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 1#رمان_مدافع_عشق_قسمت
 :#هوالعشــــــق

 ...ڪوچڪ پشت دوربین عڪاسےام دقیق میشوم چشم دیگر در چهارچوب یڪے از چشمانم را میبندم و با
 پیدا ڪردم. هاله لبخند لبهایم را می پوشاند؛ سوژه ام را

 .پیرهن شونیز سرمه ای ڪه یڪ چفیه مشڪے نیمے از بخش یقه و شانه اش راپوشانده پسری با
 شلوار پارچه ای مشڪے و یڪ ڪتاب قطور و به ظاهر سنگین ڪه در دست داشت. 

 در جامعه " خواهد بود. یانمناسبـے برای صفحه اول نشریه مان با موضوع " تاثیر طالب و دانشجو حتم داشتم مورد

 صدا میزنم: 
قا یڪ لحظه ..._ 

 
 ببخشید ا

 .عڪس العملـے نشان نمیدهے و همان طور سربه زیر به جلو پیش میروی
یم و دوباره صدا میزنم

 
مےا  :با چند قدم بلند و سریع دنبالت 

 شمام .. ببخشید باببخشیییید._ 
هسته میگویــی. است نگاهت به زیر هنوز  اما میگردانی سمت من سر و مےایستے ید مڪث میڪنے،ترد با

 
 :ا

 _ بله؟؟..بفرمایید
 در دستم تنظیم میڪنم... دوربین را

  )_ یڪ لحظه به اینجا نگاه ڪنید ) و به لنز اشاره میڪنم
 میڪاود نگاهت هنوز زمین را

 ڪاری؟ _ ولـے....برای چه
 .میاد روی نشریه ما فرهنگے، عڪس شما _ برای ڪار

.؟ چرا .بچــه هــا نمینــدازیــد. جمع _ خــچ چرا از
 انفرادی؟

 رندی جواب میدهم: با
 ...طلبه جذاب تری بودید، _ بین جمع، شما

چـهره ات درهم  چشـــــــــمـهـــــای بـــــه زیـرت  ـرد و
 میشود.

هســـــته چیزی میگویــی ڪه در زیر
 
ن  بین لچ ا

 
ا

 میشنومی  بخوبـ  الله"راجمالت"الالله اال
من  به ســـرعت دور میشـــوی، میگردانـــــــــــے و ســـر

وارد ســــــــاختمان حوزه  به خود بجنبم تو مات تا
 ...میشوی

 کرد_#سوژه_عکاسی_ام_فرار
 لچ زمزمه میڪنم: زیر مرتچ و باحرص شالم را

 چقدر بـےادب بود...
*** 

چیزی ڪه در ذهنم  تنها یڪ برخورد ڪوتاه و
یـــــڪ چهره  #طـلـبـــــه_بـی_ادب مـــــانـــــد، تـو از

 .. .مو و محاسن تیره بود جدی،
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 2#رمان_مدافع_عشق_قسمت
 :#هوالعشــــــق

 
هوا  رد ومیگذ ظهر اســـت ڪه ازی ســـاعت؛ رصـــد میڪنم را افرادی ڪه اطرافم پرســـه میزنند محوطه حوزه میشـــینم و روی پله بیرون از
 سر رم شوم تڪانش میدهم تا اشاره پا با  اهے جلوی پایم قوطی فلزی افتاده ڪه هرز  بشدت  رم است.

 ...همه ڪس عڪس  رفته ام فقط مانده و همه چیز تقریبا از
 

 _ هنوز طلبه جذابتون رو پیدا نڪردید؟
 
شنایــی ڪه با رو 

 
 پرانده بود... جمله ای را حالت تمسخر میگردانم سمت صدای مردانه ا

 .بزنه_باال_نور #دوستانم  ڪوله ڪه باعث میشد بقول یکی از همان چهره جدی و پوشش ساده چفیه،
 

 مگه؟... مفتشـے..؟! _ چطور 
 

 به همان قوطےفلزی مقابل من میدوزی  اخم میڪنے،نگاهت را
 …_ نعخیر خانوم!!.. نه مفتشم نه عادت به دخالت دارم اونم تو ڪار یه نامحرم... ولـے

لےچے؟.... دخالت نڪنید دیگه... و  میندازتتون توجهنما یهو خدا رنه  _ و
 همون جهنم ناخواسته اس اینجا من حضور شما _ عجچ... خواهر
 عصبـےبلندمیشوم...

 
بےاحترامی دارید ڪےقصد تا میزنید! حدتون جلو خیلی دارید از _ ببینید مثال برادر!  !!!به 

بےاحترامی نیست!...  ونسیڪ هفتس مدام توی این محوطه می چرخید اینجا محیط مرد _ 
 جلو درم ....ڪه _ نیومدم تو

 یعنی  _ اها!
 
 تن پروازشـــــایدم رفقا یاد رف ڪالس طی االرض میڪنن به منزلشـــــون؟... یا از به قوه الهے نمیان؟... یهو قایون جلوی درا

 بـےخبریم؟ ما ڪنن و
 

 ...نمیدانم چرا خنده ام میگیرد و سڪوت میڪنم
 :شمرده شمرده ادامه میدهی و نفس عمیقی میڪشے

 
 بهتره تمومش ڪنید و برید. ...!_ صالح نیست اینجا باشید

 _ نخوام برم؟؟؟؟؟
 ...نرید _ الله اڪبرا...ا ر

 صدایــی بین حرفش میپرد:
 !چه خبرته داداش ... رفتی یه تذکر بدیا! #سید_ بابا 

 
 .پوششی مثل تو ساده متوسط و قد پسری با نگاه میڪنم،

 !!عین خودت پررو حتمن رفیقت است.
 ..میشوی هم دور  باز لچ یاعلی میگویــی و زیر بی معطلے

 تڪان میدهد.. یڪ چیز دلم را
 ..#تو_سیدی
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 :#هوالعشـــــــــق

 
  …به درخت ڪهنسال مقابل درب حوزه میدوزم نگاهم را تڪیه میدهم و به دیوار

مدهایـے؟ استادشدن چند چند
 
 دوست_داری؟_را_#طلبه_هاتوهم. را به چشم دل دیده ای؟.. نفر سال است ڪه شاهد رفت و ا

 …روز است ڪه پیدایت نیست چهار ...#توتذڪر چند میزنم به یادبـےاراده لبخند 
 ڪلمه  دو

 
 خچ ا ر نروم چـے؟ ..ا رنرید#...  وشم میپیچد در خرت ڪه به حالت تهدیدا

  …رید ودوستت مثل خروس بـےمحل بین حرفت پ چرا
 ...برمیگردم میپرم و جا میگیرد! از پشت روی شانه ام قرار دستـےاز

رام یڪ تبسم و قاب چادر. با یڪ غریبه در
 
 ...صدایـےا

 
 ترسیدی؟ _ سالم  لم...

 جواب میدهم تردید با
 بفرمایید..؟ _سالم...

 .داشتم _ مزاحم نیستم؟... یه عرض ڪوچولو
 عقچ میڪشم ... شانه ام را
 !!..نیاوردم بجا _ ببخشید

 میشود.. لبخندش عمیق تر
 ..._ من؟؟!....خواهِر مفتشم

 
*** 

مدم و دیدم چند
 
 :صحبت میڪند ساعت است ڪه مقابلم نشسته و یڪ لحظه به خودم ا

ت هم دیگه نمیخواســـ بعد حرف زده.... درڪل حاللش ڪنے. بد اول ازت معذرت خواهــــــــــــےڪنم خانومے ا ر تا فرســـتاد _ برادرم منو
 !دهنده باشه رتذڪ

 .خودش بود بحث ڪرده خیلےتو تو باری ڪه با بابت این دو
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  هـےراه میرفت میگـفت:
 
 ...!نامحرم دهن به دهن  ذاشتـے با خه بنده خدا به تو چه ڪه رفتـےا

 پنج روزم رفته بقول خودش  این چهار
 
 دم شه!...ا

 _ 
 
 ڪجارفته؟؟؟ دم شه؟؟؟...ا

 قر  چیزی برداره. ڪنه بدون اینڪه لباسےغذایـــــــــے،وقتـــــــــےخطایـــــــــےمی !همیشگے ڪار _ اوهوم...
 
وی یه ن،مفاتیح و سجادش رو میزاره تا

 ...میره ساڪ دستـےڪوچیڪو
 _ خچ ڪجا میره!!؟

 میڪنه_یجورایـے#توبه ولـےوقتـےمیاد خیلـےالغره...! _ نمیدونم!...
 …باچشمانـے رد به لبهای خواهرت خیره میشوم

 ...اه ازیشون بوده؟مگه اشتب مگه... _ توبه ڪنه؟؟؟؟...
خر صحبت را چیزی نمیگوید.

 
 ....میڪشاند به جمله ا

 ... اینم بزار پای همینشکبر_غیرتیه#علی_ا ...!م تحسین میڪردو هر  عالقه ات به طلبه ها _ فقط حاللش ڪن!...
 
*** 

 ...علی_اکبر_#سید
 ...میشوی روز برایم عجیچ تر همنام پسِر اربابــے.... هر

 ؟میبینم_را_تو_طور _#من_این متفاوتـے یا... تو
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 ...شروع تو فاطمه سادات خواهر دوستےمن با و شریه به خوبـےتمام شدن ڪار
نقدر

 
رام بود و صبور  مهربان، ا

 
 .را دوست داشت او ڪه براحتـےمیشد ا
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 .میڪرد ڪنجڪاوتر روز هر مرا #توحرفهایش راجچ 
مدهایم سمت حوزه مهر به رفت و همین حرفها

 
 .پایان زد ا

 ...عڪسهای من سوژه جدید بشود هم بیرون میرفتیم تا بعضـےوقتها تماس تلفنـےداشتیم و  اها
 .تصاویر جلوه خاصی داشت درڪادر #چادرش

 .پرجمعیتـےهستید ڪم ڪم متوجه شدم خانواده نسبتا
 .بینمشاننزدیڪ ب ڪوتاه توانسته بودم از برخورد چند عزیزی ڪه در پدر و مادر زینچ با فاطمه و علـےاصغر، علـےاکبر،سجاد،

 ....ڪوچڪتر تو مابقی طبق نامشان از بزر ـتری و برادر #تو
 مادرت زهرا نام پدرت حسین و

 .برایم عجیچ بود حتـےاین چینش اسمها
 .تو میگـفت جمله ای بود ڪه فاطمه  اهی بین حرفهایش از فقط چند ندیدم و دیگر را تو

 ...ت به  وشم رسید#راهیان_نور اردوی این فاصله خبر در و میشد ه روز محڪم ترروز ب ما دوستـے
 _ فاطمه سادات؟

 _ جانم؟..
 _ توام میری؟...

 _ ڪجا؟
 ...راهیان نور؟.. _ اممم...باداداشت.

 .ساله ڪه میریم چند ما _ اره!
 :ِمن میگویم و ڪمےِمن دلـے و دو با

 _ میشه منم بیام؟
 چشمانش برق میزند...
 _ دوست داری بیای؟

 ...خیلــے _ عاوره...
  ...فقط ڪه نشه!.. _چرا

 میڪشم...  وشه چادرش را
 _ فقط چی؟

 ...پایم میڪند تا نگاه معناداری به سر
 .سرڪنـے چادر _ باید

 ..باال میندازم سرڪج میڪنم،ابرو 
 _ مگه حجابم بده؟؟؟

 همین سیاهـےبوده...حفظ این ... بخاطر اصل رفتن اونها در !رهمیریم حرمت خاصـےدا جایـےڪه ما ڪے ـفته بده؟!...اما _ نه!
 
 دست سمتم میگیرد با چادرش را ڪناری از و

 .دوست داشتم هوایشان را حال و شده همراهشان شوم. طور  دوست داشتم هر
شنایـےاز زند ـےشان بوی غریچ و
 
 محبت میداد... ا

 .دربین همین افراد ت...زند ـےام دنبالش میگشم؛حاال اینجاس محبتـےڪه من در
 برادری ڪه مهرشان عجیچ به دلم نشسته بود. و بشوم عڪاس اختصاصـےخواهر این سفر شد در قرار

  رفتم... تصمیمم را
 #حجاب_میڪنم_قربه_الی_الله
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مےڪنم پیرهن سـفید  یده شده به دور شفاف پیچ یڪ تسـبیح سـبز و یازهرا سـربند پالڪ، و زنجیر همت، چاپ چهره شـهید با نگاهت 

 ...دوست دارم را من به تاز ےساد ـے ساده ای و چقدر مچ دستت.
 .سه تایـےبه محل حرڪت ڪاروان برویم بیایم تا به منزل شما بود قرار

 نباشم. بلد ممڪن است راه را یگـفت:فاطمه سادات م
بـےحیاط ڪوچڪتان و ایستاده ام ڪنار اینجا حاال و

 
 .پشت بمن ایستاده ای تو حوض ا

ب نگاه میڪنم لرزان خودم در به تصویر
 
ید... بمن چادر#.  ا

 
 .چه تصمیمے رفته ام بمن  ـفت دیشچ پدرم وقتےفهمید را این مےا

 .پاره میڪند صدای فاطمه رشته افڪارم را
 

 الو _ ریحانه؟... ریحان؟....
 نگاهش میڪنم.
 _ ڪجایـے؟...

 )سربندش اشاره میڪنم به چفیه و ) و؟! _ همینجا....چه خوشتیپ ڪردی تڪ خور 
 میخندد...

 ردنت  _ خچ توام میووردی مینداختـےدور 
 ...ڪج میڪنم لبهایم را به حالت دلخور 

 دیگه چفیه ندارید؟ .._ ای بدجنس نداشتم!!.
 مڪث میڪند..

 !_ اممم نه!...همین یدونس
یم دوباره غربزنم صدای قدمهایت را

 
 ...پشت سرم میشنوم تامےا

 _ فاطمه سادات؟؟
 _ جونم داداش؟؟!!..

 ...._ بیا اینجا
 

 .میدود تقریبا قدم بلند چند مت تو باس و ڪوتاهےمیگوید فاطمه ببخشید
ےات بیرون ساڪ دست از بالفاصله چفیه ات را و  وش خواهرت چیزی میگویـــــــــے میشوی سرخم ڪنـــــــــے،در بلندت مجبور  قد بخاطر تو

 …دستش میدهے و میڪشے
ید و رضایت میزند فاطمه لبخندی از

 
مےا  سمتم 

 
 )گاهش میڪنم ردنم میندازد،متعجچ ن دور  چفیه را و ) ....!!_ بیا

 _ این چیه؟؟
 _ شلواره! معلوم نیس؟؟

 مگه برای  جدی پرسیدم! _ هرهرهر!....
 
 نیست!؟ علے قاا

 .بندازه اما میگه فعال نمیخواد _ چرا!...
 .مشغول چڪ کردن وسایل هستی چشمےنگاهت میڪنم، زیر میریزد، دلم فرو  در یڪ چیز

 !_ ازشون خیلـےتشڪرڪن
 !!حالـے با علـےاڪبر!!...ریحانه میگه خیلـے ..صدای بلند میگوید(. با بعد و _ باعشه خانوم تعارفـے.)

 :جواب میدهی و این حال سرڪج میڪنے میزنـےمیدانـےاین حرف من نیست. با لبخند تو و

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA5_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%82
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 !_ خواهش میڪنم
*** 

 احساس 
 
 ...رامش میڪنم درست روی شانه هایما
 چیست! نمیدانم از

 ...#تو یا#چفیه_ات از
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 .ڪه میتوانیم ڪمـےاستراحت ڪنیم دشت عباس اعالم میشود

 .میڪنم فرار خورشید تابش مستقیم نور  از میگیرم و به زیر نگاهم را
 …به فاطمه میندازم نگاهے جمع میڪنم و پا زیر از خاڪےام را ڪالفه چادر

 
 
 
 ... رما بو بده خفه شدم از_ بطری ا

ب ڪمه الزمش دارم
 
 ._ ا

 _ بابا دارم میپزم
   !_ خچ بپز

 ...میخواااامش_ 
 _ چیڪارش داری؟؟؟

 لبخند میزند،بـےهیچ جوابـے
یـے دوستانت جدا از تو

 
 ...میشوی وسمت مامی ا

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA6
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 _ فاطمه سادات؟
 _ جانم داداش؟

ب رو 
 
 میدی؟ _ ا
 

ســتین هایت را وشــه ای مینشــینے،مقابل چشــمان من   تو و میدهد بطری را
 
نے ا ـــــــــے،میگ لچ ذڪر همانطور ڪه زیر و باال میز  وضــو ویـ

 ...میگیری 
مےایستد،خون به زیر و نگاهت میچرخد  میگیرم  ر پوست صورتم میدود و درست روی من 

 
 ...دقیقه الزم داره برای چند داداش چفیه اش رو  _ ریحانه؟؟...

 !او هم به دست تو دستش میدهم و یه راچف پس به چفیه ات نگاه ڪردی نه من!
ن را روی خاڪ میندازی،

 
 رد ڪلمه میگویــــــــــــے ڪه قلچ مرا دو رویش میگذاری،اقامه میبندی و شــــفاف را همان تســــبیح ســــبز مهر و ا

 ....جا میڪند از دست میگیرد و
 #اللـــــــــــــــــــــه_اڪبـــــــــــــــــــــر

ن چیزی ڪه مرا یادم میرود. از تشنگـے و بےاراده مقابلت به تماشا مینشینم. رما
 
    ?چیست جذب میڪند اینقدر ا

نڪه پیشانےات بوسه از از بعد و سجده میڪنـــــــــےڪمـــــــــےطوالنے نمازت ڪه تمام میشود،
 
 صدا فاطمه را نگاهت با میڪند رها مهر را ا

 یڪ قدمی ات مینشینیم درست در تو ڪنار میڪشد، هم دست مرا او .میزنے
 ...باحالـےعجیچ شروع میڪنـےبه خواندن میداری و بر را ڪتابچه ڪوچڪے

 #السالم_علیک_یااباعبدالله
 ...زیارت عاشورا ...
 صوتت دلنشین است چقدر و

 ... وشه چشمانت می غلتد همان حال اشڪ از در
 ...بخونـے زیارت عاشورا نمازت صداش میڪنےتا از ازان  ـفت: همیشه بعد فاطمه بعد

 این حس خوبت را دوست دارم. الت را،ح چقدر
 عجیچ.. چقدر

 ..لبخندت#حتـے    ...میدهد #بوی_خداڪارت  ڪه هر

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%87_%D8%A7%DA%AA%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1
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  دوڪوهه حسینیه باصفایـےداشت ڪه ا ر
 
 زمینش به جانت مینشست از بوی عطر به سجده میگذاشتـے نجا سرا

 ...تمام روح و جانم میبلعم با خوش را میگذارم و بوی روی مهر سر
 ...#خداستلطف  اینجا هستم همه از ا ر

 ...الهـے#شڪرت
 ...روی صورتش انداخته چادرش را فاطمه  وشه ای دراز ڪشیده و

 !_ فاطمه؟!!...فاطمه!!...هوی
 الله .... اینجا اومدی الالله اال _ هوی... 

 
 !دم شےا

 !وخ تو شدی منم میشم _ هر
 _ خو حاال چته؟

 _ تشنمه...
 ڪله پاچه خوردی مگه؟ همش تشنته! چرا _ وای تو

 یه  _ واع بخیل!..
 
 ...ب میخواماا

ب معدنـے برادرا جلو در اتفاقا ..._ منم میخوام 
 
 هاجرت بد خدا بگیر! قربونت برو  ...میدن باڪس ا

رام به پایش میزن یڪ لگد بلند میشوم و
 
 ما

 خعلـےپررویـے_
 میخندد... چادر زیر از
 
*** 

 قدم  حسینیه میروم و به بیرون سرڪ میڪشم،چند سمت در
 
ب مقابلت چیده شدها

 
 .نطرف تر ایستاده ای و باڪس های ا

 ؟!ـــــــےمسوولــــــــ #تو
ب دهانم را

 
یم قورت میدهم و ا

 
مےا  ....سمتت 

 میشه لطفا  _ ببخشید
 
 ب بدید؟ا
 سمتم میگیری  یڪ باڪس برمیداری و

 بفرمایید _ علیڪم السالم!...
 سالم نڪرده بودم! خشڪ میشوم ...

 ...چقدخنگم#
 ...دستت بگیرم را از بتوانم بطری ها دستهایم میلرزد،انگشتهایم جمع نمیشود تا

 ...دستم رها میشود از یڪ لحظه شل میگیرم و
 ...پایت را میگیری  جا میپری و از ،چهره ات درهم میشود

خ...
 
خ ا

 
 _ ا

 روی پایت افتاده بود!
 محڪم به پیشانـےام میزنم

 چیزی شد؟ ببخشید...خدا  ترو  _ وای وای...
 ...من بدزدی از میدانم میخواهـےنگاهت را پشت بمن میڪنـے،

 بفرمایید داخل _ نه خواهرم خوبم!....
 تونو!.... ببینم پا ...االن خوبید؟ ....!خدا ببخشید _ ترو 

 چرت_میگی_عاخه_#چرامیڪوبم!  هم به پیشانـے باز
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tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%82
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%86%D8%B1%D8%A7%DA%86%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D8%AE%D9%87


 

 .حسینیه میدوم خجالت سمت در با
 میشنوم: پشت سر صدایت را از

 ...!_ خانوم علیزاده
 برمیگردم سمتت... لچ میگزم و

ب
 
یـے با بطری های ا

 
 ...لنگ لنگان سمتم می ا

 ... ذاشتید _ اینو جا
یـے،نزد

 
مےا  ...خم میشوی تا بگذاری جلوی پایم یڪ ترڪه 

 بخوبـےاحساس میڪنم ڪه عطرت را
 ...#بوی_یاس_میدهـے

*** 
 همه وجودم میشود استشمام عطرت...

رام است....چقدر 
 
 ....#یاس_نگاهتا
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 ...وقت برای خودمان بود نزدیڪ غروب،
 .چشمانم دنبالت میگشت..

 میخواستم 
 
 …بگیرم #تو عڪس از چند خرای این سفرا

 …ثبت ڪنم را  رچه فاطمه سادات خودش  ـفته بود ڪه لحظاتـے
 ..القا میڪرد غریچ را پرچم های سرخ و سبزی ڪه باد تڪانشان میداد حالـے نشیچ فڪه با و فراز زمین پر

 …تپه های خاڪـے
سمان است و همین تپه ها از و تو درست اینجایـے!...لبه ی یڪـے

 
 .نگاهت به سرخـےا

 :لچ زمزمه میڪنـے زیر و پشت بمن هستـے
نهاچه_ڪه_دم_زدیم_هر_#از

 
 ...دیدند_....ا

هسته نزدیڪت میشوم.
 
ید خلوتت راد ا

 
 ...بهم بزنم لم نمی ا
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  اما...
قای هاشمـے

 
 !.._ ا

  نداشتی... توقع مرا
 
ن خلوت. نهم درا

 
 ..ا

 ...میشود و پشت پایت درست لبه ی تپه،خالـے میگردانـےسمت من، زمانـےڪه رو  و مےایستـے میپری! جا از
مےافتـےی شیبـسرا از  اش پایین 

 جا خشڪم میزند#افتاد!!... سر
 ...حنجره ام بیرون میڪشم ازو ر  ن نمیخورد... بزور صداپاهایم تڪا

قا...ها..ها...هاشمـے
 
...ا

 
 ...!_ ا

یم و میدوم
 
 ...یڪ لحظه بخودم می ا

 ...زانو نشسته ای و  ریه میڪنـے دوی میبینم پایین سراشیبـ
 تمام لباست خاڪـےاست...

 ... رفته ای یڪ دست مچ دست دیگرت را با و
 !! ریه_میکنه_درد_عنی_ازخنده داری میڪنم#ی فڪر

ن را سر اما...تو... حتمن اشڪهایت از
 
 ...میفهمم بهانه نیست...علت دارد...علتـےڪه بعدها ا

هسته از
 
 ...بسرعت بلند میشوی تپه پایین بیایم ڪه متوجه و سعـےمیڪنم ا

 ...کمی_میلنگد_هنوز #... رفتن ڪه میڪنےبه پایت نگاه میڪنم قصد
 ...بلند صدایت میڪنم جمع میڪنم و تمام جرئـتم را

قــای هــاشـــــــــمی..
 
قــا _ ا

 
دســـــــــتتون طوریش  ....تم ڪــه دوبــارهســـــــــمیخوان بــاور ڪنیــد من!... خــدا... رو ت ...لحظــه نریــد ... یــکســـــــــیــد#. ا

 شد؟؟...
 
 شمام... قای هاشمی باا

 ...من راحت شوی_از شر#صدای زودتر تا تو بدون توجه سعـےڪردی جای راه رفتن،بدوی!... اما
 محڪم به پیشانـےمیڪوبم...

 ؟؟؟هست_عاخه_تو_از_#یعنیا_خرابکارتر
 .عاخه_بےعرضههههه_#چقد

 
 
 ...چوب نگاه من  م میشوی نگاهت میڪنم ڪه در چهار نقدرا

 ..یبـےعج_#چقدر
 ..درستی_#تو یانه...

 ما 
 
   ...عادت کردیم که نقدر به غلطهاا
   ....#عجیبماصل چقدر من  در
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 ڪنم؟ خداحافظـے باید دارد. یعنے حال وهوای سنگینے فضا
سمانےها از

 
ن را خاڪےڪه روزی قدمهای پاڪ ا

 
 پاڪ میڪنم. یم راپشت دست اشڪها با... نوازش ڪرده ا

نقدر روز این چند در
 
نها روایت از ا

 
 ...تصورشان ڪنم شنیده ام ڪه حاال میتوانم براحتے ا

ــــےڪه از میبینم، را شما مقابل صورتم میگیرم و دوربین را ن در ساله در 55تا 14اڪیپـ
 
ــــے... تالطم بودند، ا من  و جنچ و جوش عاشقـ

 .خیال صدایتان میزنم در
های 

 
 ...معراجی_ها#_ ا

 …باید هزینه ڪنم؟ چهره های معصومتان چقدر برای  رفتن یک عڪس از
 را حیا بخر، حجچ را را حفظ ڪن... ما خون#فقط حرمت  هیچ... هزینه ای نیست! نگاه های مهربان شما ڪه همگــــےفریاد میزنند : و

 ...نامحرم بدزد از نگاهت را به تن ڪن.
رام میگویم:

 
 یڪ..دو...سه... ا

 ثبت لبخند خیالِےشما صدای فلش و
 میدهد #طعم_سیچلبخندی ڪه 

 …شاید لبهای شما با سیچ حرم ارباب رابطه ی عاشق و معشوق داشته
وردم تا راه نمیدهد،بےاراده یڪ دستم راباال دلم به خداحافظـے

 
 ...می ا

 ...به دستم میدوزد میڪنم ڪه نگاه غمگینش را تصور  را شما از اما یڪے
 هم خداحافظی میڪنے؟؟ ما _ با

 چرا؟؟... خداحافظے
 وفا نباشی رو فراموش ڪنے؟؟....خواهرم تو بـ رفتنت ما از هم میخوای بعد تو

ورم و به هق هق می افتم؛احساس میڪنم چیزی در
 
 .من شڪست دستم را پایین می ا

 #ریحان_قبلی_بود
 ...#غلطهای_روحم_بود
 ...را نمیبینم شما نگاه ڪه میڪنم دیگر

 هستند بند ی#بال و پر  #شهدا
ن سجده میڪردند و

 
 ..توبه#برای  عرش میشود خاڪےڪه زمانـے روی ا

 ...شد_#تولدم_تکرار
 ...ڪه پاڪ بمانم ڪاش ڪمڪم ڪنید

 ...قسم به سربندهای خونی تان را شما
 ....تنگےروی دل اراده و ازی ب تمام مسیر باز شت اشڪ میریزم... در

 ...شهداست داشتم ڪار شاید چیزی ڪه پیش رو 
 بعنوان یڪ هدیه...

 تغییر هدیه ای برای این شڪست و
 هدیه ای ڪه من صدایش میڪنم:

 #علی_اکبر
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 صدای بوق 
 
  وشم میپیچد در زادا

 عوض میڪنم شماره را
 !#خاموش

 ڪالفه دوباره شماره  یری میڪنم
 #خاموشبازم 

 :مقابل چشمانم تڪان میدهد فاطمه دستش را
 _ چی شده؟جواب نمیدن؟

 .ڪلیدم ندارم برم خونه شونم خاموشه، هایتلفن خونه جواب نمیدن... وش نمیدونم ڪجا رفتن ... _ نه!
 لحظه مڪث میڪند: چند

 فعال خونه ما _ خچ بیا
وردم... ڪمے

 
 تعارف ڪردم و " نه " ا

خر .دل بودم.. دو
 
 اصرارهای فاطمه تسلیم شدم برابر در سر اما ا

  
*** 
  وشه ای  ذاشتم و یڪ نفس عمیق ڪشیدم حیاط ڪه شدم،ساڪم را وارد

ب داده را ڪه زهراخانوم تازه  لها مشخص بود
 
 …ا

 ...ما اومدیمم ماااماااان... فاطمه داد میزند:
 یڪ تعارف میزنےڪه: تو و

 اول شما بفرمائید...
مےاندازی و ےسرت رااما بـےمعطل  .میروی داخل پائین 

یند پسرڪوچڪ خانواده و دقیقه بعد علےاصغر چند
 
 ...پشت سرش زهرا خانوم بیرون می ا

 !شیطون#خنده ام میگیرد چقدر  ...می دود سمت فاطمه و علےجیغ میزند
 !اول بجای دخترش بمن سالم میڪند  رمی میزند و دیدن من جابخورد لبخند خانوم بدون اینڪه با زهرا

 ..خون  رم و مهمان نوازند این نشان میدهد ڪه چقدر
وردم...

 
 _ سالم مامان خانوم!...مهمون ا

 "" و پشت بندش ماجرای مرا تعریف میڪند
 !خالصه اینڪه مامان باباشو  م کرده اومده خونه ما -

 واقیهنی؟ خاله  م چده؟ اچی؟ لحن شیرین و ڪودڪانه میگوید: با علےاصغر
 سمت من میگرداند بعد نگاهش را و زهراخانوم میخندد

 _ نمیخوای بیای داخل دخترخوب؟
 .زشت شد خیلے مزاحم شدم. _ ببخشید

 .حاضره ناهار و بیا تو... تعارفو بزار پشت در حاال خیابون میموندی! _ زشت این بود ڪه تو
 .میرود داخل پشت بمن میکند و، لبخند میزند

*** 
 .بود طبقه ڪه طبقه باالیش متعلق به بچه ها دو و قدیمے خانه ای بزرگ،

 .یڪ اتاق برای سجاد و تو،دیگری هم برای فاطمه و علےاصغر
 .سرزند ےاش رفته زینچ هم یڪ سالےمیشود ازدواج ڪرده و

 .میمالم خستگےشروع میڪنم پاهایم را از ا میشینم،پائین پله ه میڪنم و راهرو عبور  از
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 :به  وش میخورد پله های باال و پشت سر ڪه صدایت از
 میشه رد شم؟ _ ببخشید!.
 .روی پله بلند میشوم دستپاچه از

 …روی تپه ضرب دیده بود همانےڪه موقع افتادن از بسته ای، یڪےاز دستانت را
 دود و یم پذیرایـےبه راهرو  از علےاصغر

 
 .ویزون پایت میشودا

 چال نیمیای کولم کنے؟؟ _ داداچ علے.
 :به چهره ات نگاه میڪنم،سرخ میشوی و ڪوتاه جواب میدهے بےاراده لبخند میزنم،

 _ االن خسته ام...جوجه من!
 !!!ڪلمه جوجه را طوری  ـفتےڪه من نشنوم...اما شنیدم

*** 
 یڪ لحظه از ذهنم میگذرد:

 من االن اینجام... م نبودن وخوب شد ڪه پدر و مادر  "چقدر
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 مادرم تماس  رفت...

 )روستاهای اطراف تبریز است از شدیم بیایم اینجا )منظور یڪے مجبور  حال پدربزر ت بد شده...ما
 داریم... روز دیگه معطلے چند
 خونه عمت!... برو 

 تماس قطع شد ڪه  ـفت و ودب اینها خالصه جمالتے
*** 

 .به حیاط سرڪ میڪشم روی سرم مرتچ میڪنم و فاطمه را رنگـے چادر
ســـتین هایت را لبه ی حوض نشـــســـته ای، نزدیڪ غروب اســـت وچیزی به اذان مغرب نمانده. تو

 
یراهن پ میگیری. وضـــو زده ای و باال ا

 !شلوار شیش جیچ و چهارخانه سورمه ای مشڪے
  

 ندارم میدانستم دوستت
 ...احساس ڪنجڪاوی بود فقط...احساسم بتو،

 ڪنجڪاوی راجچ پسری ڪه رفتارش برایم عجیچ بود
 برام شیرینه اینقد حس فوضولے "اما چرا

 خوب باشه؟" مگه میشه ڪسے اینقدر
وری تا دستت را مےایستے،

 
مےا مےافتد. باال   ....یـےمیگو استغفرالله و برمیگردانے بسرعت رو  مسح بڪشے ڪه نگاهت بمن 

 ...اصلن یادم رفته بود برای چڪاری اینجا امده ام
 رفتید به  زهراخانوم  ـفتن بهتون بگم مسجد _ ببخشید!...

 
 ...قا سجاد  وشزد ڪنید امشچ زود بیان خونها

 همانطور ڪه 
 
 !چشم بگید پایین میڪشے جواب میدهے: ستین هایت راا

 :میروی ڪه من دوباره میگویم سمت در
 ...پیگری ڪنید یحاجـ له هم ازون مسئ_  ـفتن ا

 :مڪث میڪنـے
 !_ بله...یاعلــے

*** 
 دستم میدهد از خورشت قرمه سبزی میڪند و پر زهراخانوم ظرف را

 ...بزار سرسفره دخترم...ببر _ بیا
 .ازین مزاحم نمیشم فقط اینڪه من بعد شام میرم خونه عمه ام!...بیشتر _ چشم!...

 نیشگون میگیرد پشت بازوام را فاطمه سادات از
 ...وقته دیر نمیری! هیچ جا شما نخیر _ چه معنےداره!

 ..رو یخ ڪرد فعال ببرید غذاها حاال _ فاطمه راس میگه...
شپزخانه بیرون و به پذیرائےمیرویم. از دو هر

 
 .است حاضر تقریبا همه چیز ا

 .جلچ میڪند مردانه ڪسےنظرم را یاالله#صدای 
 !نهایت شبیه تو چهره ای بی قدی بلند و  رم ڪن، پیرهن ساده مشڪے،شلوار پسری با

 ذهنم مثل برق میگذرد_ از
 
 !_سجاد قاا

یے و پست سرش تو
 
 به سفره میرساند... علےاصغر چسبیده به پای تو کشان کشان خودش را داخل می ا

   ام میگیرد!خنده 
 …این بچه بتو وابسته است چقدر
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 ....این بچه بتو نکند یکروز هم من مانند
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 "!"سه نیمه شچ به ساعت نگاه میڪنم. و ریز میزنم،چشمهایم را ڪنار را پتو
 ..نگران حال پدربزر م خوابم نمیبرد...

 ...شچ نگه داشت مرا کرد و خودش را کار اخر زهراخانوم
 بخود میپیچم...

 !میترسم تاریڪـے من از حیاط و در دستشویـے
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ــــــــےبه تنم میندازد. راه پله و از عبور  تصور  هسته ازقدم با روی سرم میندازم و شالم را میشوم ، بلند رفتن به حیاط لرزش خفیفـ
 
اتاق  های ا

رام خوابیده ای است.اتاقت بسته  در فاطمه خارج میشوم.
 
 !حتمن ا

 .میگذارم پشت سر را احتیاط پله ها با روی دیوار و یڪ دست را
قا
 
ـــــــــےمانده ڪارهای فرهنگے از بعد سـجاد ا اق خوابیدید و یڪ ات در علےاصغر و تو رفت. پیش دوسـتانش به مسـجد شـام برای انجام باقـ

 .من هم همراه فاطمه
 .وارد حیاط میشوم میڪنم و تندتر قدمهایم را ان میخورند.اطرافم تڪ بلند سایه های سیاه،ڪوتاه و

 کیلومتره؟؟ چند فاصلس یا متر چند
 ...!چقد من ترسوام ای خدا لچ ناله میڪنم: زیر

 .ڪودڪےداشتم از را تاریڪے ترس از
 !جا میخڪوبم میڪند میبندم و میدوم سمت دستشویـےڪه صدایـےسر چشمهایم را

*** 
 ..زمزمه!!. صدای پچ پچ...

 "!!!جن "نکنه...
ن  نگـے در میڪنم اطرافم را سعے میچسبم و ترس به دیوار از

 
 !ڪنم رصد سیاهـے و ا

 !!تخت چوبـے درخت و ،ه حوضسای نیست جز هیچ چیز اما
 !!!روی زمین میڪشد پا پشت سرش صدایـےدیگر... ویـےڪسےدارد و زمزمه قطع میشود

 !!!!چیهه صدا از خودم میپرسم: قلبم  روپ  روپ میزند، یج از
 !!!سایه یڪ مرد روی پشت بام. ..میگیرم. باال بـےاختیار سرم را

 .سینه حبس میشود نفسم در ایستاده و بمن زل زده!!
 !!میدوم سمت در ڪنده میشوم و دیوار یڪ حرکت سریع از با بـےاختیار من دیگر چیزی نمیبینم!! یڪ دفعه مینشیند و

 :نممیڪ رها  لویم را صدای خفه در
 دزدد..!! دزد رو پشت بومهه..!!! دززززدددد...

