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" رخصت یاله " 

 

طلب دارم؛  ایکه از دن یزیبانو همه چ یمن یتمام آرزوها"  

 

هم دست بردارم؛ یلحظه ا یکه تو رو داره برا یشه از جهان ینم  

 

شم؛ ینور و عطر و ابر  یبانو یبانو آها یمن یآرزوها تمام  

 

شم؛ یتلف م یبردار هیلحظه سا هیعاشق باش  یایدن  نیگرما گرم ا تو  

 

! پاک نابودم یریلحظه رو بگ هیشم  یتلف م یلحظه سر بچرخون هی  

 

. بودم اهیس  یمرد روزا شهیهم ایکه تو نگاه مردم دن  یمن  

 

!آب رفتم درد و دل دارم دمیگرفتارم بر  ییتنها انوسیاق تو  

 

. مونده به گل دارم قی عالم قا هیباد موافق راهمو وا کن  بزن  

 

« آذر رضایعل » 



 

 

 

گذشتن اول: فصل  

 

و به نگاه  رمیگ یپشت پنجره م یشده  فیرد یها یرو از شمعدون نگاهم

.دوزم یرحم دخترک رو به رو م یب  

شن و  یباور کنم. دست هام مشت م دیبرام سخته اما مجبورم و با باورش

مغرور  اضیباورش بشه اون ف ی کیکنه. کاش   یداد م یبغض تو گلوم ب

 یجواب مونده. که دستاش م ه یحاِل داغون منتظر  نیبا ا نطوریحاال ا

. تپه  یلرزن و قلبش نامنظم م  

حرف آخرته؟-   

کنم که نباشه، که شاهزاده خانم  یپرسم اما تو دلم دعا دعا م یرو م سوالم

!بچگانه گفته باشه یِ شوخ هیحرف ها رو به نسبت  نیا یقصه هام همه    

»حرف گه: یلحن ممکن م نیکنه و با بد تر  یچشم هام نگاه م به

!« آخرمه  

زده، دلم رو شکسته و عقده   نمیمن بده چون خوشحاله که زم  یبرا لحنش

! کرده هیتخل هاش رو  

خسته،  اِض یف نیشه تو سر ا یچرخه و پتک م یچرخه و م یم حرفش

 یها شهیش  نیافته و از پشت ا یعاشق! نگاهم به آسمون م یادینابود و ز

که  ادتیگه حرف آخرمه.  یآخدا؟ م یدیگم:»د یبخار گرفته به خدا م

« مونه یم  



  زدهیدروغ س  یکنم که وقت یشه، تموم عزمم رو جذب م یمشت م دستم

:گم کمرم نَشکنه یعمرم رو م  

. کنم یم یخوشبخت یبرات آرزو-  

 اطیتا به االن! از ح میبچگ یها یتموم خاطر خواه ونی گذرم از م یم

خاطره هاست که تلخم کرده،   نینفهمه ا یکه کس  گذرمیخونه خانم جون م

!نامردن یلیدردا و خ نیکه بال و پرم رو شکسته که غصه دارن ا  

مجنون که شدم"  

!من ُمرد یلیل   

که شدم وُسفی  

.گرگ مرا خورد   

زدم شهیت من  

ناَمرد، یِ خسرو   

وسوسه با  

."مرا برد نیریش    

****** 

 

 یکنه از موندن ها یهست که گذشتن ها حالت رو بهتر م ییوقت ها هی

! ثمر و پردرد یب  

  یو به رو یکن یمردونگ یکه تلخه، سخته، تو هر قدر که بخوا یگذشتن

! دستم به سمت ضبط  یتون یرسه و نم یزورت بهش نم ،یاریخودت ن



هست که دل داغونم هنوز نتونسته خودش رو جمع و  یهفته ا هیره.  یم

.جور کنه   

  یآدم یکنم. برا یرو باز میزندگ لمیسکانس ف نیتر  یمن مجبورم هند و

!کنم  یخوشبخت یآرزو یا گهیکه حسرت داشتنش رو دارم کنار مرد د   

. رمیبهونه اش رو نگ  گهیبشم و خودم رو گول بزنم، بزرگ بشم و د بچه

خود و   یکه من رو از خودم ب  یتضاد نیآد از ا یآخ که چه قدر بدم م

.کنه یدور م   

، یگلم. مبارکت باشه ول یش  یعروس م یدار دمیور اون ور شن نیاز ا"  

!دلم نیگرفته ا  شی آت  

؛ ی کردم با من یم الیخ  

!یمال من یمن عشق  

؛ یروز هیکردم  ینم فکر  

!یازم دل بکن راحت  

؛ یکردم بخوا ینم باور  

!یتنهام بذار یراس  راس  

."یدوستم دار یعمر همش بهم، گفته بود هی آخه   

کنه به رشد  یتو گلوم شروع م می بدبخ یغده  هیرسه،  یکه م نجاشی ا به

! دهید بیمِن آس  نیکردن، به نابود کردن و به کشتن ا  

" یدوستم دار یزنم" گفته بود یم لب  

 نیهم  یکرده رو ریرسه، اما نوار دل من گ  یبعد م یبه قست ها  آهنگ

.جمله  



، یمون یعشقم م یبه پا یعاشقم یگفته بود"  

!"ینیب یخودت رو با من م یهرجا که باش  یگفت یم   

رو  مات کرده. آدم   دشیره که  اشک د یم ییبه سمت چشم ها دستم

 کیشه و چه قدر بده از  یم بینج یچهارپا هیکه عاشق بشه،  یادیز

! اومدن رونیبد ب یلیس  هیخالء خوب با   

رسه. چراغ سبز  یپشت سرم به گوش م یها نیبوق ممتد ماش  یصدا

.شده و من قصد رفتن ندارم  

:کنم یهمراه با آهنگ در حال پخش  زمزمه م رلبیز   

و برات  تیتاج عروس -  

خرم یم هیهد خودم  

نخور حرفات و من، غصه  

.برم ینم یکس  شیپ  

.دم یو فرهاد وار جون م زمیری وار اشک م مجنون   

. کنم یرو مرور م نیغمگ یتراژد  نیسه باره و چهارباره ا  دوباره،  

  یمن همپا ایکنه   یم هیمن گر یدونم آسمون هم پا یو نم ادیم بارون

! اون  

امواج    نیمن رو از هپروت ا نیماش  ی شهیبه ش  یشدن دست دهیکوب یصدا

! کشه یم رونیتلخ ب   

:کشه یم ادیو کم و طاقت مقابلم فر یعصب مرد  

ست؟یکه حالت خوش ن یزد یچ ؟یریمردک نشئه چرا نم -  



کنم که مردک   یکنم  با خودم فکر م  یکه به صورتش نگاه م یحال در

کنم و جوابش رو تو سرم  یفکر م شتریبرام! ب  هیخوب یلینشئه صفت خ

زدم؟ یدم که چ یم   

  نینبود! دو نخ دوست داشتن و دو پک عشق صادقانه به ا یادیز زیچ

. روز انداخت مِن خونه خراب رو  

:زنه یم ادیفر یبلند تر یتر از قبل، با تن صدا وونهیمرد د   

.گهیبرو د  االی ؟یکن  یمنو نگاه م یمثل چ یسادیچرا وا -  

کنده   نیاز زم نیو ماش  رهیگ یپدال گاز قرار م یفهمم چطور پام رو ینم

کنه،   یم هیکنم، آسمون گر  یم ه یکنه؛ من گر  ینم ریتغ یزیشه؛  چ یم

!شه و کمر من خم یآهنگ هنوز پخش م   

همه از عشق! انگار که   شتریخودم و ب یعرضگ یبُرم، از ب یاز همه م 

!شکست دادن من از خودم یقدر بوده باشه برا بیرق هیعشق   

که احمقه   یکه عاشقشه و من یمن  نیجنگ نابرابر ب  نیخودم باعث ا من

! بودم  

داشته باشم آهنگ رو به   یره، انگار که خودآزار یبه سمت ضبط م دستم

 نیشم از ا یکنم. خسته م یم شتر یگردونم و صداش رو ب یعقب بر م

.کنه  یم شتریآروم که سوز دلم رو ب   یملود   

خوام فراموشم بشه،   یمکنم.  یبلند تکرارش م  یها باصدا وونهیمثل د  

ختم بشه به آهنگ و   هیتاج عروس  یکه پ یو درشت زیخوام افکار ر یم

.بره ادمیمکان از   

.غرق بشم دیبا یبره امشب تو چه وضع ادمی که    



رو با لباس عروس تصور نکنم! درد  میذهنم مر شی مدام تو پس و پ که

 یچه درِد ب گهید نیشه و آخه ا یسخت م دنیقلبم، نفس کش  رهیگ یم

داره؟ زادیکه آدم هیدرمون    

از همه اون  یبا جسم نیو برخورد کاپوت ماش  کی الست غیج یصدا

 یجسم نیجا... با هم نیکنه به هم  یکشه. پرتم م یم رونمیفرارکردن ها ب

.که باهاش برخورد کردم  

شن و دهنم بزاق  یدرجه باز م نیکنم، چشم هام تا آخر یم وحشت

گذره تا درک کنم که تو   یم یا قهیکنه. چند دق یم دیاز قبل تول  یشتریب

. هستم یتیچه موقع  

شم. لرزش دست هام رو  ادهیپ نی ترسم که ازماش  یزنه م یتند تر م قلبم

و تو بهت  زهیر یم نییپا میشون یکنم. عرق شرشر از پ یحس م یبه خوب

.مونم یکه کردم م یکار   

شم اما   یم ادهیپ نیکنم و از ماش  یلرزونم در رو باز م یدست ها با

.مواظبم   

نخورم. آروم آروم به سمت   نی خورده دوباره زم  نیکه مِن زم  مواظبم

.کنم یوحشت م شتریدارم و ب یقدم برم نیماش  یجلو  

چسب  ابونیخ سیآسفالِت خ یقدم برداشتن ندارم و انگار رو جرئت

.ختنیر  

کشم و مات و مبهوت از   یم یقی رسم، نفس عم یسرش م یباال باالخره

  ارهیبه لبم م ی" گفتنش لبخندیآ ینشده باشه. "آ شیخوام که طور  یخدا م

.که هنوز زنده است   

:گه یم یفیضع یو با صدا  نهیش  یصورتش م یرو یاخم   

...یآش و الشم کرد یزد-  



: کنه یمده و به زور کلمات رو ادا   یرو با دست ماساژ م پاش  

.یستادیسرم وا یبعد باال-  

.زنه ینفس نفس م  

؟یزن یلبخند ژکوند م-   

شم  یکه م کشی. نزدرهیگ یگه و لبش رو به دندون م یم یبلند تر "آخ"

.شه یم  هوشیبزنه که ب یخواد بازهم حرف یم   

کشم تا آروم بشم و بفهمم االن    یم یقیزنن، نفس عم یم خیدست هام  

!کنم کاریچ دیبا   

. به آسمون نگاه  مارستانیببرمش ب  دیبا  فهیضع یلی. خرمیگ  یرو م نبضش

 ینی ب یم ایگم"خدا  یتو دلم م ادیزبونم ب یرو یکلمه ا نکهی کنم بدون ا یم

ندارم یکه چاره ا " 

ذارمش. کف دستم از استرس   یعقب م یصندل یکنم و رو یم بغلش

شه و بار دوم  یبار اول روشن نم یزنم. برا یعرق کرده، استارت م

. نمیکنه ماش  یم یباالخره همراه  

عقب رو نگاه   یکنم. گهگدار یحرکت م مارستانیسرعت به سمت ب با

 کی نزد یآن یاز قبل به سکته  شتریو ب هوشهیکه بازم ب  نمی ب یکنم، م یم

.شم یم  

 یم  دایپ لچریو هی یرسم، فور یم مارستانی به ب هیهرجون کندن با  بالخره

.برمش یکنم و به اورژانس م   

****** 

بشه   شیکنم. اگه طور  یساعته که پشت در اتاق عملم و فقط دعا م چند

زنم. در و  یبدم؟ کالفه تو راهرو قدم م یجواب پدرو مادرش رو چ



گن خاک بر  یبهم م نمشیب یهم که نم  ییهوا یحت ن،یآسمون و زم وار،ید

چشمش هم  یزد ،یرو درست کن تیزندگ یابرو یسرت! اومد

.یدرآورد   

! بزننت یخور یو تا م انیحقته که خانواده اش ب  حاال  

تلفن   کشیکوچ یدست فیبهشون خبر بدم. از ک دیکنم که با یم فکر

به   ستین یکنم. کس  یرو چک م  نشی و مخاطب ارمیم  رونیهمراهش رو ب 

.جز پنج نفر   

هم شوهرش باشه.   دیبرادر و شا ای نامزد  دیرسم، حتما با یم وانیاسم ک به

داره و با  یکنم؛ بعد از سه تا بوق تلفن رو برم یتماس رو برقرار م

:ده یجوابم رو م یخواب آلود یصدا   

هوم؟ -  

 یهم م یپلک رو هیچند ثان یدم، برا  یقورت م یدهنم رو به سخت آب

:کنم یزمزمه م یذارم و به سخت  

الو سالم-   

. ساکت و آروم مونده یحرف چیخورده که بدون ه کهیکنم  یم فکر  

:پرسه یم   

کنه؟ یکار م یتلفن خانم من دست شما چ-  

...آقا دین یبب -  

زبون نفهم و شکاکه.  یفهمم از اون دسته آدما یکنه. م یرو قطع م حرفم

  یکردناش گوش م یاز حرص و به قلدر رمیگ  یلبم رو گاز م یگوشه 

.دم  

.کنه یم کاریزن من دست تو چ یگم گوش  یم کهیمرت -   



 یم یکنم و سع یدم م یم رونیکنه، نفسم رو باحرص ب  یترم م یعصب

:کنم آروم باشم  

...محترم من یآقا-  

نگم  یزیخوام آروم باشم و چ یکنم. فقط م  یآد و داغ م یوسط حرفم م 

.که به ضررم تموم بشه   

:تر  یشه و لحنش هر لحظه عصب یهر لحظه بلند تر از قبل م صداش  

کنه؟ یم کاریتو چ شیپ  شیگوش  ی نگفت شته؟یاالن پ ه؟یخودش کدوم گور-   

االن کجام و  نکهیشه و بدون توجه به ا  یکنترل زبونم از دستم خارج م 

:کشم یم ادیفر مارستانهی ب نجایا   

!بگو فیاراج یگم بعد رگبار یم یچ نیاول گوش کن ببمردک -  

 نیدونم که اونم همچ یرسه و م یتندش به گوشم م ینفس ها یصدا

.شنوه یرو م یزیچ   

:چهیپ یشه، لحن پر از تمسخرش تو سرم م یآروم م صداش  

...یگفت یم یداشت-   

دهنش   یکنم که اگه االن دم دستم بود دندون هاش رو تو یخودم فکر م با

به گردنمه و مجبورم ساکت و آروم   ریکه تقص فیکردم.  اما ح یخورد م

.رفتار کنم   

:کنم یم زمزمه  

. میتصادف کرد-  

:گه یشنوم که م یپربهتش رو م یصدا  

؟یچ-  



  نشیمخاطب نیرو از ب یا گهیفرستم که شماره کس د یبه خودم م یلعنت

:گم یم  تیشه و باعصبان ینگرفتم. لحنم از خنگ بودنش تند م  

.می... تصادف کردیجیآرپ -  

: کنه یبا لکنت زمزمه م همراه  

؟ یبا چ ؟یچطور-  

مجبورم   یخواد ول یدم. من االن دلم مردن م یم رونینفسم رو کالفه ب 

دونم که چطور تن   یرو براش شرح بدم. نم دمیجد یبدبخت اتییکه جز

:شم ازش یکنه و طلبکار م یصدام افسار پاره م  

کنه؟ یم یدرمون چه فرق یبا خر، گاو، شتر، موتور، کوفت؛ درد ب-   

:ره یاون هم باال م یصدا   

طلب  یزنمو داغون کرد ی. زدیگالب  نمیدرست حرف بزن بب ؟یچ یعنی-

؟یکارم هست  

 نیم. به خدا که االن تو ا نکن یقاط  نکهیا یفرستم فقط برا یم صلوات

.است رهیبه دو کردن با مِن درمونده گناه کب کِ ی تیوضع   

...زدم به خانم شما و االن نیآقا من با ماش  نیبب -  

:کنه یداد زدنش قطع م یحرفم رو باصدا   

!یکرد یادیغلط ز  یلیخ-  

 رونیچرخه به پشت سرم، سمت در اتاق عمل. دکتر از اتاق ب یم نگاهم

:زنم یمردک زبون نفهم م نیآخر رو به ا یو حرف ها ادیم   

آدرس   مارستان؛یب ایپاشو ب یشاخ باز یجا ینگران زنت یلیخ اروی نیبب -

.فرستم یو برات م  



لحن  نی. با خسته تررم یکنم و باعجله به سمت دکتر م یرو قطع م تلفنش

: گم یممکن، انگار که بخوام به دکتر بگم که خدا بشنوه و کمکم کنه م  

شد؟ یچ-  

.ره یده و م یاندازه، سرش رو تکون م یپر از تاسف بهم م ینگاه   

. االن سکته نکنم شانش آوردم نیو اگه هم  یآره از نگران یجوش م خونم  

 یخسته ام رو به سمتش بر م یشه. قدم ها یاز اتاق خارج م یبعد دکتر

 ینگاهش خفه خون م دنیبگم اما با د یزیکنم تا چ یدارم. لب باز م

. رمیگ  

سوزه و نجاتم   یکه دلش به حالم م  نهیب ینگاهم رو م  یگمونم غم تو به

:یا قهیچند دق یاغما  نیده از ا یم  

.به نخاعش وارد شده یضربه بد-  

  هیمثل و شب یزیچ هیدونم. اما مطمئنم  ینه رو نم ایلرزن  یم زانوهام

.سرم یشه رو یخراب م ایدن  

.دارم یو نگاه از لب هاش بر نم یسرد سنگ واری دم به د یم هیتک   

:گه یداره و م یسرش بر م یرو از رو کالهش              

. ست، دعاکن براش گهیدوساعت د یعمل بعد-  

تحمل   رقابلیو مکان برام غ ستهیا  یره. زمان م یکشه و م یرو م راهش

.شه یم نیتر  

زنم. پس   یم یلیآروم به صورتم س  یکشم، چند بار یبه صورتم م یدست

تموم شدن  یکوفت یها یبدبخت  نیپرم؟ پس چرا ا یچرا از خواب نم

 ندارن؟ 



کشم، هوا برام تهوع آوره و   یآخرم رو دارم م یکنم نفسا یاحساس م 

.دارم که هوا بخورم اجیاما احت   

رو  گهیآدم د  کی یزندگ یحواس  یمِن در به در که با ب نیآد از ا  یم بدم

.گرفته یبه باز   

.شم یآد، کالفه ام و کالفه تر م یهمراهم که به صدا در م تلفن  

دلمه، دلنگروِن پسر سر به هواشه و  زِ یخونه است، عز یشماره  

: مجبورم جواب بدم  

ز؟ یجانم عز-  

:گه یوار م هیگال مایفر  

در دسترس   ایده باب بهت زنگ زدم،  ؟ییمعلوم هست کجا چیداداش ه -

! ید یجواب نم ای  ،یستین  

: گم یم یحیتوض   چیو بدون ه  کوتاه  

. رونمیب-  

دونه دردم   یم مایخوره اما فر یجواب قطعا فقط به درد خودم م نیا خب

و فقط با لحن خواهرانه و دلسوزانه   هیچه داستان یام سوخته  نهیس  ه،یچ

: گه یم یا  

؟ ی آ ینم-  

  یعنی! یرسه که تحمل کن یزورت نم  یعنی ! این یعنی" یآ ی" نم نیا

تو دلش   ی!  خواسته یریرسه  بادابادا مبارک باد بگن و نم یزورت نم

:گم یکنم و م یرو اجابت م  

. نه-  



که بار  یبچه ا نیا زیکنه. که بگه عز یآبرو دار زیعز یخواد جلو یم

. که داداشم بلده تو غصه ها خودش رو  ستیاون قدرام بدبخت ن یآورد

ش به باد سام اگه غرور یچطور جمع و جور کنه، که مرد خونمونه حت

:رفته باشه  

...خان عمو گفته-  

:گم یثابت شدن خودم به خودم م واسه  

. تموم و کشش نده یعن یآم  یخان عمو واسه خودش گفته. نم-  

 یگ یم یکه چند ماه قبل باز نشد که بگم واسه خودت دار یبه دهن  لعنت

!خوام یدختر و اگه جواهر هم باشه نم نیخان عمو! من ا  

: آد یاز خودم بدم م شتریب چه،ی پ یکه تو گوشم م زینگران عز یصدا  

تو پسرم؟  ییکجا اضم؟یف-  

: گم یآروم م   

. زیعز رونمیب-  

داره خسته ام  مارستانی ب یکاش نبودم  و رفت و آمد ها و شلوغ یا که

. کنه یم  

: گه یم دمق  

. مادر ایتو رو خدا ب ادیخون خان عموت در نم یپسرم کارد بزن-  

 دیهاش هنوز قابل احترامه. شا  یعمر گذشته و خان عمو با تموم بد هی

: برم یباال م زمیعز  یباشه که صدام رو برا یبار نیاول   

نجا ولش  ی ا یتصادف کرده، االنم تو اتاق عمله انتظار ندار قمیرف زیعز-

؟!اونجا قر بدم امیکنم خودم ب  



:که مقصرشم یشه و خاک تو سِر من یم شتریب  شیبوده و ناراحت حتنارا  

؟!اضیآخه ف-  

. جون و دل که سهله، دل  کنم  یم  یرحم یکه ب زیامشب و ببخش عز هی

:و دماغ اطاعت ندارم   

! آم یکالم؛ نم هیآخه ماخه نداره دردت تو سرم. -  

واسم از   بهی آدم غر هیواسه  یدونه چرا نگران یرم. نم یدونه چرا نم ینم

.دلچسب تره م یمثل مر  ییآشنا یبرا یصد تا خوشحال  

که بغضم   ی. انگارمکت ین یدم به پشت یم هیاندازم و تک یپا م یرو پا

.نهیش  یجزر و مد کنه بازم نم به چشمام م  

. کنه یتلفن رو قطع م ی"باشه" گفتن با  

ها رو  تیکه شخص ینیغمگ یتراژد شنامه؛ینما نیتو ابهامات ا  جمیگ 

از  یعاشق! گاه یبد، گاه یخوب، گاه  یکنه گاه یم فیگنگ توص 

.شن یم یناگوار یکه عقده ها گاهیعشق فارغ و هزار گاه و ب  

ندارن   یعضو تپنده ست، کار نیکه کارشون خنجر زدن به ا ییها عقده

.بشن  هینه؛ فقط به فکر خودشونن که تخل ای یکه تاب و توان دار  

کنم؛ مرد و    یرو نگاه م رونیاز حصار محوطه ب یکیالست غیج یصدا با

  یم یشن و به سرعت به سمت ساختمان اصل یم ادهیپ نیاز ماش  یزن

.دواَن   

 مارستانیمرگ! ب  یعنیمن  یو برا   یدغدغه و نگران یعنی مارستانیب

کشم و وارد   یپشت گردنم م یمرگ پدرم. دست یبو یعنی من  یبرا

.شم یساختمون م   



 ون،یش  یکردن دکتر ها، صدا ج یپ یسرم، صدا یچرخه تو یم صداها

  یم نییاعصابم باال و پا یکه رو گهید  یهمهمه و هزار تا صدا یصدا

.شه  

ساعت تا عمل  کیاندازم. هنوز  یم یرو دستم نگاه یساعت مچ به

 دوارمیرسونم و ام  یمونده. آروم آروم خودم رو پشت در اتاقش م یبعد

شوهر زبون   هیمونم و  یچون اون موقع من م وفته؛ی ن یکه اتفاق خاص

. نفهم  

.ستادنیپشت در ا دمید اطیح یکه تو یو مرد زن  

از دختر قد بلنِد   اطیو احت دی دارم و با شک، ترد یقدم رو به جلو بر م چند

: پرسم یم میکنار  

ن؟ یدار  یاتاق نسبت نیا  ضیشما بامر-  

کردنش نشون از آشنا   هیکه نفهمم گر ستمیکنه و اونقدر ابله ن  یم نگاهم

.ده یبودنش م   

  یبرا یاشک هاش امون زشیده و دوباره ر یتکون م هیرو با گر سرش

.ده یحرف زدن بهش نم   

:گهیشه و م یجوون تو جاش جابه جا م مرد  

؟ یکاره ا یبه تو چه؟ تو چ-  

. زبون نفهمه یاعصاب مشخصه که همون آقا یمردک ب نیاز وجنات ا   

. دعوا داره یا بهیاز قضا با هر غر که  

: گم یبرم و م یتو موهام فرو م یچنگ  

. فکر کنم من باهاتون تماس گرفته بودم-  



کنه   یشه. به طرفم حمله م یم یشه تو صورتم و نگاهش برزخ یم رهیخ

  دهیکوب واری . توسط دستاش به درهیگ  یمشتش م یرو تو راهنمیپ ی قهیو 

زنم و اجازه  ینم یتونم بزنمش ول یحاال م نیدونم که هم  یشم و م یم

 یاون بودم االن حال بدتر یاگه من به جا دیبشه. که  شا یدم خال یم

.داشتم   

پشت سر  واریده، سرم به د یکنه و محکم تکونم م  یام رو ول نم قهی

فرو رفتم که  یزنه اما من تو خلسه ا یم ادیشه. تو صورتم فر یم  دهیکوب 

! و سکوت مطلق قهینگاه عم ک یصورتم تنها  یاون خلسه تو یچاشن  

.جواب بدم دیخواد و من ساکتم، اما با یده، جواب م یم تکونم   

!براش، اما قانع کننده ارمیب  لیدل  دیبا که   

! کنم  فیقابل قبول براش رد حیتوض  کی که  

هاش رو  دنیدوخته شده و انگار که کر باشم  عربده کش  نیبه زم نگاهم

.نگاهش رو  یغم تو نمیب  یشنوم و نم ینم  

برنش  یکنن و م یاز من جداش م ان،یم مارستانی چند نفر از عوامل ب 

.رونیب   

. زنم یموهام م یتو یکنم و چنگ یرو صاف و صوف م رهنمیپ ی قهی  

باز مونده   مهیکنه، دهنش ن  یافته که با بهت نگاهم م یم یبه دختر نگاهم

.که شوکه ست یو انگار  

شه تو صورتم با پشت دست اشک  یم  زیشه و ت ینگاهش عوض م رنگ

: گه یکنه و م یهاش رو پاک م  

بهش؟  یتو زد-  

.جواب مثبت یکنم؛ به نشونه  یذارم و باز م یهم م یهام رو رو چشم   



سپر کنم و بگم آره؛   نهیکه بخوام س  ستمیچشم و رو ن یب گهید اونقدرام

!حال بد اون دختر مصببش منم؛ من  

. با کف دست اشک هاش ستادهی من ا ی نهیبه س  نهیو حاال س  ادیم  جلوتر

از   شتریباشه اما ب یمن عصب یخواد که جلو یکنه و م یرو پاک م

.شونهیبودن پر  یعصب   

  یدون یچه قدر خودش مشکل داره؟ م یدون ی! میکرد  خودیب یلی تو خ -

نفله   ینبود که بزن نیتر از ا چارهیداره؟ آدم ب یو بدبخت بتیچه قدر مص

؟ ی اش کن  

حرف ها منم؟  نیکنم. طرف حساب ا یتعجب نگاهش م با  

:زنه یکشه و داد م یرو باال م دماغش  

؟ ید یبا توام چرا جواب نم  ؟یکن  ینگاه م یچرا اونطور هیچ-  

: کنه یکوبه و زمزمه م  یگونه اش م یبا کف دست رو   

!بدبخت  ؛یبدبختش کرد-  

 یاش رو از سر م هیو باز گر نهی ش  یراهرو م یها یصندل یرو کنارم

. رهیگ  

  لی آد و تبد یبگم تا نوک زبونم م دیبا یچ قایو دق هیدونم چ یکه نم یحرف

.شه یلکنت مزخرف م هیبه   

...من... من-  

:کنه یشه تو صورتم و اخم م یم زیت   

.مین ینب  افتویبروکنار فعال ق-  



و   ضیشه، اعم از دکتر، پرستار، مر یما رد م یکه از جلو یکس  هر

ها هم سرعتشون رو موقع  یل یاندازه. خ یبه ما م یهمراه نگاه متعجب

.بشه رشونیدستگ یزیما چ یحرف ها نیکنن که از ب  ین کند مرفت  

ده و   یوار تکون م  دیهمونطور که نشسته، انگشت اشاره اش رو تهد 

:گه یم  

شه آخرت  یاونوقته که روزگارت م  اد،یسرش ب ییبه حالت اگه بال یوا-

! دیزی  

 یکه پهن شده رو یبرم، بانگاه شرمنده ا یفرو م بمیج یهام رو تو دست

.ذارم یمحوطه قدم م ی کنم و تو یساختمون رو ترک م نیزم   

فرستم که باعث تموم   یکشم و لعنت به خودم و افکارم م یم  یقیعم نفس

.مشکالت شدن نیا   

به تاالر برده   شگاهیاز آرا دیشده و االن حتما عروس رو با کیتار هوا

.باشن  

! چه قدر بده که  ستمیلب هاشه من کنارش ن یلبخند رو یاالن وقت یعنی  نیا

.کنه یرو حس نم میخال یمن مناسبه که جا نیگزیاون قدر جا  

 ادینوشته شده که تاوان دوست داشتن ز ایکدوم کتاِب قانون دن تو

ه؟یبرکنار   

سرشناس استخدام  لی وک هیتو دفتر  یدرسش رو تموم کرده بود؛ وقت تازه

آدم   هیدونم   یخوش گذشته بود و من نم م؛یشام خورد رونیب میشد رفت

که خاطره ها رو فراموش کنه و بهشون   رهیگ یم مری آلزا یمگه تو جوون

؟!پشت کنه   

ده که  یسوال تو سرم جولون م نیکم سن و ا یِ قاض هیرو باخت به  دلش

؟! گهیآدم د هی دلش بودم که چفت شد به دل  یمن کجا  



.کنم یگردم و بهت زده نگاهش م یبر م  نه،یش  یشونه ام م یرو یدست  

: گه یم مغموم  

.ندارم تیکار نیبش -  

  یزانوهاش م یشه و آرنج هر دو دستش رو رو یخم م نه،یش  یم کنارم

. ذاره  

:شه لحنش یم تلخ   

. بود مونیعروس  گهید یهفته -  

من گورش رو   یواژه  از زندگ نی... چرا ایعروس  ؛یعروس  ؛یعروس 

نفس راحت بکشم؟  کی کنه که  یگم نم  

  شیروش بحثش و پ  هیچرا هرکس با ه؟یچرا همه جا حرف از عروس  

کنه؟  یم وونمیکشه و د یم  

:گم یدم و م یلب هام و تکون م یسخت به  

. نبود یعمد-  

: کنه  یزمزمه م رلبیز  

. ینامرد یلیخ-  

! آخه آخدا خودت بگو؛  رتمیکنه با غ یم یباز بیعج د،یصفت جد نیا

ه؟ یخوردن نامرد نیغصه خوردن؛ ضربه خوردن و زم ایدن یکجا  

ده و با لحن مسخره کننده   یم هیتک مکتی ن یفلز یزنه، به پشت یم پوزخند

:کنه یحرفم رو تکرار م یا  

! نبود یعمد-  

:ده یادامه م یبلندتر یشه و با صدا یم یعصب   



. نمونده بود مونیتا  عروس  یزیچ ؟ی زد یچه گند یدون یم-  

 دنهیو جشن و سروره! دلم تو مرض ترک یعروس  یشم از هرچ یم زاریب

غده وسطش جا  هیروز ها سرطان هم گرفته و  نیو گلوم؛ آخ گلوم که ا

. خوش کرده  

لباس عروس کنار کس   یرو تو میمر  ادیدونن اسم عروس که م ینم 

.کشم ی م یکنم و چه درد یتصور م یا گهید   

صحبت  یکنم اونقدر خسته ام که نا یکنم، حس م ینگاهش م درمونده

: نمیکنم پازل کلمات رو کنار هم بچ یم یکردن ندارم و بازم به زور سع  

...شرمنده ام یلیمن خ-  

 یعصب کیر یهست یبه خنده  لیزنه، بعدش تبد  یم یپررنگ تر پوزخند

: زنه یم ادیبلند فر یشه و با صدا یم  

از من و اون بدبخت  یشه؟ درد یحل م یزیوسط چ  نیتو  ا  یباشرمندگ-

شه؟  یدوا م  

شه  یم یشه واسه من. حرف بزن! شرمندگ یجواب نم یبا توام! اللمون-

شه جواب آرزوهاش؟  یم ش؟یشه مراسم عروس  یواسش؟ م یسالمت  

که زبونش  یمردک زبون نفهم از کوره در رفته و انگار اون نیا  دوباره

فهمم چه برسه  یزبون خودمم رو نم یفهمه منم. منم که االن حت یرو نم

. گهیبه کس د  

جوابش رو بدم رو به ساختمون گام بر  نکهی شم و بدون ا یاز جا بلند م 

.دارم یم  

. ادیمصورتم فرود  یتو یمحکم یلیشه و س  یم دهیاز پشت کش  دستم  



 یلیجوابش رو بدم. بابام س  دیکنم اما با یخوام دعوا کنم، گردن کلفت ینم

!ادیبخورم و صدام در ن  بهیبهم نزده که از غر  

کنم، دلش رو با دو دست  یم ادهیکه دارم رو روش پ  یاز مهارت یکیتکن 

.کنه  یو ناله م  رهیگ یم  

شم و بازهم کالفه تر از  یتوجه به ناله کردن هاش وارد ساختمون م یب

.دارم به سمت اتاقش که پشت در انتظار بکشم یقدم بر م شیپ   

دست  واری به د هیارم؛ تک یبود رو دوباره به دست م دهیکه پر کش  یآرامش 

 نیا یقصه  یکنم کجا یدوزم و فکر م ینگاهم رو به دخترک م نهیبه س 

تونه باشه؟ یکه بختش مثل من شومه م یدختر  

!هوشه یچشم هاش بسته است و ب   

زنن و دخترک شوم بخت  یاونه رو کنار م یکه آشنا یدکتر ها دختر 

.برن  یرو به اتاق عمل م  

ره و  یدنبالشون م یدونم با زار یکه من اسمش رو هم نم  ششیو خو قوم

:پرسه یم  

دکتر حالش چطوره؟  یآقا-  

 یو درشت م زیر یاز ابهام و سوال ها ایدن هیدکترا با  شهیمثل هم 

اعصاب که اسمش   یهمون مردک ب گهیرن. از سمت د یذارن و م

و با اخم  ادیخم شده و دست به کمر به سمتمون م  یکه کم یدر حال وانهیک

: گه یلب م ریز  

.من ماست چقد کره داره  هیدم  ینشونت م-  

! من باال رفت از بس همه کره هاشون رو نشونم دادن یخدا که  چرب به  

.شه یبلند م میزنگ گوش  یو صدا نمی ش  یم یصندل یرو  



و بازم  ستیدم؛ اما ولکن معامله ن یاسم مخاطب رد تماس م دنید با

. زنه یزنگ م  

: دم یحوصله جواب م یب  

  ینم ایده حتما دوست نداره   یجواب نم یکی  یوقت ؟یتو هنوز آدم نشد-

شعور؟ یتونه جواب بده ب   

:زنه ینفس م نفس   

.کارم واجب بود ناموسا-  

:کنم یم زمزمه  

.دیحوصله ندارم فقط زودتر بگو ام -  

دست حسام شکسته-   

و   هیگال  یکه از رو ییکوبم و با صدا  یم میشونیپ یکف دست رو با

: گم یم تهی عصبان  

پس؟ یکن یم یتو اونجا چه غلط ؟یستیچرا مواظب ن -   

: کنه هیسر به هوا بودنش رو توج زشیخواد که با لحن غم انگ یم  

بچه ها  دمیدادم رفتم اونور برگشتم د نیتمر  هیمواظب بودم  اضیجون ف-

ساز و ُدقل که  یصدا یی. تو کجامارستانی ب  مشیآورد  عیدورش جمعن سر

؟ ی ستین یمگه عروس  ادینم  

:کنم به خودم مسلط باشم یم یتر از قبل و درحالت انفجار سع کالفه  

.مارستانمینه ب -  

؟یواسه چ مارستانی ب-   

.تصادف کردم-   



!یپر انرژ  دیدم و ام یکالفه و خسته جواب م من   

شد؟ ُمرد؟ یچ-  

:غرم یلب م ریز  

؟ یک-  

.کنه  یهاش مِن بداخالق رو سر حال نم یلودگ نکهیشه از ا یم خسته  

: گه یتفاوت م یب  

. من یننه -  

. خصوصا االن که  زنن یها حالم رو به هم م یسبک سر نیا یگاه

.دختر و آرزوهاش رو به فناست هی یزندگ هیمن رو هواست و  یزندگ  

که   رامونشمیپ یامروز و قصه ها ریکنم. اون قدر درگ یتلفن رو قطع م 

رو  میهام ُگمه. نگاه پر از خستگ  اسمنیکه تو  یِ سام سمنشکستن دست ح

.کشم یدوزدم و انتظار م  یراهرو م یبه انتها  

باشم، هرچقدر که به  ریباشن، هرقدر که درگ ادیها ز اسمنیکه  هرقدر

. ره یاز خاطرم نم یگره بخورم اون آدِم لعنت یو تاب زندگ چیپ  

ساعت از شب عروس و  نیو تو ا شهیشه که امشب عروس  ینم فراموشم

رو بخورن و امشب زهرمار برام خوشمزه تر  شونیشام عروس  دیداماد با

. هییاز هر غذا  

شه. نبود من تو  یمشکالت م نیبود و نبود ها باعث ا ییوقت ها هی 

!کنه یم تینقطه حکا نیبودنم رو تو ا م،یعال مر دهیا گاهیجا  

 اضیف هیامشب و اتفاقاتش رو فقط امشب درد بکشم و از فردا  مجبورم

. ستیرو بلد ن دنیبر یکه شکسته ول یاضیبسازم. ف دیجد  



 یتو کتش نم یآزار رسوندن به کس  یکه پر از درده وجودش ول اضیف هی

!ره  

اال   یکه مثل پسر بچه ها مواظبه، دلش رو به کس  اضیف هیو در آخر  

قصه که  هیتلخ و  یشاهنامه  هیآخرش بشه  تینبازه؛ که حکا یبختک

!ستیآخرش خوش ن  

ارم، دخترک شوم  یاد، سرم رو باال م یم یپر شتاب کس  یقدم ها یصدا

.برنش یتخته و به اتاق م یبخت رو  

منتظر بود که   دیتلخ تره و حاال با تشیکه اسمش از عمق واقع  یاتاق

. ادیدخترک به هوش ب  

 یتلخ  هینگاهش  یو تو عمق آب ادیبه سمتمون م  انهیقد م هیبا یمسن دکتر

.میر یهست. هرسه به طرفش م ییها  

: آد یچرخه تا باالخره رو صورت من فرود م یسرگردونش م نگاه  

!؟ کیاز بستگان نزد یکی ایهمسرش -  

: گه یکنه و با لکنت م یشتاب زده دستش رو بلند م دختر  

.م...من دختر... عموشم-  

مادرش؟  ایگه: پدر  یچرخونه و م یما م نیمردد نگاهش رو ب  دکتر  

انگشت هاش  ،یا قهیچند دق یحواس  یب هیکنه تو  یسوال دکتر پرتش م 

: گه یو م رهیگ  یم یبه باز نیرو ب  

. کنه یم یرو نداره و با من زندگ یا گهیفوت کردن، کس د -  

دوزه و   یگه، و نگاهش رو به دختر م یم یخب " آروم اری" بس دکتر

:کنه که دنبالش بره  یدعوتش م   



.ایآروم باش و همراهم ب -  

دکتر رو از   ی هیده و مشخصه که توص  یدست پاچه سر تکون م دختر

افته و   یکرده. دنبال دکتر راه م  رونیب  گهیو از گوش د  دهیگوش شن نیا

 میدوار یهر دو ام دیشا. میر یفرو م یپراز نگران ییایدر دن  وانی من و ک

تفاوت باشم نسبت به  یتونم ب یباشه؛ اما نم  فتادهیبراش ن یکه اتفاق جد

.کنه یکه داره خفم م یدلشوره ا نیا  

دو   نیو نتونم جواب بدم. سرم رو ب ادیترسم از اون بال که سرش ب یم

! نمیش  یمنتظر م یصندل یبار رو نیدوم  یو برا رمیگ یدستم م  

رو   شیرو، نگران  شی قراریفهمم عمق ب یزنه؛ م یکالفه قدم م وانیک

دهن باز کنه و  نیو زم رمیخواد که از خجالت بم  یکنم و دلم م یدرک م

! من رو ببلعه  

  یاعصابم گذاشته. حالت تحوع م یرفت و آمدا مته رو یهمهمه  یصدا

. خوره یو دلم به هم م یاز حجم شلوغ رمیگ  

و به   ادیو منتظر اون دخترم که ب رمیگ  یضرب م نیزم یکف پا رو با

. خاتمه بده ینگران نیا  

اش برام خوِد ترس و دلهره ست از اتاق   هیمدت که هر ثان  هیاز  بعد

.رسونه به سمتم ی اد و دوون دوون خودشو م  یم رونیب  

  ادیکردن ز هیکه از درِد گر ییصورتم با صدا  یشه تو یم زیت نگاهش

:زنه یم ادیخش دار شده فر نطوریا  

!ادیکه چه قدر ازت بدم م یوا ؟یراحت شد؟ کار خودت و کرد التیخ-  

. مچ دستاش کنه ریرو اس  رهنمیپ ی  قهیخواد که  یره سمتم و مآ یم هجوم  



در هم  یکنه. با اخم ها  یم تشیو به عقب هدا  رهیگی دستش رو م وانیک 

: گه یکنه و م یبه دختر نگاه م  

به هم؟  یختیر ینطوریا  ارویگفت اون  یچته؟ چ-  

شه. انگار که  یمهار م وانی آره سمتم و باز هم توسط ک یهجوم م دختر

.چرخه یدادن به من م نینفر ی باشه فقط زبونش رو گهید یایدن  هیتو   

.شه یگه بازم قلبش آروم نم یم یهرچ   

.شکست و انهداِم من باشه نِ یکه ع ریاتفاق جبران ناپذ  هینگرانم! نگران    

:پرسم  یآروم م رلبیز  

شده؟ یچ-  

.زنه یزنه و حالم رو از خودم به هم م یگوشم زنگ م یتو ادشیفر   

. مردنش بهتر از زنده یداغونش کرد یشده؟ زد یچ یپرس  یتازه م-

؟ یفهم یبودنشه، م  

دار و   یچوبه  ی هیشهر بزرگ پا هیبزرگ تو دل  دونیم هیوسط  انگار

 رونیاطراف که از هر اتاق ب یدر حال محاکمه باشم، به مردم مات شده 

. کنم، گنگ، نامفهوم یچه خبره نگاه م ننیتا بب  انیم  رونیب  

بسم نبود؟  رم،یخودم بم  یرفتم به بدبخت یمن که داشتم م ا؛یخدا  

. به چشم هاش نگاه رهیگ یدست هاش م نیدختر رو ب یشونه ها وانیک

:ده یکنه و محکم تکونش م یم  

گفت بهت؟  یشده گالره؟ حرف بزن. چ یچ-  

 نیزم یمن! سست رو یمحاکمه  یشه از تقال کردن برا یخسته م گالره

. ذاره یبه بغل گرفته اش م یزانوها یو سرش رو رو نهیش  یم  



آرزوهاش، خواسته   ش،یبدبخت شد. زندگ -کنه: یبلند تکرار م یصدا با

!وانیواصل شدن کهاش؛ همشون به درک   

:گم  یو م  نمیش  یدو زانو م یرو کنارش  

، افتاده یچه اتفاق-  

کنم  یمکث م  

گالره خانم؟ -  

من گره پشت گره تو   یهمه اندازه  ایدم نداشت  یمن از کرگ خر

افته؟   یم شونیزندگ  

 ریسرتا پا تص اضیف نیزنه به چشم هام و چه قدر امشب دارم از ا یم ذل

. آرم یباال م  

:زنه یداد م   

...بدبخت شد! پاهاش-  

:ده یبغضش رو قورت و بعد ادامه م   

. جون ندارن گهید-  

نگاِه   نیهاش پر از اشک و نفرت اند و چه قدر بده که من مستحق ا چشم

.اسف بارم  

کنه.  یزنه، اون قدر که پرستار ها رو دور خودش جمع م یم ادیفر بازم

داد زدنا و تقال کردناش  نیمگه پشت ا  یکنن آرومش کنن ول یم یسع

تونه وجود داشته باشه؟  یآرامش هم م  

سرم مرور  یتو ینشستم! جمله اش رو نیزم  یخورده کنارش رو کهی

:گه یکنم که برسم به مفهومش و تِه ذهنم م یم  



 یتا آخر عمر پر از حسرت؟ تا آخر عمر از زندگ  لچر؟یفلج شده؟! و-

 خسته و کالفه؟

وقت  ی شهیتر از هم وونهیکنم د یرم و حس م یبهت خودم فرو م تو

. گفت دوستم نداره میکه مر یتر از وقت وونهید یهام. حت  

 یاز من نداره. اونم تعجب کرده و با چشم ها یهم دست کم وانیک

. کنه یکه اسمش گالره ست رو تماشا م یپرسشگر، دختر  

گرفته، درمونده، وحشت زده، کالفه و... تموم جونم رو در بر  وحشت

.ستیحالت من مناسب ن انیب  یبرا یکلمه ا چیه  

!منم مقصرش   

اتهام به سمت  یانگشت ها یشه. همه  ینم ارمیقدر که بخوام بهونه ب هر

و درشت و نگاِه  زیحرِف ر یهرچ منن و حقمه که باشن! نوش جونم 

.تلخه   

داره ومطمئنم بازم از کوره در رفته. از جام  یگام به سمتم بر م هی وانیک

کوره ها داغ بشن و کاسه  دیبار با  نیبار رو حق داره، ا نیشم، ا یبلند م

.کوزه ها سرم شکسته بشن   

.تا آخر عمر جواب پس بدم دیبار با نیا   

.رو شخم زد میهستم که زندگ یچند ساعته ا یماجرا نیگنِگ ا  هنوزم  

.شن یداره چشم هاش پر از تعجِب و اشک م یدوم رو بر م گام  

مادر که   هیدارم مثل  یبد یلی!  حس خنیزم یافته، رو یم نییپا نگاهم

رو آروم کنه و من مجبورم دل پر   ضشی مر یکنه بچه  یسع دیبا

. اضطرابم رو آروم کنم  



 یول رهیگ  یدستش م یرو تو رهنمیپ  ی قهیداره  یسوم رو که بر م گام

.کنه یبتونه کتک کار ایکه دلش دعوا بخواد   هیخسته تر از اون   

چشم هام  یشدنش تو رهیخ نیکنه و هم  ینم یدستشه اما کار یام تو قهی

.برام شکنجه آور تره یاز هر کار  

 شهیخوره و ت یچشمش سر م یاز پا یشه و قطره اشک یمشت م دستش

.زنه یغرورش م ی شهیبه ر  

از دستم  یماجرام و کار نیداره اما گنگ ا یکنم چه حس و حال یم درک

جون از  یب یخوره ضربه ها یام م نهیآد. چند ضربه تخت س  یبر نم

رو دارن   هیمرد که دلش پُره و چشم هاش راه گر کیمرد،  کیشکستن 

مسئله براش اون قدر سخت هست که  نیمرد که باور ا هیکنن،  یم  دایپ

...مرد که  هیتکلم نداره،   

  یشم ظاهرا تازه به خودش اومده. رنگ نگاهش بو یم دهیکوب وارید به

 ینفرت گرفته و تمام صورتش از خشم و حرص جمع شده!  دستش باال م

.ادیچشمم فرود م یپا یره و مشت محکم  

.ده یمدفاع ن یبهم اجازه   یشرمندگ نیشرمنده ام و ا    

صورتم جا خوش نکرده که   یهنوز رو یمشت دوم، مشت سوم، چهارم 

.کنه که دست بکشه یم بشی اطراف ترغ یو داد آدما غیج  

  نیمرد که جلوم به زانو افتاده و سرش ب هیو پر از درد،  قیعم ادیفر هی

.دلش جا خوش کرده یدستاش گرفته، شکسته و درد تو نقطه نقطه   

 یها نیتمر یکنه، درد داره ول یم  کهیچ رهنمیپ  یرو مین یب یاز رو خون

. کرده یامر رو برام عاد نیکه داشتم ا یرزم  

مرد   نیبودن درد قلب ا  قیهرچند، هرچه قدر درد داشته باشه به عم 

.ستیشکست خورده ن  



.دلم یعذابه و داغِ رو ه،یدارم شرمندگ رهنمیپ یخوِن رو نیکه از ا یحس    

که   نهیو االن کجاست، مهم ا  هیتو چه حالت ستیکنه، براش مهم ن  یم هیگر

! ستادهیمشکل داره که مقصرش جلوش ا  کی که دوسش داره   یاون  

خواد که   یهم نم دیاد شا یکنه و به خودش نم  یم هیساعته که گر مین

.داره  یتلخ یمرد چه معن هیدونم اشک  ی.اما فقط من مادیب  

!حالت شده نیزده باعِث درک ا شیکه دلم رو آت یسوختن  

ده   یم  هیتک واری به د وانیدم، ک یم رونیرو با حرص و به سرعت ب نفسم

.کنه یم هیو بازهم گر   

 ی. لخته خوننمیش  یخورن و کنارش م یسر م وارید یهام از رو شونه

.کنم یم  زیدماغمه با دستمال تم یرو که رو  

: کنه یزنه و به مرور بلند تر و بلند تر تکرارش م یلب حرف م ریز  

!کنم یات م چارهیآرم، ب یپدرت رو درم-  

.کوبه یم  واری کردناش پشت سرش آروم آروم رو به د دیتهد یبه ال ال  

اظهار کنم؛   دیدونم تاسفم رو چه طور با یرن و نم یهم م یهام رو پلک

. یهر مجازات یآماده ام برا یلو  

کنه. قدم هاش  یشه و با پشت دست اشک هاش رو پاک م یجا بلند م از

 نی. بداره  یقدم اون طرف تره بر م ستیکه حدودا ب رشیرو به سمت پذ

  یده. وقت یادامه م رشیخوره اما بازم به مس  یم یسکندر یراه چند بار

.شنوم یجا م نیدادش رو من از ا یرسه صدا یم  رشیبه پذ  

رو ببرن؟  کهیمرت  نیآن ا ینداره؟ پس چرا نم  سیخراب شده پل  نیا-

  خوابن ماموراتون؟



گردن و چه قدر بده که نگاه اون از دور به منه!  یها به سمتش بر م نگاه

تف سر  گهیتوکل، من از االن به بعد د یحاج دمیآبروت و به لجن کش 

!یباالتم حاج  

  یکنم. نم یاز دور حس م یلب و نگاِه پر از نفرتش رو حت یرو پوزخند

االن که   نیخودم رو آماده کردم، که جهنم هم  یهر اتفاق یدونه که من برا

.شه یم ریچشمم داره با ساز و دقل ختم به خ شیپ  ستادمیا نجایا  

رو  زیعز یکشم و شماره  یم  رونیشلوارم ب  بیهمراهم رو از ج تلفن

. رمیگ یم  

!بوق آخر تیاول؛ بوق دوم... و نها  بوق  

 یرو م مایفر یزنم و شماره  یموهام م یتو یده! کالفه چنگ ینم جواب

.رمیگ   

ده، چقدر دردناکه که االن اونجا هلهله به پاست و خواهر  یجواب نم اونم

.هلهله سوهان روح منه نیدونن ا یو مادرم نم   

:کنم یبراش ارسال م یامیپ  

دیچند روز مسافرتم نگرانم نش  هی "  " 

که   نتمیبب  ییها لهیخوام مادرم پشت م یکه نم یمتیبه ق یگم ول یم دروغ

خوام مادرم  یرو داره. نم یمن حکم آزاد یبرا  یاز نظر اونا زندونه ول

.تیرضا یکس و ناکس برا یو خواهرم سرکج کنن جلو   

: کنم یارسال م دیبه ام یا گهید امیپ  

زنم. در  یبرنم بازداشتگاه برم اونجا بهت زنگ م یداداش دارن م دیام"

"باشگاه و بچه ها هم داشته باش یچند روز هوا هیدسترس باش!   

