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      باردیم ققنوس     

 

 ستیشده ن یط یافسانه ها ی, زمانه زمان

 که ققنوس پرورم کرده ست ستیآتش چه

بدون قلب دوم, دست    یکه با قطع نخاع و زندگ  ی مارانیبه تمام ب   م یتقد

 ��کنند یو پنجه نرم م

 خون یشب  می بودند که به گوش ها  ی دشمنان  نیرحم اول  ی ب  اصوات

گوش خراش مادرم در    ی ها  غیبا ج  ناکم سهم  اد ی فر  یزدند. صدا

مات پشت    ریلرزاند. تصاو  یرا م  نیبود و اتاقک ماش  ختهیهم آم

را ساختند    یوقفه ا  یتند و ب  یمتورمم, سکانس ها  یپلک ها

 غ یج  یگرفتند. صدا  یم  یشیرها شدن از نگاه هراسانم پ  یکه برا

زد و سرم هنوز از    ی زنگ م  می شت زده ام در گوش هاوح  یها

هنوز هم با من    ی. حس خفگدیکش  یم  ریاصابت دردناک تآن  

وقت م  نیدر ماش  یبود  و دردناکم  دو    انیوارونه گردن شکسته 

بود. گو  ر یگ  یصندل نورباال  یی افتاده  پ   نیماش  یِهنوز    کرِیغول 

چشم   در  دسترس  از  م  م یهاخارج  صدا  یفلش  و  ترمز   یزد 

  یبازرا به    میها کف جاده گوش ها   کیالست  غیو ج  رهنگامید
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بو  یم خ  یگرفت.  و  جا  یلجز  یسیخون  را    ی جا  یکه  بدنم 

  دیشد  یام از بو ینیرفت. ب یم جیکه گ یکرده بود و سر ریدرگ

جان و خونالودم را شکار    ی خورد و نگاه تارم مادر ب  نیخون چ

کرده بود و توان تکان دادنش    نه اش جاخوشیس  ی کرد. دستم رو

به سمت قلبش    نهیس  یرا نداشتم. کف دستم را با مشقت از رو

جانم را گرفت. تمام    دنشیسوق دادم و در تمام مدت هول نتپ

ب  دیکش  ی م  اد یبدنم درد را فر دست    ریجان ز  ی و تکه گوشتِ 

رو  یخون  یها را  مرگ  رنگ  م  یام  طرح  سرنوشتم  زد.   یبوم 

  میاز نور بود. صدا  یپر درد پدرم انگار هنوز روزنه ا  ی  وزهز  یصدا

خواستم به گوش خودم    یو هرچه کمک مدر گلو خفه شده بود  

بود   هودهیب  میباز نگه داشتن چشم ها  ی. تالشم برادیرس  یهم نم

نگاهم را پوشش داد. دستم هنوز   یپرده    یمیعظ  یِاهیس  یوقت

 هم رفت.   یرو مغرق خونش چنگ بود که چشمان راهنیپ  یرو

م  صدا ام جوالن  هنوز در ذهن خسته  بوق ها  یها  و    یدادند 

  ی نیسنگ  نیماش  یبه بوق ها  ی شباهت  چ ینامنظم کنار گوشم ه

  ان یم  یی گوش نوازِ الال  نیام آوار شد, نداشت. طن  ی زندگ  یکه رو

قلبم را به تب و تاب انداخت. مردمک    یی مظلوم و آشنا  ی ها  هیگر

و آنقدر   دی, لرزاشتندکه قصد باز شدن ند  ییپلک ها  ریز  میها
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باز کردم و نور نشان از   مهیتکان خورد که به مشقت پلکم را ن

کنم    یی را شناسا  تمیخواستم سر بچرخانم تا موقع  یبود! م   یزندگ

اما درد وحشتناک    ;نمیرا بب  نی دلنش  یصدا  نیچشم منبع ا  و به

بدنم انگار کوفته و کبود بود.  د.  کر  ریگردنم را درگ  یسابقه ا  ی و ب

تمام    نباریکرد و ا  ی درد م  شی جا   می ها یاما مثل بچگ   دمی د  یمن

ناله    ی آوردم. حت  یبه خاطر نم  چیبدنم را درد احاطه کرده بود. ه

جان    ی ب  م یرفتم اما پاها   یم   دی شد. با  ی پردردم از گلو خارج نم  ی

  ش یصب هاکردم. انگار تمام ع   یتر از خودم بود! احساسشان نم

حرکت بودنشان کم کم داشت به   یاز ب  رتمیفرار کرده بودند. ح

م  تیعصبان سنگ  ی مبدل  سرم  م  نیشد.  و  به    یدی شد  لیبود 

شد.    ل یمبهم تبد  یبه اصوات  نباریا  هیگر  یداشتم. صدا  دنیخواب

نسبتا کم    یکردم. سرما  یکه درکشان نم  یآرام  یبه زمزمه ها

به گِز گِ  می دست ها  یرا رو  یجان افتاده بوکه  د, حس کردم.  ز 

  ی ها  میباز کردم و دستگاه و س شتریرا ب نمیسنگ یاپلک ه یال

را د  یا  دهیچیپ  قرار داشت  اطرافم  و    ی. صدادمیکه  خوشحال 

 .دمیرا شن یفیضع یزده  رتیح

 شکرت!  ایبهوش اومد. خدا ا یخدا ی, وایبه هوش اومد _
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مادرم بود.    هیهمچنان تارم را به چهره اش دادم. چقدر شب  نگاه 

 مادرم؟ مادرم کجا بود؟  

 بود و لبخند بر لب داشت.   سیاز اشک خ  صورتش

 کنم.   ی خاله قربونت بره! االن دکترت رو صدا م یاله _

.  دمیپرس  یاز مادرم م  د یابزنم. ب   شیلب باز کنم و صدا  خواستم

 که در دهانم بود, مانع شد.  یاما لوله ا

 

رفت را مات   یبه سمت در م  جانیفربه اش که با هول و ه  کلیه

 بودم!  زاریو ندانستن ب دنیند  نیو از ا دمی د یم

  یی چشم ها  یبه دور کاسه    می حرکتم, چرخش مردمک ها  تنها

  چ یآمده بود؟ هداد. چه بر سرم    یبود که کم سو شدنشان آزارم م

  یِدیچشم باز کرده بودم دورم را سف  ی آوردم و از وقت  ی نم  اد یبه  

به حال درمانده    دیسف  یوارهای تمام د   یی پوشانده بود! گو  یمنفور

کج دهان  ت  یم  یام  شدت  به  سرم  ناگهان  و   دیکش  ریکردند. 

که غرق خون بود خاطرم را آزرد. انگار    یدیسف  راهنیپ   ریتصو

مادرم    راهنیبودم. پ   دهید  میر آن را در خواب هاکه قبال هزاران با

گرفت. همان که   هیکه به مناسبت تولدش از پدر هد  یبود! همان 
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  ی زمرد  یبه چشم ها  یلیفرت به تن زد. آخر خبه اصرارم در مسا

!  زینفرت انگ  یآمد. اما نه با آن خون ها, نه با آن قرمز ها  یاش م

وقفه بود که    یآنقدر ب   و اصوات به مغزم  ریتصاو  یهجوم شتابزده  

  نیآوردم ماش  اد ی. به  دیکش  ریت   یادآوری   نیاز ا  م یتا پشت پلک ها 

ممتدش هم   یرا که از کنترل خارج شده بود و بوق ها ینیسنگ

آوردم   ادینکرد. به    ارشیچشمان خوابالود پدرم را از هم باز و هوش

از ته دل ج  یدختر و تمام    دیکش  یم  غیرا که وحشت زده و 

تاب تر از خودش بود که قبل از برخوردشان   یمادر ب  یحواسش ِپ

را   شی آگاه دست هاو ناخود  دی مقابل جلو کش  یخود را تا صندل

 اصابت کند. شهیاو قفل کرد مبادا با ش ی نهیتختِ س

 .دمیرا شن ش یها یپر از نگران یصدا

  گه ینه؟ مشکل د  گهیکه بهوش اومده خوبه د  ن یدکتر ا  ی آقا  _

 ده باشه.  ظشو از دست ندا که نداره؟ حاف یا

پاک کرد و لحنش    اهش یس  یروسر  یرا با گوشه    ش یچشم ها   نم

 غم داشت. 

 ! یاله رمیکنه. بم ینگاه م  بیغر یلیخ _



 

 

6
 

  انیکه م  ی مرد  یزمخت و خسته    یهق هق آرامش و صدا  و

 قصد آرام کردن داشت.  ش یها هیگر

  ی نطوریشه هم  ی . نمی عالئمش رو چک کنم خانم ملک  دی با  _

 به خدا باشه.   دتونیشما ام ;داد یدرست صیتشخ

شد و من قصد باز    یتر م  کی هر لحظه نزد  شانیقدم ها  یصدا

 زاریو متعلقاتش ب  ا یدن  ن یرا نداشتم. از تمام ا  م یکردن چشم ها

 بودم!

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#4 

زمخت  یگرما رو  یدستان  که  ال  یشانیپ   یرا  کردم    ی ام حس 

باز کرد و   شتریپلکم را باز کردم و بالفاصله با انگشت پلکم را ب

را هم با چراغ   گرمینور چراغ قوه را در چشمانم انداخت. چشم د 

معا ها   نهیقوه  پلک  از  دستش  شدن  جدا  محض  به  و  ,  میکرد 



 

 

7
 

برود.    نیبش از سوزش ابار چشمانم را باز و بسته کردم ت  نیچند

به هوش آمدنم   یشد و مثل ابتدا  یهرلحظه بهتر از قبل م  دمید

رنگش    یقهوه ا  یمو و چشمان گود افتاده    ی . سرِ بدمید   یتار نم

 ی زیچ  نیکرد, اول  ی نگاهم م  ره ی, خنکیع   ی  شهیکه از پسِ ش

دستم    یآرام رو  یبود که به چشمم آمد. با جسم سرد و کوچک

 . دیپرس تیبا جدنگاهم ره به یزد و همانطور خ

   ؟ یکن ی حسش م _

تکان    یهم گذاشتم که سر  یمثبت رو   ی را به معنا  می ها  چشم

 داد و رو به او گفت: 

نت  یت   یس  ش یآزما  ج ینتا  _ خانم    ستین  یخوب  ی  جهیاسکن 

رو پرستار    مارتونیب  رم؟یشه چند لحظه وقتتون رو بگ  ی . میملک

 . دشونینیو بب د یای ب دیتون یکنن. بعد م  یها به بخش منتقل م 

نگاه کدر و به غم   یِنیو سنگ  دمیاش را شن  یلب  ریتشکر ز  یصدا

خود حس کردم. انگار او هم مثل من از حرف   ینشسته اش را رو

بودند, م  یی ها   یدلهره    کی!  دیترس  ی که هنوز گفته نشده بد 

را درگ  ی کالفه کننده و ترس مخوف   ی م  ریکه ذره ذره تمامت 

 . ی کن یم تکرار با خودت که مدام   ییکند. از آن ها 
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 شه!؟   ی م ی حاال چ _

که پرستار ها مرا به بخش منتقل کردند    یدانم چقدر از زمان  ینم

به خود آمدم   یکردم, گذشت. وقت  یحس به سقف نگاه م  یو ب

رو را  گرمش  دستان  ها  یکه  کردم.    خ ی  یدست  ام حس  زده 

  را فشرد و  می به گردن شکسته ام دهم. دست ها  ینتوانستم تکان

 مبغوضش دلم را لرزاند.  یصدا

 خاله جان؟   یخوب _

لحظات   یادآوریبودم. از    ی. خوب؟ عالدیپرس  یم  یسوال  عجب

 !  اورمی ام کم مانده بود بال در ب یزندگ یکشنده 

داشتم  دمیترس  یم وهم  بپرسم.  پدرم  و  مادر  از  داشتم  وهم   ,

 خورد.   یاشد که مثل خوره مغزم را مب یزیجوابش همان چ

 لب زدم.  دهیام را با زبان تر کردم و نفس بر دهیخشک یها لب

انداخت.    فیضع  یصدا وحشت  به  هم  را  خودم  دارم  خش  و 

کرد و من با جان دادن حرفم را تکرار   کیگوشش را به دهانم نزد

 کردم.

 ما...مامان و بابام...خوبن؟ _
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فروغش را   یب   یو چشم ها  دییهم سا   یرا محکم رو  شیها  لب

هق    انی. با دست صورتش را پوشاند و مد یدزداز نگاه هراسانم  

 . د ینال ش یزدن ها

 شدنت خاله.  میتی یبرا رمیبم _

گوشه    دستم از    اهش یس  یمانتو  یمحکم  چقدر  زد.  را چنگ 

آمد. کاسه    یاهیس بدم  از آب شد و حجم    یاش  پر  چشمانم 

 داشتم.  یباال آمد. حس خفگ م یاز بغض تا گلو یمیعظ

 و دردناک!  عذاب آور  , همانقدریجیمرگ تدر کی حس

اشک   یصدا دست  پشت  با  شد  بلند  که  همراهش  تلفن  زنگ 

 را پس زد و گرفته جواب داد. ش یها

 بله داداش؟   _

 و خسته گفت: د یکوب یشان یبه پ  محکم

آره به هوش رفت بهت خبر بدم.    ادمی من اصال    دیببخش  یوا  _

 زدم.  ی اومده آوردنش بخش. تا االن داشتم با دکترش حرف م

 با تعجب گفت:  نباریکرد و ا یمکث

 کنم برات. ی م فیباال تعر  ایخب ب ی لیاالن؟ خ یینجایا _
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 را از نظر گذراند.   سمینگاه صورت خ با

خ  _ هم  بب  یلیققنوس  رو  شماها  که  باشه نهیمنتظره  باشه   .

 خداحافظ

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#5 

خورد. حوصله شان را    ی م  چیو دلم در هم پ  دیکش  ی م  ریت  سرم

باران چشم    یخلوت برا  یخواستم. کم  یم ییتنها ینداشتم. کم

 یوالک کرده بود. با صداک دنشانیجا هم نبار نیکه تا هم یی ها

را باز کردم و نگاهم    م یچشم ها   یمردانه ا  ی بم و به شدت گرفته  

از هرکس او شبیمد. بچرخش درآ  صورتش به  یدر اجزا  ه یش 

او   ی  رهیت ی ها  لهیبا ت اهش یچون شب س یمادرم بود. چشم ها

اطراف    یبودم, موها  دهیکه او را د  یبار  نیزد. انگار از آخر  یمو نم
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کنار چشمان   یو چروک ها  نیشده بود و چ  دیش سفا  قهیشق

 ! شتریفروغش ب یب

ر جگرمان.  آتش زد ببود که    یخانمان سوز  یچه حادثه    گرید  نیا

 سش یچشمان خ  یزد. تأللو  یدر ذوقم م   اهشیپوشش سراپا س

دو طرف صورتم قاب شد و مهر   شی قلبم را به درد آورد. دست ها

  نیریسرم از اسارت ش  ی کرد. وقت  خیام م  ی شانیپ   یبوسه اش را رو

ها  چشم  مهمان  نگاهش  و  شد  آزاد  اشک میدستانش  قطره   ,

رو چک  یلجوجش  ام  چ  دیگونه  اقدر  و  داشت  مرد!    نیبغض 

  ی جلو  یکه به سخت  دمیفهم  یخورد و م  یتکان  شیگلو  بکیس

  م یگشتان لرزانش را به تار موها. انردیگ  یشکستن بغضش را م

خروارها    ر یرا که نوازش کننده اش ز  ییرساند و نوازش کرد موها

 بود.  دهیخاک خواب

تاب و دلتنگم    ی خون شده اش را به نگاه ب  یکاسه    یها  چشم

 . دمیشن یخش دارش را از ته گلو م یاد و صداد

ذره فقط    هیبگم بهت که    یتونم حرف بزنم. چ  ی! نماههیروم س  _

 کم کنه؟  تیو جسم یفشار روح نیاز ا

 پر شد و تکرار کرد. ش یها چشم
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 بگم؟  یچ _

توانستم حرف    یم  یبودم به سخت  دهیکه کش  ییها  غی فرط ج  از

زحمت تکان  ه ام را به  و ترک خورد  دهیخشک  یبزنم اما لب ها

 دادم و دل زدم! 

 یی لم...نکن دا.....وگهی ! تو...دیزار یبگو...تنهام...نم _

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶   

به من کرد.    ده یصورت تک  شی ها  دست پوشاند و پشت  را  اش 

هق هق مردانه اش نفسم را گرفت.   یاو صد  دیلرز  ش یشانه ها

اتاق خارج و صدا از    یبدرقه    م یمرتعش خاله مر  ی به سرعت 

 راهش شد. 

 برو دنبالش باز قلب درد نشه.  لیسه _
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هم  یصدا و  زندا  شهیمصمم  در    ییمهربان  شد  باعث  ام 

 نگاه بگردانم.  شیجستجو

ا  مینه مر  _ روش   یادیهفته فشار ز  هی  نی جان بزار تنها باشه. 

 ه. ودب

  ی تر کرد و وقت  میداد, لحنش را مال  ریکه مخاطبش را تغ  انگار

 با من است. دمیگرمش فشرده شد, فهم  یدست ها انیدستم م

من! بال ازت به دور باشه.    دیقربون صورت ماهت بشم خورش   _

 . یقشنگت رو باز کرد یشکر که چشما یاله

 شهیهم  م یکه به خاطر رنگ خاص موها  "من  دیخورش"لفظ    از

داد و تازه    نتیرا ز  میلب ها  یزد, لبخند محو   یآنطور صدا م  رام

اش با    ی جذب مشک  راهنیکه پ   دم یرا د  لیاز پشت شانه اش سه

داشت. بهتر از همه به نظر    یخاص   ی رنگ شبش هارمون  یموها

 .  ودتر ب نیاز همه غمگ شی اما غم چشم ها دیرس یم

د,  ه بوکرد  نشی شلوار ج  بِیرا بندِ ج  شی که دست ها  همانطور

 .  ستادیتختم ا یرو به رو

 داره ققنوس. یقشنگ نیمامان؟ اسم به ا گهید هیچ دیخورش _
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 رو به من ادامه داد.  و

 ما رو دخترعمه.  ی از نگران یتو که کشت _
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نگاه    یسع به  چهره    یمشوشکردم  پشت  پنهان   یکه  آرامش 

و تاب خورد و به لب    چ یکرده بود, لبخند بزنم. عضالت گونه ام پ 

اکرم کج کردم و پچ    یی. سرم را به سمت زندادیانحنا بخش  میها

 زدم. 

 خوام برم!  ی م _

  ی شان یصورتم را طواف کرد و پ   دشیگوشتالود و سف  یدست ها  با

 .  دیباند بوس یام را از رو

 خونه.   میر ی, اوضاعت مقبول بشه مزدلم یعز ه نکنعجل _



 

 

1
5

 

 . دیپرس  یداد و با دل نگران  میرا به خاله مر شیرو

 م؟ یگفت مر یم  یدکترش چ _

  ش یرانش کوفت و صدا  یو به عادت با مشت رو  د یلب گز  خاله

 .دیلرز

به خاطر  گه...    یشه بخدا. م   ی بگم اکرم؟ هنوز باورم نم  ی چ  _

پاش قطع    یش وارد شده عصب هاکه به ستون فقرات  یضربه ا

 شده.  

و رو به ما که از وحشت نفسمان حبس شده   دیکش  یبلند  پوف

 . دی بود, نال

 تونه راه بره.  ینم  یعنی _

آخرش بغض    یپر شد. با جمله    م یگلو ماند و چشم ها  نیب  نفسم

ب  میگونه ها  یآب شد رو از  انگ  یِحس  ی و  هق    م یپاها  زینفرت 

  چکدامشانی. هختمیر  یاشک م  زدم و  ی م  غیوقفه ج  یزدم. ب

  ز یچه چ  گریرا! د  دهیتوانستند مهار کنند منِ به جنون رس  ینم

کِز    میها  ییتنها  کنجتا ابد    دی کردم؟ با  یتحمل م  دیرا با  یی ها

من هم پر    کاشیخوردم!؟ ا  یام خون دل م   ی کردم و از ناتوان  یم

ا  بودم  دهیکش و    یشدم. ضجه ها  ینم  شیآزما  نینچنیو  بلند 
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را وحشت زده کرده بود. خودم را   شانیکنترلم هر دو   بل رقایغ 

انداخت تا    یرا خط م  دمیپوست سف  یرو  م یزدم و ناخن ها  یم

اس  نکهیا دستم  ها  یقدرتمند  دستان  ری مچ  دست  و  را    میشد 

نگاه خ باال    یباران  ی مردمک ها  ی تا رو  سمیمحکم گرفت.  اش 

اما قصد  که آرام نبود    ییصدا  نی. طنمی آمد و هردو نفس نفس زد

تر   دهیچیدستانش را به دور مچم پ   یردن داشت و گره  آرام ک

  م یبه چشم ها  رهیوقفه اش خ  ی تند و ب ی نفس ها  انیکرد. در م

 زل زد.

 خب آروم نفس بکش.  یلی! آروم باش آروم, خسیه _

ام را   نهیخواست جناغ س  یار مقلبم انگ  یبه تپش افتاده    ضربان

مانده بود و   م یاز هوا در گلو یمیبزند. حجم عظ رونیبشکافد و ب

دست    نیب  م یشد. مچ دست ها  یم  فیرفته رفته ضع  م ینفس ها

 تکانم داد.   یشتریحس شد و او با وحشت ب ی لرزانش ب یها

 ! ستین  یزیققنوس تروخدا به من نگاه کن. آروم نفس بکش, چ  _

  ده یرا بلع  ژنیاطرافم اکس  یبود. انگار فضا  هوده یب  م یو بازدم ها  دم

تقال    اتیح  یذره ا  یدور مانده برا  ایاز در  ی ماهمن مثل  بود و  

 کردم.  یم



 

 

1
7
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جانم را رها    یمچ ب شی. دست هادم ید  ی و نم  دمید  یرا م  لیسه

را قاب گرفت. اشک د تار کر  دهیکرد و صورتم  را  از ام  بود.  ده 

 یرو  ش یزد. جفت دست ها   ی م  یرنگ صورتم به کبود  یگخف

اش کنار زد و    دهیکش  یرا با انگشت ها  میگونه ام نشست و موها

قرارم تکان خوردند. مچ    یلرزانش همراه با نگاه ب  یمردمک ها

ها و   شیدست  بست  چشم  که  فشردم  وحشت  با  و  گرفتم  را 

در    سایلاقوس کمثل ن   شیدر گوشم زد. صدا  یمحکم  ی  دهیکش

که به منِ وحشت زده   یمیگوشم زنگ زد و آرام شدم! شوک عظ

راند.    رونیلرزانم ب  ی ها  لب  نیآرامم را از ب  ی وارد کرد نفس ها

نوا    ی ب  ی و آن تارها  دیکش  شانمیپر  یموها  یکنار دستش را رو

تکان خورد و   شیگلو  بکیرا پشت گوشم زد. نگاهش کردم. س

زد. دستش پشت سرم چنگ   یاز نم اشک برق م   شی چشم ها
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ام سرم را    ییتوجه به حضور خاله و زندا  یلحظه ب  کیشد و در  

  ی نامنظم قلبش به قفسه    تمید. راش چسبان  نهیس  یبه قفسه  

تاب تر از من    یداد و انگار قلب او ب   یستبرش موج م  ی  نهیس

  م ی. دست هادییام عطرش را بو  ینیرا بستم و ب  میبود. چشم ها

از چشمانم, تار و پود    م یها  هی شد و تمام گال  دور کمرش حلقه

 را نم زد.  راهنشیپ 

دستش را دور شانه    یماند و با همدرد  م یموها  نیب  انگشتانش

 حلقه کرد.   م یها

م  ینم  ینجور یا  شهیهم  _ قول  بهت  ققنوس.  خودم   دم یمونه 

بمونه. مطمئنم   ینطوریشه هم  ی . نمرمیدرمانتو بگ  یدنبال کارا

کل باغ    امونیدوباره مثل بچگ  د ی! بایبش  خوب  د ی. بایشیخوب م

 نکن. هی...گرشهی. درست می کن ی رو باهام ط

پاک    از را  با پشت دست صورتم  پر مهرش جدا شدم و  آغوش 

با    میام شد. خاله مر  ییکردم. تازه حواسم معطوف خاله و زندا

شرمندگ و  ز  یبغض  به  صدا  ریسر  با  و  دارم   یانداخت  خش 

 مخاطب قرار دادمش. 

 بوده.   ن یمنم ا ریتقد  دی ... شادی خاله! شا ستیشما که ن ریتقص _
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نگاهم کرد. نگاهم    نانیفشرده شد و با اطم  لیتوسط سه  دستم

 شد و بغضم را قورت دادم. خیم م یپاها یرو
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 نگاهم کرد و مادرش را مخاطب قرار داد.   دیپر ترد لیسه

 .  میکن صشیامروز ترخ رم با دکترش حرف بزنم تا یمن م  _

 لب گشود.   م ینوازش دست ها نیاکرم سر تکان داد و ح ییزندا

 زنگ هم به بابات بزن.  هیباشه مادر  _

اش از چشمانم جدا نشد.    یسر تکان داد و نگاه پر از نگران  تند

رو  یپتو را  ها  دم یسرم کش  ینازک  افکار    می و چشم  بستم.  را 

نداشتم.    یده بودند و خالصذهنم را احاطه کر  انهیخراب مثل مور

م بک  فلش  زندگ   کیخواست.    یدلم  به  بک  رفاه    یفلش  پر 

از   یگوشه ا  یتوقت قدرش را ندانستم و ح  چیکه ه  یگذشته ا
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  یاز دست دادنش نشده بود. که اگر شده بود حت  ریذهنم درگ

  ا ی رساند    ی هم مرا به جنون م  تیموقع  نیا  یلحظه    کیتصور  

که هردم از نبودشان   یی از نداشته ها  شتریرا ب  میارزش داشته ها

زندا  یداد. صدا  یکردم, نشانم م   یم  هیگال و حرف    ییپر مهر 

کرد. چشم    ی درمان هم آرامم نم  رددلگرم کننده اش درمو  یها

پر حرص  ی کم ی بود که صدا  می بسته بود و فقط گوشم ها م یها

حاصل کرده    نانیدنم اطم. انگار از خواب بودیشن  یرا م  ییزندا

 بود.

نم  م یمر  _ خانوماتون  دختر  و  زاده  آقا  ب  ی جون   انیخواستن 

دختر؟ بچه تا دم مرگ رفته و برگشته. دردِ از دست    نیا ادتیع 

 . میپشتش باش  دیهست. حداقل ما با  یدادن خانوادش انقدر کار

لب    یرو  یو لحن مضطربش پوزخند  م ی مِن کردن خاله مر  مِن

واسطه    م یها به  و چه خوب که  پتو  ینشاند  نم  یآن    ی نازک 

. کجا بود پسرش؟ ندیام را بب  نهیپر تمسخر و ک  یتوانست چهره  

عاشق  یوقت اکنون دیزد و جواب رد شن  ی م  نهیبه س  ی سنگ   .

 . دیکرد که باز توپ   ی ها فکر م  نیهم به هم  ییکجا بود؟ انگار زندا
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واال! همه تو غم ها   . خوبهمیدی رو هم د مانیزِ آقا پ پرسو  عشق _

 ... شنیم د یناپد

از تک پسرش حرفش    یو به جانب دار  اوردیطاقت ن  م یمر  خاله

 را قطع کرد. 

پ   _ خودش  پ   مانیققنوس  پا  بچم  بار  چند  نخواست.    ش یرو 

 کرد؟   خشیپدرش سنگ رو  امرزیگذاشت و خداب

س  شق باشه انقدر راحت پا پداره؟ آدم اگه واقعا عا   یچه ربط  _

شه. جدا از    ی نم  بیغ   ازِیبه حضورش ن  ی حداقل وقت  ا یکشه    ینم

 بالخره ققنوس دختر خالش که هست! نایا یهمه 
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آنها طلب ترحم کند. دوست    ینم از  را همخواستم    نیو آشنا 

که همه جمع بودند.    یوگرنه هنگام شادشد شناخت    یوقت ها م
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روشن شد.    میاش برا  یپوچ و تو خال  یحداقل آن همه شعار ها

نامعلومم فکر    ی   ندهیدانم چقدر در افکارم شناور بودم و به آ  ینم

  د ی! کجا بایلعنت  مارستانیب  نی رفتن از ا  رونیکردم. به بعد از ب

  ی کردم؟ وقت  یزخم خورده ام مراقبت م  ور از خودِرفتم و چط  یم

پتو را از مقابل صورتم کنار زد و   یی به خود آمدم که دست ها

قفل شد. عج  برا  ینگاه م   بینگاهم در چشمانش  انگار    یکرد. 

 بم و خس دارش خسته بود.   ی. صدا دی د  ی بار بود که مرا م  نیاول

ا  یدوست ندار  _ بابا  م دادانجا  صتویترخ   یکارا  ؟یبر  نجایاز  م. 

 رو آماده کرده.   نیهم ماش

 نمناک شده ام را باز و بسته کردم.  دهیمتورم و نفهم یها پلک

 کو؟    ییزندا _

 برمت.   یمن گفتم خودم م  ادیخواست ب یم  ;نیتو ماش _

د  ریز  میها  لب محتاج  چقدر  و  شد  مچاله  بودن   گرانیدندانم 

سه محتاج  خصوصا  بود.  آور  عذاب  و  که    یآرام  لیوحشتناک 

تخت بلند   یمجبور شود مرا از رو  یکردم روز  یفکرش را هم نم

 بگذارد.   لچریو یکند و رو
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  ی. دسته هادینگو  چیکنم و او ه  یمن با خجالت مدام عذرخواه  و

در دستانش فشرده شد و آن را به جلو راند. هنوز از تصور   لچریو

م  کردم نتوان  ی شد. باور نم  یتمام صورتم سرخ م   ش یلحظات پ 

آب خوردن بود    یِبه راحت  میکه در گذشته برا  یی از کارها  یلیخ

 هضم!   رقابلیرا انجام دهم. سخت بود. سخت و غ 
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  یی را نگه داشت و به کمک دا  لچریو  میدیرس  نیکه به ماش  نیهم

اما خمحمود که   به نظر مبهتر  مرا رودیرس  یسته   یصندل  ی, 

صورتم را گرفته   یجلو  می ها یگذاشتند. نارنج  یی عقب کنارِ زندا

  یِ حس  ی. ب دیرس  یمقطعش به گوشم م  ینفس ها  یبود اما صدا

  یی رو به دا  نتوانستم  ی اعصاب بود ول  یبه شدت رو  م یمطلق پاها 

 جلو را اشغال کرده بود, نپرسم.  یصندلمحمود که 
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 هوشم؟ یمن چقدر وقتِ که ب  د؟یخاکشون کرد ی کِ _

گرفته    یرا شکست و صدا  نیسکوت سنگ   ییآه مانند زندا  بازدم

 داشت.   یکه حال خراب ییدا ی

  یکرد  کاریکه چ  یدون  یجان! نم  یی دا  یهوشیهفته هست ب  هی  _

 با ما.  

صورتم    یرا رو  ن یماش  ی  نهیآ  لیشد. سه  چکیپ   م یدر گلو  بغض

 قاطعش دلم را لرزاند.    یها  لهیت دنیکرد و د میتنظ

هم    ی دادم و پلک رو  هیتک  یصندل   یِ دردناکم را به پشت  گردن

پدر    ی میعظ  ی را داشتم که در شلوغ   یگذشتم. حس دختر بچه ا

لبخند مادرم را به    شهیو مادرش را گم کرده. اما چرا؟ من که هم

ها و نوازش دستان پر مهر   نیتریشت وپ   ییِمو طال  یعروسک ها

دادم. سهمم از دست    حیدر پارک ترج  یم را به دوچرخه سوارپدر

و آنقدر دردناک! نتوانستم   کجاینبود. آن هم    م یها   نیدادن بهتر

از دهانم   افکار مشوشم را سامان دهم. سوال ها به جان کندن 

شدن    یبه متالش  لیشد و پشت هر کلمه شان دلم م  یخارج م

خ منته  ابانیداشت.  نظرم  در  که  مس  یها    فیضع  امدین  ریبه 

 زمزمه کردم:
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 شمیخودمون ممنون م یخونه  دیلطفا منو برسون _

عق  ییدا به  پر غصه اش در چشمانم  محمود  نگاه  ب برگشت و 

 .  دیلغز

  هیحاال    ؟یدون   ی نم  قیمارو ال  یخونه    یعنی  ه؟یچه حرف  نیا  _

 مدت رو بد بگذرون. 

را    لش یکه دل  لیسه  یتوجه به فک چفت شده    یو ب  صادقانه

 دانستم لب زدم.  ینم

من    ی . کجا بهتر از کنار شما بودن؟ ولیی دا  ستیها ن  نیبحث ا  _

دردسر   ی  هیما  یکس  یبرا  تیوضع   نیدم با ا  یزه نمبه خودم اجا

 و زحمت بشم. تنها باشم راحت ترم.

و کلمات    لیپر خشم سه  یصدا  د یبگو  یزیچ  یی از آنکه دا  قبل

 کوبنده اش جمله ها را در ذهنم منحل کرد.
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که فرمان را   یمشت شده ا  یحال خراب و دست ها   نیا  لیدل

سرخ    ینگاهم کرد و رگ ها  نهی. از آدمیفهم  ی فشردند, نم  یم

 چشمانش آشوبم کرد. ی دهیدر هم تن

تنها    ی تون  یدرک کن, االن نم  وطتیشرا  کمیبس کن ققنوس!    _

ه حالت بد شد  اگ یاز خودت مراقبت کن یخوا ی. چطور میباش

 هوم؟  ؟یچ

 . دمیجمالت پر خشمش پر انیم  یفیلحن نامطمئن و ضع با

 تونم از خودم مراقبت کنم.   یمن م  _

 ...یخوا یچطور م یراه بر یتون  ینم ی وقت _

ماس  ی  ادامه دهانش  در  کاسه    د یحرف  شد.  چشمانم  یو    پر 

  م یگونه ها  ی که رو  د یتلخ را چنان پر درد در صورتم کوب  قتیحق

با د  ی گِز گِز م از چشمانم مشت    ی قطره    دنی کرد.  راه گرفته 

 زد.  اد یمتشنج فر ی فرمان کرد و با اعصاب یحواله  یمحکم

 اه _
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لب ذکر فرستاد.    ریو ز  دیصورتش کش  یمحمود دست رو  ییدا

. اما نگاه  دیا بوسام ر  د و شانه فشرده ش  یی توسط زندا  م یدست ها 

  یگلو  یگرفت. دست رو  ی راه نفسم را م  نهیدر آ  س ینادم و خ

  ییدا  یبه خانه    دنیمتورم از بغضم گذاشتم و چشم بستم. تا رس

زد اما هر چهار نفرمان با افکار   یموج م نیسکوت در اتاقک ماش

 . میکرد  یدست و پنجه نرم م  یسر و سامان یب

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#13 

دا  یکِ  دمینفهم  خود را دور گردن  دستانم  و    یی با جان کندن 

مرگ را در    یحلقه کردم تا مرا به خانه ببرند اما عجز , آوا  لیسه

زن   چِیچادرپ   ی. چهره هادیکش  یم   ادی فر  میتک تک سلول ها

مقابل    یآورده بودند و برخ  رونیکه سر از پنجره ب  هیهمسا  یها

پچ پچ ها و لخ    ی. صدادمی د  یکردند را تار م   ی نگاهم م  رهیدر خ
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شد    یم  دهیطرف به آن طرف کش  نیکه از ا  شانیها  ییلخ دمپا

ر بهم  را  ها   ختهیاعصابم  دانه  پ   یبود.  کنار  عرق    ی شانیدرشت 

چهره    ییدا و  م  یمحمود  وزن  تحمل  از  اش  شده  و  سرخ  ن 

پهن کرد.  میبغض را در گلو ی چهیناتمام مردم, قال یقضاوت ها

گردنش!    یکردم و رگ برجسته شده    نگاه  لیبه سه  یچشم  ریز

م را  خونش  ها  ی خون  نفس  نداشت.  قرار  و  که    ییدا  یخورد 

صدا و  شد  شن  یمقطع  را  هِنش  و  ز  ;دیهِن  زانوانم   ریدست 

و    دیم کشر آغوشتنه د  کیکند.    ییاز دست داانداخت و بدنم را  

نگاه ها   ینیرا به سمت در خانه تند کرد. چقدر سنگ ش یقدم ها 

حس بد چشم بستم. لب تر کرد    ی نفس و با کل  ی داد. ب  یآزارم م

 و رو به منِ آشفته لب زد: 

 شه ققنوس! یدرست م یشه, همه چ یدرست م _

ست درست شود!؟ خوا   یم  زیکردم که چه چ  یفکر م  نیمن به ا  و

جسم خسته   ؟یعجز و ناتوان  نیا  ای  زانمیعز  یانه  رحم  یرفتن ب

 کرد؟  یکدامشان را درست م لیروح خسته ترم؟ سه ای

  یک یکه درب خانه را باز کرده بود گذشت و وارد    ییکنار زندا  از

تخت گذاشت. دست به کمر گرفت و    ی از اتاق ها شد و مرا رو
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خواست و    ی م   ینفس  ی دلم فقط ب  نش ینگاه سنگ  ریبلند شد. ز

 س... ب

را مرتعش    می که صدا  یگذاشتم و با بغض  ی شانیپ   یرا رو  ساعدم 

به حرف زدن داشتم.    اجیدانم چرا او! اما احت  ی . نمدمیکرده بود نال

 د. قابل تحمل نبو میبرا گری و سکوت د د یترک یقلبم داشت م 

  ییفکرا  نینگاه ها از ا  نی, از الیخوره سه  یحالم داره بهم م  _

عادت کرد د  می که  اجازه    گرانید  دنی با    ی جلوه گر  یبهشون 

که ندارن درکِ!   یزی که تنها چ  یخوره از مردم  ی. حالم مم یبد

تونست شامل حال   ی حادثه م  نیا د یکنن شا ی فکر نم چوقتیه

بشه.   برا  هیاون ها هم  ناخ  یخوش  یعمر  زندگ  یوشو    ی مردم 

!  گهی د  یرو زخم ها  شنیکه فقط زخم م  یمردم  نی. هممیکرد

مردم    شهی! هممیها به خودمون فکر نکرد  میتصم   یتو  چوقتیه

زنن.    یم  یکنن حاال چه حرف  ی م  یبودن. حاال چه فکر  تیتو اولو

به    ی اگه فرشته هم باش  یتمردم ح  نیا  ل؟یسه  یآخرش که چ

 کنن.  ی سنگسارت م یبال  یجرم ب

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#14 

در   رهیتخت نشست. خ یرا تا زد و لبه  اهش یس راهنیپ  نیآست

 لب زد: یلبالب اشکم, جد یچشم ها

! انقدر  میفهم  ی م  ریرو د  زایچ  یلیکه ما خ  نجاستیمشکل ا  _

 هیبه حال خرابمون نداره.    یکردنش هم فرق  تیرعا  گهیکه د  رید

مردم    لیم  اون رو هم باب   ی. اگه بخوای کن  ی زندگ  یتون   یبار م 

 ! یکن ی م ی فقط مردگ یبساز

 را پاک کردم.  سمیپشت دست صورت خ  با

  ی ادعا  مانیپ   یتوجه باشم. وقت  ی کردم ب  یمن تا تونستم سع  _

  لیفام  یفکر نکردم که اگه جواب رد بدم تو  نیکرد به ا  یعاشق

  ی فکر م  نیکنن. فقط به ا  یفکر م  یچ  ای  گنیدرموردم م  یچ

 آزار دهنده بود.  نیو ا  دمیندتو چشماش  یکردم که من عشق

شد! فقط    شیمصنوع   یپدرم هم خوب متوجهِ ابراز عالقه    یحت

 فهمم.   ینم رو لشیهنوز دل
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 مشت مچاله کرد.   انیرا م یزد و روتخت یپوزخند

م  لیکه سه  یی زندا  یصدا بلند شود و    یرا صدا  باعث شد  زد 

 سمت در برود.

 جانم مامان؟   _

ا  م یمر  _ اومدن  هاش  بچه  گفت    انجیو  بابات  درن  پشت  االن 

 صدات بزنم. 

 . دیغر  یفرو کرد و عصب  شیپنجه در موها  کالفه

 چکار؟   نجایاومدن ا _

و در تمام    دیرس  یبه گوشم م  فیضع  ییزندا  یپچ پچ ها  یصدا

را تشخ  شیحرف ها اسم خودم  از آمدن   صیفقط  آنقدر  دادم. 

 . دمیفهم یبودم که حالم را نم یعصب مانیپ 

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 
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#15 

ن  دمیرا د  لیآخر سه  دستِ نثار چشم    ی نگاه  میکه برگشت و 

  ی که ب  دمیفهم  ی پلک بست اما م  نانیآشوبم کرد. با اطم  یها

و با هزاران   رهیدر دل خودش هم ولوله به پا کرده! هنوز خ  یقرار

  زاد یپر  ی پر ناز و عشوه    یکه صدا  م یکرد  ی نگاه م  حرف به هم

دارش زودتر   هپاشن ی تق تق کفش ها  یدر گوشم زنگ زد! صدا

نما به  را  خودش حضورش  وقت  شیاز  و  با    یگذاشت  شد  وارد 

شده اش نگاهم    شیشدم. با چشمان آرا  زیخ  میبند رفته ن  ینفس

  ی با لباس سرخ و چهره    یکه تضاد آشکار  یتصنع  ی کرد و با غم

 شده اش داشت با ناز لب زد: شیآرا

 ناراحت شدم.   یلیخ زمیعز  گمیم تیسالم ققنوس تسل _

 زدم و سرتکان دادم اما زبانم نتوانست زخم نزند.   یپوزخند

ناراحت  _ چقدر  فرسخ  زاد یپر  یمشخصه  ده  از    ی هرک  یجان 

 ! یفهمه عزادار یم نتتیبب

ک ازن  یسرخ شده اش را جمع و پشت چشم  انهیناش  یها  لب

 کرد.  
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ب  لیسه و  آمد  نگاه   یبه سمتمان  به من    یآنکه  رو  او کند  به 

 گفت:

   ؟یندار اجیاحت یزیچ _

 . دیحرفمان پر  انِیاز آنکه دهانم به پاسخ باز شود او بود که م  قبل

  اه یس  ؟ یدیپوش  هیچ  نیا  ؟یاصال! چطور   دمت یند   لیعه سه  _

 بهت.   ادیاصال نم

شود, حرفش را   جادیصورتش ا  یِدر حالت جد  یریآنکه تغ  یب

 تکرار کرد.

  ارم؟یبرات ب یزیچ یخوا ینم _

باز هم دخترک گستاخ جوابش را داد و چقدر جمله اش دلم   و

 . دیرا به آتش کش

داره,    یبر م  رهیداشته باشه م  اجیاحت  یزیوا مگه چالقه!؟ چ  _

 منم هستم. 

کوفتند. چنان خورد   میا  شهیقلب ش  یبا مشت محکم رو  انگار

  یی مبدل شد. نفسم جا  گرید  یتکه اش به هزاران تکه  شد که هر  
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واژه    میگلو  یحوال بغض  و  افتاد  تقال  از   ییآشنا  یبه  بعد  بود 

 بهوش آمدنم! 

که از خشم تمام صورتش سرخ   یلیسه  یتا چشم ها  سمیخ  نگاه 

شد   یاش پر حرص باز و بسته م  ینیب  یشده بود باال آمد. پره ها

بم و به شدت گرفته اش    یاخواست منفجر شود. صد  ی و انگار م

 انداخت. ی لرزه بر اندام م

و از خودت   یبر  ی تون  ی! حاال م یکرد  ادتمی, ع یرو گفت  تتیتسل  _

 .  یکن  ییرایپذ

 مجنون لب زد:   یزده و ناباور رو به او بهت

   ؟ یکن ی م رونم یاز اتاق ب یدار _

 آره! _

جا به جا کرد   لیمن و سه نی وق زده نگاهش را ب  یی چشم ها با 

 گشتش را به سمتم گرفت. انو 

  ا یپر  فهیح  ؟یکن  یم  یدختره با من بد رفتار  نیتو به خاطر ا  _

 خوشه!  وونهید یکه دلش به تو
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تخت را چنان فشرد که رنگ انگشتانش به    یلبه    ش یها   دست

 . دیغر ینسبتا بلند  یزد و با صدا یدیسف

ه.  از تو و ذاتِ خرابت  شتریب  یلیخ  اقتشمیدختره اسم داره! ل  نیا  _

 !یحاال هِرر ؟یدیفهم

  نه یرنگش را محکم به تخت س  ییآلبالو  فیحرص بلند شد و ک  با

 .  دیاو کوب ی

 کنم!  یم مونتیپش _

 گفت:  رلبیرا در هوا تکان داد و ز سرش

 برو بابا  _

 مان یبا حرص و خشم به سمت در رفت خاله و پ   زادیکه پر  نیهم

 !  ش یاز برق چشم ها دیو تمام بدنم لرز دمیرا د

پ   زادیرپ  با  نگاه عص  ;شد  نهیبه س   نهیس  مانیکه   انیبرگشت و 

کجا    دیپرس  ی که م  میداد. و در جواب خاله مر  لیگرش را به سه

 رود کالفه زمزمه کرد:  یم

 !چییسو مانیمنتظرم, پ  نیتو ماش _
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انداخت و در هوا گرفت و در را محکم به    شیرا برا  چییسو  مانیپ 

 . دیهم کوب

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#1۶ 

 تر کرد.  شانیرا پر لیمتعجب خاله, سه یصدا

 خوب بود. م یاومد یکه وقت زادیعمه؟ پر شدهیچ _

 زدم.  شیصدا یفیضع یدن بحث با صداعوض کر یبرا

 بود؟   فتیش ا یپر _

ب  _ نتونست  جان  خاله  از    یول  ادیآره  اون  گفت  ازت  طرف 

 . ادیم  دنتید یکنم و بگم که حتما برا یعذرخواه

  ش یصدا  دنیتکان دادم و چشم بستم. دلم آشوب بود و با شن  سر

 آشوب تر شد. 
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ها  با  باال  یی گام  ا  ی آرام  دق  ستادیتختم  نگاه  صورتم   ی قیو  به 

و    دیکش  یشعله م  یروزیسبزش حس پ   یانداخت. از چشم ها

 سوزاند.  یهمان نگاه م یه  دلم را در شعل قشیپوزخند عم

  ی گرده! بعض  ی لیخ  نیزم  گهید  هیدخترخاله! زندگ  گم یم  تیتسل  _

شه. کار    ی آدم م  یزاینفر مرگ عز  هیوقتا تاوان کشتن احساس  

 ! بهیعج  ایدن

. اما  دیکوب  شیکرد و با آرنج به پهلو  یمصلحت  یرفه  چند س  خاله

  یمحکم  یلیخواست س  یمرا خون گرفته بود و دلم م   ی چشم ها

مهمان گوشش کنم تا آنقدر گستاخانه به منِ زخم خورده زخم 

 .دیخراش ی قلبم را م  شیپناه زخم زبان ها  ی نزند. چه ب

  ی شکست و م  ی سکوت را م  لیسه  ی   ده یکش  ی نفس ها  یصدا

  مانیدارد خود را کنترل کند تا گردن پ  ی که چقدر سع دمیفهم

 را نشکند. 

از من کنارم نشست. تخت گذاشت و با فاصله    یرا لبه    شیزانو

را    میرنگ موها   ی نارنج  ی   دهیدر هم تن  یِش راه حلقه هانگاه 

 یماده ببر زخم  کیو مثل    دمییهم سا   یکرد. دندان رو  یدنبال م

 . دمیغر
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که    ی آدم  بیواسه احساسات صادقانه ست! نه مکر و فر  اون  _

چشم هاش هم دروغ رو   یپر کرده و حت لهیتموم وجودش رو ح

,  چیتاوان که نداره ه  یآدم  نیهمچ  ین روکم کردزنن.    ی م  اد یفر

 ! تهیلطف بزرگ در حق بشر هی

پ   نباریرا پر کرد و ا  شیها  یزمرد  رتیح نگاهش    یروزیمن با 

را رو گاه بدنم کردم و به سمتش    ه یتخت تک  یکردم. دستانم 

خفته    یکه فقط خودش بشنوند, با حرص  یی شدم. با صدا  لیمتما

 لب زدم:

آدم پست فطرت کل    هیتعفن    یبو  ؟یبرو    ی شه بلند ش  یم  _

 تونم نفس بکشم! ی فضا رو پر کرده. نم

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#17 



 

 

3
9

 

تخت بلند شد و   یخشم نگاهم کرد و سر تکان داد. آرام از رو با

 ند.  گردا شانیپر لِیمن و سه نینگاهش را ب

 !  گمیم تیتسل _

 مادرش را مخاطب قرار داد.  بعد

 منتظرتم!  رونیمن ب _

را    ش یو به سرعت قدم ها  نداختیهم به من ن ینگاه   یحت  گرید

 به سمت در تند کرد. 

 دستانش گرفت.   انیشد و با بغض دستانم را م  کم ینزد  م یمر  خاله

 ی نداشتم. واقعا هم که حق خواهر  یخواهر  نایققنوس من جز م  _

نا به هنجارِ    کم ی  زادیرفتار پر  ینیب  ی برام تموم کرد. اگه... اگه مو  ر

 به حساب من نزار. 

اش را پاک کرد و    ده ی رنگ پر  ی گونه ها  ی رو  دهیاشک غلت  قطره

 کرد, لب زد:   یپا و آن پا م  نی که ا یلیاز جا بلند شد. رو به سه

 ممنون عمه از مادرت تشکر کن! _

  ;دم یه داد و رفتن خاله را دخش دارش به بحثمان خاتم  یصدا

 اش را هم!  ده یخم یشانه ها
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ا  بلند شد و انگشتش ر  لیسه  یمحض رفتنش پوف کالفه    به

 خوش حالتش جا گذاشت. یموها انیم

 ! یاستراحت کن خسته ا کمی _

 . ستین یچیه یدر برابر جسم میروح یِخستگ _

 گذره!   یروزا م نیا _

 عمق گرفت. پوزخندم

 . یخسته شد  یلیره! ممنون, تو هم ختا بگذگذره   یم  یآره ول  _

 نکردم.   یکار _

  م یمطلق اتاق چشم ها  یکیبرق زد و در تار دیکل یرا رو دستش

 مطلق!  یخفگ کیداشتم...   یرا بستم. حس خفگ

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#1۸ 
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شدم و به کمک او   داریاز خواب ب یی آرام زندا یهابا تکان  صبح

را گرفت    لچریو  ی شدم. دسته ها  ریجاگ  لچریو  یرو  می و دست ها

 نگه داشت.  یخور زناهاریو مرا پشت م

 جان!  یی سالم دا _

 به صورت پر مهرش انداختم و لب زدم:  ینگاه 

 ر ی سالم صبحتون بخ _

 ! صبح الطلوع رفته گرفته لینون سنگک بزن که سه _

 , ثابت ماند. دیکش ی را سر م ش یاو که چا یرو نگاهم

 دستش درد نکنه _

 ام باال آمد و با محبت لبخند زد.  رهیتا نگاه خ شیها  مردمک

 آماده شو ببرمت سر خاک!   یصبحونه رو که خورد _

 زمزمه کردم: دهیپر کش یو با دل   دیترد پر

 ؟ یبر ی واقعا م _

 آره حتما _
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  ی لرزانم چرخ ها  یها  کردم و دستتمام رها    مهیرا ن  صبحانه

را لمس کرد و آن را به سمت جلو حرکت    لچریو  یِسرد و فلز

که کنار در  یلیمرتب کردم و رو به سه نهیدادم. شالم را مقابل آ

 فرو کرده بود, گفتم:  بیرا در ج شی دست ها

 چروک شده.   دمیباهاش خواب  شبمیلباس رو دارم! د  نیفقط هم  _

 نگاهم کرد.  نانیبا اطم بالفاصله

 . میاریم لتمیاشکال نداره موقع برگشت وسا _

بردن   رونیب  نیآرامش را به سمتم سوق داد و در ح  یها  قدم

 , پدر و مادرش را مخاطب قرار داد. لچریو

 لیوسا  یسر  هیققنوس    نیخونه رو بد  دی , بابا لطفا کلمیما رفت  _

 برداره.  ازشویمورد ن

 داد.   لیرا به سه دیمحمود به سمتمان آمد و کل  ییدا

 خدا پشت و پناهتون! _

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#19 

قرارم   یب   یشدم مردمک ها  ریکنار راننده که جاگ  یِصندل  یرو

شد.    دهیها کش  نیو نگاهم به دنبال ماش  دیشهر را کاو  شهی از ش

جسم    یداشتم و مدام صحنه    ی نشستن حس بد  نیاشاز داخلِ م

  د یکش  یم   ریشد. قلبم ت  یجانِ مادرم, مقابل چشمانم شناور م  یب

ا  ی به تقال م  میو نفس در گلو   رانیمات و و  ریآن تصاو   زافتاد. 

  ی ب  کهیدرحال  نتیتر  زیعز  دنی منفور هراس داشتم. د  ی کننده  

  یه کسو چ  ردیگ  ی را م  ی جان و غرق در خون است جان آدم

 فهمد؟   یم

ادکلن    یکه باز شد بدون آنکه سرم را برگردانم بو  نیماش  درب

  ی   شهیش  یام را به خنکا  یشانیدادم و پ   صیرا تشخ  لیتلخ سه

و    دهیصورت رنگ پر  ینگاه نگرانش را رو  ینیسرد سپردم. سنگ

 کردم. ی ام حس م یاستخوان یگونه ها

 زد. میصدا یو با دلسوز اوردین طاقت
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بفته  هی  نیا  _ که  شد  یلیخ  یبود  هوشیه  میالغر  دونم    ی . 

که    یهمون ققنوس  ی! بشیخوام خودتو بساز  یسخته اما ازت م

 نمت یب  یکه م  ینطوریداد. ا  یلبخند رو از لباش پر نم  یچیه

 .  رهیگ یدلم م 

زدم و به سمتش   یاش لبخند محو  یذات  یو مهربان  یخوش قلب  از

 برگشتم.

خوام. واسه از نو ساختن    یم  هنوزم همون ققنوسم! فقط فرصت  _

. واسه فراموش کردن, واسه کنار لیخوام سه  یفرصت م  یلیخ

  ی جسم  تیو واسه درک کردن موقع  یلعنت  ی دلتنگ  ن یاومدن با ا

 !میو روح

  ش یدست در موها  شهیداد و به عادت هم  رونیرا ب  قشیعم  بازدم

پا  نیفرو کرد. ماش پدال را فشرد. و من از    ش یرا روشن کرد و 

لمس دستان پر    یتنگ شد. برا  دنشانید  یابتدا دلم براهمان  

 که رفته بود. یمهر پدرم و آغوش پر آرامش مادر

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۲۰ 

ود, لمس کرد و  که او را پوشش داده ب  یسراسر خاک  می ها  دست

 .  دیها لرز  زیراکخ یانگشتانم رو

 داد المروت!  یلب نامش را صدا زدم و  جواب نم ریز

از آن را   یبود برداشتم و شاخه ا  دیخر  لیرا که سه  یگل  دسته

با طمأن و  آرام  با    شیگلبرگ ها  نهیجدا کردم.  و  پرپر کردم  را 

,  میگفتم. از درد ها  شیرا مرتعش کرده بود برا م یکه صدا یبغض

کرد    یان دل مرده ام مالعالج شدنش  که با رفتنش  ییاز دردها

 !  یزندگ نیاز ا

که   یسرزنشم کن  یخوا  یمامان؟ نم  یسرزنشم کن  یخوا  ینم  _

 ! یحق دار یاومدم؟ اگه ناراحت بش دنتیبه د ریچرا انقدر د

  م ی گونه ها  ی محصور شده بود, رو  می که پشت پلک ها  ییها  اشک

 و هق زدم.   ختیر
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و    نی. رفتیقهر کن  دونتی  یکی نکنه با    ؟یحرف بزن  یخوا  ینم  _

انصاف نبود! خودت   ن؟یخودم تنها گذاشت  یمن رو با خودم و خدا

 .  ینیعروس رو تو تنم بب  دیلباس سف یخوا یم یقول داد

 جانم مچاله کردم.   یب  یادست ه نیزدم و مانتو ام را ب ضجه

 تو و بابا رو!   اه ی! سدمیپوش اهتویحاال س _

 کردم.  یم هیگرکوفتم و    یخاکش م یمشت رو با

  ی عجله دار  ششیکه واسه رفتنِ پ   ییبرگرد, تو رو به اون خدا  _

 بگذره؟ برگرد!  ی بدون شما چطور م یبرگرد! زندگ

 . دمی نال ی رفته بود و هنوز م لیخش گرفته ام تحل یصدا

 برگرد!  _

  ل ی پچ زدن آرام و مغموم سه  یشد و صدا   ریاس  می از پشت بازوها 

 اد. قرار ند تابم را ی هم کنار گوشم دل ب

  ی نطوری. اشنیبودنِ تو خوشحال م  ی, آروم باش! اونا با قوسیه  _

 نکن.  ی تاب یب

 سراسر خاک گذاشتم و هق زدم.   نیزم یام را رو یشانیپ 

 بره. حقم نبود! ینجوری! حقم نبود الیتونم سه ی باور کن نم _
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کردم قلبش باشد    یکه تصور م  یو لرزانم محل  دهیخشک  یها  لب

و   قیگم شد. نفس عم  میلب ها  نیشور ب  یها  اشکو    دیرا بوس

 را در گورستان قلبم دفن کردم.   میو درد ها  دمیکش یسخت

 شماست.   یدارم دعا اجیکه احت یزی! به تنها چنیبرام دعا کن _

بود.    لیسه  یدست ها  ریرا که بلند کردم شانه ام هنوز اس  سرم

   وش کرد.اش جاخ  رهیت  یها  لهیدر ت  سمیسر برگرداندم و نگاه خ

  سم یخ  یپلک ها  ریتکان خورد و انگشتش را ز  شیگلو  بکیس

 .دیکش

کنه!؟ پس چرا    یگن اشک ققنوس زخم رو درمون م  یمگه نم  _

  ی رو قیزخم عم هیسوزه ققنوس؟ چرا اشکت  یقلبم م تیبا گر

دل گرفتار    یکن  یکه م  هینکن! گر  هیزنه؟ گر  یم  گمید  یزخما

 . ینکن هیگر چوقتیده هکشه! قول ب یاز تو درد م شتریمن ب

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 
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#۲1 

خورد و   یتکان م شینمدارم مات به دنبال مردمک ها  یها لهیت

صاف    یها  اهچالهیرا از آن س  شیخواستم عمق حرف ها  یانگار م

را   م یخاک  ی دادم و دست ها  و ساده بفهمم. آب دهانم را قورت

 .  دمیچشمانم کش ریز

تر    یکه هر دفعه کار  ییدردا  نیبا وجود ا  شه؟ینکنم؟ م  هیگر  _

  ل؟یکنم سه  ی فکر م  ی چ  یدون  ی م  ره؟یگ  ی از قبل جونم رو م

با    میاگه مامان اسمم رو گذاشت ققنوس به خاطر شباهت ظاهر

و   وزمبس  یدونست قراره چطور  یم   ;دونست  ی اون نبود. انگار م

ا  ه؟یدم نزنم. اما حاصلش چ که   یسوختن و ساختن  نیحاصل 

کشه و با تموم احساس و وجودت خاکستر    ی هزاران بار تو رو م

سوختن   نیاز ا  شهیسهم من م  ی ! چیکن  ی هاتو حس م  ا یشدن رو

   دن؟ یو بار

اش را هدف    نهیجانم س  ی ب  یو مشت ها   دیرا خراش  م یگلو  بغض

 گرفت.  

زندگ  _ اونا  م   عمط  میبدون  تحمل   ی! چطورلیده سه  یمرگ 

 کنم؟  
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بدنم گر گرفت. لبخند ها و   یتمام صورتم را پر کرد و دما  اشک

خواست.   یآمد دلم تنها جان دادن م   یم   ادمی که    ش یحرف ها

که با    یآغوش  یو هق زدم. از بو  دیچ یدر شامه ام پ   لیعطر سه

شل شد    میداشت. دست ها  یادیآغوش از من دور افتاده تفاوت ز

. پلک زدم و  گرفتجانم را    یقاتل حرفه ا   کیمثل  خاطرات    و

  یمژگانم انقالب کردند! دست ها  ی محصور ال به ال  یاشک ها

لرزانم حلقه شد و من را   یدور شانه ها  می ها  یمثل بچگ  لیسه

انگار ز  ی. صدادیبه آغوش کش   ی م   ش یگلو  ریپر ضربان قلبش 

بازوانش   انیزد. بدن کرخت شده ام م ی که آنطور نبض م  دیکوب

بود و    یمحبت  ریاس را   ریز  ییجا  فکرمخالصانه  خروار ها خاک 

مردانه اش صورتم را قاب گرفت و   یکرد. دست ها  یکنکاش م

  دم؟ ی د  ی تابم گره زد. درست م  ی به چشمان ب  مینگاهش را مستق

و براقش جوشش   اهیس  یچشم ها  ریجمع شده ز  یآن چشمه  

تمام عضالت    ییگو  زده اش  خی سرانگشتان    یاشک بود!؟ سرما

  ش یزد! لب ها  خ یلحظه قلبم هم  ک یدر   وکرد   ریصورتم را درگ

و بزاق جمع شده در دهانش را فرو داد. چنان   د ییهم سا یرا رو

  ی زیهست و نه چ  یزیکرد انگار جز من نه چ  ینگاهم م   میمستق

 .  ند یب یم
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 خورم!   یقسم م _

وط پلک سق  ک یاش با    دهیکش  یلجباز از گوشه چشم ها  اشک

 و پر بغض تر نگاهم کرد.  کرد 

کنه!    تتیاذ  ی چیزارم ه  ی خورم تا آخرش بمونم. نم  ی قسم م  _

 خورم ققنوس.  ی قسم م

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۲۲ 

رها  یها  نفس را  ب  یی منقطعم  دست  با  پ   ینبود!   راهنیحسم 

تقال  اهشیس ام  زده  قلب سرما  و  پهلو چنگ زدم  کنار  از    یرا 

بود تا انجماد قلبم را    ی کاف  نی گرش را کرد. هم  تیآغوش حما

 آغوشش ذوب کند.   انیم

* 

 روانه ام کرد.   ی نگاه م یخانه نگه داشت و ن یرا رو به رو نیماش
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  لتویوسا  عیمن سر  یش  یم  تی اگه اذ  ؟یایب  یخوا  یم  یمطمئن  _

 .  مای کنم و م یجمع م

 داشت.  تیگرفته ام قاطع یصدا

 خودم باشم.   دینه با  _

دقا  دیکش  شی موها  انیم  یدست داد.  تکان  رو  یقیو سر    ی بعد 

هدف به در    یرنگ اتاقم نشسته بودم و نگاهم ب  یکرم  یکاناپه  

  ریداد. ساکم را از ز  ی او را م  یشد. همه جا بو   ی م  چکیپ   واریو د

آوردم.    رونیباخل کمد  را از د  می لباس هاو    دمیکش  رونیتخت ب

  یکه با قاب عکس رو  هم دادم و نگا  ی چند دست را در ساک جا

عم  یتالق   یعسل را رودمیکش  یقیکرد, نفس  با دست خود    ی . 

جانم    ی ب  ی و چندبار دست ها  دم یکش  ی سرد م  یها  کیسرام

  ش یچشم ها   یدوباره    دنیخوردم. به د  نیتعادلم را گرفت و زم

مدیارز  یم قاب  مانگشتان    انی!  را دیلغز  یلرزانم  صورتشان   .

ساک را    پیگذاشتم. ز  م یها  لباس  یو قاب کوچک را رو  دمیبوس

  ی را صدا زدم. انگار ب  لیبه شدت گرفته ام سه  یبستم و با صدا

که در    نیبود و هم  ستادهیاتاق ا  یتاب تر از من پشت در بسته 
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  . به چمداندی را کاو  نشسته  نی زم  یرا باز کرد نگاه نگرانش منِ رو

 م.  اشاره کرد

 ! نهیهم _

 .  ارمی ساکت رو م امی بعد م نیتو ماش نیاول تو بش ا یباشه ب _

از آنها   یخال یخانه  یجا یتکان دادم و نگاه آخرم را به جا سر

 کردم. زیآو

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۲3 

باران زده نگاه کردم. قطره    یگذاشتم و به پنجره  نه  چا  ریز  دست

پنجره    نِ ییشد و تا پا  ی م  ریسرد سراز  ی  شهیش  یآب رو  یها

نگاهش    رهیبرگردانم و خ  لیگرفت. سرم را به سمت سه  یراه م

  ی گذاشته بود و دو انگشتش رو  شهی ش  یکردم. آرنجش را لبه  

 د.  کر  یم  یندگدست ران کی ش کرده بود, با جاخو شی لب ها
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 ؟ یکن ی فکر م یبه چ _

 را از مقابل گرفت و به چشمانم داد.   نگاهش

 !  زهایچ یلیبه خ _

 نگاهش کردم.   یمانتو ام در هم گره زدم و پرسش  یرا رو  دستانم

 کنم.  یفکر م  ایراستش رو بخوام بگم به پر _

 محبت گفتم:  با

نفرت دارم در    زادیو پر  مانی! هرچقدر از پ هی دختر خوب  یلیخ  _

 رو دوست دارم.  ایپرعوض 

  ی زی هوم منم دوستش دارم اما فقط به عنوان دختر عمه! نه چ  _

 گذره.   یکه تو سر مادرش و پدرم م

شال    ریرنگم را به ز  ی نارنج  یو موها   دمیبه سمتش چرخ  ی آن  به

 کردم.   تیهدا اهیس

امروز    روزید  ی  هیقض  نیا  ل؟یسه  ی کن  یم  یشوخ  یدار  _ و 

 تو نشون کردن. اونوقت...  یبرا و ر ای ساله که پر نی. چندستین

 .  دیوسط حرفم پر کالفه
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وقته    یلیتونم بهش فکر کنم. خ  ی نم  ی! من... حتستین  یشوخ  _

نم  یم اما  بزنم  عمه حرف  و  بابا  با  با  د یشه. شا  ی خوام    دی اول 

نم روشن کنم.  رو  اس  ی خودش  طرفه   کیاحساس    هی  ریخوام 

 بشه.

 رتیر گذراندم و با حسرخ چشمانش را از نظ  یها  رگ ینگاه مو  با

 دستم را مقابل دهانم گرفتم. 

کرده, خوش   لیکم داره؟ خانوم, تحص یچ  ای شه! پر  یباورم نم  _

 اخالق... 

ترمز محکم  نیماش با  ا  یرا  به    یگوشه  پر خشم  و  نگه داشت 

 سمتم برگشت.

 مِالکه!؟    نایمگه ا _

 نگاهم کرد.  تیو محکم و با جد د یقلبش کوب یرو تدس

 . ستین قلبم باهاش _

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۲4 

گردن,    ی دهانم را قورت دادم و نگاهم را از رگ برجسته شده    آب

 .  دمیگرش دزد انیصورت سرخ و چشمان عص

ا  _ ا  نیبعد  به  االن  سال  اون   لیسه  ؟یدیرس  جهینت  ن یهمه 

دونه تو    یکنه! و خدا م  یم  یباور داره زندگ   نیا ال بسا  نیچند

 بشه!  بیتخر یگذره و قراره چطور ی م یتصورات دخترونش چ

 .  دیکش  یرا داخل دهان فرو برد و نفس سخت شی ها لب

  یو دوختن و ک   دنیکه خودشون بر  دمیرس  جهینت  نیبه ا  ی وقت  _

اشق  من حق ندارم ع   یعنیواسه به تن زدن؟ هوم؟    لیبهتر از سه

اونا   هرکبشم؟  رو  بزارن  الک  یدست  مگه  چشم؟  بگم  من   هیو 

 ققنوس؟ منم دل دارم بخدا. 

 خشکم را با زبان تر کردم و او ادامه داد.   یها لب

گم به درد هم    یداره. نه اصال! فقط م  ی مشکل  ای گم پر  ی من نم  _

وقتمیخور  ینم با   ی .  که  اونطور  عشق    د یمن  جواب    کینتونم 
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رو پر کنه؟ اگه    ی خأل عاطف  نی خواد ا  ی م  یطرفش رو بدم چطور

که پس فردا مهر طالق بخوره تو    نِیهتر از ااالن ناراحت بشه ب

 شناسنامش!  

 . دمیدندان کش ریرا ز لبم

تو م یحق دار  _ برا  یعاشق بش  ی تون  ی!    م یتصم  تیزندگ  یو 

رو درک کردم.    ا ی. من فقط به لحاظ دختر بودنم حال پریریبگ

  د یبهتره. نبا  یبزار  ونیاول با خودش در م  حتما براش سخته. اگه

 وارد شده.   یلطمه ا شتیحس کنه به شخص

 به سمتم خم شد.   یداشبرد گذاشت و کم  یرو دست

کنه. حتما اگه اون هم عاشق بشه حال    یحس  نیزارم چن  ی نم  _

باخته!    شویکنه. آدم دلش رو که از کف بده زندگ  ی من رو درک م

 یا آخر عمر بازنده  من حاضرم تباختنِ و    نیقشنگ تر  نیاما ا

 اون چشم ها بمونم!  

چشمانم را هدف کرده بود و    میو نافذش مستق  اهیس  یها  لهیت

  ش یتر بود. مردمک چشم ها  بیهم عج  شینگاهش از حرف ها

کش نگاهم  دنبال  هرطرف  ب  ی م  ده یبه  سکوت  که    نمانیشد. 

 کشدار شد, لب زدم: 
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 ! یریرو بگ میتصم نیبهتر دوارمیام _ 

برگرداندم و نفس حبس شده    شه یبه سرعت سرم را به سمت ش  و

 ام را آزاد کردم. نهیس انیم

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۲5 

تر فشرد و  لب ها  دست را محکم  را   انیجر  می لرزانم قلم  هوا 

حرام  م یچشمانش نفس هم براخود خفه کرد. هنگام رسم   انیم

و سوزش قلبم,   نهیخواستم نفسِ به تکاپو افتاده در س  یبود! نم

کند. اما تنها مهمان ناخوانده ام انگار   میاشک را مهمان چشم ها

بود! چند نفس عم   یو اشک ها و حس ها  دمیکش  قیخودش 

ام را    هیدرم گروجودم دفن کردم. ما   ی  اهچالهیمنفورم را در س

گذشته    یِخواست. برگشتن به زندگ   ی تم را م. برگشخواست  ینم

 یرا که انگار از ابتدا  دی! امدیکه پر از شور بود. پر از عشق و ام  یا
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گم کرده بودم    مارستانیب  دیتخت سف  ی رو  یی به هوش آمدنم جا

شک اگر    ی کردم. ب   ی آن را در همان جا جستجو م  اشتم و حاال د

اول    یه هاد همان هفتدرمان نبو  یبرا  لیداوم سهم  یها  یریگیپ 

  دم یکش  ی نفس م  ییاز پا درآمده بودم. چه خوب بود که در هوا

  ی نِ  ریشد. هنوز درگ  ی گرم م  یی و زندا  ییکه با حضور پررنگ دا

باز    فیخف  ی  هپر مهرش بودم که در با چند ضرب  یچشم ها  ینِ

چهارشانه   قامت  نگاه    لیسه  یو  شد.  ظاهر  در  چهارچوب  در 

 گفت:  طنتیو با ش د یلغز می چشم ها یمهربانش رو

 اجازه هست؟!   _

  یرو  د یق  ی لختش که ب  یرا پشت گوش گذاشتم و موها  مداد

 رها شده بود را از نظر گذراندم.   یشانیپ 

 تو؟   یایاالن مثال اگه اجازه ندم نم _

شد, درب را   یو همانطور که وارد اتاق م  دیلبش کش  یرو  زبان

 پشت سرش بست. 

 ! زمیبوده عز نیتحس  قابل برام شهیهوش باالت هم _

را باال    شیخود حس کرد, دست ها   یچپ چپم را که رو  نگاهِ 

 برد.  
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 خب حاال نزن. یلیخ _

 از آنکه چشمش به پرتره بخورد آن را وارونه کردم. قبل

 خونه؟   یکبکت خروس م  شدهیحاال چ _

 تر نگاهم کرد.    یباال انداخت و جد شانه

 . میبا هم بر  یاگه دوست دار  گفتم بهت بگم  رونیرم ب  ی دارم م  _

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۲۶ 

خونسردش   شهینگاهم را از چشمان برخالفِ هم  یِخوشحال  برق 

 .  دمیدزد

 هوا بخورم. کم یخواد  یآره دلم م _

  ی رو  ید کجفرو کرد و لبخن  اهش یس  نیرا در ج  شیها   دست

 مردانه اش نشست.   یلب ها
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 منتظرم! رونیب _

رها کردم. با   زیم یاز اتاق خارج شد, پرتره را رو نکهیمحض ا به

را رو  ییمویل  یجان کندن مانتو به تن زدم و شال  را    یرنگم 

و    دم یه ام کشبرجست  ی به لب ها  یسرم انداختم. رژ مات قرمز

 رفتم.   رونیبه دنبالش ب

متوجهم    ی کرد. وقت  یاش صحبت م  ی و با گوش  دهز  هیتک  وارید  به

با شرمندگ آمد.  به سرعت سمتم  و  کرد  را قطع  تلفنش    ی شد 

 گره زدم.  ش ینگاهم را به چشم ها

 . یریگ یکمر م سکیآخرش د _

ا  یبرا   م یزانو  ریکرد و دست ز  یعوض کردن حالم تک خنده 

 انداخت.

 نه یآ  نگاه به  هی!  یوزن  نیسنگ  یلیآخه فسقل خانوم نه که خ  _

 پوست و استخون!  یشد ینیبب یننداخت

دلسوز  ی  جمله با  را  رو  یخاص  یآخرش  را  من  و  کرد   یادا 

 نشاند.  یصندل

 شد و ضبط را روشن کرد.   ریراننده جاگ  یصندل  یهم رو  خودش
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خوش کرد  روشنم جا  یچشم ها  ی رو  ی ادیز  ی ها  ه یثان  نگاهش 

آو پ   م یتار موها  زِیو  را  تمام صورتم  رو  مودیشد.    م یها  لب   یو 

 ن یشب رنگش را گرفت و ماش  یها  لهیمتوقف شد. به سرعت ت

 از جا کنده شد.   ادی ز یبا سرعت

کردم و    شی دستم را بند بازو  یسابقه ا  یب   جانیوحشت و ه  با

 .  دمیخند

 آروم برو!   وونهیعه د _

 کرد.  شتریابرو باال انداخت و سرعتش را ب م یبرا یتخس با

 .  میکن وازپر  میخوا یکمربندت رو ببند م _

گرفت.    یها سبقت م  نیراند و از ماش  ی م  یسرعت سرسام آور  با

 یکرده بود و من برا  ادیز  یوار  وانهیرا به طرز د  کیموز  یصدا

آنکه به    ی دغدغه و ب یزدم. ب  ی بار بعد از مدت ها قهقهه م  نیاول

داشت.    تیلحظه بود که اهم  نیفکر کنم. فقط ا  نده یته و آگذش

ا  نیا و  اکثر ماش  نیخنده ها  با  م  نیحال خوش!    ی ها کورس 

 .  چاندیپ   یگذاشت و آخر سر همه را م

  وانهیحد د  نیآرام و مظلوم تا ا  لیکردم سه  یرا هم نم  فکرش

 .  اوردیدر ب یباز
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  ی م  ریآسمان ها سِ یو انگار رو م یپا گذاشته بود ریشهر را ز کل

و رو به من که تمام عضالت    دیکش  ن ییرا تا ته پا  شهی. شمیکرد

دنده    یزد. دستم را رو  یچشمک  صورتم به خنده باز شده بود,

دستم نشست. دنده را جا به جا    یگذاشت و دست خودش رو

 کرد و همراه آهنگ لب زد: 

آر  _ داره...مثل  بهانه  تو  واسه  دلم  دستات تب  گوشه دنج  امش 

 کودکانه داره! 

  ی وانگید  یو پا به پا  دمیعقب رفته ام در اثر باد را جلو کش  شال

 درآوردم! یباز وانهی, د ش یها

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۲7  

نگه داشت و چشم ها   نیماش نگاه    شی را  زد.  گره  نگاهم  به  را 

 شب را دوست داشتم.   یِاهیس  انیاش م دهیو به بند کش رهیخ
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را   می. دست هادمیکش  هیهوا را به ر  یِو خنک  دمیرا کش  رهیدستگ

انگار رو  لیداشبرد گذاشتم و به سمت جلو متما  یرو   ی شدم. 

را بر تن   اهش یس یجامه  نینچنیبودند که ا دهیکش ریآسمان ق

  تمیگذاشتم و به ر  میدست ها  یبود. چانه ام را رو   دهیشهر کش

 گوش سپردم.   شیمنظم نفس ها 

انقدر دود    !لیچقدر امشب ستاره ها قشنگن سه  _  اگه تهران 

 دادم.   یخودم رو نشونت م یگرفته نبود, ستاره 

کودک  همزمان به  سه  می ها  یذهنم  انگار  و  ا  لیرفت  را    نیهم 

شد و نگاهش    چیمردانه اش دور فرمان پ   یکه دست ها  دیفهم

 دلم!   چکِیپ 

 . یدار یروشن یمثل اون موقع ها هنوزم ستاره   _ 

طناب دور گردنم    کید و مثل   آمباال  م یآه مانندم تا گلو  بازدم

 مات و کدرِ در آسمان شد.  یتک ستاره   خیحلقه شد. نگاهم م

 ه.شد شهینداره, کم سو تر از هم ینور گهید _

گره    تیجد  با و  کرد  ابروها  ینگاهم  م  شیکور  ندرت  به    ی را 

 .  دمید
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ده    یگذشته هنوزم آزارت م  ؟یا  شهی! کم سو تر از هم؟یتو چ  _

 نه؟ 

 هم!  م یم و نفسم لرزان بود, صدااهش کردبغض نگ پر

نم  _ آزارم  آزارم م  یز یده. چ  ینه! گذشته  ا  یکه  زمانِ!   نیده 

که از تموم    ی. االن رهیگ  یکه ندارمشون و نبودنشون جون م  یاالن

 .  ستمیاون ققنوس قبل ن گهیچون د دمیکش  قمیعال

 جانم کوفتم.   یب  یپاها  یمشت رو با

 . انینم م راهباها ایلعنت نیا گهیچون د _

 . دمی د ی شد و صورتش را تار م سیچشمانم خ ی کاسه

چرخ    یاون صندل  ریماهه که اس  کیاز    شتریاز درسم زدم و ب  _

ب شدم.  المصب  جدوال  کیاز    شتریدار  رو  نه  که  کنار    یماهه 

ماهه    ک یاز    شتریراه رفتم و نه پارک ها رو فرش کردم. ب  ابونیخ

 ک یکه    یمن  یته! حداقل برادختر منفعل و خسته ام! خس  هیکه  

 بند نبودم, سخته!  یی لحظه هم جا

 رهیو باز به آسمان خ  دمیکش  سم یصورت خ   یدستم را رو  پشت

پنجه ها رو  شیشدم.  از  مرا سمت    یرا  و  ام حس کردم  مانتو 
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از چشم هادیخودش کش بود و  بود. کالفه    شی. صورتش سرخ 

ال آورد و  . مقابلش که قرار گرفتم دستش را بادی بار  یآشوب م

واقعا    ا ی  م کرد  ی دانم من اشتباه م  ی . نمدیخطوط صورتم کش  یرو

پلک    ر یرا هاشور زد و ز  م یابروها  یشتش رو! انگدیلرز  ی دستش م

ها  یها لمس کرد. گونه  را  استخوان  یمرطوبم  و  ام   یبرجسته 

ام را    یشان یشدند. پ   ش یهدف دست ها   ی لمس آرام و ب  یرایپذ

را به نگاه پر    شیچشم ها  تیم قاطعزد و تما  هیاش تک  یشانیبه پ 

 داد.   هیهد شمیتشو

نفر هم که شده با ارزش   هی  یباشه که وجودت برا  ادتی  شهیهم  _

 , به اون فکر کن. ی کن یتر از خودشه. اگه به خودت فکر نم

داغش پوست صورتم را  یرا با زبان تر کرد و نفس ها ش یها لب

 سوزاند.

نقاش    هیدختر با استعداد,    ه یققنوس.    ی هست  ی ا  یتو دختر قو  _ 

  چیو ه چکس ی. هیآرزوهاتو دنبال کن ی تون ی ! هنوزم میحرفه ا

کاغذ   یبا قلمت همه   یتون ی. تو هنوزم مستیجلو دارت ن زیچ

از طرح س اما حق نداریکن  اهیها رو  سرنوشت    ی! حق نداری. 

عادت   ی. حق نداریشمنفعل با ی. حق نداریکن اهیخودت رو س 
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با  یکن بایبجنگ  دی ققنوس.  پ   یانقدر بجنگ  دی .  تا    ;یبش  روزیتا 

 .یتمومِ آرزوهات رو راه بر

  ینارنج  یتار ها  انیحرکت شد و انگشتانش م  یب   شی ها  دست

 و سر خورد.  دیلغز م یرنگ موها

 . نمیب ی من اون روز رو م _

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۲۸ 

هنوز ح  شیها  دست اما هنوز در حصار    رانیمنِ  را رها کردند 

و با چشم به داشبورد اشاره   دیخود را عقب کش  ی تنش بودم. کم

 کرد.  

 به من؟   شی شه بد یداشبورد هست. م  یجعبه تو هی _

سر تکان دادم و ذهن مشغولم هنوز در    ش یحرف ها  یِجیگ  با

 کرد.   یسر م ش یگفته ها
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نگاه    کیکوچک و ش  یبه جعبه    ریکردم و متحرا باز    داشبورد  در

پلک بست.    نانیبا اطم  به سمتش برگشتم که  د یکردم. پر ترد

زرشک  یجعبه   ب  یمخمل  گرفتم.    رونیرا  سمتش  به  و  آورده 

 و پر مهر نگاهم کرد.   میدستم گذاشت و مال یدستش را رو

 بازش کن.   _

 م. درشت شده ام را به صورت خونسردش داد یها چشم

 چرا؟  _

 . یفهم ی باز کن م _

  یام در جعبه را باز کردم و آنچه م  دهیو کش  فیانگشتان ظر  با

را باور نداشتم. مبهوت دست مقابل دهانم گذاشتم و نگاه    دمید

 نقره اش را به خاطر سپرد. ی ها نیمفتونم تمام نگ

ستاره    یزد و با چشم ها  یقهقهه ا  دیام را که د  فتهیش  صورت

 کرد.  باران نگاهم 

 تولدت مبارک جوجه! _

حلقه زد و لبم به لبخند    م یهاو تعجب اشک در چشم    رتیح  از

شد. ذهن آوار شده ام در تکاپو بود. امروز چندم    دهیکش  یظیغل
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انگار! شگفت زده و با  از دستم در رفته بود  بود؟ حساب روزها 

نهفته بود,    ی از ته دل  یکه در قعرشان خنده    یاشک  یها  لهیت

 ردم.  نگاهش ک

شدم!    زینبود واقعا سورپرا ادمی شه. اصال    ی باورم نم لیسه  یوا  _

 بود که گرفتم.   یا هیهد  نیقشنگ تر یمرس

غرقِ لذت    می چشم ها یکرد و از خنده  یمردانه ا  یخنده  تک

 نگاهم کرد.   طنتیرا از هم باز کرد و با ش ش یشد. دست ها

   ؟ یتشکر هم انقدر خشک و خال _

 .  دمیکوب شی مشت به بازوبا  و  دم یصدا خند پر

 بچه پررو!   _

ها  کنار کرد.    نیچ  شیچشم  دنبال  را  نگاهم  شور  پر  و  خورد 

 آورد. رونیگردنبند ققنوس را از جعبه ب

 برگرد برات ببندم.   _

آمده از شالم    رونیب  یدادم و او موها  نیماش  ی  شهیرا به ش  میرو

رو ها  یرا  راختیر  میشانه  وگردنبند  شد  خم  سمتم  به  دور   . 

قرارش قلبم   یب  ینفس ها  تمیو ر  ینگردنم انداخت. مکث طوال
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نه پوست گردنم که   شی را به تب و تاب انداخت. هرم نفس ها

 . دیکش یتمام وجودم را به آتش م 

و با دست    دمیرا بست و عقب رفت. به سمتش چرخ  ریزنج  قفل

را چنان    شی رنگ ققنوس را لمس کردم. بال ها  یپالک نقره ا

! خودش ستیبر او حکم ران ن یحس چیه  ییود که گوگسترده ب

سوخت اما ابر وجودش چنان بر    یم  دیبود. او ققنوس بود و شا

  ی م امیالت راکه تمام زخم ها و خاکستر ها  دی بار یسرنوشتش م

 .دیبخش

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۲9 

که پالک    یدر حال  ;درست کنار گوشم به خود آمدم  شیصدا  با

  رهیکردم, برگشتم و نگاهش کردم. خ  یانگشتانم لمس م  انیرا م

 و پر از حس خوب!  قیو عم
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چطور  ینم  _ سه  یدونم  کنم  تشکر  غافلگلیازت  واقعا   رمی! 

 بگم.  یدونم چ ی. نمیکرد

رو  پشت نگ   یدستش  و  نشست  ام  راگونه  اش  ستاره  پر  به    اه 

 چشمانم دوخت.  

  نمیب  یلبات م  یکه لبخند رو رو  نی, همیبگ  یزیخواد چ  ینم  _

 .  دنیرو بهم م ا یانگار دن

  م یکنج لب ها  یپر از صداقتش دلم را لرزاند و لبخند کمرنگ  لحن

 نشاند.  

و    دیبود, کش  ختهیر  یشان یپ   ی لختش که رو  یدر موها  یدست

 لب زد:

 خونه؟   میبر _

زد اما سر تکان دادم    یماندن در بام پر م  رتشیب  یآنکه دلم برا  با

 شدم.  رهیخ کیبار به آسمان تار نیآخر یو برا

که    ختیبرد و آن ها را بهم ر  م یموها  انیشال م  ریرا از ز  دستش

 کوفتم.    شیو محکم به بازو دمیکش یخفه ا  غیج

 !  وونهینکن د _
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 شد.  هریخنده به چشمان طلبکارم خ با

رو به خودش مشغول    تیمغز نخود  ی . چیتو فکر باش   نم ینب  _

 کرده؟ هوم؟ 

 برد.  یدادنم را از بر بود و لذت م  حرص

   ؟ یدیحرصم م ادی. خوشت ملیسه یشعوریب یلیخ _

را باال انداخت.    شی و هردو ابروها  دیرا به دندان کش  نشیریز  لب

 تخس و چموش شده بود.   یپسر بچه ها هیاش شب افهیق

شال مرتب کردم.    ریرا ز  م یدست بردم و موها  یتصنع  ی اخم  با

 و کنار گوشم زمزمه کرد: دیسرش را جلو کش

 حرص خورت ملسه!  _

 چشم نازک کردم.  پشت

 بره.  ادت ینشونت بدم که همه طعما   یملس هی _

  ی  شهیبار آرامتر راند. ش  ن یرا از جا کند. ا  نیزد و ماش  یچشمک

  م ی موها  انیباد م  انیجر  یو حواسم را رو  دمیکش  نییرا پا   نیماش

ام    ی آنکه بخواهم در رگ و ِپ  یب   یندیمتمرکز کردم. حس خوشا

از   شیشان که ب یِخال یِخواستم به جا یگرفته بود و نم انیجر
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م  شهیهم مق  یحس  فکر کنم.  از   ابلشد,  نگه داشت  که  خانه 

 باز کرد.  میشد و در را برا دایپ  نیماش

 تونم خودم...  یم  نجایا یاریرو ب لچریاگه و _

بود که خم شد و هر دو دستش را دور کمرم   نشده   تمام   حرفم

شانه اش  یکند مرا رو یجا به جا م یانداخت و انگار که پرِ کاه

 انداخت.

 تو!   یزن  یچقدر حرف م _

از حدقه درآمده تقال کردم و با دست به کمرش   یچشم ها  با

 مشت زدم.  

 .  امیتونم ب یمن خودم م  اری رو ب لچریو یروان _

به من    یب مستوجه  ا  رشیبه  که  داد   غیبار سرش ج  ن یادامه 

 .دمیکش

  یم   ادیم  ییحاال دا  نیمن رو بزار زم  گمیم  ؟یمگه کر  لیسه  _

 . پوف!  نهیب

را رو  گوشش انگار. من  نبود  شانه جا به جا کرد که    یبدهکار 

 .  ختیصورتم ر یسر جدا شد و تو ی رهیاز گ م یموها
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 حرص زمزمه کردم: پر

د  _ بزار  و  ت  یبر  ینجوریا  گهیبسه  رو  من  خونت حالله!  خونه 

 .نیزم

توجه به من    ی و ب   دیکش  رونی ب  بشیرا از ج  دی دست کل  کی  با 

  انیرا م شیموها  میوارد شو نکهیا آن را در قفل چرخاند. قبل از

 زمزمه کرد.   یفیخنده آخ ضع انیکه م دمیپنجه گرفتم و کش

 ! یوحش یدختره  _

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#3۰ 

  یرا از پا در آورد و وارد خانه شد. خانه    م ینداد و کفش ها  مهلت

 زمزمه کردم:  دی, پر ترد دمیرا که د  یکیغرق در تار

 ... نایا ییپس دا _
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سه  هنوز که  بود  نشده  تمام  رو  لیحرفم  راحت  یمرا   ی مبل 

  یی زندا  یذوق زده    یوشن شد. صداگذاشت و همزمان کل خانه ر

و    رتیح  انی به استقبالم آمده بود باعث شد م  ی که با برف شاد

 بغض بخندم.  

 !  دمیتولدت مبارک خورش _

  یبلوط  یقرار در آغوشش فرو رفتم و اجازه دادم عطر موها  یب

 ! یمادر واقع  کی ;داد یمادر م ی. بوچدیرنگش در شامه ام بپ

 دوستت دارم!  یلی. خییقربونت بشم زندا _

زبانم بود و نتوانستم  یبودم. حرف دلم رو نیبد هم ایخوب  من

پر مهرش قرار گرفت    ی حرف دلم را نزنم. صورتم آماج بوسه ها

محمود کنارم نشست   یی. دادیبگو  کیهم تبر  ییو کنار رفت تا دا

از نم اشک برق زد.    شیشد و چشم ها   رهیخ  می و در چشم ها

گشت و من   یاش م  هواهر از دست رفتدر من به دنبال خ  ییگو

 او دنبال مادرم!  شبرنگ  یها لهیدر ت

  م یموها  یو رو  ی شانیپ   یهر دو دست گرفت و باال  انیرا م  سرم

بوس هادیرا  دست  م  می.  ها  انیرا  و    یدست  گرفت  لرزانش 

 .  دیمرطوبش کش  یپلک ها رِیانگشتانم را ز
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 .  یر کنتو عم دهیاون خواب ی جان! هرچ ییتولدت مبارک دا _

نبود که بتوان ساده از آن گذشت.    یزیمرتعشش چ  یو صدا  بغض

 ه یاش تک  نهیآغوش امنش رها کردم و سرم را به س  انیخود را م

به اتاق رفت   عیسر لیزدم. نفسش که به خس و خس افتاد, سه

با چشم ها اسپر  یاشک  یو من  آغوشش جدا شدم.  به   یاز  را 

 کرد و نگران زمزمه کرد:   کیدهانش نزد

 آروم باش بابا! آروم!   _

  ی آنکه ما را از نگران  ید دم و بازدم تنفسش راحت شد و براچن  با

 زد. ل یسه یسرشانه  یدست اوردیدر ب

 !  یکن تیدخترم رو اذ نمینب _

 .  دیپا و آن پا کرد و دست پشت گردنش کش نیا

 ! یآخه وحش دهیحرف گوش نم _

  نمیو شرمگ  یصورت حرص  یپر خنده اش را رو  یها  لهیت  همزمان

 ثابت کرد. 

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#31  

پر    یی دا  زیت  نگاه  چشمان  رفت,  نشانه  سمتش  به  که  محمود 

زد. همان لحظه   یرا به اطراف دوخت و لبخند محو  طنتشیش

لبخند  خانه خارج شد و  در دست از آشپز  ی شکالت  ی کیبا ک  ییزندا

قرمز    زیر  یبا گل ها  دیداد. لباس سف  نتیرا ز  شی قشنگش لب ها

تارها   یو موها باز  افرقش ر  یدیسف  یرنگ شده اش که   یبه 

.  دیدرخش  ی م  د یو ام  یاز شاد  ش یها   لهیگرفته بود, دلم را لرزاند. ت

انه بود.  خ  ی زن چراغ خانه بود. گرما  نیبود. ا  یزن خود زندگ  نیا

  ی و م  دندیبخش  یصانه تمام زن ها گرما منه بود و چه خالمهر خا

گرفتند.    یدادند و قلب شکسته م   ی سوختند. چه ساده عشق م

کامشان را    یمحبت  یکردند و طعم گس ب  یچه ناحق محبت م

  ز یم  یرو  دنمیبار  یرا مقابل چشمان آماده    کیکرد. ک  یتلخ م

  د یسف  کیتکرد. دو شمع را از پالس  ی از ته دل  ی گذاشت و خنده  

فرو   کیرا داخل ک  کیو    ستیب   یآورد و شمع ها  رونیب  زیکنار م

 کرد.  
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 نهیس  ی. هنوز هم قفسه  دیمحمود چرخ  ییدا  یاز او رو  نگاهم

پا و  باال  نامنظم  نم  ی م  نییاش  راه  او  با  نفسش  و  آمد.    ی شد 

  نک یکنار چشمان خسته و مهربانش از پس ع   زیر  یچروک ها

داد. مثل    ینشان م  شهیاز هم  اش چهره اش را معصوم تر  یطب

  ی ش م یلب ها  یصورتش بود, رو  نفکیکه ال  یلبخند  شهیهم

را   بانیکوه و پشت  نیبودم. چقدر ا  ونشیو من چقدر مد  دیرقص

خانواده   شیآسا  ی. چقدر مرد بود و چه مردانه برا دمیپرست  یم

 گذاشت.  ی م هیاش از جان و نفس ما

گونه ام    یرد و روانقالب ک  می چشم ها  یاز گوشه    یاشک  قطره

. همان لحظه مچ  دمیرا د  لیسر خورد. سرم را باال آوردم و سه

رو را  مغمومش  اس  ینگاه  باران  و  اشک  ها  یِدیقطره    می چشم 

متوجه شود با پشت دست صورتم   یگرفتم. قبل از آنکه جز او کس

 نگاه کردم.   کیو    ستیببه عدد    یرا پاک کردم و با لبخند پر بغض

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰], باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 
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#3۲ 

 . دیخند م یبه رو جانیپر ه ییزندا

عمر با عزت    ی. الهیساله بش  ست یفوت کن ققنوسم! صد و ب  _

 .  یداشته باش

 دستپاچه گفت: لیکردم و خم شدم که سه دیرا تشد لبخندم

 فوت نکن.  سا یوا سایوا _

 کرد و مقابلم گرفت.   میتنظ نیدورب یرا روش ا یگوش

 اول آرزو!  _

جان گرفت. پررنگ   می پشت پلک ها  شیبستم و چشم ها   چشم

شد, بغض شد, حسرت شد, آه شد, گلوله شد و قلبم را نشانه  

سخت   میچقدر باورش برا  شد و  یگرفت. ته دلم از نبودنشان خال

  د ی که با  یزندگ  نیخواستم از ا  یداشتم؟! چه م  ییبود. چه آرزو

  ی ب  یها  پرسششد؟ مغزم در لحظه مملو از    یم   یبدون آنها ط

را    شیقلبم, پژواک صدا  یزده    انهیمور  یجواب شد و در هزارتو

دستش    یآوردم وقت  ادیرا به    ش ی. خودش بود. خنده هادمیشن

مهر    یم  میرا دور شانه ها پر  را در آغوش  و من سرم  انداخت 
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سوت    انیواضح شد و از م  شی صداکردم.    ی مادرانه اش پنهان م

را در گوشم    یشگیهم  ی  لهگرفت. همان جم  یشیممتد پ   یها

 خواند و من هم پچ زدم. 

 تو!  یِبه رضا میراض _

 !نیام سنگ نهیفربه شد و س بغضم

 .یتو بخوا ی... هرچیتو بگ یهرچ _

 ! می گونه ها  یآب شد رو میوخ بغضِ

. که  رهینگ  ونهبه  گهیتو بشه قاب دلم, که د   یکن رضا  یکار  _

! اما  فتمیگم ن  یکه هست بخواد. نم  یقاب سرنوشتشو همونطور

.  رینگ  مینگاهتو از من و زندگ  ی ! معجزه  ریاگه افتادم دستمو بگ

با هم  هیاونوقت من به عشق   جون تموم    ی ب  ی پاها  نینگاهت 

 دوم. ی م ییتمو رو به روشناسرنوش

 بغضم را قورت دادم و در دلم تکرار کردم. 

 ل! قول قوقول  _

شمع ها را فوت    م یزدم و همزمان با باز کردن چشم ها  لبخند

 کردم!
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 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#33 

  ینیسنگ  م یرو  یی دست زد و نگاه پر عشق دا  میبا شوق برا  ییزندا

و    کیکرد.   شوم  بلند  خواست  دلم  فاصله  لحظه  قدم    ی پنج 

بسته اش  نهیپ  ی را پر کنم. خم شوم و دست ها مانیها یِصندل

بود.    نیغمگ  بینشدن عج  نیشد و ا  ی شد. نم  یرا ببوسم. اما نم

 رزان لب زدم:و ل دمنگاهشان کر  میتار چشم ها  یاز پشت پرده 

 ... ی! به خاطر همه چیمرس _

کردن  از مختل    یبود. شرمندگ  یلحن مبغوض شرمندگ  نیا  پشت

پر زحمت   ی کاف  ی خانه اش به اندازه    ی که کار ها  یزن   شیآسا

  ی در قبال من و زندگ  یا  فهیکه وظ  یمرد  یبرا  یبود. شرمندگ

از   مردانه  اما  نداشت  م  ادگار یام  مراقبت  کرد.    یخواهرش 

بود. فکر   ناز خودش به فکر م  شتریکه ب یلیسه  یبرا  یشرمندگ
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پا شدنم  بال گرفتن  ;دوباره سرِ  پرواز کردن  دوباره  انگار    یو  که 

مان را  نده یآ م ینوپا ی جمله من و زندگ کیبود. در  بهیغر یلیخ

 ! میبود ونشانیمد

  م یحظه ال  یها  یاشک بر خوش  یپلک زدم تا قطره ها  چندبار

 نبارد. 

زد که    کیبه ک  ینشست و ناخنک  زیدو زانو مقابل م  یرو  لیسه

 دستش خورد.  یمحکم رو ییدست زندا

   دست نزن بچه! _

 مامان!   _

  هینشست و هد  ی صندل  یتوجه به لحن معترض او کنارم رو  یب

 را به دستم داد. یشده ا چیکادوپ  ی

شد  شهیهم  یها  چشم نمناک  و    ;مهربانش  محکم  را  ام  گونه 

 و کنار گوشم پچ زد:  دیمادرانه بوس

من خواهرِ شوهرم نبود.    یبرا  نا یاحد و واحد که م  یبه خدا  _

بود. سنگ صبورم بود. تو هم مثل دخترِ   قمیخواهرِ خودم بود. رف

. ینکن  یاحساس راحت  م یبا مر  یلیخ  د یدونم شا  ی. میخواهرم
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  ی مرد گفت. فقط م  هیبه    شهیدردا رو نم   یمحمود هست اما بعض

من هستم. و از   یداشت ازیبه کمک ن  ییکه هرجا ی خواستم بدون

 !دیحد و اندازه خوشحالم خورش یحضورت کنارمون ب

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#34 

و دل در آغوشش فرو رفتم. عطرش   از حس خوب و بد با جان  پر

 . یو پر از دلتنگ قی. عمدمینفس کش قیرا عم

 خوشبختم که دارمتون! یلیخ _

 به خود اشاره کرد. یبا مسخرگ لیسه

 بودم.   کِتیدونم پاداش کدوم کار ن  یآره واقعا نم _

 چشم نازک کردم.  پشت

 م؟ یعذاب ال ا ی یتو پاداش _
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 عقب رفت و قهقهه زد.   سرش

 زنه؟ یحرف م ینطور ی. آدم با بزرگترش ایشعوریب یلیخ _

 نیکاغذ کادو را باز کردم. اول  اق یاش با اشت  یتوجه به پر چانگ  یب

  روزهیرنگ فترمه و    فیلط  یکه به چشمم خورد پارچه    یزیچ

را    بایو ز  فیظر  یبراق سجاده    یی خاصش بود. با چشم ها  یِا

 نگاهش کردم.   رهیآوردم و خ رونیب

 برام با ارزشه.  یل ی. خیخوشگله! مرس یلیخ یوا _

 تو پرش چال افتاد.   یکرد که گونه ها  یقشنگ ی خنده  ییزندا

 . یدوست داشته باش دوارمیمحمود بود. ام شنهادیپ  _

  ی. رودمیرا با عشق در آغوش کش  یی م و دااز کردرا در  دستانم 

 . دمیاش را بوس ی جو گندم ی ها شیر

 !  یخوشحالم کرد یلیممنونم قربونت برم خ _

 . دیخند معصوم

باشه. هرچ  ستین  یزیچ  _ داشته  رو  تو  قابل  کردم    یکه  فکر 

ارزش   د ی! شاینبود که بتونه نشون بده چقدر برام مهم  یچیه

باش  یچندان  یماد منداشته  دلم  اما  روز  یه  که   یخواد  برسه 
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نم. راه رفتنت  سجاده رو تماشا ک  نیا  یو نماز خوندنت رو  نمیبش

 کنم...   اشارو تم تیرو تماشا کنم. شکوفا شدن و سالمت

 . دیقلب پر تپشم کوب یاشاره اش را رو انگشت

رو تماشا کنم. حواست هست    یی تر شدنت به اون باال  کینزد  _

ا  ؟ییدا  یچقدر ازش دور شد !  ؟یلج کرد  ی . با کینبود  نیتو 

 رو که خودش داده گرفته؟   یخدا؟ چون نعمت

 . د یکش یدردناک  آه

  م یگ  ی به کاممون باشه م  ایدن  ی ققنوس. وقت  میبیما آدما عج  _

ولیِتهِ خوش شانس  نیا زندگ  هی  یوقت  ی!  تکون   مونیزلزله  رو 

 مقصر خداست.   میگ  یم  دهیم

 کوتاه زد.  ی ام چند ضربه  قهیبه کنار شق نباریا

ا  _ از  نم  نِیمشکل  فکر  ممیکن   ی که  ا.  از  ما    نِیشکل    اد ی که 

. و  م یایکنار ب  یهرچند تلخ و سم  مونیزندگ  یقتایبا حق  مینگرفت

فکر کردن   یمغز برا  یکه تا وقت   نِ یکه ازت دارم ا  یتنها خواسته ا

ضربه   نیشتری! چون آدما برینگ   میبا قلبت تصم  چوقتیه  یدار

 ! حساسشونخورن... از ا یرو از خودشون م
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 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#35 

  یی پر مهر زندا  یشانه    یام را مرتب کردم و سرم را رو  یروسر

 اندازه برپا بود. صادقانه دل زدم:  ی ب یگذاشتم. ته دلم ولوله ا

 ترسم!  ی م _

 صورتم را قاب گرفت.  شدیسف یها دست

 م؟ چرا قربونت بر _

 .  تیوضع نیا یِاز موندگار _

 شد.  ده یکش م یچشم ها  یرو لیکه نگاه سه دمید نهیآ از

پ   _ درمان  شرفتیعلم  حتما  نم  یکرده,  ا  یداره.   ی نطوریتونه 

 مونه.  یبمونه...نم
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کردن شدم   ی زندگ نطوریدرصد محکوم به ا هی  یاگه... اگه حت _

 ؟یچ

اش قلبم را نشانه    ی دور فرمان چفت شد و مهربان  شی ها  دست

 رفت.  

  ی گم زندگ  یشه. نم  یاز ارزشِ با ارزشِ تو کم نم  یزیاونوقت چ  _

.  یقشنگ ترش کن  ی تون  یخوام بگم که م  ی اما م  ستیسخت تر ن

 ! د یبا ام

  نیرا به هم گره زدم. ماش  فمیظر  یتکان دادم و انگشت ها  سر

  ی خود را رو  ییبه کمک زندا  نگه داشت و  مارستانیرا مقابل ب

 انداختم.   لچریو

و  ییزندا که    ستادیا  لچرمیپشت  داشت  کردن  حرکت  قصد  و 

 . دیاش را بوس قهی شق یو رو دیاو را کنار کش لیسه

 . من هستم. رهیگ ی قربونت بشم شما کمرت درد م _

مادرم    یشان ضعف رفت و چقدر هوا  یِجو مادر پسر  یبرا  دلم

 مارستان یبه جلو حرکت داد و وارد با  ر  لچریو  لیرا داشتم. سه

  ینگاه ها  ینیسنگ  می کرد  یکه گذر م  لیطو  ی. از راهرومیشد
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 یکه جان م  یآرام و پر ترحم  یرا حس کردم و زمزمه ها  یادیز

 گرفت.

 چه جوونم هست!   یآخ _

 ! یطفلک _

ب  نفسم به  سه  رونیرا کالفه  و  کردم  و  لیفوت  را   رلچیسرعت 

انتظار نشستند و من با پوست    یها  یصندل  یکرد. آنها رو  شتریب

 کنار ناخنم ور رفتم. 

 اعصابم خط انداخت.  یرو یبلند یصدا

 . یمیققنوس نع _

بند رفته به   ی به سرعت بلند شدند و من با نفس  ییو زندا لیسه

 کرد.  ینگاهم م  نانینگاه کردم که پر اطم لیسه

نگاهم  .  میدر را بست. هر سه سالم داد  یی زندا  می اتاق که شد  وارد

 , ثابت ماند. دیرس یبه نظر م یمهربان  رمردیدکتر که پ  یرو

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#3۶ 

 شمیواش را از نظر گذراندم و در دل پر تش  ی جو گندم  یها  شیر

  رد.خو نیچ ش یو کنار چشم ها  دیاضطراب گلوله شد. خند

 دختر قشنگم!  یخوش اومد _

 را به دندان گرفتم و پر استرس سر تکان دادم.  نمیریز لب

 ممنون  _

 کرد.  لیبه سه رو

   نم؟یرو بب شاتشونیتونم جواب آزما ی م _

 را ستون کرد و به جلو خم شد.  ش یپا لیسه

 . نییبفرما _

با    قهیبود به چشم زد و چند دق  زانیرا که به گردنش آو   نکشیع 

  ی کرد. برگه را رو نییخطوط برگه باال و پا  ی رو نگاهش رادقت 

 گذاشت و دستانش را در هم قفل کرد.   زیم
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بدن ارتباط    یاندام ها  ریتونه با سا   یدر حالت قطع نخاع مغز نم  _

شه.    یم   یتحرک  یمانع از حرکت اندام ها  هیقض  نیبرقرار کنه و ا

االتر فلج  فلج شدن پا و ضربه به نقاط ب  یانیبه قسمت م  بیآس

 به دنبال داره. شدن دست و پاها رو  

 جا به جا شد.   شیاش را با زبان تر کرد و در جا  دهیچروک لبان

کنه!    ی که دستت هنوز حرکت م  ی خداروشکر کن  یلیخ  د یبا   _

ها    یلیخ  عذاب آوره اما درمان داره.  یلیبا قطع نخاع خ  یزندگ

به زندگ  ی لیو خ  دنیبه درمان رس عادت    لچریو  یرو  ی ها هم 

از ا   ماران یداره. ب  یوجود  یادیز  یدرمان ها  رانیکردند. خارج 

الکتر  یادیز  یمبتال عضالت پاشون   هب  یکیبودن که با محرک 

. اما  ستیگم امکان درمان ن  ینم   نجایتونستن دوباره راه برن. ا

 داره.  یشتریامکانش کمتره و مسلما طول درمان ب

 فوت وقت گفت:  یب لیسه

  ازین  ییخارج! فقط کجا؟ به راهنما  مشیبر  یاشکال نداره م   _ 

ن  نشی. هزمیدار به درمان   یی. فقط جاستیاصال مهم  که بشه 

 بود.  دواریام عشیسر

 درشت شده به سمتش برگشتم.   ییچشم ها با
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  نجایبرم خارج؟ من... من هم وونم یگه دم  ست؟یرو مهم ن ی چ _

 کنم.  یریگیتونم درمانم رو پ  یهم م

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#37 

 و نفسش را فوت کرد.   دیکش ش یدست در موها کالفه

به فکر خودش بود  کمی. اگه نی دکتر شما به حرفش توجه نکن _

مورد   نیشه شمارتون رو داشته باشم در ا  ی سوخت. م  یدلم نم

 باهاتون صحبت کنم؟

 اد.  تکان د سر

 حتما پسرم.   _

کوچک    یبرگه    یشماره اش را رو  یرا برداشت و به تند  خودکار

کرد و درون    برگه را تا  لیداد. سه  لیکرد و به دست سه  ادداشتی

 چهارخانه اش گذاشت. بلند شد و تشکر کرد.   راهنیپ  بیج
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 هم که انگار در فکر بود او را نشانه رفت.  ییآرام زندا یصدا

 !نیممنون لطف کرد _

رو خ  من به  رو  به  و خاموش  هز  رهیاما مسکوت    ی  نهیبودم... 

ا را چه کس  نیگزاف  آنطور مصمم    لیداد که سه  یم  یدرمان 

 ت؟!خواس یآدرس م

شد   مارستانیب  از خارج  زندا  م یکه  و  ورود  یی من  در    ی کنار 

 .  اوردیرا ب نیماش  لیتا سه میستادیا مارستانیب

 شانه ام نشست. یرو ییزندا دست

 , خدا بزرگه!دیورش نخور خغصه  _

نم  _ زندا  ی من غصه  اییخورم  درمانم  به   نانیاطم  نجای! چون 

 لی. شما هم لطفا به سهبیحتما برم کشور غر  ستیدارم. الزم ن

بشه. من اگه هم قرار باشه به فکر درمان    هیقض  نیا  الیخ  ی ب  دیبگ

 کنم...   یاقدام رو م ن یا نجایباشم ا

پا  لیسه  نیماش باز کرد.    مانیدرست مقابل  را  ترمز کرد و در 

ماش  ییزندا در  آرام  و  گرفت  را  هم    نیدستم  خودش  نشستم. 

 را درون صندوق گذاشت.   لچریو لیکنارم نشست و سه
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 سوار شد و در را بست.  عیسر

  یسر  هی. ققنوس  دیمرکز خر  م ی بر  د یمامان من و ققنوس با  _

   د؟ی ایباهامون ب نیداره. شما هم دوست دار اجیلباس احت

رسه.   ی م  گهید  کم ینه مادر من رو بزار خونه غذام رو گازِ. باباتم    _

 . ققنوس خستست. نیشما هم زود برگرد

 چشمک زد. نهیچشمش گذاشت و در آ یرو دست

 رو چشام!  _

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#3۸ 

 هیتک  شهیو من سرم را به ش  دی خند  شی رو  با عشق به  ییزندا

  ی افکار ب  یخواست. فکر کردن برا  ی فکر کردن م  ی دادم. دلم کم

را رساند و دستش    یی مغزم آوار شده بودند. زندا یکه رو  یسامان 
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ت  ستمیسمت س ها  ریرفت. همزمان  و   ینگاهش چشم  خسته 

 نشانه گرفت.  نهیمغمومم را از آ یکم

 شد.   رهیبه رو به رو خ عیرکنم س  ینگاهش م  دید  یوقت

 ! گن؟یم ی چشم ها چ نیغم ا _

 ام خارج شد.  نهیاز س یرا بستم و آه پر درد چشمانم

 تا حاال؟ فکر نکنم...  یدی. شنگنیم یاز خستگ _ 

 داد. هیو آرنجش را تک دیکش نییسمت خودش را پا ی شهیش

 ینم  یزیکه ازش چ  یبه زود محکوم کردن کس  یعادت دار  _

 ؟ یدون

 . دمیرا مال میها  دست صورتم را پوشاندم و چشم با

 ... نیمن فقط خستم! هم _

 باال رفت.  یکم  شیصدا تن

چ  _ ا  یاز  تالش  یخسته  مگه  برا  یققنوس؟  ا  یهم    ن یبهبود 

جون بدوِ اما نرسه!    یشه که تا پا  یخسته م  یکس  ؟یکرد  طیشرا

   ؟یکن  یم  هیگال دنیکه حاال از نرس یدیدو
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  ی اشک  یت و با چشم هال صورتم کنار رفدستانم از مقاب  ی   پرده

 .  دم ینگاه دزد

.  یقضاوتم کن  ینطوریا  یتون  ینم   یمن نباش  طیتو شرا  یتا وقت   _

 نیزتریکه چقدر سخته همزمان دوتا از عز  یفهم  یتو اصال چه م

هاش قطع    شهیرو دارم که ر  ی. حس درختیهات رو از دست بد

 ؟ وندگار بودشه بازم م یم  شهیمونه؟ بدون ر  یشدن. سرِپا م

کنار راننده کرد    یِترمز زد. دستش را بند صندل   یرو  ابان یخ  کنار

غرق اشکم دو دو    ی چشم ها  یرو   ش یها  لهیو به عقب برگشت. ت

خواست بزند را خورد. کالفه دست   ی که م ی زد و با حرص, حرف

 و با مکث به طرفم برگشت.   دیکش ش یدر موها

 !ستین ی آخر زندگ یشگ یر یب _

 

 [۰۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#39 
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 دردناکم را فشردم.   یها قهی و کنار شق یشانیچهار انگشت پ  با

 ؟ یِزندگ یپس کجا _

هاتو   شهیخودت ر  یریبگ  اد ی  د یاولش... اولش چون تو با  دی شا  _

انقدر    تیکه وابستگ  یبرس  ییو بعد به جا   یبند بزن  یزندگ  نیبه ا

 بشه.  یبرات ختم همه چ ی شگیر ینباشه که ب ادیز

 را با زبان تر کرد و ادامه داد.   شی ها لب

خاطره   یِبد  یبند بزن ققنوس! حادثه    یزندگ  نیخودت رو به ا  _

اول  یبدتر  ی نه  تو  نه    ی هست  ی کس  نیاما...  شده  دچارش  که 

 . ی مون یم شیآخر

  لهیرها شد و ت  شانمیپر  یموها  انیلرزان از سر و م  م یها  دست

زدم. آب دهانم را فرو دادم و    ه یمتزلزلم را به چهره اش بخ  یها

 سرتکان دادم.

 م؟ یشه زودتر بر ی م _

 پدال فشرد. یرا رو شی گفت و پا یا باشه

 لچریو  ینگه داشت. رو  یبزرگ  د یکه مقابل مرکز خر  دینکش  یطول

ا  یجا سرم  پشت  او  و  هاستادیگرفتم  دسته  ب  رچلیو  ی .   نیرا 
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ها سراش  یدست  از  و  گرفت  اش  وارد    یبی مردانه  ها  پله  کنار 

  ره یو با نگاه خ میمردانه گذشت  یلباس ها نیتری. از کنار ومیشد

بود,    زانیچرم از آن آو  ی اکه پالتو ه  یمغازه ا  نِیتریمن به و  ی

کرد. فروشنده که دختر    تیرا به داخل مغازه هدا  لچریو  لیسه

 لیپوشانده بود, رو به سه  یظیغل   شیرا آرا  بود و چهره اش  یجوان

 لب زد:  ی کرد و با چرب زبان

 تونم کمکتون کنم؟ ی جناب م نیخوش اومد _

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from    رضا  یرسمکانال        ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#4۰ 

است  انگشت بند  ساعت  که  را  رو  لیدستانش  آن    یمارک  مچ 

آنکه به دخترک نگاه کند,    ی کرد, در هم گره زد. ب  ی م  ییخودنما

 رگال پالتو ها گرداند.   ینگاهش را رو

   م؟ یکن دایپ   میتون یپالتو هاتون رو کدوم قسمت م نیبهتر _



 

 

9
7

 

خودم حس کردم.    یدختر را که پر از تعجب بود رو  میمستق  نگاه 

  ینا به سامانم چه نسبت  تیبا من و وضع  لیکرد سه  ی فکر م  دیشا

بودنش    یکه تصنع  یمِن و مِن کرد و با حفظ لبخند  یکم  رد!دا

 اشاره کرد.  یزد به قسمت یدر ذوق م

ها  _ رگال  د  یاز  م  دیکن  دنی اونطرف  خوشتون  تن  ادیحتما   .

تا بدم خدمتشون   دییبفرما  نیکدوم رو پسند کرد هر  هیخورش عال

 پرو کنن. 

  را گرفت و به سمت همان رگال رفت.  لچرمیو یدسته ها لیسه

گفت. من    یمرغوبشان م   یدخترک پر چانه هنوز هم از جنس ها

خواست بپردازد   یم  لیکه سه  یمتیدانستم نصف ق  یاما خوب م

  ی وقت  نیهم  یآنجاست. برا  کیاو و دکور ش  یِ صرفا به خاطر حراف

متوقف کرد و    یسو مجل  کیش  یرا مقابل رگال پالتو ها  لچرمیو

 ن دادم.  شان  لیم ی, خود را بدینگاهش رو صورتم رقص

 به پالتو ندارم! یاجیفعال احت _

دخترک   ی  رهیبزند که نگاه خ  یدهان باز کند و حرف  خواست

 ال انداخت. ابرو با  ی رکیخود شکار کرد و با ز یفروشنده را رو

 اتاق پرو کجاست؟   دیگفت _
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  ش یشانه ها  یرفت تا رو  یکه داشت م  یریبه شال حر  یدست

 اشاره کرد. یشه ابه گو یحواس ی و با ب دیکش فتدیب

  نیو سر آست  قهیرا که    ی رنگ  ی شمی  یسر تکان داد. پالتو  لیسه

و مرا به    دیکش  رونیپالتو ها ب  انیرا خز پوشانده بود, از م  شیها

راه برگشت و به عقب نگاه کرد, خم شد    انیسمت اتاق پرو برد. م

 به خنده پچ زد.  ختهیآم یو کنار گوشم با لحن

 ست!  لهیچقدر پ  نیا _

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم نوسقق

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#41 

 . دمی به حرفش غر توجه یو ب   دمیرا به دندان کش لبم

 ندارم.  یاجیگفتم که فعال به پالتو احت م یبر ایب لیسه _

  ی حائل تنش کرد و با حالت خاص  لچریو  یدسته    یرا رو  دستش

 نگاهم کرد. 
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 د؟یخر  میمن اومد   یپس واسه گلِ رو _ 

 و چشمانم را در حدقه گرداندم.   دم یکش یپوف

 نجارو؟یا یِنجوم یها متیق ی نیب ینم _

 او وارد اتاق پرو شدم.  تی از خنده کش آمد و با هدا لبش

 نداشته باش. یکار زهایچ نیتو به ا _

  یبرا  دیخر  یارینداشته باشم؟ اگه گفتم من رو ب  یچرا کار  _

اگه اون   یکنم. بعدشم حت هیرو ته  میضرور یزهایبود که چ نیا

 . یحساب کن یتون  ی فکر نکن م دمی پالتو رو پسند

  رهیاتاق پرو به چشمان روشنم خ  ی  نهیآ  توجه به حرفم از  یب

 شد.  

 کمکت کنم؟    ای  یپرو کن یتون  یحاال م _

نازک کردم و خودم با    یپشت چشم  نهیبود که از آ  یجد  لحنش

 را به داخل اتاقک کشاندم.   رلچیدست و

 زحمت پالتو رو بده درم ببند. یب _

 باال گرفت.   میتسل  یرا به نشانه    شیکرد و دست ها   یخنده ا  تک
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 دختر خوب؟   یزن ی خب حاال چرا م یلیخ _

  نکهیا  نیرا باز کرد و ح  ش یخارج کرد. دکمه ها  زشیرا از آو  پالتو

 لب زد: د یداد با ترد یآن را به دستم م

 ؟ ییتنها  یتون ی م یمئنمط _

  ی و نامطمئن سر تکان دادم. پالتو را رو  دم ییرا به هم سا  م یها   لب

 .  گذاشت و در را بست م یپاها

 کارت تموم شد بگو _

پالتو را به هر جان    دم ی را گز  لبم و کالفه نفسم را فوت کردم. 

 به تن زدم.   مهیبود نصفه و ن ی کندن

داشت.    یخاص  یلوه  را دوست داشتم. تضادش با پوستم ج  رنگش

نگاه  ی  قهی  یلبه    م یدست ها را لمس کرد و  به    ی خز دارش 

 .دیسرم سوت کش  متیق  دنیانداختم. با د کِتشیاِت

 همه! چه خبره. نیا _

 پر از اضطراب او در گوشم نشست. یتقه به درخورد و صدا چند

 مرتبه؟ یققنوس همه چ _

 .  امیآره دارم م _
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مر  پالتو و  آوردم  تن در  از  با    می پاها  یتب رورا  را  در  گذاشتم. 

بود    ستادهیا  نهیکه دست به س  دم یرا د   لیدستم هل دادم و سه

 رد. ک ی و نگاهم م

  ش یلب ها  یرو  یباال رفت و لبخند کج  زشیتم  یابروها  یتا  کی

 نشست.

 خب  نمیتو تنت بب یذاشتیم _

 را به سمتش گرفتم.  پالتو

 !  ومدیخوشم ن _

 ! متش؟یق ایاز خودش  _

 گشاده شده نگاهش کردم.  ییاچشم ه با

 انقدر با من بحث نکن.  _

 . دیکش شی لب ها یانحنا یشستش را رو انگشت

 ست.   ده ی فا  یبحث با تو ب  یگیراست م _

رفت. مقابل چشم    شخوانیبه سمت پ   میرا گرفت و مستق  پالتو

گذاشت   ی . دخترک پالتو را درون باکسدیکارت کش  رانمیح  یها
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حرکت دوطرفم مانده    ینطور بماه  م یو به دستش داد. دست ها

 برد. رونیرا ب  لچریو و ستادیبود که پشت سرم ا

 روز خوش!  _

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#4۲  

از آنجا خارج شد   نیهم گذاشت و    م یپاها  یباکس را رو  م یکه 

چفت    یدندان ها  انیاز م  د. پر حرصادامه دا  رشیخونسرد به مس

 . دمی شده ام غر

.  ادیگفتم از اون پالتو خوشم نم  ؟یاصال به حرف من توجه کرد  _

 ش؟ یدیخر یواسه چ

 چون من خوشم اومد!  _

 رخ به سمتش برگشتم. میزده, ن رتیح
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   ؟یمگه تو قرارِ بپوش _

دلم خواست واسه دختر عمم   ؟یبود. تو چکار دار  هیاصال هد  _

 . رمیبگکادو 

 آخه... _

تونم    ی م   نمیتا من برم بب  نجایحرف نباشه. بمون ا  گهی! دس یه  _

 نه.  ای کنم  دا یبوت همرنگش از اون مغازه پ  هی

 مشت گرفتم. انیرا م نشیآست سر

سه  _ خر  لیهوف  جنبه  چیندار  دیاصال  من    یزی.  واسه  که 

 .ستیاالن بوت ن هیضرور

 ن یآست  ستم را ازگرفت و د  یزرشک  یمانتو  یدستم را از رو  مچ

 جدا کرد.   راهنشیپ 

 م.  گرد یزود بر م  _

  دم یبعد از د  یداد و کم  میناراض  یچهره    لیهم تحو  یچشمک

 محو شد.
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رنگ   دنی و باکس را باز کردم. با د  دمیکش  میلب ها  یرو  زبان

ها   یِشمی خز  و  زدم  لبخند  لمس    ش یخاصش  سرانگشت  با  را 

 کردم.  

  نیزم  یم که روس را رها کردبه سرعت باک   لم یزنگِ موبا  یصدا  با

از ک  یافتاد. گوش و درحال  رونیب  فمیرا  به    یآوردم  که چشمم 

 آمده از باکس بود جواب دادم. رونیب یپالتو

 ؟ ییجانم دا _

 پس؟   نییکجا ;جان یی سالم دا _

 .  میافت یراه م گهید  کمی د یمرکز خر می اومد _

 .  میمنتظر زمیباشه عز _

قرار دادم.    فیرا داخل ک  یشکرده و گو   ی سرعت خداحافظ  به

را جلوتر بردم و خم شدم تا باکس را بردارم. سرانگشتم    لچریو

خم شدم که ناگهان تعادلم را از   شتریخورد ب  ش یکه به خز ها

و م دادم  هوا معلق شدم. همه چ  نیزم  انی دست    کیدر    زیو 

م نفسم  افتاد.  اتفاق  تا عمق    نهی س  انیلحظه  درد  و  حبس شد 

سو را  ناخواستاستخوانم  و  شد  اشک  از  پر  چشمانم  ناله  زاند.  ه 

 کردم.  
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 خدا یآ _

نم  از باال  نفسم  درک  ی شدت درد  و  موقع  یآمد  نداشتم.    تمیاز 

 ی ها لرز را به جانم انداخت و همان لحظه صدا   کیسرام  یِسرد

 سر بچرخانم.  ینفس یباعث شد با ب یمردانه ا یقهقهه ها

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#43 

ا  پیاِک فاصله    دم یرا د  یپسرانه  با  ا  ی کم  یکه    ستاده یاز من 

. قلبم گرفت. وجودم آتش  دندی خند  یم  میبودند و به من و دردها

من به سرعت   دنیبا د  یسوزاند. دختر جوانشد و احساساتم را  

اش مقابلم    دهیو اتو کش  کیشتوجه به ظاهر    ی قدم تند کرد و ب

  لچر یو  یهردو کتفم را گرفت و تالش کرد تا مرا رو  ریزانو زد. ز

 بنشاند اما نتوانست.  
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مرتبش نگران به نظر    یها  یچتر   ریدرشتش که از ز  یها  چشم

 شده بود.   رهی, به من خدیرس یم

 تالش کنم.   گهیبار د هیبزار   ؟یشد که افتاد یچ زمیعز یوا _

تکه    دمید  یم مبا  توان  اول  یمام  حالت  به  مرا  ام    هی خواست 

تمام پسرها  متلک  و  خنده  اما  آنها    یکینداشت.    یبرگرداند  از 

  ره یبه دخترک خ  دیجو  یشد و همانطور که آدامسش را م  کینزد

 شد.   

 . نجاستیمرد ا هی گر؟یشما چرا ج _

را جمع کردم و دختر   م ی که سرشانه ها  ردیرا بگ  م یبازو  خواست

 . دیتوپ  یعصب

 شعور!  ی . بنمیگمشو بب _

 یام چنگ زدم و از درد چشم بستم که همان لحظه صدا  نهیس  به

.  نمشیدر گوشم نشست. سر باال نکردم که بب  یتند  یقدم ها

دخترک.    ی دست ها  ریاس  میدستم ستون تنم بود و سرشانه ها 

همان پسرک    دادیو داد و ب  لیسه  یدورگه    ی ها  ادیفر  یصدا

  گر ید  ردختر با  فیظر  یزد. دست ها  یم   گستاخ در گوشم زنگ

  ی جا لچریو ی و رو  دیمن را باال کش نباریدور کتفم حلقه شد و ا
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بناگوش سرخ بود خواستم چشم باز کنم. صورتم تا    یگرفتم. نم 

 ام.  ی. از ناتوانیو گر گرفته بودم. از خجالت و شرمندگ

 ؟یخوب _

 لب زدم:لحظه چشم باز کردم و رو به نگاه مهربانش لرزان  کی

 ممنون!  _

 دلم.  زینکردم عز یکار _

توجه به دختر دست    ی به سرعت خودش را به ما رساند و ب  لیسه

ها  ش یها دسته  طرفم  پر    لچریو  ی دو  نگاه  و  برد  تاراج  به  را 

 . دیصورتم چرخ یرو ششیتشو

کوچک کنار    یِ کنار چشم و خون مردگ  یِکبود  ینگاه من رو  و

خوان  ود. سردم بود. تمام استمردانه اش متوقف شده ب   یلب ها

 کرد.   ی گِز گِز م م یها

 ؟ یدعوا کرد _

زد.   یو نه پلک م   دیکش ی . نه نفس مدیرا نشن م یاصال صدا انگار

 زده بود.   مهیتنم خ یاش رو هیسا

 حالت خوبه؟  _
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 شد.    رهیحرکتم خ ی ب یبه پاها نگران

 کنه؟   یپاهات... پاهات درد نم _

 . دمیگز لب

 کنم.  یشون نممن... من که حس _

موها   هردو در  را  من    شیدستش  به  پشت  کالفه  و  کرد  فرو 

 .  دمیشن ی زمزمه وارش را م ی. صدادیچرخ

 ... چطور ازت غافل شدم.  یبه من وا یوا _

 لب زدم:  د یمتزلزلش پر ترد  یها لهیبه ت رو

 ! لیمن خوبم سه _

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضاهرز  یکانال         ییا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#44 
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رو  صورتش و  سر  از  و  بود  م  شیسرخ شده  به  دیبار  یآشوب   .

.  دیزد. سر چرخاند و تازه دخترک را د  یخاطر دعوا نفس نفس م

 قدردان زمزمه کرد:

 ! نیممنونم لطف کرد _

 زد. ینیدلنش لبخند

 رو انجام دادم.   میانسان ی فهیمن فقط وظ _

 به دخترک گفتم: را برداشت. رو خم شد و باکس  لیسه

 تونم شمارت رو داشته باشم؟   ی م _

 حتما شمارت رو بگو _

 کرد.   رهیاش ذخ یام را گفتم و در گوش شماره

 .  دیرا فشرد و گونه ام را بوس دستانم

 .  زمیمراقب خودت باش عز _

  ی که هنوز هم عصب  دمیفهم  ی و م  میخارج شد  دیمرکز خر  از

 ست.
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ماش  یوقت ن  میشد  ریجاگ  نیدر  سمتش    اوردمیطاقت  به  و 

 . دمیچرخ

 ؟یچرا انقدر کالفه ا _

 را فوت کرد و استارت زد.   نفسش

 .ختهیخودم اعصابم رو به هم ر  یِو حواس پرت  ی همه کوتاه  نیا  _

کرد و نا آرام   یرسوب م  میهم درد در تمام استخوان ها  هنوز

 .نمیاش را بب یخواستم درماندگ یبودم اما نم 

 اتفاق بود.  هیقط فقط...ف _

ه پشت  ک  یی و پر از حرف ها   قی و عم  رهیو نگاهم کرد. خ  برگشت

 شدند.  یخفه م شی لب ها

  ه ی  یِورا  یزیکنه واسم چ  دتیتهد  یکه هر خطر  ی دون  یم  _

 ه؟یاتفاقِ معمول

خواستم   ی شدم. نم  ل یرا با زبان تر کردم و به سمتش ما  م یها   لب

 !  دهی فا  ود اما پررحمانه ب  یسوق دهد. ب راههیقلبش را به ب

که بتونم    دم یرس  یو فکر  یانقدر به بلوغ عقل  یدون   ی م  ؟ یتو چ  _

   ام؟ یاز پس مشکالتم برب
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 دادم و چشمانم را بستم.   رونیرا پر صدا ب نفسم

نگرانم  _ ن  یی پسر دا  یممنون که  واقعا الزم  به خاطر    ستیاما 

که از تو و   ی. کاریبش  قهیدست به    هیمن با بق  یِمسائل شخص

 ! دهیبع تتیخصش

 .  دمیرا شن شیفته بود. با مکث صداگر  یخش دار و کم شیصدا

 دخالت نکنم؟  یخوا یازم م _

 لب زدم:  یکردم و جد نگاهش

  ی شدن آدم رو نابود م  یکس  ری ! درگینش  ریخوام درگ  ی ازت م  _

 کنه. 

