگید یاگاه ساختنش بهتر از ان است که مان

که لقب حرامزاده را تا اخر عمر  ی. فرزنددیایب ایدن

کشد یم دکی ... 

سست و لرزان به  ییو با قدمها رمیگ یفاصله م 

روم یسمت اتاقش م . 

 یبرم. لحظه ا یم شیفشردن زنگ پ یرا برا دستم

تا چه  نجایام ا کند. امده یم دایبه دلم راه پ دیترد

 یپرده ا ریذهن مشوشم را درگ خواهمیبشنوم؟ م

کنم؟ اوشیبه نام س یاز رذالت مرد دیجد   

ذهن  یبرا یشود. قلبم پاسخ یمشت م دستم

شوم بر روح  نی. امده ام تا تسکابدی یپرسشگرم م

خودم هیشب یازرده خاطر دختر . 

 یزنگ م یشاس یبندم و انگشتم را رو یم چشم

کنم. انگشتانم  یم کتریم را به حسام نزدفشارم. خود

کنم تا بتوانم از  یرد م شیانگشتها نیرا از ب

زده ام را ذوب کنم. صورتش به  خیخود  ش،یگرما



همچنان در هم گره  شیگردد. ابروها یسمتم برم

به  شیاما چشمها ستیخورده، صورتش همچنان جد

زند یلبخند م میرو .  

چدیپ یم فونیدر ا یکلفت مرد یصدا :  

ه؟یک _  

کند یرا صاف م شیگلو حسام :  

 یجناب... ادرستون رو از کالنتر دیببخش _

میباهاتون صحبت کن دی... بامیگرفت ... 

به  دیکشد تا در باز شود. شا یطول م یا هیثان چند

بهت و تعجب. حسام در را  کیخروج از  یاندازه 

با حسام  یرا به همراه میدهد. پاها یبه داخل هول م

خش خش  میرپاهایز دهیخشک یکنم. برگها یر موادا

شوند یکنند و خرد م یصدا م .  

شده،  یزیخانه مثل درختان، پائ یشک دل اهال بدون

بارد یخانه غم و سرما م نیا واریاز در و د .  



 یدکمه ها مهیسراس کهیدر حال یفالحت یاقا

ظاهر  یورود یبندد، در استانه  یرا م راهنشیپ

 رگلویکه چادرش را ز زنقشیر یشود. دخترک یم

کشد. حسام سالم  یسرک م رونیمحکم گرفته، به ب

و پرغرور در قالب همان مرد  یدهد. جد یم یبلند

میدوست داشتن . 

من و حسام به  یرو یپرسشگر فالحت یچشمها

دیا یگردش در م :  

داخل دییسالم... بفرما _ ... 

شود. احساس  یجفت م یمقابل ورود مانیکفشها

مکد و اما  یزالو خونش را م کیرم که را دا یکس

 دی. باستیدرمانش الزام یوجود ان زالو برا داندیم

شنوم  یکه م ییاگر پاسخ ها یامدم حت یم نجایبه ا

و ازارم دهد دیایبه مذاقم خوش ن . 

و او در مقابلمان  مینینش یمبل دونفره م نیاول یرو

کند یجا خوش م .  



نم دوباره سقوط بد یو دما ردیگ یم یحکم ازاد دستم

 یدستانش را در هم گره م یفالحت یکند. اقا یم

  :زند

 .من در خدمتم _

زشت دارد،  یا هیگفتن از انچه که درون ما سخن

خارج از توان اندک من. در  دیشا ایسخت است 

 شیرا پس و پ میکنم. حرفها یم یذهنم جمله ساز

رسم. او با سؤالش  یکنم و باز به بندبست م یم

کندیگفتن فراهم م یا برار نهیزم :  

قبال گفتم که دخترم با  د؟یهست یمددکار کالنتر _

نداره یخوب ی ونهیم حتیمشاوره و نص ... 

 یشود. پلک م یمن و حسام رد و بدل م نیب ینگاه

کند. همان  یم قیکوبد و من را به صحبت تشو

 یلبها یشود. زبان رو یراهگشا م میبرا ق،یتشو

کشم یام م دهیخشک :  

چطور بگم... من هم مثل دختر شما دونمینم _ ...  



از شدت  میگشته اند. گونه ها یاز ذهنم فرار جمالت

فرش  یالک نهیقفل زم میشرم گلگون شده اند. چشمها

میکنم تا بگو یاست. جان م : 

قرار گرفتم اوشیمورد تعرض س _ ... 

 ی نهیس یکند. حرکت قفسه  یدهانم را تلخ م نامش

دشو یحسام متوقف م . 

خورد و از اشپزخانه  یم یدیتکان شد مردمقابلم

دیا یم یئیشکستن ش یصدا . 

 یرا در برگرفته است. سکوت طیمح نیسنگ یسکوت

شدن فک حسام کنار گوشم شکسته  دهییکه تنها با سا

شود یم .  

دوزمیم انسالشیرا به پدر م میچشمها :  

نامه رو امضا کردم تیامروز شکا _ ..  

دیگویم میفهاحر یدر ادامه  حسام :  

 یدگیاگر پرونده ها به صورت مشترک رس _

 ...بشه... احتمال متهم شناخته شدن اون



گردد.  یم اوشیس یمناسب برا یدنبال صفت به

بم و گرفته است شیصدا :  

شترهینامرد ب _ ...  

 یحرص کالمش را م یشود وقت یاز جا کنده م دلم

نفس  نیسخت و سنگ نگونهیا نمیبیم یشنوم. وقت

کشدیم . 

و زبانها  ستندین ای. حرفها گودیا یها کش م هیثان

. میو متفکر بانیقاصر مانده اند. همه سر در گر

 یکشد. نگاهش قفل حلقه  یخودش را جلو م یفالحت

  :من و حسام است

زن شوهردار کیچطور با  _ ...  

گذارد. او هم از شکستن  یتمام م مهیاش را ن جمله

لرزد از  یرد. بدنم مهراس دا نیقبح ان عمل ننگ

شود. دستم را  یم زیمخیسخنش. حسام با خشم ن

میگو یگذارم. التماس وار م یم شیزانو یرو :  

زمیحسام جان... عز _ ... 



و با  ندینش یخون شده است. م یکاسه  شیچشمها

دهد و من و حسام  یدست پشت گردنش را ماساژ م

شده  ختهیبرانگ رتی. او از غمیدر حال احتضار هست

 ...و من از حال خراب او

دهم. لکنت زبان گرفته  یتکان م نیرا به طرف سرم

  : ام

شهیمربوط به سالها ... پ نینه... نه... ا _ ...  

سؤال بدون پاسخ خودم است.  ش،همانیبعد سؤال

ندارم. لب  یعذر و جواب چیکه در برابرش ه یهمان

گزمیم :  

به خاطر ترس از  دینتونستم...شما بگ _

... من در اوشی... واهمه از برگشت سیزیابرور

جسد شده بودم کی هیاون روزها فقط شب ... 

شود یمقابلم گرفته م ییچا ینیس .  



 ییبایهمان دختر است به همان ز هیچهره اش شب 

 یچا یکنم و استکان یم یپخته تر.  تشکر یاما کم

دارمیبرم : 

دارن؟ فی... دخترتون تشریفالحت یاقا _   

ود. تاثر و خشم در صورتش ش یدستش مشت م 

گذارد  یم زیم یرا رو ینیمشهود است. دخترک س

گرددیو به سمتم برم : 

 زنهیم یکرده...نه حرف یخودش رو تو اتاق زندان _

مینگرانش یلی... خخورهیو نه غذا م ... 

کند.  یگذر م میمشابه از مقابل چشمها یریتصاو

به  گاریکه گوشه اتاق چمباتمه زده و دود س یخترد

که از  دهیترس یدهد. دختر یم هیهد شیها هیر

 یندارد. دختر یخوب یتخت خاطره  یرو دنیخواب

وحشت  یمتورم و قرمز که از هر مرد یبا چشمها

 .دارد

دهد یتکان م یسر پدرش :  



ارومش کنه تونستیم امرزشیفقط مادر خدا ب _ ... 

از من  شتری. اگر جرئت او بردیگیا موجودم ر دلهره

میگویکند؟ شتاب زده م یباشد و اقدام به خودکش :  

... باهاش حرف بزنمنمشیبب دیبا _ ...  

و  نیغمگ ی. با لحنندینش یم میمبل کنار یرو دختر

دیگو یلرزان م :   

... رهیگینداره... در برابر همه جبهه م یا دهیفا _

سرش  ییچه بال دمیزبونش کش ریمنم به زور از ز

 ...اومده

دیگویدرمانده م یفالحت :  

خانوم بتونه کمکش کنه نیا دیجان... شا مهیفه _ ... 

شوم یم بلند :  

 یچه حس دونمیدوران رو گذروندم... م نیمنم هم _

 ...داره



 شیشانیشود. رگ پ یمشت م شیحسام کنار پا دست

کوبد. نگاهش به رو به روست و  یمحکم م

 ...صورتش برافروخته

 یماتم گرفته است و حسامم چندان حال خوش قلبم

 .ندارد

کندیاشاره م یبا سر به اتاق خواهرش : 

  ...اونجاست _

میگو یشوم و کنارگوشش م یم خم :  

بده یباردار شیازما دیکن شیراض _ ... 

زند.  یبه چادرش م یپرد. چنگ یم شیاز رو رنگ

به  یگرید یاگاه ساختنش بهتر از ان است که مان

که لقب حرامزاده را تا اخر عمر  ی. فرزنددیایب ایدن

کشد یم دکی ... 

سست و لرزان به  ییو با قدمها رمیگ یفاصله م 

روم یسمت اتاقش م . 



در  یرو یکنم و تقه ا یاشاره ام را خم م انگشت

 یاز جانبش نم یکوبم. مطابق انتظارم، پاسخ یم

 میبه حر یدانم که دوست ندارد کس یشنوم. م

را با ان افکار  شییسرک بکشد و تنها شیخصوص

کشم  یم نییرا پا رهیوار بر هم بزند. دستگ انهیمور

خزم یم کیو به درون اتاق تار .  

زنم. اتاق  یم هیبندم و به ان تک یرا پشت سرم م در

از  یدارد. اثر شیذهن ینامرتبش، نشان از اشفتگ

پوئن مثبت  کی دیو با ستیدر اتاقش ن گاریس دود

 .درنظر گرفت

 ی. خاطراتابمی یم وارید یرا چمباتمه زده گوشه  او

 میکنم. صدا یزنند، دفن م یم خونیرا که به ذهنم شب

کنم یصاف م یرا کم :  

 ...سالم _

کندیدر حالتش،  پرخاش م یرییتغ بدون :  

بزنم حرف یبا کس خوامینم د؟یذاریچرا تنهام نم _ .  



 یکیستریدهد و ه یفشار م شیزانو یرا رو سرش

زند یم ادیفر :  

_ ندارم یاجیکدومتون احت چیبه ه .  

 میرانگیو یتمام روزها یکنم، به اندازه  یم درکش

شود یکنم. کمرم از در جدا م یدرکش م : 

مشاور یمن نه روانشناسم، نه مددکار و نه حت _ ... 

تم را مشت گذرم. دس یشکسته م یکنار صندل از

تا افکار شوم، مزاحمم نشوند کنمیم :  

مزاحم من  یکس نکهی. از اخواستیم ییدلم تنها _

 یکردم تو یبودم. خودم رو غرق م زاریبشه ب

داشتم اوشیکه از س یخاطرات .  

 زیدهم و کنار م یم نییرا پا میگلو انیم نیچرک غده

ستمیا یم وترشیکامپ :  

کردم و هر لحظه  یاش رو مرور م هیبه ثان هیثان _

 هجیشد. تنها نت یم کیبه مرز انفجار نزد شتریقلبم ب



شکسته شدن غرورم  گرفتم،یتکرار م نیکه از ا یا

  .بود

کنم یواژگون شده را صاف م گلدان : 

دوستش داشتم. عاشقش شده بودم. به خاطر اون _

قلبم،  اوشیگذشتم و اما س مییدارا نیاز با ارزشتر

کرد رانیو روحم و جسمم رو با هم . 

نگاهش،  ینیکنم. سنگ یرا درون گلدان مرتب م گلها

سوزاند یکمرم را م :  

نفرت. نفرت از خانواده ام ،  ایدن هیمن موندم و  _

شتریب اوشیاز خودم و از س ... 

را شکار  زانشیگر یو چشمها گردمیسمتش برم به

کنم یم :  

گرفت یقلبم درد م _ ... 

کوبم یام م نهیس یرو :  



 هی... کردمیحس م یخال یحفره  هی... انجیهم _

و زخم  شیکه مار درونش مدام ن یخال یحفره 

زدیزبون م . 

چرخم یخودم م دور :  

شد و تموم دردهام  یخشم تو وجودم شعله ور م _

خراب  شکستم،ی. مکردمیم یاتاقم خال لیرو سر وسا

شدمیاما اروم نم زدمیم غیج کردم،یم ... 

 می. زانوهانمینش یم و کنارش زنمیرا دور م تختش

رمیگیرا بغل م :  

پناه بردم اما اثر نداشت گاریبه س _ .  

زنم.  یم هیتک واریبندم و سرم را به د یرا م میپلکها

کند یسکوتش مرا به حرف زدن دعوت م :  

دمیترس یتخت م یرو دنیاز خواب _ .  

 یرا م دنمیو راه نفس کش شودیبزرگتر م نیچرک غده

زنم یمچنگ  میبندد. به گلو :  



از خواب هم  ی. حتدمیترس یاز بستن چشمهام م _

بود که  ادیاونقدر ز اوشیبودم. ترسم از س یفرار

دمیترس یاز پدر و برادرم م یحت .  

گردمیسمتش برم به :  

؟یترس یتو هم از پدرت م _   

نقش  میلبها یرو یاندازد. تلخند یسر باال م دیترد با

ردیگیم :  

... پس به پدرت یداردوست  یلیپس پدرت رو خ _

پدرت با تموم اشتباهات  یدونی... پس میدار نانیاطم

ستادهیبازم پشتت ا ...  

رسدیبه گوشم م فیگرفته و ضع شیصدا :  

؟یپدرتو چ _   

پر از بغض ی. خنده اخندمیم م،یتمام دردها انیم :  

 رمیطردم کردن. فقط تحق دنیفهم یخانواده ام وقت _

کردن و حکم دادن به کردن. بدون محاکمه قضاوتم 

  ...هرزه بودنم



کنم. به صورت گرفته اش لبخند  یرا دراز م میپاها

باشد بای. هر چند شک دارم لبخندم ززنمیم : 

که  یاوصاف... با تموم مشکالت نیاما با تموم ا _

 یسخت یباهاش دست و پنجه زدم... با وجود همه 

االن خوشبختم دم،یکه کش ییها ... 

صورتش  یقه زده. کبوددر چشمانش حل اشک

 خیگذارم.  یدستش م یکمرنگ شده. دستم را رو

من یدستها هیزده است شب : 

 ،ییکه از تنها یی. ادمهاادهیش یپر از ادمها ایدن _

 یسواستفاده م گرانید یمشکالت روح ای یناراحت

رو از جهنم هم سوزان تر  شونیکنند و زندگ

از اونهاست یکی اوشمی... سکننیم ... 

دهم یم رونیا بر نفسم  :  

هستند که با تموم وجود  ییاما در مقابلشون کسا _

. مثل پدر و خواهر تو که با تموم کنندیکمکت م

کنند.  یم تتیو حما ستادنیهاشون پشتت ا ینارحت

رو  یزندگ یبایز یو حسام من که جلوه  یب یمثل ب



رو تجربه کردم.  یقیبهم نشون دادن... عشق حق

رو مزه کردم یعدوست داشته شدن واق .  

کنم یام را لمس م حلقه :  

 یزندگ هیخانواده ام رو دارم. همسرم رو دارم...  _

بودم دهیخط صفر رس ریکه ز یمن یبرا ییایرو .  

فشارم یرا گرم م دستش :  

دوران رو  نیکنم چون خوم هم ا یمن درکت م _

گذروندم. سخته، پر از کابوسه، پر از شک و 

گذرهیاما م ده،یترد ...  

زنمیصورتش کنار م یرا از رو شیموها : 

یجلوتر یتو از من چند قدم _ ... 

زنمیلب م ش،یپاسخ نگاه سؤال در :  

رو خودت  قتیحق ی. تونستیخانواده ات رو دار _

 ی... اونقدر شجاعت داشتیبذار ونیباهاشون در م

که من بعد از  ی... کاریکن تیشکا اوشیکه از س

رمهفت سال هنوز جسارتش رو ندا ... 



زمیخیبرم میجا از :  

که با  یخوبه. تا وقت ییجا هیو سکوت تا  ییتنها _

 ریگ نی... بعدش سّمه، تو رو زمییایخودت کنار ب

کنهیم . 

کشم یسرش م یرو یدست :  

. ییایب رونیو ب یکن حصارت رو بشکن یسع _

. با خواهرت... اگه کن، با پدرت.. هیحرف بزن، گر

روانشناس خانوم  هیاگه شرمت شد، با  ،ینتونست

 شهیوجودت ر یدرددل کن... نذار دردهات تو

کننیشاخه و برگ بده، چون نابودت م ره،یبگ .  

اندازم یم میموها یافتاده ام را رو شال :  

نذار. چون منم به اندازه  حتینص یحرفهام رو پا _

.. منم مثل تو ضربه .زارمیب دنیشن حتیتو از نص ی

که کمرم رو شکست اما االن  یخوردم، ضربه ا

... پس مطمئنم تو هم کنمیم یزندگ ستادم،یپام ا یرو

یتونیم ... 



گوشم را پر  شیکنم، صدا یرا لمس م رهیدستگ

کندیم :  

تنها  یرفت... تنها امیمامانم که رفت، انگار دن _

ر شدم... بابام خودش رو با کار مشغول کرد تا کمت

دانشگاه یدرد بکشه و خواهرم با درسها ... 

مغرور اما  یرها هیافتد. چقدر شب یم نیپائ دستم

شکند یرسد. بغضش م یتنها، به نظر م :  

که بهم  یهمراه، کس هیدوست بودم.  هیدنبال  _

 یم فیبده. دوستام از دوست پسراشون تعر یدلدار

 ییهمونا دارن،یکه نازشون رو خر ییکردن، همونا

زننیقشنگ م یحرفها شهیهمکه  ... 

کند یم فیهق هق تعر انیم :  

 هیاز درد و غصه گر یوقت دمش،یپارک د یتو _

قشنگ زد، نوازشم داد،  ی. بغلم کرد، حرفاکردمیم

از عشقش  د،یخر یارومم کرد... هر روز برام گل م

 مونیبهم گفت... دلم براش رفت... اما اختالف سن

. کنندیده ام مخالفت مخانوا میبود. مطمئن بود ادیز



عمل انجام شده  یداد که خانواده ام رو تو شنهادیپ

میقرار بد ... 

 گردم،یافتد. راه رفته را برم یبه شماره م شینفسها

 یام م نهیزنم و سرش را به س یکنارش زانو م

فشارد یام م نهیچسبانم. صورتش را به س :  

 دونستمیباهاش ازدواج کنم... نم خواستمیمن فقط م _

 کنهیدستمال پرتم م هیبعد از عشق و حالش مثل 

رونیب ...  

دیا یکمرش به حرکت در م یرو دستم . 

دهم یم رونیرا با درد ب نفسم :  

 گهیدختر د هی میاجازه بد دیاما نبا میشد یما قربان _

اون حرومزاده بشه یطعمه  ...  

کنم یکنار گوشش نجوا م  :  

 از دست رفتمون رو ازش یانتقام روزا _

ناحق  ایکه به حق  یی... انتقام تموم برچسبهامیریگیم



 یشکسته  یشد... انتقام قلبها دهیما چسب یرو

 ...خودمون رو

کشم یسرش م یرو یدست :  

. ییایب رونیو ب یکن حصارت رو بشکن یسع _

 کن، با پدرت... با خواهرت... اگه هیحرف بزن، گر

روانشناس خانوم  هیاگه شرمت شد، با  ،ینتونست

 شهیوجودت ر یدرددل کن... نذار دردهات تو

کننیشاخه و برگ بده، چون نابودت م ره،یبگ .  

اندازم یم میموها یافتاده ام را رو شال :  

نذار. چون منم به اندازه  حتینص یحرفهام رو پا _

 ... منم مثل تو ضربهزارمیب دنیشن حتیتو از نص ی

که کمرم رو شکست اما االن  یخوردم، ضربه ا

... پس مطمئنم تو هم کنمیم یزندگ ستادم،یپام ا یرو

یتونیم ... 

گوشم را پر  شیکنم، صدا یرا لمس م رهیدستگ

کندیم :  



تنها  یرفت... تنها امیمامانم که رفت، انگار دن _

شدم... بابام خودش رو با کار مشغول کرد تا کمتر 

دانشگاه یم با درسهادرد بکشه و خواهر ... 

مغرور اما  یرها هیافتد. چقدر شب یم نیپائ دستم

شکند یرسد. بغضش م یتنها، به نظر م :  

که بهم  یهمراه، کس هیدوست بودم.  هیدنبال  _

 یم فیبده. دوستام از دوست پسراشون تعر یدلدار

 ییهمونا دارن،یکه نازشون رو خر ییکردن، همونا

زننیمقشنگ  یحرفها شهیکه هم ... 

کند یم فیهق هق تعر انیم :  

 هیاز درد و غصه گر یوقت دمش،یپارک د یتو _

قشنگ زد، نوازشم داد،  ی. بغلم کرد، حرفاکردمیم

از عشقش  د،یخر یارومم کرد... هر روز برام گل م

 مونیبهم گفت... دلم براش رفت... اما اختالف سن

. دکننیخانواده ام مخالفت م میبود. مطمئن بود ادیز

عمل انجام شده  یداد که خانواده ام رو تو شنهادیپ

میقرار بد ... 



 گردم،یافتد. راه رفته را برم یبه شماره م شینفسها

 یام م نهیزنم و سرش را به س یکنارش زانو م

فشارد یام م نهیچسبانم. صورتش را به س :  

 دونستمیباهاش ازدواج کنم... نم خواستمیمن فقط م _

 کنهیدستمال پرتم م هیمثل  بعد از عشق و حالش

رونیب ...  

دیا یکمرش به حرکت در م یرو دستم . 

دهم یم رونیرا با درد ب نفسم :  

 گهیدختر د هی میاجازه بد دیاما نبا میشد یما قربان _

اون حرومزاده بشه یطعمه  ...  

کنم یکنار گوشش نجوا م  :  

از دست رفتمون رو ازش  یانتقام روزا _

ناحق  ایکه به حق  ییتموم برچسبها ... انتقاممیریگیم

 یشکسته  یشد... انتقام قلبها دهیما چسب یرو

 ...خودمون رو



را با  سشیکشد. صورت خ یرا عقب م خودش

 یسوسو م دیکند. در چشمانش نور ام یپاک م نیاست

حظه ل نیا یجان است اما برا یزند. کمرنگ و ب

 یمحالم در پشت پرده  ی. کاش ها و ارزوهاستیکاف

 ییکشند و خودنما یذهنم پنهان گشته اند. سرک م

کنند یم . 

بر  نیزم یکنم و از رو یوارد م یفشار میپاها به

زمیخیم :  

میزنیبازم با هم حرف م یداشته باش لیاگه تما _ ... 

اول سر  یروم. صفحه  یم وترشیکامپ زیسمت م به

انبوه  انیاز م یکنم. خودکار یباز مرا  دشیرس

ابمی یم ختهیبه هم ر لیوسا :  

 ی. دوست داشتکنمیم ادداشتی نجایشمارمو ا _

ریتماس بگ ... 

به دل  یا نهیشوم و ک یسکوتش، دلخور نم از

 ییرها یکنم، او هم به اندازه  ی. درکش مرمیگینم



گم کرده  شیغمها انیکلمات را م م،یدر گذشته ها

  .است

جا خوش کرده است. از  میبزرگ در گلو یا توده

روند و  یو نه باال م ندیا یم نییکه نه پا ییهمانها

 میشوند تا نفس را ببرند. به قدمها یانقدر بزرگ م

. ندیخواهم شکسته شدنم را بب یدهم. نم یشتاب م

کرده ام را  نییکه به او تلق ییخواهم باورها ینم

را  میارم. موهافش یرا م رهیکند. دستگ یموهوم تلق

لبخند  گر،ید ینقش یفرستم و باز برا یداخل شالم م

کنم یم ینقاش میلبها یبه رو . 

شالم  ی شهیشود. ر یبه من معطوف م گرانید نگاه

رمیگ یم یرا به باز :  

دیطول کش دیببخش _ ... 

 یکند اما حسام فرصت نم یدهان باز م یفالحت یاقا

شود یم زیخ میدهد تا کالمش منعقد شود. ن :  

میبا اجازتون ما رفع زحمت کن یفالحت یاقا _ .  



زدیخ یبه رسم ادب بر م یفالحت :  

ندارم.  ی. من که سواد درست و حسابدیشما رحمت _

حقمون رو از  میخدا شما رو برامون فرستاده تا بتون

میریبگ ادیاون ش ...  

شود و  یرسانم. عطرش شفا م یرا به حسام م خودم

کند. با هم مردانه و  یم یخنث را میگلو انیبمب م

دهند یگرم دست م :  

میسپاریبه شما م زوینصر ما همه چ یاقا _ .  

دهدیپاسخ م شیشگیبا اقتدار هم حسام :  

پرونده  انیباهاتون در تماسم و شما رو در جر _

دمیقرار م . 

 یب یشماره  دنیشود. با د یبلند م میگوش یملود

د و وجودم را شو یم داریترس در دلم ب یاژدها ،یب

ازاردهنده هجوم  یکشاند. باز هم اگرها یبه اتش م

 دیفشارم. با ترد یمشتم م انیرا م میاورند. گوش یم

را تا گوشم باال  لیکنم، و موبا یصفحه را لمس م



 یدر سرم م شیاورم. زبانم بند امده است. صدا یم

چدیپ :  

؟یسالم مادر... خوب _   

و همان ارامش  لرزد، نه گرفته است ینه م شیصدا

شود و  یمنظم م میکند. نفسها یرا القا م یشگیهم

تپد یام دوباره م ستادهیقلب ا :  

د؟یشما خوب یب یسالم... ب _   

شود یدور م شیصدا :  

نگرانتون شدم دیکرد ریممنون مادر... د _ .  

کنم و با  یخم م یخداحافظ یرا به نشانه  سرم

مرسان یم اطیبلند خودم را به ح ییقدمها :  

کنم. فقط اگر ممکنه  یم فیبراتون تعر امیم _

دنبالش امیب دیرو بپوشون یمان یلباسها ... 

را تصور  شیتوانم اخمها یشود و م یم زیت شیصدا

  :کنم



میناهار اماده کردم تا دور هم باش ؟یچ گهید _ .  

 یکنم و م یزند. در را باز م یرا م ریدزدگ حسام

نمینش :  

میشیمزاحمتون نم یب یب _ ... 

 یباال م ی. شانه اگرددیبه سمتم بر م صورتش

دهم یگوش م یب یب یاندازم و به غرها :  

دینکن ریدختر؟ منتظرتونم... د هیمزاحمت چ ... _ .. 

کنم یام را مهار م خنده :  

میرس یچشم خدمت م _ ...  

شود، رو به نگاه منتظر حسام لب  یکه قطع م یگوش

زنمیم :  

یب یب یخونه  میناهار دعوت _ ...  

را به حرکت  نیدهد و ماش یحرف سر تکان م بدون

اورد. صورت گرفته و متفکرش، به قلبم  یدر م

از جنس از دست دادن به  یزند. ترس یچنگ م

زند. اگر از من و مشکالتم  یم مهیذهنم خ یرو



 میزندگ قیخسته شود؟ اگر عشقش در برابر حقا

  رنگ ببازد؟

به جوش و  م،یامعده ام همراه با خون رگه دیاس

صورتش،  یمن رو ی. چشمهاندیا یخروش در م

هم یاو رو یقفل مانده است و فکها ...  

. ان ستدیا یمرا نخواهد؟ قلبم از حرکت م گرید اگر

را ترک خواهم گفت ایروز، قطعا من دن ... 

**** 

را ماساژ  میو ساق پا زمیریرا کف دستم م ونیلوس

 یم. دکمه هاکن یدهم. حرکات حسام را دنبال م یم

 میشوند. چشمها یباز م کیبه  کی راهنشیپ

 کلیحسام و ه خکوبیندارند و م ییایمدتهاست ح

مانند. قلبم از مالک بودنش به خود  یمردانه اش م

از داشتنش محکوم شوم؟ شهیهم یبالد و اگر برا یم  

 یسرطان یغده  ییدهایترد نیکه چن ستیروز چند

. خسته از رانندیم یقلبم را م یگشته اند و سلولها



قلب و روح و عقلم، شکل  نیکه ب ییتمام نبردها

شوم یدور م نهیگرفته است، از ا .  