.آن یربع دوتا مامور با لباس مخصوصشون به سمتم م کی از  بعد   



:گه یم شترهیدور دوشش ب یکه ستاره ها شونیکی   

! یکالنتر دیارجاع بد-  

پا   یرو یکمک بخوام برا ی ازک دیکت بسته ببرنم؟ االن با دیبا االن

ستادنم؟یا   

!سرده وجودش کمی نه،یش  یدستم م یرو دستبند  

و  رنیدور باهام تماس بگ یجا هیشنوم. انگار که از  یرو نم صداهاشون

. آنتن نداشته باشم که صدا مدام قطع و وصل بشه و واضح نشوم  

صورتم  یکنه. نگاه گنگ دختر رو یحرکت م یبه سمت کالنتر نیماش 

!نگاه نامفهوم هی.  نهیش  یموقع بردنم م   

کنم و  یرو نگاه م رونیره و من کالفه تر از همه وقت ها ب یم نیماش 

از  یها دیها و نبا دیکنم به سرنوشت دخترک شوم بخت، به با یفکر م

که براش   یها تیبه محدودکه قراره پس بدم،  یبه بعدش، به تاوان نیا

. منم ایو مقصر منم، شرمنده منم و داغون تر از تمام دن  ادیم  شیپ  

****** 

 

اسم؟ -  

:گم یلحن ممکن م نیآرم و با غمزده تر یرو باال م سرم  

.اضیف-  

ربط رو  یاسم ب نیچرا ا دمیدهنده و من از اول نفهم  ضیف یبه معن اضیف

بردم و نه  یضیدر به در نه ف یِ زندگ نیمن گذاشتن. که من از ا یرو

!شدم یکس  ضیباعث ف  



شهرت؟ -  

 یچشماش م یکنم و نگاه به آسمون آب  یپرسش دوباره اش؛ سر بلند م با

.دوزم  

.کنه یم ییمواجش خودنما یِ مشک یموها نیب دیتار سف چند  

:زنم یم لب  

. توکل-  

تنها   طمیشرا نیکه من رو تو سخت تر ییاسم از بابا هیاسمه،  هیتوکل  

.گذاشت  

.پسر حاج آقا توکل و دست از پا خطا نکنم ،یمن بشم پسرحاج که  

 یمامور با تحکم م ره،یگ یبستم قرار م یدست ها یو خودکار جلو کاغذ

.سیگه بنو   

  کی که آروم آروم اومد و  یاز کس  سم؟یبنو  دیبا یمثال؟ اصال از ک یچ از

  شیشدم که زندگ یکس  یباره وارد زندگ کیاز خودم که  ایباره رفت؟ 

 رو نابودکردم؟ 

چهارچوب  نیره. ب یشه، به سمت در م یبلند م یفلز یصندل یرو از

:زنم یصداش م  ره،یگ یدر که قرار م  

جناب سروان؟ -  

که مخصوص خودشه و صورتش رو پر   یاخم کیگرده سمتم. با  یبرم

.کنه یکنه نگاهم م یجذبه تر م   

فهمه که   یکنم. م یآرم و اشاره به دست بسته ام م یهام رو باال م دست

  نیا  دیآد که با یم ادشیو تازه  رمیدستم بگ یتونم خودکار رو تو ینم

.کنم ییبرگه عقده گشا یدست باز بشه تا بتونم رو  



 یکنم طناب دار یتا دستبند رو باز کنه. حس مکنه   یرو صدا م نگهبان

نگهبان  رم،یگ یبوده که از دور گردنم آزاد شده. خودکار رو تو دستم م

 یزیکشم و چ یبرگه م نییپا یکوچک و ممتد یپشت در اتاقه و خط ها

.رسه یبه ذهنم نم   

به  یزیو باز هم چ رمیگ یخودکار ضرب م یبرگه با انتها یبار رو چند

.رسه یذهنم نم   

 نیاز تفکراتم رو فعال کنم. من کجا باعث ا یفکر کنم و ذهن خال مجبورم

درحال حرکت بود؛   نیام! ماش  یآدم محتاط   یاتفاق شدم؟ من که تو رانندگ

رو  نیماش  یداد خواننده فضا یدادم. صدا  یرو گوش م یآهنگ هیداشتم 

:پر کرده بود  

خرم ی م هیو برات، خودم هد تیتاج عروس  "  " 

 کیازجنس شکستن غرور  ی. قطره اشکرمیگ یدست هام م نیرو ب سرم

افته و تمام! من فقط  یبرگه م یخوره و رو یگونم سر م یمرد از رو

. ستیرو داشتم که بگم که جمله و متن و کلمه ن نیهم  

 یقطره آِب شور جوابگو کی ن یکلمه و واژه فقط هم ایدن ایدن ونیم از

  یکشم. درد داره، انگار یبرگه م یرو دهیاشک چک یدردامه. دست رو

. سوزه یسوزن ته گرد پوستم م یکل یکه دستم رو بکشم رو  

.کنم یذارم و دوباره فکر م یهم م یهام رو رو چشم   

رو که از   یکس  دمیشده بودم. ند  وونهیبود؛ چون من د ادیضبط ز یصدا

.شد ابونیوارد خ ادهیعابر پ   

  دمیبه خودم بودم. نشن گهید زیچ هیکردن  یحال ریچون درگ دمینفهم 

اون آهنگ بودم، همون آهنگ   دنیشن  ریرو چون درگ کی الست غیج یصدا

.باشه یشگیبه بعد هم نیقراره از ا ایمضخرف که گو   



: گه یو م رهیگ یقاب در قرار م یشه، سروان تو یباز م در  

تموم شد؟ -  

.عجله داره نقدریفهمم چرا ا  ینم   

.شه یم نییباال و پا دیسف یبرگه  یاندازم و نگاهم رو یم نییرو پا سرم  

با توام، تموم شد؟ -  

  یکنم و سرم رو به نشونه  ینگاه تب دار و چشم  غم دارم بهش نگاه م با

.دم یتکون م ینف   

 چهیپ یآد، دست بند رو دوباره مثل طناب دار به دور دستام م یسمتم م به

: گه یو م  

!بلندشو-  

کنه؟  یرو جارو م نیشم، نگاه پرغرورم چرا االن داره زم  یبلند م ازجام  

؟  قَمهیَ   یباال بوده چرا االن تو شهیکه هم یسر  

: گه یره و م یقدم راه م چند  

دست هات باز  خی یگاه سر کن. چندشب که بازداشتیستیتو حرف بزن ن-

.شه یم  

 یشه؛ ول یفکر کنم اشک چشم هام گرم تر م شتریشه! هرقدر که ب ینم

.ام یا ندهیکنم چون خسته تر از هر شنونده و گو  یسکوت م   

  نمیب  یراهرو م یرو تو وانیشه و ک یافتم، در اتاق باز م یراه م دنبالش

.زنه یو بازم پوزخند م  ستادهیکه دست به کمر ا  

مونه؟ یفهمه پوزخند زدن هاش برام مثل ِگل لگد کردن م ینم چرا   



بردنم به    یسپره برا یمن رو به دست نگهبان م یگوشت تلخِ عصب افسرِ 

.شه یم وانیبازداشتگاه و خودش مشغول صحبت با ک    

!هیقشنگ یلینظرم امشب شب خ به  

 یکه عروس کشون و شاد نیهم  دمش،یلباس عروس ند یکه تو نیهم

از   دمیعاشقانه اش رو به دوماد رو ند یکه لبخند ها نیهم  دم،یهاش رو ند

.خدا ممنونم   

.شم یشه و بعد از درآوردن کفش هام وارد م یبازداشتگاه باز م در  

!هیرقِص نور المپ عروس  هیقشنگ تر از قشنگ یول کهیتار  

کنم،   یزنم و پاهام رو دراز م یم  هیکه تک واریبه د  نم،یش  یم یکنار

:چهیپ یخان عمو تو گوشم م یصدا  

. کنه و تمام یازدواج م میبا مر اضیف ره،ی  که گفتم نَ  نیهم-  

. که میشو با هم بر ادهیپ یکنم که اعتراض کنم. که بگم حاج یباز م دهن

 یاما صدا ینیچ یکه برام برنامه م ستمیبگم من عروسک دستت ن

: کنه یاللم م ادشیفر  

خوام؟  یو صالحت رو م ریمن خ یفهم یبچه تو چرا نم-  

:ده یآد و با اخم ادامه م یکوبان به سمتم م عصا  

.اوردم یوگرنه که من دخترم رو از سر ن-  

بحث   نیگم. قصد تموم کردن ا ینم یزیاندازم و چ یم نییرو پا سرم

: کنه یگوشم رو کر م ادشیمسخره رو نداره و دوباره فر  

آوردم؟ -  



جواب بدم بهش. اگه از سر راه   یدونم چ یجواب که نم یسوال ب هی

 یم ادیبازم فر  ؟یازدواج دار ن یقدر اصرار به ا  نیپس چرا ا  یاوردین

به داد و  یمردونگ یبگه مرد حساب ستیهم ن یزنه کس  یکشه و نعره م

هست! من هستم اما توان مقابله باهاش   ی. کس ستین یو عربده کش  ادیفر

ساله که بابا فوت کرده و عمو نذاشته آب تو  هی یدارم ول دمیارو ندارم ش 

.دلمون تکون بخوره مجبورم احترام نگه دارم   

: کنه یرو تکرار م سوالش  

؟ اضیف ید یآوردم؟ چرا جواب نم-  

 یم دهییهم سا یکنم دندون هام رو یافتن و حس م یهم م یهام رو پلک

شن. هرقدر که بزرگ باشه و احترامش واجب باشه حق نداره غرورم رو 

ندازم؛   یم نیکنم و بازم نگاهم رو زم یلکه دار کنه. چشم هام رو باز م

 ییخدشه به غرورم نزنه زورگو  نیاز ا  شتریزنم که ب یحرف م یول

شن،  یدرجه  گشاد م نیدونم " و چشم هاش تا آخر ی" نم مگ یهاش. م

بلند و  یها صدا کیسرام یکوبش عصا رو یشه و صدا یمتعجب م

کوبه و   یبا کف دست به صورتش م زیکنه. عز یم جادیا یسرسام آور

. کنه یگه. خان عمو بازم داره با بهت نگاهم م یم یبلند نیه  

 هیرم.  یم رونیدارم و از خونه ب یمبل بر م یدسته  یرو ازرو کتم

هوا که   هینداره،  ییزورگو  یهوا که بو هیخونه،   رونِ یب هیخاص یهوا

.ذاره یمال خداست و مثل بنده هاش منت نم   

کنم و   یبه اطراف نگاه م نم،یش  ی خونمون م کیپارک نزد  مکتین یرو

چون مادرم از  هی! خالهیپدرم خال یکنم چقدر جا یحس م شهیاز هم  شتریب

 هیخان عمو خسته شده، خال ینشوندن ها یو حرف به کرس  ییزورگو 

 رتیغ یب یلیچون من... خ هیبه اجبار چادر سر کنه، خال دیبا مایچون فر

!شدم  



 یدر نصب شده سر جام م یکه رو یکوچک یباز شدن پنجره  یصدا با

.نمیش    

:گه یکه فقط چشم هاش مشخصه  م  ینگهبان  

.جناب سروان کارت داره رونیب  ایب-  

 یم رونیو از در ب کنم  یشم، پام رو داخل کفش هام فرو م یجا بلند م از

که با دست پشت  یکنه و من در حال یرم. نگهبان همراه  من حرکت م

  یزنه و وارد م یرم. در اتاق رو م یکشم دنبالش م یکفشم رو باال م

. نمیش  یم یصندل یجناب سروان رو ی. با اشاره میش   

.ره یم رونی ذاره و ب یاحترام م فهیطبق وظ نگهبان  

و همون طور که مطالعه   ارهیدر م یکه جلوشه برگه ا ییبرگه ها یال از

:گه  یکنه م یم  

کنه سند جور   یصادر م قهیبرات قرار وص یزنگ بزن تا فردا که قاض-

. کنن  

...بگم. سند خونه رهن بانکه و  دیبا یدونم به ک ینم من  

تلفن بزنم؟  هیتونم  یم-  

 یرو م دیام یفکر شماره  ای دن  کیده و بازم با  یرو تکون م سرش

. رمیگ  

:گه یکه م چهیپ یگوشم م یخواب آلودش تو یصدا  

د؟ ییبله؟ بفرما-  

:زنم یم لب  

.اضمیف-  



:گه یهو م کیکه جاخورده باشه  یانگار  

! رو کردم ریو ز مارستانیتو المصب، ب ییکجا ؟یعه داداش خودت-  

ام سند الزمم، سند باشگاه کجاست؟ یکالنتر-  

!ریصبحت بخ ،یاون و که اومدن بردن حاج-  

: گم یم دیو خراب و نا ام  نیغمگ  

برد؟  یک-  

:نالم یم دیام یها یالیخ یکالفه از دست ب  

که نشه  یگ  ینود به آدم م قهی! چرا مسائل رو دقیلعنت دِ یام د؛یام د؛یام -

کرد؟  یغلط چیه  

  ،یداد یرد تماس م یه یخانوم دربند بود میاول با مر مهیکه ن  نیا  یبرا-

. نود گفتم قهیشد که د نیا  

حواسم پرِت بودنم بشه. پرِت داغون  یشه چند لحظه ا یباعث م میمر اسم

! بودنم، پرِت داغون شدن امشبم  

:گه یشه که م یپخش م  یغم گرفته اش تو گوش  یصدا  

...داداش حواسم نبود که دیببخش -  

رو پرکنه جز  یخال یجا نیتونه ا یم یمونه. چ یاش نصفه کاره م جمله

"یقدر بدبخت نیبگه" حواسم نبود داداش که ا  نکهیا   

ذارم و با به دست آوردن خوِد دوباره   یهم م یپلک رو ه،یچند ثان یبرا

.کنم یگرچه ترک خورده اما بند زده ام چشم باز م ی   

خط   میلحظه از زندگ نیاز هم میبه اسم مر یشد که دختر یکاش م 

. بخوره  



؟!بره  ادشیرو که عشِق اولش  یعاشق میمگه دار اما   

  .ستیمهم ن-

د؟ یکار کنم ام  یسند رو چ -زنم یپوزخند م همزدیدلم به دروغِ س  یتو  

: کشه تا جواب بده  یطول م هیثان چند  

حاضر باشه؟ دیتا فردا با-  

:زنم یم لب  

. آره-  

:گه یم  

. کنم یم شیکار هیرو ِچَشم -  

تا به  اضیف یها ییکه در برابر تندخو یقیتر؟ رف  قیرف دیمگه از ام میدار

.اوردهیامروز خم به ابرو ن   

چونه   ریافته که دست ز یکشم. نگاهم به سروان م یبه صورت م دست

:دم یادامه م یده. با شرمندگ یمن رو گوش م یگذاشته و مکالمه   

دمت گرمه. حسام چطوره؟ -  

 یصدا هی دنیکش  ازهیموقع خم  شیشگیکشه و به عادت هم یم ازهیخم

:کنه یم دیاز خودش تول  بیعج  

. بهتره-  

 یکنه، خداحافظ آروم یدستش اشاره م یرو یبه ساعت مچسروان که  

.کنم یگم و قطع م یم   

:گه یم  

؟ یس یبنو  یخوا یهنوزم نم-  



  یسند نم هیجوون آس و پاس که   هیحاال دلش واسه  دیتر شده! شا مهربون

.تونه جور کنه سوخته  

:شن به هم یهام قفل م انگشت  

.سمیبنو  یچ دیدونم واقعا با ینم-  

:گه یبه چشم هام م رهی ذاره و خ یم زیم یهاش رو رو دست  

من   یبرا یگم. وگرنه که نفع و ضرر یخودت م یمن برا نیبب  -

بشه،   یپرونده اگه راض یره دادسرا. قاض ی. پرونده ات فردا میندار

دنبال   یو بر یمدت تا دادگاهت آزاد باش  هی یبرا  قهیبا وث یتون یم

.باشه یکاف یپروندت اندازه   ی. البته اگه اظهاراتت توتیرضا  

آب رو از آب سرد  وانیشه، ل ی ذاره و از جا بلند م یرو جلوم م برگه

: گه یذاره و م یم زیم یکنه و رو یکن اتاق پر م  

.رو که اتفاق افتاده یزیهرچ سیبنو-  

که   رهیکه نخوندم رو ازم امتحان بگ یخواد درس  یگه؟ انگار م ینم زور

!جواب دادن برام سخته  

 یدوخط م یکیفکر کنم. ناچارا  دیره و باز هم با یم رونیاتاق ب  از

 ینه! سرم رو رو ایمجاز بوده  ریاد که سرعتم غ ینم ادمی یول سمینو

گرده و با اومدنش سرم رو  یربع برم کی ذارم،  سروان بعد از  یم زیم

.کشم یاز آب رو سر م یدارم و جرعه ا یبر م زیم یاز رو   

:گه  یو م نهیش  یم زیم پشت  

تموم شد؟ -  

ذارم یرو جلوش م برگه   

: گهیاندازه و م یبهش م ینگاه  



. خب امضاش کن اریبس -  

رم.  یشم و به سمت در م یکنم و با صدا کردن نگهبان بلند م یم امضا

شه حواسم به حال  یدرش باز م یبار وقت نیا  یول کی اتاق تار هیبازم 

که خرابش    یزندگ یخوام. برا یدخترک شوم بخته و از خدا بخشش م

کشم،   یو گله ندارم. دراز م تیحقمه و حِق شکا ادیبه سر ب یکردم هر چ

وقت به  کی. ادیرم و خواب به چشم هام نم یراه م یگاه نم،یش  یم یگاه

که  یبه زندگ یو گاه یچ یعن ی  میبعد مر یکنم که زندگ یفکر م نیا

و دخترک شوم بخت بود و حواس   وانی که مال ک ییخراب کردم، آرزوها

.من نابودشون کرد یپرت   

****** 

 

 یخوام برم ول ی. منهیش  یدو ابروم م نیو ب  یشونیپ  یرو یظیاخم غل "

.شه یشده که نم چمیاون قدر پاپ  

: کنه، دست به کوله اش بند و سرش رو کج کرده یچشم هام نگاه م یتو  

.حرف بابام حرف بزنم یتونم رو  یمن نم-  

سر و ته و پر از دروغش.  یب یزنم! به جمله  یبه جمله اش م پوزخند

 یم افتیو ق پیدانشگاه، ت  ،یل یگم چطور سر رشته تحص یباخودم م

؟یفرمان پدر جانت شد عیمط دیقصه که رس  ینجای! ا یتون  

. که کم صحبت کنه اضهیغلط عادِت ف ایگم اما، درست  ینم یزیچ  

  یو م رهیگ  یخوام رد شم که بند بلند ساکم رو م یگم و م یاجازه م با

:گه  

اض؟ یف-  



داره و   یبرم. دستش رو نهیش  ی وصله م فمیدستش که به ک یرو نگاهم

:گم یم یجد یلیخ  

بله؟ -  

: کنه ینگاهم م مردد  

؟ی دار یموضوع مشکل نیشما مگه با ا-  

من و خان عمو  نیهمه جنگ و جدل ب نیدونه که ا  یدونه که دارم، م یم

بمونم و   یستیپرسه تا تو رو دروا یپرسه! م یموضوعه و باز م نیسر ا

  انیگو اضیگذرم.  ف یاندازم و از کنارش م یبهش م یبگم نه! نگاه تند

.شم یکنم و ازش دور م یاد و من پا تند م یدنبالم م   

به عقب نگاه  یدم. هر از گاه یم  رونیرو پر صدا و به سرعت ب نفسم

خوام فقط ازش دور بشم! دور  یبخشم. م یکنم و به قدم هام سرعت م یم

  هیکنه! که باز هم  یخان عمو دهن لق شیبزنم و پ یباشم تا مبادا حرف

  نیشم و لعنت به ا ی. دور مادیب  شیمن و خان عمو پ نیب دیجد یریدرگ

.فرستم یاجبار مسخره م   

 یدر بازداشتگاه از حالت درازکش خارج م یباز شدن پنجره  یصدا با

  ارهیسند ن دیها. اگه ام زیچ یل ی . نگرانم بابت خنمیش  یشم و سر جام م

.اد یبه سر خودم که نه مادرم م یدونم اونوقت چ ینم گهید  

:گم یشم و م یکنم، از جا بلند م  یبه زانوم بند م دست  

بله؟ -  

. رونیب  ایب-  



و با دستبند ازشون   ارمیشم و دست هام رو جلوش باال م  یدر خارج م از

عمره   هیشه و انگار  یم دهیکش   نیزم یرو کنه. پاهام یم ییرا یپذ

.رم یو به سمتش م نمشیبی خستم. تو راهرو م یِ و خسته  دمینخواب    

:گم یشم م یکه همراه نگهبان از کنارش رد م همونطور  

؟ یشد؟ آورد یچ-  

: گه یکشه و م یبه صورتش م دست  

. سند مادر بزرگم رو کش رفتم نیرفتم ورام شبیسالم. آره د کی علِ -  

: گم یزنم و م یم یلبخند  

.کنم یجبران م-  

:گه  یزنه و م یشونه ام م یضربه رو دو  

.ییحرفا نیکنم و فالن، تو پلشت تر از ا یبرو بابا جبران م-  

: گم یم رلبیز  

. شعور یب-  

.شم یو از کنارش رد م    

بازنشده   یکه پام به کالنتر یرسم. من یم یباز هم به همون اتاق لعنت 

. متهِم ظالم کیجام و در مقام  نیاالن ا   

ات نحسه که تو  هیقدر سا نیکنم دختر عمو؛ اما ا یکه لعنتت م دیببخش  

.یبر نداشت میلحظات هم دست از سر زندگ نیآخر   

آروم وارد اتاق   یکه باقدم ها یدر توسط نگهبان و من  یضربه رو چند

کنم که  یسروان نگاه م یارم و تو چشم ها یشم. نگاهم رو باال م یم

. کنه یکه جلوش هست رو نگاه م یو پرونده ا ستادهیسرپا ا  



: گه یسرش رو باال کنه م نکهیا  بدون  

 قهیبرات قرار وث یفرستمت داد سرا که قاض یپرونده ات حاضره، م -

؟ یسند جور کن یصادر کنه. تونست  

: گم یدم و م یمابروم رو باال   یتا  

. بله-  

:گه یبا صالبت م  یصدا هیده و با  یم سرتکون  

! خوبه! فالح؛ ببرش-  

: گه یو م ادیبه طرفم م  دی. اممیستی ا یو پشت در م  میر یم رونیاتاق ب  از  

؟! سازه یبهت نم نجایا یها ی! خوردنیالمصب تو  چه قدر آب رفت-  

:گم  یم شیشگیهم یها یاز لودگ یعصب  

.ندادن بخورم که بخواد بهم بسازهکوفتم  -  

:ده یگه و بعد ادامه م یم ی" بلندیلحن کشدار "وا با  

.جونت بفهمه زیاگه عز-  

من   یها یخواد بزنم تو دهنش! که دل مشغول یرم و دلم م یغره م چشم

.ستیتو ن یایاسباب دست مسخره باز  

:گه یلب م ریده به رو به رو و ز یو م نگاهش  

.بکنه نایاز ا یچه شکافتن-  

:زنه یاندازه و تشر م یم دیبه ام  ینگاه تند سرباز  

.با متهم حرف نزن آقا-  

:گه ی م رلبیو ز  رهیگ یلبش رو گاز م  دیام  



.آره یدر م یآش خور چه شاخ باز یپسره -  

:گه  یو م رهیگ ی من بٌل م یاز خنده   ره،یگ  یام م خنده  

آد؟ یم یو قپ فیقدر  ق نیچند ماه خدمته ا -   

  یم دیام یشم به سمت بازداشتگاه و به سبک سر یقدم نگهبان م هم

.خندم  

****** 

م؛ یمن نگاه مر یهست یهمه "  

م؛ یمنتظر و چشم به راه مر  نمیش  یم  

ا؛ یرسونه به تموم رو  یم  منو  

! میقشنگ و مثل ماهه مر ی چهره  

قراره؛  یآروم نداره ب دلم  

! ارهیاخت یهرشبم ب ی هیگر  

...دارو ندارم یهمه  میمر  گل  

! زنه که بسه، بسه، بسه  یکش از تو گلوم داد م ریآژ یغده ا هی  

:گم یلب م ریاسمش و ز دنیشم از شن یم یعصب  

؟ یشه خاموشش کن یم-  

شه، دستش به سمت  یم دهیهاج و واج تو صورتم پاش  یراننده تاکس  نگاه

:گه یم نهیکنه و از آ  یره، خاموشش م یضبط م  

؟ یقدر آشفته ا نیچرا ا-  

: گه یزنه و م یم یلبخند  دیام  



. نداره یمرخص شده حال خوش مارستانی از ب-  

:گه یاندازه و م یرو باال م ابروهاش   

!آهان-  

گه. نگاهم رو به  یو قاچاق دارو م  یو گرون یضیکنه از مر یم شروع

  یهمه  میکنم: "گل مر یتکرار م رلبیدوزم و ز  یاز پنجره م رونیب

!" دارو ندارم   

  یربط و رابطه ا چیه میکه گل مر زنهیم  بیبالفاصله عقلم به قلبم نه 

شم به  یم رهیکشم و خ یباتو نداره! از افکاِر به درد نخورم دست م

.کهیکه پر از تراف یشلوغ ابونیخ   

کنم. من سخت عاشق   یاد بغض م یم میاسم مر یوقت ستیخودم ن دست

.حقم نبود نیا دیآسون شکستم و شا یشدم ول   

کنه. انگار با اون   یم دادیصورتم ب   یخان عمو تو تینگاه پراز عصبان  "

تفاوت   یکنم ب یم یگلوم گذاشته و من سع یپا رو نیخشمگ یچشم ها

کنه. که  یکه مادرم اصرار م یاجبار. اجبار نیباشم اما پر از دردم از ا

.رو نگه دارم بیو دست به ج ریپ  یعمو نیحرمت ا  

گلوش   یدوِد تو یکنه و ته مونده   یخاموش م یگاریجاس  یرو تو گاریس 

.شه یهوا پخش م  یتو  

: گم یو م رمیگ یرو باال م سرم  

خان عمو؟ -  

ده   یصورتم تکون م یکه جلو ید یکنه و با انگشت تهد یرو قطع م حرفم

:گه یم  

رفته؟ ادتیچشم  یفقط بگقرار شد من حرف بزنم تو -  



شه و  یم دیهم کل یابروهام،  دندون هام رو  نیافته ب یکور م یگره  هی

: ده یادامه م  

ست؟ یتو مگه قصدت ازدواج ن -  

:گم یم  

...که یآره، اما با کس -   

 ی. با لحن برنده و گزنده ایموذ رمرد یپ  نیداره ا نیحاضر تو آست جواب

:گه یم  

بند و   یکم داره؟ درس نخونده ست؟ ب یدختر من چ ؟یکه چ یبا کس  -

 یچند تا خواستگار م یسال یدون یباره؟ بَر و رو نداره؟ خوبه خودت م

. کنم یآد و من ردشون م  

...قدر اصرار نیپس چرا ا -   

زنه و   یم شی دومش که کنج لبِش رو آت گاریکنه و س  یرو قطع م حرفم

:گه یم  

! لی به چند تا دل-  

:گم یم شهیتر از هم  نگران  

شه بدونم؟  یم-  

.اندازم و گوش هام منتظر جوابه یم نینگاه تندم رو زم     

که وارد   یخوام کس  ی. نمدیباهم بزرگ شد ی. از بچگیتو پسر برادرم -

."تو رو نشناسه و باعث شکستت بشه یشه خلق و خو یم تیزندگ  

خان عمو  یسالم گفتنا نی. اخودم و خانواده ام  یزنم به سادگ یم پوزخند

!ستیطمع ن  یب  



که دوسش داره    یتونه واسه اون یعاشق م هینه! مگه -  

نه یش  یلب هام م یرو یتلخند  

دوستش داشته بد بخواد؟  یروز هی ای-  

بره و   رونیو خاطرش ب ادیحروِم  گهیکه د یقلب و دل نیاز ا  دیبا یول

ها  یقلب من و حس و حالم بمونه با  حوضش! من بمونم و حوض دلتنگ

هام ییو تنها  

داغ بلند بشم و داغ بذارم   نیزانوم بذارم از ا یروز دست رو هی دیشا

جواب نشستن  دیتا اون روز با یغصه خوردن هام؛ ول  نیا  یدل بان یرو

.دخترک شوم بخت رو بدم یِ ابد   

داداش؟  یش  ینم  ادهیپ-  

:پرسم  یو م نهیش  یم  دیرو صورت ام نگاهم  

م؟ ییکجا-  

دم خونتون-   

:زنم یم لب  

!رم یخونه نم-  

...آخه یول-  

د، ینکن ام ادهیو اما اگر و آخه پ یول-  

.یهاشم ابونیخ میر یم آقا  

:گه یکنه و م یحوالمون م ینگاه غضب ناک راننده  

...یریبابا؛ چه گ یا-  

:گه یحرفش م  نیب  دیحرفش رو کامل نزده که ام  هنوز  



. مایاستاد دربست گرفت-  

رو   دیام  رلبیز  یکنه. صدا یرو روشن م نیگه و ماش  یم یو اکبر هللا

: گه یشنوم که م یم  

.ده یم یاُرد  هی قهیسوار ِخر باباش شده انگار، هرد-  

به تردد   رهیام من! خ یچه آدم حوصله سربَر نه،یش  یلبم م یرو زهرخند

  هیدوزم.  یم رونیشلوغ نگاهم رو به ب یشهرک مسکون نیآدم ها از ا

 نی. از ماش میرس  یم یفهمم ک یقدر غرقم که نم نیگذره اما ا یساعت م

.دارم یکه آرامشگاِه منه قدم برم ییشم و به سمت جا یم ادهیپ  

شم. وارد شدنم همانا و  یو وارد مزنم  یدر بازه، پرده رو کنار م یال

صدا آرامش   نیکنم  چه قدر ا یفکر م نیبچه ها همانا! به ا یصدا دنیشن

.درداش جدا کنه یایتونه آدم رو از دن یو م هیبخشه، چقدر دوست داشتن   

  یکنم. حواسشون فقط به مرب   یذارم کنار تشک ها و نگاهشون م یم قدم

.ناتشونهیو تمر    

:گه  یکنه و بعد با ذوق م یافته اول تعجب م  یکه بهم م ایبرد نگاه  

؟!یِسنس -  

رسه،   یآد و با اون قد کوتاهش که به زور تاکمرم م یو به سمتم م دوئهیم

: گه یچسبه و م یکمرم رو محکم م  

! یآ ینم گهیدلم برات تنگ شده بود فکر کردم د ؟یکجا بود  

زنم، باز  یکنم و جلوش زانو م یهاش رو از دور کمرم باز م دست

کنم،   یکنه و من هم بغلش م یدوباره محکم خودش رو پرت آغوشم م 

: گم یگوشش م ریز  



کنه ها  یرو ترک نم نیزم  شیمرب یاجازه  یوقت ب چیپسر خوب ه هی-

!ایآقا برد  

. کنه یبداخالقه همش دعوامون م ،یولش کن سنس -  

:گم یرو به روم م یهفت؛ هشت ساله  یبه پسر بچه وار رو  هیگال  

ا؟ یبرد-  

:گه یده و م یبهم فشار م شتریرو ب خودش  

قدر دلم برات تنگ   نیباره که ا  کی نیفقط هم  گه،ینکن د تیاذ اضیف-

!شده  

خواد حواسم رو  یم یوقت شهیآره. هم  یلبم م یگفتنش لبخند رو اضیف

.زنه  یصدام م کیپرت کنه به اسم کوچ   

 یاز رو  ی. لبخندرمیگ یمحمد رضا سرم رو باال م یسرفه  یصدا با

:گم یزنم و م یم یشرمندگ  

.سالم-  

 یشم و باهاش دست م یزانو بلند م یکنه سمتم، از رو یدراز م دست

.دم  

: زنه یم لبخند  

احوال؟  فَ ی! کَ قیسالم رف-  

: گم یصدا م یو ب آروم  

! خوبم-  

حالم بده! که دروغ گفتن آسون   یحاشا بلنده وقت  واری مثال! که د یالک یول

.آب از سرت گذشته یشه وقت یم  



؟ یما رو دوست ندار گهید ؟یسنس -  

که متعلق   ییروم و صدا  یافته که صف بستن جلو یبچه ها م یرو نگاهم

:گم یرم و م ی. به سمت بچه ها مبه بارمانه   

مردان کوچک من چطورن؟ -  

که مفلوک و در به در و   ینیفهمونن که خوبن و ا یلبخند هاشون م با

!خرابه منم   

: گه یافتاده اش م ونیدرم یکی ینازک و دندون ها یبا اون صدا نیامیبن  

. فقط دلمون تنگ شده بود برات میخوب-  

: گم یته دل م از  

. منم دلم تنگ شده بود-  

  یقدم جلو م هی. ستادهیا نهیافته که پشت سرم دست به س  یم  دیبه ام نگاهم

:گه یدرهم م یاد و با اخم ها  

 هیخودم که سه روزه االفتم به جهنم، کرا  هیکرا  یچغندر آدم بود کهیمرت -

ور   نیگردم ا یرو م بامیج یه  هیگه کرا یم یمرده ه  یداد یخودتو م

.اون ور پول کجا بود بابا  

خواد کارت  یکارت بکشم گفت نم یآخرش گفتم عمو کارتخوان دار 

.دم یپس م  یو بده هروقت پولم رو داد  تیمل  

.دنیخند یکرد و بچه ها م یم فیتعر  یبا لحن با مزه ا  دیام    

 یدربست م یکن یغلط م یلیکنه خ یم یقمه کش  بتی تو که شپش تو ج-

.یریگ   

: گه یداره و م یاد چند قدم رو به جلو بر م یاز سکوتم حرصش درم   



!ییتو قمیخاک توسرم که رف یخاک توسر من که دستم نمک نداره ا یا-  

همه و   یبرا هیروح یعنی نجایبه ا دیخندن، اومدن ام یبازم بچه ها م و

.رو دوست دارم یتو مواقع ناراحت دیام یدادن ها هیروح نیچه قدر من ا   

.شم یبا بچه ها م نیکنم  و مشغول تمر یهام رو عوض م لباس  

 نیا یدونم تا کجا یو  نم انهی تونم فراموشش کنم  یدونم م ینم هنوز

! قصه به حمل خاطره محکومم  

****** 

از  یاریو ب یخوام سر به تنش نباشه؛ اسم تاکس  یبه جان عمم که م-

. کنم یساقطت م یهست  

: گم یزنم و م یم یلبخند  

نداره؟  یمشکل ایشکم تو آ مچهیندارم اون ن یرو ادهیبا پ  یمن که مشکل-  

دونم که   یرم. م یکنم و با فاصله ازش راه م یقدم هام رو تندتر م 

.هینقطه ضعفش گذاشتم و چقدر عصب یدست رو   

: گه یم یاد و م یحرص جلو م با  

!پک  شی ش  نگ؛ی مادل  ل،ی استا مون؛ینکش -  

تگرگ تو   دنیخندم، اما کوتاه! مثل بار یکنه و م یادا م دهیرو کش  پک

! هیچندثان  

د؟ یگم ام یم-  

:زنه یم غر  

ها؟-  

! قمهیرف ست،یمن بابام ن ییتنها ی. مرد روزهاارمیخوام از دلش در ب  یم  



م؟ یمسابقه بد  یا هیپا-  

:گه یفرسته و م یرو به جنگ هم م ابروهاش  

.پاهام فلج شدن  ریبگ یتاکس   هیبدو   ستم،ین  هینه پا-  

.لب هام ینشستن رو یکنه برا یلبخند محو که پا به پا م هی بازم   

تا چندساعت تحمل گنِد   یعنی د،یموضوع شکم ام  دنیکش  شیدونم پ  یم

.هاش یدماغ   

دارم   یداره منم گام برم یکه برم یشه و حاال با هرگام یهام آروم م قدم

.ینی نش  لچریشه از و یو ذهنم پر م   

:گم  یم قیآه عم هیکنم و با  یجفتمون نگاه م یپاها به  

  ادیقدر قدم هات رو بدون از فردا که صبح بشه و دختره به هوش ب دیام -

شه منم.  یواقع م  نیکه مورد نفر یو نتونه اون ستهیپابا یو بخواد رو

مطلق نشسته اش  یفهمونه که درد قدم ها یباهر نگاهش بهم م نکهیا

خدا   شیپ  نکهیترسم از ا یم د یکنه. ام یم ینی من سنگ یزانوها یرو

. برام مجازات بخوادو  نهک  هیگال  

ذاره و با چند  یشونه ام م یداره، دست رو یطور که قدم بر م همون

. کنه یضربه دلگرمم م  

:گه  یکنه و م یباالخره لب از لب باز م   

حکمت خداست داداش. تو به   ییپشت هر ماجرا اضیف یستیتو مقصر ن-

.اضیف یحکمت خدا دچار شد  

کنم "دچار  یتکرار م رلبیره و ز یهم م یرو یلحظه ا یهام برا چشم

"حکمت خدا  



 چیخودم که ه یایبه خونه. اون قدر غرقم تو دن میرس  یم یدونم ک ینم 

 چیخودم گمم که ه  یتونه نجاتم بده، اونقدر تو تَه و تو  ینم ینجات قیغر

زنگ در  یبکشه. دستم رو رو رونیچاه ب نیتونه من رو از ا  ینم یزیچ

تو    مهیاون که ماوا بخش زندگ  ی مونم تا صدا یدم و منتظر م یفشار م

. و دلم غنج بره از بودنش چهیبپ  وشمگ  

هم به حسام سر بزنم تو   رم،یآمار بگ هیهم  مارستانیرم ب یفردا خودم م-

.گهیهم برو باشگاه محمد رضا بنده خدا کالفه شده د  

:کنم یزمزمه م رلبیدم و ز یرو تکون م سرم   

.باشه-  

****** 

: کنم یکشم و نگاهش م یم  یقیعم نفس  

بود؟   یبابنده امر امیب نیبله حاج خانوم؟ گفت -  

:گه یکشه و م یرو عقب م رشیتحر زیم  یصندل  

. نیبش -  

: گه یکنه و م ینگاهم م نهیدست به س  نه،یش  یتخت م یهم رو خودش  

داداش؟  یو امروز کجا بود روزید-  

 یفرار از محاکمه ها یبرا یدونم که راه یو م نمی ش  یم یصندل یرو

.ندارم مایفر  

 یصورتش بهم آرامش م یبا اون اخم کج رو  دنشیکنم و د  یم نگاهش

.ده  

منتظر جوابم -  



  یهاش کنج لبم م یدنده گ کیلبخند از    هیندازم و  یرو باال م ابروهام

.نهیش   

...از دوستام یکیگفتم که -   

:کنه یفم رو قطع محر  

! یدروغ گفت یول-  

.و باز شرمنده بشم ارمیب  ادیخوام به  یره. نم یهام تو هم م اخم  

!ینفر زد هیچون دوستت تصادف نکرده بود و خودت به   یدروغ گفت-  

به جنگ هم   شتریزنه و ابروهام ب  یکنم که پوزخند م ینگاهش م متعجب

:پرسم یم تیشه و با اعصبان  یم دیهم کل یرن و دندون هام رو یم   

گفته؟ دیام -   

. نه-  

پس از کجا؟ -  

خوام برم مسافرت؟  یم یگ یکنم داداش؛ چرا م  یاز هرجا، درک نم-

ز؟ یدروغ به خواهرت؟ به عز  

:گم یمشن و  یهام مشت م دست  

ما؟یبهت گفته فر یک-   

:کنه که جواب بده یصدام وادارش م تحکم   

آقا مهران داماد خان عموئه. اون   یاز دوست ها یکیپرونده ت  یقاض -

.قرار داد انیبود منم درجر دهیاز دوستش شن  

خورده  از  کهیسرم.  یرو ختنیسطل آب ر هیحرف انگار  نیا دنیشن با

.خوام که از در اتاق خارج بشم یشم و م یجا بلند م   



.سایداداش وا -   

. کنم  یو نگاهش م ستمیم یچارچوب در وا تو  

.رمیگ  یم تیخودم برات رضا-  

شدن در اتاق  دهیکوب یاتاقم و صدا یرم تو یپوزخند محکم و م هی بازم

اون باخت حقم بود  یعنی  نیشکست، ا یعنی  نیلرزونه. ا یتن خونه رو م

. تر بود یاز من قو یلیخ بیرق  

.شم یدر اتاق از جا بلند م یصدا دنیبعد با شن ی قهیدق چند  

: گم یو م نمیش  یتخت م یجام، رو سر  

. بفرما-  

:گه یو م رهیگ یتو چارچوب در قرار م زیعز   

.مادر یکنم خواب نمون  دارتیگفتم ب   ریصبح بخ-  

: گم یزنم و م یم یلبخند  

.یخوب کرد-  

:گه  یزنه و م یم یبه طبع از من لبخند    

.صبحونه بخور بعد برو نییپا ایحاضر شو ب-  

گم:  یذارم و م یهم م یهام رو رو چشم  

.به چشم-  

اون قدر عاقل بوده   مایکنم که فر یرم و خدا روشکر م  یم رونیاتاق ب  از

بکشه. دست و صورتم   شیموضوع رو پ نیا ستیخونه ن  زیعز یکه وقت

گردم تو اتاقم که دو مرتبه   یحاضر شدن برم یشورم و برا یرو م

.شه یدر بلند م یصدا  



:گم یبندم م  یرو م راهنمیپ یکه دکمه ها همونطور   

بله؟ -  

 نهیدست به س  ره،یگ یتو چارچوب در قرار م مایشه و فر یاتاق باز م در

.نهی نگاهش به زم  یده ول یم هیتک واریبه د  

ما؟ یبله فر-  

...راستش... داداش... من-  

 بیزنم اگه رق یم یزنه. لبخند ینگاهش تو چشم هام زل م تیمظلوم  با

 فمیشکست خورده و ضع یادیاگه من ز ه؟یچ مایفر ریبوده تقص  یقو ادیز

.ستین  مایکه گناه فر   

؟ یامروز کالس ندار-   

که  مایفرستم که چرا فر یزنن و من به خودم لعنت م یهاش برق م چشم

. نگاه تلخ هیکنم هرچند با  یم  تیرو اذ  هیبه من تو زندگ دشی تموم ام  

؟ رهبه نظرت چطو یگم اتوبوس گرد یم-  

 یزنه و م یو دستاش رو به هم م نهیش  یصورتش م یرو یپهن لبخند

:گه  

!عاشقتم اضیف-  

.میحاال بدو حاضر شو که از اتوبوس جا نمون شتر،یمن ب-   

:زنه یره داد م  یم  رونیکه از اتاق ب یحال در  

.چشم-  



 نیا  یدم. امروز روز اول فراموش  یم  رونیب  یره و نفسم رو به تند یم

 یبه درد ها وستنیبزرگه. روز اوِل جدا شدن از اون درد و پ یسخت

.دهیجد  

****** 

!به دروغه یلب هام ول یکه پهِن رو یپشت سر هم و لبخند یها قدم  

گه:  یکنه و م یدوشش جابه جا م یکوله اش رو رو بند  

واستا کفشام و  یگ یم یه رشدی د میبر  ایگم ب یم یه گهیتوئه د ریتقص -

.شد یچ یدیپاک کنم، د   

  یم یکنه. لبخند یتره نگام م نی ریش  یاخم که به نظرم از هر عسل هی با

گم: یکشم و م یرو م شین یزنم و با دو انگشت نوک ب  

.قدر ُغر نزن عجوزه نیا-  

کشم: یکشه و دستش رو م یم یآروم غیج  

.نمی بب ایب-  

گه:  یباره م یازش م تیکه مظلوم  یگردن کج و صورت با  

؟ بپرسم یسوال هیشه  یداداش م  

.کنه یمن عبور م یسوال از خط قرمز ها هی  یعنیحالت  نیا   

گم: یبرم و م یفرو م بمیج یهام رو تو دست  

. بپرس-  

؟یرو دوست داشت میتو... تو مر -   

فکر  نیو به ا ستمیا یشه و حرکت برام سخت! تو جام م یسست م قدمم

خواستم. با تک تک   ینامرد رو م یکنم که آره! داشتم. من اون لعنت یم



کشم، من دوستش داشتم؛   یکه م ییبدنم. به خاطر تموم نفس ها یسلول ها

!ادیز یلیخ  

؟ یرفتار کن ینطوری ا  یخوایم یتا ک اضیف-  

کنم و   یپامه رو محکم رو به جلو شوت م یکه جلو یسنگ کهیت باحرص

:گم یم ادیبا فر  

؟ نیدار یچرا دست از سرم بر نم-  

  یم شی شونیپ  یرو یفیو اخم ظر ستهیا یخوره سرجاش ثابت م یم کهی

.نهیش   

گم:  یزنم و م یتو موهام م یچنگ کالفه  

. دیببخش -  

شه و   یبلند م مکتین یاز رو هیو بعد چند ثان  رهیگ  یرو ازم م روش

گه: یچشم تو چشم م  

 ایدن یآدم ها یهمه  یکن یچرافکر م ؟یمهم یلیخ یکن یچرا فکر م-

چرا؟ نه واقعا جالبه برام به   ؟یقدر مغرور نیخاطرخواه تو هستن؟ چرا ا 

...به جهنم که یخوا یدرک که نم  

گه: یداره. بلند م یقدم که رو به جلو بر م چند  

. اَه-  

زنم: ی کنم آرومتر بشم، صداش م یم یسع"   

. میمر-  

گه:  یگرده و با اخم م یبرم سته،یا یم  

؟ بله -  



.رسونمت یم سایوا -  

.نه یش  یصورتش م یلبخند محو رو  هیکشه و  یاز چهره اش پر م اخم   

" به نظرم اومد؟ نیریچرا اون قدر ش  یاون روز، اون لبخند لعنت یراست " 

راجع بهش فکر کنم یا گهیجور د هی رمیگ  یم میتصم  .  

