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 منم چشمم بھ بافتی منو می ھاسوی پلھ باالتر از من نشستھ بود و داشت ب قول خودش خرمن گھی ی بیب

چشمم دور تا  .میکردی مزی تمزی و عزحانی با رشی دو ھفتھ پنیھم.  خونھ بودزی خوشگل و تمی ھایارس
 یپوری و شلوفری نچکی پر پی بود با ستووون ھااطی کھ دور تا دور حدی چرخوونی ای رودی چرخاطیر حدو
 ی حاللیبا سر درا. ) و مشبکی رنگی ھاشھی با شی چوبیپنجره ھا (ی ارسیپنجره و درا.  بنفش یھا

 خوش  جای بی بی ھا و رز ھای کھ دور تا دورش شمدوندی چرخاطی وسط حی حوووض بزرگ و آبیرو
 پنجره اتاقم ی جلوی دهیکش تابلوو بود ب درخت انار سر ب فلک ھی اقا جووونم کھ مث یکردن ب باغچھ 

 ... و خمره نی زمری دراندش پر سوراخ سنبھ و زی کامال سنتی خونھ ھی...
 شتری بیلی خیلیخ ...شتری بیلی خدی خونھ ان و من شانی عاشق ای بی بی نوه ھاکل

 ادی ور اونورنکن بد از اب در منیاشھرزاد مادر سرتو -
  ؟ی بیب: لب گفتم و نگاھمو ب ناخونام دوختم ری زی ارامیچشم

 ؟ی بیجان ب-
  ...بھی و غرھی ھمسای ب ھمھ حتدادی با جانم جواب مشھی ھممثل

 ... موندھااادی ھفتھ ب عھی بای تقرمیپزی میسمنو رو ک-
  .میپزیقبل اومدن بچھ ھا م...کمک  برا ادی فردا زھرا خانم ممیپزی مادر ممیپزیم-

 دلم تنگشونھ: کنار ناخنمو کندم اروم گفتم پوست
 سیخود تو معلوم ن... طرف ھی رنی ھمشون مشنی کرد بچھ ھا کھ بزرگ مشھی چھ میمنم دلم تنگھ مادر ول-

  .یاریسر از کجا در ب
  ...زارمینم رونیمن پامو از تھران ب: گفتم ی جا خوشک کرد با تخسمیشونی رو پاخم
  خوبھ ؟میدی شوھر نممونوی جانم اصال ما تھ تغاریا: گفتم دی خوش اھنگ خندی ارووم ولزیعز
 برام نقشھ ی کھ کلزیعز: گفتم میسال آوارگ٩ زدم ب وسعت ی و در دل پوزخنددمی خندی ظاھر نخوددر
 دهیکش
  پام ادامھ اش جمع شدی بافتھ شدمو انداخت رو شونم کھ رویمو
 ... شوھرت بدن مادر توننی نباشھ عالم و ادمم نمیکھ راض)آقاجونم(خسرووو -

  دادمحی نگفتم سکوت و ترجیزی چدیرسی ب نظر نمنجوری کھ افعال
 ؟ی بیواقعا ب :ستادمیبلند شدم رو بھ روش ا-

 ھی باباتھ سایپس چ: گفتتکوندی بلند شد و ھمونطور کھ خاک دامنشو میاعلی ھی ب زانو گرفت با دستشو
 تو حجره ادینگاھشو ب باغچھ دوخت بھ اون گال ھم اب بده اقا جونت امروز ز... مادر سیتھ کم نسر

 باال رفت منم با چشم ابپاشو دنبال کردم وونی ایبعد پشتشو کرد از پلھ ھا... خودش اب بده رسھی نممونھیم
 حجره دار و ھی بود یب یبابام پسر اول ب... حوض پر اب کرد و مشغول شدم ریبھ طرف ابپاش رفتم از ش

 مغرور با صالبتم بود یحجره فرش داشت مھربون بود و خوش اخالق ول...تاجر معروف و سر شناس 
 بھش شتری مامانمھ بکردمی کھ حس نمبود ی زنھی مادرم وردیبود رو حرفش نھ نم)مادرم( جون زیعاشق عز
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 کنار بذارم و بجاش خانوم وار و موی شادابطنتموی اخالقمو شخواستی کمی کھ ھیمعلم. حس معلم داشتم 
 بکنم موی جوونموی نوجونموی نده بذار بچگری بھم گادی کھ زگفتیم. بود می منجی بی وسط بنی باشم و انیمت

 ی و اون موقع اس خنده ادی ب وقتش پسوند خانوم کنار اسمم مشمی مقارم و با ونی متشمیبھ وقتش خانومم م
 تھ شمی کھ آقاجون بنده باشھ پنج تا بچھ داره کھ من می بیپسر اول ب . چھیپی بلندم کمتر تو خونھ میھا

 اروم و یلی خانوم خنی خان معتمد زنش نسرزی عموو دومم بودن پروی بچھ ھاحانی و ریعل...شیتغار
 .باحوصلھ و مھربون بود 

 بھ شیا زن فرنگ بکنھی ھمون جا ازدواج مرهی مسی بھ انگلشی جوانلی پسر داره اواھی عموم کھ نی آخرو
 و سی انگلرنی ساکن اصفھان بودن و بعدش می بی بشی البتھ نھ پموننی مرانیسال ا١۶/١٧ و تا ادی مرانیا

چند .  ازش تو ذھنم نموندهیتینسالھ بودم اصال ذھ۵/۶ کھ رفتن من یوقت. نذاشتھ رانیاز اون موقع پا تو ا
 ستی کھ زبون زد بود کجا رفت کھ بی بی ب ب اون ھمھ محبتشدونمیو من نم. زنش مرده شھی ھم میسال

 سال ب مادرش سر نزده ؟
 در اومد چادرمو از رو بند رخت ی زنگ بلبلی دادم صدای گذاشتم کنار باغچھ ب دستام کش و قوسابپاشو

 با کمکش ھن ھن بردم اشپزخونھ برا ومنی پر و پی بود با دستازیبرداشتم سرم کردم بھ طرف در رفتم عز
 . گرفتھ بود ییاد غذا مولی اھی

 مثل ای درستھ دونمی نمدمی شننجوریواال من کھ از بابا ا: گفت ذاشتی ھمون طور کھ ساکشو رو تخت محانیر
 . خوش کنکھی بی دروغ دل بھی قبل یدفعھ ھا