 ده،یتخت دراز کش یبرهنه رو یبا باال تنه ا حسام

 دنیگذاشته و اگر از د شیچشمها یصاعدش را رو

  من مشمئز شده باشد؟

و من محتضر را  زندیم شیهمچنان ن ینیبدب عقرب

خواهد.  یکند. دلم لمسش را م یم رکتیبه مرگ نزد

از  ریکند و اما مگر غ یتن ملتبهش را تمنا م یگرما

شد؟یقدم م شیپ شهیاست که او خود هم نیا   

گشته  زاریتنم ب یو اگر از بو ستیسطح شینفسها

تصور کند و  اوشیباشد؟ اگر در ذهنش مرا کنار س

 مرا از خود براند؟

فاصله  یکند اما با اندک یاو را طلب م ی نهیس سرم،

کشم. اعتراض قلبم را خاموش  یتخت دراز م یرو

 دیفشارم تا شا یهم م یرا رو میو پلکها کنمیم

شده، مرا با  زانیاست از من گر یکه چند شب یخواب

خواهد  دهیفا یدانم تالشم ب یخود همراه کند و م



تنش و محال است  ازپامیم به دماند. من عادت کرده ا

فاصله خوابم ببرد نیبا ا .  

 یدوست داشتن ییایان مختصات جغراف انیم ناگهان

 یاز جنس عشق، روحم را م یمیشوم. نس یم ریاس

شوند و  یم چکیبه دور بدنم، پ شینوازد. بازوها

 گرددی. ارامشم باز ممیپاها یبه رو یریزنج ش،یپا

 ندینش یاش م نهیس یشوم. دستم رو یو ناارامش م

گشته اند یو چشمانم فرار : 

 خانومم؟ _

 یگفتن"جان دلم" ناتوان مانده است. پاسخ یبرا زبانم

شود یدستانش تنگ تر م یشنود و حلقه  ینم : 

؟یرونیسرت اومده؟ چرا چند روزه ح ییچه بال _   

و سرزنشگر ستیمالطفت، جد نیدر ع شیصدا :  

 یوهرتم فرارکه ش یاز من ؟یکنیم یاز من دور _

؟یشد   



 یو صورتم را باال م ندینش یچانه ام م ریز دستش

را در نگاهم نخواند  میبندم تا ترسها یاورد. چشم م

شود یو اما زبانم باز م : 

زنهیفکر مثل دارکوب به مغزم نوک م هی _ .  

شود. انقدر که  یم شتریچانه ام ب یدستش رو فشار

 ش،یها چاله اهیمجبور شوم چشم باز کنم و در س

عمق گرفته شیابروها انیگردم. خط م ریاس :  

  رها ؟ _

مرا  شیکند. دستها یم سیقطره، صورتم را خ نیاول

کشد و اباژور را  یکنند. خودش را باال م یازاد م

کند یروشن م : 

رها؟ هنوز باورم  یتو به من و عشقم شک کرد _

اعتمادت نسبت به من کجا رفته؟ مگه تو به  ؟یندار

و بله  ینداشت نانیشقم، به دوست داشتنم اطممن، به ع

؟یداد   



کنم و  یشوم. سرم را کج م یم زیخ میهم ن من

 یپ شی. چشمهازدیر یصورتم م یرو میموها

نمناکم  یدود و دوباره در چشمها یم میموها طنتیش

شود یقفل م :  

بذار برات تکرار کنم... من  یاگه فراموش کرد _

وقته، از سالها  یلیدوستت دارم...عاشقتم... خ

 کاریداشتنت چ یکه برا یدونی... خودتم خوب مشیپ

 ...کردم

کنم یبه طرح پتو نجوا م رهیخ :  

... کمتر به یبرگشته عوض شد اوشیس یاز وقت _

 ی... من زنم... می... همش تو خودتیکنیمن نگاه م

. متوجهم که مصرف یشیم تیاذ یفهمم دار

که نهیباال رفته... ترسم ا گارتیس ... 

زند، قلبم  یرا از صورتم کنار م میکه موها دستش

 می. موهاشوندیبه سکوت محکوم م مینوازد و لبها یم

ماند یدستانش م یملعبه  :  



من بدون  شهیمگه م ؟یحساس شد نقدریا یاز ک _

... زنمیکنم؟ اگه کمتر باهات حرف م ینفسم زندگ

اگر همش تو فکرم فقط و فقط به خاطر برگشتن 

توئهارامش به  ... 

دهد و اثر انگشتانش گونه ام  یام را نوازش م گونه

سوزاند یرا م :  

که  یتوئ یبرا دیتو بشم... من با یمن فدا _

که پسرمه، تموم تالشم رو  یمان ی... برایزنم

 تیقبل تیدوباره به اون وضع خوادیبکنم... دلم نم

 نیاگه دوباره تو رو غمگ رهیگی. قلبم میبرگرد

نمیبب ...  

زند یم میشانیپ یرو یا بوسه  :  

خانومم... قشنگم... گذشته ها تموم شده... حاال  _

یستیو محکم با یکن هیبه من تک دیبا ...  

 

اگر کائنات مخالف باشند یحت خواهمش،یم : 



... یزیفرونر اوشیتا تو مقابل س شمیمن ستون م _

 ...من

شوند. نفسم با نفسش  یحبس م م،یلبها انیم شیحرفها

شود.  یم دهیچی. دستم دور گردنش پردیگ یاوج م

مرد خود  نیکند. ا یدستش بند لباس خوابم را باز م

ستین ییمن رها گریمن شده است و د ... 

کنم و  یم کیکاپشن قرمزش را به هم نزد یها لبه

 یکشم. کاله همرنگ کاپشنش رو  یرا باال م پشیز

 ریفر و موج دارش را ز یگذارم. موها یش مسر

کنم یم تیکاله هدا .  

شده، به  یو خوردن زیهوس انگ دایلباس شد نیا در

ام  رهیخ شیکه با چشمان همچون اهو یخصوص وقت

  .مانده است

 یرا رو میتوانم بر وسوسه ام غلبه کنم، لبها ینم

 یبوسمش. صدا یگذارم و محکم م یگونه اش م

با من احساس  گریکند. د یرا پر مخنده اش گوشم 



 یاز خانواده اش تلق یکند. مرا عضو ینم یبگیغر

را کنار گذاشته است یریکرده و خجالت و گوشه گ .  

کنم یگونه اش پاک م یرا از رو میرژ صورت اثر :  

تو؟ یبود یخوشگل خانوم ک _   

خندد یناز م با :  

 ...بابا _

. رمیگیش مبار او را به اغو نیاورم و ا ینم طاقت

 یدهد. حت یحسام را م یدهم. بو یمحکم فشارش م

 یاگر عطرش مخلوط با عطر پروانه شده باشد. نم

 جهیاگر نت یدختر را دوست نداشته باشم حت نیتوانم ا

حسام و پروانه باشد. دوستش دارم  یعشق باز ی

حسام  نو معصوم. دوستش دارم چو باستیچون ز

 .نفسش به او بند است

شود پرتو را  یاز پشت سرم باعث م حسام یصدا

که با  یاسپرت یاز خودم دور کنم. در ان لباسها



را  یشده اند. دست مان ریپسرکم ست کردند، نفس گ

فشارد یدر دست م :  

ن؟یچه خبره مادر و دختر خلوت کرد _  

شوم یکنم و بلند م ینازک م شیبرا یچشم پشت :  

. نیداتاق خلوت کر یشما دوساعته با پسرتون تو _

زدم؟ یمن حرف  

برد یفرو م نشیج بیدر ج دست :  

منو  لیشده. سه رید گهید می. بردیدیم تیاگه رضا _

 .کشت از بس زنگ زده

کوچکم را بر  فیکنم. ک یم میسرم تنظ یرا رو شالم

دارمیم :  

اقا میبر _ ... 

 یو اما دست مان ردیگ یحسام پرتو را در اغوش م 

و در را پشت شوند  یکند. خارج م یرا رها نم

 یاسانسور را م یدکمه  یکنم. مان یسرشان قفل م

کند  یاندازم. پرتو تقال م یم فمیرا در ک دیزند و کل



خودش را از بند اغوش حسام ازاد کند. در اسانسور 

گذارد.  یم نیزم یشود و حسام پرتو را رو یباز م

زنم.  یحسام م یبه صورت خسته و گرفته  یلبخند

 یم یسر مان یبه رو یم. دستاز داشتنش خوشحال

 یشوم. پرتو برا یغرق لذت م یکشم. از بودن مان

 یدوست داشتن یکند و او هم عضو یم یدلبر یمان

 .از خانواده ام شده است

 یزند. در عقب را برا یرا م نیماش ریدزدگ حسام

 یشاگرد م یصندل یکند. رو یو پرتو باز م یمان

مهمان اتاقک مانم تا عطرش را  یو منتظر م نمینش

کند یفلز . 

را از ان حذف کنم  اوشیاگر س باستیز میزندگ

 تیشکا یریگیپ تیشود. حسام مسئول یم نیباتریز

را در  یحرفه ا یلیرا عهده دار شده است. وک

گرفته است.  یروزیپرونده گذاشته و قول پ انیجر

ام و روند  دهید یفالحت یبارها تماسش را با اقا

کرده است حیتشر شیپرونده را برا یقانون . 



حد و  یمرد را ب نیشوم. من ا یم رهیرخش خ مین به

. ندینش یدستش م یمرز دوست دارم. دستم رو

داند  یگردد و خودش م ینگاهش به سمتم بر م

کند؟ یبا دل من چه م شیچشمها  

**** 

مادرم گوشم را  ی. صدارمیگ یرا پوست م پرتقال

کند یپر م :  

رجون؟یمن یمگه خبر ندار _   

دهد یاز موز را فرو م یعمو تکه ا زن : 

؟یاز چ _  

چرخاند یچشمانش را در حدقه م مادرم :  

. خوانیوقته خاطر همو م یلیو پسره خ میشم _

و  بیع هی یهر خواستگار یرو میکه شم نهیهم

کنه یو ردشون م ذارهیم یرادیا . 

. گوشم زنگ چدیپ ی" خواستگار" در سرم م ی کلمه

گردد.  یسمت حسام بر م به میزند. چشمها یم



معنا از  یپوچ و ب یحسام را بخاطر افکار یروز

  .خود رنجاندم

شود. نه  یثابت م میپدرم و عمو یرو میمردمکها

زانمیعز گریتنها حسام، بلکه د ... 

کنم.  یم یپوست پرتقال خال یحرصم را بر رو تمام

رنگ  میدر ان زمان، برا میالها دهیها و ا هیتمام نظر

 یغلطم م دیعقا یبه رو یند. در دل پوزخندباخته ا

مرد  نیمنفورتر یزنم و چقدر با افتخار انها را برا

کردم انیب میزندگ . 

 زانیکه به م یفشارم وقت یهم م یرا رو میلبها

 ی کهی. چطور توانستم به مردشمیاند یحماقتم م

هوسباز اعتماد کنم و عالوه بر قلبم، جسمم را هم به 

 .او بسپارم

تها، پرتقال پوست گرفته شده را ددرون بشقاب اش یب

 یچوبه  یرا پا اوشیخواهد س یکنم و دلم م یپر م

نمیدار بب . 



افکارم  انیمرا از م ندینشیشانه ام م یکه رو یدست

کنم.  ینگاه م اسمنیبه  جیکشد. گ یم رونیب

کند ینگرانش، را از صورتم جدا نم یچشمها :  

رهاجان؟ یخوب _   

.  از گفتن میفکار سردگم و پوچم بگوتوانم از ا ینم

کنم.  ریانها را هم درگ خواهمیندارم فقط نم ییابا

کشم یصورتم م یرو یدست :  

کنه یمقدار سرم درد م هی _ . 

زند یم لب :  

دهیرنگ و روت پر _ . 

 ییشود. با چشمها یحسام به من معطوف م توجه

 یدهد. زن عمو دست رو یبه ما گوش م زشدهیر

ذاردگ یم میشانیپ :  

اتاق حسام  یتو یبر یخوای. میتبم که ندار _

؟یاستراحت کن   



 یم نیپائ میشانیپ یو ارام از رو رمیگ یرا م دستش

  :کشم

دیخوبم. خودتون رو نگران نکن _ . 

کند یم کیخودش را به من نزد مادرم : 

 ی. حتی. از سر شب تو فکریستینه خوب ن _

افتاده؟ ی. اتفاقیشامتم کامل نخورد   

قطع شده و حاال مرکز توجه قرار گرفته ام.  تهاصحب

 یکنم. نم یرا کنار هم جفت م میگزم و پاها یلب م

زند یرا م یخالص ریو حسام ت میدانم چه بگو :  

برگشته اوشیکه س هیچند روز _ . 

سرد از پشت گردنم تا  یشود. عرق یحبس م نفسم

نفس  یکند. صدا یم یشرویکمرم پ یه هامهر

شود. چشمها سرگردان شده اند.  یها قطع م دنیکش

حسام یبه سو یدوند و گاه یبه سمت من م یگاه .  

من از او سخن گفتن  یهستند و برا حیتوض منتظر

 نیدرهم رام یسخت و طاقت فرساست. از اخم ها



قلب  ینگاه مادرم و حت یسرد دیترسم و شا یم

 یسکوت دهشتناک را م نیا میرم.  عموپد ماریب

پرسد یتارم م یدر چشمها رهیشکند. خ :  

کرده عمو جان؟ جادیا یمزاحمت تونیزندگ یبرا _   

 یلرزان حسام م یملتمسم را به مردمکها نگاه

پشت و پناهم بوده و هست.  شهیچسبانم. او که هم

 یمن پلک م یفشارد و اما برا یمبل را م یدسته 

قدم گذاشته ام و باز هم  رتشیغ رگ یکوبد. رو

کند یم یمردانگ .  

لرزش به دور  یخش دارد و اما از اندک شیصدا

  :است

میاز برگشتش باخبر شد ینه. به صورت اتفاق _ . 

 یرا م میو ابرو دیگو ینم یمزاحمت مرتض از

شود و اما ابهامات هنوز  یخرد. نفسها رها م

 یپابرجاست. صورت پدرم کبود شده، دستش رو

اش نشسته و قلب من را در مشت  نهیسمت چپ س

فشارد یم :  



د؟یپس از کجا متوجه برگشتش شد _  

 یکند. بدنم لمس م یسقوط م میپا ریخونم به ز فشار

فرستد.  یجمله اش مرا به کام مرگ م یشود. ادامه 

زند یناباور لب م :  

 رها بابا؟  _

خطاکارم؟ اتاق دور  کیدر ذهن پدرم من هنوز  

 یکنم همه به نحو یچرخد و احساس م یسرم م

کنند. اما حسام کالم پدرم را قطع  ینگاهم م گرید

کند یم :  

... چطور بگمیعنی... میبا خبر شد یاتفاق _ ... 

 شیشانیشود. انقدر که رگ پ یاو سخت م یبرا گفتن

 یهمنوا با رگ گردنش بکوبد. من به کمکش م

  :شتابم

کرده و ساله رو اغفال 22دختر  هی اوشیس _  ... 



 اسمنیاز دست  یتا فنجان چا ستیجمله ام کاف نیهم

. عمو چدیشکستنش، در گوش همه بپ یو صدا فتدیب

کند یو نجوا م کشدیم رشیبه صورت متح یدست :  

پست بشه؟ نقدریا تونهیمرد چطور م هی _  

کوبد یمبل م یمشتش را رو لیسه :  

گذارنیم ییکسا نیهمچ یاسم مرد که رو فیح _ ... 

 یحسام یرو میشنوند و اما چشمها یم میوشهاگ

سنجاق شده است که صورتش برافروخته گشته و 

کشم و  یم میگلو یکشد. دستم را رو یسخت نفس م

است دهیمن هم مثل او نفسم بر .  

کوبد یدستش م یعمو رو زن :  

اعتماد کنه شهیکس نم چیشده... به ه ییایچه دن _ ... 

شود یحسام اه م نفس :  

 میکن تیشکا اوشیاز س میگرفت میرها تصممن و  _

عملش برسه یتا زودتر به سزا ...  



زده ام را  خیکشد. دست  یخودش را جلو م مادرم

. بدنش سردتر از من است. حق دارد او ردیگ یم

اشنا شده که دخترش سالهاست با ان  یقتیتازه با حق

کند یدست و پنجه نرم م :  

؟یدیتو اون دخترو د _   

به پدرم دوخته  اریاخت یدهم. نگاهم ب یتکان م سر

شود یم :  

 تیتا شکا یاوهوم... با باباش رفته بود کالنتر _

 ...کنن

پوشاند.  یو عرق صورت پدرم ر م میگو یم تلخ

شود یسنجاق م زیکنند و به م یفرار م شیچشمها .  

 یمالد و با نگران یهم م یرا رو شیعمو دستها زن

زند یلب م :  

 یرو یتازه زندگ  د؟یکن تیاحاال واجبه شک _

 یاز خدا ب نیترسم ا یخوش بهتون نشون داده... م

ارهیسرتون ب ییخبر بال ... 



 رشیزند و من به پوزخند تعب یم یلبخند تلخ حسام

کنمیم :  

کرده  تی... اگر به موقع شکامیهم اقدام کرد رید _

مثل  یگرگ صفت یدختر طعمه  نی... االن امیبود

شدینم اوشیس ... 

فهمند. همان  یاز" به موقع"  را همه م ظورشمن

 یدست و پا م یمرگ و زندگ نیکه من ب یزمان

 زدمیچنگ م یسمانیکه به هر ر یزدم. همان لحظات

و  گاریاسوده گردم، از س اوشیس الیتا از فکر و خ

نبود  ی. اما کسیخودکش یمشروب گرفته تا وسوسه 

 رونیبتا راه را نشانم دهد و مرا از ان منجالب 

فرو برده و مادرم رنگ  بانیسر در گر نیبکشد. رام

 یالیخ یبه رو ندارد و پدرم هنوز به همان نقطه 

کند ینگاه م . 

فشارد یپدرم را م یشانه  عمو :  

انداختنش درست نبوده... اما  قیدرسته به تعو _

نشده ریهنوزم د . 



کند یبه حسام م رو :  

 دیخواست. هرجا کمک دیخدا شروع کن دیشما با ام _

میمن و داداش هم هست ... 

 یم لهیدر قلبم پ دیام یشود و پروانه ها یگرم م دلم

 یکنند. نگاه من و حسام در هم م یو پرواز م ندیگشا

را به قلبم  دی. لبخند مطمئنش به من، نور خورشندینش

دهد یم هیهد .  

زدیخ یبر م اسمنی : 

چسبه یم ینیریبا ش ارمیب گهید یچا هیبرم  _ ... 

پرتو  غیج یکنم که تشکر کنم اما با صدا یباز م لب

 نیو ار یمان یکند. خنده  یم ریگ میکالمم در گلو

 زیخ میکند. ن یم هیشود و پرتو همچنان گر یبلند م

کشد یشوم. حسام سرک م یم :  

... فقط بچه ها سر عروسک ستین یمهم زیچ _

  ...پرتو رو جدا کردن



 یو به سمتشان مکنم  یپنهان م میرا پشت لبها خنده

 یپررنگ نقش م یعروسک خاطره ا دنیروم. با د

 انیاز چنگ حسام م ده،یبر یکه با نفس یبندد. روز

. دستانم را نمینش ی. کنار پرتو مدمیدو یم نهایماش

 ی. بوسه اردیپذ یتعارف م یکنم و ب یباز م شیبرا

 یفکرش را م یزنم. چه کس یم شیموها یبه رو

حرم دل و جسمم گرددم یکرد همان حسام روز :  

 هینکن... خوشگل مامان... برات  هیگر _

میخر یقشنگترش رو م ... 

پرتو  ی هیخندند و به گر یم زیر زیر نیو ار یمان

زنند. اخمم کمرنگ است و صدالبته بدون  یدامن م

  :بازخورد

 یمواظب ابج... شما مگه قرار نبود یاقا مان _

؟یباش   

 شیبا چشمها نیاندازد. ار یباال م یشانه ا یمان

دهد یشده اش پاسخ م طانیش :  



تا کبابش  دمیعروسکش زشت بود... سرشو بر _

مشیبخور م،یکن . 

نشود.  انیفشارم تا خنده ام نما یهم م یرا رو میلبها

زند یصدا م اسمنی :  

ییچا ایرها جان ب _ ...  

 یمظلوم نما م یبه مان یه اشوم. چشم غر یم بلند

 :روم

امیاالن م _ ... 

***  

دهم یکنم و پاسخش را م یرا خالل م ینیزم بیس : 

ستیمامان... هنوز مشخص ن دونمینم _ . 

اما حوصله بر است نیریش میمادرم برا ینگران :  

ترسم حسام  ی... میشدیم الیخ یرها کاش ب _

 ...ازت دلسرد بشه



 یرا احساس م میامش صدااما ار ندیب یرا نم لبخندم

  :کند

... دیشناسیمن نم یمامان شما حسامو به اندازه  _

 ایبه حسام و عشقش شک داشتم...  یمن اگه ذره ا

 یکردم ممکنه حسام رو از دست بدم... حت یحس م

کردم یفکرم نم تیبه شکا . 

میگو یچرخد. با عجله م یدر قفل م دیکل :  

گهیمامان حسام اومد. من برم د _ ... 

کند یاش مرا شرمنده م خنده :  

... سالم برسونزمیبرو عز _ ... 

کنم.  یرا قطع م یکرده و نکرده گوش یخداحافظ

دارم.  یمعطل نگه م زیم یها را رو ینیزم بیس

روم. با  یکشم و به استقبالش م یم میبه موها یدست

قرمزش  یاش و چشمها ختهیبه هم ر یچهره  دنید

شود یسست م میپاها :  

افتاده؟ یام اتفاقحس _   



کند یلباسش را با حرص باز م یباال ی دکمه :  

. میدادسرا باش دیخبرداد چهارشنبه با یسلطان یاقا _

فرستادن هیهم احضار اوشیس یبرا ... 

کشد تا بتوانم کلمه به کلمه اش را  یطول م یکم

 نیکشنده، زم یبه پاسخ دنیکنم. به محض رس ریتفس

با  ییشود. تصور رو به رو یم یخال میپا ریز

اورد یفشار م میبه گلو یهمچون دست اوش،یس .  

 یکم م میشود، زانوها یمنقطع و بدنم کرخت م نفسم

  .اورند

حسام  یسقوط کنم، دستها نیزم یاز انکه رو قبل

. نگران رندیگ یشوند و کمرم را در بر م یم چکیپ

 یهستم. چشمها شیاست. نگران تب باال ضعف من

چرخد یصورتم م یدلواپسش رو :  

تو؟ یخوب _   

گذارم یگونه اش م یرا رو دستم :  

یسوز یتو تب م یدار _ ... 



 یم رونیب نیبندد و نفسش را سنگ یرا م شیچشمها

کند یم یشرویبسته اش پ یدهد. انگشتانم تا پلکها : 

 نیدگاه امن منصرف شدم. اگه قراره تا اخر دا _

گذرمیحال و روزت باشه... از حقم م ... 

به  میشود. استخوانها یدستانش محکمتر م ی حلقه

که خراش  یقلب غیج انیم شانیافتند. اما صدا یناله م

دهد یو خشن پاسخ م یشود. جد یبرداشته گم م : 

میتمومش کن دیبا شهیهم یبرا کباری _ ... 

حسام ان  هیشب دیشده است. شا بهی... غرشناسمشینم

و  نهیکه نگاهش پر بود از ک یروزها. همان حسام

  .غرور

و اما  دنمیاز درون در حال از هم فرو پاش 

 ی قهی. نمیشده بب رانیحسامم را و خواهمینم

شود یم دهیانگشتانم چروک انیم راهنش،یپ  :  

تو رو از دست بدم خوامینم _ ... 



 یاهی. سرندیگ یرو به باال انحنا م یکم شیلبها

شده اند شهیتر از هم رهیت شیاه :  

که بفهمم اون ازادانه داره  هیمن وقت یمرگ برا _

زنهیکشه، قدم م یشهر نفس م نیهم یتو ... 

دیسا یهم م یرو دندان :  

به زن من فکر کنه دیو شا _ ...  

فرو  میموها انیکند. سرش را م یبدنم سقوط م یدما

برد یم :  

وب شرش کم شد... منم خ نکهیبه محض ا _

... نگران نباش عروسکمشمیم ... 

دهد و پس لرزه  یدر بدنم رخ م بیمه یا زلزله

کند یرا حسام، احساس م شیها :  

  حالت خوبه؟ _

منفور  یفشارم. صدا یاش م نهیرا به س سرم

کنم ی. التماسش مدیچیپ یدر گوشم م اوشیس :  



عروسک صدام نکن گهیتو رو خدا د _ ... 

 انی. نفسش را در مشود یم شتریدستانش ب فشار

کند یرها م میموها :  

 ...باشه خانمم _

 چیرا دوست دارم. مختص حسام است و ه خانمم

ندارم اوشیزبان س یاز تلفظش بر رو یتیذهن . 

. ردیگیحسام فاصله م ،یمان یقدمها یصدا با

زند یم شیتلخ اما مهربان به رو یلبخند :  

 ...سالم پسر بابا _

چسباند یخود را به حسام م یمان :  

ییسالم بابا _ ... 

.  ندینش یم یسر مان یمکث رو یبا کم دستش

داند در ان  یبندد و خدا م یچشمانش را با درد م

میشیاند یلحظه هر رو به چه م ... 



زنم تا  یپلک م عی.سرندینش یبه چشمانم م اشک

زنم اما  یم یمحکم مقابلشان بسازم. لبخند یسد

دفشار یرا م میگلو یبغض با نامرد :  

شام رو اماده کنم زیم رمیم _ .  

 سیدهد و راهش را به سمت سرو یتکان م سر

کند یکج م یبهداشت . 

****  

گذارم. اب دستم را با  یرا در اب چکان م بشقاب

را در  مهیبرنج و خورش ق ی. قابلمه رمیگ یم شبندیپ

 ماندهیاز غذا باق یمیاز ن شتریگذارم. ب یم خچالی

 یکشم. صندل یم زیم یاست. دستمال مرطوب رو

دهم. بشقابش دست  یحسام را به داخل هول م

قاشق  کی یبه اندازه  یمانده بود. حت ینخورده باق

شود  یبود. قلبم فشرده م دهیدلخواهش، نچش یاز غذا

مانده بود و اما  رهیشام خ زیدر سکوت به م یوقت

 ردیگ یکرد. دلم اتش م یم ریس گرید ییذهنش جا



ش به دور قاشق و چنگال از شدت سر انگشتان یوقت

امد یبر نم یشد و از من کار یم دیفشار سف . 

 یکنم. حسام ساعت یاشپزخانه را خاموش م چراغ

شود که سردرد را بهانه کرده و به اتاق پناه برده  یم

کاناپه  کیکنم. نزد یرا خاموش م ونیزیاست. تلو

. هنگام عبور رمیگ یرا به اغوش م یشوم و مان یم

 یکیزنم و سالن در تار یبرق را م دیهرو کلاز را

خوابانم و  یرا در تختش م یرود. مان یفرو م

را  نمیروت یکنم. تمام کارها یرا مرتب م شیپتو

کنم و اما مغزم خاموش مانده است.  یتکرار م

شود که به سکوت محکومش کرده ام.  یم یساعت

کرده ام.  خشیبزند، توب یهر بار که خواسته حرف

 دیرا بشنوم، چون اگر به زبان ا شیصدا همخواینم

کشاند یمرا به جنون م . 

و  ستادهیکنم. حسام رو به پنجره ا یاتاق را باز م در

حالش را  یمیوخ ینشان گارش،یروشن س ی لهیتیف

دهد یم .  



 یرا خاموش م گارشیبندم. س یرا پت سرم م در

 یچرخد. چشمانم از سرخ یکند و به سمتم م

شود. پشت گردنش را ماساژ  یم یچشمانش فرار

دیا یدهد و آهش همچون خنجر بر قلبم فرود م یم .  

 میبندم تا اشک چشمها یخزم و چشم م یپتو م ریز

. سکوت کرده ام چون زبانم کوتاه مانده ندیرا نب

 یبرا یاست. من مسبب حال خرابش هستم و جمله ا

. سکوت کرده است و سکوتش ابمی ینم نشیتسک

پاشد یخورده ام م نمک بر قلب زخم . 

سرم رد  ریرود. دستش را از ز یم نیتخت پائ تشک

کنم  یچسباند. چشم باز م یکند و مرا به خود م یم

پوزخند   میبه رو شیگلو بکیرفتن س نییو باال و پا

 میسرد است و خون را در رگها شیزند. صدا یم

کند یمنجمد م :  

اگه از هم  یوقت دور از من نخواب... حت چیه _

میلخورد ... 



 کی میو بغض گلو نمیب یبسته اش را م یپلکها

 انیبندم. اشک از م یشود. چشم م یوجب بزرگتر م

لغزد و کاش امشب تمام شود یم رونیب میپلکها . 