."تونستم دوستش داشته باشم دیکه شا یطور احمقانه ا هی  

که  ییگردم به جا یشم و برم یداداش گفتنش از گذشته ها جدا م یباصدا

نه؟   ه،یبد یلیخ ی. جاستادمیاالن ا   

.هیا گهیکنم نگاهم درمونده تر از هرزمان د یکنم، فکر م یم نگاهش   

کنم:  یلب زمزمه م ریز  

. داشتم-  

 یریگه:»تو چرا م یده و با حرص م یصورتم تکون م یرو جلو دستش

.شد رمیخدا د یتو هپروت؟ وا  

.رمیگ یآرومم رو از سر م یکنم و قدم ها یهام رو باز و بسته م چشم   

انه؟ ی یحاال داشت-  

گم: یندازم و م یدستم م یتو یبه ساعت مچ ینگاه  

.شد ریبدو که د  مایفر-  

کنم که دست به کمر با اخم  یگردم نگاهش م  یدوام. برم یآروم م و

زنه: یکنه و بلند داد م ینگاهم م  

.خان اضیطلبت ف یکی-  

!یروز ها همه از من طلب دارن آبج نی... اطلب   



من پر   یکردن. زندگ یکه روحم رو زندون ییپرم از حکم جلب ها من

! بود ادیکه مبلغ دوستت دارمشون ز یبرگشت یشده از چک ها  

.دوام ی وقفه م یب ابونیگردم و تا سرخ یبرم   

!کنم. از شِر خاطراتت، خاطرات نحست یفرار م م؟یمر ینی ب یم  

از  یکه پشت سرته. فرار کن یزیاز هرچ یوقتا، الزمه که جدا بش  هی 

رفته،  یکشه. از آدما یمرداب به خودش م نیکه تو رو ع یزیهرچ

!فرار کرد؛ فرار دیبه باد رفته با یسوخته و آرزوها یخاطره ها  

****** 

کشم. سرم رو  یآب رو سر م وانی ذارم و ل یقرص رو تو دهنم م ی دونه

  نیدم. ا یمالش م یهام رو آروم و دوران قهیو شق رمیگ یدو دست م نیب

گردم و   یبرم نهیش  یشونم م یرو ی. دستدهیامونم رو بر یسر درد لعنت

. نمی ب یمحمد رضا رو لبخند به لب م  

؟ یبهتر-  

از ته گلوم   ییلب از لب باز کنم با صدا  نکهی دم و بدون ا یتکون م یسر

گم: یم  

.اوهوم-  

  ریبد و بدتر گ نیهستم که ب یت ی من معنا نداره حاال تو وضع یبرا  بهتر

نتونستم  نکهیدخترک شوم بخت گرفته تا ا ومدنی افتادم. از به هوش ن

از کجا جور  دیدونم با یرو نم ی ونیل یچند م ی هید نیو ا  رمیبگ تیرضا

عمرم رو تا به  یلحظه ها نیخبر شدم بدتر نیا یکنم. از ظهر که متوجه 

بود که وسط    یچه اشتباه و چه تاوان نیا ایکنم. خدا  یم یدارم سپر االن

شد؟  دایسرو کله اش پ  میزندگ  



.یبچه ها منتظرن ها آسنس -  

گم:  یدم و م یم رونیرو آروم ب  بازدمم  

. امیباشه االن م-  

گه:  یو م رهیگ  یخوام برم که با دستش دستم رو م یم  

آروم بود   شهیشناسم نگاه تو هم  ینگاهت رو نم نی! ااضیف یگرفته ا-

. یبود یخودت طوفان یوقت یحت  

شده اش به   دهیچیپ یخوام ازش فرار کنم اما انگشت ها یو م هیت ی  موقع  بد

. ذاره یدور دستم نم  

گم:  یدوزم و م یم نیرو به زم نگاهم  

.ستمیخودم ن  گهیوقته د یلیخ-  

رو  ییبازم الزمه که حرف ها دیگفتن باشه، شا یبازم حرف برا دیشا

 هی دیشه و شا یلبم از لب باز نم ستیبزنم تاسبک بشم؛ اما دست خودم ن

از درد و دل هام  ینیرو که حجم سنگ ییکه بتونم بزنم حرف ها ادیروز ب

.کشن  یرو به دوش م  

****** 

شم. قبول شکست  یچرخونم و وارد خونه م یقفل در م یرو تو دیکل

 یتالش ها یعنی ؛یبشه از نو خودت رو بساز دیشا نکهیقبول ا  یعنی

.شن یا ارزش مهم برات ب کتیکوچ  

زخانوم؟یصاحبخونه؟ عز-   

گه:  یو م ادیم رونیدستکش به دست از آشپزخونه ب زیعز  

.یبله مادر؟ خسته نباش -  



گم:  یزنم و م یم یلبخند  

؟کجاست مای. فریزنده باش -  

.بشه  داشیپ  دیبا گهیاالنا د-  

آد که   یکنه. صداش م یآب رو باز م ریگرده و ش   یآشپزخونه بر م به

گه: یم  

. خودت من دستم بنده یبرا زیبر ییچا ایسماور روشنه، ب -  

رم،  یذارم و به سمت اتاقم م یم یهمونطور کفش هام رو تو جاکفش  

گم: یم  

.خوام یممنون، نم-  

...افته به یکنم و نگاهم م یرو باز م رهنمیپ یها دکمه  

شه که   یم یسرنوشت اون یشه وقت یم دهیفا یب دنیجنگ ییوقت ها هی"

."نداره ریتقد یتو یر یباشه و خواستن و نخواستن تو توف دیبا   

؟ییخان کجا اضیف یآقا-"   

گم:  یدوزم و م یرو با لبخند بهش م نگاهم  

.یگل میجا مر نیهم-  

گه:  یکنه و م یم زیرو ر چشماش  

.گفتم االن یپس زود باش بگو چ-  

گم:  یاندازم و باخنده م یرو باال م ابروهام  

. نکرده بودم نجاشویفکر ا-  

گه: یکوبه و م  یرو با شوق به هم م دستاش  



.یپس محکوم به مجازات-  

:گمیاندازم و م  یابرو باال م یتا  

. آخ آخ کارم در اومد-  

. یزنم حواست رو جمع کن یمن حرف م یوقت یچجورشم! تاشما باش -  

که دوستش دارم    ستمیدونم و مطمئن ن یعقل و دلم هنوز نم نیب رمیدرگ

.که نسبت بهش داشتم رو حداقل االن ندارم یمنف یحس ها یول انهی  

! خوره یته دلم تکون م یزیچ هیکنه،   یصدام م یخنده، وقت یم یوقت  

  یبرا یبش  یکنم؛ باشد که درس عبرت هتی تنب دیکه با میبلند شو بر-

.نیریسا  

؟!ی شه االن بخوابم شب به اشد مجازات محکومم کن ینم-  

گه:  یزنه و م یم یثی خب لبخند  

.خودش اشد مجازاته یکه نذارم بخواب نیهم-   

کشم.  یخودم م یرو هم رو یمسافرت یو پتو ذارمیبالش م یرو رو سرم

گم:  یپتو آروم م ریاز ز  

.زنم یحرف م لمی من فقط در حضور وک-  

؟!یتراش  یم یکار بیواسه من رق  ،یکن یم خودیب یلیشما خ-  

کنه. لبم و که گاز   یدر هم نگاهم م یکشه و با اخم ها یرو از سرم م پتو

رم یگ یم  

.کنه که بلند شم یاندازه و اشاره م یرو باال م ابروهاش  

 یسوز سرد م،یر یم رونیکه اخم هاش تو همه منم! از چادر ب یاون حاال

.داغم یگونه   یکوبه رو یو صاف خودش رو م ادیم   



!تو چادر میبر ای. بیخور یجان؛ هوا سرده سرما م میمر-  

از هرکجا که   م،یبه اسم مر دهی جان از کجا اومده و چسب نیدونم ا ینم

. کنه یگنگم م یاومده حساب  

  نمیماش  یجلو ینشسته و عروسک چوب یتخته سنگ یکه رو  دنشیباد

.شه یدستشه چشم هام گرد م  

گم:  یشم و بالکنت م یم هول  

؟ یکن کارشی... چیخوا یم-  

گه: یم یکنه و با گردن کج شده ا  یتهش م سرو  

.بندازمش تو آب دیشا یدونم ول یهنوز نم-  

گم: یزنم و کالفه م یتو موهام م یچنگ  

.که از بابام دارم هی ادگاریکنم، اون تنها  یخواهش م میمر-  

تونم تپش   یسه نقطه فقط م نیا ی ... برادمیجذابه و شا طونه،یش  نگاهش

. قلبم رو ثبت کنم یها  

.که هست نهی کنم خواهش نکن هم  یخواهش م-  

گم:  یم انهیدلجو  

؟ زمیجان عز میمر-  

گه:  یو م ستهیا یتخته سنگ م  یرم، رو یقدم جلو م چند  

.ایجلو ن -  

گه: یچرخونه و م  یرو تودستش م عروسک  

...عروسک یبابا-  



  کی شه،  یدوام سمتش.  هول م یره و م یدستش به سمت آب باال م 

شه. کنارش   یبلند م غشیج یافته و صدا یتخته سنگ م یدفعه از رو

گم:  یو م نمیش  یم  

؟ نشد تیطور -  

گه:  یکنه و م یدست راست به دست چپش اشاره م با  

. کنه یدرد م-  

گه:»آخ آخ ولش   یشه و م یبرم سمتش اما بازم دادش بلند م یم دست

."شکسته باشه دیکنه. شا یدرد م یلیکن خ  

گم:  یو م رمیگ یم یدر اتاق نگاهم رو از عروسک چوب یصدا دنیباشن  

؟ بله -  

تو؟  امیب-  

گم:  یو م نمیش یتخت م یرو  

. دییبفرما-  

و دستام به جوراب هام  نهیزم یکه نگام رو یشه و درحال یاتاق م وارد

گم:  یم امیکه درشون ب  

؟ زیجانم عز-  

گم:  یم نانیکنم و با اطم   یکنم مرد ده. نگاهش م یم حس  

. کنم یجونم بگو گوش م-  

.اِمم... خب؛ فردا شب عموت دعوتمون کرده-  

  فیاخم ظر هیکنه.  یجمله فوت م نیگفتن ا  یرو از سر آسودگ نفسش

. نهیش  یم میشون یپ یرو  



****** 

رسم. در  یم بیبا عمو به رق یو بعد احوال پرس  رمیگ  یازش رو م 

.بهتر از منه دیشا یظاهر که کم از من نداره وحت  

گم: یکنم و با لبخند م یرو به سمتش دراز م دستم  

کنم. گرم و    دایگم! شرمنده که نتونستم تو مراسم حضور پ یم کیتبر -

.نون، دشمنتون شرمنده باشهگه: مم  یو با لبخند م دهیمردونه دست م  

 یسردش نگاهم م یصورت که پرشده از پوزخند و چشم ها هیبا  میمر

 کنه 

گم: یو م  رمیگ یدسته گل رو به سمتش م   

. گم دخترعمو یم کیتبر -  

. ارهیدخترعمو اخم به چهره اش م یکلمه  یرو دمیتاک  

  نیکه ا یانگار رهیگ یبا بغض رو ازم م زیافته و عز یم زیبه عز نگاهم

 زیبه خاطر عز یشدن من بر پا شد؛ ول دهیدرهم کوب  یفقط برا یمهمون

.بهم بزنن یذارم زخم یهم که شده نم  

****** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

خاکستر ریز ِش یدوم: آت فصل  

 

زنه  یصفحه اش چشمک م یرو دیزنگ تلفن همراهم که اسم ام  یباصدا

.شم یکارم بلند م زیاز پشت م  

خونه   زیاز عز یکوتاه یدارم و باخداحافظ یتخت برم یرو از روکتم  

کنم و جواب تلفنم رو   یم یط نییکنم. پله ها رو به سمت پا یرو ترک م

دم: ی خوره م یبار زنگ م نیدوم یکه برا  

؟ د یجانم ام-  

پرسه: یلرزون و لحن نگران م یصدا هیبا  یسالم و احوالپرس  بدون  

؟ اضیف ییکجا-  

گم: یشم م یخورده، همون طور که از در ساختمون خارج م کهی  



؟شده یزی. چرونیاالن اومدم ب نیخونه، هم-  

کنه:   ینگرانم م شتریداره انگار و لحن شاتب زده اش ب  عجله  

.مارستانی ب ایکن ب  شیآت -  

نالم: یو خسته م کالفه  

؟ گم یشده م یچ ،یجون به سرم کرد دیام -  

گه:  یبعد م کمیشنوم و  یرو از پشت تلفن م  قشینفس عم  یصدا  

.دختره به هوش اومد-  

کنم:  یزنه. شوکه تر از قبل زمزمه م یسرجام خشکم م هیچند ثان یبرا  

؟ واقعا-  

گه:  یم یشه و با لحن تند یم یعصب  

.ایب ستی پسره ن  اروی نیبله واقعا، زود باش تا ا-  

.کنم یو با گفتن "بسم هللا" روشنش م مینیش  یم نیماش  پشت  

اذن خدا چرخ هاش رو به حرکت در آوردم  یبار بود که ب  کیهمون  فقط

. دمیاش رو هم د جهیو نت   

.ستیدلم ن یرونم و اما دل تو یم مارستانیبه سمت ب    

  دیگوشم و با یبزنه تو دیخورن. شا یسرم چرخ م یتو دیو با دیشا هزار

!فحشم بده  

 ریشن به تقص یکه ختم م ییها دی و با دیهمه شا نیاز ا  رهیگ یدرد م قلبم

!من    

درمون پاهاش  یبرا یراه نجات  نکهیخودم، از ا یفکر یها یریدرگ  تو

.کنم ینباشه چند دورسنگ کپ م  



لرزون   یشه که با قدم ها یدونم چطور م یرسم و نم یم مارستانی ب به

. دارم یبه سمت اتاق قدم برم  

زنه وحشت  یکه تو چشمام دو دو م یترسم و از شرم  یواکنشش نم از

.دارم  

کنم که عزمم رو جذب  یو تالش م ستمیا  یدم در اتاق م هیچند ثان یبرا

آد گفته بود   یم ادمیکه  ستادمیا یاون دختر یکنم و حاال درست رو به رو

  یکلمه ا نیکنم که چن یکنم و خدا روشکر م ی. سالم مدختر عموشم

تونم به زبون   یرو م یا گهید زیدونم چه چ یوجود داره وگرنه اصال نم

.ارمیب  

کنه و بعد   یم نیف نیکنه. ف یو چهرم رو کنکاش م ارهیرو باال م سرش

گه: یاز پاک کردن اشک هاش با سر انگشتاش م  

؟یکن یم کاریجا چ نیشما ا-  

گم:  یتوجه به سوالش م یب  

؟ نمش ی تونم بب یم-  

گه: یم  یصورتم و با لحن تند یشه تو یم زیت  

  دیاصال مگه تو االن نبا ؟ین یبب  یخوا یرو م یچ یتون ینم رینخ-

؟یکن یم کاریچ نجایا یبازداشت باش   

گم:  یشم به چشم هاش و ملتمس م یم رهینگاه در به درم خ با  

. رمیبگ تیو حالل نمشیخوام بب  یکنم م  یخواهش م-  

گه:  یملتمسم م یچشم ها  دنیبعد با د یزنه ول یپوزخند م اولش  

.یبپرس  دیاز دکترش با-  



زنه:  یکنم .که صدام م دایگردم برم تا دکترش و پ  یبرم  

؟آقا یه-  

؟"پرسم "بله یکنم و با نگاهم م یم نگاهش  

گه: یکنه و م یدست به اون سمت سالن اشاره م با  

.طرفه نیتاق دکتر ا اور،  نیا-  

  یقی. نفس عمستمیا  یاز اجازه گرفتن از دکتر حاال پشت در اتاق م بعد

.شم یزنم و وارد م یبه در م یکشم، تقه ا یم  

گه: یم فیخف یلیخ ی و باصدا  دهیصورتش کش  یرو رو پتو  

. خوام فقط برو ینم یچیخوام گالره، ه  ینم-  

ستم یگالره ن -  

.دوزه یاره و نگاهش رو به نگام م یم رونیپتو ب  ریرو از ز سرش  

  نهیکنه بب  یداره مرور م دیگه. شا ی نم یزیو چ  نهیش  یبه چهره اش م اخم

 یتوجه یدراثر ب بتاشی مص یدونه همه  یهنوز نم دی.شادهیمن رو کجا د

. منه  

.واقعا سخته و طاقت فرسا طیشرا نیکنم، حرف زدن برام تو ا  یمن م من  

سرم رو شرمزده  ستم،یا یکه کنار تخت م نیو چند قدم تا ا گهیقدم د کی

گم: یکه تو گلومه م یو با بغض رمیگ  یم نییپا  

؟ ی کن یحاللم م-  

.نهیش   یم نمینگاِه دوخته به زم  یرو نگاهش   

 یاز گوشه  یکنه قطره اشک یلحظه که خوب و با دقت نگام م چند

گه: یخوره و م یچشمش سر م  



؟ چرا-  

 یعنیچرا  نیدونم چرا؟ ا  یشه تو سرم. هنوز نم یگفتنش اکو م چرا

.دمیکه االن ازش دست کش  یتکرار مکرر خاطرات  

.زهیر ی صدا فرو م یمنم ب یاز چشم ها اشک  

ن شکسته شدن؛ خرد شدن و که م نه یمهم ا  ،یچه کس  یکنه جلو ینم یفرق

.رو بلد شدم نابودشدن  

گم:  یزمزمه وار م رلبیز  

. ببخشم که برات تلخش کردم-  

ده. فقط  یزنه و فحشم نم یزنه، داد نم یصدا. حرف نم یکنه ب یم هیگر

. زنه یم شمیچشم هامه که داره آت  ین یلحظه به لحظه تو ن ونشینگاه گر  

...بزنه و بگه ازم متنفره؛ کاش غیکاش جکاش داد بزنه،    

  رهیگ یچارچوب در قرار م یتو یعصبان وانِ یشه، ک یباشدت باز م در

گه: یم ادیو بافر  

؟ یکن یم یجا چه غلط نیتو ا -  

 یحرف زدن باهاش ب یاسمش گالره است برا  دمیکه فهم یدختر تالش

.است دهیفا  

و  اشیقلدر باز نیا  ستیکشه؛ برام مهم ن  ید و دستم رو مآ یتر م جلو

.اون دختره  یصدا یب ی هیمهم اون نگاه تلخ و گر   

ام مشت  نهی. تخت س میستیا یو تو محوطه م میر یم رونیدر سالن ب از

زنه،  یم  

گه: یم ادیکنه و با فر یصورتم نگاه م تو  



؟ شی نی بب یاومد یواسه چ-  

کدوم  چیه ننیکه گوش هام نشنون و چشم هام نب یدم! انگار ینم یجواب

.نداره  تیبرام اهم  وانی ک یاز واکنش ها  

تر:  بلند شه و صداش هر لحظه یم دهیچیام پ قهیهاش دور  دست  

 ؟ی من بخند شی و به ر ینی و بب ش یبدبخت یچرا؟ اومد ؟یجواب بده لعنت-

. کنم یچاره ات م یب  

ده: ی ادامه م یتر سختهیافسارگ یبا صدا و  

. کنم یات م چارهیب-  

...دم یکنم و به عقب هولش م یام باز م قهیهاش و از دور  دست  

 

 

.کالفه ام کرده یهاش حوصله ام رو به سر برده و حساب یباز بچه  

. اعصاب من نرو یرو گم،یبهت م شهیهم یبار برا کی-  

! ستمین  یمردک روان نیبوکس ا سهیهر چه قدر هم که شرمنده باشم ک من  

گه:   یاد و م یبه سمتم م  یتر ظیزنه و با اخم غل یم پوزخند  

.کهیمرت  یزنیحرف م یادیز-  

دارم و  یقدم برم یبه سمت در خروج دناشیتوجه به خط و نشون کش  یب

گه:  یشنوم که م یآخر صداش رو م یلحظه ها یتو  

.ن یکنم، حاال بب یبدبختت م-  

:  گمیم رلبیو ز زنمیم  یپوزخند  



!ستین یبدبخت هستم، الزم به تالش کس  یکاف یمن به اندازه -  

.گردم باشگاه یشم و برم یخارج م مارستانیدر ب از  

******  

."می: "اول شخص مفرد؛ تسندید ی هیزاو  رییتغ  

 

سرم  یدست باال کی دیسقف سف یحت نم،یب یکنم تار م یکه باز م چشم

 زیکشم تا باالخره همه چ یم قی زنم و نفس عم یپلک م یرو. چند بار

.نمی ب  یرو واضح م  

 یکنارم و همه  یروبه روم، تخِت خال دیسف واریسرم، د یباال دیسف سقف

.نم یب یاجسام حاضر در اتاق رو خوب م  

  ریآرم، تصو یم ادیکنم که خب من االن کجام؟! و کم کم به  یم فکر

.سرم یتو یرو بهی مرد غر کی ناواضح   

بخورم، بدنم کوفته است و پاهام؟! وحشت زده  یخوام از جام تکون یم

شه. انگار که  یکنم که دوباره حرکتشون بدم اما نم یتموم تالشم رو م

خورن.  یتکون نم رو به خودشون وصل کرده باشن یچند تن یرآهنیت

.کنم؛ سه باره و چهار باره و هزار باره یدوباره تالش م  

زنم که حتما خواب رفتن،   یشه و خودم رو گول م یشه و گنگم. نم ینم

.کردن  قیکه بهم تزر هییدارو  ریتاث دیشا ایحتما سر شدن    

 غیآد که ج یم ادمی. نمیب یشه و گالره رو تو قاب در م یاتاق باز م در

گفتم:  یو مدام م دمیکش  یم ادیزدم، فر یم  

!کنن یگالره پاهام حرکت نم-  



  ی. چند لحظه دمید یکنم خواب م یبود، فکر م دهیگالره پر یو رو رنگ

سرم گفت: یباال یهم افتادن و پرستار یبعد خوابم گرفت؛ پلک هام رو  

.شه یاالن آروم م-  

****** 

کنه   یم یمنه و داره بهم دهن کج  یکه رو به رو یلچریرو به و نگاهم

.دوزم یم  

.و اما خفه خون گرفتم ستمیلحظه آروم ن  نیا یو تو االن  

. کنم  یکنم و بغض م یچرخ هاش  م به  

برام دردناک باشه؛ درد داشته باشه و  لچریو  نیا یکه نشستن رو یانگار

.به بعد هم دردمه هم درمونم  نیاز ا لچری و نیمثل شکنجه باشه. اما ا   

گم: یم  تیبا عصبان االتیفکر و خ نیفرار از ا یبرا یکالفگ با  

؟ کجاست وانی گالره؟ ک-  

گه:  یآره و م یپاچه سرش رو باال م دست  

آم  یمن م دیراستش؛ تلفنش زنگ خورد رفت. گفت شما بر زه،یامممم چ-

.خونه  

شم و  یمواجه م غامیپ نیحاال با ا  شیباشک باز میدو هفته قا یکیاز  بعد

!خود زنگ خطر یعنیحرف  نیا  

هق هق   هیذارم و مواظبم که بغضم نشه  یم میشونیپ یدستم رم رو پشت

! یطوالن  

!خودم یکس  یب یبرا ره یم یسوزه و م یم ره،یگ یدرد م دلم  



کنه که    یکه تازه وارد اتاق شده کمک م یآد و به همراه پرستار یم جلو

.نمی بش  لچریو یرو  

پرسه: ی. پرستار از گالره م رهیگ یدرد م کمرم  

؟شوهرش کجاست ش؟یببر  یخوا یتو م-  

  ییو تنها دنیبه وقت درد کش  ینداره که شوهرم موش و گربه باز خبر

! بلده یمرِد المذهب باز نیدوست داره. اصال ا  یلیمن رو خ  

زنم: یشه و لب م یبه سقف دوخته م نگاهم  

.و خدا؛ ندارم  نیدوست ندارم ا-  

.زنم یچرمش م یدسته  یرو یبا کف دستم ضربه ا و  

.ستهیا  یزنه و جلوم م یرو دور م لچریو   

لختش  یکه موها یره از جواب دادن به پرستار. دختر قد بلند یم طفره

ره و حاال   یم رونیاز اتاق ب  خته،یر  رونیرنگ ب یمشک یرو از مقنعه 

. مونم و مرهم دردام یمن م  

گه:  یزنه و با بغض م یم زانو  

که  یدی! دیش  ی؛ سر پا م یش   یمن، دوباره خوب م ی کهیکوچ یآج-

.یش  یدکتر هم گفت خوب م  

 یجمله  کی یرو تو مینکبت زندگ قیتا حقا  رمیم یلرزه و م یم صدام

 پر تکرار خالصه کنم: 

...!شه یشه...نم ینم گهیشه، د یگالره درست نم-  

موضوع مثل دست و پا زدن  نی رو باختم و کنار اومدن با ا میزندگ من،

!تو خود برزخه  



 نیاول  یعنیرو هم باختم و اشک  هیده که من قاف یلب هام نشون م لرزش

!شکست  

 یشه و پشت سرم قرار م یاشک هاش رو از جا بلند م  نمینب  نکهی ا یبرا

. رهیگ  

 دمیدوست جد یآره. برا یرو به حرکت در م لچریبعد از چند لحظه و  

!تابوت جان  تیی" تابوت متحرک" بدبختم از آشناکنم  یاسم انتخاب م  

چون گالره  یشم. به سخت یسوار آژانس م یبه سخت مارستانیدر ب یجلو

ام که شوهرم   وهیزن ب هیتونه وزنم رو تحمل کنه و احتماال من  ینم

! مرده  

که قراره فقط راه بره و نفس   یمرده ام، جسد  کیبه بعد  نیهم از ا من

.بکشه  

شه  ینم یبهشون بدم ول  یکنم تکون یکشم و تالش م یپاهام دست م یرو

!خود یتالش ب نیشم از ا ی کشم و خسته م یتونم! عذاب م یو نم  

بودم؟ چرامن؟   یم یکوفت نیاون ماش  یجلو دیچرا من اون لحظه با ایخدا

 چرا چرا چرا؟

من  ی هیو گر ادیبا فر نهی آ یجلو ی هیتموم اسباب اثاث  یفهمم ک ینم و

.شن یپودر م  

  بیخوام مِن شکست خورده، من غمزده و مِن آس  یخوام! نم یرو نم نهیآ

از  یرو به سخت نهیآ یشکسته  ی تکهجلوش خار بشم شتریب نیاز ا  دهید

که   نهیآ  یتو دیجد مِ یدارم. به تسن یتخت بر م  یاون طرف ترم از رو کمی

  یداره ول یکنم. کف دستم خراش بر م یام هست نگاه م وونهیاز قضا د

. کنم یحس م شتریجراحت قلبم رو ب  



خوام  یخوام که بره و نم یم ادیآد و بافر یبه اتاق م مهیسراس  گالره

. نهی رو بب نیمن تابوت نش  یکس   

آد و  یبه روحم بکشه! جلو م شی مونه تا آت یره و م ینم رونیاتاق ب  از

من آروم  یقرار ی. برهیگ یدست م یبه خون نشسته ام رو تو یتادس 

 ستیبه پا کرده تو سن ب ییکودِک مخرب درونم چه بلوا   ره؛یگ  ینم

!میسالگ   

 یزیخواد چ یدلش نم اشیری بهونه گ ونیکنه و م  یم هیشده، گر بچه

 یرگ ها انِ یشر یصدا یکه گوش درد داره و حت یبشنوه! نوزاده؛ نوازد

! بدن هم آرومش نمس کنه  

. کنم یم  هیکنه و گر یم صدام  

!دلم هستن یرو میاز درد عظ یو حاک زنیر یکه فرو م ییاشکا  

!زمیآروم باش عز م؟یتسن-  

  کیحرفش مثل  نیو ا شمیبشم. آت وونهیتا باز د هیجمله کاف کی  نیهم و

.کنه یعمل م لیجرعه گازوئ   

! آروم باشم، تو بگو یتو بگو چجور ؟ی آروم باشم؟ چطور-  

قدر خرابه؟ نیاوضاعم ا یعنیکنه. خدا جون   یم هیهم گر اون  

رو جواب بده. چند   فونیشه تا آ ی آد از کنارم بلند م یکه م فونیآ یصدا

.پرسه کجام یآد که م یم وانیک  یبعد صدا قهیدق  

گه:  یم هیگالره باگر  و  

. ستیتو اتاقه، حالش اصال خوب ن-  

اتاق بهت زده زمزمه   یآشفته  ظاهر  دنیباد ستهیا یچهارچوب در م تو

کنه:  یم  



؟ تو یکرد کاریچ-  

نالم: یم  

! نخواه گهیتونم، تو د ینم-  

:ادیشه به فر یم لیره و تبد  یصدام باال و باالتر م یدونم ک ینم  

 یشم. تو بهش بگو  بگو که نم  ی. آروم نموانیتونم ک  یتونم. نم ینم-

. تونم  

گه: یو م رهیگ یزنه؛ صورتم رو با دست قاب م یپام زانو م شیپ  

! نکن هیاالن فقط گر زم،یدونم عز یم-  

چرخونم و زار  یزنم، صورتم رو به طرف مخالفش م یرو پس م دستش

زنم: یم  

! توئه ریهمش تقص-  

.شدم وونهی کنه که د یشه و احتماال فکر م یکنه، از جا بلند م یم تعجب  

گه:  یهم رفته م یصورت تو با  

؟! من-  

آرم: یم ادیکنم و حماقتم رو به  یپشت دست اشک هام رو پاک م با  

.یآره لعنت-  

مامان جونت   یگفت  ادتهی. رمیکه بم نیاون ماش  ریخواستم برم ز یم من

؟خانواده عروسش بشم یآد که مِن ب یگفته عارش م  

شنوم! از  یخودم رو م یخسته  یزنم و فقط صدا  یم ادیکشم، فر یم داد

.  زمیر یمهابا اشک م یزنم و ب یدلم حرف م یچرک کرده رو یدرد ها

!دروغگو یکم دیمن خسته ام؛ وحشت زده ام و شا    



گه:  یزمزمه وار م وانیشه و ک یم دهیتو صورت هردوشون پاش  بهت  

؟یکرد کاریچ-  

 یکنه، صداش اوج م یحواله در م یزنه و مشت یتو موهاش م یچنگ

گه:  یو م رهیگ  

! مونی بازندگ یکرد کاریچ-  

آن و کم کم   یشه، اشکام بند نم  یم نیسکوت سهمگ هیبه   لیتبد ادمیفر

.شم یدارم از دستشون خسته م  

  یگه:»لعنت یم  یبلند و کر کننده ا  یزنه و با صدا یتو اتاق م یچرخ

؟ یبود که کرد یچه غلط نیبود. ا مونیعروس  گهید یهفته   

زنم: یم لب  

.به درک-  

  یکه قراره عروس زخم زبون نداشتن پدر و مادر و جهاز آنچنان یعروس 

.حقشه ادیبال سرش ب نیرو بخوره ا   

 یجر م قهیکنم، به خاطر تو  یدعوا م ارویرم بااون  یمِن خر و بگو م-

.دم   

بدبخت کردن همه به    یو خانم خودش هوا ستینگو اون بدبخت مقصر ن  

م؟ یسرش زده! تسن  

  یادامه م یرحم یآره. با ب یرو به لب نم یزیگه جان و زبونم چ یم دلم

 ده:

! فهمم یفهممت، نم ینم-  

:گمیم  هیو با گر ستهیا یقاب در م تو  



؟ کجا-  

ره:  یده و م یکلمه جوابم رو م هی فقط  

!گردمیبرم -  

 ،ی ریگ یمعرفت! هر وقت که نگاه از من م یشناسما ب یلحنت رو م من

شه و چشمات؛ آخ که اگه زبونت دروغ بگه   یهر وقت که لحنت تلخ م

!گه یچشمات نم  

! شنوه یزنه نم یدلم و که اسمش و با ضجه صدا م ادیره و فر یم  

قلبم رو یمونی پش  یشنوه صدا ینم  رهیم   

!رمیم یره و... فکر کنم دارم م یم  

مونم؛ مثل   یره و تنها م یدونم بهونه دستش دادم! م یره و خوب م یم

!شهیهم  

 المیشن. چه خوش خ یهام تموم م  ییکنم تنها یکه فکر م المیخوش خ چه

احمقم لبخند  مِ یشه. آخه تسن یسهم من هم م یکنم خوشبخت یکه فکر م

!یکن یرودل م ادیلبت ب  یرو   

وسالم و با   یعنیآد درخونه. که  یحلقه م هینامه و   هیبعد  یهفته  کی

.شد تمام ینامه همه چ کی  

ره  یشه م یآدم دود م هیو زخم خوردن به خاطر  دنیکش  یسال بدبخت سه

. هوا  

آدم مردن و  کی ی! سه سال براهیادیعاشق شدن مدت ز یسال برا سه

که اگه مادرش   یسه ساله ا یبعد سوخت شدن خوِد مردنه! مثل بچه  

درمونده مونده که سهمش  میتسن هی  گهیکنه! حاال د  یاز غصه دق م رهیبم

! کاغذ کهیت هیو   نهیپر نگ ینقره  یحلقه  هیهاش  یاز دلخوش   



  شویرج به رج آجر زندگ دیاشک و ماتم که با  ایدن هیمونده با  میتسن 

.کنه یکار مانیباهاش س   

وقت بسته   چیکه ه یسه نقطه کنار غصه هاش و پرانتز هیمونده و  میتسن

!شه ینم  

کشم  یتخت دراز م یاومده زود رفته! رو رید  یبوده هرک نیاول هم از

. دوزم یباد گمشده م یاهویکه تو ه   یو نگاه غمزده ام رو به پرده ا  

 رمیموقع عاشق شد! تقص یکه ب یفرستم به دل  ینت مو لع  زمیر یاشک م

غلط اضافه  نینداشت مادر و پدر نداشت که بزنه تو دهنش و بهش بگه ا 

! ومدهیبه تو ن   

 یکه تموم سلول ها یدرد نیهم ا دیدونم شا ینم قایدق ره؛یگ یدرد م دلم

!قرار داده از قلب مظلوممه ریبدنم رو تحت تاث    

!که بهم بگه جان ستیآرم و ن  یرو به زبون م اسمش  

که برم و دنبالش بگردم. برم و به چشم هاش نگاه کنم و  ستین اری پاهام

!یباهاش  شهیهم  یهمون که بهش گفت مم؛ی ! من تسنوانیمن و ک  نیبگم: " بب  

آد رو انجام  یکه از دستم بر م یدارم و تنها کار  یهمراهم رو بر م تلفن

گه که تلفنش   یزن بهم م هیکار و  نیا یتو ستمیدم. اما خب موفق ن یم

!خاموشه   

کنه  یتلفن رو به روم قطع م ری و تحق نیبا هزار توه  وانیمادر ک یوقت 

.من خط زده  یخودش رو از زندگ وانیک  یعنی  نیا  

کنم:   یپوشونم و زمزمه م یکف هر دو دست صورتم رو م با  

؟! وانمی ک-  



 یزنم و جانانه بغضم رو م یمسخره پوزخند م  تیمالک میم  نیا به

!ترکونم   

  ییگند جدا یکنم و خط به خطش که بو یکه دستمه رو باز م ینامه ا یال

. خونم یده رو م یم  

نامه رو با به دروغ برام   نینفر خط به خط ا کیسواد نداشتم و   کاش

!کرد یم نیریش   

.کشم یکشم و آه م یجمله هاش دست م یرو  

!سالم"  

.زمیعز میحالت خوب باشه تسن دوارمیام  

اصال مگه  شه؟یتو؟ مگه م  یدم حال خوب؟ب  یدلم م یجوابش رو تو 

؟! میدار  

کرده ات رو   زیپس چرا االن عز زتمیخب اگه من عز زت؟یعز یگفت 

؟ یتنها گذاشت  

 یداشتم. من آدم شجاع یا گهید  لی نبود. دال یمعرفت یب لشی دل یول رفتم

... و نمینبودم .من نتونستم تو رو نشسته بب  یاز بچگ یعنی نبودم،   

کنم و زار   یدستمه مچاله م یکه تو ی،نامه ا ارهیبه چشمام هجوم م اشک

! بلند یزنم؛باصدا یم  

. خونم ینامه رو م نیکنم و خط آخر ا  ینه، دومرتبه بازش م یول  

. کنم یم یخوشبخت یو برات ارزو یببخش   ومن دوارمیام  

.نامرد؛ از متنفرم یبخشمت! دروغگو یزنم:نباش چون نم یم زجه  



  نیعاشقشم که بعد از رفتنش ا ستم،یگم. من ازش متنفر ن  یمنم دروغ م 

.کشم یهمه درد م  

. کنم یم  هیبلند گر یبازهم با صدا و  

سرم و  یکشم رو  یاد پتو رو م یتو قفل در که م دیچرخش کل یصدا

.شم یخفه م  

 یم دمیکه دارم دل گالره رو هم خون کنم. شا یوضع نیخوام با ا  ینم

 ریفکر کردن بهش هم دل ش  یگالره هم منو... حت تیوضع نیترسم که باا

!خواد یم  

 ی! چرا بازمیزندگ کیبمونم که بشه شر لچریو  هینبود بره و من با  قرار

؟! من به هم خورد آخه خدا یزندگ  

کنم و خودم  یکشم، با پشت دست اشکام و پاک م یسرم م یورو ر  پتو

. زنم یرو به خواب م  

اتاق   یقدم هاش تو یرم. صدا یپتو فروم ریز شتریشه؛ ب یاتاق باز م در

کنه: یو زمزمه م نهیش  یتخت کنارم م  یرو چه،یپ یم  

.صدات کل ساختمون رو برداشته بود ،یداریدونم ب یم-  

!شه و من فقط مواظبم که نشکنه و بشکنم یتر م  قیعم  بغضم  

بسه. رفت که   م،یگه:بسه تسن یزنه و م یصورتم کنار م یرو از رو پتو

!گهی رفت، گور باباش که رفت، تموم شده د  

همه سال دق خوردن بگم به درک  نیشه که بعد ا  یچطور م یآخه لعنت 

؟!که رفت  

کنم. تن و بدنم    یکنم و فقط به صورتش نگاه م یچشمام رو باز م یال

.همه اضطراب و استرس نیخسته شده از ا  



  یاره و به سمتم م یم رونیرو ب  یره، کاغذ یم فشیسمت ک دستش

. رهیگ  

زنه: یم لب  

. دادگاهه هیاحضار-  

 دمیشا ایبده.  حیدوزم و منتظرم که توض یپر از بهتم رو بهش م نگاه

!فهم بشم ریخوام که ش  یزنم و نم یم یدارم خودم رو به نفهم  

.که بهت زد، شنبه ساعت هشت صبح ارویاز همون  تتیشکا-  

کنم:  یزمزمه م ستین  وانی از سمت ک  هیفهمم که احضار یم یوقت   

.ندارم یتیمن ازش شکا-  

گه: ی و م نهی ش  یم شیشون یپ  نیب یفیظر اخم  

؟ ی ریبگ هید یخوا ینم یعنی-  

. برم یپتو م ریگم و دومرتبه سرم رو ز ی"نه" بلند باال م هی  

گه:  یکشه و م یپتو رو از روم کنار م   

؟ یخوا ینم هیکه د یچ  یعنی؟ یگ یم یچ یدار یفهم یم چیه-  

گم:  یتفاوت م یو ب آروم  

!مقدار پول دارم  هیخوام.  ینم هیفهمم، من د  یاره م-  

دم: یبا حسرت ادامه م و  

کنم که سربارت  یخونه اجاره م هیجهازم کنار گذاشته بودم،  یبرا-

.نباشم  

رو   بونمیکه گر یبدبخت نیکه خونه هم اجاره کردم با ا  رمیزنم گ یم الف

تونم بکنم؟  یکار م یگرفته چ  



گه:  یکنه و م ینگاهم م تیعصبان با  

قرون  هیمعطل  یگم؟فکر کرد یبه خاطر خودم م یکردتو فکر -

گم که  یبه خاطر خودت م ؟یطور شناخت  نیدوزارم؟ نه واقعا تو من و ا

.مفت مفت در رفته ارویحداقل دلت نسوزه که  ینشست لچری و نیاگه رو ا   

گم:  یکنم و م  یم بغض  

؟ رم یبگ چارهیبسه گالره مقصر خودم بودم. حاال تاوانش و از اون ب-  

گه: یشه و م یده، و از جا بلند م یم  رونیدمش رو محکم ب باز  

رو   یاسد یصدا یداد یم لی تحو  دیبا شیوقت پ یلیکارهات و خ-

.. زودتر حاضرشون کنی درآورد  

  هیغرق  وانی و ک هید ،یاسد الیخ یذارم، ب یهم م یرو رو چشمام

!شم یم قی خواب عم  

 

" اضیف " 

 

کشه  یکنه؛ دلم پر م یغمبارش و بغض تبدارش که نگاهم م یچشما با

! شیمادر یمهربون یبرا  

 یم یدم و به سخت یبمم پنهون شده رو قورت م یکه پشت صدا یبغض

 گم:

دوسه ماهم چشم رو  نیا رمیرم که بم  ینکن، نم هیگر اضیجان ف ز؛یعز-

.شه یتموم م یهم بذار  

گه:  یده و م یتکون م نیرو به طرف سرش  



؟ درد و بالت توسرم یچطور مادر؟ آخه چطور-  

تنها مرد   دش،یداره که راه و چاه بخواد. شوهرش مرده و تنها ام حق

!خونه اش و تنها کس و کارش منم   

؟!قرص باشه یکه نباشم بعد خدا دلش به ک من  

پلکم چکه  یاز ال یشه قطره اشک یره و باز م یهم م یکه رو چشمام

. کنه یم  

گم:  یشکسته و دمق م گهید حاال  

از   شتریداد و گرنه ب تینشده که بنده خدا رضا یطور  ز،یخدا نکنه عز-

.حقم بود  نیا  

  لچریصورت دمق دختر و یآد و رو یماتم زده اش به چرخش در م نگاه

گه:  یو م نهیش  یسوار م  

...طفلک-  

داره غصه اش   اجیخانومم اونه که احت زیکشه؛ آره مادرم، آره عز یم آه

! نه من یرو بخور  

گه: یکنه و م  یم ینگهبان تک سرفه ا افسر  

! میبر-  

زنم   یم زیعز یشونیپ یرو یآروم ی. بوسه نهی ش  یکنج لبم م یکج لبخند

گم:  یو م  

.زیخداحافظ عز-  

گه: یکنه و باالتماِس نگاهش م یم نگاهم  

.سفر به سالمت پسرم-  



!افته تو حول و وال یو دلم م یازش،اما به سخت رمیگ یم نگاه  

که ازش خواستم امروز نباشه تا  ییمایفر یشه، برا یبراش تنگ م دلم

! نهیرو بب  شیشکستن قهرمان زندگ  

ها حاضر کرده بودم، اما االن مبهوت   نیسخت تر از ا یرو برا خودم

. کنه ینگاهم م یحس  چیه یام که ب یدختر میتصم   

دونم   یکه نم  نهیهمه اس اال خودم و مهمتر از همه ا ریحواسم درگ ی همه

..!؟ام کنه اما حاال. چازهیکجاست! قرار بود بدبخت و ب وانیک  

سوار چرا  لچریچرخه: دختر و یم یسوال یجمله  نیا یفکرم حوال 

داد؟  تیرضا  

  نهیاز ک یبرم. که خال یم یکه حاال به تشابه اسمش با رفتارش پ یدختر

. است و روحش مثل آب زالله  

 

."در بهشت که در قران هم بهش اشاره شده ینام چشمه ا مین:" تسن پ  

 

" میتسن " 

 

جهان تو دلم ولوله به پا  یاندازم تموم حسرت ها یکه به مادرش م ینگاه

صورت گرد   هیو  یبا چادر گل گلمادر  هیمحو از   ریتصو کی کنه.  یم

. زنه یچشمم و بهم لبخند م یآد جلو یو مهربون م  

  المیخ یکنه تو گوشم و وقت ینرم و آرومش پژواک م یاسمم رو با صدا 

!ره یکشه و م یشه پر م یاز بودنش راحت م  



مونم که کارها رو انجام بده  یاندازم و منتظر گالره م یم نیرو پائ سرم

. میو برگرد  

کلمه خود    یواقع یبودنش و وجودش برام به معن  دنش،ید چر؛یول  نیا 

قلب آدم   قیال یبهم فهموند که هر کس  مینکبته. اما خب اومدنش به زندگ 

!ستین  

همون لبخند و فقط با چادر  ر،یآد همون تصو یکه به سمتم م  نمشی ب یم

.اشک لیو مملو از  س  سیصورت خ هیاما  یمشک  

!هیکار سخت ختنی،چقدر مقابل اشکاش اشک نر رمیگ یرو باال م سرم  

.ستین نی،چقدر قشنگه که نگاهش بهم از باال به پائ  نهیش  یپام م یجلو  

گه: یو با بغض م رهیگ یدستاش م یرو تو دستم  

. شرمندتم دخترم-  

چشمام خودشون رو  یا شهیاشک پشت حصار ش  ایدن هیزنم و   یم لبخند

.کوبن یم شهیش  نیبه ا  

:گمیو م دمیتب و تاب گرفته ام رو قورت م بغض  

؟ دشمنتون ،شما چرا-  

  یصورتش م یدوزم. دستم رو رو یاش م دهیچروک یرو به دستا نگاهم

گه:  یگذاره و م  

.ممنونتم دخترم ایدن  ایدن-  

که انجام  یزنم و ممنون بودنش دلم رو قرصتر از صحت کار یم لبخند

کار   کی نیندارم هم  یچیشده و ه یته می. که اگه االن زندگکنهی دادم م

. خوب برام مونده  



 یشه و دستش را از دستم جدا م ی شه، از جا بلند م یم دتریاش شد هیگر

. کنه  

 یکه زمزمه م یذاره و درحال یم شیشون یپ یدستش رو رو پشت

.شه یکار کنم؟" ازم دور و دورتر م یچ اضیف یکنه"حاال ب  

به سر  یچه خاک دیکنم؟ با کاریچ  دیبا وانیبگم حاال بدون ک  دیمنم با مثال

 گهیدل د  نیا ی فهیبافم. وظ یم  نهیدلم ک  یگم و ازش تو ینم یکنم؟ ول

کنه که دوستش داشته باشه.  یاصال غلط م ست،یدوست داشتنش ن 

...اصال  

. هاش یدلنگرون یکشه برا  یکنم و دلم پر م یمادرم م ادی  

.مانع هیسقف و چند ال ک یکنم؛ آسمون که نه   یبه آسمون م رو  

گم:  یخدا م روبه  

؟ ُگله جا براش نبود   هی یبزرگ نیبه ا  یایتودن-  

صوت قرآن  ادیزنم که  یتلخ سرم رو پس م یفکرا رم،یگ  یرو گاز م لبم

  یلعنت یو اون کلمه  واریرو د ی  هیاعالم ادیافتم. که   یمراسم ختمش ن

!شدم میت ی مِ یت ی مِ یت یمامان مرد من  یوقت ادین  ادی. که فتمی"مرحومه" ن  

احترام. چند تا   ایدن هیاحترام خانم و   هیبود و  نیماش  هیبود اون مادر!  پدر

. کردنش یسرما کاسب یو تو نیپشت ماش  یترش  یدبه   

شه. نگاهم رو به  یتونم خودم رو نگه دارم و قفل چشم هام شکسته م ینم

رو ندارم  دنشیپوش   ییکه خودم توانا ییدوزم. کفش ها ینوک کفش هام م

کنه. حالل زاده است   یاحترام خانوم برام مادر یو آخ که گالره اومده جا

زنه:  یکه دم گوشم پچ م  

؟ م یبر-  



. یزندگ نیآد از ا یدم و بدم م یجواب مثبت تکون م  یو به نشونه  سرم

؟!سراسر نکبت یزندگ نیشه پناه ببرم به خودت از شر ا یخداجون م  

****** 

 یحماقت ها ادیکه تک تک کلمات آهنگ در حال پخش من رو به  یوقت

بره به سمت   یکنم، گالره دست م  یم هیصدا گر یاندازه و ب یخودم م

. کنه یضبط و کمش م  

  نیاز ا  شتریگن نه؛ نکن؛ بذار گوش بدم و به حماقتم ب یبند بند وجودم م 

. ببرم یپ  

یر یم یچقد راحت دار"  