ب  هیتک به  پنجره  از  از    یک یشدم. خم شد و    رهیخ  رونیدادم و 

  هیرا به داشبرد تک  یگری شد و دبند  ام    ی پشت صندل  ش یدست ها 

 شد.  رهیخ زانمیگر  یانعطاف به چشم ها یو ب  میزد. مستق

 خواد بفهمه. چرا؟  یفهمه اما نم  ی! مرشمیمن درگ  یول _

که در ذهنم ولوله  یی به تقال افتاد از حدس ها  نهیس انیم نفسم

اش امتناع   یو جد  رهیبه چشمان خ  میبه پا کردند. از نگاه مستق

 دم. کر یم
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 ؟ ی زنم به من نگاه کن یدارم باهات حرف م  یتشه وق ی م _

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#45 

 زل زدم.   اهشیس  یها لهیدر ت انهیو ناش دمیگز لب

  یِ زندگ  هیآدم ها نشو. حداقل اگه    ریرو بهت گفتم. درگ  لش یدل  _

 .یخوا یم مروآ

  ؟یتموم آرامشم باشه چ یریدرگ نیاگه ا _

فرار کرده بود. نفسم حبس شده بود و از   نمانیاز ب  ژنیاکس  انگار

 نداشتم.   ینگاه منتظرش خالص

 . میکرد زود برگرد  دیزنگ زد, تاک ییدا _

 را از جا کند.  ن ینگاهم کرد و ماش یاز دلخور پر

 .یچوندیپ   دمیباشه منم نفهم _ 
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دادم.   هیتک   شهیپوست لبم افتادم و سرم را به ش به جان    داندن   با

بود.    ریسواالتش نباشم. ذهنم درگ  یچشمانم را بستم تا پاسخگو

داشت. از نگاهش که پر از حرف   لیسه  یکه حرف ها  یاز حس

  ی خواستم که گنگ باشد. م  ی بود. خوانا و شفاف بود اما من م 

 رشیکه اگر تعب  هد یم دیبرا  یخواستم نفهمم سرنوشت چه خواب 

داد.    ی م ریتغ  یی دا  ی بود به حتم مقصد مرا از خانه    لیحس سه

 توهم بود...  کاشیخواب بود. ا کاشیا

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#4۶   

دم.  چرخاندم و لبخند ز  فمیانگشتان ظر  ان یقلم را م  نهیطمأن  با 

  ی م   می دست ها  انیروز تولدم بود که م  ی  مهینصفه ن  یپرتره  

  ی او بود که از پس پرتره هم نفوذ و مهربان  اهیس  یو چشم ها  دیتاب

زاو فک  بود.  لمس  قابل  پ   هیاش  به  و  کردم  رسم  را    چیدارش 



 

 

1
1
4

 

دانستم    یکردم. خوب م  رهادرمانده قلم را    دمیکه رس  ش یموها

  ی و قلبم را درهم م   دیکوب  یدلم م  یه به صخره  ک  شیموج موها

شد قلم در    ی حادثه است اما مگر م   نیکننده تر  رانیشکست, و

نفسم را   ؟یتمام رها کن   مهیرا ن   شی و موها  یدست داشته باش

م که  قلم  با  همراه  و  کردم  ظر  انیحبس    ی م  شی موها  فیتار 

... مثل  دمی. دستانم را قوس دادم و رقصدم ی, من هم رقصدیرقص

حلقه کردم و گونه انم را از پشت دور گردنش  روز تولدش... دست

خواندم و او را در آغوشم تکان    ی . همراه آهنگ م دمیاش را بوس

 دادم.  یم

 تولدت...مبارک... تولدت... مبارک! _

  ی. نممیریتولدش را جشن بگ  نیکردم آخر  ی را هم نم  فکرش

.  دمیرقص  یدم م  دهیدانستم تمام شب را تا سپ  یاگر مدانستم که  

  یام را باز  ی صوت  یکه تارها  یبغض   یقلبم و آرشه    ز ناکوک با سا

 خواندم...  ی و م دمیرقص ی گرفته بود, م

پ   دم یرقص  یم م  دِیسف  راهنیو  تن  به  را  خونش  زدم.    ی غرق 

  ی خون را به شامه ام م  یکردم و بو  ی م  س یبلندم را گ  یموها

زدم.    یکردم و ضجه م  ی م  یآغوشش مخف  انی. سرم را مدمیکش
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دانستم که خوب   یدانم. اما م   ینم  د؟ یتاب  ی م  ا یدن  ا ی  دم یتاب  یم

که قلبم    یانفجار است. انفجار  یآماده    میدر گلو  یو بمب  ستمین

 یروح  یِزیکرد و من از خونر  یدردناکش پر م   ی را از ترکش ها

اتاِق درحال گردش    یدیو سف  اه یس  ان ی. مدمیچیپ   یبه خود م 

را ددمش ید بود! مادرم  پ دمی . خودش  با همان  و    دیسف  راهنی. 

که تازه رنگشان کرده بود. خودش بود که به ضجه    یبلوند  یموها

لثه ها  د یخند  ی زد. م  یقهقهه م  م یها از  تا دندان    شیو خون 

و من    د یخند  یگرفت. م  یاش راه م  ینینگ  دیسف  کدستی  یها

پاره پاره ام را به س   نمیسنگ  ی زدم. پلک ها  یم   هیبخ  نهیقلب 

در    ش یقهقهه ها  یشد. صدا  ی تر مافتاد و او دور    ی هم م   یرو

را از حس    م یو سلول ها  دیکش  ی م   اد یگوشم ناقوس مرگ را فر

رو  یم  رپ   یکرخت دست  ها  یکرد.  ج  م یگوش  و   غیگذاشتم 

 .دمیکش

 ! یبسه...بسه نخند, نخند لعنت _

. پرتره را ختی جنون وارش آم  یهق پر دردش با قهقهه ها  هق

را گرفتم و    می هاوش  . گدمیکش  اد یو فر  دمیکوب  واریمحکم به د

 ضجه زدم. 
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 بسه... بسه! گم یبهت م _

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#47 

مچ دستانم    یفیظر  یدر با ضرب باز شد و دست ها  یکِ  دمینفهم

ش  از اشک نگاه   س یخ  ی با مردمک ها  ی وقت  ی را به تاراج برد. حت

که مدت   یش را باور نکردم. خودش بود؟ غمخوارکردم, حضور

که    یی ایام رها کرده بود؟ نه! پر  یخبر  ی مرا در باتالق ب  یادیز

اش که از پدرش به   یدزمر  یها   لهیشناختم او نبود. ت  یمن م

داشت   طنتیداشت. فروغ داشت. ش  یارث برده بود, برق سر زندگ 

 و حاال... 

از چشم    حاال را  ماتم  دلتنگ  یهافقط  و  اشک  م  یغرق   یاش 

ب نگاه  بودند.  را که    ی خواندم. کلمات در ذهنم گم شده  تابش 
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خش دارم   یطاقت خود را در آغوشش رها کردم و صدا  یب   دمید

 خودم را هم به وحشت انداخت.  

 ... یپر _

به تنش چسباند. رو  م یشانه ها  محکم را    ی را چنگ زد و تنم 

 .  ختیو اشک ر دیرا بوس م یموها

 . رمیواست بم رمیقربونت برم, بم  یاله ؟یجونِ پر _

 .  دمیبندِ کمرش شد و نال دستم

تنها    ینیبب  یشدنم رو... نبود  م یتی  ینیبب  یبود, نیپر  ینبود  _

 .ینبود یپر یشدنم رو... نبود

بود که گونه ها  یب او قربان    یم  سیرا خ  شی وقفه اشک  کرد. 

 .  دیکش  یرا بو م  می رفت و موها ی صدقه م

ببخش من رو. بخدا انقدر شوکه بودم از اتفاقات   یش آجببخ  _

 رو نداشتم. طیشرا نیتو ا  دنتید  یپشت هم که اصال آمادگ

حسم را    یزد و  زانوان ب  هیتک  م یاش را به پا  ی شانیپ   ;خم شد  

 . دیبوس

 ؟یدیکش یواست ققنوس! چ رمیبم _
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 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم        ییرضا  زهرا  یکانال 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#4۸  

زبانم مزه مزه    ریرا ز  یبودم؟ چه حوادث  دهیمن چه کش  یراست  به

تپش مادرم بود   ی قلب ب  یخون در دهانم برا یِکردم و شور  یم

بدخواب  ا ی سرنوشت  طوفان  ده ی د  م یبرا  ی پدرم؟  پا    ی بود. چه  به 

را درست   ی سونام  کی  نینچنیخروشانش ا  ی کردم که موج ها

او شروع    یِخواب  ی خمار از ب  یام بنا کرد؟ با پلک ها   ی وسط زندگ

  دا یمادرم خاتمه پ   غیو با ج  افتیامتداد    ونیکام  یشد, با بوق ها

هوا   انیگوشم را کر کرد و م  غشیج  یکرد! آن لحظه که صدا

را با تک    ینیشدن سنگ  دهیآن لحظه که حس کوب  ;معلق شدم

  نمیروت  ی که زندگ  دمیفهم  یم   دیحس کردم, با   م یتک سلول ها

دستخوش چه  باهشد  یدچار  نفهم  دمیفهم  یم  دی .  هنوز   دهیو 

او ثابت بود و   فیدر دستان ظر میحاال که سرشانه ها  یبودم. حت

  شی لب ها  یبود. زبان رو  دهیبه صورتم چسب  سشیخ  ی ها  یعسل
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پ   دیکش سکوتش کش  گرفت.  من  از  نگاه  رد    دایو  من  و  کرد 

  ی م  کاشیمن محوش شده بود. انگاهش را گرفتم. او هم مثل  

برق چشم    ایکرد    رتینگاه لبخندش درگ  نی در اول  سمتوانستم بپر

بلند شد و پرتره را   دند؟یرس  یبه نظر م   ی عیطب  یادیکه ز  یی ها

رو رو  نیزم  یاز  انگشتانش  و   یموها  یبرداشت.  نشست  او 

 در گوش من!  شیصدا

 !ستیحالش خوش ن _

  یبان چوب خشکم را تکاناز حد کالمش وادارم کرد ز  شیب  تأثر

 دهم.  

   ؟ یک _

 نگاهم کرد.  نیرا فوت کرد و غمگ نفسش

 مامانم.  _

ستون کردم    یساتن سورمه ا  یملحفه    ی را پشت سرم رو  دستانم 

 زدم. هیو تک

 ... زیو مرگ عز یماری, جهل, بیدینا ام _

   مکث به سمتش برگشتم. با
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.  نهک  ی روحت عمل م  یمنفجره تو  یماده    ه یکشندست! مثل    _

خودش کنه و   ریکه تمام تو رو درگ  یکنه انقدر  یم  دایپ   وعیش

 جرقه...بوم!  هیکه با  ی رس یم  ییبعد به جا 

 .  دیرا سمت من کش خودش

 ؟ یدرمانت هست یدنبال کارها _

 هستم.  _

  رهیرا از گ  می تخت نشست. موها  یگفت و پشت سرم رو  یا  خوبه

 !  ستیماه غیانتخابش ت شهیدانستم مثل هم یرها کرد و م 

 بغض داشت.   شیصدا

حالتت رو    یب  مرخین  شهیاز پشت ش  یوقت  یکه بود  هوشیب  _

نکنه که به    ی گوشیموهات باز  نیانگشتام ب  گهیگفتم نکنه د   دمید

ببافه! دلم گرفته بود. نه! داشت   ی ماه  غیت  اتوینارنج  شهیعادت هم

  شی. مراسم خاکسپارنایجون خاله م  یجسم ب  دنیاز د  دیترک  یم

 بود.  وحشتناک 

 .دیرقص م یموها انیماهرانه م انگشتانش
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و تا آخر عمر داغش به    م یرو از دست داد  زیعز  هی  میدونست  ی م  _

که تو کما با مرگ دست    ییتو  تیوضع  میدونست  یجونمونه. اما نم

پن مو  نرم  بدتره    ی م  ی چ  یکرد  ی جه  ندونستن  بشه.    ا یخواد 

 دونستن؟ هوم؟  

 دونستن!   _

 چرا؟  _

 و چشم بستم.    دمین کشرا به دندا لبم

 ی. حتقتهیحق  رفتنیتر از پذ  نیریش  یلیدروغ خ  هیباور کردن    _

حتیخبر  یب اصال  دنینفهم  ی,  ندونستن!  خ  هی,  با    االت یعمر 

 اما...  یخوش باش تیواه

 اشک سوخت.  یاز داغ میکردم و چشم ها  مکث

.  یشیپرت بشه تو صورتت. آوار م  قتیکه حق  ی اما امان از وقت  _

 ! یریم یزنده بودن م  نیو تو در ع  شهیاسد مباورات ف

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#49 

که پشتش پر از فکر بود. پر از    قیسکوت عم  کیکرد.    سکوت

بحث را عوض کرد.    انهیتلخ! ناش  یقتیمسموم و حق  یخاطره ها

 حس کردم؟  نطوریمن ا ای  دلتنگ بود شیصدا

 ست؟ین لیسه _

 هنوز داروخانست. _

لحظه    کیرا تصور کنم و    زانشیآو  یتوانستم لب ها  یم  دهی ند 

  یکه کس  یآن حجم از احساس ناب  یدلش! برا  یبرا  دیدلم لرز

  ی داشتم! صدا  نیقیشد.    یم  وانهی. او د دیکش  یانتظارش را نم

فربه و قد کوتاهش با    کلیافکارم را پاره کرد. ه  یرشته    ییزندا

ساخته بود. در    یداشتن  تزن دوس  ک یآن لباس قرمز گلدار از او  

 کرد.   ی و نگاهمان م  ستادهیچهارچوب دربِ اتاق ا

 شام حاضره.  نیایبچه ها ب _
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بعد چهار   ی قیشدم. دقا ریجاگ  لچریو یکتفم را گرفتند و رو ریز

شاه    حیسبدانه از ت  کیمحمود    یی. دامینشسته بود  زینفره کنار م

م را  ها  انیمقصودش  م  یباز  ش یانگشت  و  گفتن    انیداد  ذکر 

 زمزمه کرد:  ییرو به زندا ش یها

 بچه کجا موند...  نیا نیزنگ بزن بب هیاکرم  _

. قبل  دیچیزنگ در خانه پ   یحرفش تمام نشده بود که صدا  هنوز

زندا آنکه  پر  ییاز  شود,  ه  ا یبلند  جا    ینامحسوس  جانیبا  از 

 برخاست.

 کنم.  ی ز ممن با _

خواست همانجا به    یاف اف را فشرد و در را باز کرد. م  ی  دکمه

 بلند شد.   یی زندا یکه صدا ستدیانتظارش با

 ؟ ینیها رو بچ وهیم نی شه کمکم ا ی ان مادر مج ا یپر _

شده    یداریخر  ی ها  وهیوارد آشپزخانه شد و خم شد تا م  یناراض

  لیسهند  بل  یدهد. صدا  یجا  خچالیمحمود را در    ییتوسط دا

 سکوت خانه را شکست.  
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کجا   _ خر  نیبب  ا یب  ؟ ییققنوس  شکالت  مثل  دمیواست  تازه   .

 !  یِ خودت هم مغز فندق

تنش    یاهیس  شرتی. تستادیقهقهه زد و در درگاه آشپزخانه ا  بلند

غرق   ش یداد و لب ها یم  شی را با سخاوت نما  شیبود که بازوها 

 خنده بود.  

 به به احوال حاج بابا؟   _

 باباجان یردک رید _

 گذاشت. زیم یشکالت را رو ی بسته

 .گه ینه دبود پدر من. تهرا کیتراف _

  ی زبانه م  ش یکه از چشم ها  یبه سرعت بلند شد و با عشق  ایپر

 به او نگاه کرد.   دیکش

 سالم   _

 را حس کردم.   لیوضوح جا خوردن سه به

 . یسالم خوش اومد _
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 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#5۰ 

سرخ شده اش سر    یرا در هم گره زد و با گونه ها  شیها  دست

 تکان داد.  

 ممنونم!  _

را که مثل نور از مردمک  ایپر دیشد یتوانست عالقه  یم چطور

را    ییکنار دا  یِصندل  رد؟یبگ  دهی شد, ناد  یسبزش ساطع م  یها

 نشست.   م یروو رو به  دیعقب کش

 چه خبرا؟   _

باز  یتو  یغذا  با برا  یبشقابم  را  نگاهم  و  باال    دنشید  یکردم 

 ! یگفتند؟ آها سالمت ی وقت ها چه م نطوری. ادمیکش

 بلرزد.   مینخواستم صدا 

 !  تیسالمت _
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عم  در پا  یقیسکوت  را  سرش  و  کرد  م   نیینگاهم    یانداخت. 

  که   ست  ی خانه خراب کن  یحرف ها  ریکه فکرش درگ  دمیفهم

و چطور اما من هم با    ی دانستم کِ  یبزند. نم  ایخواست به پر  یم

شدم و پر از هراس بودم!   یاش مضطرب م  جهیفکر کردن به نت

تخر پر  ییاهایرو  بیاز  م  ا یکه  م  انیرا  دفن  .  ردندک  ی خود 

  د یلرز  یم  دشیو سف  فیظر  ینگاهش کردم. دست ها   یرچشمیز

  . رد نگاهش راقابل لمس بود م ینفس حبس شده اش برا یو حت

شده    رهیمقابلش خ  ی. در سکوت به غذادمیرس  لیگرفتم و به سه

 و به مادرش نگاه کرد.   دیکش  یقیبود. دست آخر نفس عم

 بود.  یعال شهیممنون اکرم بانو, مثل هم _

 دواند.  یم شهیکه مهرش در جان ر  ییاو و

 نوش جونت پسرم!  _

 . زد یلبخند کم جان  ا یجا بلند شد و رو به پر از

 هوا بخورم. کمی رمیمن م _

 فورا از جا برخاست.   ایپر
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خوام به    یدارو م  یسر  هی. با اجازتون من برم  ییممنون زندا  _

 نشون بدم. لیسه

 خدا بد نده؟  _

 سرش را تکان داد.  دستپاچه

. گفتم اسماشون ابنیکم  کمیمامان تموم شده.    ینه نه, قرصا  _

 کرد بهم بده.  دایداروخانه پ  یبگم اگه تو لیرو به سه

 زد.  یی دا یبه رو یکمرنگ خندلب

 با اجازه _

تندش    یکه قدم ها  دمی د  یسرعت از آشپزخانه خارج شد و م  به

 کشد.  یم اطیرا به سمت ح

 با خنده سر تکان داد.  ییزندا

 جوونا!   نیاز دست ا _

 و اضطراب در جان من گلوله شد.  دندیخند هردو

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسمک رضا  یانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#51 

 . دیچیو دلم در هم پ  دمیرا گز لبم

 !  ییممنون زندا _

 ؟ ینخورد یزی, تو که چزمیکنم عز ی خواهش م _

 خورده ام نگاه کرد و ابرو باال انداخت.   م یمحمود به بشقاب ن  ییدا

 ؟ ییدا یمیرژ _

چطور   دمیشد. نفهم  ی جا نم  م یلب ها  یانگار رو  یزورک  لبخند

آوردم و وارد اتاق شدم. چشمم به    رونیرا از آشپزخانه ب  لچریو

نشست. آن   میلب ها  یرو  یتخت افتاد. لبخند تلخ  یرو  یپرتره  

از کشو ها بگذارم. کشو را باز کردم و ساعت    ی کیرا برداشتم تا در  

کرد. برداشتم و نگاهش کردم.    بتوجهم را جل  ی مارک  لیبند است

  یی دا  ای   لیآشنا نبود و آن را در دست سه  م یدانه براساعت مر

اول  شیبودم. اما سرجا  دهیند فرصت به آنها   نیبرگرداندم تا در 

دادم.   هیتک  وارینشان دهم. منصرف شدم و پرتره را کنار کمد به د
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گوشم را   یپرده    یغیج  یبودم که صدا  شیغرق لبخند لب ها 

 . دیاشخر

 !  یفیکث یدروغگو هی. تو  یگیدروغ م یخفه شو! خفه شو دار _

ا  کی  قلبم از تپش    م یها   ژهینا  انیم  ییو نفسم جا  ستادیلحظه 

را به سمت پنجره کشاندم و پرده    لچریمتوقف شد. به سرعت و

  د یدو  یکه به سرعت به سمت داخل م  دمیرا د  ایرا کنار زدم. پر

 زد.  یا مو اسمش را صد د یدو یپشت سرش م لیو سه

 . میزن یر کن, حرف م ه صبلحظ هی ا یپر _

اتاقم با ضرب باز شد و وحشت زده به عقب برگشتم. مات    درب

را    فش یبه صورت غرق اشکش نگاه کردم. سمت تخت آمد و ک

  لیتوجه به من خواست برود که سه  یسرشانه انداخت. ب  یرو

بست. صدا را  در  با کف دست  و  زندا  یداخل شد  از    یی نگران 

 پشت در بلند شد.  

 درو.  نیباز کن ا شده؟یچ لیسه _

 گذاشت.   بشیرا در قفل چرخاند و در ج دیکل
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زد    یکه به در م   یی به همراه تقه ها  یی دا  یمحکم و جد  یصدا

 لرزه بر اندامم انداخت. 

  ی م  ی حرمت  ی من بچشم    یمن جلو  یباز کن. تو خونه    لیسه  _

 .  گمیباز کن درو م ن؟یکن

 کردم.   یزده بودم. دستانم را حس نم خیاسترس  از

 .  نیما رو تنها بذار قهیکنم چند دق  یبابا خواهش م _

 کرد و درمانده گفت:   ایبه پر رو

 . م یحرف بزن دی با _

س  فشیک تخت  کوب  ی  نهیرا  به    دیاو  من  پر  اد ی و    زادیحرکت 

بارها    ش یآمده بود. صدا  دنم یبه د  ادت یع   یافتادم, آن روز که برا

 در گوشم زنگ زد. 

 "خوشه وونهید یِکه دلش به تو ایپر فهیح"

 .دیقلبم را به آتش کش  ایپر  یهق ها هق

 .  لیسه یمونده نامرد؟ تو... تو من رو نابود کرد میمگه حرف _

 رها شد و چند قدم عقب رفت.  شی دست ها نیاز ب فیک
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 . تو... یتو منو از خودت روند _

 براق و سبزش سقوط کرد.  یقطره اشک از چشم ها کی

 ! یپست یلیخ _

. من  ستین  ی به من گوش بده. ازدواج که بچه بازظه  لح  هی  ا ی پر  _

من خراب   ش یپ   ندتیخوام آ  یتونم تو رو خوشبخت کنم. نم   ینم

 شه. 

 .  دیکش غیکنترل ج یب

 هان؟   ه؟یچ یاصال خوشبخت یفهمیتو چه م _

 یلحظه آرام نم  کیبه در    ییدا  یوقفه    یب   یکوبش ها  یصدا

 گرفت.  

  ی . ققنوس؟ ال اهلل الخبرهچه    نمیبب  نیدرو باز کن  نیا  گمیم  _

 اهلل!

 ان یدرحال طغ  یایمجسمه به پر  کیخشک شده بودم و مثل    من

  نهیبه س  ی در پ  یگره کرده اش را پ  ی کردم. مشت ها  ی نگاه م 

 و ضجه زد.   دیکوب لیسه ی

 خوره!  ی حالم ازت بهم م _
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 دیدرخش  یم  هیسبزش از گر  یاش گرفته بود. چشم ها  سکسکه

 شهیاش چهره اش را معصوم تر از هم  هدیبهم چسب  ی و مژه ها

 کرده بود. 

 بخشمت!   یوقت نم چیوقت...ه چیه _

 . دیدور مچش حلقه شد و نال لیسه یها انگشت

 کنم سختش نکن!  ی خواهش م ا یپر _

 انگشتان او خالص کرد.  انیرا با ضرب از م دستش

که    یدیافتاده؟ تازه فهم  ادتیبه من نزن. تازه    فتویدست کث  _

   ؟ ییکرده پسر دا ریگ یک   شِیها؟ گلوت پ  ؟یخوا یمنو نم

 .دیخند کیریستیزد و ه یپوزخند

 سختش نکن. سختش نکنم؟   گهیهه! م _

 یداد که چند قدم به عقب سکندرو او را هل    دیکش  یبلند  غیج

 خورد. 

سه  ویچ  _ نکنم  فهم  هیبعد    ؟یملک  لیسخت  تازه    یدیعمر 

 ؟یاخو یواست نشون کردن رو نم یکه از بچگ یدختر
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 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#5۲ 

مشت شد. از خشم و فشار   شیو دست ها  دیلرز  فشیظر  ی  چانه

را به نگاه    ش یکه نگرانش شدم. چشم ها  دیلرز  ی آنچنان م  یعصب

را دچار    شیزد و لرزش صدا  هیبخ  لیسه  شیپر تشو   کیدلم 

 کرد.  میعظ یزلزله 

  ن یفارغ از ا  یدونستی. میکرد  یتو با احساس من باز  لیسه  _

رسوماته مسخره دوستت داشتم. چرا شما ها   و  برسم   یانقدر 

  یِ حاضره پا  ی کی  نیفهم  ی م  یرحم که وقت   ی انقدر ب  ن؟یرحم

 !نیکن  یولش م اهاش یرو نیداشتنتون جون بده, ب

 ی د از سرنوشته بوبست  لیسرد بود, جنگل نگاهش قند  نگاهش

 گذشت.    یکه بر خالف آمالش م

کور تر    یجان هم برا  مهین  یرفت و همان صدا   لیتحل  شیصدا

 بود.  ی گره کاف نیکردن ا
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  ادم یوقت    چی, حرفات... حرفات هلیتونم ببخشمت سه  ی نم  _

تو هم  رهینم تو  هینره که    ادت ینره.    ادتی !    اطیاون ح  یشب 

نره که بهت گفتم    ادتیعشقته.    از تو و  شتریب  اقتم یل  یگفت  یلعنت

  ادتی نداره!    ی و حماقت معن  اقتیل  ;عشق وسط باشه  یپا  یوقت

 . خب؟ ینره چطور منو شکست

 لب زد:  یرا پاک کرد و جد سشیپشت دست صورت خ  با

 ! دیکل _

اتاق نبود.    نیکرد و انگار در ا  یهمانطور مات نگاهش م   لیسه

  انیدوخته بود. مرنگِ شبش را به صورت او    یها  لهیمبهوت, ت

 .  دیکش غیج هیگر

 ! د یکل گم یبهت م _

را آرام باز    شیانگشت هاسستش را به سمت او دراز کرد و    دست

. هنوز به سمت در دیرا از دستانش قاپ   د یبه سرعت کل  ا یکرد. پر

 بکیرا گرفت. س شیبدون آنکه برگردد بازو لینرفته بود که سه

 .دیه به گوش رسمردانه اش گرفت  یتکان خورد و صدا شیگلو

توجه به تعهد  ی. اگه خودخواه بودم بایپر ستمیمن خودخواه ن _

تونم...    یکردم اما من نم  ی خواستم م  ی م  یهرکار  ;توبه    میقلب
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برات تلخ   د یتو و خودم رو نابود کنم. حرفام شا  یتونم زندگ ینم

  ینیکه بب  ی ستیطرفه ن  ک ی  یِزندگ   نیا  طیباشه اما هنوز تو شرا

به من و دوست داشتنم    گهیتره. برو و د  نیریسل هم شحرفام از ع 

 فکر هم نکن!  

سرعت ممکن در را باز کرد.    نی شتریبا ب  ایرا رها کرد و پر  شیبازو

از اتاق ب  ییو زندا  ییتوجه به دا  یب انداخت و در   رونیخود را 

 ساختمان را محکم بست.

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from    رضا  یرسمکانال        ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#53  

با    ییو زندا  ییسر خورد و دا  نیزم  یهمانجا دو زانو رو  لیسه

 را تکان داد.   لیسه یشانه ها ییبه ما نگاه کردند. دا رتیح

دست    خت؟یبهم ر  ینطوریکه ا  یگفت  یدختر چ  نیبه ا  لیسه  _

 .  رونیما امانت بود نصف شب زد ب
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  شده بود. دو رگه  شیخشم صدا از

 !لیپاشو برو دنبالش زود باش... با تو ام سه _

  ره یروحش خ  یرا به سمتش کشاندم و نگران به صورت ب  لچریو

 شدم.  

   ؟یخوب _

 سر خورد.  میچشم ها  یآرام رو نگاهش

 تموم شد!  یتموم شد, همه چ _

 زدند.   ی دلم را نم م یاسه م  یها مثل موج غصه

و با    ییوع شده. شروع تنهاازه شراون ت  ی! اما برادیواسه تو شا  _

 خودش کنار اومدن!

نگاه کرد.    می را گرفت و ملتمس به چشم ها  م یدست ها   ییزندا

 .  دهیرا شن ای پر یداد حرف ها یصورت نگرانش گواه م

 شده؟یققنوس تو رو به خدا بگو چ _

 فوت کرد.  کالفه نفسش را ییدا
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 د یفون رو س خواهرم  شیدستت درد نکنه بابا جان, خوب ما رو پ   _

 !  یکرد

 و لرزان زمزمه کرد: ستادیا لیبرود که سه رونیاز در ب خواست

من حاج بابا؟    ی  ندهیدل و آ  ا یبراتون مهم تره    تونیدیرو سف  _

خواهر   یزندگ  یدست  یدست  دی تون  یم  یاصال من به درک! چطور

 د؟یزادتون رو خراب کن

چشم  ها در    هیبندِ چهارچوب در شد و برگشت. ثان  ییدا  دست

کم جان    ی به زبانش مثل آتش  ده ینگاه کرد و جمله ها نرس  لیسه

 شدند.   یخاموش م

 خوام.  ی من فقط سعادتتون رو م _

 اش برجسته شد.   یشانی مشت و رگ پ  لیسه یها دست

که ول کرد رفت  نیخواست ینطوریسعادت سبحان رو هم هم _

 ! بیکشور غر

 را صدا زد.    دهان خود کوفت و معترض نامش  یمحکم رو  ییزندا

 ل؟ یخاک بر سرم! سه _
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 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#54 

و   ختیر ششی ته ر ینبض دارش رو  یها قهیعرق از شق  قطرات

 .  دیدر کنترلش داشت, غر ی که سع یبا خشم

م  _ دروغ  بهتر  گم یمگه  اصال  کرکار    نیمامان؟  رفت.  رو  که  د 

پر با  نم  زادیسبحان  پر  نطوریهم  ;شد  یخوشبخت  با من    ایکه 

 شهیبار واسه هم  هیرو بچشه. چرا    یتونست طعم خوشبخت  ینم

 د؟ یزن یکهنتون رو نم  یباورا نیا ی شهیر

اگر دستش بندِ چهارچوب    دی. شا دیلغز  یی دا  یپر وهمم رو  نگاه 

خورده    نیزم  لیهس  یحرف ها  نیقبل از بار سنگ  یها  هینبود ثان

نگران م  یبود.  درک  را  تر  یاش  مهم  در  اجبارش  اما   ن یکردم 

ها  یِ زندگ  میتصم لب  نه!  را  لرز  ی طانیق  ی فرزندانش  و    د یاش 

هم فشرد. هول و وال از تک تک حرکات    یچشمانش را محکم رو

 یبود. سبحان برا  لیحرف سه  ریو ذهن من درگ  دی بار  ی م  ییزندا
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در آن سن کم خانه اش    د یچرا با   رفته بود؟   بیچه به کشور غر

 لیتوانست دل  ی نم  لیکردم تحص  یکرد؟ هرچه فکر م   ی را ترک م

ا کننده  ها  یقانع  چرخ  دستم  فلز  یباشد.  و  را    لچریو  یسرد 

  زاد یبودنش اما حقش پر  ی رعادیو غ   کد. سبحان با تمام خشفشر

دور رفته بود. به    ینبود. ذهنم به خاطره ها  الیخ  ی ناهنجار و ب

ا  ریو گوشه گ  ینزوپسر م   ی   رهیاز دا  شهیکه هم  یچهارشانه 

هم سن    یو به جا  دیجوش  ینم  ی خارج بود. با کس  مانیها  یباز

موها م  یاهیس  یو ساالنش  تا گوشش  اش   دیرس  یکه  احاطه 

  ره یت  یِکاربن  یآب  راهنیام از او پ   یذهن  ری. تنها تصوندکرده بود

جلو تر بود.    از سر انگشتانش   یبلندش کم   یها  نیبود که آست  یا

دفن کرده بودند.    خیحسش انگار    ی و ب  یقهوه ا  یقعر چشم ها  در

  یی آمد. پسر دا ینم  ادمی  شیصدا  یکم حرف و ساکت بود و حت

دانستم نوزده سال    ی دانستم. تنها م  یاز او نم  زیچ  چیام بود اما ه

شد از    ی شد. آن روز را نم  بی کشور غر  یِنداشت که راه  شتریب

نشسته   یسنگ  یسکو  ی, روزی عز  ی خانه    یِ نقل  اطیبرد. در ح  اد ی

ماه به  و  م  یبودم  نگاه  حوض  داخل  لمس    ی قرمز  دلم  کردم. 

 خواست.  ی را م ش یپولک ها

 آمد.   ی م اطیاز داخل خانه تا ح ییبلند دا ی داد ها یصدا
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ا  نیچطور تونست  ؟یچطور  _ بگ  نکهیبدون  پسرم رو    نیبه من 

  یم  تین شکاازتو  مگه؟  ستمی بره. هان؟ من پدرش ن  نیبفرست

 . ارمیکنم. پدر همتونو در م

 .  دیچیو ملتمس مادرم در گوشم پ  فیلط یصدا

 فدات شم!  ستهیمیاش االن قلبت واداداش تو رو خدا آروم ب _

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#55 

مشتش را  یی. داستادمیارچوب در اسرعت بلند شدم و در چه  به

گردنش داشتند    ی. رگ هادیکوب  واریبار به د  نیگره کرد و چند 

 !  دندیترک یم

من    یبچه    ن؟یکرد  کاریچ  یفهم   ی م  نا؟ یچطور آروم باشم م  _

فرستاد غر  نیرو  کبیکشور  تضم  تشیامن  ی.  کنه؟   یم  نیرو 

 خودش رو از آب بکشه باال؟  میچندسالشه مگه گل
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 ستم را گرفت که به سمتش برگشتم.  ت سر داز پش لیسه

 !  نستایفالگوش وا _

 کج کردم.  نگاه و گردن  سشی خ یو مژه ها اهیس یچشم ها به

 سبحان کجا رفته؟   _

 و کنار حوض نشاند.    دیدستم را کش مچ

 گرده!    یبرم _

از خنک  دستم و  فرو کردم  لرز  یرا داخل آب سرد  به  دمیاش   .

 اه کردم.  سبز شده اش نگ  یپشتِ لب ها

 شد؟  یعصبان  ییپس چرا دا _

  یی دا  دادیکرد و ساکت به داد و ب  یم   بیقرمز را تعق  یِ نگاه ماه  با

 داد.   یگوش م

  ل؟یسه _

 باال گرفت و نگاهم کرد.   سر

 سبحان چرا رفت؟  یدون  ی تو م _
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مادرم آمد که وحشت زده بلند    غیو ج  یشکستن  ی  شهیش  یصدا

 شدم.  

 شد؟یچ یوا _

 رونیبلند از خانه ب  یآمد و با اخم و قدم ها  رونیباز در    ییدا

 .  دیرفت و داد کش

 ا یب لیسه _

را  زیعز یخانه  یدرِ زهوار در رفته  یی دنبالش رفت و دا لیسه

 .  د یمحکم به هم کوب

  ی خال  یِجا  دنیشدن در مرا به حال پرت کرد. با د  دهیکوب  یصدا

گذاشته  جا  را تشیعصبان شهی دانستم دوباره رفته. مثل هم ییدا

 بود.   دهیو در را کوب

 داد و لرزان زمزمه کرد:  هیتک واریبه د ییزندا

 ! یاز تو وا یوا لیسه یوا _

و    ده یکه تمام راه را دو  ی داشت. مثل کس  ی اما حال خراب  لیسه

به آن چ  دهیرس نه  را م  شهیکه هم  یزیاما  به    ی فکرش  کرده. 

 بود...  دهیسراب رس 
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 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#5۶ 

دوختم. به    لیو تب دار سه  سی نمناکم را به نگاه خ  یها  چشم

تک ا  ه یکمدم  پرتره  کنار  درست  بود,  مادرم    ی داده  لبخند  که 

را رو  یم  یدلبر  شیرو به   یکرد. دستانش  زانوانش گذاشته و 

گرفته و به شدت    شیبود. صدا  مادرِ پر از هراسش چشم دوخته

 خش دار بود.  

   ؟ینگرانش _

 لبالب اشکش دلم را سوزاند.   ی و چشم ها د یلرز ییزندا ی چانه

م  _ که  پ   ی دون  یتو  رو  حرفش  چرا  حساسه!  سبحان    ش یرو 

 معلومه که نگرانشم. ;هیبابات قلب درد ؟یدیکش

 هش کرد و خسته دل زد.نگا قیعم
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آدم    نیتر  زیحرف عز  نیمنطق تر  ی کنه. از ب  یمنم قلبم درد م  _

لعنت  ی ! سرم درد ممیزندگ   ی کنه وقت  ی درد م  میکنه... وجدانِ 

 .  فتمیم شیاشک یچشما ادی

 .  دیصورتش کش یرو نییرا از باال تا پا دستش

من  دی فقط شا  ;نداشت  یگناه  _   ی تنها گناهش دوست داشتنِ 

  ی خواستم بهش فکر کنم. با اجبار, ک  یذره نم  هی  یبود که حت

تا حاال؟ مگه قراره کنار روزمرگ   گرو یهامون همد  یعاشق شده 

 م؟یتحمل کن

بم و خسته اش در   یآن صدا  یو قلب من برا  دیلب گز  ییزندا

 .  دیلرز نهیس

جا  _ به  برسه  نخواستم  کردم  رو    ییبد  بخوره  مطلقه  مهر  که 

کرد  ش؟یشونیپ  زندگبد  افسار  االن  از  خواستم  دستش    ش یم 

ا بدونه  که  رس  یراه  نیباشه؟  واسه  لحظه   دنیکه  داره  بهش 

 کنه تهش بن بسته! بد کردم؟  یم یشمار

به   شتری خون شده اش را بست و سرش را ب  یکاسه    یها  چشم

 زد.   هیکمد تک
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نامرد, منِ المصب که باعث رو س  _   ;حاج بابا شدم  یِاه ید منِ 

نخواستم   ب  ییفردافقط  بگه    ادیاون دختر  نگاه کنه  تو چشمام 

 .  یو تعهد بست  ینداشت ستم دو یغلط کرد

 چنگ شد.   شیداخل موها شی ها دست

قلب درده, به درک که    یاما بد کردم انگار... برو مامان برو حاج  _

 سوزم. برو! ی م نجایمن دارم ا

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#57 

آرامم دلم را مچاله کرد.   شهیهم  ییِزندا  فیهق هق ضع  یصدا

 نشست و زانوانش را گرفت.  لیسه یرو به رو

سه  ینجور یا  _ ملینگو  رو  صالحت  فقط  بابات  کن  باور    ی. 

با خودش گفته ک پر  ی خواسته.  از  ز  ایبهتر  م گوش خود  ریکه 

ها   بهیبه غر  شهیبزرگ شده. از اخالقش با خبرم. االن سخت م
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  ی . خودتم خوب میشناس  یم   یرو از بچگ  ای اعتماد کرد. اما پر

 ! یِچه دختر خانوم یدون

زندا  یب اش    نهیرا گرفت و سمت چپ س  ییمقدمه مچ دست 

 گذاشت.  

  ی م   نجا یکه ا  ی نیمامان! ا  شهیخانوم بودنش واسه من قلب نم  _

 ... گس ید یکیاطر زنه واسه خ

 کرد.   یپر درد یخنده  تک

قلبم داره    ی... صداشد رفت. فقط کم آوردم  ایح  ی پسرِ ب  ی نگ  _

  ا یاز خانوم بودن پر  گه یکنه. پس د  ی گوشِ عقل و منطقم رو کر م 

 نذار... باشه؟   هیواسم ما

نگاه    لیشوک وصل کردند. مات و مبهوت به سه  یی به زندا  ییگو

از    یدر گوشه ا  یشده بودم. حت  جیکرد و من بدتر از او گ  یم

بودنِ    ریخوب گ  ای اما انگار حس ششم پر  دیگنج  یذهنم هم نم

 بود.  دهیرا بو کش لیسه یگلو

 رانیآزاد کرد و ح  لیبه سرعت دستش را از دست سه  ییزندا

 نگاهش کرد. 
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 ته؟یدگتو زن یکس لیسه _

 و نفسش را فوت کرد.    دیرا داخل دهان کش نشیریز لب

 تو قلبم چرا!  ی . ولستیکه ن م یتو زندگ _

 تصور کردم.   دهی را ند یی زندا یچشم ها برق 

مت؟  هس  یک  _ حساب  یمن  آدم  خانوادش   ن؟ یشناسمش؟ 

 خواهر برادر داره؟ ه؟یمدرکش چ

 .  دیو دست مادرش را بوس دیتلخ خند لیسه

 قربونت برم!  رینفس بگ _

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#5۸ 
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و رو کرد.    ریدلم را ز  کج کرد و لحن پر حس مادرانه اش  گردن

و    دیکش  ادی شان را فر  یِ خال  یافتاده ام جا   انیاحساسات به طغ

 زمزمه کند:  مینبود که مثل او برا یادرم

 ؟یچرا زودتر نگفت رهی! تو که دلت گ لمیقربونت برم سه _

گ  ا یپر  یکرد وقت  ی م  ی چه فرق  _ من    یافتاده    ریدلش به دلِ 

 خوش بود مامان؟ 

 دونه؟    یاونم م _

 هردو دست صورتش را پوشاند.    اب

کردن    ی! گفتنش ترس داره. باور کردنش وهم, زندگ دونمینم  _

 باهاش مرگ! 

 زانوانش گذاشت و بلند شد.  یدست رو ییزندا

  ی عصب  یلیخ  ی که وقت  ی دون  ی با محمود حرف بزنم. م   رمیم  _

تو خودش.   رهیبرنجه م  ینزنه که دل  یکه حرف  نیواسه ا  شهیم

 کنه.  یخوام خودخور ینم

 زمزمه کرد:   شیدست ها  یپرده  پشت

 . ی کن یخوب م _
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  ی رانیو  لیرفت و در را بست. من ماندم و سه  رونیاز اتاق ب  ییزندا

  یبزند. صدا  وندیشکسته اش را چگونه پ   یدانست تکه ها  یکه نم

 براقش کرد.  یخس دارش نگاهم را معطوف چشم ها

 به نظرت کارم درست بود؟   _

  فیتکل نایر از ازودت یلیخ دیزمانش نه! با کارت درست بود اما _

م  روشن  باهاش  رو  شا یکرد  یدلت  اونوقت  خسته   د ی.  انقدر 

 نبود.  دیاون انقدر نا ام د ی...شاینبود

 تر نگاهم کرد.  قیو عم  دیکش نشیریلب ز یرو زبان

  ی با خودم مشخص نبود. ه   فمیتکل  ی ققنوس من حت  یدون   ی م  _

چشمم    یاز توست اما وقت   رتشیب  یلیاون خ  اقت یبه خودم گفتم ل

.   ستیافسار دل و عقل و منطق دست من ن  گهی خوره, د  یبهش م

  ن یتازونه به ا  ی داره م  یبدونه بدجور  نکهیدست خودشه و بدونِ ا

 قلب! 

 لب زدم:  دیاز ترد پر

 ؟ یگیچرا بهش نم _

 و صادقانه لب زد:  ختیاش ر یشان یپ  یرو اهشیس یموها
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نگاه کنه تو چشمات و    نکهیاترسم! از    ی از پس زده شدن م  _

تو ذهنت خراب شه. از خراب    یدیچ  یبگه نه که هرچ  یجوری

 ترسم ققنوس!  یم  یلیخ اهامیشدن رو

چنان در مردمک    ش یزانو زد. چشم ها  لچرمیشد و مقابل و  بلند

 گردد.    یم یزیدنبال چ یی که گو د یغلط م یها

 وتاه! چشمم باشه و زبونم ک  یجلو  ستیمنم راحت ن  یوگرنه برا  _

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#59 

  د ی شا  دی تلنگر شد  کیو    یسقوط ناگهان  کی...  میعظ  زشیر  کی

ستونِ   ی بود وقت  ش یدست ها   د یشا  یجمله اش بود. سونام   نیهم

ز حرف قلب من بود بعد ا  دیشد و زلزله شا  یم  لچریو  یدسته  

. نفسم  دیشن  یو م  دمیشن  یم  م ی! تپش قلبم را در گوش هاش یها

گرفتم. افکار   قاننگاه پر حرفش خف  ریآزاد شد و ز  ینفس  یبا ب
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  بانم یها گر  هیفرض  کاشیوار احاطه ام کردند و ا  انهیپر دردم مور

 کردند.   ی را رها م

  چ یه  یطرفه    هیعشق    ریدرگحواست باشه    یکن  یم  یهرکار  _

م  .ینش  یآدم و    یخستت  فرساست  طاقت  به    یروز  هیکنه. 

 که جونِ احساست رو گرفته! یکن  یخودت نگاه م 

 کرد. لیبه سمتم ما شتریرا ب خودش

کنم به   ی کنم و برعکس حس م  یوقته به خودم نگاه م  ی لیخ _

 ! شهیخوام, واسه هم یاحساسم جون داده... بودنش رو م 

که داشتم    یضینگاهش کردم و دلم از احساسات ضد و نق  کالفه

دستورش   د یکرد اما شا  ی من حرکت م  اریاخت  ی . زبانم بدیچیپ 

 قلبم گرفته بود.   ینقطه  نیتر یرا از گوشه ا 

 ... یدیفهم ی منو م کم ی کاشیا _

 نگاهم کرد.  رهیو خ یجد بالفاصله

 بگو تا بفهممت! _

ا  یجمله    نیا  دینفهم را   یسه کلمه  چگونه عضالت احساسم 

. قلبم سقوط کرد و دهانم  دیمحکم لرز  نهیس  قلقلک داد و دلم در
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را   نیخواست من را بفهمد. خوب نبود؟ مگر هم یخشک شد. م

خواستم؟ پس چرا زبانم قفل شده بود؟ چرا دلم پشت هم    ینم

 جمله اش... یادآوریبا  ختیر یم

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶۰ 

  ی که تپش قلبم را باال م  ینگاه  ریدهانم را فرو دادم و از ز  آب

 برد, فرار کردم.   

 . نمیرو بب ایخوام فردا برم پر ی م _

ناراض  از نا    ی و خسته نگاهم کرد. کالفگ  یعوض شدن بحث  و 

 شد.   یساطع م اهشیس یاز چشم ها یدیام

 .  م یمدت دور و برش باش  هیفکر نکنم صالح باشه  _

 . دم یغر یعصب
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  ن ینفر ا  ه ی  ل؟یسه  ی که افتاده هست  ی متوجه اتفاق  چیه  م؟ یباش  _

تونم تو   یمهمه و نم  یلیمن خ  یکه برا  یوسط نابود شده. کس

 تنهاش بذارم.   طیشرا نیا

 و به سقف نگاه کرد. دیتخت خواب یرو

 اون؟ یتو جبهه  یپس رفت _

 گرد شده نگاهش کردم.  یو چشم ها رتیح با

 ییکه بختشو به تو گره زدن؟ تو  هیچ  ایپر  ریگه؟ تقصمگه جن  _

وابستگ مرز  تا  ب   شیکشوند  یکه  بعد  گفت  یو    ی نم  یرحمانه 

 ! شیخوا

 .  دیصدا دارش دلم را به آتش کش پوزخند

حداقل تو    یواریچهارد  نیکردم تو کل ا  ی من رو بگو فکر م  _

 . ی کن یدرکم م 

مال  دم یگز  لب ناراحت  م یو  کردم.  زمزمه  را  یتر  از    آن هم  اش 

 خواستم.  یخودم نم

از تو سخت    شتریهم ب  ا یپر  طیخوام بگم شرا  ی م  ی عنیآخه...    _

 . نیاحمقانه شد میتصم هی ی. جفتتون قربان ستینباشه کمتر ن



 

 

1
5
4

 

  ی شانیپ   یرو  شانیپر  شیزد. موها  هیتک  ش یشد و به دست ها  بلند

 و چشمان سرخ و تبدارش را به چهره ام دوخت.  ختیر

  یدو  یم  یوقت ها تا جون دار  یقاد دارم. بعضبه سرنوشت اعت  _

به بن بست. من به اون بن بست اعتقاد دارم. به    ی رس  یتهش م 

ا  هیتونه    یم  نکهیا به  باشه...  ن  نکهیراه  مستیتهش  دلم    ی . 

 .د یفهم ی هم م  ایرو پر نیخواست ا

 . اد یبن بست به نظر م یواسه اون االن هر راه _

 تکان داد و چشم بست.   سر

 خواد پرت بشم به دو سه سال جلوتر...    یخسته ام! دلم م   یلیخ  _

 برگرداندم.  رو

حس رو داشتم.    نیهم  دمیچ  ی رو سنگش گلبرگ م  یمنم وقت  _

  ی دونی کنه. م  ینم  یریتغ  چی! اما ه میتصم  نیحال و هم  نیهم

که سنگ    یلنگ  یرحمه و تو همون پا  یب  یایهمون دن  ایچرا؟ دن

 کنه. ی نم ریتغ یچی! هادهیواست ز

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس



 

 

1
5
5

 

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶1 

 چنگ شد و بلند شد.   شی داخل موها دستش

 ا یپر  شیفردا صبح زود آماده باش ببرمت پ  _

 شعف گفتم:  با

 . حاال چرا صبح زود؟یکن ی لطف م _

 در را فشرد.   ی رهیآنکه برگردد دستگ یب

 دم پرت بپلکه...شبت آروم!    مانیپ  ادیخوشم نم _

  هوده ی. چه بمی پشت در جا ماند  شی من و گِردباد حرف ها  ;رفت

 سرکشم بها داده بودم.  ی بودن حس ها  یبه دروغ 

و  میها  شانه و  به سمت کشو ها حرکت   لچریرا جمع کردم  را 

آخر قفل شد.    یکشو  یآنکه بخواهم رو  ی ام ب  یاغی دادم. نگاه  

قاب کوچک بود.   کی.  دمیاش را کش  رهیمان داد و دستگمغزم فر

  رِی, تصوریکردم. تصو  زیرا ر  میچشم ها   تر آوردم و   ک یقاب را نزد

 خانواده...   کی ریعشق بود. تصو
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  ش یگره زده بود و چشم ها  شی گلو  ریرا ز  یدیچادر سف  ییزندا

بود و دستش دور شانه   نیبه دورب  ییدا  ی. نگاه جددندیخند  یم

 ه شده بود.  ش حلقهمسر یها

تازه    ی ها  ل ینشسته بود و سب  یی کنار زندا  یچهارده ساله ا  پسر

مرا   چقدر  اش  زده  ها  ی م  لیسه   اد یجوانه  دکمه    یانداخت. 

داشت. کنار او   یحیگلو بسته بود و لبخند مل  ریرا تا ز  راهنشیپ 

بود.    ستاده یا  یکادر پسر هجده ساله ا  ی  هیبا فاصله اما در حاش

مشخص نبود    شی ها  چشمتش بود و  ش در صورآشفته ا  یموها

در ذهن حک   دنش ی بود که با د یزیچ نیبودنش اول  لیم ی اما ب

شلوار ساده...    کیبه تن داشت و    یبلند  اه یس  راهنیشد. پ   یم

او را در قاب هم    ی ب  ییبود. گو  یوحشتناک  ریتصو همدم بودن 

اش دلم را سوزاند و صد افسوس   یری. کناره گدیکش  ی م  اد یفر

 کیخانواده را ترک کرده بود. با    نیا  شیسبحان ده سال پ که  

ب  افتمیدر  یحساب سرانگشت اکنون حداقل  نه سال    ستیکه  و 

د دارد.  ب   ک ی  گریسن  بودم    ینوجوانِ  مطمئن  نبود.  تجربه 

  ک یبود از او    دهیبر  ستیکه به خاطرشان از هست و ن  یمشکالت

 مرد محکم!  کی   دیاخته... و شا س دهیفوالد آب د
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 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم وسققن

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶۲ 

 یزنگ را زد و صدا  ;را مقابل در رنگ و رفته نگه داشت  لچرمیو

 . دیچیدر کوچه پ  میخاله مر

   ه؟یک _

 م.  ابرو به من اشاره کرد که هول زده جواب داد با

 ققنوسم!   _

 باز شد.  یک یت یدر با صدا  یوقتشت دا رتیرنگ ح شیصدا

 .  زمیتو عز ایب _

 آشفته نگاه کردم.   لِیچرخاندم و به سه سر

 تونم.    یبه بعدشو خودم م نجایممنون! از ا _

 ساعتش ضربه زد. یتکان داد و با انگشت به صفحه  سر
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خونه   نیا  یدنبالت لطفا حاضر باش. آدما  امیم  گهیساعت د  کی  _

 از من ندارن. یدل خوش

شدم.    یمیقد  یرا گرفتم و وارد خانه    لچریو  یحرف چرخ ها  یب

توجه به باغچه   یرا دور زدم و ب  اطیاز آبِ وسط ح  یحوضِ خال

رزها  یا دلبر  ی که  و  یم   یقرمزش  در    لچریکرد,  به سمت  را 

  ی خاله را مقابل در ورودو    دمیاش را کش  ره یکشاندم. دستگ  یاصل

  انیکرد من را م  یم  رکف  دیپف کرده بود و شا  ش ی. چشم هادمید

 که زمزمه کرد: ندیب یم یداریخواب و ب

 هستم؟   یچ ونی ققنوس؟ اومدنت رو مد  یخودت _

  ز یام به جان دخترت آو  ییکه پسردا  یحال خراب  دمیدل نال  در

 ن ینچنیبه او نگفته بود که ا  یزیمسکوتم چ  یای کرده. حتما پر

 کرد.   یاز من استقبال م

 هست؟   ا یپر _

 داخل. یایکت کنم ب جان بذار کمآره خاله  _

. دمیرا شن  یبم  یفاصله داشت که صدا  لچرمیسه قدم تا و  هنوز

  لیبود که وجودم را پر کرد. محاسبات سه  یزیچ  نیوحشت اول

حتما   بود؟  درآمده  آب  از  اشتباه  خانه  در  نبودنش  درمورد 
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 ریاز پله ها سراز  دشیتن پوش سف  یبود که با حوله    نطوریهم

 .  دیکشکرد, سوت   یرا خشک م ش یکه موها ی شد و درحال

 !لیسه ی... ستاره نجاستیا ی ک نیبه به بب _

و پر منظور ادا کرد. لحنش پر   دهیرا از قصد کش  لیسه  ی  ستاره

بودنم اشاره کند قصد    دایبه کم پ   نکهیاز ا  شتریبود. انگار ب  هامیاز ا

  ل یمن و سه  یمعلوماتش از رابطه    یورا   یزیداشت بفهماند چ

 دانستم. ینم یزیکه خودم هم از آن چ یداند. رابطه ا یم

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  ر رضا  یسمکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶3 

.  ختیصورتش ر  یرو  سشیخ  یسمت ما آمد و آب از موها  به

کردم   یسبزش را به من دوخته بود و حس م  ی  دهیچشمان در

شمارد. نگاهش را با مکث از   ی را هم م  مینفس هاتعداد بازدم  
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ا  د یمن سمت مادرش کش  یرو به  چشم    یجدال چشم  ن یکه 

 دوخته بود. 

   ؟یخوا یکمک نم _

 باشه. تینه پسرم تو برو لباست رو عوض کن عاف _

ها  آتش گونه  مغز    می گرفتن  تا  را  وجودم  گرفتن  گر  اما  نه,  را 

  دمیکش  یاو نفس م   ی کیکه در نزد  یی استخوان حس کردم. از هوا

که خانه    یروشنش و پوزخند  یِ اغ ی   یبودم. از او, از چشم ها  زاریب

 بودم. زاریکرد ب ی را ترک نم شی الب ه ی

آزاد نشد, حت  نفس ام  با    ی وقت  یحبس شده  عقب گرد کرد و 

 لب زد: یچشمک

 فعال!  _

 بود, خواهش کردم.   ستادهیکنارم ا الیخیکه ب  میبه مر رو

 .  نیکن یی راهنما ای رو تا اتاق پر گه منشم ا یممنون م _

داد, زمزمه    یرا حرکت م  لچری و همانطور که و  ستادیسرم ا  پشت

 کرد:

 .  رهیدلگ کمیفقط  ستین یپسر بد مانیپ  _
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  ده ی سبز ند  یرا در آن چشم ها  نهیواقعا برق ک  ای  دیفهم  ینم

داشتم.    ش یبود که در جواب حرف ها  یزیچ  نیبود؟ سکوت بهتر

  یِ رنگ  ی پنجره ها  یحت  گریفکر کردم د  م یدیکه رسبه در اتاق  

و کهنه   یمیقد   ی ه  خان  ن یآورد. ا  ی در هم مرا به شعف نم  یرو

  ی ب  ی...بویرحم  ی ب  یوحشت بو  یبو  نهیک  یداد. بو  ی نا م   یبو

نگرفت. در را باز کرد و من    ی! چند تقه به در زد و جوابیرحم

 داخل شدم.  

 جان مامان ققنوس اومده.   ا یپر _

  ی هدف سقف را نشانه گرفته بود و چشم ها  ی بازش ب  ی ها  چشم

 بود.  دنیبار یابر بارور که هرلحظه آماده  کیهدف  ی من ب

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶4 
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حال بدش را درک    یتوانستم حداقل ذره ا  ی نبودم اما م  عاشق

را   لچرمی, و دمیبسته شدن در را شن  یصدا  به محض آنکهکنم.  

دست   یزده ام رو  خی  یو دست ها  دمیتختش جلو کش  کیتا نزد

صدا  یها نشست.  چشمان    فیضع  یسردش  هم  مرتعشم  و 

 نگاهم سوق نداد.   یسبزش را به سو

 من؟   یایپر _

. قلبم از جا درآمد.  دیلرز  فی, خفم یدست ها  انیم  فشیظر  دست

کرد. دستش را فشردم    ی قف نگاه مزد و به س  یپلک هم نم  یحت

 دانم چرا جمله ام با اسم او شروع شد.   یو نم

 . ختسیناراحته! بهم ر یلیخ لیسه _

 کرد.   یشرویپ  ش یموها انیم دستم

 خودش رو گم کرده!  _

  ش یموج موها  انیچشمش سر خورد و م  یاز گوشه    یاشک  قطره

  شب یدانستم دو گرفته بود که    فیآنقدر ضع  شیغرق شد. صدا

  یقلبم کاف   دنیبه چالش کش  ی. جمله اش برا ستهیاز حد گر  شیب

 بود.
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 منم گمش کردم!   _

زبانش   ی به سقف جمالت را رو ره یآنکه به سمتم برگردد, خ ی ب

اش نبود. اما رد    یدر صورت خنث  یحالت  نیکوچکتر  ی نشاند. حت

  د یی نقابش را تا  ;شده بود   دهیکه از چشم تا گونه اش کش  یاشک

 کرد.  یم

 رو... باورامو...  لیوقته گمش کردم. سه یلیانگار خ شبیاز د _

  ش یرا سمتم چرخاند و اصطکاک گونه اش با بالش موها  سرش

 را عقب برد.

 !مویهم زندگ  دی شا _ 

  ی نوازش وار گونه اش را هدف گرفت و از پس پرده    نباریا  دستم

 نگاهش کردم.   می تار اشک ها

 با تو نبوده.    لیسه  ریقربونت برم! تقدانقدر خودت رو عذاب نده    _

 چشمانش پر شد.  یو کاسه  دیگز لب

 مثل قلبش؟   _

 ادامه داد.   ی مکث و لحن تلخ با
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نبود که اگه    لیققنوس, قلب سه  یچیه  رشیتقد  _ بود  با من 

رحم    یانقدر ب   یکنم از کِ  یزد. دارم فکر م  یوقت پسم نم  چیه

پتانس  یکس  لیشده. سه داشتهنه گفت  لِینبود که  باشه. که    ن 

پ برو  بگه  و  نگاه کنه  تو چشمات  تو    ی نیا  تیزندگ  یصاف  که 

 جا گذاشته. شوینداره بهت بده. زندگ ی زندگ یذهنت بتش کرد

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶5   

...آب دهان  دمی د  یو نم  دمید  ی را م  ایزد. پر  یزد و نم  یم  قلبم

از پشت لب  ام  خشک شده ام را فرو دادم و نفس حبس شده 

ته دلم را چنان   ایپر  یرفته    غمایبه    یِ لرزانم رها نشد. زندگ  یها

کردم.    ی تنم را حس م  یاز هم گسسته    ی لرزاند که سلول ها  یم

 توقف کرد.   می ها  ژهیو در نا د گلو به تقال افتا انیم  یینفسم جا
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که سر چرخاندم   نیبزنم که درِ اتاق زده شد. هم  یحرف  خواستم

.  د یخند  ی که مضحکانه م  یی و لب ها  دمی سبزش را د  ی ها  یگو

ر تخت گذاشت. دست  کنا  یِعسل  یدر دستش را رو  لیاست  ینیس

 .  دیرا بوس ای پر یشانیتخت ستون کرد و پ یرا رو ش یها

 اشتهات باز بشه. یصبحانت رو آوردم با ققنوس بخور _

  ریرا ز  نمیریآمد. لب ز  یاسمم از زبان او منفور م  دنیشن  یحت

 دادم.  حیمچاله کردم و سکوت را ترج  میدندان ها 

 .  میمامان گفت صدات کنم دور هم باش _

 مکث به من نگاه کرد.  با

 مارو نداشته باشه. یققنوس حوصله   دیگفتم شا  _

اش نگاه کردم. نگاهش    رهیخ  ی سکوت گستاخانه به چشم ها  در

کرد. ته دلم از آن همه    ی در دلم عمل م  یمیکوه عظ  زشیل رمث

 .  دی لرز ینگاهش م دیو تهد نانیاطم

.  دمیروشنم جلوتر کش  یموها  یرا رو  یال خردلبردم و ش  دست

تا چشمانم نفرت نگاهش را نبلعد. تا وجود من را    دمینگاه دزد

از س برا  ی نکند. به او حق نم  یاه یهم مثل خودش پر   یدادم 
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خودخواه   یِ او  یباشد. اما افسوس که حق برا  ریلگمن داز    چیه

دو  فیتعر  یگرید  زیچ داشت  ادعا  بود.  چه    ستمشده  اما  دارد 

داد. با    ینشانم م   ادیدوست داشتنش را با فر  یوقت   یپوچ  یادعا

 رگ گردن برجسته شده اش. با هراس...

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضزهر  یکانال         ییاا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶۶ 

  ینکرد و با دست محکم گوشه    دا یپ   رونینفسم راهش را به ب 

اعصابم   یرو میمانتو ام را چنگ زدم. لرزش نامحسوس دست ها

بودم.   زاریکند, ب  یتوانست مرا عصب  ی حد م  نیتا ا  نکهیبود. از ا

 آمد.  رونیخفه از گلو ب میصدا

 شم.   یمزاحمتون نم یلی . خنمیرو بب ا یمن فقط اومدم پر _

  زانم یگر  یتخت نشست و به چشم ها  یبود که لبه    رکیز  یادیز

 بود.   یشد. لحنش جد رهیخ
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 زنه؟یبال نم  دنتیواسه د  شهیبر خالف هم  ای که پر  شده یو چ  _

که    نیسرش آورد  یینحس چه بال  یاون خونه    یتو  شبیاز د

 آخر شب از تو کوچه ها جمعش کنم؟   دی با رتیغ  ی منِ ب

به سمتم خم   شتریش را بزانوانش گذاشت و سر یرا رو آرنجش

سبزش از آن  یچشم ها دنِیکرد که ناخودآگاه عقب تر رفتم. د 

 خواستم. یبود که م  یزیچ نیآخر کینزد یفاصله 

  ی نم  یبهم زنگ زد حت  ی کردم؟ وقت  داشیپ   یچطور  یدون   ی م  _

لش  با هزار تا ترس رفتم دنبا  یمنِ لعنت  ی دونست کجاست. وقت

انقدر  یحت ماش  یپاهاش  سوار  که  نداشت  م  نیجون    ی بشه. 

 بهم گذشت؟   یتا بهش برسم چ یفهم ی م نو؟یا یفهم

  م ی ادا کرد که شانه ها  ینسبتا بلند  یآخرش را با صدا  ی  جمله

پوست   ش یرا جمع کردم و محکم چشم بستم. هرم داغ نفس ها

 سوزاند.   یصورتم را م

 احمقام؟  هیبمن ش _

 . دمیکش ینیزد که ه سرشانه ام کف دست به با

   ن؟ یفرض کرد  یبا تو ام. منو چ _
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 .  دیآرامشش, آرامش قبل از طوفان بود که خروش ییگو

ام؟ د   یکس و کاره؟ من گالب  یچون بابا نداره ب نیفکر کرد ای _

 حرف بزن.

  سقوط کرد و او با پرخاش بلند  نییچشمم به پا  یاز گوشه    اشک

 شد. 

 نه؟   ای بود  یزخمِ کار نی برو ببته گف ؟یایگفته ب لیسه _

 زد.  عربده

ا  _ از در    یبهش بگو شده مرده    رونیب  یخونه که رفت  نیها؟ 

 . نمیب ی دارم پر پر شدنش رو م دیمتحرک. بگو به آرزوش رس

 تا هق نزنم.   دمیزد که لبم را محکم گز  لچریو یلگد به گوشه  با

  ی با نمقال  هینه؟ بگو جنازشم رو دوش اون    ای   یملتفت شد  _

 ندازمش.   ی ندازم. به غلط کردن م

که به    دیاو چسب  یبه ضرب باز شد و خاله وحشت زده به بازو  در

 کرد.    یم لیزد و ناسزا بارِ سه ی لگد م لچریو یچرخ ها

 چِتون شده؟  ای. چه مرگته؟ تو و پرمانیخجالت بکش پ  _

 اد کرد. را از حصار دست او آز شیبازو
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 ولم کن مامان.   _

 راه پله گم شد.  چِیاز اتاق خارج شد و در پ  یلندم بقد  با

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶7   

کرده بود. من    ریگ  میکه در گلو  یماندم و خروار خروار بغض  من

گرفت. من    یکه چشم از سقف نم یا ده یرنگ پر یای ماندم و پر

 آوار وهم و هراس...من ماندم و من و من!   کیماندم و  

زده   رتیتنفس نداشت. مقابل چشمان ح  یبرا  ییاتاق هوا  یفضا

فوت وقت از آن خانه    ی بردم. ب  رونیرا از اتاق ب  لچریخاله, و  ی

کرده    سیرا خ  م یکه اشک گونه ها   ی منفور خارج شدم و درحال  ی

 ل یسه   یدم. شماره  آوردر  بیام را از ج   یبود, با دست لرزان گوش

 .  دیچیدر گوشم پ  شیداص  دهیرا گرفتم و به بوق دوم نرس

 جانم؟  _
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 ا ی... زود بایب _

 زمزمه کرد: نگران

 شده ققنوس؟ صبر کن اومدم.  یچ _

رآمد و خودِ  دانم چقدر گذشت. بازوانم به اسارت دستانم د  ینم

کش آغوش  در  را  ام  خورده  صدادمیزخم  با  شدن    دهیکش  ی. 

  ش یها کفِ آسفالت سرم را باال آوردم. خودش بود. موها  کیالست

د  ختهیر  یشانیپ   یرو  شانیپر گچ  مثل  رنگش  و  به   واریبود 

 زد.  یم یدیسف

 شده؟یچ _

 م یبر نجایاز ا _

کرد چهارستون    ی م  لچریکه نثار و  یمحکم  ی لگد ها  یادآوری  با

 .دمیبدنم به لرزه درآمد و ملتمس نال

 . میط برنپرس فق یزیکنم چ ی خواهش م _

  یِ اهیصورتم دو دو زد و در عمق س  یایتمام زوا  یرو  شیها  چشم

  ی نخواستم نگاه کوتاه  یرا لمس کردم. حت  ینگران  شی چشم ها

کنم. آدم   ی نخواستم خداحافظ ی . حتندازمیبه آن در زنگ زده ب
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زدند.    یدست و پا م  یرحم  یناعالج ب   یِضیخانه در مر  نیا  یها

  ندیخاطرات ناخوشا  تمامسمج    ی غضپشت سرم را نگاه نکردم. با ب

 گشتم...  یوقت برنم چیرا همان جا چال کردم. نه! ه

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶۸   

خاموش نشسته بودم اما نه خودم آنجا بود    ونیزیتلو  یروبه    رو

  ی تمامش را پشت درِ آن خانه    شیپ   یکه از هفته    ینه حواس

ذهنم معلق    یسامانم در فضا  ی منحوس جا گذاشته بودم. افکار ب

نگران و  نم  ا یپر  یبرا  م یها  ی بودند  صدا  یتمام    امکیپ   یشد. 

انداختم    ییزندا  به  یاه نگ   میمثل ناقوس مرگ بود. ن  میبرا  یگوش

که مشغول درست کردن ساالد بود. دست و دلم به باز کردن آن 

ا  ی نم  یلعنت  امکیپ    ی ها  امیهفته پ   کی  نیرفت. آنقدر که در 

  خیخون در عروقم    ی امکیپ   یاز او گرفته بودم با هر صدا   بیعج
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  امیرا از کنارم چنگ زدم. پ   یلرزان گوش   ییبست. با دست ها  یم

را   امشی. دوباره پ ختی, نفسم حبس شد و قلبم ردمرا که باز کر

 لب زمزمه کردم: ریز یخواندم و با ناباور

! یباد ها بلرز  ن یبا ا  ینبود  ید یبا ما دخترخاله؟ تو که ب  یقهر  _

 .یدیکه جواب نم یا برهیاما انگار هنوز رو و

باعث آزارم   ی لیبود که خن  یزیچ  ش یها  هیو کنا  شیو ن  متلک

داد.    ی جوالن م   ش یبود که پشت حرف ها  ی شود. بدتر از آن هدف 

پ  کلمه    یجمله    ک ی.  دیرس  یبعد  امکی بالفاصله  خانه    یِادو 

 بود.    یلرزش کل بدنم کاف یبرا امکیخراب کن. همان پ 

 !  نمتیخوام بب ی م _

  ی حرف داشت؟ م   نیپشت ا  یچه هدف   ند؟یخواست من را بب  یم

کند؟    یاز خواهرش را سر من خال  لیسه  ینامرد  یخواست تالف

پررنگ کرده    نیا  یکجا مرا  آنقدر در ذهنش  بودم که  داستان 

 بود؟

 افکارم را پاره کرد.   یرشته  ییزندا یصدا

 ققنوس؟  یخوب _
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دانست که خوب   یبند رفته سر تکان دادم اما خدا م  ینفس  با

از    شیکه دامنم را گرفته بود و زبانه ها  یا  نهینبودم. از آتش ک

و هراس    ینیسوختم. پر از بد ب  ی , داشتم مدیکش  یقلبم سرک م

 ! د یبودم. پر از وهم و ترد

 

 [۰۲:۲3 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۶9 

 اش مصادف شد.   یبعد  امکیزنگ در با پ  یصدا

رو   وونینگفته تا ذات اون ح  ا یرو که پر  ی. هرچیبهم بگ  د یبا  _

  د یسرش آورده. با   یی اون نامرد چه بال  ی بگ   د یبه من نشون نده. با 

 دلش رو زده.   ایر پاش نشسته که پ   ریز یک یبفهم

 ! نهیدندانم مچاله شد و قلبم در س ریز لبم

 هماهنگ شده بود.   یی و دا لیاش انگار با ورود سه  یبعد امکیپ 

 ققنوس!  نمتیبب دی با _
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  ییِشد و خوش آمد گو  شمیپر تشو  یقاب چهره    یتصنع  یلبخند

 گرفت. ی که از اضطرابم نشأت م یسرد

لرز  خی  یانگشت ها  انیم  یگوش ام  فرو    دیزده  را  آب دهانم  و 

 دادم.  

 .  نیخوش اومد _

دانم    یسر تکان داد و به سرعت به اتاقش رفت. نم  م یبرا  ییدا

سه با  در    ایبود    نیسرسنگ  لیهنوز  تر  دور  ها  فرسنگ  دلش 

م   یِدلتنگ نبض  پسر  ی پسرش  سه  یزد.  رحمانه    ی ب  لیکه 

 جهیغصه ها نت یبعض  ی بود و گاه  دهینبودنش را در صورتش کوب

به   میحرف اضافه مستق یهم ب  لیودمان است. سهقت خحما ی

 .دیاز ته دل آه کش ییرفت و زندااتاقش 

 بود؟   یبتیچه مص نیا _

و خسته به همسرش نگاه کرد. رگه    ستادیدر چهارچوب در ا  ییدا

 کردند.    یم  دادیچشمانش ب یدیسف انیسرخ م یها

  یم  یزی. نه چستیاصال خوب ن  ایزنگ زد گفت حال پر  میمر  _

 زنه. ی هم حرف نم چکسیخوابه. با ه یم یخوره نه حت
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 .  دییرا به هم سا کشیبار یلب ها ییزندا

 بگذرونه!   ریخدا به خ _

 شد.   کیحرص نزد با

  ک یاز    شتریخواهر زادم ب  گمیبگذرونه زن؟ دارم م  ریرو بخ  یچ  _

 .  دنشیچون بر ده یبر شی. از زندگ شهیهفتس که داره تلف م

 و عضالتش از خشم منقبض شدند.   دیصورتش کش یرو یدست

 کم گذاشته بودم؟ تشیبواسه تر یچ _

  م یخواست بگو  یبزنم اعتماد, باور! دلم م   ادیخواست فر  یم   دلم

آنقدر داشت  یاگر  شر  یباورش  خودش   یزندگ  کیکه  را  اش 

. اما  یانجام داده بود  تشیکار را در ترب  نیانتخاب کند, بزرگتر

 دهم.  یخودم درس زندگشد به بزرگ تر از   یشد! نم ینم

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 
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#7۰  

که از تمامش    یقلب  ایبود    شهیدانم ش  یشکستن آمد. نم  یصدا

عربده    نیآمد. ا  اد یفر  یمانده بود. صدا  یبند زده باق   یِنیچ  کی

هق هق    یآرام نبود, بود؟ صدا  هشیهم  لِیسه  یکه براپر عجز    ی

کند؟ اشک   ینم  هیگفت مرد گر  یم  یآمد و چه کس  یمردانه ا

 اش تنم را لرزاند.   یدبع  ادیجان گرفت و فر م یتا پشت پلک ها

 خدا....  _

قلبم را  ی کس یی گونه اش چنگ شد گو یکه رو  ییزن دا دست

 .  دیکش رونیب نهیاز س

 ابولفضل!  ا ی _

ا  هردو تند کردندبا وحشت به سمت  پا  ناتوان  تاقش  با    ی و من 

ها ها  یدست  چرخ  به  را  گوش  لچریو  یمرتعشم    یچسباندم. 

  یکه صدا  ی از زمان  د یوقت بود که از دستم رها شده بود. شا   یلیخ

داشت خفه ام    ینی. بغض سنگدمیام را شن  یشکستن روحِ حام

بود. دستم را    ه پشتم درآمد  شهیکرد. از خودم بدم آمد. هم  یم

  ی احمق, برباد رفتنش را به چشم م  کیبود و من... مثل  گرفته  

که به اتاقش    لچرمیزد و قرار نداشتم. و  ی . تمام سرم نبض مدمید
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. انگار تمام محرک ها ساکن شدند. انگار  ستادیانگار زمان ا دیرس

قلب سرکش و دلسوزم!   یصدا  یتمام صدا ها قطع شدند. حت

مزمان   بود. هممتوقف شد  اهشیس  یها  یوگ  انیدرست  ان  ه 

گرفت. ساعدِ   یشده اش جان م ز یکه بغضِ لبر یسیخ یها لهیت

 ی   نهیستونِ تنش شده بود و مقابل آ  نیزم  یرو  شیدست ها

شکسته, شکسته بود... خرد شده بود. له شده بود! عذاب وجدان  

دست و پا    یرینفس گ  یِ گناه  یب  انِیرا گرفته بود و م  بانشیگر

بود و    ستادهیبند رفته کنار اتاق ا  یمحمود با نفس  ییزد. دا  یم

چوب  دیشا کمد  بندِ  دستش  م  ی اگر  تا  زانوانش  شدند.    ی نبود, 

صحنه وهم را به جانم    نیو اقلبش نشسته بود    یدست آزادش رو

 کرد. یم ریسراز

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#71 
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نگاهش را حس کردم که سر چرخاندم. قطرات عرق را   یِنیسنگ

. چقدر در  نمیتوانستم بب  ی فاصله هم م  نیاش از ا  یشانیپ   یرو

 کرد؟    یم انیطغ نینچن یبود که اکنون ا ختهیخودش ر

زدند    یبرق م  ینور مهتاب  ریشکسته ز  ی  نهیآ  یها  شهیش  خرده

 بود.    دهیوقت بود از زرق و برق ها بر یلیو او خ

 به سرعت به سمتش رفت و سرش را در آغوش گرفت.   ییزندا

 ؟ یکن ی م نکارویبرات! چرا با خودت ا رمیبم _

  کیبه    یرده بود و چقدر سکوت وحشتناک بود. گاهک  سکوت

ا ندار  یبرا  یحرف  گریکه د  یرس  یم  ینقطه    ی. درمانیگفتن 

  ی خودِ دچار شده ات نم  یبرا  یو چاره ا  یندار  ت یدردها  یبرا

 یشو  ی م یی . آنوقت پر از نگفته های کن  ی م  ت سکوت! آنوقینیب

سکوت شده    زپر ا  لیتا ابد عزادارشان هستند. سه  تیکه لب ها

نه, تا نوک زبانش    ش یکه تا پشت لب ها  ییبود. پر از حرف ها

نم  یم ادا  و  وقت  یآمدند  نباشد,   دنیشن  یبرا  یگوش  ی شدند. 

قلب  یبرا  یدرک و  کردن  ورز  یبرا  ی درک   ز یهمه چ  دنیعشق 

ز  شود. سخت تر از لب از لب باز کردن و دم زدن ا   یسخت تر م

 ! یلعنت یها یریدلگ
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 نگاه من!   ریاس  ش یمادرش بود و چشم ها  یدست ها  ریاس  سرش

 بزرگ.   یرحم یب کی ریو سرنوشتش اس 

  ا یقربونت برم. ب  ای. بیپسرم؟ حتما خسته ا  یبخواب  یخوا  ی م  _

 استراحت کن. کمی

ز  یمرده    کی  مثل رو  ر یمتحرک  و  گرفت  را  تخت    ی کتفش 

  یی اش به من بود. به چشم ها  رهیلحظه نگاه خ  نیخواباند. تا آخر

حرف از کنارم رد شد و از اتاق   ی ب  یی بودند. دا  ده یاو بار  یکه برا

  ی و با چشمان  دیباال کش  شیگلو  ریپتو را تا ز  ییخارج شد. زندا

ن  . چودیفهم  ید. فقط او م یاش را بوس  یشانیبه اشک نشسته پ 

  ی . دلشکسته باشاستیکار دن  ن یدن سخت تردر بود و مادر بوما

.  یو بخند  ی . بغض کنیو شاد کن  ی . ناراحت باشیو دل بند بزن 

 ! یان یو بِرو ی. پژمرده شویو بارها را به دوش بکش یخسته باش

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 
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#7۲  

از درگاه اتاق   ی زدم و او کِ هیتک  واریرا به د لچرمیو ی کِ دمینفهم

 هنوز در گوشم بود.  شی صدا یرفت. ول رونیب

 .  ارمیدمنوش براش ب هی رمیم _

باران   یتشنه    ی خشکِ خشک شده بود و قلبم مثل برهوت  میگلو

نگاهم تار بود. معده    یرفت و پرده    یم  جیکرد. سرم گ  یناله م

را   لچریشکمم چنگ کرده بودم. و  یروسوخت و دستم را    یام م

پ  و  رو  یِشانیبه سمتش کشاندم  کنار ساعدش    یداغم  ملحفه, 

پر  ایپر  ادینشست. مرا   ان  ییایانداخت.  از برق   زیچ  چیه  گارکه 

ها ها  شیچشم  چشم  بود.  رو  ینمانده  و    یملتهبم  افتاد  هم 

خ اشک  از  صورتم  نکردم.  را حس  دلم    سیسوزشش  و  از  بود 

توانستم فرو دهم. انگار    یرا نم  م یروزگار مچاله! آب گلو  ینامرد

بود اما    فیراه تنفسم را بسته بود. هق هقم ضع  نیچرک  یغده ا

شالم    ینشنود و دستش رو  حساسش  یکه گوش ها  ینه آنقدر

 .  دیش را پس کش. سرم را باال آوردم و دستندینش

تر از   یارانو ملتمسم ب سیخ ی ام گرفته بود و چشم ها سکسکه

 بود.  شهیهم
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 لیسه _

پ   تا از  آمد  زبانم  ا  میبگو  ییها  امکینوک  در  روز   نیکه  چند 

پ  از  بود. خواستم  از من گرفته  را  که تمام    م یبگو  ی مانیآرامش 

و  که پسش زده بودم    یاز من  نهیپر کرده بود. ک  نهیوجودش را ک

حق داشت به    دیکه خواهرش را جواب کرده بود. شا   یلیاز سه

باشد.  خون از سمان تشنه  هراس داشتم. بغض    ش شدن  رابیاما 

نم  میگلو  خیب ول  و  بود  گرفته  ها  یرا  چشم  و    یکرد.  خمار 

 ش یخواستم ب  یقلبم به درد آمد. نم  دمیسرخش را که منتظر د

خشک   یمشکالت خودم کنم. لب ها  ریرا اس   ریدرگ  یِاو  نیاز ا

 و ترک خورده ام را با زبان تر کردم.

 .نمتیبب ینطوریا ! طاقت ندارمزود خوب شو _

بود   یاما خنده اش خنده نبود. تلخند هم نبود. زهرخند  دیخند

م  تلخ  را  کامم  گسش  طعم  مو  یکه  سرخ    یها  رگ یکرد. 

  د یاقتلگاه ساخته بود و ش  کیمخمور    یچشمانش از آن چشم ها

 شد.  یم  یاحساسش بود که سالخ

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#73  

شد. دست   میدندان ها  ریاس می و خسته اش, لب ها رهینگاه خ از

و    دمیسوخت. پوست لبم را جو  ی و معده ام م  دیلرز  ی م   م یها

.  اورمی.  نتوانستم نگاهش را تاب بدیچیخون در دهانم پ   یِشور

پ  ژه  گذاشتم. متب دارش    ی پلک ها  ی بردم و رو  ش یدستم را 

 مهیو چشم بست. ن  د پر و مردانه اش کفِ دستم را قلقلک دا  یها

 گر گرفته اش سوخت.  یِ شانیدستم از پ  ی

 زمزمه کردم: نگران

 . ارمی قرص ب رمیم ;یتب دار _

بلوز بنفشِ   ینداشته بودم که مچ دستم را از رودستم را بر هنوز

 بلندم چنگ زد. نگاهش پر از حرف بود. 

هر    می نش دادم که به دنبال مردمک هابه چشما  گنگم را  نگاه 

 . د یدو یطرف م
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  یخواست نروم. کشش نگاهش که طوالن  یملتمس م  ینگاه  با

 شد, نفسم را فوت کردم و قاطعانه لب زدم: 

 ! رمینم _

رو  فیرا خف  مچم از  را  تنش  و حرارت  بلوز هم حس    یفشرد 

 کردم.  

 . یسوز ی تو تب م یدار _

  ش یهم افتاد. صدا  یخسته رو  شیک ها دستم را ول کرد و پل  مچ

که خدا را صدا زده    یا  هیپر گال  ادیپر از خش بود. بعد از آن فر

 ک یبودم. گرفته و خش دار تنها    دهیرا نشن  شیصدا  گریبود, د

 کلمه را زمزمه کرد:

 نرو!  _ 

رو  شی ها  لب عرق  قطرات  و  برد  فرو  دهان  داخل   قه یشق  ی را 

 گم شد.   ششیته ر انیم ش یها

داد. به تخت    یپارکت گواه از آمدنش م  یرو  ییل هاندص  یصدا

  ی را به لب ها  وانیل  ;گردن او انداخت  ریشد و دستش را ز  کینزد

   خشکش رساند.
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 بخور فدات شم!  نیاز ا کمیپاشو  _

را باز نکرد.    شی چشم ها  یچرخاند و حت  یرا سمت مخالف  سرش

رق  دستش که غ   دنیکنار زد و من با د   شیپتو را از رو  ییزندا

 .  دمیکش یبلند نیه خون بود

 تو؟   یچکار کرد _

 شهیش  یرو  یقرمز  ی   رهیرا نشانه گرفت. دا  نهیبه سرعت آ  نگاهم

 یخورد و چند قطره خون از محل یشکسته اش به چشم م یها

 قاب نقره اش چکه کرده بود.  نِییکه شکسته بود تا پا

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسمکانا رضا  یل         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#73 

 

*** 
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ا  انگار ام  معده  م  یتو  نبار یدرد  ها دیدو   ی قلبم  دست  با    یی . 

لب    ریبستم و ز  لیاش را با باند و گاز استر  یش دست خونمرتع

 . دمینال

 !  یباش  فیکردم انقدر ضع ی فکر نم _

 منفور نسبت به آن واکنش   قیبود که پس از آن دقا   یجمله ا  تنها

ن از هراس نگاهم کرد. دستم رو  زیخ  می نشان داد.  پر    یشد و 

 اش نشست و آمرانه لب زدم:   نهیس یقفسه 

 بخواب  _

 هم سرفه کرد و چشمان تب دارش را به نگاه پر آبم دوخت.    پشت

من حسودم   یدون   ی نه؟ م  فمیضع   یلیمن خ  ی کن  ی تو هم فکر م  _

ودم  ان بسبح ی کاش جا ی ا گمیم ی هستم. انقدر حسود که گاه

 ی  دهیپوس  یاجبار ها  نی. تو ادمیکش  یجهنم نفس نم  نیو تو ا

 !  یمنطقریغ 

 زد. یتلخند

نه من    فهی. نه اون مثل من ضعمیستیهم ن  هیما اصال شب  ی ول  _

همه   دیمثل اون جسور! شش سال از االنِ من کوچکتر بود که ق
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زد. ول  یچ فکر کنم. م  ینم  یمن حت  یرو    ی دون  یتونم بهش 

 چرا؟ 

 , ادامه داد. دیرا که د تمسکو

کنم که   یفکر م  نیدارم. هر شب به ا  ی وابستگ  نجایچون من ا  _

ه به  نه  ه زیچ  چیسبحان  به  که  که   یوابستگ  چکسی,  نداشت 

 تونست بره.  

تار و پودم را  ی. حس منحوسدیکش یم ریزدم و سرم ت یم جیگ

دلگ  ریدرگ بود.  دا  ریکرده  از  آب شدن    کتاتورمید  ییبودم!  که 

م  لیسه م  دید  یرا  فکر  هم  باز  اش    یو  زاده  خواهر  با  کرد 

م مگ  ی خوشبخت  خوشبختشود.  برا  یر  انقدر  که  بود    شیچه 

لبخند از ته دل بود.   کی  یخوشبخت  دی شا  م؟ی زد  یدست و پا م

ا  یخوشبخت  دیشا لحظه  م  یدر همان  کنار    یخالصه  که  شد 

برا  ی حوض وضو م م  یگرفت و  ا  ی نماز قامت    ی عنی   نیبست. 

 ن یخوشبخت بود. اصال هم  یعن یبنده بود...  یعنی  نیبود. اسالم  

  نها یزد. چرا ا  ی را رقم م  یکه حال دلش خوب بود ته خوشبخت

 د؟ یفهم یرا نم
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 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#74  

 بود. بهیخودم هم غر یخش گرفته ام برا یصدا

شه تو    یدرد م  شترینه! فقط بک  یازت دوا نم  یدرد  یوابستگ  _

 وجودت. 

هم    یرا رو  ش یمحکم پلک ها  ;دیکش  ریت  جگاهش یکه گ  انگار

 فشرد و نفس خسته اش را فوت کرد. 

زخم    نجاستیا  یبدبخت  _ خودش!  درمونم  و  خودشه  درد  که 

 خودشه, مرهم خودش!

 آرام بود. و زمزمه ام   دمیچیرا تا آخر دور دستش پ  باند 

خوام    ینداره. م  ی اما درمون  ییتو  ایدرد پر  خوام بگم االن  یم  _

 .  یدیمرهم شدن, نمک پاش  یزخم زد و تو به جا ییبگم دا

 نگاهش کردم.  رهیرا بلند و خ سرم
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کنه.    یدوا نم  یبگم اما گفتنش درد  زهایچ  یلیخوام خ  یم  _

از کمتر   تو هم   نم یب  ی کنم. م  ی نگاه م هیاز جانب تو به قض  ی وقت

.  ستین  یو پنج سال سن کم   ستی! بلیسه  یستیمقصر ن  ییدا

  یلیشد, اوضاع خ  یمطرح م  شی چند سال پ   هیقض  نیاگه ا  دیشا

 کرد.  یفرق م 

 اش مشت شد. یملحفه گذاشت و دست زخم یرا رو ساعدش

 .  دمیبه سمتم خم شد و من نگاهم را دزد یکم

خودم    ی  ندهیچون تن به اجبار ندادم مقصرم؟ آ  یبگ  یخوا  یم  _

  ی نطوریا  ی. فکر کردستیمهم ن  یبه جهنم, عالقمم که واسه کس

خواد, قلب    ی از من عشق م  ایپر  ؟ یکن  ی کمک م  ا یبه پر  یلیخ

  گه ید  ی کیوقته داره واسه    یلیدونه قلب من خ  یخواد! نم   یم

د  یم ن  یحت  گهیتپه.  خودمم  استیواسه    ی فهم  یم  ناروی. 

 نوس؟ قق

ب  دیتخت دراز کش  یرو  ام  جه  تو  یو  بند رفته  به من و نفس 

 گذاشت. یشان یپ  یساعدش را رو

رو قبول    یکه اگه همه چ  ی. االندینیب  یاالن رو م   د یشما دار  _

رو    گهی . اما من دارم چند سالِ دنهینب  بیانقدر آس  ای پر  دی کنم شا



 

 

1
8
9

 

از ا  دی. شا نمیب  یم اما بهتر   گه یکه چند سال د  نِیاالن بشکنه 

 . ینیرو بب ش ینابود

قرص   یآب و بسته ا   وانیل  کی با    ییبزنم, زندا  یحرف  آنکهاز    قبل

 داخل اتاق شد.  

 .یقرص رو بخور تا راحت بخواب نیا زمیعز  ایب _

. هنوز از در خارج نشده  دمیرا به عقب کش لچریو نیسنگ ی دل  با

 زد.   میبودم که صدا

 ققنوس.. _

شده اش را باال    ی چیچرخاندم و نگاهش کردم. دست باند پ   سر

 زد.   یو تلخندگرفت 

 ممنون! _

  د یرا که د  می لب ها یدست خودم نبود. انحنا ارمیاخت یب لبخند

  ش یچشم ها  یشتر یزد و حس کردم با آرامش ب  یلبخند پر مهر

 را بست.

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#75 

مقابلم گ  ظرف را  را    یازیذاشتم و پساالد  که در دست داشتم 

داغ اشک پشت   ی سوخت و قطره ها ی م م ی خرد کردم. چشم ها

توانستم   یبود! م  یخوب  یکردند. بهانه    یم  یقرار  یب  می پلک ها

ها و    یپناه  ی را, ب  م یها  ییهراس از قضاوت شدن ببارم. تنها  یب

شدند   م یتسل می ها  مکه کمرم را خم کرده بودند. چش یی ظلم ها

 ی چانه ام راه گرفت. زمرد  ریگرم از چشمانم تا ز   یطره هاو ق

که تصورش هم   ییها  دیآوردم و تهد  ادیرحمش را به    یب  یها

م وحشتم  ب  ی باعث  باال کش  ی نیشد.  را  سرآست  دم یام  با   نم یو 

پاک کردم. صدا   سمیصورت خ  زیم  یرو  ی گوش  ی  بره یو  یرا 

  ی س روشنانا  یلحظه در جا خشکم زد. شماره ا  ک یبود.    ی ناگهان

به لرزه! قطع شد و قبل از آنکه   میصفحه افتاده بود و دست ها 

به عقب برگشت و نگاهم    ییباز زنگ خورد. زندا  رمیبتوانم نفس بگ

 .کرد

 مادر؟  یدیچرا جواب نم _
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 تماس زدم و پر از وهم, مقابل نگاه مشکوکش جان دادم.   رد

 نبود. یمهم زیچ _

   ؟یمطمئن _

را   یها کردم. گوشت ساالد را همانجا رتکان دادم و به سرع   سر

را به اتاق رساندم.    لچریچگونه و  دمیمشت گرفتم و نفهم  انیم

. انگشت لرزانم  دیم لرزپنجه ا  انیم  یگوش  ;که در را بستم   نیهم

ب  کونیآ و  کرد  لمس  را  رنگ  گوش  یسبز  به گوش    یحرف  را 

 چسباندم.  

ک اش را پشت پل  یموذ  یمردانه و خش دارش, چهره    یصدا

 کرد.  ی زنده م م یها

 ...یجواب داد یاحوال دخترخاله؟ افتخار داد _

نفس    ی توجه به سوزشش, عصب  ی کنار ناخنم را کندم و ب  پوست

نمدمیکش  ینیسنگ ا  ی.  ر  نیدانم  من  در  کجا  از   شه یجسارت 

 .  دمیدواند که غر

  گهیبار د  هیخوام صدات رو بشنوم.   ی رو ببند. نم فتیدهن کث _

 !  یی کف دست دا ذارمیرو م یچ همه ;یمزاحمم بش
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بلرزد اما انگار چندان موفق نبودم که قهقهه   میخواستم صدا  ینم

 زد. یا هیکر

 .دیچهارستون تنم لرز لیکارو! جون سه نینکن ا _

 . دم ینال رلبیمشت شد و ز دستم

 ! یعوض _

   ؟ یگفت یچ دمینشن _

 باال رفت.   م یکنترل صدا یب

از ماهیگفتم عوض  _ به مزاجت    قتیحق  ای  یتعجب کرد  تتی! 

 اد؟یخوش نم

 . دمیپوزخندش را واضح شن یصدا

  ی . ققنوس رو چه به عصبتیتعجب کردم! اما نه از رجز خون   _

 کردن! هوم؟   دی شدن و تهد

 ام از حرص باز و بسته شد.   ینیب  یبستم و پره ها پلک

تلفن! دوست  رمیگ  ی وقتت رو نم  یلیخ  _ پشت  از  نه  . حداقل 

  ی هست یهمون موش ای یهم انقدر جَنَم دار یحضور نمیدارم بب

 .یکه بود
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 لب باز کرد.  یرکیز با زکرد و با یمکث

 !  یشگیهم  یهمون جا ;فردا بعد از ظهر _

 بلد بود چگونه من را تا مرز انفجار ببرد.   خوب

 .  دمیتوپ  کالفه

 . ینیتو خواب بب _

من باور    یِبه کله شق  یاز هرکس  شتری. تو که بنمیب  یفردا م  _

 . مگه نه؟یدار

 شد.   یمهر م  می بود و سکوت که به لب ها سکوت

 زمزمه کرد و من با انزجار چشم بستم.   سرخوش

 !  زمیفعال عز _

  ی منحوس رو   یبعد از آن کلمه    یممتد گوش  یبوق ها  یصدا

 .  دمیو خفه نال دیکش ریافکارم آوار شد. سرم ت

 لعنت... لعنت بهت!  _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#7۶   

ها  انیم  یگوش رو  یدست  چشمانم  و  خورد  سر  هم    یلرزانم 

ام را به خس خس   نهیس  انمیدر م  یکیمنقطع و    یافتاد. نفس ها

 . دمینال سیخ یو چشم ها فیضع یانداخته بود. با هق

 !فیبد ذاتِ کث _

...  م یتوده شده بود در گلو  شناختهحس نا  کیاز    یمیعظ  حجم

 !  یناچار ای  دنی...بریریبغض... دلگ ;دانم اسمش چه بود ینم

 تکان دادم و لرزان لب زدم: نیرا به طرف سرم

 تونه من رو مجبور کنه. ی! نمرمینه نم _

را فرو    میبه در مرا درجا پراند. آب گلو  فیخف  یچند تقه    یصدا

پر شده از   یردم. چشم هاباز ک  در را  را چرخاندم.  لچریدادم و و

 بود.  سمیخ یصورت و چشم ها خیم یی زندا یِنگران

 حالت خوبه ققنوس؟  _
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.  هیگر  ریزدم ز  اریاخت  یکرد ب   انی سوالش را ب  ی و وقت  نتوانستم

در   ییکردم و گو  یپشتوانه حس م  ینبودم اما پشتم را ب فیضع

حن غوطه ور بودم. دستش را پشت کمرم گذاشت و با ل  ییتنها

 . دیاش پرس یشگیگرم هم

 قربونت برم؟   شدهیچ _

رو  ینم از کجا  کلمات  از   یدانم  را  و دستورش  زبانم نشستند 

 کدام قسمت مغزم فرمان گرفته بودند.  

 .نمشیبرم...بب د ی. بهم زنگ زد. باستیدوستم حالش خوب ن _

سوخت. از ندامت, حماقت, جهالت!    یگفته بودم و زبانم م   دروغ

  ن یتع  یگفته بودم؟ صالح و مصلحتش را چه کس  یدروغ مصلحت

  اد یمالقات را فر  نیمنفور بودن ا  م یتمام سلول ها  یکرد وقت  یم

رو  یم را  غمگ  دیصورتم کش  یزدند؟ کف دستش  نگاهم    نیو 

 کرد.  

  لیسه  گمی. میخور  ی همه رو م  ی واسه دلت که غصه    رمیبم  _

 . یبر یبرسونتت هروقت خواست

بودم! چقدر از    حیکردم. چقدر وقخون را به صورتم حس    هجوم

 کالمش.   یِخودم بدم آمد در برابر سادگ 
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 لکنت لب زدم:  با

 . رمی...خودم...مینه...نه مرس _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#77 

 دور شانه ام حلقه شد.  شی ها دست

 آخه؟  یریم یخودت چطور  _

ا  یحت پ   لیسه  نکهیتصور  با  را  م   ندیبب  مان یمن  تنم  بر    ی لرز 

 نشاند.  

 تونم.  ی م _

ترد  شبه از  اگرچه  ام  رو  دیجمله  هراس  به    دهییو  دلم  اما  بود 

توقف    م یها  ژه ینا  انیم  یینفسم جا  ی داشت. نفسِ ب  ان میانجامش ا

  یی زندا یکِ دمیکردم. نفهم یقلبم را حس نم  دنیکرده بود و تپ
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ام را تمام قد در آغوش   یخودِ زخم  ی رفت و من کِ  رونیاق باز ات

سوخت. از درون   یم  یزیانگ  نفرت  یِگرفتم.  تمام تنم در سرد

از ب بودم و  بودم. دندان    خیتکه    کی مثل    رونیگر گرفته  سرد 

  دنیخورد و لرز گرفته بودم. د  یهم م  یرو  کیتر  کیتر  م یها

خواستم.   یمکه    بود  ی زیچ  نی رحمش آخر  یجنگلِ خزان زده و ب

امن  دهیدر  یچشم ها از جانم م   تیاش  انگار    یرا  او  ربود. کنار 

  ی ب  یرو  یی کرده بودند. تنها  نیزدن کم  نیزم  یتمام خطر ها برا

 ی م سیزده بود و اشک پشت هم صورتم را خ مهیخ می ها یکس

دانم!   یشدم؟ نم  ی م  ده یبودم و تا کجا کش  یباز  ن یا  یکرد. کجا

م ب  یاما خوب  ها  یرادانستم  نقشه  و  او  با  برا  یی مقابله    م یکه 

  ا ی   یی. به داگفتم  یم  یبه کس  دیبا   دی ندارم. شا  یبود توان  دهیچ

ا  یلیسه از هروقت د  شانیروزها پر  نیکه    ی به نظر م  یگریتر 

را   ش یها  یرساندم و ناحق یکه خودِ سرکشم را به او م ا ی. دیرس

م ناتواندمیکوب  یدرصورتش  ا  میپاها  ی.  اع   یخدشه  ببه  ه تماد 

بود. من همان ققنوس  تمینفس و شخص نکرده  بودم که    یوارد 

پر    یرا به فرار ها  دنیو جنگ  ستاد یا  ش تمام مشکالت  یمحکم پا

 داد. حیرجهراس ت
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پا  یو گرفتن حق  ستادنیبودم از ا  خسته   ی م  مال یکه به ناحق 

آوردم. حداقل نه مقابل    یشد... خسته ام کرده بودند اما کم نم

 کرد...  یم یزدنم را لحظه شمار نیکه زم یسبز یچشم ها

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#7۸ 

را رودیلرز  ینه, تمام جانم م   دستم ب  ی. شال  روحم    یصورت 

ترک   یانداختم و بزاق خشک شده ام را به زور فرو دادم. لب ها

جان دادم.    یرینفس گ  ی گناه  ی ب  انِیو م  دیرا بلعخورده ام هوا  

تلفن همراهم چنان ناقوس مرگ در گوشم نشست. چند    یصدا

چشمک    ی  هصفح  یرکت به اسم منفورش روح  یب  یا  قهیدق

 یرا ب  یشدم. قطع شد و باز زنگ خورد. گوش  رهی زن همراهم خ

  م یرها  یلعنت  ی  جهیحرف به گوشم چسباندم و پلک بستم تا سرگ

 کند.  
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 کوچه باالتر منتظرم!   هی _

 ز یچ  چ یمقابله با او ه  یهمه جا را کرده بود و من انگار برا  فکر

 در چنته نداشتم. 

  ده یخودش هم فهم  ییساکت تماس را قطع کردم و گو  همانطور

ساعت کامل منتظر بودم    کیرا به جانم انداخته.    ی بود چه خوف

ر ل استرس دساعت کام  کیبروند.    رونیاز خانه ب  یی و دا  لیسه

ساعت کامل مرده بودم و    کیبود و سوخته بودم!   ده یجانم جوش

از    دمیرا جلو کش  لچری. و دمیکش  ینفس م رفتم.   رونیب  اتاق و 

مرتعشم را صاف کردم و او را از داخل آشپزخانه مخاطب   یصدا

 قرار دادم. 

 یی من رفتم زندا _

ا  با از  و وال  آ  طیبا شرا  نکهیهول  از  بودم,  تنها  شپزخانه  خاصم 

 گلدارش را مشت کرد.   راهنیپ  یآمد و نگران گوشه  رونیب

 گم.ب  لیبه سه یذاشت یم  کاشیا _

 سر باال انداختم.  یتصنع یآرامش با
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که از پسش   ستی ن  یزیداره. چ  یریدرگ  یاون االن به اندازه کاف  _

 . امیبرن

رحم برآمدن کار من نبود. اما    ی ب  یبود... از پس آن چشم ها اما

 بود...  اجبار 

 ناعادالنه قانون من نبود اما سرنوشت بود...  طیبا شرا دنیجنگ

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#79  

کردم.    ی ط  لچریدانم چگونه آن مسافت نسبتا کوتاه را با و  ینم

رفت. چند بار    یاه یو چند بار چشمانم س  دیچند بار دستم لرز

دق مرگ    نهیس  انینفسم را م  یم قاتلم شدند و من نفسِ ب افکار

, بن بست هم معنا نداشت.  دمی رس  شی به چشم ها  ی کردم. اما وقت

  ینگاهم م   نهیبه س  دستزده بود و    هیکهنه اش تک  نیبه ماش

لب ها پوزخند کنج  بود. چشم ها  ش یکرد.  آور    ک ی  شیعذاب 
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و دستش    دیکش  نشیریلب ز  یزبان رولحظه از نگاهم جدا نشد.  

چهارخانه اش   راهنیپ   نیفرو کرد. آست  نشیشلوار ج  بیرا در ج

و تاب عضالت    چیرا تا آرنج باال زده بود و نگاه من هرجا بود جز پ 

 ساعدش. 

 یکس  یچند قدم به سمتم آمد و من ناخودآگاه در جستجو  با

ان آب دهزد.    یخلوت پر نم  ینگاه گرداندم. پرنده هم در کوچه  

  ی قدم  ک ینبض زد. به    م یگلو  ریرو دادم و قلبم ززهر شده ام را ف

شدند.    پیهم ک  یرو  مینفسم حبس شده و لب ها  ;دیام که رس

و به سمتم خم   دستون کر  لچریو  یدسته    یرا رو  شیدست ها

نگاه گرداند. نگاهم پر از   می در چشم ها  قیشد. سر کج کرد و عم

  ره یاه خنگ ار تمام بدنم فلج شد.  صورتش دو دو زد و انگ   یوهم رو

. دستم باال آمد و قبل از آنکه به عقب  اوردمیو مرموزش را تاب ن

 .  ستاد یهولش دهم, صاف ا

 کردم.  یکه فکر م  یهست ینه! همون موش _

ا  تک افتادم.    روزینحس د  یمکالمه    ادیکرد و من به    یخنده 

  ریز  آرامشم را  یی سبز روشنش به تنها   ی بود که چشم ها  دهیفهم



 

 

2
0
2

 

از صورت  یاش لحظه ا رهیبود که نگاه خ ده یکند! فهم ی و رو م

 شد.  یروح و پر هراسم جدا نم یب

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸۰  

 آمد.  ی لرزانم از ته چاه در م یصدا

 برم. د یبا ;هست زود بگو ی هر حرف _ 

خلوت   یمنحوسش در کوچه    یخنده    یو صدا  د یخند  الیخ  یب

 انداز شد. نیطن

 حاال!   یبود _

اش جلو   یقدم  کیرا تا    لچرمی مچاله شد و و  میدندان ها  ریز  لبم

 .دمیکش

 . مانیزود باش پ  _
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 نگاه کرد.   م یحس به چشم ها یشد و ب یصورتش جد حالت

 ه؟ یهدفش چ _

 . شمیمتوجه نم _

 . د یشد و غر خم

متوخوب  _ مم  ا  لی. هدف سهیشیجه  کردن    ی باز  ن یاز شروع 

 همه سال زبونش رو موش خورده بود؟  نیا ه؟یچ

ها  میها  دست چرخ  محکم  که   لچریو  یچنان  داد  فشار  را 

تر   یشد. در خود شکستم و او از سکوتم جر  دیسرانگشتانم سف

 شد.  

پاش نشسته؟   ریز  ی ک  ه؟یمرضش چ  گم یمگه؟ م  ستمیبا تو ن  _

آبرو کردن و نابود کردن خواهر من    یخواد برسه؟ با ب   یا مبه کج

 اره؟ یخواد به دست ب ی رو م یچ

او اضافه شده    ی ب  ی به ضعف ها  یلعنت  لکنت شمارم در مقابل 

 بود.  

 !ستین  یکنیکه... فکر م ینطوریا _
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مشت کردن فک لرزانم جلو آمد که با بغض پسش   یبرا دستش

را داخل    فش یتکلگفتم. کالفه دست بال  یمحکم  ی  "نه"زدم و  

 فرو کرد.  ش یموها

کنم. مادر   یدلش. آدمش م  ری زده ز ی! خوشهینطوریهم قایدق _

  اقتیل  ی ب  یِمن بد تا کنه. اون سبحان عوض  یِ زاده نشده با آبج

 زد.   میکه از ترسش ج

  ی با خودش حرف م  یی کرد و سر تکان داد. گورا مشت    دستش

 زد. 

 کنم.  ی درستش م _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸1 
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غرق خونش,    ی توجه به رگ گردن برجسته شده و چشم ها  یب

  ا ی م  کرد  یم  حیرا توج  لیدانم سه  ی . نمدم ینال  یفیضع  یبا صدا

 خودم را! 

 ؟ یفهم  ینخواستن رو نم ی معن ه؟یمگه عشق زور _

 مه کرد: شد و کنار گوشم زمز خم

 فهمم!    یرو نم لشیدل _

 حرص پلک فشردم.  با

 که هست از قلب آدمه.  یهرچ  لشیدل _

 کنه.  ی اشتباه م یقلب آدم گاه _

زد.    ی به حس بدم دامن م  شی لب ها  یبودم و پوزخند رو  کالفه

 شد و ادامه داد.   دهیحرکتم کش  یب  یپاها ینگاهش رو

 .شهیموم تم ینیسنگ متیاشتباه به ق هیتاوان  یو گاه  _

که تلفن همراهم زنگ خورد.   دمیدهانم را فرو دادم و نگاه دزد  آب

خشک شدم.  رنگ از   یینگاه کردم و گو  لیبه نام سه  دهیترس

 .  د یلرز میو لب ها  دیصورتم پر

  شد؟یچ _
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را وصل کردم.    یب را مقابل دهان گرفتم و تماس  حرف دستم 

 عربده اش چهارستون تنم را لرزاند.  یصدا

 ؟ ییمعلومه کجا چیه _

 ...من لیسه _

  ی م  لچریکنم. تو چطور با و   یققنوس دارم از دستت سکته م   _

  ؟ی رفت  یدوستت کجا پا شد  ی به بهونه    ؟یر یبگ  نیماش  یخوا

 آخ ققنوس! 

  ی م   ی اهیو نفسم حبس شد. چشمانم س  ختیر  نییپا   یهر  دلم

خسته   یبود. صدا  دهیامانم را بر  یوحشتناک  ی  جهیرفت و سرگ

 .  دمیرا با عجز شنو نگرانش 

 ؟ یی کجا _

باال رفته    ییتفاوت و با ابرو  یسر خورد که ب   مانیپ   یرو  نگاهم

خورد و استرس به جانم چنگ   چیکرد. دلم در هم پ   ینگاهم م

 زد.

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸۲ 

 قرار نداشت. لرزان زمزمه کردم: کدم یاز هول و هراس,  دلم

 گردم.    یاالن خودم بر م _

 کرد, بلند بود.    یآرام بودنش م یکه برا یبا تمام توان شیصدا

 فقط آدرس بده.   ؟ ییکجا گمید م _

رژه    دییپا   یکه مرا م  یسبز  یچشم ها   یو نگاهم رو  دمیگز  لب

 رفت.  

 کوچه باالتر.  هی _

تمام ادا شده    یِنفس  ی با ب  جمله که  کینگفت. تنها    زیچ  چیه

 بود.

 . امیدارم م _

پر آب نگاهش    یی محض قطع کردن تماس, با عجز و چشم ها   به

 کردم.  
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 , عجله کن.  یبر دی با _

را رو  یروزیپ   با ب  یمژه ها   ینگاهش  داد.    یالیخیمرطوبم تاب 

 داد.    یاش عذابم م

 ؟ یترس یم یچرا؟ از چ _

م  از درگ  دم؟یترس  یچه  سه  ریاز  با  انبار    یلیشدنش  مثل  که 

 ط؟ یشرا نیمن در ا دنید  ای باروت بود؟ 

  ش ی پاها  ریز  یی غرورم جا  ینداشت وقت  یتیاهم  چکدامیه  د یشا

ام حرف دلم    ی درحال جان دادن بود. نتوانستم و آخر زبان لعنت

 .  دیلرز یکه م  یی را به زبان آورد. با بغض و صدا

ت  داره. دسبه من ن  یربط  چیه  ا یو پر  لیسه  یبهم خوردن نامزد  _

 ل یمزاحمم نشو. سه  گهیکنم د  یاز سرم بردار. ازت خواهش م

 کنه.  یبفهمه خون به پا م 

  ش یسا  یو به سمتم قدم تند کرد. صدا  زد  یصدا دار  پوزخند

 .  دمیشن یرا م  شیدندان ها 

خودم و   یآبرو  ذارمینم  ؟یدیکنم. فهم   یخون رو من به پا م  _

 .الف بچه لگد مال بشه هی یپا ریخواهرم ز
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تهد  انگشت با  را  اش  ها  دی اشاره  مقابل چشم  و  آورد  پر    یباال 

 هراسم تکان داد. 

نابود  ی کنم کس  ی نابودش م  _ به  من و خانوادم    یرو که کمر 

 ببنده. 

. تنها خودم  دمی . نگاهش را نددم یرا ند   شی چشم ها  گریو د  گفت

.  دیکوب  ی را در صورتم م  م یها  یکس   ی که ب  یکوچه ا  انیم  دمیرا د

و    دم یکه جانش باال آمده بود. خودم را د  ی و جان  دمیدخودم را  

 ... دمیرا ند لیسه

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸3 

  ی شد را م  یم  دهیآسفالت کش  یکه رو  یپرشتاب   یقدم ها  یصدا

نم  دمیشن سرگدمیشن  یو  رها  جهی.  هم  و  کرن  میهنوز  بود  ده 

 نیزم  یرو  میزد. مقابل پاها   ی به سردردم دامن م  یآفتاب لعنت
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و    د ی صورتم را کاو  ی ایتمام زوا ینگرانش رو  ی زانو زد و چشم ها

 سرخم متوقف شد.   یچشم ها یدر آخر رو

 ؟ یکن ی چکار م نجایا _

هم    دهیپرس  سخت تر  سخت  پاسخش  داشتم  حتم  من  و  بود 

و سبز رنگ چه   رهینگاه خ  ریز  شیپ   قیدانست دقا  یهست. چه م

احاطه    ی, ناتوانتیجان داده بودم. خرد شده بودم و درنها  یکس

خواست   یشدت گرفته بود و او تنها م   می ام کرده بود. اشک ها

 نجات دهد.  یلعنت یذهنش را از سوال ها

  رون؟یب یچرا تنها زد _

 .  دیبار ی م ش یاز چشم ها یدرماندگ

   ؟ی باهام حرف بزن شهیم _

شد. زبانم انگار قفل شده بود و    یخواستم هم نم  یاگر م  یحت

 شد.  یزده ام پژواک م  انهیجمله با خشم در ذهن مور کی

 "کنم ی نابودش م "

که کالبدم را    یاز روح  شتریاما نه ب  ;ترک خورده بود  می ها  لب

 کرد.  یترک م شهیهم یبرا
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تابش    یهوا متوقف شد. نگاه ب   یباال آمد و کنار صورتش تو  دستم

 مشت کردم.  و دستم را  دمیرا بلع

 خونه؟ یمن رو ببر شهیم _

را گرفت. سرش را تا کنار   لچریو  یو دسته ها ستادیسرم ا پشت

 شال هم گوشم را سوزاند.   یگوشم خم کرد و نفس داغش از رو

 .  دنیسوال رو با سوال جواب نم ی باشه ول _

 دل لب زدم:  در

 . یشمار نداشته باش یب یها  "چرا" یبرا یجواب ی نه تا وقت _

 .  دیو پرس میکوچه خارج شد از

 ... یفهمم چرا دروغ گفت  ینم _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸4 
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 نه یپر از ک  یمرد ش یپ  ق یو قرار هم نبود بفهمد دقا د یفهم ینم

 شتر ینش بروش  ی برق چشم ها  ;دباال برده بو  د یانگشت تهد  میبرا

  ی وقت نم  چیکاش ه  یلرزاند. ا  یدلم را م   شیاز رعب حرف ها

نفر را فرو    نیچند  یکه انتخاب اشتباه پدرش چگونه زندگ  دیفهم

خسته ام را باز کردم.    چشمان  ی. سرم را باال گرفتم و الدهیپاش

اش, در راس   رهیت  شیته ر  ریمردانه اش ز  یفک فشرده شده  

قر جانگاهم  ذهنم  و  داشت  سنگ  یگرید  یار  بود.  تقال   ی نیدر 

, آرام لب  ردیآنکه چشم از رو به رو بگ  ینگاهم را حس کرد و ب

 زد:

 نگاهم نکن!  ینطوریا _

را حس کردم و تمام وجودم گر گرفت.    یمیکوه عظ  زشیدلم ر  ته

را   لچریهم فشردم. او اما همانطور که و  یو لب رو  دمی نگاه دزد

  ش یدلخواهش رساند. صدا  یطه  را به نق  داد, بحث  یحرکت م

 گرفته بود.  

 نبوده! یاومدن, هواخور  رونیب نطوریمطمئنا هدفت از ا _

 کند.   یکرده بودم تا خودش را خال سکوت



 

 

2
1
3

 

نم  _ چرخ  ;ینگ   ی تون  ی م  یخوا  ی اگه  زبونت  رو  اگه   دیاما 

 بهم دروغ نگو!   چوقتیه

 ین کارپنها  نیا  .  ازدیجوش  م یو اشک در چشم ها  د یلرز  فکم

 مثل خوره به جانم افتاده بود.   یحس بد

 هستم.  یارزش ی کنم آدم ب  یحس م یگ یدروغ م ی وقت _

زدم. چه   ی دست و پا م  یمخوف  ی دانست در چه دوراه  ی م  چه

  یپاها یبرا ی او جان یها  دیشدن تهد یدانست ترس از عمل یم

 را بدوم و فرار کنم.  ری مس نیجانم نگذاشته تا تمام ا یب

زنگ فشرد. بالفاصله    یو دستش را رو  ستاد یانه اب خدر  مقابل

صدا و  شد  ها  یباز  و    ی ها  کییموزا  یرو  لچریو   یچرخ  لق 

با هول به سمتمان   یی, در گوشم نشست. زندااطیح   یشکسته  

خورده اش    ب یساده و فر  ینفس چشم از چشم ها  ی آمد و من ب 

  آنطور   اشکرد که چانه    یم فکر مدانستم چه درمورد  یگرفتم. نم

 نجاتم داد.   لیو بغض کرده بود. سه دیلرز یم

 هوا بخوره.   کمیرفته بود  _

کرد, عقب   یرا رها کرد و همانطور که نگاهم م   لچریو  یها  دسته

 گرد کرد.  
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 !  رونیبرمت ب یم   ی, بهم بگیداشت ازیهروقت ن _

بود وقت   شیها  شانه از   یافتاده  از مقابل نگاهم محو شد و من 

 م. خجالت در خود جمع شد

 زنگ زد.  شیصورتم نشست و صدا یرو ییزندا یزده  خی دست

شدم گذاشتم تنها    مونیپش  یلیکردم. خ  ی بخدا داشتم دق م  _

 .یبر

  ی دستش گذاشتم و نگاه شرمنده ام از چشم ها  یرا رو  دستم

 دم.  به مچش دا یفیاش فرار کرد. فشار خف یباران

 استراحت کنم.  کمی رمیم _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸5  
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سوزاند,    ی را م  می تا پشت پلک ها  قهیکه از شق  ی درد وحشتناک  با

و سبزش   دهیدر  یچشم ها  دنی. خواب نبود! ددمیاز خواب پر

 ی دادم. صدا  هیمن بود. بلند شده و به دستم تک  یکابوس زندگ

در گوشم نشست و حنجره ام از   شت زده امتند و وح ینفس ها

گلو  ییها  غیج در  م   میکه  بودند,  شده  دست    یخفه  سوخت. 

کردم و از خودم فاصله دادم.    راهنمیگرد پ   ی  قهیلرزانم را بند  

برا ا  یها  هیر  یانگار هوا  تقال  به  به  را  بازدمم  بود.  ام کم  فتاده 

رفه  به س  یزنگ منحوس تلفنم برا  یراندم و صدا  رونیب  یسخت

را خط    میخشک صدا  یبود. خم شدم و سرفه ها  یفتادنم کاف ا

شدم. آشکارا    رهیخ  لیبه نام سه  دیپر از ترد  و  دم یانداختند. لب گز

 و تماس را وصل کردم.   دهیکش ینفس راحت

 ل؟یبله سه _

کم    یلیچند روز خ  نیاز من دلخور بود و در ا  یحطور واض  به

 مخاطبش قرار گرفته بودم.  

 نگران نشه. ;خونه امیم ری د کم یامشب مامان بگو لطفا به  _

نوک زبانم آمد از حالش بپرسم اما لحن سردش تا عمق وجودم   تا

 لرزاند.   یرا م
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 زمزمه کردم:  یدهانم را قورت دادم و به سخت آب

باهاش تماس    کاشی. اشهیاگه بگم نگرانت م  یکه حت  یدون یم  _

 . یکرد یو از حالت مطمئنش م  یگرفت  یم

 .  دمیخندش را از آن طرف خط هم شنوزپ  یصدا

 فقط همونه!  شهیکه نگرانم م ی روزا تنها کس نیظاهرا ا _

 اش لبم را به دندان گرفتم.  هیکنا از

 . فقط... میما هممون نگرانت  ;هیچه حرف نیا _

 تاب زمزمه کرد:  یو ب منتظر

   ؟یفقط چ _

 ... میابراز کن میتون ی نم یگاه   دی فقط شا _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰] , باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸۶   
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را    شیقرار  ی که ب  یی نفس ها  ی پاسخش سکوت بود و صدا  تنها

  ن یکردم. پس از چند  یام حس م  ییشنوا  یبا تک تک سلول ها

 !  دندیکش  یانگار کلمات از زبانش زبانه م  یحرف یروز ب

 ازت دلخورم!   _

 زدم و چشمانم را بستم.   هیرنگ تک یبه تاج تخت فندق ا ر سرم

 کنه!   ی, دلخورم متیدلخور _

 گوشم بود. آرام زمزمه کردم:  خ یانگار ب ش ینفس ها یصدا

, نیرزمیز  یتو  یرفت  ی , میشد  یناراحت م  ی وقت  میبچه که بود  _

نصف   شهیهم  یول  دمیترس  یاز اون دخمه م  نکهیمنم با ا  ادته؟ی

 .وردمیبرات م نیپاورچ نیناهارم رو پاورچ

رسد که هنوز    یبه کجا م   میحرف ها   یخواست بداند انتها  یم

 را نشکسته بود.  قشیسکوت عم

  ییزایچیکه آدم, واسه به دست آوردن    شهیم  ی به نظرت چ  _

  ی م  ی که اون رو نه  یذاره؟ به هر حس  ی ترساش م  ی پا رو  یحت

پاش لقه,    ریز  نیزم  دونه یم  نکهیگه و با وجود ا  ی نه م  هیکنه  

 .  دوهیتموم اون مسافت رو م
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به    کیبار  یها  انگشت بغض  و  کردند  مشت  را  لحاف  لرزانم  و 

 چنگ زد.   میگلو

. ترسام رو  دمیرو دو  نیرزمیز  ک یوم راهِ بارمن به خاطر تو تم  _

تا پس زده نش  دهیکه واست دو  یاز کس  چوقتی! هیپس زدم 

 دلخور نباش. 

 دل لب زدم:  در

 زنم.   یوم ترس ها رو پس متم تو یهنوز هم برا _

 کرد؟!  یسبز, در دل رخنه م یبدتر از آن چشم ها یمگر ترس و

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸7 

نور مهتاب را   مشیضخ  یکه با وجود پرده ها  کیاتاق تار  کنج

نشسته بودم.    لچریو  یحرکت رو  ی بداد,    ی هم به داخل راه نم

از قبل   شتریشد و در عوض قلبم هر لحظه ب  ی گرم نم  م یپلک ها
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و با آنکه گفته بود    دیدر  ی, بند بند تنم را میرانزد. نگ  یم  خی

جوشاند.    ی در دلم م  همو سرکه را با    ریس  یکند, کس  یم   رید

م را  همراهم  ترد  انیتلفن  با  و  فشردم  در  د یپنجه  را  اسمش   ,

را لمس کردم و هرچه   لیجستجو کردم. نام سه  نمیمخاطب  تسیل

صدا تنها  شدم,  ها   یمنتظر  زنگ  یبوق  گوشم  در  زد.   منفور 

 یشتریدوباره و سه باره تماس گرفتم و هربار اضطراب با فشار ب

 جانم را پر کرد.  

 !  یلعنت گهیبردار د _

  رمیو بغضم را پس زدم. خواستم باز هم تماس بگ  دم یرا گز  لبم

 کرد. ارمیدر قفل هوش دیچرخش کل یاصد که

نبودم. اما    لچریکه قادر به حرکت دادن و  دیلرز  ی آنقدر م  دستانم

  ره یتمام تمرکزم را جمع کردم و خودم را به در رساندم. دستگ

 ماتم برد.  دنشیو مقابل چهارچوب با د دمیاش را کش یفلز ی

ن  یشانیپ   یرو  شانیپر  اهشیس  یموها اما  بود  رها شده  ه  اش 

 را بپوشاند. کنار لبش خون  شیابرو  یباال  قیآنقدر که زخم عم

چشم راستش ورم کرده بود.    یزد و پا   ی در ذوق م  یبزرگ  یمردگ
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کردم و ج مقابل دهان مشت  را  نطفه خفه شد.    غمیدستم  در 

 لرزانم خارج شد.   یلب ها نیاز ب یکم جان یصدا

 ! لیسه _

که کم مانده    دیلرز  ی که مقابل دهانم گرفته بودم, چنان م  یدست

پر کرده بود و    یوحشتناک  ی. تمام بدنم را رعشه  فتمیبود پس ب

 کرد.  یجانم گِز گِز م ی ب یاز نوک سر تا پاها

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸۸ 

د  دستش به  رو  واریرا  و  گرفت  سر    یزانوها  یمقابلم  سستش 

تمام    اهشیس  یها  لهیا باز کرد و تچشم متورمش ر  یخورد. ال

هق هقم را    یو به سخت  دیترک  م یگلو  انی جانم را گرفت. بغض م

بکشانم.    نییپا  ی را به طبقه    یی و زندا  ییخفه کردم تا مبادا دا

 کردم.    ینبضم را حس نم
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 ؟ی... سر خودت آوردییچه بال _

 وانهیو سکوتش د  یدم و خونسرداضطراب به سکسکه افتاده بو  از

 کرد.    یمام 

را تا کرده بود و آرنج    ش یرساندم. پا  شیپاها   یرا تا جلو  لچریو

 بودند.   زانیزانوانش آو یاز رو ش یها

 مماس شد.   میجلو رفتم تا دستش با زانو آنقدر

 ه؟یچه وضع نی, الیبا تو ام سه _

برا  دهیخشک  یها  لب حرف  یاش  س  یگفتنِ  به  اما  رفه  باز شد 

 خش داشت.   شی افتاد. صدا

پا    ییزایچ  هیکه آدم واسه به دست آوردن    شهیم  ی چ  یگفت  _

   ذاره؟یترساش م یرو

 لب زدم:  میها  هیگر انی ربط م یب

 با خودت؟   یجون به لبم نکن. چکار کرد لیسه _

 نسبتا بلند اما خفه و بم بود. شیصدا

 نه؟  ای یدیگفتم پرس _
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 . دمیود لرزجمع کردم و در خ را میها  شانه

 .  دمیپرس _

   ؟یجوابت رو گرفت _

  یبعد  یالل شده بودم که سر باال انداختم و سکسکه    ی پر حرف  از

 نبض زد.   میدر گلو

باال زد و زخم    یشانیپ   یشده    شانیپر  یدست موها  با را  اش 

 تر چشمم را زد. قیعم ش یها

  قم یکنم حس بد    یکه هروقت نگاهش م  هییترس من چشم ها  _

کنه. ترس من    ی که داره پرش م  یِا  نهی. ترس من کرهیگ  ی رو م

تموم ترس منه.   راههیو اون ب ره یم راههیکه داره به ب هینگاه سبز

 منه.   یزندگ راههیاون ب

 سرفه کرد.   ی در پ  یپ 

 زنم.  ی م ششی...آتمی بره سمت زندگ ی هرک _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#۸9  

لرزانم مهر و موم شده بود. دلم خبر    یلب ها  یسکوت رو  انگار

شوم اتفاق  پا  یم  یاز  که  م  ش یها  هیداد    ی خرابه    انِیدرست 

نه م  یزندگ بود. نه خواستم و  بنا شده  از   یام  بپرسم  توانستم 

دانست    ی اش م  ی را زندگ  یزند. چه کس  ی کدام چشم ها حرف م

سمت چپ    یرو  م زد؟ دست  یم  نهیسنگش را به س  نیچن  نیکه ا

ب  نهیس و  آشوب  از  پر  و  شد  مشت  ها  ی ام  چشم  به    ینفس 

 زمزمه کرد:  ینگاه کردم تا ادامه دهد. سرد و خنث انشیطغ

   نم؟یبب تیگوش یورو ر ی اون عوض یها امکیپ  د یچرا با _

سوخت   م ی. چشم هادیسوت کش  میزدم و گوش ها  خیلحظه    در

محو فرو    یاتاق در هاله ا  یکی را گرفت. تار  نمبایگر  جهیو سرگ

و د نم  شیچشم ها  یحت  گریرفت  بردمید  یرا  لب    دهیبر  دهی. 

 زدم:

 . دمیم حیمن... برات توض _
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داند؟    یتاب بودم که چقدر م  ی آمد و ب  یاز ندانستن باال نم  نفسم

تهد پ   دیاز  آن  از  ها,  قرار  م   یلعنت  یها  امیها,  داند؟    یتا کجا 

خواستم  ی بود! م میگلو یاش, چکمه رو رهیاه خو نگ یخونسرد

را رصد نکند اما    م یچشم ها  کی عقب بروم تا نگاهش آنقدر نزد

خشک بود و    میبودند. گلو  دهفلج ش   م یهم مثل پاها  م یدست ها 

 کرد.  ی دم تقال م کی یانفسم بر

   ؟یدیم حیتوض  یاصال چجور ؟یدیم حیرو توض یچ _

 .  دیکوب واریرا محکم به د سرش

زندگ  یخوا  یم  _ بد  یراپورت  رو  کس  یمن  منتظره   یبه  که 

 ! ؟یمتیبزنه؟ به چه ق نیجفتمون رو زم

 ستون کرد و به سمتم خم شد.   نیزم یرا رو شی ها دست

  ن یضربه رو از بزرگتر  نیتونم باور کنم که قرار بود بزرگتر  ینم  _

 بخورم.  میآدم زندگ

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#9۰  

گونه    دستم کنار  نزد  یزخم  یتا  و  آمد  باال  صورتش   ک یاش 

.  تک  دم یو لب گز  دیچرخ  شی ها   یکبود  یکرد. نگاهم رو  ستیا

تلخش با درد همراه بود و صورتش جمع شد. انگشت    یخنده  

 .  دیاش کش ی طانیق یلب ها یشستش را کنار خون مردگ

 کنه.   دتیچشمم تهد یباشم که جلو رتیغ   یب  یلیخ دی با _

 چنگ شد.   شی واضح داخل موها یبا خشونت شی ها دست

گرفتم واسه    اد یا ققنوس. ام   ستمیشدن ن  قهیمن آدم دست به    _

 خواسته هام بجنگم تا داشته هام بشن. 