 ییمطلق اطرافم را گرفته و از سرما یاهیس

 میکیددر نز یبرم. حرکت یاستخوان سوز رنج م

کند. قفسه  یکنم. ترس در وجودم رخنه م یحس م

تنم  یرود. او رو یم نیام با شدت باال و پائ نهیس ی

خواهم  یسوزاند. م یشود. نفسش پوستم را م یخم م

دور  وخواهم از ا یبدن برهنه ام را کنار بکشم، م

را از  یبسته ام هر گونه حرکت یشوم و اما دستها

بدنم به حرکت در  یومن سلب کرده است. دستش ر

 یادهایدر فر غمیج یزنم و صدا یم غی. جدیا یم

تنها ان  میشود. چشمها یدر دوردست گم م یمرد

اشنا که با نگاه  یکند. مرد یمرد را دنبال م

 راهش،و با پسرک هم ردیگ یدلخورش را از من م

زنم و  یم ادیشوند. ماندنش را فر یدور و دورتر م

ماند یخفه م یا انهیوحش یابوسه ه انیم ادمیاما فر . 



 ییشود. صدا یم دهیصورتم پاش یقطره اب رو چند

شنوم اما چقدر دور است یگوشم م کینزد :  

زمیشو عز داریرها جان... ب _ ... 

خواهم خودم را از چنگال مرد  یخورم و م یم تکان

 ندینش یسرم م یرو یرها کنم. بوسه ا میکابوسها

میبهامرد خوا یاما نه از جنس بوسه  :  

... چشماتو باز کنزمیعز _ ... 

 یباز م جیکه به تدر ییهم چند قطره اب و پلکها باز

کوبد و  ی. قلبم در دهانم مدیا یشود. نفسم باال نم

 یم یاهیس میکند. چشمها یام درد م نهیس یقفسه 

 رونیکوبد و نفسش را اسوده ب یرود. حسام پلک م

چسبانم یدهد. خودم را به حسام م یم :  

رهیرو از من بگ یاومده بود تو و مان _ ... 

را مهر  میچشمها ی. روندینش یم میشانیپ یرو لبش

کند و در اخر  یرا ملتهب م میزند. گونه ها یم

دهد یم نتیلبم را ز یگوشه  :  



کنه... من  تیتو رو اذ تونهینم ی... کسزمیعز _

... نه تو رو و نه رهیتو رو ازم بگ یکس دمیاجازه نم

 ریاسوده باشه که من مثل ش التی... خپسرم رو

یو بابات رو دار نیمراقبتم. منم نباشم... تو رام ... 

افتد. نفسم هنوز ارام نگرفته  یهم م یرو میپلکها

کند یام خس خس م نهیاست. س :  

خواب... من از  یتو یوقت تنهام نذار... حت چیه _

ترسم یم اوشیس ... 

اش همچنان برهنه  ی نهیفشارد. س یبه خود م مرا

  :التهاب دارد

... نذارم اب خوش از گلوش دمیقول شرف م _

بره نییپا ... 

تا  ستیکاف میشود. همان قولش برا یدور م شیصدا

رمیارام بگ . 

 دهیکش گاریام. تمام شب را س دهیشب را نخواب تمام

اتاق را وجب کرده ام. ها را شمرده ام و  هیاست. ثان



ها را شمرده است و مقابل پنجره به اسمان  قهیدق

و  قیعم میمانده است. نفسها رهیخ کیسرد و تار

و لرزان نیسنگ شیپردرد بوده است و نفسها . 

 شیمتورم گشته و چشمها یخوابیاز شدت ب میچشمها

به  میقرمز. ساعت ها ت،یاز شدت خشم و عصب

ند و تنبل بوده اندک شیسرعت گذشته و ساعت ها . 

که با  یو او به مرد شمیاند یم اوشیبه س من

  .همسرش رابطه داشته است

تپد و  یم انیدر م یکیمن از شدت استرس  قلب

تند و محکم رتش،یقلب او از حجم غ . 

با  میدوزد. چشمها یفروغش را به ساعت م یب نگاه

 یتخت م یشود. رو یساعت قفل م یترس به رو

کند و  یزانوانش ستون م یرا به رو . دستانشندینش

را در شکمم  می. زانوهاردیگ یسرش را در دست م

کنم و صورت برافروخته اش را به نظاره  یجمع م

نمینش یم .  

زند یم شیبه موها یچنگ :  



میدادسرا باش دیبا 1کم کم اماده شو... ساعت  _ .  

 یاز حرکت م میتنفس ستمی. سخورمیتکان نم میجا از

 گریشود و قلبم د ین در بدنم خشک م. خوستدیا

ندارد یام جا نهیس انیم .  

کشاند.  یزانو خودش را به سمت من م یکنده ها با

حرف به ان اغوش  یکند و ب یرا باز م شیدستها

 یحس م میموها یرا رو شیبرم. لبها یامن پناه م

  :کنم

تا  یخودت خواست ؟یکن یم تمی... چرا اذزمیعز _

ِِ  ؟یمضطرب نقدری. پس چرا ا..میایب شیپ نجایا  

 ینشان از خراب شیمکثها یلحنش و حت ش،یصدا

بندم یحالش دارد. پلک م :  

و  یدی... فقط وصفشو از من شنیدیتو اونو ند _

یشونیپر ... 

شده و قلبم را  یام زندان نهیس یقفسه  انیدر م یموش

جودیم :  



... ساعتها و روزها شکنجه ام مشیدیاما من د _

خنده هاش مرگ رو تجسم کردم... با کرده... با 

اسمش  دنیکه با شن ینگاهش ارزوهامو کشتم... من

رم؟یاروم بگ تونمیلرزه، چطور م یبدنم از ترس م   

ضربان  شیرود. رگها یبدنش دوباره باال م یدما

 میخواهد دلدار یو کالفه است و م ی. عصبردیگ یم

  :دهد

خام اون  گذشته ها، گذشته... مهم حاله... تو دختر _

یشد ی... قوی... بزرگ شدیستیروزا ن ... 

ام  دهیخشک یو اعتماد به نفس کم کم به رگها دیام

 یدر گوشم همچون وح شیشود. صدا یم قیتزر

  :است

... خانواده ات رو یرو دار ی... مانیستیتنها ن _

ی... من رو داریدار ... 

چسبانم یرا به رگ گردنش م لبم :  



 ،یدیکه شن ی... هر چیقول بده ازم دور نش _

ی، بازم منو دوست داشته باش یدیکه د یهرچ ... 

را مرطوب  میاورم. اشک چشمها یرا باال م سرم

 یکند. دستم را دو طرف صورت کبودش م یم

  :گذارم

؟یتنهام نذار یدیقول م _   

بوسد یکند و کف دستم را م یرا کج م سرش :  

ونم؟بدون تو زنده بم تونمیشک نکن... من مگه م _  

کشد  یکند. دستم را م یم زانیرا از تخت او شیپاها

  :تا همراهش شوم

اماده شو عی... سرمیفرصت ندار ادیز _ ... 

در  یب یب یکنم. صدا یرا با دقت انتخاب م میلباسها

جلوش ظاهر شو که بفهمه  ی" طورچدیپ یگوشم م

و مرتب...اما  کیرو از دست داده... ش یچه جواهر

 یبشه رو دهیکه خط بطالن کش ی... طوردهیپوش

  "تموم تصوراتش



 یها هیبندم و به توص یرا م میمانتو یها دکمه

خانواده ات  ی" تموم گذشته ات براشمیاند یم نینوش

 یشفافه... شوهرت با چشم باز انتخابت کرده پس جا

قدم بردار. پر غرور و  ی. محکم و قوستین ینگران

داشته باش نانیبا اعتماد به نفس. به خودت اطم ..." 

 یعاشقانه  یزنم و به زمزمه ها یرا کرم م صورتم

. ذره شمیاند یم غشیدر یب یها تیحسام، به حما

شود و با خود تکرار  یم دهیدر دلم پاش دیذره بذر ام

بگذرم اوشیتوانم از سد س یکنم که م یم . 

 یاندازد. مقابلش م یساعتش را به مچش م حسام

 یبندم. رو یرا م راهنشیپ ییباال یو دکمه ها ستمیا

بوسم.  یشوم و گونه اش را م یبلند م میپنجه ها

خندد. بوسه ام  یم شیزند و لبها یچشمانش برق م

کند یجبران م میشانیپ یرا با چسباندن لب رو :  

رو با خودش برد یمان شبید ن،یخوب شد رام _ ...  

تا بپوشد رمیگیم شیخوش دوختش را برا کت :  

شدیاالن بدخواب م اوهوم... وگرنه _ ... 



گذارم. مرد مقابلم جذاب است. انقدر  یعقب م یقدم

که تمام نگاه ها را به خود معطوف کند. از ان 

حرامزاده  اوشیگذشته معقول تر و پخته تر از ان س

تا  خوانمی" مکادی"  و ان شیاست. در دل برا

او را زخم نزند اوشیس یچشمها .  

تدفرس یرا به درون شالم م میموها :  

خانومم میبر _ ... 

*** 

. دستم را به حسام میرو یدادسرا باال م یپله ها از

جان ندارند و  میسپرده ام تا مانع فرارم شود. پاها

شود.  یم دهیپله ها کوب یبا حرص رو شیپاها

 ینفس م نیو گذراست و او سنگ یسطح مینفسها

لرزم. از کنار  یدادسرا به خود م یکشد. از شلوغ

 یم دزنن یم ادیکه بر سر هم فر یزن و شوهر

کنم یم کتریگذرم و خودم را به حسام نزد .  

 یاز جا کنده شده است و از هر طرف صدا قلبم

گذرد و به  یبا شتاب از کنارم م ی. مرددیا یدعوا م



 لیرا حا شیزند.  حسام دستها یمن سرگردان تنه م

به دنبال اتاق مورد نظر  شیکند. با چشمها یتنم م

شود. در  یقفل م نیبه زم میپاها دنشیدد. با دگر یم

را با خود  میها نییلقشود و تمام ت یدادسرا طوفان م

پوش تا بتواند دل  کیبرد. هنوز جذاب است و ش یم

 .دخترکان ساده دل را با خود همراه کند

ما چرخد. ا یمتعجب از توقفم به سمتم م سامح

که  ندیب یرا م یاوشیمن س یچشمان وحشت زده 

نگاهم را  ریرا به دست باد داد. مس میتمام دخترانه ها

شود. فکش  یکند و عضالتش منقبض م یدنبال م

 یگردد و نفس داغش را از پره ها یهم قفل م یرو

کند.  ینگاهم را حس م ینیدهد. سنگ یم رونیب ینیب

ستدیا یم ایدن شیچشمها دنیچرخاند و با د یسر م . 

خودش را  نهیس یقفسه  یام گوشه  دهیترس قلب

 یاداوریکند. اعضا و جوارحم از  یپنهان م

خاموشش  یشوند. مغزم دکمه  یمنجمد م ش،یلمسها

. روحم از کالبدم پرواز گذاردیم میزند و تنها یرا م



که بارها مرگ  ییمانم و رها یکند. من م یم

رده استرا تجربه ک یجیتدر .  

دلهره  یها یاهیکند. س یم کیرا بار شیچشمها

چرخاند. چهره ام از  یصورتم م یاورش را رو

پرد یباال م شیشود. ابرو ینفرت جمع م .   

 

 یدرونم النه م ریپ یجادوگر بتیبا ه نهیو ک ترس

فشارم تا  یزند. لب م یم شیکند. اشک به چشمانم ن

مصرف شوم یب یمانع خروج ان قطره ها .  

دندان  اوشیس یپروا یاز نگاه ب نیخشمگ حسام

 انیو جادوگر درونم قلبم را م دیسا یهم م یرو

فشارد یانگشتانش م . 

کنار گوشم نجوا  یلرزد و حسام عصب یام م چانه

کند یم :  



تا اونو خوشحال  یزیقطره اشک بر هی هیکاف _

اگه ترس و  یحت ستی... مثل کوه محکم بایکن

پاشهیونت رو از هم مدر یوحشت مثل معدنچ ... 

 

 غیج رزنیکشم. پ یم قیعم ی. نفسدهمیتکان م سر

 میلبها یصدادار رو یپوزخند ش،یکشد و صدا یم

شود و در  ینفرت م م،یشود. تمام دردها یم

مکث در هم  یبا کم شی. اخمهاندینش یم میچشمها

کنم و ستون مهره  یرود. کمرم را صاف م یفرو م

 یکنند و اما محکم مش یدردناکم در هم م یها

ستمیا .  

کند یفشارد و زمزمه م یباز هم دستم را م حسام :  

یکن شیضربه فن یتونی... مطمئنم مهیعال _ ...  

 یم انیجر میشود و در رگها یخون م ش،یها گفته

شود. نگاه  یم یواقع یبه لبخند لی. پوزخندم، تبدابدی

کنم و به چشمان  یجدا م زشیاز چشمان نفرت انگ

دهم یر همسرم ممخمو . 



را به  میدهم پاها یو به خودم جرئت م داردیبرم قدم

کرده  نییتع شیرا از پ رشیحرکت دراورم. مس

به دل سپاه دشمن بزند.  خواهدیاست. با تمام قوا م

زند و  یم ادیرا در گوشم فر اوشیجادوگر جمالت س

تنش،  یکنم. گرما یم کیمن خودم را به حسام نزد

جادوگر و  ش،و اندک فشار دست نگاه گوشه شده اش

کند یرا به سکوت وادار م شیادهایفر . 

. معده ام در چدیپ یدر مشامم م اوشیعطر س یبو

اما لبخندم پاک  رمیگ یو حالت تهوع م چدیپیهم م

شود ینم . 

 یتر م کینزد میبه قدم به مامور جهنم انروزها قدم

که  ییبرافراشته و من با گامها ی. حسام با گردنمیشو

شود یم دهیکوب نیزم یمحکم رو .  

 یچرخد، ازارم م یبدنم م یکه رو نشیسنگ نگاه

 میفاصله دار ی. هنوز چند قدمستمیا یدهد و اما نم

شنوم یپوزخندش را م یکه صدا :  

هیات در انتخاب پارتنر، ستودن قهیسل _ ...  



شود.  یخفه م میدر گلو غمیخندد و ج یجادوگر م 

ام. از عکس العمل  ستادهیا لرزد و اما محکم یبدنم م

وحشت دارم. از دست به  شیستودن رتیحسام و غ

کشد. حسام مقابلش  یشدنش، مغزم سوت م قهی

 یمتوقف م میخون در رگها انیشود. جر یمتوقف م

و سرد  یگذرانم. خنث یشود. چهره اش را از نظر م

رمیگ یم کیاست و ان را به فال ن .  

بارد یم شیو تکبر از صدا غرور :  

به اطالعتون برسونم، همسرش هستم دیبا _ ...  

 یم شیخوش خط و خال ن یهمچون مار اوشیس

  :زند

که  هیا تهیرو نخور... عفر بشیدلفر یگول چهره  _

نداره یدوم ... 

زند یمعروفش را م چشمک : 

رو به نجاست  تیتا زندگ حتیاز من به تو نص _

رونیازش بکش ب ده،ینکش ... 



شود. بر خالف  یوگر فشرده مدستان جاد انیم قلبم

کند. فقط  یتصورم حسام، خاموش و سرد نگاهش م

است دهیخواب یرینقاب چه تصو نیپشت ا دانمیم :  

خودت نگه دار... خب؟ یرو برا حتتینص _   

سرش را باال  اوشیشود که س یبلندش باعث م قد

اورد یمرا به وجد م نشی. نگاه از باال به پائردیبگ :  

اعتماد کامل دارم... رها از برگ  من به خانمم _

 ...گل هم پاک تره

شود با فرورفتن ناخن  یهمزمان م اوشیس پوزخند

بلند ان عجوزه در قلبم. دست راستش را در  یها

 شتریب شیبازو یبرد و مار رو یفرو م نشیج بیج

کند یم ییخودنما :  

سرت کاله  ایکرده  رییتغ یپاک یمعن رانیا یتو ای _

دخترشون رو بهت قالب کردن و دنیگشاد کش ...  



اورد  یم نیرا پائ شیکشد. صدا یرا جلو م سرش

چشم نگاهم  یاما نه انقدر که من نشنوم. از گوشه 

کند یم :  

هاشو من  یرخوابگیامار دوست پسرها و ز _

کنم یروشنت م یدارم... اگه بخوا . 

چکد و اما سکوت کرده ام و  یاز قلبم خون م 

 قهی یسام سپرده ام.  دستش رونبرد را به ح دانیم

کنم. گرد  ی. با وحشت نگاهش مندینش یم اوشیس ی

تکاند یرا م شرتشیت یو خاک فرض :  

تفاوت داره با حرفات...  هی... اما لهیاطالعاتم تکم _

پره و به ناموس  یهرز م کهیمرد هیبهم خبر دادن 

کنه یم یمردم دست دراز ...  

خورد.  یجا م حسام یتفاوت یو ب یاز سرد اوشیس

کشد و دست حسام را کنار  یرا در هم م شیابروها

رود. چشمش را به من  یلبش باال م ی. گوشه زندیم

کنم یو مرگ را حس م دوزدیم : 



 یخونه  یایب یداد شنهادیخودت پ یبهش نگفت _

شب  یکه خودت خواست یمن؟ ازش پنهون کرد

 یهات حرف دهیبمونم و ارومت کنم؟ از عق شتیپ

؟یتنوع طلب ینگفت ؟ینزد  

ام.  ستادهیشود و اما هنوز ا یم یخال میرپاهایز

. در صورتش پرخاش یبلند است و عصب میصدا

کنمیم :  

کردم... واو به واوش... از تموم  فیهمه رو تعر _

یکرد یبهم تجاوز م یگریکه با وحش یسه روز ... 

 یطول م یشود. کم یما جلب م چند نفر به توجه

 یباال م ییکشد تا بهت از صورتش پر بکشد. ابرو

شود و قبل از انکه جمله  یصورتم خم م یپراند. رو

شود یم دهیاش از پشت کش قهیبه زبان اورد،  یا :  

اشغال یعوض _ ... 

گرداند یرا بر م اوشیبا خشم س یفالحت یاقا :  



 نطوریکه اکرده  تتیترب یپدر و مادر یکدوم ب _

؟یابرو کن یدختر مردمو ب   

گردم و او را چند قدم دورتر  یچشم دنبال نجمه م با

 انسالیمچ دست مرد م اوشی. سابمی ینزار م یبا حال

فشارد. اثار درد در چهره اش  یو م ردیگ یرا م

کشد یشود و منتها کنار نم یم انینما :  

یحرومزاده  _  ... 

کند یقطع مرا  یفالحت یجمله  اوشیس ادیفر :  

و اون دختر مادر به خطات یحرومزاده خودت _ ...  

بلند خود  ییدهد و با گامها یرا به عقب هول م مرد

 یرا م شیرساند. موها یم دهیرا به دخترک ترس

ردیگ :  

که لذت، چشمات رو ستاره بارون کرده  ییتو _

 یفیچه اراج ؟یکرد یلشکرکش ینطوریبود، چرا ا

من  یجلو نطوریکه بابات ا یتبرئه خودت زد یبرا

شده؟ ریش   



. ردیگ یشدت م شیها هیکشد و گر یم غیج نجمه

رساند یم اوشیدوباره خود را به س یفالحت :  

یپاش نشست ریتو ز _ ... 

چرخد.  یکه نظاره گر هستند م یتیجمع نیب نگاهم

افتاده اش را  یرود. شانه  یحسام چند قدم جلو م

ردیگ یم :  

دیش خودتون رو حفظ کنارام یفالحت یاقا _ .  

اورد  یتازد. مشتش را باال م یاما همچنان م یفالحت

مانعش  یبلند یبکوبد. صدا اوشیتا به صورت س

شود یم :  

تا دستور ندادم  دیچه خبره؟ متفرق بش نجایا _

 ...جلبتون کنند

و او را عقب  ردیگ یرا م یفالحت یاقا یبازو حسام

 یسر یفالحت زند و یکشد. ارام با او حرف م یم

دهد یتاسف تکان م یاز رو . 



به دست به  میسیشوند. مرد ب یمتفرق م مردم

چرخد یسمتمان م :  

داخل دیینوبت شماست... بفرما _ ... 

گره  یبا ان ابروها شیتنومند و ورزشکار کلیه

شود اب دهانم را  یبمش باعث م یخورده و صدا

حجم  نیشوم. ا یاشفته وارد م یقورت دهم. با ذهن

را باور ندارم. کنار  اوشیو رذالت س یدگیز درا

زند و اما  یحرف م یسلطان ی. اقانمینش یحسام م

 یشنوم. پر شده ام از زمزمه ها یرا نم شیمن صدا

که  یدرونم. همان جادوگر یجو نهیک رزنیپ

شود.  یخوفناکش بازگو م یخاطرات با صدا

کند. " بهش  یتکرار م میرا برا اوشیس یحرفها

من؟" از  یخونه  یایب یداد شنهادیدت پخو یگفت

رود یو عقب تر م دیا یخوشش م دنمیلرز  

". شدت دردم را یهرزه ها خوش امد یایبه دن "

دهد "  یم یشتریان لحظات مانور ب یو رو ندیب یم

  "من فقط راهدرو برات هموار کردم



. وکال ردیگ یرود. گفتگوها باال م یم جیگ سرم

من فقط لب زدشان را  و ندیگو یتر سخن م حیصر

شنود" حاال  یرا م یگریو گوشم جمالت د نمیب یم

یرو بچش یکه طعم هر مرد یازاد "  

خواهم گذشته  یو م دیا یباال م میمعده ام تا گلو دیاس

 چکدامیاما ه زمیبر رونیمنحوس ب رزنیام را با ان پ

کنند ینم یرا خال دانیم .  

درد  یایو مرا از دن ندینش یدستم م یرو یدست

کشد یم رونیب :  

 ...رها جان _

چرخانم یماتم زده ام را به سمتش م نگاه : 

زمیعز میبر _ ... 

چرخانم. همه رفته اند و  یم یرا در اتاق خال نگاهم

مگر من چقدر با خود خلوت کرده ام؟ با او همقدم 

شوم یم :  

شد؟ یچ _   



کند یم ییمرا به خارج از اتاق راهنما حسام :  

بهت گمیم _ ... 

شوند و نگاه  یاز کنارمان رد م لشیو وک اوشیس 

گردد.  یم بمیبار نص نیاخر یبرا اوشیهوس الود س

پرسد ی. حسام ممیرو یم یسلطان یبه سمت اقا :  

ه؟ینظرتون چ _   

کند یرا در دست جابه جا م فشیک  :  

. با توجه به ستیکننده ن دواریچندان ام تیوضع _

خودشون رابطه  یقلب تیبا رضا یهر دو شاک نکهیا

رو به تجاوز متهم  اوشیس شهیبرقرار کردن... نم

  .کرد

کشد یپشت گردنش م یدست حسام :  

کرده؟ یکه رها رو زندان یپس اون سه روز _   

باال  ینیب یرا با نوک انگشت رو نکشیع یسلطان

دهد یم : 



 قتیحق اوشیکردم، س یم ینیب شیهمونطور که پ _

  .رو کتمان کرد

دوزد یم شیساعت مچ را به شیچشمها :  

تعداد  یبه نوع ای میکن دایپ یشتریمدارک ب دیبا _

میبد شیها رو افزا یشاک ... 

زند یم یبخش نانیاطم لبخند :  

و تخصصش  هیکارکشته ا لیوک یلیهرچند که جل _

باخته است... اما ما هم کوتاه  یبردن پرونده ها

میبر یم شیو پرونده رو به نفع خودمون پ میاینم .  

فشارد یاورد و دست حسام را م یم شیرا پ دستش :  

 گهیساعت د کیبا اجازتون من مرخص بشم.  _

رو بهتون  ییدادگاه خانواده باشم. مراحل اجرا دیبا

دمیگزارش م ... 

است و سرم را  دهیچیدر مغزم پ یادیز یصداها

در حال  میشانیاز پکرده است. درد  نیسنگ

 ریکه تمام بدنم را تسخ دیپا ینم یریو د ستیشتازیپ



 یصندل یبندم و سرم را به پشت یرا م میکند. چشمها

فشارم یم .   

 میبرا یرا گرفته و توان میتمام انرژ اوشیس دارید

ام فشرده است و نفس  نهیس ینمانده است. قفسه 

کند یرا سخت م دنمیکش .  

منفور  یچاله ها اهیان س ،اوشیپرشرارت س نگاه

شود. هر  یلحظه هم از مقابل چشمانم پاک نم کی

بار، جمالت خانمان سوزش در گوشم  کی هیچند ثان

کشاند. تمام حس  یشود و مرا به جنون م یتکرار م

در وجودم رخنه کرده اند؛ خشم،  کبارهیبد به  یها

یدلهره و شرمندگ نه،یتاسف، ک ...  

. مقابل ندینش یحسام م شود و یباز م نیماش در

 یرا رو میجنگم و پلکها یم دنشید یوسوسه ام برا

فشارم یهم م .  

شدنش را  کیدهد. نزد یم رونیرا کالفه ب نفسش

زند و دژ مقاومتم شکسته  یم میکنم، صدا یحس م

شود یم :  



  ...رها جان _

شوند و صورت  یاجازه باز م یب میدایش یپلکها

 می. لب هانمیب یه مفاصل نیرا در کمتر شینگران

اما  میخورند تا در پاسخش" جانم " بگو یتکان م

را از  میشود. موها یخارج نم میاز گلو ییصدا

زند یچشمم کنار م یجلو :  

دهیرنگت پر _ ...  

کند  یتالش م یلیخ ای. گودیا یاز ته چاه م شیصدا

بغضش را نشان ندهد. مگر  ش،یصوت یتا تارها

 نیکوبم. من از ا یک مکنند؟ پل یمردها هم بغض م

 یمرا از پا در م یشرمندگ نیمرد شرمنده ام و ا

کنم و از نگاه  یم خیرا به شلوارم م میاورد. چشمها

دندان  مروز. ازانمیگر شیها یاهیکردن به عمق س

جگرش گذاشت، خون به دل شدم و اما مقابل  یرو

 رتشیغ اوشیکرد. س تیمردانه از من حما اوشیس

، به عشقش برچسب حماقت زد، سؤال برد ریرا ز



 هیحسام را به باد تمسخر گرفت و باز هم حسام، تک

  .گاهم ماند

. انگشتانم را به دور ردیگ ینسکافه را مقابلم م وانیل

پوستم  یبه سلولها شیکنم. گرما یبدنه اش حلقه م

 ینجات م یخزدگیکند و انها را از خطر  ینفوذ م

دستانش،  فیکند. لرزش خف یرا باز م کیدهد.  ک

شود یم میدر گلو یخار  :  

و از من فرار  رهیبخور تا چشمات جون بگ کمی _

  ... نکنه

 ی. همان لبخند را شکار مدیا یباال م میلبها ی گوشه

دهد یکند. گونه ام را نوازش م :  

 ی کهیاون مرت یامروز نصف عمر شدم وقت _

عشق  نکهیاز تصور ا ختی. قلبم ردمیجذاب رو د

هوش از سرت ببره ت،یمیقد ...  

دیا یباال م رتیپر از بهت و ح نگاهم : 

 ...اما من _



کند. از  یرا روشن م نیو ماش ردیگ یفاصله م 

شود یپارک خارج م :  

بهت شک دارم... نه...  ینگفتم که فکر کن نویا _

اعتقادم بود... مطمئنم بهت نیع اوشیحرفم به س ... 

زند یبوق م ادهیعابر پ یبرا :  

 میتو از نداشتنت ب یمنم به اندازه  یتم بدونخواس _

 ...دارم

گذارد یم شیپا یو رو ردیگیرا م دستم :  

هم به  هیثان کی یحت خوادیاونقدر که دلم نم _

  .نبودنت فکر کنم

. راهنما ندینش یعشق در دلم به بار م یها شکوفه

چدیپ یسمت راست م ابانیزند و به خ یم : 

اما من دلم با تو اروم  ...میرو دار شیپ یراه سخت _

و تو هم با من دلت قرص و محکم باشه شهیم ... 

 کیکننده اش تنها  دواریام یبرابر تمام جمله ها در

میگو یکلمه م :  



 ...عاشقتم _

و خودش  دیا یکش م شیدرخشد. لبها یم شیچشمها

در ان کلمه خالصه شده اند و  میاگاه است که حسها

تواند باشد ینم قتیجز حق .  

کند ینسکافه اشاره م به :  

 یرا جدا م کیاز ک یبخور تا سرد نشده. تکه ا _

باز  طنتی. دهانش را با شرمیگ یکنم و به سمتش م

گذارم یرا در دهانش م کیخندم و ک یکند. م یم . 

****  

اندازم.  یم ییلباسشو نیرا درون ماش فیکث یلباسها

 کنم. یم میرا تنظ مریبندم و تا یرا م شیا شهیدر ش

داشت.  ییلباسشو نیماش کیما هم  یکاش زندگ

 ...براز شستن و پاک کردن اتفاقات بد و اشتباهات

رغم  یگذرد. عل یم اوشیبا س دارمیهفته از د کی

حسام، با  یبا صرف نظر از عاشقانه ها م،یتالشها

با  یحت ،یب یارام بخش ب یفاکتور گرفتن نجواها



ذهنم پر باز هم  ن،یپدرم و رام یها تیوجود حما

اوشیمهلک به نام س یشده است از سم . 