نه، یقصه غمگ نیا چقد  

؛ ی داریتو ب یحت چشام  

. نهیب  یکابوس م داره  

آشوبم؛  ریدرگ دلم  

. رمیگ یم جهیسرگ دارم  

؛ یبا دلم کرد یکار هی  

..."رمیاز خودم س  یحت که  

نفس که تو تب و تاب   هیکشم؛  یم  یقیذارم و نفس عم  یهم م یرو پلک

.از امتدادش رمیشه و س  یم نییدرد باال و پا  

م؟ یتسن-  

گم: یوار م زمزمه  

؟ هوم-  



گه:  یکنه و م یرو جا به جا م نشیی مدل پا دیپرا  ی دنده  

؟ ی ستین مونیپش -  

گم: یو م  یصندل یدم به پشت یم هیرو تک سرم  

؟یاز چ-  

...گهید تیرضا-  

گم: یلحن مصمم و محکم م هی با  

. انجامش یبرا یراض میکه تو زندگ  هیتنها کار نینه، تو ا -  

؟ یگ  یسوال بپرسم راستش و م هی-  

اطرافم: یاز پنجره و آدما رونیدوزم به ب یرو م نگاهم  

. بپرس-  

اون پسره؟  نیماش  یجلو یاون روز خودت رو انداخت یتو واسه چ-  

گم:  یاندازم و م یبهش م ینگاه میشم، ن یجا به جا م سرجام  

؟ ی بدون  یخوا یواقعا م-  

ندازه:  یباال م شونه  

؟!داره بپرسم یلیمعلومه خب، وگرنه چه دل-  

 یزنم و از خودم م ینحسم و هم م یکنم و گند آب خاطره ها  یم بغض

؟"ببرم  نیشدم و خواستم خودم رو از ب وونهیپرسم"چرا اون روز د  

گم:   یم یوار با همون بغض لعنت زمزمه  

. منم  میرفت یم شهیکه هم یهمون کافه ا نمش،ی داد که برم بب امیبهم پ-

.رفتم  



دم: یکشم و ادامه م یم  یقیعم نفس  

 گهیکه قراره چند روز د هیدوستت که تو دست کس  نیبهتر  یدستا دنید-

؟ده یبهت م یهمسرت بشه چه حس   

. کشه یم یبلند نیذاره و ه یدهنش م یرو رو دستش  

دم: یم  ادامه  

؟ دم یفهم یچ یدون یم-  

گالره ،من اون روز  . ستین  یزینگاه پر از بهت چ کیجز  جوابش

. نمی رو بهم ارسال کرده تا برم بب امیاون پ   وانیک  یکه ترمه با گوش  دمیفهم

اون زنگ زدم   یبازنده نباشم، حداقل جلو نکهیا  یاما برا دمیمنم رفتم و د

حرفم شد. بهونه  وانیبا ک یآم. کل یاومده و نم شی برام پ یو گفتم مشکل

.رو باختم هیوقته قاف  یلیکه خ هوندهمه بهم ف نای هاش، غر غر کردناش، ا  

رو تا  یحس  نیچن ینخواستم باور کنم. داشت یشدم، ول وونهیروز د اون

 حاال؟

  یم ایرو کیاتفاق براش مثل   نیدونستم که ا  ینم رم،یخواستم بم  یم فقط

. راحت تر کنارم بزنه یلیمونه تا خ  

نبود، گالره؛  یسوءتفاهم بود ول ه یدخترونه  یرمان ها یمثل همه  کاش

. من شد بهونه براش دیجد یبدبخت نیا  

دم: یادامه م میزنم و با لحن زهرمار یم یلبخند  

.خوب شد که شناختمش-  

 کی! و یتو خال هیسرخوش  کی ی خنده از رو کیخندم.  یم هیگر  ونیم

. یعشق پوشال کیاز داغ    هیگر  



داره و رو بهم با  ینگه م ابون یکنار خ یرو با ترمز محکم نیماش 

گه:  یم تیعصبان  

؟ راسته یگ یکه م یینای همه ا-  

: یصندل یدهم به پشت یم کهیذارم و سرم رو ت یهم م یهام و رو چشم  

. کاش دروغ بود-  

: گه یم یبلند یزنه و با صدا یفرمون م یرو یکف دست ضربه ا با  

؟ یو مثل ماست نگاه کرد یسادیتو گوشش؟ چرا وا  یچرا نزد-  

راه انداختن:  یاسک ستیاشک رو گونه هام پ یها قطره  

گفتم که بهم بخندن؟ گالره من تو   یبشم؟ م  خیگفتم که سنگ رو یم-

 دیکنم که شا یخودم فکر م با. نیاز ا شتریکشم ب یروغن خودم سرخم؛ نم

هم   هینبت ریاز ز یحت یبراش ول ه یشد تنب  یموند م یاگه به اجبار باهام م

.داد یم یبلد بود گالره... قشنگ باز یکرد. باز یشونه خال  

. کنه یو روشن م نیزنه و ماش  یم استارت  

که   ییو آدم هاست، به برنامه ها ابون یافته و نگاه من به خ یراه م نیماش 

ماه قبلم با   کی یاهایبا رو گهیکه د یبه بعد نیچرخه و از ا یتو سرم م

. کنه یفرق م  

 

"اضیف"  

 

.افکارم غوطه ورم یرو به رو تو دیسف واریبه د رهیخ  



قرن برام گذشته، فقط   کی اش  هیدوماه تلخ و عذاب آور که هر ثان  نیا از

.عمرم یسال ها یهفته شده به اندازه  کی نیهفته مونده و ا  کی  

  ی. دلم برازیعز دنید  یکه ساعت مالقات بشه و باز پر بزنم برا منتظرم

که   نهیبب  یخوام قهرمان قصه هاش رو تو آدم یهم تنگ شده اما، نم مایفر

.هاست لهی م نیپشت ا  

 یو روزها ونشیسوار، نگاه گر  لچریسرنوشت دختر و ریدرگ  رم،یدرگ

. از ختهیرو به هم ر شیکه زندگ یآد از من یاش. بدم م ندهی گذشته و آ

دوماِه   نیکه آرزوهاش رو خراب کرده و حاال فقط تاوانش شده ا یمن

! یلعنت  

  قی نفس عم هیبه صورتم و بعد  یشم، دست یبلند گو از جا بلند م یصدا با

.کشم یم  

. بندم یرو م نمیسر آست یآرم و دکمه ها  یم نییرو پا راهنمیپ  نیآست  

.ذارم یاون م رونیشه و پا به ب یسلول توسط نگهبان باز م در   

گه: یکنم و به سالن مالقات برم که م یخوام عرض راهرو رو ط یم  

.ور  نیاز ا-  

رسم که درش بسته است. در  یم  یافتم و به اتاق یدنبالش راه م متعجب

.میش  یکنه و اول من بعد خودش وارد اتاق م یاتاق رو باز م  

بهت زده    دنشیچرخونم و باد ینگاه کنجکاوم رو دور تا دور اتاق م 

.زنه یسرجام خشکم م  

 یرو ی. لبخند غمزده انهیش  ینگاهم م یآره نگاهش تو یو باال م سرش

گه:  یشه و م یلب هاش پهن م  

.سالم-  



گم: یشم و زمزمه وار م یاتاق م وارد  

.س..سالم-  

. افتم یهست که به لکنت ب بیاون قدر برام عج دنشید  

. ستهیا یاتاق م یگوشه  نگهبان  

.ن ین یلطفا بش   رم،یگ  یوقتتون رو نم ادیز-  

گم:  یو م نمی ش  یم یصندل یرو  

؟ نجای شما؟ا-  

گه:  یکنه و م یم یانگشتاش باز با  

.صحبت کنم یخواستم باهاتون چند کلمه ا  یراستش م-  

ده:  یمکث کوتاه ادامه م کی از  بعد  

. قبل از رفتنم-  

.زنم یموهام م یتو یافته و کالفه چنگ یم لچرشیچرخ و نگاهم  

."جمله تو ذهنم؛ که من "مقصرم نیشه ا یباز هم تکرار مکرر م و  

 یکردن با کلمات م یآره و شمرده شمرده شروع به باز یو باال م سرش

 کنه: 

خواستم ازتون بخوام که حاللم   ی ؛میزیراستش... راستش قبل از هرچ-

. نیکن  

. بده  حیتوض شتریکنم و منتظرم که ب  ینگاهش م  گنگ  

. مقصر داشت و اون هم من بودم کیاون تصادف فقط -  

. کنم صداش گرفته است یاندازه و حس م یم نییو پا سرش  



که درحق خودم و  یشده بودم. به خاطر نامرد وونهیمن اون روز د -

.نداشت یبرام فرق  یعشقم شده بود، مرگ و زندگ  

کنه، باخودم   یو با پشت دست اشکاش و پاک م نهییکه سرش پا یدرحال

!حالت ها نیهمون روز من بوده ا هیگم:»چه قدر شب یم  

کنن   یتردد م ابونیخ یکه تو ینیار تاماش هز نیبا خودم گفتم از ب -

... ینکبت. ول یزندگ نیبزنه به من و من خالص بشم از ا شونیکی

. دیشرمنده ام، حاللم کن  

  یاون روز و حال خودم م یادآوریباشم اما، با  یعصبان دیاالن با عتای طب

.تونم درکش کنم  

 یرو از دست م یچ ستیبرات مهم ن گهید یرس  یبه آخر خط م یوقت که

.یآر یرو به دست م یو چ ید  

کنه. حتما دلش   یبره سمت چشماش و اشک هاش رو پاک م یم دست

کنه اما فشار به قلبش وارد  هیگر به ی مرد غر هیآدم و   هی شیخواسته پ  ینم

.شده  

  نیدونم ا  یانگار الزمه چون م ی زنم؛ درست مثل احمق ها ول یم لبخند

!کشه یاز آدم م یچه دل یحس مزخزف سرخوردگ  

 دیاز شما ندارم. شا یوگله ا تیشکا چی. من هراحت باشه التونیخ -

.مشترک بوده که باعث شده نتونم حواسم رو جمع کنم یحالت ها نیهم  

 یکم دیو شا میمن و تو هردو بدبخت یعنیمشترک.  یحالت ها ؟یفهم یم

! احمق  

.گذشته رو یتو دادگاه ها وانی نبودن ک  لیفهمم دل  یاالن م   

.گرفته باشم تیخواستم قبل از رفتنم حالل -   



رفتنتون؟ -  

رو پس بزنه:  شیکشه که بغض آبرو بر لعنت  یم  یقیعم نفس  

. کنم یم شه؛مهاجرتیهم یبرا بله.-  

گه:  یکنم و م یتعجب نگاهش م با  

!حس تلخ مشترک نیو متاسفم به خاطر ا  دیندار  یممنون که ازم گله ا-  

که تو چارچوب دره و  یآره و درحال یو به حرکت در م لچریو چرخ

گه:  یپشتش به منه م  

. خدانگهدارتون-  

. کنم یمتعجب رفتنش و نگاه م یهم چنان با چشما و  

. متعجبم میرس  یو سالن مالقات م میر یم رونیهمراه نگهبان از اتاق ب 

! داده بیرو ترت  یمالقات حضور کیچطور  نکهیاز ا  

صدا   ی. بنمیب  یبه رو به رو م رهیرو خ زیرم و عز یقدم جلوتر م چند

.چرخونه یدستش رو م یتو حیو تسب  زهیر یاشک م  

قطب   خبندونیکه از جنس  نمیش  یم ییها شهیو پشت ش  یصندل یرو

ضرب  شهیش  یچند ضربه رو نه،ی ب  یجنوبه! نگاهش به منه اما من رو نم

. رمیگ یم  

دزده؛ اشکاش و  یآد با همون نگاه غمزده ازم نگاه م یخودش که م به

. میدار یرو بر م یکنه و همزمان با هم گوش  یپاک م  

.خانوم زیسالم، عز-  



زنه، پس  یلبخند م  نیخوبه! بب  یلیحال پسرت به دروغ خ ز؛یعز نیبب

  یدونم که باور نم یم ؟ی! باور کردگهیگذره د  یبهش سخت نم  یعنی

رو که بچه اش رو بلد نباشه؟ یمگه مادر می! داریکن  

سالم مادر؛ درد و بالت به سرم حالت خوبه؟ -  

!رمیگ  یکنم و بهونه م  یشم، بغض م یمامانم بچه م شی کنم. پ  یم بغض  

!حساب بغض کردنا و ماتم گرفتنام از دستم در رفته یول  

.تابم یگفتن هاش ب ییقصه گفتن ها و الال یهام برا یبچگ  مثل  

خوبه؟  مای د؟فری. شما چطورزیخوبم عز-  

. ده یده و فقط سرش رو تکون م یامونش نم هیگر  

 یزینکن،چ هیگر اضی»جان فگم:  یکنم و م ینگاه م شیبارون یچشما به

. وِر دلتونم گهید یهفته  هینمونده که   

...انشاهلل مادر-  

 

****** 

 

" میتسن"  

 

گم:  یو م رمیگ یدستمه رو جلوش م  یکه تو ییها پرونده  

. دادم یم  لیتحو  دیکه با ییکارا  نیآخر نیا ؛یاسد یآقا-  

گه: یشه و م یسرگردون م نگاهش  



؟ نیچرا آخر-  

.شم یبا انگشتام م یو مشغول باز رهیگ یرو از دستم م پوشه  

. نمونده یتا رفتنم باق یزیچون، چ-  

کنه: یتر نگاهم م  یره و جد یتو هم م اخماش  

؟ رفتنت؟ کجا-  

.قصد مهاجرت دارم-  

گه:  یاندازه و م یباال م ییابرو   

؟ تیوضع  نیا یاالن؟تو-  

گم: یکنم و م یم نگاهش  

.دارم ازیبهش ن  یاز هروقت شتریاتفاقا االن ،ب -  

؟یچ هیسرما-  

از دوستانم درخواست دادم.انشاءهلل برم  یکی  قیمقدار دارم،از طر هی-

.دم ی،همون جا کارم رو ادامه م  

گه:  یزنه و م یرو ورق م صفحات  

. شد، بهزاد به کار تو عادت کرده بود فیح یول-  

رو  دمشونیچ یکه باتموم عشق کنار هم م ییعادت کرده بودم. نت ها منم

.کنه تیتونست ترب  یزاد مفقط به  

گم:  یم یگرفته ا یصدا با  

با تجربه تر و حرفه  یلیکه از من خ ییشهر پره از آهنگساز ها نیتو ا -

.شه یم دایآهنگساز باتجربه پ هیهم  یکسر یآقا یترن،حتما برا یا  



 یبه دستم برسه که براشون ملود یقشنگ ک یشعرا ؟یمن چ یبرا و

.خود بشم یو من از خودم ب نهیهام بش  یملود یرو یک یبسازم؟ صدا  

 یشه و بالبخند م یذاره، از جا بلند م یسامسونتش م فیک  یرو تو پوشه

 گه:

.روز خوش-  

. ره یبه سمت در اتاق م و  

. نیخوش اومد-  

.دارم یبیکنم و چه حس غر یاتاق نگاه م واری ره و به در و د یم  

  کیکه بود و نبودمه، واقعا سخته و  ییزا یکندن سخته؛ دل کندن از چ دل

. کنه. اما مجبورم یم  لیعذاب دردناک رو تمث   

.همه رنج و عذاب و خاطره نیبرم که دور باشم از ا  خوامیم  

تو چهارچوب در  یشه و گالره دست به کمر و عصبان یاتاق باز م در

گه: یدر هم م یو با اخم ها کنهینگاهم م نهیست به س . دستهیا یم  

؟ یاالخره کار خودت و کردب-  

دختر  نیچشم هام؛ چه قدر ا یشه تو یم زیعالم سر ر یغصه ها تموم

.شبِه خواهر رو دوست دارم یعمو  

که برام خرج کرده سخته و چقدر بدون  ییاز مادرانه ها یقدر دور چه

. و تنهام چیاون ه  

گه:  یآد و م یم جلوتر  



بوده تموم   یفهممت هر اتفاق یمن واقعا نم  م؛ینگاه نکن، تسن یاون طور-

تو غربت  تیوضع نیخودت و با ا یخوا یچرا م ییشده. االن مهم تو

؟ ی آواره کن  

! سوال نیکنه در مقابل پاسخ ا یدونم و ندونستم اللم م ینم  

. کالفه ؟یفهم یکالفه ام ازت؛ م-  

برم که  دیاره. خب با یدزدم و بازهم بغض به گلوم فشار م یرو م نگاهم

برم که خراب  دی. بالشهی عل یدخترعمو ریپاگ چارهیب یمردم نگن دختره 

  نیا ایخدا یابروهات و بگ نیب نهیظاهر مقدست برام، که اخم بش  نینشه ا

.بتمیروز از دهن تو بشنوم که مص  هیآد که  یبود. من بدم م یبتیچه مص  

باشم که  ییجا هیخوام  یفهمم. فقط م یروز ها خودم هم، خودم رو نم نیا

...از گذشته اون جا نباشه ییرد پا چیه  

 

" اضیف " 

 

. ساک نمیب  یم واریرو چادر به سر کنارد زیچرخونم و عز یم چشم

 یکنم و قدم هام رو به سمتش تند م یشونه ام جابه جا م یرو رو کمیکوچ

. کنم  

.وارهیبه درو د رهیقبل خ یها یمثل سر بازهم  

گم: یدم و م یصورتش تکون م یرو جلو دستم  

.که یخانوم. بازم که تو فکر هیسالم حاج-  



خوام فکر کنه که از   یکنم. م ینگاهش م یزنم و با سرخوش  یم لبخند

خوام   یآم. نم یبه نظر م ونهیاگه د ستیخوشحال ترم. برام مهم ن شهیهم

. دلش یکه غِم صدام غم بکاره تو  

مگه اون   اضیکنه که ف یم نییداره تو ذهنش باال و پا دیگنگه؛ شا نگاهش

 !تو نبود، چرا حاال...؟

گه:  یهت ماز ب  ایقدر آرومه  نیا یدونم از گرفتگ یکه نم ییصدا با  

.یسالم پسرم. خوش برگشت-  

بوسه که   هیکارم.  یروش م یو بوسه ا  رمیگ یآغوش م یو تو سرش

.عاشقانه است یبوسه ها یشِب چهلم همه   

!مادرم تو سرشون یکه درد و بال ایدن یحس ها یتر از همه  عاشقونه  

که خسته  یکنم که قدم بر داره. انگار یو کمک م رمیگ یرو م دستش

. خوره یباشه و پاهاش جسم خستشو نکشه تلو تلو م  

حالت خوبه؟  زیعز-  

کشه. دستم رو محکم تر   یده و چادرش رو جلوتر م یرو تکون م سرش

 یهام افتاده و م یبچگ ادی دمیترسه که بازم نباشم. شا یم دی. شارهیگ یم

.گمم نکنه  اهویه نیخواد که تو ا  

.نگام کن زیعز-  

.شه یم رهیکنه و با بهت به رو به رو خ ینم نگاهم  

.آم خونه یو سالم کنارتم. حالم خوبه و دارم م  حیصح نیبب زخانوم؟یعز-  

شده؟  شیطور  مایفر نکنه  

. کنه یکنکاش م نیصورتم و از باال به پائ  یچرخه رو یم نگاهش  



زنه:  یلب م و  

.شه یشه مادر... باورم نم یباورم نم-  

...که بود یهرچ گهیباورت بشه مادر من. تموم شد د-  

 

****** 

 

آب خنک خوش گذشت خان برادر؟ -  

گم:  یزنم و م یم طنشیبه ش  یلبخند  

.خواهر خانوم یشما خال یجا-  

گه:  یم رلبیچرخونه سمت مخالف و ز یو م  صورتش  

.شی ا-  

گم:  یخندم و م یم  

. هم دلت بخواد یلیخ-  

از  یعاشق یخوب بود. هوا یکی که بد بود واسه من  یهرک یبرا حبس

.دیسرم پر  

.کنه یم  یلب هام بدقِِلق یاز دوماه خنده رو بعد  

! کنم یخان عمو،گوش م نیبفرمائ -  

  یگردونه و م یبر م ینیرو به س  یکنه، استکان چا یم یسرفه ا تک

 گه:

.تو شاهرود  نِ یزم هی-  



خورن و   یهم گره م یکنه که کنجکاوم کنه. ابروهام تو یمکث م عمدا

گم: یم  

؟ خوب-  

ده: یدوزه و ادامه م یرو به چشم هام م نگاهش  

. داره یهنگفت متیق گهیارث پدر مرحومته، االن د-  

 ی هی. آقاجون و سرمامیخور  یم کهیباره  کی و من به  مایفر ز،یعز

 هنگفت؟ 

باهام صحبت کرد راجبش، قرار شد کار ها که   شیپدرت چند ماه پ لیوک -

. میشد با تو صحبت کن یرسم  

گه: یم  دهیبر  دهیبر زیعز  

. میاز هم سوا نداشت یزیچ یخان داداش؟ من و حاج یچ یعنی-  

برتم. دستم   یمادرم، تا جنون م یعمو به سادگ یلب ها یرو پوزخند

.شه یم دهیزانوم کوب یمشت و آروم رو  

  یسوال م ریبشه که حرمت مادرم رو ز دهیکوب ییجا دیمشت با نیا اما

. بره  

سندش جور شده،  یگه: »کارا  یلبش م یهمون پوزخنِد مشهود رو با

. یو به نامت بزن یبر یتون یم یهروقت که بخوا  

.فقط به اسم تو بشه نیذکر کرده که اون زم یحاج عل نکهی ا گهید و  

گه:  یصورت خان عمو و م یشه تو یم زیت مایفر  

؟ نینگفت  نیزم نیاز ا  یزیچرا تا به االن چ-  



که وقت سکوت   دهیهم فهم مایکنه، فر ینگاه م مایخورده فر کهیعمو  خان

خوردن و ترس و لرز از اخم خان عمو  یوقت تو سر گهی. که دستین

!ستین  

.خب....خب...کاراش حاضر نبوده-  

پرسه: یم یشتریسوال بعدش رو با جرئت و شدت ب مایفر  

حرف نزده بوده؟ اصال چطور سر و  اضیآقاجون با داداش ف لی چرا وک-

 ییرا یپذ  قیشد شما بعد از دوماه مارو ال  چطور داشد؟ی پ نیزم  نیا یکله 

؟ ن یدونست  

 یبشه! حت نیده بهش توه یپاک خورده است. اجازه نم ریمن ش  خواهر

.کش اسم باباش باشه دکیاگه اون آدم   

گه: یاندازه و م یم مایبه فر یبا عجز نگاه زیعز  

؟ مایفر-  

ده:  یم هیمبل تک  یکنه و به پشت یجمع م  نهیس  یدست هاش رو رو مایفر  

.آد یم شی پ گه،یجون؟ سواله د زیبله عز-  

گه:  یچرخونه و م یما م نیعمو دست پاچه نگاهش رو ب خان  

. برم دیمن با-  

صورت   یرو، تو زیشه و بازهم همون نگاه تند و ت  یاز جا بلند م مایفر

 مایفر نیپُره، ا  یلیکه دلش خ نیا  یعنی  ما،یفر نیکنه. ا  یخان عمو پهن م

  یکنه که خودش و غرور آش و الش شده   یشکسته و تالش م یعنی

. داداشش رو جمع کنه  

داداش   یکه از وقت میممنون  یلی. خدیکه به فکر مائ یخان عمو، مرس - 

غم و غصه  دیآب تو دلمون تکون بخوره. ممنون که نذاشت  دیرفت، نذاشت



. باالخره نیبسه، به فکرمون نباش  گهید  ی. ولزهیبر  زیعالم؛ تو دل عز ی

. دیخودتون رو دار یشماهم مشغله ها  

  یتو درگاه در م ره،یشه. سمت در م یازجا بلند م تیعمو باعصبان خان

گه:  یبلند م یو باصدا ستهیا  

اون از پسرش که   دیند ینطوری خوب شد توکل ُمرد و بچه هاش و ا-

.رو قورت داده ایاز دخترش که ح نمیسابقه دار شد ا  

گه   یدونه که بهش م یدونه و فقط همخون م یکه بابام رو برادر نم بَده

! توکل  

و با نگاهم  رمیگ یره که بازم حرف بزنه؛دستش رو م یجلو م مایفر

!فهمونم که بسه یبهش م  

شدن در تو کل ساختمون   هدیکوب  یبنده، صدا  یو باشدت مرعمو در  خان

. چهیپ یم  

  رهیرسونه، تو صورتش خ یم مایتند خودش رو به فر یبا قدم ها زیعز

گه: یبلند م یدر هم و صدا یشه و با اخم ها یم  

؟ یکن یاحترام یدادم که به بزرگترت ب ادتیمن -  

شده از اشک و خسته شده از  چشمش پر یلرزه، کاسه  یم مایفر یصدا

 سکوت:

احترام. آسه برو آسه  یاحترام و ه یتو رو خاک بابا بسه! ه ز،یبسه عز-

شده؟ یچ یدون یکه خان عمو شاخت نزنه. م ایب  

باد آورده   نیزم نیاز ا یزیچ هیدخترش و فرستاد جلو که  ش؛یوقت پ چند

 الیخ یگفته ب یبهتر از خواستگار قاض یچ دهی. حاال که دادیب  رشیگ

؟! چنده  ییلویک اضی. اصال فشیو زندگ اضیف  



خفه شم؟ چشم،  یگ یکنه. شما م ی اومده جلو گربه رقصون گهیدر د هی از

و ما   ستیکه به رومون آورد بابامون ن ییشم. مثل همه وقتا یخفه م

. میمی تی  

گذرم   یگلوم هلهله به پا کرده! محض نشکستنم از کنارشون م بکیس 

  یحرف ها برام سخته و تحملش رو ندارم. به تراس م نیا یهضم همه 

.کنم یشب و تماشا م یو منظره  رونیو ب  ستمیا یرم و م  

 یکه تو یامشب! چه اتفاقات دردناک  هیکننده ا داریشب افتضاحِ ب چه

.افته یافتاده و م میزندگ   

پرسم:  یکنم و فورا م یسبز رنگ تماس رو برقرار م کونیلمس آ  با  

د؟ یشد ام یچ-  

کل ه   هی  ،یکینه عل ،یسالم ؟نهیاومد ایچند ماهه به دن ؟یچته وحش -

.چلو شد م یدیآبشو کش  یچیه د؟یام  شدهیچ یپرس یم  

  یم یشم. عصبان یکالفه م دیام یها یکه لودگ هییاز اون روز ها امروز

گم: یم یشم و با لحن تند  

! شدیچ نمیبا هم! حاال بفرما؛ بگو بب  کشیخوب، سالم و عل یلیخ-  

برادر   ایندار  یاعصاب من:تعادل روح یرفتن رو یکنه برا یم یفشار پا

.من  

گم:  یذارم و کالفه تر از قبل م یهم م یرو پلک  

! دیام -  

.لی دسته ب-  

ده  یکنه و ادامه م یمکث م  



که طرف چجور  دمیمحل پرس  یخدمتتون که رفتم از اهالعرضم به -

...میآقازاده خدمتشون برس   یبرا میخوا یه؟م یدختر  

زنم:   یداد م بایپرم و تقر  یحرف که نه شر و ور گفتناش م نیب  

  یکه بر یمردک؟ اصال مگه آدرس داشت یگ یچرا چرت و پرت م-

 محلشون؟ 

استفاده کردم آدرس و از   مییدا ینه نداشتم. از روابط حسنه ام با دوستا-

گفتن دختره  دمیکه پرس  هیآوردم. رفتم محلشون از در و همسا ریدادسرا گ

خواد از کشور  یهم م گهی! تا چند وقت دهیخوب یلیآهنگسازه، دختر خ

.خارج بشه  

زنم:  یم لب  

. نمشی خوام بب یم-  

؟ ی، کِ هباش -  

. کنم یخبرت م-  

 

****** 

 

 دیکه با ییبار هزارم حرف ها  یدوزم و برا یبسته م ررو به د نگاهم

. کنم یبزنم رو با خودم مرور م  

سوار به همراه گالره ازساختمون   لچریشه و دخترک و یکه باز م در

. زنم یم یبرم و تک بوق یرو چند قدم جلو م نیشن، ماش  یخارج م  



پشت  دنمیشه و باد یتوسط گالره باز م نیآژانسه، درماش  نکهی ا الیخ به

.شه یخشک م نیدر ماش  ی رهیدستگ یفرمون، دستش رو  

کنه:   یزمزمه م رلبیز  

نجا؟ ی شما؟ا-  

گم: یبرم و م یموهام فرو م یتو یچنگ  

.خانم حرف بزنم میخوام با تسن  یم-  

گه: یخورن و م یهاش تو هم گره م اخم  

.نداره یباشما حرف خانم، میتسن-  

آد: یلحن از کجا م نیدونم ا یو نمشه  یم  ملتمسلحنم   

...قهیکنم، فقط چند دق  یخواهش م-  

شده و کالفه: یعصب ره،یگ یازم م نگاه  

. عجله داره-  

. خواهش کردم-  

هم  یکه لب هاش رو رو یکنه؛ در حال  یرو فقط نگاه م یا هیثان چند

.کرده زیده و چشم هاش رو ر یفشار م  

 گهیکنم و د یزنم، خواهش م یملتمس حرف م دارید  نیامروز و ا یبرا 

 یدیننگ جد یلکه  شیمردونگ  یمِن شکست خورده رو نیخوام ا  ینم

. بذاره  

بعد در  ی قهیره و چند دق یشه گالره م  یبه روبه رو م رهیخ نگاهم

 یصندل یرو لچریشه. دخترک باکمک گالره از و  یجلو باز م یصندل

.نهیش  یم  



. میهنوز هم؛ به رو به رومه و اما حواسم به نگاِه تلخ تسن نگاهم  

سکوت  یکنم، چند لحظه ا یخودم رو حس م ینگاهش رو یرگیخ

! حاکمه نمونیب  

.شکنه یاون م یباالخره قفل سکوت رو لب ها تا  

؟ ینیپشت فرمون بش   یتون یشما م-  

شه از  یچشمش پر م یکنم. کاسه   یشده از سوالش نگاهش م شوکه

  ینم گهیمن د یکنه:ول یم انیگلوش طغ  یبغض رسوب شده تو اشک و

!رد بشم ابونیتونم از خ  

!درد بزرگ نیذارم  از لمس ا  یهم م یرو پلک  

 

" میتسن " 

 

که باعثش  یگم، کالفه شدم از نتونستن. نتونستن یم یفهمم چ ینم

زخم  هیزنم،  یکه م یفهمم زخم زبون یارزشش رو نداشت. کالفه ام و نم

منم. کالفه ام   شی دو سر داره و سر اصل نیدل خودم! که نفر یشه رو یم

.خواد یآرامش م هیو دلم   

فهمم اونم   یکشه، م  یم قیذاره و آه عم یهم م یهاش رو که رو چشم

!دمیدلش پر از زخمه و من نمک بهش پاش   

  زم،یروزا لبر نیجونم:»ا یب یخسته  یزانوها یشه رو یپهن م نگاهم

!دیتونم کنترل کنم خودم و حرفام رو؛ ببخش  ینم  

کنه: یشه و نگاهم م یباز م چشماش  



.دمیمن هنوز خودم و نبخش  یول-  

و   میگناهکار م،یکن یما فکر م یشه، هردو یقصه برام بازم مرور م نیا

حق دل تنِگ زخم  چارمون،ی! حق النفس به گردن ماست، حق دل بمیهست

. خورده امون  

؟!دیباهام حرف دار نیگفت -  

دم: یذارم و سر تکون م یفرمون م یرو رو دستام  

.دارم-  

کنه: یدستش نگاه م یرو یساعت مچ به  

.من عجله دارم د؟یشه زودتر بگ یم-  

.رسونمتون یم دیر یکجا م دیبگ-  

!دونم چرا یرو حفظ کنم و اما نم  تیموقع نیخوام ا یچنگ و دندون م با  

اصرارم   لی ناشناخته که دکترا هنوز کشفش نکردن، دل یضیمر  کی  مثل

.خودم کشف نشده است یبرا    

.شم یممنون، مزاحم نم-  

کنم:  یو با تحکم تر اصرار م شتریب  

؟ کجا نیبگ  د،یست یمزاحم ن-  

گه:  یم هیبعد از چند ثان باالخره  

.یمولو-   

رو نرفتم  یادیهنوز مسافت ز اد،یبه حرکت در م نیزنم، ماش  یم استارت

! ینیآرم واسه مقدمه چ یکه طاقت نم  



 زیهرچ ایترحمه،   یاز رو  دیخوام فکر کن یقراره بزنم که نم ییحرفا-

!یا گهید  

هر کلمه اش؛ساعت ها فکر کردم و به خودم و  یو برا هیهام جد حرف

. مطمئنم ممیتصم   

. ادیم رونیب نجایاز ا مایکه مستق ییحرفا  

 

 

 "تسنیم"

.ره یذاره نفسم بند م یقلبش م یرو که رو دستش   

: دهیکنم. ادامه م یتعجب نگاهش م با  

خوام  یخدا هستم! م ی شهی.من بگم هستم، همدیخوام خوب فکر کن یم-

.یکه شمام باش   

دوزم. هضم هر کلمه برام سخته   یشم و فقط به لب هاش نگاه م یم جیگ

.هیها اصل مطلب چ هیحاش  نیکه بدونم پشت ا  

. نیخوام خواهش کنم که باهام ازدواج کن یم-  

اد،  یو باال نم رهیم یلحظه ا  یمونم، نفسم برا یزنم و مات م یم خی

!کنم ی زنم و شوکه زده فقط نگاه م یپلک نم  

متوقف  ابونیرو کنار خ نیبگم ماش  یزیلب از لب باز کنم و چ آم یم تا

.گرده سمتم یکنه و برم یم  

گه:  یکنه و م یچشمام نگاه م تو  



که  یکن. اون رونیرو از سرت ب لیقب نیاز ا یزیهرچ ایفکر ترحم -

تونم بر گردم   ینم یادیآدم سابقه دارم که تا مدت ز  هیترحمه منم که  قهیال

دونم   یم .هم مشهود ادهیمن و شما هم ز یدونم تفاوت سن یسرکارم. م

...که  

ده:  یادامه م قی نفس عم هیو با  رهیگ یازم م نگاه  

؟ نیهست-  

بگم، چه  دیبا یدونم چ ی. نمزمیر یلحظه اشک م نیمن فقط در ا و

صدا و بدون هق   یب زم،یر یکار کنم. اشک م ینشون بدم و چ یواکنش 

!هق  

.شم یتر م ریو درگ  رمیدرگ  

شه عذاب  یاصال اسمش رو م ه؟ی چطور عذاب نیآخه خدا؟ ا یچ یعنی  نیا

شه چرا مِن درمونده؟  یگذاشت؟ اگه م  

گم: یو م رمیگ یدست هام م نیرو ب سرم  

. خوام برم یم-  

 نشیرو که اون اونجاست. ماش  ییخوام نباشم،جا یدونم کجا، فقط م ینم

. کنه یرو روشن م  

برم؟  کجا-  

تکون خوردن تا بگن: یکنن برا یهام انگار ِسر شدن. تالش م لب  

.خونمون-  

کنند. دو تا آدم   یشهر رو تماشا م یکه تردد ها یسر در گم یها نگاه

!نئطاقت! من گنگ و اون مطم  یخسته و ب  



 یفهمم جلو یگذره؛ اون قدر تو خودم غرقم که نم یگذره و م یم زمان

!بشم ادهیپ دیو با میخونه ا  

کنه و   یکنه. لب باز م وونمیخواد که با حرف هاش و نگاهش د یم بازم

  کی یبهش ندارم؛ حت یحرفم هستم ،مطمعنم و شک یگه:»من رو یم

...درصد. شما  

گه: یکشه و م  یبه صورتش م یدست کالفه  

؟یهست ،یشما چ-  

چرا منتظرم  نه؟یب یدوزم. چرا چشمام تار م یم مرخشیرو به ن نگاهم

قفس فرار کنم، به اتاقم پناه ببرم و زار بزنم؟ چرا حجم بودنش   نیکه از ا

نه؟ یقدر سنگ نیا  

. دونم ینم-  

  میزندگ یکردم تو یکه من فکر م یادامه ا م؛یتصم  نیدونم! ا ینم واقعا

ست؟ یخواسته ترحم ن نیباور کنم که ا  دی. مثال که باستیخوره ن یرقم م  

و   رمیگ یگالره رو م یآرم، شماره   یم رونیب  فمیهمراهم رو از ک تلفن

."کنم یقطع م نیپائ ای"ب یبعد از گفتِن تک جمله   

.بگم یزیتونم چ یاالن نم-  

!روز ها از آدما نیا  دهیبع ی... خوبتونم چون  ینم  

****** 

کنم. چه قدر زود  یرفتنش و تماشا م ن،یماش  کی کوچ یپنجره  از

. زد رو فراموش کرده یکه ازش حرف م یمشابه  تیموقع  



بشه فعال، تا   دایدلم پ دیکجاست که االن کمکم کنه و دلم کجاست؟ با عقلم

بازم براش   ؟ی تپی بازم براش م ؟ یدرو فراموش کر وانیازش بپرسم؛ ک 

کشه همه جونت رو؟ یم شتی افته؟ بازم نبودنش به آت  یلرز به تنت م  

نداره! مگه نگفت  ینقش  میتو زندگ گهید وانیکنم، ک  یهام رو پاک م اشک

تونه، پس چرا دلم براش بلرزه ...؟ ینم  

مه؟ یزندگ یکجا اضیف اما  

کشم؛  یشه، خجالت م یدر اتاق توسط گالره ضرب گرفته م یرو

.موضوع باخبرن نیاز ا  ایکه تموم دن یانگار  

گم: یشم و م یپاچه م دست  

تو  ایب-  

گه:  یکشه و باخنده م یشه و گالره به داخل اتاق سرک م یباز م در  

؟ یچطور-  

گم:  یکه با دندون به جون ناخنام افتادم، م یحال در  

. خوبم-  

تخت  یرسونه، رو یشه و با چند قدم خودش و به تخت م یاتاق م وارد

ده: یو پاهاش رو آروم تکون م نهیش  یم  

؟ یگفت یگفت و چ ایچ نمیکن بب   فیخوب تعر-  

. نگم ایسمت تاب خوردن پاهاشه و دلنگرانم که بگم  حواسم  

از گفتنش ته دلم رو   یحس  هی دیشا یدونم چرا ول یترسم بگم، نم یم

. ده یقلقلک م  

.نگفت یزیچ-  



خوام که فعال چوپان دروغگو  یو م یموضوع نیسخته گفتن چن خب

.باشم  

؟ یسه ساعته از پنجره بهش ذُّل زد ،یچینگفت و تو به خاطر ه یزیچ-  

لو  ششیپ  میخوام دستم رو بخونه و دو دل یدزدم، نم یرو ازش م نگاهم

. بره  

گه: یبه چشمام م رهی و خ رهیگ یدست صورتم رو قاب م با  

.ریامر خ یشماره تلفن خونه رو گرفت که بده به مادرش برا-  

گم:  یکشم و م یم یبلند نیه  

؟ خودش گفت-  

گه: یشه و باخنده م یاز صورتم جدا م دستاش  

.ش گفتنه عمه -  

به پاست: یشورن و ولوله ا یدلم انگار رخت م یتو  

؟ یداد-  

گه:  یاندازه و قاطع م یباال م ابرو  

!!نه-  

گم: یخورون و م یبه هم گره م ابروهام  

؟ چرا-  

گه: یزنه و م یاتاق رو قدم م نهیشه، دست به س  یجا بلند م از  

؟ دادم  یم دیبا-  

!یکش   رزبونیعادت گالره است، ز نیکه ا ادیم ادمیم جواب بدم آ یم تا  



گم: یو م  رهیگ  یوسعت م یشونیپ یرو اخمم  

! یشعوریب  یلیخ-  

گه:  یخنده و م یم  

؟ انیکه ب یخوا یجدا تو م-  

گم: یو م ارمیرو به سمت تراس به حرکت در م لچریو چرخ  

! خوام ینم یخوام و چ  یم یدونم چ یوقته نم یلیخ-  

. وقته درست و غلطم رو گم کردم یلیخ  

...وقته که یلیخ  

گم: یدم و م یم رونیب  قیبازدم عم هیرو با  نفسم  

! دونم یدونم گالره، نم ینم-  

. رو به تراس ببرم لچر یکنه و  یو کمک م ادیقدم جلو م چند  

  یو رو م ریخوره که دلم رو ز یبه صورتم م  یسبک عصرگاه مینس  هی

. کنه  

ترسم   یم یاگه اومده جلو. ول ستیترحم ن یگه که از رو یخودش م-

.ترسم یگالره! من از اعتماد کردن م  

دم:  یکنم و ادامه م ینگاه م نییخلوِت پا یباال به کوچه  نیا از  

تونم   یحرفاش چماق بشه تو سرم. من نم گهیترسم چند صباح د یم-

. ومدمیکنار ن  وانیراه نرفتنم و رفتن ک یکنم، هنوز با قصه  یزندگ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

سوم: اعتماد  فصل  

 

  یکه فعلش رو صرف کردم، اشک م یینتونستن ها یاز همه  خسته

:زمیر  

شم. روز بعد  یکنم و بدبخت م یباهاش تصادف م جم،یگالره من گ-

...گه یو م ادیره و امروز اون م یم وانیک  

به اشک نشسته ام  یمونه، چشم ها  یکاره م مهیچند لحظه ن یبرا حرفم

گم:  یدوزم و م یرو به صورتش م  

؟! کار کنم یچ یگ یتو م-  

! گنگه و  درمونده است؛ مثل من  جه،یمثل من! گ  مستاصله؛  

  هی. نهیهم  یمن؛ زندگ یکهیبگم؛ اما خواهر کوچ یزیتونم چ  یمن نم-

وقتا قراره   هی. ادیتو جور در نم یبا دودو تا چهار تا  ،ییزا یچ هی ،ییوقتا

شاِه  ،یکن دایتا راه خودت رو پ یسردرگم بش  دیاصال با .یسردرگم بش 



که   یبر و جلو یفکر کن دیکه با ییتو  نیوقتا ا  ه! یهزار تا راه نیخودتو ب 

 یرو م یگرم نباشه که اگه کم اوردم ِخر فالن نیفردا روز پشتت به ا

و خودت. درسته که از  یخودت  ییوقتا هی. ایگفت  یگم تو بود یو م رمیگ

 لچریعمد مقصر اونه که تو االن و  ریغ ای. عمد ادیخوشم نم  اروی نیا

ار  ه بذکنخواد باشه تا جبران   یگذاشته و م شیاپ . اما حاال که پینینش 

.ادهیباشه. بازم باخودت، فکراتو بکن وقت ز  

شم.  یباد گم م یاهویه  یِ ره.  تو صدا یم رونیتراس و بعد از اتاق ب  از

کنم:  یبه آسموِن آروم نگاه و بعد زمزمه م  

!ایخودت راه و نشونم بده خدا -  

 

" اضیف " 

 

گم:  یو م رمیگ  یم یقیو دم عم نمی ش  یم یصندل یرو  

!زیخان عز یچه کرد-  

گه:  یزنه و م یم لبخند  

. بخور نوش جونت-  

که خودم  یچند روزه بهم فهمونده که پر از غصه است و دلش به کار نیا

خودش   ی. اما به روستین یراض ته،یخر ای هیدونه کار عاقالنه ا یهم نم

کار شل بشه و   نیکه مبادا قدمم واسه ا ارهی. نمارهیمن نم یو به رو

 یاعتماد م یتوکل حرفاش بو ینم. که حاجحاج توکل و لکه دار ک  یآبرو

! کرد ی. از اون حرف ها که مثل صد تنور دل آدم رو گرم مادد  



چند کلمه   یحداقل به اندازه  نکهیا  یو بازهم برا نهی ش  یم یصندل یرو

گم:  یصداش رو بشنوم م  

؟ گرده یبرم یک مایفر-  

و درشته سفره  زیر یشنوه، بازم گم شده تو افکارش و گنِگ گل ها ینم

.است  

ز؟ یعز-  

  یو م ارهیسفره، سرش رو باال م یها یکنه از گل قرمز یدل م باالخره

 گه:

؟ مادر یگفت یچ-  

گم:  یکنم و م یذارم، دستام رو قفل هم م یبشقاب م یرو تو قاشق  

؟ هیکنه چ یم ینیکه رو دلت سنگ  یاون یگ یچرا نم ؟ی چرا تو خودت-  

کنه و نگاهش  ینگاهم م یبارون یشه چشماش؛ باهمون هوا یتر م بازم

.نگاهم نیا  ِض یسرم. که من درمونده و مر یشه تو یآوار م  

.برات آرزو داشتم مادر-  

.هاش بلند نشه هیگر یتا صدا   رهیگ  یدهنش م یرو جلو دستش  

؟یرس  یکه به آرزوهات نم رمیخوام بم  یمگه االن م-  

  یم یکنه و با ناراحت یداره، نگاهم م یدهنش بر م یرو از رو دستش

 گه:

؟آخه هیچه حرف نیا-  

حرف بزنم: میشم چون قراره باز هم از مر یم یعصب  



 یم  دیهمون بود که با میمادر من، نور چشم؛ مر زمن،یحرف حقه! عز-

معرفت  اما !پاهاش راه بره ی تونست رو  یبود که م نیبود. حداقل ا

  یشاهرود نبود طرفمم نم نیاون زم انینداشت، معرفتش به جهنم اگه جر

چم بدبخت و پاسوز ب یجلو نرفتم که بگ یاومد. رو حساب ترحم و دلسوز

بار واسه  هیعاشقش باشم ها نه، همون  نکهی! نه ا رهیدلمه که گ  شده، نقلِ 

که امثال   دناست مثل آدم بو گهی د یزایچ هی ریهفت پشتم بس بود دلم گ

. نبردن  ییازش بو میمر  

. رمیگ یدستم م یکنم و دستش رو تو یدراز م دست  

فقط  م،یر یکه م گهینوکرتم. تا چند شب د یخواد ناراحت باش  یدلم نم-

ز؟ یموقوف. باشه عز هیمر  هیخنده! گر  

گه:  یده و م یزنه، دستم رو تو دستش فشار م یم لبخند  

! ادیشدن بهت م یچقدر مرد زندگ-  

هستم که  یاون نکهیشم از ا یسر مست م نه،یش  یلبخند کج کنج لبم م هی

.خواد باشم یمادرم م  

  رهیو خ رمیگ یسرم رو باال م اد، یتو قفل در که م دیکل دنیچرخ یصدا

.شم به قاب در یم  

شه: یُغرُغر کنان وارد آشپزخونه م مایفر  

. گه بدوش یم یگم نره، ه یم یگندت بزنن، مردک خرفِت پخمه؛ ه یا-  

گه: یم یکوبه و با لحن کشدار یم نیزم یبعد پاش رو رو و  

. اه-  

. شوره یو دستاش و م ستهیا یم ییظرفشو یکنم، پا یخنده نگاهش م با  



 یکنه. لبخند پهن ینگاه م زیگرده و به من و عز یبر م قهیاز چند دق بعد

گه:  یو م نهی ش  یلبش م یرو  

.سالم د،یِعه ببخش -  

  ی! واسه خودت بده، پس فردا تنگرینفس بگ هی ،یزن یمادر حرف که م-

.یریگ  ینفس م  

بشقاب رو تو دهنش   یتو ارشورِ یاز خ یا کهیت  نه،ی ش  یم یصندل یرو

گه:  یذاره و م یم  

.امروز چه قدر حرص خوردم  یدون ینم زیعز یوا-  

کنه   یلبش جا خوش م یرو مایمخصوِص فر یِ شگیهمون لبخند هم بازهم

گه:  یو م  

؟ گهید میافتاد یشب ها خواستگار نیهم  یبه سالمت-  

با لبخند و   ارهیباز هم غصه به دل من هجوم ن نکهیا  یدر تالش برا زیعز

گه: یم  یلح مهربون  

. بله-  

  یتومن هی هیبازار  میبر  یکن یجمع م یشادوماد عصرمن لباس ندارم، -

. افتاد؟ یش  یم ادهیپ  

گم:  یکنه و م یچشمم رو لمس م یانگشتم گوشه  سر  

!رو چشمم-  

 

" میتسن " 

 



بستنم به   لیدونم چرا دخ یکنم. نم یبار هزارم، فالنامه رو باز م یبرا

!نداره یکه سر در گمم تموم ییحافظ؛ وقتا  

افشان کن از دهر چه مي جویيمي خواه و گل "   

گفت سحرگه گل بلبل تو چه مي گویي این   

به گلستان بر تا شاهد و ساقي را مسند   

گیري و رخ بوسي مي نوشي و گل بویي لب   

خرامان کن و آهنگ گلستان کن شمشاد   

سرو بیاموزد از قد تو دلجویي تا   

غنچه خندانت دولت به که خواهد داد تا   

شاخ گل رعنا از بهر که مي رویي اي   

که بازارت پرجوش خریدار است امروز   

 

و بنه گنجي از مایه نیکویي دریاب   

شمع نکورویي در رهگذر باد است چون   

هنري بربند از شمع نکورویي طرف   

طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد آن   

بودي اگر بودي بوییش ز خوش خویي خوش   

مرغ به دستاني در گلشن شاه آمد هر   

" به نواسازي حافظ به غزل گویي بلبل  



کنم:"  یفال نگاه م ریکشم و بعد به تعب   یم قیبندم، نفس عم  یم چشم

در  زیهمه چ دیگرد یم یزیبه دنبال چه چ د؟یخواه یاز خدا چه م گرید

در  ییاز معرفت و دلجو  یگلستان دیکنار شماست، چشمانتان را باز کن

  دیگنج عشق طلب کن دیتوان یم دی دار یداریکنارتان هست. امروز که خر

 نیاست و ا گرانیتان باعث جذب د یاست. خوش اخالق رید فرداوگرنه 

."کند یم قیتشو  ییدلتان هست که حافظ را به غزل گو ینوا  

کنم   یذارم. رو به آسمون م یقلبم م یبندم و کتاب رو رو یرو م فالنامه

گم:  یو م  

!شه بشه فقط نذار شکست بخورم یم یهرچ ایخدا-  

! نرفته بود االن نوعروس بودم وانی زنم؛ اگه ک یپوزخند م اهمیبخت س  به  

رو با نوک انگشت پس   دهیچشمم چسب یکه ُمس رانه به گوشه  یاشک قطره

کنم:   یزنم و زمزمه م یم  

! بودنت تنگه مامان  یدلم برا-  

سرش رو مرتب  یرو یکه روسر یشه و گالره در حال یاتاق باز م در

گه:  یکنه رو به من م یم  

؟ یحاضر بش  یخوا یتو نم-  

گم:  یزنم و م یم یخند تلخ  

.حاضرم-  

دونم   یناراحت! نم ایخوشحال باشم  دیلحظه با  نیا  یدونم؛ االن تو ینم

!نه ایکار  نیدرسته ا  

. باخت هام رو ضیجسم مر هیباختن ندارم جز  یبرا یزیمن که چ یول

! یجهنم یزندگ نیا یبشه تو یفرج هی دیدادم و منتظر دور برگشتم که شا  



 ی یداره. روسر یرنگم رو از سرم بر م یمشک یآد و روسر یم جلو

گه:  یکنه و م یسرم پهن م یدستاشه رو یکه تو  

!شد نیا-  

لرزن:  یکنم و لب هام م  یم بغض  

؟ گالره -  

گه:  یکنه و م یآغوشش غرقم م یتو  

؟ جاِن دِل گالره-  

و مضطرب:  ریشدم؛ بهونه گ بچه  

؟ کنم یم یدارم کار درست-  

کنه:  یشده که دلم رو گرم م مادر  

درست  می. اون موقع تصمدیصحبت کن اد؛یبزار ب   فتادهین یهنوز که اتفاق-

؟ باشه. میریگ یم  

کنم:  یلب زمزمه م ریدم و ز یرو تکون م سرم  

.یکه هست یمرس -  

 