 مرتعشم را مشت کردم تا مبادا حال دلم را رو کند.    یها دست

 را هدف گرفت.   م یچشم ها  یِهش, عسل گا ن ریکج کرد و ت سر

مشت رو تو   نی, اولدیمن گفت و خند  یاز خواسته ها  یوقت  _

 فکش زدم. 
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لب    انیشور م  یاکش آمد و اشک ه  یبه زهرخند  ش یها  لب

بار   نی. سرش را چنددیفهم  یمن گم شد. انگار حالش را نم  یها

 .  دیکوب واریبه د

 . یردرو ول ک  ا یزد واسه ققنوس, پر یعربده م  _

بود که    یزیبود و تپش قلبم تنها چ  ده یبدنم به حداقل رس  ی دما

 کردم.   یحس نم

بلندم را چنگ زد. اشک در   راهنیپ   یجلو آمد و گوشه    دستش

 حلقه زده بود.  ش یچشم ها

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  رسم رضا  یکانال         ییزهرا 

(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 

#91 

به زبان    چگاه یبودند که ه  ییپر از نگفته ها   سشیخ  یها  چشم

شود رو   سیاش خ  یاستخوان  یآمدند. قبل از آنکه گونه ها  ینم
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 ی, پوسته  یمثل شعله ا  یکیرخ مغمومش در تار  م یبرگرداند و ن

 بم و خفه بود.    شیقلبم را سوزاند. صدا

رو  امشیپ   _ که  کنم.    دم ید  تیگوش  یرو  تحمل  نتونستم 

 . , حرفاش..داشیتهد

 !ستینبود...ن زایچ نیا دنیتو شن حق

 .  دیچیپ  میدر گلو شتریو بغض ب دمیگز لب

کنار مغازش,    دم یرس  یوقت  یبا خودم کلنجار رفتم ول   یلیخ  _

د  شخندشین  یوقت پسرخالمه.    ادم ی,  دمیرو  رفت    ادمیرفت 

رو بزنه که   ی, فراموش کردم جون کند تا اون مغازه فکسنمهیتی

که جون کنده    ییبده. حواسم از آبرو  خرج مادر و خواهراش رو

 , پرت شد. رهیبود تا جون بگ

 .  دی بست و پر درد خند پلک

 زدم دوتا خوردم.   یکی _

  ش یلب ها یباال رفت. انحنا شی مکث چشم باز کرد و گونه ها  با

 جمع شد.   ی از درد پارگ

 گند زدم, نه؟  _
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موها  هردو چنگ  را  و    شانشیپر  یدستش  داد  تکان  سر  کرد. 

 با خود تکرار کرد.  آشفته

 گند زدم.  _

نازک را در    ی. باد پرده  ستادی جا بلند شد و شکسته مقابلم ا  از

 یکمرنگ رو  یهاله    کیداد و نور ماه مثل    یو تاب م   چیهوا پ 

 صورتش افتاده بود.  

 .  دیرس یم  نجایبه ا دی نبا _

 و رفت.   دیخسته اش را کش یو قدم ها گفت

  یو ب  یآرام را آنقدر عصب  شهیهم  لِیسخت بود, سه  میبرا  باورش

 .نمیر ببقرا

قدم  قبل آنکه  ها  یاز  سرانگشت  با  گوشه    یبردارد    ی لرزانم 

 رنگش را چنگ زدم.  یسورمه ا راهنیپ  نیآست

 .  دم یمرتعشم داشته باشم, نال  یصدا یرو یآنکه تسلط یب

 ا یجواب پر  ستمی. بگو که مجبور نیبگو که از اشتباه درش آورد  _

 رو بدم.  

 ام کرد. محکم تکانش دادم و هق زدم.   وانهید شوتسک
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بهش    ینگاه کنم؟ چ  ای پر  یتو چشم ها  ینه؟ چجور  یچرا نگفت  _

  نیا  یزیکه چ  ی گفت  ی م  د ی. بایگفت  ی رو م  قتیحق  د یبگم؟ با 

 .ستیوسط ن

م  یحت کند.  نگاهم  صدا  انیبرنگشت  با  من   ی خشدار  یبغضِ 

 زمزمه کرد:

 تا حاال دروغ نگفتم.  _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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(Z̸a̸h̸r̸a̸     자라)] 
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گم شد.    یکیتار  انیانگشتانم خالص کرد و م  انیرا از م  راهنشیپ 

رفت, مثل پتک    ی باال م  یسنگ ی که از پله ها  ش یقدم ها  یصدا

م  یتو فرود  مثل    یمغزم  و  بود  افتاده  لرزه  به  تنم  تمام  آمد. 

سوخت و    یم   می باران زده در خود کز کرده بودم. گلو  یجشکگن

را تا مقابل درب    لچری. وبودحالت تهوع مثل خوره به جانم افتاده  
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  ی را بند چهارچوب کردم. نم  م ینگه داشتم و دست ها  سیسرو

  لیسه یرفت و حرف ها یم ج یکنم. سرم گ داریرا ب ییشد زندا

کم جانم    یدست ها  یرا روجانم را به لبم رسانده بود. تمام وزنم  

  ی زدم و با نفس  هی. تنه ام را به چهارچوب تکستمیتا سرپا با  ختمیر

پله   یبا زانو محکم رو  دهینکش  هیرفته در را باز کردم. به ثان  ندب

 مقابل در فرود آمدم.   یِسنگ ی

  ی هق زدم و شانه هاشدم.    نیرا از دست دادم و پخش زم  تعادلم 

توجه   ی . دستم را حائل تنم کردم و بدمیدردناکم را در آغوش کش

قدم    ی. صدانمیکردم بنش یبود, سع ده ی که نفسم را بر یبه درد

  ی از ته دل م  ی  هیگر  کیو دلم فقط    دمیشن  یتندش را م   یها

  یی جا   میچشم ها  یِتار  واز اشک بود    سیخواست. تمام صورتم خ

با ضرب خودش را به من رساند و نگران وراندازم دی د  یرا نم  .

و   دهیکه رنگ پر یو من سیسرو یبه درِ باز شده  ید. با نگاه کر

تار در  بدم  زد.    یکیحال  زانو  مقابلم  آشفته  بود,  مشخص  هم 

از   شتریکه محکم پسش زدم و اشک ب  رد یخواست دستم را بگ

 کرد.   سیقبل صورتم را خ

 بهم دست نزن. _
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 کرده بود, از  ییکه مرا محتاج زندا  یوحشتناک  یاتواناز ن  شتریب

  یبار به آبرو  کی  یآنکه حت  یآمد. ب   یبدم م  لیسه  یخودخواه

فکر کند, کار خودش را کرده    ا یپر  ی من و روانِ مخدوش شده  

تب    ی آتش شده و پلک ها  یبود. حس کردم تمام تنم کوره ا 

دردناکم را    یکند. آب گلو  یم   یقرار  یبسته شدن ب  یدارم برا

  یم  ریسقوط بد ت  توانستم فرو دهم و تمام تنم هنوز از آن  ینم

 .دیکش

لباس   یرا از رو  میقرار مچ دست ها  ی, بدیرا که د  میها  اشک

 چنگ زد. 

شد. پشت دستش    رتشیشد باعث ح  یکه از تنم ساطع م  یحرارت

جانم    یخمار و ب  یتب دارم گذاشت و من با صدا  یشانیپ   یرا رو

 .  دمینال

 . خودخواه...خودخواهادیازت بدم م _

را رها    میچشم ها   یاشک, حلقه    ت و رف  ی هم م  یرو  چشمانم

خودخواه   انیدانم! م  ی درد روحم نم  ای کرد. از درد بدنم بود    ینم

ها ها  میگفتن  د  یرو  می پلک  و  افتاد  ها  گری هم  چشم    یبرق 

 ... دمیرا ند سشیخ
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گر گرفته ام   یشانیپ   یکه رو  ی فیلِ لطتمادس  یرطوبت و خنک  با

خون شده ام را باز کردم.    یکاسه    یچشم ها  ینشسته بود, ال

  ی نگاه کردم که به پهنا  ییبه زندا  م یبه سوزش گلو  تیاهم  یب

  یام م  یشانیپ   یرو  سیو دستمال خ  ختیر  یصورت اشک م

صدا به    ف یضع  ;زدم   شی گذاشت.  نگاهش  خفه!  و  جان  کم  و 

 را نشانه گرفت.  می سرعت چشم ها

 تو آخه؟  یشدی, چزمیدردت به جونم عز _

صورتم    یاش دست رو  ی و با محبت ذات  دی کمرنگم را ند  تلخند

 .  دیکش

افتاد حتما    یبه بعد هراتفاق   نیباال بود. از ا  یلیبدنت خ  یدما  _

 ... یینایکن. تو امانت م دارمیب
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از دلتنگ  دنیشن  با به   یاسم مادرم تمام وجودم    پرشد و اشک 

بودند همه   نجایبود, اگر ا  نجای زد. اگر ا  شتریچشمم ن  یگوشه  

کرد پشت سرم صفحه    یجرأت نم  مانیفرق داشت. پ   یلیخ  زیچ

نبودم!    نجا یبود... ا  نجایر اکند. اگ  د ییبا سکوتش تا  لیبگذارد و سه

  م یگلو  خیب  ایپر  یکه برا  یانو عذاب وجد  یهمه نامرد  نیا  انیم

داشتم و چقدر از داشتنشان   ازیشان نکرده بود. چقدر به بودن  ریگ

 بودم! ریفق

  ن یکرد تا هم  داریمن رو ب  ینگرانت بود. از وقت  یلیخ  لیسه  _

پ   کی بره سرکار. محمود هم    داریب  شیساعت  بود. مجبور شد 

 .نییپا  اد یتبت ب رهیفرستادم داروخانه برات دارو بگ

ند  خواست ثابت ک  ی ملموس بود. م میاش برا  یپر از نگران  لبخند

  یکه نفس م  یروز  نی. اما من تا آخرستمیتنها ن  با حضورشان

بود که به تمام   یکم داشتم و آن آغوش مادر  یزیچ  کی,  دمیکش

 . دیارز یم  ایدن

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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کل  یصدا هردو  دیچرخش  نگاه  قفل  اتا  مانیدر  درگاه  به  ق  را 

 .  دمیرا شن شی , صدادنش ی دکشاند. قبل از 

گرفتم    گریشده. ج  فینه؟ بدنش ضع  ا یشد    داریدختر ب  نیاکرم ا  _

 کباب...  ادیب لیظهر سه

 سهیسرخم باال آمد. ک  یچشم ها  ینگاهش رو  دیدر که رس  مقابل

کرد و جگر ها در دست    ی م  ی نیدستش سنگ  کیداروها در    ی

 .  گرشید

لب  یب  یمهربان و حصرش  آوحد  لبم  به  را خند  سکوت  او  و  رد 

 شکست. 

 جان؟ ییدا یخوب _

 بودم؟ نبودم اما سر تکان دادم.   خوب

پر شد و نخواستم   م ی, چشم هامی با کِش آمدن لب ها  همزمان

 .زدیاشکم بر

 !ییممنون دا _
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ما را تنها گذاشت کنارم لبه    یداد و وقت   یی ها را دست زندا  سهیک

 تخت نشست. ی

 . گنیم گهید زیچ هیغم چشمات  _

 سرانگشت نم چشمم را گرفتم و سکوت کردم. با

   ؟ی بغض کن ی خند یم  یباعث شده وقت یچ _

  ی م  ینیام سنگ  نهیس  یکه مثل آوار رو  ی بود. بغض  ده یهم فهم  او

 .  دیلرز می کرد را او هم حس کرده بود. صدا

  ه؟یزندگ دنینفس کش ن یفهمم واقعا اسم ا  ینم _

 نشست.   می ها ستد یگرم و مردانه اش رو دست

بد  یعنی  یزندگ  _ نفس  نفسات,  بدیبا    ی زندگ  هیبه    ی. جون 

 .  یباش اتیح لی. دلگهید

 لب زدم:  ختهیاز هزار اشک نر زیاز هزار بغض نشکسته و لبر پر

 برن؟ یپس چرا دارن نفسمو م _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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 زد.   یمقابل چشمانم دو دو م ش یها لهیمات بود و ت هشنگا

 ؟ یزن  یحرف م یاز ک _

 ی که جا  یخواست و حل شدن در آغوش  یدلم سکوت م  چقدر

م  یبو  شیجا را  مادرم  با  یعطر  با  یم   دی داد.  درد    دیگفتم.  از 

گفتم. قبل از آنکه   یاو م  یشده بود برا  رمیگ  بانیکه گر  یی ها

داشتم قلب حساسش طاقت    تمح  د یشن  یخودش بشنود. اگر م

 داد.  یاز کف م

بحث   ریفشرد. مس  یقلبم را م  ی مشت شد و انگار کس  میها  دست

 بود.   یرا عوض کردم و لحنم تماما دلتنگ 

 ن؟یخبر دار ایاز پر _

شانه    ی رو  ، یگناه  ی ب  نیکه در ع   ی سوزش، بار گناه   نهیس  آه

  ی ها  شیبه ر  ی تر کرد. دست  نیکرد را سنگ  ی م  ینیسنگ  م یها

 و زمزمه اش مغموم بود: دیاش کش ی نسبتا بلند جوگندم
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پ   م ی. مرستمیخبر ن  ی ب  _ بهم خوردن   هیتازه قض  شیچند روز 

 بود. زنگ زد از خجالتم در اومد.   ده یشن مانیرو از پ  ینامزد

 . دم ید یاش را به وضوح م قهیشق یعرق رو  یها دانه

 خواهرم شرمنده شدم. اون از سبحان... شیپ  _

 خسته اش فشرد.  یپلک ها یرا رو ش یها انگشت

 .رمیتونم باال بگ ی سرم رو نم گهید _
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کرد. تمام وجودم    یتا پشت پلکم آمده بود و معده ام درد م  اشک

  ی دوانده بود، نبض م  شهیر  ده،یپوس  میتصم  کیکه در    یاز نفرت

  ا یپر  سیخ  ی کردم اول چشم ها  ی که فکر م  ش یها  ی زد. به قربان

پرده    لیسه  یو بعد هق هق مردانه    د یدر  ی نگاهم را م  یپرده  

محمود و در    یی دا  ی ندگسرخ شده از شرم  یشان یگوشم را! پ   ی
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در آتش    ،یو خودخواه  نهیک  انی که به نا حق م  ی آخر من و قلب

 ود. خواسته شدن سوخته ب

 بلرزد.   میشتانم مچاله کردم و نخواستم صدانگا انیرا م لحاف

  ی . اما فکر نمییحرف رو بزنم دا  نیکه ا  ستمین  ی گاهی من تو جا  _

 شما بوده؟  میها به خاطر تصم نیا یهمه  نیکن

ابروها  ی سکوت نگاهم کرد و گره    در تر   یکور  پرپشتش کور 

 .  رمیاز ندامتش باعث شد گر بگ ی و خال یشد. حرف تکرار

هرکا  _ برا  یرمن  تصم  یکردم  هر  بوده.  هام  بچه    یمیصالح 

 اون ها فکر کردم.   ی نده یگرفتم اول به آ

 یدیدستم فشرده شد که سرانگشتانم به سف  انیلحاف م  آنقدر

 زد.   یم

دونم سبحان چرا رفت اما    یندارن. من نم   یا  ندهیاما االن آ  _

 زیما چ  یتو خانواده    چوقتیونور آب, ه ا  لیدونم که تحص  یم

قبقاب ز  شهینبوده. هم  یول و مرسومل    ر یچه دختر و چه پسر 

 . میدست از پا خطا نکن زیکه به قولِ عز میگوشتون بود
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موها  زیعز  یادآوری  با بود,    ید یسف  یو  شده  باز  فرقش  از  که 

شب  یدلتنگ قلبم  برا  خونیبه  دلم  و  ها  دنیبوس  یزد    ی گونه 

 اش ضعف رفت.  دهیچروک
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مغز    یدهانِ زهر شده ام را فرو دادم و خاطرات را در پستوها  آب

دا  انهیمور کردم.  دفن  ام  شق  ییزده  کنار  دست  با   قهیمحمود 

 تخت بلند شد.   یرا ماساژ داد و از رو ش یها

 کنه.   یرو حل م زیکه زمان همه چ نهیبه ا م دیتنها ام _

خشک شده ام را کِش داد و چه    ی, لب هایپوزخند  استهخونا

کند.    یرا حل نم  زیچ  چیدانست زمان ه  یکه نم  ییساده بود او

شود    یکشد و کمرنگ م  یسرش م  یرو  یفراموش  یتنها پرده  

ماند. زمان    ی قلبت م  یو جانسوز تا ابد رو  میاما رد حوادث وخ

  یپاها  ا ی  د کر  ی شدن مرا چاره م  میتیکرد؟    یرا حل م  زیچه چ



 

 

2
4
0

 

  دیرا اس  ای پر  یعالقه    ستاد؟یا   ش یشد رو  ینم  ی که حت  یناتوان

  ان یپا  ی ب  ی ها  یپس زده شدنش را به دست فراموش  ا ی  د یپاش  یم

که از غرورش   ی مانیپ   ای کرد    ی سپرد؟ جواب رد مرا پاک م  یم

بود؟ زما  یباق   چیه او هنوز   یرا حل نم  یزین چنمانده  کرد و 

 را رقم زده.  یمیعظ یِش پاچه فرو مشیدانست تصم ینم

 و آرام زمزمه کرد:  دیخسته اش را به سمت در کش یها  قدم

 تا ناهار حاضر بشه.  ییاستراحت کن دا کمی _

. دلم  م یکنار هم کز کرد  م یها  ییاتاق را بست و من و تنها  درب

بگذارم    ش یو چانه ام را رو  رمیرا درآغوش بگ   میخواست زانوها  ی م

 یگوش  ی  برهیو  یام بود. صدا  ی خودِ زخمجان تر از    یب   میاما پاها 

  یحس به صفحه    ینگاهم را به آن سمت کشاند. ب   یعسل  یِرو

 .دیچرخ  ی , دور خود مبرهیو  یرو ترک برداشته اش نگاه کردم که  
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  یبه گوشم چسباندم و صداا  ر  یآنکه به شماره نگاه کنم گوش  یب

 , تمام تنم را لرزاند.  ایپر بغض پر

 ی بون شد واسه کس  هیعمر سا  هیکه    یِحالم, حالِ اون درخت  _

 کرده بود...   هیکه بهش تک

 نفس هق زد.  یب

 شش یکه داره ر  ییکنه, ضربه ها  یکه حس م  یزیحاال تنها چ  _

 زنه.   یرو م

 .  دینال خفه

 !ققنوس یزن یم شمویر یدار _

ام   نهیرا محبوس کرد و نفسم تنگ شد. س  م یتار موها  انگشتم

 را چنگ زدم. م یخس خس کرد و گلو

  ی گر گرفتگ  نیچطور در ع   دمیاز ذهنم فرار کردند و نفهم  کلمات

 . دمیلرز یم

 ...من ایپر _

او انگار    یمقابل نگاه تارم جان گرفت و صدا  لیسه  یها  چشم

 سوزاند.  یشد و گوشم را م  یسرب م
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 زمزمه کرد: کشدار

 نگو دخترخاله... یچی! هسیه _

م  ییصدا  با بغض  از  تا  دیلرز  یکه  داد  جان  و  زد  نفس  نفس   ,

 .  دیبگو

ذاشتم مثل    ینم   رهیدونستم دلت گ  ی درصد م  ه ی  یاگه... حت  _

 ! ی من نخکش بش

زده   خی  یگونه ها  یرو  یو قطره ا  دیاشک در چشمم جوش  یِداغ 

 .  دیام لغز

 دروغه! یدیشن یهرچبدم.   حیبذار برات توض _

 

 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#99 

ز پس  اش را ا  یکه بغض و دلخور  یی نفس ها  یبود و صدا  سکوت

او بزرگ شده بودم و    ی هم حس م   یتلفن و تکنولوژ کردم. با 

بهم    یتوانستم مژه ها  ی م   یشناختم. حت   ی تمام حاالتش را م
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اش سرخ   ی قلم  یِ نیاش را تصور کنم آنگاه که نوک ب  دهیسبچ

 . دینال رماندهزده بود. در گلو هق زد و د خی  شیشده و گونه ها 

نم  _ نم  شهیباورم  تو  تو  یباش   یآدم  نیهمچ  یتون  یققنوس!   .

 ... یدیهام رو د  یخواب ی. ب یدی من رو د یعالقه 

 .  دیکرد و بغضش ترک  ینسبتا بلند مکث

 خواستمش.  یم یچطور یدیتو د _

  ده یرا د  لیزد و من فکر کردم که تنها نخواستن سه  یهق م   او

از تصم را  او  بر تمامش سنگ  یمیبودم. عذاب    ی م  ینیکه جبر 

 رد و حاال...  ک

رفت    یم  یاهیس  می نداشتم. چشم ها  ییرها  یلعنت  ی  جهی سرگ  از

و    دیکش  یزبانه م   میداشتم. گرما از چشم ها  دنیبه خواب  ازیو ن

اما بانم  بد   یدما   ی کردم. نم  یاو را قانع م  دیهنوز تب دار بود 

جانش را   مهیجانِ ن  شیپ   یتر از ضربه    یضربه کار  نیخواستم ا

  س یچشم تا کنار لبم را خ  ی  ه اشک از گوش  کیبار  انی. جرردیبگ

 کرد.  

 . ا ی, به روح آقاجون قسم, دروغه پرنامیبه ارواح خاک مامان م _
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 [۰۲:۲5 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیققنوس م

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۰۰ 

سکوت    دیتوانست. قسمم را که شن  ی خواست باور کند و نم  ی م

بار من بودم که    نی. ادمیسکه اش را شنسک  یکرد و فقط صدا

 ام مردم.   دهیو با خاطرات پوس دمیبار

کن  یتونست  _ عوض  یباور  انقدر  زندگ  یهنوز  که  رو   موینشدم 

 تو بسازم؟  ی زندگ یخرابه ها

 سوخت.  م یباال رفت و گلو میصدا

از   نکهیهمه سال چطور بدون ا  ن یبعد ا  ؟یچطور منو نشناخت  _

همه    ن یدلخورم. ا  ؟یبرادرت رو قبول کرد  ی , حرفایمن بپرس

 تونم هضم کنم.  یرو نم تونینامرد

  ی باز ب  می را پاک کردم و اشک ها  سمی پشت دست صورت خ  با

 . دیجوش اریاخت

زنه. بهش بگو دست از سر    یداره حالم رو بهم م  نهیهمه ک  نیا  _

 برداره.   میمن و زندگ
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 ته دل زار زدم.  از

  مهینصف ن  ی دادن ندارم جز آبرو  از دست   یبرا  ی چیه  گهی د  _

کنم    ی خوام زندگ  ی . مشهیاز قبل دود م  شتریکه هرلحظه ب  یا

 .نیذار ی نم یول

  لیب باز شد. سهزدم و در به ضر  ادیآخر را با خشم فر  ی  جمله

 .  دیپاش دیمغزم را اس ی, انگار کسدم یو نگاه مبهوتش را که د

زدم که رگ گردنم برجسته شد و به سرفه    ادی فر  یدر گوش  چنان

 افتادم.  

 . نیبردار  میدست از سر زندگ _

توجه به    یو ب  دمیتخت کوب  یرا محکم به کمد رو به رو  یگوش

 . ستمیند گرو بل دمیسرم کش یشکستنش پتو را رو یصدا

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۰1 
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رفتن تشک نرم تخت را حس کردم و نخواستم رو برگردانم.   فرو

بدن    یباال  یبست. مهم نبود با دما  ی رفت و در را م  ی م  کاشیا

 مانم.   ی و اعصاب متشنجم تنها م

 .دمیشنگوشم  یحوال یی را جا شیصدا

 که ازشون دلخور بودم فرصت جبران دادم. یی به آدما شهیهم _

  گری کدیقلبم را به    یکه با عجز تکه پاره ها  یمن  ایدلخور بود    او

غرورم را در دست    ی بند زده    یِ نیکه چ  ی من  ای زدم؟ او    ی بند م

م جان  ام  سوخته  احساس  مقابل  و  راست  ی گرفته  به    یدادم؟ 

بغض    ی صداه پتو را کنار بزنم با  نکآ  ی ب  م؟یکداممان دلخور بود

 .  دمیدارم نال

دلخور   نکهیا  ی , به جایدیفهم  یروز  ه یانتظار داشتم اگه هم    _

 ! ی, درکم کنیو فرصت جبران بد یبش

  نییصورتم پا  یپتو را گرفت و از رو  یمردانه اش لبه    سرانگشتان

 .  دیکش

 ی گزارش لحظه به لحظه    نکهیرو درک کنم ققنوس؟ ا  ی چ  _

بذار  مونیزندگ ب  یرو  اون  دست  چ  یکف  فقط   یزیهمه  که 

 بزنه؟   نیکرده که زم نیاالن فقط کم ی دونیم ه؟یمنتظر تالف
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  م ی دست ها  یگشت و با حرص رو  سمیخ  یچشم ها  یرو  نگاهش

 بلند شدم.  

  ی من باز  یبا آبرو  یبا اون داره؟ حق نداشت  یکار تو چه فرق  _

ا  ؟ یفهم  ی رو م  نی. ایکن سر   کردم چون  کارها رو   نیمن اگه 

 . دمیجونت ترس

 را پاک کردم.   سمیپشت دست صورت خ  با

 !لیسه یدیکه از جونم برام مهم تره نترس یی اما تو سر آبرو _

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۰۲ 

 که محکم پسش زدم.   ردیخواست دستم را بگ آشفته

کردم    ی م   ی کردم و تنها زندگ  یگوش نم  یی ف دااگه... به حر  _

  ن یکه پناه باش  نیرفتیانقدر حرف پشتم نبود. فکر کردم من رو پذ

 ! یپناه ی نه عامل ب

 چنگ کرد.   شیدستش را داخل موها کالفه
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   ه؟یاز من چ تیاالن دلخور _

که    یرو روشن نکرد  ی اون عوض  نکهیاز سکوتت دلخورم. از ا  _

عام و خاص    ی و مسخره  تا خواهرش رتو ننشستم    یپا  ریمن ز

 . یکن

 . دمینفس نال یتوجه به سوزشش ب ی لبم را کندم و ب پوست

پر  ی ک   ی بدون  د یبا  _ بود. نه؟  انقدر سر    ی ایپشت خط  من بود. 

ازش نمونده. حاال زنگ زده بود   یزیتو داغون شده که چ انیجر

کرد که روحمم ازش خبر   یمتهم م  یانتیو با بغض من رو به خ

 ته. نداش

 در هم گره شد.   شیو مشت ها  د یغر یعصب

 کنه.  یشرفش رو باور م   یچرت اون داداش ب  ی غلط کرده حرفا  _

شده به قفسه   زیلبر  ی سبابه ام را با حرص و خشم و بغض  انگشت

 اش کوباندم.   نهیس ی

 بده. تو با سکوتت! یاجازه ا نیبه خودش چن یتو باعث شد _

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۰3 

آمد و او    یاش فرود م  نهیس  یمشت شده ام به ضرب رو  دست

 کرد.  ی پر آبم نگاه م یبه چشم ها رهیدر سکوت خ

ها  به انگشت  حرارت  آمدم  که  رو  دهیکش  یخود  از  را   یاش 

دندان   ریرنگم حس کردم. لبم را ز  یشیبلند م  نیآست  راهنیپ 

  یخفه ا  یاز هجوم اشک سوخت. با صدا  م یها  چشمو    دمیکش

 .  دمینال

بدون  _ ن  چیه  یسخته  نگرانت  جزخودت  فکرت  ستیکس  به   .

 . ستین

 .  دمینبض زد و پر بغض بار م یبدموقع در گلو ی سکسکه

  ی دستم از حرکت افتاد, از زندگ  ریکه قلبش ز  یاز همون وقت  _

 نکن.    دایرو پ  ی افتادم. دلسوز تر از مادرت کس

 قلبم چنگ شد.  یرو تمسد
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  یی از درد پاها  نجامیحاال من دل سوختم اما دلسوز ندارم! اگه ا  _

رو به هم بزنم    شتونیو آسا  یکه زندگ   نیکرده وگرنه ا  رمیکه اس

 . ستیوقت ن چیه  ;انتخاب من نبوده

 ام را با زبان تر کردم.   دهیکخش یها لب

م گربه صفت  با من همقدم بوده و من   شهی. همزهیبرام عز  ا یپر  _

ها  ستمین دا  یکه محبت  و  زندا  مییتو  کنم.  فراموش  تا    ییرو 

من رو    یپا  کاش یکرده. ا  یدر حق من مادر  یلیهم خ  نجایهم

 طرفم.  ی که کامال ب ییوسط ماجرا یدیکش ینم

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۰4 

 را رصد کرد.   سمیخ یدرمانده چشم ها یرا رها و با نگاه  مچم

دور   مانیخوام از پ   یمن فقط م  ؟ یمارو گرفت  شیگفته آسا  یک  _

 . حداقل االن که توهم زده همه زخماش رو از تو خورده.یباش
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 ن یمن کوچکتر یدون  یتو که م  ;همش توهمه یدون  یتو که م  _

   ؟ینداشتم, چرا بهش نفهموند متیتصم یتو ینقش

به    ;سر خورد و به پشت سرم دوخته شد  می هااز چشم    نگاهش

 لبه پنجره... وسفیگلدان حسن 

  دم یفهم  ی ققنوس. اگه م  دمیهمف  ی اصال اون لحظه حالم رو نم  _

 شدم.   ی نم قهیباهاش دست به 

را    شیرایگ  یفرو کرد و چشم ها  ش یدستش را داخل موها  هردو

 کرد.   ل یبه سمتم ما شتریبه نگاهم بند زد و خودش را ب

دونم کدوم افسانه گفته   ی وقت ازم ناراحت نباش. من نم  چیه  _

 اشک ققنوس مرهم زخمه اما قبال هم گفتم... 

که به گوشه   یشور  یپاک کردن قطره    یسبابه اش برا  انگشت

 آمد و من پلک بستم.   ش یزده بود, پ  شیچشمم ن ی

حرفش را لب    یاز آسمان چشمانم سقوط کرد و او ادامه    اشکم

 زد:

 ! رهیگ ی ونم رو ماشکت ج _
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 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰] , باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۰5  

پس کش  صورتم رو  دم یرا  انگشتِ  از  فاصله    یو  اش  مانده  هوا 

زد    ی. لبخند تلخدیکش  نییگرفتم. دستش را مشت کرد و آرام پا

 بود.   نیریاما لحنش ش

 کنم.  برات کباب  یگریچه ج نیبب  ایب _

خت و سرش را کنار گوشم آورد. اندا  شیدست ها  یرا رو  وزنش

 زمزمه کرد: یآرام یو صدا طنتیبا ش

 !  یمارو کباب کرد گریکه تو ج نجا یتا ا _

  گریکد یبه    میاش لبخند را به لبم راه نداد و ابروها  یجد  یِشوخ

  دیخواست. شا  یم  قیخواب عم  کی. خسته بودم و دلم  دندیچیپ 

و شا  کی  د ی هفته... شا  کی ابد  د یماه  خواستم   ی ! فقط متیتا 

شوم همه    یبلند م  یبکشد و وقت  رونیرا از تنم ب  یرخت خستگ

ناز از ضبط کهنه   یالهه  یصدا یخواب باشد. مثال وقت  کیاش 

شدم و در    یم  داریشد, از خواب ب  ی بابا احمد پخش م  دیپرا  ی
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 یناشیشدم. قطرات عرق را از پ   یخندان مادرم غرق م  یچشم ها

هنوز آنها را دارم,    نکهیفشرده شده ام از اکردم و قلب    ی ام پاک م

شد در آن خانه    ی چشمانم که باز م  ا ی آورد.    یم   اد یپمپاژ را به  

زهوار در رفته در خود جمع شده    یکاناپه    یگوشه    ی نقل  ی

  ی کنار نرفته بود. م م یبودم و تمام مدت کابوس از پشت پلک ها

 ی الهه    دنیباشد و با هربار شناب  خو  کیشد همه اش    ی شد؟ م

صورتم را   میزد اشک ها  یموج م  شیکه در صدا  یناز, از سوز

از افکار   راخورد من    میکه به بازو  یآرام  ینمناک نکند؟ ضربه  

فرسوده... اما هنوز   دیو پرا  یمی قد   ی... از خانه  دیکش  رونیپرتم ب

  وشم ر گد  ینیسنگ  نیممتد ماش  یبوق ها  انیناز م  یالهه    یصدا

 .  دیکش یسوت م

و    نجایاو هم... ا  یمن نبود. برا  یکه برا  ی و اتاق  دمیرا د  لیسه

 کردم؟   یدور از آنها چه م

 .  دمیربط نال ی نگران و هاج و واجش, ب  یبه چشم ها رو

 ه؟ یاتاق ک نجایا _

 زمزمه کرد.  یتکان خورد و اسم شی ها لب
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 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یال رسمانک      ] 

#1۰۶  

کرده    ریتمام بدنم را درگ  ی. تب لعنتد یگو  ی چه م  دمیشن  ینم

از همه ب از اشتریبود و قلبم را    ی بدم م  نجای! فکر کردم چقدر 

کرد. از    یم   غیاش نور را هم در  رهیت  ی که پرده ها  ی آمد. از اتاق

  دا یعکس پ   کیکه در آن    ییشده و از کشو  یتراشکار  ی کمد چوب

  ی کهنگ یکه بو  یمیو ضخ رهی ت ی انبوه لباس ها ریکرده بودم. ز

چال کرده    شهیهم  یرا برا  شی داد. انگار آن عکس و آدم ها  یم

رفت که هرکدام    ی م  ی ربط  یب   ی بود. ذهن وارونه ام به پل ها

 از ساخته شدن خراب شده بودند و من آوار تر از همه!   شیپ 

ج  یرو  کیتر  کیتر  می ها  دندان و  خورد  خود   نینهم  در  وار 

معده ام را هم    ات یو انگار محتو  د یلرز  ی مچاله شدم. تمام تنم م

دانم! هر چه   ی نم  یجسم  ایداشتم    یروح  ی  چهیزدند. دل پ   یم

ادکلن گرم    یبو  و  دمیشن  شهیتر از هم  کیرا نزد  ش یکه بود صدا

. نگران تر از دی ام را در  ییایبو  یتک تک سلول ها  نشیریو ش
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  یلیضرب س  یام زد و جا  دهیرنگ پر  صورتبه    یضربه ا   شهیهم

 گونه ام سوخت.   یاش رو

 ققنوس  هو؟ی یشدیققنوس چ _

  دنیشروع به لرز  یشتریهم افتاد و فکم با شدت ب  یرو  م یها  پلک

 انداخت و هول زده تکانم داد.   میرو یمیضخ یکرد. پتو

 لرز کرده.   ایمامان... مامان ب _

رو   ییپاها   یصدا دوان  دوان  را    یم  دهیکوب  پارکت  یکه  شد 

را که هنوز تنش   ینجاتم دهد. کت  یکردم کس  یو آرزو م  دمیشن

 مردانه اش احاطه ام کردند.    یپتو انداخت و دست ها یبود رو

 !  ینلرز...نلرز لعنت _

 . دم یمات درا  ییزندا

 .مارستانیب مشی! زودباش برسوننیامام حس ا ی _

سوزناک   ییدازدند و ص  ی . اسمم را صدا مدمیو لرز ختیر اشکم

 خواند.   ی مرگ م یدر گوشم نوا

 ناز...  یالهه  ی...اباز
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 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۰7 

  ی نگاهم را شکافت و پلک تب دارم را به سخت  یپرده    یدیسف  نور

  یرفت. چند بار محکم پلک رو  ی م   ی اهیباز کردم. چشمانم س

دردناکم را   تیها موقع  یدیو سف  اه یس  انیبلکه م  فتم تاهم کو

بو ب  یجستجو کنم.  راحت  مارستانیالکل و   صیقابل تشخ  یبه 

رم رگم سوزن س   کهبگذارم    یشان یپ   یبود. خواستم ساعدم را رو

 در گم شد.   یباز شدن لوالها یصدا انیم  ادمی را پاره کرد و فر

ادکلنش    یبو  ما ا  دمشیهم فشردم و ند   یدرد چشمانم را رو  از

م د  یرا خوب  با  م  دنیشناختم.  که خون چکه  کرد,    یدستم 

 کالفه نگاهم کرد. 

 دکتر خبر کنم.   رمیم ؟یچکار کرد _

و دردم را بروز ندادم تا    دمیخانه خراب کن لب گز  ی بغض  انیم

  گری که دختر جوان به همره او داخل اتاق شد. پرستار بار د  یوقت

د. تمامم پر بود  و سرم را وصل کررا به دستم زد    وکتیسوزن آنژ
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اش    رهینداشت. حداقل نه مقابل نگاه خ  دنیکه قصد بار  یاز بغض

 .  دمینال  فهبه سمتم خم شده بود. خ یوقت

 نگاهم نکن!   ینطوریا _

 .  دیصورتش کش یرو نییرا از باال تا پا دستش

 زد.   ی م اد یرا فر یخواب یسرخ چشمانش ب یها رگ

 به دکتر بگم.  یدار ازین یزیچ االن حالت بهتره؟ اگه _

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۰۸  

لب باز کنم و بغضم بشکند. آب دهانم را فرو دادم و    دمیترس یم

 سر باال انداختم.  

رحم را    ی شد بغض ب  ی. انگار که م دمیکش  م یگلو  یرا رو  دستم

  ی بود و نگاه او رو  ش یپروا به چشم ها   ی هم بفرستاد. نگا   نییپا

 . د یغلط ی ام م یساعد خون
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   ؟یخوب _

خروار ها    ریزخوب بودن چه بود؟ پدر و مادرم    یبرا  ش یها  اریمع

  ی ب ی خواستم به پاها ی بودند و من پر از واهمه م ده یخاک خواب

دوست و همدمم من را عامل خراب   نیببخشم. بهتر  ی جانم زندگ

 دانست! خوب بودم...    یم  شیاهایشدن رو

, خودم را هم  جهیسرنوشت آنقدر تابم داده بود که از سرگ  فقط

 شناختم.  ینم

را    م یفشردم و چشم ها دیو سف به بالش نرم  شتریسرم را ب پشت

  انیو پتو را م  ختیر  نییپلکم پا  یمحکم بستم. اشک از گوشه  

 شتر یبود و عطش داشتم! اما ب  ده یخشک  م یدست مچاله کردم. گلو

  راب ی داشتم که در عطش خواستنش س  اجیاحت   یاز آب به آرامش

 شدم.  ینم

  ی فلز  ی ها  هیشدن پا  دهیکش  یبلند شد و صدا  ی صندل  یرو  از

 کرد.  جادیا یناهنجار یصدا ;دیسف یها کیسرام یاش رو

 انداخت.  هیسا م یچشم ها یو صورتش رو ستادیسرم ا یباال

   ؟یدرد ندار _
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 ماند؟  یجواب م یب  شی وال هاس و  دیپرس ی چندم بود که م بار

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۰9 

 داد.   هیرا زاو می لب ها یروح یب لبخند

 طعم دهانم را گس کرد.   ی بود و حت تلخ

 درد دارم.   _

  ی نگران تر... با چشم ها  یشد, کم  ل یبه سمتم ما  شتریب  یکم

 نه یس  یتم را دنبال کرد که دوبار به قفسه  رکت دسشده ح  زیر

 .  دمی نفس نال یام خورد و ب

بود.    دهیحاال ازم نپرس  تا  یکنه. کس  یوقته درد م  یلیقلبم خ  _

 .  رمیم  یبراش مهم نبود که دارم از درد م یکس

 پر شد و هق زدم.   م یها چشم

 خوام برم.  ی م _
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   اتاق قدم رو رفت و سر تکان داد.  انیم کالفه

 .  م یری, مم یریخب م یلیباشه خ _

  ی  ده یسمت در رفت و قبل از آنکه در را باز کند, قامت خم  به

.  دیبار  یم   شی از چشم ها  یشد. خستگ  انیدر چهارچوب نما  ییدا

  ه یکبود شده اش هد  یبازم لبخند را به لب ها  یچشم ها  یحت

 نداد.  

 بالخره.  یبهوش اومد _

چسباند.    واریرا به د  شیمو  یسر بداد و    هیسرد تک  واریرفته به د  وا

 کردند.   یم  قیاش را انگار به من تزر یگخست

را انجام داد   صیترخ  یکارها  لیچقدر گذشت که سه  دمینفهم

که از   یو شکم  جهیبلند شدن گرفت. با سرگ  یبال او را برا  ریو ز

تخت بلند شدم. ضعف داشتم    یرفت, از رو  ی مالش م  یگرسنگ

 سرپا بودم.رم سِ کیو از صبح تنها با 

را   ییدا  ی  دهیتخت آورد و دست چروک  یرا تا لبه    لچریو  لیسه

  ی. به محوطه نمیفشردم تا به جان کندن بنش  می دست ها انیم

ب به آسمان تمیدیکه رس  مارستانیباز  نگاه کردم و ستاره    رهی, 

 شه یمن اما مثل هم  یکه در پس غبار محو بودند. ستاره    یی ها
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ر داشت اما . هنوز نودز یو چشمک م دهستایسرم ا یدرست باال

 شد!  ی م  یاز ماه, فرسنگ ها فاصله که تنها با قدمِ عشق ط

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#11۰  

گذشت اما  یشب م مهیساعت از چند ن می دیرس یدانم وقت ینم

  یی که دا  نیکردند. هم  یلحظه خواب تقال م  کی  یبرا  میپلک ها 

نشسته  ی کیتار انیکه م دمیرا د ییرا در ققل چرخاند زندا دیکل

از    دیرا که شن  یی دا  یبم شده    یکرد. صدا  ی م  هیبود و آرام گر

 جا بلند شد.  

 اکرم؟ ینشست ی کیتو تار یواسه چ _

 .  دیکش سشیخ یپلک ها ریگوشتالودش را ز  یها دست

 دم؟ یرشخو ی. بهترنیای دلم خون شد تا ب _

 زدم.   لبخند قدردان

 دردسرم. ی هیما شهینگرانتون کردم. هم دیممنون ببخش _
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 !  ینعمت زم؟یعز هیچه حرف نیا _

 برق رفت و دو سه بار پشت هم آن را فشرد.    دیبه سمت کل  ییدا

 برق رفته؟   _

و لبخند محوش را در   دیکوتاهش کش  یبه موها  یدست  ییزندا

 .  دمی به وضوح د یکیتار

 برق رفت.   یزدم بدشانس ی حرف م م یم با مرداشت آره _

ملموس    م یو فک چفت شده اش برا  لیشدن عضالت سه  منقبض

 بود.  

 نشاند.   یشان یبه پ  یاخم ییدا

 باشه؟ ریخ _

 دعوتمون کرد. زادیپر یعروس یخداروشکر! زنگ زد برا رهیخ _

  ی مخف  دشان ینبود که از د  یزیچشمانم چ  ی جا درآمدن حدقه    از

 اند.  بم

 زمزمه کرد:  رلبینفس حبس شده اش را فوت کرد و ز لیسه

 اومده بود!  ا یواسه پر کاشیا _
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 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#111 

که تنها خودش بشنود, زمزمه  یزدم و آرام طور  یمحو  پوزخند

 کردم:

از عذاب وجدانت کم   یاومده بودن ذره ا  ایپر  یاگه برا  یحت  _

 شد؟   یم

  ی کیرا در تار لچرمیدر جواب سوالم بود. و یقاطع  ینه  سکوتش

 زدم.  یدرب اتاق نگه داشتم و لبخند محو یرو به رو

 هست؟    یخوشبخت بشه! کِ _

 شد.   زیانداخت و چشمانم ر  ییروشنا انمانیلحظه نور م همان

 آخر هفته.  _

 گفت:  شیورا در هم گره کرد و با تش شی ها دست

 دور.   م یزیکدورت ها رو بر هیبه نظرم فرصت خوب _
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 پررنگ شد و معنا دار سرتکان داد.   ییدا اخم

باشه از جانب اون هاست و اشتباهش    یو کدورت  یاگه دلخور  _

 گردن شکسته!   یاز جانب ما

سه  یچپ  نگاه  ا  لیبه  از  من  و   ی دعوا  کیدر    نکهیانداخت 

 حضور داشتم معذب شدم. یخانوادگ

  یشما رو هم از زندگ   دیبا اجازتون من برم استراحت کنم. ببخش  _

 انداختم.  

 یرساند و دست پر مهرش رو  لچرمیخودش را به و  یقدم بلند  با

 نشست.   م یموها

 زه؟ یالزمه بگم چقدر خاطرت عز _

هنوز آنقدر    نکهیبود. ا  یبزرگ  ینبود! بودنشان خودش نشانه    الزم

هنوز   یزندگ  یعنیتشنج کنم,    یسک  یتب و ب  انیتنها نبودم تا م

 ادامه داشت. 

*** 

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#11۲ 

بروم. قرار نبود با    شگاهیصرار کرد نخواستم به آراا  ییزندا  هرچه

کنم.    گرانیخودم را در چشم د  ا ی را بپوشانم    م یها ضعف ها  نکاریا

رنگم را فرق وسط   ی نارنج یبودم. موها نیباطن هممن ظاهر و 

و تابش را با اتو مو کامال صاف کردم. کرم پودر    چیباز کردم و پ 

  یبود کک مک ها  نیا  و تمام هدفم  مصورتم پخش کرد  یرا رو

پرم را    یرنگ, لب ها  ی چشمانم را بپوشانم. رژ عناب  ریکمرنگِ ز

ره ام زدم و  چه  به  یلبخند  تی داد. با رضا  ی برجسته تر نشان م

  یتی. هرچند جذابدمیکش  رونی قرمزم را از کمد ب  یلباس دکلته  

  ی پدال ها  یحرکت رو  یام ب   دهیو کش  دیسف  یپاها  ی نداشت وقت

  یشده ام کم  بیخواندند. اما اعتماد به نفسِ تخر  یم  هیمرث  لچریو

توانم مثل قبل   یشد فکر کنم هنوز هم م یو م دیکش ی نفس م

تصا آن  از  پس  اباشم.  شوم  اتفاقات  و  وحشتناک   ن یاول  نیدف 

م  یمجلس که  پر  ی بود  با  شدن  رو  به  رو  بابت  هراس    ا یرفتم. 

حت نم  ینداشتم.  بودم  دمیکش  یخجالت هم  نگران  دل  از اما   .

  ی فاتیکرد. از توص  ی که من نبودم و در ذهنش علم م  ی دگاهید
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که برادر گرگ صفتش به من نسبت داده بود و او چه ساده لوحانه  

, فرسنگ ها با من  یکینزد  نیکه در ع  یی بود. از آدم ها  رفتهیپذ

 آمد.  ی فاصله داشتند بدم م

  ش یبا یز  شیوارد اتاق شد. آرا  ییباز شدن در آمد و زندا  یصدا

من را رصد    زیآم  نیتحس  یآمد. با نگاه  یبه صورت ساده اش م 

 کرد و کمک کرد تا لباسم را به تن بزنم. 

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#113 

 ریجاگ  نیحاضر شدند و در ماش  لیو سه  ییکه دا  دینکش  یطول

 .  میشد

استارت   لیرا جمع کرد و در صندوق گذاشت. سه  لچرمیو  ییدا

چشمک زد. قصدش    شمیآرا  یساده و ب   ی به چشم ها  نهیزد و از آ

نم را  بود  اضطراب د  یچه  بود  داد.  دانم. هرچه  را کاهش  رونم 
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  دنیگره زدم و تا رس  یی زندا  یکرده ام را به دست ها  خیدستان  

 لب ذکر گفتم.   ریبه آنجا ز

نگه داشت.    ی را مقابل خانه باغِ بزرگ  نیماش  لیت بعد سهساع   مین

مات   ییدار تمام عمارت را برداشته بود. زندا  سیبِ  کیموز  یصدا

 .  دمیشن قط منرا ف شیکرد و صدا ی باغ نگه م لیبه در طو

 اعجوبه افتاده!   نیا ریهم گ یچه کس _

 لفظش خنده ام گرفت.   از

 ی زیآنکه چ یسنگالخ ها طاقت فرسا بود و ب  یرو لچریو حرکت

دندان فشردم تا به قسمت   ری لبم را ز  نیریز  ی  چهیماه  میبگو

صورتم   ی مطبوع   ی گرما  م یکه وارد شد  نی. هممیفرش شده برس

شده    بایز  ی. به راستدمیعروس او را د ها گیرا نوازش کرد و در جا

داد و به    صیتشخ  تیجمع  انیما را م  یبه راحت  م یبود. خاله مر

 بودنش به وضوح مشخص بود. نیسمتمان آمد. سرسنگ

 .  نیای کردم ب یخان داداش. فکر نم نیخوش اومد _

  ش ی انداخت. صدا  نییکرد و سر پا   زیم  یدستش را بند لبه    ییدا

 هنوز صالبت داشت. 
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اتفاقات رو با نسبت ها    چوقتی ! من همیمر  یاشتباه فکر کرد  _

 کنم.   ینم ی قاط

کمرنگدندان شک  جواب لبخند  سه  یرو  ینش  و    لیلب  نشاند 

 او!  یابروها نیب یاخم

اعتنا    یو ب  دمی هم زد و سرتکان داد. دور شدنش را د  یپوزخند

و طلبکار نگاهم کرد و با حرص  ی برگشتم. شاک ییبه سمت زندا

 وشم زمزمه کرد: در گ

همه سال    نیکه ا  یاون احترام  فینگاه هم نکرد. ح  یحت  یدید  _

 م.  براش قائل بود

زدم و لب    یاز آن جو متشنج خارجش کنم چشمک  نکهیا  یبرا

 گرفت.   هیزاو م یها

 !گهیخواهر شوهره د _

 خورد.  نیچ لیسه یکنار چشم ها  دم یو د دی خند کوتاه

 به سمتش خم شدم.   زیم یرو

 .شهیاز گور تو بلند م شا یهمه آت زی! به قولِ عزدهخنیم _
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گفت و شروع به فاتحه   یامرزی اسم مادرش خداب دنیبا شن ییدا

 خواندن کرد. 

خم شد و نگاهش را    زیم  یاز من رو  دیبه تقل  طنتیبا ش  لیسه

 در صورتم گرداند.  

ند  گم یم  _ مارو  ققنوس  مک  هی  ؟ی دیتو  کک  زشت    یِ دختر 

 ... ینارنج

 قهقهه زد.    د یق  یگرفت و او ب   شیاز بازو  یمحکم  ونگشین  ییزندا

 !امرزهیرو ب شیخدا پدر مخترع لوازم آرا _

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#114 

 کج کردم.   ی کرده و لب کیبار چشم

 رژ بود.   هیمن   شیآخه! کل آرا یچقدر تو نمک _
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 یریتا از خنده اش جلوگ  دیلبش کش  یگوشه  شستش را    انگشت

صدا   یب  زیبه ما نبود از آن سرِ م  ییو زندا  ییحواس دا  یکند. وقت

 لب زد:

 . میقبولت دار شمیآرا یب _

 .  دمی خباثت خند با

 هم مهم نبود.    ینداشت _

 خود را جمع و جور کرد.  عیبه عقب برگشت و او سر ییدا

 .  م یبگ کیتبر می اکرم بلند شو بر _

. همگام با پدر و  ستادیا لچرمیاز جا بلند شد و پشت سر و لیسه

 . کنار گوشم خم شد.  میرفت گاهیمادرش به سمت جا

داره. وگرنه    کیکرده واقعا تبر  داینجات پ   یدگیاز ترش  نکهیا  _

 ره؟ یرو بگ نی ا ادیسرش به سنگ خورده ب یک

 .یمونیحداقل فکر کنن پش زیمزه نر قهیدو دق _

 کرد؟   ی ها نگاهم م  یعمه شکل جان ی دیندآخه!  ستمین _

پنهان کردم.    م یگفته بود و من خنده ام را پشت دست ها  مظلوم

  یعروس و داماد به وضوح ماتم برد. مرد  گاهیبه جا دنیاما با رس
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اطراف    یبود. موها  ستاده یا  زادیچهل و پنج ساله کنار پر  بایتقر

 ی   شهیروشنش از پشت ش  یبود و مردمک ها   ختهیاش ر  قهیشق

نگاه کردم.    یی. آب دهانم را فرو دادم و به دادیدرخش یم نکیع 

 او هم جا خورده بود اما دست دراز کرد و مردانه با او دست داد.  

به ما خوشامد گفت. هنوز هم باورم   مانهیزد و صم ینیمت لبخند

ا  زادیشد پر  ینم   یاختالف سن ازدواج کند. اما ظاهرا بو  نیبا 

را   لچرمینفس و   ی کرد. ب  یکه استشمام م  بود  یزیپول تنها چ

هوا به  تا  پر  یبرگرداندم  اگر  برسم.  رو  ایآزاد  از   ی لجباز  یهم 

  یچه م   دی عذابم با  نیکرد با بار سنگ  یخود را بدبخت م   نینچنیا

وقت و  دادم  فرو  را  ام  شده  خشک  بزاق  قسمت    یکردم؟  از 

.  دمیکش  قیعم  ینفس ها  یاپ یخارج شدم, به طور پ   دهیسرپوش

که توسط درخت ها احاطه شده بود,    ی کیرا به قسمت تار  چرملیو

ضربان قلبم گذاشتم. هنوز دمم بازدم    یرساندم و دستم را رو

دهانم قرار گرفت و    یرو  یو مردانه ا  بزرگنشده بود که دست  

زد و از ترس چشمانم به    خیراه نفسم را بست. در لحظه بدنم  

 حالت ممکن در آمدند.  نیدرشت تر
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  ی جدا شدن روح از تنم کاف  یخفه اش کنار گوشم برا و    بم  یصدا

 بود.  

 خورنت؟ یگرگا م یگ یآخر باغ نم یتنها اومد _
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 خورد یکه به دستش م  م یسوخت. هرم نفس ها  یم   م یلب ها  پشت

  ی بود. قطره    دهیبه آتش کش  شد, تنم را  یدهانم خفه م  یرو  و

  ی که م  یکردم. باد سرد  یکمرم حس م  ی  غهیت  یعرق را رو

  یکت ساتن و کوتاهم م   ریبرهنه ام را از ز  یسرشانه ها  دیچیپ 

تمام بدنم فلج   انگارام معطل بود.  ژه یو نا ی نا ان یلرزاند. نفسم م

بلندم    یشده بود. به جان کندن دستم را باال آوردم و ناخن ها

زمزمه کرد و به محض آنکه    یگونه اش خط انداختند. آخ  یرو

 .  دمیکش یبلند غیگونه اش گذاشت ج یدستش را رو

 .  کنمیآدمت م یچموش وحش یدختره  _
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ه  کیموز  انیم  غمیج  یصدا انگار  و  بود    چکسیبلند گم شده 

 درحال جان دادن است.   یباغِ لعنت نیته ا یدختر دیشن ینم

  ی شنتش چنگ زدم. با حرکت خکردم و با دست به صور  تقال

درختِ پشت سرم   یرا برگرداند و آنچنان محکم به تنه  لچرمیو

حد باز شدند و    نیها نفسم رفت. چشمانم تا آخر  هیکه ثان  دیکوب

 ه شد.از آب دور مانده باز و بست یِدهانم مثل ماه

قفسه    یب  دست به  را  گو  نهیس   یجانم  کوباندم.  منتظر   ییام 

طرف صورتم    کیبه گونه ام زد و    یمحکم  یلیفرصت بود که س

با بهت و    می. اشک هادمیبه گزگز افتاد. هوا را با بغض نفس کش

  اد ی سوخت, عاجزانه فر  ی که م  یو با صورت  ختندیفرو ر  یناباور

 .  دمیکش

 !یازت متنفرم عوض _

فشرده شد.    ش یدست ها  انیزد و چانه ام م  یپر طعنه ا  شخندین

 . دی غراز درد صورتم جمع شد و او 

 دل به دل راه داره دخترخاله! _

 و ناالن هلش دادم تا صورتم را رها کند.   درمانده 
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  د ی با  ؟ یفهم  ی م  یضیمرده شور خودت و دلت رو ببرن. تو مر  _

 .  یناس نشون بدروانش هیخودت رو به 

 محابا عربده زد.   ی زد و ب لچریو یبه بدنه   یمحکم لگد

 خفه شو!  _
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که از خشم سرخ شده بود نگاهم کرد.    ینفس زد و با صورت  نفس

 چشمش را نشان داد. نییبا انگشت پا

 خوشت اومد از ضرب دستِ معشوقت؟ _

تر به    قیکرد, دق  ی که هنوز خس خس م   یا  نهینفس با س  یب

نبود؟    لیکه شاهکار سهمش  چش  ریز  یصورتش نگاه کردم. کبود

 و پلک بستم.   دمیرا داخل دهان کش می لب ها

 ولم کن بذار برم.   _
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درخت   یدو طرفم به تنه    شیو دست ها   دیرا جلوتر کش  صورتش

 شدند.   خیم

باز  _ از خاله زنک  نگاه کن!    ی رفت   اد؟یخوشت م  ینه قشنگ 

 اره؟ یدرم یداره قالتاق باز مانیکف دستش که پ  یگذاشت

 . دیکش  ادیفر

 آره؟ _

ها  یرو  دست به  م یگوش  نگاه  از  و    یب   یها  یزمرد  گذاشتم 

اما خدا   زمیاو اشک بر یخواستم جلو ی رحمش امتناع کردم. نم

 . سکسکه ام گرفته بود.  دیتپ  ی دانست که قلبم در دهانم م یم

 من...نگفتم.  _

 . دیخند کیریستیه

  یداحمقام؟ چرا فکر کر  هیگفته؟ من شب  ی پس ک   ؟ یتو نگفت  _

   ؟یچونیمن رو بپ ی تون یم

 گونه ام را نمناک کرد.    میها اشک

 من نگفتم... بذار برم.  _
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پرت کرد. کراواتش را شل    نیزم   یکتش را از تن کند و رو  کالفه

توانست نفس    یم   ی. انگار به سختدیبه گردنش کش  یکرد و دست

 بکشد. 

  ی چکه هر  شهیتو م  یِناج  ادیم یببوگالب نیا  یدِ االن فکر کرد  _

  ؟یمقکف دستش؟ انقدر اح یذاریخواد م یم

 گردنش متورم شدند.    یزد و رگ ها  ادیآخر را نسبتا فر  ی  جمله

 .  نیمن رو حراج کرد یتو و اون پست فطرت غرور و آبرو _

نگاهم کرد. برق    دیغلط یکه در خون م  یی غضب و مردمک ها با

 .  دمیبود که به خود لرز فینگاهش آنقدر کث

 کنم!  یج مآبروتو حرا _

را    ایاز پشت سرش انگار دن  یمردانه و خش دار  یصدا  دنیشن  با

 به من دادند.  

 !  یکنیغلط م _

 .  دیخند یعصب لیسه دنیو با د دیضرب به عقب چرخ به

 بر خرمگس معرکه لعنت!   _
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هم    یکیمشت شده اش را در آن تار  یو دست ها  لیسه  خشم

و مات به آن  را پاک کردم    می . با پشت دست اشک ها دم ید  ی م

 و زل زدم.  د

 محکم هردو مشتش را گرفت.  لیسه

 ؟یفتیچرا با همقد خودت در نم ؟ یکنیم یکش فیضع _
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 زد.  یصدادار پوزخند

 .  یخودت رو دست باال گرفت  یلیمثال؟ خ یی همقدم تو _

کرد و    شتریاو ب  یدست مشت شده    یرا رو  شیجه ها فشار پن 

 .  دیبهم فشرده اش غر ی دندان ها یاز ال

بر ققنوس بب  گهیبار د   کی  _ بزرگت گوشته.    کهیت  نمتیدور و 

 .  یرو تصاحب کن ی قلب کس ی تون یبه زور نم ی کن بفهم یسع
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کش  ی موها  ان یم  ی دست  مانیپ  اش  زده  خند  دیژل  بلند  .  د یو 

از در  ش یخنده ها بودند.  پر  غرور  دی شاد  که لگدمال    یاز درد 

 اشاره کرد.   دهیشده بود. به منِ نفس بر

 آشغال مگه قلبم داره؟   نیا _

را ول کرد. مشت   شیبرجسته شد و پنجه ها  لیسه  ی شانیپ   رگ

آنکه مجال    یصورت او فرود آمد و ب   یگره کرده اش به ضرب رو

 را به عقب هل داد.   شی دهد سرشانه ها

  رسه ی م  ضتیبه اون مغز مر  یهرچق.  رو بفهم احم حرف دهنت    _

 .رونیتف نکن ب

اش گذاشت. نفسِ حبس   ینیب   یزمزمه کرد و دستش را رو  یآخ

اش را   ی داد و کف دست خون  رونیشده از دردش را به زحمت ب

پشت لبش را پاک کرد    دشیسف  راهنیپ   نی. با آستدیکش  نییپا

 چانه اش راه گرفت.   ریو خون تا ز

 زد:ه لب و خف دهیبر

م  _ رو  تقاصش  بدبختنیدیتقاص...  همه  تقاص  که    ییای. 

 .  نیدیپس م یک ی یکیرو  دمیبخاطرتون کش
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  یجلوه م  ریزد و چقدر حق  شیچشمش ن  یاشک گوشه    برق 

 پناه و خسته!  ی کرد. چقدر ب

 برداشت.  نیزم یاش را از رو یشد و کت خاک خم

 با سر به درب بزرگ باغ اشاره کرد.   لیسه

 فقط گمشو _

را ند   چشمانم ارتعاش و بغض صدادمی را بستم و رفتنش    شی . 

 کرده بود.  رمیدرگ
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زانو   لچرمی. مقابل ودمیشد شن  کمیرا که نزد  ش یقدم ها  یصدا

ان  و دند  دم بود تر کرد. سر  کی کتم را به هم نزد  یزد و لبه ها

دوشم انداخت و عطر تلخش را   ی. کتش را روخوردیبهم م  میها

 کالفه بود.   شی . صدادمیبا بغض نفس کش

   ؟یرفت یلحظه ازت غافل شدم. کجا گذاشت هی _



 

 

2
8
0

 

 .  ختیگونه ام ر یرو یرا باز کردم و قطره اشک م یها پلک

 خواستم هوا بخورم.   ی من...من فقط م _

دستش  یاش را رو ی شانید و پ ساعدش را به درخت ز ;شد بلند

 گذاشت.  

  ی نیب  ی نم  ؟ ی بزرگ ش  یخوا  یم   ی مراقبت باشم؟ کِ  د یبا  ی تا کِ  _

 کنه؟  کاریخواست چ ی بودم م دهیچقدر احمقه؟ نرس

 باال رفت.   میصدا اریاخت یب

  یسرک بکش  میخصوص  ی مگه من ازت خواستم انقدر تو زندگ  _

  ؟یذاری که حاال سرم منت م

 چشمم را پاک کرد.  ریک زو اش ستادیا مقابلم 

 منت نذاشتم. نگرانتم, بفهم!  _

و   دمیرا جلو کش  لچری. اما ودیلرز  ی نه, تمام جانم م  میها  دست

که خفه شده بودند متورم   یی ادهایاز فر  م یاز کنارش گذشتم. گلو

  ی د که عصبرا حرکت دا  لچری بود. بالفاصله پشت سرم آمد و و

 .  دمیتوپ 

 تونم.   یدست نزن خودم م _
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را جلو کش  شال ام  رفته  با صدا  دیعقب  کنار    یو  دارش  خش 

 گوشم زمزمه کرد: 

تو که سرت منت بذارم.    ی. من پشتتم. نه براستمیمن مقابلت ن  _

 احساس خودم! شیخودم, پ  یبرا

 حرکت کرد.   دهیسمت قسمت سرپوش به

 . ی ازم ناراحت باش دی نبا _
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تمام   یآمد. سوال مسموم  یدر شوک بودم و نفسم باال نم  هنوز

صفت   ویآمد چه؟ از آن د  یکرده بود. که اگر نم  ریذهنم را درگ

  دهیاگر نرسبود. آخ که    دهیآمد. اگر نرس  ی گرفتن جانم هم بر م

شد. نگاه پر    ی قاتل روحم م   یزمرد   یشک آن چشم ها  ی بود! ب 

  ی که م  ی. از آتشدمیترس  ینشاند و م  یاش لرز بر تنم م   نهیک

 خواست بسوزاند پر از وهم بودم.  
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نگه داشت    زیرا پشت م  لچرمی, ومیدیکه رس  دهیقسمت سرپوش  به

 نگاهم کرد.    ییو زندا

  دم؟یخورش هوی ی کجا رفت _

کنم. حرف    م یمهمان لب ها  یتوانستم لبخند کمرنگ   ینم  یحت

 حرف آمد.  بودم. اما او از پشت سرم به  زدن را فراموش کرده

 رفته بود هوا بخوره.   _

شده و من صورت سرخش را از نظر  ریخودش جاگ یِصندل یرو

 به سمتش خم شد.    ییگذراندم. زندا

 گرمته مامان جان؟ صورتت قرمز شده.   _

 را باز کرد.   راهنشیپ   ییِباال  یر هوا گرفت و دو دکمه  را د  حرفش

 گرفته ست.  نجایا یهوا  کمیآره  _

 انداخت.   لشیبه ساعت بند است ینگاه  مین

   م؟یبر نیخوا ینم _

 کالمش آمد.   انی م ییدا یِجد یصدا

 نداره.   یخوب یهنوز جشنشون تموم نشده. وجهه  _
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 زد.  یپوزخند

که همسن باباشه مگه جشن    رمردیپ   هیازدواج با    دونمیمن نم  _

 خواد؟   یهم م

صدا    ییدا را  نامش  عصبمعترض  او  و  م  یزد  را    ان یدستش 

 چنگ کرد.   ش یموها

   گم؟یدروغ م _

 پهن مردانه اش خط افتاده بود.   یابروها نیب

 نداره.  یانتخابش به ما ربط _
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من  او هم مثل    ایخسته اش فشرد و گو  یپلک ها  یرا رو  دستش

 بردم.   ییبود. سرم را کنار گوش زندا شیپ   قیدقا ریدرگ

 .  نمیرو بب ایخوام پر ی م _
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 را محکم فشرد و مثل خودم پچ زد.   دستم

 ماد اون گوشه نشسته. عروس و دا گاه یجا کینزد _

 ن یام را با زبان تر کردم و سر تکان دادم. هم  دهیخشک  یها  لب

و م  لچریکه  پشت  از  سدمیکش  رونیب  زی را  گونه   لیه,  پرسش 

گفته بود رفتم. چهره    یی که زندا  یتوجه به سمت  ی نگاهم کرد. ب

  ی رنگ خواستن  یریو لباس ش  حیمل  شیمعصومش با آن آرا  ی

   د؟ ید یاو را نم ربود! چطو وانهید لیشده بود. سه شهیتر از هم

تازه توجهش به من جلب شد. مات    دم یکه رس  زشیم  کینزد

 د: مانده نگاهم کرد و آرام لب ز

 ققنوس! _

. نگاه  دیچشمم چک  یقطره اشک از گوشه    کیزدم و    یتلخند

فوت   ی. بدمیاش را حس کردم و بدن سستم را جلو کش  رهیخ

رو از  پاهاب  یصندل  یوقت  و  شد  آغوش   یب  یلند  در  را  جانم 

با    م یخورد و نفسم بند رفت. اشک ها   یگرفت. قلبم تکان سخت

 ازشقش حالت نوراب  یموها  انیو دستم م  دیبار  یشتریشدت ب

 را گرفتم تا بلند شود.  شی گرفت. بازوها

 دل من.   زیبلند شو عز _
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به صورت غرق اشکم نگاه کرد و بغضش آب شد    نییهمان پا   از

 .  ختیر شیگونه ها  یروو 

 , ببخش منو!  میعوض یلیخ _

 کردم.   یرا عوض کردم و تک خنده ا  بحث

بهار شد  _ ابر  آرا  ؟ یچته مثل  خانواده    شهیپخش م  شتیحاال 

 ! کننیداماد فرار م

 گذاشت.   میزانو  یاش را رو یشان یو پ  دیخند آرام

 ضدآبه!   _

, لبخند  م یلب ها  ی  هیزاو  دنی و او با د  دم یبار از ته دل خند  نیا

 زد.   یقیعم

 تو!  یخوبه که هست _

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۲1 
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. ینی! نخواستند که ببیدیبوده ام, تو ند  شهیهم  میبگو  تماس خو

زدم.    یحالم کم بود و لبخند م  یبرا  یاما سکوت کردم. دلخور

برا  نیتر  نیگفتند! غمگ  یراست م  نیخوشحال تر  یچشم ها 

 .  ستدیفشردم تا با می دست ها انیصورت هاست. دستش را م

  ه؟یآدم خوب _

 و حواس پرت نگاهم کرد.   جیگ

   ؟ یک _

برادمیکش  یآه  ناخواسته دلم  بودنش  منفور  تمام  با    ی م  شی. 

 سوخت.  

 .  زادیشوهر پر _

 خودش گذاشت.   یلصند کیرا نزد لچرمیو بلند شد. و دیگز لب

پول    یبو  دونم ی م  یول  زنهیپا داشت. دم از عشق م  هیمرغش    _

 هوش از سرش برده.

 جمله اش حس کردم.   یرا ال به ال ینگران

 باشه.  یتیخورد که آدم با شخص ی به ظاهرش منگران نباش.  _

 انگشتانش مچاله کرد.   انیرا م دیسف یِزیروم
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  ی . هرکدنیرو نشون نم شونیواقع یِنخوان رو ی آدم ها تا وقت _

 . گسیآدم د هیخودش  شیپ 

ترد  مکث با  و  رو  میبه چشم ها   دی کرد  اشک  برق   ی نگاه کرد. 

 .  د یرقص یم  شیمردمک ها 

 حالش خوبه؟   _

  ا یو حس کردم دن  دیکش  ری. قلبم تد یگو  ی را م  لیسه  دمیفهم

 چرخد. کوتاه زمزمه کردم: یدور سرم م

 خوبه! _

 .  دیاش از بغض لرز چانه

 احمقم اگه بگم دلم براش تنگ شده؟   یلیخ _

 را قاب گرفت.   مرخشین دستم

 .  ی کن یم تیخودت رو اذ یدار _

ه  تمیاذ  _ ققنوس.  اندازه    چکسیکردن  ا  یبه  از  رسم   نیمن 

کهنه و به درد نخورشون متنفر نبود. اگه خواستمش چون دلم  

 .  زنهیخنجر م ینطوریدونستم ا یخواسته بود. نم

 چشمش را گرفت. ریرا داخل دهان فرو برد و اشک ز شی ها لب
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. زودتر قلب زبون نفهممو ستی دونستم دلش باهام ن  ی اگه م  _

 نتپه! یکس ی مهین یکردم که برا  یآدم م

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۲۲ 

 کرد.   یدرد م  قایام عم نهیس انی م ییجا

نم  زارویچ  یلیخ  _ انتخاب  نممیکن  یما  انتخاب  ما    میکن  ی. 

بند    ی  نهیبهتره از آ  یلیشکستن خ  نیا  یاما گاه  میشکسته بش

 کشه.   یرو به رخت م اتیکه بدبخت یزده ا

 زدم.   یدتلخن

تو رو شکست اما اگه بعد    یدی رو فهم  قتیحق   نیاالن ا  نکهیا  _

که    یکرد  یزندگ   ی که چند سال کنار کس  یدیفهم  یاز ازدواج م

 ! یجیمرگ تدر ی عنی, دهیکش ی با تو نفس نم

 .  دیهراس بار ی و ب دیکش ش یبه گلو یدست
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زم دوره. به اندازه  چشممه اما ا  یجلو  نکهیا  ست؟یمرگ ن  نیا  _

 ندارمش.  ی زندگ هی ی

 زد.  یشانه ام گذاشت و هق خفه ا یرا رو سرش

ساختم. با    ایعمر از هرنگاهش رو  هیترکه.    ی بخدا قلبم داره م  _

 حرف تمومش رو سوزوند. تمومم رو سوزوند!   هی

 .  دمشید  ینم چوقتیه کاشینبود ا  میآدم زندگ اگه

م  را باال آورد و مات ماند. قطره اشک محصور شده اش آرا سرش

 مهین  یو حرکت  هیزاو  چیه  یب  ش ی. لب هادیغلط  شیگونه ها  یرو

.  دمیرا د  لی. سر چرخاندم و سهدیکش  یباز ماندند و انگار نفس نم

از   شی بود و رگ دست ها  ستادهیاز ما ا  یچند قدم   یبا فاصله  

کرد    یما تنها نگاهش ما ای! پردیترک  یشدت مشت شدن داشت م

  دهیامانش را بر  ی . دلتنگفتگ  ی خورد. راست م  یتکان نم  یو حت

 بود!

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#1۲3 

را از نگاهش    ی . ندامت را نه اما شرمندگد ییهم سا  یلب رو  لیسه

را در گوش  ای خواندم. به سمتمان آمد و انگار ضربان قلب پر یم

اش   نهیس  ینه اش را به قفسه  اکو کردند. رو به او که چا  م یها

 داد و به من نگاه کرد.   ی چسبانده بود, سالم کوتاه

 . می بر دی با _

 تکان دادم.  سر

 .  امیخودم م _

  سیخواستم او در حرکت به من کمک کند و نگاه خ  ی نم  ابدا

 راهمان شود.   یبدرقه  ایپر

 انداخت و زمزمه اش آرام بود:  نییپا سر

 . میمنتظر _

سر باال گرفت و نفس حبس شده اش با    ای پر  که دور شد   نیهم

گلو گذاشت و نفس   یشده, آزاد شدند. دست رو  ریاس  یاشک ها

و من عاشق نبودم تا درکش کنم!   دی نفس زد. لبش را محکم گز

شناختم هر    ی که م  یچون ققنوسمن معنا نداشت.    یعشق برا
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حرف زدن    صتقلب فر  یقدمش را با منطق برداشته بود و اصال کِ

  یو درکش نکردم. چگونه برا  دم یرا د  ای کرد؟ حال پر  یم   ادیپ 

شود    یاصال چه م   د؟یبار  نگونهی شود ا  یم  یکس  یرفته    یقدم ها

اندازه    تینفر برا  کیکه   هم    دی شود و شا  یبزرگ م  ایدن  یبه 

من معنا نداشت.    ی. عشق برادی آ  ی کوچک او در م  یبه قواره    ایدن

بافت    یکه روزگارم را م  یریتقدرا... اما امان از    یبلد نبودم عاشق

دانستم با تار و پود عشق, رج به رج دوست داشتنش   ی و من نم

 زنم.  یام گره م  یرا به زندگ

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۲4 

 

** 

مورد عالقه اش نگاه   الینشسته بودم و به پخش سر ییزندا کنار

بود که بعد از آن شب    یمانیپ   ریاما تمام حواسم درگ  دم.کر  یم
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که جان    یی و تماس ها  امی. نه خودش را نه پ دمشیند  گرینحس د

 یبودم و با ناباور  دهیرا در آغوش کش  م یربود. بازوها  ی از تنم م

شود.    رتیو بد س  والیتوانست ه  ی کردم که تا چه حد م  یتصور م

تا آسمان فرق   نید زمه بوکرد  یکه مرا خواستگار  یمانیبا آن پ 

زنگ در مرا از افکار از هم   یترساند. صدا  یمرا م  نیداشت و ا

بود    شده  زیخ  م یکه ن  ییو رو به زندا  دیکش  رونی ام ب  ختهیگس

 لب زدم:

 کنم.   ی من باز م _

 .دمیخورش یمرس _

 کرد.   ادیرا ز ونیزیتلو یزد و صدا یپر محبت لبخند

ها گذشتم.    ی صندل  انی ز مو بعد ا  دمیعقب کش  ی را کم  لچریو

کاناپه چنگ زدم.    یاف اف را فشردم و شالم را از رو  یدکمه  

  یدرب ساختمان را که باز کردم با جوان قدبلند و چهار شانه ا

محو   قایدانم دق  ی کرد و نم  یمواجه شدم. بهت زده به من نگاه م 

 چه شده بود. 

 پا و آن پا کرد.  نیا

 ؟سته لی سالم شرمنده مزاحم شدم. سه _



 

 

2
9
3

 

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  ییزهرا رضا یمکانال رس      ] 

#1۲5 

زل زدم. لب    ششیپر تشو  یباال رفت و به چهره   می ابرو  یتا  کی

 .  دیرا داخل دهان برد و دست پشت گردنش کش ش یها

  ن؟یشما خواهرش هست _

 درهم گره خورد.  میابروها  ی اش کم رهینگاه خ از

 , امرتون؟ رینخ _

به چهارچوب   د یخند  ی م  شی که چشم ها  ی و در حال  دیگز  لب

 زد.  هیتک

 !ریامر خ _

گشاد شده    ی با چشم ها  یو شوخ طبع  یهمه راحت  نیاز ا  مبهوت

 دادم. رونینگاهش کردم و نفس پر حرصم را ب

 اومده بود؟  دنش ید یبرا ی برگشت بهش بگم ک ی وقت _
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 تر شد.   یمن جد یِطاف انع یهمه ب نیغرق خنده اش از ا صورت

 خودم.  رمیگ ی نه خب باهاش تماس م _

به قبل   ی لحظات یکرد. برا  یآنکه بخواهم کالفه ام م یب  نگاهش

 ام بود.   ی ژگیو نیکه غرور بارز تر ی برگشتم. به آن زمان

 .  دمییهم سا یرا فشردم و دندان رو درب

 ست؟ ین یعرض _

. دو انگشتش را دیام جا خورد و کوتاه خند  یناگهان  ریتغ  نیا  از

 اش گذاشت و چشمک زد.  قهیبه حالت احترام کنار شق

 !ستین یامر _

پروا به چشم    ی نثارش کردم. انگار که خوشش آمده بود. ب ییپرو

 شد.   رهیروشنم خ یها

 .  یآرش اومد نبود نیبگ دیحاال اگه پرس _

 تکان دادم و نفسم را فوت کردم.   سر

تر کرد و خ  ش یها  لب ته    ان ی. چال گونه اش مدیندرا با زبان 

 داد.   ی چهره اش را جذاب تر نشان م ییخرما شیر
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 کنم!  ی رفع رحمت م گهید _

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۲۶  

نگاه ح  یگستاخ  با را   دیخند  انمریبه  در  رفت.  باال  پله ها  از  و 

 م.  برگشت یی بستم و سمت زندا

 دم؟یبود خورش ی ک _

اخم    ا یدانستم بخندم    ی نم  طنتشیپر ش  یچشم ها  یادآوری   با

 کنم.  

 ل یسه یاز دوست ها یکی _

 : دیبود, پرس رهیخ ون یزیتلو یکه به صفحه  همانطور

 آرش؟ _

که مرتب    ییتابلو ها  دنی تکان دادم و سمت اتاقم رفتم. با د  سر

د بودند,    خیم  واریبه  نبود    دیشا   افتادم.  لیسه  ادیشده  اگر 
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به سرم    ی نقاش  شگاهیبعد از آن حوادث جانسوز فکر نما  چوقتیه

بود    ریتحر  زیم  ی که رو  ییو تابلو  دمیرا جلو کش  لچریزد. و  ینم

بودند.    دهیدرونش خواب  میاهایو را با سرانگشت لمس کردم. انگار ر

گونه اش   یرو یباران نشسته. قطره ها ریبود, ز یدخترک ریتصو

کور   یشده بود. به نقطه ا  ریو از ابر چشمانش سراز باران نبود  

سرش نگه داشته بود.    یرو  یمردانه چتر  یکرد و دست  ینگاه م 

هم باشد تا نگران من    ی شد کس  ی صاحبش مشخص نبود. اما م

سرنوشتم؟ انگشتانم رو  یترشود؟ چ بوم    یباشد در برابر بارانِ 

ام    نده یآ  یتبود وق  ده ید  میبرا  یچه خواب  ریفشرده شد. اصال تقد 

شرح   میرا برا  ندهیبود تا آ  یکس  کاشیا  دم؟ی د  یم  اهیرا آنقدر س 

اطم و  ن  نانیدهد  افسوس  از  پر  ام  گذشته  مانند  .  ستیبدهد 

 قشنگ باشد...   ندهیآ کاشیا

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۲7 
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ا  لبخند نگاه    لیکش داد و به سها  ر  م یلب ها  یمحو و خسته 

  یبود و با آنکه چشم ها  ختهیر  یشانیپ   یلختش رو  یکردم. موها

  دگاندکننی بازد  یاو هم خسته بود با حوصله درمورد تابلو ها برا

کردم   دا یخلوت شد فرصت پ  ی سرمان کم ی داد. وقت یم حیتوض

که    ییتابلوها  یرو  م ی. چشم هادمیرا به سمتش کش  لچرمیو و

 .  دیرقص یه بودند, م احاطه ام کرد

 !استیرو هیشب _

 نگاهم کرد.  یرچشمیو ز  دیپشت گردنش کش یدست

 مثل تو!   _

 .  دمیپاش شی به رو  یزهر شد و تلخند لبخندم

 چطور ازت تشکر کنم؟   _

 گفت:  بالفاصله

 من رو برآورده کن.   یایتو هم رو _

او حرف م  یجد  یکم  دی با  دیشا با  که در    یزدم. احساس  ی تر 

 و بن قبول نداشتم.   خی پروراند را من از ب  یم شهیدلش ر
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با برآورده نشدنشون    توننیها م  ای بکش! رو  ا یرو  نیدست از ا  _

 رو که تهش کابوسه!  یی ایرو  نی کابوس بشن. درد بشن. رها کن ا

 اش را چنگ زد.  نهی, سمت چپ سراهنیپ  یاز رو دستش

 تونم!  یاگه بخوام نم یحت _

 .ه عادت کنن. مجبورن ککننیآدما عادت م _

 نم داشتند.  یکم چشمانش

 . ی رحم باش یانقدر ب یتون ی نم _ 

 .  لیسه نمیمن فقط واقع ب _

 عقب رفت.   ی نفس قدم یب

 دم؟ یرو پس م ایپر یتقاص قلب شکسته  _

 را فشردم و سخت گفتم:  لچریو ی دسته

 انتخاب غلط.  هیتقاص  _

 باال رفت.    شیکنترل صدا یب

 .شهیاشتباه نم .شهیغلط نم یاگه تو بخوا _

 . د ینال  یدرماندگ با
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 ؟ یفهم  یمن دوستت دارم! م _

که    یزد از جمله ا  ی ام نبض م  قهیرا با درد بستم. شق  م یاه   پلک

ب  میمستق سنگ  ی و  بود.  گرفته  نشانه  را  قلبم  نگاه    ینیواسطه 

م  یاندک ها  یرا حس  دست  انگشتان    م یکردم.  و  شدند  مشت 

مردانه همراه بود.    یبغضبا    شیصدا  نباریزد. ا  یدیدستم به سف

 .  دیکشکه دلم را به آتش  یپر از عجز و با سوز

 خودم رو نشون بدم. مگه نه؟  یدیتو بهم فرصت م _

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۲۸  

ماه  دمیگز  لب آنچنان  ز  ی  چهیو  را  که   ریلبم  فشردم  دندان 

  ده یخم  یحرف او را با شانه ها ی. بدیچیانم پ ر دهخون د  یِشور

رفتم.    یبهداشت  سیو کوله بار بغضش جا گذاشتم و به سمت سرو

شستم تا چهره اش از پشت پلک   یصورتم را با آب سرد م  دیبا

با  میها برود.  از آن ص  دیکنار  را   ی پر بغض پرت م  یداحواسم 
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 شکستن  را با  ایتقاص شکستن پر  لیگرد بود! سه  نیکردم. زم

بند زده    یخودش پس داد و من وهم داشتم. از روز که وجودِ 

آوار شده    یآرزو  ایدن  کیشده ام از هم بپاشد و مثل او با بغض و  

  ک ی  یو برگشتم. رو  دمیکش  قیبار نفس عم  نیتنها بمانم. چند

 ره یزده بود. هنوز خ  هیتک  واریرا به د   سرشنشسته بود و    یصندل

ها  ی ک   یچشم  بودم  اش  دستبسته  خورد.   یرو  یه  ام  شانه 

تارها  ینقش  زیدخترک ر ز  گوششیباز  یبود.    تیشال هدا  ریرا 

 کرد.  

   ن؟یتابلوها هست نیشما طراح ا دیسالم ببخش _

ام چه ساده خراب   ی روز زندگ  نیحال سر تکان دادم. بهتر  یب

 شده بود.  

 او را نشان داد.   یانگشت پرتره  با

 خواستم.   یمن اون رو م  _

 . ستین یفروش _

 آ آ چرا آخه؟  _

 .  دیکش ریبوم زل زدم و قلبم ت یچشمان شب رنگش از رو به
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 . دیانتخاب کن یا گهید یتابلو دیتون ی م _

  یکِ   دمیو سر تکان داد. نفهم  دیسرخ شده اش را برچ  یها  لب

نداشت.    یفرق  واریکه با گچ د  ییرفت. پرتِ او بودم و رنگ و رو

 را کنارش کشاندم.  لچرینگران و

 ل؟یسه _ 

که وجودم را   یبسته پاسخم را داد. اما پاسخ یهمان چشم ها با

 سوزاند. 

حرفاش رو... عشق   ی فهمم معنا  ی ! آخ االن مای آخ از حال پر  _

  شه؟یمگه منطق حال

اش    یها  چشم روسرخ شده  و محکم  داد  نگرانم  نگاه  به    یرا 

 اش زد.  نهیس

  نیشو؟ مگه ا  الشیخیخوادت پس خفه شو و تو هم ب  ی بگم نم  _

 فهمه اصال؟ مگه...  یرو م زایچ

کشنده    یو خم شد. انگار درد  دیصورتش کش  یدست رو  کالفه

 گرفت.   ی جانش را م

 ؟ یسوزون یم  ای یسوز یققنوس... م  _
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  یداشتم, بازهم قطره ا  م یباران اشک ها  یکه رو  یبا تمام کنترل 

  ینیب  ی  غهیت  یکرد و رو  دایچشمم پ   یلجوج راهش را از گوشه  

 . از چشمش دور نماند.  دیام سر

 فرصت اثبات خودم رو ندارم؟   یانقدر منفورم؟ که حت _

را پاک    یاحتمال  یتا اشک ها  دم یصورتم کش  ی پشت دست رو  با

 .  دیلرز میو صدا دمیکش هیخوش ادکلنش را به ر یکنم. بو

به عشق بعد از   ی. از طرفلینکردم سه دایو پ من هنوز خودم ر _

 اد ندارم.  ازدواج هم اعتق

 . دمیگز لب

  گهیاز هرکس د   شتری. بیزیخوام ناراحتت کنم. تو برام عز  ی نم  _

 .  یستی! اما انتخاب قلب من نیا

 خم شد.  شی آرنج ها یرو 

 بگو.   ه؟یو مالکت چ اریمع _

رو  یب  چشمانم ها   یهدف  تاب  یدست  اش  کرده  با    د یگره  و 

 که پر از غم بود, در خودم مردم.   شیصدا دنیشن

 !یخوا یکه تو م  شم یم ینهمو _
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که هست قبول   یرو همونطور  میخوام عشق زندگ  ی من م  ی ول  _

 .  یستیمن ن اریچون مع  یبد ریخودت رو تغ د یکنم. تو نبا

 لرز بر تنم نشاند.   شیگرفت و صدا ینفس

تر    _ مهم  برام  نقصقلبم  اگه  غرورمه!  ا  یتو  یاز  باعث    نیمن 

 خوام که نباشه! ی, ممهیتصم

چهارخانه اش   راهنیمچ دستش گذاشتم و پ   یرا رولرزانم    دست

 انگشتانم فشرده شد.  انیم

,  د یکه با  ی نه. کس  ای   یداشته باش  ینقص  هیبق  د یاز د  ستیمهم ن  _

خوب و بدت...    یها  ی ژگی! با تموم ونهیب  ی تو رو با خودت کامل م 

 عشقه! نیا

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییا رضاهرز یکانال رسم      ] 
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ماند. خواستم   رهیخ  مانیو به دست ها  دیکش  نییرا پا   نگاهش

براق اشک  یدستم را پس بکشم که مچ دستم را فشرد و حلقه 

 . دم ید ش یرا ته چشم ها

 دوست داشتن ساده بود.  هیحست بهم  کاشیا _

 .  ستادیرا ول کرد و ا دستم

 دنبالت.   ام یهروقت تموم شد زنگ بزن م _

نمامن  و    رفت آن  با    یلعنت   شگاهیدر  ماندم.  و    لچریو   کیتنها 

  یی کردند. با جوان ها  ی م  یبه من دهان کج  ی که همگ  یی تابلوها 

زمان   انیو من انگار خودم را م  دندیپرس  یسوال م  اق یکه با اشت

م  ینم  دایپ  بودم!  من گم شده  ها  انیکردم.  و    لیسه  یحرف 

نق ب   کی  انینداشتند. م  یکه تمام   ی ضیاحساسات ضد و    یغم 

کرد. دلش    ی م  یدلدادگ   ی که ادعا  یمردانه ا  یو اشک ها  انی پا

  ی از او. بدنم درد م   شتریب  دیرا شکانده بودم و شکسته بودم! شا

. انگار زمان تکرار د یکش  یم  ری ت  ادی از فشار ز  می ها  هقیکرد و شق

قالب    می, او بود که با دستانش برامانیها  یشد. مانند کودک   یم

م و  رس  ی وقت  ن گرفت  اوج  پستو  ;دمیبه  در  را  جا    یاو  ذهنم 
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 ی رفت پسر بچه ا  ادمیو    دمیرا چسب  یزندگ  یگذاشتم. شاخه ها

 رسانده و من ترکش کردم....  میمرا به آرزو

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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کج کردم.    شهیرا در آغوش گرفته و سرم را سمت ش  م یبازوها 

پدال گاز فشرد. نه    یرا رو  شی را روشن کرد و پا   نیماش  یبخار

ب  ییاو توانا ارا داشت و ن  نمانیشکستن سکوتِ    یه من عالقه 

به عمق    شتریگذشت ب  یداشتم سر صحبت را باز کنم. هرچه م

  رقابل یو غ   بیعج  میعجوالنه اش برا  میبردم و تصم  یم  یپ   هیقض

کرد که تمامم    ی انتخاب م  یزندگ  یرا برا  یمن   دی فهم بود. چرا با

نبود    یی از خودم نداشتم و اگر دا  زیچ  چ یهوا معلق بود؟ ه  یرو

  ی م  یبود اما احساسش را هوس  ینامرد دیکردم؟ شا  یچه م  د یبا

آرامشش, آرامش    ییکند. گو  یفروکش م  یدانستم که به زود

.  دیکش  ییکرد و ال ادیناگهان سرعتش را ز بهقبل از طوفان بود. 

داشتم قابل    ادیکه از سرعت ز  یو ترس  دیتپ  یدهانم مم در  قلب
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او و   نیحشت بانکار نبود. دهانم خشک شده بود و نگاهم را با و

 و گرفته بود.   فیضع م یکردم. صدا ی جا به جا م ابانیخ

 آروم تر! لیسه _

  یکرد و نفس نفس زد. چشم از رو به رو نم  شتریرا ب  سرعتش

 زدم:  اد یبود. فر ده یمانم را برو حالت تهوع ا جهیگرفت. سرگ

 نگه دار.   ؟یشنو ینم _

و دست آزادم را مقابل    دمیداشبورد کوب  ی و به دفعات رو  محکم

 دهان گرفتم.  

 ... با توام!  ینگه دار لعنت _

 ام گرفته بود و او انگار کر شده بود.   هیگر

  غیو ج  دم یبا عجز همراه بود. به سرشانه اش کوب  م یصدا  نباریا

 .  دمیکش

 حالم بده نگه دار.  _

خونش به نگاه پر آبم    یکاسه    یلحظه برگشت و چشم ها  کی

خورد. مشت   خ  یرو  یمحکمگره  کنار  و  زد  ترمز    ابانیفرمان 

بود که محکم به جلو پرت شدم    یکرد. آنقدر ناگهان   یوحشتناک
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برخورد کرد. درد مثل صاعقه تمام    شهیام با شدت به ش  یشان یو پ 

در را  انگار دیجانم  پتک  .  کوف  یتو  با  را    تهصورتم  سرم  بودند. 

  ی رو   گرفتم و اشک پشت هم در چشمانم حلقه زد. از درد پلک

تازه از بهت در آمده باشد,     ییزدم. گو  یهم فشردم و هق آرام

چسباند. نگاهش پر از هراس    ی را گرفت و به صندل   م یسرشانه ها

  ش یهوا چشم گرفت. دست ها  یمتورمم چرخ زد و ب  یشانیپ   یرو

 .  دیاش کوب یو سرش را به صندل ردچنگ ک شیرا داخل موها

 لعنت به من... لعنت!  _

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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ب  دیبار  ی م  ی مانیندامت و پش  شیصدا  از توجه محکم   ی و من 

  ده یخشک نشده بود و ند   م یسرم را گرفته بودم. اشک چشم ها

دردناکم تا چه اندازه سرخ و متورم    یِ شانیتوانستم تصور کنم پ   یم

 شده.   
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ترس    نفسم نماز  صندل  کیآمد.    یباال  پشت  را  ام    یدستش 

.  ندیام را بب  یشان یمچم را گرفت تا پ   گرشیانداخت و با دست د

 زمزمه کردم: یگرفته و پر درد یبا صدا

 بهم دست نزن! _

 .شد یچ دمیغلط کردم. اصال نفهم _

 .  دمی را از حصار دستش آزاد کردم و غر مچم

  ی نه م  یلیبه هر دل  نکهیبعد از ا  ؟یندار  دنیچرا جرأت نه شن  _

   ن؟یدی رو نشون م تونیواقع یرو نیشنو

 .  دیرنگ نفرت گرفت و چانه ام از بغض لرز نگاهم

 .  نیندار یفرق   چی! همانیمثل پ  ی کیتو هم  _

ام کوفت و من    یار صندلبا خشم مشتش را کن  دهینکش  هیثان  به

 .  دمیدرجا پر

 ؟یکن  یم  یکیرگ رو با من   یاون ب _

آخر مس  یپوزخند تا  و  وقت  ریزدم  را   ی سکوت کردم.  در  زنگ 

  چ یرا به من دادند. به ه  ای تا مقابل در آمد انگار دن  یی فشرد و زندا

مرا محتاج او کند. به کمک    یضعف لعنت   نیخواستم ا  یوجه نم
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را داخل برد و مقابلم   لچرمیکه و  ینیدم و حوارد خانه ش ییزندا

 روان است. نگران لب زدم:   شی که اشک از چشم ها  دم ید  ;نشست

   ن؟یکن یم  هیعه گر _

 . دیچروکش کش یگونه ها یرو یدست

 اشک شوقه! _

 نگاهش کردم که خودش ادامه داد.   منتظر

 گرده!   یسبحان داره برم _

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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 نگاهش کردم و ناباور سرتکان دادم.   مات

 براتون خوشحال شدم.   یلیواقعا؟ خ _

و    دیخند  سیخ  یداشت. با چشم ها  یزندگ  دینگاهش نو  برق 

 را فشرد.   می دست ها
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ن  نیرو زم  یاز خوشحال  _ اگه    یققنوس! فکر م   ستمیبند  کنم 

کنه!    ی رو کم م  میلتنگدر بغل کردنش دبعد ده سال چق  نمشیبب

تماس گرفته و صداش    ی کرده؟ از وقت  ریشده. تغ  یلاصال چه شک

 بهش خبر بدم.   اد ی آروم و قرار ندارم. منتظرم محمود ب  دمیرو شن

 .  دی را پاک کرد و خند ش یپلک ها  ریتند ز تند

 شکرت!   ایخدا _

  یکه آمد با شوق به سمتش گام برداشت و نگاهش رو  لیسه

لبخند رودیاو چرخ  یکالفه و خسته    یچهره     ش یلب ها  ی. 

 شد.   رهیتر به صورت مغمومش خ قیو دق دیماس

 شده مادر؟   یزیچ _

زخم    ینگاهش را رو  یِنیکرد و من سنگ  ینگاه م   لیبه سه  او

 گرفته لب زد:  ییکردم. با صدا ی ام حس م یشانیپ 

 .ستین  ینه مشکل _

.  دیکوتاه و حنا زده اش کش  یموها  انیرا شانه وار م  ش یها  انگشت

 که در کالمش آشکار بود, گفت:  یقدمه و با لحن خاص م یب

 ...رانیا ادیخواد ب  یسبحان تماس گرفت. م _
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 گرفت.   هیزاو شیچشمانش از تعجب گرد شد و لب ها  ی حدقه

 خواد بمونه؟ یبا شما تماس گرفت؟ م اد؟ یم ی کِ _

 .  زد شیو به بازو د یپر از حال خوش خند ییزندا

  ندهیبپرس. بله تماس گرفت و گفت تا چند روز آ  ی کی  ی کی  _

 پرواز داره. 

و تا پشت گردنش ادامه   دیکش  شیدستش را داخل موها  هردو

 داد.  

 . شهیباورم نم _

 مکث به مادرش نگاه کرد.  با

 دوره! دلم براش تنگ شده.  یلی که ازش دارم خ   یریتصو  نیآخر  _

  سرت بود.از حپر  شی گرفت و صدا یقیدم عم ییزندا

 ! نطوریمنم هم _

** 

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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  م یمانتو  یِ دستانم جا به جا کرده و چروک فرض  ان یگل را م  دسته

 را صاف کردم.  

نداشت. دستم    یکه تمام   ییها  یقرار  یبود و ب  ییبه زندا  نگاهم

 سرد بود.   خیتکه  کی ثل ت. منشس ش یدست ها یرو

 !  نیآروم باش _

 از جا بلند شد.   شیو تشو ی نفس یب  با

 تونم اصال.   ینم یوا _

 زدم.   یکمرنگ لبخند

 .   نیبکش قینفس عم _

  ی آنجا را فرش م  ش یکه با قدم ها   لیتوجه به من رو به سه  یب

 .  دیکرد, توپ 

 دلم آشوب شد.   گهید نیبش لیسه _
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چند روز از نگاه به من    نیثل تمام او م  داد  دهانش را فرو  آب

 امتناع کرد.  

ضرب گرفت.    نیزم  یانتظار نشست و با پا رو  یها  یصندل  یرو

دا سمت  او  از  را  چهره    یینگاهم  از  دادم.  و   یخنث  یسوق 

بود.   بیعج میهمه آرامش برا  نیخواند. ا شدینم چیخاموشش ه

م  یزن  یصدا اعالم  را  کانادا  پرواز  نشستِ    باعث  کرد,  ی که 

اش را   ربهف  کلیبا هول ه  ییهر سه نفرشان شد. زندا  ستادنیا

تند کرد. و  یا   شهیش  یها  واریتکان داد و سمت د را   لچرمیپا 

روان    یکه از پله برق  ییو منتظر به انبوه آدم ها   دمیکنارش کش

که هردو دستش  نگذشته بود    یادیشده بودند نگاه کردم. زمان ز

 را صدا زد.   ییغرق اشک دا ییها  چسباند و با چشم شهیرا به ش

 خودشه محمود, خودشه!  _

از نگاهم دور نماند و بغض مردانه اش آنقدر    ییدا  یچشم ها  برق 

انگشت    رِیزد. با نگاه مس  ینبض م  م یدر گلو  ییملموس بود که گو

پ   ییزندا با  نتوانستم  و  کردم  دنبال  از    یا  نهیزم  شیرا  که 

 کنم.   دایداشتم او را پ  رشیتصو
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.  دیجوش  ی و اشک پشت هم در چشمانش م  زدیپلک هم نم  یحت

 لب زمزمه کرد: ریز

 چقدر مرد شده!   _

! اما  دمش ی آدم ها تاباندم و د  لیس  ان یرا م  می مردمک ها  کنجکاو

  چ یه  ده یورز  کل یتوانست سبحان باشد. با آن قد بلند و ه یاو نم

ساله    یشباهت هجده  سبحان  ت  یبه  نداشت.  اندام   شرتیالغر 

س خودنما  یاهیجذب  تنش  بازوها  ی م  ییبر  و  با    ش یکرد  را 

نما به  نگا  شی سخاوت  زده  بهت  بود.  و    ی م  هشگذاشته  کردم 

 قیتطباتاق    یدر کشو  دهیپوس  یریذهن قفل شده ام او را با تصو

 داد.   یم

  یِبه خود آمدم که او در چند قدم   ی شد و زمان  ی زود ط  زیچ  همه

صالبتش را به ردانه که  محکم و م  ییبود. با گام ها  ستادهیمان ا

قفل    یی زندا  یشد و چشمانش تنها رو  کمانینزد  د یکش  یرخ م

طاقت خود را در آغوش او رها کرد    یدلتنگ ب  ی  چارهیبود. زن ب

 .  دی و از ته دل بار

 سبحانم... پسرم   _
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رو  دستش کش  یابروها  یرا  او  رو  دیپرپشت  تا  ها  یو    یمژه 

باور را  بودنش  انگار  داد.  امتداد  م  ی نم  بلندش  و    نیا  ان یکرد 

 زد.   یهق م یاز دلتنگ یناباور

به ما    توجه  یبود که ب  ی اهیس  یرایگ  ی چشم ها  خیمن اما م  نگاه 

  ی کردند. دستان مردانه اش را قاب صورت او کرد و باال  یعمل م 

جا  ی شانیپ  از  را  موها   یی اش  بودند,    شهیر  دشیسف  یکه  زده 

 . دیبوس

پر و مردانه   یدنبال لب هاو نگاه من مات به    دیرا بوس  دستانش

و تراش خورده   یبا فک استخوان  یبیشد. تناسب عج  دهیاش کش

 اش داشت.

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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گرفتم.    اهشیبراق و س  یدهانم را فرو دادم و نگاهم را از موها  آب

شرق  یچهره   پخته    یکامال  گدانمر  یو  اش,    ی خاص  ییرایه 



 

 

3
1
6

 

نم هنوز هم  و    یداشت.  کنم  را هضم  بودنش  توانستم سبحان 

  ی به سخت  یی ود. بعد از آنکه زنداسخت ب  ریآن همه تغ  رفتنیپذ

را در آغوش    گریکدی  هشد و برادران  کینزد  لیاو را رها کرد, سه

  ی نگاهش کرد. صدا  قیزد و عم  لیسه  یگرفتند. چند بار به بازو

 گرفت.   یم   یرا به باز وشگ نشیبم و آهنگ

 !  یبزرگ شد _

 طاقت محکم تر او را در آغوش گرفت.   ی ربط اما ب یب لیسه

 دلتنگت بودم داداش!   یلیخ _

 . نطوریتکان داد و نگفت من هم هم سر

. هردو با  ستاد یا  ییدا  یکه از مقابلش کنار رفت رو در رو  لیسه

سمت هم    یکردند. بدون آنکه قدم   یبهم نگاه م  رهیفاصله و خ

  اد ی به    زیعز  ی را در خانه    ییدا   یها  ادیفر  یبردارند. هنوز صدا

  ی الیخ  یداشتم. نفس همه مان حبس شده بود اما سبحان با ب 

  ک یبود که با    ییدا  خرکرد و دست آ  ی به پدرش نگاه م  یخاص

قدم بلند خودش را به او رساند. محکم او را در آغوش گرفت و 

. دست  دمی را د  ش یک چشم هاکه نشسته بودم اش   ییمن از جا

ر تنه اش حرکت کنارش ماند و هرچه صبر کرد دو  یسبحان ب
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ده ساله اش    یها  یو دلخور  ی دلتنگ  ییدانم دا  یحلقه نشد. نم

اش را از سر شانه    رهیکرد اما نگاه خ  مهرا چگونه در گوش او زمز

دستم حس کردم. نگاهش آنچنان    ی خودم و گل ها  یاو, رو  ی

. نفسم را  یشد ی غرق م  اهشیس یحفره ها نای بود که م قیعم

  ینگاهش رو  ی جدا شد و وقت  یی حبس کردم. از دا  م یلب ها  انیم

 شد به حرف آمدم.   یمن طوالن

 !  نیسالم خوش اومد _

 و سرد و مغرور زمزمه کرد:  د یکش شی لب ها یرو زبان

 ممنون!  _

  ده یکه از او ند  ی و با شوق ستادی ا لچرمیبه سرعت پشت و ییزندا

 رو به سبحان حرف زد.  دم بو

 .  نایباشه. دخترِ عمه م  ادتی   دی ه! باخوشگل خانم هم ققنوس  نیا  _

 پرش خط افتاد.    یابروها انیم

 خودشون کجان؟  _

 .  دیلرز یهم م  ییزندا یافتاد. صدا  نییرفت و سرم پا نفسم

 م یکن  یحاال صحبت م میبر _
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شدم,    ریجاگ  نیدر ماش  یی که به کمک دا  ی هنگام  نش یسنگ  نگاه 

  یرو  یمیآزار دهنده بود و تا بناگوش سرخ شدم. غم عظ  میبرا

  یقلبم را زخم  ی دلتنگ  ش یکرد و با حرف ها  ی م  ی نیدلم سنگ

 یکوچک  یخواست. دغدغه ها  یرا م  م یها  یکرده بود. دلم بچگ 

برا هارگ  بز  میکه  دست  و  ا  یبودند  دل    یمردانه  تمام  که 

گرم و مهربان    یزد. دلم دست ها  ی ها را از ذهنم خط م  یغولمش

. دل زبان نفهم و بهانه  ششیته ر  دنیخواست. بوس  ی پدرم را م

شکسته   ی فقط به فکر تکه ها  د؟ یفهم  یروزگار م   یِچه از باز  ریگ

بودن  خوب  به    دیخوردند و من با  ینم  وندیپ   چگاهیبود که ه  یا

  یخوب نبود و گاه   چکسی! هیتلخ  قتیکردم. چه حق  یتظاهر م 

تظاهر هم    گری د  ;شد   یخورد که نقابش رها م  یم  نیچنان زم

نم  یسود اما...    ینداشت.  برگردانم  عقب  به  را  زمان  خواستم 

  کاشیآغوشش حل کنم. ا  انی داشتم تا خود را م  ی فرصت  کاشیا
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  نه یس   یسر رو  زیهرچ  چند لحظه فارغ از  یداشتم تا برا  یقدرت

  سیخ  یکه با چشم ها  میبگو  ییاز شب ها  شیبرااش بگذارم و  

  یکردم! زود نبود برا  یم  هیمقابلم بود و گال  کاشیشد. ا  یصبح م

من    یبال ها  د ید  یرفته بود و اصال نم  دن؟یبه آسمان پر کش

 و شکسته است... یزخم یادیز دنیبه او رس یبرا

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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, نگاه محو سبحان را می شد  ادهیپ   نیو از ماش  میدیکه رس  نیهم

ب  یرو ا  یخانه حس کردم.  بود.    شیبرا  نجای شک  از خاطره  پر 

  ی زخم کهنه سر باز م  کیکه بعد از ده سال مثل    ییخاطره ها

  ی خته مناشنا یحس ریتمامت را درگ ی کِ یدیفهم  یکردند و نم 

ب  و   یکند.  و  شده  وارد  از همه  زودتر  اتاق    لچرمیفکر  را سمت 

از ن  رهی دستگ  ی . هنوز دستم رودمیکش رخ    م یننشسته بود که 

من و    انیاش را شکار کردم. نگاهش سرد و خشک م  رهینگاه خ

انداختم. حس    نییو دستم را پا  دمی. لب گزدیچرخ  یم  رهیدستگ
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اتاق او بود و اکنون   نجا یاند. اا سوزسربار بودن تا مغز استخوانم ر

. بغض  م یآمد  یبه حساب م  یاضاف  کیخانه    نی, در الچرمیمن و و

مرتعشم به    یراه نفسم را بست و دست ها  نیچرک  یچنان غده ا

را رو به عقب گرداند. خواستم   لچریو  یسرد و فلز  ی  لهیم  یسخت

 د.  بمش دلم را لرزان یاز رأس نگاه پر حرفش فرار کنم که صدا

   ؟یکن  یفرار م یاز چ _

آنکه به سمتش برگردم, زمزمه   یرا با زبان تر کردم و ب م یها لب

 کردم:

نم  _ فقط... چ  ی فرار  برا  یزیکنم  ن  یکه  م  ستیمن    ی رو رها 

 کنم. 

 .  م دیرا واضح شن شخندشین یصدا

ا  _ ا  نینه  نه  ا  نیاتاق,  نه  ا  نیخونه,  نه  و  خانواده...    نیتوجه 

 راحت باش!  دن. پس من نبو یبرا چوقتیه

کالمش دلم    تیخاموشش نگاه کردم و از جد   ی به چشم ها  مات

او نبود؟ ترک کردن و    یخانه برا  نیچه که ا  ی عنیآشوب شد.  

  یی و زندا  ییحد دا  یب  یرفتن انتخاب خودش بود وگرنه عالقه  
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چمدان او را در دست    کهیدر حال  لیشد انکار کرد؟ سه  یرا مگر م

 زمزمه کرد:  ینگاه  می داشت وارد شد و با ن

 باال.   ذارمیرو م لتیوسا _

 اش لب زدم: یفرار یدر چشم ها  رهیرا فشردم و خ لبم

 ... نیتونیاتاق ندارم. م  نیتو ا  یاد یز  ی   لهی. من وسستین  نه الزم  _

زندا  ییدا بود  ییو  شده  توجه  مرکز  حاال  و  شدند  وارد  .  میهم 

را از انش  چمد  یحرف  چیه  یبراقش فرو کرد. ب  یدر موها  یدست

را فشردم و    می ها  قهیباال رفت. شق  یگرفت و به طبقه    لیسه

 را مخاطب قرار دادم.   ییدا

تونم برگردم خونه   ی حرفم هستم. م  یمن هنوز هم رو  ییدا  _

 خودمون و... ی

 و مطمئن نگاهم کرد.   یجد ییدا

 ققنوس.  شمیحرف ها نشنوم. واقعا ناراحت م  نیاز ا  گهی! دشیه  _

ناراحت  من بودم    هم  آه    د؟ یفهم  ی م  یاما چه کسشده  بازدم 

را    لیسه  نیافتاد. نگاه سنگ  نیی امانندم در گلو خفه شد و سرم پ 

 . دمیاش را شن یرلبیز یکردم و زمزمه   یحس م
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 ! یاه لعنت _

فوت وقت وارد اتاق شده و درب را بستم. نفسم سخت باال    یب

بودم    ه دیکه کش  ی دیجد  ی آمد. به ناچار خودم را با پرتره    ی م

افکارم غرق بودم. با    انیدانم چند ساعت م  یمشغول کردم. نم

به در, به خود آمدم و آرام زمزمه   فیخف  ی ند ضربه  چ  یصدا

 کردم:

 ن ییبفرما _

قامت چهارشانه اش    دنی باز شد و با د  مهیشده ن  یکنده کار  در

 و آب دهانم خشک شد.   دیقلبم لرز یِحوال ییجا

ها  با  چشم  گو  یی همان  قعرش    ا یکه  بودند,    خیدر  کرده  دفن 

 نگاهم کرد.  

م   _ ا  یمامان  به  رفتنم  از  بعد  نذاشته.    نیگفت    ه یاتاق دست 

 خوام اگه هستن برشون دارم.   یهست که م زهایچ یسر

 لبخند زدم.   معذب

 خوام که...  یحتما. معذرت م _
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حرفم تمام شود. همانطور که دستش را بند کشو کرده   نگذاشت

 شد.  هریبود به پرتره خ

 کجا رفتن؟  _

 انم را حس کردم.  چشم یو پر شدنِ کاسه   دینتپ قلبم

 نبود. نیزم یجاشون رو _
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 شد.   رهیبه چشمانم خ میو مستق دیچرخ میتر رو قیعم  نگاهش

 ! گمیم تیتسل _

 س زدم.  گونه ام را پ  یرو اشک

 ممنونم!  _

ز  کشو از  را  باز کرد و قاب عکس  چهارخانه و    یلباس ها  ریرا 

انگشتانش فشرده شد و    انی. قاب محکم مدیکش  رونیمردانه ب
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آنقدر او را عذاب    زیچه چ  دمیفهم  ی. نم د ییهم سا  یدندان رو

 بلند شد.   یی زندا یدهد. صدا یم

 شام حاضره.   ن یای... بدمیسبحان جان, خورش _

تا  رزودت افتادم  راه  او  باشد. پشت م  یکم  از   دمیکه رس  زیتنها 

 به چهره اش زدم.  یرا فشردم و لبخند پرمحبت ییدست زندا

 . نیچقدر خوشحالم که خوشحال _

من بود. هنوز هم حضورشو    یآرزو   نیبرگشتن سبحان بزرگتر  _

 باور ندارم.  

  لیکنه. سبحان و سه  ینم  یبا حس مادرانه برابر  یحس  چیه  _

 دارن.خوشبختن که شما رو  یلیخ

 .  دی را پر کرد و خند بشقابم

 .میدرواقع ما از داشتن اونها خوشبخت _

نشست.   م یلب ها   یرو  تشانیمیهمه صم  نیاز ا  یقیعم  لبخند

 .دیلبخندم پر کش  لیسه  دنیرا حس کردم و با د  ینگاه   ینیسنگ

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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از غصه    نفسش   ی. ب د ینگاهش لرز  یرا کالفه فوت کرد و دلم 

با فاصله   با غذا  ی صندل  کیحرف  مشغول   ش یکنارم نشست و 

  نیکرد و انگار نه انگار که او از ا یم   ینیشد. سکوت بر فضا سنگ

  داریبعد از ده سال د   بهیغر  کی   ا یآمد. گو  ی خانواده به حساب م

 تازه کرده بود.  

 .دیسکوت را شکست و مشتاق خود را جلو کش ییزندا

 کن سبحان جان. اوضاع اون طرف خوب بود؟  فیخب تعر _

صورت    نفکیپرش خط افتاد و فکر کردم اخم ال  یابروها  انیم

اوست. کوتاه جواب داد و من کامال متوجه شدم که چقدر نسبت  

 است.  لیم یبه حرف زدن ب

 خوب بود.  _

  ی گشت زد و صدا  ییصورت مغموم دا  یرو  یچشم  ریز  نگاهم

 .  دمیرا شن لینسبتا شاد سه

 مهمه! نینه؟ ا ای  یآورد یحاال واسه ما سوغات  _
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 نیمانش چچش  یمحو شد. گوشه    شی بلند کرد و اخم ها  سر

شدم. خنده اش    اهشیس  یچشم ها  یافتاد و من ماتِ خنده  

  ا یدن  ایدن  شیبودند و چشم ها   هیزاو  یب  شیبود! لب ها   بیهم عج

 گردن کج کرد.   لیگفتن داشت. رو به سه یحرف برا

 تو محفوظه! یکادو _

 چاکر خان داداش _

 را شکار کردم و با لبخند تشکر کردم.   ییپر عشق زندا نگاه 

 با اجازه من برم استراحت کنم.   یینون زندامم _

 زده ام گذاشت.   خی  یدست ها یرو دست

 شبت خوش!  زدلم یبرو عز _

جوابم را داد و سبحان به تکان سر اکتفا کرد.    یرلبیهم ز  ییدا

حال به تخت نگاه کردم. قلبم    ی داخل اتاق که شدم خسته و ب

اسف بار عادت نکرده بودم.    طی شرا  نیو هنوز به ا  دیکش  یم  ریت

  ی ها  ینگاهم را در گو  یآمد. تمام شرمندگ  یی در باز شد و دا

 و لب زدم:  ختمیخسته اش ر

   ! ییمن واقعا شرمندم دا _
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ا  یب قطره  بخواهم  رو  یآنکه  ب   یاشک  کرد.  باز  راه  ام    یگونه 

شدم؟ به سمتم قدم    یفشار له م  ریواقعا ز  ا یطاقت شده بودم.  

 را با سرانگشتان مردانه اش گرفت.  میشم ها تند کرد و اشک چ

 نشنوم ازت ققنوس.   _

س  هق به  را  سرم  و  تک  نهی زدم  کودک   هیاش  مانند  که    یزدم. 

 ه... گمش کرده بودم!مادرش را گم کرد

  م ی. گلودمیتخت خواب  یو با هزار بغض نشکسته رو  یی کمک دا  به

از    لیسه  ی قهقهه ها  یاز شدت بغض در حال انفجار بود و صدا

 کوفت.   یم  خیمغزم م یپشت در رو

 نه؟   اد یقشنگه. مامان بهم م ی لیدمت گرم خ _

  م یاه   ی. دلتنگ دمی را بار  می صبح چشم برهم نگذاشتم و بغض ها  تا

 خاطرات را خواندم...  یرا در گورستان قلبم دفن کردم و فاتحه 

*** 

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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3
2
8

 

#14۰ 

متورمم را باز    یخورد, پلک ها  یکه به در م  ییضربه ها  یصدا  با

  ی چشمانم م  یبود و کاسه    ده یخشک  می کردم. اشکِ چشم ها

 زمزمه کردم:  م یسرفه ها انِیرا فرو دادم و م  میب گلوت. آسوخ

 .  نییبفرما _

که به چهارچوب   دم ی اتاق باز شد و قامت چهارشانه اش را د  درب

صورتم    یرو  ی حس خاص  چیه  ی ب  اهشیزده بود. چشمان س  هیتک

 بمش به خود آمدم.    یو با صدا دیچرخ

 تو؟    امیتونم ب یم  _ 

 بله...حتما  _

اش فرو کرد و با دست آزادش  یشلوار ورزش بی را در ج دستش

ا  چیکادوپ   ی  هیهد به چشم    قیرا به سمتم گرفت. عم  یشده 

 شد و لب زد:  رهیخ م یها

  ن ی. با ادمی د ی حتما از قبل تدارک م یینجایدونستم ا یاگه م  _

 حال... 

 باز و سرخ شده ام سر داد.   مهیچشمان ن یرا رو نگاهش
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   .ی دوستش داشته باش دوارمیام _

تخت گذاشت و   یگاهش بودم که کادو را کنارم روصدا و ن  غرق 

بردم    شیآرام از اتاق خارج شد. مات دست پ   یبا همان قدم ها

باز کردم. روسر را  با د  یخوش طرح  یو کاغذش    دنش یبود و 

ادیپوستم دو   ریز  یحس خوش از  توجه کوچک غرق لذت    نی. 

 قیعم,  که اشکش خشک شده بود  ییتوجه به چشم ها  یشدم و ب

 لبخند زدم.

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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 درب اتاق را باز کرد.    یی چمدان را بستم و همان لحظه زندا  پیز

 ققنوس جان؟ یآماده ا _

رنگم   ینارنج  یموها  یام را رو  ییاهدا  یتکان دادم و روسر  سر

 انداختم.  

 یی زندا امیاالن م _
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  ن یا  شنهادیرفت. پ   ییو سمت دا  دیپاش  میبه رو  یپر محبت  لبخند

سفر   نیرا خودش داده بود و من فکر کردم از آخر  یسفر خانوادگ

 نمانده!  میبرا چیپر از غم، ه یام جز کوله بار یخانوادگ

سفر  نیخواستم ا یو بغضم را پس زدم. نم دهیکش یقیعم نفس

  دم یکش م یلب ها یم را رورنگ  ی برا به کام خود زهر کنم. رژ عنا

خ تصو  رهیو  آ  رمیبه  خوش   نهیدر  مرد  سبحان،  کردم  اعتراف 

لطستیا  قهیسل پر  م  یروسر  فی.  پ   انیرا  با    دم یچیانگشت  و 

ب اتاق  از  شدن   رونیلبخند  خارج  محض  به  را    م، رفتم.  سبحان 

شلوار   بیرا در ج  ش ی. دست هادمیآمدن از پله ها د   نییدرحال پا

براقش رو به باال شانه شده بود.    یموهاه بود و  فرو کرد  نشیج

اش را تا آرنج باال زده بود    یخوش دوخت کاربن  راهنیپ   نیآست

  د یکرد. من را که د  یم  ییمارکش خودنما  لیو ساعت بند است

لحظه   چند  رو  یلیخ  ینگاهش  و    یکوتاه  زد  گشت  صورتم 

د  نگاهم کنآنکه    یاز کنارم رد شد، ب  یچمدانم را برداشت. وقت

 . دمیسردش را شن یزمزمه 

 ! اد یبهت م _
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 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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  یی زندا  ی ک  دمیشدم و نفهم  رهیرفتنش خ  ریو مات به مس  جیگ

 کنار گوشم پچ زد.  

سه  دمیخورش   _ و  چون محمود   انیم  نیماش  هیبا    لیمحمود 

عقب   ی. صندلرمیکنه. من با سبحان م  یرانندگ  تونهینم  یلیخ

برا خال  یرو  بتون  یتو  که  میبخواب  یکردم  ما  با  حاال    ا ی  یای. 

 محمود؟

  م یرو  لیسه  ی  رهینگاه خ  ریدر تمام طول مس  نکهیفکر ا  یحت

 فوت وقت جواب دادم. ی داد. ب یکند، عذابم م  ینیسنگ

 ام یمنم با شما م _

 ذوق نگاهم کرد.   با

 بهت هست.  شتریحواسم ب یباشدم خو شیآره فداتشم پ  _

 .دمیهوا دست چروکش را بوس  یپر از آب شد و ب  م یها چشم
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تحمل    فهممی. میکنیم  یکه چقدر خالصانه مادر  فهممیمن م  _

کارها و  خودم    میشخص  ی من  بخدا  فرساست.  طاقت  چقدر 

 به چشمات نگاه کنم.  شهیهرصبح روم نم

خطوط   یروو بغض    دیزده ام لرز  خی  ی درون دست ها  دستش 

 .  دی. محکم در آغوشم گرفت و گونه ام را بوسدیصورتش بار

  ادگار ی.  یمن؟ مثل دختر نداشتم  زیعز  ی زنیم  هیچه حرف  نیا  _

هم کنم به عشق شاد شدن روح    یامانته منه. من هرکار  نایم

 ! یها برام با ارزش نیاز ا شتریب یلی. خناستیم

شدم. با    ریگجا  نیو به کمک او در ماش  دیخند  قیعم  م یها  لب

را پاک کردم و نگاه سبحان را از    سمیخ  ی پلک ها  ریسرانگشت ز

برادم ید  نیماش  ی  نهیآ و من  به سرعت چشم گرفت  آنکه   ی. 

 گفتم:   یبار طنتیسکوت را بشکنم با لحن ش

گواه  _ به  هی  ن؟یدار  نامهیحاال  جان  آفر  وقت    میتسل  نیجان 

 .مینکن

 کج کرد و باز نگاهم کرد.   یلب

 نباش!  نگران  _
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 با شوق به سمتم برگشت.   ییزندا

 رو گرفت.   قشیبود تصد رانیا ی بچم سبحان وقت _

 نگاه کرد.   ییخنده و سبحان هم به زندا ریزدم ز یپق اریاخت یب

 ست مامان جان!   نامهیاون گواه _

 ! قیتصد گفتنیبهش م می ... قدگهیخب حاال همونه د _

  ده یکش  یچشم ها  یبه مژگان پرش که رو  نهیو از آ  دهیگز  لب

 انداخته بودند، نگاه کردم. هیاش سا

 آرزو دارم!   یمعتبر باشه چون من هنوز کل  قتونیتصد  دوارمیام  _

 رفت. ستمیخورد و دستش به سمت س نیچ شیچشم ها  کنار

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰] , باردیم ققنوس
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من  کرد    ی پل  یکیتمیر  آهنگ روو  دستم  ضرب    ی صندل  یبا 

را پشت سر جا گذاشت و    لیسه  نیماش  یحرفه ا  ی لیگرفتم. خ
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  ی نگاه کردم و وقت  نهی. ناخودآگاه به آدیکش  ییها ال  نیماش  نیاز ب

معترض نامش    یی خنده ام گرفت. زندا  دمیخود د  ینگاه او را رو

 را صدا زد. 

 آروم برو گم نکنن مارو  کمیمادر   _

نشد   نگاهمان  وندیپ  با  قطع  من  و  گرفت  ترمز  که محکم  بود  ه 

زدم.    غیکه از وحشت فراخ شده بودند، از ته دل ج  یی چشم ها

غرق    ریآن تصو  ک یو    دیتپ  می در گلو  ییجان مادرم گو  ی قلب ب

  ی صدا  می نفس نفس زدن ها  انی. مدیرا برنگاهم    ریخونش مس

 بود.   هکه راننده را به ناسزا گرفت دمیاش را شن یعصب

 ... احمق کور! نیبش یشت گاربرو پ تو  _

 سمیخ ی چشم ها دنیو با د دیبه سرعت به سمتم چرخ ییزندا

 سبحان کوفت.   یبازو یرو

 ه؟ یچ چارهیاون ب ریآروم برو خب مادر تقص _

پنجه م  دینفس کش  یعصب فرو کرد. دستش را    ش یموها  ان یو 

 به عقب برگشت.  مهیکرده و تا ن  ییزندا ی بند صندل

 تو؟   یخوب _
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با احت  دهیحرف و نفس بر  یب او   یشتریب  اطیسر تکان دادم و 

 کرد.   یشروع به رانندگ

عضالت تنم خشک شده بودند.    یحرکت  ی ها گذشته و از ب  ساعت

کوفتگ و    یم  یاحساس  نمکردم  چشمانم  به  از    یخواب  آمد. 

 ی شدم و صدا  رهی و آسمان پر ستاره خ  کیتار  یبه هوا  شهیش

را   نیبود که سکوت اتاقک ماش  یی تنها آوا  یی زندا  ی خرناس ها

 .  دنگاهم کر نهیدنده گذاشت و از آ یشکست. دست رو یم

 ؟ یخواب یچرا نم ه،یراهمون طوالن _

و  ینم کنم  نگاه  رنگش  شب  چشمان  در  وحشت    توانستم  از 

که تمام تنم را به گزگز انداخته بود، حرف بزنم.   یخانمان سوز

انگار خودش دردم را    .دم یو لب گز  دم یرا به آغوش کش  م یبازوها 

را    نیمن و جاده جا به جا کرد و ماش  انی. نگاهش را مدیفهم

نگاه من مثل آونگ    شد و  ادهیکنار جاده نگه داشت. به سرعت پ 

 شد.   دهیبه دنبالش کش

را به در سمت چپ    یسمت من را باز کرد و بالشتک نرم  درب

م  هیتک را  و خودم  بود  آسمان  مانند    ان یداد. چشمان ساحرش 

را که از سرما جمع    م یکردم. سرشانه ها   ی جستجو م  ش یستاره ها
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را پشت   گرشیدستش گرفت و دست د ک یشده بود در انحصار 

بالش نشست. نفسم حبس شده بود    یذاشت تا سرم روکمرم گ

  ی مسافرت  ی. پتودمیشن  یضربان پرکوبش قلبم را م  یو تنها صدا

 ام زل زد.   و به نگاه درمانده دیباال کش  میگلو ریرا تا ز

 ؟یبه من اعتماد دار _

چه   ن یکشانده بود و حاال ا  یوانگیمرا تا مرز د   مشیمستق  نگاه 

. سر تکان  دیچرخ  ی زبانم در دهان نم  د؟یپرس یبود که م   یسوال

را در    شی زد. چال کوچک کنار لب ها  یدادم و او لبخند محو

 خواب آور بود.  ییالال کیبمش مثل  یشکار کردم. صدا یکیتار

 .یو راحت بخواب یفکر نکن  یچیکن به ه ی خوبه! پس سع _

چگونه    می پلک ها  دمیکالمش اعتماد کردم و نفهم  نانیاطم  به

 . دندیرا در آغوش کش گریکدی

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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ضربه   به سرشانه ام   ی کرد و کس  ی اسمم را زمزمه م  ی بم  یصدا

خمارم را باز کردم و چشمان شب رنگش   ی پلک ها ی زد. ال یم

اشاره    رونیبازم به ب  یچشم ها  دنی . با ددم یرا مقابل صورتم د

 کرد.

 .  م یدیپاشو رس _

نگذشته   ی لیکند. خ  ی را صدا م   یی زندا  دمیاز من گرفت و فهم  رو

 .دمیرا شن ش یقدم ها یبود که صدا

 د؟یخورش یشد داریب _

 .  دمیرا کش می به گردنم داده و دست ها یتاب  یناباور با

 .دمیهمه مدت خواب نیا شهیباورم نم _

آورده بود،    رونیرا که سبحان از صندوق ب  یلچریزد و و   یلبخند

 باز کرد. 

. چقدر دلم  یشیگرفته که عاشقش م  ا یلبه در  الیو  هیمحمود    _

 هوا تنگ شده بود.  نیواسه ا

عم  ریجاگ  لچریو  یرو  یوقت نفس  دل    دهیکش  یقیشدم،  در  و 

 ! نطوریاعتراف کردم من هم هم



 

 

3
3
8

 

  یی . دامی نگهبان باز شد و وارد شد  رمردیتوسط پ   اهیس  یدرها 

 و مردانه باهم دست دادند.   دیشانه اش کوب یچندبار رو

 برگشتم.   ییبه سمت زندا مرخین

انقدر خواب  _ ن  دمیمن  آخر شب  تا  نداشته   ازیکه  استراحت  به 

 .  ا یکنار درخواد برم  ی باشم. دلم م

 ی خسته و ب یو نگاهم معطوف چشم ها دمیرا شن لیسه یصدا

 آنکه نگاهم کند، اخم کرد.   ی ش شد. بخواب

 تنها نرو!  _

 حوصله چشم در حدقه گرداندم.   ی کج کرده و ب یلب

 نشده.   کیهنوز هوا تار _

شده    یب برجسته  رگ  به  و   یتوجه  خالف    لچرمیگردنش  را 

 جهتشان کشاندم.  

 .  ییه زندابا اجاز _

 زنگ زد.  م یدو رگه اش در گوش ها ادیفر یصدا

 ققنوس!  _
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را حرکت دادم. مچ دست   لچریو  یشتریو با سرعت ب  برنگشتم

با    دمیآمد. به ساحل که رس  ی درد گرفته و نفسم باال نم   م یها

به امواج   فتهیدر آب غرق شد. ش  می ها  یتمام ناراحت  ای در  دنید

و    دم ینازکم شدم. لرز  یمانتوشدم و تازه متوجه    رهیخروشان خ

به نام    ینگاه  ،یگوش  ی  برهیو  یچشم برنداشتم. با صدا  ایاز در

خواستم   ی کردم. نم  جکتیصفحه اش انداختم و ر  یرو  لیسه

تماس    یزنگ عصب  یدوباره    دنیحال خوشم خراب شود. با شن

 . دمیرا برقرار کردم و طلبکار غر

  ه؟یچ _

پ   مانیپ   یصدا  دنیشن  با تنم  از  کشروح  گوش  دیر    انیم  یو 

   انگشتانم شل شد.

   ؟ی به به احوال ققنوس خانم فرار _

  ا یهوا    یافتادم. از سرما  زادیبرخوردمان در عقد پر  نیآخر  ادی  به

 . دمیاندازه لرز ینفرت ب

 ؟ یبه من زنگ بزن شهیروت م یپست فطرت چطور یعوض _

نرم از کنار گوشم کنده شد. با وحشت به   یلیخ  یگوش  ناگهان

فرو کرده    بیسبحان که دست در ج  دن یو با د  دمیب چرخعق
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  دنیگذاشت و با شن  کریاسپ  یرا رو   مانیپ   یبود، ماتم برد. صدا

 حرفش محکم پلک بستم. 