 قبلش فوقش مامان بابا ی تا حاال نبوده دفعھ ھاادی چوو افتاده کھ داره ملی کھ تو فامنجوریا... فک نکنم-
 .ھی بار قصدش انگار جدنی اومدی کھ اخرشو دروغ از اب در مدونستنیم

  ؟یپس بچھ ھاش چ: بود کردم گفتمشی کھ سرش تو گوشی بھ علنگاھمو
 مورد پسندشون نجای پسر داره کھ اھیجمع نبند :  وصل کرد گفتزی مانتوشو کھ در اورد ب رخت اوحانیر
  .ادی عمو تنھا میول...طرف ساکش رفت بھ ...معلومھ از او نچسب ھاس ....ھھ ...سین

 ی گوشھ اتاق رفت از کنار پنجره بھ طرف علکی شیمی قدی از تو ساک در اورد بھ طرف کمد چوبلباساشو
  ؟ی علیای میتو ک:رفتم 

 تو ی حتوردی لبخند بھ لبام مشھی مھربونشو کھ ھمی از اون لبخندایکی ب چشام کرد ی باال اورد نگاھسرشو
  ...امی منای تموم شھ فردا شب ازیبذار سمنو پزون عز: داد و گفتلمیت تحو حالنیبدتر

  .ی بی و بزی زھرا خانومھ با عزھی نجای ازنیری قوم مھی انگار میکارداریواااا ما ب تو چ:حانیر
 یابج: کرد گفت ی سر داد تک خنده ابشی تو جاھشوی سی بود گوشلی بلند شد الحق شاخ شمشاد فامیعل

 جمع نجایتا خالھ خان باجووو ا١٠ بساطھ اخرش کم کم نی ھر سال ایشناسی و نمی بی گالب مگھ بخانوم گل
 . ب خاطر من معذب شن خوامی منم نمشنیم
 بھم اھشی دختر بازو دوس داشتم چرا چشاش سیکلی پسر قد بلند و ھنی انقدی محبت نگاھش کردم چرا ابا

 نگاه یواشکی خانومو از تو تراست الی لی دختراادیھم بدت منکھ تو : زدم و گفتم ی لبخنددادی متیحس امن
 . خان بگووو فردا با خوشگل مشگال قرار دارم ی مارو رنگ نکن علگھی دیکن
 

 ھم خوب ااای حدهیور پر: و داد مخلوت ب خندشی علی اساسی ھم زمان شد با چش غره حانی ری قھقھھ
 . ھااا ھیزیچ
 چ نچکھ داداش خان بنده نداره ن:حانیر
 . باال رفتمی کھ بھ عالمت تسلحانی ری شد و دستاحانی ربی نصی علی چش غره نباریا
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 عشق و رنی بگووو مردم منویواال ھم: گفتم رفتمی مرونی رفتم ھمون طور بحانی ری طرف در اتاق موقتبھ
  ن خواھر ؟؟می کنای حدی ما باکننیحال م

 .... شد یکی شده ی ابپاشاطیرار من ب ح و فغی ب طرفمو جی علزی و خحانی ری نخودی خنده
 ... داشتم دوسشون

 . خوش بودمیسالگ١۶ کھ تا می نوجوونی اندازه تموم روزابھ
  ...ی علتی و حماحانی منو و ری ھاطنتی بھ اندازه تمام ش

 بلند ی بی بی و زنعمو و خنده زی داد عزی و صدامیذاشتیرو سرمون م، خونھ رو حانی کھ منو ریزمان
 تا دادی گل و مبی ترتی بی و بدیخری گلدون مھی بدو ی و علمیشکستی گلدون محانی کھ منو ری زمانشدیم

  نبرهیی بوزیعز
 شی اتمی و قاشق اب دار و تو روغ داغ گذاشتمی پزمی رو خواستمروی ننی اولحانی ھمون موقع کھ منو ر

 زی نذاشت عزی بی داد و بادمونی  درست کردنومروی نی ما عمارتو گرف و بازم علغیفواره زد ھوا و ج
 ... مواخذه کنھ حانیگوش منو بکشھ و ر

 بود دور از چشم خان بابا ی غربت زده دوست داشتم کھ ھر جوری دوتا رو بھ اندازه ھمون روز ھانی امن
  ...شمی پومدنیم
 و کل افردا میدزی مشی کھ پنج سال پناه من شد و اتبی شھر غرمیشدی میکی و ھمونجا ھم تا دست ب ومدنیم

 کھ ی فرانسوی با پتو ھاحانیغروبا ھم تو بالکن درندشتم با ر....شدنی می کھ من ساکنش بودم شاکیمجتمع
 .میخوردی و قھوه ممینشستی دو نفرم میری حصی رو صندلمی بوددهیچیخودمونو توش پ

 نیری شحانی من تلخ و ر
 من کردی و اشکاشو پاک مدیخندی محانی و رردمکی مھی و من گرمیخوندی فروغ رو می و شعر ھامینشستی م
بود نشنوه tv ی کھ پای تا علخوندی شعرو بلندتر محانی رزدمی من زجھ مکردی بغلم محانی و ردمیخندیم

 و فھمھی می علمیدونستی و ممیدیکشی مگاری سدونھی یکی بستی در بالکن و محانی من ریبعد اشکا...زجمو 
  .می نکرده بودیی ق روای ما حی ولارهیب رومون نم

 ی شرف و دختر باز بودنش بازم علی بود با ھمھ کثافت و بی علشی بود مردونگی علرتشی بود غیعل
 از خودم نگران شتری بدیو شا. و من عاشقشان بودم ... وارانھ اشی علی اخالق ھایبووود با برخ

سال از ٩ اون ثل مھم نارویا...نکنھ  کھ ی بی بی و سن باالحانی ری نگران شادابینگران قلب بزرگ عل.آنھا
 .دست بدم 

  
 شونم انداختم کھ نوکش ی بلندمو بافتم روی درس کردم موھای اروزهی و فاهی رو دامن سموی اازه ری فرھنیپ

 با اون زی در اومد عزی ساعت صدامی رفتم آبپاشو برداشتم بعد ناطیرو شکم تختم ثابت موند بھ طرف ح
 ھی خانون ھمساھرا خانوم و زفھی ظریچادر خوشگلش بھ طرف در رفت صدا و ی و دامن زرشکرھنیپ