****** 
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  یآب. م یرو انیکه م یجون یب یو افکارم شده جسدا ایشده در سرم

!بد یفکر ها نیترس و از ا  نیخوام فرار کنم از ا   

.بافته شدند قهیکه با سل یکیکوچ ی چهیقال یها شهیدوخته شده به ر نگاهم  

.من متفاوته یاسم چه قدر برا  نیهم ساکته و ا میتسن  

جون شناور وجود داره که دارن از   یجسد ب یکه تو سر اون هم کل حتما

  یزنه و همه غرقن تو ینم یکس حرف چیترسوننش. ه یم  میتصم نیا

. کنن یداستان فکر م نیفکرشون و به سر انجام ا  

.شکنه یسکوت رو م نیکه مهر و موم ا زهیعز نیسر باالخره ا و  

 یخانم صاحب مجلس  میخب. گالره خانم؛ شما به عنوان بزرگتر تسن-

.هست بگو دخترم یزیچ ،یشرط ،یثیحد یمادر. حرف  

گه:  یکنه و م  یسر بلند م گالره  

به  یرسه. ول ینم زایچ نیوهللا حاج خانم، من که اونقدرام عقلم به ا-

حرف ها با  ی هیبرام مهمه. بق ش یخواهر بزرگ فقط خوشبخت هیعنوان 

.خودشه  

  یم یاندازه و با لحن تلخ یم ییکنه، به چشم هام نگاه گذرا یبلند م سر

 گه:

!ارمیساده ب ییچا هی یتونم حت یکه نم دیببخش -  

. نهی زم یشه و اما نگاه اون رو یهمه بهش دوخته م نگاه  

خواسته ها و  یلیکنه. خ یکار هارو نم یلیخ یاریپاهام  نم؛یاما من ا -

 یتونم رو  یرو نم ینصف بار زندگ یشه. من حت یآرزو ها با من نم

...دوش بکشم. من  



روبه روش   زیچشم هاش به م یاشک  تو  یرو با بغض و حلقه  نگاهش

ده: یدوزه و ادامه م یم  

. دیبش  مونیکه فردا پش  دینکن یکه دارم رو قبول دارم. کار یضعف-  

. که بشه  یخوام نگاهش بارون یکشم و اما نم یخورم، زجر م یم حرص

غلط من مقصرم. اگه چشم هام رو  ایکنه! درست  یاظهار ناتوان نطوریا

.نبود ینطوریکردم االن ا  یکردم و به موقع ترمز م یباز م   

.شه ینگاه همه غمزده م ره،یگ یم دلم  

 یو م  رمیگ یبگه، دستم رو باال م یزیکنه تا چ یلب از لب باز م زیعز

 گم:

. زیعز دیببخش -  

گم: یکنه م یدخترک که حاال بهم نگاه م یبه چشم ها رهیخ   

  یم فیما توص یکه شما ظواهر و برا  میخودمون شک ندار یینایبه ب -

. دیکن  

  یشه و م یاشکش پر رنگ تر م یاندازه حلقه  یم نیسرش رو پائ 

گه:  یبگه که گالره م یزیخواد چ  

.نیاتاق بزن یحرفاتون رو تو ی هیبهتره بق -   

درد  دهی. که درهیگ یاندازه و لبش رو گاز م یم میبه تسن ینگاه 

! که خواهره و طاقت نداره غصه  وانیرو بعد از رفتن ک  میتسن یدنایکش 

. نهی رو بب زشیخوردن عز  

گه: یده و م یو فشار م  لچری و یدسته  یرو یدکمه  م،یتسن  

.طرف  نیاز ا-  



بندم و بعد   یشم، در رو م یشم، پشت سرش وارد اتاق م یجا بلند م از

.نمیش  یتخت م یاز گفت " با اجازه" رو  

داره   یرو نگه م لچرشی که چند قدم باهام فاصله داره و یش یآرا زیم کنار

.دوزه یکف اتاق م  یو باز هم نگاهش رو به قال  

...خب-  

!ارمیگفتن کم م  یحرف برا و  

گه: ی اندازه و م  یکنه ابرو باال م یم نگاهم  

؟خب-  

  یذهنم م یذارم و جمله هارو تو یهم م یچند لحظه رو یرو برا چشمام

.نمیچ  

  یکنم که هزار بار تو یفکر م ییپازل! به حرف ها کی ،مثل  کنارهم

. ذهنم مرور کردم  

حرف  رمیگفتنش و چه قدر سخته از تقص یمصمم بشم برا دیحاال با و

!زدن  

  هیدلسوز  یگم، نه از رو یهزار بار گفتم باز هم م نجام،یمن اگه االن ا -

. نه از عذاب وجدان  

. رمیگ یم  قیو دم عم ارمیکشم، نفس کم م یموهام م یتو یدست کالفه  

گه:  یدو ابروش جا خوش کرده م نیکه ب یفیاخم ظر با  

؟ چرا-  

گم: یگزم و م یلبم رو م یگوشه    

؟یچرا چ-  



: نانهیکنه و دنبال اطم  یبه چشم هام نگاه م میمستق  

؟ چرا من-  

شما خودت به  نه،یره که به دلش بش  یم یکس  هیخب آدم خواستگار-

. یگ یاز راه برسه که بله نم یهرک  

لحظه از چشمم نگاه  کی یلرزن. حت ینگاهش و دست هاش م صداش،

!خودم هم سخته یجمله برا  نیهضم ا ایداره و خدا یبر نم  

...بشیدلم نشسته واقعا؟ رفتارش، نگاهش، آرامش عج به  

 تینها یمشابه شما بودم. نامزدم رو ب تیموقع   هیگفته بودم؛ قبال تو-

شکل ممکن نیدوست داشتم و به احمقانه تر    

!هیکردم فقط دوست داشتن کاف یم فکر  

گه: یاندازه و م یابرو باال م یتا  

؟ ستین-  

گم: یخورم و م یهواش جا م یسوال ب از  

؟به نظر شما هست-  

گه:  یزنه و م یم پوزخند  

! نه-  

. دوزم یرو به روم م واریو به د رمیگ یرو از چشماش م نگاهم  

طرفه اش! االن افکارم فرق کرده.  کی.حداقل ستین یدوست داشتن کاف-

.از نو ساختمش دمیکوب   

ک یتونه  یجفت آدم از جنس من و شما م هیکنم  یفکر م   

. کنه یلبم جاخوش م یرو یمحو لبخند  



 ینگاهش م یباشه. چون وقت دهی جمله رو فهم  یزنم که ادامه  یم حدس

. ده یم لمی تحو یکیاندازه و لبخند کوچ یم نیکنم، نگاهش رو زم  

همشون  یکه تو ییها یچرخونم نقاش  یاتاق م یها وارید یرو رو نگاهم

!هست یقیاز ابزار موس  یکی  

گم: یم   

؟یندار یزیچ یشما شرط-  

.دارم-  

!که موفق شدم و جوابش مثبته یعنی  نیا و  

. دییبفرما-  

...هم نشو مونینکن ،پش  مونمیپش -  

کنم که چه قول  یفکر م نیشه و به ا یلب هام خشک م یرو لبخند

گم:  یخدا و م یایزنم به در ی. دل رو میوحشتناک  

. دم یقول م-  

زنه و انگار توقعش رو نداشته: یم لبخند  

...پاها نیا من با-  

گم:  یکنم و م یرو قطع م حرفش  

. یاریخودت ب ادیموضوع و به  نیهر لحظه ا ستیبسه، قرار ن-  

.ده یو سرش رو تکون م  رهیگ یرو گاز م لبش  

گم: یشم و م یتخت بلند م یرو از  

...ستین یا گهیاگه حرف د-  



کنه: یبار اونه که حرفم رو قطع م نیا و  

. مینه،بر-  

 ستیشانه به شانه راه رفتن ن یزندگ ست،یرنگ ها ن انیتفاهم م یزندگ"

!ستیکردن هم ن یو بعد شانه خال  

همان  تواندی که م یخوان یکه تو در نگاهش م ستیگاه آن لحظه ا یزندگ

!دیباشد که با  

.شود یلب جار یدو لبخند است که همزمان رو قی عمق عم یزندگ  

!"چیه گریآرامش است و د ،یو گاه ستین نیدو عشق آتش  یگرما یزندگ  

 

" یماهور ابوالفتح " 

 

" میتسن " 

 

! حجم از مهم بودن و مورد توجه بودن نیا یبرا رمیم  یلرزه و م یم دلم  

  یو از ک نمی نفر اون قدر مهم شدم که به دلش بش  کی  یمن برا یک از

نفر از من دلزده بشه؟  کیاونق در خوار شدم که   

. ستیسرکارو پول و خونه ن  ست،یسر جهاز ن ست،ین هیسر مهر یبحث

. چون نه من بابا دارم نه اون که بخوان چونه بزنن  

دختِر رمان   یها تیکنه؛ من مثل شخص یلبم جا خوش م یرو یخند تلخ

ام کم    هیطرف مقابل، مهر ادیتونم بگم به خاطر دوست داشتن ز یها نم

.باشه  



.طرد شدن و دوباره مردن رشدن،یترسم؛ از تحق یفقط م من  

 ینم یحت ینخواد وقت  یباشه که با بودنم بسازه ازم دوندگ یکی  خوامیم

. راه برم تونم چند قدم کنارش  

!قرار یزنه؛ آرومه و ب ینم یحرف اضیف  

داره  به فرداها  دیرفتارش تضاد دارن! شا یقرار ینگاهش و ب آرامش

.کنه یفکر م  

به   میتون یم  میروز از خواب بلند بش  کی  یوقت میدون یکه نم ییفرداها

" دوست دارم  میبلند بگ یبا صدا میتون ینه! م ای میلبخند بزن  یزندگ

جز آرامش   ییان واسه ما که برنامه ا  یریکه غافلگ ییرو" فرداها یزندگ

. میبراش ندار  

 

****** 

 

دونم چطور  یکشم که نم یم یو اشکال  رمیگ یدستم م یرو تو خودکار

  ی نهیس  یتموم بغض تو یکشن؛ وقت یم یقیراه خودشون رو به موس 

! منن  

نِت بلند   هینت اول.  شهیتو ذهنم حک م  وانیک  ریبندم و تصو  یو م چشمام

.یو دوست نداشتن   

نت دوست   هینت دوم. بازم  نم؛ی ب یشن و ترمه رو م یهام بسته م چشم

! ینداشتن  

و   ینت دوست داشتن کی نم؛یب یو م اضیشن و ف یهام بسته م چشم

!قطعه تموم   



  ایاز تموم دن ی. انگارنمی ب ینم یا  گهید زیبه خودش و چ شهیختم م نگاهم

 بیکنم گنگ بشم و حالم عج یبهش فکر م یشده که وقت دایموضوع پ هی

!بشه  

تلخم  یخواد با من و قصه   یخواد که کنارش باشم؟ چرا م یم چرا

کنم؟  ینم مونت ی مونم و پش  یگه م یبسازه؟ چرا م  

!که هستم بخواد برام سخته ینطوری نفر من رو ا کی نکهی ا باور  

  یباره که نم کیشن، چون فقط؛همون  یم یبار عاشق واقع کیها  آدم

!رو ببازن اشونیدن  نکهیترسن از ا  

.ترسمیترسن،مثل من که م  یاون به بعد م از  

.رم یگ  یدستم م یخودکار رو تو دومرتبه  

. شه که تا آخر عمر سربار گالره بمونم ینم  

. مبرم، مجبورم که بر دیبا  

اشکال رو   نیکنند! باز هم ا یمن در بطن کاغذ رشد م یبچه ها بازم

 یتارها یو رو رنیجون بگ رن،یکنم که بعدا پا بگ  یم ادهیکاغذ پ یرو

. بپر بپر کنن تارمیگ  

. کنم میکه برم و درد هام رو با غربت تقس  ستیالزم ن  گهید پس  

شم و کالفه از  یسال. خسته م صدیس  یخواد به بلند یخواب م هی دلم

!که با خودم به پا کردم یجنگ  

راه  کیکردن من نداره ومن فقط  ریجز درگ یا جهینت چیجنگ ه نیا

!دارم؛ رفتن  

****** 



  یکنم. گالره با صورت یسرم مرتب م یرنگم رو رو دیسف ریحر یروسر

گه: یو م ادیخندون جلو م  

.اون چشمارو نمیبب -  

  یم دیرنگم رو تمد  ینقره ا ی هیبار آخر سا یبندم و برا یرو م چشمام

. کنه  

دلم؟  یبمونه رو دیلباس عروس دنباله دار با  هیمشوشم؟ چرا حسرت  چرا  

.فکر احمقانه نیبه ا زنم  یم پوزخند  

.لچری و یپهن کنم رو دیاون لباس عروس رو با یاحتماال دنباله    

چرا  ؟یشگیقرار هم  نیبه ا ستمیو مصمم ن  جمیکنم بازهم گ یحس م چرا

کنه؟ یسرم درد م  

اسمش  دمیکه حاال فهم اضیتر ف  کیشه و خواهر کوچ یاتاق باز م در

.شه یوارد اتاق م ماستیفر  

گه:  یکشه و با خنده م یم یسوت  

.کار کرده یسرکار گالره چ نیبب -  

گم:  یو م نمیچ یبر م لب  

. تو صورتم  دیمال یو م خشیخودم خوشگلم سرکار گالره فقط اون پَد -  

گه:  یکنه و م یشده نگاهم م زیر یبا چشم ها گالره  

...دست نیبشکنه ا-  

گه:  یم یبا لبخند بامزه ا مایفر  

.پاش پرتقال سبز شد  ریز زیحاال داداشم به جهنم، عز-  



شباهت  زشونیو بعد عز اضیزنم؛ چقدر صداقت نگاهش به ف یم یلبخند

. داره  

!ینه پوزخند و نه ناراحت ره،یچشماش نه تحق یتو  

. نهیکنم که چه قدر صورتش دلنش  یفکر م نیبه ا   

؟ یزن یم دید یجور نیداداشمم ا -  

و با  ادیشه. چند قدم به سمتم م یکنه و وارد اتاق م  یدر رو باز م زیعز

گه: یبغضه م  ایدن کی که پشت بندش  یلبخند  

.مادر یخوشبخت بش -  

گم:  یزنه و من م یرو بوسه م سرم  

.خانم زیممنون عز-  

که قراره بشه همسرم و مرد من  یمرد م؛یر یم رونیاز اتاق ب  یهمگ

.شده رهیخ وارید یرو یبه عکس ها ب؛یدست به ج  

!من مردِ   

!تونه سخت باشه واقعا یلحظه چه قدر م  نیا یجمله تو نیا هضم  

همه و   ینگاهش رو رو ادیبه خودش م مایفر یمصلحت یسرفه  یصدا با

  یشم و لبم رو گاز م یپرچم نگاهش ذوب م ریچرخونه. ز یبعد من م

. رمیگ  

 ازیلبخند دلگرم کننده ن هیدونه االن به  یکنه ،چرا نم ینم یحرکت چیه اما

 دارم؟ 

 یم یدونم چ ینم یازهم همون نگاه که پر از حرفه ولب ادیقدم جلو م چند

.گه  



 ینم مونی کنه:»پش  یگوشم زمزمه م ریاول ز رهیگ یسرم قرار م پشت

. کنم یهم نم مونتیشم،پش   

!گرما نیبندم از ا یم خی  

 یزنم و م یگذره لبخند م یکه م  کمیدوزم و  یرو به رو به رو م نگاهم

 گم:

.مرده و حرفش-  

که من   ییبه سمت جا میدار یو قدم بر م ارهیرو به حرکت در م لچریو

.رهیگیبودن هامون و ازمون م    

 

****** 

.سابن یسرمون قند م یباال  

!اضهیکس و کار من و ف یسه نفر همه  نیفقط هم  م،یندار  مهمون  

"لم؟ یگه "وک یبار سوم م یعاقد برا یوقت   

رم؟ یاجازه بگ یاز ک دی مونم االن با یم  

...که اجازه گرفتن نداره مرده  

اجازه  نیکنم، مگه چند بار قراره عروس بشم، که حسرت هم یبغض م 

دلم؟  یساده بمونه رو ی  

 هی یدست ها ونیکه دستام م  نمیب یشه و م یبه دستم وارد م یفیخف فشار

! مرده  

به بعد بشه پدر و مادر   نیخرج کنه و از ا یبرام مردونگ دیمرد که با هی

.میو خواهر و برادر و تموم زندگ   



گم:  یکنم و م یدونم اما لب از لب باز م یغلط نم ای درست  

! بله-  

به همراه" با" که  ممی تسن گهیبودنم و ازم گرفت و حاال د میکه تسن یا بله

.دهیچسب اضیبه اسم ف  

  یوز روهنوز هم تو دست مرد قصه است و لبخنِد محو انگار هن دستم

. لبم  

. یگه:خوش اومد  یزنه و م یکه به روم لبخند م یمرد  

!مرد فرق داره با تموم مرد ها نیشه و انگار ا یو رو م ریدلم ز   

کنه. فقط   یره.با زبون خامم نم یبه دروغ قربون صدقه ام نم   وان؛ی ک  مثل

که گفتم.   ینگاهش و بهم بدوزه تا هزار بار مطمئن بشم از بله ا هیکاف

.شم یآغوشش گم م یشه و تو یخم م یکم سته،یا یرو به روم م زیعز  

.ده یمادرم و م یآغوش بو نیگم ا  ینم  

  یو مادر بودن تو یمهربون یاز هرچ دیحس جد هیآغوش   نیا بلکه

. کنه یبهم القا م استیدن  

گه:  یگوشم م ریز  

. نیبش  ریهم پ یبه پا ،یخوشبخت بش -  

.بوسه یشه و سرم رو م یآغوشم جدا م از  

گه: یگوشش م ریو ز رهیگ یآغوش م یرو تو اضیف  

؟ ره مامان ینم ادتیقول و قرارت که -  

گه:  یزنه و م یم لبخند  

.کنم ینم اهتی. روس زیمونه عز یم ادمی-  



گه:  یزنه و م یم یسرشونه اش و بوسه ا زیعز  

.یخوشبخت بش -  

 یفیشه. بازم به دستم فشار خف یو گالره که تموم م مایبا فر یروبوس 

. ارهیم رونیب یکی کوچ یجعبه  بشیکنه و از ج یوارد م  

. کنه یرو دستم م دیطالسف فی ظر یکنه و حلقه  یجعبه رو باز م در  

چه  بهیشه و عج یدستم زده م یکه رو  یاز بوسه ا رمیم یچه قدر م و

! تازه یِ زندگ نیقدر ا  

! ادینم یهمه مهربون نیچهره ا  نیا به  

که   نیاش جا داده. هم نهیرو تو س   یهمه مهربون نیدونم چطور ا  ینم اما

.هیکنارش نشستم برام کاف یا لهیاالن با چه وس  ارهیبه روم نم   

  یبرام م ییایکه با وجود نقص بزرگم، من رو قبول کرده به دن  نیهم

!ارزه  

.جور شد وانیرفتن ک یکه به خاطرش؛ بهونه   ینقص همون  

 یکنم و ثبتشون م  یاندکم نگاه م یاطرافم ،به صورت َمردم، به مهمونا  به

رو   یبوده که من کس  ینره امروز چه روز ادمیوقت  هیکنم تو ذهنم که 

. اند بهیدو نفر مرد غر  نیعقدم نداشتم و ا ریز یامضاها یبرا  

 

****** 

 

که   یمرد نیبپوشم. از ا دیبا یدونم چ یخوام لباس عوض کنم اما نم یم

.کشم یشوهرمه خجالت م  ایگو  



  یتو تیو نها  یکن یعروس  ،یعقد کن ،یهفته نامزد کن کی یکه ط سخته

رو کنارش  یعروس  دیخر یشام و چند ساعت یبار برا کیفاصله  نیا

!یبهش عادت کرده باش  دیو االن با یباش   

!کنم و چه مرگمه یدونم چرا بغض م یشم و نم یم رهیخ نهی آ به  

 یچطور کارها دیدونم با یکه نم نه یتر از عادت کردن به شوهرم ا سخت

. خونه ام رو انجام بدم  

که اگه اون روز باترمه   یوانیوانه؛ک ی ک ست،ین اضیمن ف یپاها مقصر

! دست نبود االن سرپا بودم یدست تو  

 یخر شدم. مگه م وانیک یمِن ساده لوحم که با قربون صدقه ها مقصر

! که نخوانت یباش  یخانواده ا ونیشه م  

کس من و قبول نکرد و بودن   چیپدرش، خواهر و برادرش ه وان،یک مادر

.اون جا اشتباه محض بود   

 یم کهیکنه،   یو نگاهم م ستادهیتو قاب در ا نهیس  که دست به دنشید با

.خورم  

رنگش،  یاندازم. نگاه نافذ مشک یم  نیو سرم رو پائ رمیگ  یرو گاز م لبم

.لرزونه یاز قبل م شتریدلم رو ب  

گه:  یم یو با اخم تصنع نهیش  یتخت م  یرو اد،یم جلو  

.یمان نکرده ا یرا پاک کن تا عصب دابتیاون سرخ آب سف الیع-  

که   یکنم"مرس  یکنم و با نگاهم هزار بار زمزمه م یلبخند نگاهش م با

!"یهست یمیباهام صم  

گه: یکشه و م یدرهم م شتریرو ب  اخمش  



مارا به سخره   لیو سب یزن یلبخند ژکوند م فه؟یضع میستیمگر با تو ن -

؟ یریگ یم  

و   طنتشی نگاهش، ش  یبرا  رهیم یره و م یشه. دلم م یم  شتریام ب خنده

. اخمش  

  یذاره، با لبخند م یزانوهاش م یشه و آرنجش رو رو  یبه جلو خم م رو

 گه:

 دیاالن با ای یدرست کن یزیچ یاملت  ییمروین یحاال حاج خانم، شما بلد-

؟ فتم یبه غلط کردن ب یاز گشنگ  

گم:  یکنم و م یم زیرو ر چشمام  

. ر،بلدمینه خ-  

گه:  یلبخند م با  

.هللافتبارک -  

گرده و   یراه بر م ی ونهیره، م  یم  رونیشه و از اتاق ب یجابلند م از

گه: یم  

شورم شما هم لباس هات رو عوض کن و  یپس تا من گوجه ها رو م-

.ایب  

صداش کنم؟  اضیف دیبا االن  

کشم  یبازهم از اون نگاه نافذ خجالت م دیتونم شا ینم یدونم چرا ول ینم

گم:  یو زمزمه وار م  

؟اضیآقا ف-  

گه: یگرده و م  یرو به جلو رفته رو بر م قدم  



؟ جانم-  

و   زهیر ینم یخود ینمک ب ست،ی تا بناگوش باز ن ششیزنه، ن ینم لبخند

آد از   یده! بدم م یرو نشون م  شیحرف زدن مردونگ یتو اوج معمول

خوام دل خوش کنم به  ی. زخم خورده ام و مستیاما دست خودم ن سهیمقا

. رو شیپ  دِ یجد یِ زندگ نیا  

و عشقم به دروغ و آب و تاب برام    زمیبه هزار عز شیگفتن معمول  جانم

. ارزه یم  

گم:  یکنم و م یچشماش نگاه م به  

...و گالره  زیهست، عز خچالیجونت سالمت. غذا تو -  

گه: یکنه و م یرو قطع م حرفم  

.و بخورم المیخوام دست پخت ع یمن م یول-  

شن  یجون و تنم م یکنم و همه  یو فقط نگاه م رنیگ  یهام گر م گونه

!کنه با تموم آدم ها یکه فرق م ینگاه کردن به مرد یچشم؛برا  

گه: یبلند م  یره و با صدا یم رونیاتاق ب  از  

. الیموقوف ع یتنبل-  

. بندم یکنم و در رو م یم تیو به سمت در هدا لچریو  چرخ  

لب زمزمه  ریکوبه و ز یوار م وانهیذارم که د یم یقلب یبه رو دست

.کنم  یم  

  نیحرفش حساب کرد و به ا یشه رو  یکنه،حداقل م یفرق م وانیباک

! بود دواریام  یزندگ  

.کنم  یعوض م یرو به سخت لباسم  



  امیبر ب دیبا  یترم. سخته؛ ول یمیشوهر صم یآقا نیکنم با ا یحس م حاال

تر شده،   نیبرام سنگ یزندگ ی  فهیاز پس تموم مشکالتم. از امروز وظ 

  یشه نون و آب! که نم یچه کنم؟ چه کنم؟ که نم یباشم. کاسه  یقو دیبا

!خوب یِ شه زندگ  

کنم که بعد از  ینگاه م یرم، با نگاه ماتم گرفته به سقف یم رونیاتاق ب  از

گم:  یلب م ریاون خداست و با بغض ز  

  نیتونن زم  یکه پاهام نم قهیدرد عم هیخواد راه برم. سخته و  یدلم م-

. حرکت کنم لچریخدا با و ی شهیکه هم سخته .رو لمس کنن  

زانو  یچرخ ها رو نیا یجلو ادیو به سمتم م  ادیم  رونیآشپزخونه ب  از

گه: یو م ستهیا یم  

لحظه   هی یخوام حت ینم یصدام کن یداشت یبه بعد قراره هرکار  نیاز ا-

.ینَِشستنت رو بخور یقصه   

گم:"ترو خدا حال خرابم رو خراب   یدل با خودم م یو تو نمیچ یبر م لب

!"تر نکن  

فه؟ یشد ضع میرا، تفهم  تیصدا  مید ینشن-  

زنم که   یاز اون حال خراب لبخند م دنمیکش  رونیب  یتالشش برا به

کنم:  یلب زمزمه م ریتالش و ز نیشکست نخوره ا  

.باشه-  

 نی. فقط همتونه کمکم کنه  یمرده که م نیقبول کنم از امروز فقط هم  دیبا

شه و  ینداره. از جا بلند م یمرده که محتاج کمک هاشم و کمکش منت

. کنه یم  تشیو به سمت آشپزخونه هدا   ستهیا یم لچریپشت و  



عقب  یخودش کنارم صندل یداره و برا ینگه م یناهار خور زیم پشت

گه: یذاره و م یکشه.ظرف گوجه رو جلوم م یم  

.الی، عبسم هللا-  

:گم یزنم و م یهام و باال م نیآست  

؟ یخوا یاملت م یشما مطمئن-  

هم دارم؟ یا گهید یمگه چاره -  

گم:  یزنم و م یم یلبخند  

.هنر هاش و اول بسم هللا رو کنه یهمه  دینه ،آدم که نبا -  

گه:  یزنه و م یم لبخند  

.ی پس هنرمند-  

گم:  یابروم م یو با باال انداختن تا  رمیگ یازش م چشم  

؟ یبله پس چ-  

!عسل یاوف، پس افتادم تو کوزه -  

تو، فرق داره نگاهت،  یکوزه محتواش زهرماره ول نیمن اگه باشه ا به

.تو بذارم یتونم خودم رو جا ینم  من واکنشت و دت،ید  

اونقدر که   نه؛ینگاه سنگ نیشه به من! ا یم رهیو خ  یده به صندل یم هیتک

. کنه یم ینیتنم هم سنگ یرو یحت  

بهش   نکهیا  یزنم، فقط برا یآرم و به نگاهش لبخند م یرو باال م  سرم

!ونشمی مد استیدن اینگاه رو درک کردم. که بفهمونم من تا دن نیبفهمونم ا   

به وجود اومدن   جهیرو داره که افتاده و نت  ینگاه حکم مرور اتفاقات نیا

. لحظه است نیا  



گم" نکنه   یبه اسم ترس تو دلم لونه کرده. مدام با خودم م یحِس بد هی

  یکنه:"نه قول داده،مگه م یخراب بشه." دلم خودش رو آروم م زیهمه چ

؟" قولش بزنه ریشه ز  

شده نگاه  دهیگوجه بر یکه جا  یگم و به دست  یم یناخودآگاه آخِ آروم 

. کنم یم  

قدر با قدرت  نیکه ا یزیچ نیا دم یاون قدر حواسم پرت شد که نفهم یک

؟! کنم دستمه، نه گوجه یم یحرصم رو روش خال  

  یکنم و لبم رو گاز م یشدم حلقه م دهیسالمم رو دور انگشت بر دست

. رمیگ  

ره و با چند برگ دستمال   یشه؛ م یبه ضرب بلند م  یصندل یرو از

. گرده یبر م یکاغذ  

  نی. اچهیپ  یو دستمال رو دور انگشتم م رهیگ یدست م یرو تو دستم

 خون، قصد بند اومدن نداره؟ 

گه:  یم یکنه و با نگران یم نگاهم  

. میپانسمانش کن ارمیب  لهیزخمت نگه دار تا وس  یدستمال رو رو-  

زخم  نیدارم. ا یزخم نگه م یدم و  دستم رو رو یرو تکون م سرم

!کنم، درد داره خب یبغض م قه؟یقدر عم نیچرا ا یلعنت  

 یگرده و دستم رو تو یبر م هی اول  یبعد با جعبه کمک ها ی قهیدق چند

گه:  یداره و با اخم م یدستمال رو از روش بر م ره،یگ یدست م  

؟ یچرا مواظب نبود-  

شم."توقع اخم ندارم َمرد من،  یم دنیبار یو آماده  رهیگ یشدت م بغضم

" مهربون تر یلطفا کم  



که حاال  یذاره و با لحن یزخم م یرو  زه،یر یپنبه م یرو رو نیبتاد کمی

گه:  یآروم تر ازقبل شده م یلیخ  

!یکار کرد یبا دستت چ نیبب -  

  نیخلسه بود ،ا هی ی جهیکار کردم! فقط انگار نت یدونم با دستم چ ینم

!قیزخم عم  

. زنه یم زیر یگِره  هیو آخرش و  چهیپ یرو دور انگشتم م باند  

گه:  یکنه و م یم نگاهم  

؟ یدرد دار-  

 یقدر دل نازک شدم؟ سرم رو به نشونه  نیکنم. چرا ا یبغض م بازهم

. دم یجواب مثبت تکون م  

گه:  یشه و م ینگاهش عوض م رنگ  

  یبه همون غذا میها. بر میدست پختت و بخور میآخرشم ما نتونست یول-

. میو گالره خانم متوسل بش  زیعز  

. موقع ام یدرآوردن ب یباز یدست و پا چلفت نیشم از ا یم شرمنده  

گم:  یدوزم و م یم یز یرو م یم رو شرم زده به گل ها نگاه  

.خوام یمعذرت م-  

گه:  یو م رهیگ یدست م یرو تو دستم  

. موقع منه یب ی ریبهونه گ ریتقص ه،یچه حرف نیعه ا-  

.رهیگ یکه مقصر منم و خودش گردن م نیلرزه از ا  یم دلم  

اره، تو   یم رونیب خچالیآماده رو از  یشه و ظرف غذا یجا بلند م از

.ذاره تا گرم بشه یم وی ماکرو  



  میچطور زندگ دیبه بعد با نی. از انه یچ یم زیم  یمخلفات رو رو ی هیبق و

خرج کنم؟  یتونم بلند بشم از جا و زنونگ یرو اداره کنم خدا؟ چرا نم  

تونم بلند بشم و کد بانو بودنم رو به رخ بکشم؟ ینم چرا  

.رمیگ یدستام م نیرو ب سرم  

امشب  نیخبر هاست ها. هم نیهرشب هرشب از ا یحاج خانم فکر نکن-

.کنم برات یو ببر م اریو فقط ب  

.کنم ینگاه ش م رهیشم و خ یم مبهوت  

  نیا  یبه اداره  یعنی  نیکنه.ا  یخونه و درمونش م یذهنم رو م درد

.توسط من اعتماد داره و جالبه که خودم ندارم یزندگ  

.جلوم قرار گرفته یفهمم بشقاب ک یقدر گنگ و گمم که نم نیبازهم؛ ا و  

گم: یم ی کیآرم و با لبخند کوچ یرو باال م سرم  

. ممنون-  

گه:  یزنه و م یم لبخند  

.خوردن داره زیکه دست پخت عز الینوش جان.بخور ع-  

  ستمیدودل ن گهیدرست بوده. د ممیفهمم که تصم  یم  میشب اول زندگ نیهم

. خوام به شونه هاش اعتماد کنم یو م  

که جونم   یزندگ نیداشته باشم تو ا یحق هیتونم  یثابت شده منم م بهم

. براش در بره  

!هم داشت یخواستن؛ توانستن نیپا بودم و ا  یرو کاش  

؟ یخور ینم-  



رو   یفوتبال نیبشقاب برام، حکم زم نیکنم؛ ا یدستم نگاه م یقاشق تو به

.برم یم  نیبه اون ور زم نیور زم  نیداره که مدام مهره هاش و از ا  

.خورم یم-  

.برم یذارم و قاشق اول و به سمت دهنم م یرو کنار م الیو خ فکر  

  یدیهم مزه و طعم جد میغذا و خدا کنه زندگ نیده ا  یم دیجد یمزه  هی

.رهیبگ   

.مزه که تلخ و تند نباشه هی  

 

****** 

کشم. بعد از شونه کردن  یموهام م یدستم هست رو، رو یکه تو یبرس 

دم.تو  یبه گردنم م یذارم و کش و قوس  یم نهیی آ  یموهام برس رو جلو

.دوزه یو نگاهش رو به من م  ستهیا یقاب در م  

کوتاه به   یو بعد از لحظه ا نه یش  یتخت م یشه و رو یاتاق م وارد

.کشه یتخت دراز م یهمون حالِت کج، رو  

.کنن یدلم، دل شوره به پا م یمدام تو ییحس ها هی  

کنم که آروم   یخستش م یگردم سمتش و نگاه به چهره  یبر م سردرگم

!چشم هاش رو بسته  

:کنه یم زمزمه  

.الیع نجایا  ایب-  

.نیگرمه و دلنش  صداش  

.کنه یدراز م نشیداره و به طرف یاش بر م نهیس  یدستش رو از رو و  



  ییکنه که تنها یگوشم تکرار م یآغوش مدام تو  نیآغوش مال منه؟ ا  نیا

. میها تموم شد تسن  

.هست که باشه و دلت به بودنش قرص باشه یکی  

: گه یکنه و م یاز چشم هاش رو باز م یکی یال  

م؟ یچه گفت یدینشن  فه،یضع -  

.رم یزنم و جلو تر م یم لبخند  

تابوت متحرک حرکت  هیمدام با  یهفتاد متر یخونه  هیسخته تو  برام

. کنم  

و التماسش کنم که تکون بخوره.   ی صندل نیسخته که مدام بچسبم به ا  برام

چند ساعته رو حفظ  یزندگ نیندارم و قراره که چنگ و دندون ا یچاره ا

. کنم  

  یکه رو یکنه و کمک م یشه دستش رو به سمتم دراز م یجا بلند م از

.نمیتخت بش   

 نهی !  و تنها درمونش ایاز تبار ناتوان یدرد هیکمک ها درد دارن،  نیا

.و اما رو قول مردم حساب کنم ارمیبسازم و تاب ب دیکه با  

.نمی ش  یدم و م یم هیتخت تک یپشت به  

. کنم یکنه و نگاه م یم نگاه  

! گرمه و سوزانه قه،ینگاه عم  نیا  

  یجور طلسمه که اللم م هیانگار  نهیش  یم میشون یپ  یکه رو یبوسه ا و

. کنه  

. کنه یده و پاهاش رو دراز م یم هیتخت تک یبه پشت کنارم  



 یشونه اش قرار م یکنه و سرم رو یرو دور شونه هام حلقه م دستش

. رهیگ  

آرامش و نیالزم باشه ا یچند ساعت دیشا   

آغوش رو   هیما که طعم  یهردو  یبرا دیوش جدآغ نیوجود ا درکِ 

. میدیند یزیچ یو ازش جز تلخ میدیچش   

که   نیخبر از ا یب است،یدن یجا نیامن تر  میکرد یکه فکر م یآغوش 

! بود ایدن یجا نیپوچ تر از پوچ تر  

. و گذشته رو با  میهامون رو درک کن یزندگ دیجد تیکه موقع میدار ازین

: میو بگ  میجناق بشکن هی  

.میخودمون بباز  نیتورا فراموش" و شرطش رو ب ادمی"  

  ازیهم نتونستن. ن یباهم بودن و ب ازی. نمیحرف ها دار یلیبه خ ازین

 ازین هیقشنگ ساختن. و  یاهایباهم رو ازیرو پرکردن. ن گهیهمد ییتنها 

!شکسته رو یقلبا ن یو رو کنه ا  ریو ز ادیبه نام عشق که ب  

 

****** 

 

 

 

 

 

یچهارم: هست فصل  



** 

 

.شم یم داری زنگ تلفن همراهم از خواب ب یصدا با  

. کنم یم  داشیبالشم پ ریگردم و باالخره ز یکورمال دنبالش م  کورمال  

:دم یکشم و جواب م ی م  یقیگالره نفس عم یشماره  دنید با  

جانم گالره؟ -  

لبش، رو   یکه پهن شده رو یا  انهیتونم لبخند موذ  یجا هم م نیهم از

.حس کنم  

عروس خانم؟  یخوب-  

: چونمیپ یزنم و موهام رو دور انگشتم م  یم لبخند  

؟ یممنون، خوبم. تو خوب-  

:گه یدفعه ناراحت بشه دمق م  کیکه  انگار  

بودم که دختراشون و شوهر دادن.  ییمادرا نیتا صبح ع شبینه، د -

. میبود تسن یخال یلیگشتم.جات خ یرفتم تو اتاقت و بر م یهمش م  

بودن    یعنی مادر و خواهر و همه کس! گالره  یعنیکنم و گالره   یم بغض

درمونده بشم، چون گالره   یو باز هم بودن. نشده که به وقِت ناراحت 

.بوده شهیهم  

:گه یکنه  و م یصاف م یلرزونش رو با تک سرفه ا یصدا    

مادر؟  یکرد کارایتو چ-  

:گم یحرص م با   



! گالره-  

:خنده یم   

خب باشه غلط کردم. مزاحمت که نه، مزاحمتون نباشم؟ -  

:گم  یخندم و بعد م یم  

. مواظب خودت باش زمینه عز-  

؟ یندار یباشه فعال کار-  

.فعال زمینه عز-  

 یتخت، سرم رو رو یکنم کنارم رو یکنم رو تلفن رو پرت م یم قطع

..بندم یذارم و چشم هام و م یبالش م  

 یینبود. آشنا شدن ما یعروس  یشب ها یمثل همه  شبیو نبود؛ د ستین

! بره یزمان م م،یا بهیکه با هم غر  

خواد که به   یکنم و اما دلم نم یتخت حس م یجا شدنش رو رو جابه

. رفته یعنی بسته شدن در اتاق  ی. صداارمیخودم ب یرو  

دوباره به خواب   نمی ب یکنم و نبودنش رو م یچشمهام رو که باز م یال

..رم یم  

شه،  یم دهیصورتم تاب یکه نور  آفتاب از پنجره رو یظهر، وقت یدما دم

.نمیش  یجا م یشم و تو یم داریازخواب ب  

عدد دوازده رو   یتالیجیاندازم و ساعت د یکه م لمیبه ساعت موبا نگاه

. رهیگ یاز خودم شرمم م یده، حساب ینشون م  

خوام که   یکشم و م یو از کنار تخت سمتم م لچریکنم، و  یدراز م دست

.افتم یم نیزم یشم و رو یو موفق نم نمیبا کمک عصا روش بش   



.کنه یم زیودم و سر رحس تلخ، تموم وج هیو  رمیگ  یرو گاز م لبم  

بدم اما   انیننگ پا نیتا بلند شم از جا و به ا رمیگ یتخت م یبه لبه  دست

. ستهیا یشه و تو قاب در م یدربه شدت باز م  

که واسه  یحام نیکنم از ا یدلم گله م  یکنم وتو یبغض م دنشید با

. کنه یم یکم کار تیحما  

 یتشنه به محبت مادر یبچه  هیآغوشش مثل  یو تو ادیزده جلو م شتاب

.رمیگ یقرار م  

که خودم  یش یالتهاب سوختن تو آت  نیضعف! از ا نیاز ا زمیر یم اشک

!دمی رو کش  تشی رو جمع کردم و خوِد احمقم کبر زمشیبه پا کردم. خودم ه  

بلند. انگار  یهق هِق تلخه، باصدا هی ست،یصدا ن یاشک ب هی حاصلش

!مادرم از نو زنده شده و از نو ُمرده  

کنه،   یآم و صورتم با بالش بر خورد م یتخت فرود م یرو یآروم به

. درد نیزنم از ا یبرم و زار م یبالش فرو م یسرم رو تو  

! یو تلخ یحجم ناتوان نیا از  

. کنم جادیکه بخوام وسطش ، وقفه ا نیزنم؛ بدون ا یم زار  

به قلبم  شترین شتر،یخواد با هرکلمه؛ ب یم دیگه؛ شا ینم یزیکه چ بهیعج

! نزنه  

.شم یکشه، آروم تر م یموهام م یشم؛ هر بار که دست رو یم نوازش  

! کنم یتخت حس م یکشه؛ تکون خوردنش رو رو یدراز م کنارم  

 ینازک نارنج نقدری ا یده.از ک ی آرام بخش ادامه م نیا  قیبه تزر بازهم

 شدم ؟



از   زیآتش فشان لبر  هیتونه  یکه حس کردم ؛مرد من، م  یاز وقت دیشا

.محبت باشه  

. و نگاهش کنم ارمیخوام صورتم رو باال ب ینم  

!تموم عالم قهرم با  

زمزمه   ،یی الال  هی یشم؛کنار گوشم آروم مثل سمفون یبازهم نوازش م 

: کنه یم  

.به خدا خانم! نگام کن فهیاشک ها ح نیا-  

!دهیکنم اما نه چندان با فا یم مقاومت   

. منو نیبب -  

لبالب از  یکنم اما با چشم ها یو نگاهش م ارمیسرم رو باال م آروم

.اشک  

 یکه رو یشم از بوسه ا یو داغ م رهیگ یو با دست قاب م صورتم

.زاره یبه جا م میشون یپ  

: گه یم یشونیپ یرو ظی اخم غل هیکنه و با  یچشم هام نگاه م به  

افتاد؟  ،ی اشک هات و هدر بد یحق ندار گهید-  

:کنم یلب زمزمه م ریذارم ز یهم م یهام رو رو چشم  

! ببخش اگه برات َکمم-  

:گه یده و م یاش فشار م نهیآغوشش، سرم رو به س  یشم تو یم غرق  

 گهی! دیارز یم  ییایمن؛ دن یها. تو برا  یزن یحرف و نم نیا گهید-

  یطور نیخوردنت ا  نیبه خاطر زم نمینب گهیحرف هارو! د نینشنوم ا 



خوردن  نی. زم میخور ینم نیزم می. فکر نکن ما که سالمیناراحت بش 

! یکه از زمونه بخور نهی بهتر از ا یلیخ  

کنه .هق هقم قطع  یم وونهیمرد من رو د نیکنم و نگاه. ا  ینگاه م فقط

.شه یشه و دستم دور کمرش حلقه م یم   

. بودن رو نیآغوش و ا  نی خوام ا  یآرامش و با تموم وجودم م نیا  

  یرو ایمرد که دن  هیو اما قوله؛ قول  ستیالف ن  ست،یکه دروغ ن   یبودن

.کنه یمرد بودنش حساب م  

اون آغوش، که با   یگذره از غرق بودن من تو یدونم چه قدر م ینم

.امیم  زنگ در به خودم یصدا  

کشه که   ینم یزنم. طول یتخت غمبرک م یشه و بازم رو یجا بلند م از

..ام یم  رونیحالت ب نیاز ا اضیف یبا صدا  

.میمهمون دار   ال؛یع-  

.اد یذاره و به اتاق م  یرو باز م ییرایپذ در  

. کنه یآره وسرم م یم رونیب یرنگ یا روزهیف یکشو روسر از  

. هم همراهشونه دیام -  

که، حواسش به همه  یمرد رتیه دلم غنج بره از غشه ک یباعث م نیهم

.هست زیچ  

. نمیکنه روش بش  یذاره و کمک م یم کمیرو نزد  لچریو  

اندازه و خارج شدنمون از  یپاهام م یرو رو کیکوچ یمسافرت  یپتو

.شه با ورود مهمون ها به خونه یاتاق مصادف م  



  یو سرخ م رنیگ یگونه هام رنگ م زیمهربون عز یچهره  دنید با

.شن  

کاناپه  یرو  یشن و بعد از احوال پرس  یهم وارد م دیگالره و ام ما،یفر

.ننیش  یم  

.شه یمن م یکردن قد و باال زیمشغول آنال یا قهیچند دق گالره  

تو   یدونه چ یکه م یانگار زیمشغول صحبت هستند و عز اضیو ف  دیام

: گه یگوشم م ریو ز ادیشه؛ به سمتم م یگذره از جا بلند م یدلم م  

.غمت نباشه مادر، حواسم هست-  

 دنن،یهمشون پر از فهم  ینی ب یم  یکن یکه م نییخانواده رو باال و پا نیا

 نجایحاال ا  وانیکنم که اگر مادر ک  یو درک کردن! فکر م یپر از بلد

  یم یعصب یکل وانیکرد و بعدش ک  یبارم م هیطعنه و کنا یبود، حتما کل

  هیخل رو ت تشی کرد که عصبان ینم دا یکوتاه تر از من پ یواریشد و مسلما د

.کنه   

 ونهیمادر و پسر رسما من و د نی ره و انگار قراره که ا  یآشپزخونه م به

. کنن  

.شن یم رهیو هردو بهم خ ننیش  یو گالره کنارم م مایفر  

: گم یم یو مصنوع یساختگ بااخم  

ن؟ یزن یم دیبُز من و د نیچتونه ع -  

: گه یلبش نشونده، رو به گالره م یکه گوشه  یمرموز یبا خنده  مایفر  

خوشگل تر نشده؟  کمیتا حاال،  شبیبه نظرت از د-  

:گه یزنه و م یم مایبه فر یچشمک گالره  



.انداخت یآره به نظرم، قبال انقدر لپ هاش گل نم -  

رو حفظ کنم و نخندم   یو ساختگ فیخوام اون اخم ظر یکه م یحال در

:گم یشم. آروم م یموفق نم   

.شعور ها یب-  

:گه یاندازه و م  یابرو باال م گالره   

. زمیعز انهیکه ع هیزیچ-  

 یمسافرت یپتو یکه رو ییگم کوفت و نگاهم رو به خطا یلب م ریز

. دوزم ینقش بستن م  

.آرم یسرم رو باال م دیام  یصدا با  

: گه یکنه و م یباز نگاهم م شیبا ن   

شرمنده زن داداش نتونستم تو مراسم باشم امروز صبح از خرمشهر -

 ستیو راست و رهم زودتر بهم خبر نداد که کارام شعوریب  نیبرگشتم. ا

. کنم  

: گم یزنم و م یم یلبخند  

لطف  نیاومد نجایکه تا ا  نیدشمنتون شرمنده باشه. هم نیدار اریاخت-

. نیکرد  

:گه یپر محبت و مهربون م  یچهره  باهمون  

. میکرد فهیانجام وظ -  

.کنه  یاز آشپزخونه حواس همه رو به خودش جلب م زیعز یصدا  

؟ یایم  قهیدق هیجان؛  میتسن-  



. و بااون تابوت ادیمهمونام ضعفم به چشم م یکشم جلو یم خجالت

.حرکت کنم یمتحرک لعنت   

.ره یشه و به آشپزخونه م یاز جا بلند م اضیف  

: گه یزنه و م یم یلبخند زیعز  

. زمیعز یایخواد ب ینم-  

گذره زودتر تو فکر  یتو دل من م یکنم که هرچ یخدا روشکر م و

!گذره یم اضیف  

باز هم سربه سر  مایدوزه و گالره و فر یم ونیز ینگاهش رو به تلو  دیام

!ها زیچ یلیناراحتم! از خ یخوشحال نیذارن. در ع یمن م  

مهمون هام بذارم و تدارک   یجلو ییچا ینیس  هیتونم  ینم یکه حت نیا از

. نمیناهار بب  

شه و ناخواسته نمک   یبه دست از آشپزخونه خارج م ییچا ینیس  اضیف

.پاشه یخمم مز یرو  

من که  یچرخونه و دست آخر جلو یرو م ییکنم. چا ینگاهش م نیغمگ

: گه یم فیاخم ظر هیبا   رهیگ یم  

گفتم؟ یچ شی پ قهیکه نرفته چند دق ادتی-  

.کنم یو من فکر م  نهیش  یرو به روم م یکاناپه  یرو  

 خودیگفت حق ندارم سر مسائل ب دمیشا اینکنم،  هیگمونم گفت که گر به

.ناراحت بشم  

کنه  یکه خرج م یا قهیزن با سل ه ی! ستین یخود یب یکه مسئله  نیا اما

بلده، که بلده ظرافت خرج کنه و زن  یده که موفقه! که زنونگ ینشون م

!شه زن یبودنشه که م فیبا ظر  



اگه   یحت ستمیمجبورم که با یزندگ نیحفظ ا  یگم؛ من برا یبا خودم م 

کشم که بغضم فرو بره و   یرو سر م ییباشم. بعد فنجون چا لچریو یرو

!هضم بشه  

**** 

 