 یتا ظرفها ستمیا یم نکیشود. مقابل س یاه م نفسم

 ختهیحسام به هم ر ی. اوضاع روحمیناهار را بشو

کند خودش را در کار غرق کند، اما  یم یاست. سع

. ساعت ها به لپ تاب و ردیگ یعکس م ی جهینت

 گردد و در تفکراتش یم رهیخاموشش خ یصفحه 

ماند یشناور م . 

کنم. بشقاب  یم ییظرفشو عیرا اغشته به ما اسکاچ

خودم به کنار،  یذهن یکنم. مشغله ها یم یرا کف

خندد، محبت  یهستم که به ظاهر م ینگران حسام

کند حالش را خوب جلوه دهد و  یم یکند، سع یم

کم گشته و  شیباال رفته، اشتها گارشیاما مصرف س

زند یکمتر حرف م . 

 میاورد. دستها یبسته شدن در مرا به خود م یصدا

 یشوم. مان یکشم و از اشپزخانه خارج م یرا اب م



زودتر از من خودش را به حسام رسانده است. حسام 

رمیگ یبوسد. کتش را م یسرش را م یرو :  

دیسالم خسته نباش _ ... 

کند یرصدم م نییاز باال تا پا چشمانش :  

ی... درمونده نباشزمیسالم عز _ ... 

کند یرا روشن م شیدستگاه باز یمان :  

میکن یباز یقول داد شبیبابا د _ ... 

کند یرا باز م راهنشیپ یدکمه ها حسام :  

امی... مرمیدوش بگ هی _ ... 

شنوم یرا م یخوشحال مان یصدا :  

 ...باشه _

ه دور محض عبور از در اتاق، دستانم را ب به

فشارم.  یکنم و سرم را به کمرش م یشکمش حلقه م

 یبزرگش زندان یدستها انیخندد و دستم را م یم



و اما از همان سکوت و  مییگو ینم چیکند. ه یم

میریگ یارامش م مانینفسها یصدا . 

 یرود. م یم ییشوم، حسام به دستشو یم جدا

 یم بشیاز ج یکنم که پاکت زانیخواهم کتش را او

حسام مرا  ی. صدادارمیکنجکاو پاکت را بر مافتد. 

پراند یاز جا م :  

گل کرد تیباز که فضول _ .  

 ریکشم. ز یرا درون دهان م میکنم. لبها یم اخم

کنم. با خنده  یزده به در نگاه م هیبه حسام تک یچشم

و در پاکت را باز  دیا یم شیدهد. پ یتکان م یسر

کند یم :  

اخر شب بهت بگم خواستمیم _ ...  

گونه ام تا استخوان  یرا با لطافت از رو انگشتش

کشد یترقوه ام م :  

میکه هر دومون اروم گرفت یوقت _ ... 



. خودم را ردیگ یشود. بدنم اتش م یم مورمورم

را نبازم هیکنم تا قاف یجمع م .  

ردیگ یرا مقابل چشمانم م مایهواپ طیبل :  

سفر میقراره بر _ ... 

 یلبانم م یش لبخند رو. مقصدرمیگ یها را م طیبل

کند یاورد. اما نام مسافران صورتم را در هم م :  

؟یچ یفقط من و تو؟ پس مان _  

گرداندیشانه ام برم یلباسم را رو بند :  

میدار ازیمسافرت دو نفره ن هیبه  _ ... 

 یسؤالم پا فشار یکرده است. رو یشک شوخ یب

کنم یم :  

همراهم نباشه؟ شهیمگه م ؟یپس مان _   

حسام  یریپذ تی. با مسئولدیا یمنطق جوز در نم با

 ادیرا از  یشود حسام مان یمنافات دارد. مگر م

  ببرد؟



قدم عقب برم کیاما  ردیخواهد در اغوشم بگ یم :  

امیجا نم چیه یحسام من بدون مان _ .  

رساند.  یفاصله را به صفر م لمیبر خالف م نباریا

م. کنار لرز یمثل گنجشگ باران زده، در اغوشش م

کند یگوشم نجوا م :  

تو از تنها موندن  یرها باور کن منم به اندازه  _

شمیناراحت م یمان ... 

دیا یاش فرود م نهیس یرو مشتم :  

ذارمیرو تنها نم یمن مان _ ... 

کند یرا مهار م دستم :  

رو هم  یفرصت مان نیدر اول دمی... قول مزمیعز _

 ی... هر دونهکیبار فرق م نیمسافرت... اما ا میببر

میدار اجیما به استراحت احت ...  

کنم یم یفشار پا :  

کنم یدق م شی... منم از دورارهیطاقت نم یمان _ ... 



بوسد یرا م میموها یرو :  

مامان و بابات شیپ میفرست یرو م یمان _ ... 

اندازم یباال م سر :  

خوامینم _ ...  

ستیاش از سر کالفگ خنده :  

 ...رها _

 یخواهد خامم کند. م یبوسد. م یام را م قهیشق

  :خواهد ذهنم را گمراه کند

که نذارم اب تو دلش تکون بخوره...  دمیقول م _

  قبول؟

کنند. اما به  یمرا مالمت م میدارم. مادرانه ها دیترد

دارم نانیاطم شیگفته ها :  

 المی... اونجا خیب یب شیفرستم پ یرو م یمان _

 ...راحت تره



گذارد و صورتم را باال  یام مچانه  ریرا ز دستش

. دستم ردیگ یم یرا به باز میاورد. ارام لبها یم

کند ینجوا م م،یلبها انی. مندینش یم شیموها یرو :  

یدونیهر طور خودت صالح م _  

الک و  یکشم. بو یناخنم م یالک را رو ی فرچه

و مرا سر ذوق اورده است.  دهیچیپ مینیاستون در ب

را  میناخنها یاورم، رنگ مس یدستم را باال م

  .دوست دارم

چرخد و  یم یاجازه به سمت اتاق مان یب چشمم

بندم.  ی. در الک را محکم مرمیگیدوباره دلشوره م

و حسام  یگذرانم. خلوت مان یساعت را از نظر م

است؟ دهیاز حد طول نکش شیب   

از ان اتاق  ییصدا چیزنم، ه یرا چنگ م میموها

 ای رمیبگ کیدانم ان را به فال ن ی. نمشودیخارج نم

  .ظن بد

گذارم و وزنم را  یتخت م یرا از پشت رو میدستها

 یاز ان در جدا نم میاندازم. چشمها یانها م یرو



 هیزنم. ثان یافتند و اما پلک نم یشوند. به سوزش م

هنم شورش اگر و اماها دوباره در ذ گذرند،یها م

مانم یو منتظر م کنندیم . 

شوم. نگاه  یاز انتظار، از اتاق خارج م خسته

 ی. وسوسه ام را برارمیگیرا از در بسته م دمیناام

سرگرم شدن به  یو برا زنمیپس م ستادنیگوش ا

برم یاشپزخانه پناه م .  

 یبرا میها دهیکنم. تمام ا یرا باز م خچالیهدف  یب

با  میدلواپس یرودخانه  انینهارظهر جمعه را طغ

 یرا م یمان یصدا میتعللها انیخود برده است. م

  :شنوم

 ...مامان _

و اصال مگر  زدیر یبغض دارد. دلم فرو م شیصدا

ان هم بدون  ست؟یاوضاع الزام نیمسافرت در ا

کوبم. تا پنج  یهم م یرا به رو خچالیدر  ؟یمان

تا برخودم مسلط شوم و به سمتش  شمارمیم

مگردیبرم :  



زم؟یجانم عز _   

 یتاب م چیرا در هم گره زده و به بدنش پ دستانش

. شیصورت مثال جد دنیبوس یرود برا یدهد. دلم م

ممکن  یصدا نیاندازد و با ارامتر یم ریسر به ز

دیگو یم :  

مسافرت دیشما بر میمن راض _ ... 

 میزند. مادرانه ها یحلقه م میدر چشمها اشک

زانو  ید. مقابلش روکن یپرقدرت اعالم حضور م

. صورت مظلوم و گرفته اش را در دست نمینش یم

رمیگیم :  

... منیجان... اگه تو نخوا یمان _ ... 

کند یمچم بند م یرا رو دستش :  

 هیگر گهیتو حالت خوب بشه... د خوامیمن م _

 دیاگه بر گهی... بابا میغصه نخور گهی... دینکن

یشیمسافرت خوب م ...  



 یرانم و او را به خود م یکمرش مرا به پشت  دستم

کند یچسبانم. زمزمه م :  

مامان؟ یشیخوب م _  

 یم رهیخ ستادهیچهارچوب در ا انیکه م یحسام به

  :شوم

که خوب  دمی... قول مشمی... خوب مزمیاره عز _

  ...بشم

دیا یم کینزد حسام :  

... بعدشم به مامان رونیب میناهار بر دیاماده بش _

نهیدون بچچم میرها کمک کن ... 

کشد. قلبم همراه با او از جا  یمردد عقب م یمان

 یشود و همراه قامت کوتاه اما دلبرش م یکنده م

  .رود

کندیو بلندم م ردیگیرا م میبازو ریز حسام :  



هم  یمان یبرا ییجدا نینگرانش نباش... ا _

به تو نگران کننده است...  شیخوبه... شدت وابستگ

کم کم مستقل بشه دیبا ...  

زنمیم لب :  

حق با تو باشه دوارمیام _ ...  

اندازد و به سمت اتاق  یرا دور گردنم م دستش

داردیمشترکمان گام برم :  

 نیاماده شو که قراره به بهتر الیفکر و خ یبه جا _

 .رستوران اصفهان مهمونت کنم

**** 

کنم و بغض  یرا بوسه باران م یمان سیخ صورت

ندیشکستنم را نب دهم تا یدردناکم را فرو م . 

 یقرمزش به من دهان کج ینیو ب رمیگیم فاصله

فشارم ی. شانه اش را مکندیم :  

... یزود برگردم... چهارتا شب بخواب دمیقول م _

 ...اومدم



اورد یکوچکش را باال م یانگشتها :  

نقد؟یا _   

بوسم یمهابا سر انگشتانش را م یب :  

زدلمیاره عز _ ...  

. صفحه دهمیرا به دستش م دهیکه حسام خر یلیموبا

کنم یبدون قفلش را با لمس باز م ی :  

 ...هروقت که دلت تنگ شد _

زنمیم یریتماس تصو یرو : 

... باشه مامانم؟یبزن تا باهام حرف بزن نویا _   

دهد. غم نشسته در چشمانش  یرا تکان م سرش

 بمیخودم نص یاز سو یبار لعنت نیهزارم یبرا

و  رمیگیم میبازوها انیرا مطاقت او  ی. بگرداندیم

بغض  یکنم. وقت یم رهیذخ میها هیعطرش را در ر

رمیگیدهد، فاصله م یرا قلقلک م میگلو . 

میگویم یب یشوم و رو به ب یم بلند :  



_ ببردش گردش یدنبال مان ادیسپردم، ب نیبه رام ...  

به گونه اش  یو بوسه ا رمیگیرا به اغوش م یب یب

زنم یم :  

 ی... روزدیهست یاز من مراقب مان بهتر دونمیم _

 دیداشت اجیاحت یزی... اگه به چزنمیچندبار زنگ م

دیخبرم کن ... 

دهد یپاسخ م میشانیپ یرو یام را با مهر بوسه :  

خدا به همرات... نگران پسرتم نباش... مثل  _

 ...چشمام مراقبشم

در مقام خشوع وارد  رزنیپ نیهم مقابل ا حسام

شودیم :  

مت افتاد گردنتونزح دیببخش _ ...  

کند یمعروفش را م یاخم تصنع یب یب :  

شما جوونا دیرحمت ؟یچه زحمت _ ...  

چسباند یرا به خود م یمان :  



پسرمم که تاج سرمه نیا _ ... 

کندینگاه م شیبه ساعت مچ حسام :  

نشده ریتا د ایها... ب کهیخانوم... پرواز نزد _ ... 

ار به حرکت در ام را به اجب دهیچسب نیبه زم یپاها

 یچرخ م یو مان یب یب انیاورم. چشمانم م یم

دهد و سد محکم  ینشان م یخوذ یخورد. دلتگ

شکاندیچشمانم را م .  

شوم.  یو با گفتن "خداحافظ" سوار م رمیگ یم رو

 یب ی. بندینش یزند و م یرا دور م نیحسام ماش

به  نی. ماشزدیر یاب را پشت سرمان م یکاسه 

و چشمان تار من به دنبال حرکت  دیا یحرکت در م

دود یم ن،یپشت ماش دنشیو دو یمان . 

 یایگذرانم. تمام زوا یرا از نظر م زانش،یاو یلبها

کنم. قلبم انقدر  یم رهیچهره اش را در ذهنم ذخ

دارد یقصد خودکش ایکوبد که گو یمحکم م :  

مامان خداحافظ عشق _ ... 



تخت  یرا رو یشود. گوش یقطع م یریتصو تماس

. بند تن ردیگیتماس م  کبار،یاندازم. هر ساعت  یم

کنم. نگرانش هستم،  یرا محکمتر م میپوش حوله ا

 ینسبت به من، برا یب یدارم ب نانیاطم یوقت یحت

کشم  یدارد. کنار حسام دراز م تیارجح شینگهدار

جمع  رارم. ساعدش گذا یم شیبازو یو سرم را رو

را  شی. پلکهاردیگ یکند و مرا تنگ در اغوش م یم

که از خواب خش  ییفشارد و با صدا یهم م یرو

دیگو یگرفته م :  

استراحت کن کمی _ ... 

دوزم.  یرا به صورت اصالح شده اش م میچشمها 

 رونیاز تنم ب یکه گرفته ام، خستگ یبعد از دوش

زنمیلب محسام،  یاسودگ یرفته است اما برا :  

 ...باشه _

کند.  یم میرا قفل پاها شیچرخد و پاها یپهلو م به

اش کنار رفته است. اب  نهیس یقفسه  یحوله از رو

گشته  ایح یدهم. چشمانم ب یدهانم را پرصدا فرو م



 طنتیشود کنار حسام باشم و دلم ش یاند و مگر م

 نخواهد؟

 چسبانم و نچ کالفه اش را یرا به گردنش م میلبها

کند یشنوم. چشم راستش را باز م یم :  

کرده؟ یطونیدلت هوس ش _   

 یشوم و با گستاخ یم رهیپروا در چشمانش خ یب

زنم یلب م :  

؟یستیتو طالب ن نکهینه ا _   

شود. نگاهش  یم مهیخ میزند و تنش رو یم یچرخ

چرخد یبدنم م یرو یفتگیبا ش :  

اگر خواست من برات مهم باشه که حاضرم کل  _

تخت بمونم نیا یروز رو پنج ...  

 یزند و با ابرو به حمام اشاره م یم یزیر چشمک

  :کند

اونجا دمیشا ای _ ...  



 یرود. دستش رو یبدنم هر لحظه باال م یدما

 یکند و به سمت گره تن پوشم م یم یشرویگردنم پ

  :رود

؟یامتحان کن یخواهیم _  

 یهم. قفسه  یتکان م نیخنده سرم را به طرف با

دورش کنم کنمیم یکنم و سع یاش را لمس م هنیس :  

کنمینه خواهش م _ ... 

 یم کیکند. سرش را نزد یم کیرا بار چشمانش

گذارد یچشمانم م یرا رو شیاورد و لبها :  

 ،یخواستنت رو شعله ور کرد شیمگه حاال که ات _

کنار بکشم؟ تونمیم  

 میکنم خودم را نجات بدهم و اما خنده رها یم یسع

کند ینم :  

 جون رها؟ _

کند. نفس گرمش را  یگونه ام مکث م یرو شیلبها

ندینش یکشد و م یفرستد. عقب م یم رونیب :  



رونیب میلباس بپوش تا بر _ ... 

فرو رفته است. اعضا و  نیریش یدر خلسه ا بدنم

پرخواهشش هستند.  یصدا ریجوارحم همچنان درگ

شود یم زیخیو نم ندیب یتعللم را م :  

خودت عاقبتش با _ ... 

 یپرم. با خنده ا یم نیزنم و از تخت پائ یم غیج

میگو یمهار شده م :  

شم یباشه... باشه... االن اماده م _ . 

دهد و به سمت  یتاسف تکان م یرا از رو سرش

رود یم سیسرو . 

**** 

که به  یپرد. چشمان یم نیام باال و پائ نهیس انیم قلبم

وصال  یسنگ فرش، دوخته شده اند، تمنا و ارزو

. نه انکه نخواهد، اما ستیدارند، اما پاسخ مغزم منف

را بسته است شیدست و پا ش،یشرمندگ . 



را  میکند. لبها یم هیکند. ضجه و مو یالتماس م قلبم

 یام چنگ م نهیس یفشارم، به قفسه  یهم م یرو

کنند و  یاز بند اسارت مغزم فرار م میزنم. چشمها

دهد یگنبد، نوازششان م ییطال .  

مطلق  ی. صداها به سکوتستدیا یاز حرکت م زمان

چرخد.  یان گنبد م یشوند و چشمانم رو یدعوت م

رقصد یپرچم در باد ازادانه م . 

به  کیام.  ستادهیکه مقابلش ا یمانم و شخص یم من

 دهیشود. کمرم خم یم یخاطرات در ذهنم تداع کی

رتریشود و چشمانم سر به ز یتر م .  

. چانه ندیا یکنند و باال نم یم ایچشمانم ح یحت گرید

تمام  یو اصال لرزش شتریب میلرزد. لبها یام م

وجودم را دربرگرفته است. پر شده ام، پر از حس 

خجالت و حسرت ،یشرمندگ . 

 یرا م میگلو ش،یبه وسعت صحن و سرا یبغض

محکم  میگلو ریکه چادرم را ز یفشارد و  دست

کند یگرفته، کمکش م . 



غلتد. من گناهکار  یگونه ام م یاشک رو یا قطره

شود،  یم کیرا چه به امام رضا؟ دلم به مرگ نزد

 میکه سر تا پا یدارد وقت یچه سود نجایامدنم به ا

همچون طناب  یدهد. شرمندگ یتعفن و کثافت م یبو

دهد یسوق م یمرا به خفگ ،یدار .  

نگاه  ریخواهم از ز یشوند. م یم لیس میاشکها 

فرار  ییان بارگاه طال و پرسؤال صاحب نیسنگ

 ییاند و قصد جدا دهیچسب نیبه زم میکنم. اما پاها

. گم رندیقدم فاصله بگ کیخواهند  ینم یندارند. حت

خودم  انیم رمیگناهانم. سرگردان و درگ انیشده ام م

 .و خودم

شنوم یم میکیلرزانش را در نزد یاشنا ول یصدا :  

الرضا یابن موس یعل ای کیالسالم عل _ ... 

ناشناخته در  یکنم و حس یلب تکرارش م ریز

 انیکند، همراه با خون در بدنم جر یم قیتزر میرگها

از  گردمیکند و سرشار م یقلبم پمپاژش م ابد،ی یم

 .ان حس ناشناخته اما ارامش بخش



گنبد  یرو یو مانند کبوتر دیا یتارم باال م یچشمها

ندینش یم .  

کند یم کیسرش رابه گوشم نزد حسام :  

و نماز ارتیبعد از ز _ ... 

دهد یرا نشان م سقاخانه :  

سایوا نجایا ایب _ . 

دهم و دور شدنش  یمبهوتم و فقط سرتکان م جم،یگ

. عقلم به طور کامل قفل کرده ستمیا یرا به نظاره م

کار را به دلم سپرده  یاست، ساکت مانده و ادامه 

 فیامام رضا تعر یبارها از مهربان یب یاست. ب

از رئوف بودنش، از ضامن اهوشدنش. از کرده، 

 همچونگردد و  یم یراض عیگفته که سر ییاقا

ماند یزائرانش م یدلسوز برا یپدر . 

و  ردیمرا هم بپذ دیکنم، شا یاعتماد م میها دهیشن به

  .ضامنم گردد



 که دست دخترش را یخودکفا شده و از زن زبانم

پرسد یگذرد، م یگرفته و از کنارم م :  

  حرم از کدوم طرفه؟ _

کندیم ییطال یوانیبا انگشت اشاره به ا زن :  

خواهرانه یاونجا ورود _ ... 

دستورات  م،یکنم، پاها یرا مرتب م میرنگ چادر

 یکنند و به همانسو م یصادره از قلبم را اجرا م

 ترشیقلبم ب یایشوم، در یم کتریروند. هر چه نزد

شوند و باران به  یتر م یشود، طوفان یمتالطم م

زندیچشمانم م .  

. لبانم کندیو در را لمس م رودیم شیاجازه پ یب دستم

بوسند .  یورزند و همان نقطه را م یحسادت م

از ان حس ناشناخته دوباره وجودم را  یادیحجم ز

چرخند و دستانشان را در شبکه  ی. چشمانم مردیگیم

کند و  یزنند. قلبم پرواز م یگره م حیضر یها

به لرزه  ش. بدنم از عظمتندینش یم حیضر یگوشه 

کنم.  چشمانم  یم میافتد. ناخوداگاه مقابلش تعظ یم



دهد.  یبارند و زبانم باز هم سالم م یهمچنان م

. اعضا و جوارحم از ستیکنترلم دست خودم ن گرید

روم.  یم نیخود گشته اند. پله ها را پائ یخود ب

همهمه و  یشود. صدا یم شتریب تیحام جمعازد

 ینامه م ارتیاست. ز هگوشم را پر کرد غیو ج هیگر

خود دعا  یبا زبان و لهجه  کنند،یخوانند، زمزمه م

کنند یم .  

. ستمیا یم حیضر یخلوت، رو به رو یگوشه ا در

و باز  کنمیدستانم را مانند خطاکاران در هم گره م

مام رضا پاسخ تک گفت ا یم یب یدهم. ب یسالم م

ما که پر  ییایدهد و اما گوش دن یتک سالم ها را م

 میو اشکها شنودینم میشنود. گوشها یشده از گناه نم

ردیگ یشدت م .  

خواهد و اما  یرا م یفلز یلمس ان شبکه ها دلم

داشته  اقتیبدون شک انقدر محرم نگشته ام که ل

  .باشم



 یم میواز سر و ر یاندازم. شرمندگ یم ریبه ز سر

دلم،  یایخاک خورده در گوشه و زوا یبارد. حرفها

 یشوند. دلم حرف م یم ایدهند. گو ینشان م یخود

اندزد و  یراه م یو زار هیکند، گر یم فیزند، تعر

کند. درد  یهمزمان چشمانم را به بارش دعوت م

کشد یم ریکشد و قلبم ت یم . 

 یدهد. از رو یو امام رضا گوش م میگویم

کند.  یافکنم و سکوت م یگذشته ام پرده ماشتباهات 

 یهم بر نم یرو یکند، حت ینم رونمیزند، ب یپسم نم

  .گرداند

. دیگو یو دلم از اوضاع خرابم م زمیر یاشک م 

 یاوشیاز س مارم،یب یاز قلب سکته زده ام، از بچه 

و  میگو یدارد، م یزیکه زخمش همچنان خونر

دهد یگوش م .  

کس بازگو  چیه یکه برا کنم یرا فاش م یاسرار

حسام ادی یب یب ینکرده ام، حت .  



 یم شیپ میتا لبها شیافتد و صدا یبه هق هق م دلم

کشد. دلم مردن  یو دست مهرش را بر سرم م دیا

نشسته و باد  میشانیپ یخواهد، عرق شرم رو یم

کند یپنکه، پاکش م .  

کند و اما در کنارش  یضعف در بدنم نفوذ م احساس

ان  ی جهیام. ارامم و  بدون شک نت سبک گشته

 .عطر روح نواز است

 یوصل م حیمتورم و دردناکم را به ضر یچشمها

. راه و رسم یاز هر درد و ناراحت یخال م،یکنم. خال

 یلبخند کمرنگ رو دانمیو نم ستمیرا بلد ن ارتیز

از کجا نشأت گرفته است میلبها .  

ه دهم. ن یسالم م گریروم و بار د یعقب م عقب

سوره از قران،  کی ینامه خوانده ام و نه حت ارتیز

ارامش دارم ش،یوسعت مهربان یاما به اندازه  .  

شوم.  یپاشم و خارج م یم شیبه رو گرید یلبخند

اذان صحن را فراگرفته است. لبخندم عمق  یصدا

. چادرم یو روحان یاز جنس واقع ی. لبخندردیگ یم



فرش  یروگنبد،  یچسبم و روبه رو یرا محکم م

 شیکه با نور چراغها، دلبر ی. چشم به گنبدنمینش یم

قامت  ه،یقدوزم. همزمان با ب یم دهیبه حد اعال رس

رنگش  اهیبندم و چشم از گنبد و پرچم س یم

همان گنبد  یدهم و چشمانم حوال ی. سالم مرمیگینم

و نگاهم  ستادهیامام رضا انجا ا ایزند. گو یچرخ م

کنم و به سمت وعده  یع مکند. جانمازم را جم یم

ستادهیروم. حسام کنار سقاخانه ا یگاه م :  

 ...سالم خانوم _

زنم،  یم ی. لبخندردیگ یاب را به سمتم م وانیل

کنم و چشمانم باز  یم کینزد میرا به لبها وانیل

ندینش یگنبد م یرو .  

 ریبه قلبم سراز دینوشم، ام یکه م یهر جرعه ا با

اندازم. حسام  یل مرا در سط وانیشود. ل یم

دوزد یقرمز اما پرفروغش را به من م یچشمها :  

قبول ارتیز _ ... 

کند یم تمیهدا یو به سمت خروج ردیگ یرا م دستم :  



بازار؟ میوقت هست... بر یدو ساعت یکیتا شام  _   

اندازم یمخالفت باال م یرا به نشانه  سرم :  

می... بعدش برمیبمون نجایهم گهید کمی  _ ...  

زندیم لکپ :  

؟یخوب _   

سرد اما  یشوم از هوا یکشم و پر م یم یقیعم نفس

 :روحبخش حرم

میعال _ ...  

... مینینش یدهد. همان گوشه کنارها م یتکان م سر

امام رضا...  یدرکنار همسرم... رو به رو

خوانم و به نماز خواندن حسام نگاه  یم ارتنامهیز

است که پشت سرش قد علم کرده یکنم و گنبد یم . 

خاک نم خورده را در  یکشم و بو یم یقیعم نفس

وزد، خودم را  یم یمیکنم. نس یم رهیذخ میها هیر

 یم زانیاو شیکنم. از باوز یتر م کیبه حسام نزد



 ی. لبخند روگرددیشوم. صورتش به سمتم بر م

کند یرا لمس م مینی. نوک بردیگ یوسعت م شیلبها :  

 ...چقدر قرمز شده _

کند یرا تر م شیزبان لبها با :  

یرسیبه نظر م دهیرس یتوت فرنگ هی هیشب _ ...  

چرخاند یصورتم م یرا رو شیچشمها :  

یخوشمزه و خوردن _ ...  

 میستاره بارانم را با ناز از مرد زندگ یچشمها

شوم.  یم زیشاند یبایز عتیطب ی رهیو خ رمیگیم

 ده،یدرختان سر به فلک کش یها یو نارجزرد 

و  ییبایز نیدهد. مجذوب ا یروحم را نوازش م

از  میدارم.  چشمها یحسام قدم بر م یشانه به شانه 

 گریکدیکه سر در هم فرو برده اند و با  یدرختان

 نیپر اب پائ یکنند، به طرف رودخانه  یمشورت م

 انیکه در جر یو سخت زیت یچرخد. سنگها یدره م

بندم و  یرا م میشده اند. چشمها یقلیو ص میاب، مال



در دور دستها که  یدارکوب یدهم به صدا یگوش م

کنم یکوبد. چشم باز م یدرختان م یبر تنه  . 

ستدیا یو چند متر جلوتر م زنمیرا لگد م یسنگ :  

؟یاومد نجایقبال هم ا _   

کشد یپشت گردنش م یدست حسام :  

االن  یوقت به اندازه  چیاومدم... اما ه یچندبار _

 ...بهم خوش نگذشته

کند. مثل وقت یم کیرا بار شیچشمها  

شود یکه متمرکز م ییها :  

میکه با دوستام اومد یاز اون بار ریبه غ _ ...  

لذت برده  شیشود. از باز یم دهیدر هم کش میابروها

دهد یکه ادامه م :  

که با پروانه اومدم یبعد یو دفعه  _ ...  

 یشوند. مشتم را رو یکور م یگره ا میابروها

کوبم یشکمش م :  



یلی..  خیلیخ _ ... 

رود یخندد و عقب عقب م یم :  

خجالت نکش... بگو زمی؟ عز یچ یلیخ _ ... 

گام  کیشود.  یکنم از سرم دود بلند م یم احساس

 یقدم به عقب جبران م کیو به  دارمیبه سمتش بر م

کند یم میتماشا نهیکند. دست به س :  

 یبگ یخواستی. مکنمیم لیمن حرفت رو تکم _

عاشقتم؟ یلیخ یلیخ ایدوستت دارم؟  یلیخ  

تک تک  خواهدی. دلم ممیسا یهم م یرو دندان

را بکنم. حسادت مانند همان  شیدوست داشتن یموها

 یبه نم م میسازد. چشمها یقلبم النه م یدارکوب رو

به جز خودم  ی. طاقت ندارم حسام را کنار فردندینش

ور کنمتص .  