 لبخندشو رو صورتش پھنتر کرد و دی اومدن زھرا خانوم تا منو درونی از داالن بزیھامون اومد با عز
 چرا پسر اقا صابرو دونمی شده من نمی پا خانومھی خودشم مونھیماشا فروغ خانوم شھرزادم مث ماه م:گفت

  .ھا رهی منیی طرواتش از بمونھیدختر مث گل رز م .نیدرد کر
 فحش بارون بر پا کردم ی مھمونھی زھرا خانوووم فضووول ھم نی سالم و خوشامد گفتم و تو دلم ب ااروم

 بعد شای نداره کھ ایواال حاج خانوم شھرزاد بچم ھنوز سن و سال:  گفزیاونام ھم گرم جواب دادن عز
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 دییبفرما: اشاره کرد ی بی بی دوزدی مرواری ھای فرش شده با پشتی طرف تخت ھابعد ب. ....سانسشیل
  ...نیسر پا نمون

 با دهی با لباس پوشحانمی بھ طرف پلھ ھا رفتم موقع باال اومدن رارمی بینیری و شی اشاره کرد برم چابھم
 بود اھوی شلوغ وپر ھیر کھ ھم ذاتا و ھم ظاھحانی رفت برعکس رنای ازی اومد بھ طرف عزرونی باھوویھ

 از رو مونی پر پینیس....رووو وقتا ھم تخس پیپاره بعض  شی اتطونی وقتا شی وقتا اروم بودم بعیمن بعض
 ی بی کھ صداومدی منیی رفتن افتاد کھ ازپلھ ھا پارونی اماده بکی و پکی شی برداشتم و چشمم بھ علنتیکاب

 ھارو گی او دنیای بده برو پسر ھما خانومو صدا بزن برتیا خ مادر خدیعل: افتادشو باال اورد نیی سر پایب
 .نیاری برونی بنی زمریاز ز

 ... خانوممی بیرو جفت تخم چشام شما جون بخواه ب: دستشو رو چش گذاشت گفت ھی یعل
 دخترا ھر نی بال مادر ایچشات ب:  گردوند گفتدشی سفیِ تربتمتبرکش تو دستاحی تسبدی خندی نخودی بیب

 ...ووون باشن زور و قوت مرد جماعت و ندارن قدم ج
 ای ی رفتو قبل ورود صدااطی حرف بھ طرف حی وبدی بوسشویونی زد خم شد پی بی بھ بی باز لبحندیعل

 .گفتن بلندش گوشمو پر کرد 
 یریگی درد منستاکمری رو ببر سر پا واینی سنیمادر تو ھم ا-

 حانی زھرا خانوم ب رنی نگاه سنگریتخت گذاشتم و ز رو ینی رفتم ساطی گفتم بھ طرف حی ارومچشم
اون  ...نای و چھ بھ حجاب و احانیوگرنھ ر . زی عزیاشاره زدم چادر سرش کنھ فقط و فقط ب خاطر آبرو

 بھ ی گوشیصدا بود رفت و منم دوباره ب خونھ بر گشتم کھ با وونی تو اشھی کھ ھمدمیب طرف چادر سف
 ... شدم دهیطرفش کش

 دییبفرما-
  خونھ حاج خسروو معتمد ؟دیببخش:بھیغر

 بلھ امرتون؟-
 ... کار داشتم ی بیبا ب:ھیغر

  تلفنھی پایبگم ک...: تو ھم رفتاخمام
 ... فرھاد شی پسر فرنگنیبگ :بھی جذاب غری بعد صدادیچی پی ارومش تو گوشی خنده
 عمو االن وردمیشرمنده ب جا ن: شد اب دھنمو قورت دادمو گفتم نی سنگھی گرد شد و زبونم برا چن ثانچشام

  ...زنمیصداشون م
 ؟ی بیب:  گفتم کردی پا ماھشوی کھ داشت جوراب سدنشی رفتم با دزی بدون تعلل بھ طرف اتاق عزبعد

  ؟ی بیجان ب-
 ... تلفن منتظرتھ یعمو فرھاد پا : دمی کشقی بلند کرد و منتظر نگام کرد نفس عمسرشو
 یی وفای اوالد بنی زن کھ ھمچنی افیح...  و چروک نی با چیی ھا رو صورتش شکوفھ زد شکوفھلبخند

 دونستی عمو فرھاد قدر نمی جور خاص ولھی دوست داشت گھی جور دھی عمو فرھادو ی بیداشت ب
 .. رفت و برداشت و مشغول شد ی حرف از کنارم رد شد و بھ طرف گوشی شد ببلند

  ؟یای می ؟ کیخوب....سالم جان مادر-
 نی ای مھموناستی امسال بھ لی راستی راستیانگار ...اطیدر رو مبل رفتم سرم کردم رفتم ح طرف چابھ

 محو تو ذھنم بود ی خاطره ھی بودمش و دهی بار دھی کھ تنھا ییعمووو... اضافھ شد ممی فرنگیخونھ عمووو
 ازش نداشتم یدای زاطالع خب ی در ارتباطھ ولی با علشی کم و بدونستمی اش کھ مھیبا پسر مجھول ھو...
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 شتری بی بی وسط بنیا...یو سھ چھار سال ھم بزرگتر از عل ...ی بدتر از علی پسر با اخالقھی دونمیفقط م
  .کردی مریاز ھمھ رو ابرا س

 ی بودم سمنو پزون امسال واقعا خستھ کننده بود و ھمونجورم کھ علدهی رو تخت بزرگم دراز کشخستھ
 حانیدر باز شد و ر . می تا کل سمنو ھارو بپزدی دو روز طول کشنجای ا بودنختھی رھی گلھ ھمساھی گفتیم

 باز اشو حرف کش موھی بھ طرف حولھ ام رفت صورتشو خشک کرد بسی خیخستھ با صورت و دستا
 ... کمرم یا :دی لب نالری و زدیکرد و کنارم دراز کش

 برگرد ماساژش بدم: گفتم اروم
  .دادمیتم اروم ماساژ م و منم با دسدی حرف رو پھلو خوابیب
 شھرزاد ؟-
 ھوووم؟-
  .ی غربتی معلومھ نچسبھ پسره ومدهیھر چند ن ....یمکث کرد طوالن ...نمی و ببلی دنخوادیدلم م-