قشنگ تر   یلیغروبه. غروب از پشت بوم خ یکایها رفتن و نزد مهمون

. نهییاز اون پا  

. به خدا داره تیم یحس صم هیبه آسمون و  یکیحس نزد هی  

  میدون یغروب و نم نیبه ا میشد رهیخ میبزن یکه حرف نیبدون ا  هردو

.میرس  یم یآخرش به چ  

م؟ یتسن-  

  یلحظه تو نیا  دی. پس باممیتسن شوند یکه بدون پسوند و پ هیبار  نیاول نیا

.هاست نیخاطرم بمونه چون جز اول   

:گه یم یدونم چرا زبونم بدون هماهنگ ینم یبگم جانم ول دیبا    

بله؟ -  

:گه یاندازه و م  یبه صورتم م یینگاه گذرا مین   

؟یمسافرت چند روزه چطور هیبا -  

.شه ینگاهم، غرق چهره اش م   

 یشدم که انگار هزار ساله م کی قدر بهش نزد نیدو روز ا نیهم  تو

!شناسمش  

؟یباشمام خانم، هست-  



!جان زیعز ستمین یهمسفر خوب من  

ست یضعف که قابل جبران ن نیخوره از ا یبه هم م حالم  

: گم یباانگشتام م یباز  ونیندازم و م  یم نیرو پائ سرم  

. ستمین یمن همسفر خوب-  

  یکنه. دلم م یشه و تند نگاهم م  یم دهیبه عقب کش  لچریچرخ و یتند به

نگاهش. خسته شده از ضعفم؟  یاز تند رهیگ  

 یتشنه  ستیمعلومه از بس مثل بچه ها رفتارکردم. دست خودم ن خوب

. کنم یم یضعف، وقت کش  نیکشتن ا یمحبتم. که برا  

- خوام خودت رو  ی. نمنمتی بب فی خوام ضع  یگم؛ نم یکه م هیبار آخر

.من با ارزشه نه قدمات  ی. محبت تو براینیکم بب   

. دنتییمهمه نه دو   میبودنت تو زندگ همپا  

خوام که باشه و  یرو م یکیخوام.  یماراتُن نم یهمسفر و دونده  من

.معرفت و محبت سرش بشه  

گن؟  یم یمزاحم چ یاشک ها نیا ایخدا  

کنم؟  ارتشیذارن با چشمام ز ینم چرا  

. شده نیذارن با چشمام بهش بفهمونم که آرامش درونم با اون تام ینم چرا  

بار نه آروم  نیشم ا یآغوشش گم م تو  

چطور استوار باشم  رمیادبگی نکهیا  یبا نوازش محکم و استوار برانه  و

.محکم بودنم حساب کنه یکه مرد من رو  

 

"اضیف"  



 

. دارم یشم و تلفن همراهم رو بر م یسرو صدا از جا بلند م یب  

" نمیپائ ایده:"ب یجواب م  یوقت رمیگ  یو م دیام ی شماره  

 یم رونیمدارکم از خونه ب فیکنم و با برداشتن کت و ک یرو قطع م تلفن

.رم  

شم  یرسم. از ساختمون خارج م یهمکف م یدونم چطور به طبقه  ینم

.رم یم  دیام نیو به سمت ماش   

چهره   هیبا  نمی ب یصورتش رو م ی کنه و وقت یجلو رو از داخل باز م در

:گه یبشاش م ی  

. سالم هموطن-  

:گم یم دی کشه. با لبخند  و همون لبخند ام یسالمش رو م یانتها میم   

.سالم و زهر مار-  

: گم یو م نمی ش  یم یصندل یرو  

امروز؟  میکاره ا یچ-  

: گه یم ارهیرواز پارک در م نیکه ماش  یزنه و درحال یم استارت  

.کارم  یاالِف ب هیدونم، اما من مثل هر روز  یتو رو که نم-  

من رو در   یکنه ادا یم یکه سع یکنم با لحن یچپ که نگاهش م چپ

: گه یم ارهیب  

  یبر دار یدست از لودگ یخوا یم یک دیام -

ده  یادامه م یبا لحن کش دار  



! ها حوصله ندارم یباز شروع نکن دیاَ مرگ ام  -  

: گم یخندم و م یم شی وونگید به  

مارو؟  یبر یکجا ماستاد؟   ینگفت-  

زنه رو نشونت  یم  یخوام ببرمت کردان اون کالغم که سوت بلبل یم-

.بدم  

:گم یخندم و م یم   

. کوفت-  

:گه یشه و م یتو جا، جابه جا م  یکم  ره،یگ یبه خودش م یجد ی افهیق  

به کار  ازیاز دوستام ن یکی یچند ماه هیبه عموم زنگ زدم؛ گفتم   شبید-

رو  یچند وقت هیداره. موردتم گفتم که به خاطر تصادف و سوء سابقه 

...خوام اما ینم رویسرکار خودت .گفت تو دفتر که ن  یبرگرد یتون ینم  

؟ یاما چ-  

...یعنیکاره... ییاز دکه ها یکی گفت  یداداش به خدا من شرمندت ول-  

 یدکه  هیندن سهم من چرخو ایدن  ی. از همه نهیش  یلبم م یرو یپوزخند

!هیروزنامه فروش   

م؟ یر یالن کجا ما-   

؟یناراحت شد-  

:گم یشه و م یصدام از دستم خارج م کنترل  

!آرومه، من چه قدر شنگولم یکه؛ همه چ ینی ب ینه. م-  

رو  یدکه روزنامه فروش  هی  ایپسِر حاج توکل فقط سهمش شده از دن 

.چرخوندن  



خودم و حاال  یکه بشم آقا ،یسگ دو زدم که بشم مرب یسرم از بچگ ریخ

کنه    یداده و قانون ول نم تیکه طرف رضا تصادف هیبه خاطر  ؟یچ

!دهیماس  میهمه چ   

: گم یبلندتر م یزنم وباصدا یموهام م یتو یچنگ  

؟ یر یم یاالن کدوم گور-  

...گهید تدفتر عمو-  

:زنم یم داد   

. الزم نکرده ،بزن بغل نگه دار-  

...ابویبذار برسم سرخ-  

:شه یدادم بلند تر از قبل م یصدا   

!گم نگه دار یِد م-   

. کنه یپارک م ابونیخ ی گوشه  

آرومه؛ به   اضی. فشناسمیکه خودمو نم بهیو چه عج  ستمیمن ن اضیف نیا

! حاج توکل یآروم  

 یره. من دردام رو عربده نم یمن صدام باال نم ستم،یمن ن اضیف نیا

!زنم   

. که بتونم از داغشون بلند بشم نمیس  یکنم رو یدردام رو نقره داغ م من  

همه  ینیتا بب  یستی. خوبه که نیست یخوبه که االن ن  یکنم ،حاج  یم بغض

.سر همون خان داداشته ریز امیبدبخت ی  



قانون  نیرم .ا یخودم فرو م ی کنه و تو پوسته  یرو روشن م نیماش 

خودم  یها رو دوست ندارم. چون تصورم رو؛ از خودم، برا یشکن

! کنه یخراب م  

دراز نشه و ننگ نشم رو  یکس  یتونم کنم خدا؟که دستم جلو  یکار م یچ

 اسم حاج توکل؟ 

که عمو اومده بود   یگردن و شب یناخودآگاه افکارم پله پله به عقب بر م  و

 هیبشه بااون  دیشه .شا یبندازه تو ذهنم مرور م ادمیور   میجربزه گ یب

.کرد یکار هی  نیزم کهیت  

ذهن   نیدم بلکه آروم بشه ا یبا انگشت فشار م یهام رو دوران قهیشق

.شی پرتشو  

. رمیگ یهمراه عمو رو م یو شماره  ارمیدر م بیهمراهم رو از ج تلفن  

.شه که جواب بده یم یباالخره راض  یاز چند تا بوق متوال بعد  

اض؟ یف ییتو -  

نه داماد شدنت  ینه مبارکا باشه ا یکینه عل یزنم، نه سالم یم پوزخند

اض؟ یف ییتو  نیفقط هم یمبارک  

.سالم-  

سالم و... -  

کشه یم  یقینفس عم  

...هللا واکبر-  

:گه  یده و م یم رونیرو کالفه ب بازدمش  

.یپسر حاج یسالم چه عجب آدم حساب کرد کی عل-  



: زنم یدم و طعنه م یهم فشار م یهام رو از حرص رو لب  

تر ممنون، بابت   ادیز یلیخ ی. راستمیممنون خان عمو به لطفتون خوب-

. کاتتونیتبر  

کنم، دلم خنک   یبر افروخته اش رو از پشت تلفن تجسم که م ی چهره

. که بهش دادم یشه از جواب یم  

نظر از ما  هیکه  ی...سبحان هللا ...تو مگه مارو آدم حساب کردیپسره -

؟ یکن یم کاتیطلب تبر  یپدرت بودم حاال اومد  یمثال جا یبپرس   

! دهیقبرستون خواب  ی نهیکه س  هی نداره. همون  نیگزیخان عمو، بابام جا- 

بعدم صابتون به تنمون  ،یفهمم!  شعار نده تو رو عل یو فقط من م نیا

.عمو جان خورده  

... و لیدختر فلج و عل هی یکه چه؟ که رفت یاالن زنگ زد-  

!بسه-  

حد خط  نیو تاا اضیداره.ف ی کشم خودم رو بهت وام یکه م یادیفر

حد خط قرمزاش رو بشکنه؟  نیتاا اضیف ؟یشکن  

.المذهب رو شکستم نیرو خط قرمزم راه رفته که ا خب  

. زنم یموهام م یتو یدم و چنگ یم رونیرو پر صدا ب نفسم  

:گم یکنم و م یدستم جابه جا م یرو تو میگوش   

از پدر بودنت    دم،یند یریدخترت سالم بود خان عمو، من از سالمش خ -

.جا حسابمون صاف نیپس تاا   ،یپدر یکه رو آوردم به ب دمیند یریخ  

و حرمت بشکنم. زنگ زدم آدرس اون   نینزدم که درشت بارم کن زنگم

 یپرسم ول یم یحاج لی زنم از وک یکه زنگ م رمیرو ازتون بگ نیزم



گفتم  ،یکرد من نبودم و شما بود یحرمت یکه امروز ب یباشه اون ادتی

!ادینباشه. عزت ز  یا هیکه گال  

 دیدم که ام یدستم محکم فشارش م یکنم و اون قدر تو یرو قطع م تلفن

: گه یبا ترس م  

.یرو داغون کرد  یچت شده؟ گوش  اضیف-  

آدم   نیبُرم از ا  یافته. م یم یکف صندل یکنم و گوش  یرو رها م دستم

. مینی که بعد بابام نذاشته خواب خوش بب  

که فقط   یدونه در صورت ی. که خودش رو محق ممینذاشته آروم باش  که

!زخم زده  

... یوا-  

ق یدم عم  

   یوا-

کنه  یبعد رو کشدار ادا م یلحنم که کلمه   

!یواا-  

؟ یخوب-  

:کنم یدست به رو به رو اشاره م با  

. خوبم، برو خونه-  

...؟یمطمئن-  

: گم یزنم و م یم میشونیبه پ یکف دست ضربه ا با  

.برم ینگه دار با تاکس  یبر  ینم د؟یام  ینکن لهیقدر پ نیشه ا یم-  



 

"می" تسن  

 

رو به حرکت   یتابوت لعنت نیا فون، یروح به سمت آ  یب یمرده  هی  مثل

.آرم یدر م  

گم: بله؟  یم یرمق و ناتوان یب  یدارم و با صدا یرو بر م یگوش   

. یبازکن گل مامیفر-  

بُق کرده   یکنم و با همون چهره   یباز م فونیآ یرو با فشردن دکمه  در

.مونم  یپشت در منتظر م  

 یچهره  دنِ ی. با دادیلبخند زنان به سمتم م مایشه، فر یآسانسور باز م در

: گه یخنده و م ریزنه ز یپکرم م  

- .و نگاه کن افشیمن؛ ق یِ خدا یوا  

قدر تابلو ام؟  نیمن ا  یعنیخنده و  یم بازهم  

گم:  یحوصله م یب یرم و با همون  لحِن گرفته  یدر کنار م یاز جلو   

!تو ایب  ،یسالم خوش اومد-  

.شه یآره و وارد خونه م یکنه، درشون م یهاش رو باز م یبند کتون   

  یکه نگاهش رو به دور تا دور خونه م یو در حال نهیش  یکاناپه م یرو 

گه:   یدوزه، م  

.میبپوش بر -  

گم :  یکنم و م یهم چفت م نیرو ب انگشتام  



ام؟ یشه ن یم-  

اندازه:   یابرو باال م یتا   

.شه ینم رینخ-  

.زنه یم  ییبعد لبخند دندون نما و  

گم:  یو م رمیگ  یلبم رو گاز م ی گوشه  

.شم یاالن حاضر م-  

.ادیکنم، دنبالم م یسمت اتاق که حرکت م به  

 یم  رونیب  ییکه من مشغوِل شونه کردِن موهامم، ازکمد مانتو یدرحال

. ذاره یتخت م یکشه و رو  

  یرنگ آب اضیکنم. ف یرنگم رو رو سر م یبندم و شال آب یرو م موهام

از  یجمله رو وقت نی." خب اادی قشنگه، بهم م  یگه" آب یدوست داره، م

!شه یجهان م یجمله  نیبه خاص تر  لیشنوم تبد  یزبون اون م  

که قبال آماده   یکیکوچ یمانتو و حاضر شدنم، ساک دست دنیاز پوش  بعد

.دارم یکردم  رو بر م  

تر   شیخونه ب  نیتو ا اضمیام برام جهنمه اما، نبودن فکردن خونه  ترک

  رانگریکه نبودنش و هیع یهست و پشته، طب  شهیهم  یده. وقت  یعذابم م

!باشه  

!یدم؛ نرفته دلتنگت شدم لعنت یرو قورت م بغضم   

:گم یم   

. میحاضرم، بر-  



خونه،  یات تو هر گوشه  یخال یگم و واسه تحمل نکردِن جا یم دروغ

! مجبورم  

.میش  یو وارد آسانسور م ارهی رو به سمت در به حرکت در م لچرمیو  

  یاعصاب منه؟ چرا داره مته رو یقدر رو نیچرا ا میآهنگ مال  نیا

! قصد جون منو کرده ایدن  نیذاره؟ اصال انگار ا یاعصابم م  

شه و از ساختمون  یقطع م یآهنگ کوفت نیا قه؛یبعد از چند دق باالخره

.میش  یخارج م  

کنه و صندوق عقب   یو جمع  م لچری و  نم؛یش  یم نیتو ماش  مایکمک فر با

. ذاره یم  

:گه یزنه م یکه استارت م یشه، درحال یم نیسوارماش  خودش  

. یمخ راحت یشعبون ب نیکه چند روز از دست ا میبزن بر-  

خوام تا ابد به   یم ،ه یهفته ناراحت کی نیتو ا  میقشنگ زندگ یاتفاقا اگه

!نمی بش  یناراحت نیسوگ ا  

! ام یمخِ دوست داشتن یب هیمخ بودنه، من محتاج  یهاش ب یمهربون اگه  

.میرس  یم یفهمم ک یاون قدر غرق شدم تو فکِر نبودنش که نم   

.هرکار محتاج کمکم یکه هرلحظه و برا نیعذاب بکشم از ا دیبا بازهم   

.کمک کردن ها نیشم از ا یکشم و خسته م یم خجالت  

.؛حکم ترحم رو برام داره اضیف ریکردن هرکس غ  کمک  

 یکمک ها نیکنه از ا  یکه ناراحتم نم زمهیو صادق بودِن عز یزالل فقط

.هرچند تلخ  



بازهم بغض به    نشدیو با د ادیبه استقبالمون م زیو عز میش  یخونه م وارد

. زنه یگلوم چنگ م  

  یدلتنگم م شتریو ب اضهیف یچشما  هیکه چشماش شب هیمن چ ریتقص خوب

 کنه؟ 

.شم یو تعارفات وارد خونه م  یاحوال پرس  با  

. کنه یم  تمیاذ نجایبودن ا  بیغر  

  اره،ینم  یدوست ی. دوربمینباشه انگار غر اضیکه باشم و ف ایدن یهرجا

. ارهیم  یفقط دلتنگ یگفتن. دور خودیب  

 یو با لبخند م نهیش  یکنارم م زی عز نم،یش  یکاناپه م یرو مای فر باکمک

:گه  

مادر؟  یخوب-  

.دم یتونم صدام رو از گلو آزاد کنم و با بغض سر تکون م ینم  

:گه یکنج لبش و با حسرت م نهیش  یم یتلخ لبخند  

...!یخودم یها یجوون نیع-  

شد اشک  یهفته خوراکم م هیکار بندر تا  یرفت برا یکه م یوقتا حاج هی

.انداختن یدستم م لیفام یکردم که همه   یم هیو ناله ،اون قدر گر  

...!یدون یمادر، نم دمیکش  یچ یبعد فوت حاج یدون ینم  

:ده یو ادامه م نهی ش  یتو عمق صداش م بغض  

. االن به زور ِخاطره هامونه که زنده ام-  

:گه یشه و م یا بلند مج از  

.میسرگرم ش  ارمیبرم آلبوم و ب-  



 یاشک رو یشکنه و قطره ها  یبغضش م  نمیکنه، که من نب  یم فرار

!اندازن یراه م یکوبیگونه اش پا  

!گرده یآلبوم به دست بر م قهیره و بعد از چند دق یاتاق م به  

کنه از اول آلبوم ورق زدن    یو شروع م نهیش  یکنارم م  اد،یبه سمتم م 

. دادن حیو توض   

. به خودش رفته اضمیف امرزتش،یخداب ه،یحاج یها یعکس جوون نیا  

.بوده یا یچه آدم دوست داشتن یحاج پس  

مونه ی عکس عروس  نیا-  

رو   گهیکه همد  میسالش. دوتا بچه بود ستیب یسالم بود، و حاج چهارده

. هم یزندگ میو شد میبزرگ کرد  

رسم عاشق کردن و از  اضی فهمم که ف یکشه و م یم یپر افسوس  آه

!عاشق پدرشه نطوری که مادرش هنوز هم ا ادگرفتهیپدرش   

! رهیگ  یدرد م شیکشه قلِب آدم واسه ناراحت یآه م یوقت که  

:گه  یده و م یرو نشون م یا گهید عکس  

. باردار بودم؛ دوسال بعد از ازدواجمون خدا فرهاد رو بهمون داد نجای ا-  

:زنه یکنم و اشک تو چشماش حلقه م یتعجب نگاهش م با  

.شده دیشه-  

.اندازم یبعد م یبه عکس صفحه  یتاسف نگاه با  

صورت  هیلبخند و  هیجوونه و  ه یو نه پدرش فقط  اضهیکه نه ف یکس  به

. زیعز یبه مهربون  



تا بغضش   رهیگ یلبش رو گاز م هیکشه، چند ثان  یرو باال م دماغش

. فروکش کنه  

:گه یزنه و م یبعد رو ورق م ی صفحه  

. ااومدهیتازه به دن اضیکه ف نجامی ا-  

.زن جوونه هیکنم که تو بغل  ینگاه م یکیکوچ یبچه  به   

.گرفته ن یلبخند زده و بچه رو، رو به دورب  زن  

، فرهاد آروم بود ی. هرچکرد تیبچه چه قدر من و اذ نیخدا ا  یوا -

  شون؛یسالگ کیدرآوردن. تا  یرو تو شب زنده دا شیتالف مایو فر اضیف

.شب خواب راحت نداشتم هی  

رسه که بهت زده به آلبوم  یم ییبعد تا به جا یبعد و صفحه ها ی صفحه

.شم یم رهیخ  

:گه یزنه و م یورق م یتند زیعز   

. روز اول دانشگاه انداخته مایکه فر نمی ا-  

.تو عکسه اضیکنار ف یدختر چشم رنگ شیذهن من هنوز پ  اما  

:کنم یعجز زمزمه م با  

بود؟  یاون خانوم ک زیعز-  

به خاطرش  اضیکه ف یمشابه! همون تیدونم ،همون موقع  یرو م جواب

 نطوری و ا  دیمن رو ند ابونیو زمان! که وسط خ نیبود از زم  دهیدل بر

.خونه خراب شدم   

.سرمه نباشه یکه تو ینیخواد جواب ا  یدلم م   

: گه یو م  رهیگ یرو گاز م لبش  



.مادر ستین یزیچ-  

ره از جواب   یکه واسه اونم درد باشه وجود اون دختر، طفره م انگار

.دادن  

:گم یوجودم م یِ خواد از جا بلند بشه که با تموم ناراحت یم  

... تروخدا زیعز-  

دلت رو بگن   زِ یعز یدلداگ یقصه  ننیبش   م؟یتسن یخدا رو واسه چ ترو

؟! احمق یدختره  یش  یآروم م  

:گه یو م  رهیگ یدست م یدستم رو تو زیعز   

.دختر عموش م،یبود؛ مر اضینامزد سابق ف-  

:که مهمه زِ یچ هیفقط   ه،یو چ  هیکه ک ستیمن مهم ن واسه  

دوستش داشت؟ -  

اض؟ یف-  

.دم یبغض سر تکون م با  

: گه یاندازه و م یدستم م یبه انگشتر تو ینگاه یناراحت با  

 اقتیل میخواد. مر یم اقتیدوستش داشت،اما مادرجون دوست داشتن؛ ل -

.و نداشت اضیدوست داشتن ف  

...!وانی منه و ک یچقدر مشابه گذشته ها تیموقع نیا و  

از ما بهترون   هیو به  یهمه چ ریزد ز میمر  هویهنوز نامزد بودن که  -

. جواب مثبت داد  

که   ینی زم نیخواست به اصرار باباش محض هم یو نم اضیاولشم ف از

. بله داد اضیرفته دنبالش به ف اضیف  



ماسه حرمت هارو  یبهش م شتری ب یدوماد قاض هیکه از  دید یوقت آقاشم

...شکست و  

 یکنه و م یم صورتم و با کف دست قاب نهیش  یلب هاش م یرو لبخند

:گه  

دونم تا   یکه م یینبوده، االن مهم فقط تو یبوده و چ یقبال چ ستیمهم ن-

دونم  یعاشقت باشه بازهم کم گذاشته. م شهیاگه هم  اضی،ف استیدن ایدن

. خوشحالم که تو ستیباشه کم تر ن اضیاز ف شتریب اتیمهربون  اقتیل

عشق تو چشمات و نمی ب یو خودش و جمع کرد. م یاومد  

:گه یزنه و م یگونم م یرو یا بوسه  

.باشه اورتونیو  اریخدا -  

مرد   کی آروم،  یزندگ هیمادر مهربون؛   هیخواد؟  یم یاز خدا چ کور

.خوام یرو م اضیعاشق و من اگه کر و کور و الل هم باشم فقط ف  

هوا به هم  یدستش رو تو نهیب ی ما رو که م اد،یم  رونیاز اتاق ب  مایفر

: گه یکوبه و با لبخند م یم  

. عروس تحفته اتو  نیکن ا  ز،ولشیخواما عز یمنم ماچ م-  

. رهیم  یمصنوع یکنم و چشم غره  یم یدراز زبون  

:گه یشه و م یاز جا بلند م زیعز  

بارم که با عروسم خلوت  هی  ،یمن  زونیُخبه، ُخبه .از صبح تا شب کم آو -

. یذار یو نم یرس  یاجل معلق سر م نیکنم ع یم  

که   ی. مثال با لحننهیش  یو کنارم م ادیم زونیآو یبا لب و لوچه  مایفر

:گه یکنه م هیبخواد گر    



 یم یمنگ یخانوم، جلو عروست خوب ما رو رنگ یتیبابا دست خوش گ-

.یکن   

. اندازه یموقعِ گفتن حرفش به خنده ام م شی داش مشت لحنِ   

شه و باز هم به اتاق  یشه از جا بلند م یتلفن همراهش که بلند م یصدا

. گرده یبر م  

 یو باز هم رو ادیم رونیگل گشاد از اتاق ب لبخند هیبعد با  قهیدق چند

. نهیش  یکنارم م یکاناپه   

  یباال م ییابرو  رمیگ  ینم یا جهینت   نکهیکنم و از ا  ینگاهش م مرموز

. اندازم  

 

****** 

 

.خوابم یهفته است که فقط شب ها کنارش م کی  

شده که انگار از آغوش مادر  دهیبه قلبم کوب یمهر آغوش گرمش طور اما

.دوزم یاتاقش م وارید یبرام آشنا تره.نگاه به قاب عکسش رو  

. نهیش  یلب هام م یرو لبخند  

!من یِ بودنت زود پررنگ شد لعنت چقدر  

.زنم یجا م یتو یکنم و غلت یخواب و خاموش م چراغ  

!تخت نیا  یبودنش حک شده رو یبو  

!خودشه یبو ست،یعطر تلخ ن یبو  

. هیمعرفت و مردونگ ایدن  هی یبو  



 هیات سا یزنند ،اما عطر وجودشان بر زندگ یمرد ها عطر نم یبعض

که مست  چدیپ یدر مشامت م شانیها یمردانگ  یگستراند. آن قدر بو یم

! ستندین یوقت یحت یبودنشان شهیهم ی وانهیو د  

 تانینه کاپ یشو یاند که عاشق عطر وجودشان م ییمرد ها همان ها نیا

...بلک ها  

قشنگ   یوقته که اون قدر نواها یل یذارم. خ یگوشم م یرو تو یفر هندز

. زمزمه شده که آهنگ گوش کردن و ساختن  رو کنار گذاشتم میتو زندگ  

. با نبودنش تو سکوت مطلق فرورفته میزندگ یامشب نوا هی اما  

  نیکنم بدون ا یم یپل  مه،یهندزفر یکه رو یکیکوچ یرو با دکمه  آهنگ

. خونه یم یو چ هیکه از قبل بدونم از ک   

یو تو به من نشون داد   دیام یعنی  یزندگ-  

یو تو به من نشون داد دیح سپرسه صب یم  

به دست از ابتدا و پا به پا تو جاده ها و دست   

... مارو یواژه   یمعن  

توام تا انتهارو  با  

!یبه نشون داد تو  

شه که حرف دلم رو  یپخش م یمعجزه مانند؛ آهنگ دمیشا ،یاتفاق ،یشانس 

. کنم یم هیبه خودم تشب نطوریمن ا دمیشا ایزنه.  یم  

 

،یو تو به من نشون داد  دیام یعنی یزندگ  

،یو تو به من نشون داد  دیصبح سپ رسهیم  



.چطور سر پا بمونم یتو به من نشون داد   

. تونم یپاشم چه آسون م  ن،یخوردم زم اگرهم  

.از عشق، بخونم یچجور یبه من نشون داد تو  

. دونم یراهش و نم یدونست یم احتماال  

ه؟ ی؛دوست دارم ،چه رنگ یبه من نشون داد تو  

.هیقشنگ یعاشقتم ،چه جمله  ی جمله  

ه؟یچ یشگیعهد هم  یبه من نشون داد تو  

ه؟یک  یو شرط،قهرمان اصل دیق یب عاشقِ   

.یو تو به من نشون داد  دیام یعنی یزندگ  

.یو تو به من نشون داد دیرسه صبح سپ یم  

.چشمات جمع شده مرد من یتو ارویدن یها یخوب یهمه  ینشون  

.یگنجونیشکسته ام م یو تو قدم ها ستادنیا  

.میذار یچشمات م یرو یول رمیحق  

.تارم یتو شبا یشد طلوع  

.هام یدیناام  یهمه  یرو یشد دیام  

عاشقانه  نیو ُمردم از ا یدوستت دارم و تو عمق چشمات نشونم داد یِ آب

.از اغراقه یکه خال ییگفتنا   

چشمم ُسر  یعمرم از گوشه  یکردن ها  هیبه غلظت تموم گر یاشک قطره

.خوره یم  

! هیبرات تنگ شده امشب چه جمله دردناک دلــــمـ  



 

****** 

 

.شم یم داریسرم از خواب ب یباال مایفر یسر و صدا با  

: گم یکنم و م یچشمم بسته اس نگاهش م یکیکه اون  یچشم درحال هی با  

؟ یر یدانشگاه م-  

:گه یزنه و م یم یلبخند   

. کنم  ینم دایپوشه ام پ هیتروخدا دنبال  دیکردم.ببخش  دارتیب  یهوم، وا-  

:گه یکنه م یکه دوباره کشو رو باز م یدرحال و  

. یکردم ،فعال بابا دایآهان پ-  

گم:  یزنم و م یم یلبخند  

.خداحافظ-  

کار کنم؟  یچ دیپف کرده با یو چشم ها  یخواب یحجم ب نیره و با ا یم  

و   رمیگ ی. شماره اش رو مرمیخودم و بگ  یتونم جلو ینم نیاز ا  شتریب

.سرم یپتکه تو چهیکه صداش تو گوشم بپ  یهر بوق تا زمان  

جانم؟ -  

.بال، آروِم جونم یجانم گفتن، جونت ب نیره از ا  یغنج م دلم  

؟ یهست، جان میتسن-  

! ده یدم  و طعم تلخ نبودن م یرو به زور قورت م بغضم  

.سالم-  



.ریسالم خانم صبحت بخ-  

.صبح تو هم-  

:دم یدم ادامه م یکه دوباره قورتش م یو در حال ادیبغضم باال م بازهم  

. ریبخ-  

فه؟ یحالت خوبه؟چرا صدات ضع-  

...خوبم-  

 

. زبان از دروغِ خوب بودن نیالل شود ا   ستم؛یخوب ن و  

ات نباشد و خوب باشم؟  یمهربان ،نباشد لبخندت ،یشود تو نباش  یم مگر  

!باشد می، مرگ سزاتو اگر خوب باشم یب  

؟ یتوخوب-  

! نه-  

از من باشه  ینه به خاطر دور ن یکنج لبم که اگه ا  نهیش  یلبخند م هی نه؟

.من چه خوشبختم  

افتاده؟  یچرا، اتفاق-  

شه  یاتفاق تلخ که باعث م هی یعن ی نیدورم، ا  میاز خونه و زندگ یوقت-

؟ یدارشدیخوب نباشم. چرا االن ب  

.شم یوجودم و آروم م شیآت  یشه آب رو یم صداش  

...خوابم نبرد گهیشدم، د داریب-  

.بشه داریب زیتا عز یخواب یدختر خوب م کیو مثل   یگرد یاالن برم-  



.چشم آقا-  

؟ یندار یقربان شما خانم ،کار-  

. نه فقط،مواظب خودت باش-  

.چشم خدانگهدار یبه رو-  

.خداحافظ-  

دلخوش بودن ها  نیقاب عکس که قراره از ا هی نهیش  یلبهام م یرو لبخند

.باشه یشگیهم  

.خوابم یذارم و م یهم م یکشم؛چشمام و رو یجا دراز م یتو دومرتبه  

 

****** 

.نمیش  یدر تو جا م یتقه  یصدا با  

:گه یشه و م یوارد اتاق م زیعز  

دخترم؟ یشد داریب-  

گم: بله، سالم.  یکنم؛م یکه لبام و با زبونم تر م یآلوِد در حال خواب

 ساعت چنده؟ 

.سالم. ده کی عل-  

تااالن خواب بودم؟  یوا-  

کالس   هیهم دوشنبه ها  مایصبحونتو بخور،فر ایمادر ب ای.ب گهیبله د -

.بشه داشینداره. االناست که پ شتریب  



  نمیکنه روش بش   یذاره و کمک م یرو کنار تخت م لچری و  اد،یتر م جلو

.میر یم  رونیو از اتاق ب  

 

****** 

 

 یقهوه به دست وارد تراس م ین یس  مایدوزم. فر یم یبه آسمون آب نگاه

. نهیش  یم یصندل یشه و رو  

:گه یدوزه و م یکه نگاهم اون جاست م  یرو به نقطه ا نگاهش  

؟ ی کن ینگاه م یبه چ-  

.دوزم ینگاه م مایو به فر رمیگ ینگاه م  یامتداِد آب یاون ب از  

. آسمون-  

:گه یزنه و م یم یلبخند مایفر   

،دوست داشتن قشنگه؟  میتسن-  

  نیا  ینیریچند ماه گذشته و ش  یتلخ یخورم ول یم کهیهواش  یسوال ب از

:زبون بازکنم و بگم یشه؛ فور یهفته باعث م  

.تا دوست داشتن میدوست داشتن دار-  

.شه؛ اون وقته که ضربه داره یوقتا دوست داشتن اشتباه خرج م هی  

قلب که مرحم  هیشه  یاش م جهیضربه به سر و نت  هیضربه به قلب و  هی

.ترسه از باز اعتماد کردن یسر که م هیخواد و  یم  

نکردم که بهش   دایو پ یگه: من؛ کس  یزنه و م یچونه م ریدست ز مایفر

تونم به تو بگم؟  یدلم و بگم. محرف تو   



: گم یزنم و م یم لبخند  

.حرفات ی. بگو گوشم برایدون یچه خوبه که قابل م-  

:گه یدوزه و م یگرفتشون م یکه به باز ییرو به انگشتا نگاهش  

ته  ایدن یانگار تموم حرف ها نمشیب  یم یوقت یول ه،یدونم عشق چ ینم-

. کنم ینگاش م  ستمیمیگنگ ها فقط وا  نیکشه. ع یم  

: گم یخندم و با خنده م یم  

 ینم زادیکردنتم به آدم  یکه عاشق ی ا وونهیقدر د نیعشق مبارک... ا نیا-

.خوره  

مثل   وانی ک یزنم . منم جلو یخودم رو گول م دمیگم ،شا یدروغ م دارم

. کنن یم دایها باهم تفاوت پ یعاشق یگنگ بودم .تجربه  یمسخ شده ها  

.یش  یو دچار م هیحست چ یدون یاول نم بار  

که   یباور کن یخوا ینم یول یچ یعنی  یدون یحس و م نیدوم؛ا  بار

.یدچار شد  

  یم جهیکمتر به نت ست،ین یکه حس  یکن یم  نیبه خودت تلق شتریهرقدرب

.یرس   

: گه یقهوه م یزنه و با اشاره به فنجون ها یم لبخند  

.شه یبخور سرد م-  

:پرسم یو م رمیگ یرو به دست م فنجون  

آشناست؟-  

: گم یسمت همون پسرک شوخ طبع وزمزمه وار م رهیگ یذهنم پر م و  

ده؟ ینکنه ام-  



: گه یکنه و م ینگاهم م یش یآت  

عقل اصال مگه آدمه؟  نیریش  ینگو ترو خدا. اون پسره  یوا-  

: گم یخندم و م یم  

.خودتون یبرا نیبود  یا دهیپد نیدیش یشد شما باهم جفت م فیح-  

گه:  یزنه و م یم لبخند  

 نی. داداش هم همیخواستگار ادی خواد ب  یبگم. م زیشه به عز یروم نم-

...طور  

من بگم؟  یخوا یم-  

؟ یگ یواقعا م.انجام بدم یرو که دارم براش کار مایکه ندارم، فر خواهر  

گم :  یدم و با لبخند م یم سرتکون  

. یکدوم بدبخت یو خدا زده پس کله  یبست  یدل به ک نمی مشتاقم بب-  

گه:  یاندازه و م یباال م ابرو  

.از خداشم باشه-  

:گم  یخورم و م یقلپ از قهوه ام م هی    

!بله ...بله... قطعا-  

دونه  یکه م نیکنم به ا  یکنم؛ فکر م یرو دومرتبه که مزه مزه م قهوه

دل ببنده؟  یبه ک دیبا  

.بشه یپوچ هی ریوقت نشه اس  هی  

.من شکست بخوره نیوقت نشه ع هی  

:گم یفکر کردن ها با خودم م نیکالفه از ا و  



.ستین نطوری ،ا هیدختر عاقل مایفر-  

. نهیش  یم یصندل یشه و رو یهم وارد تراس م  زیبعد عز ی قهیدق چند  

:گه یاندازه و م یم مایبه من و فر ینگاه مشکوکانه   

شده؟  یزیچ ن،یساکت-  

  نیپره و من در عجبم ا یگلوش م  یشه و قهوه تو یم دیسرخ و سف مایفر

ه؟یدونه خجالت چ یبشر مگه م  

.زیبه عز مایفر یگفتن خواسته  یباشه برا یاالن وقت خوب دیشا  

.فهمه یم یکنم و فور  یبهش م یا اشاره  

:گه یشه و م یجا بلند م از  

.جون زیعز ارمیشما ب یقهوه هم برا هیبرم -  

... خواد دختر ینم-  

:کنه یاصرار م مایفر  

.گهید ارمینه م -  

:گه یبا لبخند م زیره و عز یم رونیتراس ب  از  

.بچه چه زرنگ شده نیا-  

:پرسه یخندم و مرموز م یم زیر زیر  

شده؟  یزیچ-  

باشه و مادر نفهمه؟  یزیچ شهیکنم مگه م یفکر م و  

...جون زیگم عز یم-  

: گه یشه و م یپهن تر م  لبخندش  



...هست یزیچ هیگفتم   یدید-  

:گم یدم و م یتکون م سر  

.بگه اضیشه به شما و ف یخواستگار داره روش نم-  

؟!هست طرف ی...خب کنهیگه: پس ا  یاندازه و م یباال م ابرو  

. اس کارهیو چ هیک  نینی بب نیدونم، نگفت. شما باهاش حرف بزن ینم-  

.زمیباشه عز-  

و  نهیش  یشه و سرجاش م یبه دست واردتراس م ینیس  مایفر قهیدق چند

. کنه یسرگرم م شیخودش رو با گوش   

 یو من با تعجب م میکن  یهرسه به هم نگاه م فونیزنگ آ  یصدا با

 پرسم: 

اضه؟ یف-  

گه:  یشه م یکه از جا بلند م یدر حال زیعز  

. هیک  نمیگمون نکنم. بذار برم بب -  

به گوشم  ییآشنا یزنونه  یبعد صدا قهیره و چند دق یم رونیتراس ب  از

.آشنا یصدا نیا یکشه برا یرسه و دلم پر م یم  

 یآغوشش و باز م ادیکه به سمتم م یشه  و درحال یوارد تراس م گالره

.شم یکنه و پرت آغوشش م  

.من شعور یمعرفت ب یسالم دخترک نامرد ب-  

دختر که مادر   نیا دنِ یواسه د شناسمیشم و سر از پا نم یم یخوش  غرق

! و همه کس بوده بوده و پدر  

.شما یها یخوبم مادر با معرفت ،البته با احوال پرس -  



: گه یشه و با ذوق م یجدا م ازم  

. چقدر دلم برات تنگ شده بود یدون ینم  م،یتسن  یوا-  

.طور نیمنم هم-  

حرف رو، گالره مادر اگه نبوده باشه کم از خواهر  نیزنم ا  یتِه دل م از

! نداشته  

:گه یکنه و م  یشده نگام م زهیر یچشم ها با  

. یخودت-  

.رو به روش یو هم صندل زیو عز نهی ش  یم یصندل یرو  

من   شیپ  یومدیرفته مسافرت. ناراحت شدم، چرا ن اضیآقا ف دمیشن-

؟!خب  

گه:  یکنه و م یبا محبت نگاهش م زیعز  

. نداره که دخترم یمنزل خودتونه گالره خانم، فرق نجامی ا-  

:گه ی زنه و م یم  یبالطبع طبع لبخند گالره  

.دی! زنده باش زخانمیشما عز نیبزرگ -  

:گه یزنه و گالره رو به من م یلبخند م زیعز  

. شمیآورده بودن پ فیمافوقتون تشر-  

:گم یو متعجب م  میشونیپ یرو فیاخم ظر هی با  

ه؟ یمافوقم؟ مافوقم ک-  

.گهید یاسد-  

: گم یتر از قبل م متعجب  



خب...؟-  

کار بهت   یخواست که بهت بگم هنوز هم برا ،یمهاجرت نکرد دهیفهم-

. داره ازین  

! تو رو دوست داره یکارا محمد  

: گم یزنم و م یم یلبخند  

. زنم یبهش زنگ م-  

:گه یشه و م یاز جا بلند م زیعز  

.ارمیب ییمن برم چند تا چا د،یراحت باش -  

: گه یبا لبخند م گالره  

.نیخانم زحمت نکش  زینه تروخدا عز -  

: گه یمهربونم هم با لبخند م زِ یعز  

.امیاالن م ،یچه زحمت-  

 یتو یقند کهیت شیشگیره وگالره مثل عادت هم یم رونیتراس ب  از

: گه یذاره و م یدهنش م  

کجاست؟ مایفر-  

.جا بود نیدونم، االن ا  ینم-  

:گه یگوشم م کیو نزد  ارهیرو جلو م سرش  

. اونم اومده بود درخونه-  

:پرسم یشن و م یهام گرد م چشم  

ه؟ یک  گهیاون د-  



 کی گرده سمتم و دوباره نزد یبعد بر م   ندازه،ی نگاه به در تراس م هی

: گه یگوشم م  

. گهید وانی ک-  

: گم یکشم و م یرو توهم م ابروهام  

. کنم که اومده بوده کاریبه من چه؟! چ-  

: ده یتوجه به حرف من ادامه م بدون  

. رهیبگ  تیاومده بود حالل-  

؟! ت یکلمه رو؛ حالل نیکنم چند مرتبه ا  یزنم و تکرار م یم پوزخند  

 وانیجمله است! که ک نیجمله متعلق به ا نیتر یکنم اسکار کمد فکر

! بخواد اشتباهش رو قبول کنه  

 یبهش گفتم ازدواج کرد یناراحت بود وقت یلی خ م،ینگو تسن  یاون طور-

.شد که نگو یحال هی  

اما با همون پوزخند مشهود  ستی واسه من مهم ن  گهیبدش د ایخوب  حال

: گم یرو لبم م  

حتما ناراحت شد؟-  

منم گفتم تکه و لنگه نداره خوشحال شد و  دینه برعکس، از شوهرت پرس -

. رو نداشتم اقتشیگفت من ل  

:اندازم یابرو باال م یتا   

! دهیرس  جهینت نیخوبه که به ا-  

: گه یوار م هیگال   

...گهیببخش د م،یرحم نباش تسن یب-  



: گم یمتعجب تر از قبل با بهت م بازهم  

ببخشم؟ -  

 یدیبه سرم آورد! تو که د ایچ یدیچرا؟! تو که د  گهیالمذهب تو د  آخه

...کرد! آخه چرا کاریباهام چ  

: گه یزنه و م یم لبخند  

. اره ببخش-  

 دیبا  یگن دِل بدبخت منه، لگد مال شده، داغون شده ول یکه م فهیخل سهیک

!مهربون باشه و ببخشه  

و ببخشم؟  رمیبگ دیکه درحق خودم و عشقم شد رو ند یظلم دیواقعا با من

ترمه از ذهنم پاک  یقفل شده اش به دستا یدستا ریکور بشم تا تصو دیبا

.بشه  

؟! و فراموش کنم دمیکه شن ییکر بشم تا دروغا دیبا  

!درحق خودم و دلم شده یبره چه ظلم ادمیبشم که  دخریبا و  

!کنه و حقشه هیداره که گال ازیدل حاال حاال ها ن نیا ببخشم؟  

. ره یم یکوتاه یو بعد با خداحافظ نهیش  یم یساعت مین  

  هیبلک! بازم  تانیعطر کاپ رِ یعطر غ هیعذاب و  هیو  گهیشب د هی بازم

!ادیز یو دلتنگ گهیشب د  

کنن به نبودن ها ؛هزار سالم که بگذره اون زخم  یوقتا آدما عادت نم هی

! صفته انهیتازه اس و مور  



عکس به   یرو یکنم. بوسه ا یو لمس م  میگوش  یصفحه  یرو عکسش

 یکه انگار دم دما یکنم:کاش زودتر برگرد یذارم و زمزمه م یجا م

!آخرمه بدوِن تو  

دعا مستجاب  نیبشم ا داریخواد شب بخوابم و صبح که ب  یچه قدر دلم م و

.ندارم یو من باز حال خوش  میخور یشده باشه! شام م  

 یب یها سلایر دنید یبرا یو حوصله ا مینیش  یم  ونیزیتلو  یتماشا به

.ندارم یسر و ته تکرار  

دراز بکشم و بو بکشم  شیخال یتخت ،کنار جا یخوام رو یمن فقط م و

. رو یعطر نامرئ هی  

.شده باشه یکیعطر که با خون و جونم  هی  

. کنم  یرم و چراغ رو خاموش م یبه اتاق م یکوتاه ریشب بخ با  

.شم یم رهیو به آسمون خ  ستمیا یاتاقش م یپنجره  پشت  

.ام یکوتاهم به خودم م امیزنگ پ  یصدا با  

.رمیم یم یاز خوش  امیپ نی کنم و با بار اول خوندن ا یو باز م امیپ  

 

حوصله ات که بگذرد  یاز حوال زییپا"  

.مانم یم بیشود، غر یرفتنت جفت م یشوم. و تا کفش ها یزرد م من  

!دوستت دارم لوفرانهی ن و  

کنند، من درست  ینشخوار م زهیغر یکه عشق را از رو یمثل مردم نه

"!دوستت دارم شه؛یمثل خودم؛ هنوز و هم   



از  شتریخونم و ب  یرو م یعاشقونگ نیلرزه و هزار بار ا یو دلم م دست

.شم یقبل عاشق م  

مرد فرق   نیکه ا  و؛یسنار نیمن تو ا یتکرار  الوگیبازهم مثل قبل د و

! کنه با تموم مردها یم  

  یاما خدا م ادیشه که باعث بشه خوابم ب یم قی بهم تزر یآرامش  هی انگار

نم؟ یشه خوابش رو بب   

 

****** 

 یبرخورد م یچرخم که با جسم  یخورم و به پهلو م یجا م یتو یتکون

  مایو فر زیخوام که داد بزنم و عز  یشم و م یکنم؛ از ترس زهره ترک م

. رو خبر کنم  

آروم   چه؛یپ  یو صداش که تو گوشم م نهیش  یلبم م یانگشتش که رو اما

.شم یم  

! منم ش،یه-  

بوده، که فقط از ذهنم گذر کرده و  ییدعا نیدعا اول  نیکنم که ا  ینم باور

!اما مستجاب شده  

کشه و فقط خودم و پرت  یدست م یلحظه ذهنم از هر فکر کی  تو

.کنم یآغوشش م  

من  یبه اراده  یحرکت چیدونم که ه ینه ،فقط م ایکنم   یم هیدونم گر ینم

.ستین  

شه و دست  یم دهیچیاز دستاش دور شونه ام پ یکیشه و  یباز م دستاش

. کنه یاش موهام و نوازش م گهید  



: کنه یگوشم زمزمه م ریکه ز  ییصدا و  

! دلم برات تنگ شده بود-  

.رسه یمن نم یهر قدرم که بوده باشه به حجم دلتنگ یول  بود،  

... شتریمن ب-  

... شتریمن ب رینه خ-  

:کنم یاصرار م    

...شترینه ،من ب-  

...من-  

...من-  

  یکنه که از آرامشش به خواب م  یم دایجر و بحث ادامه پ  نیقدر ا اون

.رم  

  یکه کنارم و نگاه م نهیکنم ا  یکه م یکار نیکنم اول  یرو که باز م چشمام

.سرم یشه رو یم ختهیو ر خیسطل آب  هیشه  یم اضیف یخال ینم؛جایب  

خواب بوده خدا؟  یعنی  

  یاز سر آسودگ ی. نفس نمشی ب یشه و تو قاب در که م یاتاق که باز م در

. زنم یکشم و لبخند م یم  

: گه یزنه و م یم یلبخند  

! بانو  ،یمتعال یصبح عال-  

!آقا نیهمچون -  

.نمیبش  لچریو  یکنه رو  یو کمک م ادیم جلو  



. کمک کردن هاش تنگ شده بود یکه چه قدر دلم برا آخ  

  زیکنم، عز یرو جمع م المیکه تو اتاق وسا یاز صبحونه در حال بعد

گه: یو م نه یش  یتخت م یشه و رو یوارد اتاق م  

.چشمت روشن عروسک-  

گم:   یکنم و م یلبخند نگاهش م با  

؟ یچ یچشمم؟برا-  

.گهیآقا تون از سفر برگشته د-  

: گم یندازم و م یباال م ییابرو   

.چشم و دلتون روشن-  

...؟میگم تسن  یم-  

ز؟ یجانم عز-  

.حرف زدم مایبا فر-  

  یکنم و م یذارم؛باشوق نگاهش م یساک م یدستم رو تو یتو رهنیپ

گفت؟  ایگم:خب،چ  

.خانواده داره و باباش تاجر فرش دستبافه ه،یگه پسر خوب یم-   

خواهره   نیداره که هم مایفر یخواهر هم قد و قواره  هیخودش هم  پسره

.شده شونییباعث آشنا  

است؟ کارهینگفت چ-  

:گه یبعد م یکنه و کم یم مکث   

.خونه فکر کنم یم یمعمار-  



دانشجوئه؟  یعنی-  

.ارشده یگفت سال آخر کارشناس -  

: گم یشه و م یپهن تر م لبخندم  

.که مبارکا باشه استینجور یاگه ا -  

: گه یم یزنه ول یهم لبخند م زیعز  

حرف  اضینه مادر زوده هنوز به اونجا برسه. اومدم خواهش کنم که با ف-

باشه برادر بزرگشه،  ی. باالخره هرچانیکه ب  یریازش اجازه بگ یبزن

. حکم پدر و براش داره  

:گم یکنم و م یهام رو باز و بسته م چشم   

.چشم یبه رو-  

:رهیگ یوسعت م لبخندش  

.بال دخترم یچشمات ب-  

: گه یشه و م یبعد از جا بلند م یکم  

. سر به غذام بزنم هیبرم -  

  مایکنم، که فر یفکر م مایفر یره و به خواستگار یم رونیبعد ب  و

.هاست نیبهتر  قی. حتما که الیو دوست داشتن زهیمهربونه، عز  

 

****** 

 



 اضیکه ف هیک  نیا  م،یکن  یبه هم نگاه م هیچند ثان یو مبهوت برا مات

کنه؟  یباهاش صحبت م ینطوریا  

به در  رهیشه و چند قدم جلوتر خ یاز کنارم به سرعت رد م مایفر

.ستهیا  یم یورود  

 ریکه چرخش گ ستیکنجکاوم و حواسم ن  ارم؛یرو به حرکت در م لچریو

.شم یم نیو چند قدم جلوتر نقش زم یکنه به پادر یم  

.گرده سمتم یبر م اضیف   

.شم یو الل م نمشیب  یمونه، م یدر باز م یال  

 یسر جا هیچند ثان  یبرا شنیم یقلبم و جسمم دچار شوک روح زبونم،

؟!گهیشن. دسته گل دستشه د یخودشون خشک م  

؟! نه گهید  نمیب  یو شلوار تنش م کت  

دنید نیاز ا رهی گ  یم شی و تا عمق وجودم آت  نمشی ب یم ! ! 