 گوششیباز یکند. موها یسرش را کج م حسام

لغزند یم یشانیپ یرو :  



و  یکدومشون به اندازه تو دوست داشتن چیاما ه _

نبودند. دوستام که گوالخ تر از خودم...  زیعز

 ...پروانه هم

را با چند قدم پر  نمانیب یزند. فاصله  یم یتلخند

رم تب دا یگونه ها یکند. دست راستش را رو یم

گذارد یم : 

 یاز تموم روزها شتریب یلیچندماه... خ نیمن ا _

با پروانه، عشق رو تجربه کردم. حالم باهات  میزندگ

 ختهیسرم ر ایاگه تموم مشکالت دن یخوبه... حت

  ...باشه

قلبم را  ،یزییدرختان پا یمثل برگها عشق

که به  نیگرم و اتش ییکند. رنگها یرنگارنگ م

 یاگر در سرما یبخشد حت یعشقم شور و حرارت م

ابان باشم یروزها نیاخر . 

شود و مرا به راه  یبزرگشت حصار دستم م دست

کند یرفتن وادار م :  

می... بهتره برگردشهیم کیهوا داره تار _ ... 



 غیطلبند و در یجذابش را م مرخین م،یچشمها

که طعم  یمرد خوشبختم. با مرد نی. من با اکنمینم

 میروزها نیمن چشاند. مرد ا حسها را به نیباتریز

که امام رضا  یهمان هیشب یارامش دارد، ارامش

بدنش متشنج و تب  گریمن به ارمغان اورد. د یبرا

 مانی. نفسهاستمین شانیزده و پر خی گری. دستیدار ن

کدام متفکر به  چیبرگشته و ه یبه حالت عاد

میمان ینم رهیخاموش خ ونیزیتلو . 

***  

را کوتاه  میبخش است. قدمها لذت میشب، برا سکوت

شکسته  نیریسکوت ش نیتا ا دارمیصدا برم یو ب

است. دور تا دور  دهیزائران خواب یاهوینشود. ه

حرم پرچم عزا نصب کرده اند.  یصحن ها

چه شورش است که در خلق عالم  نی"باز ا یپرچمها

دارد یگنبد همخوان اهیاست..." که با پرچم س .  

 یدهد سکوت شبانه  یم حیهم مثل من ترج حسام

. میکنیمسجد گوهرشاد را نشکند. از صحنها عبور م



امام رضاست که در تمام  یرسم مهمان نواز ایگو

در دلم  نیسنگ یباز بگذارد. غم مانیرا برا شیاتاقها

. میشگیهم ینه از جنس دغدغه ها ینشسته است. غم

دهد.  یم یدارد. حس دلتنگ گرید ییرنگ و بو

 یتابش م یکه هنوز نرفته ب ییااق یبرا یدلتنگ

 اریاست. فرق ندارد  نی. راه و رسمش همیشو

 ایو  یگناهکار ای ش،یشگیو مهمان هم یباش نشیرید

بارگاه افتاده باشد، همه  نیکه راهش به ا یرهگذر

 ریز یاگر دلتنگ یحت شوند،یدلتنگ م شیاز دور

 .گردوغبار قلب پنهان گردد

از  یتیده است. جمعصحن انقالبش، انقالب رخ دا در

گنبد و پنجره فوالد جمع شده اند  یجوانان رو به رو

به ان سمت  رمانیکنند. ناخوداگاه مس یم یو عزادار

 یم یخواند. گوشه ا یشود. مداح مناجات م یکج م

زنمیم هیپشت سرم تک واری. به دمیستیا .  

زنان و مردان رهگذر. نگاه همه به گنبد  گرید مثل

زنان و مردان در هم  ی هیگرگره خورده است. 

 یزیمداح چندان چ یشده است. از حرفها ختهیام



. دیگو یزنها سخن م نهیفهمم. به زبان خاص س ینم

 هیاهل فن گر زند،یم یطعنه ا ایو  دیگو یم یکلمه ا

کنند یم .  

. شودیکنم. نگاهم به گنبد وصل م یرا کج م سرم

 یشوند. دوباره من م یاطرافم کمرنگ م یصداها

ام ستادهیا شیکه رو به رو ییمانم و امام رضا . 

و  یخاکستر گریفرق دارد. د نباریا میها هیگر نگر

دارد. قلبم  یمتفاوت ی. دلم حال و هواستندین اهیس

او  دیاست. شا دهیخلوت گز یبغض کرده و گوشه ا

است ریدلگ افتیض نیا انیمن از پا یهم به اندازه  .  

دیگویبلند م مداح :  

زائرت  یتیحاجت و ن هیامام رضا... همه با  _

برن؟ یک شی... پیروشون کن یشدند. اگه دست خال   

 یشود. از او او مدد م یصداها گم م انیهقم م هق

 دانمیتازه پاگرفته ام. نم یاستحکام زندگ یخواهم برا

 یکه رو یی. ذهنم قفل گشته از خواسته هامیچه بگو

. گنبد مقابل چشمانم تار شده اند. ندیا یزبان نم



شود.  یدر قالب همان نگاه، به امام منتقل م میحرفها

خندم.  یافتد. م یم رتمصو یباران رو یقطره ا

شوند و من  ی. مردم متفرق مردیگ یباران شدت م

مانم تا همراه با  یمانم. م یباران م ریهمانجا ز

دیشوسنگفرشها، گناهانم را ب .  

 یصورتم م یشود. باران رو یپررنگ تر م لبخندم

کند و همزمان قلب  یکوبد. اب از صورتم چکه م

ردیگ ی. حسام دستم را مدیشو یخاک گرفته ام را م :  

یخور ی... االن سرما ممیبر ایب _ ...  

است و  میشب مهمان نی. اخرمیگریخنده، م انیم

 یامله مبروم. با امام رضا مع یدست خال خواهمینم

 یرا بخوانم و او در مقابل خودش هوا میکنم. نمازها

را داشته باشد میزندگ ... 

را  مینیفشارم. ب یم میبازوها انیرا محکم م یمان

. رمیگ یم یقیگذارم و دم عم یم شیموها یرو

افتند یم اهویبه ه میگلبولها .  



گذازند و  یپرپشتش امضا م یموها یرو میلبها

 یشتریکنند و با سرعت ب یم نگیدوپ میسلولها

کنند یسوخت و ساز م .  

اندازم و من  یم انمانیم یفاصله ا لمیرغم م یعل

کنم.  یم یسالها احساس دلتنگ یمادر به اندازه 

گذارم و با  یرا دو طرف صورتش م میدستها

اشکش کنم. با انگشت شستم  یوسواس نظاره اش م

مینما یرا پاک م .   

 نمیب یگونه اش م یرو یزخم  کوچک و کم رنگ 

 اهیس یایدر در رهیشود. خ یو قلبم از جا کنده م

زنم یچشمانش لب م :  

شده؟ یصورتت چ یمان _   

گذارد یزخم م یحواس انگشت رو یب  :  

کنهی... درد نمدینوک مداد سبزم بهش کش  _ ... 

به  میشک در چشمهاافتد. ا یم میابروها نیب ینیچ

. خبر ندارد همان زخم زدیخیجوش و خروش برم



صدها زخم  یمن مادر به اندازه  یکوچک برا

 یبه سمت ب لیدل یدرد دارد. نگاهم ب قیو عم یکار

تنها پسرش  یگزم و او برا یچرخد؛ لب م یم یب

کند؟ یقلبش حس م یرا رو یچه درد  

. تمسیا یو خجالت زده م نمیب یپرابش را م چشمان

کند. او را ارام  یم ریداند ذهنش کجاها س یخدا م

رمیگ یدر اغوش م :  

ذره شده بود هیفداتون... دلم براتون  یاله _ ... 

دانم یبغضش را م لیگرفته است و من دل شیصدا :  

  خدانکنه دخترم... مسافرت خوش گذشت؟ _

شود یکنم. نگاهم به حسام گوشه م یرا کج م سرم :  

 یلیرا خ یشما و مان یخال یقط جابود... ف یعال _

کردم یحس م ...  

و عطوفت است یسرشار از انرژ لبخندش :  

 ارتیز هیخداروشکر که خوش گذشته... انشاله  _

شهیهم قسمت م یدسته جمع ... 



بزرگم  یدست فی. از کمیگو ی" منیلب " ام ریز

مقابل  یکشم. دو دست یم رونیرا ب میپاکت سوغاتها

رمیگیم یب یب :  

ادیخوشتون ب دوارمیناقابله... ام _ ... 

کوبد یدست م یدست رو یب یب :  

؟یدیچرا زحمت کش یوا یا _  

 ریکه ز یگل انداخته ا یلپ ها یرود برا یم جانم

صورتش پنهان گشته است. رو به حسام  یچروکها

دیگو یم :  

دیاقا حسام... شرمنده ام کرد _ ...  

حسود  یکه چشمها یشنوم وقت یحسام را نم تعارف

 میکند. لبها یپاکت جستجو م انیم یو پرافسوس مان

خنده ام بلند نشود.  یکشم تا صدا یدندان م ریرا ز

کشم. ارام  یو او را عقب م رمیگ یشانه اش را م

کنم یدر گوشش نجوا م :  



تو و پرتو کل چمدونم رو  یفضول خان... سوغات _

  ...پر کرده

 یم رونیباز خانه  یزند و با شاد یبرق م چشمانش

 یبا تعجب بدرقه اش م یب یدود. نگاه حسام و ب

خندم یم زیکنند. ر :  

 ...حسادتش گل کرده بود _

زنمیم یب یب یشانیپ یرو یا بوسه :  

زحمت به گردنتون  یلیچندروز خ نی... ادیببخش _

کنم یافتاد... جبران م .  

دیمن و حسام چرخ نیب شیچشمها یب یب :  

تموم زحمتامه... فقط  جبران تونیخوشبخت دنید _

رهیتا دلم اروم بگ دیخوشبخت بش ...  

ردیگ یکند. دستم را م یبا خضوع سر خم م حسام :  

ادیخم به ابروش ب ذارمینم _ ... 

زندیم میصدا رونیاز ب یمان :  



 مامان _

زدیام یدر هم م مانیخنده ها یبار صدا نیا :  

ما  دیدیاگه اجازه م یب یطاقتش تموم شده... ب _

میزحمت کن رفع ... 

شیبایز یاست و ان اخمها یب یب :  

دیناهار بار گذاشتم... شما هم بمون _ ... 

بلعم یو عطرش را م کشمیم یقیعم نفس :  

هم  ی... مانمیغذا خورد مایهواپ یممنون... تو _

میرسیخدمت م گهیروز د هی... رهیگیاروم نم گهید . 

زندیم ایبه وسعت در یلبخند یب یب :  

راهتونخدا به هم _ ... 

به اجابت  میدر زندگ شیشک تک تک دعاها بدون

قلب رئوفش هستم ونیاست و من مد دهیرس . 



 یتا با خداحافظ کندیحسام مجبورش م یگوش یملود

چشم از راه رفته اش  یب یبرود. ب رونیب یعیسر

ردیگیم :  

است.   شهی... اقا و عاشق پیدار یشوهر خوب _

 ...قدرش رو بدون

چشم  یو دست رو رمیپذ یجان مرا به  حتشینص 

گذارمیم :  

چشم یبه رو _ ... 

کندیم تمیسمت در هدا به :  

 ...معطل نگهش ندار... برو به امون خدا _

شاگرد  یصندل یشود. رو یپشت سرم بسته م در

کندیرا روشن م نی. حسام ماشنمینش یم :  

دیاریب فی... تشرمیبله در خدمت _ ...  

کنم یم زمزمه :  

ه؟یک _   



زندیم لب :  

 ...بابام _

میگو یبندم و م یرا م کمربندم :  

و بابام هم هستن نی... رامانیشام ب یبگو برا _ ... 

برد یدهد و سرعت را باال م یتکان م یسر . 

**** 

فنجان  یلبه  یکوبد. دستم را رو یدهانم م انیم قلبم

 یحت رم،یگیقهوه م یاز بو یقیکشم. دم عم یم

به دور دسته اش حلقه  ارامبخش است. انگشتم شیبو

 یکنم. ساعت مچ یرا مزه م شیشود و تلخ یم

کرده  رید قهیگذرانم. پنج دق یبزرگم از از نظر م

 نیکنار ا رشده باشد؟ د مانیاست و اگر از امدن پش

 نیکند. اخر یاز ذهنم عبور م ییفکر، خاطره ها

نبود و اگر تکرار شود؟  ندیچندان خوشا دارمانید

نوشم و اگر و اماها  یقهوه ام م از گرید یجرعه ا

کنم یپاک م نشیقهوه و کافئ یرا با تلخ .  



 یرا دوست دارم. بو شاپیکاف ییو روشنا کیتار

مخلوط شده و  یفرنگ یو قهوه  یرانیا یدمنوش ها

  .فضا را معطر کرده است

 شیکنم و ارا یخارج م فمیکوچکم را ک ی نهیا

 کنم. به غلظت گذشته ها یصورتم را چک م

رانم و  یصورتم را به عقب م یرو ی... موهاستین

مانند گذشته باعث جلب توجه  زین میموها شیارا

شودینم . 

که برداشت  دوارمیو ام ستیموجه و امروز ظاهرم

از ظاهرم نداشته باشد. نگاه دوباره ام به  یخاص

ه صدا در امدن شود با ب یهمزمان م میساعت مچ

در کافه یزنگ باال .  

را  یشود. صلوات یام حبس م نهینفس در س دنشید با

است،  دهی. مرا دستمیا یو م کنمیلب زمزمه م ریز

 کیبه من نزد شیکه وارد شد. گامها یهمان لحظه ا

است، مثل مدل  رکردهییشود. عطرش تغ یم

دنشیطرز لباس پوش ایو  شیموها .  



 یدهد. با اشاره  یپاسخ م دهم و با سر یم سالم

کنم یدست به نشستن دعوتش م :  

یممنون که اومد _ ... 

چشمانش با زمستان  ی. سبزندینش یم زیم پشت

  :نگاهش منافات دارد

بود؟ یکارت چ _   

شود. پوزخند صدادارش،  یمشت م زیم ریز دستم

به سراغ  میاما مستق زدیر یتمام تمرکزم را به هم م

روم یاصل مطلب م :  

برگشته اوشیس _ ... 

دهد یم یاش را به صندل هیتک :  

به هم جوشتون بدم؟ یخوایم _  

زنمیم شیصدا دلخور :  

 پارسا؟ _



کند.  ینگاه سرد و پوزخند کجش را نثارم م همان

گذرد. خودم  یتوانم تصور کنم در ذهنش چه م یم

با گذر زمان  یساخته ام و حت شیرا برا ریان تصو

شود یهم پاک نم .  

که  ییخشکتر. حرفها میخشک شده است؛ لبها دهانم

شده اند. اما او مجهز و  یاماده کرده ام، همه فرار

زند یاماده است؛ خنجر را از رو بسته و زخم م :  

 تونهیم تییایو اون عشق رو اوشیبه جز س یچ _

؟یریوادارت کنه با من تماس بگ   

کند و ژست انسان  یاش را با انگشت لمس م نهچا

 یهم م ی. دندان روردیگیمتفکر را به خود م یها

کوتاه  ی. مرا به سخره گرفته است. بعد از مکثمیسا

دیگویم : 

من، وسوسه ات کرده که  یحماقت ها دمیشا _

چندسال گذشته،  ی. گفتیخودت رو به من وصل کن

رم؟یبگ یبتونم دوباره ازش سوار دیشا  



انصاف همچنان زبانش،  ی. بداردیخراش برم قلبم

 :زهر دارد

رفته که من از جنس دست دوم متنفرم؟ ادتی _   

شود،  یم کیگرفتن سفارش نزد یجوان که برا پسر

از او، از خودم نفرت دارم  شتریکند. ب یسکوت م

لحظه،  نیسالح به دستش داده ام. اما ا نگونهیکه ا

خواهم گذاشت و بدون شک ن ستیوقت شکستنم ن

 یم رونی.  نفس حبس شده ام را بندیخرد شدنم را بب

میگویرو به پسر م یظاهر یفرستم. با لبخند :  

لطفا یشکالت کیدو تا نسکافه با ک _ ... 

و دوباره طعنه  ندینش یشدنش را به نظاره م دور

زند یم :  

 شهیمونده... هم ادتیسفارش محبوب من خوب  _

 ینیریخودش ورنطیخاصت هم یدوست ها یبرا

؟یکنیم  



گفته  یاز گذشته تلخ تر گشته و چه کس زبانش

را  میکند؟  لبها یها را کمرنگ م نهیگذشت زمان ک

به خود مسلط شوم. بدون  یفشارم تا کم یهم م یرو

اش، لب  نهیپرنفرت و ک یجداکردن نگاهم از چشمها

زنم یم :  

ندارم بگم...  یزیگذشته، به جز متاسفم، چ یبرا _

... هر دو گذرهیاز اون حوادث م یادیزمان زاما 

عاقالنه و بدون دخالت  میتونیو م میعوض شد

ندهیتا ا میاحساسات با هم صحبت کن ... 

شود و کالمم را قطع  یخم م زیم یحرص رو پر

کندیم :  

تا اخر خط  کهیکس یحرفات قشنگه... اما نه برا _

وجود  یا ندهیا چیمن و تو ه نی... بدهیرفتنت رو د

 ...نداره

 انشانیاز م ییصدا یو ول خوردیبه هم م میلبها

شود. او در ذهن خود مرا تا چه حد  یخارج نم

کرده است؟ یزشت و منفور نقاش   



 لشیموبا یشود. زودتر از او دست رو یم زیخ مین

گذارم یم :  

  .بمون... باهات حرف دارم _

 ایگذارد  یم ریاو تاث یکالمم رو تیقاطع دانمینم

 شخندیو ن ندینش یم یصندل یحلقه ام. رو نیبرق نگ

زندیم :  

 نتیط اوش،یس یترسیم ه؟؟؟یپس بحث ناموس _

به شوهرجونت نشون بده؟ تیواقع   

. نندیبچ زیم یمانم تا سفارش ها را رو یم منتظر

 یو اجازه م رمیگ یداغ را در دست م ینسکافه 

ردیمغزم از قلبم دستور بگ یدهم زبانم به جا :  

گذشته رو نبش قبر  ومدمین نجایارسا... من اپ نیبب _

هفت سال،  نیبرات بگم ا خوامینم یکنم... حت

سرم اورده ییروزگار چه بال ...  

 میکنم تا حرفها یکنم. صبر م یام را مزه م نسکافه

. دیکلمات را درک نما یکند. تا معنا لیرا تحل



شده و منتظر است. فنجان را  کیبار شیچشمها

کنم یرا صاف م میرم. صداگذا یم زیم یرو :  

 ایحسام از تموم اون گذشته خبر داره... خوب  _

  .بد، باهاش کنار اومده

خوانم. نگاهش پر از  یرا در چشمانش م تعجب

را  فمیک پیسؤال گشته است. با صبر و حوصله، ز

که با خواهش از خواهرش  یکنم. عکس یباز م

گذارم یم دشیمقابل د ز،یم یگرفته ام، رو :  

سالش  20 گهیاسمش نجمه است. تا سه ماهه د _

شهیکامل م ... 

زندیم یشخندین :  

نامزد کردم شهیم یکسالی... شیرو کرد رید _ .  

بوده  میارزو تیزنم. خوشبخت شدنش نها یم یلبخند

  :است

بهت گمیم کیتبر _ ... 



کوبم تا توجهش جلب  یعکس م یانگشت رو با

استبار تلخ و گزنده  نیشود.  زبان من ا :  

دختره نیهم اوشیس یقربان نیاخر _ ... 

کند.  یکشد تا جمله ام را حالج یطول م یکم

در هم  شیشود. ابروها یدر هم م جیصورتش به تدر

 لیمتما یخورند و پوست روشنش به سرخ یگره م

دهد. با  یم رونیشود. نفسش را پرحرص ب یم

دهم یادامه م تیجد :  

ش رو برده، بهش قول ازدواج داده بوده. لذت _

 یجنازه باق هیرو گرفته و ازش  شیدخترونگ

 ...گذاشته

به مقصد،  دنیرس یشود و من برا یمشت م دستش

تازم یم :  

 یبار سوم اقدام به خودکش یبرا شیپ یهفته  _

گذشته ریکرده اما به خ ... 

کشم یم شیعقب رفته ام را پ شال :  



... نیرو بب تشیبه چهره اش نگاه کن... معصوم _

بشه،  رینداره... هنوز زوده که پ یوز سن و سالهن

رهیبم جیبه تدر ایافسرده بشه،  ... 

چرخانم. شک دارم نفس  یم زیم یرا رو فنجان

  :بکشد

 یاون با من رها فرق داره... هم خانواده  _

مثال با فرهنگ من فرق  یمتعصبش با خانواده 

اتفاق خم  نیبار ا ری... من زاهاشیداره... هم رو

ارهیدختر هم کم ب نیا خوامیاما نم شدم، ... 

چرخاند.  در  یهدف در دست م یرا ب چنگال

شود یم رهیخ میمردمک ها :  

؟یخوایم یاز من چ _   

 یو خودم را جلو م زنمیگره م زیم یرا رو دستانم

  :کشم



عملش برسه...  یبه سزا اوشیکمک کن تا س _

هوسش  یدختر قربان کیاجازه نده دوباره و دوباره 

 ...بشه

شود و به  یلغزانش از  عکس جدا م یها مردمک

کنم یم لیرا تکم حاتمیچسبد. توض یصورتم م :  

 اوشیس هی... پرونده علمیکرد تیما اقدام به شکا _

ها  یبازداشته. بازپرس یتو اوشیشده... س لیتشک

 ی... هر چشروع شده. هم از من و هم از نجمه

رهیم شیبشه... پرونده بهتر پ شتریتعداد شکات ب ...  

اخر را  یتا ضربه  دهدیبه من جرئت م سکوتش

  :بزنم

. یدوست بود اوشیبا س یادیتو مدت زمان ز _

... کمک کن تا به یشناسیدخترا رو م یمطمئنم همه 

میاونا وصل بش ... 

کنم یرا با زبان تر م میلبها :  



محکوم  اوشویس میتونیحت مرا یلیخ ینطوریا _

ی... پارسا اگه تو کمک کنمیکن ...  

 یدهد و کالمم را قطع م یم رونیب نیرا سنگ نفسش

 :کند

کنم ی... اما روش فکر مدمیقول نم بهت ...  

را  شیبار بدون ممانعت من گوش نیشود و ا یم بلند

 سمانیر نیو به اخر ستمیا ی. مقابلش مداردیبر م

زنمیچنگ م : 

... یفکر کن کترتیذره به خواهر کوچ هیاگه  _

یبرس جهیزودتر به نت دیشا ...  

اش با شدت  نهیس یکند. قفسه  یو برنده نگاهم م زیت

 انیشود. سبزه زار چشمانش م یم نیباال و پائ

را به سمتش  یسوزد. کارت سلطان یاتش م یقرمز

رمیگیم :  



... با یبا من رو به رو بش یندار لیاگه تما _

نشده، به فکر راه  ری... اما تا دریتماس بگ لمونیوک

 ...نجات دخترا باش

را از  شی. چشمهاردیگ یم ریرا با تاخ کارت

رود.  یم یکند و به سمت خروج یصورتم جدا م

 ریتراول ز کی. دارمیبرم زیم یرا از رو فمیک

 کی. دلم فقط گذارمیدست نخورده م  کیبشقاب ک

خواهد یگوش شنونده را م کیعطر و  .  

 شی. صدارمیگ یخروج، شماره اش را م نیح در

لرزاند یباز هم قلبم را م :  

  ...جانم _

زنم یرا م موتیر ی دکمه :  

خونه؟ یایم یحسام ک _   

رسد یبه گوشم م شیمکث صدا یکم با :  

کنم یحرکت م گهید ی قهیتا چند دق _ .  



را  نیشود. ماش یشاگرد پرت م یصندل یرو فمیک 

 دنیپرس یدهد برا یش نشان مکنم. سکوت یروشن م

کنم یسؤالش شک دارد. کارش را راحت م :  

گمیبا پارسا صحبت کردم... اومدم خونه بهت م _ ... 

از  د،یسف دیزنم و بعد از رد شدن پرا یم راهنما

شوم. با تصور اغوش گرم و پر  یپارک خارج م

کنم به  یم یبرم. سع یمهر حسام، سرعتم را باال م

که ممکن است  ییاخم ها ایو  شمیدنین شیها یبدخلق

 یم میدانم در اخر رام بوسه ها یدر هم فرو رود. م

غرورش، در  تمامحسام با  ند،یا یکش م میشود. لبها

بازد. هرچند من هم از  یخود را م م،یبرابر زنانه ها

 بینص یسراسر عشق و شورمان، ب یرابطه ها

 یو زندگ رمیگیاغوشش جان م انیمانم. من م ینم

کنم یم . 

 یاسمان م ییروشنا یتالشش را برا نیاخر دیخورش

  .کند



حسام فرصت دارم تا به عهدم با  دنیتا قبل از رس 

سرعتم را  م،یتصم نیان امام رئوف، عمل کنم. با ا

برم یباالتر م . 

کنم تا اتفاقات  یزمزمه م یمیقد یلب اهنگ ریز

ان اتاق  یدوباره  دنیامروز صبحم فراموشم شود. د

شده است.  اداوریرا  نمیمنفور، تمام خاطرات چرک

 یکیدهم.  یحرکت م یشتریرا با سرعت ب لهایم

ان اتاق و ان  یفراموش یبرا می... سعریرو، دو تا ز

بارها و  ناست. امروز م دهیفا یتخت دو نفره ب

قدم  کیدفعه  کردم و هر فیبارها ان حوادث را تعر

بازپرس  یشدم. نگاه رنگ گرفته  کیبه مردن نزد

گفتم.  شیو تجاوزها اوشیرا تحمل کردم و از س

پرده برداشتم. به  شیو از نجواها ختمیعرق شرم ر

صحبت  کردم. اما  شیرهایو از تحق دمیخود لرز

 جیکرده است. گ کارباز هم، ان روزها را ان اوشیس

کنم و اه از نهادم بلند  یمدستانم نگاه  انیبه بافت م

شود یم .   



بافته جا به  میبافت کتاب و کاله ن یالگو نیب چشمانم

. ابمی یگردم، اشتباهم را نم یشود. هر چه م یجا م

اش  رهیکشم و دوباره خ یرا درون دهانم م میلبها

مانده ام. نفسم را با افسوس  جیشوم و هنوز گ یم

شال و  یب یب دهم و شک دارم بتوانم مثل یم رونیب

  .کاله را ببافم

و از تصور پرتو با  کنمیرا لمس م یاسی یکاموا

 زیم یشوم. انها را رو یشال و کاله غرق لذت م

خواهش  یب یاز ب دیبا ای.  زمیخ یگذارم و بر م یم

 یبرا رات،ییتغ یبا کم یکنم ست شال و کاله مان

رمیکمک بگ شییاز راهنما ایببافد و  زیپرتو ن . 

کنم و هنوز اعتقاد دارم  یز را روشن مسا یچا

 کی. ستیگرید زیچ یب یبا سماور ب یعطر چا

هفته  کی. زمیر یم یدرون قور یرانیا یقاشق چا

نکرده  افتیدر یگذرد و خبر یاز صحبتم با پارسا م

بازد.  یرنگ م دمیگذرد، ام یام. هر ساعت که م

 ی هدهند نیگذشته و حال سرگردانم و تنها تسک انیم

که از اقا گرفته ام ستیهمان قول م،یدهادر .  



. چدیپ یم فونیدر زنگ ا یسوت کتر یصدا

چهره اش،  دنیشوم و با د یم فونیا کینزد

گزم  یچسبد. لب م یم میبه رستنگاه موها میابروها

 یساعت از شب، مقابل خانه چه م نیو پروانه در ا

پاسخ  خواهمیکنم، م یرا صاف م میخواهد؟ صدا

زنم.  یم خی ش،یکیحسام در نزد دنید بدهم که با

 یباشم. اما مگر م دهیاشتباه د دیکوبم و شا یپلک م

را نشناسم شیشود صدا :  

 ...سالم _

 رشیشود و تصو یدور م فونیاز ا یقدم پروانه

 نیتا ا شهیو پروانه هم ردیگ یکامال در قاب قرار م

پوش است کیحد ش :   

  ...سالم _

کند و  یم لیمتما خودش را به سمت حسام پرتو

و چرا نگاه پروانه از  ردیگیحسام در اغوشش م

اموزش  یبرا یشود: ِ_ من چندروز یحسام جدا نم



همراهم ببرم...  تونمی... اما پرتو رو نمیبرم دب دیبا

شهیم ... 

کند یحرفش را قطع م حسام :  

مونه یمن م شیپرتو پ _ ...  