 . نبود نی حسریمگھ اسمش ام:  گفتم دمی خنداروم
 نھ؟... تره کی شلی ب نظرم دنیدوتا اسم داره ول-

  .پسندمیم شویرونی اسم اشتریمنکھ ب: گفتم اروم
  ...قھی سلیب-
 . نشھ شتری تو ھم درست بخواب کمر دردت بمی بخوابکمی فعال خفھ شششیھ-

 ... و چشاشو بست ی ب چشمام کرد لبخند زدی بھ طرفم نگاھبرگشت
  

****** 
  

  شام حاضره بانیی پانیای بدیپاش...چھ عجب : گفت دی دداری باال سرمون بود تا منو بزی باز کردم عزچشامو
  .نی نخوابیشکم خال

 . رفت رونی ھم از در بزی تکون دادم عزسرمو
 کھ ھمچنان حانی ب ریرو تخت نشستم نگاھ. بود کی نشده ھوا ھم تاردهی ب پنجره کردم پردش کشینگاھ

 می پاشو برحاااانیر:دستموو رو شونھ اش گذاشتم اروم تکون دادم . اومد نییخواب بود کردم از تخت پا
 شااام

  شاممیپاشو بر: بھم کرد دوباره گفتمیباز کرد نگاھ چشاشو
  .شمی نصف شب گشنم منااای واسھ منم نگھ داریخستھ ام خودت بروووو ول:  چشاشو بست و گفت دوباره
  بود منم مث خودش کرده بودکموی شبی رو لبام اومد عجلبخند
 . تر از باسنم تاب زد نییوکشون پا بافتھ شدمو باز کردم شونھ زدم دوباره باال سرم جمع کرد کھ نیموھا

 ھی ھم بود ی عمو زن عمو ھم اومده بودن علومدی می صحبت از اتاق غذا خوری طرف پلھ ھا رفتم صدابھ
 ... شھرزاد خانوم من یخستھ نباش: سالم بلند دادم کھ اقا جون با مھربون جواب داد و گف

  بودی بی و بزیوش زنعمو و عز زحمتا رو دشتری اقاجون بیسالمت باش:  زدم گفتملبخند
 ھم مث ی و علدی بوسمویشونی کردم عمو پکی شد با عمو و زن عمو سالم علدهی ب روم پاشی بی بلبخند

  .دهی جمع کن ور پرشتوی اتی شراره ھانیا: و اروم گفتدی دم موھامو کششھیھم
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بعد بدجنس ... دوره برتھ ادی زشی اتی شراره ھانیتو کھ از ا:  غره بھش رفتم و ارومتر از خودش گفتمچشم
پس :  گفتدی دحانی و نون اومد تا منو بدون ری خوردنی با ظرف سبززی بگھ عزیزی کھ خواست چدمیخند

 . مادر حانیکو ر
  .نی براش نگھ داریول ...دی خوابسیگفت گشنم ن-

  ...مونھیبچم گشنھ م:زیعز
 نیشی غذا ھم ھس خودتو ناراحت نکن بخورهی مادی کھ گشنش باشھ مسیفروغ خانوم بچھ ن: عمووو گفتزن

. 
 سی معلوم نگفتنیاالن من بودم م)حانیر( ما ی خوردنی سبزنیچھ قد خر شانسھ ا: گوشم گفتری زیعل

 . کوفت کرده یکجاو با ک
  ؟گنیدروغ م:  گفتمخونسرد
اروندن  وقت سر خھی کوفتی کھ ھمش سرم تو اون کارخونھ چارهیعھ شھرزاد من ب:  درش کرد چشاشو
 ...ندارم 
 کھ از دست دوست دخترات وقت سر خاروندن تھی کوفتیمنظورت ھمون خونھ مجرد:  گفتم دمی خندینخود
  ...یندار
 ریتووو خفھ تو کار بزرگترت دخالت نکن لپ مطلب و بگ ...دی کرد و موھامو کشبمی نصی چشم غره اباز

 ...کھ وقت سر خاروندن ندارم
 ...َ عھ کنیول کن موھامو وحش: دمیخم کرد اروم نال و ابرو ھام ادی خندلبام

 .... مادر یعل: ی بیب
 ؟؟ی بی بیجون عل:  از موھام کنده شد و درس نشست ی اومد دست علی بی بی صداتا
 . برا شھرزادم بکش شھیغذاتو بکش مادر سرد م :رمی من تورو نشناسم برم بمیعنی زد کھ ی لبخندی بیب

 ...چشــــم - گفتدهی نگام کرد و کشی چشمریز
 اون بھ دمی رو تخت نشست منم سرمو رو پاش گذاشتم دراز کشاطی حمی رفتی منو علمی کھ کھ خوردغذارو

 در کل از ی حساس نبود ولی بھ ارتباط محرم و نامحرمادیموھام و من بھ آسمون زل زدم خانواده مون ز
 ی منو بی ابھی غرھر خواستین خودم دلم نم و ممیدیپوشی ھا لباس باز نمبھی جلو غرکمونیبزرگ تا کوچ

 . استثنا بود ی خانوادگری و غی خانوادگی ھای البتھ مھموننھیحجاب بب
 ؟یعل: کھ تار و پود موھامو شکافت صداش زدمی علیدستا

  ھوووم؟-
 ؟یکنی چرا ازدواج نم-

  ...می راضتمیفعال کھ از وضع:  زد و گفت ی اخنده
 ؟...تھی ھمون خانوم بازتی منظورا از وضع: کردم زل زدم ب چشماش اخم

دل کھ ...دلھ .  شھرزاد گرهی نممیبرا ازدواج عقل تصم:  نگفتم کھ خودش گفت یزی تکون داد چسرشو
... با صداش کھ بند دلت پاره شد ... دو دو زددنشیمردمک چشمت کھ با د ...دیدستات کھ لرز ...دیلرز

 روونھ شد اون اری اختیباشکات کھ  ...ومدی باال ندنشیسات کھ با دنف...َ قدماشو از بر شد یگوشات کھ صدا
  .ی بدلی خوب تشکی خانواده ھی یتونی کھ منھی اینشونھ ... ازدواج ی نشونھ نایا...ی ازدواج کندیموقع با
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 اصال بھش ی بود و از طرفنی بودم و ھم شگفت زده حرفاش دل نشری از حرفاش گشاد شد ھم متحچشام
 ی رو تخت چھار زانو نشستم با چشازدی حاالتو تجربھ کرده حرف منی کھ عاشق شده و ایل کس مثومدینم