! رهیم  یو م رهیگ یم دلم  

. کنه یگنگ و مات به من نگاه م  اونم  

.گرفته شده اضیحرکت از ف قدرت  

. هم مبهوته زیعز  

شده که ما ها، ماتمون ببره از تعجب.  یزیامشب فقط برنامه ر انگار

خواد  یچرخونه. م یم اضیو ف وانی من، ک نیاما نگاهش رو مدام ب  مایفر

. ارهیبه زبون نم  یزی چ یلرزن ول یحرف بزنه، لب هاش م  

شدن؟ سیگونه ها خ نیا یدونم که ک ینم قایو من دق ادیبه سمتم م زیعز  



رم جلو و   یچرا نم ستادم؟یخوردم جلوش؟ چرا سرپا نا نیمن زم چرا

گوشش بزنم؟  یتو  

و بهم دهن   ادیاتفاق بد م  هیخوب بشه باز  یهمه چ ادیچرا تا م ا،یخدا

کنه؟  یم یکج  

؟! وان یبشه ک مایچرخ بخوره و چرخ بخوره و خواستگار فر دیبا ایدن چرا  

من و   یتو گلو بیبشه مثل س   شییگرد یلعنت یایدن  نیشه ا ینم باورم

هفته  هیخواهر شوهرم که  ینامزد سابق من بشه خواستگار ناشناخته 

 قایپس شر دق نه،ی ا ریتو خونمونه. خب خداجون اگه خ رشیاست ذکِر خ

؟!هیچ  

نگاه   نیتونم بردارم ا یمگه م یول  نمیش  یم لچریو  یرو زیکمک عز با

 رو ازش؟ 

 یکار م یچ نجای کنه من ا یم یتونه؛ انگار داره تو ذهنش حالج ینم  اونم

. کنم  

! فقط درمون و درمون اضم یدونه خودش درد بوده و ف ینم یول  

م؟ یکش  یدست از تعجب کردن نم چرا  

دهنش گذاشته نگاه   یکه دستش رو رو یدر حال واری زده به د هیتک مایفر

. کنه یم  

.بزنه اشیبه رو شیسکوت آت نیو توقع نداشته ا  بهیعج براش  

  یمادرش رو م یبازو وانهی ک ادیکوتاه م یالل باز نیکه از ا  یاون باالخره

:گه یبره و اون زنک عجوزه، باتعجب م یکشه و م  

؟! کرد یکار م یجا چ نیدختره ا  نیشد؟ ا یچ وانی ک-  



بلند،   یبا صدا اضیکه وارد آسانسور بشن و در بسته بشه ف  نیاز ا قبل

:گه  ینگاهشون کنه م نکهیبدون ا   

.نیگن خانم، راجع به همسر من درست حرف بزن یبه درخت م نیا-   

:گه یکنه و م یم رهیکه حاال سر به ز  یوانی ک یحواله  یتند نگاه   

! نیدر ضمن، خوش اومد -  

! دونم که اون زن هم االن مثل ما سخت مبهوته یم و  

.ره یم مایدر هم به سمت فر یبا چهره  اضیشه و ف یخونه بسته م در  

. کنه یکز م وارید یمچاله تر ازقبل گوشه  مایفر  

کرد؟  یم یجا چه غلط نیا  اروی نیا-  

!شه یدونه چرا داره مواخذه م ینم یالل شده و متعجبه. حت مایفر و  

.هیخواد بفهمه که قصه چ یچرخه و م  یم زیمن و عز نیب نگاهش  

گه:  یره و م یم اضیبه سمت ف زیعز  

...دختر جوون تو خونه هست یپسرم، وقت گهیخواستگاره د-  

!ادیو بهش نم  ادهیز یل یتُِن صدا خ نیره ،اما ا یباال م صداش  

  نیخونه هم نیتو ا نید یرو راه م یهر ننه قمر یوقت ز،یولم کن عز-

.گهیشه د یم  

مونده  یمات چ مایفر یکردن ها ول یکردن از زندگ شمیماتم چون ک من

و بگه چرا؟  ادیکه صداش در نم  

داداش؟ چرا   یکش  یهمه نفس کش م نیچرا ا ؟یهمه اربده کش  نیا چرا

داداش؟   زتیره باال رو عز یهمه صدات م نیا  



بنده و   یم یلحظه ا یزنه و چشماش و برا یتو موهاش م یچنگ کالفه

. کنه یباز م  

و به سمت   لچریکوبه. و  یره و در رو محکم به هم م یبه اتاقش م و

.کنم یم تیهدا مایفر  

: گم یو م رمیگ  یدستم م یدستاش رو تو یکنم و به سخت یدراز م دست  

...ماینگام کن فر-  

ترکمن   یقصه شده عهدنامه  نی. ا نهی به زم رهیکنه و هنوز خ ینم نگاهم

جز ضرر زدن ندارم یتیعهدنامه خاص نیا یمنم شدم مهِر پا ،یچا  

.کنم یبرم و صورتش رو با خودم رخ به رخ م یچونه اش م ریز دست  

. زنه یمثل اشک تو چشماش موج م یزیچ هیکنه و  یچشمام نگاه م تو  

؟!به تو مربوطه -  

همون  تیمنم، حکا یچشما تیبه گمونم حکا نه؛یب یمن هم تار م یچشما

.قصه است   

:گم یدم و م یتکون م سر  

. گم یبرات م م،یبر  ایب-  

.واریکنه به د   یشه، خسته است و دستش رو بند م یبلند م نیرو زم از   

با صورت دمق و گرفته  زی. عزنمی ش  یکنارش، م یکاناپه  یرو یسخت به

. میمون یره و تنها م یبه آشپزخونه م  

:گه یحرف بزنم م نکهی از ا قبل   



دخترا   یهمه  ه،یع یگفتم گفت طب  زیاز صبح دلم آشوب بود، به عز-

!  هیعی دسته که طب دنیلرز ست،ین یعی ! خواستم بگم رخت شستن طبننیهم

...یول  

گم:   یو م امیحرفش م نیب  

...شدم یزندگ نیچوب دوسر نجِس ا-  

گم براش. از اون   یرو م ازشیتا پ ریس  یول ارهیبه گلوم فشار م بغض

!داشت یپسر که زبون چرب و نرم هی ریشد، گ رشیروز که دلم گ  

!پسرک شوخ طبع دانشگاه ریگ  

 یمعلوم بود که زورک میاومد، شب خواستگار  یازم خوشش نم مامانش

بود  یبود. به هر زور رینگفتم چون دلم بد گ یچیکرد ه ریاومده تحق

و سکوت کردم تا  دمیهاش از خودم رو د یاواخر خستگ نیو ا مینامزد شد

!نیقصه شد ا  

. ره یبه اتاق م یکنه و با سر تکون دادن یتر از قبل نگاه م جیگ مایفر  

سخته براش   دیو شا  رهیدلش رو بگ یفهمم که رفته عزا یره و م یم

. بِد زمونه کارِ  نیهضم ا  

ذهنش رو به  یایتا دن رهیفکر و ذهنش. م یره که آش غصه بپزه برا یم

.آخر برسونه  

حقش نبودا، بود؟  ایخدا   

!؟ یزندگ یقال نیداره تو ا یپررنگ نیبه ا  ینقش  وانی چرا ک اصال  

رو داره خون  یآروم کنم مرد دیبا یسخته ول نم،یش  یم لچریو یرو 

باد کرده. که   رتشیداره و حاال رگ غ رتیخوره. چون غ یخونشو م

!مثل تپش واسه قلبه  رتهیناموس واسه مرِد باغ   



رم که چسب زخم بشم واسه قلب و  یرم، م یم اضیسمت اتاق ف به

!تندش  شیکه آب بشم رو آت رمیغرور شکسته اش، م   

.شم یوارد اتاق م  ده،یزنم و جواب نم  یم در  

:زنم یرم و صداش م یجلو م  ده،یدراز کش  کیتخت تو اتاق تار یرو  

رزا؟ یآم -  

: گه یکنه و م یحال نگام م یکنه، ب یباز م چشم  

...ببخش اضیجان ف-  

 یهمه، فکر دل شکسته  یدلمشغول نیآدم که ب نیشه نمرد واسه ا یم مگه

 منه!؟ 

قا؟یرو دق یچ-  

رم و دست  یکنه. جلو م یدستاش و رو به من دراز م نه،یش  یجا م سر

: گم یذارم و م یدستش م یتو  

... کرده یباز وانی نکرده که من بخوام ببخشمش، فقط بازم ک یکار یکس -  

 کهیدوشش بذارم. مرت  یرو رو مایفر یاز رو جنازم رد بشه که جنازه -

...ی  

:گم یذارم و م یلب هاش م یانگشتم رو رو سر   

.حرفا نزن نی...از اسیه-  

. گه ینم یزیکنه و چ یم نگاه  

بارون   ریخورده ز سیخ یکاه گل وارید هیگه من حکم  یخوبه که نم نیهم

! و دارم که منتظر ضربه اس که آوار بشه و نابود شه و نابود کنه  

. که به سرم اومده ییها یندارم و خسته ام از باز کشش  



 یحس تلخ هی ختنیاز فرو ر دن یبودن و هر لحظه ترس  یکاه گل وارید

. داره برام  

:گم یکشه و م یتخت دراز م یرو   

.زیعز شی برم پ-  

.رم یو بعد به آشپزخونه م رونیاتاق ب  از  

! کنه به گذر آب یبشقاب به دست فقط نگاه م ز،یآب بازه و عز ریش   

.فکر غرقه تو  

...؟زیعز-  

.غرقش کردن ادیتر از ز ادیز یلیشه؛ افکارش خ ینم متوجه  

. بندم یآب و م ری تابوت متحرک و ش  نیبرم ا  یم جلوتر  

: زنم یو دومرتبه صدا م رمیگ یرو از دستش م بشقاب  

ز؟ یعز-  

:گم  یکنه و م یخورده نگام م ک هی  

خانم؟ ییکجا-  

و  ینشونم رو لبم که اگه نگران منن بدونن که الک یلبخند مسخره هم م هی

.مثال حال من خوبه    

:گه  یداره و م یهمون جا نگه م یپشت پلکش و به سخت بغض  

...شیدید یمادر وقت یدیکش  یچ-  

:گم یزنم و م یم لبخند   

...جوآنایکراک، بنگ، مار شه،یش -  



زنه و به قول شاعر؛ حال ما  یلبخند مسخره م   هیهم بالطبع از من  اون

! خوب است اما تو باور نکن  

  نیدارن که از ا ازیخانواده االن با تموم وجود ن  نیا یگم ول یدروغ م 

.قشنگ بشنون که نگرانم نشن یدروغ ها  

... من ،مادِر من زِ یعز-  

رفتنش  یبرا وانیخواد برم از ک  یاالن اون قدر خوشبختم که دلم م من

! که رفت و من موندم و حوضم نیاز ا  ستمیتشکر کنم. من ناراحت ن  

اومد؟  رمیگ یبا حوض موندنم چ  نیعوض ا یدون یم  

:حرفا سرشار از صداقتن نیکنه و اما ا یم نگاهم   

. پس کرد یاز سرخوش  زیو لبر ییحوض تنها نیبارون اومد و ا  هیعشق!-

ترسم از اومدنش به   یحالم بده و ناراحتم از رفتنش. اما همه  نیفکر نکن

پر  یترسم که اون قدر مرد نشده باشه و بازم قصه  ی! مماستیفر یزندگ

. دل آشوبم نیمن تکرار بشه. به خدا که فقط از هم یغصه   

.شم یو محکم ُگم آغوشش م ارهیکش هاش و در م دست  

 گهیشم؛ د ین که هروقت گم ممادر و پسر جادو داره آغوششو  نیا اصال

.بشم  دایخواد پ یدلم نم  

 

****** 

آخه چرا نه؟ -  

خواد بر خالف ُخلقش داد بزنه    یدونم، بازم دلش م یکالفه شده م بازم

شه؛  یدونم، اما نم یم رمیخواد که خفه خون بگ یدونم، بازهم م یم

!بار هی ونیبار ش  هیمرگ   



!به پا کرد که میشه هرروز بساط ترح ینم  

دلمه  یحرف ها رو یلیخوام باهاش صحبت کنم. داغ خ یمن م اضیف -

 شهیهم یبار برا هیبذار باهاش  میشه غمباد. جان تسن یکه اگه نگم م

!حرف بزنم  

:گه یده و با حرص م یهم فشار م یرو رو دندوناش  

.ساعت کیخب، فقط  یلیخ-  

  نیها ا فیتکل  یلیخ دیخب گفتن آفت غرورشه، اما با نیدونم که ا یم

.وسط روشن بشه   

رو که رگ  یمرد  نیا رمشیکشه و بم یم قیکنه، نفس عم  یم اخم

. کنه یداره خفه اش م رتشیغ  

...ساعت هیاز  شتریاحد و واحد اگه ب یبه خدا  میتسن-  

:گم یو شتاب زده م یفور  

. جواب چند تا سواله که مثل ُخره افتاده به  دم که نشه  یشه. قول م ینم-

. گردم یبرم رمیجونم. جوابشون  رو بگ  

:گه یداره و م یمبل بر م یدسته  یرو از رو کتش   

. بخورم ییهوا  هیرم  یم-  

غصه بخورم  کمیخوام برم  یدروغ نگو، بگو م یبخور یخوا ینم هوا

.واسه سرنوشت نحسم   

.شم یره و منم حاضر م یم  

!نمشی خوام بب یخبر داده که م  وانی قبل با گالره حرف زدم و به ک از  



سمت  اضیف یقلب من جز هوا یشده باشه دلم براش، هوا  ییهوا  نکهی ا نه

دلم رو انداختن تو سطل   شیبدونم چرا چند ماِه پ  دیوزه اما، با ینم یکس 

!زباله  

 

****** 

 

بار   کی قهیزنم، هرچند دق یشاپ ضربه م یکاف زیم یدو انگشت رو با

! ریاز هفت ت ریمثل رها کردن ت   

: گه یکنه و م یانگشت هاش رو قفل هم م وانیک  

. برم یحرف بزن یخوا ینم-  

لبخند  هیرو لبم،  نهیش  یلبخند مسخره م هیخواد بره!  یاومده، زود م رید

  یکنه که تو مرد یحال وانیحرفم بشه و به ک ی نهی زم شی که قراره پ

!یش  یمتوجه نم یبرام! فقط داغ  

! دنتیند  یعجله دارم، برا شتریمن ب-  

: گه یباال رفته م یابرو یده و با تا یم هیتک  شیصندل یپشت به  

.پس وقتمون رو هدر نده-  

 یپس چه صفت ستیچشم و رو ن ی! اگه به؟یچ ستین  حیآدم اگه وق نیا

؟!مناسبشه  

:پرسم  یتک کلمه م هی فقط  

؟! چرا-  



شد، اون وقت خودم  یآدم حالل م نیزنه و کاش خون ا یم پوزخند

!کردم یشخصا با دستام خفه اش م  

؟یچرا چ-  

:گم یکشم و م یرو تو هم م ابروهام   

قفل شده ات به دست ترمه، چرا؟ یدستا-  

 یم لچری و یدسته  یزنم، رو یکنه پوزخند م یم  رییسرعت رنگش تغ به

: گم یکوبم و م  

؟!چرا یچ یدیتقاص همون قفله، حاال فهم یلعنت نیا  ؟ینی ب  یم نوی ا-  

...خواد یخواد ماله بکشه، م یکنه، م  یخواد ماست مال یم شهیهم مثل  

:گه یم   

...نیبب -  

: کنم  یسوالم رو تکرار م   

چرا؟ -  

!ایبه خودت داد  یتکون هیباالخره  وان،یشده و سالم وجدان ک جیگ  

...خب، من-  

  یسوزه، دلم برا یم میدر به در یروزها  میتسن  یشم، دلم برا یم یعصب

: که رهیگ یشه و صدام اوج م یدل شکسته کباب م میتسن  

  یتون یخوام بدونم چرا و بس! م  یفقط م وان،ینباف ک  سمونیآسمون ر-

؟ ی و بفهم نیا  

 یشه م یآزاد نم یازش بخار گهی وقته د  یلیرو فنجون قهوه که خ نگاهش

: گه یو م نهیش   



.ندارم یحیتوج-  

  نیاز ا یخوددار تر باش  دیمظومم با مِ یتسن یشه ول یچشمام پر م ی کاسه

!حرفا   

:گم یم    

!وانیک ی که دار ینکبت بار یزندگ نیتف به ا -  

!وقت هی یرو دل نکن ما،یترمه و حاال هم که فر من،  

دختر احمق چرا خودش و پرت کرد   نیا یدیاز خودت پرس   نمیبب  اصال

  یدیو پاهاش رو باخت داد؟آرزوهاش و باخت داد؟ نپرس  نیماش  هی یجلو

.یبزرگ ش  یخوا یو نم یچون بچه ا  

  یکس و کار نم یو سراغِ من ب یکرد  یبه حرف مامانت گوش م کاش

هم که بشه  جیکس و کار افل  یب نیا یبا معرفت نگفت ی، ول  یاومد

کنه؟  شیکه هوادار  ستین یشه و کس  یپر م تشیظرف  

...مثال مرد یشد دینامردا روسف ی ایننداز، شرمنده نباش! تو دن  نیزم سر  

دارن؟  یچشم ها شرمندگ نی. ازه یر یو به چشمام م  ارهیرو باال م نگاهش

!للعجب ای   

. ده یو نشون م نیافتاده اش و رنگ قرمزش که ا یها پلک  

؟ یبخش  یم-  

: گم یزنم و م یم پوزخند  

گه؟ یامر د-  

.ادیبهت نم  دنینبخش -  



. من رو حساب نداشتن تو ادیبهم م یلیدست و پابودن خ یاحمق و ب یول-

...کردم و تو یم میجونم و داشتم تسل   

:گم یو زمزمه وار م رمیگ یدستام م نیو ب  سرم  

!یکه چه حماقت  یوا یوا یوا-  

.دوسش دارم-  

.الف نباشه نمیاز کجا معلوم که ا -  

...ستین-  

: ده یپر از بغض ادامه م یکنم و با لحن یم نگاهش  

.ستیبه ارواح خاک داداشم ن-  

. واقعا دلش و باخته ی عنیخاک داداشش رو که قسم بخوره  و  

...بخشمت...فقط یم-  

. هم مشتاق یکنه، چشماش پر از اشکن و انگار کم یبلند م سر  

؟یفقط چ-  

 یها ی. ناقصمایفر یخواستگار  یناراحت نبودم که تو اومد نیمن از ا -

من ناراحت  .ینباش  میاز زندگ  ییجا چیاون قدر کامل شده که تو ه میزندگ

...خواهرم یخائن اومده بود خواستگار هیبودم چون   

بار و مرد بمون و بزرگ   نی.ا وانی باش ک مرد ست،ین یداشتن کاف دوست

.شو   

!نکن فرار  

:گه یذاره و م یهم م یزنم، پلک رو یم لبخند  

.ممنونم-  



.خداحافظ-   

!خداحافظ نه،یزد هم تیموقع   نیتو ا شهیکه م یحرف نیبهتر    

  یعذاب آور یتلخ، درد ها یبد، فکرا یپشت و پناهتون باشه فکرا خدا

!ها یآور ادیآدم و خداحافظ خاطرات و  نیکه وصلن به ا  

.ذارم یم  زیم یزده رو رو خی یمونم، پول قهوه ها یجواب نم منتظر  

کنم   یو اوقات تلخ رو نگاه م نهیدست به س  اضیرسم ف یدر که م یجلو

: گم یو م  

.حرف بزنم مایبا فر دی،با زیعز یخونه  میبر-  

 یقفل م شی لعنت یابروها یکنه از در خارج بشم ول یکمک م  اد،یم جلو

! مونن  

!جاها پله ندارند که من دلشکسته تر بشم یقدر خوبه که بعض چه  

  ایبعد از اون دن  نه؛ی بب وانیمرد هست که تنها نباشم و ک نیقدر خوبه ا چه

!سرم خراب نشده یرو  

!معههست که مراقبم هست و حواسش ج یکیکه بعد از اون   بدونه  

که  یلحن هیکجاست با  مایپرسم فر  یم یو وقت میر یم زیعز یخونه  به

. کنه یبه سرش اومده به اتاق اشاره م یتا به حال چ شبیمعلومه از د  

شم. ماِت بدن کز کرده اش   یزنم و وارد اتاق م یدر م یضربه رو چند

. مونم یتخت م یگوشه   

خودش داره   یتو یکه همه رو داغون خودش کرده؟ اصال چ هیمرد ک  نیا

!کنه سمت خودش یکنه؟! آدم رو جذب م یکه مثل آدم ُربا عمل م  



حال بد  نیکنم ا  یخودش و درک م  یرم؛ غرقه تو حال و هوا یتر م جلو

!مزخرف رو  

؟!جانم مای... فرمایفر-  

:گه یکه حواسش باشه م نیگرده و بدون ا  یبر م مهیسرآس   

ز؟ یبله عز-  

 یکنه و م یکنه، با دستمال اشکاش رو پاک م یم نیف نیمن ف دنید با

.رو حفظ کنه یقبل یمایخواد ظاهِر اون فر  

.و مسخره یمصنوع  یزنم، از اون لبخندا یم لبخند  

گم:  یم و  

.سالم خانم-  

. ندازه یم نیگه و سرش و پائ یم رلبیز یکوتاه سالم  

هاتو کجا غرق  یو کشت افشیق-گم:  یبرم و م یرو سمت تخت م لچریو

؟ یکرد  

...زنداداش من-  

.استیکار دن نیبگو! زنداداِش تو بودن قشنگ تر  آره،  

:گم یکنم و م یم زیر چشم  

؟ ی کرد ینطوریو ا افتیق یخور یرو م یچ یغصه -  

آدم   هی یعشق تلخ رو؟ غصه   هی یجواب بده؟ غصه  یچ دیاالن با و

که تو لغت   یآدم یقابل اعتماد رو که قبال نارو زده و رفته؟ غصه  ریغ

چشم ها  نیا  نکهیبه کار برده؟ غصه ا  ادیفعل رفتن رو ز شی زندگ ینامه 



نداره! اسمش دله   دیاما و اگه شا شه، ینم  شیزنن که دل حرف حال یداد م

. یرسمش خونه خراب یول  

...قبل اناتیبودمش تو جر  دهیمن ند ه،یدونستم ک  ینم-  

فته؟ یب یاتفاق خاص دیبوده ،با یک یاالن که دونست-  

...که اون نیاز ا  یستیتو ناراحت ن یعنی-  

گم:  یذارم و م یرو لبش م انگشت  

. ناراحت بودم و بس زیچ هیمن فقط از  ش،یه-  

رو  اضمینباشه که ف ییایخوام سر به تن دن یکنه و من م ینگاهم م منتظر

. کنه یم تیاذ  

که باز به عزم دل   نیکه اون مرد نشده جلو اومده باشه. به ا نیبه ا -

 مای االن قصه فرق داره فر یبرات زده باشه. ول یشکوندن، الف عاشق

.شم یجلو من ضامن آدم بودنش م ادی،اگه مرد باشه و بازم ب  

. کنه یو ناباورانه نگاهم م ارهیبه چشم هاش هجوم م اشک  

: گه یزنم و م یم لبخند  

. میقدر خوب نباش تسن نیترو خدا ا -  

کنه فراموش  یهرکس فقط سع ستم،اگهیمن خوب ن  مایفر یکن یاشتباه م-

 کنه و بگذاره و بگذره 

.بشه دایمونه که خوب بودن بخواد هو یبد نم   

: گه یزار زحمت و من و من کردن مدوزه و با ه یم نیبه زم نگاه  

؟یباهاش حرف زد-  

:گم یدم و م یم سرتکون  



  یعنیخوره  یخاک داداشش و قسم م یخاک داداشش و قسم خورد ،وقت-

!مایگم فر یشناسمش که م یمونه. م یاگه از هم بپاشه رو قسمش م ایدن  

!! شناختنش گذاشتم یبه پا اهمویدوسال از عمر س  گم،یدلم م  یتو و  

ز؟ یداداشم؟ عز-  

:گم یذارم و م یهم م یرو چشم  

که اصال به   رونیب  ایب نگیفاز دپرس  نیشه. فقط پاشو از ا یدرست م-

. ادیدرب یاز نگران زیبخور عز یزیچ هی میبر ای. االنم ب ادینم افتیق  

.شه یکنم و پشت سرم از اتاق خارج م یم تیو سمت در هدا لچریو  

:گم  یبا لبخند م زیبه عز رو  

؟یتو دست و بالت دار  یغذا مذا چ زیعز-  

. کنند یاول با بُهت و بعد با لبخند نگاهم م زیو عز اضیف  

:گه یشه و م یدست پاچه از جا بلند م زیوعز  

.ارمیاالن م نین یبش -  

بوده و حاال که شکسته  یشکستنش کار سخت لهیدخترک چموش پ  نیا

.کرده هیبق یلبخند و مهمون لب ها  

.نشکستم  لهیمن پ ، بودم  نطوری ا یوقت هیمنم  دیشا  

.بند زدم ینیچ نیخودم رو شکستم، جمع کردم و ع فقط  

 یول دمیرقص ایاتفاق ها افتاد که من شکسته ،به ساز بشکن بشکن دن یلیخ

.شده مهمه زیپر غصه ام سر ر یایکه از دن  یاالن قصه ا  

رو   نیهاش و من فقط هم یمرده و پشت پناه هیخانواده دارم؛  هیکه  نیا

. خوام یم ایاز دن  



فهمم   یو م  میگرد یبه خونه بر م مایو فر زیاز بهتر شدن حال عز بعد

. نمیکه غم َدِرشون رو من بب  نیکنن از ا یکه مدام فرار م اضیف یچشما  

که هست ازش متنفرم فقط به خاطر  یدونم؛اما هرچ یغم و نم نیا  لیدل

! کنه یم غینگاه ازم در اضیکه ف نیا  

.ره یهم به آشپزخونه م اضیرم. ف یو به اتاقمون م میش  یخونه م وارد  

. کنم  یتنم عوض م یتخت بوده رو با لباس ها  یکه از قبل رو ییها لباس  

دم، چون   یم یرو انجام بدم ول یسخته که بدون کمک کار یلیسخته،خ

کنم و  یباز زندگ کی.چون فقط ستیمن ن  نسست بود یزندگ نیا اقتیل

!ارزش قائل باشم یزندگ نیا یمجبورم که بدا  

فکر به روبه رو نگاه   یغرق تو اضیرم و بازهم ف یم رونیاتاق ب  از

. کنه یم  

رو دست  نیو ا  دهیکه پر نکش  ییدونم افکارش به چه ناکجا آباد ها یم 

.گه یپاش م یرو یمشت شده  یها  

تابوت  نیبگم خدا، که من از ا دیبا  گهیبرم ،چند بار د  یرو جلو م لچریو

؟! زارمیب یلعنت  

رم؛ دست دا یاز حرکت نگهش م یناهار خور زیرم و کنار م یم جلوتر

.کنه  ینگاهم م  یزنم، با لبخند محو یذارم و صداش م یدستش م یرو  

احساس  نیکه قشنگتر یخسته و دلشکسته بودم، تو بود یوقت یروز هی

. ستیو رفتن تو کارت ن یهست  یکه گفت یتو بود ،ی رو به من داد ایدن

؟! نشون بدم، نه  یانگار نوبت منه که خود گهیحاال د  

 یم یکه جزء به جزءش رو بررس  نهی ب یصورتم م یتو یدونم چ ینم

. کنه  



کنه و   یبه قلبم حمله م تلریبه سبک ارتش ه یدست آخر تک نفره ول 

:گه یم  

.دوِست دارم یلیخ-  

.عادت نداره ییهوی یقلبم به جمله ها ،تر  واشی کمی! ؟یدار دوستم   

! کنم یسکته م هویهم فکر کن که من  نیانصاف به ا  یب  

: تونم لب بزنم یم فقط  

! منم-  

!کسم یقلِب ب یبرا نهیچقدر دل نش  ییهو ی یدوست داشتن ها نیا  

: گه یو م رهیگ یدست م یو دستم رو تو رهیگ یازم م نگاه  

ال؟ یع میا کارهیشام و چ-  

:گم یزنم و م یم لبخند   

.براش ندارم  یدونم من که برنامه ا ینم-  

م؟ ینی براش بچ یبرنامه ا  هیو  میبزن یدور هی میبر میپاش  یموافق  گم؛ یم-  

: گم یندازم و م یباال م ییابرو   

؟! چرا که نه-  

پس حاضر شو-  

کنه  یمکث م   

.الیع-   



قشنگه و دوست  یول ست،یجمالت عاشقانه ن هیصدا کردنش شب  الیع خب

ارزه به هزار صفحه شعر و  یتک کلمه م  نیا دنیمن شن  ی! برایداشتن

.غزل عاشقانه  

  یعوضشون نم ایناب که با دن یلحظه ها نیا نهیش  یچه قدر به دلم م و

. کنم  

.جا نداره یتو قصه ها غرور ب یآدم ها نیع ست،ین  لی مرد تخ نیا  

مردونه که دوست  یها رتی؛از اون غرورها و غ  نهیدل نش  غرورش

.به ناموسش بخوره ینداره دست کس   

قشنگ که از دل  یبا اتفاق ها یزندگ هی ن؛یهم  یعنیقشنگ  یزندگ و

!انیم  رونیب  تیواقع  

بار شوق دارم و انگار برام  نیا یمجبورم لباس عوض کنم. سخته ول  بازم

.استیدن  یکار تو نیراحت تر  

 نیرم ا یداره هرجا که م. خدا؛ درد میر یم  رونیکمکش از خونه ب با

!اعصاب خورد کن هم همراهم باشه یِ لعنت  

  رونیاز ب  ایکنم که آ یفکر م نیذاره و به ا  یرو صندوق عقب م لچریو 

کشه؟ یمن خجالت نم  دنیرفتن و نعش کش   

که من دارم؟  یچه زندگ نیدل زمزمه کنه ا یبا خودش تو شهینم خسته  

دم و  یم تختی شلوغ پا یها ابونیدم وفکر و حواسم و به خ یتکون م سر

.کشم یپنجره تو آذر ماه خطوط درهم م یبخار گرفته  ی شهیش  یرو  

! میشه و آروم  یپخش م نیتو ماش  یمی مال یقیموس   

! برامون ارزش داره ایدن ایآرامش دن  نیا  



با گفتن "زود بر   نیداره و از ماش  ینگه م ابونیساعت کنار خ میاز ن  بعد

.شه یم ادهیگردم"پ یم  

. کنم  یشده نگاه م زونیآو نیماش  ی نهیکه از آئ  یره و به گردنبند یم  

شده   کیعکس کوچ نمی گردنبند و نگاه کنم و بب  نیدل ا یخواد تو یم دلم

.توش جا گرفته یک ی  

  رمیگ یکنم و بعد تو دستم م یآزادش م  نهییکنم و از دور آ یدراز م دست

!زنم یخودم لبخند م  دنیکنم و با د یو بازش م  

.و خودش و تمام من  

.هیخوشبخت  تِ یکه تو خاطر و خاطره اش باشم برام نها نیهم   

ذارم و  یداشبورت م یگرده گردنبند رو تو  یکه بر م قهیاز چند دق بعد

.دوزم ینگاه بهش م  

سابه و امان از  یشه و دستاش رو به هم م یکنه و سوار م یباز م درو

!! ینیب  شیقابل پ  ریغ زیپائ نیدست ا  

! جذاب یِ لعنت نیخودش جا داده ا یفصل ها رو تو یهمه  انگار  

داره و   یپارک نگه م هیتر کنار  نیپائ  کمیکنه و  یرو روشن م نیماش 

:گه یم  

؟ الیگم، ع  یم-  

جانم؟ -  

.زهیر یکنه و عشق به چشمام م یم نگاهم  

جا  نیهم  ستین یمشکل ادیخوشم نم ایسوسول باز نیمن از رستوران و ا-

؟!میشام بخور  



 یسوسول باز نیا یدوزم و معن یزنم و نگاه به نوک کفشم م یم لبخند

کنن رو   ینگاه م لچرمیبه و یمن وقت دنیخواد خجالت کش  ینم ؛ی عنی

! نهی بب  

؟ یگرفت ایچ ،حاالیهم عال یلینه خ-  

درخدمتتون  تزایفالل و پ  هیگفتم  م، یکار یو ما ب ستیفعال که کار ن دمید-

. تا بعد خدابزرگه میباش   

:گم یکوبم و م  یهام رو با شوق بهم م دست  

! هیعال-  

 

****** 

 

کنه با تموم هوا ها و نفس   یباره، هوا خود به خود فرق م یکه م بارون

از نو   یا  گهیطور د هی دنتیها. انگار با اومدن بارون نفس کش  دنیکش 

.شه یشروع م  

 یها که حالت رو عوض م تیداره؛ از اون خاص گهید تیخاص هی بارون

برف پاک کن  هیو  یشونه بخواد که روش سر بذار هیکنه و دلت، فقط 

.کنه یبارون باز یکه با قطره ها  

  ایدن یکه تو یخواد هر نُت یخاص که دلت م یصدا هی ه،یحال هی بارون

!یس یو فقط و فقط از سرود بارون بنو  یسر چشمه گرفته رو پاک کن  

!فقط با بارونشه که قشنگه زیپائ  

!غرقم؛ تموم بشه یحاال که تو اوج عاشق نیهم ایدارم دن دوست  



وار اسمم و صدا   زنده بودنه! زمزمه یاز هرچ رمیقدر خوشم که س  اون

:زنه یم  

م؟ یتسن-  

جواب دارم که بدم ،بگم جانم و حاضر باشم که جونم  هیمِن عاشق فقط  و

.کنم میرو تقد  

جانم؟ -  

؟ ی مونیپش -  

! نه-  

چرا؟ -  

؟ ی ستین ،یعمرم بوده. تو چ میتصم نیبهتر  میتصم نیکنم ا  یچون حس م-  

 ایعاشق بودن مجبورم دل به در  شتریواسه ب یدارم که بپرسم ول دیترد

! که باشه، باب دلمه یبزنم و بپرسم، دلم رو صابون بزنم که جوابش هرچ  

!یبود مونیبودم که تو هم االن پش   مونیاگه پش -  

  یدل م یشه و آ یم داریپد نیماش  ی شهیزنه و لبخندش تو ش  یم لبخند

! لرزونه  

.میگرد یکنه و به خونه برم  یو روشن م نیماش   

گه   یم یبود؟ ک یآنچنان نیسوار ماش  دیگه واسه شاد بودن با یم یک

رستوران لوکس سرو بشه و اسمش   هیکه تو  هییخوشمزه؛ غذا  یغذا

باشه؟ بیو غر بیعج  

 

 



****** 

 

لب  ریکنم و ز  ینگاه م زیمبهوت عز یکنم و به چشما یبلند م سر

:کنه یزمزمه م  

ممکنه؟  یچطورآخه -  

: گم یو م رمیگ یدست م یزنم، دستش رو تو یم لبخند  

بار دردش و  هیگم. خودم  یکه دروغ نم اضمیجون، به جان ف زیعز-

به خداکه اگه آدم نشده بود و   داره . یگس  یدونم که چه مزه  یم دمیچش 

 مایفر یذاشتم از صد فرسخ یخاک برادرش و قسم نخورده بود خودم نم

.هم رد بشه  

 ییجا هیاز   دیبخشش داره .باالخره با یاونم آدمه، اونم جا زیعز یول

. گهیبرگرده د  

:دم یکشم و ادامه م یم  یقیعم نفس  

 یزندگ نیچون حق دادم بهش که ا  ستمیکه رفته ناراحت ن نیبه خدا از ا  -

کنه. حق  یرو نخواد، حق دادم که حوصله اش نِکشه که من و نعش کش 

...دادم که  

:گم  یدم و م یو قورت م بغضم  

...زیرو حرفم حساب کن عز-  

:گه یم درمونده   

...اضیبگم آخه ف یچ-  

.هم بمونه ریگ رهیگ مای.بذار حاال که دل فر زیبا من عز اضیف-  



کنه   یده و همون طور که افکارش رو دو دوتا چهار تا م یتکون م سر

.ره  یشه و به آشپزخونه م یاز جا بلند م  

ام و اون قدر دلم پاک و صاف و ساده اس که  سهیاگه بگم من قد دروغه

. وصلت نیناراحت نشم از ا  

جفتشون،  یهمون قدر که ناراحتم هزار برابرش و خوشحالم برا اما

. داشتم وانیکه تو گذشته ها با ک یخوب یحداقل به حرمت روزا  

کردن کاره   دایپ ریروزا مدام درگ  نیبرگرده ا اضیمونم تا ف یم منتظر

.بشه  دایبراش پ یذاره که کار یمگه م یلعنت یسوءسابقه  نیا یول  

و داشتن و  یبلند یآدم ها پر شده از پست یهمه  یماهم مثل زندگ یزندگ

.میچطور قانع باش  میما بلد  ینداشتن، ول  

که حاال سه تا حالت مختلف  ییمای رم؛فر یم مایبه اتاق فر اضیاومدن ف تا

  دِ ی. اول عشق، دوم ترس از دست دادن عشق و سوم شوق و امدهیرو چش 

.به دست آوردن عشق  

 یها یپادر زیشم. چه قدر خوبه که عز یزنم و وارد اتاق م یم در

.نشم  نیزم یدر اتاق هارو جمع کرده که مدام نقش رو یجلو  

دوزه و با لبخند  یمن م و به رهی گ یم توریمان یرو از صفحه  نگاهش

:گه یم  

.خدا قوت-  

: گم یبرم م یرو جلوتر م لچریکه و  یزنم و درحال یم یلبخند  

. ندهیعروس خانم آ یکن یم کارایچ ن،یهمچن-  

  گهیامروزه د یجوون ها تیخاص  زیبه قول عز  شن،یهاش سرخ نم گونه

.رو دارن یادیز  



: گه یزنه و م یگالره م یلبخند خواهرانه از جنس لبخندا هی  

. جبران کنم دیدونم چطور با یعاشقتم، نم میتسن-  

گم   ینشو بعدا م رشیدرگ ادیجبران هست ز یبرا یادیز یحاال راه ها-

. برات  

: گه یخنده و م یم  

!ها رهیگ  یخدا موش نم یگفتم گربه واسه رضا-  

:گم یدارم و م ینگه م شیو کنار صندل  لچریو  

حاال؟  یکرد یم کارایچ-  

: گه یو م  رهیگ یرو گاز م لبش  

کنم که ،اگه   یفکر م نیتونم. همش به ا یخواستم درس بخونم؛ اما نم یم-

.ادیم  شیپ ینشه چ  یراض زیداداشم بگه نه،اگه عز  

شه؟ یم ینشه چ یراض زیبگه نه و عز اضیاگه ف واقعا  

مونه و   یبه جا م مایاز فر شیچند وقت پ یَسر خورده  میتسن هی فقط

!خالص  

تو گوش   اضیف یبعد صدا ی قهیشه و چند دق یدر ورود بلند م یصدا

به سرم  یچ چهیروز تو گوشم نپ هیصدا  نیاگه ا ای. خداچهیپ یخونه م

! نمی ب یشب رو نم یبدون شک اون روز من، رو اد؟یم  

:گم یو دست پاچه م رهیگ یزنان، تو قاب در قرار م لبخند  

!َسـ...الم-  

. نهی ب یدلش رو م زیعز ی زبون وقت نیشه ا یم یو پا چلفت دست  

حال و احوال؟  ال،یسالم ع-  



لب هام. با نگاهم سر تا پاش  یشه رو یم دهیمهر کوب هی نیبازم ع لبخند

.یخوبم، خسته نباش -گم: یرم و م یو قربون صدقه م  

 یم مایخواد که جوابم رو بده اما نگاهش سمت فر یو م ادیم  جلوتر

:گه یچرخه و م   

ت؟ یترب  یسالمت کو ب ؟یبز به ما ذُل زد نیع ه؟یچ-  

: گه یکنه و م یچونه زده نگاهش م ریز یبا دستا مایفر  

. اصال برگااام ،یو خفن  کیسالم، واو داداش تو چه قد رمانت-  

:گه یزنه و م یم ییلبخند دندون نما اضیف  

؟! نه اد،یبهم نم-  

:گه یم اضیکنه و ف ینگاهش م مایفر   

. بگو نه یجرئت دار-  

گه:  یم  

. نه-  

:گه یره و م یوا م اضیخنده. لبخند ف یبلند م یبا صدا و   

. زهرمار، بزمجه-  

.کشه یدراز م مایتخت فر یو رو ادیم  

پرسه:  یم مای سمتش و فر میگرد  یبرم مایو فر من  

نشد؟  دایپ-  

: گه یچشمش باز، م هیچشمش بسته است و  هیکه  یدرحال  

؟! شه یم داینه بابا ،کار کجاپ-  



طال گرفت؟  دیمرد و نبا نیا یتا پا سر  

. شیزندگ شیذاره واسه آسا یکه جون م یمرد  

: گه یم رلبیز دهیکه دراز کش  اضیف دنیشه و باد یوارد اتاق م زیعز  

! بچم یبرا رمیبم  یاله-  

گه:   یبلند تر م و  

.شام نیایب نیپاش -  

گه:   یکنه م یاش رو خاموش م انهیکه را یدر حال مایفر  

کنه به  یم لی براتون تبد اضویف یو خستگ یگشنگ  زیکه االن عز دیپاش -

.درام سلایر هی  

.خونه میگرد یشه و بر م یخورده م شام  

  یبه ذهنم نم نیغمگ ینُت ها گهیهام. اون قدر که د ییشدم از تنها جدا

.رسه  

  یم نیکشه و کنترل به دست کانال ها رو باال و پائ یکاناپه دراز م یرو

. کنه  

:زنم یو آروم صداش م  رمیگ یقرار م کنارش  

اض؟ یف-  

.کنه یکنه و منتظِر جواب نگاهم م یبلند م سر  

مرد هرچه قدر هم که مهربون باشه، خط قرمز  نیترسم حرف بزنم، ا یم

. خطوط نیا یترسم از عبور رو  یداره و من م ییها  

.کنم  یو ِمن ِمن م رمیگ  یبه دندون م لب  



دو دستم  نیتونم حرفم رو بزنم، سرم و ب یکه نم نیآخر کالفه از ا دست

. رمیگ یم  

.نه یش  یکنه و سر جا م یرو خاموش م ونی زیتلو   

گه:  یکنه و م یدستام رو از دور سرم باز م قفل  

؟ یناراحت یزیشده؟ از چ یچ-  

! کنم، مغموم یچشماش نگاه م به  

!ادیکوتاه ب  وانیک  یاز غرورش بخوام که جلو سخته  

.دم یتکون م یرو به عالمت نف سرم  

؟ یشونیقدر پر نیخب، پس چرا ا-  

.تونم یخوام حرف بزنم؛اما نم یم-  

...الیکه ع می حرفا رو ندار نیراحت باش، ما باهم ا-  

گم:   یکنم و م یبندم و به سرعت باد لب باز م یرو م چشمام  

... وانهیراجب ک-  

. نمییکنم و تا عکس العملش رو ب یچشمم و باز م یال آروم  

: گه یو م رهیگ یحق به جانب و اخمو به خودش م یچهره  هی  

! تموم شده شهیهم  یبحثش برا  ش،ین یتا بب یکه رفت یفکر کردم روز-  

  یدوزم و آروم م یم نیو نگاهم رو به زم رمیگ  یلب به دندون م بازهم

 گم:

...مهمه که بگم-  



 یخوام صداش بلند بشه و بار رو  یزنم ؛فقط نم یترس و لرز حرف م با

.نکرده از من خسته شده باشه ییکه نکنه خدا نهیدلم بش   

...دوست ندارم صحبتش باشه-  

!من دوست ندارم   ید ینم ای ید یبه حرفم گوش م اینداره،  یول-

.باشه وانی من و تو ک نیموضوع صحبت  ب   

 یدونم با کدوم جرئت م یره، نم یشه و به سمت اتاق م یجا بلند م از

:گم  

. رو داره مایخاک داداشش و قسم خورد که فر-  

دم:  یگه و ادامه م ینم یزیچ یول ستهیا یحرکت م از  

 رهیخوره، اگه بم یقسم م یدونم وقت یدارم، شناختمش. مقسمش و باور -

.شکنه یهم قسمش و نم  

:خوش حالتش یها یمشک نیبره ب یزنه، کالفه چنگ فرو م یم پوزخند   

!شیشناس  یخوب م یلیبله، خ-  

 دنمیشه و نفس از نفس کش  یذاره، تلخ م یدلم م یشه و داغ رو یم تلخ

.زنه یم  شیشه و همون پوزخند روح و جونم رو آت یتلخ م ره،یگ یم   

بشناسم، دوسال از  دمیشناسمش. خب با یگم م یم یندارم وقت یتلخ توقع

.ندارم یشناختنش گذاشتم؛ اما توقع پوزخند ندارم، توقع تلخ یعمرم رو پا  

  یکه تلخ باشه؛ وقت یتوقع نداشته باش  یخور یبادوم م یکه دار یوقت  مثل

غصه داره، غصه داره چون تو   ی... آچهیپ  یزبونت م ریتلخش ز یمزه 

. یتوقع نداشت  

؟! امشب تنها بمونم دیشه و من با یم دهیاتاق کوب در  



خورم  یقلپ از آب م هیآب بخورم.  وانیل  هیرم تا  یآشپزخونه م به

. دم یبغضم رو قورت م  

کشه و به  یته م وانی ل یکنم که آب تو یعمل رو تکرار م نیقدر ا نیا

.ترکه یده که بغضم م یامون نم  یبعد وانیل   

.کنم یم هیذارم و گر یم یناهار خور زیم یرو رو سرم  

ذارم دلت بشکنه و  یخودش گفت نم ،یزیاشک بر  دیگفت نبا خودش

.کنم  هیگر خودیمسائل ب  یخودش گفت حق ندارم برا ره،یبگ   

کنم و چرا در اتاق   یم هیدارم گر شهیتر از هم  یخودیخوب االن که ب دِ 

م؟ یلعنت یاشک ها نیا ستیرو بسته و مهم ن  

 

****** 

 