 ..هم ادغام میشوند ترس با  ریه و میڪشم ! باال پله ها از خودم را
 _ دزد!!!

یـے تو اتاقت باز میشود و در
 
 !!!سراسیمه بیرون مـےا

 !!به چهره ام میدوزی  شوڪه نگاهت را
یم و

 
 میڪنههه اااردزددد...االن فر  میڪنم: تڪرار دیوانه وار سمتت می ا

 !!_ کو
 ..م بوم.. پشت... پش... رو... رو... لکنت جواب میدهم: با به سقف اشاره میکنم و

 ..اتاقشان بیرون مـےایند چشمهای نگران از با دو هر علـےاصغر فاطمه و
 ...سرعت ازپله ها پایین میدوی تو با و
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روم شدن من صلوات میفرست فاطمه ڪنارم روی پله نشسته و بشدت میتپد. هنوز  روی سینه ام میگذارم. دستم را

 
 .دزهراخانوم برای ا

 !هیچ کدام مثل من نگران نیستند اما
مدن از

 
مدم فهمیدم هنگام دویدن و باال ا

 
 !!!شالم افتاده و تو مرا با این وضع دیده ای پله ها بخودم که ا

تش شرم به جانم میزدهم
 
 !!ین ا

مےاورد ازجلوی در شالم را علےاصغر مےدهد و حیاط   .دستم 
یـے با همان لحظه تو سرم میڪنم و شالم را

 
 ...مردی میانسال داخل می ا

 !!لحن شیرین میگوید: حاچ بابا را میبیند با همینڪ او علےاصغر
ب یخ روی ســــرم خالےمیڪنند

 
لبخندی که که البه الی تارهای نقره ای ریشــــش  م شــــده جلو  ه وچهره ای شــــکســــت با مرد انگار ســــطل ا

 :مےاید
 !!_ سالم دخترم!خوش اومدی

 !!!بهت زده نگاهش میکنم بازم  ند زدم
 ابروم رفت!!!
 ...پایین میندازم سرم را بلند میشوم،
 ..ببخشید من!..من نمیدونستم که _ سالم!!...

 میگیرد! زهراخانوم دستم را
ـــــــــےنزدیڪ اذان صبح میره روی پشت بوم برای نماز.. باید بهت میگـفتیم که اینجوری نترسـی!! ما یزم!_ عیچ نداره عز  حاج حسین  اهـ

 !همرزماش میفته یاد وقتی دلش میگیره و
 …م زود بر شته یراست رفته اون باالفک کن همین دوستاش بوده. دیشبم مهمون یکی از

 :یڪ ڪلمه میگویم تنها بزور پاک میکنم، خجالت عرق پیشانی ام را با
 _ شرمنده...

 فاطمه به پشتم میزند:
 !!منم بودم میترسیدم _ نه بابا!

 :لبخندی که حفظش کرده میگوید حاج حسین با
 !!مگه نه دخترم بد مهمون نوازی ڪردم! _ خیلے

 چشمهای خسته اش را بمن میدوزد و
*** 

 است نزدیک ظهر
 میبوسد خانوم صورتم را زهرا برمیدارم. ساڪم را دست دیگر با میگیرم و یک دست باال  وشه چادرم را با

  !یخچ قابل ندونست اما _ خوشحال میشدیم بمونی!
 شرمندتون شدم دیروزم ڪلـے _ نه این حرفاچیه؟؟

 :فشارد محکم می فاطمه دستم را
 رسیدی زنگ بزن!!

له چشمهای معصومش میگوید: هم با علےاصغر
 
 خدافس ا

 ..میبوسم فش راخم میشوم و صورت لطی
 _ اودافظ عزیزخاله

 .وارد خیابان میشوم میگذارم و پشت سر میڪنم،حیاط را خداحافظـے
 :کنارت که می ایستم همانطور که به ساکم نگاه میکنے میگویـے، ایستاده ای تو جلوی در

 التماس دعا خوش اومدید...
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 برسانےخانه عمه جان. مرا بود تو قرار
 .شسته پدرت استڪسـےڪه پشت فرمان ن اما

 .قلبم این جمله میگذرد یڪ لحظه از
 ....#دلم_برایت

  
 :وفقط این کلمه به زبانم می اید

 خدانگهدار محتاجیم...
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 !ارتباط بودم فاطمه سادات در با این مدت فقط تلفنـے روزی خانه عمه جان ماند ار شدم در چند

 .مجلل خانه ای بزرگ و در بود تنها من خیلـےدوستش داشتم. و پدرم بود عمه جان بزر ـترین خواهر
 ..پنج روز تماس  رفت از مادرم بالخره بعد

*** 
 .میدارم بر تلفن را روی مبل میگذارم و بشقاب میوه ام را ؛میڪند ڪر خراش زنگ تلفن  وشم را صدای  وش

 _ بله؟
 خوش  ذشته موند ارشدی؟ شما! _ مامانـےتویـے؟؟...ڪجایـے

  ریه میڪنـے؟؟ _ چرا
 ...._ نمیفهمم چےمیگیـــــ

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA14
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%82


 

 !میشود مرد! تمام تنم سرد بابابزرگ ....  وشم میپیچد! صدای مادرم در
ـــــے...بابا میسوزاند! اشڪ چشمهایم را ـــــے یاد یـ ـــــے و ڪودڪـ ـــــے و بازی های دسته جمعـ انه ی خ شلوغ ڪاری در و بازی های دسته جمعـ

 .شد زود دیر چقدر باصفایش!..
*** 

  .روی تخت میندازم خودم را اتاق پرت میڪنم و  وشه ای از مانتوی مشڪےام را حالت تهوع دارم!
 ! رفته چهلمت روال عادی بخود همه چیز تقریبا بعد از دارم!ن باور  هنوز رفتنت را بزرگ! ماه است ڪه رفته ای بابا دو

 اما من هنوز....
 .شده و بارها خود او مرا دلداری داده فاطمه بیشتر با روز رابطه ام هر

  .بغض میڪنم انگشت طرح  ل پتویم را روی دیوار میڪشم و با
 میخورد تقه به در چند

 !_ ریحان مامان؟
 !تو بیا ماما!.. _ جانم 

ـــــےڪه رویش یڪ فنجان شکالت داغ و با ادرم م ید. تکه کیک که در چند یڪ سینـ
 
ـــــے چیده شده بود داخل می ا وی تخت ر  پیش دستـ

 نگاهم میڪند و مینشنید
 _ امروز عڪاسـےچطور بود؟
 !نبود بد یعنـے شانه باال میندازم! دهانم میچپانم و در کیک را مینشینم یک برش بزرگ از

 .ازروی صورتم کنار میزند موهای لخت و مشڪےام را ته ای ازدس دست دراز میکند و
 یهو احساساتی شدی مامان تعجچ نگاهش میڪنم: چقد با

 !دقت نکرده بودم چقدر خانوم شدی _ اوهوم!
 !_ واع...چیزی شده؟

خواستگارت  جم و جورڪن، تو خود _ پاشو
پشــــــــــت  و.. زمــان بــدیم بیــاد جلو!. منتظره مــا

 بندش خندید
 لویم میپرد بــه ســـــــــرفــه میفتم و بین کیــک بــه 

 ...سرفه هایم میگویم
 _ چی...چ...چی دارم؟

 !_ خچ حاال خفه نشو هنو چیزی نشده که
منــک بهتون  ـفتم  خــداا.. _ مــامــان مریم ترو 

 قصد ندارم فعال
 !پسره خیلیم پسر خوبیه _ بیخود میکنی!

 _ عخی حتمن یه عمر باهاش زند ی کردی
 !_ زبون درازیا بچه

 ا کی هس ای پسر خوشبخت!؟_ خ
 !داداش دوستت فاطمه _ باورت نمیشه....

 ناباوری نگاهش میکنم! با
 یعنـےدرست شنیدم؟

ـــــودم . فـــــقـــــط مـــــیـــــدانســــــــــــــتـــــم کـــــه   ـــــیـــــج ب
   .مانم#منتظرت_می
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ینه قدی اتاقم لبخندی از
 
مےزنم. خیره به ا صدای  یڪنم!سرم مرتچ م روی چادرم را مےبندم و لبنانـــے روسری سورمه ای رنگم را رضایت 
مےایســتد! ِاف ِاف و نی زهراخانوم جعبه شــیری نگاه میڪنم. توی ڪوچه را خم میشــوم و سـمت پنجره میدوم، این قلچ من اسـت ڪه 

 !بلند ڪنارشان ایستاده حتمن زینچ است دختری قد دست حاج حسین میدهد. را
 !ورجه میڪند فاطمه مدام ورجه و

 "یشه"اونم حتمن داره ذوق مرگ م
مے از رزهای صورتی و پشـت صـندوق عقچ ماشینتان یک دسته  ل بزرگ پر از نگاهم دنبال توسـت!  قرمز بیرون 

 
در خوشتیپ چق وری.ا

 ...شده ای
 کنم طرف مقابل میتواند  باز لحظه دهانم را سینه میڪوبد ڪه ا ر هر قلبم چنان در

 
 !حلقم بوضوح ببیند در ن راا

*** 
 !سربه زیری  یک ربع است که همینجور ساکت و میروی! قالی ور   لهای با سرت پایین است و

  به دیوار بکوبم دوست دارم محکم سرم را
 :مکث طوالنـےمیپرسی از بالخره بعد

 شما؟ من شروع ڪنم یا
 _ اول شما!
هسته شروع میڪنـے صاف و صدایت را

 
 ا

 !نه درسته یا باخودم فکر کردم که اومدن من به اینجا خیلـے _ راستش...
 !اونیڪه شما فڪر میڪنید اینجا نیومدم من بخاطر خچ... اتفاقی بیفته... ممکنه بعدازین جلسه هر
 ...بهت زده نگاهت میکنم

 _ یعنی چی؟؟؟
 "ِمن میڪنی _ خچ."ِمن و

 دم.شــــــ دری وارد هر بهیچ عنوان رضــــــایت نمیده. از و پدرم مخالفت میڪنه.. برای دفاع! _ من مدتهاســــــت تصــــــمیم دارم برم جنگ!..
 ...حرفش اینکه خچ...

 استرس بین حرفت میپرم: با
 !!_ حرفشون چیه؟

 ...دیگه نمیرم یعنی فکر میکنه ا ر ازدواج کنم پابند میشم و بعد برم. _ ازدواج کنم!
 !!نمیدونم... خودش جبهه رفته اما.
رای این ب اقدام کردم... زود ا ر اینقدر ر خاصـــه.من یطو  شـــما با حس میکردم رفتار من میخوام کمکم کنید.... اما... جســـارته این حرف،

 .برم بود که میخواستم زود
 ". نگ نگاهت میکنم " یج و

 !_ ببخشید نمیفهمم
 موقت! میخواستم بریم و بخانواده بگیم اول یه صیغه محرمیت خونده شه... _ ا ر قبول کنید...

 .اینجوری اسم من توی شناسنامه شما نمیره  
 ..میدونن رو زن و شوهر شرعا همه ما و عرفا ،اینطوری اسمن_ 
   و ... من میرم جنگ اما..._ 
 !من ازدواج کنید از شما میتونید بعد و

 !خاصی نه چیز چون نه اسمی رفته...
 میشه  ـفت برای  کسی هم بپرسه.

 
 یچیز مثل ازدواج سوری  !!شنایــی بوده و بهم خوردها
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ـــــــےاکبراست! دهانم   ترس ازینڪ چقدربا. ترس نگاهت میکنم.. تنها با خشک شده و " باورم نمیشود این همان علـ
 
 تو در که از ن چیزی ا

 "!!ذهنم داشتم فاصله داری 
 .!اما نه برم! باال بزارم و پا مثل پله زیر رو  فکر کنید میخوام شما _ شاید

 من فقط کمک میخوام.
 

 پاک میکنم پشت دست قطرات اشکم را با  ونه هایم داغ میشوند.
 بگم چی میشه!؟؟؟ که ا ر این مسعله ام!.. که در یر یک ماهه

 !عجیچ که کلمه کلمه ات جای تلخی برایم شیرین بود چقدر قلچ من شکست!...اما تنها دلم میگویم چیزی نشد... در
 ...!توام و من شرط رهایـے پدرت بالت رابسته! قفس بپری! از میخواهے تو

 ذهنم 
 
 !!پاسخت نمیگویم در که چیزی جز سکوت میشود در یر نقدرا

 
   نیست! ازدواج کردن بد چی میخواید بگید!!... حق دارید هر _ چیزی نمیگید؟؟...

 بچم تنها بمونن. زن و فقط نمیخوام ا ر توفیق شهادت نصیبم شد...
 ...!خیلی اما خیلـےسخته... !شونه سر درسته خدا باال

 خودم کنم؟؟ نفرم اسیر چند موندن ندارم چرا که قصد من
 

 :نمیدانم چرا میپرانم
 !!!چی؟؟ _ ا ر عاشق شید

 !شوکه نگاهم میکنی خفه میکند! هیجانت را جمله ام مثل سرعت  یر
 !عمق جانم میسوزم من تا نگاه میکنی و است که مستقیم چشمهایم را این اولین بار

یـے
 
 .میگردانـے نگاهت را و بخودت می ا
 جواب میدهیـ:

 !شق نمیشه_ کسی که عاشقه...دوباره عا
  "بپری  بعد چه میشود عشق من درسینه ات باشد و. اما.. " میدانم عاشق پریدنـے!

 …سڪوتم میخوانـے از  ویـےحرف دلم را
 !جنس عاشقـے از نه یه مانع!.... واقعا کمک میخوام! _ من ا ر ڪمڪ خواستم...

 ...میزنم لبخند " بـےاختیار
 دست بدهم. از نمیتوانم این فرصت را

وید بگ بخواند کس که فکرم را د هرشــــــای
من  اما اما... ...راحمقیدچقـ تو_دختر#

 اســــــت قرار  که درک میکنم! فقط این را
 ...شاید شاید کوتاه... مال من باشـے!!...

 من این فرصت را...
 است بگویم یا نه بهتر

 را به جان میخرم!! من تو
   

  #حتی_سوری     
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تے بزر ے چاقوفاطمه   باهم#ڪ را ڪه باید ڪی میڪنند تاڪید و دســــــتت میدهند  ره خورده بود رنگے ڪه دســــــته اش ربان صــــــور

 نگاهم میڪنے،عمق چشمهایت  و میزنـے لبخند .بریدب
 
 ...است ڪه تمام وجودم یخ میزند سرد نقدرا

 .#بازیگرخوبی_هستی
 

 _ افتخارمیدی خانوم؟
 ...سمتم میگیری  را چاقو و

 هم  تو وجود میدانم در یاورم.مجلو  دلم دســتم را میڪنم خانوم... خانوِم تو!...دو دلم تڪرار در
 
 ق وعشــ تو تفاوت من با شــوب اســت.ا

 ...میخورد نگاهت روی دستم سر خیالیستی بـ
 من؟ _ چاقو دست شما باشه یا

دویمان یخ  دست هر ...!روی مشت  ره خورده ی من دسـت لرزات خودت را و دسـتم میگذاری  در را دسـته چاقو فقط نگاهت میڪنم.
 زده.

 .ناباوری نگاهت میڪنم با  
 !بود سرد #چقدر...اولین تماس ما

 .همه صلوات میفرستند میبریم و ڪیڪ فرو  در زش راشمارش مهمانان لبه ی تی با
 ندمیڪ هنوز به ظرف کیک نرسیده به چیزی  یر چاقو اما به سرعت برش دوم را میزنے. و لچ میگویـے: یڪےدیگه.! زیر
 .درست مثل داستانها بیرون میڪشـے. را جعبه شیشه ای ڪوچڪے و ڪنارمیزنـے اشاره زهراخانوم الیه روی ڪیڪ را با

 رم ذوق زده بمن چشمڪ میزندماد
 .ڪوچڪش وارد چه بازی شده است ڪاش میدانست دختر

 .نگاه سردت میچرخد روی صورت خواهرت زینچ بیرون میاوری. نشانم را انگشتر و میڪنـے باز جعبه را در
 !دستش کن لچ تقلچ میرساند: هم زیر او
 ...فقط نگاهش میڪنـے تو بـےهیچ عڪس العملے اما

 .به خوبـےاحساس میڪنم من این را واڪراه داری 
برو  زهراخانوم لچ میگزد و

 
 :میگوید برای حفظ ا

 رو دست عروست ڪن انگشتر یه صلوات بفرست و مادر! _ علـــےجان!
 .صدای زمزمه صلواتت رامیشنوم عروس علی اکبر! عروست!، میکنم لچ تکرار زیر من باز

ڪ صــلوات دوباره ی و دســت چپم میندازی. دررو انگشــتر  میگیری و ے،دســتم رانگاهم میڪن نمایشــــــــــــے، یڪ لبخند با میگردانــــــــــے رو 
 .دیگر دسته جمعـے

 :فاطمه هیجان زده اشاره میڪند 
 .عکس بگیرم دستت تاتو _ دستش رونگه دار

 ...کنار دستم میگذاری  طوری ڪه طبیعـےجلوه کند دستت را میخندی و
 !بشه _ فکر کنم اینجوری عکس قشنگ تر

 م میکند:فاطمه اخ
 ...دست ریحانو بگیر _ عه داداش!...

 ...کادر جلوش بیشتره اینجوری تو بگیر بگو چشم!.. _ تو
 _ وا!...خچ عاخه...

 دستت را بسرعت دوباره میگیرم و وسط حرف فاطمه میپرم
 _ خوب شد؟
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 چشمڪی میزند ڪه:
 ..._ عافرین بشما زن داداش

 
 ...بگیری  مدت طوالنـےدستم را انم که نمیخواستـےخوب مید چهره ات درهم رفته. نگاهت میکنم.

 .واقعیت به دور است از میدانیم همه حرڪاتمان سوری و دو هر
ن هم اینڪه تو مرور میڪنم. را یڪ چیز من تنها اما

 
را  قلچ تو روز فرصـــت دارم تا 95اینڪه  من باشــــــــــــــے! ماه همســـر 3اســـت  قرار ا

 .مالڪ شوم
 !!را_#اینک_عاشقی_کنم_تو

  در اینڪه خودم را
 
 .کنم غوشت جاا

 تو! و باشـے لحظه تو باید هر
 

 !بشینید تریڪم مهربون  شیطنت میگوید: با که میگیرد فاطمه سادات عڪس را
 …شانه به شانه ..سریع نزدیڪت میشوم. فرصتم من ڪه منتظر و

 .باصدا بیرون میدهـے نفست را میبندی و نگاهت میڪنم.چشمهایت را
 ...برای_قلبت#! ڪه نه برای تو برایت ڪشیده ام.که  نقشه هایـے دل میخندم از در
 

 در وَشت ارام میگویم:
 ...!_مهربون باش عزیزم

 .بیرون میدهـے نفست را یکبار دیگر
 .اما باید ادامه دهم تمام وجود احساس میڪنم. با عصبی هستے.این را

 دوباره میگویم:
 !_ اخم نڪن جذاب میشی نفس

 :به فاطمه میگویـے پاک میکنی و عرق پیشانی ات را، یشویجا بلند م دفعه از که میگویم یک این را
 عروس عکس تکی بندازی!!؟؟؟ _ نمیخوای از

 !!پدرم میروی کنار من دور میشوی و از
 !اول_کردی_مثل_روز_#فرار

 **** 
 !خودت چرخانده ای اما تاس این بازی را

 است دیر#برای پشیمانـے
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 .ماشین پارک شده مقابل درب حوزه تان نگاه میڪنم خم میشوم و به تصویرخودم در شیشه ی دودی

 .دقت صاف میڪنم با دورش را دستـےبه روسری ام میڪشم و
 .دست میگیرم و منتظر به کاپوت همان ماشین تکیه میدهم ژست در ڪه برایت خریده ام را با دسته  لـے

 
 
 #بچه_مدرسه_ایامده ام دنبالت مثل ا

ن هم حسابـے شیرینی#ولی من دوست داشتم  میدانم نمیخواهی دوستانت از این عقد باخبر شوند!
 
 بدهی ا

ینداب در
 
 .ز میشود و طالب یکےیکے بیرون می ا

ی روی شانه پسری  ذاشته ای و با حالیکه یک دستت را دوستانت در از تا میبینمت درست بین سه،چهار
 
 .ـےخنده بیرون می ا

یم و سعی میکنم هر
 
 طور شده مرا ببینی یک قدم جلو می ا

ورم
 
 .روی پنجه پا می ایستم و دست راستم را کمی باال می ا

وســـــتانت چیزی به د لحظه مکث میکنی و بعد ســـــرت را میگردانی ســـــمت راســـــتت و یک رنگت به یکباره میپرد! و هت بمن میخوردنگا
 .میگویـے

 یکدفعه مسیرتان عوض میشود.
 :بین جمعیت رد میشوم و صدایت میزنم از

قا؟
 
قا سید؟ _ ا

 
 ا

 میشوم من سمج تر اعتنا نمیکنی و
 _ 
 
 علی جان؟ قا سید!ا

 !درست خیره به چشمان من تعجچ به پشت سرش نگاه میکند. دوستانت با ازیکدفعه یکی 
 :طعنه میگوید به شانه ات میزند و با

سیدجون!؟
 
 !یه خانومی کارتون داره ها _ ا

یـے
 
 .خجالت زده بله میگویـے ،ازشان جدا میشوی و سمتم می ا

 طرفت میگیرم دسته  ل را
 !دیدن خانوم کج میکنید با میدیدم که مسیر اقا! خسته نباشید _ به به!

 _ این چه کاریه دختر!؟
 منظورت همس... _ دختر؟

 بین حرفم میپری 
برو  _ ارع همسر!

 
 مو ببری؟ اما یادت نره سوری! اومدی ا

برویـے؟؟
 
 خچ چرا معرفیم نمیکنے؟ _ چه ا
 حالیکه میدونم موندنی نیستم!؟ جار بزنم زن  رفتم در _ چرا

 ق میکشمنفس عمی بغض به  لویم میدود.
 !از زن سوریت چی میترسی! _ حاال که فعال نرفتی! از

 عصن اینجا چیکار میکنی؟ ! ل اومدی زشته این وسط با فقط زشته! به خدا نمیترسم! _ نه نمیترسم!
 _ خچ اومدم دنبالت!

 !از زن  رفتن ا ر بد بود مامانم سرویس میگرفت برام زودتر .._ مگه بچه دبستانی ام!؟.
 !حسابی حرصت  رفته اخم دوست داشتنی تر میشوی. با ده ام میگیرد! چقدرحرفت خنز ا

  لو نمیگیری؟  _ حاال
 _ برای چی بگیرم؟

 )باید بگیریش )وپشت بندش میخندم _ چون نمیتونی بخوریش!
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 بود مانع نشی یادته؟ قرار _ الله اکبرا...
 تو  رفتم!؟ _ مگه جلو

 ...اما _ مستقیم نه!
 م بما نزدیک میشود و کمی قد همان دوستت چند

 
 :هسته میگویدا

 خانوم کارشون چیه؟ _ داداش چیزی شده؟...
  .موهایت میبری  کالفگی در دستت را با

 االن میام _ نه رضا،برید!
 .عصبانیت نگاهم میکنی و دوباره با

 .یچیز نشده تا _ هوف...برو خونه...
 ...میگیرم بروی که بازوات را پشتت را میکنی تا
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 ...میگیرم بروی که بازوات را پشتت را میکنی تا
 خاموش میشود لحظه صدای جمعیت اطراف ما یک

 نگاهم میکنی بهت زده برمیگردی و تو چرخد و سمت ما می تمام نگاه ها
 نگاهت سراسر سوال است که

 !ابروم رفت کردی!؟ کارو  این _ چرا
ین
 
 .کم کم پچ پچ بین طالب راه می افتد د ودوستانت نزدیک می ا

 محکم  رفته ام. هنوز بازوات را
 پایین میندازی  لحظه سرت را نمیدانم فقط یک اشک؟ نگاهت میلرزد...از

 !چیزی را دیده اند که نباید  ذشته. کار از کار دیگر
 .لبهایت و پشت بندش صدایت میلرزد _ چیزی نیست!...خانوممه

 !موفق شدم هایم مینشیند.لبخند پیروزی روی لب
 :جلو میپرد همان پسر که بگمانم اسمش رضا بود

 کی  رفتی ما بی خبریم؟ زن؟ _ چی داداش؟
 :بیایــی کالفه سعی میکنی عادی بنظر

 ...شو میدم _ بعدن شیرینی
 یکی میپراند:

 میری؟ _ ا ه زنته چرا در
 :جواب میدهی میگردی و عصبی دنبال صدا

 !نمیتونم بچسبم به خانومم ._ چون حوزه حرمت داره
 .محکم دردست میگیری و بدنبال خود میکشی مچ دستم را میگویــی، این را

 ...من هم بدنبالت حوزه دور میشوی و تقریبا به حالت دو از شکاف میدهی و جمع را
 ...خیره به حالتمان احساس میکنم نگاه های سنگین را

ن می ایستی و به یک کوچه میرسیم،
 
یـے مرا داخل ا

 
 .هل میدهی و سمتم می ا

 .میدارم قدم به عقچ بر چند میترسم و نگاهت میبارد. خشم از
 البته این نه!)به دسته  لم اشاره میکنی( اونیومیگم ک اب دادی دسته  لت... ممنون از راحت شدی؟... _ خوب شد!...

 _ مگه چیکارکردم؟
 !خونه تاریک نشده برو  هوا تا _ هیچی!...دنبالم نیا.

 میخندم! ه تمسخرب
 نه؟ _ هه مگه مهمه برات تو تاریکی برم یا

 نداشتی توقع این جواب را جا میخوری...
 !هیچ وقت هیچ وقتم مهم نمیشه. _ نه مهم نیست...

 ...کوچه خارج میشوی از بسرعت میدوی و و
 خرج این رابطه میکنم تمام غرورم را دوستت دارم و

 چون این احساس فرق دارد..
زا چه در ت که هربندی اس

 
ن بیشتر  ره میخورم ا

 
 میشوم تردا

 فقط نگرانم
   ..پنج روز مانده. و هشتاد. شود.. نکند دیر
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 .با یک پاپیون صورتی پشت سرم میبندم میبافم و موهایم را

 خانوم صدایم میکند: زهرا
 .تو اتاق بخور  علے کشیدم ببر باال با تونو غذا بیا _ دخترم!

تے رنگ با ایینه برای بار اخر بخود نگاه میکنم. در رایش مالیم و یک پیراهن صـــــــور
 
د و لبخند چشـــــــمهایم برق میزن  لهای ریز ســـــــفید. ا

 .موزیانه ای روی لبهایم نقش میبندد
 به 
 
 .دوهفته از عقدمان میگذرد احتیاط از پله ها باال میروم. را برمیدارم و با شپزخانه میدوم سینےغذاا

مےاورم و میگذارم داخل سینی اکیفم ر   .باالی پله ها  ذاشته بودم خم میشوم از داخلش یک بسته پاستیل خرسی بیرون 
هسته قدم برمیدارم بسمت پشت اتاقت.

 
 صدایت می  تقه به درمیزنم. چند ا

 
 !یدا

 !_ بفرمایید
 .لبخند وارد میشوم را باز میکنم. و با در
 .ق از سرت میپرد و سریع رویت را برمیگردانی سمت کـتابخانه اتدیدن من و پیراهن کوتاه تا زانو بر  با

 فرمایید غذا _ ب
 
 !وردما

 !خانواده _ همون پایین میموندی میومدم سرسفره میخوردیم با
 ._ ماما زهرا  ـفت بیارم اینجا بخوریم

 .روی ردیفی از کـتاب های تفسیر قران میکشی و سکوت میکنی دستت را
 .دورم پهن میکنم دامنم را را روی زمین میگذارم .خودم هم تکیه میدهم به تخت وسمت تختت می ایم و سینی 

 نگاهت به قفسه هاست. هنوز 
 _ نمیخوری؟

 _ این چه لباسیه پوشیدی!؟
 !_ چی پوشیدم مگه
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یـے و مقابلم میشینی هم سکوت میکنی. باز
 
 سربه زیر سمتم می ا

 !دوست دارم چقدر نگاهت را یم.یک لحظه سرت را بلند میکنی و خیره میشوی به چشمها
 این کارا چیه میکنی!؟ _ ریحان!
 چهارده روز!  ـفتی بعد از اسمم را

 !_ چیکار کردم
 !_ داری میزنی زیر همه چی

 .تو میتونی بری  _ زیر چی؟
 !مثل پدرم _ اره میگی میتونی بری ولی کارات...میخوای نگهم داری.

 !_ چه کاری عاخه؟
ن عاطفی اما نباید پیوند بینمو و تو درســته محرمیم. دو میدونیم من هر ســعی میکنی نگهم داری. چرا مم که برم.من دنبال کارا _ همینا!

 !باشه
 نباشه!؟ _ چرا

 ..عصبی میشوی
 _ دارم سعی میکنم اروم بهت بفهمونم کارات غلطه ریحانه

 من برات نمیمونم!
 جمله اخرت در وجودم شکست

 برایم_نمیمانی_#تو
ـــــــــے بلند شوی تا یـ

 
ت میدهی و ازدس و بابغض اسمت را میگویم که تعادلت را میگیرم و سمت خودم میکشم. بروی که مچ دستت را می ا

 دستت را به قفسه کـتابخانه میگیری قبل ازینک روی من بیفتی 
 !_ این چه کاریه اخه

 ...عصبانیت از اتاق بیرون میروی دستم بیرون میکشی و با دستت را از
 .ترسی است که داری از عاشقی میدانم مقاومتت سر

 .جایم بلند میشوم و روی تختت مینشینم از
 !خانه تان میمانم اینکه شچ در دلم اب میشود! در قند
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ید. پشـــــت ســـــرم احســـــاس میڪنم ڪســــے باز میکنم. باال میروم با ڪالفگے بافت موهایم را یڪے تا دو را که پله ها ور طهمان
 
 ســـــر می ا

 !تویــی ...میگردانم 
 ...که میبیند لبخند میزند را اتاق تو ایستاده ما خانوم جلوی در زهرا

 .انداختم تو اتاق برید راحت بخوابید جا ه که!_ یه مسواک زدن اینقد طول ندار 
ادرت خیره شــــوکه به م نگاهت میکنم. پله ها پایین میرود. از کنارمان رد میشــــود و بدون اینڪه منتظر جواب بماند از میگوید و این را

 ...شده ای
ها نگاه  به رخت خواب هم پشـــت ســـرت.نفســـت را با تندی بیرون میدهی و به اتاق میروی من  من توقع این یڪے رانداشـــتم. حتی خود
 :میگویـے میکنی و

 _ بخواب!
 _ مگه شما نمیخوابی؟

 بخواب! تو _ من!...
هســته پنجره اتاقت را مکث چند بعد از روی پتوهای تا شــده مینشــینم. ســکوت میکنم و

 
ـــــــــــےاش تکیه باز میکنی و به لبه چوب دقیقه ای ا

ن را چشــــمهایم روی دســــتها و چهره ات که ماه نیمی از انه ام باال میکشــــم.زیر چ تا ســــرجایم دراز میکشــــم و پتو را میدهی.
 
کرده  روشــــن ا

 …خسته نیستم اما خواب براحتی غالچ میشود میلرزد.
*** 

د که به تو را رد میکن نگاهم میچرخد و دیوارها باری پلڪ میزنم و ســـــعی میکنم به یاد بیارم کجا هســـــتم. باز میکنم،چند چشـــــمهایم را
 ..به پنجره نشسته ای و سرت را به دیوار تکیه دادیل میرسم.

 !!چرا اونجا!؟چرا نشسته خوابی!!؟؟؟..
پنجه پا  اب صــدا نمیشــود! و را کنم ســر کار دارم که ا ر این شــاید این تصــور را جایم بلند میشــوم،بی اراده به دامنم چنگ میزنم. ارام از

  بســــــته ای. چشــــــمهایت را ..نزدیکت میشــــــوم.
 
رامےا

 
م و با روی زمین برمیدار  پتویت را از خم میشــــــوم و ڪه بی اراده لبخند میزنم.نقدر ا

ـــــــــے. احتیاط رویت میندازم. ســتهایم د دلم اضــطراب می افتد و در ســمت صــورتت خم میشــوم. تکانی میخوری و دوباره ارام نفس میڪشـــ
ب دهانم را ب ڪمـــےنزدیڪ تر .بوضوح تکان میدهد تار را نفسم به موهایت میخورد و چند شروع میکند به لرزیدن.

 
زور قورت میشوم و ا

 ...فکر بوسیدن ته ریشت قلبم را به جنون میکشد سانت مانده... فقط چند میدهم.
   ترس... از نگاهم خیره به چشمهایت میماند

 !دلم نهیچ میزند صدایــی در ترس اینکه نکند بیدار شوی!
 "..بزار بیدار شه! تو زنشی چی میترسی!! " از
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مےافتد.  ...باز میڪنے دیگر مانده که تڪانےمیخوری و چشمهایت را فقط ڪمـے نفسهایم به شماره 
 ...جایت بلند میشوی سریع از صورتم خیره میشوی و بهت زده به قلبم به یڪباره میریزد!

 !_ چیکار میکردی
 ِمن ِمن میکنم....

 ..._من....دا...داش...داشتم...چ
 میپری بین نفسهای بشماره افتاده ام:

 چیو!؟؟ یچیو میخوای ثابت کن نمیفهمم ریحانه این چه کاریه! تو اخه چرا!... _ میخواستم برم پایین  ـفتم مامان شک میکنه...
 دهانم قفل شده... ترس تمام تنم میلرزد، از

 ...چرا اذیت میکنی !..._ اخه چرا
 ..میڪند تر بےاراده یڪ قطره اشک  ونه ام را و بغض به  لویم میدود

 !چون دوست دارم _ چون...
میگیرد و  م رایکدفعه مچ دست اینقدر ضعیف شدم. چرا خدایا من چم شده. بهاری شـروع میکنم به  ریه کردن. بغضـم میترکد و مثل ابر

 .فشار میدهد
 .._  ریه نکن

 توجهی نمیکنم بیشتر فشار میدهد
 .._  ـفتم  ریه نکن اعصابم بهم میریزه

 یک لحظه نگاهش میکنم..
 اشکای من!؟ _ برات مهمه؟...

دمم دل دارم!...طاقت ندارم...حاال بس کن ...ولی _ درسته دوست ندارم ...
 
 ..ا

 نم.زیر لچ تکرار میک
 .._ دوسم نداری 

 .میشود لحظه بیشتر و هجوم اشکها هر
 !صدات میره پایین. _ میشه بس کنی..

 از دستت بیرون میکشم دستم را
 !بشنون بزار _ مهم نیست.

ی م حاال میبینی! میخوای جونمو بگیری مهم نیســت تاتهش هســتم. دســت بردار نیســتم ... پشــتم را بهت میکنم و روی تختت مینشــینم.
یـ
 
 :سمتم که چند تقه به در میخورد ےا

 ؟ چی شده؟ریحان علی؟ _ چه خبره!؟..
 نگرانی را میشد از صدای فاطمه فهمید

 ..میروی و ارام میگویـے پشت در هل میکنی،
 !یکم ریحان سردرد داره _ چیزی نیست...

 _مطعنید!؟ میخواید بیام تو؟
 من مراقبشم!  بخواب. برو  تو _ نه!...

 میزنم: پوزخند 
ره!

 
 !مراقبمے _ ا

 :فاطمه دوباره میگوید چپ چپ نگاهم میڪنے.
 !حتمن صدام ڪن چیزی شد ا ر فقط نگران شدم چون حس ڪردم ریحانه داره  ریه میڪنه... _باشه مزاحم نمیشم...

 شچ خوش! _ باشه!
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 !اتاق فاطمه شنیده میشود صدای بسته شدن در لحظه میگذرد و چند
مےنشینے و جا همان زنے،چنگ می موهایت را ڪالفگے با  .تڪیه میدهے به در روی زمین 

*** 
 :میڪنم پله ها پائین میدوم و مادرت را صدا میڪنم،به سرعت از سر چادرم را

 کجاست!؟ اقاعلےاڪبر مامان زهرااا!! _ مامان زهرااا!..
شپزخانه جواب میدهد زهراخانوم از
 
 :ا

 تورش رو برداره.دومن همین االن رفت حیاط مو اولن سالم صبح بخیر!
 !میخواد بره حوزه

شپزخانه سرڪ میڪشم، ردنم را کج میکنم و
 
 :لحن لوس میگویم با به ا

خ ببشید سالم نکردم!
 
 حاال اجازه مرخصی هست؟ ا

 !بیا صبحانت رو بخور  _ کجا؟
 ._ نه دیگه کالس دارم باید برم

 !بگو برسونتت _ ا؟خچ پس به علے
 !فعال خدافظ _ چشم مامان !

 :که میبند میگوید مرا حال شانه زدن موهایش است. به حیاط میدوم فاطمه در ل میخندم اتفاقا نقشه بعدی همین است!و در د
 !_ اووو...کجا این وقت صبح

 _ کالس دارم
 !هم بریم _ خچ صبر کن با

 _ نه دیگه میرسونن منو
 رنگے میزنم. و لبخند پر
هااااع!