 ؟ ....ی حاالتو تجربھ کردنینگووو کھ ھمھ ا: گشاد بھ صورتش زل زدم 
 ؟؟؟ ...ادیبھم م:  بھم چشمک زد و گفت دیچی پاطی مردونش تو حی خندھیصدا

  ... چھار شاخ موندمنیواس ھم... خوب معلومھ نھ -
  دل ندارم ؟؟ستم؟یمگھ من ادم ن... جغلھ کشنمی شاختووو م-

 : باز کردم مشغول بافتنش شدم تو ھمون حالت گفتمموھامو
  باشم؟؟دواری امتی دلتم کھ مث کاروان سراست اون وقت ب چی ب دورزادکھیاز ادم-
ن کھ گرفتم اون موقع  نخور عاشق کھ شدم زی اضافزیچ:  گفت ی تو کمرم با اخم مصنوعدی دستش کوببا

 ... اس دی امی بسیدی در نا امگمیاس کھ بھت م
 ... اس دی صبح سپھیدر شب س:  حرفشو گفتم ی تمسخر ادامھ با

 نمیمنو مسخره نکن جغلھ پاشو برو بکپ بب:  زد کمرم گفت باز
 ...شب خوش :  گفتمدمی ھامو پام کردم بلند شد خم شدم لپشو بوسیی چشم ناز کردم دمپاپشت
 ی سرش گذاشت با چشاری رو تخت دستاشو زدی سرشو تکون داد دراز کشدی مھربونشو ب روم پاشلبخند

  .یشب تو ھم خوش شھرزاد: بستھ گفت
                                                      **** 

  .ھی کنیشھرزاد  بب :وونی از ازی عزی در و بعدش صدای زنگ بلبلیصدا
 روبھ رو شدم حسام طونی صورت شھیر کردم بھ طرف داالن رفتم تا درو باز کردم کھ با  سدموی سفچادر

 . جوووونم سالم خالھ جون یا: بغلم خندم رفت ھواا دی پرھیپسر مرض
 ھیسالم تھ تغار:  فروو رفتم ھی مرضی رفت تا برگشتم تو حجم مھربوناطی ماچ گنده از لپم کردبھ طرف حھی

 ... شم کمی کوچیقربون ابج:  و گفتدی رفت خوب نگام کرد رو چشامو بوس ذره عقبھی....اقاجون
 ...نیخوش اومد... بزرگھ یسالم ابج: گفتملبخندزدم

  ،یبھ شھرزاد خانوم خواھر زن گرام:  منصور باھمون لبخند بزرگ دستامو تو دستش فشرد شوھر
 ... تووو نییسالم اقا منصور بفرما-

سالاااام خالھ :  بغلم دی گنده رو دوشش پری با کولھ ھی مرضیسالھ ١۶ دختر  تموم نشده بود کھ حلماحرفم
 ...جونم 

 .... حلمااااا واشی:  تذکر دادمنصور
ازم جدا شد چادرمو درس ... تو دم در بده ای بیسالاام خالھ جووون خوش اومد- رو گونش کاشتمبوسمووو

 ... تووو نیایاقا منصور چرا نم: کردم
 امی خودمم مارمیشھرازد چمدونارو بدرو باز بذار -
 چشم-

.  بپره تو حوض خوادی در اورده ماطی حسام شلوار و بلوزشو ھمون وسط حدمی اومدم درونی داالن باز
 پارسال کم نوری اای بکشمتی میحسام بھ جون اقا جون بپر:  دادش در اومد دی صحنھ رو دنی تا اھیمرض

  .یمونده بود خفھ ش
 ... مراقبمدمی مامان قول مشمینم- فت و مظلوم وار گتخس
  کنھشوی بذار بازی دارکارشی چیمرض:  کردم گفتمی گریانجی با حرص بطرفش رفت مھیمرض
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 خورهی سرت ب لبھ اش میوفتی مدهی ور ،ور پرنی اای بگمید م:  توجھ بھم با حرص و داد گف ی بیمرض
  ....یریمیم

 .حساااااام :  رفت ھواااھیض مرغی تو حوض کھ جدی بھش نخورده پرھی مرضدست
 چھ وضعشھ کل خونھ رو سرت نی اھیمرض:  با اخم گف سادهی با چمدون و ساک ھا جلو داالن وامنصور

  ..یگذاشت
  ...رونی بایحسام مامان ب...ی توعھ لوسش کردریھمش تقص-
 ... کنھ شوی بذار بازی بھ بچھ دارکاری چھیمرض: گفتی بی برونی و حلما از خونھ اومدن بی بیب

 ... ھستم می بیچاکر ب:  و گفت ی بی بوووس فرستاد بھ بھی از دور دی رو دی بی تا بحسام
  .یپدر سوختھ مواظب باش سرما نخور:  و گفت دی خندی نخودی بیب

  کووو؟زتیشھرزاد مادر عز... تونیای باطی چرا تو حنیخوووش اومد:  گفتھی بھ منصور مرضرو
 ... بود اطی ح توی بی بدونمی واال نم-

  ...ی ترشی کوچولوی اومد با دست پر از دبھ رونی بنی زمری از در ززی عزسر
 ... جوووون زیسالم عز:  رو از دستش گرفت ای ترشدی رفت گونشو بوسزی ب طرف عزی زودحلما
  ھم کھ عاشق نوه ھاش گل از گلش شکفت ،زی بود حلما و عزینیری شخود
 دخترش کمند وشھرام با زنش انیاداش محسن با زنش بھاره و پسرش ک عصرش دنای اھی اومدن مرضبعد

 . اومدنناینگار و دخترک عروسکش ال
 ی پر حجم خنده و محبت و اشباع شده از نگاه ھایای شلوغنی دوس داشتم ھمنوی خونھ غوغاااا بود منم ھم

  .ومدین کھ چرا زودتر دشی اقا جون ب بچھ ھاش و دلواپس دختر غبرت کشیواشکیدلتنگ 
 نجای ھم ازی عمو پروی جا بودن حتھی ماه کل خونوادمون ھی بھ بی زمان بود چون قرنی برام بھترداااایع
  ...موندی اضافھ ھم می حتدیرسی خونھ ھم اونقدر بزرگ بود کھ برا ھمھ اتاق مموندنیم