من    میاول و آخرش تسل  ر،یتو دختر! سخت نگ  یچقدر بدقلق  _

پسره  یشیم اون  اگه  نرس  ی.  ن  دهیفضول  مبود  دادم    یشونت 

 ...هیچ ی تقاص بلبل زبون

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم وسققن
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و    یشانیپ   یرا با لرز باز کرده و به رگ برجسته شده    میها   پلک

را کامل به سمت خودش چرخاند و   لچرمیشدم. و رهیگردنش خ

خبر از    یاما ب   مانیرا به نگاهم گره زد. پ   ش یچشم ها  یخونابه  

 .  دیکوب یرا در صورتم م همه جا کلمات 

هزاربار التماس    ی. روزیفتیکنم به غلط کردن ب  یم  یکار  هی  _

 که...   یکن
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جمله اش تمام شود و تماس را قطع کرد. نگاه خونسرد   نگذاشت

گشت زد و    سمیخ  یچشم ها  یاش رو  ی ل عصبحا  نیو درع 

 را باال گرفت.   یگوش

 خواد؟   یم  یچ ه؟یک نیا _

و چهره اش را از پشت اشک  دم یکشصورتم  یپشت دست رو  با

 .  دمیتار د م یها

 !  مانیپ  _

 را باال داد.   ش یابرو یتا کی

   م؟یپسره عمه مر _

زمزمه    رلبیو ز  دیکش  شیتکان دادم و او کالفه پنجه به مو  سر

 کرد:

 !  یعوض _

 انگشتانم مچاله کردم.  انی را م میلرزان مانتو یدست ها با

 .دونهیم ا یو پر لیسه من رو مقصره بهم خوردن ازدواج _

 شد.    کیقدم نزد  کیکرد و  زیر چشم
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   ؟ یازدواج ک ؟ یگفت یتو چ _

 دهانم را فرو دادم.   آب

 ؟ یدونست ینم _

 نه   _

به در  سیخ  یماسه ها  یرو  شانیپر   ره یمواج خ  یاینشست و 

که    ی اهیس  کدستی  ی را چرخاندم و به موها  لچرمیشد. من هم و

دستانش    انی ام م  یکردم. گوشبود، نگاه    ختهیاش ر  یشانیپ   یرو

 صفحه افتاد.   یرو لیسه امکیو پ  دیلرز

 بهم زنگ بزن نگرانم!   _

بود. سرش   لیتکم  تمیرا فشردم. ظرف  م یها  قهیو شق  دهیکش  یهوف

 را به سمت شانه چرخاند و نگاهم کرد.  

 ؟یلجباز یلیبهت گفته خ یکس _

 لب زدم:  ایبه در رهیخ

 .  ی لجوج باش دیبا یشون دارکه دوست ییزایبه چ دنیواسه رس _

 زد.  شخندین
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   ؟یو اگر نباش _

را م  چشمان آبم  تلخند    ی اهیس  ان یپر  چشمانش غرق کردم و 

 زدم. 

 ! یباخت _
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  یکه رو  یرنگ  ینگاهم کرد و من به نور نارنج  رهیلحظه خ  چند

 مرخش یشدم. رو برگرداند و ن  رهیانداخته بود، خ  هیسا  رتشصو

 ی بلند و برگشته جلوه    یرأس نگاهم قرار گرفت. مژه ها  ریدر ت

 بود.    بمش، گرفته  یداد. صدا  یمخمورش م  یبه چشم ها  یخاص

 وقته باختم!   یلیحساب من خ نیبا ا _

 نگاهش کردم و ادامه داد.   منتظر

 رو زدم.  خواسته هام  دیق  یاز وقت _
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 چرا؟ _

.  یانکار کن  ی تونیهمش جبره و نم  یچون مجبور شدم! زندگ   _

حت خواسته    یتو  دن  یبه  به  درویومدین  ایخودت  مجبور .  اقع 

 . ی کن یکه زندگ  یشد

 حق بدهم.  ش یتوانستم به حرف ها یم

 . کنمیم ی اما من به خاطر آرزوهام زندگ د؛یشا _

جا  برگشت من  اما  کرد  نگاهم    ر یگ  اهش یس  گان مژ  انی م  ییو 

 کرده بودم.  

  ؟یدار ییچه آرزو _

اش را او   ی زدم که تلخ یلبخند سیخ ی و شن ها ایبه در رهیخ

 هم حس کرد. 

فکرشم    ی حت  شی. تا دوسال پ شنیمتولد م  طیآرزوها تو شرا  _

  ان یماسه ها راه برم و حرکت جر  یروز آرزو کنم رو  کی  کردمینم

 .. پوستم حس کنم. اما االن. یآب رو رو

را در    سمیجمله ام را تمام کنم. نگاه خ  گذاشتینم  ریگلوگ  بغض

گسترده   ایدر  یپهنه    یش را روکه انوار   یدیامتداد غروب خورش
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بود. نگاهم را تا   ستاده یبود، نگه داشتم. به خود که آمدم مقابلم ا

 .  دمیباال کش ش یچشم ها یرو

   ؟یریم یوتراپ یزیف _

 ن دادم.  دانم سر تکاسوالش را ب دنیپرس  لیآنکه دل یب

 .  رمیم ییآره جلسه هاش رو مرتب با زندا _

که از  ییزانو نشست. کفش و جورابم را در آورد. با چشم ها  یرو

 ماندم.  رهیمصممش خ یوحشت گشاد شده بود، به چهره 

 ؟ ی کنیم کاریچ _

هردو کتفم را گرفت و مثل پرکاه    ریمخالفت نداد و ز  ی  اجازه

 بلندم کرد.  

رفت    ایسمت در  یانداخت و وقت  شیدست ها  یرا رونم  وز  تمام

 بار نامش را صدا زدم.   نیاول یشد و برا مبدل غیبه ج رتمیح

 ام! سبحان با تو _

  ی از ماسه ها  میبود. کف پا   شیدست ها  یوزنم رو  شتریب  هنوز

  یبه صورتم خورد. موج تا باال  یمرطوب شد و باد خنک  س،یخ
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  م ی در تک تک سلول ها یدنیکرد. حس خوشا سیرا خ میمچ پا 

 . دم یانقالب کرد و بلند خند
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 پر از آب بود و خنده ام از ته دل! م یها چشم

 یرا حوال  شیکتفم تا ساعدم سوق داد و صدا  ریرا از ز  دستش

 .  دمیگوشم شن

  ی حت  یکن بعدش با کمک کس  ی سع  ،یریم  یوتراپ یزیف  ی وقت  _

 .  یچند قدم کوتاه راه بر

 . کرد شتریشد و فشار دستش را ب رهیبه چشمانم خ ممصم

 قدم بردار! _

 لب زدم:  ده یبر نفس

 ! تونمینم _
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 با من گام بردار.  ، یتون ی م _

زدم    ی نفس نفس م  کهی. من در حالدیرا عقب کش  ش یقدم پا  کی

راستم را   یپا  یکردم، کم  یله م  داندن  ری لبم را ز  ی  چهیو ماه

درد    انی و من م  م ینگاه کرد  گری کدی. به سرعت به  دمیجلو کش

 .  دمیخند

 نش یشلوار ج  یعقب رفت و موج کفش و پاچه    گریقدم د  کی

 کرد.   سیرا خ

 بستم.   پلک

 .  تونم یواقعا نم _

ماه  یوتراپ یزیف  یجلسه    _ کنترل  به  نکن.  ترک  و   چهیرو 

  ی . اگه مرتب انجامش بدکنهیم   ی مک بزرگعضالتت ک  ی هماهنگ

 . یآروم بردار یقدم ها  یتونیسال م  کیاکثر ظرف حد

  ی دانست برا  یو تنها خدا م  ختیر  یام م  یشانیعرق از پ   قطرات

را متحمل شده    ی هم به کمک او، چه دردآن  ستادنیسرپا ا  کدمی

 بودم.

 نم؟ یبش نجایهم ی کمکم کن شهیم _
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و کمک کرد    سر داده  روتکان  آرام  بنش  یتا  نفس  نمیساحل   .

نارنج  دمیکش  یقیعم و  تند  قرمز  رنگ  به  کرانه    یو  در   یکه 

 زمزمه کردم:  یقیچشم دوختم. با دم عم شد،یم  دی آسمان ناپد

 ممنونم!  _

 . کرد پایهم کنارم نشست و دستانش را دور زانوانش چل خودش

 ال؟ یو می . برگردشهیم کیداره تار _

 . میبرگرد _
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را به دستم داد و محکم به در    امیگوش  م یدیکه رس  الیو  مقابل

باز    مانیبودم، در را برا  دهیکه بعد از ظهر او را د  یرمردی. پ زد

 کرد.  

 آقا  نیخوش اومد _
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 به سمتم آمد.   یی و دا می شد الیو وارد

 ؟ ییدا  یکجا رفت دهینرس _

 .  تنگ شده بود ایدر یدلم برا _

 را به سمت سبحان سوق داد.   نگاهش

 لباسم رو عوض کنم.   رمیم _

ب  سر پله ها  یتکان داد و سبحان  از  باال رفت.    چیمارپ   یحرف 

 خارج شد و نگاهش به من افتاد.  سیاز سرو ییزندا

 . یگرفتیتماس م هی کاشیا د؟یخورش یاومد یعه ک  _

 ؟ چطور _

ک  یلیخ  لیسه  _ فکر  گرفت  نشدتماس  متوجه  آخرش ینم   .

 دنبالش.   رمیگفت م

 .دمیکش یام را فشرده و هوف  قهیشق

 چقدر وقته رفته؟ _

نم  کیوقته،    ی لیخ  _ جواب  تلفنشم  رفت.  تو  بعد  .  دهیساعت 

 نگرانشم!  
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 باشد!   دهیشده فکر کردم مبادا من را با سبحان در ساحل د  هول

 . زنمیگ م. من بهش زنمن.._

  یرا برداشته و شماره اش را گرفتم. بعد از ده بوق صدا  لم یموبا

 خسته اش در گوشم زنگ زد.

 بله؟ _

 نگرانته! ییتو؟ زندا یی کجا _

 . کمینزد _

اکو شد. محکم    میبوق در گوش ها  یکلمه و بعد صدا  کی  نیهم

 ... ده یکردم او مرا با سبحان د دایپ  نانیپلک بستم و اطم

 

 [ ۰۲:۲۶ ۰۶.۰۸.۲۰, ]دباریم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#149 

ساعت بعد از تماسم زنگ   کیبه عقربه ها خشک شد تا    چشمم

از وحشت  زیو در را باز کردم. چشمانم لبر دم یدر را بزند. لب گز
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.  دیرسیبه نظر م  دهی. چقدر تکچهره اش گشت زد  یرو  یو نگران

 !  دهیچقدر خسته و بر

   ؟یبود دنبال من اومده _

 آنکه پاسخم را دهد، چشم گرفت و خواست داخل شود.  یب

 برو کنار  _

 سر باال گرفتم.   دنش ید یرا به چهارچوب زدم و برا دستم

 م؟ یحرف بزن _

 شخندیقفل کرد و دلخور ن  می چشم ها  انی مکث نگاهش را م  با

 زد.

 مونده مگه؟  میحرف _

  ی وجودم را سوزاند. نمتا عمق    و نگاهش   د یبازم لرز  مهین  ی ها  لب

 .  م یایب  نییخواستم از موضعم پا

کنار ساحل    کمیمن فقط خواستم    ؟یکنیرفتار م  ینطوریچرا ا  _

ا از  باشم. خسته شدم  م  نکهیتنها  همراهم    یک ی  د یبا  رمیهرجا 

 باشه.
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فرو کرد.    ش یو پنجه داخل موها  د یرا به دندان کش  نشیریز  لب

بود  پا   شیگلو  بکیو س  گردنش سرخ شده  به  شدیم  نییباال   .

م  یسخت کنترل  را  سمتم کردیخود  به  اش  شده  سرد  نگاه   .

 برگشت. 

 ققنوس! ستمیمن احمق ن _

بود  پر را فوت کرد.  از درد گفته  بازدمش  و  . فکش سخت شد 

 وار زمزمه کرد:  دیتأک م یدر چشم ها رهیخ

 ! ستمیاحمق ن ی عاشقم ول _

من را پشت سر جا گذاشت    از چهارچوب شل شد و او رفت.  دستم

 له اش بارها در ذهنم اکو شد.و جم

و در را بستم. نگاه درمانده و    ده یرا عقب کش  لچرمینفس و  یب

پلک ها  رشیدلگ از من    ی جان م  م یمدام پشت  گرفت... چقدر 

 بود!  دهیرنج

گونه ام سر    یرو  یرا به راه پله دوختم و قطره اشک  سمیخ  نگاه

رحمانه توان دفاع از   یبود و چه ب خورد. چه راحت قضاوتم کرده

نگه داشته    یراحت  یرا کنار کاناپه    لچرمیخودم را هم نداشتم. و

  ا ی. پلک بستم و دردمیکاناپه دراز کش  یرو  می و به کمک دست ها
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به   د  ادیرا  ا  وانهیآوردم. حرکت  موار  را  بند    انیمواج  به  ذهنم 

  یگریان داز هر زم  دم یزدم. کنار او ام  یو لبخند کمرنگ   دمیکش

 ریکه ز  یبود و احساس  لیتنها بابت سه  امیشده بود. نگران  شتریب

 خرد شده بود...  م ینخواستن ها
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را باز کردم و    می چشم ها  ی به در، ال  ی فیخف  یضربه ها  یصدا  با 

. در را باز کرد و من  آمدیم  نیی ها پا  که از پله  دمیسبحان را د

که به لهجه   ی زن  یمیگرم و صم  ی. صدادمیبه صورتم کش  یدست

 کرد.  زیرا ت م یگوش ها کرد، یصحبت م یشمال ی

ا  ی میسالم آقا ش  _ ا  سه؟یحال خوب  بگفتم    سن؟یخانم خوب 

غذا چاکودم. شرمنده کم هسه آقا. به خانم    کمی  ،یدیراه  یخسته 

   . نیسالم فارسان
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 ن، یراه  یسالم آقا حالتون خوبه؟ خانم خوبن؟ گفتم خسته  _) 

 (نیغذا درست کردم. شرمنده کمه آقا... سالم به خانم برسون  کمی

را از   ینیو س  دیبا حالت بامزه دست پشت گردنش کش  سبحان

 او گرفت.  

 !  نیممنون، لطف کرد یلیخ _

خ  در نگاه  بست،  که  نگا   رهیرا  دستپاچه  کرد.  شکار  را  هش  ام 

 کردم.

 ریصبح بخ _

 . را در آشپزخانه گذاشت ینیتکان داد و س سر

 .  دیآمد و رو به سبحان پرس نییاز پله ها پا ییزندا

 در؟  بود ما ی ک _

 غذا آورده بود.  داره،یسرا نیزن هم _

 .  دیبه باال تاب خوردند و خند ش یها گونه

 . ننیناز یلیدستش درد نکنه، خ _

 به شما هم سالم رسوند. _
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 سالمت باشه.   _

 زدم.   شیمشت گرفته و صدا انیرا م راهنمیپ 

 کنار کاناپه؟  نیبذار لچرمویو شهیم  ییزندا _

را به سمتم کج کرد. چشم    لچری سبحان و  د یایاو ب  نکهیاز ا  قبل

انداختم و    م یدست ها  یبستم و معذب از حضور او، وزنم را رو

پا  دمیرا عقب کش  لچرینشستم. و  لچریو  یرو ماند.    زانیآو  میو 

پدال ها گذاشت. هنوز بلند   یرا رو  می سبحان خم شد و هردو پا

قفل شد. در    لیسه  خسر  یچشم ها  ینشده بود که نگاهم رو

 . کردیو مات مانده نگاهم م  ستادهیپله ها ا یانه آست
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 رفت.   ییه سمت روشوگرفت و ب سرعت چشم به

 ؟ یاومد یک شبید لیسه _

 حوصله و گرفته زمزمه کرد.  یب
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 آخر شب  _

 خواستم یققنوس اومده بود م ؟یدادیتلفنت رو چرا جواب نم _

 . یبهت بگم، خاموش بود

 زد. یتلخند

 شارژ نداشتم.  _

  ینامطمئن سر تکان داد و سفره را پهن کرد. با شوق و برق  ییزندا

 .  ستیبودم، به سبحان نگر دهیچشمانش دتر در که کم

 م؟یجنگل جوجه بزن میامروز بر _

و سردش برگشت. تنها به تکان   یجد  یبه سمت چهره    نگاهم

 سر اکتفا کرد. 

 . میریم _

 باباتو صدا بزن.  لیسه _

چشم باز    یفشرد و وقت  ش یپلک ها  یاش را رو  دهیکش  انگشتان

 نستم سکوت کنم. غرق خون بودند. نتوا ش یها لهیکرد، ت

 ؟یسرخ شدن، سردرد دار یلیچشمات خ _
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ام بلند شد. رنگم مثل    یگوش  زنگ  یبزند که صدا  یحرف  خواست

د پ   د یسف  واریگچ  آرزو کردم  و    یی زندا  ینباشد. صدا  مان یشد 

 .  دیافکارم خط کش یرو

   زم؟یعز یدیچرا جواب نم _

  هدف   ادیداشتم. هرچه به    جهیدهانم خشک شده بود و سرگ  آب

م  شوم م  افتادمیاو  نگاهدیلرزیبدنم  صفحه    ی.   یگوش  یبه 

د با  و  لعنت  دنیانداخته  نم  ینامش  کردم.  اش   توانستمی حواله 

لرزان   یی توجه آنها را به خودم جلب کنم. با دست ها  ن یاز ا  شیب

گوش و  کردم  برقرار  را  کنار    ی تماس  لبخند    گوشم را  گذاشتم. 

پشت    یصدا  ریواسم درگزدم و تمام ح  ییزندا  یبه رو  یکمرنگ

 خط شد.

وسط حرفم قطع     ، یکنیم  جکتیر  ،ی کنیخاموش م  یگوش  _

بیکنیم دوحالت  ز  ا ینداره.    شتری.  اونقدر    ایشده    ادیجربزت 

 ! زپایگر یآهو یکه شد یدیترس

. چقدر سخت بود مقابل  دمییهم سا  یو من دندان رو  دی خند  بلند

 ن. او گوش کرد دیپر تهد یآن همه چشم به حرف ها
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ام سوخت. لرزان    نهیفوت کردم و س  یمقطعم را به سخت  نفس

 زمزمه کردم:

 ا؟ یپر یخوب _

و لب داخل دهان فرو بردم. با    دم یبلندش را شن ی خنده  یصدا

 پچ زد.  حیتفر

 ت نه؟اونجاس  لیخوشم اومد. سه ولیا _

.  دمیرا حس کردم و لرز  دیکمرم سر  ی  غهیت  یرو  که  یسرد  عرق 

 از چشم سبحان دور نماند. 

 .رمیگیآره، بعدا باهات تماس م  _

ا  نمتیبب  دیبا  _ ا  نباریآهو،  تو...  التماس کردن  با  نیبا    د یدفعه 

 . نمتیتا بب یفتیخودت به پام ب

تصو  هیکر  ی  خنده پلک ها  ریاش،  پشت  را  زنده    م یچشمانش 

زبان در دهانم همچون چوب خشککردیم حرکت    رقابلیغ   ی. 
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دلم را   یآشوب؟ انگار صدا  نی ا  انیم  زدیشد و او از چه حرف م

 که خودش ادامه داد.  دیشن

  ی لیخ  نجا یکه فکر کنم از بودنش ا  یمن دار  ش یپ   ی امانت  هی  _

 . ی خوشحال نش

به نظر   یکردم چهره ام خنث یدر جانم گلوله شد و سع  اضطراب

 برسد.  

 ؟ یساکت شد؟یچ _

 لب نشاندم.   یرو یزورک یخنده  مچهین

 متوجه منظورت نشدم.   _

 آهو! فرستمیاشکال نداره، آخر شب عکسشو برات م _

 زمزمه کردم: دهیگلو گذاشته و بر یرو دست

 باشه... باشه  _

پا  یگوش نگاه خ  دم یکش  نییرا  کردم.    لیسه  ی  رهیو  را حس 

طا   نیسنگ بود.  حرف  از  پر  نو  رو  اوردهیقت  برگرداندم.    یو 

  ی صداها  انیبمش م  یرا مخاطب قرار داد و صدا  ییسبحان، زندا

 معلق در ذهنم جان گرفت.  
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   شد؟یچ زادیپر _

 و سر تکان داد.  دیتلخ خند  ییزندا

که همسن پدرشه ازدواج کرده.    یکیبگم مادر... رفته با    یچ  _

 فقط چون پول داره...  

 اما دخالت کرده و شانه باال انداختم.   آمد یآنکه از او خوشم نم با

 دوستش داره.   د یشا _

 .  دیمحکم پشت دستش کوفت و لب گز ییزندا

عاشق    دیبود؟ چرا با  یکجاش دوست داشتن  نیبال به دور، آخه ا  _

 همه ازش بزرگتره؟ نیبشه که ا یکس

 کردن؟یازدواج نم ینطوریهم ما یمگه قد _

 د: ته پرت شده بود، لب زم کرد و انگار به گذشنگاه  قیعم

فردا    گفتنیمادر. م  میگفتینم  یزیاون زمان که ما جز چشم چ  _

آقات ازت    یکن   یمبادا کار  گفتنیچشم. م   میگفتیعقد کنونته م

نه جرأت   هیک  میبپرس  میچشم. نه جرأت داشت  میگفت  یبرنجه م

 .  میرد کردن داشت

 . دیکش یآه
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  ی .. بد نبود فقط بعض.میدیپوش  ی ما هم م  دوختنیم  دن،ی بریم  _

 . گرفتیکه نفست م شدیانقدر بهت تنگ م ایوقتا دن
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  ی و پر از تاسف نگاهش کردم. ب  دیچشمانش قلبم لرز  انیغم م  از

ا  که رد آن ت  یقیعم  یزن پر از زخم بود. زخم ها  نیشک قلب ا

از  نهیسوزاند. نفسم آرام و با طمأن ی و م  ماند یماندگار م شهیهم

  ریپارکت مس  یرو  یی قدم ها  یعبور کرد. صدا  می لب ها  انیم

راه    ی دستش را بند نرده    یی. دا داد  ریینگاه هرسه نفرمان را تغ

چند روز آرامش    ن ی. در اکردیپله کرده بود و به جمعمان نگاه م 

  ی دلگرم  ی  هی. بودن سبحان مادمی دیرا ته چهره اش م  یخاص

او را تاب    یده سال تمام چگونه دور  دانم یآنها بود و  نم  یهمه

و لبخند   دیصبحانه چرخ  زیم  یاش رو  رهیآورده بودند. نگاه خ

 نشست.   اشیطانیق  یلب ها یرو یکمرنگ
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 خانوم! یخسته نباش ر،یصبح بخ _

 لش گذاشت.پر کرده و مقاب ی با عشق فنجانش را از چا ییزندا

 قلبت بهتره؟  ، یسالمت باش _

 آره خوبم _

 نگاهش کردم.  ینگران با

 ... ییمگه...مگه قلب دا _

نفس    ی رو به من که ب  ییکنم. زندا  لیجمله ام را تکم  نتوانستم

 اش بودم، زمزمه کرد: رهیخ

 نبود خداروشکر   یخاص  زیقلبش درد گرفته بود. چ  کمی  شبید  _

 سر کج کردم.   دلخور

 ن؟ یمواظب خودتون هست نیقول داد ینجوریا _

 ن یزم  یرا صدا دار رو  یچوب  یکرد و صندل  یتک سرفه ا  سبحان

 .دیکش

زد و انگشتانش را درهم    هیبخ  ل یبازش را به سه  مهیخمار و ن  نگاه

 ل کرد.  قف
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 ؟یمشغول ییکارات تو تهران چطوره؟ جا _

. سر تکان  کردیم  دادیچشمش ب  انیسرخ م  یهم رگ ها  هنوز

 . مودیرا پ با سرانگشت فرقش داد و 

 . کنمیداروخونه کار م یآره تو _

چهره  دانمینم در  که    یسبحان  بود  چه  دنبال  به  اش  خسته 

 .  دیبمش را به رخ کش یصدا

 ؟ یهست یراض _

و در سکوت تنها به برادرش نگاه کرد. مات برده    دیلب گز  لیسه

ها  لب  رو  یی به  خ  یکه  بودند،  شده  چفت  از  رهیهم  او    شدم. 

 نبود؟   یشغلش راض

  گذراند یرا  از نظر م  انعطافیزد و همانطور که سبحان ب   یتلخند

 زمزمه کرد:

عکاس  شهیهم  _ انرژ  یعنیبودم.    یعاشق  باعث  دادیم  یبهم   .

 فکر نکنم.  یا گهید زیچ چیبه ه رشمیلحظه که درگاون  شدیم

 ؟یپس چرا دارو ساز _

 نگاه کرد.  یی ت. به دازد و ابرو باال انداخ شخندیاز تمسخر ن پر



 

 

3
6
4

 

 بذار حدس بزنم. حتما دستور از باال بوده.  _
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 قه یشق  یشدم. رگ ها  رهیخ  یی دا  یبه فک سخت شده    ناباور

 لیگره خورده بود. سه  زیم  یاش نبض گرفته بود و مشتش رو

 . زد یتک خنده ا

چ  الیخیب  _ دست   یبابا،  رشتمون  انتخاب  که  بوده  ما  دست 

غربت،   نبود؟  سخت  آب  اونور  بگو.  خودت  از  باشه؟  خودمون 

 ... ییتنها

نظر    ریجذابش را ز  رخمین  یچشم  ریو من ز  دیهم کش  یرو  لب

 گرفتم.  

اوقات تو اوج   یباشه. بعض  یاز غربت چ  فتیداره تعر  یبستگ  _

!  ینیتر  ب یترن، غر  کیهت نزدهمه ب   که از  یی کسا  ش یو پ   یشلوغ 

 .. کشنده تره. یلیغربت خ نیا
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آن    یادآوریکه    دادیرا م  ینحس  یخاطرات سوخته   یبو  لحنش

 جز رنج و عذاب نداشت.  یزیچ

دوانده    شهیاز کجا در من ر  کبارهیآن همه جسارت به    دانمینم

 بود که با لکنت به زبان آمدم.  

 ن؟یخب...خب چرا رفت _

و خمارش چنان   اهیشانه به سمتم چرخاند. نگاه س  یورا ر  سرش

 ی لحظه ا  یصورتم به گردش در آمد که برا  یدر تک تک اجزا

و    رهی. آب دهانم را فرو دادم و نگاه خرفت  ادم یاز    دنینفس کش

ته چشمانش لرز بر تن    یکردم. حس خفته ا  یسردش را همراه

م  نشاندیم رخ  به  را  صالبتش  ادیکشیو  والم  س  دنیپرس  ز. 

  کردم ی. حس مدیکشیشده بودم اما او از من دست نم  مانیپش

. لب داخل دهان رنگ گرفته   اشرهیو خ  ینگاه جد  ریز  میگونه ها

پا  یفرو برده و دمم را به سخت   نییفوت کردم. نگاهم را آنقدر 

پاچه ها  دمیکش مردانه  یشلوار مشک   ی که  قرار   دم یاش در دو 

  ی و او برنده    دمیرا به دندان کش  نمیریز  بل  ی  چهی. ماهگرفت

 بود!   یدوئل چشم نیا
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جوابم را بدهد. انگشتانش را در هم چفت کرد و    کردمینم  فکر

 .  دمیشن گریکدی یرا بر رو ش یدندان ها شیسا یصدا

 رفت!   د یبا یی ها موقع هی _

 : دیمقدمه پرس ینگاه کرد. ب یی کج کرد و به زندا سر

 ه؟یچ ا یو پر لیسه انیجر _

لحظه قلبم    کیباشند. در    ختهیسرم ر  یرو  خیسطل آب    گاران

 از حدقه در آمده نگاهش کردم.  یی و با چشم ها دینتپ
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رو  رنگ و شرمندگ  دیپر  ییزندا  یو  از وهم  پر  نگاهش  به    یو 

آن روز    ریگرفتم. تصو  ی قیدم عم  شد. پلک بستم و  دهیکش  لیسه

چشمان    ادی .  د ینگاهم را در  یپرده    لیناتمام سه  یها  یقراریو ب

 ی. چگونه نمک شدم رورفتینم   ادمیاز    اشیو دست خون  یاشک

انگ  یزخم پانسمانش کرده بودم؟  تاب  شتانم که خود  و    د یدرهم 



 

 

3
6
7

 

  ش یگلو  بکینگاه کردم. س  لیبه سه  یچشم  ریخورد. ز  چیدلم پ 

از هرکس در مقابل    ش یب  د ی. شادیکش  ریر به زورد و ستکان خ

دستانش کرد    ر ی. سرش را اساش شرمنده بودشده  رانیو  یندهیآ

با تته پته    یی دستش دلم را در خون غلطاند. زندا  فیو لرزش خف

 سکوت را شکست. 

 قرار بود... قرار بود ازدواج کنن.   _

 نفس سر باال گرفت.   یب

 بهم خورد.  _

لختش    یاش موها  دهیندان گرفت و انگشتان کشبه دلب    سبحان

. هردو دستش را پشت گردن دیتا به پشت گردنش رس   مودیرا پ 

 نگاهش را تا سقف باال آورد.   یقفل کرد و عصب

 خاص نشده، نه؟   عام و  یمطمئناً به انتخاب خودش مسخره _

 هم فشرد.   یلب رو لیسه

 داداش!   _

و    یشانیپ   یبرجسته  سبحان و رگ    یسرخ شده    یچهره    به

خ ها   رهیگردنش  در چشم  جواب   ییدا  یشدم.  و  بود  زده  زل 
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باال گرفت و منتظر به   لی. کف دستش را رو به سهخواستیم

 گرفت.   زیخ زیم ینگاه کرد. رو ییحرکات خونسرد دا

 محمود خان؟   یجواب بد یخواینم _

گذاشت. دست    زیم  ی راه و نخورده، رو  ی  مهیرا ن  ش یچا  فنجان

پسرش   مینگاهش مستق  ریت  یوقت   دیاش لرز  دهیو چروک  ریپ   یها

 . گرفتیرا نشانه م

 من فقط...  _

 .  د یغر یو مثل ببر زخم د یکالم او پر انیم

. یکرد  نکارویخودش ا  ینگو واسه خوشبخت  کنمیخواهش م  _

 حرف ها پره!   نیکه گوش من از ا ی دونیم

 مشتش را گره زد.   یپلک فشرد و عصب محکم

ب  یتونی چطور م  _ فکر    ؟یریبگ  میآدما تصم  یجا  رحمیانقدر 

عقا  انیجر  کردمینم با  تو  انگار  اما  بشه  تکرار  خاک    د یمن 

 !یخوردت، خاک شد

 نامش را صدا زد.   رتیو با ح دیدهان کوب یمحکم رو ییزندا

 سبحان! _
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 بند رفته سمت او برگشت.   ی نفس با

 .  یگیاگه دروغه بگو بد م  گم؟یدروغ م _

 در چشمان پر درد او نگاه کرد و صورتش سرخ شد.    دوباره

اون    یگفت  باره ی  ه؟ی خودت چنظر    لیسه  یدیازش پرس  بارهی  _

مزه دهن    نمیدختر، بذار بب  نی ا  یبذاره پا  ی عمر زندگ  هیقراره  

 ؟ فعهدهی ی! گفته؟ی خودش چ

نفس    اهشیس  یآشوب چشم ها  انیبلند شد و م  یصندل  یرو  از

 . دیکش یبلند

همه عروسک    یچون برات مهم نبود. چون فکر کرد  ، ینگفت  _

 .  تو هستن  یشب باز مهیخ

 . د یتلخ خند رفت و عقب



 

 

3
7
0

 

 . ستین زایچ نیمثال پدر! ارزش و بها دادن به ا  ینه آقا _

 د.  اشاره کر لیپر آب سه  یدست به چشم ها با

اونو    ی اهایخودت، رو  یو به جا  ی هروقت تو چشماش نگاه کرد  _

 !یاون موقع پدر ،یدید

 ...   ینکن یکه پشت پسرتو خال یپدر بود یانقدر هروقت

جمع شده از درد نگاهش کرد. دستش    یبلند شد و با صورت  ییدا

ها اشک  و  گرفت  دردناکش  قلب  به  ز  انیم  شی را    ر یچروک 

 چشمان کم فروغش گم شد. 

 !یبر  کردمی... فکر نمچوقتیمن ه _

 فرو کرد.  بیزد و دست در ج پوزخند

تنها   مونمیم   شهیهم  یکردیچرا؟ فکر م   _ از  انقدر  غصه    ییو 

 منم مثل ما...  رم؟یتا بم خورمیم

 تمام تنم را لرزاند.    ییدا اد یفر یناگاه صدا به

 ساکت شو!   _

 د.  چنگ انداخت و ملتمس نامش را صدا ز شیبر صدا عجز
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 نکن!  یمن بد کردم. بد _

خواند    شد ینم  چیبود که ه  ده یچیو پ   قینگاهشان آنقدر عم  وندیپ 

  ی و ب  سوزاندیدل را م  ، ییسوزناک دا  یدر صدا  یقیاما راز عم

 . کردیشک سبحان از آن خبر داشت که آنگونه تکاپو م
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وقت  عقب و  کرد  ب  ی گرد  در  غم    رفت،یم  رونیاز  نگاهش  ته 

ا  جا به ج  ییاو و دا  انیشد. نگاهم را م  نیبا وجودم عج  یآشکار

بود.   گرفته  قلبش  به  را  دستش  و  بود  شده  خم  درد  از  کردم. 

 با هول دست دور شانه اش انداخت.   ییزندا

 قلبت کجاست؟  یقرصا _

 یفراموش یرا در پستو لیپر آشوب سه ینماندم و چهره منتظر

  دمیکه رفته بود، کش  یارا دنبال مرد زخم خورده   لچرمیسپردم. و

 .  دیو قلبم در دهانم تپ
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مس  میپاها  اگر تمام  داشتند  برا  ریتوان  رس  یرا  او   دن یبه 

  ادیحرصم را در آورده بود. به    ی ناتوان  نی! اغی. اما دردمی دویم

سر  چگاهیه  آوردمینم و  عیآنقدر  هربار    لچریبا  اما  کنم  حرکت 

چه بود که مرا    دانم یو نم  گرفتینگاهش مقابل چشمانم جان م

حس بود و مچ    ی ام بزده  خیکرده بود. سرانگشتان    ریاس   آنطور

م  گز  گز  مکردیدستانم  نفسم  و    امنهیس  انی .  شده  محبوس 

بر  جهیسرگ را  فاصله   دهیامانم  ز  یبود.  . میداشت  یادینسبتا 

ها  یشانیپر شانه  شدن  خم  حت  شی و  سرهم   یرا  پشت  از 

  یحواس و با سر  یب  یوقت  دی. روح از تنم پر کشنمیبب  توانستمیم

 رد شود. ابانیاز خ تافتاده خواس نییپا

را شکار    آمدیکه به سمتش م  ی اهیس  نیبه سرعت نور ماش  نگاهم

و    دیام پر کش. زمان متوقف شد، حافظهچه شد  دمیکرد و نفهم

ام. با  برده  ادیرا از    دنیوقت است که دو  یلیردم من خفراموش ک

  ی برنداشته بودم که پا  ی و قدم  ستادمیا  ده یخم  م،یدست هافشار  

پدال و  جانمیب زانو زم  دکر  ریگ  لچریبه  با  خوردم.   نیو محکم 

 زدم.   اد یشد و از ته دل نامش را فر اهیچشمانم س
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  ش یمقابل پا   لی. اتومبد یکه سرچرخاند و دو  دمیماتش را د  ریتصو

و ناسزا محو شد. زانوانم   ادیفر  انیممتدش م  یترمز کرد و بوق ها

چشمانم   یو درد در جانم ولوله برپا کرده بود. کاسه  سوختیم

 از همه! شتریو قلبم ب سوختیداغ م یاز هجوم اشک ها

بم و خس دار مرتب    ی. با آن صدادمیشنیرا م   دنش یدو  یصدا

به سرعت زانو زد و نفس    دیسرم که رس  ی. باالزدینامم را صدا م 

 . پوستم شالق شد یمکررش رو یها

 ؟یکرد کاریچ _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#15۸ 

نگاهم تار بود.    یمقابل پرده  رشیبند رفته بود و هنوز تصو  نفسم

را حائل تنم کردم    ستم. دکردیهول کرده بود و نگران نگاهم م

مچاله شد و    م ی دندان ها  انیلبم م   نیریز  یچهی. ماهنمیتا بنش

زمزمه کردم. شلوارم از قسمت زانو پاره شده بود و    ی آخ کم جان 
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. کف دستم از برخورد با  دادیم  شانرنگ پوستم را نکم  یکبود

بود. بغضم    دهیها به دستم چسب  زهیو سنگر  سوختیآسفالت م

  یرا رو  فمیو کث  یخاکو هق زدم. کف هردو دست  ترک برداشت  

گرم اشک از   ی. گلوله هاندیگذاشتم تا او ضعفم را نب  میهاچشم  

 خسته و کالفه بود.   ش یچشمانم روان شد. صدا

 نمت یبب _

کش  نیآست را  پرده    دیبافتم  اما    یتا  بزنم  کنار  را  دستانم 

 سرسختانه رو برگرداندم.

   گمینگام کن م _

ماالمال از هزار بغض نشکسته نگاهش    شکست ودرهم    مقاومتم

 کردم.  

 ام نمناک بود. گونه  یاشک رو رد

   ؟یبلند بش ی تونیم _

و دست ها  یب دادم  تکان  و  م یحرف سر  گرفتم.    لچریرا سمت 

 .  دیلرزیاز بغض م  می . صدانمیو کمک کرد بنش ستادیا

  ؟یبرگرد شهیم _
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 سرد و خسته بود. نگاهش

 دنبالم؟  یچرا اومد _

 .  دمیصورتم کش یپشت دست رو  با

 . یستی. حس کردم... حس کردم خوب ندونمینم _

 . شدینم نیمن بود بهتر از ا یهرکس جا _

   کنه؟یم  تتیانقدر اذ یچ _

 نگاهم کرد.   قیعم

 روز گفتم.  هی د یشا _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#159  

حساسم را در قربانگاه  را آه مانند فوت کردم و اجازه دادم ا  مم زدبا

  یپلک ها  ریرا ز  امیزده و خاک  خ یکند. انگشتان    ی نگاهش سالخ
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لب    دهیسرخ شده. بر  امینیو حتم داشتم نوک ب  دمیکش  سمیخ

 زدم:

   ؟ یباش  تفاوت یانقدر ب  ی تونیم  یحالش خوب نبود. چطور  یی دا  _

 زد. شخندین

 مون پدرم!  من پسره ه _

 .  دمیآورد و من خودم را عقب کش کیرا نزد صورتش

 . تونمیتفاوت باشه منم م ی ب تونهیاگه اون م _

ماندم. در    شیچشم ها  یره یدهانم را فرو داده و مسکوت خ  آب

تار آسمان  نگاهش  ها   یطوفان   ی کیقعر  ستاره  و    انیم  ش یبود 

گره    میوبغض را در گل  ی  چهی بودند. قال  تندباد خشم محو شده

   زدم و نگاهش کردم. 

که    ی! نرسه اون روزشیدار  یدونیچون م  یکنیم  یاالن لجباز  _

 ی طعم نداشتنش درد بشه و برسه به استخونت! نرسه اون روز

دغدغه    ی بار ب  هی کاشیا  ی بشه. که بگ  تییتنها دارا  یمونیکه پش

 بغلش کرده بودم. 
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بغض    مالحظه  یب  یها  اشک از  پر  و  پاک کردم  را  تلخام    ی و 

 .  دمیبار

م  یوقت  _ جون  داشت  ز  دادیمادرم  م   ریقلبش  بود.    یدستم 

ها  ؟یفهم شن  ی ناله  که  خراب  دمیبابامو  حال  اوج    هیگر  میتو 

بودم.    کردمیم کرده  قهر  باهاش  ازش.  شم  محروم  نکنه  که 

ترکم    یلخور... دعوامون شده بود. با دبرم اون سفر  خواستمینم

 کرد.  

 گذاشتم و پلک بستم.  ام  زده خیصورت  یرو دست

چقدر ارزشمند   یفهمیتازه م   ی دیداشته هاتو از دست م  یوقت  _

 !یدینفهم چوقتیبودن و تو ه

 ساله که مردم! یاز س شتریبابت مادر پدرت متاسفم اما من ب _

 به خاطر من.  ؟یبرگرد شهیم _

 انعطاف لب زد:  یب

 ا باشم.  خوام تنه ی م _

 . دمییهم سا یوان ردند یهمه سرسخت نیاز ا کالفه

 تنها برگردم.   تونمینم کننیاما من دستام زخم شده و درد م  _
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پر  یابرو  یتا  کی باال  اش  مردانه  و  گوشه    د یپهن  چشم   یو 

 خورد.  نی کودکانه ام چ  یاز بهانه ها ش یها

 .  یایخوبه پس توهم با من م _

 به حرکت درآورد. ابانیرا کنار خ لچریو و ستادیسرم ا پشت

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۶۰ 

به    دمیرا بستم تا خشمم فروکش کند. فهم  میچشم ها   محکم

در رو  رودیم  ایسمت  ام  کرده  گره    لچر یو  یدسته    یو مشت 

 نشست. 

ش بد شده باشه و  حال  دیشا  ؟ یاصال به حرف من توجه کرد  _

  بکشه. مارستانیکارش به ب

 در جوابم لب زد:  خونسرد

 اونجاست. لیسه _
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 .  دمیام غربهم فشرده یدندان ها نیو از ب یحرص

 خودخواه  _

را از حصار دستانش آزاد کرده و خودم را  لچریو ی مکث کوتاه با

.  زدینور آفتاب برق م  ریز  هیمواج از آن زاو  ی ای. دردمیجلو کش

 نگاهش نکردم.  یراه آمده را برگشتم و حت

و هردو دستش را پشت گردنش    دیکش  شیپنجه در موها  هکالف

 قالب کرد.  

 ؟ یکجا به سالمت _

 مگه مهمه؟ _

. دمیرا از پشت سر شن  شیقدم ها  یرا فوت کرده و صدا  نفسش

دم    اما  سوختیم  میو زانو  کردیاز درد گزگز م  می مچ دست ها

 نزدم.

 ؟یبه کجا برس یخوایم یلجباز نیبا ا _

را با سرعت    م یضعف و درد دست ها  شتمدا  ینکردم و سع  توجه

 از چشمانش دور کنم.  شتر،یب

 .  ستادیو مقابلم ا دیچند قدم بلند به من رس با
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 . شعور داشته باش جواب بده.  زنم یدارم با تو حرف م _

 یخوایهوم؟ م  ؟ یبرس  یبه چ  یخودخواه  نیبا ا  یخوایتو م   _

 ؟یازینیه بکه اون به تو محتاجه و تو از هم ؟ یرو ثابت کن یچ

 زدم. پوزخند

 .خورهیمغرور بهم م یهاحالم از آدم _

مقطع    ینفس ها  ینداشتم به چشمانش نگاه کنم اما صدا  جرأت

سنگ م   نشیو  تنم  بر  رونشاندیلرز  لب  برا  ی.  و  فشرده    یهم 

 یاش را جدچهره  شیکور اخم ها   یم. گره  سر باال گرفت  دنش ید

چشمانش    یدیدر سف  رخس  یو رگه ها   داد ینشان م   شهیتر از هم

 بودند.  دهیتن

کمرم    ی  غهیدهانم را فرو دادم و سر خوردن عرق سرد را از ت  آب

هم    یو خوش تراشش را محکم رو  یحس کردم. فک استخوان

را  مشیچفت کرد و سرش را به سمت شانه کج کرد. نگاه مستق

 .  گرفتینم م یاز چشم ها

 تموم شد؟  _
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و پر از حرص   دیان کشندد  ری مردانه اش را ز  یگوشت  یها  لب

 قلبم کرد.    خینگاهش را م

 .رسهیبه کجا م بتیتخر نمیبب خوامیادامه بده. م  _

 خورد.   یحبس شده بود و زبانم تکان نم نفسم

 برو کنار  _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۶1  

کنترل   ی حرف  چیه  ی. ب هم فشرد  یلب رو  ی بست و عصب  پلک

. مقابل در  رودیم  ال ی سمت و  دمیرا به دست گرفت و فهم  لچرمیو

 کبودم، لب زد:  یوبه زان رهیخ میدیکه رس

 . یبزن  نیبتاد دی با _

چشم در    لیباز را هل دادم و با سه  مهیتوجه به حرفش در ن  یب

رو شدم.  موها  یصندل  یچشم  و  بود  چنگ   شینشسته  در 
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گذاشته بود    زیم  یهم سر رو  یی د. زنداشده بودن  ریدستانش اس

 . لرزان نامش را صدا زدم.کردینم یو حرکت

 ؟ ییحالش خوبه زندا _

 سبحان کالفه نگاه کرد و من را مخاطب قرار داد.   به

 فرستادم استراحت کنه.  _

 مکث بلند شد.  با

 رون؟ی ب یایسبحان جان چند لحظه م _

  نم یزبیت  یانبود که از چشم ه  یزیاو چ  یشدن دست ها  مشت

رفت. من ماندم و    نرویدور بماند. سر تکان داد و پشت سر او ب

 . کرد یکه حرارتش قلبم را ذوب م یارهینگاه خ

 .  دیکش یخطوط نامفهوم  زیم یانگشت رو با

 شد! میبار به سبحان حسود نیدوم یبرا شبید _

ساحل مثل صاعقه به جانم زد و دهانم    یو خاطره    شبید  ادی

 خشک شد.

 ه؟ یچ ظورتمن _
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 .  دیخند تلخ

بهتر  ریفکر کردم تصو  شهیهم  _ تو،   هیاتفاق زندگ  نیراه رفتن 

 منه! اما نه کنار سبحان... 

 .  دم یبند رفت و نگاه دزد نفسم

 من فقط...  _

 را باال گرفت تا سکوت کنم.   دستش

هات بود. چون برق  خنده  لیشد چون دل  میبه سبحان حسود  _

 د. انکار کر شدیتو رو نم یچشما

 و زمزمه کرد: دیصورتش کش یرو دست

. مثل شهیخوب م  لیدل  یحالش ب  یوقتا آدم کنار کس  یبعض  _

 . رهیم  ادمی میلعنت یدردا یهمه  نمتیبیم  یمن که وقت 

 .  چشمانم سراند یاش را رو ده یکش نییپا نگاه 

با خودم کلنجار رفتم. سخت بود انتخاب کردن   ی لیخ  شبید  _

 حس خودم و تو!   نیب

م  یارد  _ ا لیسه  یکن یاشتباه  م  ینطوری.  فکر  تو    یکن یکه 

 . ستین
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 .  زدیچشمانش برق م انیمثل نم اشک، م یزیچ

 . کنمیکه من فکر م  نطورهیهم  قایدق _

او    مات زد.  به خاطرات فلش بک  و ذهنم  کردم  نگاهش  مانده 

را داشت. مراقبم بود    میهوا  یکه از کودک   ی . همان کسبود  لیسه

  ی. او کسکردینم  یپشتم را خال  شدیم  میدعوا  مانیبا پ   یو وقت

پاها از مرگ  پ   می رها   م یبود که پس  را  من    شینکرد و حسش 

من که قلبش    ی لعنت  ی ها  دیکرد. اما... امان از شک و ترد  انیع 

 را شکانده بودند. 

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۶۲ 

 کردم.   راهنشیپ  نیرا بند آستانم لرز انگشت

 !یکه چقدر برام با ارزش یباور کن خوامیم _

 زد.   شخندیو ن دیرا پس کش دستش

 !  ینگفته، ثابت شده ا _
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 دلخورم، مبغوض بود.  نگاه 

 باهام حرف نزن.  ینطوریا _

  ی  رهیخ  میو مستق  د یهم کوب  یبلند و مردانه اش را رو یها  مژه

من را رصد کرد و از    یکوت پر حرفپر آبم شد. در س  یچشم ها

بلند شد    امیگوش  یرو  امکیپ  یجا برخاست. همان لحظه صدا

به    یرو  د،یکه نبا  ی و نام نحس افتاد. به سرعت    گریکد یصفحه 

که از او   یسابقه ا  ی . با خشم بدیدر دلم لرز  یزیو چ مینگاه کرد

 چنگ زد.   زیم یبود، تلفنم را از رو دیبع

که فرستاده بود را    ی. عکسشدو تلگرام باز    ها را لمس کرد  اعالن

م  دهانم  در  من  قلب  و  کرد  از دیتپیلود  هم  او  زانوان  انگار   .

تقر که  نداشتند  را  داشتنش  نگه  سرپا  توان    یرو  بایاضطراب 

  یاو آمد و من با نفس  یبعد  امیپ که    دینکش  یافتاد. طول  یصندل

 شدم.   رهیخ یبند رفته به گوش

 .فرستمیرات مسو بآدر ت،یامانت نمیا _

ها  با  م   ییدست  خ  یگوش  دیلرز  ی که  و  گرفتم  او  از  به    ره یرا 

 .ختیر می گونه ها یگردنبند مادرم، بغض آب شد و رو
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نگاه کردم.    لیشک رنگ به آن نمانده بود به سه  یکه ب   یصورت  با

 بود.    یباز نشدن ش یکور اخم ها یه گر

  ه؟یچ نیا _

 .دمیصورتم کش یپشت دست رو  با

 د مامانم. دنبنگر _

 .  دی شده اش غر  د یکل  ی دندان ها  انی را فشرد و از م  شیها  قهیشق

 کنه؟یم کاریاحمق چ نیدست ا _

 .  دونمینم _

 لب زدم:   د یلکنت و پر از ترد با

 . نمتیبب  دیبا  یدار شمیپ  یامانت هیامروز زنگ زده بود. گفت  _

 .  زد زیم  ی هیبه پا یشد و لگد محکم بلند

 ی . انگار حرفمو جدکنمیز؟ آدمش مآدم نشده هنوغلط کرده!    _

بشکنه. اما    نیاز ا  شتریب  نمونیحرمت ب  خواستمی. نمرهیگینم

 برام نذاشته.   یچاره ا ش ییپروا یب

 فرو کرد.   ش یدر موها پنجه
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 .یذاریباهاش قرار م یزنی. زنگ ممی گردیبرم گهیدو سه روز د _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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 دستم را دورم حلقه کردم.    شیو پر تشو شانیپر

 باشم؟  داشته  تونم یم  یبا اون عوض یچه حرف _

 نبود.  ینگاهم کرد و از انعطاف نگاهش خبر یجد

 دارم باهاش. ادی تو نه، اما من حرف ز _

م  لیسه  _ نم  کنمیخواهش  دلم  اصال،  من  کن.    خوادیولش 

  ش،یترسم. از کله خراب  ی که م  نهیا  قتشمی. حقرو بشمبهباهاش رو

ا کث  نیاز  خو   یفیذات  مثل  وجودش.   وونیح  یکه  تو  رفته 

  بنده یم  خیهام  خون تو رگ   فتمیم  زادیمراسم عقد پر  اد یهروقت  

م همش  کن.  ن  گم یباور  تو    شد؟ یم  ی چ  یبود  ومده یاگه 

 تا کجا قاتل روح من بشه؟  خواستیم
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  ش یچشم ها  یدیسف  د،یجهیم   رونیکه از زبان من ب  کلمههر    با

  یرو  یو مشت محکم  اوردی. دست آخر طاقت نشدیسرخ تر م

 . رد، صورتش درهم شدزد که از د یچوب زیم

 .  دینال خفه

 بسه!  _

 لب زدم: مغموم

 شدم سوهان روحت، نه؟ _

بست و    خ یکه زد خون در عروقم    یمکث نگاهم کرد و با حرف  با

 دم. منجمد ش

 سوهان قلبم!   یشد _

 را به سمتم هل داد.   یرا محکم فوت کرد و گوش  نفسش

پ   _ زد،  غلط  امیزنگ  هر  باهام   یداد،  موقع  همون  تماس    کرد 

 .  یریگیم

 برداشت.   یرا از پشت صندل اهشیشد و کت چرم س بلند

 حله؟  _
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 تکان دادم.   سر

ماند و عشق ملموس نگاهش    م یچشم ها  ی  رهیخ  یادیز  لحظات

را زمزمه کرد و من   یکلمه ا  رلبی. زروح پژمرده ام را جال داد

 . میفقط توانستم بگو

 مواظب خودت باش! _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۶4 

اش جاخوش کرد و از  مردانه  یلب ها   یرو  ی تلخ و کمرنگ  لبخند

 .  دست سبحان شد ری سساعدش ا رفتیم رونیدر که ب

   ؟یریم یی جا _

 چشمان او گرداند و زمزمه کرد:  انینگاهش را م کوتاه

 .  گردمیبرم _
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زد و در را بست.    رونیلب به اعتراض باز کند ب  ییندااز آنکه ز  قبل

 لرزانم گفت:  یبه مردمک ها رهیسبحان خ

 تو؟   یخوب _

هم    یوو لب ر  رفتیگردنبند از مقابل چشمانم کنار نم  ریتصو

غرورم را   خواستیچگونه م  نباریچه بود؟ ا  مانیفشردم. هدف پ 

 به تاراج ببرد؟  

که مقابل چشمانم تکان    دمیدر افکارم، دست سبحان را د  غرق 

لب    انیاز م  ی. هول زده سر تکان دادم و خوبمِ کم جان خوردیم

 آمد.   رونیب م یها

   م؟ی گردیبرم  یک  ییزندا _

 .  دیخسته نالنشست و   یکرم یکاناپه یرو

م  یچ  _ روز  گفتم دو سه  مادر.  و هوامون    میریبگم  سفر حال 

قراره زهرمون بشه. من که   ینطور یا  ونستمدی. نمشهیعوض م

 دل موندن ندارم.  گهید

کور اخم    یسمت سبحان کج شد. گره  یدرمانده و طوالن  نگاهش

 انداخت.   نییو سر پا   د یبود. تلخ خند ی باز نشدن ش یها
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 . میفتیفردا راه م نیکنجمع و جور  _

.  ستادیتمام قد در مقابلم ا  یوقت   د یآرامش به من رس  یها  قدم

کرد و سرش را کنار گوشم خم کرد. هرم داغ  زیدستش را بند م

 .  سوزاندیرا م می از پشت شال هم، گوش ها یحت ش، ینفس ها

 که انقدر گرفته رفت؟ یزدیپچ م یچ لیبا سه _

افتاد و پلک بستم. لرزش لب و    تقال به    امژهیو نا  ینا  انیم  هوا

 کنترل کنم. کوتاه نفس لرزانم را آزاد کردم.  توانستمیفکم را نم

 ی چیه _

لب ها  انگشت کنار  را    یکه صندل  ینیو ح  دیکش  شیشصتش 

 : دیغر  کرد،یکنارم را اشغال م

 کردم.    یرو من کارگردان یکنیم یکه باز یلمیف  نید نشد! ا _

 را رصد کرد.  م یو سرد چشم ها یو جد داخل دهان فرو برد لب

 جواب سرباال نده.  پرسمیسوال م ی وقت _

 قاطع و مصممش زمزمه کردم:  یها لهیبه ت رهیخ
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تو و برادرت   یرابطه   نکهیاز خودش بپرس. ا  یدار  یاگه سوال  _

 ی به من ربط  ست،یچرا حالش خوب ن  یکه بپرس  ستیانقدر گرم ن

 نداره.  

 رحم شدم.  یب  و درست مثل خودش دمیگز لب

  ی گذاشت  یکه با خودخواه  یِتاوان اون ده سال  دی لحظه شا  نیا  _ 

.  شنیکه با رفتنت نابود م یفکر کن یی به آدما   نکهی. بدون ایرفت

ندارن. برادرت رو    یجز صبور  یاو چاره  شهیخراب م  ندشونیآ

 داشت. اجیبهت احت  شهیاز هم شتریکه ب یول کرد یتو سن

اش  کبود و چفت شده  ی لب ها  انیاز مرا نداشتم اما    انتظارش

 .  دینال

 خفه شو!  _

 زدم. پوزخند

 تلخه! قتیمتاسفم، حق _

  یچنگ زد و چشم ها  راهنیپ  یو محکم مچم را از رو  یناگهان

 غرقِ خونش بند نگاهم شد. 
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از من چ  _ ا  ی دونیم  یتو  م  ینطوریکه  هوم؟    ؟ی کنیقضاوتم 

 . ینزن که خارج از درکته حرف ییزایبهتره در مورد چ

انگار گورستان احساس بود که آنطور سرد نگاهم    ش یها  چشم

 .  دیکلمات را در صورتم کوب  ،یا. با لحن تند و کنترل شدهکردیم

 .ی ریخفه خون بگ یتونیبجاش م _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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گستاخ  نیا  از بند    یهمه  ام زبانم  بود  اآمده  را ا  من  هنوز  و 

شا  شناختینم ز  دیو  ققنوس   یادیزمان  هم  خودم  که  بود 

حرف اول    شیکه غرور برا  یگذشته را فراموش کرده بودم. کس 

  دمیکش  رونیب  ش یام را محکم از دست هازده  خی. دست  زدیرا م

 نگاهمان را مستحکم تر کردم.   وندیو پ 

 دهیو نشن  تیوندگاب درمبه حس  ذارمیرو م  یکه گفت  یاتیچرند  _

 .  رمیگیم
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 را مقابل چشمانش باال آوردم و پوزخند زدم.  ساعدم 

  یزندگ  یاونور چطور  یِبا فرهنگ غرب  دونمیدر ضمن من نم  _

. حد خودت رو بدون. بار  ستیخبرا ن  نیاز ا  نجایاما ا  یکردیم

 . یزنیآخرت باشه بهم دست م

کاناپه رساندم.    کینزدرا    رملچیاش کرده و و روانه  ینگاه سرد  زیت

طبقه  یکِ   یی زندا  دانم ینم حت  یبه  اما  بود  رفته  در    یباال  اگر 

 . کردمیحدود پسرش را مشخص م دیحضور او هم بود با 

گ  لچریو و  مات  نگاه  چرخاندم  که  و    جشیرا  کردم  شکار  را 

 زدم. شخندین

کاناپه نشاندم و چشمانم را بستم.    ی کمک دست خودم را رو  به

مدام پشت پلکم    م یو چشم ها  کردم یحس مش را  نگاه  ینیسنگ

نم  دیلرزیم کاذبنمشیبب  خواستمیاما  غرور  از  باعث    ی.  که 

  یبودم. به راست  زاریپا له کند ب  ریآدم ها را ز  تیشخص  شد یم

  ی ایهرکدام از دو دن  ییوآرام تفاوت بود. گ  لِیاو و سه  انیچقدر م

گوشم    رامش به بم و آ  ی من شده بودند. صدا  ی ایمتفاوت وارد دن

 از خشم و مغموم بود.   ی خال ش یپ  قی. برخالف دقادیرس
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 ر یفاصله با خانوادش مس  نیپسر هجده ساله که تا حاال دورتر  هی  _

 بوده.  رستانیخونه تا دب

ام سست شد تا  به قلبم فرو رفت و اراده  یخندش مثل خار  تک

 چشمانم را باز کنم. دست مشت کردم و پلکم را محکم تر فشردم.  

دوره.   نجایاز ا ی لیکه خ یی. جایبر  دیبا  گنیو شبونه م ییهوی _

  هی  د ی. از دوست و آشنا و خانواده و مدرسه. بایببر  دیبا   گنیم

 .  یشبه مرد بش

   کرد و گرفته تر ادامه داد. مکث

 . زنهیرو م  دناتیتمام دو  یشه یر  یتو زندگ   ییجا  هیها    دیبا  نیا  _

خسته    یدرهم و چشم ها  یوهاچشمانم را باز کردم و به ابر  یال

 شدم.  رهیاش خ

. مدارکمو دادن دستم و فقط  رمیکجا م  دونستمینم  قیدق  یحت  _

اونور آب تو  یها منتظرم نبود. حت شهیپشت ش ی گفتن برو! کس

 .دمیفهمیکه زبون مردمش رو نم یکشور



 

 

3
9
6

 

و از   دیدو میاشک در چشم ها یِخانه خراب کنش داغ  ییتنها از

شال گم    ریز  م ی موها  انیراه گرفت، م  امقهیشقچشمم تا    یگوشه  

 شد. 

 ! یاریبدب ، ییپر بودم از حسرت، تنها _

 من راه گرفت.   یِ و اشک بعد  دیخند تلخ

کافنفر    ه یبود    ی کاف  _ نرو،  اون   ی بگه  با  یبود  رو    د، ی که  دستم 

  نی. درد امی اومدیبه چشمش هم نم  ندمیمن و آ  ی. ولگرفتیم

 موندن به نفعم بود. ز ا شتریب یلیبود که رفتن خ

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۶۶ 

خ  سر و  نگاه سرخ  و  را    سیچرخاندم  او هم همزمان چشمانم 

 بود.   ختهیر یشانیپ  یرو شانیپر اهشیس ینشانه رفت. موها

داشتم.    هی  _ ه  بتون  ی کس  دی که شا  یواه   دی ام  هیآدرس مچاله 

آشنا شده    رمردیپ   هیسخت بود. با    یلیم کنه. چند ماه اول خکمک
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 ن یاز خلوت تر یکیو جمع و جور تو  کیرستوران کوچ  هیبودم. 

  ذاشت یکردم و در عوض م  یادا داشت. اونجا کار م کان   یابونایخ

گرفتم    اد ی تازه    کسال ی  شتشب ها هم اونجا بخوابم. بعد از گذ

اها عادت کرده بود. به درجه تالش کنم. گوشم به کلمات و صد

 رو گرفتم.   لمیتحص یکه دنبال کارا دمیاز استقالل رس یا

  یها را از مردمک مشیرا حائل سرش کرد و نگاه مستق دستش

 لرزانم نگرفت.  

به    دنی. رسخوندمیروزها کار و شب ها هم تا صبح درس م  _

به   دنی. چون واسه رسشده بود  شهیهدف برام پررنگ تر از هم

  یزیبرق تنها چ  یداده بودم. مهندس  یادیز  یبها  تیقعون موا

 . خواستمیو م   دمید یبود که م

 وقفه انداخت و زمزمه کرد:  شی حرف ها انیم یمکث

 . دمیو بهش رس _

 .  دمیکش سمیخ ی پلک ها ریانگشتان مرتعشم را ز 

 . یرو به جون بخر یهمه سخت نیا یمجبور نبود _

 ممکن لب زد:   یصدا  نیا آرام ترنگاهم کرد و ب  یحرف و خنث  یب
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 که تند حرف زدم.   خوامیمعذرت م  _

از   وستهیپ   یی ها  فرو کرد و با گام  نشیشلوار ج  بیدر ج  دست

 . من را پشت خود جا گذاشت سِیپله ها باال رفت و نگاه خ

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۶7 

و هربار    دیلرز  یاضطراب که تمام تنم م  ایرما بود  از س  دانم  ینم

  ی کرده بود و فکم ب  خ یشدم. سرانگشتانم    ی مچاله تر از قبل م

و    کیتار  یکوچه    ی. نگاهم هراسان رودیلرز  ی اراده و مداوم م

توانستم آب دهانم را فرو    ینم  ی زد و حت  یاز تردد گشت م   یخال

از بغض و سرما   می. صداختیر  یوهم را به جانم م  ،ی کیدهم. تار

 و جان در تن کرخت شده ام نمانده بود.   دیلرز یم

 کنم.    ی. خواهش ممیبرگرد  ایتو رو خدا ب لیسه _
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برده بود.    اد یرا از    دنیشد و قلبم تپ  ی دندان له م  ریز  نمیریز  لب

  ی او را آنقدر جد  چوقتی. هدو دو زد  رخشمین  یرو  میمردمک ها

 بودم.    دهی ند  یو عصب

 تونم ازش بگذرم.   یخط قرمزامو رد کرده. نم  مانیپ  _

  ی . داغ دمیرنگش را گرفته و کش  یکت خاکستر  نیآست  ی  گوشه

 را گرم کرد.   میاشک چشم ها

  ینیب ی. نمم یزود برگرد  اینده ب  تیمگه؟ اهم  هیخط قرمزت چ  _

 کجا قرار گذاشته؟ پرنده پر...  

کرد،  فرمان    یحواله    یهم فشرد و مشت محکم  یپلک رو  محکم

 زد.   ادی به من فر رو

.  یی کنم. خط قرمزم تو  ده ا یخوام برم فکشو پ   ی م  نیهم  یبرا  _

نفهم آت  ؟یدیهنوز  م  یوقت  رمیگ  یم  شیدارم  م  یفکر    ی کنم 

 بکشونه.  نجایخواسته تو رو تنها به ا

 .  د ییهم سا یخشم دندان رو با

 . گذرهیپوکش م یتو اون کله  ی فقط بفهمم چ _

 از ته دل هق زدم.  مقاومتم درهم شکست و 
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 شه؟یعذاب تموم م ن یا یخسته شدم! کِ _

شود    ادهیگذاشت و قبل از آنکه پ   نیماش  ی  رهیدستگ  یرو  دست

 نگاهم کرد.   رهیخ

 . خب؟  یشینم اده یهم پ   نیو از ماش یکن یدر رو قفل م _

  م یمشت گرفتم و قطره قطره اشک ها   ان یرا از سرشانه م  کتش

 زده ام نشست.  خ ی یلب ها یرو

 . امیار منم باهات بشم. بذ  ادهیتونم پ  یاگه بخوام نم یحت _

 و از اسارت پنجه ام رها شد.   دیاش را عقب کش تنه

 . ستیتو ن یجا نجایبشه؟ ا ی که چ یایب _

 کف دستم را خط انداخت.  م یمشت کردم و ناخن ها دست

 . امی. بذار بکنهیاگه من نباشم در رو باز نم _

. هردو دستش را دیشرو به عقب ک  را چنگ زد و  شیموها  محکم

 کوباند.   یتا پشت گردنش امتداد داد و سر به صندل

 ! مانیلعنت بهت پ  _
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را باز کرد. دست    نیآورد و درب ماش  رونیرا از صندوق ب  لچریو

شدم. قفل فرمان    ریجاگ  لچریو   یرا ستون بدنم کرده و رو  م یها

 زدم:  و با لکنت لب دهیرا بست. ترس نیرا برداشت و در ماش

 ؟یچرا آورد نویا ؟ یکنیم  کاری... چکاریچ _

 نگاهم کرد.   کالفه

 .ستین  ینگران یخوام بترسونمش. جا یفقط م  _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۶۸ 

را تار کرده بود، نگاهم را به صورت   دم یکه د  ی اشک  یچشم ها  با

 زدم.   هیش بخسرخ و کالفه ا

 . فتهیب   یاتفاق بد ترسمیم لینکن سه _

استخوان ها  سرما افتادم.  اشک   میدرون  به رعشه  نفوذ کرد و 

نگاه    سمیاز صورت خ  لیبود. سه یجار  می گونه ها  یهمانطور رو

. انگشتانش  دیپاشنه پا به سمتم چرخ  یو رو  اوردی . طاقت ندیدزد
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شالم را باال    یسته  صورتم توقف کردند و د  یِمتر  ی در چند سانت

لحن ممکن کنار گوشم    نی. با نرم تردیگونه ام کش  یآورد؛ رو

 زمزمه کرد:

 ی قشنگتو اشک  یانقدر ارزش نداره که به خاطرش چشما  یچیه  _

 .  یکن

شالم را    ی  شهیر  ی ندانگشتانش سر خورد و او با تلخ  ی رو  نگاهم

 رها کرد.  

گاز  ته  تخ  ینطوریخوام حد و حدودشو مشخص کنم که ا  یم  _

 . خب؟یبترس ستینره جلو. پس الزم ن

اگر لب باز کنم بشکند. تنها سر تکان    دمیترس  یداشتم و م  بغض

روان شدم. گوش او  دنبال  به  و  از ج  یدادم   نمیشلوار ج  بیرا 

 یشدم. صدا  رهیکه فرستاده بود، خ  یو به آدرس  دمیکش  رونیب

 . دمیرا شن لیسه

  نجاست؟یهم _

 .  دمیگ زده باال آوردم و لرززرگ زندرب ب یرا تا رو نگاهم

 آره  _
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به در زد و با چشم به من اشاره    ی محکم  ی کف دست ضربه ها  با 

 زمزمه کردم:  دهی. لرزان و ترسکرد

 منم ققنوس! ؟ یینجایا مانیپ  _

و    دهیآسفالت کش  یرو  ییقدم ها  یصدا  دهینکش  هیثان  به شد 

شده ام را  . آب دهانم را فرو دادم و دستان مشت  ختیقلب من ر

را    نانینگاه کردم. با نگاهش اطم  لیدهان گرفتم؛ به سه  یجلو

.  ستادیکرد. پشت در پنهان شد و منتظر ا  یم  قیبه وجودم تزر

را از نظر گذراند.   م یاپاسرت  مانیپ   فیو کث  زیدر باز شد و نگاه ت

 کرد.   یم  ییصورتش خودنما یرو یور کی یلبخند

 !یاومد. به جهنمت خوش نجاستیا ی ک نیبب _

و با دست   دیحرکت چرخ کی ا ب لی. سهدمیبستم و لب گز پلک

مشت گرفت. به چشمان گستاخ او   انیرا م مانیپ  ی قهیآزادش 

خنده   از  و  کرد  پ   کش،یستریه  ی نگاه  با  وار  به    ی شانیجنون 

دهانم   یو دست لرزانم رو دمیکش یخفه ا غی. جدیصورتش کوب

 مشت شد.  

 !  شرفیب دمیجهنمُ نشونت م _
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به عقب تلو تلو خورد. انگشت    مان یاش را با فشار رها کرد و پ   قهی

 و پوزخند زد.  دیاش کش یشصتش را کنار لب خون

 ؟ی قالدتو ننداختم هار شد ه؟یچ _

به    دم، یخودم د  ینگاهش را رو  ینمانده بود و وقت  میبه رو  رنگ

 افتادم.   هیگر

  فک و گونه اش فرود آمد. نفس   یرو  نباریا  لیمحکم سه  مشت

 زد از خشم!  ی فس من

 . نجاینگاهش کن تا جنازتو بندازم ا ینطوریا گهیبار د  هی _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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نگاهش کرد و محکم با سرشانه    یبا چشمان خون  مانیپ   کبارهی

تنه اش کوب ر قفل فرمان نشست و هردو د  ی. دستش رودیبه 

 ی  نهیپر از ک  یآن را محکم گرفته بودند. صدا  گریکد یجدال با  

 تنم را به لرزه انداخت.   مانیپ 
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  د ینشوند. نبا   اه ی. مارو به خاک سدیکش  شیبابامو به آت  یِزندگ   _

 نفسشو ببرم؟  

 گردنش برجسته شد و عربده زد.  رگ

 ها؟   رم؟یگبابامو ب  یتاوان نفس بند اومده  دی نبا _

 .  دیفشرد و او را به درخت کوب ل فرمان رابا ضرب قف لیسه

به ققنوس داره؟ آدم باش    یتو چه ربط  یبابا  یِاریبدب  که،یمرت  _

  اد یپس چرا اسمت که م  ؟یزد  ی . تو دم از دوست داشتن مکمی

 پره؟  ی رنگش م

 لب چاک خورده اش را کش داد.   یپوزخند

  ی دوست داشته باشم. فکر کرد  نویمن غلط کردم که بخوام ا  _

دختر فلجِ نحس بشم    هیعاشقه    دیمثل تو احمقن؟ چرا با  مهه

 که...  

  ل، یبلند سه ادیفر یشد و ک  سی صورتم از اشک خ یک دمینفهم

 را شکست.  کیسکوت باغ تار

 .ذارمی. زندت نم یعوض کشمتیم _
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رو  محکم را  اشک  رد  و سرما  بستم  ماندگار    میگونه ها  یپلک 

را به   م یپشت پلک ها  یِکیشد و تار  چکیپ   می. بغض در گلوکرد

ترج   نیا  ریتصو منحوس  صدا  حی شب  فر  یدادم.    اد یمحکم 

از   یباعث شد با وحشت پلک باز کنم. ناباور و با چشمان یپردرد

اده بود و  افت  نیزم  ینگاه کردم که رو  لیحدقه در آمده به سه

بار رد  از سرش  م  یرو  یکیخون  در    غمی. جدیکش  یآسفالت  

.  دمیرا به سمتش کش  لچرمیو  ونهچگ  دمینطفه خفه شد و نفهم

 لهیلرزانم از م  یداده بودم، دست ها  لچریکه به و  یسرعت  انیم

ها   یها و چرخ  جدا شد  به  ستادیا  یلعنت  یسردش  و  . محکم 

آرامم به هق هق   ی  هیگرفرود آمدم.    نیزم  یضرب، با دست رو

. به  دیلرز  یشد و تمام جانم از ترس و نا آرام  ل یبلند تبد  یها

زده ام،    خیو انگشتان    دمیکش  نیزم  ی جم خود را روکمک آرن

. زار زدم و انگار  دیکه از سرش روان بود، غلت  یخون گرم  انیم

 .  دیشن یرا نم م یصدا یکس

 توروخدا! لی. سهترسمیبلندشو، من م لیسه _

مات مانده نگاه کردم. از اشک صورتش    مانِ یبلند کردم و به پ   سر

 .  دمید  یرا تار م
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ممارستانیب  مشیبرب  ایب  مانیپ   _ خواهش  هرجا  کنمی.  بعد   .

 .  ام یباهات م یبخوا

 مشت گرفتم و ضجه زدم.   انیرا م لیسه راهنیپ 

 نجاتش بده.   _

  ینیزم  ی و بدنم از سرما  دیلرز  ی ام م  یو خون  ی خاک  ی ها  دست

 زده بود.  خیافتاده بودم،  شیکه رو

 جونِ ققنوس چشماتُ باز کن.  لیسه _

داشت و    ی بر نم  لیکرد. چشم از سه  ی مام    وانهید  مانیپ   سکوت

جنون وار به سمتم   کبارهیهوا معلق بود. به    انی م  شیدست ها

  ان یام را م  قهی.  دمیخودم را عقب کش  غیمن با جحمله کرد و  

 و در صورتم داد زد.   دیمشت گره کرده اش کش

  یِمن واسه وجود شوم تو  یایتوست. همه بدبخت  رهیهمش تقص  _

 لجنه. 

کند.    شهیرحمانه از ر  یو ب   دیشال به چنگ کش  یز رورا ا  م یموها

  م یکر کننده ام در گوشم زنگ زد. از درد اشک در چشم ها  غیج

 .دیکش ریام ت قهیجمع شد و شق
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 ی رو  و مات من فقط  سیپنجه اش بود و نگاه خ  ریاس  میموها

 انیسستم م  ام را محکم تکان داد و بدن  قهیزد.    یدور م  لیسه

دستانش به شدت عقب و جلو شد. صورتش از خشم سرخ بود و  

 .  دیکلمات را در صورتم کوب

 ...  تیعوض یِبابا _

  یِ لیجانم، س  یسر به سمتش چرخاندم و دست ب   دهینکش  هیثان  به

 مهمان گوشش کرد.   یمحکم

 حرف بزن.  درمورد بابام درست  _

نال  میها  اشک اشاره کردم و    لی. با دست به سهدم یروان شد و 

 هق زدم.  

 . رهی. داره ازش خون مرهیمیم مارستانیب مشیبخدا نرسون _

 و زار زدم.   دمیجانم کوب یب  یپاها  یمشت رو با
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 انصاف!  یب _

 .  دیگره کرده اش را محکم تر کرد و صورتم را باال کش مشت

به    یکه ولت کنم. تو گند زد  نجایندمت اهمه راه نکشو  نیا  _

بدبخت  یزندگ و خانوادم. مسبب همه  بابا  یها  یمن    ی ب  یمن 

 شرفته. 

 تو داره؟   یبه زندگ  یمن چه ربط ی بابا یخفه شو عوض _

که   حرکتم زد یب  یبه پا یبه عقب هلم داد و لگد محکم محکم

 .  دمیکش یبلند غیاز درد ج

ب  داره؟ اون   یچه ربط  ی گیتازه م  _ التماسش مموقع که    ی ابام 

قرون هم پس نداد.    هی  یحت  زیهمه چ  یکرد پولشو پس بده اون ب

طلب ها و طلبکاراش سکته   یمن از ناراحت  یکه بابا  یاون شب

   ؟یکرد، تو کجا بود

موها   قهی هم  باز  و  کرد  رها  را  کش  میام  باال  ب دیرا    یحرکت  ی. 

او    یهم حرف هانفس کنارم افتاده بود و و   یکه ب  یلیسه  م،یپاها

 انداخت.   ی طاقت فرسا از پا م یداشت مرا در آن سرما

 .  دمی بستم و بار پلک
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تو سکته   ی اصال. بابا  فهممی. نمیزنیحرف م  یاز چ  دونم ینم  _

نداشت تا طلباش رو صاف    یپول  گه یکرد چون ورشکست شد و د

 کنه. 

 تر داد زدم.  بلند

 .  دونمیرو م نیبخدا فقط هم _

نگاه کرد.    سمیخ  یخم کرد و با غم به چشم ها  یرا کم  صورتش

حوادث عمق چشمانش  م  یدر  را  خس    ی. صدادمید  یجانسوز 

 . کم بدنم را مور مور کرد  یدارش از آن فاصله 

رو به نادر قرض    یادی اوضاعمون خوب بود، بابام پول ز  یوقت   _

بده پس  رو  قرضش  بعد  و  کنه  کار  باهاش  بود  قرار  بابام  داد.   .

کردن.    ی م  داد یهر روز طلبکارا دم خونمون داد و ب  ورشکست شد

  یخودشون رو تو اتاق حبس م  زادیو پر  ایکرد. پر  یم  هیمامانم گر

. اون خونه میرو فروخت  یچ  مه. هشدیکردن. بابام داشت آب م

 ! زیمن و بابام. همه چ نیشدرندشت و ما ی

 آوار شد.   نیزم یرا رها کرد و رو م یموها

 مینداشت  یچیه  گهیها هنوز مونده بود. د  یاز بده  یبخش  هی  _

بابام از نادر کمک خواست. گفت ندارم. بابام خواست می که بد  .
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  ی لیخودش خ  ی حداقل پول خودش رو پس بده. چون به اندازه  

دع   ادیز نداد.  پدرت  اما  بابام  بود.  که  شب  گرفت.  باال  واشون 

پ  چندسال  کردم  د   رتریبرگشت حس  تار  دمیشده.  تو    ی کیکه 

   ؟ یدیمردُ د هیکرد. تا حاال اشک  یم هیگر

 .  دیکش ادیوار فر جنون

 ؟ یلعنت یدید _

 سبزش را براق کرده بود.   یها لهیت اشک

. من  بابام همون شب تو خواب سکته کرد و درجا تموم کرد   _

و   م  نهیک  هیموندم  پدرت.  ارزش  دونستمیاز  با  براش  میتو    ی. 

 بنشونمش اما...    اهیک س. به خارمیتو انتقام بگ قیخواستم از طر

 حس نگاهش کردم.   ی باال گرفت و من ب سر

س  _ به خاک  نفهم  اهیخودم  و  باخت  دمینشستم  رو  دلم  م. چرا 

  ی عشق و انتقام داشتم م   نیرفتم. ب  ی هرشب با خودم کلنجار م

کرد. دست رد    ریسوختم اما تو رو انتخاب کردم. هربار منو تحق

  ی. تو هم لنگه  دمیعرضه نم یزد. گفت دختر به پسرِ ب   نمیبه س

 !  ییدست و پا ی بابات ب
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 خون شد.   یایلحظه در کیدر  ش یها چشم

رو بابات از من ساخت. جون کندم بعد    ینیب  ی که م  ی گرگ  نیا  _

صاف شه. از صبح تا بوق سگ    مونیاون همه طلب تا کمر زندگ

  ی کنن. تا کس  یتا خانوادم زندگ  ختمیعرق ر  یتو اون مغازه فکسن

 . یبابات یعرضه. نگه لنگه   یه ببهم نگ

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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همه جا را    ی از سرما ترک برداشته بود و از فشار عصب  می ها  لب

پر غم او ماند    یچشم ها  یرو  سمیتاب و خ  ی. نگاه ب دمی د  یتار م

 .  دم یو نال

 . ستین یآدم نیبابام همچ _

را به چپ و راست تکان دادم و صورت پدرم را مجسم کردم.    سرم

ال  یلبخند مهربان  نفکیکه  و  او  بود.    ی نم  شیها   یصورتش 

بدس داغ   رتیتوانستند  نداشت.  امکان  ها  یِ شوند.  شور   ی اشک 
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رو  ی گونه ها  یرو را  با دست خودم  و  را حس کردم    ی سردم 

 چاله را م  لیسه  راهنیپ   می و دست ها  دمیعقب کش  یخاک  نیزم

بسته اش    ی و چشم ها  یبه سر خون  ی کرد. پر از درد و درماندگ

انداخته بودند. با    هیپلکش را سا  ریپرش ز  ی شدم. مژه ها  رهیخ

  ی را پا به پا  ریوجود آنکه از عشق من طرد شده بود، تمام مس

جانم کتفش را هدف    یلرزان و ب  ی. مشت هاناتوانم آمد  یگام ها

 و هق زدم.   دیاش چسب نهیس هام ب ی شانیگرفتند و پ 

 .  یبلندش دی بود؟ پاشو با نیعشقت هم یهمه  _

 گونه ام را خط انداخت.   می و ناخن ها دمیکش غیوار ج جنون

 ... لی. سهیبرگرد دی با _

کردم. مثل    یام گرفته بود و با بغض اسمش را صدا م  سکسکه

 !  دهیکه مادرش را در حال جان دادن د یکودک

زم  می ها  دست رو  نیکف  و  بود  پ   می سرد  سمت  به    مانیرا 

 برگرداندم.  

 کمکش کن.   یدوست دار یتو رو جون هرک _
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ناتوانم    یبه پاها  رهیتفاوت نگاهم کرد و خ  یسرخ و ب  یچشم ها  با

 لب زد:

   ؟ یکن یچرا خودت کمکش نم _

  م ینفس ها  انیجانم م  مهین  مثل صاعقه به قلبم زد و جان  درد

 ی نیرا در حال جان دادن بب   زتیداد عز  ی باال آمد. طعم مرگ م

 .  د یایاز دستت برن یکار ختنیو جز اشک ر

  ؟یری از من انتقام بگ یخوا ی مگه نم _

پوستم    ش یکه سا  دمیکوب  نیو آنقدر با مشت به زم  دمیکش  غیج

 شدن خون را حس کردم.  یو جار

گناه  لیسه  _ اتفاق  یچه  اگه...اگه  ب  یکرده؟   یکار  فتهیبراش 

 . مانیپ  یمرگ کن یار آرزوهزار ب یروز کنمیم

 مکث و هزاران بغض نشکسته لب زدم: با

 خورم! یقسم م _

را پر کرد و با پشت دست محکم در   نمانیب  یخشم فاصله    با

 خفه کرد.راه  انیبلندم را م غیج د؛یدهانم کوب
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  ش یبود نگو گلوت پ   دهیاحساساتت ته کش  یدیبه من که رس  _

گ خواهرم  خانوا  رینامزد  هان؟   شهیت  ن یدینقشه کش  یدگبوده. 

 ما؟   ی شهیبه ر نیبزن

  ی م   یاه یدست به سرم گرفته بودم و آنقدر چشمانم س  محکم

د به  قادر  لب ها  دنیرفت که  از  نبودم. خون    یرو  م یصورتش 

 گوشم را نوازش کرد.  ییآشنا یو صدا ختیشالم ر

ممتد    یبلندش با سوت ها  ادیباز باغ وارد شد و فر  مهیدر ن  از

 د. ش  یکیگوشم 

 !  نیامام حس ا ی _

شد و    یدر سرم اکو م  کشانی رک  یو فحش ها  یریدرگ  یصدا

 نداشتم اما زار زدم.  یهوشیتا ب یفاصله ا

 ...  لیبحان، سهس _

 لکنت و مقطع زمزمه کردم:  با

 ازش خون رفته. زنگ بزن اورژانس.   _

 زانو زده.  لیکنار سه دمیفهم  یزد و م ی نفس م نفس

 ... لیسه ؟یشنو یصدامو م لیسه _
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به سرعت    مانیکه پ  دمی هم فشردم و د یرا محکم رو  م یها  پلک

 شود.   ی از باغ خارج م

 الو اورژانس؟ _

برانکارد بردند و به    یرا رو  لیدانم چقدر گذشته بود که سه  ینم

  ده یعقب خواب  ی شدم. صندل  ریجاگ   نشیکمک سبحان داخل ماش

 داد.   یامانم نم هیبودم و گر

 .ه..بش شیزیچ لیاگه سه _

  نیبلندش سکوت اتاقک ماش  ی و صدا  دیفرمان کوب  یخشم رو  با

 را شکست. 

 ت یو گوش  میینجایا  میکرد  ریکه اگه د   یداد  و آدرس  امیپ   هی  _

کرد خاموش  ب   ؟یرو  دوتا  مشورت   یشما  بدون  چطور  فکر 

 هان؟   ن؟یکرد یکار احمقانه ا نیهمچ

 بغض و ندامت لب زدم:  با

 .  مییکجادونست به تو گفتم   ینم لیسه _

 پر از سرزنش بود.   شیصدا

 احمق! ،یاحمق _
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  ی   دهیرنگ پر  یچهره    ادیرا در سکوت هق زدم و به    ریمس  تمام

لب ذکر  ریصدا در خود شکستم. ز ی دستانش، ب یِو سرد لیسه

ک را صدا  خدا  و  نم گفتم  او  ا  یردم.  رحمانه    یب  نطوریتوانست 

بگ  لیسه از من  نبود.    نیا  شیها  یو مهربان  لی . حق سهردیرا 

باورش   یو حت  دیکش  یآمبوالنس در گوشم سوت م  ریآژ  یصدا

  یبا مرگ دست و پنجه نرم م نیکه در آن ماش  یسخت بود کس

سه بباشد  لیکرد،  مقابل  رس  مارستانی.  به    میدیکه  سبحان 

روان شد.   لیرا حاضر کرد و خودش به دنبال سه  لچرمیسرعت و

ماش   لچریو  یرو درب  و  ها  نینشستم  دست  بستم.  از   م ی را 

پوسته شده بود.    ستهاز سرما پو  می و لب ها  دیلرز  یاضطراب م

عصب نم  یپرش  را  و    یپلکم  کنم  کنترل  قرار   کیتوانستم  دم 

پر شالم  و    یموها   یرو  شانینداشتم.  بود  پوشانده  را  دردمندم 

م طع را حس  ر  یم شور خون  م  م یموها  ی  شهیکردم.    ی هنوز 
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! وارد  دیرس  ی سوزش قلب زخم خورده ام نم  ی اما به پاسوخت  

زده   هیتک  واری. به ددمیرا د  نکه شدم سبحا   مارستانیب  یراهرو

 بود و کالفه با دست صورتش را پوشانده بود.  

پشت هم در چشمانِ خون شده ام حلقه بست و نفس کم   اشک

گونه ام   ینگاهش کردم و قطره اشک  یدر سکوت پر حرفآوردم.  

 کرد.   را تر

 حالش خوبه؟ _

 بمش خسته بود.   یتکان داد و صدا سر

 خوره.   یم هی سرش بخ ستین  یمهم یلیخ زیدکتر گفت چ _

 بستم و دم و بازدم را فراموش کردم.   پلک

 شکرت!  ایخدا _

 ام شدت گرفت.   هیگذاشتم و گر می چشم ها یرو دست

 شکرت!دا خ _

نکرده بودم. سبحان   یی و تنها  ی آنقدر احساس درماندگ  چگاه یه

را از تن در آورد و    شرتشییگفت و بلند شد. سو  یا  ده ینچ کش
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شلوارش دستمال پارچه   بیلرزانم انداخت. از ج  یشانه ها  یرو

 و سمتم گرفت.   دیکش رونیب یچهارخانه ا یِا

 لبتو پاک کن.  _

لبم مچاله ک  دستمال تازه متوجهرا کنار    ی زیدرد و خونر  رد و 

بود. دستمال را با    مانیکنار لبِ پاره شده ام شدم. ضرب دست پ 

 . دمیخون کنار لبم کش یگرفتم و رو یرلبیز یتشکر
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 نگاه مالمت بارش، خفقان آور بود.   یِنیسنگ

درگ  خوامیمن  _ منظورم    اناتیجر  نیا  ریبرادرم  متوجه  بشه. 

   ؟یشیم

 انگشتانم فشرده شد و غم ها ته دلم رسوب کرد.   انیم دستمال

 کرد.   یخودشو قاط یالک لی. سهفتهیاتفاق ب نیمن نخواستم ا _
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  دونم یرو م  نیداره اما ا  یا  یبا تو چه دشمن  مانیپ   دونمینم  _

تا کار انقدر کله خراب هست  بزنه.   یوحشتناک  یا که  ازش سر 

 هدف اون کارها باشه. خودتو ازش جدا کن. لیسه  خوامینم

  یلیدانست من خ  یبگذرم؟ نم  لیاز سه  ل،یسه  یخواست برا  یم

فراموش   ای پر  سیرا پشت چشمان خ  لیوقت بود که عشق سه

شد.    یبنا نم  یکس  یزندگ   یابه هاخر  یمن رو  یکرده بودم. زندگ 

 چشمانش پوزخند زدم.  ر د رهیسر باال گرفتم و خ

به    شویزندگ  ی ترسیم  _ بندازمش  کنم؟  اغفالش  کنم؟  خراب 

  مان؟یجون پ 

 رحمانه زمزمه کرد: ی و ب سرد

بهم    شیبه لطف تو نامزد  ؟یکارا رو نکرد  نیا  یمگه االن همه    _

خواهرش خم شده. خجالتش دامن    یخورده. کمر محمود جلو

آخرشم رس گرفته.  رو  اگه  ه  ک  ییبه جا  دهیمادرم  تو،  به خاطر 

 . شدیبودم تلف م دهینرس

  ی . انگشتانم محکم دسته  دمیو لب گز  دمیی هم سا  یرو  دندان

 تند شده بود.  میفشرد و از خشم نفس ها  یرا م لچریو
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بوده.    نیریش  یلیخ  تونیجود من زندگ. تا قبل از ویگیراست م  _

تلخ  دیببخش اوقات  باعث  اول  تون یکه  تو  برم  نیشدم.    ی فرصت 

کار  یخونه  گردم   خ  یخودمون.  پ   یلیکه    ی م  دیبا   ش یوقت 

 کردم.  

بود که قطره    نیحبس شده ام را آزاد نکردم و تمام تالشم ا  نفس

 نکند.   میاشک رسوا یها

 بهوش اومد ازش تشکر کن. ی وقت _

  میرا از اشک ها  دنیرا به عقب راندم و سرسختانه اذن بار  لچرمیو

 گرفتم.  

که توانستم به عقب    یی تا جاقدم به سمتم برداشت و من    کی

 و کالفه نگاهم کرد.  مانیرفتم. پش

 !رونیوقت شب تنها نرو ب نیا _

 زل زدم.   شیدر چشم ها جسورانه

تنه  دیبالخره با   _ دور و بر تو و برادرت   گهیکنار اومد. د  ییابا 

 راحت!  التیخ شمینم  یآفتاب

 .  یکه اتاقت رو به من قرض داد یبابت مدت  ممنون
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لب پاره شده ام را انحنا داد و از سوزشش چشم   ی رنگکم لبخند

زد،   ی که اسمم را صدا م ییتوجه به او  یبستم. رو برگرداندم و ب 

کردم و   هیپناه و خسته گر  یآمدم. ب  رونیب  یلعنت  طی از آن مح

را   لچرمی. ودیکش  یم  ریاز ته دل هق زدم. حالم بد بود و قلبم ت

دست تکان دادم.    ی تاکس  نیاول  یانگه داشتم و بر  ابان یکنار خ

 مسن نگاه کردم.   رمردیشد و ملتمس به پ  شهیانگشتانم بند ش

   د؟یبرسون ییمنو تا جا شهیآقا م _

 و گفت:به من انداخت   یترحم نگاه با

 دخترم؟   یسوار ش یتونیآخه م _

 یرا باز کردم. به کمک دست ها  نیتکان دادم و درب ماش  سر

را جمع   لچریومر خم شدم تا  نشستم و تا ک  یصندل  یجانم رو  یب

که به عضالتم داده بودم، درد در    یو کشش  ادشی کنم. از وزن ز

رس  . آددمیجمع شده را کنار خودم باال کش  لچرِیو و  دیچیبدنم پ 

را برداشتم. چند   مراهمچسباندم. تلفن ه  شهیدادم و سر به ش

 . ییو زندا ییپاسخ از دا  یتماس ب

نگران جواب    ده،یدو بوق نکشرا گرفتم و به    یی زندا  یشماره   

 داد.  
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 ققنوس؟ یی کجا _

با مدارک شناسا  ییزندا  _ ک  ییلطفا ساک منو  برام   فیو  پولم 

 . رمیبگ امیدارم م رونیب نیبذار
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تنها صدادمیشن  ی را نم  ش یصدا  گرید پر بغض  زنگ زده و    ی . 

که جمالتش    یرحم  یب  یو صدا  دیچیپ   یبود که در سرم م   خودم

بود که    اد یدردناک را داشتند. شدتش آنقدر ز  یِ لیس  کیحکم  

کرد و اشک در حلقه   ی گزگز م  قتیحق  یجا  گونه ام از  یهنوز رو

سر خورد    نگشتانما  انیاز م  یمعلق مانده بود. گوش  میچشم ها   ی

زد. نگاهم به رو به   ش یم نچشمان  یدرشت از گوشه    یو قطره  

نظر داشت. چشمان   ریکه مرد مسن مرا ز  یا  نهیرو بود و قاب آ

در گردش بود و    سمیخ  ی چشم ها  نیاش متعجب ب  رهیو ت  زیر

 !  ییآن بارانِ تنها انیگشت م یدانم دنبال چه م  ینم
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 کجا برم دخترم؟  _

.  دمیی هم سا  یزده ام را کف دستم فشردم و لب رو  خی  انگشتان

که گورستان   یرا دادم و بعد آدرس خانه ا  یی دا  یانه  رس خآد

 بود. گورستان عشق، احساس، خانواده، خانواده! 

بناکرد و ق  ی نم  ی اری  نفسم گذاشته   یناسازگار  ی لب سرکشم 

  ی شد. مثل تمام خنده ها  یتمام م   ریشب دلگ  نیا  کاش یبود. ا

  یشدند. مثل تمام روزها  یبغض م  دهینکش  هیزودگذر که به ثان

 من!   یانداخت و مثل زندگ  یم هیخوب که شب برسرشان سا

رس  دمینفهم که  گذشت  پ   م یدیچقدر    یی زندا  یبرا  یام یو 

ماش سمت  به  نگران  و  کرد  باز  را  در  چادر  د یدو  نیفرستادم.   .

  نیب  ی کوچک  فیک  یگلو گره زده بود و دسته    ریرا ز  دشیسف

  دنش ی را باز کردم و با د  نی. درب ماششد  یانگشتانش فشرده م 

داد و من    یممادر از دست رفته ام را    ی. آغوشش بودیبغضم ترک

شد و   زانیاز گردنش آو   میچقدر به آن بو محتاج بودم. دست ها

زدم.    یب هق  مچ    کیمهابا  تا  و  کردم  باز  گردنش  از  را  دستم 

ح دادم.  امتداد  م  ی نیدستش  اشک  آغوشش  در    ختم، یر  ی که 

 گرفته بود.  می . صدادمی را گرفتم و لب گز فیک یدسته 
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 ی ممنون بابت همه چ _

  شیگونه ها  یو رد نمناک اشک رو  دیرا عقب کش  شیها  سرشانه

 دلم را در آتش سوزاند.  

نرو آخه   ینطوریاز ما سر زده؟ ا  یققنوس؟ اشتباه  هوی  شدهیچ  _

 قربونت برم.

 هق زد و دستم را محکم گرفت.   مادرانه

 دردت به سرم؟ یبکن یخوایم کاریتنها چ _

دا  _ کن  ییاز  منیتشکر  نشناس  دونم ی.  به    ینمک  اما  بوده 

 ندارم. ی. چاره ادیببخش تونیبزرگ

 لرزانش نشست.  ی لب ها یدهان باز کند که دستم رو خواست

 . دینپرس یزیلطفا چ _

اشکش مثل    یاز سرانگشتانش رها شد و چشم ها  دستم غرقِ 

 به قلبم فرو رفت.  یخار

در کوچه پس    انیگر  ییهازن با چشم    کیحرکت کرد و    نیماش

 قلبم جا ماند و من افسار احساسم را به دست گرفتم.   یکوچه ها
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  یِریآسمان هم به دلگ  یِاهیاز شب بود اما س  یدانم چه ساعت  ینم

  د یدسته پول و کل  ک یرا که باز کردم، با    ف یکرد. ک  یمن جلوه م 

را اضافه تر حساب کردم   هیام مواجه شدم. کرا  یی و مدارک شناسا

 نیرا زم  لچرمیشد تا و  اده یپ   نی دلرحم، دلسوزانه از ماش  رمردیو پ 

و چقدر خجالت کش  یبگذارد. جا بود  ادمیپدربزرگم  همه    نی. 

 آورد.   یداشت مرا از پا در م  یناتوان

 .  نیممنونم لطف کرد یلیخ _

 نگاهم کرد.   هرپرم

 تو هم مثل دختر خودم.   _

ر در رفته اش شد و در خم کوچه محو شد. من  زهوا   نیماش  سوار

و سکوت غرق بود. من ماندم و    یک یکه در تار  یماندم و خانه ا

  ی ایکرد. من و فوب  ی نم  دای پ   رونیتنگ که راهش را به ب  ینفس

اتاق   گرفتم و در آن ظلمات راهم را به  واری! دست به دییتنها
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پ  مثل    دایخواب  تار  ردسردخانه، س  کیکردم.  قلبم    کیو  بود. 

م  یکی کلدیتپ  یم   انیدر  تنها  دی.  و  زدم  را  به   شتریب  ییبرق 

 ! ینسبتا بزرگ اما خال  یچشمم آمد. خانه ا

  یامشب و هجوم ب   د ی. شادمیرا سمت اتاق مشترکشان کش  لچریو

م را  جانم  خاطرات  نفره    یامان  دو  تخت  که   یمرتب  یگرفت. 

که    ییبود. رزها  دهیاش را کش  یمادرم قبل از سفر رفتن روتخت

  یِ پژمرده بودند و آبشان آلوده شده بود. به پژمردگ  یعسل  یرو

م کر  یکشو  دند؟ یرس  ی من  باز  را  ها  ش  دملباس  بافت   یریو 

ب را  مدمیکش  رونیرنگش  مچال  انی.  چنان  انگشتانم  و  کردم  ه 

که ممات شده    یاتیحت.  اس  اتیح  ایگو  دمیرا به شامه کش  شیبو

 بود!  

  ینم  یتخت درازکش شدم. حت  ی مادرم را به تن زدم و رو  بافت

 رمیرا در شکم جمع کنم. تنها تصو  م یتوانستم به عادت قبل پاها

چرا جمالتش   دم؟ی د یسرم بود اما چرا سبحان را م یسقف باال

 نیسنگ میبغض را در گلو یزد و توده  یهربار در گوشم زنگ م

درجا خشکاند. تا گردن    مرا  یرعد و برق ناگهان  ی؟ صداردک  یتر م

بارش باران   یاز ترس باز نشد. صدا  میپتو فرو رفتم و پلک ها  ریز
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شکست.    یبود که آن سکوت مرگ بار را م   یی تنها صدا  شهیبه ش

خ  یرو  ییتنها دلگ  مهیتنم  آسمان  و  بود  هوا  ریزده    یمثل 

  س یصورتم را خ  بود. قطرات گرم اشک پشت هم  یچشمانم باران

  ی که در هاله    یسرنوشت  ی. برادمی خدا بار  مراهکرد و من هم ه

که    ینبض  یکه خزان زده بود. برا  ی دل  یداد و برا  ی غم جان م

. دل سوخته  دی بار  ی را م  یکه ابرگونه، دلتنگ  ی خاموش بود و بغض

با ش  یصدا  انیسر داد و م  ادیام فر باران   شه، یبرخورد قطرات 

  ی. گوشدیچیپ   کیدر اتاق تار  سا یناقوس کلام چنان    یزنگ گوش

  ی. دست رودم ید  ی را مقابل صورتم گرفتم اما صفحه اش را تار م

 ده یصفحه واضح شد. حتما فهم  یو نام سبحان رو  دمیصورتم کش

. اشک از گوشه دیرنگم را هم نخواهد دبود خانه را ترک کردم و 

  م ی وهاموج م  انیکرد؛ م  سیام را خ  قهیچشمم راه گرفت و شق  ی

ا  کردمرا خاموش    یگم شد. گوش حداقل    کاشیو چشم بستم. 

 ! کاشی. ادمیکش یمادرم را در خواب به آغوش م
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#17۶ 

در جانم رسوخ کرد و سردم شد. دستم    ییتنها  یاز روزنه ها  سرما

خواستم چشمانم    ی هم فشردم. نم  ی روو پلک    دم یچیرا دورم پ 

در  نمیخواستم بب یشب را کجا سر کرده ام. نم نمیباز شود و بب

  ی طوالن  یلینها خو غافل از آنکه خواب آ  دمیاو خواب  ی خال  یجا

باشند. چشم بستم و دستم    خفته  ت یانگار که تا ابد  یشده. طوالن 

  د ایشده و فر نیته نش یپر دردم مشت شد. بغض ها یگلو یرو

ورم کرده بودند. نفسم را کالفه فوت   میخفه شده در گلو  یها

. تلفنم را روشن کردم تا  دمیتخت باال کش  یکردم و خودم را رو

ه کنم.  را چک  حقساعت  من  و  بود  بودن   یقینوز هفت صبح 

  دن یکردم. تلفن در دستانم زنگ خورد. با د  ی مرا باور ن  شبید

ردم.  تماس را وصل کشدم و لرزان    رهیاسمش دوباره به ساعت خ

شد در شوک بودنش را   یسکوت کرده بودم و از سکوت او هم م

 .  دیفهم

 ققنوس! _

  ی که نامم را خوانده بود. نم  یخس دار  یآوا  ای! از سرما  دمیلرز

 دانم! 
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روتخت  انگشتان انگار    یلرزانم  که  مچاله  آنقدر  مچاله کردند.  را 

 فشردم.    یمشت م  انیقلبم را م

برزخ!    نیفراموش کرده بودم دم و بازدم را در ا.  دمیکش  ینم  نفس

. سکوت بود و دیچیپ   یها م   می س  انیسکوت بود و سکوت که م

 د و ندامت! او. سکوت بو ینفس ها یصدا

 ققنوس! _

ا  هیتک  یرا به تاج تخت چوب  سرم قلبم را به چنگ   نباریزدم و 

  یچنان مادر ی و گاه د یتپ یگرفتم. چنان گنجشک باران زده م 

است ند   ی  دهیپوس  یخوان هاکه  را هم  را    دنیتپ  ده،یفرزندش 

م بارور  یفراموش  ابر  چنان  چشمانم  ها   یکرد.  سال  که  بود 

 ودم در انتظار باران!  ب یو من برهوت  دهینبار

  یمصمم و جد یگوش شده بودند تا صدا می تمام سلول ها انگار

 مرد را در خود حل کنند.  

 اونجام.  گهید قهیده دق _

  نیزم  انیممتد در گوشم نشست. م  یبوق ها  یشد و صدا  قطع

  شبش ید  یها  بیخواست؟ تخر  یو هوا معلق مانده بودم. چه م 

کردم؟    ی اش کم م  ی شَرَم را از سر زندگ  د یچگونه با  گریکم بود؟ د
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  م ی بخرم. لباس ها ییمواد غذا یرا برداشتم تا کم فمیتوجه ک یب

ها لباس  د  یهمان  آو  شبیشوم  در  تن  از  را  بافت  و بود.  ردم 

 ی دسته    یرا با دست صاف کردم. شالم را از رو  میچروک مانتو

و و  برداشتم  ب  لچریمبل  زمدمیکش  رونیرا  باران ه  نی.  از  نوز 

دل   یبرخالف هوا  شه،یبود و هوا صاف تر از هم  سیخ  شبید

  یافتادم که فاصله    یسوپرمارکت  ادی گرفتم و به    یقیمن! دم عم

را    لچریگذاشتم و و  م ی پاها  یرا رو   فم یتا خانه نداشت. ک  یادیز

لحظه سمت راست   کیچه شد    دمیبه جلو حرکت دادم. نفهم

 غیج  یفرو رفت و تعادلم را از دست دادم. صدا  نییبه پا  لچریو

خوردم. به  نیاز تردد منعکس شد و زم ی خال یبلندم در کوچه 

کوچک لعنت فرستادم و اشک در چشمانم جمع شد. نه    یچاله  

  یاز قبل حس ناتوان  شتریهر لحظه ب  نکهیا  خوردن، از  نیاز زم

در به قا  ییزندا  یبدون کمک ها  دمیفهم  یکرد و م   یاحاطه ام م

 . ستمین یانجام کار

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#177  

و اشک    دمیام کش  رهی ت  یام را به مانتو  یخاک  یدست ها  کف

را    لچریو  ی پاک کردم. خم شدم و پدال ها  پشت دسترا با    م یها

کوچک و    یآن را از چاله    دیلرزانم گرفتم تا شا  یدست ها  انیم

چسباندم.    نیبه زم  یشان یبکشم. نتوانستم و پ   رونیدردسر ساز ب

کرد و سر  سیرا خ ماشک پشت هم صورت ؟یدید  یمرا م ایخدا

به سمتم آمد.   وارد کوچه شد و  ادیبا سرعت ز  ینیبلند کردم. ماش

  ر یمرا ز ده ی ند  حشت زده دستم را مقابلم گرفتم و از ترس آنکهو

جانم توقف    ی ب  ی پاها  یِ. در چند سانتدیلحظه قلبم نتپ  کیکند،  

هم   یرو یو وحشت، ضعف کردم. پلک ها یکرد و من از گشنگ

فشرده شده ام را با ترس باز کردم و آب دهانم را فرو دادم. در  

 نیاو پر درد رو برگرداندم. آخر  دنیز شد و با د به سرعت با  نیماش

م  یزیچ دخ  ی که  ا  دهیواستم  در  او  توسط   طیشرا  ن یشدن 

را   ش ینه. مردمک ها  ای  دمید  ی دانم درست م  یاسفناک بود. نم

  م ی. مقابل پاردپوشانده بود و به سمتم قدم تند ک ی نگران یهاله 

کنکاش    تنم را  یزانو زد و چشمان هول زده اش نقطه به نقطه  

 کرد.
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   ؟یدرد دار ؟ینشد یزخم _

 چهیحرف و مسکوت نگاهش کردم. عمق چشمانش انگار در  یب

 ! رایو گ اهیقدر سشب پرستاره! همان کیبود رو به  یا

برا  دستان مردانه اش  و  جلو آمد و    م یگرفتن شانه ها  یبزرگ 

 افتاد.   نییبه من متوقف شد. مشت شد و پا دهینرس

 بذار کمکت کنم.  _

و حدود   م یحرف ها  اد ی  به برا  یافتادم  شخص کردم.  م  شیکه 

 مهم بود؟   شیبرا

 .  دم یتکان دادم و نال سر

 .  تونمیخودم م _

شد تا    ی کردم اما زانوانم تا نم  لچریام را بند و   ی خاک   ی ها  دست

بود مقابل چشم ها   هیاو به گر  ی  رهیخ  یبلند شوم. کم مانده 

را آزاد کرد. بدون لحظه  لچری. از مقابلم بلند شد و و فتمیکردن ب

ز  یا رو  ریدرنگ  و  گرفت  را  ک  لچریو  یکتفم    ی رو  فمینشاند. 

مچاله شده    یپول ها  انیام م  یی اافتاده بود و مدارک شناس  نیزم

که شناسنامه ام    دم ی مشخص بود. خم شد و همه را جمع کرد. د
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  فیساعدش برجسته شد. ک  یمشتش فشرده شد و رگ ها   انیم

  ی و عصب  دم یگذاشت. ابرو در هم کش  نیشارا برداشت و درون م

 نگاهش کردم. 

 رو بده.   فمیک _

  رهیام خ  یخاک   یبرد و با اخم به لباس ها  نیرا کنار ماش  لچرمیو

 شد.  

 من دست به کار شم؟  د یبا ای ینیشیخودت م _

م  یچ  _ جونم  راحت    ؟یخوا  ی از  که  کردم  گم  گورمو  هان؟ 

   ؟یخواست یرو نم نی. مگه همنیباش

و چند    دیکش  اهشیس  یفت. کالفه پنجه در موهادان گربه دن  لب

 . ختیاش ر ی شانیپ  یتار نامرتب رو

 ؟یبر د یگفتم. تو چرا با یزیچ هیبودم  ی من عصب _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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له عد از داشت برا بسته بود. واقعا انتظار  میراه گلو یسمج بغض

و احساسات ضد و   شبید  ادیشدن غرورم باز هم آنجا بمانم؟ به 

کرد و    سیگونه ام را خ  یکه جانم را گرفتند، قطره اشک  یضینق

 .  دمی و درد نال یپر از تلخ

.  امیبرم  می. من از پس خودم و زندگواسه موندن نداشتم  یلیدل  _

م  امیبرب  دیبا کنن.  خرد  رو  غرورم  نتونن  تو  امثال    یفهم  یتا 

 سبحان؟ 

 و پر تالطمش ادامه دادم.   یجد یدر چشم ها رهیخ

ا  _ بفهم  ی من نباش  یجا  چوقتیکه ه  نهیتنها آرزوم    ی چ  یتا 

 . چون انقدر طاقت فرساست که خارج از تحملت باشه.گمیم

  ر یانگشتان مردانه اش اس   انیشالم م   یجلو آمد و دسته    دستش

کلمه   هیو    دیکش  سمیخ  یگونه ها  یشال را رو  یها  شهیشد. ر

 زمزمه کرد: قیرا عم

 ببخش!  _

که    ییاز احساس بود اما امان از چشم ها  یو خال  یجد  شیصدا

 کردند!   یدل را رسوا م
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 ببخش منو!  _

 .  دیباال کش میچشم ها  یمکث نگاهش را تا رو با

 . میحرف بزن د یلطفا! با ؟ینیخواهش کنم بش شهیم _

برا  نگاه  او  و  یتازگ   م یملتمس  ب  رلچیداشت.  ماش  شتریرا   نیبه 

ها  کینزد و دست  او  به کمک  و    ر یجاگ  یصندل  یرو  میکردم 

 شدم.  

را دور زد. سوار که شد    نیرا جمع کرد و ماش  لچرمیسرعت و  به

  ی تند و خنک  ی  حهی. رادیچیادکلن خاصش در شامه ام پ   یتازه بو

او  یکه سرد از  را  انگار ترک  اش  بود.  برده  ارث  از چوب    یبیبه 

!  یدیکش ینفس م   ایو عطر اقاق ایبنفشه را با آب در عنبر و برگ

بغض پهن شده    ی   چهی! قالبخشهمانقدر منحصر به فرد و آرام

 کرد.   یو بساطش را جمع نم  میبود در گلو

 بگو. عیسر یدار  یهر حرف _

  ه یو زاو  نهیکه دستش دور فرمان مشت شد و نگاهش را از آ  دمید

 چشمانم گرفت.   ی
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تنها  _ خاطر  د  یا  ییواسه  کرد  شبیکه  بهت   یکی  ،یتحمل 

 بدهکارم!

چشمان   یو نگاهش رو  دیاش شدم. به سمتم چرخ  رهیخ  مات

 شد.  ی پر آبم طوالن

رو باهات کرده بودم    یخودم افتادم. کار  ادیتازه    یرفت   یوقت  _

چ پ که  ا  شیندسال  با  کردن.  من  شدن   نیبا  طرد  که  تفاوت 

 حق تو نبوده! چوقتیه

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#179 

پازل به هم چسب  انگشتانم ب   دندیمثل قطعات  به نم    یو  توجه 

 اشک در چشمانم، زمزمه کردم: 

 حق من نبوده اما سرنوشتم بوده. زایچ یلیخ _

پلک    یگفتن حرف  یبرا انگار که منصرف شد.  و  باز کرد  دهان 

 . دمیآرامش را شن  یزد. زمزمه    مانفر  یرو  یبست و مشت محکم
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 . شهیدرست م _

ماش  یرو  پا و  فشرد  صدا  نیپدال  شد.    یبد  یبا  کنده  جا  از 

 بلرزد اما انگار چندان موفق نبودم.   مینخواستم صدا

 .  میقرار بود فقط حرف بزن _

 افتاد.   نیچ شی و کنار چشم ها   دیخند طنتیش با

 خوام بدزدمت.  ینترس نم _

 .  دمیشک یکالفه ا پوف

  دمی. انتظار داشتم حاال که دورتونو خط کشد یخر  رفتمیم  دی با  _

 ؟ . هومنیبش المیخیب

 درهم گره خورد و برگشت نگاهم کرد.  ابروانش

 .  یخط بکش یکن  یم خودیب _

 و چشمانم از تعجب گرد شد.  د یباال پر میابروها جفت

 فهممت!  یاصال نم _

 .  مردانه اش را کش داد یلب ها یکمرنگ لبخند

 اونم به وقتش.  _
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  ی م  شیپ   شترینگاه کردم. هرقدر ب  رونیهدف و مضطرب به ب  یب

به   شَکَم  رو  ی م  ل یتبد  نیقیرفت  محکم  ضرب   شهیش  ی شد. 

 گرفتم.  

 نگه دار!   گمینگه دار. بهت م _

 نگاهم نکرد.   یو حت اش ادامه داد یتوجه به رانندگ یب

  ؟یفرار کن یخوا ی م ی تا ک _

  یزد. مشت ب   ی م  یه کبودو رنگ صورتم ب  کم آورده بودم  نفس

   . دمیو نال دم یاش کوب یبه پشت صندل یجان

 گفتم نگه...دار  _

شد. درب سمت من را باز کرد و هول   اده یکرد و به سرعت پ   ترمز

 شد.  رهیزده به صورت کبودم خ

چ  ،یلعنت  _ آروم!  خب؟  بکش  نفس  باش.  آروم    ی ز یققنوس 

 . نترس!ستین

 زدم.   نفس هق ی لکنت و ب با

مکشهیمن...منو...م  _ بر  خواست ی.  بکشه.  ا  میمنو...  . نجایاز 

 .کنمیخواهش م
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حساب    ی. اونوقت ب کنم یکم م  تیکابوسو از سر زندگ  نیشر ا  _

 . میشیم

 را چنگ زدم.  راهنشیپ  نیبرود که با دست لرزانم آست خواست

 . میبر خوام،ینم _

رفت  دیرا کش  دستش روو سمت در  به ضرب  و  در   ی. محکم 

.  در چهارچوب ظاهر شد  مانیکه قامت پ   دینکش  ی و طول  دیکوب

 در گوشم زنگ زد.   ش یاز آنکه در را باز کند، صداقبل 

  ؟یچه خبره مگه سر آورد _

قدم عقب گذاشت و خواست در   کی  دیکه سبحان را د  نیهم

در گذاشت    نیرا ب  شیزهوار در رفته را بهم بکوبد. اما سبحان پا

 و مانع شد. 

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم سنوقق

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۸۰ 

 اش را از او نگرفت.   رهیرا بند در کرد و نگاه خ دستش
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 ؟ یکنیفرار م شهیهم _

قدم به سمتش برداشت.    کیناچار    مانیهل داد و پ   یرا کم  در

 .  سر و گردن کوتاه تر از سبحان بود کی

 ش؟ ی فرما _

 دم چشم و گوش شده بود.  جوو تمام

 ی شیو به صورت نما  دیجلو کش  یرا کم  مانیپ   ی  قهیگشت  ان  با

ها رو  راهنشیپ   یرو  ی خاک  دستش  تکاند.  او    ی  نهیس  یرا 

 شانه اش زد.   یمحکم رو یمتوقف شد و چند ضربه 

 !نمتیدور ققنوس بب خوامینم گهید _

سکوت    مانیپ   یقهقهه ها  یلحظه سکوت بود و بعد صدا  چند

 ا شکست. کوچه ر

 نه؟   یتو سبحان _

 و سرد سر کج کرد.   یجد

 ؟ یکه چ _

  یسر تا پا  ی لب داخل دهان فرو برد و با شگفت  مانیکه پ   دمید

 او را رصد کرد.  
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  تونهیمثل تو نم  یچکیه  دونستمیپسر. م  یچقدر فرق کرد  _

 ؟ یبرگشت ی به من دستور بده. کِ الیخیانقدر نترس و ب

 بدم.   حیتو توضسه وا نمیبینم  یلزوم _

 کرد.    یا دهیکش نچ

 .یهنوزم که لجباز _

لب سبحان نشست و سرش را کنار گوش او   یرو  یکج  لبخند

 و زمزمه کرد:  دیکش

 ! شمیلجباز تر هم م خوامیکه م ییزایواسه چ _

پ   مشت ها  مانیشدن دست  برجسته شدن رگ  ساعدش،    ی و 

 دور بماند.   نم یزبینبود که از چشمان ت یزیچ

سبحان گذاشت تا عقب تر برود اما سبحان    یشانه ها  یرو  دست

 چشمان او کرد.   خِیم شتریدستش را پس زد و نگاهش را ب

 زننده به حرف آمد.   یبا پوزخند مانیپ 

. من تا حسابمو با اون دختره صاف ینکن  یبهتره خودتو قاط  _

 .  نمیشینکنم ساکت نم
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را حس کردم.    و بند رفتن نفسم  دیسبحان چرخ  ینگرانم رو  نگاه 

تخت   ی. عصبد ییهم سا  یگرفت و دندان رو  یفیش لرز خفپلک

و محکمش    ی شانه کج کرد. لحن جد  یو سر رو  د یاو کوب  ی  نهیس

 .  نشاندیلرز بر تن م

 خطا کن!  یمنه؛ حاال اگه مرد یهیسا ریاون دختر ز _

او گشت  ی رهینبود که سرگردان خ یتنها نگاه  مانیمات پ   نگاه

 فیکردم و چه ح  یاو نگاه م   رخمیباور به نم بودم. نا . من ه زد  یم

 شوم.  ادهیتوانستم پ  یکه نم

دلم! هرچه که بود پس از آن شب   ایبود   دهیدانم دستم لرز ینم

در عمق    قیحس عم  ک یبودم.    ده ینفس راحت کش  کینحس  

ام  زده  خ یگرم کردن قلب    یبرا  ش یها   تیدلم خفته بود و حما

 بود.  یکاف 

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]دباریم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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شانه    قهیحرکت    ک ی  با و  کرد  رها  را  به در خورد.   ش یهااش 

که در    نیآمد. هم  نیبلند سمت ماش  یی زد و با گام ها  یپوزخند

گرفت. نفسم    یعطرش شامه ام را به باز  یرا باز کرد و نشست، بو

خورد. با لکنت لب    یر سرم چرخ محبس شده بود و جمالتش د

 زدم:

 شد؟یچ _

  نیکه بعد ا  هیترسو تر از اون  شناسمش،یمن بهتر از خودش م  _

 کنه.  یبخواد غلط حرفا

 .  دمیعرق کرده ام کش  یشانیلرزانم را به پ  دست

 . هواش خفست.می بر نجایزود از ا کنمیخواهش م _

 تکان داد و دنده عقب گرفت.   سر

.  می کرد  یها حرکت م   ابانیهدف در خ  یچندساعت ب   دانمینم

 .  گشتیبرم  امدهی آمد و ن  یتا نوک زبانش م  یکردم حرف  یحس م

 .دمیرا شکستم و به سمتش چرخ سکوت

 ؟ یبگ یخوا یم یزیچ _

 نگاهم کرد.   رهیحبس شده اش را فوت کرد و خ نفس
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 برگرد!  _

 نه؟   چم؟یباز هی هیمن برات شب _

 انگشتانش فشرده شد.    انیبه دندان گرفت و فرمان م لب

 من... ستین نطوریا _

 .  دمی حرفش پر انیم

شب   مهیبرگرد. من عروسک خ  یگ یبار م  ه یبرو،    ی گیبار م  هی  _

 . خب؟ستمین یباز

 فرو کرد.   ش یدست در موها کالفه

 شه؟یبگم غلط کردم حل م _

 بغض لبخند زدم.   پر

 خوبه؟  لیسه _

 ا پوشاند.  نگه داشت و با دست صورتش ر یرا کنار نیماش

 چشم باز کرد اول اسم تو رو صدا زد.   یخوبه، وقت _

 سمیپلک خ  ریو به سرعت ز  ختیگونه ام ر  یرو  می چشم ها  بغض

 را پاک کردم.  
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   ؟ یرو بهش گفت یهمه چ _

خطاکار نگاهش    ی و مثل پسر بچه ها  د یپشت گردنش کش  دست

 .  دیرا تا چشمانم باال کش

دار  _ م  یگفتم  هرچیکنیاستراحت  پ   ی.  باچوندمیگفت    د ی. 

 !یبرگرد

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییهرا رضاز یکانال رسم      ] 

#1۸۲ 

. تلخ و پر آشوب! سرد دمیکه روانه ام کرد، خند  یمحکم  دِیبا  به

  یپلک رو  یگلو به تقال افتاد و با دم آرام  انیو خسته! نفسم م

 هم فشردم.  

 !تونمینم _

  ش یها  لهیام کرد و خم شد. ت  ی صندل  یبند شانه  دستش را    کی

 شناور بودند.   سمیدرست مقابل نگاه خ

 . رمیامروز م ؟ یایبه خاطر من نم _
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اون جو رو   تونمینم  گهی. به خاطر خودمه که دیستی مسئله تو ن  _

شرمنده بودن در برابر    ، ییتحمل کنم. محتاج بودن در مقابل زندا

 . ستی ن نشدن، کار م ایو عذابِ پر ییدا

کم  راه نفسم را بسته بود و سد اش  ی تلخ  ی دهانم چنان توده    آب

 شکستن!  یمقابل چشمان نگرانش آماده 

 همه باشم.   ی معضل تو زندگ هی نکهیخسته ام از ا _

ت   مقاومتم قلبم  و  شکست  گوشه  دیکش  ریدرهم  از  اشک    ی . 

  می ها  یی به دور تنها  یسخت  ی  له یزد و غم چنان پ   ش یچشمانم ن

   .دیتن

ا  ی ها  دست تا  را مشت کردم  از درماندگ  ن یلرزانم  ام    ی حجم 

 شد؟   ی. مدی ایچشمش ن شیپ 

در چشمانم بود و غافل از آنکه زخم    یخیاش مثل م  رهیخ  نگاه 

آورد و من    ش یسوخت. دست پ   یقلبم م   یهنوز رو شی حرف ها

ام را تا ساعت    یفرار  ی آنکه به صورتش نگاه کنم، مردمک ها  یب

،  ساعدش  یبرجسته    یبه رگ ها  رهیخ  دادم. تاب    لشیبند است

ا  ختمیاشک ر افتاد. نگاه هردو  یرو  یو قطره  مان    یِانگشتش 
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رفت و    شیچانه ام پ   ریدستش مهر شده بود. دستش تا ز  یرو

 هوا معلق ماند.   انیم

 !نمتیبب _

  ن ییفشردم و او لجوجانه سرش را پا  نهیچانه ام را به س  سرکشانه

 گرفت.  

 نگام کن.  _

 زیمقابل نگاهش باال آمد. اشکم لبر  سمی م و چشمان خستب  پلک

خواست.   یشد و بغضم شکست. دلم هق زدن در آغوشش را م

شب به   کی انی. مهم نبود چگونه غرورم را مستیمهم نبود او ک

خواستم  ی شانه م کینشاند و قلبم را شکست. من فقط   ی اهیس

نه سبحان شا  آن  وددلم را ببارم. مهم نب  یتلنبار شده    یتا غم ها

به س  ا ی  باشد اش   نهینه! دستش پشت سرم مشت شد و سرم 

گوشم نبض    ریقلبش ز  یضربان کر کننده    یخورد. صدا  وندیپ 

. اشک دیکوب  یم  نهیس  واریقرار خود را به در و د  یزد و ب  یم

صدا،    یب  یها  هیکردند و خسته از گر  سیرا خ  راهنشیپ   م یها

 اشک پشت هم در چشمانم حلقه بست. 

 ! یشکن تا آروم  هیگر _
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  نهیجا منفجر شوم و هق هق بلندم در س  کیبود تا   یکاف   نیهم

پ  دستم  شود.  خفه  دست    راهنشیاش  نوازش  و  کرد  مچاله  را 

  هیداد. از گر  یم  هیشال هم آرامش را به جانم هد  یاز رو  ش یها

 سکسکه ام گرفته بود.   ادیز ی

  ی ها و خستگ  ینها و کم آوردن ها، تمام ناتوا  ریتمام تحق  ادی  به

باز    میو او در تمام مدت در سکوت، آغوشش را به رو  دمیها بار

 کرد.  

 اش فشرد.   نهیبه س   شتریجدا شوم که نذاشت و سرم را ب  خواستم

 ! آروم.... آروم باش! شیه _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییازهرا رض یکانال رسم      ] 

#1۸3 

بود که آرامم    یانداز  نیطن  ید ر گوشم ملوآرامش کنا  ینجواها

ستبرش   ی  نهیبه س  شتریام را ب  یشان یکرد. پلک بستم و پ   یم

خواست از مقابل    ی خواست. دلم م  یزدم. دلم محو شدن م   هیتک
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  ی کردند، نامرئ  یرا نظاره م  اهمیس  یکه زندگ  یی تمام چشم ها

خواست! دوست   ینشدن م  دای گم شدن و هرگز پ   کیشوم. دلم  

ناراحت شدم   یوقت  یمعمول  یآدم ها م من هم مثل تمام  داشت

کتون بند  و کاله کنم.  و دست در دست    می ها   ی شال  ببندم  را 

به    شتریخاطرات باران زده را قدم بزنم. بافت نازکم را ب  ، ییتنها

در دل   راه بروم. ابانیکنار خ یجدول ها  یو رو چمیدور خود بپ

انباشته نشود. هر  ینتلع یتا بغض ها میرشب بتازم و بگ یکیتار

ا با  ا  دمیحسرت خواب  نیشب  شدم.    داریب  ایرو  نیو هر صبح با 

شل شد و    راهنش یدستم از پ   ی بودم! گره    ی کاش من هم معمول

. رو به  رمیتوانستم سرم را باال بگ یشد و نه م  یافتاد. نه م  نییپا

  ک ی  لترساند. مث  یاش مرا م  نهیرو شدن با چشمان همچون آ

آرامش را    نیکرد! ا  یرها نم  گر یکشاند و د  ی م  ریگباتالق بود.  

. آنچنان  دم یو چوب عنبر را نفس کش  ای اقاق  یدوست داشتم. بو

 .  دیلرز می. لب ها دیا یب  ادمی که در خلوت هم به  قیعم

 برم.   خوامیم _

 .  دمیرا عقب کشکردم و سرم  سکسکه

 منو برسون خونمون.  _
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 !  مانش ینامنظم و پش ینفس ها یبود و صدا سکوت

 چطور... یی تنها _

دست او را عقب زدم و نگاه سرخ و خون شده ام را به نگاهش   با

 دادم.  

تنها باشم.    خوامی. فقط مدونمینم  ی چیسبحان. ه  دونم، ینم  _

 شانسمو امتحان کنم.   خوامیم

اش را به فرمان چسباند و انگشتانش را دور آن   یشان یپ   کالفه

 حلقه کرد. 

چ  _ واست؟    کاریمن  ا  یزیچ  ه یکنم  ساکت    ینطوریبگو.  که 

عذاب   شهیباعث م ،یکنیتحمل م ییرو تنها زیو همه چ یمونیم

 وجدان ولم نکنه. 

 پر آب شد و زمزمه کردم:  چشمانم

 ؟ یدیبخوام انجام م یهرکار _

 ام شد.   رهیو مصمم خ فرمان سر بلند کرد  یرو از

 ! یهرکار _

 کردم.   گرفتم و نفس لرزانم را فوت یقیعم دم
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هم    گهیهم... د   گهی من رو فراموش کنه. د  لیکن سه  یکار  هی  _

 . این نجایا

مردانه اش    ی . لب هادمی را در صورتش د  ی وضوح جا خوردگ  به

  یحالت و خنث  یب  شیباز مانده بود و چشم ها  مهیحرکت ن  یب

 نگاهم متوقف شده بود.  یرو

 نفس لب زدم:   یو ب ختیگونه ام ر یاشک لجباز رو قطره

 ! نمتیبب خوامینم _

 برگرداندم.  شهیرا به سمت ش میرو

 .  رمیبگ  یشم تاکس اده ی پ  یمنو برسون ی تون یاگه نم _

فرمان    یرو  ی. مشت محکمدمیرا شن  شی دندان ها  شیسا  یصدا

 و داد زد.   دیکوب

 ! یلعنت ،ی لعنت ،یلعنت _

به آن    دنیرس  یفرو دادم و برا  نمیدهانم را همراه بعض سنگ  آب

  ی آن سردخانه را به گرما  ییِکردم. تنها  یظه شمارگورستان لح

 دادم.  یم حیبودن و حس حقارت داشتن، ترج گرانیکنار د
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و وقت  من پا   دیکل  یرا رساند  قفل چرخاندم،    ی را رو  شیرا در 

  ا یخوشحال باشم    د یدانستم با  ی! نمنیپدال فشرد و رفت. هم

ل خانه  را داخ  لچرمیآمدم. و   یناراحت. هرچه که بود از پسش برم

و    یی خاطرات و تنها   لیبردم و در را بستم. باز هم من ماندم و س

 دم ی. بافت مادرم را پوشدش  یدانم چگونه شب م  یکه نم  یروز

به خواب فرو رفتم که    قاًیعم. چشمانم گرم شد و  دمیو دراز کش

  زیخ  میرا باز کردم و ن  می پلک ها  یال  ،یگوش  ی  برهیو  ی با صدا

از رو را  تلفنم  چنگ زدم و مات به صفحه اش   ی سلع   یشدم. 

  لیسه  یآن برا  ی که نوزده تا  سکال یو سه م  ستیشدم. ب  رهیخ

 .  ییدااز  هیبود و بق

  کیها را باز کردم.    ام یو پ   دمی صفحه کش  یلرزانم را رو  انگشت

 از سبحان بود.   امیپ 

 زنگ بزن.  یداشت ازین یزیچ _

به چراغ   بود. سرگردان  ش یدوساعت پ   یساعتش نگاه کردم. برا  به

 .  دمیکش ی روشن اتاق زل زدم و پوف

 نشدم؟  داریو اصال ب دمینصف روز با چراغ روشن خواب یچطور  _
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چشمک   یهراسان به صفحه    م، یدست ها  انیم  یلرزش گوش  با

نام سبحان جا خوردم. رد تماس زدم    دن یشدم و با د  رهیزن خ

فشردم و    میپلک ها   یانگشت رو  یکه دوباره زنگ خورد. عصب

 ب دادم. جوا

 هوم؟  _

 مشخص بود.  شی در عمق صدا ینگران

 وقته روشنه. یل یچراغ اتاقت خ ؟یدیچرا نخواب _

 و قلبم به تپش افتاد.   دیلرز دستم

 مگه تو...   _

نگفت. دستپاچه   یزیو چ  دیچیپ   ی در گوش  ش ینفس ها  یصدا

. آب دهانم را  دمینشستم و آن را به سمت پنجره کش  لچریو  یرو

را لمس کردم و کنار زدم. خودش بود!    ریحر  ی  فرو دادم. پرده 

بود   دهیمردانه اش را تا گردن باال کش  یِخاکستر  یپالتو  ی  قهی

کرد. دستم را به    ی به پنجره نگاه م  نیماش  ی  شهیو از پشت ش

گرم در چشمانم    ی رساندم و اشک ها  وسفیگلدان حسن    یبدنه  

 گرفته بود.   می افتاد. صدا انیبه غل
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 ؟ یچرا نرفت ؟یی نجایا یاز ک _

تر در    قیکه گردن کج کرد و نگاهش را از آن فاصله، عم  دمید

 چشمم نشاند.  