 
 ...راه خوش بگذره پس تو _ ا

ےاراده ب ســــــرکوچه کنارت میکشــــــے. میبینمت که داری موتورت را تا جلوی در میروم و به چپ و راســــــت نگاه میکنم. ند.و چشــــــمک میز 
یم

 
مےا   ...لبخند میزنم و دنبالت 
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یم زیر لچ ریز میخندم. ڪه با همانطور 
 
 ده ای.متوجه حضور من نش ز سـوار موتور میشـوی... هنو  و می ایسـتے قدمهای بلند سـمتت می ا

ر ســ شــوڪه میشــوی و به جلو میپری. ســرعت روی ترڪ موتورت میپرم و دســتهایم را روی شــانه هایت میگذارم. من هم بی معطلی و با
 !سرڪج میکنم و لبخند بزر ی تحویلت میدهم میگردانی و بمن نگاه میکنے!

 چرا راه نمیفتی!؟ _ سالم اقا!..
 !رمکجا ب! تو... !!..._ چی

 _ اول خانوم رو برسون کالس بعد خودت برو حوزه
 _ برسونمت؟؟؟

 تنها برم؟ _ چیه خچ!
 !.قبلشم بگو بازی بعدیت چیه _ لطفا پیاده شو...

 ...یعنی تن ؟..._ چراپیاده شم
 _ اره این موقع صبح کالس داری مگه؟

 _ بعله!
 پوزخندی میزنی

 .._ کالس داری یا تصمیم  رفتی داشته باشے
 ے پیاده میشوم.عصبـ
 !تصمیمم چیز دیگس علےاڪبر _ نه!
 .میگویم و بحالت دو ازت دور میشوم این را

مےافتد نمیخواهم پشــت ســرم را خیابان هنوز خلوت اســت و من پایین چادرم را  رفته ام و میدوم.  رچه  ه کنم.نگا نفس هایم به شــماره 
یـے

 
 ...میدانم دنبالم نمےا

 ...اخل میرومبه یڪ ڪوچه باریڪ میرسم و د
 .رها میڪنم عمق دل قطرات اشڪم را به دیوار تڪیه میدهم و از

 .کوچه میپیچد صدای هق هق در دستهایم را روی صورتم میگذارم،
 :دقیقه ای بهمان حال  ذشت که صدایـےمنوخطاب کرد چند

 !تو _ خانومی چی شده نبینم اشکا
یپ اســپرت ت غریبه قد بلند و هیکلے با پســر ک پاک و بســمت راســت نگاه میکنم.از اشــ پلک هایم را از روی صــورتم برمیدارم، دســتم را

 .جیچ های شلوارش فرو برده و خیره خیره نگاهم میکند در که دستهایش را
 !قضیه چیه ها _ این وقت صبح؟؟..تنها!؟...

 و بعد چشمک میزند!
ید چند هنوز سرم سنگین است.  نگ نگاهش میکنم.

 
 ...قدم نزدیکم می ا

 !خیلےنمیخوره چادری باشی _
 م ،بســــرعت روســــری را جلو میکشــــ روســــری ام عقچ رفته بود و موهایم پیدا بود. بی اراده باال میبرم. دســــتم را و به ســــرم اشــــاره میکند.

مےافتد میکشد. و میگرد پشت کیفم را کوچه بیرون بروم که از برمیگردم از  ...ترس به جانم 
 !_ اقا ول کن

 خوشگله!؟ _ ول کنم کجا بری 
 ...میکشم اما او محکم نگهش میدارد کیفم را سینه میکوبد. قلبم در از نگاهش بدزدم. سعی میکنم نگاهم را

*** 
مریکا

 
 غروری داری ازجنس سیاسیون ا

 برجا پا ولی من اهل ایرانم/ مقاوم /سخت و
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را ســــمت م نگهش میدارم که او دســــت میندازد به چادرم و میگیرم و محکم تر دســــته کیفم را یشــــود.ترس تندتر م لحظه از نفســــهایم هر
ید از سـرم به روی شانه هایم لیز میخورد. ڪش چادرم پاره میشـود و چادر از خود میکشـد.

 
 مےافتد. و تنم به رعشه ترس زبانم بنده می ا

 جیبش میکند. در دستش را یڪ سست شده و توان فرار ندارم. پاهایم بهم میریزد. نگاهش میکنم لبخند کـثیفش حالم را
 ._ کیفتو بده به عمو

ورد و با و در
 
مےا بےفایده اســـت. فاصـــله ســـمتم میگیرد. ادامه جمله اش چاقوی کوچکی از جیبش بیرون  ه کیفم را ول دســـت دیگر تالش 

با دســت ســالمم  ،بےتوجه به زخم یر میکند و عمیق میبرد.تمام توان پاهایم قصــد دویدن میکنم که دســتم به لبه چاقو اش   با ،میکنم
ســـریع  ند وقدمهای بل به خواســـته اش رســـیده! همانطور که با !میدانم تعقیبم نمیکند چادرم را روی ســـرم میکشـــم، نگه میدارم و میدوم.

بحال  اشـــــــاید ترس ت درد میکنم! تازه احســـــــاس کوچه دور میشـــــــوم به دســـــــتم نگاه میکنم که تقریبا تمام ســـــــاق تا مچ عمیق بریده... از
است برای  لحظه احساس میکنم ممکن قلبم طوری میکوبد که هر میرود. از پنج دقیقه دویدن پاهایم رو به سـسـتے بعد مقاومت میکرد.
ـــــــےسر به زمین و پشت سرم نگاه میکنم. همیشه بایستد! کر به یدن خون و فد بریده  او را بدنبال میکشی! با رد خون طوریست که  ویـ

ادرم دوباره چ بزور بجلو میکشم. به دیوار خیابان تکیه میدهم و خودم را دسـت سـالمم را دسـتم ضـعف غالچ میشـود و قدمهایم کندتر!
 ..یڪ لحظه چهره علےاڪبر به ذهنم میدود ازسرم میفتد.

 " من...  ر تو منو رسونده بودی ...االن" ا
 !!تو بدم میاید میکنم ازحس  روی هم فشار میدهم. حرص دندانهایم را با

 یعنی ممکن است!؟...
 چشـمهایم تار میشود... به کوچه تان میرسـم.

 زانوهایم خم میشـــود. !؟...خانه مانده چقد تا
ریز  چشـــــــــمهـایم را بزور خودم را نگـه میـدارم.

 !!یعنی هنوز نرفتی میکنم...
 دور میبینمـت کـه مقـابـل درب خـانـه تان با از

هم صدایت کنم اما میخوا موتور ایسـتاده ای.
ه خفگی به ســـــین  لو حبس میشـــــود. نفس در

 زانو روی زمین میفتم. دو ام چنگ میزند و با
 و میبینم کـــه نگـــاهـــت ســـــــــمـــت من میچرخـــد

یکدفعه صـــــدای فریاد"یاحســـــیِن" تو! ســـــمتم 
 ..چشم صدایت میکنم من با میدوی و

 روی زمین میندازی. بمن میرســـــی و خودت را
 گ و ن اتت راکلم  وشـهایم درست نمیشنود

 ..نیمه میشنوم
 یاحسین... ریحانهه... ر... سادات!...جد یا _

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااان...
 ...مااامااان...بیاااا..زنم...ز..زنمممم

 ..چشمهایم راروی صورتت حرکت میدهم
 "" داری  ریه میکنی!؟
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ورم تا لم ڪه سالم است را دستے

 
مےا  .ندارم که باور  س کنم چیزی راسمت صورتت 

 ..صدایت  نگ و  نگ تر میشود بار پلک میزنم. چند اشڪهایت!
 .._ ریحان!.ریحا...ری 

 !دیگر چیزی نمیبینم جز سیاهے و
*** 

 د.دهحرکات پـی در پـی و نرم همان چیز قلقلکم می چشمهایم را نیمه باز میکنم و میبندم. چیزی نرم و مالیم روی صـورتم کشـیده میشـود.
 صورتم را سمت راست میگیرم  نور اذیتم میکند. .نیمه باز میکنم دوباره چشم هایم را

 میشنوم: را نجوایـے
 !میشنوی صدامو _ عزیزم؟

 .میبوسد مادرم خم میشود و پیشانےام را مقابل چشمانم واضح میشود. تار تصویر
 !مادر _ ریحانه!؟

 نرم همان دستان مادرم است. پس چیز
مارســتان بدم می بوی بی از بمن دوخته. پایین پایم هم علےاصــغر نگاه معصــومانه اش را بغض نگاهم میکنم. با نشــســته و فاطمه کنارش

ید!
 
 .حالےمیبندمی و باز چشمهایم را با بـ پیچی شده ام می افتد نگاهم به دست باند ا

*** 
ت سالمم تماشا میکند. کـف دس باالی سر مرا شـنا که ازیک نگاه خیره و ا چشـمهایم را باز میڪنم. زبری به کـف دسـتم کشـیده میشـود.

ود چهره ای زرد رنگ و چشـــمانے  با این تویـــــــــــے! درســـت اســـت. نه! چندبار پلک میزنم. خواب میبینم!؟ روی لچ هایت  ذاشـــته ای! را
  !کـف دستم را  اها میبوسی و به ته ریشت میکشے افتاده.

 !توی اتاق توام به اطراف نگاه میکنم.
 ..صدایت میلرزد مرخص شدم!؟یعنـے

 !_ میدونی چند روز منتظر نگهم داشتی
 ناباورانه نگاهت میکنم

 ._ هیچ وقت خودمو نمیبخشم
 .رها میکند یک قطره اشک مژه های بلندت را

ره! ریحان من دوست دارم اینکه دوست دارم؟ چیو میخواستی ثابت کنی! _ دنبال چی هستی؟
 
 ...ا

 صدایت میپیچد و...
 
 روی تخت بیمارستانم باز میکنم. هایم راچشم و

 پس تمامش خواب بود!
 .پوزخندی میزنم و از درد دستم لچ پایینم را به دندان میکشم

یـے، خواب دیدم. همان چهره زرد رنگی که در وارد میشوی با تو میخورد و تقه به در چند
 
 :صدایت میلرزد اهسته سمتم می ا

 !_ بهوش اومدی
مےایستےباال چیزی نمیگویم.  عمق نگاهت لمس میکنم درد را در نگاهم میکنی. و ی سرم 

 ...نزدیک بود که ..ازت خون رفته بود. خیلے بیهوش بودی! روز _ چهار
ب میوه میریزی  یک لیوان برمیداری و لچ هایت میلرزد و ادامه نمیدهی.

 
 ..برایم ا

 ...کارو کرده _ کاش میدونستم کی این
 ..ب میدهم لو جوا صدای  رفته در با
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 !کارو کردی _ تو این
 ...در چشمهایت میبینم بغض را لیوان را سمتم میگیری. نگاهم  ره میخورد. نگاهت در

 .._ کاش میشد جبران کنم
 !عاشق شو. نشده.. دیر _ هنوز 
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 !عاشق شو _ هنوز دیر نشده!
این شــــرایط بدترین جبران برایت لمس همین عشــــق  اما میدانم در دیدنت!  رچه احســــاس خشــــم میڪنم با اســــت!  رچه میدانم دیر

   است!
ـــــــــے ڪه زینچ با دهانت را یند. باز میڪنےڪه جواب بدهـ

 
مےا کوتاه  واهےخ یڪ عذر با و ڪنےسالم مختصری می همسرش داخل اتاق 

 ..بیرون میروی
 وجودت حس شیرین عشق بیدار شده باشد؟ ممڪن است در یعنے
*** 

ـــــــــےام را ا جوش بخیه های دســتم تقریب ده روز اسـت ازبیمارسـتان مرخص شـده ام. نرم شــود. در چای فرو میبرم تا بیسـکوئیت سـاقه طالیـ
من اشـــاره باچشـــم و ابرو ب حال میشـــود و وارد پذیرائے مادرم تلفن به دســـت از راقچ باشـــم.اما دکـتر مدام تاکید میکند که باید م خورده.
 یعنےچے!؟تکان میدهم که  سر میکند.

پاشـــم  گویملچ می و پشـــت بندش با چیکار کنم!؟.. دســـت ســـالمم را کج میکنم که یعنے. مادر شـــوهرته!.. لچ هایش را تکان میدهد که
 برقصم؟

 !سرت خاک تو که ازاد است اشاره میکند دستے چپ چپ نگاهم میکند و با
شــــــــپزخانه میروم تا حالے من در و چای میفتد بیســــــــکوئیتم در

 
داحافظی که مادرم هم خ یک فنجون دیگر بریزم. ڪه غرغر میکنم به ا

 .میکند و پشت سرم وارد اشپزخانه میشود
 تو چرا یذره شعور نداری؟ _ اینهمه زهرا دوست داره!

 پاشم پشتک بزنم؟ یکار کنم!؟خچ مامان چ _ وا
 .تو بخور حاضر شو زود چایــی _ ادب نداری که!...

 _ کجا ایشاال؟
بےذوقهدیگه نمیدونه چقد ع بخوره! هوا میایم دنبالتون بریم پارکی جایے...  ـفت عروســم یه هفتس توخونه مونده. _ بنده خدا  !روســش 
 !کس یجوره دیگه خچ هر دم.ببخشید که وقتی فهمیدم ایشونن ترقه در نکر  _ عی بابا!

 ._ اره یکیم مثل معتادا دستشو بهونه میکنه میشینه رو مبل هی بیسکوئیت میکنه توچایـے
اشــپزخانه خارج میشــوم و ســمت اتاقم میروم. بســختی حاضــر میشــوم و بهترین روســری ام را  میخندم و بدون اینکه دیگر چیزی بگویم از

و پشـــت ت تماشـــا میکنم. پنجره خم میشـــوم و بیرون را از می اید. در نگ در خانه مان به صـــداحدود نیم ســـاعت میگذرد که ز  ســـرمیکنم.
یم. میدارم و از روی تخت بر از چادرم را تیپ اسپرت زده ای! دری.

 
مےا  میشنوم صدایتان را و را باز میڪند مادرم در اتاقم بیرون 

 !خوب هستید _ سالم علیکم.
 !تو بیا مادر! _ سالم عزیز

 حاظرید لطفا بیاید که راه بیفتیم ا ر دیگه! _ نه
 ...این منتظر _ منکه حاضرم!

 !هنوز حرفش تمام نشده وارد راهرو میشوم و میپرم جلوی در
 نگاهم میکنے 

 _ سالم!
 مثل خودت سرد جواب میدهم

 _ سالم..
 ند تارا باز میکند و تعارف میز  در رد نشسته،کنم و از خانه خارج میشـویم. زهراخانوم روی صـندلی شا  سـر مادرم کمک میکند چادرم را

 .مادرم جلو بنشیند
 ....سوار میشود مادرم تشکر میکند و راننده سجاد است و فاطمه و زینچ هم عقچ نشسته اند.

 ...پس منو تو کجا بنشینیم! مادرت میخندد 
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 ارک شـــــده!موتورت کنار تیر برق پ ه میکند به جلو.و اشـــــار  .موتورش بیاید یجوری شـــــده که تو و علی مجبورید با _ شـــــرمنده عروس  لم!
 میگویم لبخندی میزنم و

 !بوی ماشین خیلی خوشم نمیاد اتفاقا از _ دشمنت شرمنده مامان!
ـــــــــے و  فتم.پشت سرت راه می حرکت میکند. روشن و سجاد هم ماشین را از من سمت موتور میروی. جلوتر تو همان لحظه پوزخندی میزنـ

ک میریختی فقط ا ر هفته پیش اشــ تو همان ســنگ دل قبلی هســتی. پس اشــتباه فهمیده بودم. نمیپرســی! ی حالم راســکوت کرده ای حت
 :صاف میکنم و میگویم صدایم را بخاطر شوک و فضای ایجاد شده بود.

 _ دست منم بهتر شده!!
 _ الحمدالله!

 دوباره کیف را روی دوشــم میندازم و از اما نه! ســوار میشــوم. بینمان میگذارم و کیفم را حرصــم میگیرد. ســوار موتور میشــوی. چقدر یخ!
الفی فقط میخواهم ت شــــاید دیگر دوســــتت ندارم... من تغییر کرده! حس میکنم چیزی در محکم دورت حلقه میکنم. پشــــت دســــتانم را

ینه به صورتم نگاه میکنی از کنم!
 
 ..ا

 _ حتمن باید اینجوری بشینی؟
 !شون نمیاد _ مردا معموال بد

 .اخم میکنی و راه میفتی
*** 

 ..زهراخانوم میشود مادرم میوه پوست میکند و  رم صحبت با بگویم پرنده هم پرنمیزند! خلوت است و شاید بهتر 
 _ میبینم که 
 
 قای شمام نیومدن مثل ا

 
 قای ماا

 ..از همرزماش _ اره علےاصغرو برده پیش یکے
ید دنبالم بیاید. جایم بلند میشوم و به فاطمه اشاره میکنم تا از

 
 ..حرف  وش کن بدنبالم می ا

 _ نظرت چیه بریم تاب بازی؟
 چادر؟؟؟ با _ االن؟

 !_ اره خچ کسی نیست که
وچرخه د ســجاد به پیســت دوچرخه ســواری رفته بود تا شــیطنت میڪشــم و ســمت زمین بازی میرویم. مردد نگاهم میکند. دســتش را با

یخواهم بدانم م نگاهت میکنم. چشمے تاب میشوم و زیر اول من سـوار ای و کـتاب میخوانے.تو هم روی یک نیمکت نشـسـته  کرایه کند.
لےبعد عکس العملت چه خواهد بود! م مســــابقه ه دو با دقیقه ســــوار تاب کناری میشــــود و هر از چند فاطمه اول به تماشــــا می ایســــتد و

یـے ینیمکت بلند میشوی و عصبےسمتمان مروی  ازنگاهت میڪنم  ڪم ڪم صدای خنده هایمان بلند میشود. سرعت میگذاریم.
 
 ا

  یهو یکی بیاد چی!؟... زشت نیست!؟ _ چه خبرتونه؟...
 
 !!بخندید روم ترا
ــــــــــےاهمیت  اما من اهمیت نمیدهم. فاطمه ســریعا تاب را نگه میدارد و شــرم زده نگاهت میکند. دوســت دارم کمی هم من نســبت به تو بـ

 ...!!باشم
 ..تابو نگه دار ا!توام هستم _ ریحانه با

 بیشتر میکردم...  وش نمیدادم و سرعتم را
 !!_ ریحان مجبورم نکن نگهت دارم 

 _ مگه میتونی؟؟
ستین هایت را پوفـےمیڪنے،
 
 ...این حرکت یعنـےهشدار روی ساق دستهایت تا میزنـے! ا

 _ نگهت دارم یاخودت میای پایین؟
 ..._ یبار  ـفتم نمیتونـے

یدهم و جیغ دســت م تعادلم را از تاب شــروع میکند به لرزیدن، مچ پایم را میگیری. و از میکنے ه دســتت را درهنوز جمله کامل نشــده ک
 ...میکشم

 !_ هیسس عهه



 

  من از دســــت باند پیچی شــــده ام بین من و تو میماند و صــــورت توی بغلت پرت میشــــوم!! من با عصــــبی پایم را میکشــــے و
 
خ بلندی درد ا

 :ور بلند میگویدد . زهرا خانوم ازمیگویم
 خچ مادر این کارا جاش تو خونس!!

 ..خشم سرخ شده ای میگویـے حالیڪه از تو خجالت زده خودت را عقچ میکشے و در مادرم میخندند. و با
 !هیچ وقت _ شوخی اینجوری نکن!
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نکند  ساق دستم احساس درد میڪنم. در ڪه رویش نشسته بودی. بمن میڪنے و میروی سـمت نیمڪتے چهره ای درهم پشـتت را با

 !زنم: بـےعصابمچ پایم هم درد  رفته! زیر لچ غر می احساس سوزش میکنم و لچ پایینم را جمع میکنم. شوند؟ بخیه ها باز
ید و

 
مےا  :به دستم نگاه میکند میگوید نگرانے حالیڪه با در فاطمه سمتم 

 !خیلی غیرتیه _ دیدی  ـفتم سوار نشیم!؟..
 !_ خچ هیشکی اینجا نبود

 ..اما دیدی که  ـفت ا ه میومد _ ارع نبود.
 !فعال که نبود _ خچ حاال ا ههه...

 میخندد
 د؟دستت چیزیش نش _ چقد لجبازی تو!....

 !_ نه یکم میسوزه فقط همین
 ..مخ میری تو زمین تو کشیدا  ـفتم االن با پا وقتے _ هوف ان شاءالله که چیزیش نشده.

 شت با م
 
 :رام به کـتفم میزند و ادامه میدهدا

 !_ اما خوب جایـےافتادیا
 :مادرم صدامیزند لبخند تلخےمیزنم.
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  _ دخترا بیاید شام!...
 
 د کـتاب میخونےخسته نمیشے؟اینق قا علے شمام بیا مادر.ا

ـــــے. میکشد و برای شام میرویم. فاطمه چادرم را یـ
 
مےا مےافتد! تو هم پشت سرمان اهسته تر  غیرتت چطور  ڪمے قلقلک نگاهم به سجاد 

ورم. کـفش هایم را در از دســـــت فاطمه بیرون میکشـــــم. اســـــت؟چادرم را
 
 نگاهم به نگاه و یکراســـــت میروم کنار ســـــجاد مینشـــــینم! می ا

شــینے رو به رویم مین اســت! جایش ذره ای تڪان نمیخورد شــاید چون دیدش بمن مثل خواهر کوچکـتر از ســجاد بت  ره میخورد.متعج
بخند میزنم ل نگاهت میکنم که عصـبے با برنج بازی میکنے. زیر چشــمے مادرت شـام میکشــد و همه مشـغول میشــویم. و فاطمه هم کنارت.

 !و میگذارم در ظرف سجاد توی بشقاب برمیدارم و ته دیگم را از
 !_ شما بخورید ا ر دوس دارید

 !نیازی نیست _ ممنون!
 ..._ نه من خیلی دوس ندارم حس کردم شما دوس دارید
 .لبخند میزند و اشاره به تیکه ته دیگی که خودش برداشته بود کردم.

 ممنون! _درسته!
 زهراخانوم میگوید:

 .مثل خواهر برای بچه هام دخترمونی دیگه! .چقد هوای برادر شوهرشو داره.. _ عزیزدلم!
 :مادرم هم تعارف تکه پاره میکند که

 !خانواده خودتونه _ عزیزی از
  برادرت نامحرم است! چه باشد هر دوسـت نداشـتی. میدانم حرکـتم را دسـت فشـار میدهی. عصـبی قاشـقت را در نگاهت میکنم.

 
خر غذا ا

 ر ا غذا میکشــــــی و تشــــــکر میکنی! تضــــــاد در رفتارت  یج کنندس! یکدفعه دســــــت از یک لیوان دوغ میریزم و میگذارم جلوی ســــــجاد!
 !اینقدر حساسی؟ دوستم نداری پس چرا

 :بهم میمالد و باخنده میگوید فاطمه دستهایش را
 !_ هووورا! امشچ ریحان خونه ماست

 خیره نگاهش میکنم:
 _ چرا؟

 ...هم فیلم ببینیم با شچ بمون .._ واا خچ نمیخوای بعد ده روز بیای خونمون؟.
 _ اخه مزاحم..

 مادرت بین حرفم میپرد.
نه  ضــمن امشـــچ نه ســجاد خونس. در !یذره ام پیش شـــوهرت بیشــتر میمونی دیگه اخر هفتس... اتفاقا نیای دلخور میشــم. _ نه عزیزم!
 راحت ترم هستی باباشون....

 
*** 

تےشرت جذب! فاطمه بگیرم. بور شدم لباس ازمج باز میکنم و موهایم روی شانه ام میریزد.  یره سرم را  …ش مینشینملبه تخت شلوار و 
 _ بنظرت علےاکبر خوابید؟

 مگه بدون زنش میتونه بخوابه؟ _ نه!
 کنیم؟ فیلم میبینے یا من برم اونور؟ _ خچ االن چیکار

 !_ ا ه خوابت نمیاد ببینیم
 !نمیاد _ نچ!
 .روشنش میکند حریر میگذارد وروی میز ت خوشحالےمیڪشد، لچ تابش راز جیغے ا

 .تو روشنش کنی من برم پایین کیف و چادرمو بیارم _ تا
هســـته از ســـرش را به نشـــانه " باشـــه " تکان میدهد.
 
اریکی اطراف ت میگذارم. را پاورچین پاورچین پشـــت ســـر اتاق بیرون میروم و پله ها ا

ریز میکنم و روی زمین  چشــــــــمهایم را م را در حال  ذاشــــــــته بودم.کیفم و چادر  وادارم میکند که دســــــــت به دیوار بکشــــــــم و جلو بروم.
شـــــت پ قد بلند و چهارشـــــانه! تو اینجا چیکار میکنی؟ ..دقیق میشـــــوم. در تاریکی احســـــاس میکنم. دنبالش میگردم که حرکت چیزی را



 

یم. دســــــ نم.داخلش میچپا روی دوشــــــم میندازم و چادرم را کیفم را پنجره ایســــــتاده ای و به حیاط نگاه میکنے.
 
مے ا ت اهســــــته ســــــمتت 

مےاورم و روی شانه ات میگذارم که همان لحظه تو  ...حیاط میبینم!!! پس را در سالمم را باال 
ید. ســــــجاد!!! نفس هر فرد قد بلند برمیگردد و شــــــوکه نگاهم میکند!

 
مےا اهش بمن ڪه داشــــــتم و او که نگ وضــــــعیتے من با دویمان بند 

مده از ه حوض نشـــــســـــته ای و نگاهمان میکنی!! ســـــجاد عقچ عقچ میرود و درحیاط لب افتاده بود و تو که در
 
حال  حالیکه زبانش بند ا

 !همین االن لبه حوض نشسته بودی نیستی!!!! یخ زده نگاهم سمت حیاط میچرخد... بیرون میرود و به طرف پله ها میدود.
رجسته نفسهایت تند و رگ های  ردنت ب اومدی؟ اینجا ڪے چشمهایــــــےعصبــــــے بمن زل زده ایــــــے.ا ب ترس خشک میشوم. برمیگردم و از

  ..میگیری  مچ دستم را شده.
ره؟. خانوم خودشو زیاد خواهر فرض کرده.. االنم شچ و همه خواب... بعد دوغ و دلسوزی... _ اول ته دیگ و تعارف!

 
 ا

 !دهانم بسته شده و تمام تنم میلرزد تقریبا داد میزنـے...
فکر کردی چون دوســـــت ندارم بی غیرتم  نمیدونم چه فکری کردی؟.. نه!!.. فکر کردی خوابم اره؟. ؟..چرا خشـــــک شـــــدی؟ _ چیه؟؟

 هستم؟؟؟؟
 _ نه..

 !بگو میشنوم بگووو... بگو دیگه.. دیگه چی!!! _ خچ نه چی...
 ...داری اشتباه _ دا..

 ..مچم را فشار میدهی
 چیزی که جلو چشمه کجاش اشتباس؟ _ عهه؟اشتباه؟؟...

 در عصــبی هســـتی ڪه هرانق
لحظه از ثانیه بعدش بیشــــتر 

خون به چشـــمانت  میترســم!
دویده و عرق به پیشـــــانی ات 

 .نشسته
 _ بهت توضیح...م..میدم

 _ خچ بگو راجچ لباست...
 شونه سجاد! االن... امشچ..

ـــــــــت...  شـــــــــــــــــوکـــــــــه شـــــــــــــــــدن
 توضیح بده. جاخوردنت..

 ...کردم _ فکر
چشـــــــــمانم زل زده  چنـان در

م ادامـــه ای کـــه جرات نمیکن
طرفی  یج شــــــــــده  از بــدهم.
چــــقـــــدر مــــهــــم اســـــــــــــت  ام...

 !!برایت
 !تویــی _ فک کردم..

یعنی قضـــــیه شـــــام  _ هه !...
پـــــارکم فکر کرده بودی منم 

 اره؟
ــــاتوســـــــــــــت!  این دیگر حق ب
 نـدی اســـــــــت کــه خودم زده 

نمیخواسـتم اینقدر شدید  ام.
   ...شود
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س نمیدانم چه عک چه مرا شـــــکســـــتی و من هنوز هم احمقانه عاشــــــقت هســـــتم! کافیســـــت هر و بیداد کردی! هرچه داد دیگر کافی بود!

 میدهم. شـــارروی هم ف مشـــت میکنم و لبهایم را دســـتهایم را ســـختی! العملی نشــان میدهی اما دیگر کافیســـت برای این همه بی تفاوتی و
م میلرزد لبهای دهانت خارج میشــود و من همه را مثل ضــبط صــوت جمع میکنم تا به توان بکشــانم و تحویلت دهم. کلمات پشــت هم از

 ..و اشک به روی  ونه هایم میلغزد
 ؟؟؟_ تو بخاطر تحریک احساسات من حاضری پا بزاری روی غیرتم

 جمله ات میشـود شـلیک  این
 
ورم ب دسـت سـالمم را سـرم را باال میگیرم و زل میزنم به چشـمانت! باروتم! خر به منی که انبوهی ازا

 
اال می ا

 !و انگشت اشاره ام را سمتت میگیرم
ره داشـــــــــتی که االن دســــــــت من اینجوری نبود!!... _ تو؟؟؟!!! تو غیرت داری؟؟؟

 
ره  یرم که من زدم زیر ه ...ا

 
مه چیز زدم زیر قول و ا

 توام بخاطر یمشت حرف زدی زیر غیرت و مردونگے؟؟ تو چی! حرفای طی شده...
 شدت  ریه به هق هق افتاده ام ادامه میدهم حالیکه از و من در چشمهایت  رد و  ردتر میشوند.

ا حالیش نیســــت! تو ا ر منو مثل غریبه هشــــرعا و قانونا! شــــرع و قانون حرفای طی شــــده  _ تو هنوز نفهمیدی ! بخوای نخوای من زنتم!
زنت! ما حرف زدیم و قرار  ذاشــــــتیم که تو یروزی  میفهمی؟؟ من زنتم... کوچه ام نمیبرنت چه برســــــه مرز برا جنگ!... بشــــــکنی تا ســــــر

ســـــید از. که پســـــر پیغمبری.. زیر پا بزاریم تا باال بریم! تو اما قرار نزاشـــــتیم که همو له کنیم... میری...
 
ســـــید ا

 
که  تو نمیفته! دهن رفیقات ا

  !چه جالچ اون دنیا میخوای بگی حرف زدیم؟؟؟ اا؟؟ من رو  ردنته رو میدونی؟ ببینم حقی که از شا رد اول حوزه ای...
 ..صدایت میلرزد و بین حرف میپری  لحظه سرخ تر میشود چهره ات هر

 !_ بس کن!..بسه
عربده  مگه هرچی شــــد بازم مثل احمقا دوســــت داشــــتم ! مگه نگـفتی بگو.... .._ نه چرا!! چرا بس کنم حدود یک ماهه که ســــاکت بودم

 از اتفاق دســـت من همه چیو میســـپردم به پدرم اینجور نمیشـــد. وقتی که بابام ا ر بعد نکشـــیدی بگو توضـــیح بده...ایناهمش توضـــیحه...
و ومه! حتی پدرمم فهمید از غیرت فقط اداشـــــــفهمید تو بودی و من تنها راهی کالس شــــــدم بقدری عصـــــــبانی شـــــــد که میگـفت همه چی تم

و نمیگرفتم شــــ نشــــد! ا ر جلو نتونســــتی بیای دنبالم... بچه بازی کردم... فهمیدی... ولی من جلوشــــو  رفتم و  ـفتم که مقصــــر من بودم.
اما من  !اره تو .االن ســـــــــینتو جلو نمیدادی و بهم تهمت نمیزدی! حتی خانواده خودت چند بار زنگ زدن و  ـفتن که تو مقصـــــــــر بودی..

غیرت! االن مشــــکلت شــــام پارکو لباس االن منه؟؟؟ تو که درس دین خوندی نمیفهمی تهمت  ناه کبیرس!!! اره باشــــه میگم   ذشــــتم با
 حق باتوعه
 ..باز میگویــی

 !!_  ـفتم بس کن
 چون مادرت  ـفته بود ســـــــجاد تویــی!! فکر کردم اما این جا... که حرصـــــــت رو دربیارم. اره کارای پارک برای این بود _ نه  وش کن!!...

 بازم حرف داری؟ بازم میخوای لهم کنی؟ حاال چی؟ شچ خونه نیست!!..
 ...دست باند پیچی شده ام را به سینه ات میکوبم

 لی بدی! خیلی!! از خدا میخوام میدونی تو خی _ میدونی..
 
 ...رزوی اون جنگ و دفاعو بدلت بزارها

 ...در پـی به سینه ات میکوبمدیگر متوجه حرکاتم نیستم و پـی 
من خیلی دیوونه ام! یه احمق! که هنوزم میگم دوســــــت دارم... اره لعنتی دوســــــت دارم... اون دعامو پس میگیرم! برو...  من ... _ نه!...

 ..اول قبول کردم خودم از باید بری! تقصیر خودم بود ...
شــانه  روی هم فشــار میدهی و از من!! لبهایت را شــدیدتر.  ریه میکنی..ســرم را باال میگیرم. حال لرزیدن اســت. احســاس میکنم تنت در

 ...میخواهی چیزی بگویــی که نگاهت به دست بخیه خورده ام میفتد هایت تکان میخورد.
 !!_ ببین چیکار کردی ریحان

و خشـــــک د هال بیرون و هر از د.البه الی باند روی فرش میریز  به دســـــتم نگاه میکنم خون از میگیری و بدنبال خود میکشـــــی. بازوام را
 ...فاطمه هم باالی پله ها ماتش برده مادرت پایین پله ها ایستاده و اشک میریزد. میشویم..
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 ...تو چیکار کردی؟ _ داداش..
اما تو بی اهمیت از کنار مادرت رد میشــوی به طبقه  پس تمام این مدت حرفهایمان شــنونده های دیگری هم داشــت.همه چیز فاش شــد.

 .دقیقه بعد با یک چفیه و شلوار ورزشی و سویــی شرت پایین می ایــی اال میدوی و چندب
 ...را دستم میدهی چفیه را روی سرم میندازی و  ره میزنی شلوار

 !_ پات کن بدو
 .سوئےشرت را خودت تنم میکنی از درد لچ پایینم را  از میگیرم بسختی خم میشوم و میپوشم.

  ریه میگوید.. مادرت با
 .علی کارت دارم _

 .فعال باید ببرمش بیمارستان همه چیو خودم توضیح میدم... _ باشه برای بعد مادر..
 ..نگرانی نگاهم میکنی با هال میروی و چادرم را می اوری میگویے. را همینطور که به اینها

 .._ سرت کن تا موتورو بیرون میزارم
 همان باال میگوید. فاطمه از

 ...هوا .ماشین ببر خچ. _ با
 ..حرفش را نیمه قطع میکنی
 ..._ اینجوری زودتر میرسم

روی چفیه میکشـــم نگاهی به مادرت میکنم که  وشـــه ای ایســـتاده و تماشـــا  من همانطور که به ســـختی کش چادرم را به حیاط میدوی و
 .میکند

 راست بود؟ دعوا... با اینایــی که  ـفتید.. _ ریحانه؟...
 .بغض به حیاط میروم میدهم و با سرم را به نشانه تاسف تکان

 *** 
 پرستار برای بار 
 
 :خر دستم را چک میکند و میگویدا

 .تموم شدن سرم، میتونید برید از نیم ساعت دیگه بعد _ شانس اوردید خیلی باز نشده بودن...
را برخت  زیادی غیرت تند رفته ام...حس میکنم زیادی  بغض داری. باالی ســـرم ایســـتاده ای و هنوز  میگوید و اتاق را ترک میکند. این را

 !شاید بخاطر  ریه و مشتهایم بود هرچه است سبک شده ام... کشیده ام.
 ..روی دست سالمم میگذاری  روی صندلی کنار تخت مینشینـے و دستت را

 تعجچ نگاهت میکنم. با
 :اهسته میپرسی

 ...روزه که چند روزه؟... _ چند
 ...لرزش بیشتری به صدایت میدود

 روزه که زنمی؟ چند _
 
 
 رام جواب میدهم:ا

 ..._ بیست و هفت روز
 ...لبخند تلخی میزنی

 !_ دیدی اشتباه  ـفتی! بیست و نه روزه
 !من دقیق تر حساب روزها را داری  از بهت زده نگاهت میکنم.

 !من دقیق تری  _ از
 ...بغضت را فرو میبری  نگاهت را به دستم میدوزی.
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 !کنم مجبور شیم دستتو سه باره بخیه بزنیم _ فکر

ر تو خاط زهای ســــپری شــــده دراما من مصــــمم بودم برای اینکه بدانم چطور اســــت که تعداد رو  حرف در بروی! از زیر فهمیدم میخواهے
 !من مانده تا بهتر

 !میکردم برات مهم نیست فکر توحساب روزا! من دقیق تری؟... از تو چطور  _ نگـفتی چرا؟...
 لبخند تلخی میزنی و به چشمانم خیره میشوی

 !خانوم کله شق من _ میدونستی خیلی لجبازی!
 !خانوم_من#. این جمله ات همه تنم را سست میکند

 ..ادامه میدهی
 ..._ میخوای بدونی چرا؟
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 !چشمانم التماس میکنم که بگو با
 ._ شاید داشتم میشمردم ببینم کی از دستت راحت میشم

 !و پشت بندش مسخره میخندی
 ..م می افتد که نکند راست میگویــی! برای همین بی اراده بغض به  لویم میدوداز تجربه این یک ماه  ذشته به دل

 جز این چی میتونه باشه؟ میزدم! حدسشو _ اره!...
 .رها میکنم رویم را برمیگردانم سمت پنجره و بغضم را

وری  تصویرت روی شیشه پنجره منعکس میشود.
 