 بود دهی خرحانیا منو ر کھ بریی ھای تلفن انقد با ذوق در مورد سوغاتی پادیرسی ھم فردا پس فردا مھیسم
 از ی سوغاتدی از دستمون گرفت و گلھ کرد کھ اونو تو خروی عاشقشون شدم اخرشم محمدگوشدهیکھ من ند

 یکی اخرشم می انداختتشان خالصھ لوووسش کرد ما ھم دسسی ننجوری کرد کھ ایی ھم دلجوھی برده و سمادی
  ...یھ مخ زن داد بما رفت واسیاز اون خوشگل موشگال زنگ زد کھ گوش

 کھ ی خواھردنمی کرد و اومد دادیفقط اون بود کھ منو تو اون غربت ... دوست داشتم گھی جور دھی رو ھیسم
 کھ برا ھمھ مادر بود و برا من زن بابا یزی ھوامو داشت عززی از عزشتری بیچن سال ازم بزرگتر بود ول

  چرا؟دمی حاال نفھماو من ت...شکھ  با من سرد و خھی با بقسھی در مقای ولکنھی محبت نمگمینم
  

 بھش توجھ نکردم تازه بازم ادی ومن اونقد خستھ بودم و خمار خواب کھ زومدی از راھرو ماھوی ھیصدا
 ھیشھرزاااااد پاشو سم:  گفتجانی اومد تو با ھحانی ھو در باز شد و سر رھی چشام گرم شھ کھ خواستیم

 .اومده 
 رهی منیی پای ب طبقھ حانی ردمی تو راھرو کھ ددمیو کنار زدم ھمونجور پر حد باز شد پتو رنی تا اخرچشام

 دم زکی رزی اقا جون رکنھی مھی کھ بغل اقا جون داره گردمی رو دھیمنم دنبالش راه افتادم از رو پلھ ھا سم
 پس اون موقع کھ ...کردی مزمزمھ و دادنی کوه متی پدرانھ کھ طعم حمایگوشش از اون قربون صدقھ ھا

 مرد ھی داشتم کجا بود ؟ چرا نبود کھ سرنوشتم ب دست ازی ندنی کھ طعم کوه میی زمزمھ ھانیمنم ب ا
  ؟رمھی ؟ شانسھ منھ تا تقدوفتھیمستبد ب



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    9 

  ؟ھیسم:  رو ھمون پلھ ھا گفتم از
 دستاشو بروم باز کرد کھ پرواز دی مظلومش نگام کرد چشاش خندی اشکی بغل آقا جون دل کند با چشااز

 سطر نی سال بود پرنگترھی بودمش دهی سال بود ندھی شد یم بھ طرفش محکم بغلش کردم اشکام جارکرد
 طور کھ محکم مون حس نکرده بودم ھکی نزدنقدی تنشو ای بودم صداشو انقد زنده و بودهی مووو ندیزندگ

 نگا ھی یول بود خرس انقد ھی دهیورپر:  گوشم زمزمھ کرد ریبغل کرده بود اروم با مشت زد رو شوونم ز
 چشام دی خندزی رزیبعد ر.یدی خوابدی کھ توعھ چش سفخوابمی نمینجوری منھ شوھردار اایب خودت ننداخت

 یکی اون ھی بودن بقنجای ای آقاجون و علفقط خدا روشکر دمی حد باز شد ب دور وبرم نگاه کردم دنیتا اخر
 سرمو رو شونش ی تاب گردنھی شرتک با ھیود  باز بیادی زی تا حدودبایچون لباسم تقر...ساختمون بودن 

 دمیگذاشتم ارووم خند
 ی بھم انداختم و صورتموو بوسھ بارون کرد منم لپاقی نگاه عمھی منو از خودش دور کرد ی مرضمثل

  .حانی ری خودش در اومد ھم صدای کھ ھم صدای محکممم ابداررر جوردمیتپلشوو بوس
  

**** 
  

 ھم سرشو رو پام گذاشتھ حانی ربافتی و مدادی تند تند موھامو از ھم رد مھیسم ی دستامی تخت نشستھ بودرو
 ی و تا حدودحانھی عاشق رتنسی کھ پولداره و فکردی مفی تعرھی برا سمشیبود داشت از دوست پسر فعل

 ی چی وعلحانی رنی ادمیفھم من کھ اخرش نشدی دم پر دخترا نمادمی زھی و خاکذارهی کالس نمگفتی میرتیغ
 .شنی کھ ولکنش نمدنی موقت دی ھای دوستنیتو ا
 . افتاده بغلت ی شما تلپلی اقا سھنی باره بگو اسمون سوراخ شده اھی:  و گفتدی خندھیسم
 . مردونس یادی زییجورای دوسش دارم ھیسم:  و گفتدی خندحانمیر ...دمیخند

  اخالقش ؟ای مردونس یادی تنش زنییپا...اوووووه مردونھ -
 ھی دهیور پر:  از بازوم گرفت اخ من در اومد وگفتیزی رشگونی نھیر دوشون رفت ھوااا سم ھی قھقھھ

  .یسال نبودمااا زبون وااا کرد
 ... خورم از راه بھ در کرده ی منھ مظلوم و توسریدیکجاشوو د: حانیر

 دی دوتا شونھیب بتونھیکثاااااافت چشت نم:  رفت ھوااا غشی و جدمی رو پاھامو کشحانی ری پخش شده یموھا
 .ھم رو سر ماس 

 ... دستت دمی مکنمی مدمی دوتا شونیپس نا حق نحرف کھ ھم : دی غره رفتم کھ ندچشم
 ن؟؟ییخوووایمھمون نم:  تقھ خورد و سر نگار زن شھرام با عروسکش اومد تو با لبخند پھن گفھی در
 .ن داداش  تو زایب:  موھامو ول کرد ب احترامش بلند شد ما ھم پشت سرش ھیسم

عمھ قررربون  : دمی بوسدشوی تو بغلم محکم لپ سفدی حرف خزی دراز کردم کھ بنای بھ طرف الدستامو
  جغلھ؟یعروسکش شھ چتھ بغ کرد

  ...دی نخلی بالم بستنیمامان:  داد جلو گفت نشویی پالب
 یی کاکائوی ظرف بزرگ بستنھی درس شھ خودم تی عروسکم خب بذار سرما خوردگی اخ اخ قربون اخما-
  خوووبھ؟؟؟میخوری دوتامون مخرمیم