 برم؟ بدون تو؟ تونستمیم _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#1۸4 

افتاد و دستم رو   نفسم قلبم مشت شد. دلخور لب   یبه شماره 

 زدم:

 .  یکنیبگم م  یهرکار  یگفت _

 زد.  هیتک نهیرا به س شی را باز کرد و دست ها نیماش درب

شما دوتا    یتو رو فراموش کنه؟ مگه رابطه    لیسه  د یچرا با  _

 ست؟ین مانیفقط توهم پ 

 انگشتانم سر خورد.   ان یاز م  ریحر  ی دهانم را فرو دادم و پرده    آب
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 ! ایو عذاب پر لیسه ی ایرو مان،یتوهم پ  _

 پچ زد.   یدر گوشبمش  یصدا با

  ه؟یحس تو چ ؟یتو چ _

 .  دمیکه به بغض آلوده بود، نال  ییصدا با

انتقامشو    مانینداره. پ   یتیاهم  چینظر من ه  ؟یاسه کسمهمه و  _

بهم اعتماد داشت، قضاوتم    شتریکه از چشماش ب  یی ای. پررهیگیم

 ...  لیو سه کنهیم

 شد.   کی قدم نزد کیافتاد و او  نییپا سرم

 ؟یچ لیسه _

 دوستم داره!  لیسه _

خاموشم ماند و بعد    یبه مردمک ها  رهیحرکت خ  ی ب  ه یثان  چند

وقفه! خنده    یبلند و ب  د؛یمردانه اش کش آمدند. خند  یلب ها

 ی خنده    نیا  لیبرود دل  ادمیمدهوش کننده بود که    یاش آنقدر

را پر کرد    اهشیس  یخنده انگار اشک چشم ها  انیرا! م  یناگهان

 شد.  و نگاهش مات و تار

 . ستیقشنگ ن شمیشوخ _
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 را به درد آورد.   می گلو ر،یگلوگ بغض

 نکردم.   یشوخ _

 خواد؟ تو رو دو...  ی تو رو م لیسه _

 و سر تکان داد.   اوردیجمله اش را به زبان ن ی ادامه

عاشقش    لیکه سه  ی. دختریکن یامکان نداره. حتما اشتباه م   _

 ؟یکرد تو بود یم  لیمیمن ا یبود و برا

  خیقم  ار من بودم که مبهوت نگاهش کردم و خون در عروب  نیا

 درمورد من چه به او گفته بود؟ لیبست. سه

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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  دا یکردند و پنجره را باز کردم. سرما راهش را پ   یشرویپ   انگشتانم

دانم از سرما بود    ینم لرز گرفت. نم. تمام بد دیچیکرد و در اتاق پ 

  م یبازو  ی. دست آزادم را رودیدم   یه سبحان در گوشک  ی حرف  ای

 .  می شد. جان دادم تا بگو ریدندانم اس ریو لبم ز دمیکش
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 به تو گفته؟ یچ لیسه _

 زد و ناباور نگاهم کرد.   هیتک نیماش  یبه بدنه   همانجا

 یم  ی. از دخترتهفرسیم  لیمیبه چهار ساله که برام ا  کینزد  _

ق هر  به  و  داره  دوستش  که  م  یمتیگفت  من  رسهیبهش  نه   .

 گفت.  یزیو نه اون چ هیک دمیپرس

راستش را به در   یتکان خورد و از پشت سر پا  شیگلو  بکیس

 .  دیکوب نیماش

تو    دمیزد، نفهم  یحرف م   شی عسل  یاز چشما  یوقت  یچطور  _

   گه؟یرو م

در گوشم    ی نقاش  شگاه یدر نما  لیسه  یشده بودم. حرف ها  الل

 زد.  یزنگ م

   ؟یفهم  یمن دوستت دارم، م _

  ی پژواک م  یلعنت  یزدم و دست مقابل دهان گرفتم. صدا  هق

 داد.    ی گوشم را عذاب م ی شد و حلزون

 دوستت دارم...  _
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و صدا   اشک روان شد  بود    یاز چشمانم  بغض  از  پر  ام،  گرفته 

 به زبان آمدم.   یوقت

 دروغه!   _

 اش را فشرد.  قهیو شق دیکش  شیوها پنجه در م کالفه

 بود.   کاشیا _

 متوقف شد.   م یها یکرد و نگاه خسته اش، مماس عسل مکث

 .  میحرف بزن د یدر رو باز کن با _

 وار سرم را به چپ و راست تکان دادم.   جنون

 . برو!  یبر دی نه با شهینه، نم _

 پر از سرزنش بود.   شیصدا

 ققنوس! _

   .نجایاز ا راحتم بذار سبحان. برو _

برق    د یو کل  دمیرا قطع کردم و پنجره را بستم. پرده را کش  تماس

 خواست.  ی را م یکیتار ن یرا فشردم. دلم غرق شدن در ا
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آنکه سبحان است، تماس را    الیهمراهم زنگ خورد و به خ  تلفن

 . دمیکش اد یوصل کردم و فر

 خوام تنها باشم.   ی م ه؟یچ ییتنها یفهم  ینم _

پ د   یکشدار  سکوت گوشم  صدا  دی چیر  بعد  ا  یو  که   یگرفته 

 شده.   دهیبر  دهیبر اد، یمشخص بود از شدت فر

 ؟یچطور... تونست _

بود انگار. روح از تنم پر    نیهم  د؟یکش  ی روح از تن پر م  چگونه

 ،یسابقه ا  یب  یشد. سرما  یپوستم گزگز م  یبود و رو  دهیکش

 جانم انداخته بود.  ی ب یرعشه به پاها

  ل یسه  یصدا  ی پر از خش و عصب  یآن صدا  د؟ بو  لیسه  یصدا

 بود؟  

   ؟یرفت  یول کرد ؟یراحت نیبه هم _

 .  د یلرز یمثل بچه ها م شیصدا

 ؟ینگرانم نبود شم؟یم  یمن چ  ینگفت _

چنان    یی دا  اد یآمد. فر  یم   ییو  زندا  ییدا  یپشت خط صدا  از

 گوشم، آوار شد.   خ یبلند بود که انگار ب
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 درو.   نیباز کن ا _

هضم بود.    رقابلیغ   میبرا  شیو صدا زدن ها  ییزندا  یها  التماس

تار نفس   یبودم و حت  رهیخ  ینامعلوم  یبه نقطه    یکیمات در 

 .  دیکش ادیفر ی. پر از درد در گوشدمیکش ینم

 برات مهم نبودم؟ هان؟   _

 تر با خودش زمزمه کرد: آرام

 منو.   ی دیند چوقتیواست مهم نبودم. ه چوقتیه _

 .  دیکش یاش جانم را به صالبه م مردانه یها هیگر یصدا

 منو... ینخواست _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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گر  یم م   ش یها  هیشد  بمانم؟  ساکت  و  بشنوم  بغض    یرا  شد 

بود و انگار    یمرد تمام مدت حام  نیگرفت؟ ا  دهیرا ناد  شیصدا
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معصومش    یبودم. هق زدم و صدا  را خم کرده   من بدجور کمرش

 دلم را سوزاند.  

 ...  لیسه _

  یاز زبانم فرار کرده بودند و در برابر محنت او هرچه م  کلمات

گذاشته بود و    هیجان ما  یمن تا پا  یقاصر بود. برا  ی ادیگفتم ز

حت  یوقت بود  کرده  باز  نبودم.    کیدر حد    یچشم  ساده  بودن 

 شه یتر از هم انینش عرنخواست قتیقگذاشته بودم و ح شیتنها

قرار بود و حدقه    یب   یاز اشک ها  سیکرد. صورتم خ  یجلوه م

کرد و با هر    یسوخت. هربار من را شرمنده م  یچشمانم م  ی

 شد.   ی قلبم مچاله م د،یجه  یم  رونیکه از دهانش ب یجمله ا

 ارزش نداشتم. نه؟   ی خشک و خال یخداحافظ  هیاندازه  یحت _

دم تقال کردم.    کی  یز آب دور مانده براا  ی و مثل ماه  د یبر  نفسم

 .  دمیکش ی او هم درد م یدردها یبرا

 جون من آروم باش.  _

 وقفه انداخت.   شیصدا انیخشک م یها سرفه

 کنه؟   یناراحتم م یچ ی دونی م یخوای منو نم نکهیاز ا شتریب _
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 کرد و او دل زد.   دایکش پ  سکوتم

د  _ از دو  تونمینم  یحت  گهی رفتنت،  به  رو  خوش   دنتی ر ددلم 

اگه منو  یحت نکهیکشم. به ا یتو نفس م یتو هوا نکهیکنم. به ا

 .یکنارم ینخوا

 پر از هزار بغض نشکسته در گوشش نشست.  میصدا

 کنه؟   کاریچ دی نخواد دوستش داشته باشن با  یکیاگه  _

 پر از زهر بود.   تلخندش

   ؟یبکش ینطوریا یخوایرو م ی ک _

دستانم مشت شد. سکوت تنها   بستم و انگشتان سردم کف پلک

 قلب درمانده اش!  یجوابم بود برا

.  ستیماشه ن هی  دنیکشتن فقط کش  دنیفهم ی آدما م کاش یا _

نگاهشون،    دنیفهم  یم  کاشیا ب  هیگرفتن   ،یتوجه  یلحظه 

 کشه.  ینفرو م  هیچندبار 

  نیته نش  یبرا  نیگفتم؟ مرا قاتل دلش خوانده بود و هم  یم  چه

 بود.  قلبم بس  یشدن حرف ها
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 .  دیخش دارش را به رخم کش یصدا

م  مونیخوشحال  _ هم  کنار  نم  یرو  دونستم    یخواستم، 

 . شهی م لیبا نبود من تکم تیخوشحال

و چه   دیلرز  یباران م  ریعشق پاکش چنان گنجشک ز  یبرا  قلبم

نبو که  بگبد  آغوشش  در  قد  تمام  تا  مرمیدم  مثل    ی.  دانستم 

حلقه شدن دور   یاتاق کز کرده.  دستانش برا  یکودکان گوشه  

لحظه شمار پ  ی م  یکمرم  و  برا  یشانیکند  رو  یاش    ی سجده 

کرد    یم  ق که تمامم را غر  یالبیس  یابر  شیشانه ام! و چشم ها

  . تا رمیرا بغل بگ  ش یبودم تا بغض ها  کاشیدر غرقاب عشقش! ا

که تنها نمک    فیمنتش را پاسخ دهم. صد ح  ی ب  یها  تیحما

 که با رفتنم سر باز کرده بودند.   ییزخم ها یبودم رو

  نده یآ  ستیمشخص ن  فشیکه هنوز تکل  یی پاها   ن یمن و ا  ش یپ   _

 .  یگرفت  ی م   میقلبت، با عقلت تصم  ی به جا  کم ی  کاش ی. ایندار  یا
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 و گرفته نجوا کرد.   بم

   ؟ یزن ی منطق حرف م با آدم عاشق از عقل و  _

 !  شیحرف ها انیکرد مرا م  یو مات م شیک

  ی شد. نم  ی بود که عاشق نم  شی دل زبون نفهم اگه منطق حال  _

. دل اگه شهینگاهشم سهمش نم  یکه حت  یی مرد واسه چشم ها

به در و    دیکوب  یخودشو نم  دنتیبا د   یشد ه   یسرش ممنطق  

 . وارید

 . دیآتش غم زبانه کش شیکرد و از صدا مکث

 ی کی یخودش برا ی  نهیدل اگه افسارش دست آدم بود، تو س _

 زد!  ینم گهید

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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انگشتانم فشرده شد. سمت    انیم  لچریو  یبستم و دسته    پلک

ت  نهیچپ س به گمانم خونر  د یکش  یم  ریام    دا یپ   یروح  یِزیو 

 بودم. صادقانه و پربغض پچ زدم.   کرده

 حال رو نخواستم.  نیتو ا دنت ید چوقتیه _

بود    یزیچ  نیکه زد، آخر  یفاصله انداخت و حرف  انمانیم  سکوت

 .  که انتظارش را داشتم 

م  _ صدامو  مکشهیبغضت  خفه  حرفامو  هکنهی!    چوقتی. 

 ی نطوریمحال بود ا  یدونست  یچقدر خواستمت. اگه م  یدینفهم

از   ی. محال بود. ققنوسیرب  یبذار که من عاشقشم مهربون تر 

 حرفاست.   نیا

 یدانم خاطره باز  یگرم اشک از چشمانم روان شد و نم  قطرات

 کرد.   ی م یبا جان من باز ا یکرد  یم

گل    هیپژمرده شدن    یدلرحمه. حت  اشیققنوس من مثل بچگ  _

 و دم نزنه؟   نهیمردن منو بب شهیکرد. مگه م  یهم ناراحتش م

ها  ریوتص پلک  پشت  ها  یماتش  چشم  شد.  مجسم    ی لرزانم 

 بود و صورتش کالفه!   سیخ اهشیس یرایگ



 

 

4
6
7

 

 زدم.  خیا اش سراپ  یدهانم را فرو دادم و با حرف بعد آب

انقدر که  یتونیمن. نم ینه اندازه  ؟یدوستم داشته باش شهیم _

نه؟ اندازه   یتونیکه م  کمی. اما  ی دوستم داشته باش  خوامت،یمن م

 به جفتمون؟   کیت کوچفرص هی

 زدم.   ش یو درمانده صدا آوار

 ...  لیسه _

 و کشدار زمزمه کرد: دیکالمم پر انی م بالفاصله

 بشنوم. فکر کن و جوابم رو بده.    یزیچ   خوامی! االن نه، نمشیه  _

چشمانم   ریز  یِسیو با سرانگشت، خ  دمیام کش  یشان یرا به پ   دستم

  ک یکرد،    ی ه او نگاه مب  یوقت  ای پر  یچشم ها  ادیرا پاک کردم.  

 رفت.   ی لحظه از ذهنم کنار نم

ها  یصدا گوش  یبوق  پ   یممتد  در گوشم  را    د،یچیکه  صورتم 

  یگریاز هروقت د  شی . بدمیپنهان کردم و بار  می ها  دست  انیم

برا  کیبه   برا  کیو    ستنیگر  یشانه    اج یاحت  دنیشن  یگوش 

روزها پر  ییداشتم. چه  آغوش  ر  ایکه در  او   ختهیاشک  و   بودم 

و درد   همتوانستم حضور دوباره اش را بخوا  یمرهم شد. چگونه م
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اگر درد ِ دل من بود، تمام جان او    لیسه  زم؟یبر  رونیدلم را ب

م  بگو  ش یتوانستم در چشم ها  ی بود.  و  که    ی کس  م ینگاه کنم 

به قلبم گرو گذاشته!    دنیجانش را در رس  ،یداد  ی جان م  شیبرا

لمس دستان مادرم و    یهوارا کرده بود.    م ی قد  یچقدر دلم هوا

  یو خنده ها  گاهیگاه و ب  یها  یمهمان  یآغوش گرم پدرم! هوا

که    یی روزها  یرا کرده بود. هوا  ش ی. دلم هواایغل و غش با پر  یب

هوا  ی آفتاب نور!  پر  و  گرم  هوا  یها  ی بچگ  یبود.    یپرخاطره. 

گوش    ای پر  یعاشقانه    ینشستم و به درددل ها  یکه م  ییروزها

محرم اسرارش بودم. سال ها در گوشم از   ینوجوان  سپردم. از  یم

رو  لیسهعشق   نگاهش  هر  با  و  آنکه    ا یخواند  از  غافل  بافت. 

 دانست!  یمن بود و نم  یکابوس زندگ   شیاها یرو

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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*** 

متورمم را باز کردم.    یها  پلک  ی ال  یمداوم زنگ به سخت  یصدا  با

سوخت و پلک    ی م  شبید  یچشمانم هنوز از اشک ها  یحدقه  

را ستون بدنم کردم و    می لتهبم، ورم کرده بود. دست هام   یها

و آن    دمیرا کش  لچریو  ی. دسته  دمیتخت باال کش  یخودم را رو

خزان   یخانه    ن یازنگ    ی کردم. چه کس  ک یبه تخت نزد  شتریرا ب

  ی موها  یچنگ زدم و رو  یعسل  یال را از روزده را زده بود؟ ش

 بازش کردم.   مهیانداختم. خود را به در رساندم و تا ن شانمیپر

سبحان، کالفه خواستم در را ببندم که کفش اسپورت    دن ید  با 

آن را باز کرد. ناچار    یدر گذاشت و با فشار کم  نیمردانه اش را ب

 و با حرص نگاهش کردم.  دمیکنار کش

  نمت؟یبب خوامینم  یبگم تا بفهم دیبا یچجور _

که   یبزرگ و پر  ی ها  سهیرا بست. تازه متوجه کشد و در    داخل

 در دستانش بود، شدم.  

 فهمم.   یکه به نفعم باشه رو م ییزایمن فقط چ _

 .  د یپر ی و پلکم عصب دمیگز لب
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 .  دمیرا سمت آشپزخانه برداشت که غر  شی توجه به من قدم ها  یب

 با کفش؟   _

 را باال آورد.   ش ی فوت کرد و دست هارا  نفسش

 حواسم نبود.  _

 .  دمیربط پرس یب

  ه؟یچ نایا _

 آورد وارد آشپزخانه شد.  ی را در م ش یکه کفش ها ینیح

 . نده یو شو ییمواد غذا کم ی. ستین یخاص زیچ _

  م یشده بود و صدا  انیدر م  یک ی  می نفس ها  تیشدت عصبان  از

 .  دیلرز یم

 من ازت خواستم؟  _

بلند و بمش    یو صدا  دیق سرک کشه نگاهم کند به اتا آنک  یب

 .  بود  نیخشمگ

 ؟یدیزده خواب خیاتاق   نیا یتو دو شب تو _

 را کج کردم و پشت سرش نگه داشتم.   لچریو



 

 

4
7
1

 

 .  یبش میشخص میمن اجازه ندادم وارد حر _

زمزمه    م یدر چشم ها  رهیفرو کرد و خم شد. خ  بیدر ج  دست

 کرد:

  منم اجازه نخواستم. _

 پوستم را سوزاند و پلک بستم.    شی داغ نفس ها هرم

گرد    یشد. با چشم ها  شرتشییو مشغول در آوردن سو  ستادیا

 شده نگاهش کردم.  

   ؟ی کنیم کاریچ _

زانو نشست   یرفت. رو  یتخت انداخت و سمت بخار  یرا رو  آن

 .  روانه ام کرد ی نگاه  میو ن

 .  دهیوس. لوله هاش پ یروشن کنخرابه! خطر داره  نیا _

 خسته و خوابالودم را فشردم.  یها چشم

که به تو ربط داشته باشه. تمومش کن   ستین یزیواقعا چ نایا _

 ندارم. یانتظار یو برو. من از کس

 اش در حال ذوب شدن بودم.   رهینگاه خ ریز
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. بازم به  واریچشمات گود افتاده. رنگ و روت شده گچ د   ریز  _

 نداره؟   یمن ربط

  لچرمیکوبنده دهانش را ببندم بلند شد و و یبا جواباز آنکه  قبل

 برد.  رونیرا ب

 ول کن.   _

به    چیساندو   کی  خچالیرا وسط هال رها کرد و از داخل    لچرمیو

 دستم داد.  

 .  کنمیم یمن اون رو اوک  ی تموم کن نویتا ا _

 اهچالهیس  انیمخالفت کنم که خم شد در صورتم و مرا م  خواستم

 نگاهش دفن کرد.   ی

 ساعت قابل تحملم.    میانقدر هم غرغر نکن. اندازه ن _

بلند سمت اتاق خواب رفت و من ماتِ    یی زد و با گام ها  یچشمک

نق و  ها   ضش،یرفتار ضد  رس  ش یقدم  تا  دل    دنیرا  در  اتاق  به 

 شمردم.

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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#1۸9 

کرده    فیآنقدر بدنم را تضع  یدر گذشته بود. گرسنگدانم چق  ینم

  لچرمیرا بخورم. و  چ یبود که با اشتها و دور از چشم او تمام ساندو

  دنم ی شده را هل دادم. با د  یو در کنده کار  دم یرا سمت اتاق کش

 . دیکش راهنشیپ   بلند شد و دستانش را به

 تموم شد.   _

 کردم.  اما قدردان نگاهش  دیچرخ یبه تشکر نم  زبانم

 تازه دمه!   یی چا _

 مکث کردم.    شیاشاره به دست ها با

 .ارمیم یتا دستاتو بشور _

  ی . بدیرا همراه خودش به آشپزخانه کش  لچرمیتکان داد و و  سر

  یها  نتیبود، از کاب  شیتوجه به او که مشغول شستن دست ها

  یگذاشتم. انگشتانم رو  میپاها   یدو فنجان برداشتم و رو  نییپا

شدم. فنجان    کیبه او نزد  ینشست و کم  لچریو  یِفلز  یها  لهیم

با  ختمیر  یو چا  تمسنگ آشپزخانه گذاش  یرو  یها را به نرم  .



 

 

4
7
4

 

باال    یشان یپ   یرو  م ینگاهش سرچرخاندم و ابروها  ینیحس سنگ

 دل گرفته ام کرد.    شیصدا ی . گرفتگدیپر

ا  یوقت  _ م  نیتو  وضع  دونمینم  نمت یب  یحال  خاطر   تتیبه 

 خوشحال! کیاستقالل کوچ نیبه خاطر ا ای ناراحت باشم 

بود که به عمرم زده بودم و بغض    یلبخند  نیدردناک تر  لبخندم

 . دیکوب یمشت م  میگلو یها وارهیبه د

من، به خاطر    کیخوشحال باش اما نه به خاطر استقالل کوچ  _

 و قدرشو نه!  یکه خودت دار یاستقالل بزرگ

 کم جانم کش آمد.   لبخند

 .  ادیاز دستم برم ختنیر یی چا هیاندازه  _

خ  انگشتانم و  کردم  حلقه  فنجانم  دور  خ  رهیرا  نگاه    یِرگیبه 

 لرزانش زمزمه کردم:

   ؟یاریشکر رو م _

. شکرپاش را  دیکش  شی هان فرو برد و پنجه در موهاداخل د   لب

کرد. غافل از آنکه کام تلخمان را   نیریها را ش  یبرداشت و چا
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و    د یآشپزخانه را کنارم کش  یکرد. صندل   ینم  نیریش  زیچ  چیه

 نشست. 

نفس    یصدا  یو خفقان آور باعث شده بود حت  نیسنگ  سکوت

قاشق    یضربه ها نمانیب یگلو، سر ببرم. تنها صدا انیرا م م یها

  یاو بود. مشخص بود که فکر او هم جا  وانِیل  ی  وارهیکوچک به د

زد.    ی را هم م  ش یچا  یمتوال  ی  قهی. چند دقمشغول است  یگرید

که نگاهش معطوف    تمفه دست بردم و قاشق را از دستش گرفکال

 چشمانم شد.  

 حل شدن نمونده!   یبرا یزیچ _

 .  دینفس سر کش کیرا  شیحواس سر تکان داد و چا  یب

 و سکوت را شکستم.  دمیجرعه نوش کی 

 ؟ یمشغول بش یی جا یتونست _

 .دیخشکش کش یلب ها یرو زبان

 دم مشغول پروژه ام.  شرکت استخدام ش هیآره فعال تو  _

 را لمس کردم.   وانیل یسرانگشت لبه  با

 .  ی خوبه، موفق باش _
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  ی که مثل آتش در دلم زبانه م  ی دهانم را فرو دادم و حرف  آب

 را به زبان آوردم.   دیکش

 ...  یی و زندا ییدا _

 .  دیحرفم پر  انیام، م از کامل شدن جمله قبل

 خوبن!  _

 زد.  پوزخند

سع  _ وقت  نکنیم  ی البته  از  باشن.  م  ی رفت  ی خوب    کنمیحس 

 تر!    نیشده و مامانم غمگ رتریمحمود چندسال پ 

 خسته و خمارش را فشرد.    یرا کالفه فوت کرد و چشم ها  سشنف

  د ی. گفت شادنبالت اما مامان نذاشت  ادیخواست ب  یلیمحمود خ  _

 کم ی. ازش خواست  یایبهتر با خودت کنار ب  یتنها باش  کمیاگه  

 یعنیرفتنت از خونه  یگفتم که فکر نکن نارویده. ابهت فرصت ب

 فراموش شدنت!

 شب رنگش در عمق نگاهم غرق شد.   یها چشم

  ی. تا اون موقع کارایسراغت که برگرد  انیم  گهیچند روز د  _

 که آزارت بده.   ستین یزیچ  گهیمنم درست شده. د  یخونه 
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 لب زدم:  مصمم

 اما من واقعا قصد ندارم برگردم.  _

آب را باز    ریگذاشت و ش  نکیشد و فنجان ها را درون س  بلند

 م را هدف گرفت.انعطاف قلب  ی کرد. ب

   ل؟یبه خاطر سه _

 . بحث را عوض کردم.  دمیگر گرفت و پوست لبم را جو تنم

 .  تونمیخودم م یبشور خوادینم _

 . گذاشت شیرا سر جا زیتم یها وانیل

زندگ  _ نصف  که  بودم  گفته  قبالً  کنم  رستوران    هیتو    م یفکر 

 .  دارهن  یدوتا فنجون برام کار  نیکار کردم. پس شستن ا  ییکانادا

 و نگاهم کرد.   دیکش نشی را به شلوار ج سشیخ یها دست

 نداره.   یواسه تو کار  یبحث  نیطور که عوض کردن همچ همون   _

 و مات شدم و دهانم بسته شد.   شیک

 ت. کنار سر گذاش یانگشتش را به حالت احترام نظام دو

 ممنون! یی بابت چا _
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را به سمت در خروج  ی ها  گام که    د یکش  یبلند و مردانه اش 

 زدم.   شیصدا

 سبحان؟  _

 اما برنگشت.   ستادیا

 . یرو جا نذار شرتتییسو _

کردم   ینه اما حس م  ش ی. لب هادیپاشنه پا به سمتم چرخ  یرو

 خندند.   یچشمانش م

 اتفاقا قصد دارم جا بذارم.   _

 چرا؟  _

هاچ  کنار شصت  نیچ  شیشم  انگشت  و  لبش  افتاد  کنار  را  ش 

 .  دیکش

 دوباره برگردم و برش دارم.  تونمیچون م _

  ده یبه هم کوب  یرفت و صدا  رونیآنکه مجال اعتراض دهد ب  یب

 .دمیشدن در را شن
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 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#19۰ 

  ک یو به هر    دمیها کش  سهیرا سمت ک   رملچیاز رفتنش و  پس

چقدر   میآنکه بگو ی انداختم. فکر همه جا را کرده بود و ب  ی نگاه 

رو از  را  شال  بودم.  آشپزخانه    دمیکش  میموها  یممنونش  از  و 

بود که دست    یی بایخانه مظهر خاطرات ز  ن یا  یِجا  یگذشتم. جا

که    یی بود. خاطره ها  دهیبر صورتشان کش  ی اهیذغال س  ریتقد

کنترل رد   یآزرد. نگاهم ب  یه را مگند فاسد شدنشان شام  یبو

  ی. گرامافون مورد عالقه  دیسالن رس  یشد و به گرامافون گوشه  

  ی خنده ها یصدا انیم یمیقد یقیگوش نواز موس یپدرم! صدا

بود. مادرم را م  را    شیبایز  ی. لب هادمید  یپر شوقم گم شده 

لبخند بو  یطرح  ها  دپوشانده  چشم  با  م   شیو  کرد.    ینگاهم 

بود.    ابیکه نا  یخالص  تیداشتند و معصوم  یچشمانش شور زندگ

 یملموس را باور نم  ریتصو  نی آغوشش خودِ آرامش بود و بس! ا

حس شده   یب  لچریو  یِفلز  یلمس چرخ ها  یکردم. انگشتم برا

پر از اشک شد و    می توانستم تکان بخورم. چشم ها  یبودند و نم
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و من   د یخند یپدرم م  یپا . پا بهدیخند ی زدم. او اما م شیصدا

گلو  یم  هیگر بغض  ماه  میکردم!  بود.  گرفته  قلبم    ی ها  چهیرا 

پ  درهم  و  بودند  شده  درد    دهیچیمنقبض  به  را  جانم  شدنشان 

 آورده بود.  

 مامان!   _

 دراز کردم. دست

 تنهام مامان! بغلم کن.   یلیخ _

که نبودم.    . انگاردیشن  ی را م  می و نه صدا  دی د  ی مرا، نه م  دی د  ینم

بود. شا  نیزم  یآسمان رو  د یشا که مرده    ی کس  د یوارونه شده 

گفت؟ مگر  یدرد چه م نیهم نبود اما پس ا  دیبود، من بودم. بع

 : ند یگو ینه آنکه م

 مُرد، راحت شد!  _

در قلبم فرو    ی سم  ریت  ک یچرا راحت نبودم؟ چرا درد مثل    پس 

  ی . دلتنگدیبر  یم  نفسم  شانیخنده ها   دنیرفت و هربار با د   یم

  ی و من ذره ذره م  دیچیپ   یتابم م  یبه دور دل ب   چکیچنان پ 

 مردم.
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   ردیگ یتاب م  یدل ب  یچرا وقت یدار خبر

 ردیگ  ی از خاطرات دور اما ناب م سراغ

 محضم  یدر خشک یستیچرا تا ن یدار خبر

 ردیگ ی دور مرا گرداب م  یرسیتا م  یول

 

شان   یقدم  کیدر  را لچرمیو و ختمیجانم را در انگشتانم ر تمام

فر را  اسمش  داشتم.  ب   اد ینگه  او  و  به    یزدم  را  اطراف  توجه 

گشت. غافل از    یخواند و دنبالم م  یگشت. نامم را م  میجستجو

کردم    هی. جنون وار گردید  یآنکه من مقابل نگاهش بودم اما نم 

 انم در آوردم.  لرز یرا به اسارت دست ها ش یو شانه ها

 . مامان...نجامی. من انیمامان منو بب _

 

  یخبر دار می ها  یوانگیکه از وسعت د تو

   یخبر دار یدار خبر
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 دل عاشق  یرو یاز هرکس شیب تو

 ی اثر دار یاثر دار  یدار اثر

 

  ی . رودیپنجره رقص یرو سشی لرزان و خ ی از مردمک ها نگاهم

به شبنم    یها  شهیو ش  واریترک د  ی! رودهیپالس  یگلدان رزها

  خیرا ب یمیعظ  یتوده  یو دلتنگ د یلرز پنجره! نگاهم  ینشسته 

وجودش    انیگره زد. دست انداختم دور کمرش و خود را م  میگلو

م دلم  کردم.  ا  یحل  از  به   اوبا    یاهیس  نی خواست  کنم.  سفر 

  ن یاز ا  ییدادند. دلم رها   یکه پنجره ها نشان م  یروشن  یایدن

آسمان! در    البیخواست و غرق شدن در س  ی ا مر  یواریچهار د

خواستم مانند    ی خواست. م  یکالم دلم رفتن با مادرم را م   کی

دستانم را چفت دستانش کنم و با او از قاب پنجره   میها یکودک

 !مارگونهیب وهماتت یایفرار کنم. از دن

 

 ی کشف تو ان، آر ی شعرم در پ  ی ها مخاطب

 رد یگ یقالب م   یگرید یهرکس برا نیبب
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 با من   یستی ا ی که پشت قاب پنجره م نیهم

 ردیگ  یخود را قاب م ریتصو نیباتریز هانج

 

چشمانم را تار! چشم   یک یبودن تمامم را پر کرد و تار ی ته حس

گذاشته بود. باز هم من را پشت   م یکه باز کردم نبود. باز هم تنها

  یی قاب پنجره به دست سرنوشت داده بود و خود به سمت روشنا

 . باز هم تنها شده بودم! دیدو  یم

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰] , باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#191 

 

*** 

تنها  نیا  انیم و  و    یها   یینبودن ها  روزها  آمده، حساب  کِش 

م اما خوب  بود  رفته  در  از دستم  ها  که مدت    یهفته  دانستم 

که قول برگشتنش را داده بود   یمنتظرم! منتظر مرد  ستیادیز
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 یخال  وسفیگلدان حسن    یآب را پا  وانیبودمش. ل  دهیو هنوز ند

  ی ضربه ها  یداکردم و خواستم چراغ ها را خاموش کنم که ص

شد   نیکرد. ترس با وجودم عج  زیرا ت می هابه در، گوش   یفیخف

  اده یز  ریدفاع، اس  یکه نکند منِ ب   دمیشب ها لرز  نیو مثل تمام ا

کردند.    ی شوم که به هم نوع خود هم رحم نم  ی مردم   ی ها  یخواه

بود.    ی ا  گانهیب  ی واژه    تیامن  ، یناتوان  نیتنها با ا  یخانه    نیدر ا

ترس وجود نداشت. چراغ ها   یبرا  یل یکردم. دل ی م هحتما اشتبا

بود   دهینرس  لچریو  یرا خاموش کردم و هنوز دستم به چرخ ها

  ی و جانِ ب  دمی. شندمیضربه ها را شن  یبه وضوح صدا  نباریکه ا

لب ها  تا  تپو    دمی. شندیرس  میجانم    ی . صدادیقلبم در دهانم 

را نامنظم    قلبم بود و ضربان    ختهیدرآم  ی فیضع  یضربه ها با آوا

 .  دیو به در کوب د ی. بم و گرفته نالکرد یم

 ققنوس، باز کن منم.   _

از نوک پا تا سرم   یو رعشه ا دیلرز ی نه، تمام تنم م  م یها دست

 کرده بود.  ریرا درگ
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که    یزیرا باز کردم. با چ  شیمرتعشم را بند در کردم و ال   دست

و انگار زمان متوقف شد. دستم از   دی مات ماندم. نفسم بر  دمید

 نگاهش کردم.   رهیدر رها و مقابل دهانم مشت شد. ناباور و خ

 ل؟یسه _

زد بود، با باز شدن در تلو تلو خورد.   هیسستش که به در تک  بدن

را رو آنچه م  یو رو  دیکش   نیزم  یخود   یپارکت سقوط کرد. 

ها  دمید لب  نداشتم.  باور  ت  یرا  به  اش  و    ی م  یرگیمردانه  زد 

 صورتش تماما کبود بود.  

چشم    یدیرا کشته بودند و خونش، سف  د یچشمانش انگار ام  در

را تکان   شیرا پوشانده بود. به سرعت در را بستم و شانه ها  شیها

 دادم.  

   شده؟ی چ ه؟یختیچه ر نیا لیبلند شو. سه لیسه _

  یو به شدت تکان م   دیلرز  یپناه م   یب  یکودک  ! چناندیلرز  یم

از   م  اهشیس  یموهاخورد.  چکه  رو  یآب  تار  چند  و    یکرد 

  ی و من با دل  خوردیبهم م  شی چشمانش را گرفته بود. دندان ها

 زدم.   یم ادیآشوب فر

 بگو. یزیچ هیجون من  لیسه _
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  یزدم و منجمد شدم. صدا  خی نگاهش    یباال گرفت و از سرد  سر

و دست سمت کت چرمش    دمیتلفن همراهش را شنزنگ خوردن  

خواستم   یی نام دا  دنی و با د  دمیکش  رونیب  بشیبردم. تلفن را از ج

اما وحش را وصل کنم  و   انهیتماس  زد  از دستم چنگ  را  تلفن 

قطعاتش باز شد    تمامکه    دیکوب  شیرو به رو  واریچنان آن را به د

 افتاد.   نیزم یو رو

کردم.    خفه کردم و مات نگاهشوحشت زده ام را در گلو    نیه

 اش را کنار زدم.   یشانیپ  یرو  سیخ یبردم و موها شیدست پ 

 ام گرفته بود.   هیگر

 شده.   ی مرگ من بگو چ ل،یسه _

 ام کرد.   وانهیآنقدر پر از بغض و خش بود که د شیصدا

 !خورهیحالم ازشون بهم م _

و    دیمشت کوب  نیزم  یتکان خورد. با خشم رو  شیگلو  بکیس

 تنم را به لرزه انداخت.   ادشیفر

 متنفرم ازشون.  _

 زد.   یو مشت م  ختیر یم اشک
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 نامردا... نامردا!   _

مکث کرده و جنون وار به سمتم حمله کرد. انگار واقعا    کبارهی  به

 زد.   یچشمانش برق م یِاهیس  ی کیآن تار انیشده بود. م وانهید

 .  دیبه سمتم خم شد و با درد نال لچریو یدسته ها یرو

   دونستم؟یآره؟ فقط من نم یدونست ی تو هم م _

جانم    یب  یزانوها  یاش رو  یشان یرا محکم تکان داد و پ   لچرمیو

برا اش  مردانه  و  بلند  از    میافتاد. هق هق  پرت شدن    کیمثل 

 بود!   یبلند

 دونست من نبودم ققنوس! بگو...  یکه نم  یبگو تنها کس _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#19۲ 

رفت و    ش یپ   اهش یو س  شانی پر  یموها  یتا نوازش رو  دستانم

را به عقب هل دادم تا به چشمانم نگاه    ش ی. شانه هامشت شد

اشک    دنی . ددمیترس  ی م  سشی کند. دروغ چرا، از نگاه سرخ و خ
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  ش یپا  مرد چنان قلبم را به لرزه وا داشته بود که پا به  کی  یها

 قرار بودم.    یو ب  ختمیر یاشک م

 .  یزنیحرف م یاز چ دونم یباور کن من نم _

 قلب پر کوبشم گذاشتم.   یرا رو دستم

دا  _ از دوازده گذشته  م   ییاالن ساعت  نگرانته.   یخوا  یحتما 

 بهش زنگ بزنم؟ 

هاباال گرف  سر لرز  یب  ش یت؛ دندان  و  بهم خورد  به دیکنترل   .

 پر کرد.   یبیعج یِ پناه یرا ب  شدت سر تکان داد و نگاهش 

 نزن... زنگ...نَ..  _

 .  دمیطاقت لب گز ی حالش ب دنی د با

 . دیببخش  زنمیباشه زنگ نم لیباشه سه _

 پر از آب شد.    شیزد و چشم ها  هیدردمندش را به نگاهم بخ  نگاه 

 کردن؟ چرا من؟ نکارویچرا باهام ا _

 و قلبم گرفت!   دمیسکوت شکستنش را د در

 .  دیکش ادیاز خش باال رفت و فرپر  شیصدا
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 چرا؟  ؟یچرا منِ لعنت _

ها  دلم    یرگ  به  ترس  که  بود  شده  برجسته  چنان  گردنش 

ه  خونیشب بر  چگاه یزد.  نفس  و  شکسته  آنقدر  را    ده ی ند  ده ی او 

محابا از چشمان    ی ب  شی تاب! اشک ها  ی آنقدر مجنون و ببودم.  

 .  م یو من مُردم تا بگو د یباز و سرخش فرو چک مهین

 آروم باش. رنگ به صورتت نمونده.   کنمیخواهش م لیسه _

.  دیپارکت به عقب خز  یو همانطور نشسته رو  دیرا عقب کش  خود

ام  ا یدن  کیانگار در عمق چشمانش   را کشته بودند.    دیعشق و 

 باور!   کیمثل  یزیچ

 آروم باشم؟ آروم؟   _

  یخنده ها  انی. قهقهه زد و مدیخند  کیستریاز جنون و ه  پر

 کرد.   هیدش گربلن

 .ستیپسرم ن لیسه گهیم _

  یو اشک ها  دیاش کوب  نهیدو زانو نشست. با مشت به س  یرو

 کردند.   سی را خ راهنشیپ  ی قهیمردانه اش 

 !  گفتیمنو م _
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. تنها نگاه  دمینشن  ییصدا  چیزد و ه   خیلحظه تمام تنم    کی  در

  شیخورد و صدا  یتکان م  شی بود که لب ها  یلیتارم قابِ سه

 .  دیرس یبه گوشم م فیز حد ضعا شیب

کرد  گفتیم  _ دور  من  از  رو جاش    یسبحانو  پسر خودت  که 

 پرت بشه؟  لیکه حواسم با سه ؟یبذار

ها فرار کرده بودند و لب   ژنیحالم را! انگار تمام اکس  دمیفهمینم

ذره  یشد. برا یباز و بسته م ایدور از در یِخشکم مثل ماه یها

  ی . مرا مدیکوب  ی و در گوشم مآمد    یم   یکس  کاشی! ااتیح  یا

  ی. اما نمیبلند شو  ستیکابوس. کاف  نیگفت نترس از ا  یزد و م

کابوس، بختک زده   نیچرا ا  دانم  ی شدم. نم  یدانم چرا بلند نم

  شان یپر  نیگفت؟ ا  یم  انیکرد. هذ  ی نم  می جانم و رها  یبود رو

!  شتریو دل من ب دیاو لرز یها را از کجا آورده بود؟ لب ها ییگو

نگاه کرد و من   میرا پر کرده بود. مات به چشم ها شیض صدابغ

 پلکش جان دادم.  ریز یسیخ یبرا

 .  ستمیمن پسرش ن _

 بلندم را گرفت و تکان داد.   راهنیپ  نیآست
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آدم  یفهمیم  _ ب  ی ققنوس؟  صداش   ستی که  بابا  چهارسال  و 

 .  ستیمن ن یگفت بابا زدمیم

بود،  سخت بو  م یبرا  ش یشده بودم. هضم حرف ها  الل د، گنگ 

 مرگ بود! 

 . دیتکان خورد و چانه اش لرز شیگلو بکیس

 ققنوس؟ اصال زندست؟  هیمن ک یبابا _

افتاد. انگار در چند   شیکه شانه ها  دمیو د  نیزم  یشد رو  آوار

اش    ی شانیپ   یشده بود. دست مرتعشم رو  ریسال پ   ن یچند  ه،یثان

 مژگانم انقالب کرد.   انی م ینشست و قطره اشک

 ! یسوزیم یدار _

  نیطن  شیمچ دستم را گرفت و پلک بست. صدا  راهنیپ   یرو  از

 بود.  انیپا  ی غم ب کی

 !سوزمیوقته دارم م  یلیخ _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم سققنو

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#193  

 ی  غهیکرد و از ت  سیرا خ  اهشیپر و س  ی مژه ها  یاشک  قطره

 .  دیاش فرو چک ینیب

 ققنوس! خرابم، آوارم!  رمیم  یدارم م _

 وقف چشمانم کرد.    یکیرا در تار سشیخ نگاه 

 . خورهیجوابم که داره مثل خوره جونمو م یپر از سوال ب _

 . دیاز درد نال پر

 خستم.   ی لیخ قتیحق دنیخستم! از شن _

اش    ی شانیپ  یکه از دور مچم شل شد، دستم را از رو انگشتانش

 . دمیرا عقب کش لچرمیبرداشتم و و

برق را   د یکوچک را برداشتم. کل  دیسف یاتاق شدم و حوله  وارد

هاله   و  چشم   ی کمرنگ  یفشردم  کرد.  روشن  را  اطراف  نور  از 

کرد و دست مقابل صورتش گرفت تا نور، چشمانِ    زیرا ر  ش یها

 یموها  ینکند. حوله را رو   تیعادت کرده اش را اذ  یکیبه تار

  یِ سیخ  یآن را رو  د،یلرز  یکه م  یی هاانداختم و با دست    سشیخ

. بدون مقاومت مقابلم نشسته بود و تنها دمیکش  شانشیپر  یموها
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  م یکرد. بغض گلو  ی مغموم و خاموش چشمانم را رصد م  ی با نگاه

 را گرفت.  

 حالت؟  نیکنم واسه ا کاریچ _

 که مهر شده بودند.   یی بود و نگاه و لب ها سکوت

 فربه تر شد.   رمیگلوگ بغض

 چشما؟  نیکنم واسه غم ا کاریچ _

کش  حوله سرش  پشت  تا  د  دمیرا  با  قلبم  ها  دنی و    ش یاشک 

 هزاران تکه شد. 

 تونم بکنم اصال؟    یم کاریچ _

سرش برداشت. آب دهانش را   یو از رو   دیرا به چنگ کش   حوله

 شد.   نییباال و پا نیاش سنگ نهیفرو داد و س

 . نمیسبحانو بب دی...با دی با _

آشوب    مات و  دم ینگاه دزدو  با  دمیعقب کش  یرا کم  لچرمیو   .

 لکنت لب زدم:

 !  لیسه روقتهیاالن د _
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 .  ستادیانعطاف، قامت خم شده اش را بلند کرد و ا ی و ب سرد

  گهی! مدمیشن  یبگه دروغه هرچ  دیباهاش حرف بزنم. با  دی با  _

 مگه نه؟  

 .  دیکش ادیوار فر جنون

 بگه...   دیآره؟ با  _

 خود زمزمه کرد:  با

 .گهیم  یمنه الک یگفت. اون بابا ی نداره. الک تیمطمئنم! واقع _

 کرد:   ی لب نجوا م   ر یقرار وارد سالن شد و اطراف را نگاه کرد. ز  ی ب

 دروغه دروغه!   _

 طاقت از حال بدش ضجه زدم.  یزدم و ب هق

 با خودت؟ ی کنیم کاریچ _

 تلفن کو؟   _

 هم!  می. صدادیلرز می و مردمک ها دمیگز لب

 لیسه _

 ها هم به لرزه در آمدند.   واریکه د دیداد کش چنان
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 گفتم تلفن کجاست؟  _

ب  جواب و  ر  یندادم  اشک  موباختمیصدا  رو  لمی.  از   یعسل  یرا 

تماس ها شد. به سمتم قدم تند کرد و    ستیچنگ زد و وارد ل

 را سمتم گرفت.   یگوش

 نجا یا ادیبگو بگو ب _

رو  تماس و خ  یرا  بو  یلیبلندگو گذاشت   ید که صدانگذشته 

 . دیچیدر گوشمان پ نگران سبحان 

 ؟ییققنوس تو _

کرد. سرباال گرفتم و    شتریرا ب  ش ی صدا  یخشکم نگران  یها  سرفه

بود و   کیبه    هیشب  شتریب  میشدم. صدا  رهیخ  لیبه سه زمزمه 

 . پر از هزار بغض خانه خراب کن پچ زدم. میدانستم چه بگو ینم

 !نمتیبب دی با _

کجا؟    ؟یکِ  نگفت اعتراضنگفت  چرا؟  ها  ینگفت  عقربه    یبه 

 جمله! ک یهم نکرد. تنها   اهیساعت و آسمان س یتندرو

 . امیدارم م _
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 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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شب بلند را به    نیدانستم آمدنش ا  یو من نم  دیآ  یبود م  گفته

 مقابلم را!   یآشفته پسر خسته و  نیکشاند. ا ی کجا م

را باز   لچرمی. ودیچی ام پ   نهیگرفتم و درد در سمت چپ س  یدم

کش اتاق  سمت  چوب  دمیهم  کمد  داخل  از  خاک    راهنیپ   ، یو 

به    رهیرا به دستش دادم و خ  راهنی. پ دمیکش  رونیب  یخورده ا

 لب زدم:   دیبسته و لرزانش، پر از ترد یپلک ها

   اد؟یمحمود هم ب یی بگم دا یخوا ی م _

 زد.  ادیرا محکم در صورتم پرت کرد و فر راهنیپ 

 !اریمن ن یاسمشو جلو _

و تنم    دم یکش  نییپا   سمیخ  یچشم ها   یپدرم را از رو  راهنیپ 

 ! ادشیاز فر دیلرز

پدر واست زحمت   هیاگه... حرفات درست باشه کمتر از    یحت  _

 . دهینکش
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در چشم    رهیخپرپشتش درهم رفت و از جا بلند شد.    یابروها

 .  دیپر از خشم و غم غر  یبا نگاه  م یها

 ه؟ ی خراب کردن باورات چ یفهم  یم ه؟یدروغ چ یفهم  یتو م _

   ؟ یچ یعنی دادن  یباز یفهم  یم

پارکت انداخت و هزاران    یرا محکم رو  زیم  یرو  یِستالیکر  گلدان

 تکه شد.  

 شد.   یکیرعب آورش   ادی ها با فر شهیشکستن ش یصدا

 دن؟کر یبا من باز یچطور یفهم ی م _

در گوشم زنگ    غمیج  یگذاشتم و صدا  میگوش ها  یرو  دست

 زد. 

سنگ آشپزخانه مانده بود، برداشت    یپدرم را که رو  یگاریس  جا

 پرت کرد.   م یپا نییو پا 

 .  دم یزد و صورتش تماما کبود شده بود. هق زدم و نال یم  عربده

 بسه بسه! _

باال و  اش    نهی س  یزد و قفسه    ی نفس م   نفس از شدت خشم 

را در جا خشک کرد و    مانیزنگ در هردو  یشد. صدا  یم   نییپا
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به   یِاف اف را فشردم. از تنها ماندن با او یمن به سرعت دکمه 

 واهمه داشتم! دهیجنون رس

چشمانم، سبحان را تار   سیخ  یرا باز کردم و از پشت پرده    در

 . دمید

ام گشت زد و به    دهیترس  یمردمک ها  نیو ژرفش ب  اهیس  نگاه 

 .  دیلرزانم رس یلب ها

   شده؟یچ _

.  دمی را بار  میمقابل صورتم گرفتم و بغض محصور در گلو  دست

. خم شد  دیکش  نییصورتم پا  یمچ هردو دستم را گرفت و از رو

 تر به چشمانم نگاه کرد.   قیو دق

 نه؟ ا ی شدهیچ ی گیبا تو ام ققنوس. م _

ل را از مقاب  لچرمیاز پشت سرم لرز بر تنم نشاند و و   لیسه  یصدا

.  دیچرخ  یآن دو م  انی. نگاه مات و هراسانم مدمیدر عقب کش

  ی سرخ! و نگاه مبهوت  یو چشم ها  سیخ  یبا موها  یپسر  نیب

 گفت.    ی را م  نیهم هم  شی. صداباور نداشت  نجایاو را ا  دن یکه د

 ه؟ ی ختیچه ر نی ا ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا لیسه _
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  چیو او از ه اده فتین ی اتفاق چیجمله را ادا کرد انگار ه  نیا یطور

را به سرعت    شی خبر ندارد. مگر در آن خانه نبود؟ کفش ها  زیچ

را گرفت و    ش یگام برداشت. شانه ها  لیدر آورد و به سمت سه

سه اما  داد.  بمب    لیتکان  عظ  کیانگار  ا  میبغض  با  و    ن یبود 

را    نبحاس  یشانه    ی! سر رودیحرکت ترک او  گذاشت و چنان 

 شناسد.    یا نمر ی بغل کرد انگار جز او کس

 سبحان...   _

ا  مثل بچه  گر  یپسر  پدرش  آغوش  از  سبحان   ختهیکه  باشد. 

سرش را در آغوش گرفت و دستان مردانه اش را قاب صورت او 

براقش    یو به چشم ها  دینم دارش کش  یموها  ی. دست روکرد

 شد. رهیخ

 شده؟   ی حرف بزن باهام چ _

  ان یر کرد و ماو تنگ ت  یدستانش را دور شانه    یحلقه    لیسه

 اش هق زد.   ده یکلمات بر

! بگو بهشون یبگو که من پسر محمودم. بگو که تو... داداش من  _

 سبحان 
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لحظه انگار    کیصورت او خشک شد و    یسبحان رو  ی ها  دست

 .  دینفس هم نکش

  ش ی چشم ها  یو اشک از خونابه    داد   ی تکانش م  هیبا گر  لیسه

 روان بود. 

 ی ! بگو عوضگنیبگو که دروغ م _

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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ا  اما انگار در  خوش رنگ مردانه   ینبود. لب ها  ا یدن  ن یسبحان 

م.  بود که نگرانش شد  ده یزد و رنگش آنقدر پر  یم  یاش به کبود

 شتریشد. سکوتش او را ب یکنده نم لیمردمک چشمانش از سه

. سخت شدن دیکنارش کوب  واریبه د  یشت محکمکرد و م  یجر

 و الل شده بودم!   دمی. ددمی چهره و قفل شدن فکش را د

 قرار گرفتم.   انشانیچگونه م دمیباز را بستم و نفهم مهین در
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و    ختیر  یگونه اش م   یرو  لیاشک از چشمان سه  یها  قطره

داد. فک سخت شده    ی م  یرا به قطرات بعد  شی خشک نشده، جا

چنان   شیگلو  بکیچانه اش در خود مچاله شد. س  و  دیاش لرز

 تکان خورد که بغض رسوب کرده اش را من هم حس کردم.  

قدم عقب رفت.    کیسبحان زد و    یبه شانه    یجان  یب  ی  ضربه

 شه یخورده ش  یقبل از آنکه رو... زانوانش تا شدند و  گریقدم د  کی

 کتفش را گرفت.   ریسبحان ز د،یای ها فرود ب

فروغ    دمید هاکه  و ستاره  بر بست  نگاهش رخت  آسمان    یاز 

  د یکه نفس کش  دم یخاموش شدند. د  یکی  یکیچشمانش،    اهیس

و کر شد!    دیکه شن  دمی که پلک زد و کور شد! د  دمی و مُرد! د

لرزانش مهر  یلب ها یرفت و سکوت رو شیکه جان از پا دمید

زد    خی  قت،یحق  ی را که در سرما  ی قلب  دم یو ند  دم یو موم شد! د

 . ستادیتپش ا و از

اش هم    یاشک  یخشک شد و انگار که غده ها  ش یچشم ها  اشک

م  مرگ  طعم  و  بود  سخت  بودند.  شده  سوختن   یشوکه  داد 

  ی م. سخت بود و  یکرده بود  ی که سال ها با آن زندگ   ییباورها 

  ی! چه کسقتیحق  یگداخته    ی شعله ها  انیسوزاند جانت را م
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د. با تمامت  آتش بو  قتیتلخ است؟ تلخ؟ حق  قتیگفت حق  یم

  ی نم  ی باق  یزیخاکستر چ  یشد و بعد، از تو بجز مشت  ی م  نیجع 

را   ش یبودم. سبحان شانه ها  دهیفهم  لیسه  دنیرا با د  نیماند. ا

  ش ینشاند. چشم ها  یصندل  نی تر  کینزد  یمحکم گرفت و او را رو

زانو نشست   یزد. سبحان رو  یم   یرا بسته بود و صورتش به زرد

 زد.   سشی خ یها به گونه یکم جان  یلیو س

 ! نمتیبب لیسه _

شد و چشم باز    چکیزده اش دور مچ سبحان پ   خ ی  ی ها  انگشت

 کرد.  

   ؟یچرا؟ چرا بهم نگفت _

 .  دیکش ی وحشتناک یبه سبحان زد و عربده  یمحکم یلیس

بابا  ؟یبرادرم  یکثافت؟ چرا تظاهر کرد  یچرا نگفت  _ ...  یچرا  

 ؟  دلسوز رو در آورد یپدرا ینامردت ادا ی بابا

را درونش کشته   میقد  لیاز خشم سرخ شده بود و سه  صورتش

  ی لرزانش بلند شد و به جان سبحان افتاد. رو  یپاها  یبود. رو

فر  مهیتنش خ را فشرد.  و گردنش  زلزله    شی ها  ادیزد    ی مثل 

 کرد.   ی بود که واژگون م یمیعظ
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   ن؟یمنو بکش نیکرد ی کیچرا مامانم نگفت؟ دست به   _

پر درد   یها هیتوجه به گر یکرد و ب شتریبرا  شی دست ها فشار

 .  د یمن غر

 اصال؟   دیشماها آدم ن؟یکرد یباز میچرا با زندگ _

زد.    یم   انیدر م  ی کیسبحان کبود شده بود و قلب من    صورت

  ی م  لیسه  یمن سوق داد که به شانه    یرو   لینگاهش را از سه

 کردم.  ی زدم و التماس م

 !شیتو رو خدا ولش کن. کشت لیسه _

از رو  لیحرکت سه  کی  با  واریاش بلند کرد و به د  نهیس  ی را 

 گرفته بود.   ش ی. صدادیکوب

ب  _ خودت  کرد  ایبه  سکوت  اگه  بوده.    میما  خودت  خاطر  به 

  شتر یواسه تو ب  ی زنیم  یکه بهش انگ نامرد  یاون مرد  ؟یفهمیم

 کرده.   یکه پسرشم پدر یاز من

 چسباند.   لیسرد و خاموشش را به سه نگاه 

 نارو؟ یا یفهم ی م _
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 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#19۶ 

 یدر چشم ها رهیمردانه اش را کِش داد و خ یلب ها یپوزخند

 او تاخت.   یباخته 

ه  یفهم  ینم  _ واسه    ینیبب  ینخواست  چوقتیچون  چقدر  که 

 . دی آرامشت سگ دو زد و من رو ند

آوار  کیخسته اش   یتر شد و صدا کیتش نزدقدم به سم کی

 را رقم زد.  

و آرزوهامو زدم تا فقط برم.    ی زندگ  دیمن چرا ق  ی فهم  ینم  _

برم تا کمتر زخم بخورم. اون موقع که من    دی فقط فکر کردم با

  یدادم از ترس،  تو کجا بود  یکانادا جون م   ی ابونایداشتم تو خ

  ل؟یسه

 شرد.  او گذاشت و ف یرا سرشانه  دستش

خوبِ  _ پسر  بود  هیتو  من    یمحمود  که    هیو  خودسر  سرکش 

 قمار کرده بود.  شویزندگ
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نگاهش    ی حال  ی شانه اش پس زد و با ب  یدست او را از رو  لیسه

 کرد.  

   اد؟ یاز من بدت م _

م  دیشا هاله    ی اشتباه  اما  م  یکردم  غم    ی اهیس  ان یپررنگ 

 یجد  شهیسرد و هم  یچشمانش ملموس بود و انگار چشم ها

 اد یهزاران فر  یکردند. لبخند تلخش آوا  یم  دنیبار  یاش تمنا

 خفه شده بود.  

 ! ادیاز خودم بدم م _

و   ی نفس ی را از ب م یبود. گلو انیپا ی سکوت ب ک یاش آغاز  جمله

  یتهوع چنگ زدم و معده ام سوخت. انگار اضطراب را در بطنم م

 قت یقانگشتان ح  یبردند. جا  ی جوشاندند و قرارم را به تاراج م

ب  میگلو  یرو بمرا  بود. نگاهم به چشم ها  ینفس  یه    ی کشانده 

شده بود و کنده    خیم  نسبحا  ی   دهیخم  یو شانه ها  لیسرخ سه

 شد.  ینم

برپا بود.    یو در چشمانش آشوب  دیلرز  ی م  لیجان سه  یب   یپاها

  یها  بهی. غردید  یم  بهیانگار خودش را گم کرده بود و همه را غر

  ینامعلوم بود و چه بد که آرام نم  یآشنا! نگاهش مات نقطه ا
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  ی بغلش انداخت و بلندش کرد. رو به من  ریشد. سبحان دست ز

 لب زد: یجد دم،یچیپ   یکه به خودم م

 اتاق خواب کجاست؟  _

باز کردم.    شیو در را برا  دمیرا سمت اتاق کش  لچریسرعت و  به

گردنش   ریتو را تا زتخت خواباند و پ  یرا کشان کشان رو لیسه

 .  دیکش  باال

و چقدر    نمیاش بب  یشانیپ   یعرق را رو   یتوانستم دانه ها  تازه

 ملتهب بود!

 .  در شکار کرد یبرگشت و نگاه پر بغضم را در آستانه  سرش

   ؟یاریدستمالِ مرطوب ب هی شهیم _

حرف سر تکان دادم و دستمال نم خورده را به دستش دادم.  یب

بسته اش   یهاگذاشت و غرق چشم    لیسه  یشانیپ   یآن را رو

 لب زد:

   خوابش برد _

انگشتان سبحان   ریاس  ده،یرفت و نرس  لیسمت گردن سه  دستم

 بود.  رهیزد و خ ی شد. نگاهش دو دو م
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 بره.   ی بدنش رو باالتر م یاگه تب داره پتو دما _

دستم را رها نکرد و من همانطور که در بند او بودم، دستم    مچ

 ی و آن را رو  دمیکش  نییپا گردنش    ریبردم. پتو را از ز  شیرا پ 

اش پس از اتفاقات    رهینگاه خ  ینیاش مرتب کردم. سنگ  نهیس

 داد.  یجنون م یامشب بو

نگاهم را تا دست  را شکار کردم و بعد    ش یپروا  ی نگاه ب   برگشتم؛

 خش داشت.   می . صدادمیکش  نییپا  مانیها

   ؟یدستمو ول کن شهیم _

 کرد.   شتریانگشتانش را دور مچم ب فشار

   ؟یدون یو هم منو مقصر مت _

پر بود از   شیهم فشردم و سکوت کردم. صدا  یرا رو  می ها  دندان

 ! یتاب یو ب  تیجد

 قضاوتم نکن.   _

کرده بود و رکب    شهیپ  یکه مهربان  یلیسه  یبودم. برا  نیخشمگ

از پنهان کار  نیخورده بود. خشمگ ا  ی ب  یِبودم  که    یمالحظه 

 و خش دار بود.    فیضع ادمی . فرکشاند یم  یاو را به تباه  دیشا
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 بده  حیپس توض _

 که نجوا کرد:  دمیجا بلند شد و شن از

 . شهیم داریب لیسه _

خنک شبانه در   می. نسمیو وارد تِراس شد  ستادیا  لچرمیو  پشت

را پشت سرش    یا  شهی. در شدمیلرز  فیجانم رخنه کرد و خف

 خورده بود.  وندی. نگاهش با ماه پ داد هیبست و به نرده ها تک

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#197  

 داشت که از سوز سرما نبود.  یبیلرز عج شیصدا

وقت   _ د  یاز  عمه هامو  باز کردم  گرفته   دمی چشم  رو  که دورم 

مادر پدر  یبودن.  و  نبود  فرق  یکه  نبودنش  و  بودن    ی نم  یکه 

. نهیخواست من رو بب  یود و نم. نفرت تو نگاهش مشخص بکرد

 بغلم نکرد.   چوقتیبودم ه ششیکه پ  یتموم هجده سال 
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. تا  گرفت  یرا بست و دم لرزان  ش یف هاراه حر  یمردانه ا  بغض

 بودم.   دهیند نگونهیبه حال او را ا

اسمم رو از   یبار کِ  نیآخر  ستین  ادمیبه کارم نداشت.    یکار  _

 .دمیزبونش شن

گفت؟ مگر امکان داشت؟ عشق به    ی خوش قلب من را م   ییِدا

م  یآتش  ی خانواده چنان شعله ها زبانه  او  از چشمان    ی سوزان 

هم سمت پسر دُردانه    یتوانست تا هجده سالگ  ی. مگر مدیکش

   رد؟یبگ دهیاش نرود و او را ناد

زده ام حلقه کردم و   خیو  فیظر یرا دور بازوها کمیبار انگشتان

 . دیلرز یهم م  میصدا

 رحم باشه.   یانقدر ب  تونه ینم _

  ده یلرزان و صورت رنگ پر  یچانه    دنی سمتم برگشت و با د  به

  ورکتش ٱچشمانش معلق شد. به سرعت    یِاهیس  انیم  یام، نگران

انداخت. نگاهش دو دو   فمیضع  ی شانه ها یرا درآورد و آن را رو

 در گردش بود.   م یچشم ها نیزد و ب

 ؟یتو خوب _
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 فربه ام را قورت دادم.  بغض

 بشنوم. شویخوام بق ی م _

بار    نیاول  یسرما زده نشست و برا  یها  کیموزائ  یرو  م یپا   مقابل

 .  دمیگونه اش د یاشک را رو ی قطره ها دنیرقص

 درد داره!   شیبق _

 را با پشت دست پاک کردم.  سمیصورت خ مصمم،

 شنوم! ی م _

هم رفت و نگاهِ من    یرو  ش یتکان خورد؛ پلک ها  شیگلو  بکیس

 پرش بود.  یمژه ها خِیم

شد    یم  یر چنان عصب. اما هربانهیتالش کردم من رو بب  یلیخ  _

دور    یلیخ  میسمتش برم. اون روزا مر  دی گرفتم نبا  ادی که کم کم  

بود.   برم  پرس  کباریو  متنفره؟   دمیازش  من  از  انقدر  پدرم  چرا 

 مادرم کجاست؟  

به نگاه نگرانم، کلمات را    رهیرا باز کرد و خ  شی مکث چشم ها  با

 .  دیصورتم کوب در
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  ی قلب  یِضیاون روز رو! بهم گفت مادرم مر  رهینم  ادمی  چوقتیه  _

آوردن   ا ی. مامانم به خاطر به دنارهیطاقت نم  مانیداشته و بعد از زا

  یم   هیشب ها تو خواب ازش گال  ی من مُرده بود و من تا ده سالگ

 کردم مامانم ولم کرده.   یکردم. فکر م

ز  فیتوص  یبرا  کلمات به شماره    ی ادیحالم  نفسم  بودند.  قاصر 

دم باز    ک ی  یبرا  م یرفت. لب ها  ی م  ی اهیبود و چشمانم سافتاده  

م بسته  اکس  یو  تمام  انگار  و  بلع  یها  ژن یشدند  را   دهیاطرافم 

ام    نهیس  یسبحان خشک شده بود و قفسه    یبودند. نگاهم رو

شکاندند. چشم    ی م  را  م ی داشتند استخوان ها  د یکرد. شا ی درد م

گفت حرف   یم  از آب بود و قلب من پر از درد! راستپر    شیها

انگار هوا م  یادیز  ش یها اما  و    ی نا  ان یدرد داشتند. تقال کردم 

  نهیس  یام معطل بود. دست مشت شده ام را چند بار رو  ژهینا

و نفسم برنگشت! سبحان با هول از جا بلند شد و با چشم    دمیکوب

وح  سیخ  یی ها ها  شتو  شانه  کرد.  نگاهم  و    می زده  گرفت  را 

کنم؟ تو رو خدا بگو   کاریققنوس... ققنوس چ _محکم تکان داد. 

 . ققنوس! ستمیمن بلد ن
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رو  مهین  یها  پلک م  یبازم داشت  را شکل    ی هم  رفت. دستم 

 زد.  ادیمقابل دهانم گرفتم و او فر  یاسپر

   ش؟یکجا؟ کجا گذاشت ؟یدار یتو مگه اسپر _

به    ی. صدادیدو   رونیب  تِراس را باز کرد و با شتاب  یا  شهیش  در

 پر وحشتش!  اد یآمد و فر ی م ل یوسا ختنیهم ر

 !  ستین یلعنت نیا ست،ین _

ب  میگلو از  صدا  ی نفس  ی را  و  زدم  ضع  یچنگ  را    ف یلرزانش 

 . دمیشن

 کردم ققنوس!  داشیکردم، پ  داشیپ  _

ها  یصدا  رو  یقدم  را  هادمیشن  کیموزائ  ی تندش    می . چشم 

 م را تکان داد.  رفت که با هول شانه ا یهم م  یرو

    نه؟یهم ن؟یمن رو ققنوس! درسته ا نیبب _

کند.    ی چه م  دیهم گذاشتم و او نفهم  یجانم را رو  ی ب  ی ها  پلک

نداشتم تا گردنم    یو من جان  د یچیرا دور تن لرزانم پ   شیبازوها 

  راهنشیپ   می شانه اش افتاد و اشک ها  یرا صاف نگه دارم. سرم رو

  ی نفس نفس زدن ها  انیقلبم مامان    یب  یکرد. تپش ها  سیرا خ
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لب    انیرا م  یاسپر  ی. به سختدیلرز  ی او گم شده بود و دستش م

دو رگه شده    اد یکه از شدت فر  یی کبودم نگه داشت و با صدا  یها

 .  د یبود نال

 نفس بکش، نفس بکش ققنوس! _

پر نبضم حس کردم و   ی  قهیشق   یرا رو  شی کوتاه لب ها  یِگرم

ب بر  باران  ماهدیبار  یم   ابانیانگار که  انگار  در    مهین  یِ.  را  جان 

ح مُرده  به  انگار  و  بودند  کرده  رها  م  ی اتیرودخانه    ی دوباره 

 گونه ام روان شدند.  یصدا رو یاشک ب ی. قطره هادندیبخش

 نفس بکش ققنوس! غلط کردم حرف زدم نفس بکش...  _

گوشم مثل   ریز  شیزد و نجوا ها  هیام تک  قهیاش را به شق   یشانیپ 

 تد بود. صوت مم کی

دست   رینفس گ  یبرزخ  انیبستم. انگار که زنده نبودم و م  پلک

گذاشت.    یزنده ماندن نم  یبرا  یاو جان  یزدم. حرف ها  یو پا م

نفس    ده یبود. بلند و کش  سیاو خ   یام از اشک چشم ها  قهیشق

ام    نهیکردم. با هر نفس تمام س  می ها  هیو هوا را وارد ر  دمیکش

  یاز رو یرا به سخت م. سردیچی پ  ی سوخت و درد در جانم م یم
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ها پا  یشانه  مقابل  گرفت.  فاصله  او  و  برداشتم  اش    م یمردانه 

 .  دیصورتم را کاو  ،یپر از نگران ش یها لهینشست و ت

 بگو.   یزیچ هیآره؟  ؟یخوب _

با    ختهیآمحرف،  سکوتِ    یو به جا  دمیکش  یگرید  قیعم  نفس

 اشکم را مهمان نگاهش کردم. 

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#19۸ 

 نشست و دست به سرش گرفت.   نیزم یرو

 منه...  ری! همش تقصیلعنت _

داد.    یعذابم م   ش یفکر عذاب ها  ی. حتمیدانستم چه بگو  ینم

 در دستانش لب زد: یبه اسپر  رهیخ

   ؟ یکن ی استفاده م یکوفت نیچقدر وقته از ا _

 جواب دادم.   دهیبر کردم و سرفه
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 ...وقته!یلیخ _

 .  و بلند شد دیکش یسخت نفس

 .  یاستراحت کن دیداخل. تو هم با  م یهوا سرده بهتره بر _

 کردم.   هیگال

 بشنوم.  شویخوام بق ی م _

 مرا به اتاقم برد.  توجه به مخالفتم وارد سالن شد و   یب

 هست.  لیتو راحت بخواب من حواسم به سه _

  هیاش را به ساعدش تک ی شانی بود. پ   ستادهیب اچهارچوب در در

 زد. 

 صدام بزن.  یداشت ازین یزیاگه چ _

 لرزان به حرف آمدم.   یی در را ببندد که با صدا خواست

 سبحان! _

 باز و منتظر نگاهم کرد.   شتریب یباز را کم مهین درِ

 ممنونم!  _

 باال رفت.   ش یابرو یتا کی
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 بابت؟   _

 .  یدونست ندیشن قیمن رو ال نکهیا _

را   لچریانداخت و و   میچند گام بلند به سمتم آمد. پتو را رو  با

 کنار تخت مرتب کرد.  

  یی دارم از گفتن حرفا ی! احساس سبکیدیمن ممنونم که شن _

 چند سال تو دلم مونده بود.  نیکه تموم ا

  ی فکر ب  ای دن  کیبرق را فشرد و در را بست. من ماندم و    دیکل

از مادر از دست رفته   یوقت  سشیخ  یاچشم ه  ریو تصو  انی پا

 . زد یاش حرف م

**** 

را باز کردم و با ستون   می پلک ها  یتلفن همراهم، ال  یصدا  با

  ی تماس ب  ستیکردن دستانم از جا بلند شدم. تلفن را برداشتم. ب

  سیافتادم و نگاه خ  شانیپر  لی سه  ادی داشتم. تازه    یی پاسخ از زندا

دست   یسرعت وزنم را رو چشمانم مجسم شد. به شیسبحان پ 

نشستم. درب اتاق را باز کردم و با    لچریو  یانداختم و رو  م یها

 بدجور گرفته بود، زمزمه کردم: شبید یها هیکه از گر ییصدا
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 سبحان؟  _

  ی خال  یجا  دنی باز اتاق خواب مادرم را هل دادم و با د  مهین  در

زان لر ی. سبحان هم نبود. با دستان دیتخت، قلبم لرز یرو لیسه

بوق صدا چند  از  بعد  و  گرفتم  را  اش  در    یشماره  اش  خسته 

 .  دیچیگوشم پ 

 ققنوس...   _

 . دمیترس دیستین  دمید  ن؟ییکجا _

من    رونینصف شب زده ب  لیخوابت کنم. سه  ی خواستم ب  ینم  _

 . دمینفهم

 را در نطفه خفه کردم.   غمیمقابل دهان گرفتم و ج دست

   ؟یتدنبالش گش م؟یکن  کاری! حاال چیوا _

م  ی لیخ  _ دارم  گوشگردمیوقته  پسره    شمی.  کرده    ی خاموش 

 نفهم.

 سبحان مامانت....  _

 هم فشردم. یو محکم پلک رو دمیگز لب
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به من زنگ زده. اگه    یلیخ  ییکه زندا  نهیمنظورم ا  دیببخش  _

 بگم؟  یرو گرفت چ لیدوباره زنگ زد سراغ سه

  د یزدند. با  یم  ادیرا فر  نیاش ا  یصوت  یبود و تمام تارها  کالفه

هد...  د  امیرا الت   لیشد تا زخم سه  یم  الیخ  یدرد خودش را ب

 !  دنی. به نفع او عقب کشکرده بود شهیکه هم یهمان کار

 یبگو خبر ندار _

 لیسه  کاش یدادم. ا  یم  حیمتنفر بودم از دروغ و سکوت را ترج 

شد و قبل از آنکه قطع   یطوالن مانیکرد. مکث هردو یم دایرا پ 

 ب زده لب زدم: کند، شتا

 سبحان؟  _

 .  دیشن ی را م میحرف ها  ی عنی شی نفس ها یصدا 

 مراقب خودت باش!  _

نشان دهد تماس را قطع کردم و نفسم را   یاز آنکه واکنش  قبل

پ   رونیب بالفاصله  و    یگوش  یرو   امشیدادم.  بست  نقش  ام 

 . کمرنگ کنج لبانم نشست یلبخند

 ن باش. م یسر به هوا یتو هم مراقب دختر عمه  _
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 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#199 

 خواست! یگفت! منِ سرکش مراقبت م یم راست

زنگ در گوشم نشست و    یبودم که صدا  یبه گوش  رهیخ  هنوز

باشد؟ به سرعت سمت در رفتم و   لیشد سه  یماندم. م  رانیح

 آن را باز کردم.  

   ؟ییتو لیسه _

زن مقابلم شد، ماتم    سیقفل نگاه خ  میکه چشم ها  نیهم  اما

 برد.

   ؟ ییزندا _

 یرا گرفت و هق هق زنانه اش کنار گوشم مثل اصوات  میها  شانه

 .  دیمبهم سوت کش

بخدا دلم داره خون   ؟یکرد  نکارویققنوسم، ققنوس من! چرا ا  _

 . شهیم
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س  کی  انگار به  ها  ورشیاش    نهیلشکر  اشک  و  شدت    شی برد 

 فتند.  گر

 .  کنمی. دارم دق مگهیطرف د  هی   لیسه  یطرف، غصه    هیغم تو    _

ام    ی زن زندگ  نیمهربان تر  یها   ه یشد گر  ی و مگر م  دیلرز  قلبم 

ب م  می . دست هااورمیرا طاقت  و    انیرا  دستان چروکش گرفت 

 فشرد.  

 من کجاست.    لیسه  ی دونی. بگو میتو رو خدا بگو ازش خبر دار  _

زد. صورتش سرخ بود و چشم   یهق م  زیر  افتاد و  میدست و پا  به

مشت  میگلو  خیزدند. بغض ب  یم   اد یانتها را فر  ی غم ب  ک ی  ش یها

و    شیبرد. ک  ی جانم را به تاراج م  مهیجانِ ن  ی کوفت و خفگ  یم

را باخته بود. راست   زشیکه همه چ ی مات شده بودم در برابر زن

 ماند... یگفتند! ماه پشت ابر نم یم

از  یکی  میها  اشک  ی کردم او  یو سع  ختندیر  فرو  یگرید  پس 

 جانم بلند کنم.   یب  یپاها یرا از رو ده ینفس بر

 .  نیبلند ش کنمیخواهش م ییزندا _
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 نیکه اشتباه تر  یخواست! من  ی زد و پسرش را از من م  یم  ضجه

اش    ی زندگ  قتیحق  ن یتلخ تر  ان یم  ی او بودم و وقت  ی آدم زندگ 

پا م  را به حال خود رها    یدست و  او  کرده بودم. همانطور  زد، 

 غوطه ور!

کش  یها  شانه باال  و  گرفتم  را  رودمیلرزانش    یزانوها  ی. 

 .  دیام را صدا دار بوس ی شانیو پ  ستادیدردمندش ا

کجاست؟ حتما به   لیسه  یدونیقربونت برم دختر قشنگم. تو م  _

 خبر منو بذاره بره.  یب  ادیتو گفته. بچم دلش نم

کرد و    یم   ییخودنما  صورتش  یچروک ها  یرو  یشان یپر  گَرد

 کرد.   یتر م  قیبغضم را عم سشینگاه خ

 دونم کجاست.   ی منم نم نیباور کن  ییزندا _

 .  آمد ی! دروغ گفتن از من بر نم نتوانستم

رو   قتیخواست حق  ی . حالش خوب نبود. منجایاومد ا  شبید  _

 خبر رفت. ی از سبحان بشنوه و بعدش ب

 

 [۰۲:۲۸ ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۰۰ 

تر    ریلحظه صدسال پ   کی. انگار در  دمیرا به چشم د   شکستنش

نم برداشتند از اشک    ش ی. انگار مادرانه هاختیشد. انگار فرو ر

صور مانده بود. دست به  که در چشمان خوش رنگش مح  یی ها

  ی بند زد. سر خورد و رو  واریرا به د   گرشیسر گرفت و دست د 

 .  دمیصورتش، نال یدگینشست. نگران از رنگ پر نیزم

 ؟ یخوب ییزندا _

از کاسه    ی و اشک ها  دیاش لرز  چانه  ریچشمانش سراز  یداغ 

 شدند. 

بخشه منو! من... من از دستش دادم. بهش دروغ گفتم.    ینم  _

 .  دیفهم ی رو م قتیشد حق یبزرگ م  ی وقت د یبا

 ش گرفتم.  و سرش را در آغو دمیرا به سمتش کش لچرمیو

شوکه   کمیخودت رو ناراحت نکن. االن    ییقربونت بشم زندا  _

م  کمیشده   کنار  خودش  با  مادیبگذره  درکتون  من  کنهی.   .

 مطمئنم. 
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م  میها  دست ها  انیرا  صورتش   یدست  به  و  گرفت  لرزانش 

 بود.   سیخ شی . سر انگشتانم از اشک هادیکش

اره. من  تو کمکش کن. تو رو دوست د کنمیققنوس خواهش م _

 .  گردهیخواد. بخاطر تو هم که شده برم  ی چقدر خاطرتو م  دونم یم

 زد و بغضش را شکست.   هق

. شمونیننداز. برگرد پ   نیمادرو زم  نیا  ی. روکنمیالتماست م  _

 .  ادیم لیسه یتو برگرد

. او  د یتپ  انیدر م  ی کیو قلبم    ختیر  نییپا   یشدم! دلم هر  الل

زبان من  یم   ا یدانست؟    یم از  با لکنت    خواست  بکشد؟  حرف 

 انکار کردم.  

 نداره.   یعالقه ا  چیبه من ه لیسه ن؟یزنیحرف م یاز چ _

 زل زد. م یرا با پشت دست پاک کرد و در چشم ها شیها اشک

خ  هیمن    _ ققنوس.  م  یلیمادرم  که  چقدر   لیسه  فهممیوقته 

 .  کنهیم  یدوستت داره. بخاطرت هرکار

ود که به گوش خودم هم  ب  فی آنقدر ضع  م یو صدا  د یلرز  می ها  لب

 .  دیرس ینم
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 خودش گفت؟  _

 ! گنیدروغ نم چوقتیچشم ها ه _

 ی. مدیکف دستم را خراش  می ناخن هامشت شد و    میها  دست

التماس ها برابر  در  نها  یتوانستم  پ   یرحم  یب  تیاو  در   شیرا 

 خواهم؟   یپسرش را نم م یو بگو رمیبگ

 داد.  لرزانش گرفت و تکان   یدست ها انیرا م راهنمیپ 

از من دور شه.    لیققنوس. نذار سه  کنم یبرات م  ی بگ  یهرکار  _

د بِبُره  ن  یچیه  گهیاز خانوادش  بذاره  ستیواسش مهم  کج  پا   .

 ققنوس! دمی. تو رو به روح مادرت قَسَمِت مرمیمیم

آتش داغ شد و جانم را سوزاند.    ی گرفتم! تمام تنم مثل کوره    گر

. جان مادرم را  دمیلرزو    دیچی ام پ   ینیگوشت سوخته در ب  یبو

م چگونه  بود؟  خورده  دت  ی قسم  داغ  منِ  آن    دهی وانست  در  را 

از خودم بگذرم؟ از احساسات خاک   لیسه  یقرار دهد. برا  طیشرا

 خورده ام؟ 

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۰1 

.  دیچیام در هم پ معده    اتیهم فشردم و تمام محتو  یرو  پلک

فلش بک    دی شا  ا یخواست.    یو مطلق م  انیپا   یسکوت ب  ک یدلم  

  ی خانواده کَنده م  نیا  یخواست از دغدغه ها  ی به گذشته. دلم م

خسته   تیوضع  ن یبود؟ من خودخواه بودم. از ا  یشدم. خودخواه

کم دلم  و  م  یبودم  خانواده    یگذشته  را،   یخواست.  خودم 

 ام را، آرامشم را...  یسالمت

گونه ام   ینداشت و رو  را  میاشکم توان ماندن در چشم ها  قطره

 . ختیر

چ  نیدار  نیدونیم  _ من  سه  ن؟یخوا  یم  یاز  واقعا  رو    لیمن 

 بهش فکر نکردم که...   چوقتیدوست دارم اما ه

ادامه    ی دردناکش گسست و عصب  یها  هیکالمم از گر  ی  رشته

 دادم.  

 واسم برادر نداشتم بوده.   لیسه _

 شد.  دهیمشتش کش  انیم راهنمیپ زد و   هق
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  ی تو رفت  دیفهم  یوقت  یدونی. نمیاشیاما تو واسه اون همه دن  _

شکستن و    ی کرد. در اتاقش رو قفل کرده بود و فقط صدا  کاریچ

  نیشدم از ا  یم  وونهی. داشتم ددیرس  یبهمون م  ادشیداد و فر

 حالش.  

 و پر از تمنا زمزمه کرد:  م یدر چشم ها زل

 ل یداره. واسه سه  اجیبهت احت  یا  گهی از هروقت د  شتریاالن ب  _

بکن.    نکاروینه، واسه منِ مادرِ دلخون نه، حداقل واسه محمود ا

 سکته کنه. ترسمی. مادیبخدا از قلب درد نفسش باال نم

  ی. وقت ام کرد  وانهید  سشیخ  ی ها  لهیو ت  ییدا  ی ها  تیحما  ادی

  ش ینه هامنت پدرا  ینبود، همه کَسَم شده بود و چه ب  چکسیه

  نیسنگ  نیدِ  نیبودم و چقدر ا  ونیرا خرجم کرد. چقدر به آنها مد

 ... یزندگ کی یبه اندازه   ییبها  د یبود! شا

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۰۲ 
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نشست و عقب رفتم. خسته بودم.    لچریو  یلرزانم رو  یها  دست

کرد، خسته ام کرده    ی م  ینیسنگ  فمینح  یهاشانه    یکه رو  یبار

 بود و تنها توانستم زمزمه کنم: 

 تا برگرده.   کنمیالزم باشه م ی! هرکارگرده یبرم _

کبود و    ی زد. لب ها  یمحو نگاه ناباورش بود و دودو م  چشمانم

  ی ها  لهیهم فشردم و بزاق دهانم را فرو دادم. م  یزده ام را رو  خی

  گری بار د  ک یخواندند و من انگار    هیمرث  انگشتانم   ی ال  لچریو  یفلز

از  و  سوختم  شدم!  زنده  و  مُردم  عمرم  تمام  مثل  شدم.  متولد 

د ققنوس  ققنوس  دمتول  یگریخاکسترم  با    یشد.  بودم  من  که 

برق    یروحم رو  ی ! نگاه بدیبار  ی که از چشمانم م  ی غم  یخونابه  

تصو  یچشم ها بودم    ینیغمگ  ریاو  پر شده  انگار  خالبود.    ی تا 

 ! لیرفتن سه یود، از غصه ش

وقفه    یجانم را بوسه باران کرد. اشک ب  یب   یپاها یشد و رو  خم

 .  دندیخند ی م شی و لب ها  ختیر یاز چشمانش م

منو   یرو  دونستمیفداتشم مادر! قربون دل مهربونت برم. م  یاله  _

 .   ونتمی . تا عمر دارم مدینداز ینم نیزم
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با  یم  او را قمار کرده    ی گگفتم؟ زند  یم   دی گفت و من چه  ام 

  م یبار! پلک بستم و تنها توانستم او را از پاها   نیهزارم  یبودم. برا

 جدا کنم.  

 .  دینکن نکارویا _

د  می پاها  مقابل و چقدر  آن حال    کی  دنیسجده کرد  مادر در 

 بود.   نیغمگ

نم  _ نم  یچطور  دونم یبخدا  کنم.  بزرگ  ی دونیتشکر    ی چکار 

 در حق ما!   یکرد

لرزانم مهر و موم شده بود و تنها واکنشم    یلب ها  یرو  سکوت

 داد.   ی اش طعم زهر م یبود که تلخ یلبخند

بودند،    دنی بار  یکه آماده    ییو با چشم ها   دمیرا عقب کش  لچریو

 نگاهش کردم.  

 تو...  نیایب _

   ؟یایمگه باهام نم _

نم  لحنش بود.  تنها  ی ملتمس  نگران  بود    ییدانم  رفتن    ا یمن 

 ...  لیسه
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اگرفت    دلم تمام آدم    یبرا  دیطعمه بودم. شا  کیتنها    نکهیاز 

 طعمه را داشتم و بس!    کیام حکم  یبا ارزش زندگ یها

پ   لیسه  د یفعال نه، اول با   یی نه زندا  _ . من منتظر میکن  دایرو 

 مونم.   یتماس سبحان م

 .  ختیهش را در چشمانم ررا گرفت و التماس نگا  می ها دست

 خبر نذار.   یب  قربونت بشم منو زدلم یباشه عز _

از گر  یچشم ها  یبرا  دلم اش ضعف رفت و سر   هیسرخ شده 

 . تکان دادم

 .  دیرفت و در را به هم کوب یکِ دمینفهم

گذاشته بود، آزار   م یشانه ها   یکه رو  یتیمسئول  ینیسنگ  حس

 !لیدهنده بود و تمام ذهنم مشغول سه

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  ییزهرا رضا یرسمکانال      ] 

#۲۰3 
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ها   انیم  یگوش ب  میدست  و  شد  نگاه    ی فشرده  ساعت  به  قرار 

ولوله    می در سلول ها  یقرار  یکردم. تمام تنم گر گرفته بود و ب 

م  یم سختبرز  انی کرد.  م  یخ  پا  و  کمرنگ   یدست  مرز  زدم. 

ساعت تمام    ی عقربه ها  دنیو عذاب وجدان! هنگام دو  یمانیپش

چه کرده   دمیمفه  یتم بود. انگار تازه مسخ  میذهنم مشغول تصم

 داده بودم.  یبودم. چه قول

  دم یباال کش  سمیخ  ی را مقابل چشم ها  یلرزان گوش  ی دست ها  با 

  ی ب یخشِ صدا و جمله    یاسبحان را گرفتم. دلم بر  ی و شماره  

 مقدمه اش گرفت.  

 ؟یخوب _

  ی کوفت، م  یام مشت م  نهیس  ی  وارهیکه به د  یبغض سمج  با

 اسخ مثبت دهم؟  توانستم پ 

 شدت گرفت.   می و اشک ها دیلرز میصدا

 آره! _

 :دمیآرامش را شن یو زمزمه   دیکش یآه

 فهمم؟  یمن از صدات نم ی بگ یخوا یم  یعنی _
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و آب دهانم را فرو دادم. او    دمیصورتم کش  یپشت دست رو  با 

 دانست از حماقت من؟   یچه م

 .  دیرو فهم انیجر ییزندا _

 شوکه شده اش قلبم را فشرد.   ید صدالحظه سکوت و بع چند

   ؟یکِ ؟یچطور _

 نه؟   ینکرد داشی. پ دمی. گفتم بهش خبر منجایاومده بود ا _

 شده آره؟  یزیچ هید؟  بو یسوالت م نیاول دی نبا نیا _

  یفاصله ا  یکه من بودم تا خفگ  نجای. از ادم یکش  میبه گلو  دست

 نبود. 

 .  یزنگ زده بود  نا یاز ازودتر    یکرد یم  داشیبا خودم گفتم اگه پ   _

 بود.   کالفه

زم  _ تو  رفته  آب شده  جارو گشتم. المصب  پسره  نیهمه    ی. 

 !  یعوض

 رفتم.   ی. منم اگه بودم م دم یبهش حق م _

 زد.   ادیفر  یاراده و عصب یب
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 !  یغلط کرد _

 هم فشردم و نفسم حبس شد.   ینعره اش پلک رو از

 و تو!   دونم ی ن مم یاریدر ب  ایبچه باز  نیاز ا یعل  یبه وال _

 آرام بود.  مینجوا

   ؟یشیم ی خب حاال چرا عصبان _

 .  دیچیپ  ینفس کالفه اش پشت گوش یصدا

 نکن!  دی منو با نبودنت تهد _

نبودم اما زمانه آنقدر با من بد تا کرده بود که گذشته را   یا  نهیک

 .  اورمیچشمش ب شیپ 

ت نباشم؟  دور و بر خانواد  یکه گفت  یتو بود  نیکه نرفته ا  ادتی  _

 . یکه نبودنمو خواست یتو بود

گوش  یصدا پشت  از  اش  و گرفته  و    یا  ختهیآم  یبم  از خشم 

 .  بود  یدرماندگ

بودم. تو دعوا که حلوا    یعصب  شه؟یمن بگم غلط کردم حل م  _

 ! کننینم راتیخ
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بوق در گوشم    ینثارش کنم که صدا  یجواب دندان شکن  خواستم

. هول زده دمیرا د  لیسه  اسم  یگوش  یزد و با نگاه به صفحه  

 گفتم: 

 .  کنم یپشت خطمه قطع م لیسبحان، سه _

 .  دمیبزند. به سرعت تماس را وصل کردم و نال  یندادم حرف  فرصت

   ؟ییمعلوم هست کجا لیسه _

 لیاز پشت تلفن هم ملموس بود. انگار از سه یاش حت یآشفتگ

 آوار مانده بود و بس!   کی

 برم ققنوس!  خوامیم _

 کردم.    خیم تنم را گرفت و تما لرز

 حواست هست؟  ؟ یلعنت یگ یم یچ _

 لب زد:  یبغض مردانه ا با

 یو بعد برم اما نم  نمتیخواست بب  یچقدر دلم م   یدون  ینم  _

 تونم!

چقدر حالش خرابه؟ سبحان    یی زندا  ی دونی. م لیبا تو ام سه  _

 تو؟  یی همه جا رو دنبالت گشته. کجا
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 را نجوا کرد. پر از حس اسمم  یسکوت و لحن با

 ققنوس! _

گرفت  هیگر برا ام  نه  بود.  برا  یقول   یه  دادم.  که   یلیسه  یکه 

  دم ید   ی بود و اکنون تکه تکه شدنش را به چشم م  یحام  شهیهم

 آمد.   یناتوانم بر نم یاز دست ها یو کار

 جونِ ققنوس.  _

مدت تنها باشم.    ه یخوام    ی من کجام. م  ی نگ   ی قول بده به کس  _

 تونن یکه م  هیتنها کار  نی. بهشون بگو اامیکنار ب  خوام با خودم  یم

 در حقم بکنن.

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۰4 

 یراهشان را از گوشه    می شکافت و اشک ها  یرا م  م یگلو  بغض

 .  کردند ی م دایچشم پ 

 اما...   لیفهمم حالتو سه  یمن م  _
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آنقدر بلند بود که    یاز پشت گوش  ادش یو فر  د یپرکالمم    انیم

 از گوشم فاصله دهم.  یتلفن را کم

  ی دینشن  یواشکی . چون  یحالمو چون تجربه نکرد  یفهم  ینم  _

م  یپدرت چطور باز  از سر خودش  رو  اوج   ی تو  تو  کنه. چون 

 تو صورتت.   دهینکوب قتویحق نیا یمشکالتت کس

 شکست.   ی م مار در هرفت و قلب من انگ  لیتحل شیصدا

 تونمی. تا تنها نباشم نمحالمو... خودمو گم کردم  ی فهم  ی نم  _

 باهاشون چشم تو چشم بشم.

لباسم کردم و آن را از گردنم فاصله دادم.    ی  قهیرا بند    دستم

خورد. نفس    ی جانم را م  انهیداشت مثل مور  د یشد  یحس خفگ

تبد  م یها خس  خس  ن  لیبه  و  بود  اسپر  یمبرم  ازیشده   ی به 

 لب زدم:  فیگرفتم و ضع یتم. دم بلندداش

  نمیب  یکه ازت م  یر یخوام تصو  ی. م یخوام خوب باش  ی فقط م  _

نه سه  هی باشه  پر  یشبید   لیلبخند  م  یب   شیشونیکه    ی قرارم 

 کرد.  

ام را    ینشست و راه تنگ تنفس  میگلو  خیب  یمثل چکمه ا  بغض

 تر کرد.  کیاز آن هم بار
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 خودم بگذرم.   حاضرم بخاطر خوب شدن حالت از لیسه _

 . دیرا به رخ کش  نانیاز غم و اطم  یا  ختهیآم  میکردم و صدا  مکث

  ی نطوریا  چوقتیه  گهیخوام د ی! نمیکه تو گذشت  یهمونطور  _

 . نمتیبب

ها  یِنفس  یب  انِیم  سکوت زدن  نفس  نفس  و  فاصله    یمن  او 

 انداخته بود. 

 سُر نخوره؟   یهمه پاک  نیاسه ادلم و یازم انتظار دار یچطور _

 فقط...   ستمیمن پاک ن _

 .  دمیجانش را شن یب  ی آوار بود اما تک خنده  شیصدا

که    یبخوا  یجورینفرو    هیققنوس؟ خاطر    هیعشق چ  یدونیم  _

دوست    شتریکه اونو از خودتم ب  ی. کسینخواسته باش  چکسویه

 خار به پاش بره.   هی  یستی! حاضر نزهی. برات عزیدار

 .  دیلرز یم  یاز پشت گوش یحت شیصدا

  ی م  شتریخواستمت. من تو رو از خودم ب  یم  ینجوریمن هم  _

  یِ کس  ی ب  یبجا  رونی. شب که از خونه زدم بیتمیخوام. تو اولو
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تو    یوقت  دهیکش  یققنوس چ  نکهیکردم. به ا  یخودم به تو فکر م

 از دست داده؟  ناشویلحظه دوتا از بهتر هی

ه اش آمد و بعد بغض مردان یز یچ ختنیلگد زدن و فرو ر یاصد

 شکست. 

ا  _ من  وضع  اگه  چ  نه،یگفتم   یچطور  ده؟یکش  یققنوس 

 حالتو ققنوس؟  دمینفهم

**** 

 

               به اسما جانم   میتقد

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۰5  

 یم  قیبم لرزانش درد داشت و انگار دردش را به جانم تزر  یصدا

 فربه تر شد.   میو بغض در گلو دمیچیود پ کرد. به خ
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 !لینرو سه _

 .دست من نبود  گرید میاشک ها اریاخت

 !  رمیم ینکن م  هیگر _

 هق زدم.   شتریصداقت به زبان آورد، ب تیکه در نها  ی حرف با

 حالش خرابه! ییدا لیسه _

. اما  یکه فکرشو بکن  یاز اون  شتریب  یلیبم ققنوس، خمنم خرا  _

 بِبُرم!  د یتنها باشم. با دیخرابه با نیتنِ اواسه از نو ساخ

 زهر شده ام را فرو دادم.  یگلو آب

 مونم مگه نه؟   یخبر نم یازت ب _

 زنگ بزنم.   کنم یم یسع _

دانم چه مرگم شده بود که اشک   یمقابل دهان گرفتم و نم  دست

پر    ش یآمدند. به سکسکه افتاده بودم. صدا  یبند نم  ی لعنت  یها

 .  دیچیم پ از سرزنش در گوش

   ؟ یکن ی م هیگر _
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ها  دمیترس  یم تکه  که  بشکند  چنان  بغضم  و  کنم  باز   یلب 

شد و دست    ی شکسته اش شاهرگ سکوتم را بزند. مکثم طوالن

 .  دمیمتورمم کش یگلو یرو

 نوس؟قق  _

از فکر رفتنش    میقرار صدا  یشد آنقدر ب  یم  چطور کند و من 

 نشوم؟  وانهید

 ققنوسم! _

  ی تاب ترم کرد. تنها حام   یر اسمم گذاشت، بکه کنا  یتیمالک  میم

کرد و من چقدر عاجز   ی را رها م  م ی ام داشت دست ها  ی زندگ

 بودم!  

   ؟یجواب بد یخواینم _

لرز  چانه مب  د یام  کردم  حبس  را  نفسم  هاو  سکسکه  به    م یادا 

 شکست.   می گوشش برسد. پلک بستم و سد اشک ها

 !مونمیمنتظرت م _

 .  شد ییال زد و احساسش در گوشم ال پچ

  خوامت؟یالزمه بگم چقدر م _
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  ؟ یغرور یب شمیانقدر پ  یچطور _

 !هیگل به خود جوری یکه دوسش دار  یغرور واسه کس _

و    دم یکش  سمیخ  یپلک ها  ری چهارخانه ام را ز  راهنیپ   نیآست

 زدم.  یلبخند کمرنگ

  ییایخودش به فکر آرام کردن من بود، دن  یِدر اوج نا آرام  نکهیا

 . ارزش داشت

 .  لیمراقب خودت باش سه _

 و زمزمه کرد:  دیکش  یقیعم نفس

 دوستت دارم! _

آخر او    یاما جمله    دیچیپ   یممتد در گوشم م  یبوق ها  یصدا

 پررنگ تر بود.

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۰۶  
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د. باورش سخت بود.  افتا م یپا ی و رو  دیانگشتانم لرز ن یب یگوش 

زده ام نشست و مات ماندم.   خی  یلب ها یسرانگشتان لرزانم رو

 چه گفته بودم؟ چه کرده بودم؟  

صفحه اش    یرفت و نام سبحان رو  برهیو  یدر دستانم رو  یگوش

و چقدر پر    دمیدردناکم کش  یپلک ها   یچشمک زد. دست رو

نا اما  کردم  وصل  را  تماس  تناقض!  از  پر  دا  یبودم.  دن جواب 

 بود.   ی پر از نگران ش ینداشتم. صدا

 ؟ کجاست؟  ققنوس شدیچ _

 و هق زدم.   دمیگز لب

 سبحان  _

د  _ بزن  بایلعنت  گهیحرف  باش  زود  کجاست؟  گفت  برم    دی . 

 دنبالش.  

چشم   یاز چشمه    یبسته شد و اشک ها مثل رود  می ها  چشم

 شدند.   یجار م یها

 رفته  لی! سهی کن داشیپ   یتون ی نم گهید _

 .  د یگوشم را در یناباورش پرده  ادی سکوت و بعد فر هیثان چند
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 کجا رفته؟  ؟یچ  یعنیواسه خودت؟  یگ یم یچ _

 مدت. هیخواد تنها باشه  ی گفت م _

و سخت شدن   گریکدی  یرو  ش یفشرده شدن دندان ها  یصدا

 .  دمیهم شن  یفکش را از پشت گوش

 احمق!  یلعنت بهش پسره  _

متوقف شده بود،    م یلب ها  نیکه ب  یشور  یتوجه به قطره ها  یب

 لب زدم:

 درموردش حرف نزن.  ینجوریا _

 .  دیکش یبلند و پر حرص نفس

چون   یواقعا فکر کرد  ست؟یواسه من مهم ن  لیسه  یفکر کرد  _

 نباشه؟  دمیم حیترج ستیمن ن یِبرادر تن

 من...   _

 فاصله انداخت.   نمانیب ادشیفر

 من مهم ترن و اکرم از محمود هم واسه لی. سهیاشتباه کرد _

 بود که...  نیسبحان منظورم ا دونمیم _
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که تو    ستین  ی حرفا همش چرته! مادر اون  نیو ا  ینسبت خون  _

. از خودش واسه تو  کنهیکه بزرگت م  یِ . مادر کسارهیم  ا یرو به دن

مادر بوده. اما پدرم فقط اسم    شه یزنه! اون زن واسه من هم  یم

همه سال من    نیز ابعد ا  یکشه وقت  یبه دوش منسبت رو    نیا

 بار بغلش نکردم.  هی

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۰7 

ها   د یشا فرشته   یمن   یبرا  ش یهضم حرف  غرق در محبت  که 

که    یسخت بود. ققنوس  یام بزرگ شده بودم، کم  ی زندگ  یها

ز مهر و محبت  معتاد آغوش پدرش بود کجا و سبحانِ طرد شده ا

 نیبهتر  ی توانستم درک کنم چه بر سرش آمده وقت  ی کجا! نم

دلم    ارشخش د  یاو بود. صدا  یِآدم زندگ   نیمن بدتر  یِ آدمِ زندگ

 را لرزاند.
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ققنوس خب؟ واسه من   دمیبر  یخون  ینسبتا  نیاز ا  گهیمن د  _

 آدما مُردن!   گهی ها آشناترن! واسه من د بهیغر

  یمرد  ی. برارمیآتش بگ  شیکه براآنقدر جانسوز بود    شیصدا  غم

 کرد.    یم  یرا مُردگ  یکه با عذاب وجدان مرگ مادرش، زندگ

 انقدر خودتو داغون نکن.  گردهی! مطمئنم برمگردهیبرم _

 . هیهم قلب درد ینطور یحالشو؟ هم یدون یدرد من اکرمه. م _

 زد.   ادیو فر دیاش کوب نهیس یبار رو چند

 منو گرفته.   ی زندگ یآدما نیرقلب که مهم ت نیلعنت به ا یا _

 داد.   یکار دستش م  یقرار  یهمه ب نیا

 االن. ستیهمو؟ حالت خوب ن مینیسبحان بب _

   ؟یکن ی حالمو خوب م یدیتو هم فهم _

و قلبم را گم کردم. کدام    دیکش  ادیفر  انمانیم  ینیسنگ  سکوت

 که تمام بدنم نبض گرفته بود؟   دیتپ یام م نهیطرف س

 داشت.   یبیغر  متیمال شیصدا

 . چرا ققنوس؟  کنهیدونم چرا بودنت انقدر آرومم م  یخودمم نم  _
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دور تا دور    یبه دنبال اسپر  می دهانم را فرو دادم و چشم ها  آب

جنبه شده    ی قلب من ب  ا یبود    ی لعنت  یادی. لحن او زاتاق را گشت

  بیخمار و گرفته، ترک یاسمم از زبانش با آن صدا دنیبود؟ شن

 کردن! وانهید یتاب شدن بود، برا یب یبرا یخوب

 . را خنده گرفت شیشد که ته صدا یآنقدر طوالن سکوتم

 .  امیدارم م _

پ   دمیدهانم کوب  یرو  محکم را    شنهادیو چه بد که  ام  عجوالنه 

ممتد    یبوق ها  یهوا زده بود. قبل از آنکه اعتراض کنم صدا  یرو

  شانیرو پ   ج یخودم کردم. گ  یحواله    ی گوشم را پر کرد و لعنت

نم که  انگار  م   دم یفهم  ی بودم،  چه  احساساتم  گذرد  یاطرافم   .

بودند و ذهنم پر از افکار    ردهقلبم را اشغال ک  یگنگ و وارونه فضا

را   شیدو پهلو یسبحان و حرف ها انیم نیود. در اب ختهیبهم ر

  ن یخواست از منِ سردرگم؟ آرام کردن؟ ا  ی کردم؟ چه م  یچه م

  ی شانه داشتم اما هر که م   کی به    از یناز هرکس    شتریروزها من ب

رو  دیرس م  یسر  ام  مثل هم  یشانه  و من  سنگِ   شهیگذاشت 

 !بودم یصبور خوب
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 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۰۸ 

بود. افکار   یکشنده ا  زیساعت و انتظار، چ  یتاک عقربه ها  کیت

چه    ییبودم. تنها  لیسه  ریکردند و درگ  ینم  م یسرو ته رها  یب

  ی ب  شی گفتم که التماس ها  یم   یی به زندا  دی کرد؟ چطور با  یم

دانم چقدر    ینم  رم؟یپسرش را بگ  یلوبود و من نتوانستم ج  دهیفا

صدا که  بود  رشته    یگذشته  در  را    افکار  یزنگ  ام  شده  آوار 

رو از  را  شالم  سرعت  به  آمدم.  خود  به  و    ی دسته    یگسست 

ح   یصندل و  زدم  رو  ینیچنگ  را  آن  م  یکه  انداختم،    یسرم 

 را باال بردم.   میصدا

 اومدم.   _

  ی. موهادمیرا د  یاوترا باز کردم و برخالف تصورم سبحان متف  در

کرد.    ی م  یاش دلبر  ی شانیپ   یبود و چند تار رو   شانیپر  اهش یس

  ی ب  شیاش غرق خون بود و لب ها  دهیخمار و کش  یچشم ها

کِش آمد و    ش یلب ها  دنم ینده بودند. با دباز ما  مهیحرکت و ن

 صورتش نشست. یرو یلبخند کمرنگ
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 نه؟   یخوب _

 را تا انتها باز کردم تا داخل شود.   در

 آره.   رم،یرو فاکتور بگ ییو زندا لیسه یاگه غصه  _

داخل    یجانم سوق داد و با گام بلند  یب   یپاها  یرا رو  نگاهش

 .  شد

 . کنهیم  وونمیودت، دجز خ  یکنیبه همه فکر م نکهیا _

 .  امینم رونیب  ییاز فکر زندا _

 زانو زد.   میرا پشت سرش بست و مقابل پا  در

   ره؟ ینگفت کجا م لیسه _

 بدونه کجاست.   یخواد کس یاما نم  زنهیگفت بهم زنگ م _

موها  پنجه سنگ  دیکش  شیداخل  را  نفسش  داد.   رونی ب  نیو 

از گر  ییچشم ها  ینگاهش رو بود  هیکه  ند، متوقف  سرخ شده 

 شد و زمزمه کرد: 

 هست که آرومت کنه؟ یزیچ _
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  یمثلث عشق  کیشد.    خیم  ر،وا یقاب د  یو نگاهم رو  دم یگز  لب

 . چقدر دلتنگشان بودم!  شدیکه به پدر و مادرم ختم م

سرمان    ی با لبخند دست در گردنم انداخته بود و پدرم باال  مادرم

 ! بغض کرده لب زدم: هیسا کیبود. مثل  ستادهیا

 دلم واسشون تنگ شده!  _

رنگ گرفته   شیلب ها  یرو  یمکث نگاهش کردم. لبخند متزلزل  با

 .  بود

 ! نطوریمنم هم _

را داخل اتاق برد. مات به حرکاتش    لچرمیو و  ستادهیسرم ا  پشت

و به دستم داد.    دیکش  رونیرا از کمد ب  می کردم. لباس ها  ینگاه م

 م یکه برا  یخوش طرح  یروسر  یکشو را باز کرد و نگاهش رو

 کادو آورده بود، مات ماند. آن را برداشت و به سمتم برگشت.  

 .  دیلرز  یم  یپر از حسرت و ناباور میصدا

   م؟ یبر ی م _

. حواسم هست  یایکه بعدش با من واسه چکاپ ب  یبه شرط  _

 . یهم نرفت یوتراپ یزیچقدر وقته ف
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 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  ییازهرا رض یمکانال رس      ] 

#۲۰9 

فوت وقت سر    یبود که ب  ده یپوستم دو  ریچنان ز  یناگهان   یِخوش

 زدم.   وند یرا به نگاه مهربانش پ  می تکان دادم و برق چشم ها

 ! دمیقول م _

 منتظرم  رونیب _

که   یا وهیرفت، به ش رونیکه از در ب  نیگرفتم و هم ی قیعم دم

را   ین کردم و روسررا به ت  می کرد،  لباس ها   یکمکم م  ییزندا

حلقه شد    لچریو  یفلز  یها  لهیسرم انداختم. انگشتانم دور م  یرو

  یزده بود و کت چرمش را رو  هیتک  واریو در را باز کردم. به د

 ساعدش انداخته بود. 

   ؟یآماده ا _

سر تکان دادم. فاصله    د ییتا  یپر از انتظار بود. به نشانه    لبخندم

پر    ی قدم  چند  با  را  روسرکوتاهمان  و  کم  یکرد  جلوتر    یرا 
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  م یاش را از چشم ها  رهیشانه کج کرد و نگاه خ  ی. سر رودیکش

 برنداشت.  

   اد؟یچرا انقدر بهت م _

 لب زدم:  یکردم و با حاضر جواب یخنده ا تک

 ؟ یدیچون تو خر _

 مک زد. صورتم جا به جا شد و چش یرو شیها  مردمک

 بودم.  قهیخوش سل شهیمن هم _

خن  می ها  لب بزرگتراز  و  آمد  کِش    یِدلتنگ   لشیدل  نیده 

پ   یوحشتناک او خاتمه  به لطف  را   لچرمی کرد. و  ی م  دایبود که 

خنک    ی  شهی شدم. سرم را به ش  ریجاگ  نیبرد و در ماش  رونیب

صدا  هیتک که  بود  تند  چنان  قلبم  تپش  بستم.  پلک  و   یدادم 

  ی نامنظم در گوشم زنگ م   یملود  کیوقفه اش مثل    یکوبش ب

  ی را روشن کرد و وقت  نی. ماشاننده را باز کرد و نشستزد. درب ر

 فشرد، به سمتم برگشت.   یپدال م  یرا رو ش یپا

   ؟یندار  یبا سرعت مشکل _

 زدم.   تلخند
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 نه!   گهید _

  یاز دست دادن نداشتم. تنها جانِ ب   یبرا  یزیچ  گرین دچو  دیشا

بود و   اد یز نیداد. سرعت ماش  ی آنها هم جان م یبود که ب   یجان

که بهم پناه آورده    یی ها   دهی. برمیبود  ا ی از دن  ده ی ا دو مسافرِ برم

حس کردم پس از مدتها به    م، یدیبودند. به بهشت زهرا که رس

.  دندیکش  ی بود که آنها انتظارم را م  یی اتنها ج  نجایخانه برگشتم. ا

د پر کش  دن یبا  از دور، دلم  از چشم ها  د یلبخندش    ی و بغض 

سراز  زیلبر ام  ب  ریشده  ا  نیدوم  یراشد.  کردم  آرزو   کاش یبار 

 یم دنیبه آنها رس  یرا برا ریمس  نیجان داشتند و تمام ا میپاها

  او   یتوسط دست ها  می شدم و شانه ها  زیخ  میقرار ن  ی. بدمیدو

جانم را هدف گرفته    ی  شهیش  ، یمهار شد. بغض مثل تکه سنگ

 غم شکست.   یپر از ترکش ها  یادیبود و عاقبت با فر

 مامان!   _

را   شی . دست هادمیصورت خندانش را تار د  م،یپشت اشک ها  از

  یی باز کرده بود و غافل از آنکه من نه پا دنمیدر آغوش کش یبرا

من قلب    راثیپرواز... تنها م  یبرا   ی داشتم و نه بال  دنیدو  یبرا

آنکه تکان بخورم حرکت   ی . بدی کش  ی پر م  شانیبود که برا  یکبود
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د  یم سبحان  که  خوب  چه  و  آرامگاهم  س  رکردم  به  مرا  کوت 

رد.  سنگشان متوقف ک  یِقدم  ک یرا در    لچرمیکرد. و  یم  کینزد

دست   د یخواستم. با یلبخندش م دنیاز د شتریبودم و ب صیحر

افتادم.    نیزم  یکردم. خم شدم و رو  یسردش را نوازش م  یها

 .  سبحان به سرعت کنارم زانو زد و نگران نگاهم کرد

  ؟یققنوس خوب _

را از هم باز کردم و سنگ سرد را در    م یست هانبودم. د  خوب

  رهیش  یی کردم گو  هی. هق زدم و چنان از ته دل گردمیآغوش کش

 .  دندیمک یجانم را م  ی

 !  انیبه خوابت نم یکن هیگر ینطوریاگه ا _

 ...  ایچه در رو ا، یاو را نداشتم! چه در دن من

تسک  اما سرد  ی م  نمیآغوشش  به  را  ام  گونه  سنگ    یِداد. 

 ندم.  چسبا

 مامانم دلم تنگ شده. بغلم کن مامان. بغلم کن!  _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲1۰ 

عم  کی  بود.    نیهم  انی پا  یب   یِدلتنگ  کیو    قیسکوت 

.  دیجوش  می سرانگشتان لرزانم را به سنگ پدرم رساندم و اشک ها

. حرف دیاسم مادرم چک  یکرد و رو  دایراه پ   میاز کنار چشم ها

 . دیچیپ  ی در سرم م لیسه یها

ا  یخودم به تو فکر م  یِکس  یب  یبجا  _ ققنوس   نکهیکردم. به 

 از دست داده؟ ناشویلحظه دوتا از بهتر هیتو   یوقت دهیکش یچ

!  یدرد معمول کیبودم و نه  دهیبودم؟ درد... درد کش دهیکش چه

دانم چقدر نشستم و    ی! نمرگیدبود    دهیرس  یبه استخوانِ دلتنگ

از   م یدر سکوت با آنها درددل کردم. چشم که باز کردم پلک ها

  ی م  یبه سرخ  م یچشم ها  یِدیورم کرده بود و سف  ادیز  ی  هیگر

. انگار که من را  شده بودم  ریجاگ  لچریو   یزد. باز هم با کمک، رو

م  نداشتم. باز ه  یی زده بودند و رها  وندیچرخ دار پ  یبه آن صندل

! کف یتحرک  ینشسته بودم و محکوم به ب  نیماش  یصندل  یرو

 رهی و به سبحان خ  دمیکش  سمیخ  یپلک ها  ریرا ز  میدست ها
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  یداده بود و انگشتانش رو  هی تک  نیشدم. آرنجش را به در ماش

 گرفته بود.   م یاش جاخوش کرده بودند. صدا نهمردا  یلب ها

 ؟یتو فکر _

 .. ده سال. ی فقط دلتنگم! به اندازه  _

 را متوقف کرد.   نیاز آنکه سوالم را بپرسم ماش قبل

 .یبمون نیتو ماش یتونیم یاگه خواست _

 کجاست؟   نجایا _

  اهش یس  یاو ضعف کرد که چشم ها  یِبیغر  یگمانم دلش برا  به

 نم اشک گرفت.  

 که مامانم هست! یی جا _

 زده آب دهانم را فرو دادم.   هول

 .  امی منم... منم م _

  چیکه ه  ی . زنم یر تکان داد. حاال کنار مادر او بودزد و س  یتلخند

به دلم افتاده بود. زانو    بیآوردم اما مهرش عج  ی از او به خاطر نم

اسم مادرش   یفرورفتگ  ش،یسنگ سجده کرد. لب ها  یزد و رو

 را لمس کردند و من لب زدم: 
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 !  ینازبانو المع  _

 و لبخند زد.   ختیسنگ ر یرا رو گالب

ب   بانو؟   یناز  یخوب  _ االن    یپسر  سال  ده  بعد  اومده.  معرفتت 

 !  نمتیجرأت کردم بب

 و زمزمه کرد:  دیکش  یسرانگشت خطوط نامفهوم با

 ی و دادکردم؟ جونت  ینگاهت م  دیبا یبانو! چطور امیب دمیترس _

هر شب مُردم    ی نگفت  اد؟ یبه سر من م  ی چ  ینگفت  رم؟یتا جون بگ

 ن بودم؟  م ضتیقلب مر یباعث و بان   دمیفهم یاز فکرت وقت

 کِش آمد.   ش یکرد و لب ها مکث

طرف! با   ه ی. همش ی پول ی ب ،یمهر  یغربت، ب   دم، یکش یی تنها _

 کردم بانو؟   یم  کاریچ میمادر یب

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲11 
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مرهمش را حس    ی پر بغضش دلم را به درد آورد و زخمِ ب  یصدا

از عمد    د یکردم. پشت به من و رو به مادرش زانو زده بود. شا  یم

نم و  بود  گذاشته  جا  سر  پشت  در   یمرا  را  اشک  نم  خواست 

  ینم  هیگفت مرد گر  یم   یکس. چه  نمیشناور بب  اهشیچشمان س

ت  یکند؟ دست رو اما  برنگشت    یفیخف  کانشانه اش گذاشتم. 

 شوکه شده.   دمیخورد که فهم

 .  کنهیم مطمئنم بهت افتخار _

 شد.    هیبراقش به نگاهم بخ  یبه سمتم برگشت و چشم ها  سرش

 فکر نکنم.   _

 چرا؟  _

 خش گرفت.  شیصدا

 نداره.   یخوبعرضه حس  یپسر ب هیاحتماال از داشتن  _

.  ستاد یزد و ا  یگنگش صورتم را درهم کرد. تک خند  یها  حرف

ستون کرد و خم شد. حاال    لچریو  ی دسته ها  ی را رو  شیدست ها 

چشمش    یجمع شده گوشه    یو اشک ها   اه یس  یرایگ  ی چشم ها

 . دمید یم یرا به راحت
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 تونه به دختر موردعالقش ابراز عالقه کنه!   ینم یپسرش حت _

 .  دمیدهانم را فرو دادم و سرم را عقب کش آب

  ی بگ  ییبه زندا  یتونیم  یرو دوست دار  یخب، خب اگه کس  _

 تا... 

  یبمش جد  یکرد و صدادر چشمانم گردن کج    رهیخ  همانطور

 بود.  

 ندارم!   اقتشویل _

 حبس کرد.   هامدینفسم را ن ش، یکرد و هرم گرم نفس ها مکث

ناراحت   گم یم  یزیچ  هی.  ستمیبلد ن   فویمن برخورد با جنس ظر  _

 ...  نمیب یکه م شوی. ناراحتشهیم

حلقه شد و کف دستم را سمت   فمیمردانه اش دور مچ ظر  دست

دستم سرسام آور    ریکوبش قلبش ز  .اش نگه داشت   نهیچپ س

 بود.

 ندازه. ی. مخمو از کار م کشهیقلبمو م شیناراحت _

  ی گرم اشک را حس کردم و نخواستم جلو   یقطره ها  دنیجوش

پر آبم گشت    یچشم ها  یقرار رو  ی ب  ش یکنم. مردمک ها  هیاو گر
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تند تر شد. چنان خود را به   م یدست ها   ریزد و تپش قلبش ز

اش را بشکافد    نهیخواهد جناغ س  یم  ییگو  که  دیکوب  یم  نهیس

  دم یکش رونیدستش ب ریگرفته ام را از ز بزند. دست گر رونیو ب

 و نفسِ به تقال افتاده ام را آزاد کردم.  

 تو...   _

 .  دیتپ یانداخته بود و قلبم در دهانم م  هیسا م یبلندش رو  قد

   شمیم تیببخش اگه باعث ناراحت _

پلکم را با انگشت شصت مهار    ریز  باال آمد و قطره اشک  دستش

 کرد.  

 بشن. ببخش اگه بدم.   سیچشمات خ شم یببخش اگه باعث م _

انگشتانش فشرده شد.    انیم  لچریو  یسر خورد و دسته    دستش

جانم را    اهشیس  ینگاه کرد و چشم ها  میدر چشم ها  میمستق

 . دیکش ریبه زنج

 ببخش که دوستت دارم!  _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲1۲ 

  ی و خونابه    دندینگاهم را در  یپرده    یا   غهیاشک مثل ت  قطرات

کرد و حس از    خیروان کردند. تمام تنم    میگونه ها  یرا رو  هیگر

 تنم رفت.  

م   لیسه  ی گیم  _ داره؟  مدونم یدوستت    نمیا  ه؟ ینامرد  یگ ی. 

   م؟یعوض  یگی. مدونمیم

قلبش    یخت شد و دست مشت شده اش را چند بار روس  فکش

 .  دیکوب

م  _ ا  دونمیمن  هشهینم  شیحال  نیاما  نفهمه!  زبون    گم یم  ی. 

 ! زنهیم نهیب  یتو رو م ی. ه شمیم الیخیب

 و ماتم را وجب کرد.    سیخ یو درمانده چشم ها کالفه

 کنم با دوست داشتنت ققنوس؟  کاریچ _

بادمیناباور لب گزو  را مقابل دهانم گرفتم    میها  دست باور    دی . 

مغرور  یم مرد  م  یکردم؟  حرف  عشق  از  مقابلم  که  زد.    ی را 



 

 

5
6
0

 

و لب   د یمردانه اش کش ی لب ها ی انگشت شصتش را کنار انحنا

 . دیرا جو نشیریز

طاقت از کف بدم.    دنت یبشه. قرار نبود با د   ینطوریقرار نبود ا  _

فقط از    مارستان،یاون روز تو ب  ی. حرفاشدیچ  دمیخودمم نفهم

کرد. داشتم خفه   ی بود که داشت کورم م  ی و حسادت  تیعصبان

  دی با  یچطور  وردیسرت م  ییبال   مانیاگه پ   نکهیاز فکر ا  شدمیم

 دم؟یبخش یخودمو م

 گرفت.   یقیخوش حالتش را چنگ زد و دم عم یموها

  ن یو من بازم گند زدم. اما به ا  یرفت  دم یبه خودم که اومدم د  _

از تو    شتریب  یلیرم، اون شب من خخو  ی که دارم قسم م  یحس

 . کرد ی من باعث رنجشت شدم حالمو بد م نکهیشکستم. ا

هم    یام را رو  دهیخشک  یتکان دادم و لب ها  نیرا به طرف  سرم

 فشردم.  

 امکان نداره.   _

توانست   ی . نمستادیا  لچرمیام گرفت و پشت و  رهیاز نگاه خ  چشم

ند. قدرت تکلمم را  ساخته بود، رها ک  میکه برا  یبرزخ  انیمرا م

انگار از دست داده بودم. مات و مبهوت به سنگ قبر مادرش نگاه  
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  ی کِ  دمیبرد. نفهم  ی م  نیرا به سمت ماش  لچرمیکردم و او و  یم

ماش کِ  نیدر  و  س  ینشستم  صدا  ستمیس  متدستش   ی رفت. 

 کرد.   یم یواننده همخوانبا خ یخمارش هنوز گرفته بود وقت

  خوادیدلم با تو بودن م _

 ره یاالنشم د نیهم

 و نفس   رمیم یم دارم

 ... رهیهر آنشم م داره

در سرم    یبعد  یجانم سر خورد و جمله    یب یپاها  یرو  نگاهش

 پژواک شد.  

 خواد ی دلم راه رفتنو م _

 شب چقدر خوبه  کنارت

   نهیس یدل دارم تو هی

 . کوبه.. یواسه تو م همون

از بغض صدا  یاز حس  پر به در جانم رسوب کرده    شیکه  بود، 

تار    م،یاشک ها  یرا از پشت پرده    رشیسمتش برگشتم و تصو

 . دمید
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 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲13 

  دنی بهتر از د  م یبرا  دنی برگرداندم. ند  یو به سرعت رو  دم یگز  لب

ودم در خ  ی صندل  ی سکوت کرده بودم و گوشه    ریبود. در تمام مس

بازم را گشودم و   مهین  یپلک ها  یال  نیکز کردم. با توقف ماش

ب ا  میبود  مارستانی. ب دی را کاو  نیاز ماش  رونینگاهم  باعث    نیو 

بگ  یم دلم  بوردیشد  از  ب  ی.  د  مارستانیخاص   ماران یب  دنیو 

 گوناگون نفرت داشتم.  

 به شانه ام، سر چرخاندم.   ده یبه سمتم آمد و نرس دستش

 .  ابت بردفکر کردم خو _

انداخته بود م  ییحرف ها  با  هم    ی شد چشم رو  ی که در سرم 

نشستن کمکم    یآورد و برا  رونیرا از صندوق ب  لچرمیبگذارم؟ و

نده را  آزارده  یبو  نیگرفتم تا کمتر ا  ینیکرد. شالم را مقابل ب
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بود که به سرعت    یاستشمام کنم. سبحان آنقدر مصمم و جد

 نگاهش کردم.   فهخسته و کال چکاپم را انجام دادند. یکارها

 برم خونه!  خوامیم _

 زد.  هیرا به نگاهم بخ ش یکور اخم ها ی گره

 مونده.   یوتراپ یزیف _

 .  گهیروز د هیواقعا خسته ام باشه  _

صورتش   یرا پر کرد و در آخر دست رو  نمانیب  یقیعم  سکوت

 .  دیکش

 بدم؟   تونمیجواب نه م ی کنیآدمو نگاه م ینطوریپوف ا _

دزد  یخند  تک نگاه  و  ودمی زدم  دکترم    لچرمی.  اتاق  سمت  را 

 کرد و کنار گوشم پچ زد.   تیهدا

 .  میتموم بشه بر ن یا دمیقول م _

  رمردی. پ می به در وارد شد  فیخف  ی تکان دادم و با چند ضربه    سر

رنگش را به چشم زد و به   یمشک   یکائوچو  نکیما ع   دنی با د

 . دمیبحان را شنمصمم س یشد. صدا زیخمیاحتراممان ن

 ریسالم وقت بخ _
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 کرد.   کیرا بهم نزد دشیروپوش سف یها قهی

  ه؟یسالم جوون مشکل چ _

 به دستش داد.  را  MRI ش یآزما یِد یس

ز  _ مدت  ف  هیادیراستش  و  نداشته  به    شیوتراپ یزیچکاپ  هم 

 . ادیب شیپ  ی. نگران بودم مشکلافتاده قیتعو

 ود. ب  یا گانهیب  یاو واژه  یبرا ؟ینگران

  شیحبس شده بود و دکتر با دقت به جواب آزما  مانیهردو  نفس

 شتریگرفت و ب  ی دست به سر م  ی کرد. هر از چند گاه  ی نگاه م

  ده یمردد! انگشتان چروک  ایدانم مبهوت بود    یکرد. نم  یتمرکز م

 روحمان لبخند زد.   یب  یاش را درهم قفل کرد و به صورت ها

 اول کدوم رو بگم؟  خبر بد!   هیخبر خوب دارم و  هی _

 زمزمه کرد: سبحان

 خوب  _

 من همان لحظه خبر بد را انتخاب کردم.   اما

ا  دکتر ها  دی خند  یگمسردر  نیبه  چروک  عمق    یو  صورتش 

 گرفتند. با دست به سبحان مضطرب اشاره کرد. 
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 . کنمیخواهش م دینیبش _

 نشست.   یصندل یلرزان رو ییبا دست و پا  سبحان

که من از   یزیاما چ  میباش  شیگزارش آزما  منتظر  دی قاعدتاً با  _

   ؟ یکن ی . داروهاتو مرتب مصرف مهیخبر خوب نمیب یم  ید یس

 و سرتکان دادم.   دمیخشکم کش یلب ها یرو زبان

 بله   _

مثل تصادف، نخاعشون   یکه در اثر حادثه ا  یدخترم افراد  نیبب  _

  یخون  یلخته    ایدچار تورم    ره، یگ  یضربه قرار م  ایتحت فشار  

  ن یتورم از ب  نیا  ی . که به مرور وقتشنیر قسمت نخاعشون مد

 .  کنهیم دایو حرکت هم برگشت پ حس رهیم

  ی و محکم به قلبم م   د یکش  یسوت م   م یدر گوش ها  ی کس  انگار

پ دیکوب قلب  تپش  ها  دای .  حرف  هضم  و  بودم    م یبرا  ش یکرده 

 سخت بود. سبحان زودتر از من به خود آمد. 

 اره بتونه دوباره راه بره؟ امکان د یعنی ... یعنی _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲14 

 رتیغرق ح  ییدهان خشک شده ام را فرو دادم و با چشم ها   آب

زودتر مرا هدف   یلیبه سمت سبحان برگشتم. اما انگار نگاه او خ

  ی. صدادیرخشد  ی و خنده م  رتیگرفته بود و ته چشمانش، ح

 و با صالبت دکتر، سبحان را مخاطب قرار داده بود.   ریپ 

احتمالش خ  _ ابتدا  ادیز  یلیبله  از    ی ها  شیآزما  یهست. من 

  یبراشون داروها  نیهم  یدادم برا  صیتورم رو تشخ  نیا  شونیا

بود که داروها   یاحتمال پنجاه درصد کیکردم.  زیتجو یکورتون

 نه.    ایجواب بده 

ا   خودکارش رورا  خ  زیم  یز  و  من    رهیبرداشت  آب  پر  نگاه  در 

 زمزمه کرد:

  چ یموثر بوده. به ه  یلیداروها خ  نجا یتا ا  نمیب  ی خوشحالم که م  _

 .  دیکه اطالع ندادم قطع نکن یوجه مصرفش رو تا زمان 

پس از   یکیلرزانم را مقابل دهان گرفتم و قطرات اشک    دست

  بود و حس   کرده  خیکردند. تمام تنم    سیصورتم را خ  یگرید
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  ی کیدر تار  یدیام  ریآخرش ت  یکردم فشارم افتاده. جمله    یم

 وجودم بود.

 دارم.   مانیمن به خوب شدنتون ا _

بلند شده بود و    یصندل   یبه خود آمدم که سبحان از رو  ی زمان

از هم    یبه لبخند جذاب  شیکرد. لب ها  یاو تشکر م  زیمقابل م

 بودم!   دهیمرم از او ندکه به ع   یکِش آمده بودند و من ماتِ لبخند 

خبر    نیممنونم شما با ا  یلیبگم. خ  یدونم چ  یدکتر واقعا نم  _

 !  نیققنوسو عوض نکرد ی فقط زندگ

او گذاشت و    یسرشانه    یزد و دست رو  یلبخند از ته دل   دکتر

 به من نگاه کرد.  