مےا  !ودتبرمیگردانی سمت خچانه ام را میگیری و رویم را  ،دستت را سمت صورتم 

 !اشکات ریحانه _ میشه بس کنی..؟ زجر میدی با
 علی اکبر منی؟ تو باورم نمیشد.

هسته پایین می ایند و روی پیرهنت میچکد. به من و من می افتم
 
 .نگاهت میکنم و خشکم میزند. قطرات براق خون از بینی ات به ا

 !_ ع...علی...علی اکبر...خون
 م به صورتت.ترس اشاره میکن و با

 ..میداری و میگیری روی بینی ات زیر چونه ام بر دستت را از
 !_ چیزی نیست چیزی نیست

 .بلند میشوی و از اتاق میدوی بیرون
 نگرانی روی تخت مینشینم... با
 
*** 

 من کنارت  موتورت را داخل حیاط هل میدهی و
 
یما

 
 ...هسته داخل می ا

 ..._ علی مطمعنی خوبی؟
 !صبح کـتاب میخوندم ی خوابی اینجوری شدم! دیشچ تااز ب _ اره!...

 ...نگرانی نگاهت میکنم و سرم را به نشانه " قبول کردم " تکان میدهم با
 .غصه قرمز شده پشت پنجره ایستاده! چشمهایش از زهرا خانوم پرده را کنار زده و

 ..مچ دستم را میگیری،خم میشوی و کنار  وشم بحالت زمزمه میگویــی
 !چی  ـفتم تایید میکنی باشه؟ _ من هر

 _ باشه!!...
 !فرصت بحث نیست و من میدانم بحد کافی خودت دلواپسی

رام وارد راهرو میشــــوی و بعد هم هال...
 
اســــت بگویم ســــمت اتاق بازجویــی!! زهرا خانوم لبخندی ســـــاختگی بمن میزند و  شــــاید بهتر یا ا

 :میگوید
 دکـتر چی  ـفت؟ _ سالم عزیزم...حالت بهتر شد؟

 باال میگیرم و نشانش میدهم دستم را
 ._ چیزی نیست! دوباره بخیه خورد

ید و شانه هایم را میگیرد
 
 ...چند قدم سمتم می ا
 .._ بیا بشین کنار من

ش اتفاق انتظار ســــواالتی که ممکن بود بعد کنارش مینشـــینم و تو ایســـتاده ای در و اشـــاره میکند به کاناپه ســـورمه ای رنگ کنار پنجره.
 !یفتدبدی ب

 میگیرد و به چشمانم زل میزند زهراخانوم دستم را
 ..دق کردم تا بر ردید _ ریحانه مادر!...

 تا سوال ازت میپرسم. چند
 بگو! نترسو راستشو



 

 شانه هایم را بی تفاوت باال میندازم و باخنده میگویم سعی میکنم خوب فیلم بازی کنم.
 .چی بترسم قربونت بشم از _ وا مامان!
 ..تیره اش را اشک پر میکندچشمهای 

 _ بمن دروغ نگو همین
 دلم برایش کباب میشود

 .._ من دروغ نمیگم
 درسته؟ چیزایــی که...اینکه علی میخواد بره! _ چیزایــی که  ـفتید...

  از دستش بیرون میکشم. دستم را میترسم بویــی ببرد. .دستهایم یخ زده استرس از
 
 ب دهانم را قورت میدهما

 ...برهمیخواد  _ بله!
یـے و میپری وسط حرف من

 
 !تو چند قدم جلو می ا

 ..._ ببین مادر من! بزار من بهت
 زهراخانوم عصبی نگاهت میکند

 !زبون خودت _ الزم نکرده! اونقد که الزم بود شنیدم از
 سمتم برمیگرداند و دوباره میپرسد رویش را

 _ تو ام قبول کردی که بره؟
 همسرم را به نشانه تایید تکان مید
 اشک روی  ونه هایش میلغزد.

 هم  ذاشتید مادر؟ چه قول و قراری با _  ـفتی توی حرفات قول و قرار...
 !سینه محکم میکوبد ترس خشک شده و قلبم در دهانم از

 ..فقط....فقط روز خواستگاری...روز هیچ قول و قراری.. _ ما...ما...
 ..استرس بلند میگویــی هم بین حرف میپری و با تو باز

 _ چیزی نیست مادر من! چه قول و قراری اخه!؟
 !!!یکبار دیگه چیزی بگی خودت میدونی _ علی!!! 

  اینکه همه تنم میلرزد و از با
 
ورم و صورتش را نوازش میکنم خرش میترسم.ا

 
 ...دست سالمم را باال می ا

ط این شـــــر  این شـــــرط ...با ســـــت داره بره و باروزخواســـــتگاری...علی اکبر... ـفت که دو _ مامان جون!...چیزی نیســـــت راســـــت میگه!...
 ..خواستگاری کرد
 همین! منم قبول کردم!

 اینا چی؟؟؟ _ همین؟ پس قول و قرارا همین بود؟ صحبت بی محلی و اهمیت ندادن...
 ... یج شده ام و نمیدانم چه بگویم که به دادم میرسی

 !همین !من! بزار اینو من بگم! من فقط نمیخواستم وابسته شیم _ مادر
ید زهرا خانوم از

 
مےا  ...جا بلند میشود و باچند قدم بلند بطرفت 

چقد  این وضــــــعی که براش درســــــت کردی!؟ بچه مردمو دق بدی که همین؟؟؟؟؟ مطمعنی راضــــــیه؟؟ با همین؟؟؟؟؟ _ همین؟؟؟
واد بره دفاع که میخ ه! کســیتو عقد کرده نصــف شــده! این بچه ا ر چیزی  ـفت درســت وقت با راحت میگی همین! بهش نگاه کردی؟ از

باره و ســه باره دســت زنشــو بخیه بزنن! فکر کردی چون پســرمی چشــمم رو میبندم و  اول باید مدافع حریم خانوادش باشــه! نه اینکه دو
 ...میزنم به مادر شوهر بازی؟

یم از
 
مےا  .جایم بلند میشوم و سمتتان 

 روی شانه مادرت میگذارم پشت سر دستم را از و چیزی نمیگویــی.سرت را پایین انداخته ای  زهراخانوم بشدت عصبی ایست.
 خدا اروم باش.. _ مامان ترو 

 ...من تم شوهرم اهل شهادت وجنگ باشه...من خودم همیشه دوست داش من... دست من ربطی به علی اکبر نداره. چیزی نیست!
 :همان حال  ریه میگوید برمیگردد و با



 

ن این قضــــــــیه باید به پدر ومادرت  ـفته شــــــــه .... بی دلم من مگه میزارم بازم اذیتت کنه... یزنی؟عزیزبچه داری حرف م _ دختر مگه با
 !مگه میشه همین باشه  بزر ـترا!!

 !میخواست وقتی میخواد بره بتونم راحت دل بکنم ...من بود بفکر. _ اره مامان بخدا همینه! علی نمیخواست وابستش شم..
 :تندی جواب میدهد به دستم اشاره میکند و با

 !بفکرته _ اره دارم میبینم چقد
درســت میشــه...دعوا بین همه زن و شــوهرا هســت  میکرد روشــش درســته! حاال.. امشــچ فکر تا فقط...فقط... هســت بخدا!!... _ هســت!

 ..قربونت بشم
 ...از پشت دور مادرت حلقه میکنی تو دستهایت را

ه من شـــــماســـــت اشـــــتبا منم که هنوز اینجام....حق با ن حرف رفتن منو شـــــنیدی فدات شـــــم._ مادر عزیزم!! تو ا ر اینقد بهم ریختی چو
  .اینقد بخودت فشار نیار سکـته میکنی خدایــی نکرده بود.

کســــی دفاع کرده ام که قلچ مرا شــــکســــته... اما نمیدانم چه رازی در چشــــمان غمگینت موج میزند که  باورم نمیشــــود از .نگاهت میکنم
 !من اشتباه میکنم چیزی که بمن میگوید مقصر تو نیستی! و اد میبرم...از ی همه چیز را

 تعجچ  با بدون اینکه بخواهد حرف دیگری بزند. زهراخانوم دستهایت را کنار میزند و از هال خارج میشود...
 
 هسته میپرسما

 زود قانع میشن؟ _ همیشه اینقد
یره تو بعدش ســاکت میشــه و م. جمع ده دیقس.. مامان ســر خت ترین بحثا باســ کنه! عادتشــه... میره فکر یکم اروم شــد... _ قانع نشــد!

 !فکر
 !!_ خچ پس خیلیم سخت نبود

 !_ باید صبر کنیم نتیجه فکرشو بگه
 ..!_ حداقل خوبه قضیه ازدواج صوری رو نفهمیدن

 ..چنگ میزنی و بخش روی سینه اش را جلو میکشی پیرهنت را ،لبخند معناداری میزنی
 ! بدجور خونی شده برم لباسمو عوض کنم... من _ اره!

 
*** 

ل قبل شــــد و اما رفته رفته رفتارش مث دو ترس داشــــتیم ازینکه چیزی به پدرت بگوید. هر ســــنگین بود و ما تو ســــر مادرت تا یک هفته با
بین خودمان  او میدادی. رابطهباال به  تو بخوبی جواب های ســر فاطمه خیلی کنجکاوی میکرد و ارامش نســبی دوباره بینتان برقرار شــد.

 قبل شــــــــده بود اما  از بهتر
 
محبت و  ابراز از تو  اها جواب ســــــــوالم را میدادی و لبخندهای کوتاه میزدی. نطور که انتظار میرفت نبود!ا

ی به اسم نوز چیز اما ه عاشـقی خبری نبود! کامال مشـخص بود که فقط میخواهی مثل قبل تندی نکنی و رفتار معقول تری داشـته باشی.
 .دوست داشتن در حرکات و نگاهت لمس نمیشد

 .مقصر میدانستیم دو خجالت میکشیدیم و خودمان را نگیرد . هر راه من قرار چند روز سعی میکرد سر سجاد هم تا
*** 
 میدارم و رو میکنم به زینچ شیطنت منو را بر با

 _ خچ شما چی میل میکنید؟
  وشش  سریع نزدیکش میشوم و در و

 
 :ه ادامه میدهمهستا

 ..._ یا بهتره بگم کوشولوت چی موخواد بخلم
 دستم میکشد و میزند توی سرم فاطمه منو را از میخندد و خجالت سرخ میشود.

 !ساعت طول میکشه یه بستنی انتخاب کنه _ اه اه دو
 _ وا بی ذوق! دارم برای نی نی وقت میزارم
 زینچ لبش را جمع میکند و اهسته میگوید

 !!!زشته را داد میزنید_ هیس چ
یـے، یکدفعه تو از

 
 روی میز میگذاری و خم میشوی سمت صورتش کـف دستت را پشت سرش می ا



 

 _ چی زشته ابجی؟
 جواب میدهد کج میکند و فاطمه سر زینچ سرش را مینداز پایین.

 _ اینکه سالم ندی وقتی میرسی
 االن خوشگل شد؟ _ خچ سالم علیکم و رحمه الله و برکاته...

 فاطمه چپ چپ نگاهش میکند
 !!_ همیشه مسخره بودی

 خنده ام میگیرد
 اینجا چیکار میکنی؟ _ سالم اقاعلی!

 نگاهم میکنی و روی تنها صندلی باقی مانده مینشینی
مدیم دیگر مام که حرف  وش کن! _ راستش فاطمه  ـفت بیام.

 
 ا

ک کوچکی هم چشم او لخند  رم فشار میدهم. را میگیرم و با هم هسـتی خیلی خوشحال میشوم و برای قدردانی دست فاطمه ازینکه تو
 .میزند

 ...چانه  ذاشته ای و به زینچ زل زده ای دست چپت را زیر سفارش میدهیم و منتظر میمانیم.
 !_ چه کم حرف شدی زینچ

 _ کی من؟
 !_ اره! یکمم سرخ و سفید

 استرس دست روی صورتش میکشد و جواب میدهد زینچ با
 شده؟_ کجا سرخ 
 !_ یکمم تپل

 جمع و جور میکند اینبار خودش را
 اذیت نکن کجام تپل شده؟ _ ااا داداش.

 !رنگی تحویل خواهر خجالتی ات میدهی چشم اشاره میکنی به شکمش و لبخند پر با
 چشمهای  رد و دهانی باز میپرسد فاطمه با

 از کجا فهمیدی؟ _ تو
 میخندی 

 !_ بابا مثال یمدت غابله بودما
 .جلوی صورتش میگیرد و میدارد روی میز بر شرم منو را از میخندیم ولی زینچ با همه
 میبوسی از دستش میکشی و صورتش را هم بسرعت منو را تو

 _ قربون ابجی باحیام
 جعبه اش بیرون میکشم، با ترس یک دستمال کاغذی از خنده نگاهت میکنم که یک لحظه تمام بدنم سرد میشود. با
 ...روی بینی ات میگذارم خم میشوم طرفت و دستمال رابلند میشوم، 

 همه یکدفعه ساکت میشوند.
 !دوباره داره خون میاد _ علی...

 میگیری و میگویــی دستمال را
  _ چیزی نیست زیر
 
 .طبیعیه فتاب بودم ...ا

 .میگیرد زینچ هل میکند و مچ دستت را
 _ داداش چی شد؟
 _ چیزی نیست عه! 
 
 .تو نگران نشو برات خوب نیست خواهرم! فتاب زده پس کلم همینا

 .میز فاصله میگیری  و بلند میشوی و از
 فاطمه بمن اشاره میکند



 

 _ برو دنبالش
 متوجه میشوی و میگویــی خدا خواسته بدنبالت میدوم. من هم از و

 اینقد  ندش میکنید!؟ چرا چیزی نیست که! اومدی؟... _ چرا
 !_ این دومین باره

 عزیزمطبیعیه  _ خچ باشه!
 .؟ این اولین باری است که این کلمه رامیگویــی#عزیزممی ایستم 

 !_ کجاش طبیعیه
 _ خچ وقتی تو 
 
 ..فتاب زیاد باشی خون دماغ میشیا
 ...!سمت سرویس بهداشتی دنبال میکنم. مسیر نگاهت را

 ستمال نمیخوای؟_ دیگه د
 _ نه همرام دارم.

 ...میکنی بلند تر و قدمهایت را
 
*** 

من هم باحرص شـــــیرینی هایــی که مادرم عصـــــر  روی میز میگذارد و روزنامه ای که دردســـــتش اســـــت را ورق میزند. پدرم فنجان چایش را
 مادرم نگاهم میکند و میگوید پخته را یکی یکی میبلعم!

 ی مگه دختر! نخورده ا _ بیچاره ی  شنه!
 
 ...روم ترا

 ..._ قربون دست پخت مامان شم که نمیشه اروم خوردش
 زیر عینک نگاهی به مادرم میکند پدرم از

 _ مریم؟ نظرت راجچ یه مسافرت چیه؟
 _ مسافرت؟ االن؟

 ...وقته دلم میخواد بریم مشهد _ اره! یه چند
 میشه! دلمون وا
 لحظه بغض میکند مادرم در

 یه ساله نرفتیم اره! _ مشهد؟....
 !طرف شرکت جا میدن به خانواده ها.  ـفتم مام بریم _ از

 و بعد نگاهش را سمت من میچرخاند
 _ ها بابا!؟

 !کلن حدود پنجاه روز دیگر وقت دارم از دست میدادم... روزم را میرفتیم من چند پیشنهاد خوبی بود ولی ا ر
 ...گاه میکنمدست دارم را ن تکان میدهم و شیرینی که در سرم را
 چی شما بگی بابا _ هر

 دومادم بگیم بیان  _ خچ میخوام نظر تورم بدونم دختر. چون میخواستم ا ر موافق باشی به خانواده اقا
 سرم میپرد برق از

 _ واقعنی؟
 ... ـفتم که _ اره! جا میدن...
 بین حرفش میپرم

 _ وای من حسابی موافقم
 چنگ میزند  مادرم صورتش را

 !اینقد ذوق نکن تر_ زشته دخ
 پدرم لبخند کمرنگی میزند...

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%85


 

 ...._ پس کم کم اماده باشید. خودم به پدرشون زنگ میزنم و میگم
وردن و باال پایین پریدن. را در دردهانم میچپانم و به اتاقم میروم. شیرینی را

 
 میبندم و شروع میکنم به ادا درا

 .ن که شیر نر کمی ارام شدهخصوصن اال مسافرت فرصت خوبی است برای عاشق کردن.  
 نگاهش بمن که می افتد میگوید را باز میکند. کاکائو بدست در مادرم لیوان شیر

 چرا میرقصی؟ _ وا دخترخل شدی؟
 روی تختم میپرم و میخندم

 ._ اخه خوشاااالم مامان جووونی
 تحریرم میگذارد روی میز لیوان را

 .._ بیا یادت رفت بقیشو بخوری 
ورد د که برود و موقع بستن در دستش را به نشانه خاک برمیکن پشتش را

 
 سرت باال می ا

 !ذلیل شوهر اون سرت! یعنی...تو
 #تومیرود و من تنها میمانم با یک عالم

*** 
 سوالی شده ام مدتی هست که در یر

 چه داری که من اینگونه هوایــی شده ام تو
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هن جا
 
 :مادرم  وشه چشمی برایم نازک میکند که به جا میشوم و غرولند میکنم. روی صندلی خشک و سرد راه ا

 .وختی نشستی هی غرمیزنی _ چته از
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 ن و قدیمـےاش است میگوید وشـےداغو حال بازی با پدرم که در
 !از دوری شوهره دیگه خانوم _ خچ غرغر

 از نها برویم"ت دلشــوره به جانم افتاده " نکند نرسـند و ما دویشـان میدزدم و به ورودی ایســتگاه نگاه میکنم. هر از خجالت زده نگاهم را
ست. طاقت این اولین سفرمان اازینکه  یبی دارم،میکنم. شوق عج اسـترس  وشـه روسـری صورتی رنگم را به دور انگشتم میپیچم و باز

 نمی 
 
 :بلند میشوم که مادرم سریع میپرسدا ج ورم ازا

 _ کجا؟
ب بخورم

 
 ._ میرم ا

 !_ وا اب که داریم تو کیف منه
 _ میدونم!  رم شده! شما میخورین بیارم؟

 _ نه مادر!
 پدرم زیر لچ میگوید: واسه من یه لیوان بیار

هسته چشم میگویم و س
 
بسردکن میروم اما نگاهم میچرخد درا

 
 لحظه ممکن است برسید. اینکه هر فکر مت ا

ب ســــــردکن میرســــــم یک لیوان یکبار
 
  از پر مصــــــرف را به ا

 
حواســــــم نیســــــت و ســــــرم به اطراف میگردد که  ب خنک میکنم و برمیگردم.ا

  ..دستم می افتد یکدفعه به چیزی میخورم و لیوان از
 _ هووی خانوم حواست کجاست!؟

 پیرهن جذب که لیوان  بلند و چهارشــــــانه با نگاه میکنم مردی قد به رو را و ر 
 
دســــــت  ربلیط هایــی که د ب من تماما خیســــــش کرده بود!ا

 !چپ داشت هم خیس شده بودند
 :روی زمین برمیدارم میگویم از خم میشوم و همانطور که لیوان را ، وشه چادرم را روی صورتم میکشم

 !ندیدمتون _ شرمنده!
 :حالیکه  وشه پیرهنش را تکان میدهد تاخشک شود جواب میدهد درهم میکشد و در های پهن و پیوسته اش راابرو 

 . ند میزنید بعد میگید ببخشید _ همینه دیگه!
 !خشک میشه دلم میگویم خچ چیزی نیست که ... در

 اما فقط میگویم
 _ بازم ببخشید

 که  نگاهم به خانوم کناری اش می افتد
 
 ورتش ماســــــیده و موهای زرد رنگش حس بدی را منتقل میکند! خچ پس همین!!رایش روی صــــــا

 !است جای دیگر پر دلش از
 کنارش رد شوم که دوباره میگوید پایین میندازم که از سرم را

 !تونو میندازید پایین هری  یه ببخشید و سر _ چادریین دیگه!
 اخر نگاهش میکنم عصبی میشوم اما خونسرد فقط برای بار

 !!خودتون صحبت نکنید اقا حد ر_ د
 !جمع میکند و زیر لچ ارام میگوید برو بابا دهاتی صورتش را

تن  ،ی ارامتو!! با لبخند و نگاه برمیگردد و با چرخشــش فضــای پشــتش را میبینم. پشــت همان لحظه دســتی روی شــانه اش مینشــیند. از
 ...صدایت را به حداقل میرسانی

  !!_ یه چند لحظه
 لحن بدی میگوید با و ش را کنار میکشدمرد شانه ا

 !حتمن صاحابشی لحظه چی؟ _ چند
 ..بزارید تو ادبیات کمکـتون کنم! خانومم هستن نه اقای عزیز _ مگه اسباب بازیه؟...

 !ببین بلیطارو چیکار کرد برو بحد کافی اسباب بازی  ونی پیچت  ند زد به اعصابم... _ برو اقا!



 

وری  دســــت راســــتت را اما تو ســــرد و تلخ نگاهت را به چهره مرد میدوزی. ه االن دعوا میشــــود.نگرانی به جانم می افتد ک
 
ســــمت  باال می ا

 تت دوفشـــار انگشـــ دکمه میبری و با یک چشـــم بهم زدن انگشـــتت را در فضـــای خالی بین دو دکمه اخر پیرهن مرد نزدیک  ردنش و در
 !!!دکمه اول را میَکنی

یـے و باحف با مرد شوکه نگاهت میکند.
 
 لبخند معناداری میگویـے ظ خونسردی ات سمت من می ا

خوندی... تا دکمه رو ما دهاتیا میبندیم! _ خواستم بگم این دو
 
 !اینجوری خوشتیپ تری  بهش میگن یقه ا

  !!این کمترین جواب بود برای اون کلمه ی  ونی پیچت! یاعلی
ستینت را میکشم با و سمتمان می اید. یزند وایسا بینم!مرد عصبی داد م میگیری و بدنبال خود میکشی. بازوی مرا

 
 .ترس ا

 !_ علی االن میکشتت
 اخم میکنی و بلند جوابش را میدهی

  ودت جوابشون رو بدیخ رنه باید  _ بهتره نیای! و
 .و به حراست اشاره میکنی

 مرد می ایستد و باحرص داد میزند
 خودتون!! _ اره اونام از

 میخندی
 !!هاتی_ اوهوم! همه د

 زیر چشمی نگاهم میکنی تعجچ نگاهت میکنم. با میکنی و دست مرا محکم میگیری. و پشتت به او
 _ اولن سالم دومن چیه داری قورتم میدی باچشات؟

 ..._ نترسیدی؟ازینکه
 _ ازینکه بزنه ترشیم کنه؟

 _ ترشی؟
 _ اره دیگه ! مگه منظورت له نیست؟

 میخندم.
 !_ اره!ترشی

 !ادا و صدان _ نه! اینا فقط
 پاره کردی اینکه دکمشو _ کارت زشت نبود؟...

 ...میزدم... فقط بخاطر یه کلمش الالله اال الله... ا ر خودمو کنترل نکرده بودم ....اما  _ زشت بود!
 عوض میکنی میفهمی و بحث را ذوق نگاهت میکنم. با چقدر روم حساسی!!! دلم قند االسکا میشود!! در

 .نگران میشن بیخود تره چیزی به مامان بابا نگیم.خچ به _ اممم...
دانش فاطمه هم یه  وشــــــه کنار چم مادرم هم کنار زهرا خانوم نشــــــســــــته و  رم  رفته. پدرت ایســــــتاده و ســــــیبی را به پدرم تعارف میزند.

 :چند قدمی میبیند میگوید را در پدرم که ما  وشی ور میرود. ایستاده و با
  ...دیگه زحمت نکش دختر تشنگی خفه شدم بابا _ از

 شرمند ی میگویم  با
 _ ببخشید باباجون

 نگاهش که به دست خالی ام می افتد جواب میدهد
 !هوش و حواس نمونده که _ اصن نیووردی؟؟؟...

 و اشاره میکند به تو!
  ...خانواده ات سالم علیک میکنم و همه منتظر میشویم تا زمان سوار شدن رو اعالم کنن به  رمی با

 
 .شوق وارد کوپه میشوم و روی صندلی مینشینم با

 !میشیم کنارهمیم همه جا _ چقد خوووب شیش نفرس!!



 

 .حالیکه نفس نفس میزند کنار من ولو میشود فاطمه چمدانش را بسختی جابه جا میکند و در
 !این هوشت دیپلمم  رفتی؟ یکیمونو حساب نکردی که _ واقعا که !! با

 جواب میدهم میخندم و هفت نفریم و کوپه شش نفر! ما درست میگوید حساب سرانگشتی میکنم.
 _ اره اصن تورو 
 
 دم حساب نکردما

 لچ میگوید هم میخندد و زیر او
 !_ بچه پررو

می پدرت ک مادرم و زهراخانوم هم روبروی من و فاطمه مینشـــینند. جای خودشـــان میگذارد. ما در را یکی یکی باالی ســـر پدرم چمدان ها
 .لبخندم محو میشود را میبندد. از همه وارد کوپه میشود و در دیرتر

 پس علی اکبر کجاموند؟ _ باباجون؟
 سرش را تکان میدهد

 دست شما جوونا  _ از
 
 !دم داغ میکنه بخداا

 نمیاد!...
 چرا؟؟؟ ناراحتی پرسیدم : لحظه تمام بدنم سرد شد با یک

 و به پدرم نگاه کردم
 !میگـفت کار واجچ داره ت...بار نرف اما زیر ضیش کنم._ چی بگم بابا منم زنگ زدم را

 از کوپه بســـــــرعت خارج میشـــــــوم. جا بلند میشـــــــوم و از از نمیفهمم... جمله دیگر بگوید بی اراده  ریه خواهم کرد. حس کردم ا ر چند
به چشــــمانم  م.م و بغضــــم را فرو میخور بزور پنجره را پایین میکشــــ ایســــتاده ای و به قطار نگاه میکنی. پنجره راهرو بیرون را نگاه میکنم.

  الیه بلند میگویم غم لبخند میزنی. با خیره میشوی و با
 _ هنوزم میخوای اذیتم کنی؟

 !یعنی نه سرت را به چپ و راست تکان میدهی.
 خیس میکند اشک پلکم را

 ...تنها االنم... االن.. _ پس چرا هیچ وقت نیستی...
ید. یمه تمام میکنم.ن نمیتوانم ادامه دهم و حرفم را

 
ســــت پشــــت د با صــــدای ســــوت قطار و دســــت تو که به نشــــان خداحافظی باال می ا

 پاک میکنم صورتم را
 !هم بریم ... بشینیم جلوی پنجره فوالد _ دوس داشتم با

 غصه میشودز ا نمیدانم چرا یکدفعه چهره ات پر
 !کن _ ریحانه! برام دعا

  دســــتم را تکان میدهم و قطار نقدر دوســــتت دارم که نمیتوانم شــــکایت کنم!اما ا هنوز نمیدانم علت نیامدنت چیســــت.
 
  هســــتها

 
هســــته ا

 لبهایت تکان میخورد شروع به حرکت میکند.
 _ د...و...س...ت....د...ا....ر..م

 ناباوری داد میزنم با
 _ چیییــی؟؟؟؟
 !!ارام لبخند میزنی

  !!!بعد از چهل روز  ـفتی چیزی که مدتها در حسرتش بودم
 
*** 

گاهم را ن من لچ خوانی کردم! و دل  ـفتی! همانیکه در جمله اخر توســت! تپش ارام قلبم ناشــی از روی ســینه میگذارم. دســت راســتم را
یم همه یک ساعت پیش رسید به اقا میرسانم! من سـالمت را اما جایت خالیسـت!! به  نبد طالیــی میدوزم و به احترام کمی خم میشـوم.

ســــاس اح صــــفا را از زیر نگاهم عبور میدهم. روی زمین میکشــــم و حیاط با پاهایم را طاقت نیاوردم و تنها امدم!هتل ماندند ولی من  در
 دم.که روز و شچ برایش دعا میکر  بالخره همانی شـد از چهل روز مقاومت... ازینکه بعد حسـی که یک عاشـق برنده دارد. ارامش میکنم.



 

م و  وشه ای از یک فرش مینشین میگذارم و میرسم مقابل پنجره فوالد. را پشت سر اصـحن ه نزدیک اذان مغرب اسـت و غروب افتاب.
 .شوق  ریه میکنم از

 قفس  مثل کسی که بالخره از
 
 ...یاد لحظه اخرو چهره غمگینت زاد شده.ا

 کاش بودی علی اکبر!!
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 :#هوالعشـــق

 تمام این چهل و هشــت ســاعت تلفن همراهت خاموش بود و روزش بســرعت  ذشــت و در دو مشــهد بمانیم. اســت که یک هفته در قرار
ــــــــــــےاصــــغر من دلواپس و نگران فقط دعایت میکردم.  و پیش ســــجاد مانده بود. ازینکهنشــــده  ما کوچولو بخاطر مدرســــه اش همســــفر علـ

و  وره بگیرندمادرت دلشــــ بپرســــم خجالت میکشــــیدم پس فقط منتظر ماندم تا بالخره پدریا حالت را بخواهم به خانه تان تماس بگیرم و
 تو بمن بدهند خبری از

 ام میزندفاطمه به پهلو سس را یک جا میخورم. زیادی کاهو با ظرف ساالد فشار میدهم و مقدار چنگالم را در
 همش مال توعه! _ اروم بابا!
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 ادای مسخره ای در می اورم و بادهان پر جواب میدهم
 !دیرشده! میخوام برم حرم _ دکـتر!

 !_ وا خچ همه قراره فردا بریم دیگه
 !_ نه من طاقت نمیارم! شیش روزش  ذشته! دیگه فرصت خاصی نمونده

 !میکند صفر روشن و صدایش را کنترل تلویزیون را فاطمه با
 !خرشیطون بیا پایین _ بیا و نصفه شبی از

 چنگالم را طرفش تکان میدهم
 منو پشیمون کنی سوختس که تو مخ تو رفته تا _ اتفاقا این اقا شیطون پدر

 _ وااا! بابا ساعت سه نصفه شبه همه خوابن! 
 !_ من میخوام نماز صبح حرم باشم! دلم  رفته فاطمه

 .بغض قورت میدهم یادت میفتم و ساالد را با
 !تاریکی _ باشه! حداقل به پذیرش هتل بگو برات اژانس بگیرن . پیاده نریا تو

یم. در ســــــرم را تکان میدهم و از
 
باز میکنم ، لباس خوابم را عوض میکنم و بجایش مانتوی بلند و شـــــــیری  کمد را روی تخت پایین می ا

 اموهای بهم ریخته خیره خیره نگاهم میکند. میخندم و ب فاطمه با میکنم. ا ســـــرروســـــری ام را لبنانی میبندم و چادرم ر  رنگم رامیپوشـــــم.
 انگشت اشاره موهایش را نشان میدهم

 !_ مثل خال شدی
 دستهایش سعی میکند وضع بهتری به پریشانی اش بدهد میگوید که با حالی اخم میکند و در

 فوضول؟ _ ایشششش! تو زائری یا
 زبانم را بیرون می اورم

 تش شلمان خانوم_ جف
داخل یخچال کوچک کنار اتاق یک بســته شــکالت  از اهســته از اتاق خارج میشــوم و پاورچین پاورچین اتاق دوم ســوئیت را رد میکنم.

تقریبا تا اســـــــانســـــــور میدوم و مثل بچه ها دکمه کنترلش را هی فشـــــــار میدهم و بیخود ذوق میکنم!  و بطری اب برمیدارم و بیرون میزنم.
 دکمه برمیدارم. روی ن خوشـحالم که کسی نیست و مرا نمیبیند! اما یکدفعه یاد دوربین های مداربسته می افتم و انگشتم را ازشـاید ازی

ســانســور که میرســد ســریع ســوارش میشــوم و در
 
ر در بخش پذیرش خانومی شــیک پوش پشــت کامپیوت عرض یک دقیقه به البی میرســم. ا

 ...ی بلند سمتش میرومقدمها با نشسته بود و خمیازه میکشید
 ...شبتون بخیر _ سالم خانوم! 

 _ سالم عزیزم بفرمایید
 .حرم میخواستم _ یه ماشین تا

 _ برای رفت و بر شت باهم؟
 _ نه فقط ببره!

 ...روی مبل های چیده شده کنار هم بنشینم لبخند مصنوعی میزند و اشاره میکند که منتظر
پنجره  از خم میکنم و میبلعم. ســر نفس عطر خوش فضــا را منی که با هوای نیمه ســرد و ابری و میشــوم.در ماشــین را باز میکنم و پیاده 

 به راننده میگویم
 .بگید هزینه رو بزنن به حساب _ ممنون اقا! میتونید برید.

 .باال میدهد و حرکت میکند راننده میانسال پنجره را
 اینهمه اشــتیاق خودم هم تعجچ میکنم. از نمیدانم چرا عجله دارم. ن تقریبا میدوم.چادرم را روی ســرم مرتچ میکنم و تا ورودی خواهرا

 میدوزم. (ع)نور رضـــــــــا به  نبد پر بی اراده لبخند میزنم و نگاهم را بـارش نعمـت و هـدیـه... از بـارش مهر میـدهـد. هوای ابری و تیره خبر
فدای  من رادت و ادب میکنم. ممنون که دعوتنامه ام را امضــــا کردی.بار نه روی ســــینه بلکه باال می اورم و عرض ا این دســــت راســــتم را

شمانم و چ مقابل ایستاده ای. هجوم  رفتگی نفس در  ویــی یک منم و تنها تویــی که در دسـت حیدری ات! چقدر حیاط خلوت اسـت...
ریبی مدان ببندم برای بر شـــــــــت؟ حال غیعنی اینقدر زود باید چ اخر این دلتنگی اســـــــــت که چهره ام را خیس میکند. لرزش لبهایم و در



 

دم! فقط بر ر  یک ســــوغاتی بده تا یک هدیه میخواهم.. ارام ارام حرکت میکنم و جلو میروم. قصــــد کرده ام دســــت خالی برنگردم. دارم...
 ده برایم!شــــقرار اه عاشــــقی  مخصــــوص من...! احســــاســــی که االن در وجودم میتپد ســــال پیش مرده بود! مقابل پنجره فوالد مینشــــینم...

زانوهایم  روی هم وول میخورند.  اسـمال_طال#تعدادی هم روی سـقاخانه  هم روی  نبد نشـسـته اند... سـرما پف کرده و کنار از کبوترها
 ه نگاه جرعه جرع با را بغل میگیرم و

 
 به  رو  رامش این بار اه ملکوتی را با روح مینوشـــم. صـــورتم راا

 
 ا میبندم.ســـمان میگیرم و چشـــمهایم ر ا

 ..بیت میپیچد ذهنم چند یک لحظه در
 

مده ام...
 
 _ ا

مدم ای شاه پناهم بده!
 
 ا

 خط امانـے ز  ناهم بده...
 

لبم از بار اشـــــــتباهات و  ناهانم میســـــــوزد! یک قطره روی اما خوب میدانم عمق ق نمیدانم این اشـــــــکها از درماند ی اســـــــت یا دلتنگی...
 !فاصله ها کم و کم تر میشود و میبارد رئـفت از اسمان بهشت هشتم فاصله چند ثانیه یکی دیگر... در صورتم میچکد و

 :میکنمتو و التماس دعای تو... زمزمه  لمس میکنم. یاد اشتیاق لطافت این همه لطف را کـف دستهایم را باز میکنم و با
  ...._ الیس الله بکاف عبده و

 .. وشم میپیچد و ادامه ایه را میخوانی که دستی روی شانه ام قرار میگیرد و صدای مردانه ی تو در
 ..._ و یخوفونک بالذین من دونه

 مزمه میکنمریز میکنم و با تردید ز  چشمهایم را اینجا؟... خودتی!! نگاه میکنم. چشمهایم را باز میکنم و سمت راستم را
 !_ عل...علی

 !لبخند میزنی و باران لبخندت را خیس میکند
 _ جانم!؟

  ریه میگویم شوق یقه پیرهنت را میگیرم و با جا میپرم و سمتت کامل برمیگردم. از یک دفعه از
 !پیش من پیش... اینجا!! اینجا... _ تو...تو اومدی!!..

  از میگیری  دستهایم را میگیری و لچ پایینت را
 !اره اومدم _ عه زشته همه نگامون میکنن!...
 ...تو دور بودم سال میشود که از نگار صدا شوکه و ناباورانه چهره ات رامیکاوم.

شــــــیش روز کجا بودی... وشــــــیت چرا خاموش  _ چجوری تواین حرم به این بزر ی پیدام کردی!؟اصــــــن کی اومدی!؟...ورا بی خبر؟؟...
 ...من.  ـفت ازت خبر نداره..بود! مامان زنگ زد خونه سجاد 

 .روی دهانم میگذاری  دستت را
 !رو که _ خچ خچ...یکی یکی! ترور کردی ما

  ...خجالت دستت را میکشی با کجا  ذاشته ای. یکدفعه متوجه میشوی دستت را
 ه ها!بعدم یادت رفت ..دلمم حرم میخواسـت و یه سالم! اما  ـفتم این موقع شـچ نیام... ادرس هتلو داشـتم. _ یک سـاعت پیش رسـیدم.