 ؟یگی ؟؟ دلوغ کھ نمیراستک:  برق زد اروم گفتچشاش
 .... عمر عمھ ی راستکیراستک:  بوسھ زدم گفتم شوووینی برو
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 . دخترونھ مون کردم ی حرفای منم خودمو قاطنیی پادی و پردی خندینخود
  

***** 
  

 باغ کنن گوش ای دماوند و بفروشن ینای زمنکھیعمو در مورد ا بحث اقا جون و شھرام و منصور خان و ب
 وزن عمو زی و عزی بیب... بود زدنی گوشھ با ھم حر ف مھی کھ ھی رضا و سمی چشمم بھ علھی کردمیم

 کاری و بحانیر و ی ساختمون بودن و علیکی ھم تواشپزخونھ سر صدا کرده بودن بچھ ھا ھم اون یمرض
 نھ کھ دست مردونھ ای نمک دارن نمی کردم تا ببمی دستشی حلقھ شده تو پی ھااری خ بی اورده بودن نگاھریگ
 لبخندمو ب صورتش دی داداش محسن رسھیشمی ی ھارو برداشت سرم باال رفت ب چشمااری چند تا از خیا

 ... خانوم ی ابجالتاحوا:  حرکت موند اونم لبخند زد گفت ی کھ چند لحظھ بدمیپاش
 ... خان داداش یایاز احوال پرس : چشم نازک کردنپشت
 ... پرتت کنم توو حوض یندازی مکھی وروجک تیا:  زد و گفت ی کرد چشمکخنده

 ... اشغال کرده یفعال کھ حوضو پسر مرض-
 دانشگاھت در چھ حالھ ؟-
  ...گذرهی مسی بد ن-
 ؟؟یکنیفوق شرکت م-
 ... مخالفھ زیعز-

 ؟چرا:  برداشتگھی داری خھی رفت توھم اخماش
 ... بترشم نکھ سن جدمو رد کردمترسھیم:  گفتمطنتی دم گوشش بردم اروم با شدھنم
  دارم تدیپوزخند زدم خوب فھم... اخماش نھ ی ولدیخندی داداش خان می چشا و لبادمی خندی نخودبعد

 سیوم ن معلای نفره کھ اون ور دنھی من تو دست ی ازاددی کلدوننی خاندان منی ندونھ ای ھر کندازمی مکھیت
  .کنھی مکاریچ
 ی چکنھیحاال زن داداش بھاره فکر م ...رهیگیاخم نکن داداش دلم م:  نوک انگشتم اخمشو باز کردم گفتمبا

 ...بھت گفتم اخمات تو ھم رفت 
خوشحالم ... شھرزاد یفی حیلیخ:  چھرش نشست ی ب کل صورتم انداخت غم اون تھ تھ ھای نگاھمحسن

  ...ی و شادیخندیال بعذفوت خان بابا بازم مس۴سال غربت و۵کھ بعد اون 
 نفر بود کھ بھ روم اوردم نی باز ثابت موند اولی شد مردمکم چشمم تو فضانی نفسم سنگدی رو لبم ماسلبخند

نفسمو اروم فووت ... کرد یاداوریسال و ۵ نفر بود اون نیبعد مرگ اقا جون اول...بعد دوسال برگشتن ...
 ...اد اروووم گذشت بخدا گذشت  ارووم شھرزروونیکردم ب

 شھرزاد؟؟-
  .دیمردمکم لرز ...دی رو چشاش لغزچشام

  شھرزاد؟یخوب-
 با اجازه حانی رشیمن برم پ.خوبم ...خوبم داداش :  رو صورتم دوباره نشوندم ی با ھر جون کندنلبخندمو

.... 
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تا نگاھش ب سر و وضع اشفتھ و  زدی افتاد کھ داشت با تلفن حرف می و باز کردم نگام ب علی وروددر
 رو طرف پشت تلفن قطع کرد وی افتاد چشاش درشت شد لبخند از لباش رفت بدون حرف گوشمی اشکیچشا

  شده؟یچ:  قدم بھ طرفم اومد ھی
 و فی محابا بھ طرفش رفتمو خودمو تو حجم آغوش برادرانھ و امنش انداختم دستاش دور تن ظریب

 ی ھق ھق ارومم شونھ ھامو مکردی نفوذ می تن علرھنی صدا از چشمم بھ پیلرزووونم حلقھ کرد اشکام ب
 یلرزی مینجوری مرده ای مگھ علششششیھ: دم گوشم ی زمزه وار علیلرزوند و صدا

 ؟؟...ھرزادش....عمرم
: دمی بھ خوش فشرد نالشتری و محبتش تن لرزونمو بتیو بردم حجم امن  تو تن گرمش فرشتری بسرمووو

 ؟؟یعل
 ؟؟یعلجان -
  ...یدلم بدجور گرفتھ عل... دلم -

غم نشست تو چشش  ...دمیلب گز...  تر از اشکم نگا کرد اخم کردی خودش دور کرد خم شد ب چشااز
  ؟؟؟شدهیچ: نگران شد ... ھق ھق کردم ... ختمیاشک ر..

 مث شده؟؟ی چگمید بچھ م: داد زد ...  شد تکونم دادیبدتر عصب... بھ گوشش رسوندم موی خبر دل گرفتگباز
  ...زنھی زجھ منجوری اشی بخاطر دلگرفتگیک...بچھ ادم جواب بده 

  ؟؟شدهیچ: حانیر... نگران و حلما متعجب حانی و حلما ظاھر شدن رحانی پلھ ھا ریباال
 ... بچھ ھا دھنتم صفت ببند شی پیحلما برو ساختمون بغل: یعل

 خودمو از دست شکستیسکوت کھ ھق ھق ارومم م اروم تکون داد و ب دووو از خونھ رفت بعدش سرشو
 . مبھوت گذشتم وارد اتاق شدم و درم قفل کردم حانی از کنار ردمی بھ طرف پلھ ھا دودمی کشرونی بیعل
 در باز کنم و خواستنی میی با زورگویکی با التماس اون یکی کھ ی علی و عصبانحانی نگران ری صدابھ

  .رونی بامین گفتم تنھام بذارن و نگران نباشن اروم شدم مفقط بھشو... توجھ نکردم شدهیبگم چ
 رحمانھ ی و ھر چند بختمممی شدم اروووم اشک ررهی نقطھ خھی تختم نشستم زانو ھامو بغل کردم بھ رو