 دخترم   یخوشبخت بش _

 به سبحان اشاره کرد.  طنتیش با

 باره!   یاز چشماش م ی عاشق _

! هوا انگار  دی . از کار افتاده بود شادیکوب  ینم  گریپر تپشم د  قلب

  ی. تحمل دو شوک بزرگدیچرخ  ی م  نیاز من دور بود و زم  یلیخ

که نگاه   دمیممکن بود. د ریبه مغزم زده بود، غ  یجا و آن کیکه 
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  دنیبه من رس  یخورد و سبحان امتداد نگاهش را برا  کهیدکتر  

 وحشت زده به سمتم آمد.   ودمصورت کب دنی دنبال کرد. با د

 کجاست؟ تیاسپر ،ی! اسپرنیامام حس ا ی _

  ک یرا به دهانم نزد  ی کوچکم را از سرشانه برداشت و اسپر  فیک

 کرد.  

 آروم باش آروم! نفس بکش.   _

شد از  ی! ممیگونه ها یشد رو  یو بغض آب م دمیکش یم نفس

 پرواز کنم؟   یخوش

اش لبخند   یگرانسردش گذاشتم و به ن   یدست ها  یرو  دست

گذاشتم. سر که باال گرفتم    فی را گرفتم و داخل ک  یزدم. اسپر

رو هنوز  ها  ینگاهش  انگشت  انگشت  دیچرخ  ی م  مان یاتصال   .

م انگار تعهد  انگشتانش  اسارت  برا  یکوچکم در  ماندگار    یداد! 

مطلبش    قکه نگاه قدردان هم ح  یتشکر   ی! برالحظه   نیشدن ا

 کرد.   ینمرا ادا 

و دستپاچه    دیدکتر سبحان به عقب چرخ  یرفه هاس  یصدا  با

 نشست. هنوز نگران بود.  یصندل یرو
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 حالت خوبه؟  _

 . دمیکش ینفس جانی را فراموش کرده بودم! با ه میصدا

 خوب...خوبم!   _

 . دمیبه دکتر مضطرب پرس رو

 بود دکتر؟    یخبر بد چ _

 شد.   تینگاهش پر از جد  دوباره

ز  یکورتون  یداروها  _ م  ید ایعوارض  ازت   ی لیخ  خوامیداره 

. حتما  ی ضعف عضالن  ت،یعصبان  جه،ی. سردرد، سرگیمراقب باش 

 ی . نسخه ای رو مرتب برو تا دچار ضعف نش  یوتراپ یزیجلسات ف

 نوشت و آن را به سبحان داد. 

 مدت.   هیمصرف کنه تا  یکم کالر یحتما غذاها _

 تشکر کرد.   مانهیبه احترامش خم شد و باز هم صم سبحان

 !نیممنون دکتر لطف کرد یلیخ _

 خدا به همراهتون جوون.  _
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 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲15  

لبخند خارج شد  هردو   مانیدر رگ ها  یو چه حس خوب  م یبا 

را    لچریه سبحان که پشت سرم وبود. سر باال گرفتم و ب  یجار

 ردم.  داد، نگاه ک یحرکت م

 سبحان!  _

 مش یگرفت و حاال لبخند و نگاه مستق  نییسر پا  میصدا  دنیشن  با

لب ها داشتم.  با هم  ت  می را  به  زده  و ذوق  آمد    ش یها  لهیکِش 

 شدم.   رهیخ

 ممنونم  بابت امروز!  _

گرد شد. در چند    م یخم شد که چشم ها  یزد و کم  یکج  لبخند

 صورتم زمزمه کرد:  یِسانت

 گاهم نکن! ن  یشکل نیا چوقتیه _

 درد گرفته بود اما ادامه دادم.   گردنم

 ؟ یچطور _
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 ! طونیانقدر ش _

 بودم.  طنتیو ش  یمن امروز پر از خوشحال یول

بازو  مشت به  را  ام  کرده  نازک    دم یکوب  ش یگره  پشت چشم  و 

 کردم.  

 به!جن یب _

 و سرتکان داد.   دیخند

 .  رهیگ یهم نکن گردنت درد م  ینطوریا _

 به گردن دردناکم گرفتم.   نشستم و دست صاف

 غر بزن.    یمثل بابا ها ه  _

 نگرانن! زنن،یبابا ها غر نم _

 کرد و ادامه داد.   مکث

 ی خوام خطر  ی اتفاق افتاد. حاال که هستم نم  نیمن نبودم که ا  _

 .  یدیماه عذاب کش نیچند نی تو ا ی کنه. به اندازه کاف دتیتهد
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  گری. ددید  یرا نمبود و لبخندم    ستادهیخوب که پشت سرم ا  چه

نشستم، خم شد   نیدر ماش  نکهی.  بعد از امیبود  دهیرس  نیبه ماش

 نگاهم کرد.   شهیو از ش

 . رمیبگ ینیریباش برم ش نجایهم _

ام را برداشتم    ی رفت به سرعت گوش  نکهیتکان دادم و پس از ا  سر

 دمیکش یبلند غینزده بود که ج یزنگ زدم. هنوز حرف ایو به پر

 .  دیلرز ی م می. صداختیر  م یگونه ها یرو یو اشک خوشحال

  ینم  یتونم دوباره راه برم. وا  ی. دکتر گفت م شهیباورت نم  ایپر  _

 چقدر خوشحالم.   یدون

حس کردم روح    ش یصدا  دنی شد و بعد با شن  ی طوالن  سکوتش

 ی توانست برا  ی مردانه و پر از خش نم  ی. آن صدادیاز تنم پر کش

 او باشد.  

که   ییشنوم. تقاص کارا یخوب م ی! خبرا به به ققنوس خانوم _

 کوتاه بود؟  نقدریهم  یداد یپس م  د یبا

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲1۶ 

بود.    مانیپ   یبرا  ی و عصب  نهیپر ک   ی کردم. آن صدا  ی نم  اشتباه

 پلک بستم و نخواستم خودم را ببازم. 

تو چدس  ایپر  یِگوش  _  یدونینم  یشخص  میحر  کنه؟یم  کاریت 

 ه؟ یچ

 و زهر کالمش از همه بدتر بود.   دمیپوزخندش را شن یصدا

  ؟یدوباره راه بر یتونیم  یفکر کرد یجد _

 کرد.  یا ده یو نچِ کش دیخند

ام  دواریام  یخودیب  _ م  یدوار ینشو.  خوبه  که   تونهیهمونقدر 

. نه تنها  ینرس  باشه و آخرش  دی روز و شبت ام  ی کشنده باشه. وقت

 .ی شیکه خودت هم نابود م دت،یام

  یبرزخ  انیلحظه م  کیکردم اما    یفکر م  شیبه حرف ها   دینبا

  ی درصد هم نم  کیافتادم. اگر به احتمال    ریها گ  دیاز اگر و شا

آمد؟ سکوت    یتازه جوانه زده م  دیام  نیشد چه بر سر من و ا
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برداشت کرد و زبانش   یطوالن مثل مار    شده ام را به نفع خود 

 زد.   شین

اما نم  یدون یخودت هم خوب م  ؟ یدید  _ با منه   ی خوا  ی حق 

 . یریرو در نظر بگ یا گهیاحتمال د چیه

گرفته شد و قطره    میدست ها  انیاز م  یچه شد. گوش  دمینفهم

را که   ی. چه بد به حال خوشم زده بود. سبحان گوشدیاشکم چک

دندان  کریاسپ  یرو و  گرفت  دست  به  بودم،  هم    یرو  گذاشته 

 فشرد.  

 . رمیگ ین دندوناتو در نظر م من دارم احتمال خُرد کرد  یول _

 .  دیکش اد یسکوت پر بهت او استفاده کرد و پر از خشم فر از

حال  _ با  که؟یمرت  ستین  تیمگه  ش  دیحتما  ب  وهیبه   امیخودم 

 ؟ یتا آدم بش چونمیگوشتو بپ

و کن. دختره ارزشش   لکسیر  ؟ی شیم  یخب بابا چرا عصب  یلیخ  _

پ    دایمناسب واست پ   سیچندتا کِ  یخوایم  مانینداره ها. جونِ 

 اما...  ستیو نوشِ اونور آبت ن شیع   یِکنم؟ به خوب
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اش نبض گرفت   قهیپشت دست و گردن و شق  یکه رگ ها  دمید

 و صورتش سرخ شد.  

 و نعره زد.   دی کوب نیرا محکم به در ماش تلفنم

 ت برسه فقط....  وجود. دستم به یخفه شو ب _

  ی وحشت م  میکز کردم و از چشم ها  نیماش  یگوشه    دهیترس

 .  نگاهم کرد میمستق  یوقت دیبار

 مگه نگفتم اگه زنگ زد به من بگو؟  _

 .  د یکوب نیماش ی  شهیکف دستش را به ش محکم

   ؟ ینه لعنت ای گفتم  _

 لکنت لب زدم:  با

 ...  ی ول ا ی. من من زنگ زده بودم به پریگف...گفت _

 ام گرفت.   هیشدت بغض گر از

 چرا اون برداشت.  دونم یبخدا نم _

  ه یستبرش تک  ی  نهیرا پشت سرم گذاشت و سر به س  دستش

 زدم. هم درد بود و هم درمان! هم زخم بود و هم مرهم!  
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 .هیخب آروم باش. کاف یلیخ _

استم راجع به من فکر  خو  یام گرفته بود و باز هم نم  سکسکه

 به سرش بزند.   یبد

 ن ...  سبحان باور ک _

پر کوبشش فشرد و پر از تحکم زمزمه   ی نهیبه س شتری را ب سرم

 کرد:

 وقته باورت کردم!  یلیمن خ _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲17 

پلکم    ریز  یِ سیفاصله گرفتم. خ  دهانم را فرو دادم و به سرعت  آب

آست با  کمرنگگرفت  راهنیپ   نیرا  لبخند  ل  یم.  و  بزرگ   وانیزد 

 را به سمتم گرفت.  وهیآبم

 واسه خودت. غمات نصف نصف، خب؟   اتیخوشحال _
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 .  دمیخند سمیخ یتوجه به چشم ها یب

 ! وونهید _

 چشمک زد.   طنتیرا به دهان گرفت و با ش ین

 !  گهید یکرد وونم ید _

 برد.   نیرا از ب مانیپ   ی حرف ها یِتلخ وه،یآبم یِنیریش

 بدم؟   حیمن بهش توض ا ی ی گیم یی به زندا _

م  یطور  نگاهم تمنا  وجود  تمام  با  که  بود  او    یملتمس  کردم 

ا  دیبگو از رو  نیبار سنگ  نیو  من بردارد. حرف    یشانه ها  ی را 

 که سر تکان داد.   دینگاهم را راحت فهم

 خودم.   گم یم _

 از چشمانش! ریغ   ییرا به پشت سرش دادم و هرجا اهمنگ

  یی تنگ شده. به زندا  ییدلم واسه دا  ام؟یم همراهت بمن  شهیم  _

 هم قول دادم. 

زل    میزده به چشم ها  رتیپر کرد و ح  یبیرا برق عج  نگاهش

 زد. 
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   گه؟ ید ی گیم یجد _

 را باال دادم و سر کج کردم.   م یابرو یتا کی

 اد؟یخوشت نم ه؟یچ _

 خوشحالم! متیاز تصم  یلیکه خ نهینه منظورم ا _

 گرفت.   یقیکرد و دم عم مکث

 .  یرو تموم کرد هیتنب نیکه ا یمرس _

  ی داشت حواسش را معطوف رانندگ  یزد و با آنکه سع   استارت

. نگاهش  ماند   ی ام م  رهیچرخاند و خ  ی سر م  ی نگه دارد، هر از گاه 

را   ش یو پا  دیرنگم چرخ  ینارنج  یروشن و موها  یچشم ها  یرو

رو  یرو به  رو  فشرد.  گاز  داشت،  یپدال  نگه  که  از    خانه  قلبم 

کوچک   اط یرا در ح  نیام ولوله به پا کرد. ماش  نهیاسترس در س

باغچه ثابت مانده بود. چقدر    یخانه پارک کرد و نگاه من تنها رو 

  یی زندا  یی لَخ لَخ دمپا  یسرخ را داشت. صدا  یرز ها  یدلم هوا

م ح  ینشان  به  عجوالنه  که  رودهی دو  اطیداد  دست  زانو   ی. 

 فته بود. گذاشت و هنوز سر باال نگر

 شد؟  ی سبحان... بگو بچم چ _
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هم  دمیگز  لب ها  نیو  چشم  به  مبهوت  گرفت،  باال  سر   یکه 

شد. انگار حضورم را باور نداشت و وجود من را    هریشرمسارم خ

داده بود. چنان گرفته اسمم را صدا زد   وندی پ   لیبه برگشت سه

 آتش گرفت.   شی که دلم به حال بغض صدا

 ققنوس! _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲1۸ 

کردند و زبانم    یم  یم خودکشبود که در قلب  یی پر از درد ها دلم

 خاموش! 

 سمتم پا تند کرد و محکم در آغوشش فشرده شدم.   به

 دردت به جونم؟   ی بالخره اومد _

ا  آمده اما  همه جا    از  لِیبه حال سه  یفرق   گر یآمدن د  ن یبودم 

بزنم،    ینداشت. آب دهانم را فرو دادم و قبل از آنکه حرف  دهیبر

 .  دمیسبحان را از پشت سرم شن  یصدا
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 خسته ست.  یلیبوده خ مارستانیتو مامان. ققنوس ب میاول بر _

 .  دیماند و لب گز می پاها  ینگرانش رو نگاه 

  ؟یواسه چ مارستانیخدا مرگم ب _

عکاس  سر مثل  و  قشنگش    ماهر،  یچرخاندم  قاب لبخند  در  را 

 رونیب  نیرا از داخل ماش  ینیریش  ینگاهم شکار کردم. جعبه  

 آورد. 

 !رهیخِ _

 دستپاچه کنار رفت.   ییزندا

   میبر نمیتو بب میبر _

بودم خبر    دواری اش لبخند زدم و ام  یشگیهم  یِعجله و نگران  به

 را کمرنگ تر کند. لیرفتن سه ینحس م، ی خوب شدن پاها

ت پا داخل بگذارد که مکث کرد و به عقب برگشت.  خواس   سبحان

آنکه نگاهم    یخم شد. ب   م یرا از پا درآورد و رو به رو  شی کفش ها

 .  دیکش رونیب م یمرا هم از پا یکند کفش ها

 خواند.   یاضطراب را از نگاهم م  انگار

 فقط آروم باش و بسپرش به من خب؟  _
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شد. سر تکان    یبود مانع از حرف زدن م  میکه در گلو  یبعض  توده

عم دم  و  ب  ی قیدادم  هجوم  شدم  که  خانه  وارد  امان    ی گرفتم. 

نگه داشتم و به در    یرا گوشه ا  لچرمیخاطرات را حس کردم. و

با    ییشدم. سبحان هنوز نشسته بود که زندا  ره یخ  لیاتاق سه

 بود.    یدیام ناپر از  شی. صدادییهم سا  یدست رو ینگران

 نه؟   ینکرد شدایپ  _

صورتش شد و هق هقش دل    یاش پرده    ده یروکچ  یها  دست

 کرد.   یسنگ را آب م

من    گهیزنگ به من نزنه. نم  هی دلش اومده    یچطور  دونم ینم  _

 کنم؟  یمادرم دق م 

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲19 

  ش یروهاکور اب  یشد و گره    لی به سمت او ما  شتریب  یکم  سبحان

دست    ان یاو را م  ی   دهیو چروک  ریپ   ی بود. دست ها  ی باز نشدن
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نگاهشان    میمستق  یمردانه اش گرفت و نوازش کرد. رابطه    یها

 شد.   یقطع نم

 نه؟  یزیکه چقدر برام عز  یدونیم _

 .  تابش، بغض کرده سر تکان داد یب  یها هیگر نیب

 !  یزیعز شتریب لی سه یکه برا یون دیم  نمیپس ا _

 و در خود مچاله شد.   دیاش لرز انهچ

 واسش افتاده؟   ی اتفاق _

 . دیاز نوازش دستان لرزان او نکش دست

مدت    هیداره  ازیبهتره. فقط ن یلینه قربونت برم! از من و تو خ _

 .  یدرکش کن دی . بااد یتنها باشه و با خودش کنار ب

 سبحان پنهان کرد.   ی نه یزد و سرش را در س یبلند هق

   ؟یفهم  ی. من مادرم م رمیمیسبحان. تا برگرده م  کنمیدق م _

او را    یسبحان نشست و دست ها  یلب ها  یرو  یکمرنگ  لبخند

بود که    ی قشنگ  یدستانش بوسه باران کرد. آنقدر صحنه    انیم

از بمش پر    ی. صدارمیاز مژگانم بپذ  ییرها  یاشک را برا  یتمنا

 بود.   ی قدر دان
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  نیکه ا  یبود  یکس  نیتو اولفهمم. چون    یم   یاز هرکس  شتریب  _

  یکلمه رو برام معنا کرد. با محبت خالصانت، با از خودگذشتگ

  یی تا برم جا   یرو که تمام طالهاتو داد  یشب  رهینم  ادم یکردنت...  

روز   هی. گفتم  رمی. قول دادم سر تا پاتو طال بگدنیکه بهم بها م

 .  اتویهمه اون فداکار کنمیجبران م گردمیبرم

 نرفت.   ش یرا بلند کرد و  لبخند از لب هاکوچکش  انگشت

 گه؟ یمَردِ و قولش د  _

  کیپشت    ش یها   له یآنقدر پر از اشک بود که ت  یی زندا  ی ها  چشم

انگشت سبحان   پنهان شده بودند. انگشتش را دور  سیخ  ی  هیال

 گره زد.  

واسم به    یو االن هوامو دار  یچقدر آقا شد  نمیب  یکه م  نیهم  _

 خوام.   ینم  یچیشما دوتا ه یِوشبختارزه. جز خ یم  ایدن هی

 شد.   ریدلگ شیاو را نوازش کرد و صدا ی گونه

   نم؟یبب  یمونم شماهارو تو لباس داماد  یزنده م یعنی _

 . ختندیو انگار صدا ها در ذهنم درآم دمیگز لب

 دوستت دارم... ببخش که دوستت دارم! _
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 . دمیرا سمت آنها کش لچرمیهم فشردم و و   یپلک رو محکم

   ییزندا _

 .  را پاک کرد شی سمتم برگشت و اشک ها به

 کجان؟    ییدا _

  م یگفتم بر  یحالش خوب نبود. دوباره قلبش درد گرفته. هرچ  _

 .  کرد یدکتر لجباز

 کتش گرفتم.   یسبحان را از رو یشانه  سر

 . مارستانیب مشیحالش بده برسون یی پاشو اگه دا _

م  ی ها  درد را  م  دمیفهم  یدلش  ظاهر  دانس  ی و  برخالف  تم 

سمت را به    شیدارد. بلند شد و گام ها   یسرسختش، قلب حساس

زندا برداشت.  تر  بلند  را    یی اتاق  که دستش  بلند شود  خواست 

 گرفتم.  

 .  ییتنها باشن زندا کم ی نیبذار _

 آخه...   _

 پلک بستم.   نانیاطم با
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 . کنهیرو حل نم یزیفاصله ها چ نیبهتره. ا ینطوریا _

 داد.   هیمحبتش را به نگاهم هد  یرمازد و گ یلبخند

   گه؟ی د یکه بمون  یاومد _

 زدم.   ی شانیبه پ  دست

م  ادمیاصال    _ پ   یچ  خواستمیرفت  سبحان  با  امروز    شیبگم. 

 . میدکترم بود

 نگاهم کرد و ادامه دادم.   قیدق

 گفت احتمالش هست که دوباره بتونم راه برم.   _

دند. اشک  کش آم   ش یشد و لب ها   یپر از شگفت  ش یها   چشم

 ! صورتم را قاب گرفت.  دیو خند ختیر

   ؟یگیم ی. جد دمیرشفدات بشم خو یاله _

از   یهق هق بلند مردانه ا  یبودم که صدا  امدهیبه حرف ن  هنوز

نگران  یاتاق رشته   به سمت   یصحبتمان را گسست و هردو با 

 . میاتاق رفت
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 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  ییزهرا رضا یمکانال رس      ] 

#۲۲۰ 

  ی که م   یباز اتاق را هول داد. صحنه ا  مهیدستپاچه در ن  ییزندا

او را    ییتخت نشسته بود و دا  یرا باور نداشتم. سبحان رو  دمید

حرکت در    ی سبحان ب  یمحکم در آغوش گرفته بود. دست ها

  ضشیدانست چه کند. احساسات ضد و نق  ی هوا معلق بود و نم

ضعف رفته بود    تش یو مظلوم  یی دا  یلم براکردم. د  ی را درک م

نخو از  اما  پر  اش  مردانه  بزنم. هق هق  برهم  را  استم خلوتشان 

 ندامت بود.  

جبران    ی. چطوریببخش منو! بد کردم بهت اما هنوز کنارم  _

   نارو؟یکنم ا

 قدر تلخ و کشنده! داد. همان یم انوریسبحان طعم س لبخند

 اما االن...   کرد یکار شدیم  شیچند سال پ  د یشا _

 .  د یکرد و کالمش را بر مکث
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گندن    یبرآورده نشن تو دلت م  ی انقضا دارن وقت خیآرزوها تار _

برآورده شدنه  شنیو فاسد م بعدا  حالتو    گهیفاسد د  یآرزو  هی. 

 کنه.  یخوب نم

 پر آب پدرش نگاه کرد.   یبه چشم ها میمستق

ه حداقل  بود که اگه مادر ندار  ن یده ساله ا  ی بچه    هی  یآرزو  _

که زنتو    یرفتار کرد  یجذام  هی پدرش کنارش باشه. با من مثل  

 کشته! نگاه پر از نفرتت کابوس هر شبم بود. 

 او را از دورش انداخت.  یگرفت و دست ها فاصله

ن  گهید  نایا  _ تو قلبم.    هی.  ستنیآرزو  زخم   هیمشت درد شدن 

 .کنهیزخم سر باز م نیا نمتیب  یشدن تو جونم که هربار م

لرزان و   ی لب ها  یرفت و دلم برا  یی سمت دا  ی با نگران  نگاهم

 کبودش هزار تکه شد.  

 وونهیمن...من سردرگم بودم. غم از دست دادن نازان، من رو د _

 کرد.   یم

و چشمان گود افتاده اش، اثر گذشت    قهیکنار شق  یها  چروک

 داد.   یصورتش پررنگ تر نشان م یزمان را رو
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بار از مادرت خواستم به خاطر مشکل   نیتو شوک بودم. چند  _

 بچه دار شدنمون رو بزنه اما...   د یق شیقلب

 خندد.   ی بغض چشمانش م انیم

 عاشق بچه ها بود و منم عاشق اون!  _

 کرد.   ریسال پ  نیکردم مرور خاطرات او را چند حس

 عذاب من بود.  نیاز دست دادنش بزرگتر _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۲1 

در عمق چشمانش حس    یو کهنه را به خوب  قیعشق عم کی  رد

 کرد.   سیرا خ  شیگونه ها  یکردم. اشک رو یم

 سبحان.  کننیآدم ها اشتباه م _

 .  دیسبحان سخت شد و نگاه دزد  فک

 و عوض کنه نه؟  ر ی زندگ هی تونهیاشتباه م  هیوقتا هم   یبعض _
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که در چشمانش بود، دلم    یا  ده یپوس  د یو ام  ده یخم  یاه   شانه

 لرزاند.   یرا م

 فقط...   یانتظار ندارم منو ببخش _

 پسرش را نوازش کرد.   یکرد و گونه  مکث

رو    دنتیحسرت نداشتنت رو دلم نمونه. قد کش  خوامیفقط م   _

م  دم یند بب  تونمیاما  رو  شدنت  منمیمرد  ا  شهیم  شه؟ی.    ن یبار 

  ؟یمن بردار حسرت رو از دوش

بار    نیمشت شد و مشت گره کرده را چند   ش یکه دست ها   دمید

 یآنکه به چشم ها  یانداخت و ب  ری. سر به زدیکوب  شیبه ران پا

 پدرش نگاه کند، زمزمه کرد: 

 نه آخرش...  ای یچه بخوام چه نخوام، چه در حقم بد کرده باش  _

س  مشتش به سمت  رو  نهیرا  و  داد  کوب  یاش سوق  .  دیقلبش 

س  چشمان  در  اشک  برا  اهشیجوشش  غرور،  و  بود   یآشکار 

 کرد.    یتمنا م  دنینبار

 ! نجاستیآخرش جات ا _
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. خنده اش دمیقفل دستانم شد و به سمتش چرخ  ییزندا  دست

ا  یِنیچ  کی  ییبغض داشت! دا اشاره  با  بود که    ی م  یبند زده 

او بود    نباریکرد! ا  میشکست و سبحان چه ساده روحش را ترم

  ش ینخواستن را در گوش ها  ی . چوب پنبه هاقدم شد  ش یکه پ 

اش طالب   دهیبلند مغزش را نشنود. قلب زخم د  یگذاشت تا صدا

نداشت.    یزندگ   ک ی  ی که او را به اندازه    یآغوش پدرش بود. پدر

او را به خود فشرد. سر    فینح  کلیرا باز کرد و ه  ش یدست ها 

بود که    یسبحان نبود! پسربچه ا  گریشانه اش گذاشت و د  یرو

سر کرده بود و کز کردن پشت    یمادر یتمام شب را با کابوس ب 

  یتمام شب ها  ادی. به  دیفهم  ی نمکه ترس او را    یدر اتاق پدر

که    ی انسبح  یخودش! برا  یاش هق زد. هق زد برا  ی پناه  یب

. نفست ستیآغوش پدرش چ  د یفهم  ی سال تازه م  نیپس از چند

م م  ردیگ  یرا  نفس  دلم    یو  چقدر  بود.    شیهوادهد.  کرده  را 

بود تا من هم در آغوشش خالصه شوم. آنقدر مرا به خود    کاشیا

و من چقدر محتاج جان دادن در    دی ایفشرد که نفسم باال ن  یم

 آغوش سردش بودم. 

 بم و گرفته اش پر از حسرت باران زده بود.   یصدا
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 بابا!  _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  ییزهرا رضا یرسمکانال      ] 

#۲۲۲ 

خود را در آغوش او گم کرد و    شتریب  یی ! دایبیغر  یکلمه    چه

پش  کی روپدر  یها  یمانیعمر  را  اش  ها  یانه  اشک   شیشانه 

پدرش باال آمد و چشمانم را   راهنیپ  ی. نگاه سبحان از روختیر

.  دمیلبخند زدم و لبخند تلخش را به جان خر  ش یرصد کرد. به رو

بودم؟ از هم فاصله گرفتند    یم   لیسه  ونیه را مد صحن  نیا  د یبا

تازه توانست حضور ما را در چهارچوب در حس کند. با    یی و دا

اشک مردمک چشمانش   سیخ  ی  هیو ال  ستیبه من نگر  یفتشگ

 را پوشاند.  

 ققنوس؟  _

را حرکت    لچریکنترل من و   یب   م ی کش آمد و دست ها  م یها  لب

شد    ی کتر تصور کردم. م د   یحرف ها  اد یدادند. پلک بستم و به  
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 یآزاد شوم؟ رو  یلعنت  یصندل  نیمن هم راه بروم و از اسارت ا

ا  یپاها قاب صورتم شد. بوسه    ستادیلرزانش  پر    یو دستانش 

 کرد.    خیام م یشانیپ  یمهرش را رو

   م؟یشیم یما چ  ینگفت ؟ ییدا ی رفت یول کرد _

که    دیکش  یآه انگار  ب   ل یسه  ادیو  و  بود    یها  یقرار  یافتاده 

نشست و    یکنارش م  یناتمامش در نبود من! اما اکنون چه کس

 گذاشت؟    یبه نمک نشسته اش مرهم م یِزخم ها یرو

 نگاهم کرد.   نانیگرفت و با اطم یقیعم دم

 بهت زنگ زده نه؟   لیسه _

بفهمد اما ناخواسته بود که مبهوت    یزود  نیخواستم به ا  ینم

 .  دمیپرس

   ن؟یدونیاز... کجا م _

 زد.   یو لبخند کمرنگ دیاش کش یجوگندم  یها  شیر به یدست

  ی پدر بودم اما از خودشم بهتر م  هیاز  براش کمتر کنهیفکر م _

 شناسمش.

 و سر تکان داد.   دیسمتم چرخ به
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  ی حت  د یتونست تو رو ببره شا  یمحال بود به تو زنگ نزنه! اگه م   _

سر   شهیگشت. خوشحالم که حضور تو باعث م  یبرنم  چوقتیه

 .  اد یبعقل 

ز  دم یگز  لب به  و    ریو سر  قفل شدند  انگشتانم درهم  انداختم. 

  ی کس  گریزده بود که د   ادیفر  یتنگ! حسش را نگفته طور نفسم  

 نمانده بود که نداند. آب دهانم را فرو دادم.  

 گرده.   ی زود برم _

 اش را هم!   یکردم. دلخور  ی را حس م یی نگاه زندا یِنیسنگ

 بهت زنگ زده؟   لیسه _

قول داده بودم    لی. به سهدمیام کش   یشانیپ   یشت دست روپ   با

نم  یکس دار  خبر  تماسش  طوالن  یاز  که  سکوتم  شد   یشود. 

 بغض کرده لب زد:  ییزندا

 چرا به من زنگ نزده؟   ؟ یچرا بهم نگفت _

چه بر سر   دیفهم ی فاصله انداخت. تازه م  نمانیب یقیعم سکوت

  د یشا  ای   یان کاربه زمان داشت تا پنه  ازین  لیپسرش آورده. سه

 . ردیهم دروغ مادرش را بپذ
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 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۲3  

 . ستادیا لچرمیاز جا برخاست و پشت و سبحان

بر    لیاکرم بانو. مطمئنم که سه  ستیها نحرف  نیاالن وقت ا  _

برگشت   یکه وقت  نهیا  خوامیکه ازتون م   یزیو تنها چ  گردهیم

 بودن نکنه.   یاحساس اضاف

 به پدرش انداخت و ادامه داد.   ینگاه  مین

بالغ هست    یانتخاب کنه. انقدر  د یو اجازه بد   دیبهش توجه کن  _

 کنه.  دایخودش پ  شویزندگ کیکه شر

 برد.   رونیرا از اتاق ب لچرمیو ندیبگو یزیاز آنکه چ قبل

 . میهوا بخور کم ی میریمن و ققنوس م _

ابرو باال انداختم. خم شد   ش،ی به چشم ها  رهیباال گرفتم و خ سر

 در گوشم زمزمه کرد: حیپر از تفر یو با لحن
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 . دمیم حیبعدا برات توض  یدونستیوانمود کن م  _

نظر   اهشیس   طنتیپر ش  یچشم ها  زیدآمی تهد  ینگاه   با از  را 

ب آنکه  محض  به  و  گذاشت  فرو  بهت  در  را  آنها    رونیگذراندم. 

 شدم.   رهیدارش خ  هیسرم را تا انتها باال گرفتم و به فک زاو  میآمد

   گذره؟ یتو سرت م یچ _

  ش یخواستم بدانم خنده ها   یو من اطراف را نگاه کردم. م   دیخند

زبان   است؟  ریگهمه  ای کند    یتاب م  یب  نگونهیفقط دل من را ا

 و نگاهش در عمق چشمانم حل شد.   دیکش نشیریلب ز یرو

 ه نکن گفتم.  نگا ینطوریا _

لجباز  از با  و  و خ  شتریب  یعمد  باال گرفتم  را  نگاهش    رهیسرم 

 کردم.  

 تو؟   رهیگ ینکن دختر. گردنت درد نم  گم یم _

. لب  دمیعمق گرفت و خند  میلب ها   یکالفه شدنش لبخند رو  از

 ستاره بارانم انداخت.    ی به چشم ها  ی داخل دهان فرو برد و نگاه

 چه خوشش اومده!  _

 گرفتم.   یقیو دم عمبستم  پلک
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بتونم    نکهیتصور ا  ی. حتنمیزم  یدختر رو  نیامروز خوشحال تر  _

 پرواز کنم!   یکه از خوش دهیخودم راه برم، انگار دوتا بال بهم م 

پر از آرامش   شی. صدامیدشد و وارد پارک ش  یطوالن  سکوتش

 کردم؟    یحس م نطوریمن ا  ایبود 

  ی آبغوره م  یدی د  یو هروقت مارو م  یدیخند  یانقدر قشنگ م  _

   ؟یگرفت

سر   دنشید  یآمد و نتوانستم برا  میلب ها  یتا رو  یکمرنگ  لبخند

 !  رمیباال نگ

.  ستادیانگشتانش فشرده شد و از حرکت ا  انیم  لچریو  یها  دسته

  ش یکرد. دستش پ   یگرفته بود و نگاهم م  ن ییحاال او هم سر پا

.  دیخورد، جلو کش  ی سرم سر م  یآمد و شال را که داشت از رو

 زد و سر کج کرد.   یتک خند

 ! یفرفر _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲۲4 

نگاهمان را قطع   وند یو پ  دیکش ن ییپا  می چشم ها ی را تا رو شال

 سرم مرتب کردم.   یو شال را رو دم یکرد. خند

خانوم رو    هیرت با  اما هنوز آداب معاش  یده سال اونور آب بود  _

   ؟یستیبلد ن

هش را دنبال  نگا  ریشد، سر چرخاندم و مس  یکه طوالن  سکوتش

  ی کردم و نفس هم نم  ی کردم. بهت زده به دو دختر مقابلم نگاه م

هردو  رتی. حدمیکش داخل    یم  دادیب  شانیدر چشم  لب  کرد. 

چرم   یپاشنه بلند و پالتو یدهان فرو بردم و نگاهم را از بوت ها

زد و    ی. پوزخنددم متوقف ش  ش یچشم ها  ی گرفتم و رو  دزایپر

 را رها کرد.   ایدست پر

   نجاست؟یا ی ک نیبه به بب _

 شد.  کیقدم نزد کی و  دیلب به دندان کش اغواگرانه

 . نمتی. انتظار نداشتم ببیکه برگشت  گفتیراست م  مانیپس پ   _

 و پوزخندش رنگ نفرت گرفت.   د یرا سمت من کش نگاهش

 دختر که...   نیابخصوص با  _
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من   نیکرد. ب  فرو  نشیشلوار ج  بیرا در ج  شیدست ها   سبحان

  یعمل کرده    یو گونه ها  ین یب  یو نگاهش رو  ستاد یا  زادیو پر

 او تاب خورد.   

 ! یعوض شد _

 .  دیمشت شد و مشت کوچکش لرز زادیپر  یها دست

نخواست   _ رو  نه؟ من  رفتم زیعوض شدم  تو  به خاطر   غیت  ری. 

 . امیچشمت بکه به  یجراح

 مشت شده اش را باال گرفت و حلقه اش را نشان داد.  دست

 . شکننیاالن به خاطرم سر و دست م _

 .دیخند کیستریه

 نه؟  یخوا یتو هنوزم منو نم  یول _

 بود.   یبرخالف لحن پر حرص او، خونسرد و جد شیصدا

 چرا؟ یدون ینگاه کنم. م نیاز ا شتریتونم ب ینم _

 ب زد: او ل سیخ ی شم هابه چ رهیکرد و خ مکث
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! نه، تو از قبل  یاالن... تو هنوزم زشت  ای نداره گذشته    یتیاهم  _

 .  یهم زشت تر

 آنکه نگاهش کند، زمزمه کرد:   یب

 بود.   بایکه اونوقتا بود قلب و روحش ز یدست کم دختر _

و به حلقه اش اشاره   دیاو باال کش  سیرا تا چشمان خ  نگاهش

 کرد.  

د   _ مرد  دار  یا  گهیبه  جلو  یتعهد  ا  یو  از گذشته  دم   ی من 

 ده؟ یکه پوس یزنیم

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۲5 

 پروا بود.    یگستاخ و ب  نگاهش

 .   یخواست یشد اگه تو هم منو م ی نم دهیپوس _
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صورتش   که به سمتم آمد نگاه نگرانم را از آنها گرفتم و به  ایپر

 .  دیرس یبودم بهتر به نظر م  ده یکه او را د یبار نیدادم. از آخر

 از ما.   یریخبر نگ هیققنوس؟  یخوب _

تماس   خواستم از  و  کنم  باز  او    م یبگو  یدهان  با  به صحبت  که 

 .  دینکش

 امروز بهت زنگ زدم اما...  نیهم _

 .  دمییهم سا  یکردم و دندان رو مکث

 .ستین شیحال یزیچ یشخص میاز حر نکهیبرادرت مثل ا _

حذف کرده    شیتماسم را برا  مانیپ   دمیتعجب کرد که فهم  آنقدر

 و روحش هم خبر ندارد. 

 برداشت؟    مانیپ  یبه من زنگ زد _

 .  دیباال پر م یابرو یتا کی

 ؟ یدونست ی نم یبگ یخوایم _

 .  دیو کالفه لب گز دیصورتش کش یرو دست
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. امروز  کنهیم   کاریچداره    دونمیمشکوک شده. نم  یلیخ  دایجد  _

با    یجلو رو  ق  هیدر مچش  از  بود    افش یپسره گرفتم.  مشخص 

نم اتاقم  تو  بود  رفته  هم  امروز  چ  ی هفت خطه.  دنبال    ی دونم 

 . گشتیم

به    یدر جانم بود اما راض  شهینفرت از او هم  قیآنکه حس عم  با

 خانواده اش نبودم.  دنیکش یسخت

زم  قیرف  _ رو  آدم  قبل  زنهیم  نیناباب  بشه    رید  یلیخ  نکهیا. 

 . ریجلوش رو بگ

پا به سمتم    یپاشنه    یتکان داد و همان لحظه سبحان رو  سر

 برگشت. 

 م؟ یبر _

 ش یدو دختر برا نی. انگار تحمل ااورمینگاهم کرد که نه ن یطور

  دیشت سر به او چسب. از پ دمیرا شن  زادیپر یبود. صدا  رممکنیغ 

 .  دیو دستش را کش

 ؟ یکن  یفرار م _
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 رون یاو ب  یدست ها  انیدستش را از م  یت شد و عصبسخ  فکش

 .  دیغر  ای. رو به پردیکش

 خواهرتو جمع کن.  _

و  ی ها  گام  پشت  و  برداشت  من  سمت  به  را    لچرمیمحکمش 

توجه به نگاه پر حسرت و    یرا عوض کرد و من ب   ری. مسستادیا

 دست تکان دادم.   ای پر یبرا زاد،یبغض پر

بود  یلیخ را فوت کرد و من  که نفس ک  م یدور نشده  الفه اش 

 .  دمیپرس

 بوده؟   یچ زادیتو و پر نیب _

 .  دیکش ش یموها انیم پنجه

 مسخره!   ینامزد هی _

 باال رفت.   یکم می سرعت سر چرخاندم و صدا به

   ه؟یمنظورت چ _

. فکر کردم  ادیب  لیخواست سر سه  ی که م  ییواضحه، همون بال  _

 اون بشه.  الیخیمن ب انیمحمود بعد جر

 سر چرخاندم.   یو به سخت دمیکوب لچریو یدسته  یرا رو مدست
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دختره    یگیم  یدار  _ اون  با  بود  یتو  نامزد  باورم    ؟ینچسب 

 . شهینم

 نگاهم کرد.  طنتیسمت راست خم شد و با ش به

 شد؟  تیحسود ه؟یچ _

. از  زادیکنم؟  اونم به پر  یحسود  دی با  یواسه چ  رمیمن؟ نخ  _

 ... یاولشم ازش خوشم نم

  ی زد و سرم را از رو  یفم تمام نشده بود که تک خندحر  هنوز

 . دیشال بوس

 !یشیجذاب تر م  ،یشیحسود م ی وقت _

 میخنده اش را رها کرد. مستق  کیلحرص نگاهش کردم و او ش  با

 به قلب من! 

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۲۶ 
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*** 

گلدان    یآب را پا  وانیو ل  دمیپنجره جلو کش  را تا کنار  لچرمیو

. پرده را کنار زدم و با لبخند به باغچه نگاه  ختمیر  وسفیحسن  

و حواسم   دیخوشرنگ تن  یکردم. نگاهم پر از حسرت دور گل ها

بود و    لیسه  ریکند. تمام فکرم درگ  ی نگاهم م  رهیخ  ینبود مرد

بود    یار. تمام فکرم انتظدبو  دهیهفته طول کش  کیکه    ینبودن

شد.     ی نم  که پاسخ داده   یی رفت و تماس ها   ی که رو به انحطاط م

شد  ینیسنگ چشم  در  چشم  و  کردم  حس  را    کی.  مینگاهش 

شلوار فرو کرده بود. دست آزادش را باال    بی دستش را درون ج

که جواب    یبودم. روز  ونشیلبخند زد. چقدر مد  م یآورد و به رو

  مان ین بود. لبخند از لب هاروز م  نیبهتر  رفت،را گ  شمیکامل آزما

کردم. با    ی تشکر م   م یها   هیگر  الب یس  انیشد و من م  ی پاک نم

اش    یخال   یبه جا  رهیکه به در خورد، خ  یفیخف  یضربه    یصدا

 ماندم و هول کرده لب زدم: 

 تو.   ایب _

به    رهیتختم نشست و خ  یرا پشت سرش بست و وارد شد. رو  در

 زد.   میپنجره صدا
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 امروز؟   یچطور _

 خوب بمونم. ذارهینم لیاز سه یخبر یب _

 .  و سر تکان داد دیبلندش را کش  یپاها 

   ؟یبهش زنگ زد _

 زمزمه کردم:  د یام نا

 .دهیجواب نم _

پنجره   یرا لبه  ش ی. دست هاستادیرا عوض کرد و کنارم ا بحث

 ستون کرد. 

 تو فکرت بود؟   یچ  ،یکرد  یرو نگاه م رونیب ی وقت _

   ؟ یپرس یچرا م _

 خنک را به صورتم حس کردم.   یرا باز کرد و هجوم هوا جرهپن

 نگاهت پر از حسرت بود!  _

ن  به دهان  با  و  برگشتم  خ  مهی سمتش  ها  ی   رهیباز    ی چشم 

 خمارش ماندم.  

   ؟یانقدر خوب منو بلد یچطور _
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 زد.  لبخند

 ! دونمیهوم نم _

نگاهم دور ساقه    ریآنکه نگاهش کنم، مس  یگرفتم و ب   ی قیعم  دم

 شد.  چکیرز داخل باغچه پ  گل ی

  خواد یبتونم راه برم دلم م  یکردم وقت  یراستش داشتم فکر م  _

 بکارم.   اسی کل باغچه رو گل 

   ؟یگل ها رو دوست دار _

 عاشقشونم!  _

  د یدست سمت کراواتش برد و نتوانست گره اش را باز کند. خند 

 رد.  ک ییخودنما  ششیته ر انیو چال گونه اش م

باهم    رمیگ  ی! فردا بعد از شرکت ممیهم نشد   سای بابا گل    یا  _

 .  می کاریم

به او که هنوز   رهیکردم. خ  ی م  ی محض تلق   یرا شوخ  ش ی ها  حرف

بود، با تأسف سر تکان دادم و خنده ام را فرو    ریبا کراواتش درگ

و جلو    دمیچی خوردم. دست جلو بردم. کراواتش را دور انگشت پ 
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نش را با دست ماساژ  شد و گرد  لیبه سمتم متما   ی. کم دمیکش

 داد.  

 ؟ یکنیم کاریعه چ _

گره    لب کردن  باز  مشغول  و  بردم  فرو  دهان  کراوات   ی داخل 

 لب غر زدم:  ریشدم. ز

باز کردن    _ برنم  هیاز پس  تنها    ی. مطمئنیایکراوات  ده سال 

   ؟یکرد  یزندگ

از  تکان خورد. نگاهم را    شیگلو  بکیشد و س  یطوالن  سکوتش

چشمانش متوقف    اهیس  یحفره    انیمان مو ز  دمیاش باال کش  قهی

 شد. 

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۲7 
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اش    رهی. نگاه خافتاد  م یپا  یو کراوات شل شده رو  د یلرز  دستم

  سوزاند. هول کرده کراوات را به  ی آتش م  یتمام تنم را در کوره  

 .  دمیرا عقب کش لچرمیو و دمیاش کوب نهیس

 .  یو فردا بدون گل برنگرد یبهتره قولتو فراموش نکن _

 نشست و کراوات را باال گرفت.    شیلب ها  یرو یکج ی خنده

 ممنون! _

را که پشت   دمیهم کش  یرا رو  م یها  لب و سر تکان دادم. در 

  یبوق ها  یرا گرفتم. صدا  لیسه   یشماره    گریسرش بست، بار د

به شدت گرفته و خش    یکرد که صدا  یم  دمیممتد داشت نا ام

 . دمیدارش را شن

 ققنوس!  _

 گشاد شد و ماتم برد. چقدر دلتنگش بودم.   رتیاز ح م یها چشم

دلم هزار راه   ؟ یاددیچرا جواب تماسامو نم ؟ یخوب لیسه یوا _

 رفت.

 کرد.   ی بغض داشت اما پنهان م شیصدا

 تنهام!   _
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انگشتانم فشرده   نایم  لچریو  یهوا زدم و دسته    یرا رو  حرفش

 .  شد

غصه   تیچقدر دارن از دور  ییو زندا  یی دا  ی دونیپس برگرد. نم  _

 . خورنیم

ترسم برگردم و    ی. اما م ستین  شمیپ   یتنهام چون کس  نجایا  _

   گم؟یم  یچ یفهم  یاون همه آدم بازم تنها باشم. م نیب

 مژگانم سقوط کرد.    انیاز م  یو قطره اشک   دمیکش  میبه گلو  دست

 .  فهممیم _

 مگه نه؟  یتو خوب _

 .  دمیبه گونه ام کش ی را به اطراف دوختم و دست نگاهم

 .  یبرگشتم خونه تا برگرد _

 انم را مسموم کرد!  زد و زهر شد و ج  شیشد و ن تلخ

 سبحان؟ ای  یواسه من برگشت _

قلبم ترک    یها  وارهیمقابل دهانم گرفتم و حس کردم د  دست

 دارد.   یبرم
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   ؟ یگیم  یچ یدار یفهم ی م _

 گوشم را به درد آورد.   ش یزد و صدا ادیفر

  گذره؟یداره بهم م ی چ یفهم ی تو م _

  رهیهوم؟ تقص  ؟ی منو قضاوت کن  یدیچرا به خودت اجازه م  _

  یننداختم. فکر کرد  نیرو زم  یی زندا  یمنه که به خاطر تو رو

 کنم؟  ی تنها زندگ تونمینم

 ت. کف دستم را خط انداخ م یمشت کردم و ناخن ها دست

  ، یشد که قبال بود  یلیهروقت عقلت برگشت سرجاش و سه  _

 زد.   می از آنکه تماس را قطع کنم، صدا قبلبهم زنگ بزن.

 ی خوب  یروزا واسم روزا  نیخب؟ ا  ریققنوس حرفامو به دل نگ  _

 . ستنین

  یهر روزم با زن و مرد  ؟یحس رو دار  نیفقط تو ا  ی کنیفکر م  _

 .ادیبه لبشون نمتو خنده  یکه از غصه  شهیشروع م

 .  دمیسبحان نال یدرماندگ  ادیکردم و به  مکث

  کنهیو وانمود م  ادیکه شب ها خواب به چشماش نم  ی مرد  _

 گاه باشه.   هیخوبه تا تک
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 و هق زدم.   ختیر نییچشمم پا یاز گوشه  یاشک قطره

من  _ نم  یو  تماسام جواب  یفهمیکه  به  بازم  و  نگرانتم   چقدر 

 .یدینم

زمزمه    یآرام  یو با صدا  تند شد  ی پشت گوش  شی نفس ها  یصدا

 کرد:

 که من، به تو؟   یاونقدر ؟ یکنیتو هم به من فکر م _

 .  و نفسم به تقال افتاد د یدستم لرز انیم یگوش

فکر کن که اگه از دستشون    یی . به روزایمنتظرم زود برگرد  _

 .  کنه یبودنتم جبرانش نم یحت یبد

  کیرا نزد  لچرمیع کردم و وبزند تماس را قط  یاز آنکه حرف  قبل

 ی راحت  ی. باز هم به اتاق سبحان آمده بودم و او برادمیکش  زیم

. دست بردم و دیخواب  لیباال رفت و در اتاق سه  یمن به طبقه  

ام رساندم    ی نیبرداشتم. آن را به ب  زشیم  ی ادکلن مردانه را از رو

  ی سرد و تلخِ ب  ی  حهیهمان را  .  د. خودش بودمیبو کش  قیو عم

 !ریظن
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موها  یکم زدم.  دستانم  مچ  و  گردن  کنار  به  را  ادکلن  را    می از 

را از   لچریسر انداختم. و  یسر بستم و شالم را رو  یمحکم باال

کرد   ی نگاه م  ونیزیبه تلو رهی. خدمی را د یی بردم و دا رونیاتاق ب

 . ستین  نجایاما مشخص بود که حواسش ا

   ؟ییدا _

را خاموش   ونیزیو تلو  دمیکشرا جلو تر    لچری. و دیرا نشن  میصدا

 کردم.  

  ن؟یخوب _

تکان خورد و مات نگاهم    شیدر جا  یاز آن فاصله کم  میصدا  با

 آرامش در گوشم نشست.  یکرد. سر تکان داد و زمزمه ها

 خوبم خوبم...   _

ه  یصدا رو  یاقدم  سمت    یسبحان  آن  به  را  نگاهم  ها  پله 

دا م  ییمعطوف کرد.  را  از   شیدست گرفت. صدا  انیسرش  پر 

 بود.   ینگران

  مارستان؟یب  میبابا؟ بر یخوب _

 تکان داد.   نیرا به طرف سرش
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ققنوس   یها  یوتراپ یزیاستراحت کنم. ف  کمی  دینه من خوبم با  _

 رو حواست هست بابا جان؟  

لب    یرو  یبخش  نانیمن سر داد و لبخند اطم  یرا رو  نگاهش

 نشست.   ش یها

 راحت.  التونیبله خ _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰], باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۲9  

به آشپزخانه   ییکمک به زندا  یبه من انداخت و برا  ی نگاه  مین

 رفت.  

 هست من انجام بدم؟   یکار _

 . شهیاالن غذا سرد م نینه مامان جان برو بش _

کتفش را    ریآمد تا ز  ییفربه اش را تکان داد و به سمت دا  کلیه

او گذاشت و نگاهشان غرِق هم    ی دست رو  یی . داردیبگ دست 

  دیرقص م یلب ها  یبود لبخند رو نشانیکه ب  یمهر دنی شد. از د
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ب مو  حرکت  جلو  به  آمدم  که  خود  و    یه  چرخاندم  سر  کردم. 

د را  ودمیسبحان  م  لچرمی.  پشت  را   زیرا  بشقابم  و  داشت  نگه 

 برداشت تا غذا بکشد. دست جلو بردم تا مانعش شوم.  

 نه بسه  _

 به صورتم انداخت.  ی باال رفت و نگاه  شیابرو یِتا

   ؟یمیمگه رژ _

 و خم شد.   دیتر کش  نییپا  میرا از چشم ها  نگاهش

که کم مونده از    ی. نه جنابعالادهیکه وزنش ز هیواسه کس میرژ _

 .  یبشکن یالغر

 .  دمیو لب گز دمیپشت گردنم کش دست

 متنفرم!  یکالرکم  یغذا  نیاز ا میتوانستم بگو ینم

 آخه... _

حرف  قبل آنکه  نگاهش    یاز  گرفت.  دهانم  را سمت  قاشق  بزنم 

خواند. سرش را   ی را م  می ر حرف چشم هاآنقدر آرام بود که انگا

 گوشم آورد و زمزمه کرد:  کینزد
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که مصرف    ییاما به خاطر داروها  اد یخوشت ن  د یشا   دونم یم  _

 . یبخور یکم کالر یغذا د یدکتر گفته فعال با یکن  یم

 و من مات نگاهش کردم.   دیخند

 مهمون من، خب؟    ی شام حساب  هی  دمی قول م  یخوب شد  ی وقت  _

.  دمیکردم، دهانم را باز کردم و چش  ینگاهش م  رهیکه خ  همانطور

  یکرد. ققنوس  یفرق م  زیهمه چ  گشتمیاگر به گذشته بر م  دیشا

.  زد  ی بخارپز  لب هم نم  یبه کلم بروکل  چوقتیشناختم ه  یکه م

  ی چرخ دار نشسته بودم و از دست پسر  یصندل   کی  یاما حاال رو

عمرم   یغذا  نیتر  زیانگ  نفرتبودم،    دهیو را دکه فقط چند ماه ا

کند.    یبودم گذر زمان انسان ها را عوض م  دهیخوردم. شن  یرا م

  ده یکند! شن  یرا خاکستر م  دی کشاند و سف  ی م  دیرا به سف  اهیس

 یدانستم ققنوس  ی ده بودم و نمبودم. لمس نکر  ده یبودم اما ند

م بود،  شده  بزرگ  نعمت  و  ناز  در  ا  یکه  سخت    نینچنیتواند 

 ز یدور تند افتاده بود. همه چ  یام رو  یکند. انگار زندگ   یزندگ

توانستم   ی شدم که نم  یمواجه م  یکرد و دائما با مشکالت   ی م  ریتغ

از   ا یآمدم    ینم  ایکردم اصال به دن  یآرزو م  ی حلشان کنم. گاه

. سخت بود!  دمیکش  یدوش م سخت را به    طیشرا  نیو تولد ابد
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  ی و ب   یبچش  ا. طعم مهر ریبخور  نیو زم  یطعم عشق را بچش

. من طعم راه  یو تنها شو  یرا به بچش  ی . طعم شلوغ ینیبب  یمهر

 شده بودم!   ریگ نیبودم و زم دهیرفتن را چش

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲3۰ 

**** 

نگاه  لچرمیو و  داشت  نگه  در  کنار  مچ  ی را  ساعت  اش    یبه 

 انداخت. 

 .  ارمیرو ب نیبمون من ماش نجایهم _

 .  دی دو یتکان دادم و او به سمت خروج سر

از ک  یصدا  دنیشن  با را  ب  یچرم  فیتلفن همراهم آن    رون یام 

 آوردم و تماس را وصل کردم.  

   ؟ ییجانم زندا _
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تازه رس  زمیعز  _ نوبت دکتر داشت. ما    کم ی  میدیامروز محمود 

وقت م  یشلوغه  زنگ  بهت  شد  تموم  مزنمیکارمون  به    یتونی. 

 دنبالمون؟  ادیب یسبحان بگ

سبحان   نیگفتم و تماس را قطع کردم. همان لحظه ماش  یا  باشه

پ   میجلو و  کرد  و  ادهیتوقف  صندل  لچری شد.  با  مماس  نگه    ی را 

. سوار دمیکش  یصندل  یتنم را رو  م یاداشت و به کمک دست ه 

گذاشتم و    یصندل   یشانه    یرا رو   می که شد دست ها  نیماش

 به چشمانش بود.   نهیخم شدم. نگاهم از آ یکم

دنبالش.   یبر  زنهیگفت هروقت کارش تموم شد زنگ م  ییزندا  _

 .  نوبت داشته ییدا

شکار   نهیام را از آ  رهینگاه خ  پدال گاز فشرد.  یزد و پا رو  استارت

 کرد.  

 .  یرو به راه نبود  ادیز  یوتراپ یزی انگار واسه ف  ؟یباشه اما تو خوب  _

آنقدر حواسش جمع بود لبخند   نکهیدهانم را فرو دادم و از ا آب

 زدم. 

 عادت کنم.    دیخوبم با  _
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 .  گردمیبرم _

شد.    ادهینگه داشت و به سرعت پ   ی گلفروش  ک ی  کیرا نزد  نیماش

خوش   ی موها  انیم  ی ه برگشت. دستمنتظر نمانده بودم ک  یلیخ

کوچک گل را   یرا باز کرد. کوزه ها  نیو در ماش  دیحالتش کش

 زده نگاهش کردم.   رتیگذاشت و چشمک زد. ح ی صندل نییپا

   ه؟یهمه گل واسه چ نیا _

 دستش را بند فرمان کرد.   کیرخ به سمتم برگشت و   مین

  ؟یباغچه گل بکار تو یخواستیمگه نم _

 ...  یآره خب ول _

 کرد.    ادیرا از هم کش داد و سرعتش را ز  شیلب ها   یجذاب  لبخند

  اطیرا در ح  لچرمیباز کرد و و   د یدر را با کل  م یدیخانه که رس  به

 را مقابلم گرفت.   شی نگه داشت. کف دست ها

 صبر کن   _

  یمات ماندم. تک خند  دنش یبرگشت با د   ی خانه شد و وقت  داخل

 زدم و ناباور زمزمه کردم:  

 نه؟   یا وونهیو دت _
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را همانجا رها    ینیریرا کنار باغچه پهن کرد و ظرف ش  راندازیز

 کرد.  

باغچه   یسنگ مرمر  یسه پله را باال آمد و گلدان ها را رو  دو

 گذاشت.  

که گذاشته بود دوسه پله    یا  یبیو از سراش  ستاد یا  لچرمیو  پشت

 .  میرا رد کرد

 کردن!   وونشونیه دمقصرن ک  یی ندارن. آدما  یریها تقص  وونهید  _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲31 

عقب برگشتم و نتوانستم لبخند نزنم. کنار او تمام محال ها    به

انداز نشستم و او هم    ریز  یکمکش رو  ممکن شده بودند. به  میبرا

رو به باال تا زد  چهارخانه اش را    راهنیپ   نیشد. آست  ریکنارم جاگ

ها رگ  تن  یو  گر  ی  دهیدرهم  جلوه  از   یکیکرد.    یساعدش 
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ستاره باران   یبا چشم ها  کهگلدان ها را برداشت و رو به من  

 .  د یکردم، بلند خند  ینگاهش م 

 شکل باغبونا شدم؟   ؟ی کنینگاه م یچرا اونطور ه؟یچ _

 .  رمیخنده ام را بگ یرا داخل دهان فرو بردم تا جلو نمیریز لب

 !  ادی بهت م یلیخ _

لب زمزمه کرد    ریز  یزیچشم نگاهم کرد و با خنده چ  یگوشه    از

گلدان را که کاشت با شوق، دستم را    نیاول  ی . گل هادمیکه نشن

و گلدان کوچک و خاک  جلو بردم. به د  شیلمس گلبرگ ها  یبرا

 خورده اشاره کردم.  

 اونا رو من بکارم؟   شهیم _

 چرا نشه؟  _

برداشتم.    ینیریش  ک یکه کنارم بود    ی زدم و از ظرف  یحیمل  لبخند

با دقت آن ها را م به   ی کاشت که کم  ی آنقدر خم شده بود و 

 را به سمتش گرفتم.   ینیریشدم و ش لیراست متما

  ؟یخوریم _
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را    ینیریو ش  دمیعقب کش  عیاش را که باال آورد سر   یگِل  دست

در  کینزد انگار  نگاهش  داشتم.  نگه  که مواج    ییا یدهانش  بود 

لب    ریبه دستانم مانده بود. ز  ره یکرد. مات خ  ی تمامم را غرق م

 غر زدم: 

 دستم خسته...   گهیزودباش د  _

ناباور به    ی  ادامه حرفم با گر گرفتن سرانگشتانم متوقف شد و 

سرانگشتانم    یکوتاهش رو  ی بوسه    ی نگاه کردم. جا  ش یها چشم  

م هم  صدا  یهنوز  با  سر   کیافتادن    یسوخت.  کوچک   شئ 

افتاده بود    نیزم  یکه رو  یدیبرگرداندم و مبهوت به دسته کل

آمده    ندزدم و از شدت شوک زبانم ب  یشدم. نفس نفس م  رهیخ

  و   س یخ  ی چشم ها  دنی و د  دمیبود. نگاهم را با وحشت باال کش

 غرق خونش جانم را گرفت. 

  ل؟یسه _

و جوشش اشک در چشمانش    د یهم کش  یخشکش را رو  ی ها  لب

 .  دمی ه هم درا از آن فاصل

 !  ومدمیکاش نم _

 .  ستادیبه سرعت بلند شد و ا سبحان
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 .  میبذار حرف بزن _

خورد. نگاه پر    یقدم عقب گذاشت و تن سستش به در آهن  کی

 من بود.  یآبش تنها مات چشم ها

 !ومدمینم  شدیکاش قلم پام خرد م _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییرا رضازه یکانال رسم      ] 

#۲3۲  

را چنگ    راندازیو خواستم بلند شوم اما نتوانستم. ز  دیلرز  دستم

به سمتش رفت و    زدم و نفسم به شماره افتاد. سبحان به سرعت

 را گرفت.   شیبازو

 .  دمیم حیبرات توض _

پ   یها  دانه از  عرق  سراز  ی شانیدرشت  نمناک   ریاش  رد  و  بود 

را از دست او    ش ی م بازومانده بود. با خش  ش یگونه ها  یاشک رو

 .  د یغر یببر زخم کیو مثل   دیکش رونیب

 !  یبه من دست نزن عوض _
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خواستند   یو گردنش انگار م   قهیشق  یسرخ بود و رگ ها  صورتش

و او را محکم به   دیمشت کش  انیسبحان را م  ی  قهیپاره شوند.  

 .  دیکنارش کوب وارید

 نه؟  هان؟ از خدات بود که من برم   یبد حیرو توض یچ _

 دستانش مچاله تر شد.   انیاو م ی قهیو  دیاش لرز چانه

م  _ تو  به  دردامو  همه  چقدر   یمن  که  گفتم  بهت  من  گفتم. 

 دوستش دارم.

 لرزان او گذاشت.   یمشت ها یهردو دستش را رو سبحان

 .  کنمی. خواهش ملیسه میبا هم حرف بزن دی با _

  ی م  و رخ  دیلرز  ی شکست و م  یم   ریبغض گلوگ  کیاز    شیصدا

 نمود.

چ  _ بگ  یزیمگه  که  هست  کرد  ؟ی هم  داغون  منو  .  نیشماها 

 لنجار رفتم؟  چقدر با خودم ک ی دونیم

 افتاد.   نییشل شد و پا شی ها دست

. تو هنوزم کنهیرو عوض نم یزیچ یکردم نسبت خون ی فکر م _

 خانواده!   هی. یبرادر بود هیواسم مثل 
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دندان کش  نشیریز  لب به  داخ  د یرا  هردو دستش  موهاو    ی ل 

 چنگ شد.   شانشیپر

 از پشت خنجر بزنه! تونهیکه خانواده هم م دمیاما فهم _

  یک ی.  دمیسنگ سرد کش  یرا ستون کردم و تنم را رو  م یها   دست

. اشک صورتم دمیکوب  نیاز گلدان ها را برداشتم و محکم به زم

 کرده بود.   سیرا خ

 بسه بسه!  _

 مینگاه مستق  با وحشت به سمت من برگشت و  شانیهردو  نگاه 

 بود.   لیمن به سه

شاهد صحنه   خواستمیون نمچ   ومدم؟یچرا نم  ی دیحاال فهم  _

 خواستم من مقصر باشم.  ی شما دوتا باشم. نم یریدرگ ی

 .  دیچیخون در دهانم پ  ی و شور دمیام را گز دهیخشک لب

 ! خواستمینم _

کوتاه را   ریمس  ن یشد بلند شوم و ا  ی توانستم؟ چرا نم  ینم  چرا

و   دمیجلو کش  شتریکنم؟ خودم را ب  یط  دنیبه آن ها رس  یبرا

مات    لیگلدان کف دستم را خراش داد. سه  یشکسته    یتکه  
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کرد و اشک در چشمانش شناور شده    ی ام نگاه م  یبه دست خون

 زد.   زانوبود. سبحان به سرعت قدم جلو گذاشت و مقابلم 

 ؟ یخوب ؟یکنیم کاریچ _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲33 

قلبم    یتلنبار شده    یکه در حجم اندوه ها  یبیغر  یواژه    خوب؟

نمدیگنج  ینم بود    ی .  از سوزش دستم  اشک    ای دانم  که  قلبم 

  ی کرد. سبحان به خراش دستم نگاه م  دای پ   میراهش را تا لب ها

بود و دست  را مشت کرده  شی که دست ها یلیکرد و من به سه

را جلو آورد و   لچرمیداشت. سبحان و  یبر نم  میاز سر چشم ها

 .  دینال  لی. رو به سهنمیکمک کرد بنش

 .  اریبرو پانسمان رو ب ؟ یسادیوا ینطوریهم یواسه چ _

و پانسمان جلو آمد و قبل از آنکه    ن ینگذشته بود که با بتاد  یلیخ

  ان یدم مسر  یت. دست هاآن را به سبحان بدهد، دستم را گرف
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م اش  مردانه  پ دیلرز  یدست  دستم  دور  را  پانسمان  و   دیچی. 

م  میانگشت ها متوقف   انیرا  را  لرزش دستم  تا  مشتش گرفت 

در قفل، نگاهم را به آن سمت کشاند.   دیچرخش کل  یکند. صدا

دا  ییزندا ک  یی دست  و  بود  گرفته  به   ش یداروها  ی  سهیرا  را 

  کهی  لیسه  دنیبا دسرباال گرفت    نکهیداد. به محض ا  یدستش م

کرد   لیرا قاب صورت سه  شی. دست ها دیخورد و به سمتمان دو

 . صورتش غرق اشک بود.  دی کش نییو تا بازو و مچ دستانش پا

دلم    یمادر فدات بشه کجا بود  ی! پسر قشنگم الهلمیسه  یوا  _

 ...  لیخون شد. سه

 .  اش چسباند نهیزد و سر به س ضجه

 برم.    یر مبه گو دنتویفکر کردم حسرت د _

ها  لیسه نفس  و  باال گرفت  انگار    قیعم  شی سر  بود.  و کشدار 

زکردیم  یخودخور اشک   یچانه    ری! دست  و  انداخت  مادرش 

 را پاک کرد.   ش یها

 مامان؟   یزنیم هیچه حرف نیا _

 مادرش را نوازش و سر کج کرد.   سیخ ی گونه
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 .  یکنیم هیجلوم گر ینطوریا نمیکه بب نهیبهتره ا رمیبم _

مادرانه اش    یاو را محکم در آغوش گرفت و هق هق ها  یینداز

انداخته بود.   ریهم جلو آمد و سر به ز  ییاشک به چشمم آورد. دا

 کردن و دم نزدن؟   یعمر پدر کیاز چه شرمنده بود؟ 

. دست راستش را  ستادیا ییرا رها کرد و مقابل دامادرش  لیسه

  ش یداد و اشک ها  هی. صورتش را به دست او تکدیباال آورد و بوس

  یدست رو  ییزدند. دا  یاو برق م  قی انگشتر عق  یمثل شبنم رو

 و لبخندش پر از بغض بود.   دیلرز ش ی.  صدادیسرش کش

ت باشه  . دفعه آخرشهیبند زده م  یِنیدل بابات چ  یتو که نباش   _

 چشم و رو.  ی ب یپسره  یریم  یکنیولم م 

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲35 

 اش موج داد.   نهیبه س قیعم یها نفس
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اما سخت بود.  مونیتالش کردم واسه زندگ یلیبعد از بابات خ _

بذارم.   ششیتو رو پ  یکار یرو نداشتم که ساعت ها یکس یحت

 با محمود آشنا شدم.  م یدوستم مر قیاز طر نکهیتا ا

 شد.   چیپ  ییمش دابه لبخند پر آرا نباریا نگاهش

رو   یگفت برادرش چند ساله همسرشو از دست داده و کس  یم  _

 کنه.  یپسرش مادر یکه برا خوادیم

 بود.   ینیو سنگو به سبحان نگاه کردم. ج دمیگز لب

آ  میتصم  _ واسه  پسر  ی  ندهیگرفتم  و  رو   یتو  مادر  طعم  که 

محمود شدم.    یبزرگوار  ریکنم. و همون اول درگ  یکار  دهینچش

کرده و من    یدر حق تو پدر  ارهی خم به ابرو ب  نکهیال ها بدون اس

چ بهت  اگه  ا  یزیممنونشم.  به  فقط  که    ن ینگفتم  بوده  خاطر 

 . یمشوش بش خواستمینم

که از اشک   ی اه یس  ی بود و چشم ها  لینگاه ها سمت سه  ی  همه

و    دیکوب  یپا م   شیگلو  خی. بغض بدیچک ی زد اما فرو نم ی برق م 

 .  دیلرز یدستانش م  انیه اش مغرور ترک برداشت

 یبود که حس ب  نیبهتر از ا  یلیخ  شدمیاگه قبال شوکه م  دیشا  _

شا  یوجود عنو  د یکنم.  به  داشتم  حق  مراسم  منم  پسرش  ان 
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که    کنمیباور م  ینطوریاگه بچه باشم. ا  ی. حتنمیبب  شویخاکسپار

 ...  دمیرفتنشو ند  یوقت  یرفته ول شمیاز پ 

 نشست.   شی لب ها یور یکرد و لبخند متزلزل مکث

 !  کنمیانکار م _

نشست.   لیبلند شد و مقابل سه  یراحت  یکاناپه    یاز رو  ییزندا

زانوانش گذاشت. هق   یمردانه اش را گرفت و سر رو ی دست ها

 کرد.   ی هقش دل سنگ را آب م

 ببخش پسرم. ببخش که بهت سخت گذشت.   _

ا  لیسه و  بلند کرد  را  روستادیاو  را  بوسه اش  مهر   یشانیپ   ی. 

را قاب    شی . دست هادیکرد و عطرش را نفس کش  خ یمادرش م

 زدود.  صورتش کرد و با انگشت شصت اشک را از چشمانش 

سخته هم شکننده    یلیهم مادر. خ  ی سخته هم پدر باش  یلیخ  _

قو  یباش تنهایهم  واسه  بش  ییِ.  همدم  زخمش   یبچت  واسه 

بش تنهای مرهم  همه    یلیخ   دنیجنگ  یی.  مامان!    یسخته 

 بار نلرزه. اما...  هیکه دلم   یدیبه جون خر ارویسخت
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 ی بیسراش   یآغوش گرفت و قطره اشک لجوج رو   انیرا محکم م  او

 .  دیلغز ش یگونه ها

که   یهمه خوب  نی. واسه ادهیاما من هر روز دلم واسه تو لرز   _

 جبران کنم.   تونمینم چوقتیه

 و من بغضم را پس زدم.   دیاش لرز چانه

 !یدیببخش که تنها جنگ _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲3۶ 

صحنه ماندگار    نیپسرش باز کرد و ا  یآغوشش را به رو  ییزندا

بود   یصحنه    نیتر نمعمرم  با  ی.  بگذارم    ایبرگردم    دیدانستم 

اتاق بمانند.    کیکه به خون هم تشنه بودند، در    یلیسبحان و سه

خواستم.    یبود که م   یزیکنار مادرش تنها چ  لیلبخند سه  ندید

  دمیکه نفهم  د یدو یم   عیسرساعت آنقدر کنار آن ها    یعقربه ها
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  دم یکش  یی را کنار دا  لچرمیشب داد. و  یِ اهیرا به س  شی روز جا  یکِ

 را به خنده وا داشت.   م یلب ها ش، ی و برق چشم ها

 ؟  تونم برم یهم برگشت من م   لیحاال که سه ییدا _

آمده از    رونیب  ی موها  یشده اش رو  ریار کرده و پ ک  ی ها  دست

 .  د یشالم نشست و تلخ خند

کرد  _ ب  یفکر  دا  یایگفتم  برگرده؟  پسرمون  بد   توییتا  انقدر 

 ؟ یدونیم

 سوءتفاهم شود. به سرعت مچ دستانش را گرفتم.    شیبرا  دمیترس

  یبرا  نبود. به نظرم اگه من تنها باشم  نیمنظورم ا  نینه باور کن  _

 خودم گفتم.   یبرا شتریهمه بهتره. ب

 نوازش انگشتانش بود.  یرایام پذ گونه

خونه   نیاما ا  یبد  حیرو به کنار ما بودن ترج  یی تو تنها  د یشا  _

 . میسوت و کوره! ما بهت عادت کرد یستیتو ن یوقت

 شد و لب زد: رهیخ ی نامعلوم ینقطه  به

گم کرده    یزیچ  ه یار  شد. انگ   تی اذ  ی لیرفتنت اکرم خ  ل یاون اوا  _

 گشت.    یاتاقت و دوباره برم یتو  رفتیبار م نیبود. چند
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بهوش   ی مرخص شده بود وقت  مارستانیکه از ب  یاون شب  لیسه

 شد.   وونهید ی رفت دیاومد و فهم

 زد.   شین ش یچشم ها  یگوشه  یاشک قطره

رو  _ رو  در  اتاقت  تو  که    یرفت  بود  اونجا  کرد.  قفل  خودش 

 د بهت باخته! پسر ب نیا دمیفهم

 ی مانده نگاهش کردم و زبانم در دهان همچون چوب خشک مات

  مانیبه خاطر پ   لیدانست سه  ی حرکت شده بود. او م   رقابل یغ 

 دانست؟    یچقدر م د؟یکش مارستانیکارش به ب

رو بهم ثابت    یزیچ  هیبود که    نیا  یبرا  یاگه خواستم برگرد  _

 .  یکن

 قلبم نشست.  یسبابه اش رو انگشت

 من هست؟ لیواسه سه ی گاهیجا نجایا _

 ام معطل ماند.   ژهیو نا  ینا انی بستم و نفسم م پلک

 ...  لیسه ی عنیمن...  _

اش را   یکه ساعت مچ  یحرفم سبحان جلو آمد و درحال  انیم

 بست به پدرش نگاه کرد.   یم
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 .  گردمیاومد زود برم شیبرام پ  یکار هیمن  _

 با آرامش سر تکان داد.   ییدا

 مراقب خودت باش.  ی نکن ریبا دباشه با _

 به من انداخت.   ینگاه  مین

  ؟یالزم ندار یزیچ _

از    هول دستپاچه  و  ها  ی ادآوریشده  طرف  یی دا  یحرف    نیبه 

 سرتکان دادم.  

 نه ممنون _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲37 

شد و    زیبازهم به چشمانم آو  یی دا  ی  رهیکه رفت نگاه خ  نیهم

 کرد.    یم ینافذش دور  یمن از چشم ها زانینگاه گر

 رو ...   لیمن سه _
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. مثل معجزه پشت امد ی داخل دهان فرو بردم و نفسم باال ن  لب

 . دیرا عقب کش لچرمیسرم ظاهر شد و و

   م؟یحرف بزن _

کرد که سر تکان دادم و رو به  یم   ینیسنگ  میهنوز رو  یی دا  نگاه 

 زدم.  یا مهیلبخند نصفه ناو 

   یی با اجازه دا _

 داخل هوا سرده. نیزود برگرد لیسه _

  ی ورا ر  یبافت سورمه ا  یجا لباس  یزمزمه کرد و از رو  یا  باشه

ها و  م یشانه  پشت  ح  ستاد یا  لچرمیانداخت.  وارد  .  می شد  اط یو 

 که کاشته نشده بود، لب زد:  یی به باغچه و گل ها رهیخ

نداشته  قتیحق  خواستیبود که دلم م یبوسامروز برام مثل کا _

انقدر    دیبرم. با   دیکردم که با  یفکر م  نیباشه. اون لحظه فقط به ا

 ...قلب من و تو  نیدور شم که بدونم ب

 .  دیخند تلخ

 چقدر فاصله هست.  _
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  لهیشد. آن ت  ش یسرعت سر چرخاندم و نگاهم قفل چشم ها  به

داشتن  اه یس  یها خ  یبرا  دی نبا  یو دوست  شدند.    ی م  س یمن 

 پشتم بود.   شهیکه هم  یانصاف نبود عذاب دادن کس

شده.    _ سوءتفاهم  کن  چطور  یعنیباور  اصال   یمن...  بگم؟ 

 خواستم...   ی چرا سبحان اون کارو کرد. من فقط م دونمینم

 متوقف شد.   م یبه لب ها دهیجلو آمد و نرس دستش

واست مهم    یوقت  یکنیم  هی. چرا توج یبد  حیتوض  خوادینم  _

  ستم؟ین

را مشت کردم و سر باال گرفتم. تحمل آن    راهنشیپ   ی  گوشه

 را نداشتم.   ی محل یهمه ب

 نگام کن.   لیسه _

 را فشردم.   راهنشیمن با سماجت پ گرفت و  نگاه 

 گفتم نگام کن.   _

 سخت شد و نگاهم کرد.   فکش

برگشتم انقدر نگاهت    یبافتم؟ که وقت  ایچند شب رو  یدونیم  _

 بشوره ببره.   امویتا دلتنگ کنمیم
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دستش    ک ی.  ختیدستم ر  یرو  یپر آب شد و قطره ا  می ها  چشم

کرد و پشتِ انگشت سبابه اش را نرم    لچریو  یرا ستون دسته  

 .  دیکش م یچشم ها ریز

 کنم؟   کاریچ خورهیکه داره جونمو م یدلخور  نیبا ا دی االن با _

آوردم    یرا چگونه تاب م   یپر از دور  یِ کینزد نیو ا  دیام لرز  چانه

 آنقدر دلخور بود؟   یوقت

 ی من دور کمرش حلقه شد و اشک ها  یاراده    یب  میها  دست

بغض داشت   م یرا نم زد. صدا  راهنشیگرفته از چشمانم، پ تازه راه  

 !  یو دلتنگ

 دور! زیبر اتویدلخور _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲3۸ 

زانو    یشده ام را از دورش باز کرد و مقابلم رو  چکیپ   ی ها  دست

 نشست. 
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 نیکه لبات بخنده بسه. هم  نی. همخوامینم  یادیز  زیمن چ  _

 نباشه.   سیچشم ها خ نیکه ا

 را به نگاهم دوخت.  شی چشم ها یِاهیس

   تم؟یزندگ یکه بدونم کجا نیهم _

بغض    یها  دانه با  و  کردم  پاک  با پشت دست  را  اشک  درشت 

 خند زدم. لب

 ! یمیتو خود زندگ _

 رد.  را گرفتم و نگاه نگرانم صورتش را کنکاش ک  راهنشیپ   نیآست

انقدر راحت با    یتونیم  ی. چطورینبود تو بود  چکسیه  ی وقت  _

  ی دون یم   ؟ یمن رو ند  ی جواب تماس ها  گه یو د  یزنگ بر  هی

 کار یداره چ  لیکردم االن سه  یچقدر نگرانت بودم؟ هرشب فکر م

 خورده؟ یزیخوابه؟ چ ی ا مکج کنه؟یم

  ش یانگشتانم مچاله شد و قبل از آنکه رها  انیم  راهنشیپ   نیآست

 کنم مچم را گرفت.  

 ببخش که خودخواه بودم. _
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  ی و بافت سورمه ا  ستادیآنکه دستم را رها کند پشت سرم ا  بدون

هم گرم    ریزمهر  ان ی. در حصار بازوانش مدیچیرا محکم تر دورم پ 

دلگرم بودم و به   لیگرم باشد! من به سه  دلش   دی بودم. آدم با

 ی را برا  می ! سر چرخاندم و دست هاونیمد  یزندگ   ک ی  یزه  اندا

  فمینح  ی بازوانش دور شانه ها  فشار حصار باال آوردم.    نیاز ا  یی رها

که آرام   یی . صدادمیکنار گوشم شن  یی را جا  ش یشد و صدا  شتریب

 کرد!    یبود و آرام م

 دلم برات تنگ شده بود.   _

 اما کلمات را گم کرده بودم.   من

 و از بند دستانش رها شدم.   دمیرا جلو کش لچرمیو

 هوا سرد شده نه؟ _

  بیرا در ج  ش ی. دست هاستادیا  م یرا دور زد و رو به رو  لچریو

ج خ  نشیشلوار  نگاه  و  کرد  کج  سر  بود.  کرده  را    رهیفرو  اش 

 زد.   وندیبه چشمانم پ  میمستق

 تو...  ینه به اندازه  _

 .  دمی گفته بود اما خند یدج
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 بدجنس!   _

 .  سوق داد میپاها  یداد و نگاهش را تا رو واریاش را به د هیتک

 ؟ید یرو مرتب انجام م یوتراپ یزیف _

که به تن صحرا ببارد    یکه به دل شب بتابد، مثل باران  ینور  مثل

دوباره    یآرزو  ندازد،یقلب مرده را به تپش ب  ک یکه    ی دیو مثل ام

کِش آمد و    یقیبه لبخند عم  م ی ز سرم گذشت. لب هاراه رفتن ا

 زند.  یبرق م می دانستم چشم ها یم  دهیند

بهم   یخاتون چ یپشت بام خونه  یرو میبچه بود یوقت ادتهی _

 درمورد آرزوهات!   ؟یگفت

آسمان بود. انگار که گذشته را   ی  رهیتکان داد و نگاهش خ  سر

  ی خاتون م  ینه  به پشت بام خا  یاشکویکه    یی . شب هادید  ی م

مردانه اش را لبخند    ی . لب هامیشمرد  ی و ستاره ها را م  میرفت

 پوشاند و نگاهم نکرد.    یمهربان

 !  ادمهی _

 گرفت و ادامه داد.   یقیعم دم

 توست!  یگفتم آرزوم برآورده شدنِ آرزوها  _
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 ریشد و ز  یرا به دندان گرفتم و شوق، حس خوش  نمیریز  لب

 .  د یپوستم دو

 . شهیه برآورده مآرزوت دار _

. لب  دمیاشک نگاهم را تار کرد و چهره اش را مات د   ی   پرده

زبان تر کردم و م  یها با  را  ام    می باران چشم ها  انیسرما زده 

 .  دمیخند

 دوباره راه برم.  تونمیدکتر گفت م _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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  یبراقم زل زد. ناباور  یبه چشم ها  میش را برداشت و مستق ا  هیتک

را اشک    اهش یس  ی ها  لهیدلم را به درد آورد. ت  ش یچشم ها   انیم

 .  ختینر یپر کرده بود اما قطره ا
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 رمیکه دستاتو بگ  یاون روز  رسهینه؟ م  گه، ید  یگ یبهم راست م  _

 لچریو  نیبه ا  گهیکه د  یروز  رسهیم  ؟یایو هم قدم باهام راه ب

   ؟ ینداشته باش ازین

 و سر تکان دادم.   دمیرا به دندان کش نمیریز لب

 یلیخ  یکه فکر کرد  یزینه؟ به دست آوردن چ  استیمثل رو  _

 !یوقته از دستش داد

ب  ی  فاصله خ  نمانیکوتاه  و  کرد  پر  بلند  گام  چند  با  به    رهیرا 

 .  دیرقص یانگار شوق در چشمانش م  م،یپاها

  داریب  چوقتیه  کاشیه؟ اگه خوابِ  اققنوس. خواب  شهیباورم نم  _

 نشم.  

  تونمیکنه م  دا یتورم با مصرف دارو کاهش پ   ن یدکتر گفت اگه ا  _

 راه برم.   یوتراپ یزیبا کمک ف

 گرفتم.   یقیو دم عم دمیاضطراب پوست لبم را جو با

   ؟یایباهام ب یتون یرو م یبعد ی... جلسه گمیم _
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  دشیسف یها دندان فیعمق گرفت و رد  شیلب ها یرو لبخند

نما به  روگذاشت  شیرا  را  چرمش  کت  و    م یپاها  ی.  انداخت 

 چشمک زد. 

 !مینوکر دخترعمه هم هست _

و تا    دیچیدر گوش فلک پ   مانیخنده ها  یو صدا  دمی خند  بلند

 ن یعرش باال رفت. چقدر خوب که بود و چه خوشبخت بودم که ا

 خانواده را داشتم.

**** 

  یپلک ها  یال  خورد،یدر مکه به    یفیخف  ی ضربه ها  یصدا  با

 شدم.   زیخ میخمارم را باز کردم و ن

   ؟ ییجانم زندا _

د  در را  او  انتظارم  برخالف  و  را دمیباز شد  اش  انگشت سبابه   .

 و سر کج کرد.   دیچیاش پ  یروسر ی مضطرب دور دسته

 اجازه هست؟   _
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وز  دنش ید بهار  مینس  کی  دنیمثل  سوزان   ریز  یخنک  نگاه 

طاقت خودش   یباز کردم و او ب  شیرا برا  میابود. دست ه  دیخورش 

 و فشرد.   دیچیرا دورم پ  شی را در آغوشم پرت کرد. دست ها

 . مینیذره شده بود. اون روز نشد درست هم رو بب هیدلم برات  _

به چشمانش نگاه کردم.    قیرا با دستانم قاب گرفتم و عم  صورتش

 .  بود ی خوب بودنم کاف یبرا  نیو ا دیرس یخوب به نظر م

 خوبه؟  زادیقربونت برم. پر _

 پژمرده شد.   شی لب ها لبخند

ن  _ روز خستیخوب  اون  با شوهر  هیگر  یلی.  هم  بعد  ش کرد. 

 ما بمونه.  شیدعواش شد اومد چند روز پ 

 بود اما ناراحت شدم.    یآنکه نفرتم به او وصف نشدن  با

مثل    یچیه  گهیآدما بشکنه د  نیبشه. حرمت که ب  ینذار طوالن  _

 فقط تظاهره!   ستیقبل ن

 . دیمچ دستم کش  یرو ینامرئ یانگشت خطوط با

 داغون شد. نه؟  لیما که به خاطر سه  یمثل رابطه  _
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 بود.   یرا محکم گرفتم و لحنم جد شی ها دست

 خب؟ دمینشن کنمی. تصور مستیحرفت درست ن نیا _

 نشست.  ش یلب ها یرو یکمرنگ پوزخند

  فهممیم  .یریگیاالن هم طرف اون رو م  نیتو هم  ؟ ینیب  ی م  _

نفر رو    هی  نمونیاز ب  یتونیو نم  ی ما دوتا باش  نیبرات سخته که ب

 . یانتخاب کن

 یاش را از نظر گذراندم. خوش رنگ  یزمرد  یزده چشم ها  رتیح

 برادرش بود.  یاش مانند چشم ها

و خوشحالم    نیزیمن عز  یانتخاب کنم؟ شما هردو برا  دیرا باچ  _

 .  یکرد دایکه تو راهت رو پ 

نکردم اما االن مطمئنم به هرجا که ختم بشه به   دایراهم رو پ   _

 . ستین لیدل سه

 .  م یو جان کندم تا بگو دمیگز لب
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 به سرنوشت اعتقاد دارم.   _

معطوف کرد.    کوتاه به در نگاه جفتمان را به آنجا  یضربه    چند

فرو کرد. غرور    شیها بیباز را هل داد و دست داخل ج مهیدر ن

 . نمینبود که در خلوتمان آن را بب یزیچ ش یچشم ها

 کنم.   ییرایتو هال تا ازتون پذ  نییخانوم بفرما ا یپر _

کور اخم    یمچاله شد و نگاهش به گره    ش یدست ها  انیم  پتو

 سبحان بود.   یها

خواستم ققنوس رو   ی. فقط مشمینممزاحم    یلینه ممنون خ  _

 و برم.   نمیبب

  ینیریش  ی که با جعبه    دم یرا د  ییزندا  ی فربه    کل یدنبال آن ه  به

 جلو آمد.  

  ؟یبر ذارمیمگه من م  زمیعز هیچه حرف نیا _

 بود.   یدایز یحرف ها یایتلخش گو ی خنده

حالمو    دم یکه ققنوس رو د   نی . همنیکردم راهم بد  ی فکر نم  _

 خوب کرد. 
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آورد تا شرمنده کند؟ صورت سرخ    یچشمشان م  شیرا پ   گذشته

م  یو مشت گره کرده    ییزندا  یشده   نگرانم  کرد.    یسبحان 

 .دمیبمش را شن ینتوانست ساکت بماند و صدا

ها    یبعض  دی . شامیلینباشه فام  یهرچ  م؟ی راهت بد  دیچرا نبا  _

پاشون رو از خط قرمز ها جلوتر بذارن و نمک بخورن، نمکدون 

 . ستیتو مرام ما ن زایچ نیکنن. اما ابش

پ   یم  خوب تا    لیسه  کبار یست که    یمان یدانستم منظورش  را 

 !  یستیبه ن ش یمرگ کشاند و مرا با حرف ها ی اهچالهیس

 نزند.   یحرف نیاز ا شی سبحان را فشرد تا ب یبازو ییزندا

بد بگذرون. محمود هم    نجایا  کمی.  دمی مادر جان ناهار تدارک د  _

 ش برات تنگ شده. حتما دل

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲41 



 

 

6
4
7

 

  ی فکر م   یلیبا سه  ییارویبه رو  دی که معذب بود و شا  دمیفهم  یم

 .  د یزد و خند ایبود. دل به در ده یاو را ند  یادیکرد که زمان ز

برا  _ دلم  دا  یمنم  و  نم  ییشما  اما  بود.  خواستم   یتنگ شده 

 مزاحم باشم.  

 !  یدختر قشنگم. مراحم هیمزاحم چ _

را مقابلش گرفت و همراه سبحان ما را تنها    ینیریش  ی  جعبه

 گذاشت.

 را گرفت.   می را که پشت سرشان بستند، دست ها در

اما هنوز هوامو داره. عاشق    ستمیعروسشون ن  گه ید  ؟ ینیب  ی م  _

که متعلق   دمیهمف  ری! دلیسه  تیمی خونه بودم و صم  نیا  یصفا

 .  ستیبه من ن

 . دمیچیبلندم را دور انگشت پ  یمو رشته

انقدر دوستت داشت که با شهامت خودش رو    لیبه نظرم سه  _

  یبیطرفت بهت آس  ک ی  یجدا کنه تا بخاطر رابطه    تیاز زندگ

 نرسه. 

 زد و کالمش تلخ بود.   پوزخند



 

 

6
4
8

 

 ممنونش باشم که ولم کرد؟   یگیم  یعنی _

 ی ا  یم شهامت داشته باش واسه ساختن زندگتو ه  گمینه، م  _

 . یکه آرزوش رو دار

را داشت، غرورش را داشت و    ش یبودم که پاها  یققنوس  ایپر  کنار

  دن یخوش گذشته برگشته بود. گذر زمان کنار او با دو  ی به روز ها

باز    مهیدر را تا ن  یی ساعت نامعلوم و تندرو بود.  زندا  ی عقربه ها

 کرد و لبخند زد. 

 مادرجان غذا حاضره!    نیایب _

 نیمنشستم و مرا به جلو حرکت داد. ه  لچریو  یکمک او رو  به

  کیگره خورد.    لیو سه  ییکه سر باال گرفت نگاهش در نگاه دا

نشدن  یگره   باز  و  رویکور  انگشتانم  سر    لچریو  یدسته    ی! 

 .  دمیکش یخوردند و خطوط مبهم

 بان تر کرد.  را با ز شی نگه داشت و لب ها زیرا پشت م لچرمیو

 حالتون خوبه؟  یی سالم دا _

 .یی دا یخوش اومد یلیجان! خ ا یشما پر یها یاز احوال پرس _
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 یتنها سرتکان داد. صندل  لیسه   یلبخند زد و برا   ییدا  یرو  به

ظرف ساالد    ییو نشست. زندا  دیکش  رونیمن و سبحان را ب  نیب

 را کنارمان گذاشت.  

 نوش جان!   _

حرکت  قبل آنکه  مقابلم    لیسه  کنم.  یاز  و  کرد  پر  را  بشقابم 

  ی بود. دست ها  ایف پرو حواسم تماما معطو  دمی گذاشت. لب گز

. دستش را فشردم و  د یلرز یزده ام م خ ی یدست ها ریلرزانش ز

صدا  کینگاهش   بود.  آلود  بغض  چشم    وندیپ   ییزندا  یلبخند 

 .  د یرا بر مانیها

 خبرم. یوقته ازش ب یلیخوبه؟ خ میمر _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]اردبیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲4۲ 

  ی نینگاه کردم. لبخند غمگ  ایو به پر  دم یکش  م یلب ها  یرو  زبان

 !  یگناه ی داشت. به گناهِ ب
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 .  ریروزا تنهاست و دلگ ن یا کمی _

در چهره اش   یقاشقش را در بشقاب رها کرد و شرمندگ  ییدا

 رخ نمود. 

. بعد  می. ما هم دلتنگمیرخو یبا هم غذا م  ید همگ بع یدفعه  _

با هم بودنمون رو داشته   یلحظه ها  نیا  یهوا  شتریب  د یبا  نایاز م

 .  میباش

. ختیبود که به جانم ر  یآخر مثل زهر  یدر جمله    شیصدا  بغض

  ن یچکاندند و از انفجار ا  ی م  م یانگار ماشه را قطره قطره در گلو

در سکوت کامل صرف شد و   ناهار  ی  هیبغض هراس داشتم. بق

جاخوش   میگلو  خیرا که ب  یغم  ایخوردم    یغذا م   دمیمن نفهم

همه بلند شد و بابت    ززودتر ا  ای رفت. پر  ینم  نییکرده بود و پا

 .  ستادیا لچرمیغذا تشکر کرد. پشت و

 .  میعوض کن ییهوا هی اطیح میبا اجازه من و ققنوس بر _

 صالبت داشت.   ییدا یصدا

 جان.   ییاباش د راحت _
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خنک به صورت گر    یهجوم هوا  م، ی شد  اط یکه وارد ح  نیهم

  لچرمیگرفته ام را حس کردم و انگار آتش درونم خاموش شد. و

ا گوشه  رو  یرا  من  مقابل  و  داشت  سف  ینگه  سنگ   یدیتکه 

 نشست. 

 هوا تنگ شده بود.   نیو ا اطیح نیدلم واسه ا _

 گرفت.  یقیزد و دم عم یخند تک

گل   نیکه عمرشون مثل ا  ییغچه، واسه خاطره ها واسه اون با  _

 ! دیها کوتاه بود. زود پالس

 داد و چشم بست.   هیپشتش تک واریرا به د سرش

خاطره   اوردنی ن ادی . به ستیاونقدر ها هم بد ن مریبه نظرم آلزا _

 نعمته.  هیخودش  ارنیکه قلبت رو به درد م یی ها

ها  یصدا بچرخانم.    یی آشنا  ی قدم  و    لیسهباعث شد سر  بود 

نم  یشان یپر  یموها بب  یکه  را  مهربانش  نگاه  قدم  نمیگذاشت   .

 شد و لحنش محکم بود.   یختم م ای به پر ش یها

آدم   _ کردن  خودش    ی فراموش  رفته  و  ساخته  خاطره   هیکه 

 فرصته! 
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  ش، یزد و برق چشم ها  ی رفت اما او لبخند م  ایپر ینگرانم پِ   نگاه 

 بود.   دایدر تناقض با حرفش هنوز ش

 کنم.   ی فرصت استفاده م نیو من از ا _
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که با نوک کفشش به    ییها  زهیبود و سنگ ر  لیمات سه  نگاهم

 گرفته بود.    یباز

 ! نهیهم من یتنها خواسته  _

عاشق    کیشد از    ی اش چه بود؟ فراموش شدن؟ مگر م  خواسته

  ی نگاهت رگ جانش را بزند و تو ب غیت ؟یرا بخواه یزی چ نیچن

 .  یبزن اد یفر قش،یعم یِروح یِزیتوجه به خونر

 فراموش کن!  _

لب   یرو  یتخته سنگ بلند شد و لبخند خونسرد  یاز رو  ایپر

 او زل زد.   یپروا به چشم ها  ی. ب داشت ش یها
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خاطره    لیهس  ی دونی. مییوقته فراموش کردم پسردا  یلیمن خ  _

تو  خیتار  ی. هم توموننیم  ی باق  شهیها هم اون    یهم  قلب ها! 

 آدمان.  شهیکه عوض م یزیچ

 شد.   کی نزد یعمق گرفت و قدم  لبخندش

 نیسنگ  ی. من از دوتا وزنه  ستیبد ن  شهیاما عوض شدن هم  _

  ن ییو پا  نییکه هر روز من رو پا  ییده شدم. وزنه هااحساس کن

کار رو    نیکردم قدرت ا  یقت فکر نمو   چی. درواقع هدیکش  یتر م

افتاد از ته دل خواستم   نمونی که ب  ی کنم. اما بعد از اتفاقات  دایپ 

خوشحالم که تونستم به اون   یلیکه خدا قدرتش رو بهم بده و خ

 بدم.    انیاحساسات پوچ پا

.  دمی د  یرا نم  لیسه  یچشم ها  گری گرفت و من د  یقیعم  دم

بود. صدا  یکاسه   پر آب  در گوشمان   ا یپر  فیظر  یچشمانش 

 نشست. 

  ک یخوام    ینم  ی کار و االن حت  نیا  یبرا  یبود  ی تو پل  دی شا  _

 به اون روزا برگردم.   هیثان

قرارشان بودم.    ی ب  ی آمد و من محو نگاه ها  ش یپ   لیسه  یها  گام 

 .  دیلرز ی او م ینم زده  ی از غصه لیبم سه یصدا
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 خوادی. دلم مایپر میبه اون روزا برگرد  خوامیوقت نم  چیمنم ه  _

جا بخند  یبرس  ییبه  تر  راحت  چ  یکه  واسه  کمتر   یب  یزایو 

 . یارزش غصه بخور

پروا! خنده اش    ی . بلند و بدیخواست خند  ی م  لیکه سه  همانطور

 داد.   یم  یطعم تلخ

نم  _ جلو  یقبال  بگ  جاناتمیه  نیا  یتونستم  االن   رمیرو   اما 

اونا    دمیاحساساتم رو درمورد آدما خرج کنم. چون فهم  تونمینم

رو بفهمن. فقط   یزی چ  نیهستن که بتونن چن  نیارزش تر از ا  یب

ادنیقرارش م  چهیباز اگه گرون    یکه حت  ی! درست مثل بچه 

 . هارزش یبراش ب  یرو بهش بد زیچ نیتر متیق

انگار من بودم   لیسه  ی. به جادیمعده ام جوش  دیو اس  دمیگز  لب

قلبم   ی ها رهوایبود. د یقیکه شکستم! سندروم قلب شکسته حق

سوزاند. از سمت   یخوردند و درد تا مغز استخوانم را م ی ترک م

 نمانده بود!   یآمد و قلب یخرد شدن م یام صدا نهیچپ س

مشت شد و مشت گره کرده اش را با فشار    لیسه  یها  دست

 . د یکوب یم  شی به ران پا یکم
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نفر رو    هیاحساس پاک    اقتیهستن که ل   یکم  یآره آدم ها  _

ارزش تر از   ی ن و من از اون دسته نبودم. به قول تو بداشته باش

 .  یاحساستو خرجش کن یکه بخوا یاون

د.  ز  یم  ادیرا فر  یادیز  ینگفته    یحرف ها  شیچشم ها  سکوت

 رو به من کرد و آرام لب زد: 

 ! نمتیب  یبعدا م _

بودم که لگدمال شده و مقابلم    یو من مات قلب و غرور  رفت

 داد.  یجان م

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]اردبیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲44 

نگاه کنم و انعکاس شکستنش را   شیخواستم به چشم ها  ینم

  انیو قلب فشرده شده ام م  دمی . نگاه دزدندیمن بب  یها  لهیدر ت

 .  دست لرزانم چنگ شد
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خوش حالتش    یتخته سنگ اشغال کرد و موها  یرا رو  ایپر  یجا

 سمت باال برد.   را به

. حاال  شهیدرست نم  گهیحق داشت. نه؟ قلب آدم که بشکنه د  _

 ون کنار هم!  هاشو بچسب کهیت یتو ه

 تلخ رو نداشتم.  یحرفا نیانتظار ا ایاز پر _

 ستون کرد و تک خندش غم داشت.   ش یران پا یرا رو آرنجش

مرهمش    ی. حرفام واسه زخمِ بدی عمر زخم خورد و مرهم ند  هی  _

من حاضرم تا    شهیاون زخم ها خوب م  ینطوریبود. اگه انمک  

 هاشو بشنوم. هیگال ایآخر دن

 پر شد.   می و چشم ها  دیلرز ام از بغض چانه

 .  ستین نیا یهمه خوب نیحق ا _

  یدانم به چه فکر م  یدندانش مچاله شد و نم  ریمردانه اش ز  لب

  یفاش محو نگاهم بود. انگار حر  رهیو خ  یچشم  ریکرد که نگاه ز

 مقدمه بود.     یکه ب  یکرد. حرف  یرا در دهانش مزه مزه م 

   ؟یدوستم دار _
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من پس زده   یرا برا  نمیتر  زیبرگشته بود و عز  ایجنگ با پر  از

با او    یخواست بداند ارزشش را داشته؟ تمام صحنه ها  ی بود. م

عبور کرد.   میاز مقابل چشم ها یلمینامنظم ف یمثل سکانس ها

د  یدخترک برکه    دمیرا  آدم  و  عالم  پاها  ده یاز  و  جان    شی بود 

را از   مارستانینازک ب یتوکه پ  دم ی را د ی لینداشتند. سه  دنیدو

  یی ای کرد. پر  ی را پاک م  م یو اشک ها   دیکش  ی صورتم کنار م  یرو

تخت کز کرده بود و من، منِ سردرگم    یاو در گوشه    یکه از دور

  ی جانم مرا به    انهیو تاز  دندیپرس  یرحم او که م  یو جمالت ب

  کیمثل    نمیآهنگ  یرسوب کرد و صدا  می. بغض تا گلودندیکش

 دار و کهنه، پر از غم بود.   شگرامافون خ

 نه! _

زدند، مثل سقوط   یکه در چشمانش برق م  یی اهایشدن رو  آوار

زمزمه   سمیبه نگاه خ  رهیشد و خ  یستاره ها بود. مکثش طوالن 

 کرد:

 چقدر نه؟   _

تلنبار شده    یو موم شد و غم ها  لرزانم مهر  یلب ها  یرو  سکوت

بار دوم   یسته اش را من امشب براب  نهیباال آمد. قلب پ   میتا گلو
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. حاال  دیخودش کش  ک یرا گرفت و نزد  لچرمیشکسته بودم. کنار و

 چشمانش را درست مقابلم داشتم.  رِینظ یقاب ب 

 ققنوس، قلبمه.   ستین چهیدادم دستت باز نکهیا _

 .  دیکش سمیخ یگونه ها یرم روانگشت سبابه اش را ن پشت

   گم؟ یم یچ یفهمی. م شهیزندگ یآدم همه  هیقلب  _

گونه    یو دستش رو  دمیچیرا دور مچش پ   فمیظر  یها  انگشت

 نمناکم متوقف ماند.   یها

 .  دمیرو بهت پس م یزندگ  نیا _

چشمانش قلبم    ینگاهم کرد، حرارت شعله    یبست و وقت  پلک

 را سوزاند.  

 به نامت خورده! وقته سندش  یلیخ _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲45 
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 در چشمانش زمزمه کردم:   رهیو خ دمیرا عقب کش لچریو

  هیو دوستت دارم. مثل    یزیچقدر برام عز  ی دونیخودت هم م  _

که اگه خار به    ییای. پریبود  زی واسم عز  ا یمثل پر  شهیدوست! هم

 . لیسه نطوری. تو هم همرهیچشمش بره جونم براش در م

چشم تا    یاز گوشه    یکردم و قطره اشک لجوج  شتریرا ب  فاصله

 راه گرفت.   م یگونه ها یرو

لکه دار شه و تو رو به   یدوست نینخواستم ا چوقتیمن ه ی ول _

 .  نمیبب یا گهیچشم د

 نگاهم کرد و پوزخند زد.   د یام نا

 ن رو لکه دار کردم؟  دوستانمو یابطه ر _

 فشرده شد.   شتریفشردم و دلم ب شتریرا ب مشتم

ناراحتت کنم.    نیاز ا  شتریحرف ها ب  ن یخواستم با گفتن ا  ینم  _

 .  یکن  یباف   ایرو خوامینم یول

چشمانش را به نگاهم داد.    یاهیتخته سنگ بلند شد و س  یرو  از

 زد.   یدو دو م  ش یبراق بود و مردمک ها

   ؟ یکش ینفس م  یو دار یمُرد یردتا حاال حس ک _
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 و نگاه گرفت.    دیخند تلخ

 .  دمیکش  ینفس هم نم  کاشیبا حرفات مُردم و ا _

از کنارم عبور کرد و من دستم را مقابل دهانم مشت   ش یها  قدم

 حهیرفت را  ی وشش برسد. وقتهق هقم به گ  ی کردم مبادا صدا

  یِ اه یمن فقط س  یو برا  دیعطرش را هم به دنبال خودش کش  ی

 شب مانده بود!  

*** 

هدفم به   ی نشسته بودم و نگاه گنگ و ب  لچریو   یکمد رو  مقابل 

زندا  یکدستی  یلباس ها به لطف  شده    دهیمرتب چ  ییبود که 

آمد. او فربه اش لبخند به لبم  کلیه  دنیبودند. در باز شد و با د

 یارغوان یاش کِش آمدند. مانتو یگوشت یو گونه ها د یهم خند 

  م یباز کردن دکمه ها   هو شروع ب  دیکش  رونیمد برا از داخل ک

 .کرد

منم باهات    یخوایم  ،یستیراحت ن  لیبا سه  یدون یمادر اگه م   _

   ام؟یب

 خونسردش زل زدم. یزده به چهره  رتیح



 

 

6
6
1

 

 برم؟   ستیمگه با سبحان قرار ن _

 سرم انداخت.  یمرتب کرد و شال را رو میمانتو را برا نیآست

 ت.  واال صبح زود رفت شرک _

 و پلک فشردم.  دم ییهم سا یرو دندان

 .  کشهیطول نم یلی. خییزندا ستین یمشکل _

سه  _ به  ف  لیمادر  بعد  خونه،   ن یبرگرد  میمستق  یوتراپ یزیبگو 

 .  ستیبرات خوب ن رونیب ی غذاها نی. انینخور یزیچ

آمدم با او رو به رو شدم.   رونی که از در ب نیتکان دادم و هم سر

نحس   آن شب  از  هفتم  گریدبعد  امروز  و  بود  نکرده   ن ینگاهم 

 کردم.   ی صورتم حس نم  یرا رو  ش یها  لهیت  یرگیبود که خ  یروز

ش  مادر  ی شانیو پ   ستادیا  لچرمیبود پشت و  یکه خنث  ی چهره ا  با

 . دیرا بوس

آنکه نگاهم کند    یباز کرد و ب   م یدر را برا  م یدیکه رس  نیماش  کنار

 لب زد:  

 کمکت کنم؟   ا ی یتونیم _

 م را فرو دادم و نامطمئن سر تکان دادم.  دهان آب
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 .  تونمیم _

که در مچ    یتوجه به درد  یرا ستون تنم کردم و ب  میها  دست

انداختم. به سرعت مچ    یصندل  یبود، خود را رو  دهیچیدستم پ 

 دندان مچاله شد.  ریرا گرفتم و لبم ز می دست ها

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  ییزهرا رضا یرسمکانال      ] 

#۲4۶ 

کرد.    ی اش ناراحتم م   یو در را بست. ناراحت  دیکش  یبلند  نفس

پدال گاز فشرد. در    ی را رو  شی راننده نشست و پا  یصندل  یرو

  ی لب از لب باز نکرد و حواسش معطوف رانندگ  یم مدت حتتما

شکسته داشت شاهرگ    یشکانده بودمش که وصله ها  یبود. طور

  یاما سوال  هم استم با حرف زدن آزارش بدزد. نخو  ی خودم را م

 مثل خوره به جانم زده بود.  

 .  ینکن نکارویا یتونستیم _
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پا  ی  شهیآنکه نگاهم کند ش  یب و    دیکش  ن ییسمت خودش را 

 آرنجش را ستون کرد. 

ب  هیبه    یقبل  یهفته    _ جلسه    ی دختر  دادم  قول    ی معرفت 

جنگ باشه    ای  ادی. حاال از آسمون سنگ برمیرو باهاش م  شیبعد

 !کنهینم یفرق

 یسوال  گری و د  دمیشن  ی م  میکوبش قلبم را در گوش ها   یصدا

صدا  دمینپرس باالبردن  با  ه  ی آهنگ  ی چون  گوش    چوقتیکه 

را   لچریو  میدیکه رس  نیقصد خفه کردنم را داشت. هم  داد،ینم

ب صندوق  بخش   رونیاز  به  او  همراه  گذاشت.  کنارم  و  آورد 

  یرو  بعد   ی قیماند. دقا  ی منتظرم مرفتم و گفت که    یوتراپ یزیف

.  کردمیپوستم حس م  یبودم و رطوبت پَد را رو  دهیتخت خواب

ارتعاش   میدستگاه را که روشن کرد، با تمام سلول ها لرزش و 

  یپوستم را حس کردم. کارش که تمام شد کمک کرد رو  یرو

چند    دی داد و شا  یم  ی. لبخندش به من حس خوبنمیتخت بنش

 کوچکتر بود.   یی از زندا یسال

 .  زمیدستت رو بده به من عز _

 کتفم را گرفت.   ریرا گرفتم و او ز شی دست ها دی ترد با
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 .  یستیو با  یاریروش فشار ن یلیکن خ یسع _

 .  دیچیپ   یدر جانم رسوخ کرده بود و معده ام را به هم م  وحشت

 ! تونمیآخه نم _

 آمد.   ش یلب ها یرو نیآن لبخند دلنش بازهم

.  ینفر راه بر  هیکامل، با کمک    یِتا بهبود  یتونیبعد م  به  نیاز ا  _

تا کامال    اریبه پاهات فشار ن  یلی. خی مراقب باش  یلیخ  دیفقط با

 ؟ یکن یمصرف م  یخوب بشن. قرص خاص

 را برق انداخته بود.  م یچشم ها یخوشحال

 کرده.   زیدکترم تجو یکورتون  یدارو به اسم داروها یسر هی _

کرد.   تیشت و مرا به سمت تخت هدارا پشت کمرم گذا  دستش

  انیبه جر  می را در سلول ها  یبا کمک او حس خوب  یراه رفتن حت

 انداخت.   یم

مدت دچار  هیدارو باشه. ممکنه  نیحواست به عوارض ا زمیعز _

رو تحمل    یمدت کوتاه   هی.  یبدنت بش   ای ورم تو قسمت صورت  

 کن.  
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کرده بود   ر یگ میپر از حس خوب در گلو  یتوده  کیمثل  بغض

اشک شوق داشتم. سر تکان دادم و او    ختنیبه ر  یادیز  لیو تما

 را مرتب کرد.   م یبا لبخند پر مهرش لباس ها

 .نمتیو بب یخودت راه بر یکه با قدم ها یروز دیبه ام _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲47 

دانستم چشم    یم   ده یب کِش آمد و ندپر از حس خو  می ها  لب

  لچریو  ی رو  ش یگرفته اند. به کمک دست ها  ی برق سرزندگ  م یها

 نشستم و در را باز کردم.  

شاد زن  ی. صداستادیاز جا بلند شد و مقابل او ا دنمیبا د  لیسه

 شه یهم  دیام  دیخواست بگو  یم  ییداد و ندا  یبه روحم آرامش م

 ماند.   یزنده م 
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مدت به خاطر عوارض داروها ممکنه  هی. دیشمراقبش با یلیخ _

هست و از پس    یا  یکه دختر قو  دونمیر بخوره اما م به مشکل ب

 .  ادیبرم یهم به خوب نیا

مانده بودم و چه   لیلبخند جذاب سه ی رهیتاب و دلتنگ خ یب

خودم   ریکرده بود. تقص  غیسخت که هفت روز آن را از من در

 بود؟  

   حتما ممنونم از لطفتون _

درب خروج  ستادیا  لچرمیو  پشت به سمت  او  میرفت  یو  کنار   .

نشان   خواستیکرد. با آنکه نم  ینم  میرها  یلحظه ا  تیحس امن

 .  کردیم دادیاش ببم مردانه  یته صدا یدهد اما نگران

 بود؟ یمنظورش از عوارض دارو چ _

 .کنمیکه واسه کاهش تورم استفاده م ییهمون دارو _

 .  دم یا در شیگلو بکیخوردن س گرفتم و تکان سرباال

  ه؟یعوارضش چ _

 که بتونم راه برم.   نِی. مهم استیمهم ن یلیخ _
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را سمت خودش برگرداند و    لچرمیکه و   میبود  دهیرس  نیماش  به

 .  دیخوش حالتش کش یموها  انیدست م یعصب

 . ادین شیپ   یکه بعداً واست مشکل  نِیمهم ا _

 خواستم حال خوشم را خراب کنم.   ینم

  ینگران شدن وجود نداره. عوارضش مثل چاق   یبرا  یزیواقعا چ  _

 مصرف کنم.    یپوسته. اون هم اگه مدت طوالن یِو تورم و قرمز

دندان   ریاندام دخترانه ام مثل باد گذر کرد و لب ز  یرو  نگاهش

 ب زد: آنکه نگاهم کند، ل  یرا باز کرد و باز هم ب  نی. در ماشدیجو

 . یاستفاده نکن ادیکن ز ی سع _ 

  ینگران  نیتوانست ا  ی کند اما نم  یخواست مخف  ی هم م  هرچقدر

 یکور اخمش لبخند زدم و خودم را رو  یرا انکار کند. به گره  

انداختم. درب راننده را باز کرد و خم شد. نگاهش را به    یصندل

 اطراف داد و لبش را با زبان تر کرد.  

  .رمیبگ وهیقفل کن تا برم برات آبم  رو نیماش یدر ها _

را گرفتم و نگاهش را سمت    راهنشیپ   نیبرود، آست  نکهیاز ا  قبل

 .  دمیخودم کش
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 .  خورمیم یزیچ هیخونه  میخوبم من، بر _

 . واری. رنگت شده مثل گچ دیخوب یلیخ _

 لب غر زد:  ریز

 لجباز!   _

 را ول نکردم.  راهنشیپ  نیآست

 .  ده ی. غذا تدارک دمیبرگرد میگفت بهت بگم مستق  ییزندا _

نشست و دستم را از    فمیظر  یانگشت ها   یمردانه اش رو  دست

 جدا کرد.   راهنشیپ 

 را مقابلم گذاشت و کوتاه زمزمه کرد:  چییسو

 .  گردمیبرم _

 اشاره کرد.   نیبه در ماش شتریب دیبا تأک و

 کل یر محو هلبخند زدم و در را قفل کردم. از پشت س  ناخواسته

 شد.  ی که تمام نم  ییها  یچهارشانه اش شدم و خوب

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲4۸ 

**** 

نشسته بودند   زیرا داخل بردم. همه سر م  لچرمیرا هل دادم و و  در

  ل یشد، لبخند گرم سبحان بود. سه  بمیکه نص  یلبخند  نیو اول

لب  نرم نگاهش کرد و    ییپشت سرم داخل شد و در را بست. زندا

 زد: 

 برات غذا بکشم.  ای پسرم برو لباست رو عوض کن ب _

مشخص بود اما سر تکان داد و پله ها را باال   شیاز صدا یخستگ

 و سبحان قاشق را مقابلم گذاشت.    دیغذا کش میبرا  ییرفت. زندا

 چطور بود؟ تیوتراپ یزیف _

  اد یبه صورتش آمده بود.    ششینگاهش کردم. ته ر  یچشم  ریز

خندانم رقصاند    یلب ها  یرا رو  دیبودم، ام  دهیشن  که  یی حرف ها

 برق زد.   م یها لهیت یو حت

  نیاز قبل واسه کنده شدن از ا  شتریب  رم،یبود. هروقت م  ی عال  _

 .  شمیم دواریام یلعنت یصندل
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  وند یپ   م ی سر تکان داد و نگاه مخمورش را به چشم ها  نانیاطم  با

 زد. 

 !  یخوشحالم که خوشحال _

عم  هر  قمیعم  لبخند م   قیلحظه  و حس خوش  یتر  که    یشد 

دستانم    یرو  یی کردم. دست گرم دا  یعوض نم  یزیداشتم را با چ

 نشست و لبخندش پدرانه بود.  

  ی مو مراحت چشما  الیبا خ  یکه دوباره جلوم راه بر   یاون روز  _

 بندم.  

 را چنگ زدم.  قش یشد و انگشتر عق ی دلم خال ته

 باال سرمون باشه.    تونیل ساانشاهلل صدسا  ؟ییدا  هیچه حرف  نیا  _

اش را   نهیو س  دیعرق کرده اش کش  یشانیدستش را به پ   پشت

 کرد. ی خال نینفس سنگ کیاز حجم 

نگران  _ تو  مر  م یبعد  امهیکدورت  از  قبل  کنم،    نکهی.  دعوتش 

 حرفاست. نیدعوتمون کرده. دل نازک تر از ا

زندا  یرو  رانمیح  نگاه  به  و  زد  گشت  انگار  دیرس  یی سبحان   .

دا  خواستمیم با    ییصحت حرف  بخوانم. سبحان  آنها  نگاه  از  را 
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او را   یبمش حرف ها  یشد و صدا  رهیخ  م یبه چشم ها   نانیاطم

 کرد.    یم  دییتأ 

 واسه امشب دعوت کردن. _

هاب  چشم چشم  و  منفور   یستم  د  یسبز  مقابلم  چشم  دمیرا   .

انداخت. آب دهانم را فرو دادم و    یکه هراس را به جانم م  ییها

 نشست.  می لب ها یرو یتصنع یخندلب

پرتره    هی.  امیب  تونمیکار دارم نم  کم یخوش بگذره بهتون. من    _

 تمومش کنم.  د یدارم که با

 یبرا  یی سه جفت چشم را حس کردم و انگار هوا  ی  رهیخ  نگاه 

بود و   تیپر از جد  شهیمثل هم  ییدا  ینبود. صدا  دنینفس کش

 بود. آمده  شیکه پ  یبحث یبرا انی پا ینقطه  کی

 جان.  ییدا  یاینداره ن تیخاله ت دعوتت کرده خوب ی وقت _

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییضازهرا ر یکانال رسم      ] 

#۲49 
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  ن یمرتعشم مچاله کردم. ا  یانگشت ها  انیرا م  یزیروم  یعصب

  یها  ی که در قعرش بد  ینگاه   ای   مانیچه بود؟ پ   یهمه ترس برا

ام   یکه از تنها مرد زندگ  ییآوار شدن باور ها دم؟ید یپدرم را م

با ا  یبرا  دم؟یجنگ  یم  دیداشتم.  جنگ  دنیرس   نجایبه    دهیهم 

  ی شدم. صدا  ینم  دگارسوختم مان   یبودم. ققنوس بودم و تا نم

 از پشت سرم بلند شد.   لیسه

 ازشون.   دیکن  یاز طرف من عذرخواه  ییبرم جا  دی من امشب با  _

 .  دی لب گز یی. زندادیر من را عقب کشکنا ی آمد و صندل جلو

 نیا  شهیواسه هم  م ی. برمیمادر زشته حاال که دعوت کردن نر  _

 دور.   م یزیو برها ر نهیک

 .  باال داد ابرو

 ندارم. نهیک  یمن از کس _

 .  اریبرو با اون دختر معصوم هم حرف بزن از دلش در ب  ایب _

به دندان گرفتم و مگر چ  پوست را  از غرور  مانده    یزیلبم  بود 

 او؟ یترک خورده 
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و صدا در گلو    دیکوب  زیم  یرو  یی از آنکه اعتراض کند، دا  قبل

 انداخت.

که شده رو    ی. تو گذشته هرچمیریهمه با هم م  گهید  هیکاف  _

  اهیس  نهیکه قلبتون رو از ک  یِتر از اون   کیکوچ  ا یدور. دن  دیزیبر

 . دیکن

  یید! با اشتهاکبود شده بو  نهی از ک  مانیمن فکر کردم قلب پ   و

را پشت  اتاق  را ترک کردم و درب  که کور شده بود جمعشان 

را   شیپا یاما انگار کس دمیکش یم قیعم یبستم. نفس هاسرم 

و قاب    دم یکش  زیم  ک یرا نزد  لچرم یام گذاشته بود. و  نهیس  یرو

قشنگ پدرم را  لبخند یبا دلتنگ می عکس را برداشتم. انگشت ها

داخل کمد شد. مهم نبود چه    ی ها  لمس کرد و نگاهم قفل لباس

نکرده    یزد. من فرق  ی م  ایکرد   یم ریشد. مهم نبود مرا تحق یم

بودم ققنوس  غرور  بودم. همان  نم   یبا همان  له    یکه  گذاشت 

و رو کردم    ریغرق بودم و لباس ها را ز  می فکر ها  انیشوم. آنقدر م

نفهم ت  یهوا  ی کِ   دمیکه  رنگ  و  قاب    رهیآسمان گرفت  از  اش 

باز شد و سبحان    یفیخف  یها  . درب اتاقم با ضربهره دلم را زدپنج
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  ی بود و با خنده نگاهم م   دهیچی. کراواتش را دور مچش پ دمیرا د

 کرد.  

و دستش    ستاد یا  می نگاه کردم. رو به رو  ش یها  لهیت  یِ اهیبه س  مات

 را به سمتم گرفت.  

 رو ببندم.   نیا تونمینم _

مچش باز کردم و به گردنش  زدم و کراوات را از دور  یخند تک

   انداختم.

 ؟یخواینم ا ی یتونینم _

 را مهار کند.  ش یپر صدا ی داخل دهان فرو برد تا خنده لب

 ؟ یدوست دار یتو چجور _

 بستم.   شی گلو خیرا نسبتا محکم ب کراوات

 !  ینطوریا _

 را به گردنش رساند.  شی سرفه اش قهقهه زد و انگشت ها انیم

 

 [۰۲:۲9 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲5۰ 

 .  دییهم سا یکراوات را شل کرد و لب رو ی گره

   ؟یقصد جونمو کرد _

 دوست دارم! یچطور  یدیخودت پرس _

  شیسرش را عقب بکشد که دست بردم و کراوات را برا  خواست

 کرد.   ی نم یاریو نفسم  د یلرزیم م یبستم. دست ها

 ندارم.   یمونمه  نیبه ا یوبحس خ _

مردانه اش    ی   ده یکش  ی دستم را گرفت و حرارت انگشت ها  مچ

 سوزاند.  یهم پوستم را م راهنیپ  یاز رو یحت

 .  ینگران باش خوادیمن هستم خب؟ نم _

را کنکاش کرد و سر تکان   شی عمق چشم ها د، یپر از ترد  نگاهم

 دادم.  

 باس عوض کنم.  ل خوامیکمکم؟ م   ادیب  ییزندا یبگ شهیم _
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بلندش را به سمت در   یکراواتش را برانداز کرد و گام ها  نهییآ  از

در را کامل ببندد، سرش را داخل آورد و    نکهی. قبل از ابرداشت 

 چشمک زد. 

 . یخوشگل کن ادیز خوادینم _

 لب زمزمه کردم: ریزدم و ز یخند تک

 ! وونهید _

به تن    ی اسبمنبه کمکم آمد و لباس    یی که زندا  دینکش  یطول

بود که انگار عوارض داروها در    یمحو ققنوس  نهیزدم. نگاهم از آ

را    می . موهاد یجنگ  یظاهرش اثر گذاشته بود و او سرسختانه م

را    لچرمیکردم. و  یمیمال   شیآرا  یادیشانه زدم و بعد از مدت ز

. از پله ها دمیرا د  لیسه  ،و همزمان با باز شدن در  دمیجلو کش

  دنمیبست. با د   ی را م  راهنشیپ  نیآست  یکمه  آمد و د   ی م  نییپا

م حرکت    ی  انهی همانجا  نگاهش،  خودش،  ماند.  متوقف  ها  پله 

 مردمک ها و نفسش...  

. سرعتش را  دیبود که تکان خورد و نگاه دزد  ش یگلو  بکیس  تنها

پله   سه  دو  و  کرد  پا  یباق  یتند  را  کنارم    نییمانده  از  و  آمد 

  لچرم یو  هیو جلوتر از بقکف دستم مشت شد    می ت. ناخن هاگذش
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را روشن کند    نشیخواست ماش  لینگه داشتم. سه  نیرا کنار ماش

 به سمتمان آمد.   ییکه دا

 . میمن بر نی بابا جان، همه با ماش خوادینم _

نشسته بودم و   ییو زندا  لیسه  انیبود که م  یخفقان وقت  حس

   . دییپا  یمرا م  نهیبود که در قاب آ  یاه ینگاه س  ریاس  میچشم ها

 رهیچفت کردم. نگاه خ  می پا  یرا رو   میاستارت زد و من دست ها 

پوستش    ریکه از ز  یبرجسته ا  یبود و رگ ها  ل یام به دست سه

 هم مشخص بود.

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲51 

 نیرگرم بزرگت  ی فشردم مبادا دست ها  ی م مرا کف دست  انگشتانم 

انداخته بودم    ری. تمام مدت نگاهم را به زرمیام را بگ  یزندگ   یِحام

با سبحان چشم در چشم شوم و چقدر همه چ سخت    زیمبادا 

ستاره ها را در آسمان    شهیبود. سرم را به راست چرخاندم تا از ش
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  دم یاو د   ی اآسمان را در چشم ه  ل،یاما با برگشتن سه  نمیشب بب

و قبل از آنکه    ستادیا  یبا ترمز محکم  نی. ناگهان ماشو خشکم زد

پرت شوم، کس  به جلو  و سرم    م یشانه ها  یبه شدت  را گرفت 

زدم و آب دهانم خشک    ی اش خورد. نفس نفس م  نهیمحکم در س

  م یگلو  خیب  یلعنت  یایرفت و فوب  ی م  ی اهیس  می شده بود. چشم ها

پ   دهیرا چسب و  م  راهنیبود. دستانم مشت شد  انگشتان    ان یاو 

  نه یاز آب دور مانده تقال کردم و از س  یمچاله شد. مثل ماه  لرزانم

از آب بود و به سخت  می. چشم ها محکمش کنده شدم  ی  یپر 

از چهره   ی. نگرانباز نگه داشته بودم  دنش ید   یرا برا  م یپلک ها

 . دیبار یاش م

 بگو؟ یزیچ هیآره؟  ؟یخوب _

روانم  وحشتناک    ی توانستم! انگار الل شده بودم و صحنه ها  ینم

ام بود و گردنم    ینیخون هنوز در ب  ی. بوختندیر  یرا به هم م

چه بر   ایو فوب  دمیشن  یپدرم را م  یکرد. ناله ها  یهنوز درد م

 سرم آورده بود؟  

 که با غضب به سبحان نگاه کرد و داد زد.   دمیفهم

 حالشو...  ینیبینم ؟ی کن  یمثل آدم رانندگ یریمیم _
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ش سکوت کرد و من به مرد آشفته  مقابل  یصحنه    دنیهم با د   او

بود و    ختهیصورتش ر  ی رو  شانش،یپر  یشدم که موها  رهیخ  یا

  ی. دست رود یتاب  ی م  شی به چشم ها  میمستق  نیماش  ینور باال

چند قدم عقب رفت.    دهیگود افتاده اش گذاشت و ترس  یچشم ها

ا پ   یبسته  پشت  چق  راهنشیرا  و  بود  کرده  مرد    نیا  درپنهان 

 بود!  انمیپ  هیپژمرده شب

 .  دی تازه من را د ییشدند و زندا اده یبه سرعت پ  ییو دا سبحان

 مادر؟    یخدا مرگم بده تو خوب _

 .  دمیگوشم شن خیرا ب لیسه یو گنگ سرتکان دادم و صدا  جیگ

 !  دهی رنگت پر ؟ یکجا خوب _

 به مادرش کرد.   رو

 ن؟یچرا خودشو انداخت جلو ماش هوی نیا _

 . ادینم نرمال به نظر دونم، ینم _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲5۲ 

بر  لچرمیو  لیسه زندا  رونیا  کمک  به  و  شدم.    ادهی پ   ییآورد 

دا  میشد  کشانینزد د  ییو  رو  دمیرا  دست  او   یشانه    یکه 

 کرد.   یگذاشته بود و نگاهش م 

 ؟یدی که ند بیجان؟ آس ییدا یخوب _

 یسبز  ی مردمک ها  دنی خمارش را باز کرد و از د  یم هاچش  یال

دو رگه و پر    شیخون شناور بود، ماتم برد. صدا  یایدر  انیکه م

 از خش بود.  

 خوبم من.  _

زد و نگاه    یدر سرم چرخ م  ییدا  ینجوا گونه    یذکر ها  یصدا

کوچک را   یالغر شده بود. بسته    بیکه عج  یمان یپ   یِمبهوتم پ 

ج گذاش  بیپشت  پ شلوارش  و  رو  راهنیت  را  آن   ی گشادش 

و پشت بند آن    نیمز  یرو  ییشدن دمپا  ده یکش  ی. صدادیکش

  م یمر  لهرا سمت خا  مانیباز شدن درب زهوار در رفته، نگاه همه  

  ده یچیرا دور خود پ   یکه چادر گل دار  دنش ی . با دمعطوف کرد

چهره   پس  در  شد!  تنگ  دلم  م  یبود،  را   یاو  مادرم  توانستم 

مردانه اش   یبود. قدم ها  یواقع  ییدا  یلب ها  یرو  . لبخندنمیبب
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نگذشته بود که در آغوش هم حل   یا  هیرا سمت او برداشت و ثان

. تا  می خاله داخل شد  یزدم و با تعارف ها  یقیشدند. لبخند عم

خواستم شبم   یکردم و نم  یم  زیپره  مانیحد توان از نگاه به پ 

 را خراب کنم. 

   .نیبفرما خان داداش خوش اومد _

  ی حیآمد، لبخند مل  یمتم مکه به س  ا یپر  دنیچرخاندم و با د  سر

هم از  بهتر  م  شهیزدم.  نظر  ها  دیرس  ی به  چشم  حس    ش یو 

 کرد.   ی را در جانم زنده م یسرزندگ

 را درآورد.   میشد و کفش ها  خم

 . یبه به ققنوس خانوم! چه عجب طلسمت رو شکست _

 کردم.   زیرا ر م یشدم و چشم ها رهیتر به صورتش خ قیدق

 .  یکرد رییتغ  کنمیحس م _

 را داخل برد.   لچرمیو و  دیخند طنتیش با

 خوشگل تر شدم؟  _

 . یعوض شد  کم یخوشگل که نه،  _

 .  دیبه سرشانه ام کوب محکم
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 خوشگل شدم حاال حسود خانوم؟ یبگ  یریمیم _

 و او کنار گوشم پچ زد.   دمیخند

 حرف دارم باهات.   یاتاق من؟ کل میبر گم یم _

 . مینیبش هیکنار بق  کمیبذار اول  ست؟یزشت ن _

 توجه به من مادرش را صدا زد.  یب

  رم؟یساعت ازتون قرض بگ میمامان من ققنوس رو ن _

  ی م  مارستانیخالصش در ب  یمحبت ها   ادیمهربانش مرا    لبخند

 انداخت.

 مادر.  دیراحت باش _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یرسم کانال      ] 

#۲53 

پرسش  سبحان و  کرد  انداختم.    یاخم  باال  شانه  که  کرد  نگاهم 

آرام بودم. وارد    ایشده بود اما کنار پر  بیکجا غ   مانیپ   دانمینم
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را    لچرمی. ودیپنجره را کش  یدر را بست و پرده    می اتاقش که شد

نشست. متعجب    میرو  مقابل تختش نگه داشت و چهار زانو رو به

 و باال انداختم.  ابر

 ه؟ ی واسه چ یکار  یهمه مخف نیشده؟ ا یزیچ _

 .  دیکش قیعم یرا درهم قفل کرد و نفس ها انگشتانش

 هم نگفتم.   زادیبه پر یتونستم بگم ققنوس. حت یفقط به تو م  _

 بگو خب جون به لب شدم.   _

 .  پسره هست تو دانشکده مون که از من خوشش اومده هی _

 .دمیرا جلوتر کش لچریزده و جانیدم و هدهانم را فرو دا آب

 خب؟  _

  هیکه قصدش جد  دمیمن فهم  میبا هم صحبت کرد  یلیما خ  _

بگم خون به پا    مانیبه پ   ترسمیبه مامان گفتم. اما م  نیواسه هم

 کنه.