 !داشتی اومدم اینجا چون تو دوست... فقط... خودت روز اخر لو دادی روبروی پنجره فوالد! نمیدونستم اینجایــی...
 !خدایا من عاشق این مردم!! ممنون که بهم دادیش ذوق چشمهایت را نگاه میکنم... انقدر خوب شده ای که حس میکنم خوابم! با

 !عجچ نه به اینکه... نه به اون ترمزی که بریدی... ه قورت بده ها! چیه خچ؟..._ ا! بازم ازون نگا
 !_ نمیتونم نگات نکنم

م نگاهم ســـاکت من ه نمیخواهم اذیتت کنم. حتمن خجالت کشـــیدی! میچرخانی روی  نبد. لبخندت محو میشـــود و یکدفعه نگاهت را
 را میدوزم به  نبد.

 درم را میکشیلحظه تندتر میشود. وشه چا باران هر
 ...رو جمع میکنن پاشو االن خادما فرشا _ ریحانه!

 .دو بلند میشویم و وسط حیاط می ایستیم هر
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 _ ببینم دعام کردی؟
 تکان میدهم باری سرم را مثل بچه ها چند
 روز ... هر _ اوهوم اوهوم!

 ...یست روی پیشانی میریزدکه پایین میگیری موهای خ سرت را لبخند تلخی میزنی و به کـفش هایت نگاه میکنی.
 _ پس چرا دعات مستجاب نمیشه خانوم؟

 .منظورت را نمیفهمم جوابی پیدا نمیکنم.
   .اصرار کن ... دست خالی برنگردیم _ خیلی دعاکن.

 سرت را باال میگیری و به اسمان نگاه میکنی هم سکوت میکنم. باز
 !_ اینم دلش  رفته بودا! یهو وسطش سوراخ شد

 .تایید میکنم حرفت رامیخندم و 
 _ خچ حاال میخوای همینجا وایسی وخیس بخوری؟

 !_ نچ
 میدویم و  وشه ای پناه میگیریم.  کنارم می ایستی و باشانه تنه

ب روی زمین ا صــحن ســراســر نور شــده بود. همانی هســتی که یک ماه برایش جنگیدم! تو تو بودن برایم عین رویاس... لحظه به لحظه با
زمزمه خواندن زیارت  بوی  الب و عطر خاص مقدس حال و هوایــی خاص دارد. صـــویر  نبد را روی خود منعکس میکند.ت جمع شـــده و

ی دلم خط به خط که میخوان میگیرم. ســـرما به دســتت میچســـبم و بازوات را از مگر میشــود ازین بهتر؟  وشــم میپیچد... عاشــورایت در
  ....های لرزانتنگاهت میکنم چشمهای خیس و شانه  رامیلرزانی!

 دوست_دارم_#من_پاکےات_را
 ...پایین میندازی  یکدفعه سرت را

 زمزمه ات تغییر میکند و
 یکم ببین_ منو 

 سینه زنیم رو هم ببین
 ببین که خیس شدم...

 عرق نوکری ببین...
 دلم یجوریه..

 از صبوریه! ولی پر
 ..تو سوریه چقد شهید دارن میارن از

 شهید... چقد...
 منم باید برم....

 برم ...
 مگر مرد هم... به هق هق میفتی...

 ...!هر هق هق تو با فشار میدهند...  ویــی قلبم را
 دلم میگذرد ظه دریک لح

 
 !اخرش_میپری #!... زمینی_نیستی #تو
 
*** 

 من المهد الی تا به ابد #العشقاطلچ 
 باید این جمله برای همه دستور شود
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 31#رمان_مدافع_عشق_قسمت
 :#هوالعشـــق

 
رام به هق هق افتاده ای.

 
جلوی  را دســـــتهایم نعمت و کرم زمین را خیس و معطر میکند. هوا رفته رفته ســـــردتر میشـــــود و تو ســـــربه زیر ا

بغل  دســــــتهای خودم بازوانم را با چیزی به اذان صــــــبح نمانده. دهانم میگیرم و ها میکنم،کمی پاهایم را روی زمین تکان تکان میدهم.
 .میگیرم و بیشتر به تو نزدیک میشوم

 دقیقه که میگذرد با کناره کـف دستت اشکهایت را پاک میکنی و میخندی چند
 ..._ فکرشم نمیکردم به این راحتی حاضر شم  ریه کردنم رو ببینی

 دستهایت را بهم میمالی و کمےبخود میلرزی  را اشک زیر سوال ببرد!؟...پس برایت سخت است مرد بودنت  نگاهت میکنم.
 _ هوا یهو چقد سرد شد!! چرا اذان نمیده..؟

 ..تبسم دل نشینی میکنی این جمله ات تمام نشده صدای الله اکبر در صحن میپیچد.
 .._ مگه داریم ازین خدا بهتر؟

 ..و نگاهت را بمن میدوزی 
 ! ..._ خانوم شما وضو داری؟

 _ اوهوم
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 .هم جدا شیم از باید بریم تو رواقا... حیاط صف نماز بسته نمیشه. _ االن بخاطر بارون تو
 کمی مکث و حرفت را مزه مزه میکنی

 ...._ چطوره همینجا بخونیم؟
 رو زمین؟ _ اینجا؟..

وری،زیپش را باز میکنی و چفیه ات را بیرون میکشی
 
مےا  ...ساک دستی کوچیکت را باال 

 !یا! سجادت خانوم_ ب
ید سرما با شوق نگاهت میکنم.

 
  ردنم را کج میکنم و میگویم را به رویت بیاورم. دلم نمی ا

 _ چشم! همینجا میخونیم
باران عشــــــق و ســــــرمایــی که  جماعت میخوانیم!!! صــــــحن الرضــــــا، عجچ جایــی نماز می ایســــــتی و من هم پشــــــت ســــــرت. رتکمی جلو تو

نگاهم خیره به چهارخانه های  ! چادرم را روی صــورتم میکشــم و اذان و اقامه را ارام ارام میگویم.ســوزشــش از  رماســت!  رمای وجود تو
م را باال می دســـتهای داشـــتم اذان و اقامه را تو زمزمه کنی،اما ســـکوتت انتظارم را میشـــکند. انتظار تیره و خطوط ســـفید چفیه ی توســـت.

ورم تا اقامه ببندم که یکدفعه روی شانه هایم سن
 
روی  ئـــےشرتت راکنار میزنم. سو  وشه ای از پارچه تیره روی چهره ام را گینی میخوابد.ا

 ....به رویم ایستاده ای شانه هایم انداخته ای و رو 
 ...فقط خواسته بودی وقتی اینکار راکنی که من حواسم نیست پس فهمیدی سردم شده!

وری، ڪنار
 
مےا   وشهایت و صدای مردانه ات دستهایت را باال 

 ..._ اللـــــــــه اڪبر
یاز کلمه خواهش و ن ســرت را پایین انداخته ای و با فراموش میکنم و محو ایســتادنت مقابل خداوند میشــوم. یڪ لحظه اقامه بســتن را

وری.
 
قای من به کلمه سوره ی حمد را به زبان می ا

 
خر حاجتت را میگیری ا

 
 !ا

 اقامه میبندم
 ...اللــــــه اکبر ه قصد قربت...رکعت نماز صبح به اقامه عشق ب _ دو

میدانم شــــــیرینی این نماز زیر دندانم میرود و  لمس وجودت دارد... را از لباســــــت  رمای خود هوای ســــــرد برایم رفته رفته  رم میشــــــود.
 .میگذرد زمزمه تو همه حاالت با دیگر مانند این تکرار نمیشود.

واهی حتم دارم سجده اخر را میخ ربی و اتوب الیه " دیگر صـدایت را نمیشـنوم... از سـجده اول و جمله ی "اسـتغفرالله بعد رکعت دوم،
ال ح تشــــهد و ســــالمم را میدهم و هنوز هم پیشــــانی ات در از مهر برمیدارم و تو هنوز درســــجده ای... ســــر تمام دل و جان بجا بیاوری. با

گاهم را سمت ن د! بلند میشوم و چفیه ات را جمع میکنم.چقدر طوالنی ش دقیقه دیگر هم... چند بوسـه به خاک تربت حسـین ع است.
 ...!!!سرت میگردانم که وحشت زده ماتم میبرد... تمام زمین اطراف مهرت میدرخشد از خون

باز میکنم تاجیغ بکشـم اما چیزی جز نفس های خفه شده و اسم تو بیرون نمی   لویم حبس میشـود. دهانم را فریاد در پاهایم سـسـت و
ید

 
 ...ا

 ع...ع...علے...؟؟ _
اال ترس میلرزد به ســـختی ب دســـت راســـتم را که از میچرخد ســـمت ما و مکث میکند... میرود، بیســـت قدمی ما زیر باران را خادمے که در

ورم و اشاره میکنم.
 
 سه قدمی که میرسد با دیدن زمین و خون اطرافت داد میزند میدود سوی ما و در می ا
 ....امام رضا _ یا

 را نگاه میکند و صدا میزند سمت راستش
 ...بیا بدو _ مشدی محمد بدو

م درخواســت لحظه بعد میرســد و با بی ســی انقدر شــوکه شــده ام که حتی نمیتوانم  ریه کنم... خادم پیر بلندت میکند و پســر جوانی چند
 .امبوالنس میکند

 که سعی میکند نگهت دارد بمن نگاه میکند و میپرسد حالی خادم در
 ...؟_ زنشی؟؟

 ...اما من دهانم قفل شده و فقط میلرزم
 _ باباجون پرسیدم زنشی؟؟؟؟



 

 ...زانو می افتم فکر اینکه " نکند به این زودی تنهایم بگذاری " روی دو از بسختی تکان میدهم و ... سرم را
 . وشه ی روسری اشک روی  ونه ام را پاک میکنم با

*** 
 ندلی بنشــینم .که روی صــ اشــاره خواهش میکند با کرده ام نگاه میکند. ســاک کوچکت پیدا ردکـتر ســهرابی به بر ه ها و عکســهایــی که د

 میکند به جا روی بینی جا عینکش را من هم بی معطلی مینشینم و منتظر میمانم.
 همسرشونید؟ شما خچ خانوم.. _ امم...
 ...عقدکرده _ بله!...

 ..._ خچ پس احتمالش خیلی زیاده که بدونید
 _ چیرو؟

 .روی زانوهایم مشت میکنم استرس دستهایم را با
 ...به این پیوند شدید بیماریشون حاضر اطالع از _ بالخره با

 ...عرق سرد روی پیشانی و کمرم مینشیند
 !یکم زیادی پیش رفته شما... البته متاسفانه برای همسر شایع ترین انواع این بیماری... یکی از _ سرطان خون!

 ...لحظه ممکن است تمام شود خوابی که هر هم است و بس! یا ن جمله ها فقط توحس میکنم تمام ای
 سوالش را بمن بدوزد باالی عینکش نگاهی مملو از و رنگ پریده صورتم باعث میشود دکـتر سهرابی از لرزش پاها

 _ مگه اطالع نداشتید؟
ن قلبم از ترو بیش سرم میسوزد و به نشان منفی تکانش میدهم. پایین میندازم سرم را

 
 .ا

 کردید؟ وقته عقد چند _ یعنی بهتون نگـفته بودن؟...
 ..._ تقریبا دوماه

 بوده خبر بیماریش با شما از همسر چندتاش برای هفت هشت ماه پیشه! این بر ه ها... _ اما
 به ذهنم میرسد نگـفتی!! من ... تنها یک چیز روز خواستگاری بمن... تو اینکه تو... توجهـے به حرفهای دکـتر نمیکنم.

 ..._ االن چی میشه؟
 !فقط باید براش دعا کرد و... دوره درمانی داره! _ هیچی!...

 ...قبول کند تو را هیچکس نتواند بپذیرد یا شاید کار از سوال و تعجچ بود! چهره دکـتر سهرابی هنوز پر
 دهم می روی هم فشار لبهایم را م را کنترل کنم.از درد سعی میکنم نگاهم را بدزدم و هجوم اشک پر میدهد. فشار بغض  لویم را

 ه...؟نمیش هیچکاری... ..هیچ. _ یعنی...
 ...باید تحت مراقبت هم باشه ادامه درمان و دعا.  ـفتم که خانوم. _ چرا..

 _ چقد وقت داره؟
 قلبم را خرد میکند سوال خودم...

 زبان لبهایش را تر میکند و جواب میدهد دکـتر با
قط دســــت البته مرگ و زند ی ف تقریبا تا چندماه... ســــرعت پیشــــروی بیماری... و روند عکســــها! بر ه و... دوره درمانی و ... توجه به _ با

 ..!خداست
 .میگذارم و بسختی روی پاهایم می ایستم روی میز دستم را نفسهایم به شماره می افتد.

 .._ کی میتونم ببینمش؟
 ..یک لیوان شیشه ای بزرگ برایم اب میریزد تر سهرابی از جا بلند میشود و دردکـ سرم  یج میرود و روی صندلی میفتم.

درک میکنم ســــــخته! ولی شــــــمایــی که از حجاب خودتون و پوشــــــش همســــــرتون مشــــــخصــــــه خیلی بقول ماها ســــــیمتون  _ برام عجیبه!..
 ...!امیدی کار کساییه که خداندارن  نا وصله...امیدوار باشید..

 ..روی تچ ترس و نگرانی ام ب سرد روی سرم خالی میشود..جمله اخرش مثل یک سطل ا
  ؟نگرانی_دارم_چرا_که_خدا_#من
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 32#رمان_مدافع_عشق_قسمت
 :#هوالعشـــق

 های اهســـــته ســـــمت تخت قدم با روی تخت دراز کشـــــیده ای و ســـــرم دســـــتت را نگاه میکنی. تقه به در میزنم و وارد اتاق میشـــــوم. چند
یم و کنارت می ایســـتم.

 
مےافتد. مےا بےرنگ بیمارســـتان 

 
پلکت را  یرســـر انگشـــتم ز با از  وشـــه ی چشـــمت یک قطره اشـــک روی بالشـــت ا

هسته میگویــی نفس عمیق میکشی و همانطور که نگاهت را پاک میکنم.
 
 از من میدزدی زیر لچ ا

 ..._ همه چیزو  ـفت؟
 ..._ کی؟
 ..!_ دکـتر
مده دست میکشم رنگی که تا بخند میزنم و روی مالفه ی بدبسختی ل

 
 ..روی سینه ات باال ا

 االن فقط باید بفکر پس  رفتن سالمتیت باشی ازخدا... تلخ میخندی _ این مهم نیست...
 !زیادی زیادی خوبی ریحانه!.. _ میدونی...

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D9%82


 

 ..نه نگه داشته ایسی حرفهایــی که مدتهاست در چیزی نمیگویم احساس میکنم هنوز حرف داری.
فکری که راجچ من بکنی درســـــــته! من خیلی نامردم که روز خواســـــــتگاری بهت  هر که دوســـــــت داری بکنی... کار _ تو االن میتونی هر

 ...نگـفتم
 ..روی هم فشار میدهی لبهایت را

 ...یعنی نگـفتنش فرق نداره! بهرحال وقتی قضیه صوری رو پذیرفته بودی...  ـفتن با _  رچه فکر میکردم..
 .میخوری  بغضت را فرو 

 ...همه چیز فیلمه و _ یعنی...بالخره پذیرفتی تاتهش کنارهم نیستیم...
ناســی که اینهمه حق ال من نمیدونم با ریحانه!... حالیکه این حق تو بود!... در نگـفتم!؟ ازینکه چرا همون اوایلش پشــیمون شــدم! من ..

 ........چجور توقع دارم...منو
 کار خودش را میکند و مژه های بلند و تیره رنگت هاله شفافی از غم را بخود میگیرد بار بغض این

_ نمیدونی چقد ســـــخته که فکر کنی قراره الکی الکی بمیری... دوســـــت نداشـــــتم ته این زند ی اینجور باشـــــه! میخواســـــتم ....میخواســـــتم 
 ســربند میخواســت رو پیشــونیم...که به شــعاع چند میلی متری ریحانه من دلم یه  لحظه اخر درد ســرطان جونمو تو دســتاش خفه نکنه!..

 !دلم میخواد یعنی... دلم پرپر زدن تو مرز رو میخواست... سوراخ شه!...
فکر میکردم رفتنم دســـــــت خودمه! ولی  فرصـــــــتی نداشـــــــتم... بخاطر همین بود. عجله... بدون فکر و با اقدام من برای زود اومدن جلو،

 ...قراربود یک ماه پیش برم. ی اینجا افتادم..االن ببین چجور  االن...
 بود... قرار

کان ســــرم را ت چقدر برایم شــــنیدن این حرفها و دیدن لحظه درد کشــــیدنت ســــخت اســــت. میبندی. دیگر ادامه نمیدهی و چشــــمهایت را
 ..میدهم و دستم را روی موهایت میکشم

 ...عزیزم تو اخرش حالت خوب خوب میشه اینقدر ناامید... _ چرا
ود ب ولی وقتی فکر کردم دیــدم میفهمیــدمم فرقی نمیکرد! بهرحــال تو قرار لحظــه ای کــه فهمیــدم بهم نگـفتی... نمیگم برام ســـــــــخــت نبود!

 ....من پذیرفته بودم! اینکه تو فقط فقط میخوای نود روز مال من باشی و بری...
 پاک میکنم و ادامه میدهم با کناره کـف دستم اشکم را

قا! رین جای دنیاییم..._ ما االن بهت
 
 ...میتونی سالمتیت رو  میتونی حاجتت رو بگیری... پیش ا

 بین حرفم میپری 
 ..._ ریحانه حاجت من سالمتی نیست

 پریدن.... حاجت من پریدنه....
 ...از سه هفته خبر شهادتش بیاد کمتر از تو قصد بستن ساکش کنه و تو بخدا قسم سخته هم کالسیت دیرتر

 ...میخورد... رفت!...ریحان رفت من غذا هم حجره ایت بود،کسی که توی یه ظرف بابابا کسی که 
 ...حسرت حسرت باشم... میترسم میترسم اخر نفس به  لوم برسه و من هنوز تو بخدا دیگه خسته شدم.

 ...مرد دلم مرد بخدا .... بابا دلم یه تیر هدف به قلبم میخواد... میفهمی!؟...
 ...کنارت مینشینم و سرم را کنارت روی تخت میگذارم لرزش بدنت میفهمم شدت  ریه کردنت را. یکشی و من ازروی سرت م مالفه را
  ....!" خدایا

 ببین بنده ات رو....
 ببین چقدر بریده....

 که خبر داری از غصه هر نفسش... تو
 که خودت  ـفتی چرا

 "..." نحن اقرب الیه من حبل الورید
راب خ تو به درون سینه ام به ارث رسیده بود مانع میشد که همه چیز را اما عشقی که از ده برایم ساده نبود... ذشـتن از مسعله پیش ام
بیماری ات خبر نداشــــــتند و تو اصــــــرار داشــــــتی که هیچ وقت بویــی نبرند. همان روز  رها کنم. خانواده ات هم از یا وســــــط راه دســــــتت را

شـــدت پدرم اول ب روز بیشـــتر میمانیم... مختصـــر و خالصـــه اعالم کردی که ســـه چهار یک صـــحبت اما تو با درســـت زمان بر شـــت بود،



 

 درت درپ دویمان شــــچ با قطار ســــاعت هشــــت و نیم به تهران بر شــــتند. خانواده هر بر رداند. مخالفت کرد ولی مادرم براحتی نظرش را
رای مــا ب کس نمیــدانســـــــــت بهترین اتــاقهــا هم دیگر هیچ میگـفــت هــدیــه برای عروس  لم! یـک هتــل جــدا و مجلـل برایمــان اتــاق  رفــت...

 ...را میگـفتی مربوط به اخیر تخاطرا ساعت بخشی از چند حالت اصلن خوب نبود و هر دلخوشی نمیشوند.
 قچ میندازد.ع چون پزشــکها میگـفتند به درمان کمکی نمیکند فقط کمی پیشـروی را اینکه شـیمی درمانی نکردی بخاطر ریزش موهایت...

خراینکه 
 
اما هیچ  واهی وجود نداشــــــت برای رفتنت!  پزشــــــکی ات بودی... ا ر از اول همراه ما به مشــــــهد نیامدی چون دنبال کارهای ا

همه میگـفتند انقدر وضـــــــعیتت خراب اســـــــت که نرســـــــیده به مرز برای جنگ حالت بد میشـــــــود و نه تنها کمکی نمیتوانی کنی بلکه فقط 
 .میترساند را واین تو سربار میشوی...

 
*** 
یـے ومن در از

 
 لچ میگویم کیفم میگذارم زیر در کوچکم را حالیڪه جانماز حمام بیرون می ا
قا!

 
 غسل زیارت کردی؟ _ عافیت باشه ا

یـے
 
 ..سرت را تکان میدهی و سمتم می ا

 چی؟ غسل کردی؟ _ شما
 داشتم! _ اره..

م و به صـــندلی چوبی اســـتوانه ای مقابل دراور ســـوئیت اشـــاره دراز میکنم ،حوله کوچکی که روی شـــانه ات انداخته ای برمیدار  دســـتم را
 میکنم

 .._ بشین
 مبهم نگاهم میکنی

 _ چیکار میخوای کنی؟
 _ شما بشین عزیز

رام ماساژ میدهم تا مینشینی، پشت سرت می ایستم ،حوله را
 
 .موهایت خشک شود روی سرت میگذارم و ا

 ی دستهایت را باال می اوری و روی دستهای من میگذار 
 _ زحمت نکش خانوم

 ..زود خشک شه بریم حرم _ نه زحمتی نیست اقا!...
ینه به چهره ات نگاه میکنم در فکر فرو میروی. پائین میندازی و در سرت را

 
 ا

 ..._ به چی فکر میکنی؟
 ....یا مر مو میخوام یا حاجتم بار برم حرم... _ به اینکه این

 .خیره میشویچشمانم  سرت را باال میگیری و به تصویر و
 ...دلم میلرزد این چه خواسته ای است

 بعید است!! تو از
ورم و به  ردنت میزنم...موهایت که تمام میشود عطرت را از جیچ کوچک ساکت بی کار

 
 رون می ا

 چقدر شیرین است که خودم برای زیارت اماده ات کنم.
*** 

 ...مضطرب نگاهت میکنم از میگیری و می ایستی.  چند دقیقه ای راه بیشتر به حرم نمانده که یک لحظه لبت را
 _ چی شد؟؟؟

 ... رفت _ هیچی خوبم. یکم بدنم درد
 میخوای بر ردیم هتل؟ _ مطمئنی خوبی؟...

 !_ نه خانوم! امروز قراره حاجت بگیریما
 ...لبخند میزنم اماته دلم هنوز میلرزد

ب
 
  با نی و دو پرتغال طبیعی میگیری با نرسیده به حرم از یک مغازه ابمیوه فروشی یک لیوان بزرگ ا

 
 یـےخوشحالی کنارم می ا



 

 ...اخه بعضی اب میوه ها تلخ میشه _ بیا بخور ببین ا ر دوست داشتی یکی دیگه بخرم.
 به دو نی اشاره میکنم

 ..._ ولی فکر کنم کلن هدفت این بوده که تو یه لیوان بخوریما
رامش مطلق بودم. دســــتت و در احرم دســــت درت من میدزدی. از خجالت نگاهت راز میخندی و ا

 
 تو حال و هوایــی دیگر زیارت تنها با ا

 ی.وقتی که رســیدیم مدام نفس میزنی و درد میکشــ از نشــســته ایم و فقط به  نبد نگاه میکنیم.صــحن  نزدیک اذان مغرب در تا داشــت.
ســت ا روی شــانه ات میگذارم این اولین بار کنم و ســرم رانگاهت می واســت را پـی چیز دیگر جمع کنم.ه من تمام تالشــم را میکنم تا اما

 دستت را میگیرم صدای نفس نفس را حاال بوضوح میشنوم. دیگر تاب ندارم ، که این حرکت را میکنم.
 _ میخوای بر ردیم؟

 _ نه من حاجتمو میخوام
 ..االن باید بیشتر استراحت کنی تو _ خچ بخدا اقا میده ...

 را کج میکنی مثل بچه ها بغض و سرت
 ...هیچی _ نه یا حاجت یا
 ...وقتی هم من فهمیده ام شکننده تر شده خدایا چقدر! از

 ...مقابلمان رد میشود و درست در چند قدمی ما سمت چپمان مینشیند همان لحظه اقایــی با فرم نظامی از
ه میکشی نگاه پر

 
 از دردت را به مرد میدوزی و ا

 .ه میبنددو برای نماز اقام مرد می ایستد
وری. هم دســـــتت را تو

 
ســـــرت را چندباری به چپ و راســـــت تکان میدهی و  در جیچ شـــــلوارت فرو میبری و تســـــبیح تربتت را بیرون می ا

 :زمزمه میکنی
 ..._ هوای این روزای من هوای سنگره

 یه حسی روحمو تا زینبیه میبره
 ....تاکی باید بشینمو خدا خدا کنم

 ...نمبه عکس صورت شهیدامون نگا ک
 

 ..فشار میدهم انقدر که نفسهایت به شماره می افتد و من نگران دستت را باز لرزش شانه هایت و صدای بلند هق هقت...
 #نفس_نزن_جانا
 .#که_جانم_میرود
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 33#رمان_مدافع_عشق_قسمت
 :#هوالعشــــــق

خرش را که میرود.
 
ی و روی دراز میکن من هم بدنبالت بلند میشـــوم. دســـتت را تو دیوانه وار بلند میشـــوی و ســـمتش میروی. مرد ســجده ا

 ..شانه اش میزنی
 پرسد بله؟ نگاهش می _ ببخشید!... برمیگردد و با

 همانطور که کودک وار اشک میریزی میگویــی
 !بشیم همرزم شما م لیاقت پیدا کنیم...نکنید م خواستم بگم دعا_ فقط 

 لبخند شیرینی روی لبهای مرد مینشیند 
 دوم پس شمام اره؟ _ اولن سالم...

 سرت را پایین میندازی 
 ...خیلی وقته ماخیلی وقته اره.. سالم علیکم... _ شرمنده!

 _ ان شاءالله خود 
 
 ...قا حاجتت رو بده پسرا

 فقط... دِل دیگه... یاعلی رمنده یهو زدم رو شونتون...ش _ ممنون!..
 پشتت را میکنی که او میپرسد

 تو کردی؟ کارا اینقد بیتابی و هنوز اینجایــی؟... _ خچ چرا نمیری؟...
 نگاهت فرش را رصد میکند جمله ی مرد بیشتر میلرزی و دلت اتش میگیرد . هر با

 ...!میترسم برم دستمو بستن!... _ نه حاجی!
 بی اطالع جواب میدهد او

 !استخاره کن ببین خدا چی میگه _ دستتو که فعال خودت بستی جوون!...
 ما فاصله میگیرد بعد هم پوتین هایش را برمیدارد و از

 نگاهت خشک میشود به زمین...
 ..فکر فرو میروی در

 _ استخاره کنم!؟... شانه باال میندازم
 !اومد در شاید خوب تاحاال نکردی!؟ _ اره! چرا
 !وقتی مطمعنم استخاره نمیگیرم خانوم دلم... اخه همیشه وقتی استخاره میکنم که دو _ اخه...

 چی میطمئنی؟ از _ مطمئن؟...
 صدایت میلرزد

 !همین فقط سربارم. _ ازینکه ا رم برم..
 !بودنم بدبختی میاره برا بقیه

 .._ مطمئنی؟
 !اول هم نبوده انگار از او نیست. اما اثری از د میگردی...دنبال همان مر  نگاهت را میچرخانی به اطراف.

 لوله به جانت میفتد و
 ...بدو. _ ریحانه! بدو کـفشتو بپوش..

 همانطور که بسرعت کـفشم را پا میکنم میپرسم
 _ چی شده چی شده؟

رام مهم دیگه حرف دکـترم ب نشــــه...اصــــن شـــایدم  فوقش حالم بد میشــــه اونجا! شـــاید حکمتیه... _ از دفتر همینجا اســـتخاره میگیریم...
 ...باید برم نیست....

 خودت استخاره نمیکنی!؟؟ _ چرا
 ..._ میخوام کس دیگه بگیره
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ان انقدر هول کرده ایم که حواســـــــم نمیدانیم باید کجا برویم حدود یک ربع میچرخیم. مچ دســـــــتم را میگیری و دنبال خودت میکشـــــــی.
 ...نیست که میتوانیم از خادمها بپرسیم

 
 ...در میزنیم و اهسته وارد میشویم عمامه سفید نشسته است و مطالعه میکند. دفتر پاسخگویــی روحانی با در

 ..._ سالم علیکم
 روحانی کـتابش را میبندد 

 بفرمایید _ وعلیکم السالم...
 !زحمت یه استخاره بگیرید برامون حاج اقاببمیخواستم _ 

 لبخند میزند و بمن اشاره میکند
 ...امر خیر ان شاءالله؟_ برای 

 ...یعنی موقت _ نه حاجی عقدیم...
 !خالصه خیر دیگه _ خچ برای زمان دائم؟!...

 _ نه!...
 میدانم حوصله نداری دوباره برای کس دیگه توضیح اضافه بدهی، برای همین ب دادت میرسم داخل موهایت میبری. کالفه دستت را
 ...میخواست قبل رفتن یه استخاره بگیره دفاع حرم! همسرم میخواد بره جنگ... _ نه حاجی!...

 حاج اقاچهره دوست داشتنی خود را کج میکند
 ...باید رفت _ پسر تو اینکار که دیگه استخاره نمیخواد بابا!...

 !دکـترا  ـفتن جای کمک احتمال زیاد سربار میشه اونجا که دکـترا  ـفتن ... همسرم یه مشکلی داره... _ نه اخه...
 از کنار قر  تکان میدهد، بسم الله میگوید و تسبیحش را سرش را

 
 .ن کوچک میز برمیداردا

 لبخند میگوید کمی میگذرد و بعد با
 !رفت. باید رفت بابا.. ار که دیگه نباید استخاره کرد...این ک _ دیدی  ـفتم ؟... تو

 با چفیه روی شانه ات زیر پلکت را از اشک پاک میکنی و ناباورانه میپرسی
 یعنی خوب اومد؟ عنی..._ ی

 .حاج اقا چشمهایش را به نشانه تایید میبندد و باز میکند
 میشه یبار دیگه بگیرید؟ _ حاجی جدی جدی؟...
 او بی هیچ حرفی اینبار قر 
 
 دقیقه دوباره لبخند میزند و میگوید بعداز چند ن کوچکش را برمیدارد و بسم الله میگوید.ا

 گ برو تو هی خودت سنگ میندازی؟_ ای بابا جوون! خدا هی داره می
 دو خیره خیره نگاهش میکنیم هر

 میپرسی
 یعنی بازم؟ اومد... _ چی در
 ....کاری به نتیجه نداشته باشید اقدام شود. اومد که بسیار خوب است. _ بله! در

وری و دو لحظه بهت زده نگاهش میکنی و بعد بلند قهقهه میزنی... چند
 
سمان میگیری صورتت ر  دستت را باال می ا

 
 ا رو به ا

 ...چرا زودتر نگرفته بودم اجازمو  رفتم... _ ای خدا قربونت برم من!...
 بعد به حاج اقا نگاه میکنی و میگویــی

 ....نمیدونم چی بگم _ دستتون درد نکنه!...
 ...شکر کن تو برو خدا _ من چیکار کردم اخه؟

 ...چی دوست دارید و به صالحتونه خدا بهتون بده _ نه! این استخاره رو شما  رفتی... ان شاءالله هر
وری و روی میز مقابل او میگذاری  می جلو میروی و تسبیح تربتت را از جیچ در

 
 ا

 ....._ این تسبیح برام خیلی عزیزه
 االن دوست دارم بدمش بشما... ولی ...



 

 !خبر خوب رو شما بمن دادی..خداخیرتون بده
 چشمهایش میمالدبرمیدارد و روی  او هم تسبیح را

 !_ خیر رو فعال خدا به تو داده جوون! دعا کن
یے

 
 خوشحال عقچ عقچ می ا

 _ این چه حرفیه ما محتاجیم
 چادرم را میگیری و ادامه میدهی

 _ حاجی امری نیس؟
ورد

 
 بلند میشود و دست راستش را باال می ا

 _ نه پسر! برو یاعلی
 لبخند عمیقت را دوست دارم...

 .همان لحظه مینشینی و پیشانی ات را روی زمین میگذاری  میرویم. صحنبه  چادرم را میکشی و
 چقدر حالت بوی خدا میدهد...

*** 
هن حرکت میکند.

 
 ماشین خیابان را دور میزند و به سمت راه ا

 ...روی صورتم میکشم و پشت سرم را نگاه میکنم و از شیشه عقچ به  نبد خیره میشوم چادرم را
 ...که بهشت جای عجیبی نیست! همینجاست حقا چقدر زود  ذشت!

 ...میدانی اقا؟ دلم برایت تنگ میشود
یم... خیلی زود!...

 
 !تنها نمیدانم چرا به دلم افتاده بار بعدی تنها می ا

 تپد رضا ع هنوز نرفته دلم برایت می کاش میشد نرفت...
 بغض چنگ به  لویم میندازد...

 ...#خداحافظ_رفیق
 ...اشک از کنار چشمم روی چادرم میچکد

 نگاهت میکنم پیشانی ات را به شیشه چسبانده ای و به خیابان نگاه میکنی
 میدانم هم خوشحالی هم ناراحت...

 خوشحال بخاطر جواز رفتنت...
 ..چیز. راحت بخاطر دونا

 اینکه مثل من هنوز نرفته دلت برای مشهد پر میزند
 میترسی نکند پدرت زیر قول و قرارش بزند ...ه خانواده بگویــی که میخواهی برویو دوم اینکه نمیدانی چطور ب

 ...میخواهم دلگرمی ات باشم دستم را روی دستت میگذارم و فشار میدهم.
 ..._ علی؟

 _ جان؟...
 پار بخدا_ بس

 لبخند میزنی و دستم را میگیری 
عجله ســـاک را دنبال خود میکشـــیدی و من هم پشـــت ســـرت تقریبا  تو با ما دقیقا لحظه حرکت قطار رســـیدیم. زمان حرکت غروب بود و

 ..میدویدم
 را نشان میدهی و میخندی بلیط ها

 _ بدو ریحانه جا میمونیما
 ...رساندی که االن جا میمونیمتا رسیدن به قطار و سوار شدن مدام مرا میت

مدی و من روی صندلی ولو شدم وا ن اتوبوسی بود و من مثل بچه ها  ـفتم حتمن باید کنار پنجره بشینم. تو
 
 .هم کنار ا

 لبخند میزنی و کنارم مینشینی
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 _ خچ بگو ببینم خانوم! سفر چطور بود؟
 نزدیک می ایم و در  وشت ارام میگویم رصد میکنم. چشمهایت را

 ..._ تو که باشی همه چیز خوبه
 ...اخ که همین نگاهت مرا رسوا کرد چانه ام را میگیری و فقط نگاهم میکنی.

 ...همه چیز وقتی اومدی تو زند یم همه چیز خوب شد... ریحانه از _ اره!...
 روی شانه ات میگذارم که خودت را یکدفعه جمع میکنی سرم را

تا جوون میبینن دلشـــون میخوادا! اونوخ من بیچاره  رو نکن دو زشـــته عزیزم! اینکارا گی ها!!..._ خانوم حواســـم نیســـت توام چیزی نمی
 دوباره دم رفتن پام  یر میشه

 میخندم وجواب میدهم
 !امر کن! البته جای اون واسه جوونا دعا کن عاقا! شما _ چشششششم...
 ...دعا کنم یه حوری خدا بده بهشون _ اونکه رو چشم!

 بخند میزنمذوق زده ل
 که ادامه میدهی

 لبم را کج میکنم و بحالت قهر میگویم بعد بلند میخندی. _ البته بعد شهادت! و
 !_ خعلی بدی! فک کردم منظورت از حوری منم

 !عزیزم ...بعد شهادت شما میشی حوری  _ خچ منظور شمایــی دیگه!...
 رویم راسمت شیشه برمیگردانم
 !تا روز قیامت َقرَقر _ نعخیر دیگه قبول نیست!

 !یروز دلت تنگ میشه خانوم نکن ... ناه دارما ولی حاال االن بقول خودت َقر نکن... _ قیامت که نوکرتم.
 دوباره رو میکنم سمتت و نگاهت میکنم

 برای این نگاه خاصت. برای امروز... دلم میگذرد اره دلم برات تنگ میشه... در
ورم.یکدفعه بلند میشـوم و از جایگاه کیف و 

 
م و دوربین را جایم مینشین سـر سـاکها،کیفم را برمیدارم و از داخلش دوربینم را بیرون می ا

 جلوی صورتم میگیرم
 !زود باش بگو سیچ میخوام یه یاد اری بگیرم... _ خچ...

 میخندی و دستت را روی لنز میگذاری 
 ....قیافه کج و کوله من؟ ز_ ا

 ..!!!به سید توهین نکنا _ نعخیر!..
 ...اوه اوه چه غیرتی_ 

 و نیشت را به طرز مسخره ای باز میکنی بقدری که تمام دندانهایت پیدا میشود
 _ اینجوری خوبه؟؟؟

 دستم را روی صورتت میگذارم میخندم و
 خدا یه لبخند خوشگل بزن  ترو  _ عههه نکن دیگه!...