هم کشد و دور از انصاف است اگر بخوا یم ریت قلبم

 ریبه تصو میهم کالم نشود؟ چشمها یحسام با او حت

است دهیچسب فونیا تیفیک یب :  

  حسام؟ _

شود و چرا تلفظ نام حسام بر  یدندان م ریلبم اس 

است؟ حسام پرتو را در  نیاهنگ نیزبانش چن

از جنس همان  دشیکند. ترد یاغوشش جا به جا م

که من دچارش گشته ام تیوسواس :  

نداره...  یخوب ی ونهی.. با پرتو... ماگه خانومت. _

تونمیم ... 



را  شیبندم. او هم مادرانه ها یرا با درد م میچشمها

کند. اما پاسخ حسام، حال خرابم  یخرج دخترکش م

دهد یم نیرا تسک :  

من و تو، به پرتو عالقه  یرها هم به اندازه  _

راحت التیداره... خ ... 

 یسر تکان م است. پروانه مردد اریاخت یب لبخندم

  :دهد

 ...مراقبش باش _

زند یبوسد و پر غرور لب م یسر پرتو را م حسام :  

 ...هستم _

خورم. پروانه اما با حرص نگاهش  یام را م خنده

کند یم :  

 تونهیچطور رها م دونمی... نمیهنوزم مغرور _

 ...تحملت کنه



قفل  فونیاندازد. نگاهش به ا یباال م ییابرو حسام

 یماند و حس م یحبس م نهیم در سشود. نفس یم

با خبر است ستادنمیکنم از گوش ا :  

م؟یاز خودش بپرس یخوایم _  

 نشیحسام، به سمت ماش ی هیخبر از کنا یب پروانه

را  شیو اما صدا نمیب یرود. لب زدنش را م یم

شود با  یهمزمان م نشیشنوم. دور شدن ماش ینم

کند یحسام که گوشم را پر م یصدا :  

 ستادنیگوش ا ینگرفت ادیم خانوما... هنوز خانو _

ه؟یکار بد  

کوبم یم شیرا سر جا فونیا احمقانه .  

 میرسانم. موها یعجله خودم را به اتاق خواب م با

 یرا محکم رو می. رژ لب صورتکنمیرا مرتب م

گذرانم و در  یکشم. لباسم را از نظر م یم میلبها

. در  کنم یم یبدنم خال یاخر، عطر را رو یلحظه 

شمارم. به محض  یها را معکوس م هیدل ثان

. نمیب یخروجم از اتاق، قامتش را مقابل واحدمان م



شوم تا عکس  یوسواس گرفته ام. تماما چشم م

. حساس گشته ام و اگر در نظرش نمیالعملش را بب

را با  مینیو ب دیا یم شیاز من باشد؟ پ باتریپروانه ز

فشارد یانگشت م :  

فت خانوممسالمت کجا ر _ ... 

شود یباز م یمصنوع یبه خنده ا میلبها :  

 ...سالم _

ابدی ییکند از اغوشش رها یتقال م پرتو :  

ی...نانینان _ ... 

در  ستادهیا یکوچکش به سمت مان یاشاره  انگشت

  :سالن نشانه رفته است

یدادا...نان _ ... 

گذاردیم نیزم یپرتو را رو حسام :  

شهیش بلبل مپدر سوخته فقط برا داداش _ ...  

خندمیم :  



؟یکنیم یحسود یبه مان _   

 یم یو پرتو را تا داخل اتاق همراه ینگاهش مان با

 کیچسبد. صورتش را نزد یم میکند. دستش به پهلو

اورد یم :  

کرده تی... از تو به منم سراردارهیحسادت واگ _ ... 

به  یجان یو اما مشت ب ردیگ یمرنگ  میها گونه

کوبم یم شیبازو :  

؟؟؟یمن و حسود _  

بوسد یلبم را م ی گوشه :  

عشقه تمیحسود _ ...  

 یباز کردن تک دکمه  یرود برا یم شیپ دستم

بوسد. نفسم داغ و  ی. نوک انگشتانم را مورشیپول

را  میرا دارد. موها شیگردد و دلم تمنا یملتهب م

فرستد یپشت گوشم م :  

؟ینشد تیامروز که اذ ؟یخوب _   

کنم یاش پنهان م نهیس انیرا م سرم :  



شمیخوب م _ ...  

شود یبه دور کمرش حلقه م میدستها :  

شمی... خوب میتو کنارم باش _ ... 

لغزند یم میموها انیم انگشتانش :  

ها اضافه  یخبر داد، سه نفر به شاک یسلطان _

 ...شدند

دیا یباال م سرم :  

سا؟از طرف پار _   

جا به  شیگلو بکی. سردیگ یم میاز نگاه سؤال چشم

شود یجا م :  

 ...اره _

تعصب در  یو کم یدر چهره اش با کالفگ یخستگ

رمیگیفاصله م لمیشده است. برخالف م ختهیهم  ام :  

 زوی... میاب به دست و صورت رو بزن هیتا  _

نمیچیم ... 



 یصندل یشود رو یباعث م دیشد یسرما احساس

ذره  یو اما حت چمیپ یجمع گردم. دستانم را در هم م

 یکاهد. همهمه  ینم میاستخوانها یزدگ خیاز  یا

است دهیچیحاضران در گوشم پ . 

 یکرده ام و دلم نم نیکف زم کیسرام خیرا م نگاهم

که نجمه  یمنحرف گردد اما اه یذره ا یخواهد حت

دهد ید، تمام تالشم را بر باد مکش یم .  

چشم، صورت غرق اشکش را نظاره  یگوشه  از

 یشده اش م یچیدست باندپ یکنم. دستم را رو یم

. در گرداندیفروغش را به سمتم بر م یگذارم. نگاه ب

از اضطراب و دلهره، غوطه ورم اما  ییایدر

دهم یم شیدلدار :  

رهیم شیخوب پ زینگران نباش... همه چ _ ... 

. گرید یو باز هم اه ردیگ یلرزد، رو م یم شیلبها

 هیکنند و به بق یاز نجمه گذر م اریاخت یب میچشمها

 فیرد یها یکه صندل ییرسد. همانها یشکات م ی

  افتی شیتعدادمان افزا جیاول را پر کرده اند. به تدر



. مینشسته ا نجایهدف ا کیکه همه به  یهفت نفر

تر و  یسطح یکی م،یزخم خورده ا اوشیهمه از س

 یم میرا درون شال مشک میتر. موها قیعم یگرید

  .فرستم

که  یام. شبنم دهیشن شانیاز زندگ ختهیو گر جسته

شد  نیبعد از ان ماجرا، پدرش سکته کرد و گوشه نش

کمر راست نکرد گریو کمر مادرش شکست و د .  

اعتماد کند و  یکه تا کنون نتوانسته به پسر یا ستاره

رود یفرو م شتریخود ب ییدر الک تنها هر روز .  

را مرور  هیبق یخواهم زندگ یدهم و نم یتکان م سر

 یکشورم، زندگ ایاز شهر  یکنم. هر کدام گوشه ا

گذرانند یماللت اور خود را م .  

 شتریها ب یام، تعداد قربان دهیکه از پارسا شن انگونه

از  یبه خاطر حفظ ابرو، بعض یبوده است و بعض

اند امدهیرمال شدن رازشان نزد همسرانشان نترس ب .  

نشد  یراض ل،یوک یرغم تالشها یکه عل ییپارسا

  .در جلسه حضور داشته باشد



که از  ییها نیحضار، لعن و نفر یصدا شیباافزا

 یشود، نگاه بر م یم دهیهر گوشه از سالن شن

تنش با ان  یرسم. لباسها یم اوشیگردانم و به س

دارد. مچ  یدش تفاوت فاحشو برن کیش یها پیت

و سرد گشته اند. با  یفلز یدستبند ریاس شیدستها

 ییاستوار و چشمها یبرافراشته، قامت یگردن

 یذره ا ی. شک دارم حتداردیقدم بر م غرورپر

در خود احساس کند یمانیپش .  

گذرد و  یاز دختران م کشیچشمان سرد و تار 

و کند  یم کیشود. چشم بار یصورتم قفل م یرو

 نهیکشد، ک یرود. اتش در نگاهش زبانه م ینفسم م

داستیدر چشمانم هو میها .  

در  میابروها ردیگ یقلبم را نشانه م پوزخندش،

زند یم ادیخورند و نفرتم را فر یگره م گریکدی .  

 میاز رو نیسنگ ی. وزنه اردیگ یرا م فشیکث نگاه

 هیعطرحسام ر ق،یعم یشود. با نفس یبرداشته م

 فیرد کیکنم، تنها  یکند. حسش م یم ایاحرا  میها



شدن  دهییسا یکه صدا کیعقبتر، انقدر نزد

ضرب  نیزم یکه  رو ییپا ایرا بشنوم،  شیدندانها

 امم. حضورش ارنیبا رام شیزمزمه ها ایگرفته و 

کنم یکند و اما دردش را حس م یم .  

و دستان  ندینش یما م فیهم رد یصندل یرو اوشیس

 یمقابلش م زیم یشده اش را رو به اسارت گرفته

 .گذارد

 یکنند. جلسه  رسم یم امیهمه ق یورود قاض با

 یشود. سکوت محض سالن را فرا م یاعالم م

شرح  ا،یرسا و گو ییدادگاه با صدا ی. منشردیگ

خواند یمورداتهام را م اوشیاز س تیشکا . 

صحبت  تیبا جد یشود. قاض یم ادیها ز زمزمه

کند یم :  

پاره از  یشمس، برا اوشیس یامتهم، اق _

انیب گاهیبه جا حاتیتوض ...  

شود.  یرد و بدل م لشیو وک اوشیس نیب ینگاه

. ستدیا یم اوشیدهد و س یسرش را تکان م یلیجل



 نیبلند است. هنوز هنگام راه رفتن، زم شیقدمها

 یم گاهیلرزد. با اعتماد به نفس در جا یم شیپا ریز

و حق به جانب  میمستق . سرش را باال گرفته وستدیا

فشارم  یهم م یکند. دندان رو یبه رو به رو نگاه م

 شیدستها یطلبکار است. قاض ایاز تمام دن ییو گو

زند یرا در هم گره م :  

د؟یشناس یشمس، شما شکات رو م اوشیس یاقا _   

زند یلب م مصمم :  

 ...بله _

شود یدر هم م یقاض صورت : 

 یک حرمتشون چهدفتون از اغفال دختران و هت _

  بود؟

 یو اغوا کننده است اما خاطره ا یمخمل شیصدا تن

اندزد یرعشه بر اندامم م :  



دخترها رو قبول  نیمن رابطه با ا ،یقاض یاقا _

تن به رابطه  دیتهد ایکدوم با اجبار و  چیدارم منتها ه

  .ندادند

گذرا و  ی. نگاهندینش یم میشانیپ یشرم رو عرق

کند یبه ما م یسطح :  

کامل، و با  یهمه به خواست خودشون و با اگاه _

من گذاشتند یپا به خونه  ت،یرضا .  

از  یشود. فرد یاعتراض حضار بلند م یصدا

زند یم ادیسالن فر یگوشه  :  

یگیدروغ م یحرومزاده دار _ ... 

کند یبا صالبت حرفش را قطع م یقاض :  

لطفا دییبفرما تیسکوت رو رعا _ ... 

شود یبلند م یسلطان :  

با اجازه از محضر محترم دادگاه... من چند تا  _

 ...سؤال از متهم دارم



زند یم هیتک یصندل یبه پشت یقاض :  

دییبفرما _ ... 

گذاردیم شیپ یقدم یسلطان :  

صورت  یکه اغفال دیشمس، شما ادعا دار یاقا _

 شنهادیپ یشما به خانم نجمه فالحت اینگرفته... ا

باز  یبرا دینخواست شونیاز اشما  ایا د؟یازدواج نداد

  شدن راه ازدواجتون با شما رابطه داشته باشند؟

دیگو یبراشفته م اوشیس لیوک یلیجل :  

اعتراض دارم یقاض یاقا _ .  

کند یاعالم م حایصر یقاض :  

ستیاعتراض وارد ن _ ... 

دیگو یم یبه سلطان رو :  

لطفا دیبدادامه  _ ... 

ستدیا یم اوشیمقابل س یسلطان :  

د؟یکن یم ریجمالت رو چطور تفس نیشما ا _  



 یرا صاف م شیشود. صدا یجا به جا م اوشیس

  :کند

ندادم.  یبر ازدواج به کس یمبن یقول ایمن حرف  _

 یها یو فانتز یاپردازیدختر با رو نیمنتها ا

و به من رو اشتباه برداشت کرده  یدخترونه، حرفها

گذاشته شیخواست خودش قدم پ ... 

کند یلبش را لمس م ی گوشه :  

  .و من هم ازش استقبال کردم _

 یهمه ددمنش نیا لیفشارم و دل یهم م یرا رو میلبها

مرد  کیشود  ی. چطور مابمی یو رذالتش را نم

کند و بعد مانند  یدخترکان باز یبا زندگ نگونهیا

اندازد؟یان ها را دور ب یدستمال   

زود دل بستن ما  ایو  یصدالبته حماقت و سادگ و

ستین ریتاث یدختران، در گرگ شدن انها ب . 

دهد یسرش را تکان م هیبا گر نجمه :  



باهات  خوامی... به خدا خودش گفت مگهیدروغ م _

 ...ازدواج کنم

 یخشم را در وجودم شعله ور م اوش،یس شخندین

. شود یصحبت ها دوباره بلند م یگرداند. صدا

دیگو یبلند م یقاض :  

لطفا دیکن تیسکوت رو رعا _ ...  

دیگو یبه نجمه م رو :  

.. به شما وقت داده دینظم جلسه رو به هم نزن _

لطفا دی... ادامه بددیتا صحبت کن شهیم ... 

کند یبه ما م یاشاره ا یسلطان :  

 یدخترها ادعا دارند که اقا نیاکثر ا یقاض یاقا _

متفاوت اونها رو به  یشمس با بهانه ها اوشیس

 گهیاز اغفال مفهوم د ریغ ایکرده... ا قیرابطه تشو

داره؟ یا  

کند یدست مشت م اوشیس لیوک :  



اعتراض دارم... جلسه داره به  یقاض یاقا _

شهیم دهیانحراف کش ... 

دهد یسر تکان م یقاض :  

دیبد رییلطفا سؤالتون رو تغ یسلطان یاقا _ ... 

کند یچانه اش را لمس م یسلطان :  

که شما به مدت سه  کنهیخانم رها نصر ادعا م _

و بارها بهشون تجاوز  دیکرد یرو زندان شونیروز ا

د؟یریپذ یادعا رو م نیا ای... ادیکرد  

 یم میکند و مقابل پا یسقوط ازاد را تجربه م قلبم

. ردیگ یا فرا مر میسرتاپا یقیافتد. لرزش عم

قدم به  کیکند و  یم یکوتاه یخنده  اوشیس

همچون  شیشوم. صدا یم کینزد میکابوسها

مرگ است یسمفون :  

 کیهم گفتم که رها تنها  یمن بارها در بازپرس _

من بود شیشب پ ...  



از  شیدهم. چشمها یزده و ناباور سر تکان م شوک

 هنیرسد. نفسم در س یشود و به حسام م یمن رد م

کالمش مرا به قعر جهنم  یشود. طعنه  یحبس م

فرستد یم :  

 بتشونیغ یدارند که شبها یچه اصرار دونمینم _

 هیکنند. من به خانواده اش توص هیرو با دروغ توج

 یشبها یبرا یا گهید یبه دنبال مکانها کنم،یم

دیباش بتشیغ ... 

همان سوت  هی. شبچدیپ یممتد در گوشم م یسوت

خواهد از  یکنند. دلم م یا اعالم مکه مرگ  ر ییها

فرو بروم و اما دوباره  نیخجالت اب شوم و در زم

چشم در چشم حسام نشوم. سکوت خفقان اور را 

شکند یهمخونم م یمرد : 

زیهمه چ یب یعوض یغلط کرد _ ...  

. شمیاند یم اوشیجمالت س یهمچنان به معنا ومن

متهم کره است یمرا به هرزگ ... 

زند یم ادیفر نیرام :  



 دونهی... خدا میخواهرم رو تباه کرد یزندگ _

؟یکنیو حاشا م یچقدر شکنجه اش کرد   

در کنترل جلسه را دارد یمدام سع یقاض :  

دیاقا لطفا نظم جلسه رو به هم نزن _ .  

 یشود و اما من نگران حسام یساکت نم نیرام یول

گوشم را پر  شیدنهاینفس کش یصدا گریهستم که د

گر باور کرده باشد؟کند و ا ینم  

شود  یم تیاز سالن هدا رونیبه ب نیبا مامور نیرام

 میرتیحسام غ ند،ینش یم میدر گلو نیچرک یو غده ا

 یدهد ؟ با دلواپس ینشان نم یعکس العمل چیچرا ه

بسته اش، صورت قرمز  یو چشمها گردانمیسر برم

ردیگ یمانده، جانم را م شیپا یکه رو یو مشت .  

شود و اما  یتوجهم به جلو جلب م ،یقاض یصدا با

ماند یحسام م یمشتها انیم میقلب زخم :  

دیلطفا ادامه بد _ .  

ندینش یم شیصندل یبه رو یسلطان :  



یندارم جناب قاض یا گهیسؤال د _  

با کسب  یلیهمچنان بسته مانده است. جل میتنفس راه

زدیخیاجازه برم :  

 یشمس امکانش هست نحوه  اوشیس یاقا _

دیبد حیرو با خانم رها نصر توض تونییاشنا ... 

ترکد و درد و عفونت  یم میگلو انیم نیچرک ی غده

 یپاسخ م یبا خونسرد اوشی. سردیگ یبدنم را فرا م

  :دهد

از دوستانم بود یکیتولد  _ ... 

پرسد یاز روند دادگاه، م یراض یلیجل :  

دیبد حیتوض شتریب شهیم _ ...  

کند یم صحبت اوشیشود و س یمشت م دستم :  

دعوت شده  یبه عنوان پارتنر دوستم به مهمون _

  .بود

دهد یتکان م یسر یلیجل :  



رابطه اش با  د،یشما باهاش دوست شد یوقت _

  دوستتون پابرجا بود؟

 نیزنم. قصدشان از ا یم میمانتو ی قهیبه  یچنگ

من است؟ یبرا یبه عنوان هرزگ دنیصحبتها رس   

زدیخ یبر م یفالحت :  

یاض دارم جناب قاضاعتر _ ...  

کند یاعالم م یقاض :  

دیخارج نش یوارده... لطفا از موضوع اصل _ ... 

کند یم یطول سالن را ط یلیجل :  

از محضر دادگاه خواهشمندم که خانم رها نصر  _

احضار کنند گاهیرو به جا .  

وسط  قایزنند، دق یرا م یخالص ریبا اسلحه ت 

شود. با  یدر مغزم اکو م شیصدا م،یشانیپ

 یم گاهیرا به سمت جا نمیبدن سنگ یدرخواست قاض

 یدهم و به حسام نگاه م یکشانم. اب دهانم را فرو م

و  دنشیخواهم و پلک کوب یرا م تشیکنم. تنها حما



مرا  یولاز لبخند دارد، ارامم که نه  یکه طرح یلب

که  ییدادن به تمام دردها انیپا یکند. برا یمصمم م

و  رمیگ یکردم. سرم را باال م هیمرد هد نیبه ا

در حال  میاگر تک تک سلولها یحت ستمیا یمحکم م

ستدیا یمقابلم م یلیباشند. جل یفروپاش :  

با  تونییبپرسم چه مدت از اشنا شهیخانم نصر م _

که اون اتفاق افتاد؟ گذشتیم اوشیس   

 میخواهم ترس و دلنگران یکنم. نم یرا تر م میلبها

را  میکنم لرزش صدا یم یرا متوجه شوند. سع

  :پنهان نگه دارم

  ...حدودا پنج ماه _

است هیعاقل اندر سف نگاهش :  

د؟یکرده بود دایمدت چقدر شناخت ازش پ نیو ا _   

سخت است. سخت تر  میگفتن از ان زمانها برا سخن

از ان مقابل چشمان حسام... نفسم را نامحسوس 

دهم یم رونیب :  



کرده بودم.  دایپ نسبت بهش شناخت یتا حدود _

بود که شناختمش... اکثرا درباره  نیتصورم ا یعنی

میکرد یخانواده هامون صحبت م ای دمونیعقا ی .  

اندازم یم ریبه ز سر :  

 شد،یکه حرفهاش به رابطه ختم م یهرچند، گاه _

 گهیو بعد از اون د شدمیم یناراحت و عصب

 ...درموردش صحبت نکرد

 یلیکند. جل یم اشتاددیبرگه  یرو یزیچ یفالحت

و دوباره قدم  زندیرا پشت کمرش گره م شیدستها

تا چه حد  شیپاها یداند صدا یزند و خدا م یم

زدیر یتمرکزم را به م :  

افتاد؟ یاونشب چه اتفاق _   

کشد یم ریفشارم. معده ام ت یهم م یرا رد میلبها :  

ناراحت و  یلی... من خمیداشت یبحث خانوادگ هی _

دنبالم ادیخواستم ب اوشیاز سبودم.  یعصب ... 

کند یحرفم را قطع م یلیجل :  



 لیفام ایاز اشنا و  به،یغر کی یچرا به جا _

د؟یدرخواست کمک کرد   

... شالم را جلو تیخر یاز رو زنمیم ادیدلم فر ته

کشم یم :  

پاسخگو نبود... ذهنم  یتماس گرفتم منتها کس _

 اوشیس دیکه به فکرم رس یاشفته بود و تنها کس

 ...بود

دهد یتکان م یسر یلیکنم. جل یم سکوت :  

داد که شما رو  شنهادیموکلم، بهتون پ یو چرا وقت _

و به  دیاقوام ببره مخالفت کرد یخانه  ایبه هتل و 

د؟یخودش جواب مثبت داد یخانه  یبرا شنهادشیپ   

کشم یصورتم م یرو یدست : 

حالم  یگفتم که اون لحظه چندان از لحاظ روح _

از خونه دور بشم خواستیمساعد نبود. فقط دلم م ...  

کنم  یکند. احساس م یم ینیسنگ میرو اوشیس نگاه

ان ساعتها  انیام. ذهنم م ستادهیبدون لباس مقابلش ا



... سکوتم که اوشیدر اتاق س ییچرخد. جا یم

دیگو یمخشک  یبا لحن یشود، قاض یم یطوالن :  

لطفا دیادامه بد _ ... 

نفرت دارم. از گفتن تمام اسرارم  یپرده بردار از

نیو صدالبته شرمگ زارمیب :  

 یعنیقرص مسکن داد...  هیخونه بهم  یتو _

خودش گفت مسکنه... حالم اصال دست خودم نبود... 

شدم  داریب ی... صبح وقترمیاروم بگ خواستمیفقط م

ادهافت یمتوجه شدم چه اتفاق ... 

. ان روزها گرددیبرم اوشیپر نفرتم به سمت س نگاه

رود یناخواسته باال م میشود. صدا یمقابلم مجسم م : 

کرد... بارها بهم  میسه روز زندون اوشیاما س _

 ...تجاوز کرد

کند یحرفم را قطع م یلیجل :  

 بیادعاتون رو تکذ نیخانم نصر موکلم بارها ا _

د؟یات حرفهاتون داراثب یبرا یشاهد ای... اکنهیم  



 یاب و علف خشک م یب یریهمچون کو دهانم

را بسته  میکرده و راه تنفس ریگ میشود. صدا در گلو

چند  یهمچون وزنه  گرانیاست. نگاه منتظر د

کند. قلبم  یم ینیسنگ فمیتن نح یرو ییلویصدک

. دیا یباال م اوشیس یلبها یاست و گوشه  ستادهیا

زمزمه ها و  یصدا میبدنم لمس گشته و کاش گوشها

عقل و  نیب یدیشد یری. درگدیشن یپچ زدن ها را نم

بر  چکدامیاحساسم صورت گرفته است و قدرت ه

 میبهتر بگو ایتوانم  ی. نمردیگ ینم یشیپ یگرید

 یخواهم، پاسخش را بدهم. پاسخش رابطه  ینم

مرا  یم خورده ام دارد. هر جواببا قلب زخ یکینزد

کشاند یبه کام مرگ م .  

رو به  یلیگشته که جل یاز حد طوالن شیب سکوتم

دیگو یم یقاض :  

ادعاشون ندارند یبرا یظاهرا مدرک _ .  

 یزند. لبخندش گسترش م یبرق م اوشیس یچشمها

شود. همان  یهمان مرد جذاب اما نامرد م هی. شبابدی



زد و با لذت دست  یم مهیتنم خ یکه رو یمرد

با همان لبخند کنج لبش د؛یکش یتنم م یرو . 

در  شیزند. صدا یم مینامحسوس به رو یچشمک

هرزه ها خوش  یایشود" به دن یگوشم زمزمه م

گردد.  یو تار م رهیمقابل چشمانم ت میای" . دنیاومد

افکنده  ریگردد. سر به ز ینگاهم به سمت حسام بر م

خواهم ینده و مغموم نمشرم نگونهیاست. او را ا .   

 روزیکشم. عقلم پ یام م دهیخشک یلبها یرو زبان

کند.  تیخواهد از من و شرفم حما یگشته و م

چدیپ یگمشده ام با دستور مغزم در سالن م یصدا :  

 ...مدرک دارم _

توجه ها به من جلب شده است. قلبم هراسان به  تمام

کند.  یمکوبد و سکوتم را تمنا  یام م نهیس یقفسه 

بدنم منقبض گشته اند یعضله ها .  

در خونسرد نشان دادن  یکه سع یاوشیبه س چشم

خورد یتکان م نمیدوزم. زبان سنگ یخود دارد، م : 



 ...پسرش _

 دهیشن یانقدر ارام است که شک دارم کس میصدا

 ،یلیو جل اوشیس یگشاد شده  یباشد اما مردمکها

کامل  کشند. حرفم را یتصورم م یخط بطالن رو

کنم یم : 

اوشیمن... از س _ ...  

 نهیخورد. نفسم در س یم نیچ شیچشمها یگوشه  

ترسم یشود. من هنوز از او م یحبس م :  

 ...باردار شدم _

گشاد گشته اند رتیاز فرط ح چشمانش .  

دلم در حال احتضار است. پسرکم را،  گزم،یم لب

حفظ شرافتم کرده ام و حال  یارامشش را، قربان

ممانیپش .  

 هیرا  شیرود و جا یکم بهت از صورتش کنار م کم

زند.  یرا در هم گره م شیدهد. دستها یخشم م

کشد یقلبم خنجر م یپوزخندش رو :  



 ...دروغه _

 یکند. با حرکت چشم به او م ینگاهش م زیت یلیجل

 یپشت گردنش م یدست اوشیفهماند ساکت بماند. س

 زدیخ یمبر  یاندازد. سلطان یم ریکشد و سر به ز

 زیرا مقابل م یو سونوگراف شیازما یو برگه ها

گذارد یم یقاض :  

... دندیمدارک امروز صبح به دست من رس نیا _

مدارک  یارائه  یمن رو برا یقصور و کوتاه

دیببخش ... 

نگه داشته  لمیبرخالف م یب یب یکه زمان ییها همان

 ینم ادیپرتشنج را از  یوقت ان روزها چیبود. ه

 یب یزنده بودم. با اصرار ب یهمچون ربات برم. من

درونم  نیاز جن کهیرفتم در حال یم یبه سونوگراف

 رونیمرا از ان روزها ب یسلطان یتنفر داشتم. صدا

کند یکشد. رو به حضار م یم :  



 یرو مشخص م یباردار قیزمان دق شهایازما _

کنند... من با اجازه از محضر دادگاه چند سؤال از 

شمس دارم اوشیس یاقا ...  

شود.  یرد و بدل م اوشیو س یلیجل نیب ینگاه

مرتب  اوشی.  سدیگو یم یزیچ رگوششیز یلیجل

 یم میسر جا یقاض یدهد. با اجازه  یسر تکان م

ستدیا یم گاهیدر جا اوشیس گریو بارد نمینش . 

 قهیشق یدر هم فرو رفته است. رگ ها شیها اخم

ندک یرا صاف م شیصدا ی. سلطانکوبدیاش م :  

رابطه اتون با خانم  قیدق خیشمس شما تار یاقا _

ادتونه؟یرها نصر رو   

کند یم یکیستریه یتک خنده ا اوشیس :  

بمونه؟ ادمی دی... باشهیمربوط به سالها پ _  

. مینگو راهیفشارم تا بد و ب یهم م یرا رو میلبها

 م،یمان یپا دنیهنوز از خودم به خاطر وسط کش

زارمیب . 



ستدیا یم اوشیسکنار  یسلطان : 

 د،یکرد انیقبال ب یبازپرس یاونچه که شما تو _

بوده که دو روز بعد از رابطه به خارج  نیبر ا یمبن

فاصله با موکلم  نیا یو در ط دیاز کشور سفر کرد

... درسته؟دینداشت یدارید  

 یرو یکند. کنترل یرا مشت م شیدستها اوشیس

ندارد شیصدا :  

 ...بله... درسته... اما _

دیا یم شیحرفها انیم یسلطان :  

دهینشون م یا گهید زیچ شاتیازما ی جهینت _ ...  