 لب زدم:  مانیو با تمام نفرتم به پ  دیته دلم جوش یخوش حس

 کنه؟ یشلوغ کار یغلط کرده! واسه چ _



 

 

6
8
4

 

 . دیت لبش را جوپوس مضطرب

 که حساسه!   شیشناسیم _

دا  یخوایم  _ آدم    ییبگم  واقعا  پسره  اگه  بزنه؟  حرف  باهاش 

 باشه ارزشش رو داره.  یحساب

 .  دمیکش شیزانو یرو یانگشت خطوط مبهم با

  ه؟یحاال حس خودت چ _

بخواد وسط    نم ی. اگه اترسمیو هم م  خوامیواقعا! هم م  دونم ینم  _

 .مونهیازم نم یزیچ گهیراه جا بزنه د

   ش؟یشناسیچقدر م _

 تخت بلند شد.   یزد و از رو پوزخند

که نخواد   یتا وقت  ی. هر آدمشناسمشیمن چقدر م  ستیمهم ن  _

 . دهیخودش رو نشون نم یِاصل یچهره 

م  به جعبه    رشیتحر  زیسمت  داخل کشو  از  و   ی کیش  یرفت 

ش طعنه . مقابلم نشست و در جعبه را باز کرد. لحندیکش  رونیب

 بود.  زیآم

 . شناسمشیکه نم لیاز سه شتریب گهید _
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حق با او بود. با باز شدن جعبه  دمی د  ی کردم م  ی که فکر م  یکم

شد و ذوق زده لمسش    ینقره ا  فیگردنبند ظر  ی   رهینگاهم خ

 کردم.  

 چه خوشگله!  یوا _

 گل انداختند.   ش یزد و گونه ها لبخند

  ی نطوریم بخره. اصال ارو واس  نیحقوقش رو جمع کرده بود ا  _

مهربون   ی لی. اما خخوب باشه ققنوس   یلیکه وضعشون خ  ستین

 و زحمت کشه.

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲54 

 .  دم یبلندم را فرو خوردم و محکم به شانه اش کوب ی خنده

 یپر  یعاشق  زنهیمکن. چشمات داد    اه یبرو بابا خودت رو س  _

 خانوم!

 .  دیکش رونیو گردنبند را از جعبه اش ب دیخند زیر
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 . گهیرو م نیرادمانم هم _

 جانم؟ رادمان؟  _

بازشد و خاله    یفیخف  ی در با ضربه ها  دی بگو  یزیاز آنکه چ  قبل

. به سمتم قدم تند کرد و مرا محکم  دمیرا در چهارچوب د  میمر

جمع شد و فشار    شزیر  ی. اشک در چشم هادیدر آغوش کش

 کرد.   شتریرا ب شی دست ها

سر به خاله    هیوقت    هی  یایذره شده بود واست. ن  هیآخ که دلم    _

 ؟ یبزن رتیپ  ی

 دور گردنش حلقه شد.   می ها دست ها یتوجه به تمام دلخور یب

ا  یروز  رسهیم  دیاگه صبر کن  _ از  کنده بشم و    یصندل  نیکه 

 .  دنتونید امیراحت تر ب

 از ته قلب بود.   شیدعا یرا پاک کرد و نجواچشمش  ریز اشک

 انشاهلل دخترم من که آرزومه! _

که جعبه را پشت سرش نگه داشته بود،   ایکرد و رو به پر  یمکث

 لب زد:

 کمکم.  ا یب ا یروقت شامه پ  _
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  رانمیتختش گذاشت و رو به نگاه ح  ریبه سرعت جعبه را ز  ایپر

 چشمک زد. 

 .  گردمیبرم _

حلقه   لچریو یها لهیج شدند دستم را دور مکه هردو خار نیهم

سبحان در    یمردانه    کلیه  دنیکردم تا دنبالشان بروم اما با د

 . دمی درب خودم را عقب کش یآستانه 

 خوبه؟  یهمه چ _

 تمام اتاق او را کنکاش کرد و تلخند زدم.   یپر از دلتنگ  نگاهم

پر  _ و  عاشق خاله  نم  ایهرچقدر هم که  هوا  تونمیباشم،    ییتو 

 ! مونهیم  ی. مثل خفگهستن زادیو پر مانینفس بکشم که پ 

 نگاهم کرد.  رهیو خ د یکش شی لب ها یرو زبان

  م؟یچونیبپ یخوایم _

و    دیکش  شید شد، پنجه داخل موهاکه از تعجب گر  میها  چشم

 . اش را از چهارچوب برداشت  هیتک

 .نیجو سنگ نیاز ا اد یمنم خوشم نم _
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جلو کش  لچرمیو ا  دم یرا  هاو  م  ی ز چشم  زبانه  آتش    ی براقش 

 .  دیکش

   قا؟ یچکار کنم دق د یمن با _

 .  دیکش ششیته ر یعمق گرفت و دست رو  لبخندش

 !یبهونه تراش _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲55 

خند  نمیریز  لب شورش  پر  نگاه  به  و  گرفتم  دندان  به  .  دمیرا 

و زودتر از من به سالن    دیکش شی ت شصتش را کنار لب هاانگش

نم م   یرفت.  سرش  در  چه  م  یدانم  بود  هرچه  اما   یگذشت. 

  یتصنع  ی. طاقت لبخند هاجو متشنج دور کند  نیتوانست مرا از ا

او و   دم یرس  یو وقت  دمیرا جلو کش  لچرمیرا نداشتم. پشت سر 

  د یو با  بود  یخال   یصندل   کی  ی نشسته بودند. جا  زیسر م  یهمگ

  لچرم یشدم اما چرا مشوش بودم؟ و  یسرخوش م  مانیاز نبودن پ 
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اش بشقابم    یذات  ینگه داشتم و او با مهربان   ییخاله و زندا  نیرا ب

 را پر کرد.  

 بخور خاله جان نوش جونت!  _

. سر  کردمیحس م  م یتمام حرکت ها  یرا رو  زادینگاه پر  یِنیسنگ

 فرود آمد.  م یشم هادر چ می اش مستق نهیک ریکه باال گرفتم ت

نگاهم    لیبکشم و چه خوب که سه  قیعم  یکردم نفس ها  یسع

نم پرکردیهم  لبخند مصنوع   زادی.  و  بلند کرد  لب    یرو  یصدا 

 پروتز شده اش منفور بود.   یها

 نه؟  یراه بر یتونیخب ققنوس جان از خودت بگو؟ هنوز نم _

که با حرف    دیدرخش  ی اش م  یدر چشمان زمرد  یروزیپ   برق 

داد.    یرا به سرد  شی چلچراغ چشمانش خاموش شد و جا  لیسه

 شد.   رهیو بدون انعطاف به او خ  یجد یبا نگاه

   دم؟ یشوهرتو ند _

به چشمم آمد. فکش    بیعج  زی م  یرو  فشیظر  یدست ها  لرزش

 . دیلرز یم  شیرا منقبض کرد و آب دهانش را فرو داد. صدا

 کار داشت.   یی جا _
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 .  دیچسب ییپر از هراس به دا  نگاهم

که از   دمیفهم  ی گفت. م  یلب ذکر م  ریانداخته بود و ز  نییپا  سر

فاع از  دانستم که به د  یشکار است و فقط خودم م  لیدست سه

 من به حرف آمده بود.  

همراه  یصدا  با م  یتلفن  زنگ  سمت   خوردیکه  به  همه  نگاه 

نگاه کرد و از جا    یگوش  یسبحان معطوف شد. با اخم به صفحه  

 مضطرب نگاهش کرد.   یی بلند شد. زندا

 مادر؟   شدیچ _

 مقابل او گرفت و تماس را وصل کرد.   دست

   ؟ یزارع  یجانم آقا _

 .  دیکش  شیمکث کرد و پنجه داخل موها یکم

 رسونم.   ی خب خودم رو م یلیاالن؟ خ نیهم _

 پسرم؟ شدهیچ _

 اش انداخت و زمزمه کرد:  یبه ساعت مچ  یکوتاه نگاه 

 برم.  دی با نکه،یمثل ااومده   شیپ  یکار فور هی _
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 زد. یزیو گذرا نگاهش به من افتاد و چشمک ر یچشم ریز

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲5۶ 

  ی که م یکردم لبخند  یدر اتاق افتادم و سع ش یحرف ها اد ی به

 را جمع کنم.  ندیبنش م یلب ها یآمد تا رو

 خونه؟  یمن رو هم برسونلطفاً  شهیم _

 ه سمتم برگشت.  ب ایپر

 تو چرا ققنوس؟  _

 به خود گرفتم.   یناراحت ی چهره

 یحتما تا امشب تمومش کنم. مشتر  دی پرتره هست که با  هی  _

 .رهیگیم لیتحو اد یفردا صبح زود م

 را گرفت و فشرد. می دست ها میمر خاله
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ب  _  خدا  مادر  مثل  که  بشم  ا  امرزتیقربونت  هر   ه ی نگشتت  از 

 ! بارهیم یهنر

 نشست.   میلب ها  یرو یزورک لبخند

منم باهاش برم که بتونم    رهیتا سبحان داره م   د یاگه اجازه بد  _

 بدم.   لیکار رو تحو

 کرد و لب زد:  ی اخم کوتاه ییدا

 زنگ بزن حتما.  یداشت یجان. کار یی برو دا _

 کردم و سبحان عجوالنه نگاهم کرد.   یتشکر

 ظرم.  منت رونیمن ب _

  ی خداحافظ   میو خاله مر  ایرا برداشتم. با پر  فمیتکان دادم و ک  سر

  نیرا تا کنار ماش  لچرمیو  ا یکردم. پر  زیپره  زادیکردم و از نگاه به پر

  میپا  یرا رو  فمی. کنمیجلو بش  یصندل  یآورد و کمک کرد رو

 .  دیگذاشت و گونه ام را بوس

 زنگ بزن.  یدی. رسزمیمراقب خودت باش عز _

آ  نیماش  درب از  من  و  بست  د  ن،یماش  ی  نهیرا  را  .  دمیعقب 

که محکم   ایسرگردان بود و پر  کیتار  یکوچه    انیکه م  یمانیپ 
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. تن سستش به عقب تلو تلو خورد و چه بر دیاو کوب  ی  نهیبه س

 سر او آمده بود؟ 

به چشم    ی نگاه کوتاه  م یو ن  دی کش  شیلب ها  یزبان رو  سبحان

 انداخت.   م یها

بود  _ تراش استاد    ینگفته  چندبار    ؟یدنی بهونه  بگو  رو  راستش 

 ؟ یبست یخال ینطور یا

 کش آمد.   می بود اما لب ها مانیپ  ریدرگ فکرم

 بماند!   _

 است؟ینجوریعه ا _

به قلبم    ا یخوب دن  یمردانه اش، تمام حس ها  مرخیبه ن  رهیخ

 .  شد  ریسراز

 ! استینجوریآره ا _

 ت.  نگه داش یرا کنار پارک سرسبز و خلوت نیماش

  م؟یهوا بخور  کمی میبر _

 .  دمیشد و به سمتش چرخ یطوالن مکثم
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  نن؟یبا تو بب ینطوریمردم من رو ا یشیناراحت نم _

  یابروها  نیشکاف ب  انیکور شد و دل من م  شیاخم ها  ی  گره

 شد.   ریپر پشتش اس

 حرف رو از زبونت بشنوم.  نیا خوامینم چوقتیه گهید _

 !  میود براب  یمهربانش خود زندگ لبخند

  ی مردم که فقط ظاهر زندگ  نی ا  یتورو با صدتا  یتار مو  هیمن    _

 .  کنمیعوض نم نن،یبیرو م هیبق

 نگرفت.   م یاش را از چشم ها رهیزد و نگاه خ یخند تک

 مفهومه؟ _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲57 
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قرارم همراه   ی ب  یعمق گرفت و مردمک ها  نباریکمرنگم ا  لبخند

  لچریشد و و  اده ی شد. زودتر از من پ   ده ینگاهش به هر طرف کش

 را کنارم گذاشت. 

 بانو؟   یشینم ادهیپ  _

 شدم.   ریجاگ لچریو یرا به دندان گرفتم و رو  نمیریز لب

 امشب.  یمهربون شد _

خند  نیماش  ریدزدگ و  زد  ودی را  پشت  هر    ستادیا  لچرمی.  با  و 

بقد تن  یدرخت ها  یِاه یس  نیمش    یم  ریاس  شتریب  ده،یدرهم 

بازوانش    انیقفل شدن م  یاسارت را به اندازه    ن یو من ا  میشد

  یی تنها  نیما بود، من ا  ییِ تنها  ی دوست داشتم. اسارت اگر به معنا

  هیخنک به ر  یهوا  ومگرفتم و هج  ی قیرا دوست داشتم. دم عم

آب  م یها بود  ی رو  یمثل  ب آتش  و  ی .  لبخند  مقدمه  که لب    یبا 

 زمزمه کردم: کرد،یرا ترک نم م یها

 ممنونم!   _

 بابت؟   _
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 رهیخ  میرو به رو  ریرا در هم قفل کردم و به مس  میها  انگشت

 شدم.  

 !خواستمشیکه نم ینیاومدن از جو سنگ رونیب _

لبخند  ی م  دهیند رو  یتوانستم  ها  یکه  را    ش ی لب  آمده  کش 

  یاو چند چراغ نارنج  یبه پاپا    دم ی. سکوت کرد و من نفهمنمیبب

کرد رد  را  تارمیرنگ  قلب  در  آمدم  که  خودم  به  م  یکی.    ان یو 

از قبل در جانم رخنه کرد   شتری . سرما بمیدرخت ها محصور بود

  دمیچیم پ لرزان تنرا دور   م یو پوستم سوزن سوزن شد. دست ها

 !  دیچیپ  ی م م یگوش ها یبم سبحان بود که دور حلزون یو صدا

 ققنوس!  _

زد  یوقت  شیصدا  حنل را صدا  واسمم  به  را  دلم  کشاند.    رانهی، 

و به همراهش قلب    ستادیسکوت کردم تا حرفش را بزند اما او ا

و هم!  م  لچر یمن  نگاهم  و  چرخاندم  چشمانش    یِ اهیس  انی را 

 . دیغلت

 شده؟ یزیچ _

زانو نشست   یبلندش پر کرد و رو یرا با گام ها نمانیب یفاصله

 .  تا بهتر نگاهم کند 
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 بگم.  یزیچ هی خوامیم _

 و سر کج کردم.   دمیخند

 بگو!  یخوایم یامشب هرچ _

 به   ٕ  قرار جز    یو نگاهش ب  دی خشکش کش  یلب ها  یرو  زبان

  یجد  و  رهیو دل من آشوب شد! از نگاه خ  مودیپ   را  صورتم  ٕ    جز

از گلو تا  لبخندم جمع شد و آب دهانم زهر شد    نییپا  م یاش 

 برود.  

 !  جمله ست هیفقط  _

زوم بود    ش یلب ها  یکرد و جانم را به لب رساند. نگاهم رو  مکث

آمد را باور    رونیب  شیلب ها  ان یکه از م  ییکه تکان خورد و آوا

 نداشتم. 

 با من ازدواج کن!  _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲5۸ 
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ام   نهیرا در س  ی میکوه عظ  زشیو ر  دیدلم لرز  د، یلرز  می ها  لب

از هجوم اشک سوخت و چهره اش را تار    می حس کردم. چشم ها

در نگاهش    رتیکه ح  دمی. چانه ام در خود مچاله شد و ددمید

 شد.  انیع 

 ؟یکنیم هیققنوس؟ چرا گر یخوب _

  ن یا  کردیو مگر دلم باور م  دمی بلند خند  م ی اشک چشم ها  انیم

 را؟    ایرو

 نبود.   مانیچشم ها انیم ی فاصله ا و دمیرا جلو کش لچرمیو

 ؟ یگفت ی بگو چ گهی بار د  هی. گهیبار د  هی _

 بار مصمم تر و محکم تر از بار قبل بود.   نیا لحنش

 ؟یمن بمون یبرا شهیکه بخوام واسه هم هیادیز یخواسته  _

رعد و برق، آسمان را    یتنم را گرفته بود و شور دلم را! صدا  لرز

 ن را!  او، جان م یشکافت و صدا

کس  هیادیز  یخواسته   _ م  ینطوریا  یکه  نگات  من    کنم،یکه 

 نگاهت نکنه؟  
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مژگانم نشست. قطرات   یقطره اش رو  کیو    دینم نم بار  باران

کرد و قلب به شبنم نشسته ام هوا   سیرا خ مانیتند باران هردو

 کم آورده بود. انگشت اشاره اش را باال آورد و قلبم را هدف گرفت.  

 واسه من بتپه؟  هیادیز یخواسته  _

جمع شد و سر    میها  چشم  ریباران که ز  ایدانم اشک بود    ینم

شکوفه    می لب ها  یلبخند رو  یو غنچه    دیبار  م یخورد. چشم ها

 . زد

 !تپهیوقته واسه تو م یلیخ _

و    ش یرا رها نکرد. لب ها  می اش چشم ها  رهیخ  نگاه  کش آمد 

 نش یریلب ز  یمهار کردن قهقهه اش، انگشت شصتش را رو  یبرا

 .  دیکش

 یزیکرد و او انگار جز من چ  یچکه م  اهش یس  یاز موها  باران

 ی بود که م  یزی باران تنها چ  انیآهسته اش م  ی. زمزمه  دید  ینم

 خواستم بشنوم. 

 دوستت دارم!   یلیخ _
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  یکه برا یی هم بود که بخواهم؟ من و او و خدا  یگرید زیچ مگر

م  نیا شوق  اشک  مانعختیریلحظه  مگر  نخواهم    ی .  که  بود 

  ن یداشته باشم؟ مگر در ا  زانمی خودِ از همه گر  یآغوشش را برا

 یاو جنون وار م  یداشتند؟ قلب من برا  تیلحظه فاصله ها اهم

 .  خواستمیم  جودرا با تمام و یمردِ باران نیو من ا دیتپ

ا  م یها   دست . تمام وزنم را نگه داشته بود و  ستادمیرا گرفت و 

  ی لحظه ط  نیبه ا  دن یرس  یرا برا  یادیز  ریدانست من مس  ینم

را پشت سر گذاشتم تا    یادیز  یِ وتراپ یزیف  یجلسه ها  کرده ام. 

من بود    یکه برا  ی . حل شدم درآغوشستمیاو با  ی امشب رو به رو

 سست شود. می پاها گذاشتیو نم

  م یزدم و اشک شوق، نفس ها   هیستبرش تک  ی  نهیرا به س  سرم

  ان یم  الم یمن در خ  ا یداد    یم  اسی  یبو  راهنشیبود. پ   دهیرا بر

 خوردم؟ یخوب غوطه م یتمام حس ها

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲59  

را پر کرد و عم  یبو او    یهوا  قیخاک باران خورده شامه ام  با 

 .  دمیبودن را نفس کش

حس    ن یو ؟ ااعتراف ر  ن یهستم؟ ا  ی چ  ونیلحظه رو مد  نیا  _

م  یخوب دلم  ا  ادخویکه  آخر  که   نی تا  درک  به  و  بدوم  پارک 

 !تونمینم

 .  شده ام را پشت گوش و داخل شالم برد سیخ یاز مو یا طره

  ؟یخوشحال _

 . مثل خودم آرام نداشت م یها نفس

حس  تونم یم   _ م  ی نباشم؟  سرکوبش  مدت  تمام  کردم،    ی که 

 من اومده!   شوازیخودش به پ 

 آماج نوازش انگشتانش قرار گرفت.   مسیخ ی گونه

 سرکوب چرا؟   _

  ش یگلو  بکیانداختم و نگاهم از گردنش باال تر نرفت. س  نییپا  سر

 در رأس نگاهم بود.  
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د  هیمثل    _ هربار  با  که  بود  م  دنتیشعله  تر  .  شدیبرافروخته 

 منو بسوزونه.  دمی! ترسدمیترس

  شی از ته ر  . دمیآدمش تکان خورد و من نگاهم را باال تر کش  بیس

 .  دمیرس شیمردانه اش گذشتم و به چشم ها  یو لب ها

  ی تو سرم. چه حق  یضعفمو بکوب  دمیمنو. ترس  ینخوا  دمیترس  _

 داشتم تو رو بخوام؟ 

واسه   یوقت   یازم نگاه بدزد  ی. حق نداشت ینخوا  یحق نداشت  _

م جون  چشمات  به  خوردن  گره  خودخور   دادمی هربار   ی و 

 .  کردمیم

 گردنش دلم را در آن باران آتش زد.  یته شده رگ برجس دنید

 چرا؟   یخودخور  _

ها  _ م  لیسه  ینگاه  داد شناسم یرو  رو  بودن  عاشقت  دور  از   .

دل تو هم با اونه، خواب رو از چشمام   نکهی. هرشب فکر ازنهیم

شد ترس از دست    یدرد، م  شدیم  ،یشد خودخور   یگرفت. م   یم

 دادن... 

 بم را به درد آورد و لب زدم: قل لیبه نگاه مغموم سه زیگر
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هم  شهیهم  لیسه  _ و هست.  بوده  احترام  قابل  من   شه یواسه 

خاطره هارو    نیبهتر  م یزندگ  یروزها   نیمن بوده. تو بدتر  یِ حام

 مرد نگاهش کنم.   هینشد که به چشم  چوقتیساخته. اما ه

 مگه هست؟  لیچرا؟ مرد تر از سه _

 رفت.   یرو به سست شدن م زانوانم

 همه بست! یبه چشمم اومد که چشممو رو یکس _

را به عقب راند   سشیخ  یو پر از حرف بود. موها  رهیخ  نگاهش

 نشاند.   لچریو یو من را رو

 هم نگام نکن.  ینطوریحرف ها نزن. ا نیاز ا _

مردانه اش   یگفتم اما لجوجانه به چهره    یو چَشم بلند  دمیخند

 شدم.   رهیخ

 غهیباران ت  ی. قطره  دیکش  نشیریلب ز  ی و زبان رو  د یدزد  نگاه 

رو  ینیب  ی و  کرد  رد  را  غلت  یاش  تراشش  لب دیفک خوش   .

 کِش آمد و چشمک زد.   ش یها

 باال ها!  رهیضربان قلبم م _
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 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یانال رسمک      ] 

#۲۶۰ 

شست . لرز که بر تنم ندمیو برق نگاهش را به جان خر  دمیخند

 برد.   نیرا سمت ماش لچریو سرفه کردم فورا به سمتم آمد و و

 . میخوری سرما م نجایا میبمون گهید  کمی _

او   یلب ها یو لبخند را رو دیکش ی پشت کلماتم قد م طنتیش

 کاشت.   یم

 بارون نگات کنم.   ریتا صبح ز خوادیمن که دلم م _

 .  میبود دهیرس نیبه ماش بایکه داشت تقر  یسرعت با

م  _ ا  دونستمیاگه  م  نیگفتن  خوب  حالمو  انقدر   کنه،یجمله 

 کردم.  ی زودتر اقدام م

  ی خودخور   یی جمله چه شب ها   نیا  دنیبا نشن  ی دونست  ی اگه م  _

 .یکردیکردم، زودتر اقدام م

ماش  را  لچریو درب  و  داشت  برا  نی نگه  ب  میرا  کرد.  و   نیباز  او 

وقت  ریاس  نیماش ها  یبودم  تک  شیدست  سقف  به  و    هیرا  زد 
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  یم  سیرا خ   راهنشی. باران پشت پ دینگاهش نفسم را بر  یرگیخ

 . دمینگاه باال کش دنشید یکرد و من برا

 نه؟    یبخشیم _

 که بودم؟   ونیحال خوش را مد نیزدم و ا یخند تک

 که بخوام ببخشمت؟  یکرد کاریمگه چ _

 گناهکارم!   _

 ؟ یگناه ی به گناهِ ب _

 ه.گناهم نیتو رو خواستن بزرگ تر _

 .  دمی را به دندان گرفتم و نگاه دزد نمیریز لب

 گناه توبه نکن!   نیاز ا _

  رهیشدم و او خ ریجاگ نیماش  ی صندل یرو م یکمک دست ها به

اش    یلبخند باران  شهیخندانم در را بست. از پشت ش  یبه چهره  

را دور زد و بعد از    ن یرا در ذهنم ماندگار کردم. به سرعت ماش

گرفتم و باز هم چشم   یقیرم نشست. دم عمکنا لچر،یجا دادن و

  ی مقدمه و با حال  یسد نگاهم شد. ب   لیسه  یبه غم نشسته    یها

 که خراب شده بود لب زدم: 
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 !  ترسمیم _

 چرخاند و من ادامه دادم.   سر

   م؟ یکن یرو مخف هیقض نیمدت ا هی هینظرت چ _

 و قاطع جواب داد.   محکم

 نه! _

 رو ندارم.   لیا سهمن واقعا طاقت رو به رو شدن ب  _

 ام بند کرد.   یبه سمتم برگشت و دستش را پشتِ صندل  کامل

 داشتن، نداشته باشمت!   نیع منم طاقت ندارم در  _

   ؟یراجع بهش حرف بزن  یخوایچطور م یاصال فکر کرد _

 بود.   یکردنم کاف  وانهید یجذابش برا لبخند

 نیآخر اتا    دیبا   ،ی. به گناهت که اعتراف کنهیگناه من عاشق  _

 اگه تهش پرتگاه باشه. ی . حتیجاده رو بر

 .  شهیم ینگو سبحان! ته دلم خال  ینطوریا _

 حرف بزن.   لیود و اکرم رو بسپر به من. تو با سهمحم _

 .  دمیعرقم را به مانتو ام کش سیخ یدست ها مضطرب
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 تونم؟ یمگه م _

 م؟ یبه هم بجنگ دنیواسه رس دی نبا _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۶1 

 کردم؟   یکردم و قلب نازکم را چه م سکوت

 نگاه کرد.   می به چشم ها دیاز ترد پر

   ؟یرو دوست دار لیتو سه _

اما دلم براش م  _ برسه.    یبیبهش آس  خوادی. دلم نمسوزهینه! 

 شتر یب یزیچ لی. اما قلب سهزه یبرام عز ای بارها گفتم که مثل پر

 . خوادیم نیاز ا

 کج کرد و لب زد:  سر

 داشتنت؟  شهیهم خواد؟یکه قلب من م یزیمثل چ _
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توانستم    ی کرد، اما نم  یکه دلم را مچاله م  یی تمام حس ها  انیم

قلب من   ینخندم! انگار خواسته    نشیریبم و لحن ش  یبه صدا

 .  دیقرار خند  یب  میبود که سر تکان دادم و لب ها  نیهم هم

 داشتنت!  شهیمه _

کامل شدن پازل انگشت   یرا مقابلم باال آورد و دل من برا  دستش

 .  دیلرز  ی از شوق م  م یگرفتم و صدا  یضعف رفت. دم سخت  مانیها

 تا آخرش؟   _

 کرد.   د ییبست و تأ  پلک

 تا آخرش! _

پا  نشیریز  لب را عوض کرد.  به دندان گرفت و دنده  را   ش یرا 

ساختم،    ی که در ذهنم م  یا  نده یآ  انیپدال فشرد و من م  یرو

او م بودم.  به رج رو  دیخند  ی غرق  بافتم! تمام    یم  ایو من رج 

ثان  ریمس و  کردم  فکر  م   یها  هیرا  باد  سرعت  به  بودن  او    ی با 

را    لچریکرد. و  پارکرا    نیگذشتند. مقابل در توقف کرد و ماش

ام خبر نداشت.   افتهیبهبود  مهین یکنارم گذاشت و هنوز از پاها

را مقابل درب اتاق نگه داشتم. قبل از   لچریو و  م یخانه شدوارد  

 زد.   میآنکه داخل شوم، صدا
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 ققنوس...   _

کش  به گردنش  پشت  دست  برگشتم.  ها  دیسمتش  چشم    ی و 

 .  د یبه نگاهم چسب میمستق اهشیس

 شبت قشنگ!  ،یخوب بخواب _

 زدم.  لبخند

 ؟ یکه ساخت  یشب نیقشنگ تر از ا _

  زیبرو زبون نر _

و   دست و  دادم  اتاق کش  لچرمیتکان  به در  دمیرا داخل  پشت   .

  ی نامنظم موج گرفت. او را م  ی ام از نفس ها  نهیزدم و س  هیتک

 قت ی را با حق  لیبار دل سه  نیدوم   یالزم بود برا  دیخواستم و شا

شوم    یقلب نا آرام  میالزم بود تسل  دیتلخ نخواستنش، بشکانم. شا 

را به تخت رساندم و تا    گرفت! خود  یکه قرار نداشت و قرار نم

  ان، ی ام را صحنه به صحنه، از آغاز تا پا  ی شب باران  یایصبح رو

 کردم!  ی زندگ چ،یمرور که ه

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۶۲ 

*** 

شده بود،    دهیمرتب در قفسه چکه    ییکتاب ها   فیرد  یرو  نگاهم

  ن یغمگ  کیکردم کدامشان عاشقانه تر بود؟ کدام و فکر    دیچرخ

افکارم را پاره کرد و نگاهم به سمتش   یرشته    لیسه  یتر؟ صدا

  ی بود که م   یتنها کس  دیدلخور بود و شا  شیبرگشت. چشم ها

 شیآور بود.ن  فقاناز آن جمع خ  زیگر  یبرا  شبید  شیدانست نما

 کرد.    یا ثابت مر ن یکالمش ا

 .ادیب  یمشتر دمیند  ؟یرو تموم کرد  یخواست  یکه م  یپرتره ا  _

  ان یم  نم یریلب ز  ی  چهیو ماه  دمیخشکم کش  یلب ها  یرو  زبان

 دندان مچاله شد.  

 .  میحرف بزن خواستمیصدات کردم چون م _

 هم تلخ!    ی. آرام و مردانه و کمدیخند

برا  _ بزن  نیهم  یمنم  حرف  تو  نشستم.  روت  به  به  یرو  من   .

 نفهمم!   یچیصدات گوش بدم و ه
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نا آرامم خارج    ی  نهیو نفسم لرزان از س  د یپا کوب  م یگلو  خ یب  بغض

و جانم به لب آمد. نگاه گرفتم و جمله ها   د یلرز م یشد. دست ها

 کردم.   کیرا مثل گلوله به سمتش شل

 من سبحان رو دوست دارم!   _

خمار   یشد. چشم ها یاهیتر از س رهیت ش یهاکه مردمک   دمید

تکان خورد   شیگلو  بکیکرد. س  یاش جنون را ساطع م  دهیو کش

دانست و گفتن من    یو فک خوش تراشش سخت شد. انگار که م

 زخم بود.   یفقط نمک رو

 خب؟  _

 .  میازدواج کن میخوایم _

 قهقهه زد.  کیستریو ه دی تر بود. لب گز یدوم کار ی ضربه

 بگو!   گهیبار د  هی _

 کردم و او بلند شد.   سکوت

 تو.تکرار کن حرف گهیبار د  هی _

 .  امدمین نییاما از موضعم پا دمیبلندش ترس یصدا از

 .  یبدون  خواستمی. فقط ممیخودمون رو گرفت میما تصم _
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  زیم  یرو  ل یو تمام وسا  دیهم کش  یرا با غضب رو  شیها   دندان

پا صداختیر  نییرا  ج  ی.  با  و    غیشکستن  شد  همزمان  بلندم 

را    میهاو دست    ستادیا  میرا گرفتم. رو به رو  م یمحکم گوش ها

 . د یکش نییپا

 .  نیمنو بب _

 .  کردمیامتناع م انگرشیعص ی نگاه به چشم ها از

 با تو ام! نگام کن.   _

 اجبار سرم را به سمت خودش چرخاند.   به

 ؟یبر  ی من لذت م ینابود دنیاز د _

سرتکان   نیو به طرف  ختیر  نییپا   م یچشم ها  یاز گوشه    کاش

 دادم.  

. آره؟ قدرت تو  یرو دار  زیچهمه    ی عنیچون قلبم تو مشتته    _

 نه؟ یا

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲۶3 

بلند  ییاز آنکه زندا  قبل اتاق شود با گام  به سمت در   یداخل 

 .  دیاش کوب نهیرا در قفل چرخاند. محکم به س د یرفت و کل

که دلش رو باخته    ستمین  یلیاون سه  هیقشنگ نگام کن. شب  _

 بود.  

 شد.    فیضع  شیو نفسش رفت و صدا  دیکش  شیداخل موها  پنجه

 رو باختم.   م یاالن تموم  زندگ _

و  کینزد  ش یها  قدم بند  را  دستش  رو  لچریشد.  و  زانو   یکرد 

 نشست. 

  گهیرو باخته، نترسون. خب؟ چون د  ش یکه همه زندگ  ی کس  _

 واسه از دست دادن نداره.   یزیچ

 را در برگرفت.  میو گلو توده شد  بغض

 دوستش دارم!   _

  دم یرا د  سشیخ  یدر سکوت نگاهم کرد. مردمک ها  ه یثان  چند

 و توجه نکردم. 

 .  دیاش کوب یشانی ت و محکم به پ پارکت نشس یرو
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تو چشمام و  یزل بزن یتونیم ی لعنت بهت، لعنت بهت! چطور _

   ؟یبگ

  زیمبسته اش گذاشت و سرش را به  یچشم ها یرا رو ساعدش

 داد.  هیتک ریتحر

 لعنت به من!   _

بود که    یاعصاب   یبه در مثل مته رو  ییزندا  یضربه ها  یصدا

 نداشتم. 

 .  میجان باز کن در رو صحبت کن لیسه _

  ن یسبحان کار خودش را کرده بود. به او گفته بود و سنگ  پس

کرد. آب دهانم را فرو   یم ینی من سنگ یشانه ها یکار رو نیتر

 دادم.  

 لیسه _

اش را برنداشت. بغض بود که پشت هم    هیتک  ینکرد و حت  توجه

 خورد.  ی فرو م

 ! نمتیبب _
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زد.    یمردانه اش موج م  یدر تن صدا  یدی بم بود و نا ام  شیصدا

 دلش؟  یآخر خط بود برا

 نداره.    دنید یکه ساخت یآوار _

 نهیرا گرفتم. با طمأن  راهنشیپ  نیو آست  دمیرا جلو کش  لچرمیو

 رحم شده بودم که زمزمه کردم: یت. ب سر باال گرف

 دوستت ندارم.   _

 هم فشرد و ادامه دادم.   یرو لب

   ؟یرو بشنو نیهم یخواستی! مگه نمخوامتینم _

 .  ستادیزد و ا شین اهشیس یچشم ها یگوشه  اشک

 .  یشد المیخیوقته ب یلیکه تو خ  دونمیم _

 یِ سیخ  انیقلب شکسته اش را م  نیشد و من واضح تر از ا  خم

 . دمی د ی شناور نم ش یچشم ها

 . شمینم التیخیمن ب  یول _

گونه   یرا که رو  یزد و با پشت انگشت سبابه، قطره اشک  پوزخند

 ام راه گرفته بود، پاک کرد.  



 

 

7
1
6

 

 !کنمیولت نم گذرم؟یمن از تو م یفکر کرد _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۶4 

نگاه    ریشود، ز  ریکه تبخ  ییای خشک شده بود و مثل در  میگلو

 بود و نفس حرام!  نیام سنگ نهیشدم. س یاش ذوب م رهیخ

 .  دیصورتم چرخ نیغمگ یایتمام زوا یکرد و نگاهش رو سرکج

 وقته بازندم!   یلیمن خ ، یاگه تو دلتو باخت _

 و زمزمه کردم:  دم یدهانم را بلع آب

 برو!   _

 سنگ!   ای بودم  بزرگ شده دانمینم

 نفس بکشم؟   متونیم ی که تو نباش یی جا _

 . دمیکش سمیخ یچشم ها ریرا ز دستم
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سه  _ آ  میتصم  خوامینم  لیبرو  کنه.    ی  ندهیمن  عوض  رو  تو 

 . یناراحت بش خوامینم

چشماش  ی که جونم رو پا یتا باورم بشه کس مونمی! ممونمیم _

ب  تونهیم  دادم،یم م  یانقدر  باشه.  ثابت شه   مونمیرحم  بهم  تا 

 و فراموشت کنن.   رنیبگ مریآلزا توننیآدما م

 قفل کرد و ادامه داد.    یشانیپ  یرا رو ش یها پنجه

نم  مونم یم  _ باورم  بلد    شهیچون  رو  من، دل شکستن  ققنوسِ 

 باشه.

بودم؟ حرفم را به زبان آوردم. هرچند تلخ،    سهیدر نظرش قد   چرا

 هرچند گزنده! 

که تو آدم  نطوری. همستمین یساخت  که تو ذهنت یمن اون بت _

 . یستیمن ن  یِزندگ

 .  دی گرد کرد و خند عقب

 بگذرم؟  یاز چ د یبا  گهی تو بودن، د یِ واسه آدم زندگ _

 جواب دادم.  شی به چشم ها رهیفوت وقت، خ یب

 من!   _
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را محکم گرفت. چنان آن    ریتحر  زیم  ینگاهم کرد و صندل   یخنث

 شود.   دهیکوب واریتا به د  فشرد که هر لحظه منتظر بودم یرا م

 که واسه تو از خودت بگذرم. نهیکار ا نیسخت تر _

 داره!  یعشق سخت _

لب    ریترساند. ز  ی مرا م  کشیریستیه  یتکان داد و خنده ها  سر

 زمزمه کرد:

 عشق؟ هان؟   _

 و سر کج کرد.   دیرا به دندان کش نشیریز لب

رو بذارم    م یکه من واسه تو زندگ  ن یا  ه؟یعشق چ  ی دون یاصال م  _

 . حماقته! ستیعشق ن  شیو تو پس بزن

 برجسته شد.   تیبست و رگ گردنش از شدت عصبان پلک

حماقت رو مرتکب   نیا شهیاحمقم که در برابر تو هم  هیو من    _

 . شهیم

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۶5 

 کردند.    یم انیاسات طغام زلزله بود و احس نهیس در

که بهت    یخوب بمونه. نذار حس خوب  یبذار همه چ  لیسه  _

 بره.   نیدارم از ب

 زد. پوزخند

  ؟یهم دار یاحساس مگه حس یب یِحس خوب؟ تو _

 یپر درد  ادی. فرو من پلک فشردم  د یکوب  ز یرا محکم به م  یصندل

. سر  د یچک  نییپا  شی چشم ها  یاز گوشه    ی و قطره اشک  دیکش

.  نمیرا بب  ش یگرفت و به سقف نگاه کرد مبادا طوفان چشم هاباال  

  یمرد آدم را از پا در م  کیبودم و چقدر اشک   دهی بود! د ریاما د

 را در خود دفن کرد.    م یآورد. بغض گلو

 ... لیسه _

 مُرد!  _

 ی. نمندیرا سمت در برداشت و نخواست که مرا بب  ش یها  قدم

را در قفل    د یوجودش؟ کل  خودم را در  ا یدانم او را کشته بودم  
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که مضطرب پشت    یی زندا  یها  یتوجه به پر حرف  ی چرخاند و ب

و    دیبود، از کنارش رد شد. همان لحظه سبحان رس  ستادهیدر ا

سبحان    یروهااب  انی رو به رو شدند. م  گر یکدیدر با    ی در آستانه  

 خونابه!   ل،یچشمان سه انی اخم افتاده بود و م یگره 

 شتریرا ب  شانش یپر  ی او پوزخند زد و موهاظاهر مرتب    دنید  با

 به چنگ گرفت.

  ی بر  نکهیخان داداش؟ قبل ا  دن یم  ینطوریرو ا  یخبر دوماد  _

 !  ینبود رتیغ  یاونور انقدر ب

 و پشت سبحان به چهارچوب خورد.  دیرا جلو کش تنش

  ی خوایم  یگفتیم  یزد  یمرد و مردونه تو چشمام زل م  یومدیم  _

ا  .  یریدار و ندارم رو بگ جلو که خلع   یمهره رو بنداز  نکهینه 

  شیبهش؟ آها ک  نیگفتیم  ی! شما شطرنج باز ها چ یسالح کن

 و مات!  

م  من آنچه  تمام  و  داشت  آنچه  تمام  بودم؟  ندارش  و    ی دار 

 واست؟ خ

جمله را    کیزد تنها    ی که نبض م  یا  قهیکالفه و با شق  سبحان

 زمزمه کرد:
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 دوستش دارم!  _

ستبرشان مماس   یها  نهیو س  دیو کشخودش را جل   شتریب  لیسه

 پچ زد.   ش یدر چشم ها رهیشد. خ

  ه؟یدوست داشتن چ یدون یتو اصال م _

و سمت چپ    دست حلقه شد  اش  مردانه  مچ  دور  که  سبحان 

  زد. شخندیاش نشست، ن نهیس

   ستیدوست داشتن تپش قلب ن _

 تکان خورد.   شیگلو بکیو س  دیبه قلبش کوب محکم

و   یبخواب  یفراموش کن  نکهیا  د ی ! هرشب به امدرد گرفتنه قلبه  _

د  با  م  ادت ی خودتم    ی حت  دنشیباز  داداش  دوست    ی دونیبره. 

   ه؟یچ داشتن

و هر جمله    د یاو کوب  ی  نهیسبابه اش را محکم تخته س  انگشت

 به روحم بود.   یا انهیاش تاز

برا  _ عشقت  از  گر  نکه یا  یگذشتن  تو  خاطر  تو    هی به  نکنه. 

   ؟یر دوست داشترو انقد یکی چوقتیه
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چشم    یو عربده زد. اشک گوشه    د یرا محکم کنار او کوب  دستش

 زد و سر کج کرد.   شین ش یها

 پشت کنه و بره.    یول  یمثل سگ عاشقش باش _

جان داد و جان دادم! با بغض به    ش یلب ها  ی رو  یتلخ  لبخند

 سبحان بود.   خیمن اشاره کرد اما نگاهش م

 سه!نر  یبیبهش آس نکهیا یفقط برا _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۶۶ 

نب  پلک تا  مرد  نمیبستم  زدن  برا  یحرص  مدت  تمام  که    یرا 

کرد و اکنون آتش به جگرش زده بودم. پلک    ی آرامشم تالش م

فرو    کاشیشدم. پلک بستم و ا  ی جا تمام م  نیهم  کاشیبستم و ا

  ندازد، یرا به من ب  انگرشیآنکه نگاه عص  ی. ب دمید  یاو را نم  ختنیر

زندا و  سبحان  کنار  و  ییاز  در،    دهیکوب  یصدا  گذشت  شدن 

. نگاهم پر از غم به چشم پژواک کرد  میرفتنش را در گوش ها
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لق    میچشم ها  انیکه م  یو کنده نشد. اشک  دیسبحان چسب  یها

 افتادن داشت.   الیزد، خ یم

 ! میبد کرد _

 لند خودش را به من رساند و مقابلم زانو زد.  ب  یگام ها با

 .  شدیرو به رو م قتیبا حق  دیققنوس جان بالخره که با  _

   ؟ینامرد ای قتیحق _

   ه؟یدوستت دارم نامرد نکهیا _

 صورتم را پوشاند و هق زدم.   می دست ها ی پرده

تو    ی چ  میدونست  یجفتمون م  نکهی! اهیدوستم داره نامرد  نکهیا  _

 ! مشیتکسدلشه و ش

 نداره!   یی ترحم تو عشق جا _

 .  دمیربط و مضطرب نال یب

 دنبالش!   یرفتیم  کاشیا _

 نداره.   یدست ما نده با خودش کار ینگران نباش اگه کار _

 بود؟   یچه حال یدیحرف؟ ند  نیا یچ یعنیسبحان  _
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 را هدف گرفت.  یی بار زندا نیملتمسم ا نگاه 

 د؟ یبهش زنگ بزن شهیم _

و قطره    دیام را بوس  ی شانیرا نوازش کرد. پ   م یها   آمد و دست   جلو

 .گونه ام افتاد یاز چشمانش رو یا

 لی. به سهخوامیرو م  تیدلم. فقط خوشبخت  زیقربونت بشم عز  _

 فکر نکن. 

 کرده بودم.   بغض

 ناراحتش کنم.   خواستمینم _

 بره تا آروم بشه.  ی زمان م _

را در دلت د  کیشد گذشت زمان    یم  مگر ناب  بزند؟ حس  ار 

اما نم  یبدواند تو را م  شهیکه در جانت ر  یحس !  ردیم  ی کشد 

 دانست.  یرا نم نیا ییزندا

 شدم.    رهیو به سبحان خ  چاندمی شالم را دور انگشتم پ   یها  شهیر

 ؟یهم صحبت کرد  ییبا دا _

 .  هم گذاشت یپلک رو نانیاطم با
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 .  زمیآره عز _

 خب؟ _

انگا  ینم شهاب سنگ در    کیر  دانم چرا آن همه آشوب بودم. 

 ام بود.   یمعرض برخورد با زندگ 

 قدم بزنه.  یی داد تنها حیتمام مدت ساکت بود و بعد ترج _

 زد و ادامه داد.   پوزخند

اتفاق برعکس بود مطمئنم   نی ! اگه الهیسه  یبرا  دش یهمه ترد  _

 .کنمیم  شین نباش من راضداد. اما تو نگرا  ی نم  ییکه به من بها

 .  دمیکش م یچشم ها ریورد و دست زگره خ نهیدر س نفسم

 نشد؟   یاگه راض _

 .  دیجا بلند شد و لبخند جذابش، نگاهم را به بند کش از

 دزدم!  ی اونوقت عروسم رو م _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲۶7 

نتوانستم    دمی. لب گزدیپوستم دو  ریشد و زخون    حرفش به و 

م  ییزندا بود.  رفته  چرخاندم  که  سر  کنم.  و    یناراحت  انینگاه 

 زدم.  یدست و پا م  یخوشحال

 نگفت؟   یزیچ ییزندا _

 داد.    هیتک  لچرمیو یچهارزانو نشست و سرش را به دسته    مقابلم 

 پسرشه.  لیباشه سه یتو خودش بود. هرچ _

 .  دیباال کش  میو نگاهش را تا چشم ها  دیخند تلخ

کس  _ ب  ی تنها  حت  ی که  منم!  انگار  پشتم    ی بابا  ی کسه  خودم 

 . خوامیدخترو م نی. زل زدم تو چشماش گفتم استین

 اش فشرد و پوزخند زد.  یشان یدستش را به پ  کف

 گفت؟  ی چ یدونیفقط نگام کرد و م _

 اش ماندم.   رهیسکوت خ در

سه   _ سهم  سهلهیققنوس  بچگ  ی لی!  از  رو   یکه  ققنوس 

 خوبش نشسته، صبر کرده و دم نزده.  بد و  یو پا خواستهیم
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 پر از حرص بودند.    شیها  خنده

آت  _ هرک   شمیگفتم  ا  یتنده  تو  باشه  راهم    ش یآت  نیمخالف 

 ! سوزهیم

در    یرا گرفت و وقت   نمیآست  ی  گوشه را  نگاهم کرد، شعله ها 

 .  دم ید  یچشمانش م

 . شهیتند زود خاموش م شیگفت آت _

ما  دیلرز  میها   مردمک جوشش  م  یگرم   عیو    ی کاسه    انیرا 

 کردم. اشک بود؟   ی چشمانم حس م

  ی من و دل  ی . قول بده پاکنهیتو رو منصرف نم   یچیقول بده ه  _

 .  یمونیم یکه ازم گرفت

و پچ    دیشال نازکم بوس  یرا از رو  م ی. فرق موهاستادیشد و ا  بلند

 زد. 

 !  مونمیم _

  ی و بادبادک شاد  دی دو  م یلب ها   یقرار رو  ی ب  یمثل کودک   لبخند

گرفت و من قرار گرفتن    یقیرقصاند. دم عم  می ش را در چشم هاا

 سرم را حس کردم.   یچانه اش رو



 

 

7
2
8

 

 تو هم قول بده.   _

 باشه!   یهرچ _

 . ینش مونیپش _

داد و من    ی لحظه تا ابد ادامه داشت. او قول م   نیا  خواستیم  دلم

م پا  یقول  ابد  تا  پا  یگرفتم  بماند.  ام  که    ی قلب  یقلب خسته 

 ه بودش!  روزگار شکست

 .شمینم _

 شد و عقب گرد کرد.   بلند

 .  کنمیم شونیبهم اعتماد کن. راض _

 و چشمک زد.   دیخند

   گه؟ید _

 . دیکوب نهیکج کردم و قلبم خودش را به س سر

مراقب خودت باش. چون بعدش    یشیکه مال من م  یتا روز  _

 منم که مراقبتم! 

   گفتم؟ یرو م ن یا دیمن نبا  _
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لبش را داخل دهان   م یبه خنده ها رهیخ و سبحان دم یخند بلند

 .  دیکش

 !شهیبخند هم نه،یآره هم _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۶۸  

  م یدرب اتاق را بست، لبخند از لب ها  یوقت  ی رفت و حت  رونیب

و به کمک دست    دمیرا سمت تخت کش  لچریرفت. و  یکنار نم

که    یتوجه به درد  ی دادم و ب  می به پا  یفی. تکان خفدمیخواب  م یها

که دوباره راه بروم.    یروز  دیرس  ی. م دمی خند  د، یبر  ی نفسم را م 

تر از قبل بود. سرم را به    ردهکه شم  ییکنار او و با قدم ها  نباریا

بالش فشردم و دستم تا گردنم باال آمد. گردنبند ققنوس را گرفتم  

 سیرا خ  میشاده شده اش، اشک چشم هاگ  یبه بال ها  رهیو خ

  ل یسه  ی  هیکه در دستانم بال گسترده بود، هد   یکرد. ققنوس

برا  یبود. همان شب مرا  ثان  یکه  طاقت    یها  یاز سخت  هیچند 
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که من بودم و او    یوا داشت. شب  دن یکرد و به خند  ردو  میفرسا

گردنم انی پا  یب  یجاده    کیو   از  و  کردم  مشت  را  گردنبند   !

 ر یجو رد زن  دمیخودش آن را بسته بود. کش  یا دست ها. بدمیکش

بالش گذاشتم    ریپوستم به سوزش افتاد. گردنبند را ز  ینقره رو

ناخودآگاه   دم؟کر یکرد، چه م  ی نم  م یکه رها  ی و با عذاب وجدان

دا به  و  رفت  تلفنم  زدم  ییدستم سمت  ازنگ  از  قبل  از   نکهی. 

 را برداشت.   یشوم گوش د یجواب دادنش نا ام

   ؟ییدا _

 بود.   یستگخش داشت و پر از خ ش یکرد و صدا سرفه

 .  یی بگو دا _

که از خونه رفته    شهیم  یا  قهی چند دق  ل ی... راستش سهگمیم  _

 شه ی. حالش خوب نبود. نتونستم به خودش زنگ بزنم. مرونیب

   د؟یشما بهش زنگ بزن

 منه.   شیپ  لیسه _

 م. گوشم جا به جا کرد یرا رو یشدم و گوش زیخ مین

 خوبه حالش؟   _
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 . . ازش انتظار خوب بودن نداشته باشدیبهش قرص دادم خواب _

 اش زمزمه کردم: هیتوجه به کنا یب

 شما االن؟  د ییکجا _

کنار در    لیبرگشتم مغازه، سه ی کردم. وقت  یرو  اده ی پ   کم یمن    _

 نشسته بود. 

 پدرانه اش درد داشت.    یصدا غم

 بودمش.  دهیند ینطوریا چوقتیه _

 فقان گرفتم.  و حس خ دیام لرز هچان

 .  کنهیبگذره فراموش م  کمی _

  ره؟یگیم مریمگه قلب هم آلزا _

 خارج شد.    نهیو نفسم لرزان از س دمیگز لب

 . ستیبا من خوشبخت ن لیسه _

باباجان. سن و سال    کنهیآدما رو قلبشون مشخص م  یِخوشبخت  _

فقط    شهیم  اتیهمه دن  ی کی  ی شناسه. وقت  ینم   افهی و پول و ق
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خوشبخت احساس  اون  بقیکنیم  یکنار  اتالف    هی.  نفسات، 

 ! تهیزندگ

اش تا    یتا گونه ام راه گرفت و شور  ی بستم و قطره اشک  پلک

 کرد.   یشرویپ   میلب ها  نیب

 که دوستش داره نفس بکشه! ی کنار کس خوامیم _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۶9 

 .  دمیرا شن قشیبازدم عم یصدا

  ا یشب و روز تو خوابت با اون رو  ی وقت ،ی بافت  ا یرو  ی کیبا    ی وقت  _

خوشحالت   ریغ   ی چیه  گهید  ،یکرد  ی زندگ شدنش  محقق  از 

 . کنهینم

ا  لیسه  یایرو  پتو    ایرو  نیبودم و  به کابوس کشانده بودم؟  را 

  ی ودم که به جاب  ی. ققنوسدیانگشتانم مچاله شد و پلکم پر  انیم

  ی سوخت! آتش زده بود و م   ی آتش گرفتن، آتش زده بود و م
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بودم که عشق چشم    یبرد. ققنوس  یسوزاند و خاکسترش را باد م

از جان    م یکه برا  ی لیسه  ورا کور کرده بود. کور شده بودم    ش یها

نم   ی م   هیما را  دادمید   یگذاشت  جواب  در  تنها    ،یی.  سکوت 

و    دیم و دستم سر خورد. قلبم لرزپاسخم بود. تلفن را قطع کرد

خوب   ی توجه به جوشش اشک ها در چشمانم، به روز ها  ی من ب

م فکردمیفکر  جلسات  به  م  یوتراپ یزی.  اتمام  به  و    دیرس  ی که 

.  کردمیحس م  شی ها عبور خون را در رگ ها  ی که تازگ  یی پاها

از   یم  دایپ   انیبود که جر  یکوچک  یام رودخانه  یزندگ کرد و 

دانستم    ی گرفتم و نم  ی گرفت. فاصله م  ی ش فاصله م باتالق وجود

به سقف،   رهیزد. خ  یبود که در باتالق دست و پا م  لیسه  نباریا

روزشمار   یروزها  دنیرس را  برا  یخوب  زد  لک  دلم  و   یکردم 

با چوب خط ها  یوزر م  شماریب  یکه  آن  . چشم دمیرس   یبه 

ا  من در فردا ه   دیهم رفت. ام  ی رو  م یگرم شد و پلک ها  م یها

تک تک نفس ها    دم، یبه ام  دنیرس  یو من برا  دیکش  ینفس م 

 شمردم. یرا م

**** 

 .  دیلرز یم یاز خوش شیرا به جلو هل داد و صدا لچرمیو ییزندا



 

 

7
3
4

 

دلم چقدر    یدونینم  ،یچند قدم کوتاه راه رفت  یحت  دمی د  یوقت  _

 روشن شد.  

من و    یبودم که غصه    ی زن  یبغض داشت و شرمنده    شیصدا

با   را  به  پسرش  با دل    یو دو هفته    دیکش  یم  دکیهم  تمام 

 او راه آمده بود.   یِزخم

واسه   خواستمینم  _ سبحان  کردم  فکر  بدم.  زحمت  شما  به 

 .  ادی باهام م یوتراپ یزیف

تو   شیاز خدامه پ   من  ؟یمادر. چه زحمت  رهیدرگ  کمیسبحان    _

 .رمیگیم یانرژ نم،یب ی راه رفتنت رو م ی باشم. وقت

 .  نمیندم تا او را بهتر ببو سر چرخا دمیخند

 .  کنهینسبت بهش کم نم میاز دلخور نیاما ا _

آورد.    رونینگه داشت و تلفن همراهش را ب ابانیرا کنار خ  لچریو

و    خوردیگوشتالودش به باال تاب م  ی گونه ها  دی خند  یم  یوقت

 داد.    یتر نشان م یچهره اش را دوست داشتن

   ؟یی ما کارمون تموم شد. کجا _

 .  گرفت و سر تکان داد یگوش یمقابل دهانه دست
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 خب.   یلیباشه خ _

 گذاشت و سر کج کرد.  فشیرا داخل ک تلفن

 حاال چرا دلخور مادر؟  _

 را چرخاندم.   لچریو

  دنشیشده. کمتر د   اد یکاراش تو شرکت ز  کم یهفته  دو    ن یتو ا  _

 .  کنهیم میعصب

 تکان داد.   نیو سرش را به طرف دیخند

 شما جوونا.   امان از دست _

و چرخ  لچریو  ی چرخ ها  ن، یترمز ماش  یصدا  با  .  دمیرا گرفتم 

آمد و    ن ییپا  اهشیس  ی چشم ها  ریتا ز  نیماش  یِدود  ی  شهیش

 براق را نشناسم؟ ی شد آن مردمک ها ی مگر م

از لبخندش، چ  دیخند کنار چشمانش    زیر  یها  نیو سهم من 

شده   غیت  جذاب و شش  یباز کرد و حاال چهره    میبود. درب را برا

 .  دمی د یاش را کامل م 

 بانو؟   یشیسوار نم _



 

 

7
3
6

 

 ی خوب  یجا  ابانیکه خ  فیو ح  دیپوستم دو  ریز  یخوش  دنشید  از

را کِش دهد   می آمد که لب ها  ینبود. لبخند م  یرفع دلتنگ یبرا

 .  میکرد ی مقاومت م م یها یو من و دلخور

 .  ییزندا دینیشما جلو بش _

 د زد.  را جلو آورد و لبخن لچرمیو ییزندا

 من عقب راحت ترم مادر.   _

 کردم.  اعتراض

 آخه...   _

. دیرا به دندان گرفت و سرش را جلوتر کش  نشیری لب ز  سبحان

 مقابلم پچ زد.  

 سوارت کنم؟   ای یشیسوار م _

ابروها  یگره    برخالف نتوانستم   م،یکور  باز شد و  لبم به خنده 

بعد از   ییا. سوار شدم و زنددیآ  یچقدر به او م  غیشش ت  م،یبگو

 عقب را اشغال کرد.  یها ی صندل لچر،یجا دادن و

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲7۰ 

  رونیاش را ب  یآفتاب  نکیسمتم خم شد و از داخل داشبورد ع   به

  یک ینزد  نینفس از ا  یآورد. سرش را به سمتم چرخاند و من ب 

 تشر زدم. 

 باشه.  تیواست به رانندگح _

 زد.   ش یرا به چشم ها  نکیو ع  دیخند

 که! جلسه ات خوب بود؟  یذاریحواس نم _

را از نظر    یچرخاندم و آسمان آب   شهیسرم را به سمت ش  دلخور

 گذراندم.  

 شد.   یخوب تر هم م یدادیاگه افتخار م _

 تاباندن فرمان، نگاهم کرد.    نیتر شد و ح یبمش جد یصدا

 که چقدر سرم شلوغ بود.   یکنیر نمباو _

 .  یش رو صرف من کنساعت کی یبتون  دیگفتم شا  _

 . دی خم کرد و خند شتریرا ب سرش
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   ؟یکنیحاال چرا نگاهم نم _

و    دیاو کوب  ی به شانه    ی جان  ی مشت ب  ن، یاز پشت ماش  ییزندا

 کنار گوشش زمزمه کرد: 

 بچم!   گهید گهیراست م _

 و ضبط را روشن کرد.   دیخند

 . دور، دورِ خانوماس. میباشه من تسل _

 به سمتم برگشت و لحنش پر از خنده بود.   دوباره

 م؟ یشام در خدمت باش یدی حاال افتخار م _

گرفتم و به چهره اش دادم. دست بردم   شهینگاهم را از ش  مردد

 دادم.   نییپا  اهشیس یاز چشم ها یرا کم نکیو ع 

 .  دمیفرصت م هیبه خاطر صداقت چشمات  _

 ی را رو  نکشینگاهم کرد و بعد قهقهه زد. ع   خکوبیلحظه م  ندچ

که فرمان را تحت کنترل   ینی ژل زده اش گذاشت و ح  یموها

 داشت، به عقب برگشت.  

 مامان خانوم؟    یشما چ _
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 . خوش بگذره!شمینه پسرم من مزاحمتون نم _

 بابا، صداقت چشمام نگرفتت؟   یا _

 .  اسمش را صدا زد به چهره اش نشاند و معترض یتصنع یاخم

 نکن سبحان.   تیدخترم رو اذ _

 .  د یو خند دیگز لب

 من غلط بکنم.  _

کرد.    ادیرا به خانه رساند و سرعتش را ز  ییکه زندا  دینکش  یطول

  ی م  یهردو دستش را به فرمان چفت کرده بود و با دقت رانندگ

  نیبه خط افق که ب  رهیو خ  دمیکش  نییرا پا   شهیکرد. با ذوق ش

  م یبود، لبخند زدم. نس  دهیکش  یمرز نارنج  کی  نیو زمآسمان  

ا  رونیب  یموها  یخنک ال به ال پ   زآمده  و من فکر    دیچیشالم 

شد عوض    ینم  زیچ  چیا هکردم  حس خوبِ کنار او بودن را ب

نگاهم    نکهیا  یدادم و برا  شی کرد. نگاهم را از افق به چشم ها

 شدم.   لیبه جلو ما  ی کند کم

 ! کنهیآفتاب داره غروب م _
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 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲71 

  انی م  داد و انگشت اشاره اش را  هیتک  شهیدستش را به ش  کی

 . دینگاهم کرد و خند رهیدندان گرفت. خ

  ؟یدوستش ندار _

پرتوها  شهیش  یرو  انگشتانم و  لمس    ینشست  را  فامش  سرخ 

 کردم.

که دوستش دارم غروب آفتاب   یزو داشتم کنار کسآر  شهیهم  _

 .  نمیرو بب

 کج کرد.   سر

 چرا؟  _

 . دهیم  زهیغروب، واسه طلوع دوباره بهم انگ دنیچون د د یشا _

ت  یجذاب  لبخند شش  صورت  چپش    غشیقاب  دست  با  و  شد 

دنده گذاشت و پنجه   یفرمان را کنترل کرد. دست راستش را رو

 گرفتم؟   یرا م  دستش د یرا باز کرد. با ش یها
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 که آخش بلند شد.    دم یرا برداشتم و محکم به ساعدش کوب  فمیک

 ببرم؟   نیرو از ب تیرهنگ غربف نیا تونمیم ی کِ _

 زد و افسار نگاهم را رها نکرد.   قهقهه

   ؟یبابا دوست داشتن شده فرهنگ غرب یا _

به سمتش خم شدم.    ی را کنار دستش ستون کردم و کم  دستم

 و به چشم زدم.   دمیکش رونیب ش یموها انیم را نرم از نکیع 

 داره بالخره. یچهارچوب یزیهرچ _

 زد.  چشمک

 . خوامتیبا چهارچوبت م _

 یزیو جز خودم و او و شفق چ دمیجاده کش ینگاهم را تا انتها 

 .  دم یند

 شد.   ادهینگه داشت و پ  یرا کنار نیماش

آمد شوکه  . به سمتم که  دیرا چ  لیانداز پهن کرد و تمام وسا   ریز

 لب زدم:

 چطور... _
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 .  ماریکرده بودم که امروز از دلت در ب یزیاز قبل برنامه ر _

 او کِش آمد.  یو لب ها دم یخند دی ق یب

 چطورم؟  _

 ! ینیب ش یپ  رقابل یغ  _

 .  نمیکرد تا بنش کیرا نزد لچریو

 . هیبهتر یجنتلمن واژه  _

  د، یدو   ی که م  یی قرار تنم را در آغوش گرفتم و به عقربه ها  یب

 بودند. شهیتر از هم عیکنار او سر  ق،ینگاه کردم. دقا

به س  ی جوجه ها  ماهرانه را  رو  د یکش  خ یآماده شده  آتش    یو 

پهن    ی شانه ها  یاش شدم و دلم برا  ره یگرفت. از پشت سر خ

 ام بود.  یشان یدو کتفش آرامگاه پ  انیم  یی. جادیمردانه اش لرز

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲7۲ 
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 لچرم یمغز پخت شوند و من و  ها را تاباند تا جوجه ها خوب  خیس

 کردم.   کیرا به آتش نزد

   ؟یکارا هم بلد نیاز ا _

. حالت چهره اش آنقدر بامزه شده  دی باال پر  ش یو ابروها  د یگز  لب

 .  ردیبود، که خنده ام بگ

 ب کنه مردِ اصال؟  که بلد نباشه جوجه کبا یمرد _

 ها را برداشتم و جوجه ها را مزه کردم.   خیاز س یکی

 داره طعمش چطور باشه.   یبستگ _

کرد. به نشانه    ینگاهم م  یو او با کنجکاو  دمیجو  یآرامش م  با

 سر تکان دادم.   د ییتا ی

 .  یبلد ییزایچ هینه خوشم اومد، انگار   _

  شی د. هرم نفس هاو آرام پچ ز  د یرا تا کنار گوشم جلو کش  سرش

 انداخت.   ی قلقلک مپوستم را به 

 بلدم هنوز رو نکردم. زایچ یلیمن خ _

 به آسمان زمزمه کرد: رهیزدم و او خ لبخند
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 !یدی. تو مثل خورشگفتیاکرم راست م _

 .  میندار یشباهت  چیه _

را نشان داد و دستش را تا امتدادِ مرز    دیانگشت غروب خورش  با

 باال آورد.  و آسمان  نیکمرنگ زم

هر زندگ  یدیمثل خورش   _ تو آسمونِ    ، یکه غروب کن  یچون 

 بعد از غروب...  رهیشب ت هی! مثل  شهیم کیسرد و تار

که پس    یلیسه  یمثل آسمانِ ستاره    دیزدم و شا  یتلخ  لبخند

افتاده    لیسه  ادیبود. انگار او هم    شهیتر از هم  کیاز رفتنم تار

 باشد، لب زد: 

 خونه.  ام یسرم شلوغ بود که نتونستم بچند روز انقدر  نیا _

  ؟ینخواست  ای ینتونست _

 .دیچینان پ   انیآماده شده را م یگرفت و جوجه ها یقیعم دم

رو به رو    لیتونستم با سه  یخواستم و نه م  ینه م  قتشیحق  _

 بشم. 

نگاه    ادیکه تجربه کرده بودم و به    ی سخت  تمام لحظات  اد ی  به

 زمزمه کردم: ل،یسه یِزخم
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 سخت گذشت.   یلیا به من خام _

م  _ فکر  سه  یاکرم  م  رهیم  لیکرد  انگار  روز   خوادیاما  هر  با 

 شکنجمون کنه.  دنش ید

از غمم را که د  نگاه  پتو  انهی ناش  دی مملو   ی بحث را عوض کرد. 

تر شدم.    کیانداخت و به آتش نزد  م یشانه ها  یچهارخانه را رو

 .  کردمیفاصله بهتر حس م نیحرارتش را از ا

 گرفت و به دستم داد.   یا لقمه

 !  هی. موقتی نیب یرو از من نم  ایباز کیرمانت نیا گهی که د ریبگ _

 .  دمیچیزده ام پ  خیدور تن  شتریزدم و پتو را ب قهقهه

نداره. خوش  یمن موقت  یبرا  _   یها  ی خوب  ،ی موقت  یها  یمعنا 

 ندارن. ییجا  میتو زندگ  یموقت  یو مهم تر از همه آدم ها  یموقت

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲73 
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پتو به شانه ام   یشد و انگشت سبابه اش را از رو یجد صورتش

 زد. 

 کن.   یشگیاما من رو تو قلبت هم دونمیرو نم هیبق _

شکوفه کرد. تمام    می لب ها  یزدم و دوست داشتنش رو  لبخند

 .  ستادیپشت سرم ا ی ک  مدیحواسم پرت او بود و نفهم

 . شهیم کیتار یلیهوا داره خ _

را جمع کرد.    ل یساعد تا زد و وسا  یرا تا باال  شرتشیی سو  نیآست

 قدردان زمزمه کردم:

  خواست یبود که خوردم. دلم م  یشام   نیممنونم سبحان بهتر  _

 .  کردمیکمکت م

 شدم.   ریجاگ یصندل یرا جمع کرد و رو لچرمیو

 .  هیسم کافوا یکه کنارم  نیهم _

  د،یدرخش  یشب م  یکیتار  انیکه م  یبراق  یبه چشم ها  رهیخ

داشتنش را آرزو کردم و او با سرعت به سمت خانه رفت.    شهیهم

چهارخانه اش   راهنیپ   نیخاموش باعث شد آست  یچراغ ها  دنید

 اش نگاه کردم.   ی. دستش را باال آوردم و به ساعت مچرمیرا بگ
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 . دنیبانگار همه خوا م؟ یدیرس رید _

 نه بابا هنوز سر شبه.  _

را داخل فرستاد. همه   لچرمیرا در قفل چرخاند و آهسته و  دیکل

بود و او با دقت و بدون روشن کردن چراغ،    ی کیجا غرق در تار

 اتاقم نگه داشت.  یرا رو به رو لچریو

  ند، یب  ینم  یکیآنکه مرا در تار  د ینگاهش کردم و به ام  رهیخ  رهیخ

 زمزمه ام آرام بود.   زدم.  یلبخند پهن

 ممنون بابت امشب.   _

آمده بود، داخل    رونیرا که ب  می از موها  یجلو آورد و طره ا  دست

 شال فرستاد.  

 خوب بخواب!   _

اتاقم    یکیسکوت و تار  انیتکان دادم و به خود که آمدم م  سر

.  دیکش  ی م  ریت  می ها  قهیسوخت و شق  ی م  میسردرگم بودم. گلو

  نیچن  نیشکسته بودند که ا  می ل چشم هاداخ  غیبسته ت  ک یانگار  

رساند. آب    یدرد را به استخوانم م بود و با هربار پلک زدن    سیخ

را در نطفه خفه    میها  هدهان خشک شده ام را فرو دادم و سرف
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نگاهم را تار کرده بود. به سرعت از اتاق خارج شدم    ،یکردم. خفگ

آشپزخانه   را داخل  لچریعادت کرد، و   ی کیکه به تار می و چشم ها

م  توقف کردم و با ستون کردن دستان  یی. مقابل ظرف شودمیکش

ها  یرو با  یسع  لچر،یو  یدسته  هاستمیکردم  جلسه  به   ی. 

بودم اما    ستادهیبود که ا  یادی ز  یفکر کردم و روزها  یوتراپ یزیف

 د؟ یلرز یچرا زانوانم آنقدر م

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یسمکانال ر      ] 

#۲74 

جانم    یاز اضطرابِ افتادن، به عرق نشسته بود و مچ ب  میها  دست

ل  م یاز دست ها  ی کی.  دیلرز  یم تا  بردم  باال  از داخل    وانیرا  را 

.  دمیهم فشردم و لب گز  یرا محکم رو  میبردارم. پلک ها  نتیکاب

 وانیجانم انداختم و قبل از آنکه ل  مهین  ی پا  یرو  شتریوزنم را ب

مردانه   دست  بردارم،  کن  یارا  لاز  و  شد  رد  دستم  را   وانیار 

  یشناختم! رو  یرا م   ش ینفس ها  یحضور و صدا  یبرداشت. گرما

  ی کیتار  انی به عقب برگشتم.  م  دهی سقوط کردم و نفس بر  لچریو
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گود افتاده و   یچشم ها  دنینگاهش کردم.  با د  یشتریبا دقت ب

ب شن  یروحش، صدا  یصورت  را  قلبم  بدمیشکستن  حرف،    ی. 

  نیو در ا  دیلرز  یم   میآب پر کرد و مقابلم گرفت. صدا  زرا ا  وانیل

 کرد.  ی و نگاهم م ستادیا یبار بود که مقابلم م  نیدوهفته اول

 ...  لیسه _

ها  سکوت چشم  اما  ز  شیکرد  داشت.   یبرا  یادیحرف  گفتن 

 زده اش گرفتم.   خی یرا از دست ها  وانیدست بردم و ل

 کر کنم مقصرم. ف  دنت یوب بمون. نذار با د. خلیخوب باش سه  _

 گرفته و پر از خش بود.   ش یزد و صدا یخند تک

   ؟یستیمقصر ن _

 . دیو آرام خند د یاش کوب یشان یبه پ  محکم

  ی بود؟ دلِ من بود که از بچگ  ی تو چ  ری. تقصیگیآخ! راست م  _

  دی د  ی . ولدیبافت، پوش  ای. دل من بود که روخواستیفقط تو رو م

 . ستیاندازش ن

 اش را فشرد.   یشانیو پ  دیرا داخل دهان کش شی ها لب
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که بافته بود،    یی اهایرو یقهیقشنگ نباشه ها، نه! اما   نکهینه ا _

 تنگ بود. خفش کرد. حسشو، خواستنشو، آرزوهاشو، خودشو... 

از آب   یِمثل ماه   م یرا پر کرد و لب ها  میچشم ها  یحلقه    اشک

در صورتم خم    بزنم.   یت حرفدور مانده باز و بسته شد. نگذاش 

فشار انگشتانش، در حال خرد شدن   انیم  لچریو  یشد و دسته ها

اش کرده   وانهید  ،یکرد که انگار دلتنگ  ینگاهم م   یبودند. طور

 سمی خ  یچشم ها  یوچند سانت هم از ر  شیبود و مردمک ها

 .خوردیتکان نم

که از قصد گمت    ی :» نگرد دنبال کسگفتیم  شهیمامانم هم  _

 ده«  کر

و چطور   دم یاز اشکش را د  سی خ  یها  لهیکم، ت  یآن فاصله    از

 هنوز زنده بودم؟  

 .  دیتکان خورد و تمام بغضش را خند شیگلو بکیس

 از قبل دنبالت گشتم.   شتریهربار گم شدم و هربار ب _

  رش ی دستم نشست و مس  یرگ برجسته    یسبابه اش رو  انگشت

 .  مودیرا تا بند انگشتم پ 
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و انقدر    یریدستا بودم. منتظر بودم دستامو بگ  نیر اهربار منتظ  _

 .یبره گمم کرد ادمی کنارت بمونم که 

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲75 

 زد.   یعقب رفت و تلخند یقدم 

رو که    یکس  یکن  دایپ   ی. تو نخواستگفتیمامان درست م  یول  _

 .  یده بوداز قصد گم کر

 راهنشیپ   نیو قبل از آنکه برود آست  دیجوش  م یاز چشم ها  اشک

  سمیخ  یپلک ها  ریرا مشت کردم. به عقب برگشت و دست ز

 .  دیکش

  ی . فقط زندگیناراحت بش  خوادیبه من فکر نکن. دلم نم  ادیز  _

 تو باشه. یِخوشبختشکستن دلِ من،  یکن ققنوس. بذار بها
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فشا  ییآشنا  یواژه  بغض ببود.  دستم  آست  شتریر  و   ن یشد 

تا تمام اشک   خواستیم  یبلند  یهیمچاله تر! دلم گر  راهنشیپ 

 بود.   یمانده در چشمم را ببارم. لحنم پر از سوز و درماندگ  یها

 ...  لیسه _

شالم بنشاند،    یرو   یرا در آغوش گرفت و قبل از آنکه بوسه ا  سرم

 . زمزمه اش محزون و آرام بود. دیب کشعق

 کن!   ی زندگ _

م  عقب و  کرد  صدا  یِ اهیس  انیگرد  شد.  گم  قدم    یخانه  آرام 

آوا  یرو  ش یها تنها  پله  م  یی راه  را  اطرافم  سکوت  که    ی بود 

مشت فشردم و بغضم را با آب   انیآب را محکم م وانیشکست. ل

 سرد فرو دادم.  

**** 

چرخاندم و فک خوش تراشش   فم یظر  یانگشت ها  انیرا م  قلم 

را به دندان گرفتم و با خنده سر کج    نم یریرا طرح زدم. لب ز

آورد. هنگام    یم  م یرسم لبخندش، لبخند به لب ها  یکردم. حت

را ح او  مپرتره  دن ید  نیرسم چشمانش،  تصور  بکردمیاش    ی . 

  ی. انگشتانم جامام را به بوم چسباند  یشانیقهقهه زدم و پ   دیق
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  گر یکه قلبم د  دمیرس  نیقیرا نوازش کرد و من به    ش یگونه ها

پنجره را بوسه    ینه یو شبنم، س  دی! باران نم نم بارستیمن ن  یراب

هوا در  زدن  قدم  دلم  کرد.  م  یبهار  یباران  دلم    یرا  خواست. 

و با او فرار کنم.    رمیمردانه اش را محکم بگ  یدست ها  خواستیم

مان   یِخوشبخت  یبرا  ده،یسر به فلک کش  رختانکه د  ییبه جا

 فراشته بودند.  آسمان برا یرا به سو شانیشاخه ها

کردم و باران هر لحظه   ی م  یبهار را کنار او نقاش   الم، یدر خ  من

بوم انداختم و    یرا رو  دیسف  یگرفت. پارچه    یشدت م  شتریب

پ نگ به درختان  شد و    چکیاهم سمت پنجره پرواز کرد. نگاهم 

پنجره خورد و افتاد. با    ی  شهیمحکم به ش  یناگهان جسم کوچک

شده بود، دستم    الهکه در خود مچ  یاگنجشک باران زده    دنید

انداختم.    می پاها  یستون کردم و وزنم را رو  لچریو  یدسته   یرا رو

ها پن  گری د  می قدم  نبودند.  من  کنترل  و  در  کردم  باز  را  جره 

اش را   دهیدادم. بال ضرب د  انهیآش  میدست ها  انیگنجشک را م

 ت. نوازش کردم و او را به باال پرتاب کردم. فورا پر زد و رف

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲7۶ 

خودِ    دنِی و با د  دمیچرخ  میبا حسِ درد در قسمت زانو و ساق پا  

 ی زده دستم را رو  رتی. حدمیکش   یبلند  غیج  نه،یام در آ  ستادهیا

ب  و  کردم  مشت  م  یدهان  .  دمیکش  غیج  م، ی ها  هیگر  انیوقفه 

خواب   ی. پاهادیتراش  یو درد، استخوانم را م  شدیم سست مزانوان

را به پنجره گرفتم تا مبادا    کرد و من دستم  یرفته ام گزگز م

. باور  د ید  ینم  میبافتند و چشم ها  یها دروغ م  نهی. انگار آفتمیب

شمار و جلسات   ی ب ی ها  یماهه و خستگ  نیچند ینداشتم آرزو

را باور نداشتم!    ستادنمیشد. ابا  نهیدر آ  قتِیاش حق  جهیمداوم، نت

نگاهم را تار کرده    یو اشک شوق، پرده    دیلرز  یم   می دست ها

  ی گرفتم و خود را به تلفن همراهم رساندم. ب واریبود. دست به د

شماره وقت  ها  ی فوت  چشم  از  اشک  و  گرفتم  را    م یسبحان 

  د یممتد در گوشم زنگ زد و نا ام  یبوق ها  ی. هربار صدادیجوش

برنشدم پنجم  نیچهارم  یا.  از  بعد  و  گرفتم  تماس  بوق    نیبار 

زده ام به گوشش برسد،    جانیه  ینکه صداجواب داد. قبل از آ

 .  دیکالمم را بر
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 .  زنمیسرم شلوغه بهت زنگ م _

نکردم و خشک   دایرا پ   یقطع شدن تلفن فرصت گفتن حرف  با

 شده وسط اتاق ماندم.  

 تکان دادم.   نیو سرم را به طرف دمیگز لب

 . شهیبفهمه خوشحال م ی بوده. وقت ریدرگ یلیحتما خ _

اتاق زانو   انی غرق اشک بود. م  میو خنده ها   دمیکنترل خند  یب

بود    ی کمان  ن ی. لبخند، رنگدمیبار  ی زده بودم و همراه آسمان م

چسباندم    نیام را به زم  یشانیگرفت. پ  ی جان م  م یها  هیکه از گر

 و بغض کرده قهقهه زدم.  

 مهربون من.   یخداشکرت!  ایخدا _

نفس    لیا شدت باز شد و سهرا که از سجده بلند کردم، در ب  سرم

 نفس زنان به اتاق نگاه کرد.  

   ومد؟یاز اتاق تو م غیج یصدا _

گرفتم و    لچریدستم را به و  یوقت  کرد یم  یکوبیپا   م یدر گلو  بغض

توجه به عضالت منقبض شده    یو ب   دی. درد نفسم را برستادمیا

 برق زد.    میو چشم ها   دیجلو رفتم. قلبم لرزام چند قدم 
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 شده بود!  دلم تنگ _

 کرد.    یمن فاصله ها را پر م یقدم ها بارنیا

خودم    یحداقل پنج قدم رو پا  نکهیدلم تنگ شده بود واسه ا  _

 .  سمیوا

مرا    ی سرتاپا  رتیپر از ح  شیزد. چشم ها   ی نم  یاما حرف  لیسه

 خورد.   یممدام تکان    شیگلو بکیکرد و س ی کنکاش م

بر  دیخوش حالتش کش  یموها  انیم  پنجه .  دیخند  ده یو نفس 

 خورده بود.   وندیاش به من پ  رهیعقب گرد کرد و نگاه خ

 ! شهیباورم نم _

خون را حس کردم.   یلبم را فشردم که شور  ی  چهیماه  آنقدر

مقابلم زانو زد.    شهیپر از اشک شد و به عادت هم  شی چشم ها

 ودم.  ب ستاده یمن ا نباریاما ا

 دا کنم؟ ا د ینذرمو چطور با _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲77  

شانه    دنی شکر به جا آورد و من از د  یلحظه مقابلم سجده  همان

شدم. قبال خوانده بودم که    ریدلگ   د،یلرز  ی که م  یمردانه ا  یها

  کند یکه سجده م  یست. بنده اعشق، سجده ا  یمرتبه    نیباالتر

  انهیکه در راه عشق، تاز  یگل   ی عنیکه شکوفه کرده!    ی گل  یعنی

  یکند تا خار  یرا تحمل م  شی شدن برگ ها  دهیآفتاب و پالس  ی

عشق، رو   یمرتبه    نیدر باالتر  لیبه دست معشوقش نرود. سه

سراغ   گری د  نیمن سجده کرده بود! با ارزش تر از ا  یبه خدا و برا

را آورد.    لچرمیبه خنده کش آمد و به سرعت و  شی . لب هانداشتم

 . شناختیهول کرده بود و سر از پا نم

واست عصا    د ی. با اریبه خودت فشار ن یلیخ  مارستان؟یببرمت ب  _

   م؟ یکن کاریچ دی با رم؟یبگ

 پلک بستم.   نانیاطم با

 آروم باش!   _

   تونم؟یم _

 د.  آمد و نگاهمان کر رونیاز آشپزخانه ب ییزندا
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  ه؟یواسه چ مارستانیب ل؟یسه شدهیچ _

  ی بلند شدم و قدم ها  لچریو  ی از رو   لیسه  ی خواسته    برخالف

نگاهم کرد و من مهلت ندادم.    ران ی. حدمیمحتاطم را سمت او کش

 را بوسه باران کردم.   شیو دست ها  دمیمحکم او را در آغوش کش

چقدر خسته   ؟یدی. چقدر زحمت منو کشییفدات بشم زندا  _

 من؟    یپا یشد

  م یدست ها   یرا در آغوش پر مهرش پنهان کردم و حلقه    سرم

 دور کمرش تنگ تر شد.  

روم بشه   یجبران کنم واست؟ چطور  ی. چطورییببخش زندا  _

 یکه شخص  رمی! بمییزندا  رمیبم   ؟یشد  تینگاهت کنم؟ چقدر اذ

 . یو دم نزد  یکارامو انجام داد نیتر

 .  دمیرا بوس شیآغوشش سر خوردم و پاها  انیم از

بشم.   داریب  خواستیاش مردم. دلم نمبخدا خودم با هر لحظه   _

 کنم.   تتیانقدر اذ خواستمیحقارت خفم کرد. بخدا نم

را گرفت.    می انگار تازه به خودش آمده بود. خم شد و بازوها  ییزندا

 .  شدیتمام نم  شیاشک چشم ها
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   م؟یزندگ دیخورش یققنوسِ من؟ راه رفت _

 و در بغلش به هق هق افتادم.    دین لرزانم را به آغوش کشت  مادرانه

برات. من واست دختر    کنمیمن شرمندم. من جبران م  ییزندا  _

 .  شمیم یخوب

 و او مقاومت کرد.   دمیرا بوس دشیسف یها دست

 ؟ یکرد یو مادر یچقدر مادر نبود ؟یکرد  یچقدر خانوم _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲7۸ 

.  دیو لرزانم را محکم بغل کرد و صورتم را بوس  فیظر  یها  شانه

 را پر کرده بود.  شیاشک چشم ها

 داشته باشم؟   تونمیم  ییبعد راه رفتنت چه آرزو گهید _
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  ی ساعت ها و لحظه ها  ها، قه یها، دق   هیچقدر گذشت. ثان  دانم ینم

مشغول چه   دانمیزنگ زده بودم و نم...  دوبار به سبحان  یمتوال

 به خود آمدم.   لیسه ی. با صدادادیا نمبود که جوابم ر

بر  کمی  یخوایم  _  ک ی سبز کوچ  یفضا  هیخونه    کینزد  ؟یراه 

واسه   جانی. هنهیتو رو نب  ییهویبهتره    اد یهست. بابا هم االن م

 .ستیقلبش خوب ن

لند شدم.  ب  ییزندا  ی شده سر تکان دادم و به کمک دست ها  هول

 نگاه کرد.   م یبه پاها یبا نگران

به پاهات    یلیمدت خ  هیتا    میریفکر کنم بهتر باشه برات عصا بگ  _

 .  یاریفشار ن

  ی تماس  چیدستش را بدون ه  د، یکه مقابلم رس  لیسه  یها  قدم

 کرد.   می حائل شانه ها

 مامان.   مارستانیب میاول بر دی با _

 .  دیلبش را جو یپوست خشک شده  ییزندا

من قبلش باهاش    ادیم  تیین داشما اال  دی . بریگیآره راست م  _

 .  زنمیحرف م
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  می لب ها  ی رو  آمدمیم  رونیکه از خانه ب  یآخر  یتا لحظه  لبخند

 !  شدیبود و انگار تمام نم

ا  لیسه سرم  ا  ستادهیپشت  بدون  و  منِ    نکهیبود  به  دستش 

سبز کوچک   ی. به فضافتمیرا داشت تا ن میسرخوش بخورد، هوا

چمن ها    یگرفتم و رو  ی مانیس  واریدستم را به د  م، یدیکه رس

تا راه رفتن    اورمیرا از پا در ب  می قدم گذاشتم. حاضر بودم کفش ها

کرده بود و ذوق   وتسک لیسبز را باور کنم. سه یچمن ها یرو

 .  آمدیبود که زبانم بند نم  اد یمن آنقدر ز

 ؟  نه  شم؟یر مبگذره بهت کمی راه برم؟ اگه  تونمیاالن م یعنی _

ها   یصدا لب  از  خنده  و  بود  سرحال  اش  مردانه  جدا    شیبمِ 

 . شدینم

 بهتر!   یلیخ _

 پر از اشک شد.    می بلند، چشم ها یو از خنده  دم یخند بلند

 گرفته.   اد یرو دارم که تازه راه رفتن رو  یحس بچه ا _

بند د  دستش به   رهیکرد و من متوقف شدم. خ  یمانی س  واریرا 

 زمزمه کرد:  م یاچشم ه یِسیخ
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 !کنهیگرفته بغض نم  اد یکه تازه راه رفتن رو   یبچه ا _

چانه    خواند،یرا م   م ی و چشم ها  د یفهم  ی نگفته حالم را م   نکهیا  از

 .  دیام لرز

از حالته    ی. بغض اون درجه استین  یبغض فقط واسه ناراحت  _

نم انقدر    یوقت  ای  یناراحت  یلیخ  ی. وقتیکن  فیتوص  یتونیکه 

 .کننیکلمه ها حق مطلب رو ادا نمکه  یخوشحال

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲79  

را به دندان   نشیریحرفم سر تکان داد و لب ز  د ییتا  ینشانه    به

 .   دیکش

 .  یبغض نکن یاز ناراحت چوقتیه دوارمیام _

که حال دلت    ییبخند هاو از آن ل  دغدغهیب   ،ی زدم. واقع  لبخند

 .  کندیرا خوب م

 .  گمیممنونم! واقعا م یواسه همه چ _
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فرو کرد و کنارم به    نشیشلوار ج  بیرا داخل ج  شی ها  دست

 .داد هیتک یمانیس وارید

   ؟یبابت چ _

رو احساس کنم. پشت    ییتنها  ینذاشت  طیشرا  نیتو بدتر  نکهیا  _

 . لیبه تو گرم بوده سه شهیمن هم

  رد، یبگ  میسمتم چرخاند و بدون آنکه نگاه از چشم هارا به    سرش

 گوشم پژواک شد.   ی در حلزون شیصدا

 ؟ یدلت چ _

 ممتدم باعث شد ادامه دهد.   سکوت

 نه؟  ،یبه من دلگرم نبود چوقتیه _

ام    هیآنکه پاسخ دهم، تک  ی. بکردیم  ینیسنگ  نهیس  یرو  نفسم

ربط زمزمه   یبقدم زدم.    چمن ها  یگرفتم و دوباره رو  واری را از د

 کردم:

 .  ستمیبا  یی جا تونمینم یلیخ _

 کردم.   دنیدلم را سوزاند و وانمود به نشن د یکه کش یقیعم آه

 به شانه ام قدم زد.   شانه



 

 

7
6
4

 

 ؟یزنیچرا به سبحان زنگ نم _

 شدم و مِن مِن کردم.   دستپاچه

 داره.   ی. حتما کار مهمدارهیچند بار زنگ زدم برنم _

 .  دمیو لب گز  دمیا من شنرام بود اماش آ زمزمه

   ن؟یمهم تر از ا _

 بود، نشستم.    کمیکه نزد یچوب کتینم یکمک او رو به

و    د یکش  ش یمردد بود. پنجه داخل موها  ی گفتن حرف  یبرا  انگار

 نگاهم کرد.   دی با ترد

   ؟یدار یفردا چه برنامه ا _

 ندارم. چطور؟  ی کار خاص _

  اسکنیتیس یبرا .مارستانیسبحان برگشت حتما برو ب ی وقت _

 .  یمدت هم با عصا سر کن هی  دی و چکاپ. اگه الزم بود با

اگر دست    دانستمیکرد و م   میاش، لبخند را مهمان لب ها   ینگران

 .  میبود مارستانیاالن هم ب نیاو بود، هم
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و او تماس    می هردو به هم نگاه کرد  لیتلفن همراه سه  یصدا  با

 جواب داد.  را

 هش؟  ب یجانم مامان؟ گفت _

را    ییزندا  یکردم تا صدا  کیاضطراب سرم را به گوشش نزد   با

 بهتر بشنوم. 

 .  میگردیخب االن برم لهیخ _

و   دیاز آنکه فرصت کنم سرم را عقب بکشم، به سمتم چرخ قبل

  عیهول شدم. لب داخل دهان فرو بردم و سر  اشرهیمن از نگاه خ

 رساندم.   مکتین  ینقطه  نیتر ییخودم را به انتها

 .  گهیم  یچ ییزندا نمیبب خواستمی... میعنی زهیچ _

 . د یو بلند خند ردیخنده اش را بگ یجلو  نتوانست

 بهمون رحم کنه! دی خدا با تو، با _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲۸۰ 

ن  یخند  تک به  را  ا  مکتیزدم و دستم  .  ستادمیستون کردم و 

پا کرد و رو به من که تالش م  نیا  یمک تا حد    کردمیپا و آن 

 زمزمه کرد:   اورم،یفشار ن  میامکان به پا 

  ؟یریدستم رو بگ یخوایم _

 .  دمی به دست دراز شده اش انداختم و لب گز ینگاه  مین

 نه من خوبم!   _

خوش   یموها  انیو پنجه اش م  دیمکث دستش را پس کش  با

شت گردنش قالب کرد و سر تکان  . دستش را پ مودیحالتش را پ 

 .  داد

 .  و مراقب باش  اریبه خودت فشار ن یلیباشه خ _

. قبل  م ینه شدآرام بود، وارد خا ی ادیکه ز یی و قدم ها  اطیاحت با 

را باز کرد.    م یها  ی خم شد و بند کتون  لیاز آنکه خم شوم، سه

  دن یو همان لحظه در باز شد. با د  دمیکش  رونیرا از کفش ب  م یپا

برق زد. با شوق اسمش   می حان لبخندم عمق گرفت و چشم هاسب

 را صدا زدم. 
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 سبحان!  _

گاهش  به من نگاه کند، ن  نکهیاز ا  شتریکرد و ب  ی نگاهم م  مبهوت

  ی را باز م  م یزانو زده و بند کفش ها   نیزم  یبود که رو  لیسه  یِ پ 

و خاک شلوارش را تکاند. انگشت سبابه اش   ستادیا  لیکرد. سه

 او فشرد و کنار گوشش پچ زد.   ی نهیس را محکم به

از همه   رتریمهم رو د  یکه خبرها  نِیاون ماسماسکت واسه ا  _

 !  ینفهم

 به شانه اش زد و از کنارمان گذشت.   یمحکم ی تنه

 قدم به سمتم  آمد.   کی ل،یسه  یتوجه به حرف ها یب سبحان

  ؟یتو...چطور _

 اش ذوق کردم.   یزدم و از شگفت لبخند

هاو  یلیخ  _ جلسه  که  شده.    یجد  میوتراپ یزیف  یقته  تر 

 کنم.   رتیغافلگ خواستمیم

ا محکم در  از کنارش رد شد و مر  یی بزند دا  یاز آنکه حرف  قبل

  یصدا  ی آغوش گرفت. دستم را دور کمرش حلقه کردم و پا به پا

 . دمی پر بغضش، بار
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 ؟ ییدا _

دا  _ ا  زم؟یققنوسم؟ جانم عز  ییجانِ  لحظه خواب    نیباور کنم 

  ست؟ین

 بود.   سیخسته اش خ  ی را قاب گرفت و چشم ها صورتم

 ؟یفرق دار  یلیخ  دمید  مارستانیکه تو ب  یباور کنم با ققنوس  _

 رو؟  یجهنم یباور کنم تموم شدنِ اون لحظه ها 

 اش فشردم و هق زدم.   نهیام را به س یشانیپ 

خونِ دل خوردناتونه که من رو سرپا نگه داشته. اگه  دیباور کن _

 جا زده بودم.   شیوقت پ  ی لیرو نداشتم خ شما

 شده مرا از خودش جدا کرد.  هول

هنوز درست   نیبش  ا ینباش. بسر پا    یلیخ  ا یتو ققنوسم. ب  ایب  _

 .  یستیبا یتونینم

از کنار سبحان رد شو  م یبازو از آنکه   رهیخ  م، یرا گرفت و قبل 

را  مات ماندنش    دینبود. با   ایدن  نینگاهش کردم. اما او انگار در ا

 گذاشتم؟ ی به حسابِ شوکه شدنش م
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 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۸1 

نشستم.  یراحت یکاناپه  یدستم را گرفت و به کمکش رو ییدا

زندا  نیب بود که رو  یی او و  اما تمام حواسم به سبحان    یبودم 

و خم شد.    ستاد یا  م یبه رو  و به سمتمان آمد. رو   دیپاشنه پا چرخ

 لبخند زد. 

 مون! خود یبرات خوشحالم ققنوس. برا _

نشاند.   میکه با او گذاشته بودم، لبخند را به لب ها ییقرار ها ادی

کاناپه نشست.    یزد و مقابلم رو  یتک خند  دیخنده ام را که د

 را دو طرفش باز کرد.  شی دست ها

   ؟یاهات بود. حاال چپ  د،یاون لباس سف دنیپوش یبهونت برا _

  ان یب  ییزندا  و  یی را مقابل دا  یواضح قرار نامزد  یلیخ   نکهیا  از

  ییدهم دا  ی. قبل از آنکه پاسخدمی کرد، شرمنده شدم و لب گز

 به حرف آمد.  

 ست؟ یزود ن یلیخ _
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 .  دیپا انداخت و انگشت شصتش را کنار لبش کش  یرو پا

 هست.   رمید _

 ورد. درهم گره خ ییپر پشت دا یابروها

   ؟ یشناسیققنوس رو چقدر م _

 که دوستش داشته باشم! یانقدر _

آنها، با لحن    انیاز تنش م  یریجلوگ  یکرد و برا  یان یپادرم  ییزندا

 زمزمه کرد: ینرم تر

فقط    ،یعمر زندگ  کی. واسه  زمیعز  گهیخودتون م  یمحمود برا  _

 .  ستین یدوست داشتن کاف 

 خت.   سر کج کرد و نگاهش را به او دو سبحان

که و  د یبا  یچ   ه؟یکاف  ی چ  ی زندگ  هیواسه    _ باشه  داشته  جود 

 نره؟   نیاز ب یوفادار

 .  را به سمت پدرش سوق داد نگاهش

ا  _ بهتر بدون   نیالبته فکر کنم جواب  نه؟    یسوال رو شما  بابا. 

 .یعمر به مادرم وفادار بود  هیبالخره 
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اکت  اش نبض زد. نتوانستم س  قهیکه شق  دمی پلک بست و د  ییدا

 .  دمی بمانم و رو به سبحان غر

 تمومش کن!   _

 .  دیپر از حرص و خشم خند سبحان

شرا  یجوریآخه    _ وفادار  ی زندگ  طیاز  و  حس    یمشترک  و 

م  تیمسئول غر  رهیم   ادم یکه    زننیحرف  تو کشور  سال   بیده 

 پسرم؟   یزنده ا دیبار نپرس  هی ریپذ تیمسئول ی و آقا دمیپوس

متشنج او، لرز پلک    یخنده هافضا را شکافت و    یقیعم  سکوت

 کرد.   شتریرا ب ییدا

 . مگه نه؟  رمیمادرم من بم  یبه جا یدادیم حیترج _

 او نجوا کرد.  یبسته    یبه چشم ها  رهیو خ  دیکوب  یچوب  زیم  یرو

 تولد ناخواسته نشم. کی یِو قربان رمیبم دادمیم حیمنم ترج _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲۸۲ 

را بست و رگ گردن برجسته اش، نگاه سرخوشم را   ش یها پلک

آن ها خراب   یبا دعوا امیروز زندگ نیبهتر خواستمیتر کرد. نم

نم و  برا  یشود  دا  نیچندم  یخواستم  به   ییبار شکستن  را  ام 

از کنار دانمیچشم بب او   یینداو ز  یی.  بلند شدم و خودم را به 

را من کم    توانستمی! حاال م توانستمیساندم. حاال م ر فاصله ها 

 آرام در گوشش نجوا کردم.   ییکنم. کنارش نشستم و با صدا

 تمومش کن. بخاطر من!   کنمیسبحان ازت خواهش م _

بودم    دواری حالت ممکن گفتم و ام  نیآخر را با ملتمس تر  کلمات

 هم نزند.   نیا از شتریرا ب ده یگند یو گذشته  دهیبحث پوس نیا

رو  مچ از  را  درد  راهنیپ   یدستم  و  استخوانم   یفشرد  در  که 

 پر دردم بلند شود.   یباعث شد لب بگزم تا مبادا صدا د،یچیپ 

 را غرِق خون به نگاه نگرانم دوخت.   شیها لهیباز کرد و ت چشم

   ؟جنگمیم ا یدن هینگفته بودم سرت با   _

  یصدا  خواهم،یتنم را نم  یبا پاره ها  دنیجنگ  میاز آنکه بگو  قبل

 . ستادیسبحان ا یو رو به رو دیکالمم را بر لیمحکم و قاطع سه
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م  یجنگ  نیا  _ ازش حرف  ققنوس   نیاول  ،یزن یکه  به  رو  زخم 

 ! زنهیم

  ی او را به چنگ گرفت و بلند کرد. سبحان ب  یقهیدست    ک ی  با

  شی اما دست ها  لیدست او را پس زد. سه  ی و عصب  ستادیتعادل ا

 او جدا نکرد.   یقه یرا از 

 معلومه چه مرگته؟ _

 انداخت.   نییاو را محکم گرفت و پا یگره شده مشت

 نداره دخالت نکن.  یبه تو ربط _

 یکه از چشم ها  یا  رهیو با نگاه خ  دیکش  نشیریلب ز  یرو  زبان

شانه    یرو  یِفرض  یسر کج کرد. خاک ها  شد، یسبحان جدا نم

که فقط ما سه نفر    یی صدا  اش را تکاند و کنار گوشش پچ زد. با 

 .  میدیشنیم

 .شهیاز همه مربوط م شتریاتفاقا به من ب _

اشک آلود من که پشت سبحان    یاو به چشم ها  یشانه  یاز رو 

 نشسته بودم، نگاه کرد. 

 .  یقلبم رو گرفت _



 

 

7
7
4

 

که تلفاتش    یمیمن، لرزش عظ  یاش سه کلمه بود اما برا  جمله

 بود.    ریجبران ناپذ

   ؟یرو هم بزن  هامشه یر یخوایحاال م _

 واضح سبحان و لحن سردش، لرز به تنم نشاند.   پوزخند

 محموده؟   شتیرگ و ر _

 باال رفت.   یکم  شیو صدا دیاش کوب نهیس به

 واسه من که فقط تبر بوده!  _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۸3  

ا  بلند قبل  و  آنکه مشدم  بگ  انشانیز  را   لیسه  یی زندا  رمیقرار 

 .  دیعقب کش

 بزرگترتون.   یجلو دیخجالت بکش گهیبسه د _
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دا  نگاه  به  هراسم  بدیچسب  ییپر  فکش  اما    دیلرزیم  کنترل  ی . 

!  دانمیرا نم  کردم یاشتباه م   ا یبود  سی. نگاهش خستادیپا ا  یرو

دلخور ع   یاما  صورتش  ا  ان یدر  و  صالب  یدلخور  ن یبود  ت  از 

 .  کردیکم نم شیصدا

از دستم    ی کار  ست، ینظر من به عنوان پدرت برات مهم ن  ی وقت  _

نم ول ادیبر  جا  ی.  خودم  من  شرطه!  ققنوس  پدر    ی نظر 

با    دی با  شیخوا  یاگه م   ی. حتستیکس و کار ن  ی . بامرزشمیخداب

 .یکن یاصول ازش خواستگار

 نگاه کرد.   لیو به سه تلخند زد سبحان

 بجز پسرتون!  دیهمه بودپدر   شهیشما هم _

 . دمیرا شن اشیلب ریز یکم بود و فقط من زمزمه شیصدا

 با مکث جواب داد.   گرفت و یقیعم دم

ا  _ من  محمود.  آقا  م  ن یباشه  رو  کِخوامیدختر    ام یب  ی . 

  ؟یخواستگار

 صاف کرد و به سمت اتاق رفت.  کمر

 آخرِ هفته.  _
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پ   ی پ   نگاهم لبخند  که  بود  ها   یرو  یروزیسبحان    ی م  ش یلب 

 .دیدرخش

قلبش را بدهد.   یروان شد تا قرص ها ییهم به دنبال دا ییزندا

  ش یصدا  یزده بود. با نگران  خی که انگار    یلیمن ماندم و او و سه

 زدم. 

  ل؟یسه _

 حواس نگاهم کرد.   یب

 ! دهیشده؟ رنگ و روت پر یزیچ _

 چشم باز کرد.   یقیبست و با دم عم پلک

 دارم.    یخوابکم  کمی ستین یزیچ _

ن  سبحان شد. برگشت و دندا  ریبرود که مچ دستش اس  خواست

 . سبحان لبخند زد. دییهم سا  یرو

   ؟یبگ کیبه برادرت تبر یخواینم _

 .  دیکش رونیرا محکم از دست او ب دستش

چ  _ ن  یزی هنوز  دستی مشخص  چ  یدی.  بابا  با  یکه    د یگفت. 

 ! یکن یققنوس رو رسما خواستگار
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خو  _ از  که  خواستگارمن  گرفتم.    ی دش  هم  رو  جوابم  کردم 

 هم روش!   یرسم یخواستگار

 زمزمه کرد: سرد

 !  یخوبه موفق باش _

 و به سرعت ترکمان کرد.   نداختیهم به من ن  ینگاه  مین یحت

پر نبضم را ماساژ دادم و ناراحت نگاهش    یها  قهیانگشت شق  با

 کردم.  

خ  _ رفت  یلیسبحان  کسا ی تند  دلخور  یی.  با  هامون  تن  یکه 

 !یخانوادت بودن نه دشمن خون گذاشتن

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۸4 

 .  کاناپه گذاشت ینشست و دستش را رو کنارم

 باشن؟   یدشمن خون  توننیخانواده نم _
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 دهم، صاف تر نشستم.   هیآنکه به دستش تک یب

 که تو ذهنته.  هیزیتر از اون چ مقدس  یلیخانواده خ _

 تکان داد.   سر

! اما  دهیوقته پوس  یلیمن خ  ی. باور ها یگیتو درست م  د یشا  _

  یجا  چکسیوقته دل کندم ققنوس. ه  یلیمن از محبت پدرم خ

پر نم براش  م  کنهیمادرم رو  انگار قاتل    نهیبیو هروقت من رو 

 .  دهیزنش رو د

 دلخورش آتش درونم را خاموش کرد.  لحن

 را نداشتم.   اشیناراحت دنی د طاقت

 سبحان  _

پرده    صورتش پشت  مصرانه   یرا  من  و  کرد  پنهان  دستانش 

 زدم.   شیصدا

 سبحان با تو ام، نگاهم کن.   _

 صورتش انداخت و سر چرخاند.   یرا از رو شی ها دست

 ثبته!  جواب من م  ی دونیخب؟ تو که م  شهیدرست م  ی همه چ  _
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انگشتان  یرو  لب فشردم.  و  هم  رساندم  دستش  ساعد  به  را  م 

 مشت گرفتم.  انیرا م راهنشیپ 

که من و    ییفکر کن. به روزا  ندمونیناراحت نباش، باشه؟ به آ  _

 .  میسازیتو م

 .  دیپوستم دو  ریز یزدم و خوش لبخند

 !  یدارِ لعنتچرخ یِمن و تو بدون اون صندل  _

 .  دیحصار کش م یآمد و با دستانش برا ش یلب ها یرو لبخند

 موضوع تمرکز کنم.   نیاومد که نتونستم رو ا ش یانقدر بحث پ  _

 به لبخندم، زمزمه کرد: رهیکج کرد و خ سر

 تموم شه؟   امیاالن محکم بغلت کنم تا دلتنگ تونمیچرا نم _

 .  دم ینگاه کردم و بلند خند شی دست ها یفاصله  به

 .  ستیاروپا ن نجایاما ا از تو محتاجشم شتریمن ب _

 مه دادم.  ادا طنتیش با

   ؟یاون طرف هم انقدر راحت بود _
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نوازش گونه ام باال آورد.    یکرد و انگشت سبابه اش را برا  مکث

 . به صورتم کنار گوشم پچ زد دهینرس

 !  چکسیاز تو ه ریبه غ  _

 کرد.   تیصورتم افتاده بود، داخل شال هدا ی را که رو ییمو طره

 استراحت کن.  کم ی! برو یخودم یِ مو نارنج _

 زدم و سر تکان دادم.   لبخند

  یلیافتاده بود؟ انگار خ  یبهت زنگ زدم اتفاق   ی وقت  یباشه. راست  _

 سرت شلوغ بود.

 ختیواضح بهم ر  یلیکور تر شد. خ  شیابرو ها  یکرد و گره    اخم

 ند بزند.  نتوانست لبخ یو حت

 نبود. تو خودت رو نگران نکن.   یمهم زینه چ _

 !  زمیباشه عز _

 د شدم و ذوق کردم.  بلن اطیاحت با

 تو اتاقم.   رمیخودم م شهیباورم نم _

 .  ستادیو کنارم ا دی ذوق کودکانه ام بلند خند به
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 بذار کمکت کنم.   _

 نگاهش مأمن آرامشم بود.   یبدرقه    خواستم،یاگر کمک نم  یحت

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۸5  

به رو  با  لباس ش  ستادمیا  نهیآ  ی اضطراب رو   یریو چرخ زدم. 

ب نگاه  به  م  امیعسل  تابیرنگ،  رو  یخوب  وسواس  با    ی آمد. 

 نگاه کردم.   ییو به زندا دمیدست کش پورشیگ

 چاق شدم نه؟   یلیخ گم یم _

 .  دیاش گونه ام را بوس یذات ی مهربان با

ا  _ اذ  یا  هیحاش  یزایچ  نیبا  رو  عوارض  تیخودت   نکن. 

از قبل هم بهتر م با ورزش  .  یشیداروهاست. دکترت هم گفت 

 فقط صبور باش!  

 را گرفتم.   شی ته دل لبخند زدم و دست ها از
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   ه؟امیلحظه پاداش صبور نیا _

 مادرانه اش را اشک پر کرد و با بغض سر تکان داد.   نگاه 

 . اتهیلحظه پاداش صبور نیا دی ! شاد یشا _

  ترسمیوشحال و نگرانم. همش مچقدر خ  یکنیباور نم  ییزندا  _

 .  ستین یراض ییخراب بشه. دا یهمه چ فتهیب  یاتفاق هی

سرم انداخت و رژ قرمز را سخاوتمندانه به لب   یرا رو  دیسف  شال

 نبودم.    شیاهل آرا یلی. خدیکش م یها

. مادرانه بهت نگران محمود نباش. فقط خوب فکر کن ققنوس   _

  د ی. خوب و بد با تهیزندگ  میتصم  نیمهم تر  م،یتصم  نی. اگمیم

 .  یستیانتخاب با نیا یپا

 !  فهممیم _

 زدم.   شیو صدااز آنکه برود مچ دستش را گرفتم  قبل

 .  دمشیند شبیخوبه؟ از د لیسه ییزندا _

دستم گذاشت و تلخند زد. غم پسرش او را هم از پا    یرو  دست

 .  آوردیدر م
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حرفاش  باهاش حرف زدم اما    یلی. خستیکه خوب ن  ی دونیم  _

 بگم.   یزی انقدر پر از درد بود که نتونستم چ

 دهانم را فرو دادم و او ادامه داد.   آب

 رو از دست دادم.  زیبهم گفت اگه از دستش بدم انگار همه چ _

 چشمش را پاک کرد.   ریافتاد و او نم ز نییپا  دستم

 آرومش کنه.   تونهیجز خودت نم  چکسیه دونمیتو اتاقشه و م   _

 .  کشهیمن فقط درد م  دنیبا د  کنمیحس م _

ا  هیو خندت    هیگر  لیسخته دل  _ هم   نکهینفر باشه. سخت تر 

 درد باشه هم درمون!  

چه   شد؟ یداشت اگر درد بودم درمان هم در من خالصه م   ادعا

او چه   یپسرش؟ از قلب شکسته    یدانست از زخم کهنه    ی م

 دانست؟  یم

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲۸۶  

 گرفتم.   یقیعم دم

 .  دیلطفاً عصام رو بد  شهیم _

 ریمضطرب مس  یی بغلم گذاشت و من با قدم ها  ریعصا را ز  دو

زدم و دستم را   هیتک واریکردم. عصا را به د ی اتاق تا راه پله را ط

ز پله  آرام ا یلیکردم. محتاطانه و خ ی چوب یراه پله  یبند نرده 

کالفه اش   یدر زدم. صدا  دم، یها باال رفتم و مقابل اتاقش که رس

 . دمیرا شن

 االن نه مامان!   _

. ناگهان در  دم یو دوباره به در کوب  دم یبزنم لب گز  ی آنکه حرف  یب

  نی. هدیبه سمتم خروش  ندیآنکه مرا بب  ی با شدت باز شد و او ب

اول لق    یپله    ی. رودیسست شده ام لغز  یو پا  دمیکش  یبلند

پرت شوم، هردو دستم را گرفت و    ن ییزدم و قبل از آنکه به پا

اش خورد و وحشت   نهیام محکم به س  یشان ی. پ دیمحکم باال کش

را فرو دادم و دست   ام  زده عقب رفتم. آب دهان خشک شده 

شت کردم. هنوز از ترس افتادن نفس نفس  زده ام را م  خی  یها

انگار دست کم  زدمیم او هم  ن نداشت. نگاهش تماما  از م  یو 
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  خته یاش ر  یشانیپ   ینامرتب رو  شی! موهایقرار  یآشوب بود و ب

ها چشم  و  ح  شخمار  یبود  و  پا  رتینگران  تا  سر  را   م یزده 

  ی بود که به اتاق او م   یبار  نیکرد. حق داشت! اول  یکنکاش م

  ش یگذاشتم. نخواستم به رو  یپله ها را پشت سر م   نیآمدم و ا

نه اش تا چه حد مرا ترساند و نخواستم که حرکت عجوال  اورمیب

تازه جان گرفته ام    یسر پاها  یی چه بال  افتادم یفکر کنم اگر م

 آمد.   یم

   ؟ینگه دار نجایمن رو ا ینطوریهم یخوایم _

داد تا   هی چه شد و دستش را به چهارچوب تکواضح دستپا یلیخ

 مانع ورودم شود.  

 اره؟ حق وارد شدن به اتاقم رو ند یکس ی دونینم _

   ؟یکرد  میتو اتاقت قا  یزیچ یچرا اونوقت؟ گنج _

 تکان داد.   سر

 برم استراحت کنم.  خوامیبگو. م نجایهم یدار یکار _

در حدقه چرخاندم و خم شدم. از فرصت استفاده کرده و    چشم

تمام    ی دستش خودم را رد کردم. قبل از آنکه با کنجکاو  رِیاز ز
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بزرگ و مردانه اش را    یهاکنم، دست    یاتاقش را بررس  یایزوا

را درست   شیشد. صدا  بمینص  یک یگذاشت و تار  میچشم ها  یرو

 بود.   یعصب ش ی. تن صدادمیکنار گوشم شن

 تو اتاقم؟   ادیب  یکس  ادیفته بودم خوشم نمنگ _

 باهات حرف بزنم.   خواستمیم _

پا   شی ها  دست از صورتم  ب   دمیکش  نییرا  از صدا  یو    یتمرکز 

. گنج  دمید   ینم  کاشیو ا  دمینگاه کردم. دبه اطراف    ش،ی نفس ها

نگاه   یواریزده قدم جلو گذاشتم و به د  رتیبود؟ ح ن یپنهانش ا

  دانم یکه نم  ییکهوی  یکردم که پر شده بود از من! از عکس ها

 .  کردندیم  یی اتاق او خودنما  وارِید  یچگونه گرفته شده بودند و رو

 زده اسمش را صدا زدم.   شگفت

  ل؟یسه _

 داد.    هیتک  زیاش درهم قفل کرد و به م  نهیس  ی را رو  شیها   دست

 ! شینیبب خواستمینم _

بق  دیکه جد  دیچسب  یبه عکس  صمیحر  نگاه از  رو  هیتر   ی بود. 

پاها  مکتین ذوق  از  و  بودم  ام   ینشسته  گرفته  جان  تازه 
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روزدمیخندیم همان  ها  ی.  تماس  جواب  سبحان  را    می که 

  یلکم را پاک کردم. عکس هاپ  ری.  سر چرخاندم و اشک زدادینم

عکس، عکس روز تولدم بود. همان    نیتر  یمی. قددمیرا د  یبعد

خ  ییکهویکه    یعکس و  گرفت  من  آرزو   رهیاز  ها  نور شمع  به 

که گردنبند   ی. همان روزستمیبا  میپاها   یرو  گرید  کباریکردم  

که دلم را از بودنش    یققنوس را به گردنم انداخت و همان روز

بودم و او چه مسکوت خراب    دهیرس  میبه آرزو  قرص کرد. حاال

 .کردیرا تماشا م شی آرزوهاشدن کاخ 

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۸7 

 .  دمیپرس رتیمقابل دهانم مشت کردم و با ح دست

   ؟ یگرفت ی هارو کِ نیا _

 . بحث را عوض کرد.   ردیگرا ب دمی د یتا جلو ستادیا میبه رو رو

 .  شنومیم _
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 رو؟   یچ _

 رو.   یاومد نجایکه به خاطرش تا ا یزیچ _

 . دینفس کش  یبرد و عصب  شیداخل موها پنجه

ا  _ نم  ن یا  گهید  نکهیو  فکر  نکن.  سبحان   یکنیکارو  واسه 

   اد؟یب ش یسوءتفاهم پ 

 آرامش لبخند زدم.   با

تازه    _ اتفاق  ن  یِ زندگ  یتو  سبحا  یستیمن  حضورت  که  از  ن 

  ه ی. تو پاشناختمیتو رو م  نمیونو ببا  نکهیقبل تر از ا  یلیبرنجه! خ

 !  یبود میبچگ  یها طنتیثابت ش

 زد و سر تکان داد.   پوزخند

 دردسر ساز متنفر بودم.   یو کارها طنتیاز ش شهیمن هم  یول _

که با او انجام داده    یپر خطر  یها و کارها  طنتیتمام ش  ادی  به

 .  دمیبودم، خند

   ؟یدادیپس چرا انجامشون م شه؟یمگه م _

 ی لحظه  نیلحظه شاهد لبخندت باشم. بهتر  هی  نکهیفقط واسه ا  _

 . یخندی و م یکه تو شاد یِمن وقت   یِزندگ
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 کرد و ادامه داد.   مکث

ا  _ تو  رو  خودم  االن  د  نیاگه  اگه   یواریچهار  کردم.  حبس 

ا  ینیبیم خاطرِ  به  فقط  سالمه  سبحان  با  نهیصورت  هاش  که 

 . ی کنیم یشحالاحساس خو

 اش دلم به درد آمد.   یمهربان از

 .  خوامیباشه رو نم یکه بهاش شکستن دل کس یا یشاد _

که تو رو با سبحان    یوقته شکسته! از همون روز  ی لیدل من خ  _

که زل   ی و از موقع یبهم اعتراف کرد  ی. از وقتدمیساحل د یتو

 . یدوستم ندار یتو چشمام و گفت یزد

 تا تلخندش را مهار کند.   دی به لباسم نگاه کرد و لب گز رهیخ

رو بهم ثابت    ی که چ  یاومد  تیلباس، روز خواستگار  نیحاال با ا  _

نگرانم  نکهیا  ؟یکن داشتن  دوست  از  اسمش    د یشا  ای   ؟یفارغ 

 ترحم و عذاب وجدانه.  

اش را انکار  کنم، دستش را به    رحمانهیب  یاز آنکه حرف ها  قبل

 مقابلم باال آورد.   سکوت ینشانه 
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نم  یهرچ  _ هست  دخوامشیکه  پذ  گهی.    چیه  رشِیتحمل 

از  احساسات ضد    ی رو از طرف تو ندارم. انقدر پرم کرد  یاحساس

نق ب  ضیو  انقدر  من  کردم.  گم  رو  خودم  دوست   نیکه  حس 

 حس شدم ققنوس! ی داشتنت غلت زدم که ب

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا ینال رسمکا      ] 

#۲۸۸ 

 نگاهم کرد.  رهیسمت در رفت و خ به

اومد  _ امروز مهم تر  یممنون که  از   تهیروز زندگ  نیاما  و من 

 .  یسبحان آماده بش دنیو واسه د ی! بهتره برزارمیبودن ب یاضاف

به پاها  ریبه ز  سر   ستاده یا  شان ینگاه کردم که رو  یی انداختم و 

به د و به عکس ها نگاه کر  واریبودم.  بودم! بغض    ییدم  که من 

 .  ستادمیا کش یکرده نزد

   ؟ یکنیم رونمیب یدار _
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تا    د یهم فشرد و سرش را به چهارچوب در کوب  یلب رو  کالفه

بغض کوتاهمان را پر کرد و    یقرار فاصله  یخودش را آرام کند. ب

آنقدر غم داشت که    شینگاهش را درون چشمانم شکست. صدا

 م لعنت کنم!  آمدن یخودم را برا

که    یبره دختر  ادم ی  خوامیکمتر درد بکشم. م  خوامیفقط م  _

االن    نمش، یلباس بب  ن یتو ا  کردمیو آرزو م  ستادهیاالن جلوم وا

 ! ستیواسه من ن

را با سرانگشت مهار کرد و    دی گونه ام چک  یکه رو  ی اشک  قطره

 لب زد:

 نکن!  هیگر _

 .  دیام لرز چانه

   ؟یمونیاز آرزوت پش _

که    یوارید  یرو  ی نگاه کرد و به عکس ها  م یکث به پاهام  یب

 بودم.  لچریو ریاس

 .شمینم مونیپش چوقتینه! ه _
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نگاه کند،    سمیخ  یگرفت و بدون آنکه به چشم ها  یقیعم  دم

 زمزمه کرد:

 من شو ققنوس.  الیخیز رو بامرو هیفقط  _

 کردنت نبوده!   تیواسه اذ نجامیاگه ا _

 .  کنهیم تمیاما حضورت اذ _

و بغضم را فرو خوردم. سر تکان    دمیمتورمم کش  ی گلو  یرو  دست

 . دمیآخر شن  یرا لحظه  ش یدادم و از کنارش گذشتم. صدا

 مراقب پله ها باش.   _

را پاک کردم و چند ضربه   سمیسرعت با پشت دست صورت خ  به

نبود که بخواهم خرابش کنم. از    یزدم. امروز روز  م یبه گونه ها

کاناپه    یرو  یی را برداشتم و کنار دا  می م و عصاآمد  ن ییپله ها پا

 .  دمیخشکم کش یلب ها ینشستم. زبان رو

 ...  ییدا _

   زم؟یجانم عز _

 .  میه سبحان بگوکردم درمورد عالقه ام ب شرم

   د؟ یازدواج مخالف نیشما با ا _
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ها  لبخند دانه  و  م  حیتسب  یزد  را  مقصود  انگشتانش    انیشاه 

 حرکت داد.  

جان. اگه   ییخدا دا  یبه رضا  میتو ام و راض  من موافق قلب  _

 ! فتهیاز درخت نم ینخواد برگ

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲۸9 

 .  دمیکش راهنمیاضطراب دست به پ  با

. دینشست و پدرانه در آغوشم کش  میدست ها  یگرمش رو  دست

رو اش  گنشست    میموها  یچانه  قرار   سوانمیو  نوازشش  آماج 

 گرفت.  

بهتر  _ تو  واسه  م  نیمن  رو  اگه سخت   خوامیها   رمیگققنوس. 

 !  یکه دسته گلِ خواهرم پژمرده نشه. تو امانت نِیا یبرا

 دور کمرش حلقه کردم و لبخند زدم.   دست

 و ممنونم! دونم ی. مییدا  دونمیم _
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اف    ید و دکمه  آم  رونیاز آشپزخانه ب  ییزنگ در، زندا  یصدا  با

 اف رو فشرد.  

 اومد.   _

را که باز    یتمام تنم را گرفت و از جا بلند شدم. در ورود  استرس

شدک در چشم  چشم  هم  با  خمیردم  پوش    رهی.  خوش  مرد  به 

فرو برد    بشیدست داخل ج  دنمیمقابلم از ته دل لبخند زدم. با د 

 رتی. دست مقابل دهانم گرفتم و حدیکش  رونیو کراواتش را ب

 .  دمز شیصدا یآهسته ا ی. با صدادمیزده خند

  ؟یببند یکراوات نتونست هیسبحان  _

 .  یبد عادتم کرد _

 زد و دسته گل را به دستم داد. در گوشم پچ زد.   یقشنگ لبخند

  ؟ییخوب چرا نیتو چن _

 .  دمیگز لب

 تو زشته. منتظرن!  اینشو ب نیریش _

واقعا منتظر من   خونه فقط تو  نیا  یآدم ها  نیمطمئن باش ب  _

 . یبود
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 د یبوس صورتش را ییو او وارد شد. زندا دمیمقابل در کنار کش از

ها  چشم  قعر  در  من  ا  شیو  برا  یغصه    دکیبه    لیسه   یکه 

  ی لیکاناپه نشست. خ  یدست داد و رو یی. با دادمی را د  دیکشیم

 پر صالبت او سکوت را شکست.   ینگذشته بود که صدا

سبحان   یسر اصل مطلب. آقا  میو بر  میها رو رها کن  هیحاش  _

  ؟یدار یواسه خوشبخت کردن ققنوس ما چه برنامه ا یملک

 .  دیکتش را جلو کش ی کرد و گوشه ها یسرفه ا تک

  هی. تو  دم یالزم باشه واسه خوشبخت کردنش انجام م  یهرکار  _

پس انداز    ی. انقدرکنم یخودم کار م  یشرکت متناسب با رشته

 و ...   رمیبگ خوب یخونه  هیدارم که 

 .  دیکالمش را بر  تیبا جد ییدا

نگران   د یمن مُردم ققنوس با. هروقت  زنم یحرف نم  ات یاز ماد  _

 باشه.  زایچ نیا

 لب زمزمه کردم:  ریو ز  دهیگز لب

 خدانکنه! _
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 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲9۰ 

را داخل دهان    شیسخت، لب ها  یکالمه م  نیکالفه از ا  سبحان

 فرو برد.  

   ن؟یزنیحرف م یپس از چ _

اطم  _ م   نانیبهم  محافظت  ازش  که  نمیکنیبده    خوامی. 

 .  نمشیناراحت و نگران بب چوقتیه

گوشه    ی ها  نفس و  شد  نامنظم  م  ی سبحان  انگشت    ان یکت 

 مچاله شد.   ش یها

نم  چوقتیه  _ نمکنمیناراحتش  اجازه  بشک  دمی.  و قلبش  نه 

 گه؟ یمراقبشم! د

 نگاهم کرد.   ییدا

 جان. نظر تو شرطه!   یی بگو دا _

 به سبحان پلک بستم.   ینگاه  م ین با
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 وقته دستش رو شده.   ی لیدل من خ _

 زمزمه کرد:  یی لبخند زد و رو به زندا ییدا

 خانوم.   میکن نیریدهنمون رو ش اریب ینیریش _

و جعبه    ییزندا مقابلما  ینی ریش  یبلند شد  به  را  رو  ن گرفت. 

 و محکم تنش را در آغوشم فشردم.   ستادمیا شیرو

 .  ییممنونتم زندا ا یدن هی _

 .  دیتوجه به دل دردمندش گونه ام را بوس یب

 !  دمیقربونت بشم. خوشبخت شو خورش _

 سبحان نگاهمان را معطوف به او کرد.  یصدا

   م؟ یبر م یتونیما م _

 باال رفت.   یی دا یابرو یتا کی

   ؟یه سالمتکجا ب _

با هم    یلعنت  لچریبار بدون اون و  نیاول  یبرا  امشب  خواستمیم  _

 . میو شام بخور رونیب میبر
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 یزیدستش را فشرد و چ  ییمخالفت کند، زندا  ییاز آنکه دا  قبل

 .  دیکش یقینفس عم  ییلب گفت که دا ریز

 .  نیباشه فقط لطفاً زود برگرد _

 ب زد: تکان داد و از جا بلند شد. رو به من ل سر

 برو آماده شو.  _

 را عوض کردم.  میلبخند زدم و به سرعت لباس ها قراریب  یدل با

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲91 

انتظار    دنیرس  ینشستم و برا  نیکه کنار او در ماش  دینکش  یطول

 .  دمیکش

 تش برگشتم.  لبخند کمربندم را بستم و به سم با

 داماد قراره مارو کجا ببرن؟  یحاال آقا _

 کرد و چشمک زد.  تیدست فرمان را هدا  کی با
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 خوب!  یجا هی _

  ی ها کنار او کوتاه تر م هیپدال فشرد و گاز داد. ثان یرا رو ش یپا

 .  دمیفهمیشدند و من گذر زمان را نم

ا  یجا  نیا  گم یم  _ خ خوبت  دا  یلینگار  ها.  زو  ییدوره  د  گفت 

 .  میبرگرد

 نباش. امشب شب ماست.   زایچ نیتو نگران ا _

. رژ دمیکش  رونیب  فمیکوچکم را از ک  ی  نهیزدم و آ  یخند  تک

 ی نیو سنگ  دمیاش را شن  یبم و جد  یکردم. صدا  میلبم را ترم

 نگاهش را حس کردم.  

 ققنوس؟   میعقد کن ی کِ م،یرو هم گرفت یی دا تیحاال که رضا _

  م یابرو  ی تا  کیرا داخل شال فرو بردم و  آمده ام    رونیب  یموها

 باال رفت.  

 . میداشت یهروقت آمادگ  _

 نگه داشت و خاموش کرد.   یرا گوشه ا نیماش

  هیهر ثان  تونمیم  یوقت حروم کنم وقت  نیاز ا  شتریب  خوامینم  _

 شو کنار تو باشم. 
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 جان؟ سبحان  میستیمگه االن کنار هم ن _

 را با زبان تر کرد.  لبش

همه محدود بودن با    نی. اهیمنظورم چ  یدون یوب مخودتم خ  _

 .  یمال خودم بش خوامی. مخوامیرو نم ندهیتو و ترس از آ

 زدم و سر کج کردم.   لبخند

هم    ییو حرف زدن با دا خیخب پس مشخص کردن تار یلیخ _

 تو!   یبه عهده 

 . دیزد و سرش را جلو کش قهقهه

 بانو؟   یکنیم  کاریاونوقت شما چ _

 . بالخره کم کار ندارم.  شمیآماده م دامیاسه خرمنم و _

پ   ادهیپ   نیماش  از کرد.  باز  را  من  در سمت  و  و    اده یشد  شدم 

 را گرفت.   میخواستم وارد رستوران شوم که جلو

 صبر کن! _

   د یجلو کش میموها یو شال را رو  ستادیا میبه رو رو

 موهات مثل خودت سرکشن!  _
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 رو دوست دارن...  تو  یچون رام شدن به دستا د یشا _

  م یکرد و به رو  تیصورتم را داخل شال هدا  یمزاحم جلو  یها  تار

 .  دیخند

 نکن!    یبلبل زبون _

. شانه به شانه راه  میکتش را گرفتم و وارد رستوران شد  نیآست

  ی . مکردیرفتن کنار او، حس اعتماد به نفس را درونم زنده م

  توانستمیکنم. مسپر    نهیو س  اورم یب  اد یتوانستم گذشته را به  

رفتن داشت، ققنوس گذشته   یبرا  یادیکه راه ز  یی کنار او و پاها

 را در وجودم زنده کنم. 

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲9۲ 

و    دیعقب کش  میرا برا  یصندل  م،یدیکه رس  یخال  زیم  نیاول  به

منحوسم کنده شدن از   االتیخداشتم. در    یبینشستم. حس عج
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 رهیگرفتم و خ  یقی. دم عمکردمیچرخ دار را باور نم یآن صندل

 نگاهش کردم.  

 نگاه پر از شوقم لبخند زد.   به

  ؟یخوریم یچ _

 را در هم حلقه کردم.  م یتفاوت انگشت ها یب

 واسه منم سفارش بده.   یخوریخودت م یهرچ _

   گذاشت و بلند شد. میرا رو به رو مِنو

 .  امیو ب سیقشنگ نگاه کن سفارش بده تا من برم سرو _

 تکان دادم و او به سرعت دور شد.  سر

به    ،یگوش  یبرهیو  یو با صدا  دیغذا ها چرخ  ستیل  یرو  نگاهم

آن سمت معطوف شد. خواستم تلفنش را جواب دهم که قطع 

  شیرا سرجا  لش یهم فشردم و موبا  یآمد. لب رو  ی امکیشد و پ 

آرام    ییکه با قدم ها  دینکش  ی. طول دی ایشدم تا ب  گذاشتم؛ منتظر

  بست، یرا م  تشک  نیآست  یکه دکمه   یبه سمتم آمد و در حال 

 نشست.   یصندل یرو

   ؟یسفارش داد _
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 ل دهان فرو بردم.  داخ لب

 .  دهیمن کوب _

 گارسون اشاره کرد.   به

 با مخلفات لطفا.  دهیسالم قربان. دوتا کوب _

دور شد. سبحان نگاهش را در اطراف  تکان داد و به سرعت    سر

 چرخاند.  