به زور ُمسکن مهارش کردم   شیسردرد وحشتناک که چند ساعت پ هی با

روبه رو   یکاناپه  یکه رو اضیف دنیشم و باد یم داریاز خواب ب

.شن یچشم هام از تعجب گرد م دهیخواب  

. نمیبش  لچریو یکنم که به کمک عصا رو یم یزده سع بهت  

نکنه و که سردش بشه؟ ستیروش ن یزیرم، چ یم جلوتر  

.فراموش کار یادیهم ز دیاحمقن. شا یادیز نه،یزن ها هم تیخاص  

 یم  مریو جوون نداره همه از دم آلزا  ریوسط پ  ادیعشق که ب یپا اصال

. کنن یها رو فراموش م یها و تند یو تلخ رنیگ  یم مریآلزا  رن،یگ  



هم از کار  یتو زندگ شونییشن حس چشا یعاشق م یاصال زن ها وقت ای

افته  یم  

اندازم   یدارم و روش م یتخت بر م یرم و ملحفه رو از رو یاتاق م به

خوام   یبرم سمتش و م یکاغذه. دست م کهیت هیکنارش  یعسل یرو

. تونم ینم یکیتار یبخونمش؛ اما تو  

  یکنم و متن نوشته شده رو یرم و چراغ رو روشن م یآشپز خونه م به

:خونم یکاغذ رو م   

" جدا از هم  دیقهر هم نبا یتو یگه زن و شوهر حت یم شهیهم زیعز

 "بخوابن

  نیو حرف گوش کن بودن ا زیعز  تیاز ترب نهیش  یلب هام م یرو لبخند

!آقازاده  

 یکاناپه دراز م یبار فقط رو نیگردم و ا  یخورم و بر م یم یمسکن

. خواب هیثان  کیاز  غیکشم و در  

.شه یکنم که هوا روشن م یمونم و اطرافم رو نگاه م  یم داریقدر ب اون   

بندم و  یچشم هام رو م یشه فور  یم داریخوره و ب یم یکه تکون اضیف

. زنم یخودم رو به خواب م  

.تونم فراموش کنم یقدر که عاشق باشم دلخور بودنم رو نم هرچه  

 یبه همون حالت م هیکنه. چند ثان ی فنر کاناپه اعالم م یرو صدا نشستنش

. فهمونه که به آشپزخونه رفته یقدم هاش بهم م یمونه و بعد صدا  

. یداریهم فشار نده مشخصه ب یچشماتو به زور رو-  

.ارمیمورد هم جلوش کم م نیا یتو  یحت رمیگ یرو از حرص گاز م لبم   



رو  یدستم رو به سمت کاناپه  ریکنم و کوسن ز یچشم هام رو باز م یال

.کنم یبه رو پرت م  

گل گاو زبون بخور اعصابت   وانی ل هیهم صدمه نزن پاشو  لیبه وسا-

دارن آخه؟ یچه گناه واریشه در و د یآروم م   

و به   رمیگ یقرار م لچریو یبعد رو  نم،یش  یکمک عصا سر جا م با

.ارمیسمت آشپزخونه به حرکتش در م   

اعصابم هنوز متشنج از  گه،یسر درد د دیحجم شد هیو  گهیمسکن د هی

.اضهیف شبیرفتار د   

و چه   میمنطق عمل کرد یفهمم چه قدر ب یکنم م یکه بهش فکر م خوب

. میکن یم یاون پا فشار  یمنطق رو یقدر ب  

از خاطرمون  شبیبزنم تا اتفاق د یحرف هیگردم سمتش که  یبرم

رسه انگار  یبسته شدن در خونه که به گوشم م یفراموش بشه؛ اما صدا

.کردن روم یخال خیسطل آب  هی   

.مونم یو مبهوت م مات   

 

****** 

و نشه؟!  شهیخودمو گول بزنم که م  شه؟یکه نم  یزیدل خوش کنم؟ به چ-

نِه گنده است  هی. ستیسواال اره ن  نینگو آره، نگو. جواب ا اض؛ینکن ف

! مونه ینم یباق یچیکه اگه بشه آره از من ه  

  میخواد که تسن یکنه، م ی. تالش مارمیم ادیکه زدم رو به  یحرف نیآخر

  دیدل با نیا ینبودن! ول  ریگ نیزم گهیکنه به خوب شدن! به د  دواریرو ام

 دواریدونه اگه من ام  یفهمه، نم یباشه. نم دواریفقط به پنجاه درصد ام 



 شهاگه دل خوش کنم و ن ؛یتابوت کوفت  نیا یبشم به بلند شدن از رو

.برام مردن آسون تره  گهیبعدش د  

  یکس  یزنگ زدم ول مایو فر زی! به عزومدهی دوازده شبه و هنوز ن ساعت

خواد خودم  یو دلم نم رمیمنم دلگ  ره،ی. دلگادیدونه کجاست و چرا نم ینم

.و ابله فرض کنم  

بره؛ فقط پشت  یره و نه خوابم م یم نیاز گلوم پائ  یزیاسترس نه چ از

.پنجره منتظر موندم  

بار هزارم تلفنش   یکنم. برا هیکم مونده گر  یفرط اضطراب و نگران از

 یشترک مورد نظر در دسترس نمبار هزارم "م یو برا رمیگ یرو م

."باشد  

که بهم فشار  یادیحرص ز نیاز ا  ارمیگذره و کم م یم گهید دوساعت

 یکنم و بشقاب ها یم یخال ی غذا رو تو سطل آشغال یآورده. قابلمه 

!شکنن یو م نیزم یکنم رو یپرت م نیرو زم  زیم یرو  

مونه؟ یپش  ایفکر مثل  خوره به جونم افتاده که خدا هیشدم و  خسته  

  یبه ک دیکنم؟ با کاریچ دیرو نخواد با ریگ  نیباشه و مِن زم مونی پش  اگه

؟! یپناه یب نیپناه ببرم از شر ا  

دونم   یکنم که م یم هیقدر گر  نیذارم و همون جا ا یم زیم یرو سر

!خونه یاش دوتا چشِم کاسه  جهینت  

خرج  یشده به کل یانقدر سخته که راض  ینطوری تحمل کردن من ا  یعنی

؟! هید یمقدار نا ام  نیمقابلش هم یکه نقطه  یدواریکردن و پنجاه درصد ام  

کنم   یبلند م زیم یسرم رو از رو ادیقفل که م  یتو دیکل دنیچرخ یصدا

. کنم یبرم و فقط نگاهش م یم رونیرو از آشپزخونه ب  لچری و و  



رم  یشده و با چشم هام قربون صدقه اش م رهیاحمق بودنم به عقلم چ بازم

. چرا نبودنش رینه دلگ دنشمی چند ساعت ند نیفقط دلتنگ ا یو انگار  

گه:   یبا بهت م دنمیو با د ادیم جلو  

؟ ی بود داریب-  

.ادیو خواب به چشم هام ب یبه خواب برم اگه تو نباش  خواب  

دم. توقع دارم  قهر کنم و   ینم ی و جواب رمیگ  ینگاه ازش م یدلخور با

.داشته باشه داریتوقع دارم ناز کنم و نازم خر  ،یمنت کش  ادیب   

  ینیریسراسر تلخم ندارم و دلم ش  یاز زندگ  یها پر توقع شدم. توقع یتازگ

صدا مثل بسته شدن در  هیبازم  یدونم حرومه؛ ول  یخواد که م یم ییها

.کشتم یو م رهیگ یاتاق جونم رو م   

.تره هم برام خورد نکرد ؟یمنت کش  ؟یزنم! نازکش  یم پوزخند   

ومده؟ یوقت شب ن نیچرا نگفت کجا بوده و چرا تا ا  اصال  

نخواستم و مثل احمق ها منتظر محبت   حیچرا توض دم؟یمن نپرس  چرا

 بودم؟ 

.ادینم ییزنم صدا  یر ضربه مد یرم و محکم رو یسمت اتاق م به  

:زنم یم صداش   

اض؟ یف-  

شرشر آب از تو حموم  یکنم و صدا ی. در رو باز مادینم ییبازهم صدا 

. برم غاز بچرونم دیو با ستیپاسخگو ن یفهمونه که کس  یبهم م  



کنم به   یکنم و فکر م یو روشنش م نمی ش  یم ونیزیتلو  یکاناپه جلو یرو

و حتما  نبوده  تیمسئول  یتوجه نبوده، ب ینبوده، ب. تلخ یماه زندگ  کی نیا

.از نتونستن هام خسته شده دیاز منه شا رادیا   

کاناپه    یو رو ادیم رونیشونه اش انداخته از اتاق ب یکه رو یحوله ا با

.شه ی و با تلفن همراهش مشغول م نهیش  یم  

 یباهام تا م یطور نیبوده که ا  یمگه چند کالم حرف من چ رهیگ یم دلم

 کنه ؟ 

!یخور یسرما م-   

. حجم احمق بودن نوبره نیا خب  

تفاوته؟  یهاش ب کنه. چرا چشم یکنه و به چشم هام نگاه م یبلند م سر

 چرا برق سابق رو نداره؟ 

.کردم یادیز یکنه حتما قبال فلسفه باف ینم یآدم که فرق چشم  

هوم؟ -  

.یخور یگم موهات و خشک کن سرما م یم-  

.شه یده و بازهم با تلفنش مشغول م یتفاوت تر از قبل سر تکون م یب  

؟یشام خورد-  

.رمیس -   

" ره ینم نیمن پائ یمعرفت بدون تو زهرمار از گلو یکنم "ب یبغض م   

؟ یکجا بود-  

گه:  یکنه و م یصورتم م یتفاوت رو حواله  ینگاه ب همون  

ه؟ یسوال  ستیبابا ب یا -  



  یکاناپه دراز م یدزده و رو یمونم و نگاه ازم م  یو مبهوت م متعجب

.کشه  

.رو ندارم شترشیب نیبه خودت قسم طاقت از ا رم؟یشه بم یم ایخدا   

.بشه نیشم اگه تلخ تر از ا  یمتحرک م یکه مرده  یدون یم  

انقضا داشت  خیبخت بده. تار نیکنم و چه قدر ا یرو خاموش م ونی زیتلو 

!محبت هاش  

شه و خوراک من تو   یزهرمار تر از قبل م یگذره و زندگ یهفته م کی

. و هق هق هیشه گر یتموم طول روز م  

گرفته شدن رو ندارم   دهیناد  هویسقوط کردن رو ندارم، طاقت  هوی طاقت

م دوباره رو ندار نیشکست سهمگ هیو طاقت   

.نداره یتموم میتو زندگ یبلند یحجم پست نیشم از ا یم کالفه  

جاده صاف  نیا یپس ک ای. خداییسر باال ای  هیبیسراش  ایهمش  یزندگ نیا

رم؟یشه که من فقط تخته گاز برم و جاده تموم بشه و بم  یدست م کیو    

 یگاز م یرو یقابلمه  یکنم و قاشق رو تو یهام رو پاک م اشک

.چرخونم  

بسه، ناله بسه هیگر  گهیامشب و د هی   

مگه تا   یول رهیدوباره پا بگ  یزندگ نیخوام تالش کنم که ا یامشب م هی

ست ممکنه؟  دهیخودم خم یزانوها یوقت  

بهم زیم یشده و شمع روشن رو دهیچ زیم  

و غرق بشه  رمیبگه س  ادیم یبار هم وقت نیکنه که نکنه ا یم یکج دهن

. دستش یتو هیلعنت یتو اون تکنولوژ  



.کنم یرم و لباسم رو عوض م یاتاق م به  

.بندم یسرم م  یکنم و دوباره باال یرو شونه م موهام  

بده؟  جهیشه نت یم ایدم و خدا یکار ها رو با بغض انجام م نیا ی همه  

ام نه در بندم نه دست و  یزندون اهچالیمن نه تو س  یعنی گن  یکه م ریاس 

جفت نگاهم  هیدلم بسته ست و دربند  یچرا؟ دست و پا یپام بسته ست ول

.تفاوت یکه نگاه پر از عشق بهم بدوزه نه نگاه ب   

.چند روز نیتو قفل در مثل ا دیچرخش کل یصدا بازم   

.ده به استقبالش برم یاجازه نم یکه حت نیبرام ا سخته  

:گم  یرم و م یم رونیاتاق ب  از   

.سالم-  

.ده یندازه و سرتکون م  یبهم م یکوتاه نگاه   

و   نهیش  یکاناپه م یکنه و کالفه رو یپرت م زیم یرو رو دشیکل دسته

. رهیگ یدو دست م نیسرش و ب  

:گم یرم و م یم جلو   

؟! شده یطور  

بهت   دیبا یبه خواب؟! چجور یخودت رو زد ای ینی ب ینم یکور شده،

؟! آخه احمق  یبفهم بگه خسته شده که  

 ینشده" و " همه چ یچند وقت به "طور نیا یزندگ یکه شده کجا  معلومه

 آرومه" شباهت داشته؟ 

ده و چند لحظه بعد که   یم رونی کنه، نفسش رو با حرص ب یبلند م سر

:گه یشه م یآرومتر م  



؟ ید یآب به من م  وانیل  هی-  

کنه  ینگاه م لچرمیتمسخر به چرخ و تیرو بچرخونم با نها لچری و امیم تا

ره .بغض به حنجره ام   یشه و به سمت آشپزخونه م یو از جا بلند م

من؟  یعنی گن  یکه م ینازک نارنج ارهیهجوم م  

دووم آوردم.   یکوفت یزندگ نیبار ا ریز نجای پوست کلفت که تا ا دمیشا

تلخ داره   انیپا هیخب آخرش هم قشنگ نبود، مثل شاهنامه خوش نشد! 

 یبشه. آخرش قهرمان قصه ام رو تو یکنم تراژد یمن و فکر م یقصه 

.قلبم بکشم  

کنم که  یفکر م نیهم به وجناتش اضافه شد، به ا نیبلد نبود که ا  تمسخر

. ازدواج نیشم از ا یم  مونی کرده و دارم کم کم پش  یبدقول  

خوام خوب بشم  یبگه که من نم  وونهی مرد د نیو به ا  ادیب یکی  هاالناسیا

!ستیدر کار ن یخوب شدن یوقت  

چند روز  نیکنه با لحن سرد هم یکه صورتش رو خشک  م یدرحال

: گه یگذشته م  

؟! شیار یب یتون  یکتمه، م بیج یپاکت تو هی-  

کنه هم  یزنه. هم سوال م یدونشون م ریت هیشده مرد مهربونم! با  اسیس 

. زنه یطعنه م  

برم و  یست مکاناپه یدسته  یکه رو یلرزونم رو به سمت کت یها دست

  هی نیا  یتو هیچ نیتونم حرف بزنم و بپرسم ا ی. نمارمیم رونیپاکت رو ب

ترسم از شکستنش که  ینوشته؟! چون بغض دارم و م یکاغذ چ کهیت

.شه یبه ضجه م لی تبد  

!یا شهینگاه مات، سرد و ش  هیکنه بازش کنم، با  یم اشاره  



. ارمیم رونیکنم و کاغذ داخل پاکت رو ب یلرزون بازش م یدست ها با  

کنه،  یکاغذ از چشمم چک ه م یقطره اشک و دودقطره و سه قطره رو هی

.کنم یالش رو باز م  

.بودم ده یرو دست بهاره د یکاغذ نیهمچن قبال   

خواهرش گالره مونده بود   یبچه خونه  هیرفته بود و بهاره با  دیسع یوقت

.اومد در خونه نیهم نیع یزیچ هیو    

!طالق هیاحضار   

 داریزنم بلکه از خواب ب یکنم و چند بار پلک م یبهت بهش نگاه م با

.شم   

. ستیکابوسه و خواب ن یلعنت  نیا یول  

: کنم  یو ناله زمزمه م هیبغض، گر با  

1؟هیشوخ-  

 یزنه و به سرد یم میاز حاال به بعد دوست نداشتن یها یتو مشک یچنگ

گه:  یم  

. میخسته ام تسن-  

! یزندگ نیخودم رو جمع و جور کنم؛ دفاع کنم از ا دیمن االن با خب

.دفاع کنم از حق و حقوق قلبم   

:گم  یکنم و م یاشک هام رو با پشت دست پاک م که  

 مونینشم و پش  مونیقرار بود پش  ؟ی زود نیماه؟ به هم کی  نیتو هم -

.ینش   



 نیواسه بهتر شدن ا یکن ینم  یتالش  چیه یوقت  ،یکرد مونمیتو پش -

. یزندگ  

و   وانیپر ل ی مهی ن  ستمی! من بلد نشه ی! نمشهیشه! نم  ینم ؟ی فهم یچرا نم-

!کله پا بشم  دیام یو بعد با کل نمی بب   

  یشم و زمزمه وار تکرار م یکه روون شده، آروم م  یاشک البیبا س  

! یقول داده بود ،ی قول داده بود -کنم:   

:زنه یدزده ازم و لب م ینگاه م    

!متاسفم-  

؟! واسه من شهیجواب م تاسف  

کشم:  یم غیج  

زده به دلم  شیکه آت  یکاغذ کوفت نی . تو بگو، االن با ا یبه جهنم که متاسف-

کنم؟  کاریچ میو زندگ   

 -گم:  یم ادیفشار و با فر نیاز ا  رمیم یکنم و م یزنم ناله م یم ضجه

؟!یشد ینطوریا  هوی چرا  ؟یلعنت ادیقراره به سرم ب یچ  

خسته ات  یقربون قدم ها یشه، کجا نامرِد من! کجا اله یجا بلند م از

 یو کار نشد ازم م یکن یکه مراعات قلبمو نم یبرم؟! کجا  نامهربون

؟ یخوا  

خواد   یداره و م یبر م لچرمیو ی رو جلو نیزم یکت رها شده اش رو 

:گم یو با بغض م  رمیگ  یبره که دستش رو م  

شده بود رسمش   یزندگ نیا رهی حاال که دلم گ اض،ینکن ف زیجون عز-

... نبود  

:گه یمرتعش م یوبا صدا رهیگیم رو ازم نگاهش  



چند مدت و   نیا یرو جمع کن لت یکمکت وسا ادیبه گالره زنگ بزن ب -

!میگالره، بهتره کنار هم نباش  شیبرو پ   

: گم یکشم و م یرو م رهنشیپ  نیآست  

؟ یراحت نیبه هم -  

  وونهیکه نشکنه بغض د  رهیگیفشار آورده به گلوش، لبش رو گاز م بغض

 اش: 

. راحت نبود-  

  یکه تنها بودم نبود، اون وقتا که زار م یعمرم اون وقت الوگید نیبدتر

گفتم بابام کجاست؟! چرا مامانم رفت؟! چرا من انقدر تنهام.  یزدم و م

به   رهیگیعمرم تعلق م الوگید نیو نامردتر  نیسخت تر ن،یاسکار بدتر

: جمله نیا  

!ادیازت بدم م -  

! بده  شیمعن یفرق نداره وقت یلیبودنش خ یواقع ای یالک  

.گونه ام یده رو یکه جولون م اشکه   

تونه   یچون نم رهیاون همون اولش گفت م اض،یف یتو از اونم پست تر-

 یوقت  یخوامت. چرا دروغ گفت یشه، م  یتونم، م یم یتحمل کنه. تو گفت

؟!یستیحرفت با یپا یمردش نبود  

 یخواست ی! اگه میخوا ینم د یرو اونطور که با یزندگ نیچون تو ا -

!لجاجت احمقانه نیاز ا یدیکش  یدست م  

داره  یچند قدم بر م یو با همون نگاه فرار ارهیرو از دستم در م دستش

:گه یو فقط م   

!خداحافظ-  



 

"اضیف"  

 

خرابش  دهیجا رس  نیتونم حاال که به ا  یاما نم ارمیفشار کم م نیا ریز

. کنم  

 یترسم وا بدم و هر چ یچون م زونم یگر  زونم،ینگاه پر از اشکش گر از

!تالش کردم بشه کشک   

خواد قبول کنه   یهست و نم دیپنجاه درصد ام گنیشه، م یم گنیم  دکترا

!ستهیپا با  یکه رو شهیکه باالخره م  

.یلعنت ی زندگ نیکرده با خودش و با من و ا لج  

 یدارم و  به سخت یچند قدم بر م ارم،یم رونیدستش ب  یاز تو دستم

:کنم یزمزمه م  

!خداحافظ-   

  نیکه تو ا   یافتاده! از من میکه از چشم تسن یاز خودم، از من ادیم بدم

خواد! که بند  یرو م یآدم بد خوِب اون لعنت نیا  یشده ول یلحظه آدم بد

! و نشدن و سراب یدیکرده به نا ام  

رو تا  یباز اهیس  نیجواب بده ا  ایکنم از عمق وجود که خدا یدعا م 

. ستهیپا با یبتونه رو  

.دارم یبندم و آروم قدم بر م یم چشم  

.زنه و االن وقت برگشتنه یم صدام  



که برگردم هزار بار زمزمه   یجمله رو تا زمان  نینکن" ا دمیخدا نا ام"

که  کشهینم   هیکه به ثان ستیشه. مهم ن یبلند م لچریو  یکنم. از رو یم

.که االن قصدش از جا بلند شدن و تونستنه نهی . مهم افتهیم  نیزم یرو   

کنه تا چشم هاش  ینگاه م رهی به من خ  هیچند ثان یکنه، برا یم نگاهم

.شن یبسته م  

.رم یشتاب به سمتش م با  

حاال  ازین  نیبوده وا ازیبوده اما ن  نیبراش سنگ یادیشوک ز نیدونم ا  یم

.رفع حاجت شده  

. از هوش رفته  رمشیگ  یآغوشم م یتو  

کنم  یتموم وجودم تو آغوش غرقش م با  

نگاه زنده موندم ؟  نیآغوش و ا نیچند روز بدون ا نیا چطور  

.دمیبه جنون رس  میتفاوت یکه نموندم، هزار بار جون کندم و باهر ب زنده   

که به   نیا  یصورتش برا یآروم رو یزنم و چند ضربه  یم صداش

. نداره دهیزنم و فا یم ادیهوش ب  

فه، یو ضع  رمیگ  یرو م نبضش  

ندازم و   یموهاش م یرو یبراش افتاده باشه شال یکه اتفاق  نیترس از ا با

. برسونمش مارستانی رم که به ب یم  نییپا یکنم و فور یتنش م ییمانتو   

باهاش  نیکه با ماش  هیهمون لحظه ا یکننده  یلحظه برام تداع نیا 

.تصادف کردم و باعث سر پا نبودنش شدم  

خاطره گرچه  دیتجد نیشه و ا یاون روز برام زنده م  یبه لحظه  لحظه

. کنه یو برام زنده م  دارید نیاول  ینیریش  یول زهیدلشوره انگ   



شم و  یم ادهیپ نیرسم، از ماش  یم مارستانیبه ب یسرسام آور باسرعت

آغوش  یکنم و اون رو تو یفکر نم لچری مغزم اون قدر کند شده که به و

کنم و دوون دوون خودم رو به   یقفل م  موتیو با ر نیو در ماش  رمیگ یم

. رسونم یاورژانس م  

 

****** 

 

از خطره   یوحشتناک ینشونه  نی افت کرده و ا  یبه طور ناگهان فشارش

!بشه یقلب ستیکه ممکنه باعث ا  

کنم که چرا با    یدارم و خودم رو لعنت م یسالن قدم بر م یتو کالفه

.دکترش راجع به امشب حرف نزدم  

گم:  یرم و م یبه طرفش م مهیسراس  ادیم  رونیکه از اتاق ب  دکتر  

حالش چطوره دکتر؟ -  

گه:   یاندازه و م یشماتت بار بهم م ینگاه  

؟  رهیقرار بگ ریحد تحت تاث نیباعث شده تا ا یچه مسئله ا-  

:رم از جواب دادن یبرم و طفره م یموهام فرو م یتو یچنگ  

؟ حالش چطوره نی اول بگ شهیدکتر م ی...آقا دین یخب...بب-  

گه  یکشه و م یم یپوف  

 نکهی ا یتحت مراقبت باشه و به عالوه  دیبا یعالئم خطر رفع شده ول

.استرس براش سمه  

نمش؟ ی تونم بب یم-  



و   یکوتاه بر ی چند لحظه یتون  یفعال نه هر وقت به هوش اومد م-

.شی نی بب  

گم:  یدم و م یتکون م سر  

. ممنون-  

.رم یبازم پشت در اتاق رژه م  یدل مشغول ایدن ایو با دن رهیم  

  یافتاد م یبرات م یکنم:"اگه اتفاق یبار تو دلم تکرار م نیهزارم  یبرا 

."مردم  

کنم و متر مکعب   یرو با قدم هام متراژ م نیصبح پشت در اتاق زم تا

اون  یباعث شدم االن رو یوقت  نهیسنگ یلیقدم هام خ یبرا  نیزم نیا

دونم چطور تونستم   یکه نم یبخوابه و باز هم لعنت به من  یتخت لعنت

رو جور   یلعنت هیاون احضار یشب باز مهیخ نیمحکمتر کردن ا یبرا

. کنم  

خوام   یو ازش م رمیگ یتماس م زیشه با عز یصبح که م یها کینزد

من دچار   دنیبا دوباره د ادیبه هوش م یخوام وقت یجا و نم نیا  ادیکه ب

نماز صبحش رو خونده و   زیوقت صبح عز نیدونم ا  یبشه و م شیتشو

کرده  شیسماورش رو آت   

.شه یعادتش ترک نم نیسال هم که بگذره ا هزار   

توکل با سنگک داغ خاش   یشه منتظره که حاج یم  داریب یوقت هرروز

: و صداش بزنه و بگه ادیب یخاش   

؟ید یاز وسط سماورت به ما م ییچا هی  ،الیع-  



خواد و بساط پنج شنبه شب ها  یرو م یو دلم حاج نمی ش  یم یصندل یرو

و  ستیاما ن   رم؛یپارک، که اون بگه و من بشنوم و درس بگ مکتین یرو

.میزندگ یمجبورم خودم تالش کنم واسه پاس کردن درس ها   

 

" میتسن"  

 

  یاز حد دور و برم به فکر کردن وادارم م شیب یدیکنم، سف یباز م چشم

نجام؟یکجاست و چرا من ا نجای کنه، که ا  

  یا جهینه! به نت نجام،یمن چرا ا نکهیا یباشه ول مارستانیب  دیقطعا با نجایا

.رسم ینم   

شه و به  یوارد اتاق م دینفر با روپوش سف هیشه و  یاتاق باز م در

؟!چرا یگمونم پرستاره ول  

رسم که  یم یبه اتفاق تیکنن و در نها یم زیسرم جست و خ یتو چراها

!به خاطرش مردم  

پس حاال کجاست؟ نکنه   نجا؟یخودش من رو رسونده ا  یعنیاالن،  خب

!ولم کرده و رفته باشه نجایهم  

:گه  یندازه و م یبهم م  یبا صورت خسته، نگاه پرستار  

؟ ی به هوش اومد-  

 یم جهینت  نیکنم و به ا  یکه مگه من از هوش رفته بودم؟ فکر م نمیا  جیگ

رفت و اسمش رو صدا زدم برگشت  یداشت م یرسم که حتما رفتم. وقت

.و نگاهم کرد   



 یفکر م نیره و به ا یم رونیاق بچک کردن سرمم بدون حرف از ات با

 زمیتو قصه ها به روم لبخند نزد و نگفت "عز یکنم چرا مثل پرستار ها

هم نذاشت به   یتا صبح پلک رو شبیشوهرت د ؟ی به هوش اومد

"خاطرت  

 یخانم! شوهر ب میفکر مسخره، تموم شد تسن نیزنم به ا یپوزخند م 

 چیتونه تو ه ینم یبدبختم که حت یزن مطلقه  هیبه بعد  نیشوهر از ا

.ارهیکار کنه و خرج خودش رو در ب یخراب شده ا  

تکون  نیشم  و سرم رو به طرف یم  ونهیرحمم د یتفکراِت ب ادیحجم ز از

.دمیم   

تکونم و از   یشده به ذهنم رو م زیآو االتیخودم فکر و خ الیبه خ 

.شم یدستشون خالص م  

به پا شده  ِش ی آت  یآبه  رو دنشیشه و د یوارد اتاق م زیبعد عز قهیدق چند

! دلم یتو  

: زنم یره و با بغض صداش م یچشم هام از دستم در م اریاخت  

ز؟ یعز-  

صدام جا دادم که دلم به حال   یهمه درد و تو نیدونم چطور ا  ینم و

!سوزه یخودم م  

:گه یو با اشک جمع شده تو چشم هاش م ادیدرگاه در جلوتر م  از  

...دردتو دختر نمی نب ز؟یجان عز-  

آخ که چه قدر محتاج   ره،یگ یدستش م  یشه و دستم رو تو یم کمینزد

.سرد یدست ها نیبودن به دستاش ا  

گه:  یم   



؟ یبهتر-  

!به سر دلم اومده یچ یدون یبدتر نم ز،یبدترم عز-  

:گه  یکنه و م یپاک م یاشکش رو با دستمال کاغذ قطرات  

! کرده یبهم گفت چه غلط-  

:گم  یکنم و م  ینگاه م زیبهت به عز با  

کاغذ گذاشته کف دستم؟  کهیت  هیبهتون گفت که حقمو با -  

: گه یده و م یتکون م سر  

.گفت لشمی دل یآره ول-  

:گم یشه و م یم یلب هام  پهن م یرو یخند تلخ  

! جا هم خوب کنار اومده نیحق داره تا ا ز،یعز هیمنطق  لشی دل-  

:دونه و شاخ شمشادشه هی یکی اضینباشه ف یشه، هرچ یم ناراحت  

! یدون یو نم تیحرف و دختر، تو واقع نینگو ا -  

. انیکه بند نم ییذارم و امان از دست اشکها یهم م یرو چشم  

من خسته  دمی... شاستیجز کشتن من و احساسم ن یتیکنم واقع  یم سکوت

به آخر خط و حرف  دنیرس  یبرا  انبریراه م  هیو دنبال  یام از فلسفه باف

.اضمیف  

م؟ یتسن-  

: زنم یو آروم لب م ادیباال م نگاهم  

جانم؟ -  



حالت  ینکن الیفکر وخ ستیگن استرس برات خوب ن  یمادر؟ م یخوب-

.بد بشه باز  

؟!نکنم الیشه فکر و خ یبد هم سوخته! مگه م ز،یدل سوخته عز نیا-  

اد؟ یبگم خودش ب  ایخودم برات بگم -  

: گمیکنم و م ینگاهش م وحشتزده  

!اون نه-   

:دم یبعد آرومتر ادامه م و  

!ترسم یم یلی رحمش خ یمن از نگاه ب-  

 یدستم رو به گرم ینه ول ا ی شنوهیحرف رو م نیا زیدونم عز ینم

: گه یکنه و م ینوازش م  

تو چرا  یمادر یول ادیروش و نداره که ب  !ادیباشه مادر، باشه دخترم. نم-

.امکانش هست یوقت یخوب بش  یخوا ینم  

زنم:   یم پوزخند  

خودت رو   یالک یعنیمطلق!  ی دینا ام  یعنیامکان نداره! پنجاه پنجاه -

  نینشه! درده ا یول یبخوا ،یدل ببند  یعنی! یواه دیام هیبا  یگول بزن

واسه راه رفتن!  دن،ییکه تنگ شده واسه دو یواسه دِل آدم یواه  دیام

خش  یصدا وخشک  یبرگ ها ی که لک زده پا بذاره رو  یواسه دل ادم

برفهاست! که  یراه رفتن رو ی وونهی که د یرو بشنوه! واسه آدمخششون 

 یکه مرده ا یبستن به قبر لی دخ هیبرف و نامرد یجا پاش بمونه رو

؟!ز یگم عز ی! دروغ مستیتوش ن   

زورش رو   یمن همه  اضیف ،یامکانش هست دختر، اگه تو لجاجت نکن-

که  یچند روز نیتو ا یپزشک تهی کنه! ده تا کم  یزد که تو رو راض



  یگیامکان داره بعد تو م شه،یجلسه گذاشتن، همه گفتن م  یبود هوشیب

؟!مگه  یدار بیشه؟ علم غ ینم    

درد  هیدرد دارن،   یکنم که جون ندارن ول ینگاه م یجون یب یپاها به

.کنه یم دایبه قلبم راه پ  میکه مستق  ینامرئ  

  هی ،یایبه خودت ب  نکهیا یشوک بوده برا  هی اضیرفتار و گفتار ف 

کوتاه   دیکه شده با اضمیو ف تیکه به خاطر زندگ یبفهم ،ی بخور یتکون

باز  یتا بتون یبا همت خودت جلو بر دیجا به بعدش رو با نی! از ایایب

.یستیپاهات با یرو  

: گه یزنه و م یم لبخند  

.سراغم ادیبرم االنه که پرستار با چوب و چماغ ب دیبا-  

. مونم یره و تو بهت درِد مردم م یم  

.داشت به جون گرفتن دوبارشون دیام شهیکه م ییبهت پاها تو  

مرد از  نیا دمیمرد بودن مردم و تو بهت خودم که نفهم  یادیبهت ز تو

!ستیآسمون اومده و شکستن بلد ن  

  دمیبه پاهام و دلم تو تب و تابه که چطور نفهم رِ یقفله و نگاهم زنج زبونم

شه؟ اصال  یرحم م یچطور ب ایدن یکه فرق داره با تموم مردا یمرد نیا

تو   یا گهید زیچ یمهربون ریرحم بودن هم بلده؟ اصال مگه غ یمگه ب

 دلش جا داره؟ 

****** 

کنارمه تا کمکم کنه و با هر قدم   اضیدارم و ف یکمک واکر قدم بر م با

!ده یم یبهم انرژ  

!خالص شدم یکه از دست اون تابوت متحرک لعنت نمیخوشحالتر  



که  ییقدم ها نیو دکتر رفتن حاال ا یتراپ وی زیماه با ف شیاز گذشت ش  بعد

با ارزشه و با ارزش تر از اون  یلی آن برام خ یفرود م نیزم یرو

.تا امروزه اضیف یهمراه  

 زهیم یکه رو یکشم. از پارچ آب یم یقیو نفس عم  نمیش  یکاناپه م یرو

: گه یده و با لبخند م یو به دستم م زهیر یم  یآب وانیل  

!یبدو یتون یم ندهیتا ماه آ یگرفت  شیکه تو در پ یروند نیا-  

:گم یزنم و م یم لبخند   

...یکرد الیخ یپس چ-  

شونه اش  یکنه. سرم رو رو یرو روشن م ونیزیو تلو  نهیش  یم کنارم

گم: "اگه  یاندازم و با خودم م یذارم و موهام رو پشت گوشم م یم

." بوده که دلم بهت گرم بوده  نیتونستم فقط به خاطر ا  

  یکرد تمیحما یهر طور تونست ،یزد یبه هر در ،ی بود شهیکه هم نیا به

؟! ممنونت نباشم شهیو مگه م  

:پرسه یو م میکن  یشه به هم نگاه م یکه بلند م فونیآ یصدا  

م؟ یبود یمنتظر کس -  

: گم یاندازم و م یباال مابرومو  یتا  

. ادیب ینه قرار نبوده کس -  

 اضیعوض کردن لباسم. ف یرم برا یو من به اتاق م میش  یجا بلند م از

ذوق زده   زیو عز مایفر یبعد با صدا قهیو چند دق فونیجواب دادن آ  یبرا

.رم یم رونیکنم و از اتاق ب  یرو سر م میروسر یو به تند  

لباس   دنیبا د  یکنم؛ ول یم یدم و احوالپرس  یلبم سالم م یبا لبخند رو 

:پرسم یمونم و م  تنشون مات و مبهوت یمشک یها  



شده؟  یزیچ-  

: گه یم وانیرن و ک یاز جواب دادن طفره م زیو عز مایفر  

! داماد خان عمو فوت کرده-  

:گه یکنه و م ینگاه م زیخورده به عز کهی اضیف  

م؟ یشوهر مر ز؟یآره عز-  

و   یعصب ایفهمم که ناراحته و  یده و نگاهش رو نم  یسر تکون م زیعز

...؟!ای  

: گه یم یتفاوت یبا لحن ب مایفر  

.میبر نیحاضر بش  نیپاش -  

: گم یلرزه و م یم امچونه   

!امیمن نم -  

: گه یکنه و م ینگاهم م زیعز  

چرا مادر؟ -  

از من   میترسم که مر  یترسم که با پوزخند به واکرم نگاه کنن، م یم 

هنوزم گنگه و فقط چند  اضیسر تر باشه و اعتماد به نفسم بشه صفر. ف

شه و به  یاز جا بلند م زیزنه. عز یموهاش م یتو یبار چنگ کی  هیثان

:گه یم یشگیگوشم با همون اقتدار هم ریو ز ادیسمتم م  

و   رمیخان عموش باال بگ یخوام سرم رو جلو یبرو حاضر شو مادر م-

عموش سنگ رو  یجلو یخوا یکنم. تو که نم  تیبا افتخار به همه معرف

بشم؟ هوم؟  خی  



 یرم و لباس ها یو به اتاق م رم یگ یدم و لبم رو گاز م یتکون م سر

دوماه تمام رفت و اومد تا   وانی. ک ارمیم رونیرنگم رو از کمد ب یمشک

!شد ازدواج نیبه ا یراض اضیف  

 یب مایفر یکرد که اگه اون اتفاق برا یمدام خودش رو مالمت م  لیاوا 

 وانیچهار ماه ک  نیتو ا یاونم بذاره و بره مسببش منم؛ ول وانی افته و ک

خورم نه به خاطر  یوقتا حسرت م هیتماما خودش رو ثابت کرد و 

نبود. حاال  اریوقت خدا باهام  چیکه ه یفقط به خاطر شانس  وانینداشتن ک 

 دیتونم از با اون بودن تموم لذت رو ببرم و شا ینم یاض رو دارم ولیف

  یِ اول ازدواجم رو بدون اون لعنت  یکنم اما آرزو دارم روزا یم یناشکر

مات و مبهوت  همون طور   اضیکردم. ف یم یاعصاب خرد کن زندگ

.نه یش  یتخت م یشه و رو یوارد اتاق م  

دم و   یو به دستش م ارمیم رون یرنگش رو از کمد ب  یمشک راهنیپ

: گم یو زمزمه وار م نمیش  یکنارش م  

حالت خوبه؟ -  

: گه یبره و م یموهاش فرو م یتو یده و مجدد چنگ یم سرتکون  

! کنم یباور نم-  

...که افتاده هیاتفاق-  

. افتاد یم دینبا یول-  

! یکن  ینم نییو تع نیتو ا -  

!یکن یکه اصال فکرشم نم رسهیم  ییزا یخوره، به چ یهزار چرخ م ایدن   

. دونم یاوهوم م-  

؟ یچرا ناراحت-  



؟ ی خوش حال بود وانی ک یتو چرا برا-  

خواد تو چشم هاش نگاه  یسوال و دلم نم نیشم از ا یو مات م  شیک و

به خاطرم دوسال  نکهیکنم و بگم به حرمت دوسال خاطره و به حرمت ا

.ستادیپدر و مادرش ا یتو رو  

کاناپه   یرو ییرا یکنم و تو پذ یشم و اتاق رو ترک م یجا بلند م از

.نمی ش  یمنتظرش م  

.ادی نم  رونیگذره و از اتاق ب یساعت م مین   

گه:  یم زیخوام برم صداش کنم که عز  یم  

!خواد مادر خلوتش رو به هم نزن ینم-   

جدا  یکیآدم، کاش هر بار که از  یقدر بده که خاطره ها مقدسن برا چه

نشن قاتل روح و جون  ینجوریخاطره هاشم به باد سام برند. که ا یش یم

.آدم  

 یکنم که چرا ناراحته و چرا غصه  یفکر م نیو به ا نمیش  یجا م سر

! خوره یرو م میمر  

."ها "حسادت زنانه یلیبه قول خ ایحماقت منه  اسمش   

که   رمیقلبم رو بگ یتونم جلو ینم یبفهمم که چرا ول دیدرک کنم، شا دیشا

!ناراحت نشه  

 یبر م یدیرو از جاکل دیو دسته کل   چیسوئ ادیم  رونیاز اتاق ب باالخره

: گه یداره و م  

! میبر-  

که ترکش کرده؟  یکس  یصدا و نگاهشه؟ چرا ناراحته برا یغم تو چرا

...باشه نطوری ا دیخب.... نبا  



 

****** 

 یشده نشستن و خان عمو دهیدور تا دور چ یمبل ها یها رو مهمون

مجلس نشسته  یبا صالبت به دست گرفته باال یلیکه خ ییبا عصا اضیف

. خونه  میبگ تیعد بشه و بهش تسل که حالش مسا میهست  میو ما منتظر مر

اما همه عمه ها و دختر عمه  دمشونیکه تا به حال ند  هییپر از مهمون ها

  بیبراشون عج یادیواکر ز نیکنم ا یهستن. با خودم فکر م اضیف یها

دلخوش کرده؟"  لیدختر عل نیا یبه چ اضیگن "ف  یباخودشون نم ست؟ین

دن و بهم بخندن؟  یخودشون من رو نشون نم نیب  

: گه یو م نهیش  یکنارم م مایفر  

؟ یدخترک؟ غرق نش  ییکجا-  

  انوسیاق ریهام آش و الش شدن و ز یوقته کشت یلیدونه که خ ینم

.اتفاقات غرق شدن  

.جام نیهم-  

.که تنهات گذاشتم دیببخش -  

: گم یزنم و م یم یتلخ لبخند  

دونستم وجود من باعث  یاومدم اما نم اضینداره من به خاطر ف یبیع-

.شه یر شانش مس ک  

کرد، حاالم که من   یکج خلق ی! اولش که کلرمیدلخور و دلگ یادیز خب

! بنی که غر یتنها موندم برن جماعت  

:گه یو م  رهیگ یدست م یدستم رو تو مایفر  

! وانهیآخه د هیچه حرف نیا-  



:گم یو م ارهیبه هنجره ام فشار م بغض  

نه؟  زمیترحم برانگ یلیخ-  

: گه یکنه و م یبهت نگاهم م با  

پسر عمه   شیپ  رونیداداش فقط ب ؟یزن یکه م هیچه حرف نیا  وونهید-

که   ادتی. بعدم خانم  دتشیوقته که ند یلیهاشه و خ یدوست بچگ مانهیپ

بهت گفته؟  یچ زینرفته عز  

:گم  یدم و م یرو قورت م بغضم  

...حواسم هست نه-  

:گه یزنه و با حرص م یم یلبخند  

.یکن یرو چطور کم م یری کب یا  یاون دختره  یرو نمی خوام بب یم-   

غصه دار هست که  یبه اندازه کاف یریکبیا یزنم اون دختره  یم پوزخند

.و پوچ باشه  چیمن براش ه یِ رو کم ُکن   

داره  یقدم بر م یبه سخت ادیم رونیبه همراه چند دختر که از اتاق ب  میمر

  نیکه ساخته به ا ییایچشم هاشه. درد داره رو یتو قی عم یغصه  هیو 

مقصر نبودند سرنوشت هم  میو نه مر وانیبشه. نه ک بیها تخر یزود

.میکه اشتباه دل بست   میبود اضیمقصر نبود مقصر من و ف  

بازوش  ریاز دختر ها که ز یکیبه همراه  میشن و مر یاز جا بلند م همه

به سمت  زیره. عز یخان عمو م شی مجلس و پ یرو گرفته به سمت باال

:گه یو م ادیم مایمن و فر   

.نیپاش -  



نشستن و   هیبق  م،یر یو خان عمو م میو به سمت مر میش  یجا بلند م از

 یپاها نیو چقدر قدم برداشتن با ا مییمجلس ما یمهمون ها نیانگار آخر

.زمیر یُشرُشر عرق م یسخته وقت تیجمع نیا  ونیاضافه م  

پا  یرو یاز جا بلند شده و به سخت رمیگ  یقرار م میمر یرو روبه

. ستادهیا  

. قفله یحرف از دهنم خارج بکنم ول یخوام کلمه ا یم  

و به   ستینگاهش به ما ن مایمشغول حرف زدن با خان عموئه و فر زیعز

.مادرشه   

کنم حتما االن با خودش   یو فکر م ستادمیا  میمنتظر مر یچشم ها مقابل

"بودن الل هم هست لی دختره عالوه بر عل نیگه: "ا یم  

! گم دختر عمو  یم تیتسل-  

.کنه یدلم رو قرص م یا گهیصداش مثل هر وقت د دنیشن  

:گم یلب م ریز   

.غم آخرتون باشه-  

.ستیصورتش ن یتو یاز احساس خاص یرد چیهاش مغمومه و ه چشم  

: گه یلب م ریز   

. ممنون-  

و با سر  ستهیاون قدر سخته که نتونه سر پا با اریفهمم از دست دادن  یم

  زه؛یر یو اشک م یشه به سمت ی م  رهیو خ نهیش  یم یصندل یرو جهیگ

. مبهوتش انجام بده یتو چهره  یرییتغ چیکه ه نیصدا و بدون ا  یاما ب  



 نیا  یسوزه برا یدلم م یاشک ها مثل بارونن و لحظه ا نیانگار ا 

. وفاش مونده یوفا که حاال تو عزا یدختر ب  

 

****** 

 

. افته یو باد خنک رو پوستم به دوران م ارمیم نیرو پائ نیماش  ی شهیش   

  دمیکه د یبرام دردناک بوده مثل وقت شهیهم یبه مراسم خاکسپار رفتن

سر و  یقبر گذاشتن و من با تموم وجود تو یتو چیمادرم رو کفن پ

  یکردم که "نره"؛ ول یزدم و التماسش م ی.  زجه مدمیکوب  یصورتم م

. موندم یکس  یرفت و من تو اوج ب  

 یم  ادهیپ نیداره و از ماش  ینگه م یخوره. کنار یهمراهش زنگ م تلفن

که بدونم   نیا  یبرا ستمیده و من کنجکاو ن یشه و تلفنش رو جواب م

.هیمخاطب پشت خط چه کس   

 یعنیده   یتلفن رو دور از من جواب م یهر بار بهم ثابت شده وقت چون

.شه یهست که باعث غصه دار شدن من م یزیچ   

.کند یم ریکه منطق آدم را خرد و خاکش  یو دلداگ یاز دلتنگ امان  

. وانهید ای یشو یبچه م ای یتنگ که باش  دل  

 نیعشقه و پشت ا هیکه حاصلش  ره یگ یدلم رو در بر م یسرخوش  ایدن هی

.هست زیمرده که حواسش به همه چ هیعشق   

شه و  یم نیلب هاشه سوار ماش   یکه لبخند رو یبعد درحال ی قهیدق چند

 یتازه است برام و چه قدر به دل م یلبخند چه قدر مثل نفس و هوا نیا

.نهیش   



:گم یوار م زمزمه  

ه؟ ییخبرا-  

فرمون  یکه با دوانگشت رو یو در حال ارهیرو به حرکت در م نیماش 

: گه یضرب گرفته م  

.خوب یبله خبرا بله،-  

 یم تیبه قلب منم سرا یکنه خوشحال یادا م یرو که با لحن کشدار خوب

! کنه  

که به سمت مرگ و  یزنم تموم افکار یاندازم و پس م یباال م ابرو

.ره یم یخاکسپار  

: گم یزنم و م یم لبخند  

ُخب؟-  

  دیاز باشگاه زنگ زدن پدرام گفت بخور بخواب تموم شده از شنبه با-

.برگردم سرکار  

:گم یکوبم و م یرو با شوق به هم م دستام  

واقعا؟ -  

: گه یده و م یم سرتکون  

! خدا نوکرتم-  

 یجا نیو حاال ا نجای تا ا دمیکه کش  ییها یعاشقتم بابت سخت یلیخ ایخدا و

خواد ساعت برنارد رو داشته  یقشنگه! اون قدر که دلم م یادیز یزندگ

.قدر قشنگ بمونه نیهم زیباشم، زمان رو متوقف کنم و همه چ  

 



****** 

 

  یکوتاه یدارم و با عذرخواه یعجله به سمت اتاقک ضبط قدم بر م  با

.دم ینشسته سالم م ی صندل یکه رو اضیشم. به ف یوارد م  

:گه یده و م یرو با لبخند م جوابم  

؟ ی صداش دراومده کجا موند یحساب-  

گم با اون نامزد مزخرفت  یم یکنه؟ ه یگالره از آدم دل م  نیمگه ا -

!کشه  یبچم جور شوهر تو رو م دیگه ام  یم دیخر دیبرو خر  

نگاه  اضیذارم. به ف یگوشم م یو هدفون رو رو  نمی ش  یم یصندل یرو

. زنم یاندازم و لبخند م یم یکوتاه  

.میکن  یشروع به خوندن م یاحمد یبا اشاره آقا   

:زبون، هم دل و هم نوا هم   

 

شب تو خواب وقت سحر هی"   

کمر  نیزر یا شهزاده  

دیبر اسب سف نشسته   

اومد از کوه و کمر  یم  

زد نگاهش یرفت و آتش به دلم م یم   

زد نگاهش  یرفت و آتش به دلم م یم  

بشه ایدلم رسوا بشه در یکاشک   



دو چشم پُر آبم  نیا  

اربشهی یکه بختم باز بشه، ب یروز   

. اومد به خوابم اونکه  

ییتو دیمن شا یایرو ی شهزاده   

تو  یی تو  دیکس که شب در خواب من آ اون  

دمیناگه پر  نیریخواب ش  از   

کنارم به خدا گرید دمیند  اورا  

از  غصه بر لب دهیرس  جانم  

و هرشب در انتظارم به خدا هرروز  

دوچشم پر آبم نیبشه ا ایدلم رسوا بشه در یکاشک   

بشه اون که اومد به  خوابم اری یکه بختم باز بشه ب یروز   

زد نگاهش  یرفت و آتش به دلم م یم  

" زد نگاهش یرفت و آتش به دلم م یم  

اش، نه  یواقع یها یاست باتمام مردانگ یمن مرد یایرو یشهزاده  و

.و غرور باد کرده ینگیدوپ  یها یمردانگ  

 

:(شهیبه گل پسرم که امشب تولد دوسالگ  میتقد   
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