 تی. از عصبانکندیشکار م اوشیژکوندم را س لبخند

لرزد یبه خود م :  

داره؟ یریاونطرف چه توف ای نطرفیروز ا هی _  

زند یلب م یسلطان : 



_  ییبه سزا ریشناخت انسان راستگو تاث یمطمئنا تو

  ...داره

 ش،یفشارد. از سردرگم یهم م یدندان رو ش،اویس

زدیخ یبر م یلیبرم. جل یلذت م :  

اعتراض دارم... هنوز اعتبار  یجناب قاض _

به موکلم بهتان  شونینشده اما ا یمدارک بررس

زنندیم ... 

کشد یبه محاسنش م یدست یقاض :  

دیبد رییاعتراض وارده... لطفا سؤالتون رو تغ _ ... 

دکن یسر خم م یسلطان : 

 یرابطه  کینطفه در  لیبه نظر شما امکان تشک _

  خطرناک چند درصده؟

غردیندارد. م شیحرفها یرو یتسلط اوشیس  : 

 _  یا گهیاز کجا معلوم که اون بچه مال کس د

 نباشه؟



زند یلب م یپرد. سلطان یچپم م پلک :  

شیازما کیط به اثبات نسبت بچه فق یبرا _  DNA 

ازهین ...  

دیگو یم یشود و رو به قاض یدور م اوشیس از :  

 یندارم... فقط دستورهماهنگ یا گهیمن سؤال د _

دیرو صادر کن شاتیازما یبرا . 

اندازد یبه ساعت م ینگاه یقاض :  

_  یو اعتبارسنج شتریب یدادگاه جهت بررس یادامه 

مربوطه  شاتیپاسخ ازما یارائه  نیمدارک و همچن

شود یبه ماه بعد موکول م .  

 یخال جیکند.  سالن به تدر یجلسه را اعالم م ختم

 یبه دور سلطان هایشاک ی هیشود. نجمه و بق یم

. دارمیجمع شده اند اما من به سمت حسام قدم بر م

افکارش  انیچرخد و م یم اوشیس یرو شیچشمها

داند در  یگزم و خدا م یغرق گشته است . لب م



.  مردد دستم کندیم یرا بازساز یریچه تصاوذهنش 

برم یم شیرا پ :  

 ...حسام جان _

اورم. چشم از  ینم شیخورد و اما به رو یم جا

ردیگ یم اوشیس  : 

  ... جان دلم _

کنم یرا لمس م شیبازو :  

می... بریندار یکار یسلطان یاگه با اقا _ ... 

کشد یصورتش م یرو یدست :  

بعدا باهاش تماس نه االن سرش شلوغه...  _

رمیگیم ...  

 یرا در همانجا پشت سر م اوشیس نیسنگ نگاه

 یقدم بر م یگذارم و در کنار حسام به سمت خروج

حسام، دلواپسم کرده است و بدن  قیعم یدارم. نفسها

شود،  یفاصله ساطع م نیکه حرارتش از ا یداغ

 ...دلنگران



. افتد یم ریو پدر و مادرم سرم با ز نیرام دنید با

سخن گفتن در  می. براندیایاز انها خواسته بودم ن

کنم یحضورشان سخت بود. زمزمه م :  

  ...سالم _

 یدهد. مادرم با دلواپس یپاسخ سالمم را م پدرم

گذارد یگونه ام م یدست رو :  

بال  نی... خدا لعنتش کنه که ادهیرنگ و روت پر _

 ...رو سر دخترم اورد

 یدلسوز نیاش ازند و ک یم شیدر چشمانم ن اشک

کردیزودتر خرجم  م یها را چندسال ... 

از  یگردد، کالفگ یبه سمت حسام بر م میچشمها

بارد انقدر که پاسخ سؤاالت پدرم و  یچهره اش م

را کوتاه و خالصه داد و اهنگ رفتن نواخت نیرام .   

در هم  شیده و ابروهادوخته ش ابانینگاهش به خ 

   .گره خورده اند



کوبد و شک ندارم  یاش محکم م قهیشق یرو رگ

بدنش دوباره اوج گرفته است یدما .  

را نگاه  رونیب شهیدهم و از ش یم رونیرا ب نفسم

کنم. امروز ذهنم شلوغ و پرکار گشته است. به  یم

قلبم  یگشته و هر قسمت به گونه ا میسه قسمت تقس

کنند ید و مرا اشفته مفشارن یرا م .  

 یو رفتارش را کنار م اوشیناتمام از س یسؤالها

 ینیب شیپ رقابلیغ شیزنم. هنوز عکس العملها

است، هنوز همان مرد مرموز و ناشناخته است و از 

مرد ترس دارم نیا یواکنش ها .  

بخش  یمغز یسلولها انیم دیشد ییو دعوا بحث

 میرانه هاماد ی.  شاکردیگ یذهنم صورت م گرید

گله  یاز مان یزند و از، پرده بردار یاست. ضجه م

خورد و اگر  یم یدارد. قلبم تکان سخت تیو شکا

داشته باشد؟ ینسبت به مان ییادعا اوشیس   

 گریکدیبا  اوشیو س یقسمت مربوط به مان دو

 یصدا کنار یشوند و قسمت خاموش و ب یم ریدرگ



 نیتمام ا ش،یکند. حسام و دردها یو تماشا م ستادهیا

دهند و چقدر مظلومانه، سکوت  یم لیبخش را تشک

 .کرده است

را  یگم گشته ام. خود میتمام دغدغه ها انیم خودم

در تنگنا قرار  میها نیزتریکه عز یشناسم وقت ینم

  .دارند

گردانم. پشت چراغ  یبه سمت حسام بر م صورت

شمار  هیاز ثان شیقرمز متوقف گشته است و چشمها

گردد یجدا نم . 

 یامروز دوباره حال چندان خوش میشگیهم یحام

 میمنم، به رو شیکه مسبب اصل قتیحق نیندارد و ا

کند یم یدهن کج . 

کنم یرا زمزمه م نامش :  

 حسام؟ _

اورد یرا به حرکت در م نیماش :  

 ...جانم _



گردد  یباز م کمیقلب تار یروشن به رو یا پنجره

 شیبازو یو هنوز " جانش" هستم. دستم را رو

گذارمیم :  

یشد تیاذ یلی... امروز به خاطر من خدیببخش _ ...  

سوزاند.  یم زیهمزمان با قلبم، مغزم را ن سکوتش،

اصال  ایهم لوس شده باشم،  دیکم طاقت گشته ام، شا

 یخواهم. دستم از رو یمنطقم اما سکوتش را نم یب

که  یاشک یکند. قطره  یسقوط م نیبه پائ شیبازو

 ییکنم. با صدا یرا پاک م ندینش یم مصورت یرو

میگو یشکسته م :  

و امروز همراهم  یدادیکاش به التماسهام گوش م _

یومدینم ...  

کنند  یم سیمحابا صورتم را خ یب یبعد یها اشک

مقابله با انها را ندارم ییو من توانا :  

با هر  خوامی... نمنمیرو بب دنتیزجر کش خوامینم _

یبش تیذا نطوریا اوشیصحبت س ...  



پوشانم یدست صورتم را م با :  

و  یمکالمه هاش رو مرور کن قهیهر دق خوامینم _

ینسبت به من سرد بش خوامی... نم یدم بزن ینتون . 

کند و  یم تیهدا ابانیرا به سمت راست خ نیماش

 یسبب م یلیبوق ممتد اتومب یشود. صدا یمتوقف م

 ی. مشتش را محکم رورمیرا بگ میشود گوشها

کوبد یفرمان م :  

 ...بس کن رها _

بلند و پر از خشم است که باعث  یبه حد کاف شیصدا

دهانم  یترسم شود و در خود جمع گردم. دست جلو

را  شانمیهق هقم بلند نشود. نگاه پر یتا صدا رمیگیم

دوزم که رگ گردنش در حال انفجار  یم ییبه او

 حوصله به یو دستش را ب ندیب یرا م میاست. اشکها

دهد.  یرون میب نیکشد. نفسش را سنگ یگردنش م

کند و به سمت من ازرده خم  یکمربندش را باز م

غرد یشده م دیکل یدندان ها نیشود. از ب یم :  

بشه؟ هان؟ یموندم تو خونه که چ یم _   



دهم و از  یکشم و پاسخش را نم یرا باال م مینیب

؟ افتاده ام ریگ یچه منجالب نیبداند من ب دیکجا با

چرخاند یقرمزش را در صورتم م یچشمها :  

دادگاه با هر  یدرسته تو ؟یکنیچرا منو درک نم _

 یحت ایبا هر نگاهش به تو،  ،یاون عوض شخندین

 ...تصور افکار مسمومش، داغون شدم

کند یم یرا سر فرمان خال حرصش :  

 یکه تنهات بذارم جلو ستمین رتیغ یاما اونقدر ب _

صفت یاون گرگ ب . 

چکد و چقدر درد در کالمش  یو اشکم م زنمیم پلک

 شی. صداردیگ ینهفته است. با انگشت اشکم را م

  :ارام و نرم است

مشترک  یچند بار برات زندگ ؟یکنیم تمیچرا اذ _

 دیفقط نبا یخوش یکنم؟ زن و شوهر که تو یرو معن

  ...کنار هم باشن

کند یلرزانم را لمس م یلبها :  



 تمیونم نکن با اشکات... اذ... داغینطورینکن ا _

شک و  ینکن با حرفات... ذهنتو پاک کن از هرچ

 ...شبهه درمورد منه... تا اخرش باهات هستم

سرم  یفرستد. دستش رو یشال م ریرا ز میموها

ماندیم :  

هست...  ختهیذهنم به هم ر یکاف یمن به اندازه  _

 دیروزها با نیا یتو هم بدتر از من... حداقل تو

میبش گهیدرد د هی نکهی... نه امیاروم کن وگریهمد ... 

چسباند یم میشانیپ یرا رو لبش :  

  باشه خانوم؟ _

جمالت تا چه حد  نیداند که هم یکشد و نم یم عقب

از من ندارد.   یدهد. انتظار پاسخ نمیتواند تسک یم

زند و با زدن راهنما از پارک خارج  یاستارت م

شود یم :  

اماده کنه ویمان ...یب یزنگ بزن ب هی _ ...  

زند یم ادهیعابر پ یبرا یبوق :  



میکرد تشیاذ یلیمدت خ نیا _ ... 

خندم پردرد اما با عشق یم : 

مدت  هیمن...  یعادت داره به دردسرها یب یب _

یکنی... عادت میکن یتو هم باهام زندگ ... 

دیا یکش م شیلبها :  

  ...دردسرهاتم عشقه _

 یو از عمق وجودم متپد  یوقفه م یمحکم و ب قلبم

مرد را از سرم کم نکند نیا ی هیخواهم خدا سا . 

کند. در دل قربان  یرا تنش م یچرم مشک کت

روم یم شیقد و باال یصدقه  :  

محشر  شیو شلوار طوس شرتیحسام... با ت _

شهیم ... 

دشو یم رهیبا محبت به پسرکم خ حسام :  

؟یخودت دوستش دار یاوهوم... مان _   

کند یبرانداز م نهیدوباره خودش را در ا یمان :  



ش؟یخر یمامان دوستش دارم... م _   

کنم یرا نوازش م شیموها :  

نخرم؟ شهی... مگه مزدلمیبله عز _  

زند. حسام به سمت  یذوق و شوق چرخ م با

دخترانه  یرود. رگال لباسها یم انسالیم یفروشنده 

 یم رونیرا ب کشانیبه  کیکند.  ینظرم را جلب م

. رنگ ردیگ یلبخندم عمق م یراهنیپ دنیکشم. با د

چشم نواز است. دامن پفش هوش از سرم  شینقره ا

لباس همچون پرنسس ها  نیبرد و پرتو در ا یم

  :خواهد شد

 ...حسام جان _

کند و به سمتم بر  یرا با فروشنده قطع م صحبتش

دهم یرا نشانش م نراهیگردد. پ یم :  

م؟یپرتو بخر یبرا نویا _   

اندازد یباال م ییابرو :  

شه؟یم زشیقشنگه... سا یلیخ _   



رومیکنم و به سمتش م یم کیرا بار میچشمها  :  

تنشه تیاره بابا... ف _ ...  

گذارم یم شخوانیپ یرا رو راهنیپ :  

لطفا دیحساب کن نمیا _ ... 

گذارد یاور مبا لبخند لباس را دخل ک فروشنده :  

لباس پرفروش  نیفوق العاده است... ا قتونیسل _

کارمونه نیتر ... 

دهمیگوش م شیکنم و به بازارداغ یسرم را کج م  :  

دمیبهتون م ینی...  تضمهیجنسش عال _ ... 

کنم. حسام، لباس ها را حساب  یم یلب ریز یتشکر

. دست میشو یکند و با هم از مغازه خارج م یم

پاساژ گم نشود.  یشلوغ انیتا م رمیگ یرا م یمان

کند یرا در دست جا به جا م دهایحسام پاکت خر :  

م؟یشام بخور میباال رستورانه... بر یطبقه  _  



در پاساژ گشته ام که احساس ضعف و  انقدر

بر من غلبه کرده است یگرسنگ :  

  ...اوهوم _

پاساژ سرسام اور  ی. شلوغمیرو یها را باال م پله

. دیا یم یزندگ یر گوشه و کنار صدااست. از ه

است و همه به جنب و جوش افتاده اند.  دیع کینزد

لبخند  شیچرخانم و شلوغ یچشم در رستوران م

قدم بر  یخال یزیاورد. به سمت م یم میلبها یرو

 می. مانستندیا یم میپاها ییصدا دنی. با شنمیداریم

ش را فرامو دنیلرزد. قلبم تپ یافتاده و م نیزم یرو

زند و حرکات بدنش  یکند. حسام کنارش زانو م یم

زند.  یم شیکند. اشک در چشمانم ن یرا کنترل م

و عرق صورتش را خشک  نمینش یسرش م یباال

نگاه پر ترحمشان،  ان،یاطراف یکنم. زمزمه ها یم

اند، همه و  رفتهکه به سمت ما اشاره  ییانگشتها

ندیا یم کینزد یدهند. چند نفر یهمه ازارم م :  

... بعد بچشون یقشنگ نیزن و شوهر به ا _ ..  



را محکوم به  میرا دوست ندارم. گوشها تاسفشان

دست  گرانیکنم. حسام بدون توجه به د یم دنینشن

کند یحرکت بلندش م کیاندازد و با  یم شیپا ریز :  

اریرو ب دایخونه ... تو پاکت خر میگرد یبر م _ ...  

و پشت سرش روان کنم  یاطاعت م یادم کوک مثل

نمانده است.  میبرا یذوق و شوق چیه گریشوم. د یم

دست و پنجه  یمان یماریسالهاست با ب نکهیبا وجود ا

نگشته است و  یعاد میکنم اما هنوز برا ینرم م

شود. مقابل  ینم یعمرم هم عاد انیمطمئنم تا پا

کشند تا ما  یعقب م یو چند نفر میستیا یاسانسور م

میوارد شو :  

شلوارمه بیتو ج چیرها جان... سوئ _ ...  

 ی رهیبرم و نگاه خ یفرو م بشیرا داخل ج دستم

خرم یزن و مرد را به جان م کی . 

را به شانه اش چسبانده است. او هم  یسر مان حسام

و  یبه مان یچندماه زندگ نیمن در ا یبه اندازه 

واقف و اگاه گشته است. هرچند به  شیتشنج ها



کمتر،  یاسترس و خستگ ایهتر و ب ی هیخاطر تغذ

از انها  یزیاما راه گر افتهیتعداد حمالت کاهش 

ستین ...  

را  نیروم. در ماش یجلوتر م نگیبه پارک دنیرس با

 یعقب م یصندل یرا رو یکنم و مان یباز م

ندینش یخواباند. حسام پشت فرمان م :  

یتا مراقبش باش نیتو عقب بش _ ... 

 میپاها یرا رو ی. سر مانکنمیاستقبال م شنهادشیپ از

کند یبه من نگاه م نهیگذارم. از ا یم :  

خرم یاز اونجا غذا م هیفست فود هیجلوتر  کمی _ .  

زنم یکنار م شیشانیرا از پ یمان یموها :  

 ...بچه ام گرسنه موند _

چرخد یدور فلکه م  :  

ریشنبه از دکترش وقت بگ یبرا _ ... 

کنم یگزم و زمزمه م یم لب :  



  ...شنبه دادگاهه _

 یشود. تا حدود یپشت چراغ قرمز متوقف م حسام

 میمدت پا به پا نیبا مشکالت کنار امده است. در ا

امده است. در تمام جلسات دادگاه شرکت کرده و به 

 نیفردا اخر یسلطان یاست. به گفته  دهیبخش دیمن ام

کشد و اشاره کرده  یم ریدادگاه است. قلبم ت یجلسه 

همراهم گردد دیبا یکه مان . 

 یحیاست و اما درک صح دهیچیدر گوشم پ صداها

زند،  یحرف م یو مفهومشان ندارم. سلطان یاز معن

و  ندیا یم کیبه  کیکند. شکات  یدفاع م یلیجل

تن با به تن با سالح کلمات  یزنند. جنگ یحرف م

 یایدر انیاما من انقدر م صورت گرفته است و

فقط  میغرق گشته ام که در گوشها میدلشوره ها

 یصندل یشنوم. خودم رو یناهنجار م یاصوات

اول سالن نشسته ام و اما قلبم، دلم و نفسم در  فیرد

  .راهرو مانده و کنار پسرکم نشسته است



 یسلطان یتوانستم با منطق و استداللها یم کاش

سر باز بزنم. دست رو  یبجنگم و از اوردن مان

گفته اماده  نینوش کهیبا وجود یکشم و حت یدست م

کند یاش کرده اما دل من مادر، باور نم . 

عدم وجود حسام گرمابخش در  لشیزده و دل خی بدنم

که کنار پسرکم مانده تا به او  یسالن است. حسام

 یمان ،یواقع یاز اسم ها و نسبتها یاثبات کند جدا

گذارد ینم شیپسرش است و تنها . 

و اگر پسرکم را از من  دیا یم گاهیبه جا اوشیس

 یزند، تمام تهمت ها را م یم ادیدور گرداند؟ دلم فر

جدا شود. قلبم از جا  یخواهد از مان یاما نم ردیپذ

دادگاه حالش خراب شود؟ انیشود و اگر م یکنده م   

 نیشود چشم از زم یسالن سبب م یناگهان سکوت

 یرا صاف م شیبدوزم. گلو یلطانجدا کنم و به س

  :کند

که  یفیو براساس تعار دیچنانکه مستحضر هست _

شمس بنا به  اوشیس یاقا د،یدیبنده شن نیاز موکل



موهوم و ناشناخته، اقدام به اغفال دختران  یلیدال

 یبکارت اونها، ضربه  یکرده و عالوه بر ازاله 

به اونها وارد کرده یدیشد یروح . 

 یرا قطع م یکالم سلطان نیه و خشمگبراشفت یلیجل

  :  کند

یقاض یاعتراض دارم اقا _  

کند یاما تنها به گفتن دو جمله اکتفا م یقاض :  

دیی. بفرماستیاعتراض وارد ن _ . 

پرصالبت، محکم و رساست یسلطان یصدا : 

خانم رها نصر  نم،یموکل نیب یجناب قاض _

 ... طبق مدارک ارائه شده ودهید یدتریصدمات شد

و  ییو پاسخ کارشناسان محترم قضا شاتیازما جینتا

بر  یموکلم مبن یادعا ،یانیشهادت پارسا ک نیهمچن

توسط انهیسه روز تجاوز وحش . 

 

کند یاشاره م اوشیبه س انگشتش :  



در  یمتهم سع کهیدر حال دهیاقا به اثبات رس نیا _

دادگاه را داشت بیفر . 

 ریه ز. چشم بشودیم دهیحضار شن نیب یا همهمه

نگاه ها هستم.  ریانداخته ام و در حال له شدن ز

ستدیا یم یمقابل قاض یسلطان :  

 یخانم از اقا نیا دیهمونطور که شاهد بود _

ذکور شدند و  یشمس صاحب فرزند اوشیس

 نیفراوان و همچن یمتاسفانه به علت مشکالت روح

صرع  یماریخطرناک، فرزندشون دچار ب یباردار

 .هستند

 یهم م یرا محکم به رو میبم، لبهاکو یم پلک

و  یقاض یاواره ام به رو یفشارم و اما چشمها

 یچرخد. سلطان یصورت در هم و متاثرش م

رود یم اوشیزند و به سمت س یم یچرخ :  

عمرش رو صرف  یسالها نیموکلم، بهتر _

که  یفرزند نامشروع متهم کرده. پسر ینگهدار

رهیبه پدرش انکار ناپذ ادشیشباهت ز .  



اورد و صورتش کبود گشته  یسر باال م اوشیس

زند و مگر  یقلبم چنگ م یاست. پوزخندش، رو

برده باشد؟  تیاز انسان ییمرد بو نیشود ا یم

کند یرا در هم قفل م شیدستها یسلطان :  

کنم تا  یتونستم موکلم رو راض یمن به سخت _

 ی جهیپسر نت نیکنم. ا یپسرش رو به دادگاه معرف

جاستیاشتباه و اعتماد ب کی ایهوس و  کی . 

برد یرا باال م شیصدا :  

مرد، ازاد بشه و به مجازات عملش  نیاگر ا _

با عنوان و لقب  گهیچند فرزند د ستینرسه. معلوم ن

گذارندیقدم م اینامشروع به دن . 

 یم یچرخد و رو به قاض یپا م یپاشنه  یرو

دیگو :  

 یادتقاضا دارم به خاطر سالمت جامعه، از از _

دیکن یریجلوگ یافراد نیچن . 

شود یم کیبه من نزد یقدم چند :  



پسر و  نیا یخواهش کوچک هم دارم که جلو هی _

 تیاز هو یاش، حرف هیروح دنیبه خاطر صدمه ند

زده نشه شیواقع . 

دیگو یبا تاثر م یقاض :  

 متوجهم _

ان را  یو فور دیا یباال م شیلبها یگوشه  یسلطان

گردد. به  یصورتش برمبه  تیخورد و جد یم

بلند از سالن  ییبا قدم ها نیکند. رام یاشاره م نیرام

کند.  یرا فراموش م دنیشود. قلبم تپ یخارج م

 زمیعز یشود برگردم و به مان یزمزمه ها سبب م

بمانم رهیخ . 

 شیدر دست حسام قفل گشته است. موها دستش

گردد و  یم یبه دنبال کس شیمرتب است. چشمها

و با  زندیم خی کبارهی. تنم به شودیبت مناگهان ثا

 یاوشیرسم. س ینگاهش به او م ریدنبال کردن مس

رسد.  یتفاوت و سرد به نظر م یکه صورتش ب



 یاست و اما عمق مردمکها خبندانیانگار  شیچشمها

شود یم دهیاتش کوچک د کی اهشیس .  

 یکشد و مرا م یاتش در وجودم زبانه م همان

و  ردیگ یپسرش م ای میز مانچشم ا اوشیسوزاند. س

شود. پسرکم  یم رهیبه رو به رو خ نهیدست به س

کمرنگ  یاندازد، اخم یم شیدر لپ ها یباد

گل انداخته  شی. گونه هاردیگ یصورتش را دربر م

 یچشمانش را م انی. بغض مستیو پسرکم خجالت

نمیب .  

است و اما نگاه  یبند وجودم در حال فروپاش بند

 شیمانده است. گامها اوشیس یهمچنان رو یمان

. سالمش را خورده است و از ترس و دیا یم شیپ

  .خجالت خودش را به حسام چسبانده است

کند یم هیهد میبه مان یتبسم یسلطان :  

؟یجان خوب یسالم مان _   



و شباهتشان حدسش  ردیگ ینم اوشیچشم از س یمان

پاسخ نگاهش را از  یرا پررنگ کرده است. وقت

گرداندیصورت به سمتم برم رد،یگ ینم اوشیس :  

بابامه؟ نیمامان رها... ا _  

 یکنم. صدا یسقوط م نیزم یبلند به رو یارتفاع از

انها  نیکنم و ب یرا احساس م میشکستن استخوانها

 میترم رقابلیو غ دهیغرور و قلبم کامال از هم پاش

   .گشته اند

از انها خارج  ییخورند و اما صدا یتکان م میلبها 

 یام م دهیپاسخش را از نگاه ترس یشود. مان ینم

کند و  یکشد. حسام ازادش م ی. دستش را مردیگ

دارد. با درد لب  یقدم بر م اوشیبه سمت س میمان

مانم. قدم به  یفشارم و منتظر مرگم م یهم م یرو

ذره ذره بند  سم، نفشود یم کتریقدم که به پدرش نزد

کند.  یو به من نگاه م ستدیا ی. با هر قدم مدیا یم

خواهد  یاز من م ایپر از حرف است. گو شیچشمها

رمیاز پدرش را پس بگ میها ییتمام بدگو .  



نفس  یتالشم برا نیشود و اخر یمقابلش متوقف م 

ماند یم جهینت یب دنیکش .  

 وحریاورد. نگاهش سرد و ب یسر باال م اوشیس

به چهره اش  قتریکند و دق یسر کج م میاست. مان

 شترینازش ب یابروها ،یشود. با هر شباهت یم رهیخ

دیگشا یرود. زبان م یدر هم فرو م :  

 ...بابا _

و  ستیکند. عصب یو سردرگم نگاهش م جیگ اوشیس

انقدر پرسش بدون جواب داشته  یصدالبته کالفه. مان

از خجالت گل  شیمنتظر نماند. گونه ها گریکه د

  :انداخته است

... راست یما رو دوست نداشت گهیم یمامان  _

گه؟یم   

گونه  یپرارزش رو یدیهمچون مروار شیاشکها

چکد یغلتد. از جگرم خون م یم شیها : 

؟ینکردمم، دوست  ندار تتیبابا منو که اذ _  



در صورتش  یو دودل دی. ترددیگو ینم چیه اوشیس

و اما باز  ردیگ یممشهود است. چشم از پسرکم 

کشد  یگردنش م یشود. دست رو ینگاهش قفلش م

با کف دستش اشکش را  ی. مانردیگ یو اما ارام نم

کند یپاک م :  

من بابا حسامو دوست دارم... تو رو هم دوست  _

منم دو تا بابا داشته باشم؟ شهیدارم... م   

. رمیگیپسرکم قصد کشتنم را دارد؟ سرم را باال م 

نشود.  یزنم تا اشکم جار یلک مپشت سرهم پ

کشد  یم یقی. حسام نفس عماوشیس یحداقل نه جلو

اما مات و مبهوت به  اوشی. سردیگ یو از من رو م

لرزد.  یم شیصدا یمانده است. مان رهیخ یمان

کند یادا م یکلمات را به سخت : 

پرتو دو تا مامان داره... منم دو تا بابا  یابج _

 داشته باشم؟

حسام  یگلو بکیکند و س یم یافشارحرفش پ یرو

بسته اش را به  یدستها اوشیخورد. س یتکان م



برد. اما ناگهان دست مشت  یم یسمت صورت مان

با دستش همراه  یکشد. نگاه مان یکند و عقب م یم

شود.  یدستبند، چهره اش جمع م دنیشود و با د یم

پرد یرنگ از رخش م : 

 نی؟ برا همکرده رتیدستگ سیکه پل یکار بد کرد _

؟یمنو مامان رها رو ول کرد   

 نییرا پا شیفشارد. دستها یهم م یپلک رو اوشیس

دلسرد  یدر پنهان کردنش دارد. مان یاورد و سع یم

دور و به حسام  اوشیاز س یقدم  ش،ییاعتنا یاز ب

شود یم کینزد : 

 ...منو دوست نداره _

 یرا مالش م شیمتورم، چشمها یبا صورت اوشیس

قلبش از جنس سنگ است و  ایندارد و  یقلب ایدهد. 

. هر چند مورد اخر دور و یحرفه ا یگریباز ای

شود و  یتار م میرسد. چشمها یبه نظر م دیبع

کند.  یم هیپسرم خون گر تیمظلوم یوجودم برا

کشد یسر پسرم م یحسام دست رو :  



 ،یب ی... بی... مامان رها رو داریتو منو دار _

ت دارنپرتو، همه تو رو دوس ... 

برد و مشت  یسرش را در شکم حسام فرو م یمان

زند یم شیبه پهلو یجان یب :  

  ...اما اون دوستم نداره _

 اوشیکند. س یم اوشیبه س یزیدامینگاه تهد حسام

 یرا به بغل م میاندازد. حسام مان یم ریسر به ز

کند و  یبلند دادگاه را ترک م ییو با قدمها ردیگ

مرد  نیاو از ا یستم به اندازه توان یکاش من هم م

دور شوم زینفرت انگ .  