   اد؟یخوشت م نجایاز ا _

 زدم.  لبخند

خ  _ نم  یلیآره  فکر  رو  کردمیقشنگه!  حاال  به    یِحاال  اومدن 

 رو داشته باشم.   لچریرستوران با و

 و راه رفتنت رو نگاه کنم!  نمیفقط بش خوادیدلم م _

واتش نشست. کرا  یافتاد و رو  نییبراقش پا  یاز چشم ها  نگاهم

 .  کرد یجلوه گر م یو عشق در صدا دمیخند

 !  بندهیباشم که کراواتت رو م یتنها زن خوادیمنم دلم م _

 کرد.    یرو شیتا کنار دستم پ  زیم یمردانه اش رو دست
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 بانو؟   یستیمگه ن _

را داخل ج  یقیعم  دم آزادش  او دست  کتش فرو    بی گرفتم و 

 .آورد و مقابلم گذاشت  رونیب  ی رنگ  یمخمل زرشک  یکرد. جعبه  

 منتظرم زمزمه کرد: یدر چشم ها رهیخ

 قبول کن و تا آخرش با من بمون!  نویا _

کوچک را که باز کرد، نم اشک به چشمانم نشست و   یجعبه  در

 دست مقابل دهانم گرفتم.  

 سبحان؟ _

گرفت و حلقه را به انگشتم انداخت.   شیدست ها  انیرا م  دستم

  یی خودنما  شیرو  زیر  یها  نی که نگ  یا  نقره  یساده  نگیر  کی

 . کردیم

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲9۲ 
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و    دیعقب کش  میرا برا  یصندل  م،یدیکه رس  یخال  زیم  نیاول  به

منحوسم کنده شدن از   االتیداشتم. در خ  یبینشستم. حس عج

 رهیگرفتم و خ  یقی. دم عمکردمیچرخ دار را باور نم یآن صندل

 نگاهش کردم.  

 نگاه پر از شوقم لبخند زد.   به

  ؟یخوریم یچ _

 را در هم حلقه کردم.  م یتفاوت انگشت ها یب

 واسه منم سفارش بده.   یخوریخودت م یهرچ _

 گذاشت و بلند شد.   میرا رو به رو مِنو

 .  امیو ب سیقشنگ نگاه کن سفارش بده تا من برم سرو _

 تکان دادم و او به سرعت دور شد.  سر

به    ،یگوش  یبرهیو  یو با صدا  دیغذا ها چرخ  ستیل  یرو  نگاهم

آن سمت معطوف شد. خواستم تلفنش را جواب دهم که قطع 

  شیرا سرجا  لش یهم فشردم و موبا  یآمد. لب رو  ی امکیشد و پ 

آرام    ییکه با قدم ها  دینکش  ی. طول دی ایگذاشتم؛ منتظر شدم تا ب
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  ، بستیرا م  تشک  نیآست  یکه دکمه   یآمد و در حال   به سمتم

 نشست.   یصندل یرو

   ؟یسفارش داد _

 داخل دهان فرو بردم.   لب

 .  دهیمن کوب _

 گارسون اشاره کرد.   به

 با مخلفات لطفا.  دهیسالم قربان. دوتا کوب _

تکان داد و به سرعت دور شد. سبحان نگاهش را در اطراف    سر

 چرخاند.  

   اد؟یشت مخو نجایاز ا _

 زدم.  لبخند

خ  _ نم  یلیآره  فکر  رو  کردمیقشنگه!  حاال  به    یِحاال  اومدن 

 رو داشته باشم.   لچریرستوران با و

 و راه رفتنت رو نگاه کنم!  نمیفقط بش خوادیدلم م _
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کراواتش نشست.   یافتاد و رو  نییابراقش پ  یاز چشم ها  نگاهم

 .  کرد یجلوه گر م یو عشق در صدا دمیخند

 !  بندهیباشم که کراواتت رو م یتنها زن خوادیدلم م منم _

 کرد.    یرو شیتا کنار دستم پ  زیم یمردانه اش رو دست

 بانو؟   یستیمگه ن _

را داخل ج  یقیعم  دم آزادش  او دست  کتش فرو    بی گرفتم و 

 .آورد و مقابلم گذاشت  رونیب  ی رنگ  یمخمل زرشک  یکرد. جعبه  

 :منتظرم زمزمه کرد یدر چشم ها رهیخ

 قبول کن و تا آخرش با من بمون!  نویا _

کوچک را که باز کرد، نم اشک به چشمانم نشست و   یجعبه  در

 دست مقابل دهانم گرفتم.  

 سبحان؟ _

ه را به انگشتم انداخت. گرفت و حلق  شیدست ها  انیرا م  دستم

  یی خودنما  شیرو  زیر  یها  نی که نگ  یا  نقره  یساده  نگیر  کی

 . کردیم

 



 

 

8
0
8

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]ردبایم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲93  

 را در انگشتم چرخاندم و لبخند زدم.   حلقه

 االن الزم بود؟   یمطمئن _

 ! یبعد مال من به نیبذار همه بدونن از ا _

و سر    دمی لب گز  آمد،یم   میلب ها  یکه رو  یمهار لبخند  یبرا

 تکان دادم.  

 . رمیبرات حلقه بگ دی کنم. با دیتا منم خر میپس سر فرصت بر _

از رو  دستش را  آورد و مچ دستم  گرفت،    راهنیپ   یرا که جلو 

من بود و تنها    ی شد که مثل حلقه    یمردانه ا  یحلقه  خِینگاهم م

 .  دمیبزرگ تر! شگفت زده خند یکم

   ؟یدیخر ی کِ _

 زمزمه کرد:  قمیبه لبخند عم رهیکج کرد و خ سر

 !  گهی د گهید _
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آرام  انیم تشکر  و  آوردند  را  سفارشاتمان  کردم.    یحرفمان، 

را پر کرد. با لذت تمام    وانمیشد و ل  لیبه جلو متما  یسبحان کم

قشنگ    ی لحظه ها  نیا  خواستمینظر داشتم و نم  ریحرکاتش را ز

 را از دست بدهم.  

 کرد.   ریام را غافلگ رهیبلند کرده و نگاه خ سر

   ؟یت کرد. دق یکنینگاهم م یلیامشب خ _

  ز ی م  یچانه ام گذاشتم و هر دو آرنجم را رو  ریدست ز  لجوجانه

 تر از قبل به نگاهم ادامه دادم.   رهیستون کردم. خ

   ؟یدوست ندار ه؟یچ _

هول شدم نوشابه    یدیوقت د  هی.  ستیبحث دوست داشتن ن  _

 تو غذات...   ختمیر وان،یل یها رو به جا

ناگهان  یب و  س  یکنترل  به  و  زدم  جلوقهقهه  را   یرعت  دهانم 

 هم فشردم.  یشد و لب رو زیبلندم ر یخنده ها گرفتم.

 بخند!   گهیبار د  هی _

 که هنوز خنده ام کامال مهار نشده بود، نگاهش کردم.   یدرحال

 همه نگاهمون کنن؟  یخوایم هیچ _ 
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 ادامه داد.  مصرانه

 تو بخند...   _

 .  دمیزدم و خند وندیبراقش پ  یرا به چشم ها نگاهم

 هست.  یچاله ا هیگونه هات  نیبغل لبت، ب _

 زدم.   یخند تک

 خب؟  _

 تر!  قیشد و نگاهش عم یجد صورتش

 منو اونجا دفن کن.  _

 از نگاه پر حرفش مهر و موم شد اما لب زدم:  می ها لب

 اصال؟   شهیمگه م _

   ؟یچ _

 آوردم.   نییرا پا میشدم و صدا لیخودش به جلو متما مثل

 داشت... که تو رو دوست ن _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

# ۲94  

را داخل دهان فرو برد تا خنده اش    ش یلب ها  شهیعادت هم  به

 را کنترل کند ونگاهش را از من گرفت.  

 ! ی عال یجا  هی م یبر میخوایغذاتو بخور م _

 و معترض شدم.   گشت زد امیساعت مچ یعقربه ها  یپ   نگاهم

 شده.  رید یکل  میهم تا برس ینطور یسبحان هم خوادینم _

 .  دیرا با حرص دور دهانش کش یکاغذ دستمال

 متنفرم!  ،یترسیانقدر م یشمیپ  یوقت نکهیا از _

 را فوت کردم.   نفسم

بهمون اعتماد کرد    ییحاال که دا  خوامی. فقط نمترسمیمن نم  _

 .  میدبرگر رید   رون،یب م یو گفت بر

 .  دیاش را جلو کش یصندل
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من و محمود انقدر    یکه رابطه    ی دونیققنوس خودت خوب م  _

مشکل    یاالن باهاش کل   نیهم  ی. مگه نه؟ من حتستیها خوب ن

 .  میایباهم کنار ب  میبعداً نتون  دیدارم. شا

 را با زبان تر کرد و ادامه داد.  لبش

اگه   گم؟یم  یچ  یفهمیهم بدتر بشه. م  نیرابطمون از ا  دیشا  _

ب  نیا حاضر  فتهیاتفاق  کن  یتو  ول  با    یاونارو  آخرش  تا  من  و 

   ؟یبمون

 گرفت.   یقیکرد دم عم  دایکه کش پ  سکوتم

 . یدی م  حیاونارو به من ترج  شهینگرانم. چون تو هم  نیواسه هم  _

شرا  _ من  م  طیسبحان  درک  رو  و    ییزندا  ،ییدا  یول  کنمیتو 

شرا  لیسه تو  ان.  خانواده  من  رفتن    یطیواسه  از  بعد  من  که 

بود.    یی که دستم رو گرفت دا  ی و تنها بودم؛ کس  شونیخانوادم پر

ناراحت   یانجام داد اکرم بود. وقت  مویشخص  یکه تموم کارا  یکس

 بود.   لیسه کردیکه آرومم م یو نگران بودم تنها کس

 زدم.  پوزخند
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  یعاد  یِصندل  هیکه االن جلوت نشسته و تونسته رو    یققنوس  _

ا  نه،یبش به  خ  دنیرس  نجایواسه  اونا  دهیجنگ  زایچ  یلیبا  اگه   !

 باخته بودم سبحان!   شیوقته پ  یلینبودن، من خ

 دست بزنم از جا بلند شدم.   می به غذا نکهیا بدون

 . یخودت و اونا قرار بد نینکن من رو ب  یپس سع _

 .  دمیکه دستم را عقب کش ردیخواست ساعدم را بگ 

  م یریغذاتو تموم کن م  نیبش  ؟ یشیم  یخب چرا عصب  یلیخ  _

 خونه. 

 برداشتم و مصمم زمزمه کردم: زیم یرا از رو  چییسو

 .  ایب یتموم کرد نیتو ماش رمیندارم. م لیم _

حرف   قبل کند  فرصت  آنکه  ب  یاز  رستوران  از  و   رونیبزند  زدم 

نشستم. همان لحظه تلفن همراهم زنگ خورد و   نیداخل ماش

 د.چشمک ز یگوش یصفحه  یرو اینام پر

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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#۲95 

 لبخند تماس را برقرار کردم.   با

 خانوم؟   ا یجانم پر _

فر  ی ها  هیگر  یصدا و  ا  یها  اد یزنانه  مردانه  پ   یبلند    ش یکه 

. آب دهانم  ختیبهمم ر  ی شده بود، ناگهان  ش ی هق هق ها  ینه یزم

 اوج گرفت.   میصدا را فرو دادم و

   شده؟ یچ ؟یپر یی تو کجا _

 بود.   دهیبر  دهی و بر فیضع شیصدا

 .  می ققنوس بدبخت شد _

  ه؟یک  یصدا نی. اشدهیجون به لب شدم دختر. بگو چ _

پ یپ   _ بود    کیشده. نزد  وونهیبهم. د  ختهیهمه جا رو ر  مانی... 

 بگم.  ی به ک  دونستمیمامان رو بکشه. نم

من از اسارت   دانستینم  یکه او حت  م یوداز هم دور شده ب  آنقدر

جانم راه    مهین  یپاها  یرو  توانمیماهه ام رها شده و م  نیچند

  مانیپر عجز پ   اد یفر  یکه صدا می بروم. آنقدر از هم دور شده بود

 سوزاند.که زد تمام جانم را در آتش ندانستن  یو حرف
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تو رو خدا بگو کجا گذاشت  _   . مامان رمیمینباشه م  ش؟یمامان 

 . کنهیهمه بدنم درد م 

 اش پر از درد و بغض بود.  یبعد  ادیفر

 د بگو المصب!  _

. استخوان شکست  دیو به استخوان رس  دیچیو پ   دیچیدرد پ   انگار

. انگار عقربه ستادی. جان باال آمد و قلبم از تپش ادیو به جان رس

  ی نه، تمام تنم م  م یمتوقف شدند و زمان حرکت نکرد. صداها  

 .  دیلرز

 ه؟یچ مانیاونجا چخبره؟ منظور پ  ا یرپ  _

من    مان، یپ   اد یتند و فر  ی قدم ها  یبزند صدا  یاز آنکه حرف  قبل

 ترساند.   یرا هم از پشت گوش

 ...  یدختره یزنیحرف م یبا ک یدار _

که در    ی ممتد  یو بوق ها  واریبه د   ی شدن گوش  ده یکوب  یصدا

نگاه    نشست را باور نداشتم. هول و دستپاچه به اطراف  یگوشم م

زنگ تلفن همراهش    یسبحان را گرفتم و صدا  یکردم. شماره  

که با انگشت به    دمی در گوشم نشست. مضطرب سر چرخاندم و د
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. در را  دادیماش را نشانم   یگوش  یو صفحه    زدیضربه م  شهیش

 آمدم.   رونیب نیاشباز کردم و از م

 .  میخاله مر یخونه  م یبر د یسبحان با _

 زد.   وندیپ  سمیخ یبه چشم ها و گنگ نگاهش را  جیگ

   ؟یاونجا واسه چ _

 .  بازم دسته گل به آب داده مانیپ  _

 باال رفت و خونسرد زمزمه کرد: ش یابرو یتا کی

 خب؟ به ما چه مربوط؟   _

 نگاهش کردم.   رانیوق زده و ح ییچشم ها با

 و خاله ام!   ایبه ما چه مربوط؟ من نگران پر ی چ یعنی _

بهم فشرده اش    یدندان ها  انیاز م  یبگرفت و عص  یقیعم  دم

 .  دیغر

 کنه،یکه درست م  ییو دردسرها  مانیدنبال پ   یخوایم  ی تا ک  _

 هوم؟   ؟یباش
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 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲9۶ 

 .  دیلبش کش یرو زبان

 همه بال سرت آورد. بس نبود؟   نیا _

 . نه؟  گم یم یمن چ یستیتو متوجه ن _

 .  دیکش ادیشد و فر ک یقدم نزد کیکنترل  یب

  یدنبال جمع و جور کردن گند ها  دیفهمم چرا با  ینه! اصال نم  _

 . یباش یعوض یاون پسره 

 .  دمیاش کوب نهیرا تخت س نیماش چییسو

 برات متاسفم!   _

رفتم. اشک   ابانیتا سر خ  یگریحرف د  چیه  یرا گفتم و ب  نیا

پش  م یها با  برارا  و  کردم  پاک  به    یی ها  نیماش  یت دست  که 

که    دیکشن  یگذشتند، دست تکان دادم. طول  یسرعت از کنارم م

 مقابلم توقف کرد و من سوار شدم.   یزرد رنگ  یتاکس
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نم  یسبحان هنوز در گوشم زنگ م  یصدا جز    خواستمیزد و 

اسکناس    دمیفکر کنم. به خانه شان که رس  یگری د  زیهدفم به چ

مشتم را به راننده دادم و    انیم   ی ده و عرق کرده  مچاله ش  یها

  یو نگران  یو از گرسنگ  دیلرز  ی م  م یشدم. پاها  ادهیبه سرعت پ 

ب را  زنگ کهنه فشردم و   یوقفه رو  یضعف کرده بودم. دستم 

ها مشت  حواله    یبرنداشتم.  را  آهن  یمحکمم  زده   یِدر  زنگ 

 زدم.   ادیکردم و فر

 هست؟  ی ...کسمی... خاله مرایپر _

را فشردم و هنوز مشتم برا  باز  شیو پر تشو  نگران  ی هم زنگ 

  ی هوا مانده بود که درب کهنه با صدا  یشدن به در، رو  دهیکوب

 .  دم یآلود را مقابلم دباز شد و دو جفت چشم خون یبد

شدم    رهیگود افتاده اش خ  یو چشم ها  رهیت  یبه چهره   رتیح  با

توجه به نگاه ماتش،   یکرد. ب ی نگاه م م یو او وحشت زده به پاها

  ی لیدر کنار زدم. خ  یو او را از جلو  دمیاش کوب  نهیمحکم به س

آرام و بدون عصا هم،    یتوانستم تند بدوم و همان قدم ها  ینم

  دن یخانه را باز کردم و با د  ی. درِ ورود ختیر  ی درد را به جانم م

قشنگش کبود شده بود و    یچشم ها  ریروح از تنم رفت. ز  ایپر
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کرد اما مقابل مادرش    ی نار لب پاره شده اش، شره مخون از ک

نح تن  و  بود  زده  م  فشیزانو  قرار  نوازش  آماج  بدون    یرا  داد. 

با هول به سمتشان رفتم و جفتشان را به    م، یدرآوردن کفش ها 

 .دمیکش وشآغ 

 ازتون؟  خوادیم  یچ ا؟ یپر شدهیقربونتون برم! چ _

کرد. او    ی اهم منگ  یخون شده بود وقت  یکاسه    ا یرسبز پ   نگاه 

د با  اجازه    رتیح  دنمیهم  لکنت،  اما  بود  گفتن حرف   یکرده 

 داد.   ی اضافه را نم یها

مامانو....    یققنوس، بدبختمون کرده. معتاد شده! همه طالها  _

 . خوادیاز جونمون م ی...چگهید  دونمیفروخت دود کرد. نم

از هجوم اشک سوخت. صورت الغر   میفشرده شد و چشم ها   قلبم

 خاله را قاب گرفتم.   یه شد

 . ستی. حالت خوب نمارستانیب م یبر د یبرات خاله! با رمیبم _

صفتش    وی. آنقدر به دست پسر داما جان حرف زدن نداشت  خاله

توانست حرف بزند. تنها چشمان    ینم  یکتک خورده بود که کالم

  ان یود و دستم را مشده ب  رهیپرت خ  یاشک آلودش به نقطه ا

 داد.   یآرام فشار شی دست ها
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 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲97  

ورود  دهیکوب  یصدا در  ها   یشدن  به    میشانه  و  پراند  جا  از  را 

. سرش را دیوحشت زده به مادرش چسب  ای. پردمیسرعت چرخ

 کرد.    یحالم را بد م   شیتماس هاهق زد. ال  ز یدر آغوش گرفت و ر

 مشیبرسون  دی بسه. بخدا حالش بده با  گهینه! د  گهیتو رو خدا د  _

 . مارستانیب

خودم    ادیکف دستم فرو رفت.    میرا مشت کردم و ناخن ها  دستم

  ینثارش م  یکه در آن خانه باغ لعنت  ییالتماس ها  ادیافتادم.  

پر عجزم افتادم   ادیفر ادیبرساند.   مارستانیرا به ب  لیکردم تا سه

و خودم    ستمیتوانم با  یکند و گفت اگر م  شهیرا از ر  میموها  یوقت

و    دیچرخ  یم  نیگفتند! زم  ی. راست ممببر  مارستانیاو را به ب

او   یها یخودخواه یقربان  یجان کس گری خواستم بار د یمن نم
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  ی . وقتد یکش  ی پر از خش شده بود و کلماتش را م  ش یشود. صدا

 زد.   یبهم م زرد و خرابش حالم را  ی دندان ها فیرد دی خند یم

 دختر خاله؟   یراه افتاد _

  ستادم یو خاله ا  ا ی. مقابل پردمی! آنقدر بلند که به خود لرزدیخند

 را از هم باز کردم.  م یو دست ها

  ؟ یکرد  کاری. حواست هست با مادرت چمانیپ   ا یبه خودت ب  _

 . ستی. حالش اصال خوب نمارستانیب مشیبرسون د یبا

 .  دی دستم را گرفت و غر مچ

ها؟ گورتو گم کن تا جنازتو   ه؟ی. دخلش به تو چیزنیور م  یلیخ  _

 ننداختم رو دوش محمود.  

هول داد که شانه   یگریو مرا محکم به سمت د  چاند یرا پ   دستم

  ی سست و ب  ی . قدم هادیچیخورد و درد در تمام تنم پ   زیام به م

پر  یو موها  دیفرش کش  یپرز ها  یرو  جانش را را دور    ایبلند 

گوش    سایپر دردش مثل ناقوس کل  غیج  یصدا  دستش تاباند. 

را که کنار در    یبکنم تکه چو  ی آنکه بفهمم چه م  یخراش بود. ب

. بدنش آنقدر  دم یشانه اش کوب  یافتاده بود برداشتم و محکم رو
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فر  فیتضع که  بود  اش    د یکش  ی بلند  اد ی شده  به شانه  و دست 

 لرزاند.   یتمام تنم را م کشیرک ی گرفت. فحش ها

 کثافت...  یدختره  _

که خواست از جا بلند شود و به    نیاما هم  دیلرز  یم   میها  دست

که نقش بر    دم؛یچوب را به شکمش کوب  نباریسمتم حمله کند، ا

 شد. نیزم

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  ییزهرا رضا یرسمکانال      ] 

#۲9۸  

پوست    دمی د  یکه م  ینمانده بود. مرد  یزی گذشته چ  مانِیپ   از

 . دیهردو دستش را به سرش کوب ایبود و استخوان! پر

 ققنوس؟  یکرد کاری. چنیامام حس ای . نیامام حس ا ی _

  م یانگشت ها  انیو آنقدر م  دیلرز  ی م  م یهنوز در دست ها  چوب

. هول شده چوب زدیم  یدیفشرده بودمش که سرانگشتانم به سف
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دستش را    ک ی.  بغل خاله را گرفتم  ریانداختم و ز  نیزم  یرا رو

 .  دمیاز وزنش را به دوش کش ی میدور گردنم حلقه کردم و ن

 . مارستانیب  مشی. کمک کن ببرایبجنب پر _

را  و کشان کشان او ستادیمادرش ا گریطرف د هیو با گر شانیپر

 .  میتا سر کوچه برد

  شه؟یم  یچ مانیققنوس، پ  _

 بشه!  خوادیم یهرچ _

 یشخص  نیماش  نیاول  یود. برانب  یاز تاکس  یخبر  میستادیا  هرچه

که از کنارمان رد شد، دست تکان دادم. نفس نفس زنان خودم  

 خانم جوان بود.  کیکردم. راننده  زانیآو نیماش ی شهیرا از ش

م  دیببخش  _ کن   شهیخانوم    ضیمر  مارستان؟یب  میبر  نیکمک 

 .  میدار

و خاله   ایسر و وضع پر  دنیبه پشت سرم نگاه کرد و با د  متعجب

 تکان داد.  سر 

 .  دیسوار ش کنمیبله خواهش م _
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پر  به ماش  ا، یکمک  سوار  را  نزد  میکرد  نیخاله  به    نیتر  کیو 

 .  میرساند مارستانیب

  یکردم و پلک ها  ی را ط  مارستانیب  یو آشفته طول راهرو  خسته

 ی نشستم و دسته  ایکنار پر  یِصندل   یباز ماند. رو  مهیملتهبم ن

 داختم.شانه ان  یشال رها شده ام را رو

  ؟یستیگرسنه ن _

 هم فشرد.    یسرخش را پاک کرد و لب رو  ی چشم ها  ریز  رطوبت

ها  فیتوص  تونمینم  یحت  _ ساعت  چه  که  رو    یجهنم  یکنم 

رو تحمل کردم. حس   یبگم چه فشار  تونمینم  یگذروندم. حت

 .  نمیب یهنوز خوابم و دارم کابوس م کنمیم

   .دیاش کش دهیخشک یلب ها یکرد و زبان رو مکث

 ققنوس؟  ییکه جلوم نشسته تو  یکس نیا _

 زده اش را فشردم.   خ ی یگرفتم و دست ها یقیعم دم

که به کمک   هی. چند روزمیحرف بزن  ای  نمتیفرصت نشد بب  _

هام هنوز ادامه داره  یوتراپ یزیراه برم. ف تونمیآروم آروم م ایعصا 

 .  ستیاما به شدت قبل ن



 

 

8
2
5

 

 زد.   یجان  یب لبخند

 م!برات خوشحال _

 .  دمیتر کش کیرا نزد خودم

 . نه؟  ستین یعاد مانیمن رو ول کن. پ  _

ببرم  میخواستم مستق  ینم به کار  را  ابا   آن واژه  انگار  او    یی اما 

 نداشت.  

 رو درآورده!  مونیپدر زندگ  ادیاعت _

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#۲99 

 و آب دهانم را فرو دادم.   دی پر یعصب  پلکم

 . شهیمختل م تونیزندگ ینطور یا ؟ یکمکش کن یخواینم _

 دست صورتش را پوشاند.   با

 . هیببر زخم هیکنم ققنوس؟ االن مثل  کاریاالن رو چ _
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نگاهش    دیو با ترد  دمیکش  رونیب  نمی شلوار ج  بیرا از ج  یگوش

 کردم.  

...  یخوای. مایپر کنهیمسکته    نهیخاله رو بب  ینطوریاگه ا  یی دا  _

 زنگ بزنم؟  لیبه سه یخوایم

  ی پول کاف  مارستانیب بواسه صورت حسا  ی ! حتستین  یچاره ا  _

 ندارم.  

 دستم را فشرد.   یناگهان

هر روز و هر شب   مانیوقته هست. پ  یلیاوضاع خ نیققنوس ا _

خواستم کمک بخوام اما مامان    یلیکرده. خ  شهیخون ما رو تو ش

سرش   یی بفهمه پسر دردونش چه بال  یکس  استخوینذاشت. نم

 .  اره یسر ما م ییاومده و داره چه بال

 بست و با درد ادامه داد.   پلک

د  _ بب  گه یاما  نتونستم  کنم.  تحمل  خرد    یچطور  نمینتونستم 

تو زنگ زدم  ادیاز دستم بر نم  یکار  چیو من ه  شهیم به  اگه   .

ا م  نیواسه  آرزو  که  به    انیجر  نیا  کردمیبود  بقرو   هیگوش 

 که تو...   دونستم ی. نمیبرسون
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 . دیزد و تن رنجورم را به آغوش کش هق

 .یبود نیبهتر شهیکه تو هم دونستم ینم _

پا   سرش به  پا  و  کردم  نوازش  ها  یرا  ماندگار    یبرا  ش، یاشک 

 شدن بغضم تالش کردم.  

   موند؟یشما نم ش یمگه پ   ؟یچ زادیپر _

. نفسش سخت دیکش  رونیزد و خودش را از آغوشم ب  یشخندین

 .  آمد یباال م

  قا یافتاده، دق  یتو چه دردسر  مانیپ   میدیکه فهم  یهمون شب  _

دل   یچطور  دونمیکرد. نم  یهمون شب رفت و پشتمون رو خال 

هاش   شهیشوهرش رو دوباره به دست آورد اما فراموش کردنِ ر

 رو خوب بلد بود.  

 هم فشردم و سر تکان دادم.   یرو لب

 .  زنمیزنگ م لیبه سه نگران نباش _

. جواب داد  دهینرس لحظه شماره اش را گرفتم و به دو بوق   همان

 را به درد آورد.   نمیسرِ سنگ ادشیفر یصدا

   ؟یلعنت  ییققنوس؟ کجا یی تو کجا _
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 ام نگاه کردم.   یو به ساعت مچ دمیگز لب

 حق داشت نگران شود.  

  ستان؟ماریب یایبفهمه ب  یی دا نکهیبدون ا یتونیم لیسه _

 خانه خراب کن بود.   یِ پر از نگران شیصدا

واسه   مارستانیب  ؟یی ققنوس تو رو خدا بگو کجا  ابوالفضل!  ای  _

   ؟یتو مگه با سبحان نبود ه؟یچ

زمزمه   یموها  تار و کالفه  زدم  کنار  مقابل صورتم  از  را  مزاحم 

 کردم:

بفهمه   یکس  نکهی! لطفا سوال نپرس و بدون الیمن خوبم سه  _

 .  کنمیم امکیکه برات پ  یآدرسبه  ایب

  شیتماس را قطع کردم و آدرس را برا دیبگو یزیاز آنکه چ قبل

، به  که از سبحان داشتم ینخوانده ا  یها ام یپ  دن یفرستادم. با د

 را باز کردم.  ش یها  امیسرعت پ 

   ؟ یی. تو کجاکنهیدر رو باز نم  ی. کس ممیخونه مر  ی من رو به رو  _

 بده!   جواب کنمیققنوس خواهش م _
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برا  امیپ   ی  همه پ   کی  یها  د  شیساعت  چه  و    م یتصم  ریبود 

 گرفته بود کمکم کند. 

 

 [۰۲:31 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#3۰۰ 

  ش یتند قدم ها  ینگذشته بود که صدا  لیاز تماسم با سه  یلیخ

را به   مانیسکوت را شکست و نگاه هردو   مارستان،یب  یدر راهرو

  ی فقط من را مانگار    دیکه رس  نیسمت خودش معطوف کرد. هم

نگراندید با  شدم  بلند  که  مقابلش  پا   ی.  تا  نگر  م یسر  .  ستیرا 

  ی نفس نفس م  واز ترس بزرگ تر شده بود    شیمردمک چشم ها

 تر نگاهم کرد.  قیمانتو گرفت و دق یزد. ساعدم را از رو

   ؟یتو خوب _

 را از هم گسست.   مانی م هاچش وند یپ  ایپر فیضع یصدا

 سالم...   _



 

 

8
3
0

 

ها  ن ییپا  سر کفش  نوک  و  بود  ب  ش یگرفته    ی ها  اریش  ن یرا 

نگاه سه  ی م  ریگ  کییموزا ب  لیانداخت.    ران یح  شتریهر لحظه 

زبان باز کردنش    یبرا  ایکبود پر  ی . لب پاره شده و چشم هاشدیم

 بود.   یکاف 

 چه خبره؟   قایدق نجا یبه من بگه ا یکیچه خبره؟  _

دا  نگرانش از  که  او  رو  یی شدم.  از  را  دستش  مچ  بود!    یبدتر 

. چند دکمه ندیبش  یصندل  یچهارخانه اش گرفتم تا رو   راهنیپ 

  یبه نظر م   شهیتر از هم  شانی اش را نبسته بود و پر  ییباال   ی

 .دیرس

رو   ییخواستم دا  یلطفا اول آروم باش به تو زنگ زدم چون نم  _

  دمیمن رس  یبه وجود آورده. وقت  یمشکالت  هی  مانینگران کنم. پ 

رو نبود.  پر  یحالش دست خودش  و  کرده.    ایخاله  بلند  دست 

 . ستی هم اصال خوب ن  میحال خاله مر

  ا یبه پر  ینگاه   می. نستادیصورتش سرخ شد و ا  هیاز ثان  یکسر  در

 انداخت. 

 ! کجاست االن؟ یعوض ی کهیغلط کرده، مرت _

 لکنت زمزمه کردم:  با
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 ازش ندارم.   یشد خبر   هوشیب  یزنمش. از وقتمن مجبور شدم ب  _

  ا ی پاشنه پا به سمت پر  ینگاه کرد و رو  م یزده به سر تا پا رتیح

اش فرو    قهیچسبانده و سرش را در    نهی. چانه اش را به سدیچرخ

 زد.   شیکرده بود. معترض صدا

   ؟یچرا به من زنگ نزد ا یپر _

جسته نش از شدت حرص برآتش بود و رگ گرد  یکوره    صورتش

 . دیاش کوب نهیشده بود. دست مشت کرد و به تخت س

لندهور رو تو و خاله دست   کهیکه اون مرت رتمیغ   یمن انقدر ب _

 بلند کنه و ککم نگزه؟  

 اش آرام بود.  زمزمه

 درمورد داداشم درست حرف بزن.  _

 زد.   ادیکنترل فر یب

  ره؟یگیجلومو م  یدرست حرف نزنم. ک خوامیم _

 زدم. تشر

 ها.  مارستانهیب  نجایروم باش اآ _
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 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#3۰1 

 . دیبه دندان کش  یرا عصب نشیریلب ز ی چهیماه

   گه؟یم  یداره چ ینیبید نم _

 .  ستادمیا ایاو و پر نیب

ه زنگ نزده فقط واس  ا یآروم باش. اگه پر  کنمیواهش مخ  لیسه  _

 .  خواستهیم نطوریا  میخاله مر نکهیحفظ آبرو بوده و ا

شده که به مادر و   وونیهان؟ کدوم آبرو؟ انقدر ح  ؟ییچه آبرو _

  کنه؟یخواهر خودش هم رحم نم

 را چنگ زدم.  نشیرا گرفت برود که آست راهش

 کجا؟   _

 نشدم.   وونهیباد به کلم بخوره تا د  کمیام. بذار  نجایهم _
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کرد    یشد، خودش را از آدم ها دور م  یم  یرگاه عصبافتاد ه  ادمی

آدم ها چقدر    یرا بسوزاند. به راست  یمبادا آتش خشم او دامن کس

خودش هم رحم   یها  شهیبه ر  مانینفر مثل پ   کیمتفاوت بودند.  

 مثل او...   ی کیکرد و  ینم

هنوز   شی قفل شد. چشم ها  ای پر  یتم و نگاهم روعقب برگش  به

 از بغض!   پر ش یبود و صدا سیخ

 چرا رفت ققنوس؟  _

 . گردهینگران نباش برم _

 مکث ادامه دادم.   با

 من.   یخونه  دی مدت با خاله بر هیبه نظرم  ا یپر _

 سر تکان داد.   نیطرف به

 .  میبش یمزاحم کس خوامینه نم _

 .  دمیرا در هم کش م یابروها

 حرف ها رو دارم؟   نیمن با تو ا _

 آخه... _
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 اشتم.  دهانش گذ یرو دست

 که گفتم.   نیهم _

چند ساعت گذشته   م، یآمده بود  مارستانیکه به ب  یلحظه ا  از

را    ییو زندا  ییدا  الیخ  یبا چه بهانه ا  لیدانستم سه  یبود و نم

ا  م یکه آرام صدابودم    ستادهیآسوده کرده بود. کنار تخت خاله 

 زد. 

 .  نیبش _

و مات  شده بود سر تکان دادم    نی که سنگ  یو خسته با سر  گنگ

کرد    ی رفت. نچ  ی هم م  یمدام رو  م ی. پلک هاستادمیهمان جا ا

کنار تخت   ی صندل  یرا گرفت و رو  می. شانه ها و تخت را دور زد

 نشاند. 

 بهت که گفتم برو خونه استراحت کن. نگفتم؟   _

ام کشصورت    یرو  دست پر  دمیملتهب و خسته  به  که    یی ای و 

 غرق خواب بود نگاه کردم.  

 شون بذارم.  تنها تونمینم _

 بود.  ستاده یسرم ا یبه کمر باال دست
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   کنم؟ یم کاریچ نجایپس من ا _

نام    قبل تلفن همراهم زنگ خورد و  را بدهم،  پاسخش  آنکه  از 

را زد. رد تماس کردم و    مانی صفحه چشم هر دو  یسبحان رو

 دادم.   شیبرا ی کوتاه امیپ 

 . میزنیبعدا حرف م _

  ی از صندل  یکی  لیگرفتم. سه  یقیرا خاموش کردم و دم عم  تلفنم

را در هم قفل کرد و    ش یو نشست. دست ها  دیها را کنارم کش

 شد.   لیبه جلو متما یکم

 . رونیب رفتم ی. میجواب بد یتونست ی م _

 شد.   یپا انداخته و حالت نگاهم جد  یرو پا

 !  یستیمشکلم تو ن _

را طوالن  سر نتوانست سکوتش  کند. دست پشت    یتکان داد و 

 و زمزمه اش آرام بود.   د یگردنش کش

 خوب بود؟  یکه دوستش دار ی شام با کس نیاول _

  یرو  لم یف کیزدم. تمام صحنه ها مثل    ی و تک خند  دم یگز  لب

 در آمد.   شی دور تند مقابل چشمانم به نما
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  ی حت  ،یباش  یکه دوستش دار  یبا کس  یوقت  لیسه  یدون یم  _

لذت    هتونیهم م  ابونیکنار خ  یجدول ها  یخوردن رو  چ یساندو

 بخش باشه.  

کلمات را    قشیدر نگاه عم  رهیرا به سمتش چرخاندم و خ  سرم

 کردم.   فیرد

اگه تو    یحت  یکه دوستش ندار یو برعکس غذا خوردن با کس  _

 !  رهینم نییهم باشه از گلوت پا ایرستوران دن نیبهتر

کش  سرش جلو  صدا  دیرا  خش   دنیرس  یبرا  شیو  گوشم  به 

 گرفت.  

 ؟ یته او تو جزو کدوم دس _
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 .  دم یهم فشردم و نگاه دزد یرو لب
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 ن یکه دوستش داشتم تو بهتر  ی من با همه فرق داشتم. با کس _

 بودم غذا خوردم اما...   ده یکه د یرستوران

 حرفم را گرفت.   ی کردم و او دنباله  مکث

 ؟  اما _

 .  دمیکش  میلوگ یکرده دست رو بغض

 نرفت!    نییاما از گلوم پا _

زده    خی  واریپلکم را با دست پاک کردم و سرم را به د  ریز  رطوبتِ

 دادم. هیتک

 کرد نگاهم کند اما رو گرفتم.   یسع

 کرده؟ آره؟   یسبحان کار _

عمبرگشتم نگاهم  ا  د یغلت  شیدر مردمک ها   قی.  به  همه    نیو 

 دم.  لبخند ز ینگران

 .  میزودتر نامزد کن  مخواینه! فقط م _

به سِرُم تمام شده    ینگاه  میسرخ شد و سر تکان داد. ن  صورتش

 انداخت. 
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 . یکن دارشونیکن ب یحساب کنم. سع  هیتسو رمیمن م _

س  رفت من  ها  لیو  مخف  میاشک  لبخندم  پشت  با    یرا  کردم. 

   را تکان دادم.  ا یپر یاز جا بلند شدم و شانه ها جهیسرگ

 .  میکن بر داریبلند شو خاله رو ب ا یپر _

 .  ستادیچشم باز کرد و کنارم ا آرام

 ؟ یباشه اما تو خوب _

 !  شدمیبودم. خوب م خوب

را جمع کردم و دست خاله را گرفتم.   لمیتوجه به سوالش، وسا  یب

 و شرمنده بود.   حالیهنوز ب

 حالل کن ققنوس جان.   _

پر  به رو  ا یکمک  کر  ی از  بلندش  درب    م یدتخت  سمت  به  و 

 .میرفت یخروج

 خاله؟  هیچه حرف نیا _

ا  لیسه راهرو  د  ستادهیآخر  با  که  دو   دنم ی بود  سرعت  و    د یبه 

 معترض دستم را از خاله جدا کرد. 
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 .  برو من هستم.  یاریبه پاهات فشار ب  دینبا  ؟یکنیم کاریچ _

 را کف دستم گذاشت.   چییسو

 .  می ایرو روشن کن ما م نیماش _

 زمزمه کردم.   یآرام یو باشه  دمیگز لب

را روشن کردم. تلفنم را برداشتم    نیاز آن ها رفتم و ماش  جلوتر

 دادم.    امیو به سبحان پ 

 سبحان؟   میزودتر عقد کن _

که    نیرا خواند و تماس گرفت. هم  امم ی بود که پ   دهینکش  یطول

 .  دیچیدر گوشم پ  شیتماس را وصل کردم، صدا

کجا  _ ج  ییققنوس  چرا  نمتو؟  رو  نگران  ؟یدادیوابم  از    ی من 

نم چشمام  به  جلو   ینامزد  یدیم  امیپ   ییهوی  ادیخواب  رو 

   م؟یبنداز

 ل یکرد و سه  نیخاله را سوار ماش  ای. پردندیرس  یآنها کِ  دمینفهم

 زد.   میصدا

 ققنوس سوار شو.  _

 زد.   اد یکنترل فر یب سبحان
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 تو؟ ی کنیم کاریچ لیسه شیوقت شب پ  نیا _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]اردبیم ققنوس
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 بود.   نیکالمم زهرآگ شین

و مجبور   ومدیکه خواستم باهام ن  یچون کس  دیشا   دونمینم  _

 رو بندازم.   هیشدم به بق

 مکث، نفسش را کالفه فوت کرد.   با

 .  میزنیرف م برگرد ح _

نم  نکهیا  با را  عا  دیدیمن  رسم  سوار به  و  دادم  تکان  سر  دت 

  ی را به خانه    ای رغم تمام مخالفت ها خاله و پر  یشدم. عل   نیماش

  م یو صدا  د یخشک امانم را بر  ی. سرفه ها میو برگشت  م یمن رساند 

 را دورگه کرد.  

 کنم؟   یخواهش هیازت  تونمیم _



 

 

8
4
1

 

 براقم لب زد:  یدر مردمک ها رهیبه سمتم چرخاند و خ سر

 بگو...   _

 مک کن ترک کنه.  ک مانیبه پ  _

 مشتش فشرد.   انی زد و فرمان را م پوزخند

 سر و پا.   یب یپسره  اد؟یازش خوشم م یلیخ _

 اصرار کردم.  لجوجانه

 نه؟  یکنیکمکش نم _

 باال انداخت و قاطعانه نه گفت.  ابرو

 خودم ببرمش کمپ.   دیا خب پس ب یلیخ _

 و فکش سخت شد.   د ییهم سا یرو دندان

   نکن خب؟ وونم ید _

پر  _ و  خاله  خاطر  نکن  ای به  کمکم  اگه  خودم   یمجبورم.  هم 

 . دم یانجامش م

 پدال گاز فشرد.   یرا رو ش یکرد و پا ینچ

 . کنمیالزم نکرده خودم حلش م _
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 نگاهش کردم.  قیزدم و عم لبخند

 . یخوبه که هست _

از هم کِش    یبه لبخند مردانه ا  ش یآنکه نگاهم کند لب ها  یب

 آمد.  

   که هستم. یهست _

 که مقابل خانه توقف کرد.  دینکش  یطول ادش،یسرعت ز با

   ؟ یگفت ی چ ییبه دا _

 ی بر  عیسر  یاز دوستات بد شده مجبور شد  یک یگفتم حال    _

 که برسونمت.  ی. به منم زنگ زدمارستانیب

هم راه   یشدم. همانطور که شانه به شانه    اده یتکان دادم و پ   سر

 نگاهش کردم.    م،یرفتیم

 منونم!  بابت امشب م _

توجه به راهم    یاز آنکه پاسخ دهد سبحان سد راهمان شد. ب   قبل

 . دیادامه دادم که مچ دستم را گرفت و عقب کش

 بمون! _
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رو  یبه گره    لیسه  نگاه  با درد    فمیمچ نح  یانگشتانش  بود و 

 هم فشرد.  یپلک رو
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 نگاهش کرد.   پروایو ب رهیخ سبحان

 هست؟   یحرف _

 .  دیاش کوبزد و آرام به شانه یتلخند

ز  _ ن   اد ی حرف  گفتن  دلِ  بعضستیهست.  انقدر    ی !  ها  حرف 

 واضحه که گفتنش مسخرست.  

 آخر نگاهم کرد.  یداخل دهان فرو برد و لحظه  لب

 خسته کنندست!   ،یتکرار یقصه  هیگفتنش مثل  _

با چشمان   یاهی. رفت و من در دلِ  سدیو راهش را کش  گفت

 رنگ او تنها ماندم.  شب
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 .  دیام آرام بود اما شن زمزمه

 دستم رو ول کن.   _

 . دیت خودش کشرا سم من

 .  یفرار کن ترسمیم یشد زپایگر یآهو _

 .  دمیخند

! پس من آهو نهیرو بب  شیکه شکارچ  کنهیفرار م  یآهو وقت  _

 مگه نه؟   ستمین

موها  تمدس داخل  پنجه  و  کرد  رها  واضح    ی لی. خدیکش  ش یرا 

 بحث را عوض کرد. 

 بود؟   ی چ یجلو انداختن نامزد انیجر _

  ستادنیدردناکم از آن همه ا  یمن فاصله ها را شکستم و پا   نباریا

انگشتانم مچاله    انیم  راهنشیپ   یو راه رفتن درد گرفت. گوشه  

 شد.  

 ام سبحان. خسته  _

 نگاهش کردم.   قیتر کرده بود و عم اشک چشمانم را نم
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رو جلو    ی ام. فکر کردم اگه نامزدهمه نداشتنت خسته   نیاز ا  _

 . هوم؟  شهیطرابم کم ماض نیاز ا میبنداز

  م یبد  شی آزما  می. فردا برستین  یحرف  یخوایم  ینطوریاگه تو ا  _

 . خوبه؟ رمیگیمنم زودتر نوبت محضر م

 .  دز میتکان دادم و خواستم بروم که صدا سر

 ققنوس بابت امشب متاسفم!   _

 منم عجوالنه رفتار کردم. ستیمهم ن _

پشت لبخندم چه افکار خانه خراب    دینفهم  یزدم و کس  لبخند

نفهم  یکن او  و  زدم  لبخند  بود.  لبخند چقدر    ن یا  دیالنه کرده 

حت زدم.  لبخند  فقط  مدت  تمام  است.   یبرا  یوقت  یترسناک 

  فیگرفته بودم ضع  ادی   نشستم. من  یصندل  یخون رو  شیآزما

اگر    یحت  ستمیبا  میپاها  ینباشم. سرنوشت به من آموخته بود رو

اگر خنجرِ   ی به من آموخته بود زنده بمانم حت  ی . زندگجان بود  یب

حت  یرحمیب زدم؛  لبخند  شکافت.  را  چهره  یوقت  یقلبم    یبه 

 نگاه کردم.  نهیشده ام در آ شیآرا

 بود.   سایلدر گوشم مثل ناقوس ک شگریآرا یصدا
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به آقا داماد    ی. مبارکت باشه. خواستیماه شد  زمیماشاهلل عز  _

 دنبالت. کار ما تمومه! انیزنگ بزن ب
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  م ی به حرفش قرار بود باز هم لبخند باشد اما نشد. لب ها  واکنشم

  رونیب شگاهیرا برداشتم و از آرا فمیخسته بود. کاز تظاهر کردن 

بابلسر را دوباره چک کردم.    طی آمدم. تلفنم را روشن کرده و بل

بر  یتاکس  نیاول  یبرا نفس  و  دادم  تکان  سوار شدم.    ده یدست 

 گرفتم.   انسالیمرد م تمچاله شده را سم یاسکناس ها

 .  نالیترم میسالم لطفاً بر _

را خاموش    امیگوش  دی من فکر کردم با  پدال فشرد و  یرا رو  ش یپا

خطم    لیو سه  خواندیام را منامه   ییکه دا  د یکشینم  ی کنم. طول

 و سبحان...    د یدیم  ش یهاخاطره  وارِید یرا رو
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بود... به خود    ختهیکه نبود. آهو گر  آمد یم  ی دنبال عروس  سبحان

شدم و به سرعت    اده ی. پ ستادی ا  نالیمقابل ترم  نیکه آمدم ماش

  ی شانه انداختم و سر به صندل   یرا رو  فمیکردم. ک  دایوسم را پ اتوب

 دادم.   هیتک

لب    رینوشته بودم را بارها ز  لیسه  یکه برا  یبستم و شعر  چشم

 زمزمه کردم:  

 بسوزد  واریاز آتش عشقت در و د _

 بسوزد   داریدل از حسرت د چارهیب

  ستیاز شعله به تن کرده روا ن رهنیپ  یا

 دگر بار بسوزد  خرمن غم خورده نیا

 ه نخواهد شد و افسوس آتش تو زند از

 بسوزد  نباریترانه، اگر ا ققنوس

 ست دهیعشق است که فواره کش ی مهیه آن

 بسوزد  اری که تا  اری یوسوسه  از

   گریشده د رانیکلبه از آن صاعقه و نیا
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 که دلت در پس آوار بسوزد  ترسم

 

آن شعر س   دانمینم آنقدر  بود،  را زچقدر گذشته  لب    ریوزناک 

  ی آرام  یهم رفت و با ضربه ها  یرو  سمیخ  یگفتم که چشم ها

نگاه    ی رزنیسر بلند کرده و به پ   جی. گدم یبه سرشانه ام از جا پر

لباس گل بلندکردم که    ییحنا  یبه تن داشت و موها  یدار و 

 زده بود.   رونیب دیسف یرنگش از روسر

   ؟یشینم اده ی در پ پاشو ما _

   ؟یچ _

  اده یکه پ   یمسافران  لیرا با دست ماساژ دادم و به س  می ها  چشم

  اده ی را برداشتم و پشت سر آنها پ   فم ینگاه انداختم. ک  شدند، یم

نس ب  میشدم.  نوازش کرد،  را  به    ی خنک که صورتم  طاقت سر 

رنگش    یسرمه ا  ینهیآسمان گرفتم. انگار خون را به زم  یسو

.  کردیپنهان م  ها  پستوانوارش را در    دید و خورشبودن  ده یپاش

 !ریغروب دلگ
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دلِ زبان نفهم   د؟یفهمیخاتون منتظرم بود اما دلم چه م  نیقی  به

را هم با خودش    میچنان کنترلم را به دست گرفته بود که پاها

  ا یاه رفته بودم که به درهم قدم کرد. به خود که آمدم آنقدر ر

  یِ ساحل  ی که خودشان را به صخره ها  ی. به امواج خروشاندمیرس

تن ماسه ها    یداشتن را رو  وستد  ی و صدف ها  دندیکوبیدلم م 

ماسه ها قدم    یبه خود که آمدم پا برهنه رو  .کردند یماندگار م 

ا  زدمیم سبحان   نیبا  که  ها  ی تفاوت  و    م یدست  بود  نگرفته  را 

تفاوت که قلبم    ن ی. با ادیکشینشستن انتظارم را نم  یابر  یلچریو

 . سوزاندیپاره پاره شده بود و دردش تا مغز استخوانم را م

خنده    یو برا  دمی بلند خند  می خوردن ها  ی! به تمام بازدمیخند

 کردم...   هیگر م یها

آنقدر    ادمی افتادم. فر  نیزم  یو دو زانو رو  دمیقلبم کوب  یرو  محکم

 به گوش فلک برسد. خواستیبلند بود که م
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 لعنت بهت ققنوس! لعنت به تو.   _

  یو به سخت  دم یکش  می چشم ها  ریام را ز  ی و شن  فیکث  یها  دست

 بلند شدم.  

بلند    قیخواب عم  کیپس از مدت ها از    را داشتم که   ی کس  حس

آنکه بداند    یب   یادیاست و اتفاقات ز  نیسنگ  شی شده. پلک ها

 دگرگونش کرده.   

خاتون رساندم. مشت   یو خودم را به خانه   دمیشرا ک م یها  قدم 

لخ لخ    یو زنگ را فشردم. صدا  دمیجانم را به در کوب  یب   یها

از آمدنش    اط،یح  یشکسته    یسنگ ها  ی ها رو  یی دمپا خبر 

صورت شکسته و    دنیباز کرد و به محض د  می. در را به رودادیم

دلنش ب  نش،یلبخند  آغوشش  دادم.  کف  از   تیامن  یوطاقت 

 هم فشردم و هق زدم.  ی. لب رواددیم

 شده بود.   ذرهیقربونت برم خاتون دلم برات  _

 دختر قشنگم!   یخوش اومد _

شدم که هر    یاخانه  اش را گرفتم و وارد   ده یچروک  ی ها  دست

در   یگوشه اش پر از خاطره بود. اگر آن شب... اگر آن شبِ لعنت

نکرده بود_تهران  یجاده پ   م،یبابلسر تصادف  در و مادرم  اکنون 



 

 

8
5
1

 

.  میآمدیخاتون نم  دنید  یآن شب برا  کاشی. ادند ی دیهم او را م

 ...  کاشیا

ا  امان و  اگر  بو  ییها  کاشیاز  فقط  م  یکه  و    دادندی حسرت 

  میگل یکه رو  می. پاکردیرا گداخته تر م دهیتنشان دل داغ دگف

. قاب عکسشان درست غم به دلم روانه شد  لیکهنه نشست، س

.  دیرس ی به نظر م  گانهیچه ب اهیما کنار آن نوار سبود ا  میروبه رو

افتاد و قطرات اشک    هینگاهم را دنبال کرد به گر  ریخاتون که مس

ها  انیم صدا  شمار یب  ی چروک  کردند.  سقوط    ش یصورتش 

 بود. فیضع

  ل یعل  یپا  نینتونستم با ا  یپسر و عروسم شرمندم! حت  یجلو  _

 . شونیخاکسپار امیب

پوست   یاش رو  یطانینازک و ق  یلب هارا محکم گرفت و    دستم

 دستم نشست. 

نبودم آرومت   شتیحالت پ   نی از تو هم شرمندم مادر. تو بدتر  _

 کنم. خاتون رو ببخش!  

  کرد یرا ول نم  م یباران اشک بود و بغض، گلو  م یچشم ها   نکهیا  با

 .  دمیاما صورتش را بوس
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 ط یا! مامان و بابا خودشون شر ه یچه حرف  نیفدات بشم خاتون ا  _

به   دیواسشون فاتحه بخون  نجایاگه از ا  ی. حتدونستنیشمارو م

 !  رسهیروحشون م

 لرزانش را در آغوش گرفتم.   یها شانه

  یو کس  یخونه عزا گرفت  نیکه تو ا  کت یدل کوچ  یبرا  رمیبم  _

  یحت  یخاک و تو نتونست  رینبود داغتو آروم کنه. پسرت رفت ز

 . بخدا دلم خونِ!شینیبب

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]دباریم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#3۰7 

در    نیچننیکرده بود که ا  دایهمدمش را پ  پس از مدت ها  انگار

  ی درد او من بودم و مرهم زخم ها  ی. دواکردیم  هیآغوشم گر

رفتنم را صادر کرد.    یاجازه  یمن او! پس از ساعت ها رفع دلتنگ 

تخت تک نفره    یو وارد اتاقم شدم. رو  دمیرا به دوش کش  فمیک

ب و  به صدا  ی نشستم  بو  یی فنر ها  یتوجه  م   یکه    داد، یمرگ 
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از کارتم    یاسکناس  ی کردم. دسته ها  ی را خال   فمیک  لیوسا که 

  ن یکار کنم. با ا  دی چپاندم و فکر کردم با  فیبرداشته بودم را ته ک

  ی لهچروک و مچا  راهن ی. چشمم که به پ آوردمیدوام نم  اد یپول ز

را   پودش  و  تار  بودم  خورده  قسم  زدم.  پوزخند  خورد  سبحان 

غرق کنم. نگاهم از پنجره،    ایکه داشت در در  یهمراه عطر زنانه ا

 آمدم.   رونیو از اتاق ب  دیآسمان شب را کاو

م  _ نقاش  خوامیخاتون  ابزار  هنوزم رمیبگ  یفردا  حسن  مش   .

 تابلوهام هست؟   داریخر

 رار داشت.  اص یلیآره مادر قبال خ _

 .  دمیاش را بوس یشانیپ   نیتکان دادم و با لبخند چ سر

 خسته ام.  یلیبخوابم خ رمیممنون قربونت برم. من م _

 .  دیصورتم کش یرو دست

  ده یند  چوقتیه  ؟یصورتت رو بشور  یخوایاما نم  زمیباشه عز  _

 .  یکن شیبودم انقدر آرا

آ  سر به  و  آ  رهیخ  وارکوبید  ی  نهیچرخاندم  به    یهوشدم. 

ها  یی زپایگر چشم  آرا  اشیعسل  یکه  آن  ها  شیبا  مژه    یو 
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اش   ی ارغوان  یو لب ها  دیرسیبه نظر م   شهیاز هم  باتریبرگشته ز

افتادم و    زادیپر  یدر عروس  لیحرف سه  ادی.  کردیم   ییخودنما

 لبخند زدم. 

 !  امرزهیرو ب شیخدا پدر مخترع لوازم آرا _

و شوخ  خاطرات آ  رهیت. خنداش  یتمام  مانیها  یبحث    نه،یبه 

 خاتون را مخاطب قرار دادم. 

 .ستمیخودم ن گهید  شیبا آرا  کنمیحس م _

 مادر.   زِیخب پاکش کن عز _

 زمزمه کردم: یبغض داشت وقت میصدا

ست خودم باشم. خودِ االنم انقدر داغون و خسته   خوامی آخه نم  _

 .   زنهیحالم رو بهم م دنشیکه د

 را فشرد.   ساعدم 

 ققنوسم؟   یبا خون دل اومد ینطور یکه ا شدهیتو تهران چ _

 نگاهش کردم.     یرا برق انداخت و خنث  میاشک چشم ها  ی  حلقه

   ؟ یدوست داشته باش قأ ی رو عم ی خاتون تا حاال شده کس _
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 افتاد.   می قد  ادی زد و به  لبخند

خداب  _ پدربزرگ  مادر.  خ  یکس  نیاول  امرزت،یآره  که   یلیبود 

 دوستش داشتم. 

 آنکه اشکم سقوط نکند سر باال گرفتم.   یو برا دمیگز لب

   د؟ یتا حاال از پدربزرگ دل کند  _

 .  دیشد و خند سیاو خ اد یاش به  رهیخ نگاه 

افسار اون دل   گهی بدون د یدل بست ی دل کندن؟ نه مادر! وقت _

 نداره.   یدل کندن معن ی. اگه دلبسته باشستیدست تو ن

  یو تا لب ها  د یکگونه ام چ  یرو   ی بستم و بالخره قطره اشک  پلک

 کرد.   یشرویخشکم پ 

که دلم رو شکست. دل کندم از   یمن دل کندم! از هرکس یول _

 که دلم رو گروگان گرفته بود تا به هدفش برسه.   یکس

 !  می از گفته ها دیو خاتون لرز دمیخند کیریستیه

 کردم خاتون؟  کاریچ یدونیم _

 .  دمیام کوب نهیدستم را به س کف



 

 

8
5
6

 

قربوندلم    _ اونا  یرو  تا  عز  یی کردم  برام  قربان  زیکه    یِ بودن، 

 شکستن من نشن!

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#3۰۸  

 تلخ!   قاًیلبخند زدم. عم قیو عم دمیهم کش یرو لب

بر  _ گوش  تا  نه    دمشیگوش  اونه،  کاره  باختن  نه  بدونه  که 

 من!   دلباختن کار

 شانیو من پر  کردیرا نوازش م  شانمیپر  یخاتون موها  یها  دست

و بغض    فیضع  شی. صداگذاشتمیم   شیپا  یسر رو   شهیتر از هم

  ی را زندگ  ی که درماندگ  یخسته ا  رزنیآلود بود. درست مثل پ 

 .  کندیم

 من؟  تو ققنوس یدیکش یواسه دلت. چ رمیبم _
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انقدر درد کش  دمیدرد! درد کش  _  یچیه  گهیکه د  مدیخاتون. 

نم خکنم یحس  چشمام  انقدر  وقت  سهی.    کنم یم  هیگر  یکه 

 .  فهممینم  یاز زندگ یزیکردم که چ ی ! انقدر مردگفهممینم

 .  دم یزدم و در آغوشش نال هق

بود که فقط باورش کردم    نیگناه من باور کردن بود. گناه من ا  _

هش  عاشقانش رو، لبخندش رو، نگا  یرو، حرفا ناشیخاتون. توه

پش خاتون!    شیمونیرو،  بودم  کرده  باورش  من  رو،  نقابش  رو، 

 خودمو باور نداشتم.   یکه حت یجور 

  اه یرا پاک کردم و حتم داشتم رنگ س  م یچشم ها  ریز  رطوبت

 .  کندیشره م میاز چشم ها ملیر

بود خاتون. اما من واسه اون فقط طعمه    زیواسه من همه چ  _

 .     شهیزندگ یاقرمز ی طعمه که هدفش ماه هیبودم! 

بود و من رمق نداشتم صورت خ  خاتون را   سشیسکوت کرده 

  یرو  نیدلم را پهن کنم و بار سنگ  یببوسم. منتظر بود سفره  

 بگذارم.   نییدوشم را پا 

 ن یبا خودش فکر کرده بود ققنوس اگه بشکنه، ققنوس اگه زم _

 گه ید  ن؟یبهتر از ا  یبعد هم محمود. چ  شکنهیم  لیبخوره اول سه 
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 شو یبچگ  ییدا  ره؟ینکردشو بگ  یانتقام زندگ  تونستیم  یچطور 

نوازش پدرانه رو هم!  ولش کرد بره تا    هیازش گرفت. حسرت  

زد تو جونش. عقده    شهیر  نهیک   رو بزرگ کنه.  گهیزن د  هیپسر  

  یوسط چند تا زندگ   نیمهم نبود ا  گهیشد که د  قیشد. انقدر عم

  شکنه؟ی. چند تا قلب م پاشهیاز هم م

رو  م یها  اشک م  یپشت هم  خاتون   یِزیو خونر  ختیریلباس 

بر  یروح را  ا  فیتضع  م یبود. صدا  ده یامانم  به نقطه  نگاهم    یو 

 شد.   رهیگنگ خ

که مهم    یزیمهم نبود من چقدر دوستش دارم. تنها چ  گهید  _

و سه نابود کردن محمود  نابود  یلیبود  با  داغون    یِبود که  من 

 .   شدنیم

 .  دمیرا داخل دهان کش بستم و با درد لبم  پلک

  ی بودم. نامزد اون جا  ینامزد  نیمهم نبود چقدر منتظر ا گهید  _

 منتظرش بود.    یا گهید

ها  ریاس  م یها  شانه به    ی دست  محکم  مرا  و  شد  خاتون  لرزان 

کش داردیآغوش  تب  کودک  چنان  ه  ی.  آرامَش   زیچ  چیکه 

 . کندینم
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 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#3۰9 

شد،    ی که قربان  یدل   یمن! برا  ی. نه براکردیم  هیبلند گر  خاتون

خاطرات  یقلب و  شکست  صدا  یکه  سوختند.   ی ها  هیگر  یکه 

بردم و قطرات اشک   شی. دست پ انداختیخاتون جانم را ترک م

 صورتش زدودم.   یرا از چروک ها

دق بشم    ینهیآ  نکهیقبل از اتموم شد.    گهینکن خاتون! د   هیگر  _

.  نمیرو به چشم بب  زامیبشکنم و شکستنِ عز  نکهیرفتم. قبل از ا

 نکن! هیگر

 . کردیم نیسبحان را نفر ش،ی ها  هیگر انیاما م اتونخ

 ... یاله نهیگرم بش نیبه زم یاله _

 ان یاشک از م  یقطره    نیگذاشتم و آخر  شیلب ها  یرو  دست

 سقوط کرد.  م یچشم ها
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 ییتار مو از سرش کم بشه دا  هینکن خاتون. اگه    نیفر! نشیه  _

 چرا بهشون نگفتم؟   یکنی. فکر مکنهیسکته م

 کرد و من کمرش را ماساژ دادم.   سرفه

اگه م  _ ر  شهیت  خوادیپسرش م  دیفهمینگفتم چون   ش شه یبه 

م سکته  سهکردیبزنه  که  نگفتم  که    وونهید  لی.  نگفتم  نشه. 

 ...  ییزندا

 .  د یکالمم را بر دردمندش یصدا

هم  دونمیم  _ بود  شهیمادر.  همه  فکر  اما   یبه  خودت!  جز 

ب  ینطور یا نباش!  انقدر خوب  نباش  نینباش.  اگه گرگ    ی گرگا 

 .  یشیم دهیدر

 لب زمزمه کردم: ریز

همه    انِ یپا  گفتیم  شهیهم  لیشدم. داغون شدم! اما خاتون، سه   _

 خوشه!  شهیهم زیچ

پاک    میچشم ها  ریغ اشک را از زهم فشردم و قطرات دا  یرو  لب

 کردم.  
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نبود،    _ خوش  ن  ن یا  ی عنیاگه  و  ستیآخرش  دادم  تکان  سر   !

 خاتون گذاشتم.   یپا یدوباره سرم را رو

 آخرش باشه. تونهی! نمستیآخرش ن نیا _

  سمیخ یمحزون خاتون گوش سپردم و چشم ها ییالال ینوا به

 هم رفت.  یرو

  سهیخس ایالال الال بخواب دن _

  سهینویخوب م یکمتر کس واسه

 غرق خندست  شهیش همهالب یکی

 ! سهی خ سهیچشماش تو خوابم خ یکی

**** 

رو  امکوله  از  پاشانه   یرا  رو  دمیکش  نییام  را  بوم  پا  یو   هیسه 

.  و شروع کردم  ختم یپالت ر  یمورد نظرم را رو  ی گذاشتم. رنگ ها

امواج در  یقیموس  یصدا را  ختهی آم  ای با  لبخند  لب    یرو  بود و 

شدن روحم را   میقلم به بوم، ترم  ی. با هر ضربهکاشتیم  م یها

نوازش کرد و دسته  مصورت  ی خنک  میکردم. نس  ی حس م  یرا 

 شال قرمزم را در دست باد رقصاند.
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 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#31۰ 

به زنده    بود که خودم را وادار  ی روز  نیزدم و امروز هفتم  لبخند

  ی م  ای و خاطرات تلخ را به در  دمیکشیم   ی . نقاشکردمیبودن م

  ی عطر تلخ زنانه اش شامه ام را م  یکه بو  یراهنیسپردم. مثل پ 

به    ی نگاه  م یامواج پرتالطم بود. ن  انیم  دنیآزرد و عاقبتش رقص

مچ طبق    یساعت  و  انداختم  راه    یبند  زمانام  زود  اگر  ام 

را به مش حسن بدهم و    ریاخ  یتوانستم تابلوها  یم  تادم،افیم

خاتون د  یبرا با خاتون   لمی نکنم. وسا  ریناهارِ  و  را جمع کردم 

 پاسخ داد.   ده یتماس گرفتم. به دو بوق نرس

 جونِ دلم دخترم!  _

 که به کار برد لبخند زدم.  یلفظ از
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  یی تابلوها   ستین  یجونت سالمت خاتونم. زنگ زدم اگه زحمت  _

ببرم واسه مش حسن.    ی گذاشته بودم رو آماده کن  زمیم  یکه رو

 لوازمم رو هم بذارم خونه.  د یبا

 نشه.  رتیکنار در که د  ذارمی م زمیباشه عز _

کوتاه تماس را قطع کردم و راه افتادم. اهداف بزرگ    یتشکر  با

 . دادیرا نم نمیچرک یفکر کردن به گذشته یاجازه

هفته    ی ها  ام یدور شدم. ناخودآگاه پ   ا یرو از د  دم یرا کش  م یها  قدم 

از   یفرار  یکه مثل عروس ها  یرا باز کردم. همان روز  شیپ   ی

را از اول خواندم و   لیسه  یها  ام یتهران به بابلسر آمده بودم. پ 

د  شتریب هروقت  پ   یگریاز  شدم.  آنقدر    شی ها  امیدلتنگش  را 

 هرشب خوانده بودم که حفظ شدم.  

ک  _ بگو  خدا  رو  تو  نگران  ؟ییجاققنوس  از   یب  رمیمیم  یدارم 

 انصاف.  

کنم؟   کاریققنوس من از دست تو چ ؟ینوشت هیچ نیققنوس ا _

 با من؟    یکنیم کاریچ

نم  _ رو  تماسام  جواب  چرا  حالت    یاتفاق  ؟یدیققنوس  افتاده؟ 

 خوبه؟ 
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 بهم زنگ بزن.   کنمی. خواهش م ی کنیم  وونمید یدار _

سرخم کرد.    یلب هارا مهمان    یپر حسرت  یآخر خنده    امیپ 

همچنان از خودم   کرد یم  یادآوریکه به من    یااندازه  ی ب  یِسرخ

  شیصورتم آرا  نیغمگ  یایپنهان کردن زوا  یو برا  میجویم  یدور

 .  کنمیم

 .دمی! قول م کنمیم داتیپ   یهرجا باش _

افکار    انی کند و من آنقدر م  میدایآخرش قول داده بود پ   امیپ   در

.  دمیبه خانه رس  ی ک  دمیکه نفهم  زدمیمدست و پا    ام  ختهیبهم ر

گذاشتم.    وارید  یرا گوشه   هیباز کردم و بوم و سه پا  د یدر را با کل

  ابانی. در امتداد خدمیتابلوها را برداشتم و در را بهم کوب  کیپالست

به مغازه  دمیرا کش  می قدم ها  یرمازندرانیام را  مش    یتا خودم 

تلفن همراهم    یکه صداراه بودم    یمه یحسن برسانم. هنوز در ن

  سکال یبه پنج م  ی و قبل از آنکه بردارم قطع شد. با نگران  دمیرا شن

  کی  یکه صدا  رمیخاتون نگاه انداختم و خواستم با او تماس بگ

ترمز، نه   ی ! نه از صدادمیمرا در جا متوقف کرد. لرز  ی ترمز ناگهان

وشم  که بارها در گ ییآشنا یم را خواند. از صداکه نام  یادیاز فر

و   بود  زده  تنم  به  صاعقه  انگار  گرفت.  را  جانم  و  زد  زنگ 
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رو  توانستمینم بخورم.  چرخ  یتکان  عقب  به  پا  با    دم؛یپاشنه 

ها  دنید گوش  ش یچشم  و  رها شد  از دستم  م  یتابلوها    انی از 

آب گلوخوردانگشتانم سر   ثان  دیخشک  م ی.  مقابلم جا  هیو  ن  ها 

و آنقدر آرام که گوش   به زبان راندم  ی . نامش را به سختدادند

 .  دیخودم هم نشن یها

 ! لیسه _

کورم    ی. انگار چشم هادمیکنار راننده که باز شد تازه او را د  درب

خون   یایدر  شی. چشم هادادندیتازه حضور نحسش را نشانم م

  یرا لرزاند و چانه  می پاها  دنشی غم! د   یای من در  یبود و چشم ها

جم از وقاحت قدرت تکلمم را  ح   نیمرتعشم در کنترل من نبود. ا

بود. چطور م انداخته  کار  نگاهم کند؟    رهیآنقدر خ  توانستیاز 

  ی تابلو ها د یراه بود؟ با نیفرار کردن بهتر ا یشده بود   ل یعقلم زا

. آنقدر  دمی دویو طول جاده را م  کردمیدردناکم را همانجا رها م

ند گام  قدم عقب گذاشتم و او با چ کی. فتمیکه از پا ب دمی دویم

نزد کرد. هرچه  جبران  را  قدمم  م  کیبزرگ   مهین  تن  شد،یتر 

ب ا  دیلرزیم  شتریجانم  رنجورم دور    یکس  کاشیو  قلب  از  را  او 

 . کردیم
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 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#311 

ما    خودش را به  ل یسه  زمیسست شد و قبل از آنکه فرو بر  م یپاها

.  دیکوب یخودش را به قفس م   یرساند. قلبم مثل گنجشک زخم

 .  دمیکف دستم را مقابلش گرفتم و تمام قد لرز

 !  ایجلو ن _

در چشم  توجه به من فاصله ها را کم کرد و فکر کردم چق  یب

جان    م یو چرا پاها  دمیکش  غیمثل جهنم، سوزان بود. ج  ش یها

 نداشت؟  دنیدو

 .  ا یگفتم جلو ن _

فاصله را به صفر برساند، مچ دستش    یگرینکه با قدم داز آ  قبل

 نگاهش کرد.   تی شد و با جد  لیانگشتان سه ریاس

 عقب بمون.   _
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عصب  دست و  زد  پس  را  طوردیکش  ادیفر  یاو  رگ    ی.  که 

 گردنش به نگاه هراسانم دامن زد.  یبرجسته 

 سر من آورده؟  ییچه بال ستین تی. حاللیولم کن سه _

اش  شده  دیکل  یدندان ها  انیرا گرفت و از م تر دست او    محکم

 .  دیغر

 . کنهینم یکار نیهمچ  لیدل یگفته بودم ققنوس ب _

را    میکنترل به سمتم حمله کرد و چنان شانه ها  یاما ب  سبحان

 هول داد که بهت زده چند قدم به عقب تلو تلو خوردم.  

 ؟ یرفتن مسخرت داشت نیواسه ا  یلیهان؟ چه دل ؟یلیچه دل _

م  هدیشن به  ها  آدم  بودنشان، صدا  زانیبودم  باالتر    شان یمقصر 

بودم!    دهی بودم اما ند  ده یشوند.  شن  یو حق به جانب تر م  رودیم

ا انگار    م؟یچطور هنوز اشرف مخلوقات بود  یهمه گستاخ  نیبا 

  ی ام بود. نم  دهیاحساسات پوس  یتلنگر بزرگ برا  کیضربه اش  

بگو خ  میخواستم  نگاه  م  وتمسک  اشرهیاما  خفه  و    کردیرا 

عقب رفته ام را جلو آمدم و    یساکت بمانم. قدم ها   گذاشتینم

حواله اش    یمحکم  یِلیکه نسبت به او داشتم، س  یبا تمام نفرت

 کردم.  
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مسخره   یکه به صورتت زد ینقاب  یرفتن به اندازه یبرا لمیدل _

 ! ستین

 ام شد.   رهیخ جیملتهبش گذاشت و گ یگونه یرا رو دستش

  چرا   یبر  یخواستیاگه م  ؟یتو؟ منو مسخره کرد  یگ یم  یچ  _

   م؟یعقد رو جلو بنداز یگفت

که تا مغز استخوانم را سوزانده بود،    یزدم و برخالف درد  پوزخند

 گستاخش نگاه کردم.    یبه چشم ها پروایماندم. ب  یقو

رُل  _ باز  ی اون  کارگردان  یکرد  ی که  من  سبحان!    ی رو  کردم 

 نداختم؟  چرا عقد رو جلو ا ی دونیم

اشاره    شی سپر کرده و به چشم ها  نهیاما س  د یکشیم  ریت  قلبم

 کردم.  

  نی. انمینوع نگاه رو تو چشمات بب  نیا  خواستمیم  نکهیواسه ا  _

 . یبخور یباز  یکردیکه فکرشم نم یرتیح

از  یو قطره اشک لجوج دمیاش کوب نهیسبابه ام را به س انگشت

 افتاد.   نییپا م یچشم ها

 .  شدم یشکل نیفقط طعمه بودم هم دمیفهم  یمنم وقت _
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 و کنار گوشش پچ زدم.    ستادمیپا ا یپنجه یرو 

 !  یتو هم تجربش کن خواستمیم _

سه  از به  نگاهم  اش  شانه  ها  لی پشت  با چشم  و  خورد    یگره 

ها  یاشک چشم  محو  آنقدر  زدم.  که    یلبخند  شدم  نگرانش 

رو  دمینفهم مرا  ر  نیزم  یسبحان چطور  و محکم   یوانداخت 

 .  دیکش  اد یام را گرفت و فر  قهی؛ جنون وار  آسفالت خوردم. زانو زد

 لعنت به تو ققنوس! لعنت بهت.   _

 یکه کف دستم را خراش داده بود، خنده    یتوجه به زخم  یب

 کردم.   یجان  یب

 خت؟ینقشه هات بهم ر یناراحت شد ه؟یچ _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from  ییزهرا رضا یمرس کانال      ] 
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ام رها کرد و قبل از آنکه مشت ناحقش به   قهیدستش را از  کی

 فشرد.  شیپنجه ها  انیمشتش را گرفت و م  لیصورتم بخورد، سه
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 دستت بهش نخوره!   _

 داد و صورتش از شدت خشم سرخ شد.   هولش

   گه؟یم یققنوس چ _

   را باال انداخت. شیابرو ی تا کیمن   یدر چشم ها رهیخ

 چرت و پرت!   _

  غیفکش نشست و من وحشت زده ج  یمحکم رو  لیسه  مشت

 .  دمیزدم. دستش را از پشت کش

 !  لیول..ولش کن سه _

 . دیسبحان را چسب ی قهیرا پس زد و باز هم  من

رو زبونت    اد یاگه اون که تو سرمِ ب  ؟یعوض  یدیچرا جواب نم  _

 . کنمیت رو بخون که خودم خاکت مفاتحه نجایهم

و پوزخند   د یکش  شی لب ها  یِشصتش را کنار خون مردگ  تانگش

 زد. 

 .  نیساله که خوند نیمن رو شما چند یفاتحه _

 شده بود.   وانهیقلبم را شکافت و انگار د لیسه ادیفر
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 بنال!   _

بدون آنکه از خودش    د ید ینقابش را شکسته م  گریکه د  سبحان

 .  ستادیا لیدفاع کند، مقابل سه

 .  که گفت نیآره هم _

که کلمات را در گوشش    ینیاو گذاشت و ح  یشانه  یرو  دست

 زد.   شخندیبه من ن  کردیم فیرد

نزد  _ ققنوس  داشت  کیبه  دوستش  تو  چون  چون یشدم   .

 . خورهیمحمود بود. چون حالم از همتون بهم م یدردونه

شرمانه آب دهانش را مقابل    ی گفت و ب  ظیآخر را غل  ی  جمله

 تف کرد.   لیسه یپا

بشه   وونهیرفتنم د  ییهویانقدر وابستش کنم که با    واستمخیم  _

 .  نیکه شماها با من کرد یکنه! همون کار وونهیو همتونو د

 یبه خاطرات خوب  خواستمینگاهش قلبم را سوزاند و نم  یرگیخ

بد    طیخاطرات خوب در شرا  رایکه با او گذرانده بودم فکر کنم. ز

  ی ها  یفقط در خوب.  یحال فکر کن  یها  یبه بد  گذاشتندینم

 وقت بود تمام شده بود!   یلیکه خ یماند یم یگذشته ا
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شناخت. قدرت تعقلش را از دست داده    ی را نم  ی کس  گرید  لیسه

 .  زدیوقفه سبحان را م یبود و ب 

 ! کهیمرت  یدیکثافت. تو به هفت جد و آبادت خند یغلط کرد _

  د یبه فک سبحان کوب  ینمانده بود اما مشت محکم  ش یبرا  نفس

 ک یریستیافتاد. خواست عقب بکشد که سبحان ه  ابان یکه کنار خ

 کرد.   یعصب شتریو او را ب دیخند

  ؟یکرد  یخالرو    دونیچرا م  ی تو که دوستش داشت  شد؟یچ  _

 دختر فلج بشم؟   هیبودم که عاشق    وونهیمن مثل تو د   یفکر کرد

 .  به او زد  یو لگد محکم ستادیا

 . خفه شو!شرفیب کشمتیم _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 
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را خط انداخته   م ی. بغض صدادمیرا گرفتم و عقب کش  ساعدش

  ی درد م ابان،یداغِ خ یآسفالت ها یود و تمام تنم از افتادن روب

 کرد.  

 جونِ من ولش کن!   ل،یسه _

و به سمتم   دیاو کشمؤثر بود که دست از زدن    شیقسمم رو  انگار

دو دو زد و دستش را   سمیخ  یبرگشت. نگاهش در مردمک ها

 آرام بود.   یزمزمه  ک یمثل  ش یمشت کرد. صدا

 نکن.   هیگر _

درد داشت.   شتریجمله از زبان او ب  نیا  دنیو انگار شن  نتوانستم

  یاز قبل تمنا  شتریب  یمن با شدت   ی نکن و اشک ها  هیگر  گفتیم

حس کردندیم   دنیبار ها    ی کس  .  ساعت  از  پس  که  داشتم  را 

بود.   ده یو گولِ سراب را خوردن، حاال به آب رس  ریدر کو  دنیدو

تشنه   بودم!  م  که   یمحبت  یتشنه  دست  یفکر  به  مرا  کردم 

سپرده. خسته بودم! از تمام مدت تظاهر کردن و احمق   یفراموش

  ه یفرض شدن، از لبخند زدن و از محکم بودن، خسته بودم! از تک

 !  ختنی. هراسِ فرو رهراس داشتم رانمیبه خودِ و کردن
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هزاران    سمانیخ  ینگاهش کردم و انگار در عمق چشم ها  فقط

نکردن    هی. او کنار گوشم از گرکردندیم  ی حرف ناگفته خودکش

.  رمیرا به دست بگ م یافسار اشک ها توانستمیو من نم زد یدم م

  یسباند. صداچ  اشنه یباال آمد و سرم را به س  د ی ترد  ی دستش ب

 بودم.    دهینشن  یادیز  دتبود که م   یقلبش آهنگ   یوقفه  ی کوبشِ ب

 .  ..دی! ببخشدیببخش لیسه _

نم  ا ی. از خودم  کردمیم  یزدم و عذرخواه  یم   هق از  دانمیاو   !

برا س  یاحساسات  یخودم  خاک  به  از    اهیکه  و  بودند  نشسته 

چ  یاو....برا شازیهمه  فهم  د ی !  قل  دهیتازه  چه بودم شکستن  ب 

 شتر یهم ب  یدر کودک   میاز شکستن پا   ی دارد. دردش حت  یدرد

. مشت  دادیم  ارمآز  لیخوب بودنِ سه  شهیبود و بدتر از همه هم

 کردم.   هیگال م یهاهیگر انیو م  دمیکوب اشنهیجانم را به س یب

 نباش. خوب نباش.  ینطوریباهام ا _

نگه   اشنهیس  یآغوشش تقال کردم و او فقط سرم را محکم رو  در

 داشته بود. 

 زدم.   غیرا مچاله کردم و ج راهنشیپ 
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بگو    ؟یگوش نکرد  یدی گفتم؟ بگو د  یدیسرزنشم کن. بگو د   _

 کرد؟  کاریچ شد؟یچ ی. بگو اون که انقدر طرفشو گرفتلیسه

 ام درست کرد.  دور شانه یکوچک یحلقه گرشیدست د  با

  نیماش  تو  م یباهم بر  ا ی. بیکنیم   ت یخودتو اذ  ی! بسه، دارش یه  _

 .  میزنیحرف م

به نگاه    توجهیبرداشت و ب  نیزم  یرا از رو  فمیتابلو و ک  کیپالست

نشاند. خودش مقابل سبحان   نیسبحان مرا داخل ماش  یره یخ

 .  دیکوب شیزانو زد و انگشت سبابه اش را به بازو

 !  شکنمیدستتو م ن،یزم شیدستت بهش خورد انداخت _

.  دیگویچه م  دمیفهمیم   شیها  لب  دنیکج کرد و تنها از جنب   سر

او گذاشت و صورتش گر    ینه یسمت چپ س  نباریانگشتش را ا

 گرفت.  

 ! فقط منتظر باش.  شکنمیاستخونات رو م ،یقلبشو شکست _

 آمد.  نیمحکم به سمت ماش ییو با قدم ها گفت

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#314 

بود تا سرش را به فرمان    ی پر بغضم کاف  یافهیبه ق  ی نگاه  مین

 بچسباند.  

که منتظره سقوطت   یعوض  هی   یجلو  ی کن  هیگر  یخوایاگه م  _

 نکن! نکارویا نهیرو بب

را به من بدهد از آنجا    یآنکه فرصت گفتن حرف  ی زد و ب   استارت

 .  دیدو رگه و پر از خش به گوشش رس می دور شد. صدا

  ؟یکرد دامیپ  یچطور _

 تنگ شده بود.   دنشانید یکه دلم برا ییاز آن خنده ها د،یخند

 نگفته بودم؟  کنم،یم  داتیگفته بودم که پ  _

 زدم و بغضم را فرو دادم.   هیتک یرا به صندل سرم

   ؟یچطور _

 .  دیچیانگشتانش چرخاند و پ  انیمهارت فرمان را م با
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خاله هم رو بندازم!  و    ا یبه پر  یکردنت حاضر بودم حت   دایواسه پ   _

زندگ بابلسر  مادربزرگت  گفتن  کس  کنهیم  یبهم  تنها  که    یِو 

 .  ششیپ  یبر یتونیم

 زد.   هیتوقف کرد و نگاهش را به چشمانم بخ ای در مقابل

 و اومدم بابلسر!  ا یمنم دلو زدم به در _

 .  اورمیو نتوانستم اسمش را به زبان ب دمیگز لب

 با اون؟ _

 گرفت.   یقیعم دم

بااگ  _ وقت  دیه منظورت سبحانِ  دنبالت    خوامیم  دیفهم  یبگم 

 بگردم خودش به زور باهام اومد.  

 .  آمدیتکان دادم و برخالف او نفسم سخت باال م  سر

شا  _ بودم.  کرده  رهاش  بل  دی من  بود  و   داشتیبرم  طشویبهتر 

 چرا تا بابلسر دنبالم اومده.   فهممیبست! نم ی زودتر فلنگو م

 افتاده؟   ی ن چه اتفاقتو و سبحا نیب _

 داخل دهان فرو بردم.   لب
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 نبوده!  یقطعا اتفاقات خوب _

 و کالفه نگاهم کرد.   دیکش  شیداخل موها پنجه

ا  _ و  طعمه  از  د   یچ  ها ن یمنظورت  تا  بگو  ققنوس؟    وونم یبود 

 . ینکرد

 زدم.  پوزخند

 کرد؟   کاریبرادر قالتاقت باهامون چ یدیهنوز نفهم _

از پ   فیدانستن گذاشته و تعررا به حساب ن  سکوتش   امیکردم. 

که با عطر من فرق داشت!    یادکلن  یمشکوک تلفنش تا بو  یها

کردم و از رفتار    شیدایپ   نیکه در داشبورد ماش  یلعنت  طیاز بل

 . دیکوبیکه دائم نخواستن را به سرم م ی ضیضد و نق یها

. نه تنها برادرش ومدیاضحه که سبحان از تو خوشش نمپر و  _

مادرش    نکهی! بعد از ایکه پدرش رو هم ازش گرفته بود  ینبود

ه رفت،  زا  دا  دینچش  یمحبت  چوقتیسر  دور  ییچون    ی ازش 

 . کردیقاتل نگاهش م  هیو به چشم  کردیم

بد در دلم مچاله    یرا حائل داشبورد کردم و تمام حس ها  دستم

 شد.  
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 هاش.   شهیبزنه به ر  شیسبحان برگشت تا آت _

 گذاشت.   شیگلو یگرفت و دست رو گر

 چرا تو ؟  _

 خودم اشاره کرده و در گوشش نجوا کردم.  به

. بخاطر اونا زنده  کرد یم هیها تغذ شهیساقه، از اون ر نیچون ا _

 بود.

گره زد و    سمیبراقش را به نگاه خ  یچشم ها  یمتوال  یاه  هیثان

 من ادامه دادم.  

چ  یوقت  _ همه  م  زیاز  شدم.  بکشم.   خواستمیمطمئن  هوار 

نداشت.    یا  دهیاما فا  ارهیانقدر بزنمش که خون باال ب  خواستمیم

دا م   دیفهمیم   ییاگه  د کردیسکته  تو  من    ی شدیم  وونهی.  و 

  ی گرفتم منم پا به پاش باز  می. تصمدمیدیم  بیاز همه آس  شتریب

راحت شد، رهاش    ناز بابت م  الش یخ  یکنم. تظاهر کنم و وقت

 ن کرد! که اون با اعتمادِ م یکار  قایکنم. دق

 .  دمیکنترل خند یب
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عصب  ی دونیم  _ انقدر  شدن    یچرا  خراب  بر  عالوه  چون  بود؟ 

نم بود! فکر  عاشق    کردیبرنامه هاش، رو دست خورده  ققنوسِ 

من    دنِی ولش کنه و بره. اگه انقدر شوکه نبود واسه د  یور نطیا

 . ومدیدنبالت نم

  زده ام   خینگذشت که دست   یزینگاهم کرد و چ د یبا ترد  لیسه

 حرارت انگشتانش سوخت.  نیب

ترکت    چوقتیکه ه  یدوستت داره تو مطمئن  ی لیخ  یکس  ی وقت  _

  ی هم کن  یهرکار  گهید  برهیم  زیکه از همه چ   ی. اما موقعکنهینم

 ! شهیاون احساس کهنه زنده نم

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یکانال رسم      ] 

#315  

 کرد.   یشرویپ  م یلب ها یتا رو یتلخ لبخند

تو به من داشت  یمثل احساس  ی گیم  یدار  _ و حاال مثل    یکه 

 ست؟یقبل شدنش، آسون ن
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به طرف  سرش خ  نیرا  و  داد  از    سیخ  ی در چشم ها  رهیتکان 

 اشکم زمزمه کرد:

ن  _ اتفاق  ستیمهم  باق  یبخش  شهیتو هم  فته،یب  یچه    ی از من 

 !  یمونیم

 نانینگاه اطم  نیلبخند و هم  نیرا کم داشتم. هم  نیهم  د یشا

 .  ماندیفارغ از تمام حادثه ها کنارم م   دیکه بگو یبخش و کس

اش    نهیرا کنار زد و دستم را گرفت. آرام سمت چپ س  نیماش

نبض از  من  و  ز  یگذاشت  م  ریکه   هیگر  انی م  د،یکوبیدستانم 

 سراسر عشق بود.  شی . محو خنده ام شد و صدادمیخند

  بخش نیا یتونی. نمیاز قلب من یتو بخش هفتیکه ب ی هر اتفاق _

 ...  نکهی. مگر ایریرو ازم بگ

 کج کردم.   سر

   که؟نیمگر ا _

به مچم    ک یو کف دستم را نزد  د یچیرا دور انگشتانم پ   دستش

 . دیبوس

 .  یقلب باش نیامانت دار ا نکهیمگر ا _
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. دل زبان نفهمم  خوردمیتکان م  نیچننیبا حرفش ا  د ی ... نبادینبا

از   دیفهمیم   د یبا را  دستم  داشتم.  هراس  شدن  وابسته  از  که 

 .  دمیکش رونیدستش ب

 !  لیسه ستمین یمن امانت دارِ خوب _

 دستش را دور فرمان مشت کرد و به سمتم خم شد.   کی

نباش    ی. امانت دارِ خوبیپسش بد  دیبا   یریگیم  ی امانت  هی  ی وقت  _

 هم پس نده! خب؟   گهی د ری. قلبمو بگققنوس 

را    مانیزنگ تلفن همراهم هردو  یبزنم صدا  یز آنکه حرفا  قبل

 . باز هم خاتون بود. به سرعت تماس را وصل کردم. از جا پراند

 .  گردمیاالن برم لمیسه شی جانم خاتون؟ من پ  _

 .  دمیاو نال یمکث کردم و هول زده از تعارف خالصانه  یکم

 تهران.  برگرده  دی . باادیب تونهیکار داره نم لینه خاتون سه _

 .  دیرا از دستم کش یشد و گوش کینزد طنتیش اب

 بانو؟   ستمیخاتون؟ مزاحم ن یسالم خوب _

 زمزمه کرد: رانمیچشمان ح مقابل
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 .شمیپس مزاحمتون م _

 را قطع کرد و به سمتم گرفت. تلفن

 .رینگ میمن تصم  یاز طرف من حرف نزن و به جا چوقتیه _

 شانه انداختم.   یوشالِ رها شده ام را ر یدسته کالفه

  ؟یبرگرد یخوایم ی پس کِ _

 کرد.   حیرا تصح حرفم

 . می گردیبرم گردم، یبرنم _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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 .  دمیکش  می لب ها یرو زبان

چ  لیسه  _ من  چ  ؟یخوایم  یاز  من  از  چون    ؟یخوایم  یبگو 

 .  یستیول کن ن شیریتا نگ دونمیم

 برجسته شد.   اشقه یباال رفت و رگ کنار شق ی کم شیصدا
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  ؟یدیتو رو! واقعا هنوز نفهم خوام،یتو رو م _

گرفته    ادیو ندانستن را خوب    دنیبودم اما تظاهر به نفهم  دهیفهم

 بودم.  

 زدم.   یتلخ لبخند

ا  یلی بابلسر خ  مایب  خواستمیم  یوقت  _ به  مدام   نکهیفکر کردم. 

به دوست داشتنت فکر    ذاشتی نم  یخوردن از سبحان، حت  بیرف

 اتاقت نوشتم.   وارید یاون شعر رو رو نیکنم. واسه هم

 هم فشردم.   یرو لب

 !  نمتیب ی نم گهید ادداشتیبعد از اون  کردمیفکر م _

را به زبان    تشیب  کی  کردمیبست و با آنکه فکرش را نم  چشم

 راند.

 ست   دهیکش عشق است که فواره یمهیآن ه _

 بسوزد...   اریکه تا  اری یوسوسه  از

 از هم کِش آمد.   یبه لبخند می ها لب

 . شیپس خوند _
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نگاهم    سیخ  یفرمان کم شد و با چشم ها  یانگشتانش رو  فشار

 کرد.

 دنش از دستم در رفته!  انقدر که تعداد خون _

را قاب گرفت. با انگشت شصت   رخشمیلرزانم جلو آمد و ن  دست

چشمانش را پاک کردم. انگار که موج آرامش    ریشکِ زا  یحلقه 

دستم خم  یباشند، پلک بست و سرش را رو ختهیرا به جانش ر

 کرد.

   ؟یکنیاالن به دوست داشتنم فکر م _

نت  دیلرز  میها  لب دلت  یجهیو  بابلسر    ییها  ینگتمام  در  که 

 را زمزمه کردم: دمیکش

 ! کنمیم  ی االن با دوست داشتنت زندگ _

بودم. نه فقط لب    دهی که ند  یو شرط و طور  دیق  یبلند، ب  .دیخند

 خورد.  نیهم از خنده چ  شیکه کنار چشم ها  ش یها

 الزمه بگم؟   _

 را پاک کردم.   م یچشم ها ریزدم و رطوبت ز یخند تک

 رو؟  یچ _
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 دوستت دارم!  یلیخ نکهیا _

 گرفتم و حسرتِ گذشته قلبم را سوزاند.   یقیعم دم

ادمشی دینم  چوقتیه  کاشیا  _ فرصت   کاشی.  خودمون  به 

 !  یتو بود نمیاول کاشی. ادادمیم

آرام کردن من مهارت داشت.    شهیبود و مثل هم  لیسه  او در 

 ی خوشحال  نیا  توانستینم  زیچ  چیآنقدر خوشحال بود که انگار ه

 و آرام کنار گوشم پچ زد. ردیرا از او بگ

 عشق آخرت باشم! خوامیاگه اون عشق اولته، من م _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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به خنده از هم باز شد و طعمش مثل    میاز مدت ها لب ها  پس

 تلخ بود!   شهیهم

  از یاما بهش ن ل،یبهم سخت گذشت سه یلیهفته خ هی نیتو ا _

 .   رمیبگ میتصم م یداشتم. الزم بود واسه زندگ
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با  سوالش از    یخانه خراب کن  دِ ی . ترددیپرس  دیترد  را  انگار  که 

 واهمه داشت.   دنشیشن

  ؟یبه سبحان دار یهنوز حس _

 من به سبحان از اولش هم دوست داشتن نبود.  حس  _

پ   دستم را در آغوش کش  دمیچیرا دورم  به    رهی. خدم یو خودم 

 زمزمه کردم:  ش یچشم ها

نم  _ حس  مهیوابستگ  یکنیاولش  فکر  دوستش  واقع  یکنی!  ا 

 ستیحس، عشق ن  نیکه ا  دمیفهم  رید  ی لیمن خ  ی . ولیداشت

 ! لیسه

که از دست    ی صورتم دودو زد و من به لحظات  یرو  ش یها  مردمک

 .  کردم یداده بودم فکر م

خ  دمیفهم  یوقت  _ بهم  ه  انتیسبحان  نتونستم   چوقتیکرده 

باش  ببخشمش  عاشق  اگه  نتون  یحت  ی اما  قلبت    ،یببخش  یاگه 

 .  دهید کردنِ اون رو نمطر یاجازه

 و لب داخل دهان فرو بردم.   دمیخند
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کردم فرار    یتو نشستم و هرچقدر سع یمثل االن که رو به رو _

اشتباه  یِوابستگ هی. دلت رو شکستم و بخاطرِ یکنم دنبالم اومد

 نخواستم به احساست فکر کنم.   یحت

  ی پ   یاش از نفس ها  نهیقبلش گذاشتم و س  یدستم را رو  کف

 موج گرفت.    یپ  در

 ! کنهیاما قلبت من رو طرد نم _

 .  دیمشتش لرز انی قلبش گذاشت و انگشتانم م یرا رو دستش

 چون دوستت داره.  _

 .  دمیدستش کش ریگرفتم و دستم را از ز یقیعم دم

 نیا  یبه سمتت برگشتم، برا  یتوجهیهمه مدت ب  ن یاگه بعد ا  _

 رو فراموش کردم.   زیکه همه چ ستین

 لب زدم: ده یفت و من نفس برر نفسش

پذ  نِیا  یبرا  _ رو  احساست  م   رفتمیکه  ا  خوامیو  حس،    نیبه 

 فرصت بدم.    هیخودم و تو 

 آرامش لبخند زد.   با
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خودم هرچقدر فاصله باشه،    رفتنیاز قبول کردن احساسم تا پذ  _

ا رس  نیتموم  بهت  واسه  رو  همکنمیم  یط  دنیفاصله  که    نی. 

 برام با ارزشه!  یرد حس من رو به خودت قبول ک

 و با خنده سر تکان دادم.   دمیگز لب

 خاتون تنهاست! میکن بر شیپس آت _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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 چشمش گذاشت.  یو دست رو دیخند

 چشم!   یبه رو _

  ی ل خانهنگذشته بود که مقاب  یلیپدال فشرد و خ  ی را رو  ش یپا

اش حوض باز کردم و شانه به شانه  د یرا با کلخاتون توقف کرد. در  

  یبا آن پاها  دنمیرا دور زدم. خاتون با د  اطیاز آبِ وسط ح   یخال

 و من تمام قد در آغوشش گرفتم.   دیدو فیضع

 مردم!  یققنوسم؟ از نگران یکجا بود _
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 . دمیرا با دست قاب گرفته و بوس صورتش

 تموم شد.   ستین یزیشم. چقربون دلت ب _

و دلم    دیکش  شیچشم ها  ریاش را ز  دهیو چروک  ریپ   یها  دست

 .  دیلرز شیبرا

 مادر.   گفتمیقسمم داد وگرنه نم _

 .  فتادین ینگران نباش اتفاق  زمیعز  دونمیم _

 از پشت سرم وارد اتاق شد و با لبخند به خاتون سالم کرد.    لیسه

   فته؟یبراش ب ی اتفاق ذاشتم یمن م _

که    ی از آن موقع  د ی بودم. شا  دهیصحنه را ند  ن یوقت بود ا  یلیخ

کرد.    اهیخاتون، دل من را هم س  یِریخانه شدم و دلگ  نیوارد ا

بودم.    دهیند  دنی او را هنگامِ خند  یِطان یق  ی وقت بود لب ها  یلیخ

را حس کرده    شدیکه از او ساطع م  ی خاتون هم حس گرم  دیشا

 !  یحام کیبود. حس 

 رت حاللت باشه! ماد ریش _

جلو آمد و خم شد. قبل از آنکه دست او را ببوسد، خاتون   لیسه

 و با محبت کمر او را نوازش کرد. دیدستش را پس کش
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 .  اریب ییرایپذ  ل یپسرم؟ ققنوسم برو وسا هیچه کار نیا _

مشت او فشرده    انیبه سمت آشپزخانه بروم مچم م  نکهیاز ا  قبل

کرد اما خطاب به او حرف    یاه مشد و به عقب برگشتم. به من نگ

 .  زدیم

دلمو    دنشیهمه وقت ند  نی. اما استمیممنون خاتون گرسنه ن  _

 به ضعف انداخته. 

خند  رتیح  با دل  ته  از  خاتون  و  کردم  اعتراض دینگاهش  با   .

 نامش را صدا زدم.  

 خاتون؟! _

ب  شانه و  انداخت  خس  ی باال  به  ستوجه  آرامش    ینه یخس  نا 

 .  دیکوب لیسه یخانه رفت و به شانه . سمت آشپزدیخند

 ریانقدر نگاش کن که س نی. شما بشمادر ارم یب وهیم  رمیمن م _

 . یبش

 نگاه کردم.   لیبه سه جیگ

 زمزمه کرد:   م یبه چشم ها رهیهم فشرد و خ یرو لب

 گناهِ من!   نیجز ا ستیز تو، ن شومینم ریس _
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 . دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 هوم؟ قا؟یدق  هیگناهت چ  یبزنمت که بفهم  یطور   هی  یخوایم  _

 خنده دستش را مقابل صورتش گرفت.   با

 . یچشمِ محمود روشن! دستِ بزن هم که دار _

 .  دمیکج کردم و خند سر

 کنم؟   کاریچ د یاز دستت با _

 گوشم پچ زد. خم شد و کنار  یکم

 ! ی زندگ _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس
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 .  دمیگرد کرده و آرام خند عقب

 کمک خاتون.   رمیم _
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داد و انگشت شستش را کنار لبش    هیتک  واریرا به د  شیپا   کی

 انداخت.  ری. لب داخل دهان فرو برد و سر به زدیکش

 .یکه فرار کرد  ارمیخودم نم یباشه منم به رو _

به آشپزخانه رفتم و ظرف م  به از خاتون گرفتم.  ر  وهیسرعت  ا 

 .  دمیپرست  یشوق نگاهش را م 

 .  خونمیصداقت رو از چشماش م _

 از آمدنش!   ای از رفتنش آنقدر هول شده بودم  دانمینم

 برگرده تهران.   دی با مونهینم  ادیز _

 حیکه خطاب به خاتون حرفم را تصح  دمیاش را شن  یجد  یصدا

 .  کردیم

 ر و مادرم منتظرن. تهران. پد میبرگرد  دیآره خاتون، با  _

 .  د یگلدار بلندش کش راهنی را به پ  سشیخ یدست ها خاتون

 بگم مادر؟ هرجا خودش راحته!  یچ _

 زمزمه کردم: لیبه سه رو

 . امیب تونمیگفته بودم نم _
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  ی لیدل  چ یه  ی تو شوک و ب  یاون دوتا بنده خدا رو گذاشت  نکهیا  _

االن    اونا  ؟یدر حقشون لطف کرد  یفکر کرد  ، یروز عقدت رفت

 آروم و قرار ندارن.   یاز نگران

 گرفتم.   یقیعم دم

   شه؟یم ی کرده، چ کاریبفهمه سبحان چ ییاگه دا یفکر کرد _

 قدم جلو آمد.   چند

  ی ندون  ی . وقتیایباهاش کنار م  شیبدون  ی تلخه اما وقت  قتیحق  _

 ! شهینم  یبرات عاد  چوقتیو ه  یزنیتو باتالق دست و پا م  شهیهم

 .  مکث ادامه داد با

  نِ یبهتر از ا  یلیخ  ادیکنار ب  هیقض  نیو با ا  یبهش بگ  نکهیپس ا  _

نگرانِ    ییِتو چرا  شهیکه هم بزنه و  پا    یِادگاریرفتنت دست و 

 خواهرش باشه. 

خاتون به دادم   یدست ها  یِگره خورده بودم که گرما   دیترد  به

 . دیرس

 .  یکنیم تیاذ شتریرو ب تییدا ینطوریققنوسم. ا گهیراست م _
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  شب  یبه چشم ها  رهیدر گردش بود که خ  لیاو و سه  نیب  اهمنگ

 رنگش لب زدم: 

 و جمع کنم.  ر لمیوسا رمیم _

را    ممیتصم  ل،یبخش خاتون و پلک بستن سه  نانیاطم  لبخند

چقدر گذشته   دانم یاما چرا آنقدر آشوب بودم؟ نم  کردیم  دییتا

م. به ها را فکر کردم و حرکت عقربه ها را شمرد  هیبود. تمام ثان

را تا شده    م یبود و لباس ها  ستادهیکنارم ا  لیخود که آمدم سه

 .  گذاشتیدر چمدان م

 من طرف تو ام!   فتهیب یهر اتفاق   یبدون  خوامیم _

 به محبتش لبخند نزنم.   توانستمینم

هارو جمع کنم تو برو استراحت کن   نیا  تونمیخودم م  لیسه  _

 .  کمی

 .  دیرا کش پشیت و زلباس را هم داخل چمدان گذاش نیآخر

 .  شمینبرمت آروم نم نجایاز ا ی تا وقت _

 گذاشتم.    شیام را رو یدست ف یرا از دستش گرفتم و ک چمدان

 بودم؟   یبد یمگه جا _



 

 

8
9
6

 

  ی که تو نباش  ییکه واسه من، هرجا  یبفهم  یتونینم  ینه، ول  _

 جاست.  نیبدتر

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یسمکانال ر      ] 

#3۲۰  

 زدم.   یخند تک

 خودخواه!  _

 خودخواه باشم که تو رو فقط واسه خودم بخوام.   دی با _

 کف دستم را خراش داد.  میرا آنقدر فشردم که ناخن ها  مشتم

  ل؟یجبران کرد سه شهی م یرو چطور تیهمه خوب نیا _

ا ر  ش ی. صدادیدر رفت و قبل از آنکه برود به سمتم چرخ  سمت

 .  دمیمحبت شن یبا نوا

ب  _ اگه عاشقهیتوقعیعشق حس  ا  دی نبا  ی!  باشه  حس    نیمهم 

 .  مونهیتوقع متعهد م یدوطرفه. عاشق ب  ایست طرفه کی
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واقع  ک یزدم.    لبخند م  ی لبخند  هم    توانستیکه  را  او  نگاه 

آغوش خاتون تمام توقعاتم    انیو م می آمد  رونیبخنداند! از اتاق ب

بو مادرانه  یرا جا گذاشتم.  را به مشام کشنابِ  کنار    دمیاش  و 

 وشش پچ زدم.  گ

 برام دعا کن خاتون. دعا کن ققنوس نه بسوزه نه بسوزونه!  _

نفهم  دیشا سه  دیخاتون  م  لیاما  فر  دانستیخوب  در    بیکه 

بود. خوب  را هم سوزانده  او  و خاکسترم  بودم  سبحان سوخته 

خاص  دیفهمیم اما    تیکه  است  شدن  ور  شعله   ت یخاصآتش 

 عشق چه بود؟ 

خاتون دست تکان دادم و    یبرا   کردمیکه عقب گرد م  همانطور

 زدم.   ادیفر

 خاتون!   زنمیبهت سر م _

 نیبه رج نگاه پر مهرش را در ذهنم ثبت کردم و سوار ماش  رج

دادم و انگشت سبابه ام را  هیتک شهیشدم. مضطرب سرم را به ش

 .  دمیچیشالم پ  یها شهیدور ر

  ؟یقراریب چرا انقدر _
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 را به زبان آوردم.  ستمخوایکه م یحرف

  ؟یندار یخبر چ یه ییاز دا _

خاتون   یخانه   یبار به درِ بسته   نیآخر  یزد و نگاه من برا  استارت

 . دیچسب

. با مامان در تماس بودم. نگرانه و منتظره تو رو  ستمین  خبریب  _

 برگردونم. 

   ؟یکرد دامیپ   یبهش نگفت _

 ! شترید و سرعتش بش یطوالن سکوتش

 شه.  دواریام خواستمینم _

م  امگفتیراست  ام  ی واه  دِی .  نا  مسافت    یدیاز  بود!  بدتر  هم 

 یادیحرف ز  دانستمیکرد. با آن که م  یرا در سکوت ط  یادیز

 آرامشِ خاطرم سکوت کرده بود.   یگفتن دارد، برا یبرا

 ؟یعمل کرد یکه داده بود یچه خبر؟ به قول مانیاز پ  _

 لم را با سوال جواب داد. داخل دهان فرو برد و سوا لب

 ؟یقراره بر یدونستیببرمش کمپ م یکه خواست  یاون موقع _
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 آره!   _

 گرفت و نخواست گذشته را مرور کند.   یقیعم دم

 خودشون. یو خاله هم برگشتن خونه  ای هنوز تو ترکِ. پر _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from ییزهرا رضا یانال رسمک      ] 

#3۲1 

 .   د یام را ند رهیبود و نگاه خ یبه رانندگ حواسش

 ممنون.  _

 . چرخاند و نگاهم کرد سر

  ؟یبرا _

س  تحمل و  نافذ  ر  اهش ینگاه  به  انگار  بود.    ت یها  شهیسخت 

ها  دیچسبیم گلبرگ  به  را  عشق  م  یو  نگاه  رساند یجانت   .

خورد. غروب را    وندیپ آسمان    یبه کرانه    م یو چشم ها  دمیدزد

 بود! ریکنار او دوست داشتم. چشمگ
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 .  یمتعهد بود توقع، یتمام مدت ب  نکهیا یبرا _

 دستش از فرمان جدا شد و سرم را سمت خودش برگرداند. کی

بخاطرش    ستیدوست داشتنت انتخابِ دلم بوده. پس الزم ن  _

 .  یازم ممنون باش

 .  ودنمیو چقدر کنار او آرامش رخ مزدم  لبخند

  ؟یتا حاال شده از دوست داشتنم خسته بش _

 پدال فشرد.   یرا رو ش یپا

از موفق نشدنِ    چوقتیاز دوست داشتنت ه  _ اما  خسته نشدم 

 خسته بودم.  یلیخودم خ

 .  دمیفهمیرا م نیداشت و فقط من ا یطعم تلخ لبخندش

ضربه   نیاول  شنیطرفه م  کی  یکه دچار رابطه  یی آدما  یدونیم  _

 گهیاز احساساتشون! بار اول، حست م  خورن،یخودشون مرو از  

. بار دوم از رد شدنت ضربه  یو اعتراف کن   یجسارت به خرج بد

 .  یخوریم

 و زمزمه کرد: دی او هم افق را کاو نگاه 
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. نقص هات به چشمت پررنگ  یشیو بار سوم از خودت متنفر م  _

دور   دنیکه تو رو از رس  یهست ییرادهایو مدام دنبال ا  نشیتر م

 کرده. 

 میاشک رسوا  یدهانم را فرو دادم و سر باال گرفتم تا قطره ها  آب

 نکند.  

 ه؟ یچ رادیا _

  یی انقدر پرِ که جا   ا ی  یبزرگ  ک،یاون قلبِ کوچ  یبرا  یادیتو ز  ا ی  _

 ! ستیتو ن یبرا

 افتاد.   نییپاهم  قراریکه به خنده باز شد اشک ب می ها لب

 !  لیسه یگبزر ی لیمن خ کِیقلبِ کوچ یتو برا _

انگشتانم     انیم  یِخال   یشد و با جا  دهیبه سمت دستم کش  دستش

 ساخت.   ینقص ی پازل ب

  ستیکه جا بشم. مهم ن  دمیانقدر گوشه هاش رو بر  نیواسه هم  _

کرده. مهم    یزیرخون  ییچه شب ها  ستیمهم ن  ،یِچقدر زخم

 ! شهیم میکه اون باور داره فقط با تو ترم  نهیا
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  می سد اشک ها  انینگاه ساده اش م  ریو تصورا گرفت    م یگلو  بغض

 یدیهم فشرده بودم که به سف  یرا آنقدر رو  میشکست. لب ها

بود و مثل    می. صدازدیم  یِنواز به حلزونگوش  ییِالال  کی آرام 

 .  دیچیگوشش پ 

 !شمیدرمون م ی! اگه درد شمیمرهم م یاگه زخم _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from VIP باردیققنوس م ] 

#3۲۲ 

مردانه اش فشرده شد و از ته دل لبخند   یدست ها  انیم دستم

 . دانستمیبود که قدرش را نم  ی بودنِ او نعمت بزرگ  شک، یزدم. ب

جا   به و  کرده  نگاه  دومم  ا  یِخال  یانگشتِ  را   که  ی حلقه  نبود 

 لمس کردم. 

 خوشحالم!   یلیخ _

شد تا حرفم را   رهیخ  م یلبخند قشنگش در سکوت به چشم ها  با 

 ادامه دهم.  
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ا  _ ا  چوقتیه  نکهیاز  از  دستِ    نکهیاون حلقه رو دست نکردم. 

گره زده،    رمیخدا تو رو به تقد  نکهیدلش زود واسم رو شد. از ا

 خوشحالم!  یلیخ

گون  دیخند چال  به  من  نگاه  گهو  صدا  ریاش  خوش    یکرد. 

 بود.    ی مات ماندنم کاف یآهنگش برا

 باشه. یکور و باز نشدن  یگره هیگره،  نیا کنمیآرزو م _

 ی هم رفت. آرزو  ی رو  می دادم و پلک ها  هیتک  یرا به صندل  سرم

 آنکه چشم باز کنم او را مخاطب قرار دادم.    ی بود. ب  نیمن هم هم

 ؟یدیدرمورد اُتللو شن _

 نه   _

 گفتم.   شیرا تصور کرده و برا زیام همه چبسته یپلک ها پشت

مغرب  _ ون   یدهفرمان  ی اتللو  دِزدِمونا    زیارتش  با همسرش  و  بود 

  ی ها  ییبدگو  ریروز اتللو تحت تاث  هیداشت.    یعاشقانه ا  یِزندگ

 .  کنهیبه همسرش شک م گو،ایدستش ا ریز

 .  دمی باز کردم و صورتش را کاو چشم
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  انتیبه دِزدِمونا انگ خ  یشخص  یبه خاطر خصومت ها  اگویا  _

رو   اگویا  یبپرسه حرف هااز همسرش    نکهیو اتللو بدون ا  زنهیم

 !  کنهیباور م 

 ناباور چشم از رو به رو گرفت و نگاهش را به من دوخت.   لیسه

   شه؟یمگه م _

 فوت کردم.   نهیرا با طمٔان قمیتکان دادم و نفس عم سر

اون رابطه درست   ندازه،یم  هی رابطه سا  هی  ی رو  انتیخ  یوقت  _

و عقل    شنیم. احساسات خفه  شهیم کیسرد و تار  ه،یسا  هیمثل  

 ! لیزا

 د.  حواس به جاده نگاه کر یب

 کرد؟   کاریاتللو چ _

 .  ختینر  نییپا  یقطره ا  یاز هجوم اشک سوخت و حت  میها  چشم

رو که عاشقانه دوست داشت، با    یاتللو دِزدِمونا رو خفه کرد. زن  _

  ن یا  کردیحس م  نه،یک  یخودش کشت. اما نه از رو  یهادست

 ده یشرافت انجام م یکارو برا

 معترض شد.   می حرف ها به
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بپرسه    نکهیرو که دوست داره بدون ا  یکس یکدوم آدم با شرف  _

   ره؟یگیو جونشو م کنهیقضاوت م 

 فشردم.   یبه صندل شتریرا ب سرم

پدرش رو دوست داشت اما   نکهیمثل سبحان! با ا  یک ی  دیشا  _

م حس  و  کنه  تحمل  مادرش   کردینتونست  و  خودش  حق  در 

 شده.   انتیخ

 مکث زمزمه کردم:  یکم  با

دِزدِمونا رو به اتللو    یِگناه یتوطئه و ب  نیا  اگویهمسر ا  ی وقت  _

 یتراژد  نقدریاثبات کرد، اتللو نابود شد و خودش رو دار زد. هم

 خودش آورد.  یبود که سبحان سر خانواده  ییتلخ، بال  نقدریو هم

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from VIP  باردیوس مققن ] 

#3۲3 

 شد.   یدندان فشرد و نگاهش جد انیرا م نشیریز لب
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  ی مجبور بش  خواستمیخب؟ من نم  میاریاسمش رو ن  گهی د  ایب  _

  نی. واسه همیبش  تیاذ  خوادی. دلم نم یبد  حی واسه محمود توض

تا ما خودمون رو   یاز مامان خواستم که همه چ رو بهش بگه 

 . میبرسون

  رخش مین  به  سیخ  یتوجه، با چشم ها  همه دقت و  نیاز ا  شوکه

 نگاه کردم.  

 ...  یول _

و اما نداره. مطمئن باش اگه از زبون مامان بشنوه بهتره.    ی ول  _

 .  رهیکنترل احساسش رو به دست بگ یاون بلده چطور

او بسپارم.    یخودم را به دست ها  نباریا  خواستمیکه بود م  هرچه

  ار بنیا  دی او پرواز کنم. شا  یاو راه بروم و با بال ها  یبا قدم ها

.  کردی هوسِ زادن نم  یخاکستر  بارنیا  دی. شاسوختیققنوس نم

 . کردندیافسانه ها اشتباه م  دیشا

ط  تمامِ سکوت  به  را  نفهم  می کرد  یراه  ها  ی کِ  دمیو    یچشم 

 زد.   میصدا  لیهم رفت که سه یام روخسته 

 .  میدیققنوس بلند شو رس _
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را رو به عقب خم کرده بود. به    یکه خواب بودم، صندل  یهنگام 

شدم. با کف دست    رهیسرعت بلند شده و هول زده به درِ خانه خ

 را فشردم و آبِ دهانِ خشک شده ام را فرو دادم.   م یچشم ها

 مضطربم!   یلیمن خ لیسه _

 مرتبه.  ینگران نباش همه چ _

باز کرد و    دیآمد. درب را با کل  می نگران نباشم و پا به پا  گفتیم

 اطیح   ٕ    جز  به  ٕ  ازه داد من اول داخل شوم. نگاهِ دلتنگم جزاج

باغچه تنگ بود! هنوز  یگل ها یرا کنکاش کرد و چقدر دلم برا

  یپاها  ی. رودمی را د  یی کامل در اتاق را باز نکرده بود که دا  لیسه

. اشک  دیلرزانش را به سمتم کش ی ها  قدمو  ستاد یجانش ا مهین

را پر کردم. خودم   نمانیب  یفاصلهمهابا    یکرد و ب  سیصورتم را خ

هق هقم اوج گرفت. انگار    یرا محکم در آغوشش فشردم و صدا

 .  دیلرزیم  شیتر شده بود. صدا  ریسال پ   نیهفته چند  کی  نیدر ا

نامردِ من. قرار نبود دا  _ .  یول کن  یخبر یرو تو ب  تییققنوسِ 

 .  یو دم نزن یغصه بخور ییقرار نبود تنها

ق  دستم صورترا  چشم اب  از  را  اشک  قطرات  و  کرده    ی هاش 

 شفافش زدودم.  
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 یانتخاب خودم بود. همون روز بهتون قول داده بودم پا  نیا  _

 .  ستمیانتخاب با نیا

 بودند.   دهیکوتاهش مرطوب شده و به هم چسب ی ها مژه

 سوختن؟   ای ستادنیا _

 ممتد ورم کرده بود.   یو انگار از بغض ها سوختیم  میگلو

 د، تاوانِ گناهم بود. که بو یهرچ _

حلقه کرد و به آغوش پر مهرش گره    م یرا دور شانه ها  دستش

 خوردم. 

 . ستیگناه ن ی عاشق _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from VIP باردیققنوس م ] 

#3۲4 
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در باز شد    ی کِ  دمیحواس شدم که نفهم  یآغوشش، ب  انیم  آنقدر

  ان یم  د یدر قرار گرفت. کل  یه  چهارشانه اش در آستان  کل یو ه

 زد.   شخندیمشتش فشرده شد و ن

 گناهه.   انتی. خستیگناه ن  ی! عاشقگهیمحمود راست م _

جلو آمد و قبل از    توجهیرا نداشتم. ب   دنشیبستم و توانِ د  پلک

آنکه  ی . بستادیمقابلش ا لیرا پر کند، سه نمانیب یفاصله  نکهیا

 من زمزمه کرد:  قرارِیب یدر مردمک ها  رهینگاهش کند، خ

 گناه و گناهکار سبحانِ!   _

 .  دیو غر دیخودش کوب ی نهیانگشت سبابه به س با

ا  یمن همونم که گفت  _  ن یاز گناهِ خواستنت توبه نکنم! تاوان 

 ؟ یدیگناه رو د

 . چاندیساعدش را گرفت و پ  لیسه

 خفه شو!  _

دورم    یی پر محبت زندا  یکنده شدم و دست ها  یی آغوش دا  از

  ی بود، وقت  شهیتر از هم  ی. صورتِ گر گرفته اش جددیصار کشح

اسارت سه از  را  بالفاصله س  ل یدست سبحان  و    یِلیخارج کرد 
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و کلمات با    دیلرزیم  ش یبه گونه اش نواخت. دست ها  یمحکم

 .  آمدندینفرت به زبانش م 

 م تو ندارم.  به اس یپسر گهی من د _

 زد.   گونه اش مشت شد و پوزخند یسبحان رو دستِ

  دت یجد  یبودم که به خانواده  ی اضاف  ه ی. من  یاز اول هم نداشت  _

 . مگه نه؟خوردینم

جدا شدم و خودم    یی . از زندالرزدیقد م او تمام  نمیبب  توانستمینم

 آنها انداختم.   انیرا م

 فقط برو سبحان! فقط برو!   _

آست  یب و  گرفت  را  دستم  مچ  فشار   انیم  راهنمیپ   نِیپروا 

 مچاله شد. انگشتانش 

 .  م یحرف بزن دی با _

 هم محکم دستش را دور مچ او حلقه  کرد.   لیسه

 دستش رو ول کن.   _

 کالفه چشم بست.   سبحان
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 باهاش حرف بزنم.   خوامیفقط م _

 حال خرد شدن بود.  دستش، مچم در  یفشارِ عصب از

 نمونده.   یحرف _

 گرفت.    یقیو دم عم دیشستش را کنار لبش کش انگشت

 ! قهی. فقط چند دقرمیگرفتم. اگه باهات حرف بزنم م طیبل _

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from VIP باردیققنوس م ] 

#3۲5  

!  لیجانِ حرف زدن با او را داشتم. نه دلِ ناراحت کردنِ سه  نه

دوختم و انگار که دنبال اجازه    لیرا به نگاه سه  سمیخ  یچشم ها

ک بست و دلم را قرص کرد. رو به سبحان  پل  نانیبودم. با اطم

 لب زد:

 ! قهیفقط چند دق _

 سر تکان داد و دستم را رها کرد.   عانهیمط



 

 

9
1
2

 

 رو بردارم.  لمی پاسپورت و وسا رمیم _

دستم را    ییکه از پله ها باال رفت و در اتاق را بست، دا  نیهم

 گرفت.  

نم  _ اگه  بزن  یخوایققنوس  حرف  کاف  یباهاش  .  یبگ  هیفقط 

 . رونیب ندازمشیم مخود

 زمزمه کردم:  یی و زندا ییبه دا رو

 .  ستین یزی. چدینگران نباش _

 گره خورد.   لینگاهم به سه ، یجان  یلبخند ب  با

 پسش بدم.   دی هست که با ی امانت هی _

که تمامِ مدت    یو تنها کس  خواندمیم  شانیرا از چشم ها   ینگران

 بود.   لیباورم داشت سه

 کرد.   دستم را نوازش ییزندا

 صدام کن.   یخواست یزیاگه چ _

آمدنِ سبحان از اتاق، لبخندم    رونیو با ب  دم یلبخند پاش  ش یرو  به

خ نگاه  گرفت.  تمام  رهیته  پدرش  به  چطور   یاش  نداشت. 

او را رها کند؟ چطور   یخداحافظ  یپس از ده سال ب   توانستیم
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شد    ینگاهش طوالن   دانست؟یاش را نم  ی زندگ  یقدر نعمت ها

 برق افتاد.   ش یحرف زد چشم ها ی و وقت

 !  یبا من محمودِ ملک یبد کردم اما، بد کرد _

 لیسه  ید. با اشارهکاناپه افتا  ینفس رو   یب  ییگرد کرد و دا  عقب

و    ستادمیکنار باغچه نشسته. کنارش ا  دم یدنبالش روان شدم و د

باغچه با او داشتم، در قلبم خار شد.    نیکه کنار ا  یخاطرات  ادی

 .  دمیکش میبازو یرا دورم حلقه کرده و نوازش وار رو می دست ها

 بگو!  _

 مقدمه سر باال گرفت و نگاهم کرد.   یب

   ؟ یکنیم نمینفر _

قلبم    نهیمن هم مثل خودش با ک  کردیزدم و گمان م  خندشین

   کنم؟یم اهیرا س

که بهت ثابت کنه    یبش  یصاحب دختر  یروز  کنمینه اما دعا م  _

 کمرت رو خم کنه!   تونهیقطره اشکش چطور م هی

 .  ستادی باغچه بلند شد و کنارم ا یلبه  از

 بدتره!  نیکه از نفر نیا _
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باشن اما تمام    دهینباشن و آروم خواب  نجایپدر و مادرم ا  د یشا  _

  یبفهم  یتونیخانواده ان. م  کی من مثل    یخونه برا  نیا  یاعضا

 شکنم؟یم یچطور دنشونیبا عذاب کش

 

 [۰۲:33 ۰۶.۰۸.۲۰, ]باردیم ققنوس

[Forwarded from VIP باردیققنوس م ] 

#3۲۶  

 مشت فشرد.    انیرا م ساکش

 نداشتم.   یخانواده ا چوقتیچون ه بفهمم تونمینه نم _

در ذهنم جان گرفت.    یکی  یکی  لیسه  یبستم و حرف ها  پلک

که در رستوران به دستم داده بود  یحلقه ا نمی شلوارِ ج بِی از ج

 گذاشتم.  را در آوردم و کف دستش  

 .  دادمیپس م د یرو با ی امانت نیا _

 . شدیساده جدا نم نگِیاش از ر رهیخ نگاه 

 ققنوس!  یباشه تو برد _
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اما با روز اول    شهیزخم خوب م  نیکه شکست؟ ا  ی دل  ی به بها  _

 فرق داره.    یلیشدنش خ

 را با زبان تر کرد.   لبش

  یبد  که من آدم  ی بدون  خوامیاما م   یانتظار ندارم منو ببخش  _

کارو    نیا  طینبودم. شرا  نیکه من از اول ا  یبدون   خوامی. م ستمین

 باهام کرد.  

سبک  لبخند احساس  و  د  یزدم  دلم    گری کردم.  اما  نبود  نفرت 

 بود!   ریحق یادی. زسوختیم شیبرا

کدوم    گهی. بهت می غلبه کن  طیبه شرا  ده یعقل به تو اجازه م  _

کن انتخاب  رو  ایراه  تصم  یی تو  ن ی.  آدم  یریگیم  میکه    ی چه 

 ! یباش

که   ینیگفتن نداشت جز نگاه سنگ  یبرا  یزیجوابِ حرفم چ  در

 ی به ترجمه  یعالقه ا  گریکه د  یپر از حرف بود. اما امان از ققنوس

 نگاه او نداشت.

 پله گذاشت و برگشت.  یرا رو شی پا کی

 !  رمیدارم م _
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 . ینبود چوقتیکه انگار ه یجوری _

اشک  آخر  ی نگاهم کرد و لحظه    مات   ش ی از چشم ها   ی قطره 

و رفت. با شانه    د یرا کش  ش ی. قدم هاد یور خندافتاد و نابا  ن ییپا

. رفت، چنان  زد یم  یرو به کبود  نهیکه از ک  ی افتاده و دل  یی ها

اما   سوزاندیرا م  تیسرد که اواخرش استخوان ها  یرفتن زمستان

.  کند یکه خانه خرابت م   ی وفانمن منتظر بهار بودم. رفت، چنان ط 

 لب به زبان آوردم.   ریافکارم را ز

 طوفان!   _

  ش یصدا  یشانه ام حس کردم و نجوا  یرا رو  لیدستِ سه  یگرما

 انداز بود.  نیکنار گوشم طن

 کند؟ یم یباران چه فرق  ا ی لیس ، یکوه باش _

 کند؟ یم  یطوفان چه فرق  ای باد  ، یباش سرو

 ققنوس را   یخاکستر، دمِ آخر ول شعله،

 کند؟ یم  یچه فرق  انیآغاز با پا یلحظه 
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لبخند را به    ش، یچشم ها  دنِی سرعت به سمتش برگشتم و د  به

 داد.   هیهد می لب ها

   ؟یاومد ی کِ _

 . دیکج کرد و خند سر

 !  ستمین یاومدم اما رفتن رید _

 جواب هوشمندانه اش شوکه شدم و نتوانستم لب نزنم:  از

 نباش!  یرفتن _

. نگاهم َعشَقه  دیچیشفافش پ   ی ها  لهیشد و دور ت  چکیپ   نگاهم

شد و    د ی. نگاهم امدیمعروف به قلبش تن  اه یو مثل همان گ  شد

 کرد.   یچشمانش را چراغان کِیآسمانِ تار

 یزیتنها چ  به عشقت محتاج بودم. االن به  رفتمتیکه پذ  ی وقت  _

  خوادیکامل نم  تیکه حاال دلم با رضا ی و قلب یی وکه محتاجم ت

 پسش بده.  

 دل من نه!   یِآسمان گرفت اما هوا یهوا
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  شدیمگر م  کرد، ینگاهم م  رهیو خ   فشردیآنطور دستانم را م  یوقت

بار  رد؟یدلم بگ صورتمان نشست.   یو رو  دیقطرات باران نم نم 

 .  کردیروحم را تازه م شیصدا

باشه    _ نکنم الزم  اما مفکر  برام    گم یدوباره بگم  چون گفتنش 

 لذت بخشه! 

که مدت ها پنهانش کرده   یامکث دستم را باال گرفت و حلقه با

 بود را در انگشتم کرد.  

 دوستت دارم ققنوس!   یلیخ _

 س یو نفس کم آوردم. باران تند تر شد و صورتم را خ  دمیخند

 و احساساتم را شست.   ختیآم میا اشک ها کرد. ب 

 ندازن؟ یانگشت م نیچرا حلقه رو به ا یندو یم _

 نگاهش کردم که ادامه داد.   یپرسش

 به قلب متصله!   میانگشت مستق نیرگ از ا هیچون  _

 و رگم را دنبال کرد.   دیساعدم کش یسبابه اش را رو انگشت

 رگ عشق! گنیبهش م _

 را پر کرد.   می اشک چشم ها اریتاخیهم فشردم و ب  یرو لب
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 رِ خوب؟ دخت هیچرا گر _

پ   ضربان و  گرفت  م  راهنشیقلبم شدت  مچاله    انی را  انگشتانم 

 کردم.  

 شه ی. مکنهیاشک ققنوس زخم رو درمان م  گنیافسانه ها م  _

 ها زخمامون رو بشوره ببره؟ اشک  نیا

 .  دیبه مچم بوس کیرا باال گرفت و کف دستم را نزد دستم

مرهم  _ اگه  ش   شهیهم  خوامیم   ، یتو  دچارت  باشم.  دن زخم 

 !  استیحس دن نیبهتر

  ی کوبیو باران پا  دم ی. خنددیبار  م یخنده ها  یو باران با نوا  دمیخند

م نه  ققنوس  بودند.  کرده  اشتباه  ها  افسانه  نه   سوختیکرد.  و 

زخم باشد.    یمرهم رو  شیتا اشک ها  دیباری. ققنوس مسوزاندیم

 باشد!   نیتا تسک د یباریققنوس م

  انیپا
 زهرا رضایی

۰۶/۰5/99 