 لبخند میزنی و دلم را میبری 
 _ بفرما خانوم
 _ بگو سیچ

 سیچنمیگم  _ نه...
 _ باز اذیت کردی

 ...میگم _ میگم...
 دوربین را تنظیم میکنم

 بگو دو... سه... _ یک...



 

 ..._ شهیییید
 ...قلبم با ایده ات کنده و یاد اریمان ثبت میشود

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 



 

 34#رمان_مدافع_عشق_قسمت
 :#هوالعشـــق

قا یک دســــتش را پشــــت دســــت دیگرش میزند و روی مبل مقابلت مینشــــیند.
 
از  حالیکه پای چپش و در ســــرش را تکان میدهد حســــین ا

 استرس میلرزد نگاهش را به من میدوزد
 تو قبول کردی؟ _ بابا؟...

 پایین میندازم  م و سرم رالچ میگز  ،سکوت میکنم
 تو جدن قبول کردی؟ ازت سوال کردم! _ دخترم؟...

 من میپرسی ادامه سوال پدرت از در تو  لویت را صاف میکنی و
 !بگو که مشکلی نداری . _ ریحان؟..

 م ریخته است را پشت  وش میدهم و دسته ای از موهای تیره رنگم که جلوی صورت
 
 هسته جواب میدهما

 _ بله!...
 هوا تکان میدهد حسین اقا دستش را در

 !_ بله چیه بابا؟ واضح جواب بده دختر
 حالیکه نگاهم را از نگاه پرنفوذ پدرت میدزدم جواب میدهم سرم را باال میگیرم و در

 !بله! قبول کردم که علی بره _ یعنی...
 این حرف من 
 
 .ه رو به حیاط بلند شود و وسط هال بیایدلبه پنجر  ، ازیکدفعه از جا بپرد تشی بود به جان زهراخانوم تاا

 !عروسمون قبول کرده میبینی!! _ میبینی اقاحسین؟...
ورد رو میکند به سمت قبله و دستهایش را با

 
 حالی رنجیده باال می ا

 ..._ ای خدا من چه  ناهی کردم اخه! ... ببین بچه دسته  لم حرف از چی میزنه
 حالیکه تمام وجودش سوال شده میپرسد بود در االن فقط محو بحث ما علےاصغر که تا

 _ ماما داداچ علی کوجا میره؟
 صدای تقریبا بلند میگوید پدرت با

 ...هنوز که این وسط صاف صاف واساده _ اا ... بسه خانوم! چرا شلوغش میکنی؟؟...
 و بعد به علی اصغر نگاه میکند و ادامه میدهد

 ..._ هیچ جا بابا جون هیچ جا
 مابقی حرفش را میخورد و فقط به اشکهایش اجازه میدهد تا صورت  رد و سفیدش را تر کنندمادرت هم 

 احساس میکنم من مقصر تمام این ناراحتی ها هستم
 !را تشویق میکند که برو  ولی زبانم مدام و پیاپـی تو  رچه دل خودم هنوز به رفتنت راه نمیدهد...

 نشسته مینشینی بروی مبلی که پدرت روی ان  تو روی زمین رو 
 _ پدرمن! یه جواب ساده که اینقدر بحث و ناراحتی نداره

 ...همه کارامم کردم و زنمم رضایت کامل داره من فقط خواستم اطالع بدم که میخوام برم.
 حسین اقا اخم میکند و بین حرفت میپرد

من چــه  ن هیچی مگــه جنــگ بچــه بــازیــه!...او مردم کشـــــــــکــه؟... مگــه دختر _ چی چی میبری و میــدوزی شــــــــــازده؟ کجــا میرم میرم؟..
 ...تو مشتاق تر میشه از ازدواج زنت از میدونستم بعد

 حق نداری بری  تو
 این خونه بیرون نمیزاری  تو از در منم رضایت ندم پا تا

 بلند میشود برود که تو هم پشت سرش بلند میشوی و دستش را میگیری 
 "بمن اشاره میکند این زن! " و بیا _ قربونت برم خودت  ـفتی زن بگیر برو!...

 چرا اخه میزنی زیر حرفات باباجون
 دستت بیرون میکشد دستش را از
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 ...چیزی میتونی بگی؟ .._ میدونی چیه علی؟ اصن حرفمو االن پس میگیرم.
 این دختر هم عقلشو داده دست تو! یذره بفکر دل زنت باش

 !!همین که  ـفتم حق نداری 
 یکدفعه بلند میگویم از بغض تو صبرم را تمام میکند. چشمهای پرسمت راهرو میرود که دیدن 

 ..._ باباحسین!؟ شما که خودت جانبازی.. چرا این حرفو میزنی؟
مےایستد،انگار چیزی در وجودش زنده شد.  ...از چند ثانیه دوباره به سمت راهرو میرود بعد یک لحظه 

*** 
ب را سمتت میگیرم و با دست د

 
 .یگر قرص را نزدیک دهانت می اورمبا یک دست لیوان ا
 ..._ بیا بخور اینو علی
 به خیابان سرت را میگردانی سمت پنجره باز رو  دستم را کنار میزنی و

 اینا خوب نمیشه سردرد من با _ نه نمیخورم...
 !_ حاال تو بیا اینو بخور 

وری و جواب میدهی
 
 دست راستت را باال می ا
 ونجا بمونههم بزار _  ـفتم که نه خانوم!...

 لیوان و قرص را روی میز تحریرت میگذارم و کنارت می ایستم
 نگاهت به تیر چراغ برق نیم سوز جلوی درخانه تان خیره مانده

 میدانم مسعله رفتن فکرت را بشدت مشغول کرده
 کافیست پدرت بگوید برو تا تو باسر به میدان جنگ بروی

 ز کل خانه بگوش میخوردسکوت تنها چیزیست که ا شچ از نیمه  ذشته و
 لبه ی پنجره مینشینی

  ...من یاد همان روز اولی میفتم که همینجا نشسته بودی و
 بی اراده لبخند میزنم.

 را ببوسم من هنوز موفق نشده ام تا تو
 از پاکیست بوسه ای که میدانم سرشار

 است از احساس محبت ... پر
 بوسه ای که تنها باید روی پیشانی ات بنشیند

 رم را کج میکنم ، به دیوار میگذارم و نگاهم را به ریش تقریبا بلندت میدوزمس
 قصد داری دیگر کوتاهشان نکنی تا یک کم بیشتر بوی شهادت بگیری 

 البته این تعبیر خودم است
 رضایت چشمهایم را میبندم که میپرسی میخندم و از سر

 ..._ چیه؟چرا میخندی ؟
 از میبندمچشمهایم را نیمه باز میکنم و ب

 شاید حالتم بخاطر این است که یکدفعه شیرینی بدخلقی های قبلت زیر دندانم رفت
 ..._ وا چی شده؟

 نگاهم میکنی موهایم را پشت شانه ام میریزم و روبرویت مینشینم. طرف دیگر لبه پنجره.
 نگاهت میکنم...

 نگاهت را میدزدی و لبخند میزنی
السکا میشود قند در

 
 دلم ا

 به صورتت فوت میکنم ر نیم خیز میشوم سمتت وبی اختیا
 هم سمت صورتم فوت میکنی میخندی و تو تار از موهایت روی پیشانی تکان میخورد. چند



 

 نفست را دوست دارم...
 خنده ات نا هان محو میشود و غم به چهره ات مینشیند

 !حالل کن منو _ ریحانه...
 ، عقچ میروم و میپرسمجا میخورم

 _ چی شد یهو؟
 انگشتانت بازی میکنی جواب میدهی که با همانطور 

منم پام . .." این تو سـنگینه..روی سـینه ات میگذاری درسـت روی قلبت. ." دسـتت راوقتی که اینتو.. حقم داری! ولی تا _ تو دلت پره...
 ...بسته اس

  ...ا ر تو دلت رو خالی کنی
 ثواب شهادت رو میبری  شک ندارم اول تو

 شدیبس که اذیت  از
 تبسم تلخی میکنم و دستم را روی زانوات میگذارم

 خیلی وقته _ من خیلی وقته تو دلمو خالی کردم...
یکنی و اخر ســـر ســـمت من رو م لبه پنجره بلند میشـــوی و چندبار چند قدم به جلو و عقچ برمیداری. ، ازصـــدا بیرون میدهی نفســت را با

 .نزدیکم میشوی
وری و باتعجچ نگاهت میکنم. دســــتت را ب با

 
جالت خ ســــرانگشــــتانت موهای ســــایه انداخته روی پیشــــانی ام را کمی کنار میزنی. اال می ا

رام صدایت دلم را میلرزاند
 
 میکشم و به پاهایت نگاه میکنم. لحن ا

 _ چرا خجالت میکشی؟
 ...حاال وقت پیش بدنبال این بودم که ... چند منیکه تا چیزی نمیگویم...

 ...روی پیشــانی ام میگذاری  دســتت دوطرف صـورتم را میگیری و لچ هایت را ه چشـمهایم زل میزنی. با دوخم میشـوی سـمت صــورتم و ب
هسته و عمیق

 
 !ا

روی دســــــتانت میگذارم. صـــــــورتت را که عقچ میبری دلم را میکشـــــــی. روی  شــــــوکه چند لحظه بی حرکت می ایســـــــتم و بعد دســــــتهایم را
 اشک برق میزند محاسنت از

 میکنیباحالتی خاص التماس 
 !_ حالل کن منو

 
*** 

یم پدرت را
 
ید. از انتهای کوچه میبینم که با همـانطور کـه لقمه ام را  از میزنم و لی لی کنان ســـــــــمت خانه می ا

 
رام می ا

 
فکر  رد قدمهای ا

 ..حتمن باخودش در یر شده! جمله اخر من در یرش کرده رفته... فرو 
 رم میشنوماز پشت س قدم دیگر لی لی میکنم که صدایت را چند

 !_ افرین! خانوم کوچولوی پنج ساله خوب لی لی میکنیا
 خجالت فقط لبخند میزنم برمیگردم و از

 !_ یوخ نگی یکی میبینتتا وسط کوچه
 و اخمی ساختگی میکنی

رنده هم پ کوچه بلند و باریک شـــما که ولی خچ در بس که غیرت داری... من ببینی! از البته میدانم جدن دوســت نداری رفتار ســـبک از
 پرنمیزند چه کسی ممکن است مرا ببیند؟

 .این حال چیزی جز یک ببخشید کوتاه نمیگویم با
 ...من قدم بزنی چند قدم باقی مانده را کنار موتور پیاده میشوی تا از

 می ایستی و ارام زمزمه میکنی هیفتنگاهت به پدرت که م
 !داره میاد خونه _ چقد بابا زود



 

 .هم برسد که میرسیم منتظر میمانیم تا او لوی درجه ب دوباره راه میفتیم. ،نیممتعجچ بهم نگاه میک
 دیدن ما بزور لبخند میزند و سالم میکند نگاهش جدی ولی غمیگین است. مشخص است با

 ..._ چرا نمیرید تو؟
 هم سالم میکنیم و من در جواب سوال پدرت پیش دستی میکنم با دو هر

 اخل ما کوچیکام پشت سر_  ـفتیم اول بزر ـتر بره د
 چیزی نمیگوید و کلید را در قفل میندازد و در را باز میکند

 .ماست میخورد فاطمه روی تخت حیاط لم داده و چیپس با
 حسین اقا بدون توجه به دخترش فقط سالمی میکند و داخل میرود. میخندم و میگویم

 ..چرا کالس نرفتی؟؟ _ سالم بچه!...
 حالم خوب نبود نرفتم. سومن مریضم.. ه خودتی...دومن بچ ،_ اولن سالم

 تو میخندی و همانطور که موتورت را  وشه ای از حیاط میگذاری میگویــی
 !_ اره! مشخصه...داری میمیری 

 و اشاره میکنی به چیپس و ماست.
 فاطمه اخم میکند و جواب میدهد

 حسودید من اینقد خوب مریض میشم _ خچ چیه مگه...
 ولی جواب نمیدهی.باز میخندی  تو

 .میاوری و داخل میروی کـفشهایت را در
رنج در پاکت چیپسش فرو میبرم که صدایش در

 
ید من هم روی تخت کنار فاطمه مینشینم و دستم را تا ا

 
 می ا

 چیکا میکنی؟ ..._ اوووییــی
 _ خسیس نباش دیه

 و یک مشت از محتویات پاکت را داخل دهانم میچپانم
 !انداره اونقدی که االن کردی تو دهنت نشد. یم ساعته دارم میخورم.._ الهی نمیری ریحانه! ن

 تکان میدهم و میگویم پشت بندش سرم را کاسه ماست را برمیدارم و کمی سر میکشم.
 ...یادبگیر اینجوری باید بخوری! _ به به!...

 .از جلوی دستم دور میکند پاکت را پشت چشمی برایم نازک میکند.
یـے و باچهره ای جدی صدایم میکنیکـتو میخندم و بند

 
 نی ام را باز میکنم که تو به حیاط می ا

 بیا تو بابا کارمون داره _ ریحانه؟...
 .دیدن من به اشپزخانه اشاره میکنی راهرو ایستاده ای که با در عجله کـتونی هایم را  وشه ای پرت میکنم و به خانه میروم. با

یـے و توپاورچین پاروچین به اشپزخانه میروم 
 
 .هم پشت سرم می ا

 .حسین اقا سرش پایین است و پشت میز ناهار خوری نشسته و سه فنجان چای ریخته
 بدون اینکه سرش را باال بگیرد شروع میکند بهم نگاه میکنیم و بعد پشت میز مینشینیم.

 بغض فوت میکند و داخلش باکلی فکر کردم... فنجان چایش را برمیدارید  صبح نخوابیدم. دیشچ تا _ علی...بابا! از
 بغض مردجنگی که خسته است...

 ادامه میدهد
 ...._ برو بابا...برو پسرم

 دلم میلرزد و قلبم تیر میکشد سرش را بیشتر پایین میندازد و من افتادن اشکش در چای را میبینم.
 چقدر سخته! خدایا...
زند یت  .وظیفم بود برات یه زن خوب بگیرم.. نه! اینجور قد بکشـــــــی...مادرت تربیتت ک. من وظیفم این بود که بزر ت کنم.. _ علی...

 .رو سامون بدم
 ...خیلی سخته خیلی پسر...



 

 ...تو خودت باید راهت رو انتخاب کنی البته... هیچ وقت نمیزاشتم تو بری!... ا ر خودم نرفته بودم...
 باعث افتخارمه بابا!

 .ر روی قطرات اشک بین چین و چروک صورتش را میبینیمدو انعکاس نو  هر سرش را باال میگیرد و ما
 .یک دفعه خم میشوی و دستش را میبوسی

 ..._ چاکرتم بخدا
 دستش را کنار میکشد و ادامه میدهد

 ...من مادرتم با _ ولی باید به خانواده زنت اطالع بدی بعد بری...
 ...بیشتر شاهد  ریه اش باشیم رور پدرت مانع میشود تا مادو میدانیم که غ بلند میشود و فنجانش را برمیدارد و میرود. هر

 فشار میدهی جا میپری و از خوشحالی بلندم میکنی و بازوهایم راز که میرود ا او
 ...دیدی رفتنی شدم رفتنی _ دیدی؟؟؟...

 ...که میگویــی دلم میترکد این جمله را
 #رفتنی_شدی

 به همین راحتی؟....
 .اما مادرانه بالخره بسختی پذیرفت روز خانه شده بود فقط و فقط صدای  ریه های زهراخانوم. چند پدرت به مادرت  ـفت و تا

 و همین هم شد. روز رفتنت اطالع ندهیم.  ذاشتیم به خانواده من تا قرار
 
*** 

 و پنجم ... ز هفتادرو   
چه ذوقی به تن میکردی و به دور مچ دســـتت پارچه ســـبز متبرک به حرم حضــــرت  موقع بســـتن ســـاکت خودم کنارت بودم. لباســـت را با

 .من هم روی تخت نشسته بودم و نگاهت میکردم علی ع میبستی.
اتاقت  در ،ت لبخند میزدم. ســاکت را که بســتیدپس تمام م مخالف نشــان ندهم. وقت با اشــک خودم را این بود که یک تمام ســعیم در

 روی میز سربندت را برداشتم را باز کردی که بروی از جا بلند شدم و از
 _ رزمنده اینوجا  ذاشتی

 ره راه نفسم  هر اب که نه... بسـتن سربند پشـت سـرت ایسـتادم و به پیشـانی ات بسـتم... سـمتت امدم ، بر شـتی و به دسـتم نگاه کردی.
 ...بستم را

 ...رها کردم روی کـتفت  ذاشتم و بغضم را همان پشت سرت پیشانی ام را اخر سر از
 لمس میکنی پشت دست صورتم را با برمیگردی و نگاهم میکنی.

 ...بود اینجوری کنی؟ _ قرار
 روی هم فشار میدهم لبهایم را

 _ مراقچ خودت باش...
 دستهایم را میگیری 

 مراقبه!... _ خدا
 ت را برمیداری خم میشوی و ساک

 سرکن _ روسریت و چادرت رو 
 متعجچ نگاهت میکنم

 _ چرا؟...مگه نامحرم هست؟
 ..._ شما سرکن صحبت نباشه

 برمیدارم و روی سرم میندازم و  ره میزنم که میگویــی تحریرت روسری ام را شانه باال میندازم و از روی صندلی میز
 ...اون مدلی ببند _ نه نه...

 ا دست صورتت را قاب میکنینگاهت میکنم که ب
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 !لبنانی _ همونیکه  رد میشه...
 .روی سرم میندازم رنگی ام را ، لبنانی میبندم و چادرمیخندم

یم با دست راستت چادرم را روی صورتم میکشی
 
 سمتت می ا
 !من بخاطر _ روبگیر...

 !و خودتاتاق هیچ کس نیست جز خودم  حالیکه در در نمیدانم چرا به حرفهایت  وش میدهم.
 رومیگیرم و میپرسم
 _ اینجوری خوبه؟

 ..._ عالیه عروس خانوم
 ذوق میکنم

 هنوز نشدم... _ عروس؟....
 ....من دومادم شمام عروس من دیگه. _ چرا نشدی؟.

 .حیلی به حرفت دقت نمیکنم و فقط جمله ات را نوعی ابراز عالقه برداشت میکنم
 .در پشت سرت بیایمچا اتاق بیرون میروی و تاکید میکنی با از

 د.حیاط ایســـــــتاده اند و  ریه میکنن راهرو جلوی در همه در پله ها پایین میرویم. از میخواهی باشـــــــد. طور که تو میخواهم همه چیز هر
رف اب را مادرت ظ اســت که مات و مبهوت اشــکهای همه  وشــه ای ایســتاده. میرســد علی اصــغر خیال تمام عالم بنظر تنها کســی که بی

 ه رفته و حسین اقا کنارش ایستادش دست
 .پدر و مادر من هم قراربود به فرود اه بیایند ایستاده و بغض کرده. زینچ و همسرش هم امده اند برای بدرقه. فاطمه درست کنار در

 چرخانی و لبخند میزنی جمع می نگاهت را در
 ._ خچ صبر کنید که یه مهمون دیگه هم داریم

 چشم ازت میپرسند همه با
 ...کی؟....کی مهمونه؟ _

 ..روی اخرین پله میشینی و به ساعت مچی ات نگاه میکنی
 زینچ میپرسد

 _ کی قراره بیاد داداش؟
 ..._ صبرکن قربونت برم

 همه فقط ده دقیقه منتظر ماندیم که یکدفعه صدای زنگ در بلند میشود هیچ کس حال صحبت ندارد.
 جا میپری و میگویــی از

 _ مهمون اومد..
 از چندلحظه صدای باز شدن در و سالم علیک کردن تو با یک نفر بگوش میرسد یاط میدوی و بعدبه ح

 _ به به سالم علیکم حاج اقا خوش اومدی
 دیر که نکردم.؟ چطوری پسر؟... !_ علیکم السالم شاه دوماد

 وقت اومدید _ نه سر
د رو بهمه مر  شــکی و ســیمایــی نورانی جلوی در ظاهر میشــوید.همانطور صــدایتان نزدیک میشــود که یک دفعه خودت بامردی با عمامه م

هم کـفش  وا داخل بیاید. توضــــــــیح توایم که تو به مرد تعارف میزنی تا همه منتظر میدهیم. ســــــــالم میکند و ما  یج و مبهوت جوابش را
 شـینید...نی که _ حاجی بفرمایید برید ببه هال اشـاره میک راه را برایش باز میکنیم.  وشـه ای جفت میکند و وارد خانه میشـود. هایش را
 مام میایم

 میرود و تو سمت ما برمیگردی و میگویــی او
 ..._ یکی به مادرخانوم پدرخانومم زنگ بزنه بگه نرن فرود اه بیان اینجا

ید
 
ب را دستم میدهد و سمتت می ا

 
 مادرت ظرف ا

 ...باز چی تو سرته مادر _ نمیخوای بگی این کیه؟



 

 و بمن میکنیلبخند میرنی و ر 
 ....!ازش خواستم بیاد قبل رفتن عقدمنو ریحان رو بخونه _ حاجی از رفقای حوزس...

  ...دهانت کامل بیرون نیامده ظرف از دستم میفتد حرف از
 …دهان باز نگاهت میکنیم همگی با

 از روی زمین برمیداری  خم میشوی و ظرف را
 _ چیزی نشده که... ـفتم شاید بعدن دیگه نشه

 به روسری ام میکشی دستی
 ...میخواستم دم رفتن غافلگیرت کنم کنی... تو شبیه عروسا نتونستی درست حسابی خود _ ببخش خانوم بی خبر شد.

 ...عالقه ات میشود بغض در سینه ام و نفسم را بشماره میندازد
 !چقدر دوست دارم علی

 چقدر عجیچ خواستنی هستی
 ...که شک ندارم جز ما نیستخدایا خودت شاهدی کسی را راهی میکنم 

 #اول  از
 
 بوده ... سمانیا

 من چشمان بی همتای توست #قلچامن یجیچ 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%82%D9%84%D8%A8
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%82%D9%84%D8%A8


 

 35#رمان_مدافع_عشق_قسمت
 : #هوالعشـــق

رام میخندم
 
 .همانطور که هاج و واج نگاهت میکنم یکدفعه مثل دیوانه ها ا

 میکند و یقه ات را کمی سمت خود میکشد زهرا خانوم دست دراز
 نمیگی خانواده اش االن بیان چی میگن؟ خت شه؟...مردم بدب میخوای دختر مادر این چه کاریه؟ _ علی معلومه چته؟...

رامت را به لبهای مادرت دوخته ای.
 
 .دستت را بلند میکنی و میگذاری روی دستهای مادرت دو خونسرد نگاه ا

 !میدونم _ اره میدونم دارم چیکار میکنم...
 قا میچرخانددستش را از زیر دستهایت بیرون میکشد و نگاهش را به سمت حسین ا زهرا خانوم دو

 !رو عقد کنه نمیکنه وقتی رفت و بر شت دختر بیچار صبر ببین داره چیکار میکنه!... _ نمیخوای چیزی بگی؟...
 :هم شانه باال میندازد و به من اشاره میکند که او

 !وقتی عروسمون راضیه _ واال زن چی بگم؟...
 پایین میندازم و اشک شوقم را از روی لبم پاک میکنماز خجالت سرم را  چشمهای  رد زهرا خانوم سمت من برمیگردد.

ت رو نمیخوای صــبر کنی وقتی علی رفت و بر شــت تکلیف یعنی تو جدن راضــی هسـتی؟... رو نمیخوام! که بد تو عزیز دلم! من _ دختر...
 روشن کنه؟

ن میزند پشت دستش که
 
 :فقط سکوت میکنم و او یک ا

 جووناچشون شده اخه _ ای خدا!...
 راه پله میپیچد که سجاد در صدای

 _ چی شده که مامان جون اینقد استرس  رفته؟
هســــته پله ها همگی به راه پله نگاه میکنیم.

 
ید. او ا

 
بخند لبهایم را ل دقیق که میشــــوم اثر درد را در چشــــمان قرمزش میبینم. را پایین می ا

 ...نم خورده از  ریه های برادرانسهمین صورت  پس دلیل دیر امدن از اتاقش برای خداحافظی ، پر میکند.
 زینچ جوابش را میدهد

 _ عقد داداشه!
 .شنیدن این جمله هول میکند، پایش پیچ میخورد و از چند پله اخر زمین میخورد سجاد با

 زهراخانوم سمتش میدود
 _ ای خدا مر م بده! چت شد؟

 سجاد که روی زمین پخش شده خنده اش میگیرد 
 دقیقا چته برادر ره علی میخوای بری یا میخوای جشن بگیری؟...بالخ. _ چیه داداشه؟..

 مادرت  وشه چشمی برایش نازک میکند هم بلند میخندد. و باز
 .مثل اینکه فقط این وسط منم که دارم حرص میخورم _ نعخیر.

 لبخند کجی میزند و میگوید تلفن همراهش بود. بحال مشغول صحبت با فاطمه که تا
 ... ـفتم بیان و پدر ریحانه زنگ زدم. _ به مریم خانوم

 زینچ میپرسد
 _  ـفتی برای چی باید بیان؟

 ...خونه داریم مراسم خداحافظی تو فقط  ـفتم لطف کنید تشریف بیارید. _ نه!
 _ عه خچ یچیزایــی میگـفتی یکم اماده میشدن

 تو وسط حرفشان میپری 
 _ نه بزار بیان یهو بفهمن! اینطوری احتمال مخالفت کمتره

 .یندبهم می ا دو هر روحیات زینچ را دارد. اول ادم کم حرفی بود. وشه ای ایستاده و فقط شاهد ماجراست. کل از شوهر زینچ که در
 بهمه میگویــی تو مچ دستم را میگیری و رو 

 _ من یه دودیقه باخانومم صحبت کنم
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 چشمانم خیره میشوی کنار میز می ایستیم و تو مستقیم به مرا پشت سرت به اشپزخانه میکشی. و
 سرم را پایین میندازم.

 من ناراحت که نشدی ؟ اول بگو ببینم از _ ریحانه؟
 .سرم را به چپ و راست تکان میدهم
 تبسم شیرینی میکنی و ادامه میدهی

 .فقط میخوام بدونم از صمیم قلبت راضی به اینکار هستی رو شکر. _ خدا
 ..شاید الزمه یه توضیحاتی بدم

 !نیستم که بقول مادرم بخوام بدبختت کنم من خودخواه
 .._ میدونم

 _ ا ر اینجا عقدی خونده شه دلیل نمیشه که اسم منم حتمن میره تو شناسنامه ات 
 تعجچ نگاهت میکنم با

 بعدش باید رفت محضر تا ثبت شه ی! این عقد دائم وقتی خونده میشه_ خانوم
 وریهجاری شدن این خطبه یراست میرم س ولی من بعد از

 .دلم میلرزد و نگاهم روی دستانم که بهم  ره شده سر میخورد
 .واقعا دوست دارم که بدونی دوست دارم. _ من فقط میخواستم که...

 ریحانه االن فرصت یه اعترافه.
لرزه و ب نه ازینکه ممکنه دلم اول دوســت داشــتم! مگه میشــه یه دختر شــیطون و خواســتنی رو دوســت نداشــت؟ اما میترســیدم... من از

 اولش درحقت تموم میکردم! االن مطمعن حق تو! اینکه عشـــــــــقو از بخاطر بیماریم! میدونســـــــــتم این نامردیه در. بزنم زیر رفتنم! نـه!..
 !باش نمیزاشتی برم

 ی ز اولش نشون میدادم که چقدر برام عزی ا ر از بخاطر روند طی شده اس. اینکه االن اینجا وایسادی و پشت من محکمی.. ببین..
 حس میکنم صدایت میلرزد

این فکر برام دســــت تکون بدی که " من زنش نبودم و نیســــتم" ما فقط ســــوری پیش هم  دوســــت نداشــــتم وقتی رفتم تو با _ ریحانه ...
 بودیم

 مال منی دوست دارم که حس کنی زن منی! ناموس منی.
 !همیشگی من و بیشتر قلبا میشی همسر رعا...خانوم ازدواج قراردادی ما تا نیم ساعت دیگه تموم میشه و تو رسما و ش

 حاال ا ر فکر میکنی دلت رضا به این کار نیست! بهم بگو
 اول مرا دوســـت داشـــتی... طاقت نمی اورم و روی صـــندلی پشـــت میز وا میروم. تو از پاهایم ســـســـت شـــده. از جا کنده. حرفهایت قلبم را

 ســــــرم را جلو می اورم و توان نگه داشـــــتن بغضــــــم را ندارم. را لمس میکنی.پشــــــت دســـــتت صــــــورتم  باالی ســـــر با از نگاهت میکنم و تو
  همانطور که ایســــتاده ای ســــرم را در میچســــبانم به شــــکمت...

 
غوش میگیری. به لباســــت چنگ میزنم و مثل بچه ها چندبار پشــــت هم ا

 تکرار میکنم
 …_ توخیلی خوبی علی خیلی

 سرم را به بدنت محکم فشار میدهی
 س خانوم رضایت میدن؟_ خچ حاال عرو 

 نگرانی میپرسم به چشمانت نگاه میکنم و با
 _ یعنی نمیخوای اسمم بره تو شناسنامه ات؟

 ..چون شاید بر االن نه! اینجوری خیال منم راحت تره. ولی وقتی بر شتم! _ چرا...
 زیر بازوهایم میگیری و بلندم میکنی ، ازحرفت را میخوری 
 _ حاال بخند تا ...

 پنجره اشپزخانه به حیاط نگاه میکنیم شدن در می اید،حرفت را نیمه رها میکنی و از صدای باز
 .پدر و مادر من هم میرسند اشپزخانه بیرون میرویم و همزمان با رسیدن ما به راهرو  و پدرم امدند. بسرعت از مادر



 

 .دهگذرد از حالت چهره هایمان میفهمند خبرایــی شدقیقه که می چند هم سالم و عذرخواهی میکنند بابت اینکه دیر رسیدند. دو با هر
 که کیف دستی اش را به پدرم می دهد تا نگه دارد میگوید حالی مادرم در
 فاطمه جون  ـفتن مراسم خاصی دارید مثل اینکه قبل از رفتن علی اقا _ خچ...

 .و بعد منتظر ماند تا کسی جوابش را بدهد
 ب و احترام میگویــیرعایت کمال اد تو پیش دستی میکنی و با

 ...راستش قبل رفتن من یه مراسمی قراره باشه... _ درسته!
 صدا بیرون میدهی مکث میکنی و نفست را با

 ...تنمیخواستم قبل رف یه عاقد اوردم تا بین منو تک دخترتون عقد دائم بخونه! اجازه شما و خانواده ام... _ راستش من البته با
 پدرم بین حرفت میپرد

 ر کنه؟_ چیکا
 _ عقد دائم....

 اینبار مادرم میپرد
 ..._ مگه قرار نشده بری جنگ؟

 ...االن توضیح میدم که _ چرا چرا!
 دلخوری و نگرانی میگوید پدرم با باز

 ...پسرم ا ر شما خدایــی نکرده یچیزیت _ خچ پس چه توضیحی!...
 .بعد خودش حرفش را به احترام زهرا خانوم و حسین اقا میخورد

از ماجرای دعوا و  نمیکنند فقط بخاطر حفظ حرمت اســــــت و بس! بعد دو بیدا حال جوشــــــیدن اســــــت اما ا ر داد م خونشــــــان درمیدان
 .حاال قضیه ای سنگین تر پیش امده راضی کردنشان سر رفتن تو...
 لبخند میزنی و به پدرم میگویــی

 ...اینجوری موقع رفتن من بین ما خونده شه. دو موافقیم که این اتفاق بیفته. این خطبه _ پدرجان! منو ریحانه هر
 مادرم میگوید

 _ نه پسرم! ریحانه برای خودش تصمیم  رفته
 و بعد به جمع نگاه میکند 

 ...خامه بالخره دختر ماست. اینجور میگیم. _ البته ببخشیدا ما
 خانوم جواب میدهدزهرا

 .ق داریدبالخره ح. رو داریم.. هم این نگرانی ها _ نه! باور کنید ما
 تو میخندی 

 _ چیز خاصی نیست که بخواید نگران شید
 نیست اسم من بره تو شناسنامه اش! قرار
 ...کارو میکنیم وقت بر شتم این هر

 پدرم جوابش را میدهد
 من باید منتظرت بمونه؟ دختر _ خچ ا ر طول کشید...

ید که یک دفعه ح احساس کردم لحن ها دارد سمت بحث و جدل کشیده میشود.
 
 اج اقا در چارچوب در هال می ا

 ""این را خطاب به پدر و مادرم میگوید _ سالم علیکم!
 ارامش بیشتری صحبت کنید؟ ولی بهتر نیست با میخوام من دخالت میکنم. عذر

 دخترمه پدرم _ و علیکم السالم! حاج اقا یچیزی میگین ها...
ســـــید علی.. ات هســـــتم ازجریان تمام اتفاق من تو عزیز... حاج اقا_ میدونم پدر

 
یســـــت ن ولی خچ همچین بیراهم نمیگه ها! قرار. طرف ا

 ..اسمش بره تو شناسنامش که
 !من باید منتظرش باشه مادرم_ بالخره دختر



 

 رضایت خودشه! بله خچ باحاج اقا_
 یت ندم نمیتونه عقد کنه حاجی ...پدرم_ من ا ر رضا

 حاج اقا لبخند میزند و میگوید
 ...اره بگیریم_ چطوره یه استخ

 ببینیم خدا چی میگه!؟
 و مادرم دلخور شده .ابرو باال میندازد و میگوید لحن پدر زهرا خانوم که مشخص است از

  ...دیگه حرفاشونو زدن _ استخاره؟...
 !تو لبت را  از میگیری که یعنی مامان زشته تو هیچی نگو
 ستخاره چیه!؟دیگه ا پدرم _ حاج اقا جایــی که عقل هست و جواب معلومه.

 شماست... حاج اقا_ بله حق با
 ...عقل صاحچ مجلس چیز دیگه میگه اما ولی اینجاعقل شما یه جواب داره .

 میپرانم که برای همین بلند نمیدانم چرا به دلم میفتد که حتمن استخاره بگیریم.
 ..حاج اقا _ استخاره کنید

 مادرم چشمهایش را برایم  رد میکند
 .ی میکنم روی خواسته امفشار  من هم پا و

پدرم اطمینان داشـت وقتی رضــایت نداشـته باشــد جواب هم خیلی  حدود بیسـت دقیقه دیگر بحث و اخر تصـمیم همه میشــود اسـتخاره.
  "هر سه باری که حاج اقا  رفت "خیلی خوب درامد عین ناباوری همه جواب استخاره در و قضیه عقد هم کنسل! اما در بد میشود

ورد. ،ین بحث های دوباره پدرم و منفاصــــله ب در
 
اه امده مادرم که کوت فاطمه به طبقه باال میرود و برای من چادر و روســــری ســــفید می ا

 به دستهای پر فاطمه و میگوید اشاره میکند
 .چادر عروستونم اوردید _ منکه دیگه چیزی ندارم برای  ـفتن...

 یک کت مشکی و اتو خورده پایین می اید قش میرود و بادیدن چادر و روسری به عجله به اتا سجاد هم بعد از
 پدرم پوزخند میزند

 !دخترم خودش باید به عاقبت تصمیمش فکر کنه بقول خانومم چی بگم دیگه... _ عجچ!...
 بهم میمالد و میگوید: خچ پس مبارکه دستهایش را بحال سکوت کرده بود. تمام صبوری تا حسین اقا که با

 .لبخند صلوات میفرستد و پشت بندش همه صلواتی بلند تر و قشنگ تر میفرستندهم با  و حاج اقا
از شـــوق  هم صـــورتم رل میبوســـند. دو با و هر .چادر را ســـرم میکنند روســـری و فاطمه و زینچ دســـت مرا میگیرند و به اشـــپزخانه میبرند.

 !عجچ_دامادی#شلوار نظامی! خنده ام میگیرد کت و روی مبل نشسته ای با هم به هال می رویم. سه با هر  ریه ام میگیرد.
 نه...ه من میدانم که دوســـتم داری! ن و بار با دفعه قبل فرق دارد. تو میخندی و نزدیکم نشـــســـته ای... این مینشـــینم. تســـربه زیر کنار 

 بگذار بهتر بگویم
 !اول دوستم داشتی تو از

  وشم زمزمه میکنی خم میشوی و در
 _ چه ماه شدی ریحانم

 خجالت ریز میخندم  با
 ..._ ممنون اقا شمام خیلی

 خنده ات میگیرد
 _ مسخره شدم! نری برا دوستات تعریف کنیا

 دو میخندیم هر
 دفترش را باز میکند حاج اقا مینشیند.