شکند یم یسلطان یدادگاه با صدا سکوت :  

... چند تا از دیپسر بود نیا تیهمه شاهد معصوم _

 یکنند؟ کسان یم یکشور ما زندگ یپسر تو نیامثال ا

 نی. همه مثل اگذارندیم ایپا به دن تیکه بدون هو

رو  شونینن زندگپسر و مادرش شانس ندارن که بتو

 یایبچه ها از دن نیبکشن... سهم ا رونیاز باتالق ب



 چیبدون ه رپناه،بدون س ت،یبدون هو ه؟یما چ

؟یسرپرست   

محافظه کارانه فرو رفته است و  یدر جلد یلیجل

ادامه  یرو به قاض یهمچنان مبهوت است.  سلطان

دهد یم :  

 تیجنا ،یقربان دیبا گناهیمعصوم و ب یچند بچه  _

 یمرد بشن؟ من از محضر دادگاه تقاضا نیا یاه

مرد رو دارم نیا یاشد مجازات برا .  

فکرش  ایفشارد و اما گو یهم م یدندان رو اوشیس

کند یگلو صاف م یاست. سلطان گرید ییجا :  

 یخانم رها نصر، با همسرشون در پرونده ا _

 یشناسنامه با نام همسرشون برا یجداگانه تقاضا

کردند یمان ...  

اندازد. دست نجمه  یلرزه بر تنم م اوش،یس پوزخند

 یم ادی.  همهمه زندینش یزده ام م خی یدستها یرو

کند.  یوقت تنفس اعالم م یا قهیچند دق یشود. قاض

گذرد. تمام  یم یها به کند قهی. دقزدیر یدلم فرو م



 هیهنوز گر ایاتاق نزد پسرکم است و ا رونیفکرم ب

قلب کوچکش  یرو یمرهم حسام توانسته ایکند؟  یم

اراده  یکنم. ب یرا حس م اوشینگاه س ینیشود؟ سنگ

 یتا عمق جانم را م شخندشیگردم. ن یبه سمتش برم

کند، مرا به تمسخر  یم دمیتهد شیسوزاند. چشمها

شده  میان روزها اوشیس هیگرفته اند و چقدر شب

 میشود و راه تنفس یوقت تنفس اعالم م انیاست. پا

شود یبسته م . 

 

یتعال بسم  

استان یفریدادگاه ک کی ی... شعبه خیتار به  

کالسه تحت نظر است و دادگاه  یو پرونده  لیتشک

اعالم و به  یدگیپرونده، ختم رس اتیبه محتو تیعنا

دینما یم یمبادرت به صدور را ل،یشرح ذ . 

 

" دادگاه یرا " 



 زیشمس فرزند پرو اوشیس یام آقاخصوص اته در

 تیبه عنف و عنا ینامشروع زنا یبر رابطه  یمنب

 یو دستگر یانتظام یروین نیبه گزارش مامور

و  هیاول قاتیدر تحق یو اعتراف و اقرار و شانیا

 ،یدر محضر دادگاه بزه انتساب ،یدادرس یجلسه 

 موارد تینسبت به متهم، محرز بوده و لذا دادگاه عنا

قانون جزا ۱۸۸ یمستندا به موجب بند ت ماده فوق، 

 اوشیس یماده، متهم آقا نیدوم از هم یو تبصره 

ضربه شالق ۱۱را به تحمل زیشمس فرزند پرو

پرداخت غرامت به شکات و قصاص نفس  ،یحد

شده و  یتلق یصادره حضور ی. رادینما یمحکم م

 ینظرخواه دیروز پس از ابالغ قابل تجد۹۸ظرف 

باشد یکشور م یعال وانید رد . 

یدریشعبه محمدجواد ح سیرئ  

 دیزنم و شا یکنم. پلک م یرا باور نم میها دهیشن

 یرو یلبخند ی. لحظه انمیب یم نیریش یکابوس

لبخندم خشک و  گرید یو لحظه ا ندینش یم میلبها

از هرگونه احساس گشته ام  یشوند. خال یروح م یب



شده که انقدر احساسات مختلف درونم پر  دیشا ایو 

از هر گونه خأل هستم یخال .  

تمام احساسات  ریناراحت. درگ ایدانم شاد باشم  ینم

و اما  میو متضاد هستم. از حکمش راض ضینق

ستمین شیبرا اهیسرنوشت س نیبه ا یراض .  

است.  ریانجماد، در حال تبخ نیدر ع میرگها خون

 یگردد و از چهره  یبر م اوشیبه سمت س میچشمها

تفاوت  یخواند. سرد و ب یزیچ توانیمخونسردش ن

 یروز نیمدتهاست انتظار چن اینظاره گر است. گو

کتمان ان سه روز  یبرا شیکشد و اما تالشها یرا م

م؟ینما هیرا چطور توج   

را خواهان  دنشیام اما نفس نکش نهیتمام بغض و ک با

دهم تا  یهم بوده ام. سرم را تکان م دیشا اینبودم و 

 یخال جیمن دور گردند. سالن به تدر افکار از نیا

 یبه دور سلطان شانیو خانواده ها انیشود. شاک یم

 یبعضا نگران ایو  یجمع شده اند و اظهار خوشحال

مانده ام؟ رانیکنند و چرا من  ح یم   



 یسؤالها ادیشوم. سرم از تعداد ز یبلند م یارام به

 یکه نقش اصل ییشده است. سؤالها نیجوابم سنگ یب

مرموز و  میاست. چرا همچنان برا اوشیسان 

 یچهره  نیپشت ا کنمیناشناخته مانده و حس م

در حال انفجار نهفته است یخونسرد، اتشفشان . 

خواهم  یاندازم و تنها م یشانه ام م یرا رو فمیک 

 یصندل انیخودم را به حسام و پسرم برسانم. از م

 یم نهیبه س نهیس اوشیکنم و با س یها راهم را باز م

 .شوم

 نیاز ا میخورم و من وحشت ها یم یدیشد تکان

را  میکنم تمام ترسها یم یندارد. سع یمرد تمام

و با  رمیگ یپنهان کنم.  سرم را باال م یگوشه ا

شود.  یلبش کج م یکنم. گوشه  ینگاهش م یگستاخ

مشهور به پوزخند یطرفه  کیهمان لبخند  :  

  ...به به رها خانوم _

غواگر، سرد و اما در نظر من همچنان ا لحنش

  :مشمئز کننده است



 تیاز موقع دمیکه فهم یشدم وقت دیازت ناام _

و ارزوهات  ارهایو از مع یمناسبت استفاده نکرد

یدور شد ...  

گردد و اما پاسخش  یدر وجودم شعله ور م خشم

کند  یم یمشابه خودش است. سرباز سع یپوزخند

را دور کند اوشیس :  

فتیراه ب _ ... 

 یاست. دندان به رو ستادهیاما او همچنان محکم ا 

غرم یو م میسا یهم م :  

 یخواست یم یبه هرچ ،یگریتو که با وحش _ 

... پس چرا با فرستادن عکس هام ابروم رو یدیرس

؟یبرد   

تواند  یمرد چقدر م نیاندازد و ا یرا باال م شیابرو

 :خباثت داشته باشد

 دیم، پس باوقت صرف تو کرد یادیمن مدت ز _

کردم یتموم م رتریرو د میباز ... 



چرخاند و من حالت تهوع  یصورتم م یرو چشم

رمیگ یم : 

_  یکه فقط برا باستیصورت و اندام ز نیا فیح

فرصت رشد رو بهت  خواستمیمرد باشه... من م کی

تو رو با  دن،یعکس ها رو خانواده ات د یبدم... وقت

... اما شدیمشناختن و راه برات باز  یلقب هرزه م

یترق یبه تموم پله ها یاحمق پشت پا زد یتو ..  

کنم و در  یاست. دستم را مشت م وانهیشک د بدون

کنم یصورتش پرخاش م :  

دمیاشغال تر از تو ند _ ... 

شود یکالمش روح از کالبدم خارج م با :  

 ...پسرت _

کشد یدندانش م یزند. زبان رو یم یشخندین :  

بهتره بگم پسرمون ای _ ...  

تا سقوط نکنم. صورتش  رمیگ یم یرا به صندل دستم

کند یرا خم م :  



که نخوام وقتم رو  دیارزش هست یاونقدر برام ب _

تو و پسر عقب موندت تلف کنم یبرا . 

خندد یم یکیستریه :  

 یهم برام نمونده... وگرنه کار یهر چند وقت _

ینیکه شناسنامه ش رو به چشم نب کردمیم ... 

به  اوشیبار س نیکند و ا یه تالش مدوبار سرباز

 ریز میشود. پاها یخودش همراهش م یخواسته 

اورد. کمرم دوباره و صدباره  یفشار کم م نیحجم ا

هست؟  ایمرد هم در دن نیشکند و پست تر از ا یم

 دیخواهم باور کنم. و شا یدانم و نم یپاسخم را م

همه رذالتش را بداند نیا لیپارسا دل .  

. به میا یم رونیسست و لرزان ب ییقدمها با

 میرو به رو قایپردازم. او را دق یحسام م یجستجو

کند یحالم،  قدم به سمتم تند م دنی. با دابمی یم :  

زم؟یحالت خوبه عز _   



پسرکم  یبرا میها یبه نگران ش،یتوجه به دلنگران یب

کنم تا صورتش  یدهم. سرم را کج م یپر و بال م

برانداز کنم دهیچسب حسام یرا که به شانه  :  

؟یمان _  

چسباند یازادش را به دور شانه ام م دست :  

کرد تا خوابش برد هیاونقدر گر _ ... 

کند یم کیشود. مرا به خود نزد یخون م دلم :  

شهینگرانش نباش... با چند جلسه مشاوره خوب م _ . 

داردیجلو قدم بر م به : 

 ریحرف زدم... خدا رو شکر ختم به خ یبا سلطان _

 ...شد... البته ممکنه اعتراض بزنن

شوم یحسام هم قدم م با :  

ابرهام... اما  یرو ی... از خوشحالجمیهنوز گ _

هیاسمون بارون کنمیحس م ...  



بار پدر  نیزند و چقدر خوب ا یرا م ریدزدگ حسام

دندامیو مادرم به سفارش گوش داده اند و ن :  

کجاست؟ نیرام _   

خواباند یعقب م یرا صندل یمان :  

خودش خبرو به  خوادیرفت خونتون...گفت م _

 ...خونواده ات بده

دهم یم هیتک یره به صندل سرم :  

حرف زدم اوشیبا س _ ...  

شود یحبس م نفسش :  

 هیوجودش  ینداره... تو یمونیاحساس پش چیه _

چطور به  چرا و نکهی... ادهیخواب یوحش وونیح

برام مبهمه دهیرس نجایا ... 

اندازد یدنده را جا م حسام :  

باعث  کیاتفاق کوچ هیها خرابه و  یذات بعض _

شهیذات م نیشدن ا انینما ... 



رمیگ یرا در اغوش م خود :  

بدونم  خوامی... مرمیگیرا نفهمم، اروم نم لشیتا دل _

به  نطوریچند نفرو ا یباعث شده که زندگ یچرا؟ چ

سؤال هر  نی... استین الشیخ نیکثافت کشونده و ع

دهیو ازارم م شهیبرام تکرار م هیثان ...  

اورم یگفتنش مرددم و اما به زبان م در : 

نداره با پارسا صحبت  یرادیاگه از نظرت ا _

رو بدونه لشیاون دل دیکنم... شا ... 

دهد یمتکان  یسر حسام :  

... کنهی... اگه ذهنت رو ازاد مشتین یمشکل _

قرار بذار هیو  ریباهاش تماس بگ ،یمختار ... 

دانم تا چه حد  یگذارد و اما م یرا با من م اریاخت

گرفته ام ان  میگذشته ام حساس است. تصم یرو

خانواده ام، کنار بگذارم. دور بمانم  یگذشته را منها

وصل کردند اوشیس که مرا به یاز تمام افراد :  



_  یم امی... براش پستین یبه مالقات حضور یازین

 ...فرستم

شود.  یو نفسش ازاد م دیا یباال م شیلبها ی گوشه

برد یشود و سرعتش را باال م یوارد بزرگراه م . 

 نمیمخاطب نیبار، ب نیاول یکنم. برا یرا باز م تلگرام

 ش،لیپروفا دنیگردم. با د یبه دنبال نام پارسا م

کش  میهمان عکس دو نفره با نامزد ملوسش، لبها

 امیپ نیکنم و نخست یچت را باز م ی. صفحه دیا یم

گذارم"سالم یم شیرا برا "  

 یشود و پاسخ یدوم ظاهر م کیت هیاز چند ثان بعد

واجب است"  زین یمجاز یکه به ظاهر در فضا

  "سالم

کنم،  یکنم، پاک م یم پیبار سؤالم را تا نیچند

رسم. نگاه  یاول م یکنم و باز به نقطه  یم شیرایو

کنم.  یرخم احساس م مین یحسام را رو یرچشمیز

کنم"  یم پیتا یشتریبار با دقت ب نیگزم و ا یلب م

فکر مثل انگل داره مغزم رو  کیکه  هیادیمدت ز



 ذارهیکنه و نم ی...  ذهنم رو مسموم مخورهیم

هر  د؟یرس نجایچرا به ا اوشیارامش داشته باشم... س

 چیو باز به ه ارمیم لیدل یهر چ کنم،یفکر م یچ

توجه نشون بدم  ی... بارها خواستم خودم رو برسمیم

 اوشیس نیپشت ا کنمیاما نتونستم... احساس م

... تو بهم بگو اون دهیخواب یگذشته ا هی انگر،یطغ

رمیبگ روما دیتا شا ه؟یگذشته چ ..."  

دوم  کیفاصله تکنم. بال یشده را ارسال م پیتا متن

 هیکنم. ثان ینم افتیدر یخورد و اما پاسخ یرا م

مانم و اما باز هم  یم رهیخ میها به گوش قهیها، دق

چیه .  

 یم رهیخ ابانیکنم و به خ یرا قفل م میگوش کالفه

شود یعشقم ختم م یکه به خانه  یابانیشوم. خ .  

**** 

شوم  زیخ میتخت ن یشود رو یسبب م میگوش یصدا

چنگش بزنم. حسام صاعدش  یپاتخت زیم یوو از ر

 یدارد و به سمتم م یچشمانش برم یرا از رو



 یلب م دیزند و با ترد یچرخد. نام پارسا چشمک م

  :زنم

 ...پارساست _

لغزد. بارها  یم یجمله ها یسرگردان رو چشمانم

از ان ها  یو مفهوم یخوانم و معن یجمله ها را م

د و اما انقدر کنم. جمالت روشن هستن یدرک نم

که هضمشان سخت است نندیسنگ . 

بهت اعتماد کنم و راز دوست  دیچرا با دونمینم "

که خودش هم  یرو برات فاش کنم. راز قمینارف

 شیمست یها ونیهز ونیمن خبر دارم و م دونهینم

ازش کرد یپرده بردار ..."  

نمانده.  میها هیر یبرا یژنیو چرا اکس فشارمیم میگلو

به نام  یرقصند، رقص یچشمانم م جمالت مقابل

به  گردهیبرم اوشیرقص مرگ" تموم مشکالت س

 ونیاز م یکه به طور اتفاق ی... زمانشیدوران کودک

رو  یریاتاق پدر و مادرش، تصاو یدر باز مونده 

دید یم دیکه نبا دید ." 



 

افتد" تموم  یمعده ام به جوش و خروش م دیاس

موند، موند و ذهنش  یپدر و مادرش تو یمعاشقه ها

دیزودتر از موعد به بلوغ رس " 

 نیبه هم میکنم و اگر مان یوحشت با در نگاه م با

کشد و  یسرنوشت دچار شود. حسام خود را باال م

 انی. او هم با خواندن هر خط، گره مندینش یکنارم م

 1 یرو که تو یشود" تو پسر یکورتر م شیابروها

چطور خودش  دونهیاما نم دهیبه سن بلوغ رس یسالگ

مدرسه، نه  یتورو کنترل کنه، رو تصور کن... نه 

جامعه، اموزش  یکجا چیخانواده و نه ه یتو

چطور  شه؟یکجا غرق م بره؟یپناه م ی... به کدهیند

کنه؟ شییراهنما یپاسخ سؤاالش رو بفهمه؟ ک " 

در حال انفجار است و جمالت مقابل چشمانم  سرم

و زشت را  انیعر قتیخورند و حق یو تاب م چیپ

زنند یم ادیفر :  



افکار بزرگ شد، با همون  نیبا هم اوشیس "

با  د،یمونده از پدر و مادرش قد کش ادیبه  ریتصو

 یکه از گوشه و کنار و گاه یمستهجن یلمهایف

رشد کرد کرد،یم دایدوستاش پ " 

حسام گوشم  نیسنگ یافتد. نفسها یبه دوران م سرم

زنم" خودت  یچنگ م یرا پر کرده است. به روتخت

 ی زهیاون غر ،یاش رو تصور کن هیبق یتونیم

نفر رو به کجا برسونه...  کی تونهیکنترل نشده، م

 یرتبه رو داشت، تو نیدانشگاه بهتر یتو اوشیس

روانشناس هاست... اما  نیجامعه جزء حاذقتر

حک شده  ریذهنش تصو یگوشه  هیکه  یروانشناس

شت، که دا یخوب تیاز گذشته است. با موقع

دورش جمع شدند و چرا استفاده  یادیز یدخترها

 یگرایذهنش تموم دخترها، همون باز یتو کرد؟ینم

از  وهیش نیهستند و کم کم عادت کرد به ا لمهایف

یزندگ ..." 

کشم.  یو کنار حسام دراز م میشو یرا م صورتم

کند و اغوشش  یم که حال خرابم را درک یحسام



 یاش م نهیباز گذاشته است. خودم را به س میرا برا

  :چسبانم

حرفا  نیبگه تموم ا یکیچشم ببندم و  خوادیدلم م _

  ...دروغه

کند یرا لمس م میموها :  

 تونستیراه رو انتخاب کرد. م نیبدتر اوشیس _

درمان بشه و اما نخواست، هوسش  یهر زمان یتو

  ...نذاشت

 یرود. افکارم همچنان حوال یر هم فرو مد میها اخم

چرخد یان سرگذشت م .  

بوسد یرا م میشانیپ :  

کن و بخواب یبهش فکر نکن.... ذهنتو خال _ ... 

که خش و  یکند و در حال یبه ارامش دعوت م مرا

نشان از وخامت حالش دارد. او را  شیصدا یگرفتگ

که  ییها هیثان یهمه  یشناسم، به اندازه  یم

من مشوش و  یشده ام. او هم به اندازه عاشقش 



 یسرگردان گشته اما پناه بودنش مانع بروزش م

م یمرد بماند و ستون زندگ شهیهم دیبا ایشود. گو

 یبندم و خودم را به دست نوازشها یباشد. چشم م

شود و  یسپارم. چشمانم اندک اندک گرم م یحسام م

رود یذهنم به خواب فرو م . 

 یدهم.  پسرکم برا یرا درون شالم هل م میموها

عقب، دستش را دور گردنم  یاز صندل ینیریخود ش

اورد.  یبه من هجوم م یاحساس خفگ چد،یپ یم

زنم یدستش را کنار م :  

قهیدق هی نینکن بچه... بش _ ...  

در هم فرو  شیکند.  اخم ها یاما باز قهر م پسرم

و رو به پدرش  ردیگ یرود. صورت از من م یم

دیگو یم :  

 هی... گرلهیبزن... ددش بگ ویاقا سسام... مامان _

 ...تونه... من بخندم



 نیدانم از دست ا یفشارم و نم یهم م یرا رو میلبها

ضعف  شیدلم برا ایزبان حرص بخورم  نیریپسر ش

کند یبرود. حسام اما خنده اش را ازاد م :  

گناه داره مامان رها _ ... 

. سرم را نمیب یابرو باال انداختن ماکان را م نهیا از

و  ندیگردانم تا خنده ام را نب یبر م شهیبه سمت ش

تصور کند یمرا همچنان جد .  

 یصندل یو او را رو ردیگ یدست ماکان را م پرتو

نشاند یم :  

یداداش نیبش نجایا _ ... 

ستدیا یماما ماکان که ارام و قرار ندارد، دوباره   :  

میاقا سسام، اهنگ بزال... بلقص _ ...  

در  یکنم و گاه یجا به جا م میپا یگل را رو سبد

کم  یاو با مان ایکنم. اصال گو یپسر بودنش شک م

با  یتا اسمان تفاوت دارد. حت نیحرف و ارامم زم



زبان اما مؤدب و حرف گوش کن هم  نیریش یپرتو

اردند یکه دوم ستیفرق دارد. اعجوبه ا .  

 یضبط را به سفارش پسر دلبندش روشن م حسام

بند است. ماکان  شیکند و جانش به جان پسر ته تغار

را در  شیاورد و دستها یاهنگ در م یبا دهان صدا

کند و  یرا غنچه م شیدهد. لبها یاسمان تکان م

ندارند ییعشوه ها نیدخترها هم چن یحت :  

لب لژ بده بزنم یمامان _ ... 

 یکشم و دوباره وسوسه  یورتم مص یرو یدست

خورد یو تاب م چیدر ذهنش پ شیارا :  

 یخوایکه م ی... مگه تو دخترمیرژ لب ندار _

؟یکن شیارا   

کند ینگاهم م طانیو ش تخس :  

 ...اله... دختلم _



صبر  شیپسر سه ساله و زبان صد متر نیبا ا مقابله

 یاز توانم خارج م یخواهد و گاه یو حوصله م

کشد یبا عشق برادرش را عقب م یشود. مان :  

گوشواره  میگوشاتو سوراخ کن دیبا یاگه دختر _

میبزن ری... موهاتم گمیبزن ...  

شدیاند یم یکم ماکان :  

زنمیمن پسرم اما لب لژ م _ ... 

رود و من چشم  یلب قربان صدقه اش م ریز حسام

 یکنم. لبخندش را فرو م یحواله اش م یغره ا

 یلوس و ب نقدریوست که ماکان اا ریخورد. فقط تقص

  .پروا گشته است

 یم یمیقد یزند و داخل کوچه ها یراهنما م حسام

کنم  ینگاه م شیخانه ها واری. با لذت به در و دچدیپ

. رمیگ یکوچه احساس ارامش م نیو من هنوز از ا

کوچه را روشن کرده  یب یب یمقابل خانه  یچراغان

 یاند و بو دهیرا جارو زده و اب پاش نیاست. زم

 یبرا یحت لبخنددهد.  یکاهگل مشام ها را نوازش م



شود. حسام نگاه از  یلبانم جدا نم یلحظه از رو کی

ردیگ یرو به رو نم :  

جلوتر پارک کنم نوی... تا من ماشدیبش ادهیشما پ _ .  

زند، کمربندم را  یم یعقب نیکه ماش یبوق ممتد با

کنم یباز م :  

جا پارک کن... با هم  هی نوی... ماشخوادینم _

میریم ... 

برد و بعد از خاموش  یرا جلوتر م نیماش حسام

گذارم.  یم نیزم یرا رو میشود. پا یم ادهیکردن، پ

دیگو یو با حرص م ستادهیمقابل در ا یمان :  

یانداخت نیماش ریماکان چرا کفشاتو ز _ ...  

کنم . دندان را  یتمنا م نیاز خدا اعصاب فوالد 

زنم یم شیو با عتاب صدا میسا یهم م یرو :  

  ...ماکان  _

کند یم ییو داستان سرا ردیگ یچشم م ماکان :  



 ریماکان نبود... خودشون پواز چردن... لفتن ز _

نیماش ...  

 یبچه کتک زدن نم نیشود و ا یمشت م دستم

  خواهد؟

ماکان را  یزند تا کفشها یزانو م نیزم یرو یمان

شود یلند ممن ب غیو ج اوردیب رونیب :  

یکرد فی... لباساتو کثیمان _ ... 

بکوبم و حسام با  واریخواهد سرم را به د یم دلم

و انها را نگاه  ستادهیجذاب دست به کمر ا یلبخند

خونسرد نوبر است. دست  نقدریکند. مرد هم ا یم

رمیگ یپرتو را م :  

دوست  ی... تو و پسرات هم هرکارمیریما م _

دیبکن دیدار ...  

اندازد یابرو باال م حسام :  

خانوم؟ میداشت _   



 دهید دیچند تار سف شیرا باال زده و ال به ال شیموها

کوبد و مگر  یمحکم م شهیشود. قلبم مثل هم یم

جذاب هستند؟ اما  نقدریا یسالگ 50مردها در 

مانم یهمچنان سر موضع خودم م :  

جذبه نشون بده تا  کمیخستم کردن... خب تو هم  _

انیه ببا من را ... 

دهد یبا ارامش سر تکان م حسام :  

ارمیراحت... شما برو ... من پسرامو م التیخ _ . 

ستمیا یم کبارهیروم. به  یقدم جلو م چند  :  

؟یامالتو نوشت یمان _   

شود لبخند  یحسام سبب م هیعاقل اندر سف نگاه

سؤاالت  نیهم محل ا یبزنم و مگر مهمان یاحمقانه ا

 یم میو وسواسها میدرانه هااست و اصال مگر ما

شم؟یندیگذارد تا به عاقالنه ب ! 

 میگردم و به قدم ها یروم و فقط بر م یرو نم از

کفشم در کوچه  یپاشنه  یبخشم. صدا یسرعت م



گونه  چی. سرم را باال گرفته ام و بدون هچدیپ یم

دارم یگام بر م یهر حس منف ایترس، واهمه و  . 

چشم  وارید ی" رونیسو انا من الح یمن نی" حسبنر

 ادیکند. ماکان وسط کوچه نشسته و با فر یم ینواز

خواهد. دلم طاقت  یهمان فندکش را م ایاتشش را 

کنم.  یحسام و بچه ها صبر م دنیاورد و تا رس ینم

کند یماکان فندکش را روشن م  :  

بزرگه ششیات نیدادا بب _ ... 

گذارم و  یاما با صفا م یمیقد یداخل ان خانه  پا

چرخند یم میمقابل چشمها نیریخاطرات تلخ و ش .  

از ده روز است  شیبخشم و ب یسرعت م میقدم ها به

کنم  یگذر م بهیام. از کنار اشنا و غر دهیکه او را ند

را  میدهم. کفشها یسالم سر تکان م یو به نشانه 

 یکشم و وارد م یم شیاورم، شالم را پ یم رونیب

همان دختر ناز و دلبر  حه،یشوم. گل را به دست مل

در  یکه عل یا قهدهم. برق حل یخانم رنجبر م

 یکند و برا یم یانگشتش نشانده، چشمم را چراغان



 یخوشبخت یارزو مایدخترک خوش س نیو ا یعل

ان  ریز دانمیزند و من م یم نینمک یکنم. لبخند یم

است و  دهیخواب یوسکو چادرش چه عر یروسر

و دلش یبه حال عل یوا ... 

و اما مگر  ستدیخواهد سر پا با یم دنمیبا د یب یب

گذارد یدردمندش م یپاها :  

دلم... مقابلش  زیعز یسالم مادر... خوش اومد _

بوسم و عطرش را به  یرا م شیشانیشوم و پ یخم م

سپارم یخاطر م :  

قبول ارتیجون... ز یب یسالم ب _ ...  

شده، بدنش  ادیصورتش ز یو چروک ها نیچ

دوست  یب یگشته و اما هنوز همان ب فیضع

 یکه با عل یو به حسام نمینش ی. کنارش مستیداشتن

 یرو یمانم. لبخند یم رهیدهد، خ یمردانه دست م

 نیا یرا برا میو من تمام زندگ ندینش یم میلبها

که مادرانه، پرورشم داد.  یب یدهم. ب یانسانها م

به ارمغان اورد،  یشاد میکه خواهرانه برا یا هطمفا



و حسام که مردانه  ستادیکه برادرانه پشتم ا یعل

 یکه رو یو برادر یعاشقم کرد. و پدر و مادر

رفتندیاشتباهاتم چشم بستند و مرا دوباره پذ .  

هوس و عشق، خط کمرنگ  انیکه مرز پنهان م یمن

ر و غرق د دمیو گناه، را ند یشیازاداند انیم

رفتم شیاشتباهات پ ... 

گذارد و من  یدستم م یدست کوچکش را رو پرتو

که با عشق و محبت  یبالم. من یم میبه تمام داشته ها

دادم.  رییشدم، رشد کردم و سرنوشتم را تغ ایاح

. شکم گرد و کوچکش، ردیگیمقابلم م یفاطمه چا

است.  انیدر جر یدارد. زندگ ینشان از تو راه

و  زمتالطم و پر فرا یگاه ،یهمچون رودخانه ا

 شهیهم یب ی. بندیو خوشا ریارام و دلپذ یگاه ب،ینش

را ساخت، نه مثل  یو زندگ دیجنگ دیبا دیگو یم

تا الشخورها هر کدام  میمنتظر بمان یجسد و مردار

به تنت بزنند یخود صدمه ا یبه نوبه  . 



دود و عشق از  یم حهیمل یرو یعل یها نگاه

پر  یاست، گاه نیهم یندگبارد. ز یچشمانش م

راکد و ماللت اور یشور و حرارت، گاه ... 

انیپا  
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