 ... .الرحمن الرحیمبسم الله 
.... 
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 .تنها اشک و اشک و صدای تپیدن نبض هایمان کنارهم هیچ چیز را نمیشنوم.
  دیدی اخر برای هم شدیم؟

 تو ممنونم!  خدایا از
 ..من برای داشتن حاللم جنگیدم

 و االن ....
گر یمان بهم را بیشــتر احســاس میکنم. منزدیک شــدن صــدای نفســها چه به اخر خطبه میرســیم. پاک میکنم. هر با کنار چادرم اشــکم را

 .دوست داشتم همان ابتدا ساد ی ات را هم طلبه ای و هم رزمنده! از میشد جشن ازین ساده تر! حقا که تو
یم که

 
 به خودم می ا

 _ 
 
 ...وکیلم؟ یاا

 با اشاره لچ میگویم به چهره پدر و مادرم نگاه میکنم و
 نمرسی ماما _ مرسی بابا...
 ب میدهمو بعد بلند جوا

 و  بزر ـترای مجلس و... ،مادرمو  اجازه پدر _ با
 
 !بله#قا امام زمان عج ا

 .دستت فشار میدهی در دستم را
 .فاطمه تندتند شروع میکند به دست زدن که حاج اقا صلوات میفرستد و همه میخندیم

 ...شیرینی عقدمانم میشود شکالت نباتی روی عسلی تان
 نگاهم میکنی

   !ه ی علی_ حاال شدی ریحان
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 36#رمان_مدافع_عشق_قسمت
 :  #هوالعشـــق
وســـت د به عمق عشــقمان! بی اراده بغض میکنم. لبخندت عمیق اســت. چادر روی صــورتم را کنار میزنم و نگاهت میکنم.  وشــه ای از
 .چشمی به دستم نگاه میکنی سم. متوجه نگاهم میشوی زیرروی ریش بلندت را ببو بیایم و دارم جلوتر

 _ ببینم خانومی حلقت کجاست؟
 لبم را کج میکنم و جواب میدهم

 ..._ حلقه چه اهمیتی داره وقتی اصل چیز دیگس
 دستت را مشت میکنی و میاوری جلوی دهانت

 پس وقتی نبودم چطوری یادم بیفتی؟ چه اهمیتی؟... _ ِا ِا ِا...
 نشانت میدهم شونم راانگشتر ن

ور باشه. این.. _ با
 
 !بعدشم مگه قراره اصن یادم بری که چیزیم یادا

 ذوق میکنی 
 قربون خانوم ! _ همممم...

 .خجالت زده سرم را پایین میندازم
ید برمیداری و در جیچ پیرهنت میگذاری. روی عســــــلی یک شــــــکالت نباتی از خم میشــــــوی و از

 
میتی اه همان بدمزه ها که من بدم می ا

 .در یر خودت میکنم نمیدهم و ذهنم را
 حاج اقا بلند میشود و میگوید

 !_ خچ ان شاءالله که خوشبخت شن و این اتفاق بشه نوید یه خبر خوب دیگه
 لحن معنی داری زیر لچ میگویــی با

 _ ان شاءالله!
 .تو میگویم ان شاءالله اما باز توجهی نمیکنم و منم همینطور به تقلید از نمیدانم چرا دلم شور میزند!

ـــــــــــے و از وقتی برمیگردی دیگر همراهش میروی. فقط تو تادم در حاج اقا تشـــکر و تا راهرو بدرقه اش میکنیم. همه از یـ
 
همان  داخل نمی ا

عه یکدف .به فرود اه بیاییم هم همگی به تکاپو می افتیم که حاضـــــــر شـــــــویم تا ما وســـــــط حیاط اعالم میکنی که دیر شـــــــده و باید بروی.
 میخندی و میگویــی

 نمیخوام لبخند شــــیرین این اتفاق به اشــــک خداحافظی تبدیل ! نیازی نیســــت که بیاید.میدویید اینور اونور  !؟شــــد یهو _ اووو چه خبر
 ...شه اونجا

 مادرم میگوید
 وظیفمونه _ این چه حرفیه ما

 تو تبسم متینی میکنی
 ._ مادرجون  ـفتم که نیازی نیست

 فاطمه اصرار میکند
 مگه میشه؟ _ یعنی نیایم؟....

 !بمونید کنار عروس ما _ نه دیگه شما
 .باز خجالت میکشم و سرم را پایین میندازم

 همان حیاط مادرت و فاطمه را ســـــــخت در در حرف خودت میشـــــــود. ،ســـــــر حرف هر بدبختی که بود دیگران را راضـــــــی میکنی و اخر با
 
 
 رفاطمه حاضــــــ چنین لحظه ای اشــــــک نریخت. را بگیرد اما مگر میشــــــد در خانوم ســــــعی میکند جلوی اشــــــکهایشزهرا غوش میگیری.ا

گاه تا پایت برادرانه ن بعد خودش مقابلت می ایســــتد و به ســــر تو جدایش میکند. ســــجاد از روی ســــینه ات بردارد. ســــرش را از نمیشــــود
 .تا به کـتفت میزند دست مردانه میدهد و چند میکند،

 !_ داداش خودمونیما! چه خوشگل شدی
 !میترسم زودی انتخاب شی
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 "!قلبم میلرزد! "خدایا این چه حرفیه که سجاد میزنه
س که به ک طوالنی نکنی. برای همین هر لحظه ی تلخی اســــت... خودت ســـعی داری خیلی وداع را پدرم و پدرت هم خداحافظی میکنند.

ید ســریع خودت را
 
 ررم ها خجالت میکشــید نزدیکت بیاید برای همین دلحظه کنار میکشــی. زینچ بخاطر نامح از چند بعد اغوشــت می ا

میترســــــیم هم خودش و هم بچه درون  اما من لرزش چانه ی ظریفش را بین دو لبه چادر میدیدم... قدمی ایســـــتاد و خداحافظی کرد. دو
 !تو# با وجودش دق کنند! حاال میماند یک من...

یم.
 
ند که داخل پدرت بهمه اشــاره میک اســت. بار تمجید و تعریف برایم ارزشــمند تر هزار لبخندت از پایم نگاه میکنی. تا به ســر جلو می ا

 پاک میکند میگوید حالیکه با  وشه روسری اش اشکش را زهراخانوم در ما خداحافظی کنیم. خانه بر ردند تا
 _ خچ این چه خداحافظی بود؟

 جلو در مگه نباید ببریمش!؟ تا
ب میخوام بریزم پشتش

 
 تازه ا

 المت بره ...بچم به س
 "لحظه با تمام شـــدن حرف مادرت در دلم میگذرد " چرا نگـفت به ســـالمت بره و بر رده؟... حس میکنم خیلی دقیق شـــده ام چون یک

 "بوی خداحافظی برای همیشه" چرا همه حرفها بوی رفتن میده... خدایا
 ارامش خاصی چشمهایش را میبندد و باز میکند حسین اقا با

 کاســـه  _ چرا خانوم...
 
اینجوری بهترم هســـت! بعدم خودت که میبینی پســـرت ازون مدل خداحافظی  بو بده عروســـت بریزه پشــت علی...ا

 .خوشش نمیاد
 .سر برش دارم اخر زهراخانوم کاسه را لچ حوض میگذارد تا
 ن زدیصدایشا لحظه اخر وقتی که جلوی در ایستاده بودن تا داخل بروند اقاحسین همه را سمت خانه هدایت کرد.

 ...._ حالل کنید
میگیری و باخودت  دســـــــــتم را دقیقه بعد فقط من بودم و تو. یـک دفعـه مـادرت داغ دلش تـازه میشـــــــــود و بـاهق هق داخل میرود. چند

وری و ســــــم در جیبت میکنی و شــــــکالت نباتی را دســــــت در راهروی اجری کوتاه که انتهایش میخورد به در ورودی. میکشــــــی در
 
ت می ا

مک ن شــــکالت را روی زبانم میگذاری و با حالتی با میخندم و دهانم را باز میکنم. پس برای این لحظه نگهش داشــــتی! .دهانم می  یری 
 میگویــی

ممم
 
 ..._ حاال بگو ا

ممم و دهانم را میبندم ...
 
 .ارام میکشی میخندی و لپم را و دهانش را میبندد! میگویم ا

 _ خچ حاال وقتشه...
وری  دستهایت را سمت  ردنت باال

 
  می ا

انگشـت اشـاره ات را زیر یقه ات میبری و زنجیری که دور  ردنت بسـته ای بیرون میکشـی. انگشـتری حکاکی شـده و زیبا که سـنگ سرخ 
وری  عقیق رویش برق میزند در زنجیرت تاب میخورد. از

 
 دور  ردنت بازش میکنی و انگشتر را در می ا

 ..._ خچ خانوم دست چپتو بده بمن
 هت میکنمتعجچ نگا با

 _ این مال منه؟
 _ اره دیگه! نکنه میخوای بدون حلقه عروس شی؟

 مات و مبهوت لبخند عجیبت میپرسم
 ....اینقد زحمت _ چرا
 جا دستم نکردی همون چرا خچ...

وری  چادرم را لبخندت محو میشود.
 
 کنار میزنی و دست چپم را میگیری و باال می ا

  ....ازینکه حتی بعد ن میخوام پابند خودم کنمت..._ چون ممکن بود خانواده ها فکر کنن م
 تنگ میکنم دستت بیرون میکشم و چشمهایم را دستم را از

 _ بعد چی؟



 

 _ حاال بده دستتو
 دستم را پشتم قایم میکنم

 !_ اول تو بگو
وری  یک حرکت سریع دستم را با

 
 میگیری و بزور جلو می ا

 ...یم_ حاال بالخره شاید مام لیاقت پیدا کنیم بپر
 حلقه سفید و در انگشتم فرو میبری  سرت را پایین انداخته ای. نگاهت میکنم. با درد

 !!_ وای چقد تو دستت قشنگ تره
 ریحانه برازندته... عین برگ  ل ...

 .حتی اشک هم نمیریزم فقط به تو خیره شده ام. نمیتوانم بخندم...
وری و به لبهایم خیره میشوی

 
 سرت را باال می ا

 ...دیگه عروس خانوم _ بخند
 .شوکه شده ام! میدانم ا ر طوری بشود دیوانه میشوم نمیخندم...

یـے وبازو 
 
 ...و طوالنی طوالنی... پیشانی ام را میبوسی. هایم را میگیری و نزدیک صورتم می ا

ریه صـــدای بلند   ندازم و بااغوشـــت می در یکدفعه خودم را تمام وجودم میگذرد و چشـــمهایم را میســـوزاند... بوســـه ات مثل یک برق در
 ...میکنم

 خدایا علیمو به تو میسپارم
 خدایا میدونی چقدر دوسش دارم

 میدونم خبرای خوب میشنوم
 نمیخوام به حرفهای بقیه فکر کنم
 علی برمیگرده مثل خیلیای دیگه

 ما بچه دار میشیم...
 ما...

ید و با صدای  رفته و خ
 
 همانطور که سر روی سینه ات  ذاشته ام میپرسم ش داریک لحظه بی اراده فکرم به زبانم می ا

 _ علی؟
 _ جون علی؟

 ..._ برمیگردی اره؟
 حرص دوباره میگویم کـفری میشوم و با مکث میکنی.

 _ برمیگردی میدونم
 ..._ اره! برمیگردم

 ...منو تنها نمیزاری  تو _ اوهوم! میدونم!...
 !همیشه همیشه پیشتم... _ نه خانوم چرا تنها؟...

 _ علی؟
 _ جانم لوس اقایــی
 _ دوست دارم....

 اینبار متفاوت ... هم مکث... و باز
 ...دورم محکم تنگ میکنی بازوهایت را

 صدایت میلرزد
 !_ من خیلی بیشتر

 !کاش میشد کاش میشد ماند و ماند درمیان دستانت... کاش زمان می ایستاد...
 ازخودت جدا میکنی میبوسی و مرا سرم را



 

 !شد پامونو بلرزونیا_ خانوم ن
 باید برم...
 وجودم جواب میدهد کسی از نمیدانم...
 به همرات..... خدا _ برو!....

 ...اخر نگاهم میکنی و میروی را باز میکنی،برای بار در ساکت را برمیداری، هم خم میشوی. تو
 یک دفعه صدا میزنم کنم.به کوچه میدوم و به قدمهای اهسته ات نگاه می مثل ابر بهار بی صدا اشک میریزم.

 _ علی؟
 ... ریه میره خدایا مرد من داره با داری  ریه میکنی؟... برمیگردی و نگاهم میکنی.

 میخورم و فقط میگویم حرفم را
 _ منتظرم....

 من است بلند میگویــیبهمانطور که پشتت  سرت را تکان میدهی و باز به راه می افتی.
 !ریه خب _ منتظر یه خبر خوب باش...

 پوتین و لباس رزم و میدان نبرد....
 !خدایا همسرم را به قتلگاه میفرستم

 فقط میتواند خبِر... خبر...
را  اخرین لحظــــه تو میخواهم تــــا

بـه خـانه میدوم بدون انکه  ببینم.
میخواهم به پشـــــــت  ببندم . را در

حظه ل هر را ببینم... بام بروم تا تو
نفس نفس زنان  که دور میشوی...

را به پشــــت بام میرســــانم و خودم 
میــدوم ســـــــــمــت لبــه ای کــه رو یــه 

 می وزد و خیابان اصـلی است. باد
چادر ســـــــــفیدم را به بازی میگیرد. 

رنگ مقابلت می  یک تاکســـــی زرد
قبل از ســـــــوار شـــــــدن به  ایســـــــتد.

 بـه. پشـــــــــت ســـــــــرت نگـاه میکنی..
اون هـنوز فکر داخـــــل کـوچـــــه..."

 م... "میکنه جلوی در 
یشوی م وقتی میبینی نیستم سوار

کاش  و مـاشـــــــــین حرکـت میکند...
مـــدم...

 
ـــاال نمی ا یـــک دفعـــه  این ب

 یک چیز یادم می افتد
زانوهایم ســـــســـــت میشـــــود و روی 

 ...زمین مینشینم
 "..." نکنه اتفاقی برات بیفته

 "!!!!من " پشت سرت اب نریختم
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ســم روی هم فشـار میدهم و نف فرو میبرم. لبهایم را  به سـمت جلو خم میشـوم و بغضـم را سـتهایم را اطراف فنجان چای میگذارم ،کـف د
 …را حبس میکنم

 ...!چقدر مقاومت برای نیامدن اشکهای دلتنگی  نیا!
ورم و لبه ی نازک سرامیکی اش را روی لبهایم میگذارم

 
 .فنجان را باال می ا

 ...چشمانم میخندی یکدفعه مقابل
هانم د یک جرعه از چای مینوشـــم ... قطرات اشـــک روی  ونه های ســـرمیخورند. تصـــویر لبخند مردانه ات تمام تالشـــم را از بین میبرد و

 !بعد  لویم و سوخت!..
 ...فنجان را روی میز کنار تختم میگذارم و با سوزش سینه ام از دلتنگی سر روی بالشت میگذارم

 ...از شیرینی نگاهت از لحن ارام صدایت... تو... از شده! نه روز است که بی خبر ام... دلم برایت تنگ
 زیر لچ زمزمه میکنم

 ...بالشت فرو میبرم و بغضم را رها میکنم صورتم را در " دیگه نمیتونم علی!" غلت میزنم ،
 هق هق میزنم...

 " !وز برای کسی که همه ی وجودش ازش جدا میشه کم نیستنه ر  چرا؟!... چرا زنگ نزدی... " نکنه...نکنه چیزیت شده!..
 ...به بالشت چنگ میزنم و کودکانه بهانه ات را میگیرم

 نمیدانم چقدر...
 …اما اشک دعوت خواب بود به چشمانم

*** 
 .البه الی موهایم باعث میشود تا چشمهایم را باز کنم حرکت انگشتان لطیف و ظریف در

 مادرم لبخند تلخی میزند تصویر تار مقابلم واضح میشود.. حچ دست چندباری پلک میزنم..غلت میزنم و به دنبال صا
 ..._ عزیزدلم! پاشو برات غذا اوردم

 میپرسم حالیکه چشمهام رو میمالم ، غلت میزنم ، روی تخت میشینم و در
 _ ساعت چنده مامان؟

 ..._ نزدیک دوازده
 _ چقدر خوابیدم؟
 !_ نمیدونم عزیزم

 .نوازش میکند ت دست صورتم رابا پش و
 ..صبح بیدار بودی چون دیشچ تا دلم نیومد بیدارت کنم، _ برای شام اومدم تو اتاقت دیدم خوابی.

 چشمهای  رد نگاهش میکنم با
 از کجا فهمیدی؟؟ _ تو

 _ بالخره مادرم!
 انگشتانش روی پلکم را لمس میکند با سر

 !_ صدای  ریه ات میومد
 ازم و سکوت میکنمسرم را پایین میند

 میدونم دوس داری! برای همین درست کردم _ غذا زرشک پلوعه...
 به سختی لبخند میزنم

 _ ممنون مامان...
 دستم را میگیرد و فشار میدهد

 چی صالحه مادرجون هر _ نبینم غصه بخوری! علی هم خدایــی داره...
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 ...باشد اتفاقی برای دامادش بیفتد بالخره ا ر قرار ند.باور نمیکنم که مادرم اینقدر راحت راجچ صالح و تقدیر صحبت ک
 دخترش بیچاره میشود.

 قدمهایــی  از لبه ی تخت بلند میشود و با
 
 باز میکند کنار میزند و پنجره را پرده را هسته سمت پنجره میرود.ا

 !شاید حالت بهتر شه _ یکم هوا بیاد تو اتاقت...
 وقتی میچرخد تا سمت در برود میگوید 

راســـــــــت میگه مادر جون یه ســـــــــر برو  وقتی علی رفته ریحانه یه ســـــــــر بما نمیزنه!... راســـــــــتی مادر شـــــــــوهرت زنگ زد!  الیه کرد که از_ 
 ...فکر نکنن فقط بخاطر علی اونجا میرفتی خونشون!

 "بخاطر اون بود دلم میگویم " خچ بیشتر در
 تاکید میگوید مامان با

 .یسرفردا _ باشه مامان؟ برو 
 .پنجره بیرون رو نگاه میکنم می میگم و ازکالفه چش

 اتاق بیرون میرود مامان یه سفارش کوچیک برای غذا میکند و از
 .با بی میلی نگاهی به سینی غذا و ظرف ماست و سبزی کنارش میکنم

 باید چند قاشق بخورم تا مامان ناراحت نشه...
  !بردن چیزی وقتی بغض  لویت را  رفته چقدر سخت است فرو 

 
*** 

 .فشار میدهم دستی به شال سرخابی ام میکشم و یکبار دیگر زنگ در را
 حیاط میپیچد صدای علی اصغر در

 ..!_ کیه
 چقدر دلم برای لحن کودکانه اش تنگ شده بود! تقریبا بلند جواب میدهم 

 _ منم قربونت برم!
 شنومپشت در می صدایش جیغش و بعد قدمهای تندش که تبدیل به دویدن میشود را از

خ جووون خاله لیحانههههه
 
 ..._ ا

 !که باز میکند سریع میچسبد بمن را در کوچولوی دوست داشتنی. بمن خاله میگوید!...
 .خالی کند طور شده خودش را هم دلش برای علی تنگ شده و میخواد هر حتمن او چقدر بامحبت!...

 هم وارد خانه شویم با فشارش میدهم و دستش را میگیرم تا
 ...مامان هست؟ چیکار میکردی؟ ی؟..._ خوب

 سرش را چند باری تکان میدهد
 ...موتور داداش علی بازی میکردم داشتم با _ اوهوم اوهوم....

 ..و اشاره میکند به  وشه حیاط
 گاهم میچرخد و روی موتورت که با ن

 
 .ب بازی علی خیس شده قفل میشودا

 .را بدهد نفسم را میگیرد چیزی که بوی تو هر
 دستم را رها میکند و سمت در ساختمان میدود علی

 ...بیا خاله اومده _ مامان مامان...
 اشک میلرزد. حالیکه هنوز نگاهم سمت موتورات با پشت سرش قدم برمیدارم در

 ته دل میزند دیدنم لبخندی عمیق و از باز میکند و با را می اورم که زهرا خانوم در خم میشوم و کـفشم را در
 !ازین ورا دختر !..._ ریحانه!!

 سرم را باشرمند ی پایین میندازم
 !بی معرفتی عروستو. _ ببخش مامان..



 

  دستهایش را باز میکند و مرا در
 
 غوش میکشدا

 ...تو امانت علی منی _ این چه حرفیه!
 !دلتنگ و این را میگوید و فشارم میدهد... رم ...

 ...#امانت_علی لرزاند... جمله اش دلم را
دلم میســــوزد و ســــرم را روی شــــانه اش . من جســــت و جو کند.. اغوش  رفته که کامل میتوان حس کرد میخواهد علی را در مرا چنان در

 ...میگذارم
 مد وخودش میفه او برای همین خودم را کمی عقـچ میکشـــــــــم و و  ریـه مـان میگیرد.د دقیقـه دیگر ادامـه پیـدا کنـد هر میـدانم ا ر چنـد

 .ادامه نمیدهد
 به راهرو میرود

 میرم یه لیوان شربت بیارم حتمن تشنته... _ بیا عزیزم تو!...
 !_ نه مادرجون زحمت میشه

 جواب میدهد همانطور که به اشپزخانه میرود
 ...ال! فاطمه کالس نداره امروزمیخوای میتونی بری با _ زحمت چیه!...

ورم و سمت راه پله میروم.
 
 بلند صدا میزنم چادرم را در می ا
 فاطمههه... _ فاطمههههه....

 !بار جیغ بنفش یه خرس  نده صدای باز شدن در و این
 یک دفعه باالی پله ها ظاهر میشود 

ید و یکدفعه به اغوشم میپردتا یکی می را دو پله ها. ناااامرد.. _ واااای ریحاااانههههه.....
 
 کند و پایین می ا

 ..روز همدیگرو میدیدیم چون تقریبا تا قبل از رفتن علی هر دل همه مان برای هم تنگ شده بود...
 صدای قرچ و قوروچ استخوانهای کمرم بلند میشود محکم فشارم میدهد و

 ...میخندم و من هم فشارش میدهم
 !!چقد خوبه خواهر شوهر اینجوری 

 گاهم میکندن
 "و لچ میزند " شعوری  _ چقد بی...

 میخندم
 ._ ممنون ممنون لطف داری 

 بازوام را نیشگون میگیرد
 ...وقتیم زنگ میزدیم همش خواب بودی.. ازین نگـفتم!!.. _ بعله! االن لطف کردم که بهت بیشتر

  ونه اش را میبوسم دلخور نگاهم میکند.
 ...!_ ببخشید

 علی میندازدلبخند میزند و مرا یاد 
 !_ عچ نداره فقط دیگه تکرار نشه

 سر کج میکنم
 !_ چشم

 _ خچ بریم باال لباستو عوض کن
ید همان لحظه صدای زهراخانوم از

 
 پشت سر می ا

 !_ وایسید این شربتارم ببرید
 سینی که داخلش دو لیوان بزرگ شربت البالو بود دست فاطمه میدهد

 علی اصغر از هال بیرون میدود
 یخوام منم میخواااام_ منم م
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 زهراخانوم لبخندی میزند و دوباره به اشپزخانه میرود
 !_ باشه خچ چرا جیغ میزنی پسرم

 .از پله ها باال و داخل اتاق فاطمه میرویم
 اتاقت بسته است!... در

 ..دلم میگیرد و سعی میکنم خیلی نگاه نکنم
 سجاد کجاست؟ _ ببینم!...

 ...!یدونی ا ر این بشر مسجد نره نماز جماعت تشکیل نمیشهواع خواهر مگه نم _ داداش!؟...
 خنده ام میگیرد...

 راست میگـفت! سجاد همیشه مسجد بود!
ورم و روی تخت پرت میکنم

 
 شالم را درمی ا

 اخم میکند و دست به کمر میزند
 خونه خودتونم پرت میکنی؟ تو _ اووو...

 لبخند دندون نمایــی میزنم
 _ اولش اوره!
 نازک میکند و لیوان شربتم را دستم میدهد وشه چشمی 
 این  رما اومدی؟ نمردی تو _ بیا بخور.

 داخلش همش میزنم جواب میدهم قاشق بلند که با حالی لیوان را میگیرم و در
 ...!_ خچ عشق به خانواده اس دیگه

 .کالفگی باز میکنم دسته ی باریکی از موهایم را دور انگشتم میپیچم و با
بری امیدوار بودم بزودی خ دقیقه قبل راجچ زنگ نزدن علی حرف زدیم... اتاق نشـسته ایم. چند دو بیکار در اسـت و هرنزدیک غروب 

 !شود
 ...فوت کردن به بازی ادامه میدهم موهایم را روی صورتم رها میکنم و با

 یکدفعه به سرم میزند
 _ فاطمه!

 که کـف پایش را میخاراند جواب میدهد درحالی
 _ هوم؟...

 !_ بیا بریم پشت بوم
 متعجچ نگاهم میکند

 _ واااا....حالت خوبه؟
 !دلم  رفته بریم غروب رو ببینیم _ نـچ!...

 شانه باال میندازد
 ...!بریم _ خوبه!...

بی کاربنی ام را
 
  ..بیاد روز خداحافظیمان دوست داشتم به پشت بام بروم سر میکنم. روسری ا

 را برمیداردیک کت مشکی تنش میکند و روسری اش 
 ._ بریم پایین اونجا سرم میکنم

 .خانه میپیچد را پشت سر میگذاریم که یکدفعه صدای زنگ تلفن در اتاق بیرون میرویم و پله ها از
ب را زمین میگذارد و زهرا خانوم از دو بهم نگاه میکنیم و ســـمت هال میدویم. هر

 
انه می به خ حیاط صـــدای تلفن را میشـــنود، شـــلنگ ا

ید
 
 .ا

 ...ا معلوم علِی جک اصن از ن زنگ میخورد و قلچ من محکم میکوبید!...تلف
 استرس به شانه ام میزند فاطمه با



 

 ..._ بردار  وشیو االن قطع میشه
 بی معطلی  وشی را برمیدارم

 _ بله؟؟؟..
 صدای باد و خش خش فقط...

 نفسم را بیرون میدهم یکبار دیگر
 ..._ الو...بله بفرمایید

 ..ضعیف و بریده بریده و صدای تو!...
 ..!!خودتی ریحا... _ الو!..

ید و لچ میزند که دستهایش را با حالی اشک به چشمانم میدود. زهراخانوم در
 
 دامنش خشک میکند کنارم می ا

 ..._ کیه؟
 سعی میکنم  ریه نکنم

 ....خوبی؟؟؟ _ علی ؟....
 وندکه میگویم مادر و خواهرت مثل اسفند روی اتیش میش اسم علی را

 ..._ دعا دعا میکردم وقتی زنگ میزنم اونجا باشی
 صدا قطع میشود
 ..._ علی!!!؟...الو

 و دوباره...
 ..!_ نمیتونم خیلی حرف بزنم...به همه بگو حال من خوبه

 سرم را تکان میدهم...
 ...ریحانه؟ _ ریحانه...

 بزور میگویم بغض راه صحبتم را بسته...
 _ جان ریحانه...؟

 خط تو!و سکوت پشت 
 ...راضی نیستم  ریه کنی چی شد _ محکم باشیا!!... هر

 هم بغض من و صدای ضعیف تو! باز
 ..._ تاکسی پیشم نیست...میخواستم بگم

 دوست دارم!...
 !بوق اشغال دهانم خشک و صدایت کامل قطع میشود و بعد هم...

 ...دستهایم میلرزد و تلفن رها میشود
 ادرت میندازماغوش م برمیگردم و خودم را در
 !لرزش شانه های مادرت صدای هق هق من و ...

 مرزها بیاید تا مکاش میشد فریاد بزنم و صدای حتی وقت نشد جوابت را بدهم.
 ...اینکه دوستت دارم و دلم برایت تنگ شده...اینکه دیگر طاقت ندارم

 !!چیز خوب است! فقط یکم هوای نفس نیست همینهمه  اینکه اینجا تو جدا بود... اینکه انقدر خوبی که نمیشود لحظه ای از
 ارام شوم میپرسد زهراخانوم همانطور که کـتفم را میمالد تا

 .._ چی میگـفت؟
 ....بغض در لحن مادرانه اش پیچیده

 اب دهانم را بزور قورت میدهم
 ..._ ببخشید تلفن رو ندادم

 میگـفت نمیشه زیاد حرف زد...



 

 حالش خوب بود...
 بگم! خواست اینو بهمه

 و به صورتم نگاه میکند شکری میگوید. زیر لچ خدایا
 چرا اینجوری  ریه میکنی؟ _ حالش خوبه تو

 به یک قطره روی مژه اش اشاره میکنم
 ..خیسه _ بهمون دلیلی که پلک شما

 و سمت حیاط میرود جا بلند میشود سرش را تکان میدهد و از
ب بدم _ میرم  لها

 
 ..رو ا

 فاطمه زانوهایش را بغل کرده و خیره به دیوار رو به رویش اشک میریزد مادرانه اش را ببینم.دوست ندارد بی تابی 
 دستم را روی شانه اش میگذارم...

 ...بیا بریم پشت بوم هوا بخوریم. _ اروم باش ابجی..
 زیر دستم بیرون میکشد شانه اش را از
 ..تو برو  _ من نمیام...

 ...!_ نه تو نیای نمیرم
 وی زانو میگذاردسرش را ر 

 .._ میخوام تنها باشم ریحانه
 نمیخواهم اذیتش کنم.

 شاید بهتر است تنها باشد!
 بلند میشوم و همانطور که سمت حیاط میروم میگویم

 توام خواسی بیا _ باشه عزیزم! من میرم...
 دیدنم میگوید زهراخانوم با

 ..._ بیا بشین رو تخت میوه بیارم بخور 
 پرت کند هد حواسم رامیخوا لبخند میزنم!

 ..._ نه مادرجون! ا ر اشکال نداره من برم پشت بوم
 _ پشت بوم؟

 ...البته ا ر ایرادی نداره _ اره دلم  رفته...
 .._ نه عزیزم.! ا ر اینجوری اروم میشی برو 

 .نگاهم به شاخه  لهای چیده شده می افتد تشکر میکنم .
 _ مامان اینا چین؟

 ...بودن...کندم به بقیه اسیچ نزنن_ اینا یکم پژمرده شده 
 _ میشه یکی بردارم؟

 بردار _ اره  لم...
ســـیم ن نزدیک غروب کامل و بقول بعضـــی ها خورشـــید لچ تیغ اســـت.. برمیدارم و از نرد بام باال میروم.. خم میشـــوم و یک شـــاخه  ل رز 

  ..روسری ام را به بازی میگیرد
 اب خیابان ایســـــــتاده ای و نگاهم میکنی... انگار در چه جاذبه ای دارد... دم می ایســـــــتم.جایــی که لحظه اخر رفتنت را تماشـــــــا کر  همان

 !همان لباس رزم و ساک دستی ات. دلم نگاهت را میطلبد
می  انگشــــــتم در زا بی اختیار لبخند میزنم. همان عقیق ســــــرخ و براق. شــــــاخه  ل را باال میگیرم تا بوکنم که نگاهم به حلقه ام می افتد.

ورم
 
تر نگاه میکنم یکبار دیگر به انگشـــ خدایا فاصـــله تکرار بغضـــم چقد کوتاه شـــده... لبهایم میلرزد... روی ســـنگش میگذارم. و لبهایم را ا

  ...چشمهایم را تنگ میکنم که یک دفعه چشمم به چیزی که روی رینگ نقره ای رنگش حک شده می افتد.
 ...#علی_ریحانه
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 پس چرا تابحال ندیده بودم!!
 ...هم داخل رینگ حک شده اسم تو و من کنار
 ...مثل دیوانه ای که دیگر اشک نمیتواند برای دلتنگی اش جواب باشد. سرخوشی.. اما نه از. خنده ام میگیرد..

 ...نسیم ان را به رقص وادار میکند ازم و یک برگ  ل از  ل رز را میکنم و رها میکنم...انگشتر را دستم میند
 چی شد محکم باش!؟ چرا  ـفتی هر

 مگه قراره چی بشه...
 لحظه فکری کودکانه به سرم میزند یک

 یک برگ  ل دیگر میکنم و رها میکنم
 ..._ برمیگردی

 یک برگ دیگر
 ..._ برنمیگردی
 ..._ برمیگردی

 ...بر نمیگردی_ 
... 
 طور ادامه میدهم... همین و

 یک برگ دیگر مانده! 
 قلبم می ایستد

 نفسم به شماره می افتد...
 ...#برنمیگردی

رزویتو 
 
 بلـــنـــــــــدی  #ا

 دست من ڪــــــــــــوتاه... . و
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 38#رمان_مدافع_عشق_قسمت
 : #هوالعشـــق

 
 روی فرهســــ ســــفید و ســــرخ  ریز  لهای روی نگاهم میکنم. خالی هدوبار  و میکنم ســــوپ از پر را قاشــــقم افتاده. دلم در عجیبی ی دلشــــوره
 خیال بی اما پدرم میکنم. احســاس بخوبی را مادرم چشــمی زیر ســنگین نگاه میکنم. ظرفم به محکمی فوت کالفه میچرخد. مدام میزمان

 میدهد. ادامه خوردن به دوباره و میگوید ای چه چه و به به میخورد که قاشقی هر
  با رو  روز حوادث بلند بلند ســـه بکهشـــ  وی اخبار 

 
 چپم پای ویزیونتل صـــفحه به خیره و میزنم موهایم به چنگی میکند. اعالم تاب و با

 ســــمت به و  ذاشــــته شــــانه روی را اش اســـلحه رزم لباس با که مردی تصــــویر یکدفعه افتاده. وجودم در عجیبی اســــترس میدهم. تکان را
 رکتح مردم های شـــانه روی که تابوت یک روی قاب چهارچوب در مرد همان بار این میشـــود. عوض صـــحنه بعد و میزند لبخند دوربین
 راســــــمم نویس زیر لحظه همان و میندازند... تابوت روی را خودشــــــان مشــــــکی چادر با که زنهایــی میکنم. تهوع حالت احســــــاس میکند.
 ....شهید پرشکوه
 من. به دمیزنن زل دو هر پدرم و مادر میکنم. خاموش رو  تلویزیون و برمیدارم مادرم دست کنار رو  کنترل و میشوم خم اراده بی یکدفعه

 .میگذارم میز روی رو  ارنجهام و میگیرم را سرم محکم دست دو با
 

 "!خدا...بسه میشم دیوونه دارم"
 میکند دراز طرفم را دستش میزند موج صدایش در نگرانی حالیکه در مادرم

 ؟ شد چت مامان؟..._
 .میدهم عقچ را صندلی

 !خوبه حالم هیچی_ 
 .میدوم اتاقم سمت و میشوم بلند جا از

 .میدود  لویم به بغض
 ! "دیوونه دلتنگـتم" 

 .میکنم خفگی احساس میبندم. محکم سرم پشت را در و میروم اتاق به
 .میبرم فرو  موهایم داخل را انگشتانم

 افتاد بدلم که روزی  همان بدهم... را دارمت دوســـــــــتت جواب شـــــــــدن کـه بود تمـاســـــــــی همـان بـار اخرین میچرخـد. ســـــــــرم دور  اتـاق تمـام
 برنمیگردی

 .میلرزد بهایمل میکنم. حبس سینه در را نفسم بازدم! بدون .عمیق.. دم یک میشوم. خم بیرون سـمت کمر تا و میکنم. باز را اتاقم پنجره
 !شده تنگ تنت عطر برای دلم" 

 "... ذشت سخت چقدر روز چند این
 تقویم به اهینگ ام. ندیده را تو است قرن  یک میکنم حس میروم. تحریرم میز سـمت سـالنه سـالنه و میکشـم. کنار پنجره لبه از را خودم
 تقویم ســـمت را میلرزد بشــدت که دســتم مینشـــینم. میز پشــت میخورد. ســر های تاریخ روی چشــمانم که طور  همان و میندازم میزم روی
 ....فردا فردا... میکند. سنگینی مغزم در چیزی  میگذارم. هاعدد روی را انگشتم سر و میکنم دراز

 !کنم اشـــقتع تا دارم فرصـــت روز نود  ـفتم خودم پیش که روزی  همان خواندند موقت صـــیغه بینمان که تاریخی میکنم مرور درســـته!!!
 !تو فکر با کشیدن نفس روز نود .عاشقی.. روز نود میشود فردا با یعنی است... نودم روز همان فردا
 ...میدهد  واهی دلم خبرم. منتظریک میشود. سست بدنم تمام
 عکس ولمپ کیف داخل میگردم. حوصـــلگی بابی را داخلش و برمیدارم دومش قفســـه از را کیفم میروم. کمدم ســـمت و میشـــوم بلند جا از

ه میزند. لبخند بمن اســــــت دوشــــــت روی که ای قهوه عبای با تو چهار در ســــــه
 
 یرونب شــــــفافش جیچ از را تعکســــــ و میکشــــــم غلیظی ا

 روی مچشم  وشـه از اشـک و میگذارم لبهایم روی را عکسـت میکنم. رها سـردش تشـک روی را خودم و برمیگردم تختم سـمت میکشـم.
 .میخورد لیز بالشت
   !توست پیش دلم و سقف به نگاهم میکشم. قلبم سمت به لچ روی از را عکس
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*** 
 ســـــــمتم پرکرده را افضـــــــ کل اش تازه نون بین از کوکو بوی که بزرگ لقمه یک با مادرم میزنم.  ره بهم رو  ام کـتونی رنگی بندهای تندتند 

 .اید می
 میری..؟؟؟ کجا داری _ 
 ...زهرا مامان خونه_ 
 سرزده؟ میرن؟ االن دختر_ 
 .میشم خفه خونه این تو نرم برم... باید_ 

 .میگیرد سمتم را لقمه
 !بمونی  شـــــنه شـــــام تا باید اونجا بری  بگیر. اینو ناهار... نه صـــــبحونه نه کردی. حبس خودتو اتاق تو صـــــبح از بخور. اینو حداقل بیا_ 

  با میگیرم. دستش از را لقمه
 
 نمیرود خوردنش به میلم میدانم نکها

 .نماما بده فریزر  کیسه یه_ 
 میدهم دستش دوباره بعد و میگذارم داخلش را لقمه و میگیرم دستش از اید. می کیسه یک با بعد دقیقه چند و میرود

 کیفم؟ تو میزاریش_ 
 ارام ار  صـــــورتش و میروم جلو میگیرم. دســـــتش از را کیف میشـــــود تمام که کارم میشـــــوم. دومم کـتونی مشـــــغول من و میندازد باال شـــــانه

 .میبوسم
 ...نمیام شچ من بگو بابا به_ 

  ...خدافظ فعال
 .میکشم هایم ریه به را تازه هوای و میبندم را در ، میشوم خارج خانه از
 بیایم. تان خانه به امروز که میکرد وادارم حس یک صبح اول از

 چهارراه کی ســــر کند... دقت معنایش به انکه بی میخواند را نمازش حفظ از که کســــی مثل میروم. راه فقط و نیســــت مســــیر به حواســــم
 میدود سمتم کهنه لباس با کـثیف نیمه دخترکی لحظه همان ایستم. می پیاده عابر قرمز چراغ پشت

 میخری؟  ل یدونه خاله_ 
 میگیرد سمتم شده پژمرده نصفش که سرخ  های  ل از بزر ی ی دسته و

 میدهم تکان را سرم میزنم. تلخی لبخند
 .مرسی جون خاله نه_ 

 .ودمیر  خیابان عجول افراد مابقی سمت و میشود ناامید میکنم. ردش کالفگی با من و میکند اصرار دیگر کمی
 میکنم صدایش اراده بی حرکت از قبل اما میشود سبز چراغ

ی_ 
 
 ...کوچولو ا

 ..برمیگردد سمتم باخوشحالی
 .بهم بده  ل یه_ 

  هم را ان افتد. می ام لقمه به نگاهم اورم. می بیرون تومنی ده اسکناس و میکنم باز را کیفم میگیرد. سمتم را تازه و بلند  ل شاخه یک
 ..میکند جمع کودکانه را لبانش میزند. برق  معصومش چشمهای میدهم. دستش و میگذارم پول کنار

 !جون خاله اممم...مرسی_
 .خیابان دیگر سمت میدود بعد و

   خودش الس و سن هم تقریبا ای بچه پسر سمت میشود. کشیده دنبالش نگاهم میکنم. عبور  پیاده عابر خط از سرش پشت هم من
 .میزنم لبخند میکند. متقسی او با را لقمه و میدود
 !دارد فرق  باما دنیایشان چقدر
*** 

  به لسوزانهد مرا فاطمه
 
 میکند زمزمه داده قرار اش شانه روی را سرم حالیکه در و میکشد. غوشا

 ...دلتنگیم مام میزنه. زنگ حتمن فردا امروز_ 



 

 .میشکنم و میگویم دلم در را این ..."میدی رو  علی بوی " میکنم. حلقه تر محکم دورش را دستم و میبرم فرو  را بغضم
 میکند جدا خودش از مرا و میبوسد را سرم فاطمه

 ...بسه دیگه خوبه_ 
 کنیم کمک شام برا مامان به پایین بریم بیا

 .میدهم تکان باشه نشانه به را سرم و میزنم لبخند بزور
 میگویم که میرود اتاق در سمت

 میام میپوشم ..نیست. تنم مناسچ لباس من ... برو  تو_ 
 ! نیستا سجاد اخه_ 
 ...میاد که بالخره ولی میدونم!_ 

 میرود. بیرون و میندازد باال شانه
 تو دونب را روزها مابقی چطور  باید نمیدانم در م ســــــر میکنم. جســــــمم در خســــــتگی و قلبم در تابی ،بی وجودم در ســــــنگینی احســــــاس 

 رو  نا با داشــــتی اصــــرار که چادری  و بود ســـرم عقد روز که روســــری  همان یندازم...م ســـرم روی و برمیدارم را ســــفیدم روســــری  کنم. ســـپری 
 اتاق از و یگیرمم رو  نیســت  کس هیچ ک اتاقی در چادر با ... ام شــده دیوانه میکنم احســاس میپوشــاند. را لبهایم کمرنگی لبخند بگیرم.
 میپیچد صدایت لحظه یک میشوم. خارج

 !منی ریحانه تو که حقا_ 
 !...نیست کس گردانم....هیچمی سر

 میشنوم را صدایت باز برمیدارم که را قدم اولین پله راه میلرزد...سمت وجودم
 من...؟ ی ریحانه؟...ریحانه_ 

 !نیست خیال و توهم هستی. خودت دارم حتم بار این
 کجا..؟ اما
 .میشود خشک اتاقت در روی نگاهم یکدفعه و میچرخم خودم دور  به
  و رست احساس ایستاده...! اتاقت داخل ، در پشت که میبنم را کسی ی سایه دارد زمین تا که ای فاصله بین ستدر  در... زیر از

 ...برمیدارم جلو به قدم یک احتیاط با تردید..!
 تو صدای هم باز

 ...!بیا_ 
 
 
  حالتی با میدهم. پایین ام خشکیده حلق از بزور را دهانم با

 
 میکنم زمزمه لچ رزی التماس و درماند ی از میختها

 !بسه شدم! اینجوری  چرا خدایا..._ 
 در ارمیدهم.فشــ ارام پایین طرف به را دســتگیره و میکنم دراز را راســتم دســت میکنم. حرکت اتاقت ســمت به مردد میکند. حرکت ســایه

 میشود. باز ای کشیده جیر بعد و کوچک تق صدای با
 جمع تممشـــ در را پیرهنم و میگذارم ام ســـینه روی را دســـتم پیچیده. فضـــا در عطرت خنک و تلخ طعم میخورد. صـــورتم به خنک هوای

 میبندم را مچشمان نشست. ام پیشـانی روی که ای بوسـه یاد ... ایم می اتاقت پنجره سـمت تو!... خیال اسـت شـیرینی خیال چه میکنم.
 ...را ات مردانه چهره زبری  لمس میکنم تجسم وجود تمام با و

 !تو یاد از میسوزد مسر  تلخ... تبسمی
 میکنم. ســـاساح را نفســـهایش توســـط  ردنم لمس که میشـــود نزدیکم بقدری  پشـــت از کســـی و میگیرد قرار ام شـــانه روی دســـتی یکدفعه
 .میتپد وار دیوانه قلبم میشود. حلقه دورم به ام شانه روی از دست
 میپیچد در وشم کرده ترش بم خفیفی لرزش که تو صدای

 !بکن دل من از ..ریحانه. بکن دل_ 
 هم پشــت را اســمت میزنم هق حالیکه در و افتم می زمین روی زانو با میپوشــانم. را صــورتم دســتم دو با و میخورم تکانی میترکد. بغضــم
 .میشنوم را فاطمه اتاق از همراهم تلفن زنگ صدای لحظه همان میکنم. تکرار

 . میگیرم محکم را  وشهایم بیخیال



 

 ...بشنوم هیچی نمیخوام
 !!هیچی
 .میکند امتحان را شانسش سمج مخاطچ دوباره و میشود قطع تلفن زنگ

 میفتد... اشناسن شماره به نگاهم میشود. خاموش و روشن  وشیم ی صفحه میروم. فاطمه اتاق به و میگویم بلندی و کشیده َاه عصـبی
 میکنم رد را تماس

  "...بابا برو "
 .میشود ظاهر صفحه روی شماره مانه دوباره که میگذرد ثانیه چند از کمتر

 "!سیرسش چقدر اه!!" 
 میکشم تلفن تصویر سمت را صفحه روی سبز بخش

 بله؟؟_ 
 !داداش زن  سالم_ 
 میپرسم تردید با
 سجاد؟ اقا_ 
 هستید؟ خوب هستم... خودم بله_ 

 کلمه یک به میکنم اکـتفا اما نیستم!!... خوب بزنم فریاد میخواهد دلم
 !!خوبم_ 
 !ببینمتون ممیخوا_ 

 میدهم جواب میگردم سوال چند برای جواب دنبال حالیکه در متعجچ
 شده؟؟ چیزی _ 
 ...نیست خاصی اتفاق نه!_ 
 "میلرزید صدایش چرا پس نیست؟" 
 !خودتونم خونه االن من مطمئنید؟...._ 
 میرسم دیگه دقیقه تاپنج جدی؟؟؟.._ 
 بگید رو  کارتون از یکم میشه_ 
 داداش زن  علی یا فعال میگم نه!...میام_ 
  از پیش و

 
 ...میپیچد  وشم در ِاشغال بوق بدم. جوابی نکها

" 
 
 "!!!اورده کجا از شمارمو بپرسم نشد وقت که بودم کرده تعجچ نقدرا
 
 میروم. پایین طبقه به میرسد االن اینکه فکر با

 میکند ناله مردردک از هم  اهی هرز  میدود. حیاط در و کرده راکول اصغر علی هیجان با اقا حسین
 .میدهد را سرجوابم تکان و لبخند با  رم و ایستد می میکنم. پدرت به بلندی نسبتا سالم و میروم حیاط به

 میگوید و میخندد میبیند که مرا میدهد. قاچ را بزر ی ی هندونه و نشسته تخت روی زهراخانوم
 !!حاضریه شام بیا مادر! بیا_ 

 .میگذارد دستی پیش در را پنیر کوچک قالبهای کنارش هم فاطمه .کنممی کج لبخند بجای را لبم  وشه
 .میشود زده خانه در زنگ

 میکنم باز من_ 
 .میندازم سرم روی را چادرم که میگویم حالی در را این
 میپرسم باز ولی است. سجاد دارم حتم

 کیه؟_ 
  ...!منم_ 



 

  ی چهره میکنم. باز را در است! خودش
 
 ...یختهر بهم موهای و شفتها

 میپرسم زده وحشت
 شده؟ چی_ 

 میگوید اهسته
 ...خونه تو برید طبیعی هیچی!خیلی_ 

 ..میرسد ذهنم به که چیزی  تنها ایستد. می قلبم
 شده؟ چیزیش علی علی!!؟؟؟..._ 

 ...میکشد ریشش و لچ به دستی
  ...برید نه!_ 

 میپرسد اقا سینح کنم. رفتار عادی میکنم سعی و میکشم زمین روی بسختی را پاهایم
 ..بابا؟؟ کیه_ 
 !سجاد اقا_ 
 .میشود حیاط وارد سجاد حرفم بند پشت و

  ...بیا میکند اشاره چشم با میرود. خانه سمت و میکند  رم علیکی سالم
 "!است ضایع خیلی که برم سرش پشت"
 ...میکنم نگاه اطراف به

 میزند سرم به چیزی 
 اوردید؟ زهرا!؟...اب مامان_ 

 میکند نگاهم پچ چپ فاطمه
 پنیر؟ نون بعد اب_ 
 !شربت پس خچ_ 

 میگوید زهراخانوم
 .کنم درست برم بشین میچسبه...بیا ابلیمو شربت ! اره_ 

 .میروم خانه سمت و میکنم استفاده فرصت از
 !خونه این واسه کنم دختری  من یکمم بزارید ! نه_ 
  !کنه خداحفظت_ 

 میدهد تکان استرس با را چپش پای و نشسته مبل روی سجاد میکشم. سرک هال به و ایستم می راهرو  در
 ...اینجا بیاید_ 

 میزند برق  تاریکی در نگاهش
 برمیدارم کابینت از پارچ یک اید. می اشپزخانه به دنبالم و میشود بلند

 !بگید رو  کارتون میکنم درست تاشربت من_ 
 میپرسم باشم شده چیزی  متوجه تازه که انگار بعد و
 بفهمن؟ خانواده نباید چرا اصلن_ 

 .میکند نگاهم راحت اینقدر که است بار اولین این صورتم!! به میزند زل و میگیرد دستم از را پارچ اید، می سمتم
 بشما اول بهتره شاید کردم فکر دومن کردم.... پیدا فاطمه  وشی از امروز ظهر رو  شما شـماره قایمکی من کنید حالل راسـتش...اولن _ 

 ..باشه تر راضی علی خود شاید .بگم!..
 .میلرزد دستهایم میگوید که را اسمت
 میمانم منتظر لبهایش به خیره

 ...تره نزدیک همه از همسر کردم حس بگم... بابا یا مامان به چجوری  نمیدونم خودم من_ 
 میشود تمام طاقتم



 

  ...بگید سریع میشه_ 
 ."..میکنه  ریه چرا میکند..."خدایا نگاهم لحظه یک کند...می بازی  دستش انگشتان با میندازد. پایین را سرش

 ...میشنوم را همین فقط که میکند قطار بهم را جمله میخورد!...چند بهم لبهایش
 ...شهید#...علی#رسید خبرر #امروز _...  
 میگویم خودم را اخرش کلمه و
 !شد_ 

 در چیزی  یکنمم احساس میدهم. تکیه ها کابینت به تعادل حفظ برای ود.میر  سـیاهی چشـمهایم مقابل و  یج سـرم میزند. یخ بدنم تمام
 !مرد وجودم

 ...جوابت بی ی جمله اخرت!... نگاه
 یزی چ میخنــدم... دوبــاره و دور... ای نقطــه بــه میشـــــــــوم خیره هــا دیوانــه مثــل بعــد و میخنــدم میفتم... زمین روی اورد. نمی تــاب پــاهــایم

 ...نمیفهمم
 "..داشتمت ...تورو ....چندوقت وقت چند من برمیگردی!!...مگ میگه!!...تو دروغ" 

 ...باشم خبر یک منتظر بودی  ـفته
 میگویم عجز با لچ زیر
 !بدی...خیلی خیلی_
*** 

 ...مادرت و خواهرها بلند های  ریه صدای و سنگین فضای
 ! ..میپیچد قلبم در مدام که جگرسوزی  نوای و

 
 هدیه رسم به را  ل این

 کردیم هتنگا تقدیم
 تو راه از اینکه حاشا
 ...بر ردیم ای لحظه حتی

 ....یازینچ#
 
 ..رفتنت از شدم خرد که عجیچ چه
 !بود شده انتخاب من همسر ازینکه میکنم غرور احساس اما

 ...میشوند وارد یک به یک دوستانت و میفرستد دیبلن صلوات جمعیت
 ..میریزند اشک زیر سربه همگی
  می شانسر  پشت همه از اخر که نفراتی

 
 .میکشند شانه روی را تو یند...ا

ورند! می من برای را تو شده!" تنگ صورتت دیدن برای دلم !! علی میکنم دل دل"
 
 را رویش رنگ سه پرافتخار پرچم که تابوتی در ا

 محارمش .اش.. خانواده میگویند  ذارند. می مقابلمان را تو اهسته ای.  رفته ارام شده بسته دورش تا دور  که  لی تاج شانده.پو
 !بیایند نزدیک

 همه از ودترز  سجاد نیاوردند... را اصغر علی میریزد. اشک صدا بی شوکه اقا حسین اند.  رفته فاطمه و زینچ را زهراخانوم بازوهای زیر
 .میشنوم ای  وشه از امده... سرت باالی ما

 !کنه باز روشو برادرش_ 
 !تو نزدیک ایم... می دنبالشان طبعیت به

  در سفیدت و سیاه عکس که قابی
 
ورند می میکند خودنمایــی نا

 
 ! ندلبخ از پر است! من سمت نگاهت میگذارند. سرت باالی و ا

 ....میشود چه نمیفهمم
 دارم نمیبینید همگ .کنید.. باز خچ بزنم فریاد میخواهم تو! تابوت به است خیره تابم بی نگاه و  رفته دست در را ذهنم تمام نوا فقط

https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/
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 !میکنم دق
  اطرافیان عجیچ های نگاه ایستم. می سجاد کنار میروم و میکشم زمین روزی  را پاهایم

 
 ...میدهد زارما

 ...فقط که!! نشده چیزی 
 ....رفته زند یم تمام فقط

 ...نشده چیزی 
 ...خوابیده اینجا من هستی فقط

 ...جنگیدم براش که مردی
 ..نیست چیزی 

 !خوبم من
 !نمیکشم نفس دیگه فقط
 ...من همسفر و همراز
 ...!من علی
 ...علی

 میکند زمزمه کنارم که سجاد
 .. نریز خودت تو داداش... زن  کن  ریه_ 

 ...ببینمش قراره روز بیست از بعد چرا!!؟... کنم؟  ریه
 ...بنشینم تا میکند کمک و میگیرد را چادرم احتیاط با سجاد که میخورم تکانی اراده بی میرود.  یج سرم

 !تو سر باالی درست
 ....میکشم تابوت روی را دستم کـف
 ..دارد قرار صورتت میدانم که جایــی سمت میشوم خم

 ...علی؟_ 
 ...میزارم قسمت همون روی رو  لبهام

 میبندم را چشمهایم
 !بود شده تنگ برات دلم نه...؟ریحا عزیز_ 

 میشیند کنارم سجاد
 ...بده اجازه داداش زن _ 

 میکنم التماس بزند. کنار را پارچه تا میکند دراز که را دستش میکشم. کنار را سرم
 ...کنم اینکارو  من بزارید_ 

 !!دادند اجازه ببیند... را ها باالسری  اجازه تا میگرداند را نگاهش سجاد
  مادرت
 
  را او میکنند سعی هم فاطمه و زینچ بکند... را اینکار بخواهد نمیرود  مان که است تاب بی نقدرا

 
 ر هایم رد خون کنند.. راما

 ...دیدار ی لحظه میشود. منجمد
 ... ها دلتنگی پایان

  و میگیرم را پرچم  وشه .میلرزد.. دستهایم
 
 .میزنم کنار هستها

 ...ستدای می زمان افتد. می ات چهره به که نگاهم
 ..اند پیچیده کـفن دورت
 ...است پنبه و سفید پارچه انبوهی بین سرت
 ... رفته خود به سرخ  هاله  لویت زیر و  ونه کنار های پنبه
  با من که ریشی ته

 
 ...سوخته کامل تقریبا کردم زند ی روز پنج و هفتاد نا

 .مانده رویش خاک  رد کمی هنوز  موهایت و خورده ترک لبهایت
 ...میکنم لمس را لبهایت روی اهسته انگشتانم سر با و میکند دراز را مراست دست



 

 "بود شده تنگ لبخندت برای دلم اخ" 
  ..موهایت سمت میشود کشیده دستم بزنم... بهم را اش شیرینی کردنت لمس با میترسم که ای خوابیده ارام انقدر

 میکنم نوازش اهسته
 میدهد تکان را موهایت از تار دچن نفسهایم که نزدیک انقدر میشوم... خم

 ...شد!؟ چی تهش اخر دیدی_ 
 ...من# و رفتی تو#

 !.شده زبر چقدر ات... سوخته ریش ته روی میکشم را دستم میدهم... قورت را بغضم
 ...بخواب اروم_ 

 ...شدی پرپر بخاطرش که بی بی همون دست سپردمت
 ...فقط
 ....محشر روز نره یادت فقط

 !کنی اعتشف منو نگاهت با
 .کرده دیکـته این بر را حرفها خدا انگار

 ...میگذارم ات پیشانی روی را ام  ونه ... اورم می تر نزدیک را صورتم
 ...!!علی  رمی هنوز _ 

 ...بودی کرده تاکید تلفن پشت که ای جمله
 "!نیستم راضی نکن...  ریه شد هرچی"

 میزنم را ام زند ی لبخند ترین تلخ
 ...دلم یزعز نمیکنم  ریه_ 

 ..باش راضی من از
 !ام راضی ازت

 
 ....افهم و اسمع_
 ...افهم و اسمع_
 !امده پاکت پیکر تشییع برای جمعیتی چه

 .میگذارد خاک روی به را صورتت و مینشیند قبر عمیق چهارچوب در سجاد
 ...میگوید  وشت در چیزی  و میشود خم
 است! منب رخت نیم میکنم... نگاه صورتت به اخر بار برای شده. خاکی سنشمحا و است قرمز چشمهایش اید. می بیرون قبر از بعد

 ! کرد نخواهم  ریه من که تخت خیالت ...برو  میزنی..!! لبخند
 !!...برو  کندم دل برو  ... علی برو 
 قر  دامم روز چند این

 
 .کردم فوت ، هشد حک دعا رویش و ای خریده برایم تو که عقیقی ی حلقه به و خواندم عاشورا زیارت و نا

  ....برمیدارد را لحد سنگ چهارشانه مردی میندازم... قبر داخل و میکشم بیرون انگشتم از را حلقه
 میگویم یکدفعه

 ...ببینمش دیگه یبار بزارید_ 
 میکنم زمزمه ات شده زخم و سوخته ی چهره به خیره من و میکشد کنار کمی

 ...بگم رفت یادم تلفن پشت روز اون راستی_ 
 !دارم دوست نمم
 ... میگذارد را لحد سنگ و

 ..میدهد خراش را صورتش چادر زیر از ناخن با خانوم زهرا
 ...میریزد خاک و میگوید الله بسم برمیدار،یک را بیل مرد



 

 میکند دفن تو جای مرا  ویــی ریختن خاک بار هر با
  تاب که .شد.. چطور 

 
 !بسپارم خاک به را تو وردما

 ...میگیرد ی باز  به را چادرم باد
 ...میکند خیس را پلکم قطره یک بالخره و میشود... اشک از پر چشمهایم

 ...نیست اشک اینا ... علی! ببخش_ 
 ...جونمه ذره ذره

 ....میماند خیره نگاهم
 ...ات جمله اخرین تداعی

 !ریحانه دارم دوست بگم میخواستم_ 
 ....میفتم خاک روی
*** 

 دمیشنو را تو احساس موسیقی خاک
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 .میکنم باز را چشمهایم

 ... ذشت ذهنم از دقیقه چند برای که فکری  از میلرزد دیگر یکبار پشتم
 .میکنم نگاه کرده؛ عرق  دردستم که همراهم تلفن به بیاید. بیرون حلقم از مانده کم دلم و نشسته... قلبم به سرما
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 ...ببیند مرا باید که میگـفت عجله با خط پشت سجاد پیش دقیقه چند
 !!تو از کندن دل !بود سختی خیال چه
 میزنم چنگ  لویم به

 !کشت منو فکرش بکنم... دل نمیشد علی_ 
  هنوز  تندم نفسهای میشوم. خیره مدست براق قیقع به و میشینم تخت روی

 
 دستم ختند...ری خاک رویت که لحظه ان خیال نگرفته.... راما

 میگویم لچ زیر و میگذارم ام سینه روی را
 !!علی قلبم اخ..._ 

 ..شده کبود لبهایم و شک از پر صورتم میکنم. نگاه خودم به فاطمه اتاق قدی اینه در و میشوم بلند
 …باشد اشتباه فکرم که میکنم خدا خدا

 ...عزیزم راحته نکن خیال علی_ 
 !!!مر ه خیالیش تمرین حتی
 
*** 
 و میشوم بلند شده.  رمش میزنم حدس میخاراند... مدام را سرش و میزند غلت خواب رخت در فاطمه شد... خاموش خانه و خوردیم را شام
 میگیرم دندان به لچ نیامده. سجاد هنوز  و  ذشته نیمه از شچ میکنم. روشن را کولر

 ...کن رحم خودت خدایا_ 
 سجاد" داداش "بودم کرده سیو مکالمه از بعد را اسمش روشن،خاموش!! خاموش.... دوباره و میشود روشن  وشیم صفحه لحظه همان
 :میدهم جواب نشنود کسی را صدایم که طوری  اهسته، و میکنم تر زبان با را لبم

 بله...؟؟؟_ 
 شد دیر ببخشید داداش.. زن  سالم_ 

 میگویم عصبی
 !!!..شد شچ نصفه میاید!! دیگه دقیقه پنج  ـفتید .ترکید.. دلم اقاسجاد ؟؟ببخشم_ 

 است ارام لحنش
 میشید متوجه خودتون حاال .داشتم.. مهم کار شرمنده!!!_ 

 میپرسم هوا بی اورم. نمی تاب میشود. کنده قلبم
 شده..؟؟؟ شهید من علی_ 

 میدهد جواب بعد و میکند یطوالن مکـثی
 ..کردید؟؟ خیال و فکر نشستید_ 

 میکنم جور  و جمع را خودم
 !!ازنگرانی مردم نبود خودم دست_ 
 ...خوابن؟ همه_ 
 !بله_ 
 !!درم پشت من کنید باز و در بیاید پس خچ_ 

 میپرسم متعجچ
 دِرحیاط؟؟_ 
 !!دیگه بله_ 
  !فعال میام!.. االن_ 

 .برمیدارم تحریرش میز صندلی روی از را چادرم و میروم فاطمه اقات به میشود. قطع تماس
 



 

*** 
 ...شده؟ چی بگو نه!_

 میزنی پوزخندی
 ...شدن!!...من شهید همه_ 

 میگذاری  دیده اسیچ پای همان زانوی روی را دستت
 !نشه پا برام پا، این دیگه کنم فکر_ 

 میشود  رد چشمهایم
 ...چی؟ یعنی_ 
 !نپرس میگم ینهم برای هیچی!!..._ 

 ..ایم می تر نزدیک
 ممکنه..؟ یعنی_ 
 !حاال خیره چی هر کنن!... قطعش اره..ممکنه_ 

 میکنم اخم و میگیرد لجم ات، خونسردی مبهوت
 !پاعه درادا... کنی کوتاه نیست مو خیره!!! هرچی چی یعنی_ 

 میکشی را لپم
 ...نخور  حرص حاال شما برم! خانوم قربون_ 

 !!بخرم جان با را لحظه هر باید ست!!نی کردن قهر وقت
 میکنم کج را سرم

 !کنم باز درو  بیام  ـفت بعد .خوابن.. همه پرسید سجاد اقا اومدید؟ دیر همین برای_ 
  منتظریم .من!.. دیدن با کنن هول خیلی نمیخواست اره!_ 

 
 !بیمارستان بریم بزنه فتابا

 !که روزیه شبانه بیمارستان خچ_ 
 !است خسته جدن سجاد ولی اره!!_ 

 ...نداره حالشو خودمم
 .. شده خشک نمیخوام!! پامو دیگ اینکه اصلش چون ..بهونس. اینا

 یمیزن دستم به ارام ای ضربه که میشوم... خیره پایت به  رفته باحالی بروی؟؟... راه عصا با تو است! سخت برایم تصورش
 ...!!فکر تو نرو  حاال اووو_ 

 میزنم لبخند تلخ
 ...بر شتی که نمیشه باورم_ 
 ...!!اره_ 

 میشود بغض از پر چشمهایت
 !!نبودم شده انتخاب اما برنمیگردم... دیگه میکردم فکر نمیشه! باورم خودمم_ 

 میگیرم محکم را دستت
 ...باشی من  اه تکیه که شدی انتخاب_ 

 میگذاری  ات شانه روی را سرم و ایــی می نزدیکم
 !!میهعال خودش که بودن تو  اه تکیه_ 

 ...میخندی
 ...لبهایت به میشوم خیره و برمیداری  ات شانه روی از را سرم

 !!میدهد عطر بوی حالی هر در که ات خسته ریش میان خورده ترک لبهای
 میکشم لبت روی را انگشتم

 !!بخند_ 



 

 ...میخندی
 !بخند بیشتر_ 

 میکنی ارام و بم را صدایت و ایــی می نزدیکم
 !باش داشته دوسم_ 
 !رمدا_ 
 !باش داشته بیشتر_ 
 !دارم بیشتر_ 

 !!!میخندی بیشتر
 !!!علی مریضتم_ 

 !میشود عقدمان نباتی شکالت شیرینی به تبسمت
یــی می جلوتر

 
 ...سیمیبو مریض_ ونه# را صورتم و ا
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لبالو مربای بعد و میریزم خامه رویش تندتند ،میدارم بر تست نان یک
 
ن به را ا

 
شپزخانه از میکنم. اضافه ا

 
یم می بیرون ا

 
 های قدم با و ا

ینه روبروی میدوم. خواب اتاق سمت بلند
 
 چفت غلتب زیر عصایت میبندی. را رنگت سفید پیراهن های دکمه و ای ایستاده دراور  ی ا

 می دهانت سمت را نان و یستما می کنارت میشود. اتاق وارد پا و دست چهار محمدرضا سرم پشت بایستی. صاف بتوانی تا شده
ورم

 
 ..ا
 !بخور  بخور _ 

 .میزنی ات سرسری  ی صبحانه از بزرگ  از یک و میزنی لبخند
 !!مربا هووووم!_ 

 سفید وستپ قرمزشدن باعث این و میزند زور بایستد. تا میکند تالش میزند. چنگ شلوارت به و میرساند پایت به را خودش رضا محمد
 و میکشد جیغمیگیرد، حرصش میخندیم! دو هر افتد! می زمین روی پشت با نگذشته چندثانیه و میشود ندبل کمی میشود. لطیفش و

 ورد.میخ  ره درهم نگاهتان برمیداری. زمین روی از را او و میشوی خم ،میکنی رها را ها دکمه بستن  ریه. زیر میزند دفعه یک
 زند ی قدیمت را ات بیماری  شفای فوالدش ی پنجره روی روبه که است رفیقی همان هدیه محمدرضا نمیزند... مو تو با پسرمان چشمهای

 بخوری  را تا صبحانه باقیمانده تا برمیگردانی سمتم را صورتت میگیرم. دهانت سمت دوباره را تست نون و میزنم لبخند کرد... مان
 باز ار  دهانش و میکند بانمکی و غلیظ خما برمیگرداند. خودش سمت را صورتت و میزند چنگ را ریشت حسودمان کوچولوی که

 .بگیرد  ازت تا میکند
 میداری  نگهش عقچ و میخندی

 !! ..شدیا موش_ 
ویزون های لپ دست پشت با

 
 میکنم لمس را رضا محمد نرم و ا

 میاد در دندوناش داره شده زده ذوق بچه خچ_ 
 !!شده موش نخیرم_ 

وری، می پایین را سرت
 
 میدهی قلقلکش و میگذاری  انپسرم شکم روی را دهانت ا

 !تورو بخورم هااااام.... هام هام هام_ 
  در و میرود ریسه محمدرضا

 
 .میزند پا و دست غوشتا

 که است تنیخواس و شیرین انقدر زده. بیرون پایینش فک های ازلثه تیز و ریز دندان تا دو سر و خورده شکاف رنگش صورتی های لثه
 دور  هر رد تند! خیلی نه اما میچرخی. و میبری  باال را او دستت دو روی باشی. داشته دوست من از بیشتر را او نکند میترسم  اهی
 !میزنم صدایت نیست، زمان به حواست میکنم حس میکند. اب را دلم اش قهقهه و میزند جیغ میزنی. لنگ

 نشه!؟ دیرت علی!_ 
 ایینپ باال را خودش هیجان با و میگیرد خواسته خدا از را موهایت هم او میگذاری. ات شانه روی را محمدرضا و ایستی می رویم روبه

 . میکند
 .میکشم ریشت به دستی و میکنم صاف را ات یقه میبندم. را پیرهنت های دکمه بقیه و میگذارم دردهانت را ات لقمه
 را قبایت ودمیش که تمام چشمهایت! در میشود بازرسی نفسهایم شمارش حتی که میبرم لذت چقدر من و داری. نظر زیر را حرکاتم تمام
  رخت روی از

 
 دکانهکو صدای میکند. غرغر معمول طبق هم او و میگذاری  تختمان روی را رضا محمد ایستم. می پشتت و میدارم بر ویزا

  ندک منتقل بما را اش نارضایتی احساس تمام میکند سعی کشیده های واج و نامفهوم حروف با که زمانی دارم دوست را اش
 ...میگذارم ات شانه روی را سرم پشت از و میکنم تنت را قبا

رامش#
 
 !ا

 میپرسم میندازم ات شانه روی را عبایت که همانطور  میخندی. داری  که میفهمم میلرزد! هایت شانه
 ؟میخندی؟ چرا_ 
 میخواد بغل اخم با جلو از بچتم میچسبی! پشت از شما شده، دیرم که وقت تنگی این تو چون_ 
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 میزنم پیشانی روی
 !اخ_وقت#

 یکنمم نگاهت چشمی زیر و میگیرم دندان به لچ ایم. می مقابلت و برمیدارم را رنگت مشکی ی عمامه میکنم. مرتچ را عبا سریع
 ..خوبه سیدما# اینقد خچ_ 

 میخواد عشق_بازی # تندتند دلشون همه
 ..بگذارم سرت روی را عمامه راحت تا میکنی خم کمی را سرت
 !میاد بهت چقدر
 !بچرخی میکنی سعی بدست عصا هم تو میکنم... انداز بر را پایت تا سر .میچرخم.. دورت و میکنم ذوق

 میزنم بهم را دستهایم
 !!!شدی عالی سیدجان وای_ 

 میپرسی رضا محمد به رو  و میزنی دلنشینی ندلبخ
 نه؟ یا میاد بم بابا؟ میگی چی تو_ 

 ....خوشگله؟
 میکند نگاهت خیره خیره بلندش های مژه و  رد باچشمهای هم او

 !نیست سوالت متوجه اصلن مان فسقلی طفلی
  در را رضا محمد و میدهم دستت را کیفت

 
 به غم ...افتد می لباسمان کمد به نگاهت میروی بیرون اتاق از که همانطور  میگیرم. غوشا

 ...چرا؟ دیگر میدود! نگاهت
  میکنم حرکت بگذاری  زمین روی کامل نمیتوانی که چپت پای به خیره سرت پشت و نمیپرسم چیزی 

تل و شکافتند را ات دیده اسیچ پای پیش سال سه
 
 بستند! ا

  ی میله
 
 !شده ات روزی  شبانه رفیق بلندی عصای سال سه بروی! اهر  درست نمیتوانی وجودش برکت به که بزر ی هنیا

 ...دفاع_ازحرم# بروی نتوانستی دیگر
 و شدی حوزه مشغول داد! را نذرت جواب دیگر طور  هم رئوف ماما .بشوی!.. مدافع بتوانی که بودی کرده نذر کردی... نذر زیاد

 که ورودی در یجلو بود. نوشته دیگر جور  اول از خدا را سرنوشتت کردند! تنت استادی لباس بالخره
 .میکنم فوت سمتت ارام و میخوانم الحول_والقوه_االباالله# میرسی

 !میاد استادی بهت چقد بخدا! بخوری  چشم میترسم_ 
 !!باعصاش استاد اره!_ 

 میخندم
 ...بزنن چشم میترسم عصاشم_ 

 میشود محو لبخندت
 ..!ریحانه مخورد چشم_ 

 ...جاموندم همیشه برای که خوردم چشم
 ...نیست اونجا جات  ـفت قشنگ خدا برم!! نتونستم

 ...توشه هنوز  نظامیم لباس ... دیدم لباسو کمد
 ...ات بسته پای با میز پشت های نمازشچ سال یک بود بس ببینم. را خوردنت غصه نمیخواهم

 ...دردناکت های  ریه بود بس
 ...برساند صورتت به را دستش میکند سعی و میشود خم سمتت محمدرضا میندازی. پایین را سرت

  میکرد! لمس وجودش با را ات ناراحتی همیشه
 
یم می تر نزدیک و میدهم قورت را دهانم با

 
 ...ا

 ..!علی_ 
 ...باشی حرم مدافع نبوده قرار اولش از تو

 ...خواسته برات خدا
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 !....کنی خدمت دیگه جور  که خواسته برات
 ! بوده صالح حتمن

 ...اصلن...اصلن
 ...محبتش و تاریکی عمق در میشوم. خیره چشمانت به

 ...باشی عشقمون# مدافع اول از بوده قرار تو اصلن..._ 
 ...!زند یمون مدافع
  ...مدافِع 

 
 
 :میگویم هستها

 ! من_ #
  در میکند لوو را خودش رضامحمد که ببوسی را ام پیشانی تا و میشوی خم

 
 !!غوشتا

 میخندی
 ....!!!حسود ای_ 

 میکنم نگاهت معنادار
 !!باباشه مثل_ 
 مامانشه؟ دیوونه که_ 

 ...میندازم پایین را سرم و میکشم خجالت
 میگویم بلند یکدفعه

 !!کالست علی وااای_ 
 ..میخندی
 ..میدزدی را قلبم و میخندی

 !!همیشه مثل
 ...کنه خداحفظم من! ام استادی عجچ_ 

 ...میماند پشتت نگاهم و میروی حیاط به میکنی که خداحافظی
 ..ای شده نظیر بی جدید لباس در چقدر

 !سیدخواستنی_من#
 .میکنی خداحافظی دوباره لبخندت با و اوری  می بیرون پنجره از را سرت میشوی. که ماشین سوار
 !دل عزیز برو 
 ... افتم می چیز یک یاد
 میگویم بلند

 ...کنم؟؟؟ درست یچ ناهار_ 
 میرسد بگوش بم صدایت ماشین ازداخل

 ...!!!!عشق_ #
 ...میروی و میزنی بوق
 .میبندم سرم پشت را در و برمیگردم خانه به

  در را محمدرضا که همانطور 
 
  سمت میدهم فشار غوشما

 
 میروم شپزخانها

 میگذرد دلم رد
 ..زند ی# از دفاع حتمن

 میگیرم تحویل را خودم بیشتر و
 !نه نه

 ...من# از دفاع

https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85%D9%88%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%86/


 

 ...!!دیگه سخته
 .میشونم میزش پشت مخصوص یصندل روی را حمدرضام

  انگشتم دو بین را کوچیکش بینی
 
 میدهم فشار راما

 ...جوجه؟ نه مگه_ 
 ...میدهم باال را هایم استین
 میگویم الله بسم
 میشود ظهر زود خیلی

  ....بزارم عشق# ناهار برای میخواهم
 پایان#
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https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/