ُمرد و من رھا شدم مرد و من ازاد شدم از زندان...ُ خدارو شکر کردم خان بابا مرد یواشکی  کھ برام درس یُ
 کردم موھامو شی ارارفتم اروووم شدم دوش گی ساعت ھمون طور موندم وقت١ از شتری بدیشا.کرده بود 

 با اخم بھ طرفم دی تا منو دی بودن علنیی ھر سھ پای و علھی و سمحانیر .نییبافتم انداختم رو شونم رفتم پا
 . سبکم خووبم ارووممیول... ندارم ی نپرس چون جوابیزیلطفا چ: اومد کھ با ارامش اروم گفتم

 لبخند زدم لبخند زد مشتمو بھ گردهی برمشیُ حالم و دردم بھ نھ سال پنی ادونستی ارامشم ارووم گرفت ماز
  .رونی حرف زد بی ماچ رو لپم گذاشت و بھی و دی خنددمیبازوووش کوب

ل و  پر از سواحانی ری پر از نگرانی بھ چشمادمیو من خند... مردم ی از نگرانیشووووری بیلیخ: حانیر
 ننی خاندان گذشتم و نذاشتم ببھی یگذشتم از سوال چشما. گذشتمممم دمی خندھی سمی خواھرانھ دیشک و ترد

 نگرانم دی کھ بایی اون؟؟ی اضافھ بشھ کھ چاشونی ب نگرانی نگرانھینذاشتم ... قصھ تو بنده نیکھ شھرزاد ا
 و غیفقط االن دلم ج. انتظار ندارمھیق از بگھی سکوت گرفتن دی و روزه النیخیباشن و چشاشون پر سوال ب

 سی دست ب دست بشھ برا خحانی کھ تو دست منو ری دور حوض شلنگی ھای آب بازخواستیداد و خنده م
 حولھ سشوی خی کھ منتظر بود دوتا دختراخواستی و موونی حولھ بھ دست تو ای بیکردن طرف مقابل دلم ب

  ساده خوش بودمیزای چنیم من با ھخواستی ساده میزایدلم چ...  کنھچیپ
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 خم شده بود رو شگریآرا ...می ب خودمون بدیی صفادی برا سال جدمی و نگار اومده بودحانی و رھی سمبا
 افتادم ی بی جر و بحث قبل اومدنم با بادی ...کردی و بن محو مخیصورتم و با جون دل موھامو از ب

 بھ پا کرد کھ نگووو ییا عاشوری بی باسنم برسھ کھ بی موھامو کوتاه کنم کھ الاقل تا باالکمی خواستمیم
 ب موھام دست بزنم و کنھی حاللم نمرشوی و شکشتتی معرکھ شد و کھ اقاجونت ماری بشی بدتر اتزمیعز

 . گرد نگاشون کردم و گفتم چشم ی ھم فقط با چشاچارهیفالن بھمان منھ ب
 . نکنھ ریی مدل تغنی کنزشونی نزنھ تو چشم فقط تمادیز-

 رضا ی علادی کنم بھم میشھرزاد موھامو نسکافھ ا:  اومد ھی سمی سر تکون داد و مشغول شد صدادختره
 ...سفارش کرده

 و خوووشگلش ی عسلی سرخ و کوچولو و چشای لباشی و خوردندی توپلش صورت سفکمی بھ اندام ینگاھ
 از کف اری ھمھ اخت رضا خان جلوی علنی اترسمی می بدجوور ولادددیاومدنش کھ م: چشمک زدم

 .....بدھدوووو
 ...شووووریب:  بھ طرفم ی غره اش ھمراه شد با شوت روسرچش
 ... و از تھ دل زکی رزی ردمیخند

  
  
 ....موھاتو باز کن :  گفتی نظامی مثل مامورای بیب

 گھی ب قرآن کوتاه نکردم دی بیب: غرزدم
  دورمممختی کردم ھمھ اش رباز
 . سر جاشھ ی چھ طولیمھ تار ب تار موھاش چھ عرض ھی بیبفرمااا ب: حانیر
 میدی خری سبزی کلنیاری لباساتونو دربدیمبارکتون باشھ مادر بر:  بھ صورتامون گفتدی لبخند پاشی بیب

  .نی بدی مددھی نیایب...
  .می گفت و بھ ما اشاره کرد نبالش بری چشمھیسم

 فرھاد اومده:  گفتیی ھوھی ی بیکھ ب ...می ھا بودی پاک کردن سبزمشغول
 پس کجاست؟: یمرض ...زی سر جاشون خشکشون زد جز زنعمو و عزھمھ

 .... تو راه فرودگاه ادیداره م-
 س؟؟ی ذوق زده نیادیب نظرت ز:  دم گوشم گفتحانیر
 ؟؟؟یک:  نگاش کردجیگ
  .گھی دی بیب... ننھ قمررر -
 .نھ کی ذوقاشو سر خود عمو خالخوادی مدی اھاااان چھ بدونم شا-

 ای ھی دستاشو تکوند با ی بی بود زود تموم شد بادیچون نفراتمون ز ...می ھاشو باالانداخت و مشغول شدشونھ
 شما اطی حمی آبکشارو بذارنی زمری کمک از زایشھرزاد مادر ب:  گفتاطی حرفتی کھ می بلند شد در حالیعل

 . نخورهیکی بھ تارمشی بشوراطی حنیاری ھارو بیھم سبز
 بھ دستم داد گفت ببرم ی دوتا ابکش فلززی شدم عزنی زمری وارد ززی رفتم دنبال عزاطی بھ طرف ح شدمبلند

  ...ادی ممیخودشم پ
 تو اطی در حی زنگ بلبلی گذاشتم از پلھ ھا باال اومدم کھ صدانی زمری زی کنار پلھ ھانوی سنگی ھاابکش

  .ھی کنیشھرزاد مادر بب: زی عزی و دنبالش صدادیچیخونھ پ
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 سرم کردم بھ طرف داالن رفتم درو کھ باز کردم چشمم بھ اقا جون عموو دموی گفتم چادر سفی بلندچشممم
 بود ستادهی و جذاب اکی فوقالعاده شانسالی مرد مھی کنارشووون دیخندیجون افتاد سالم دادم چشاشون م

 عموو فرھاد
 .. .یدی دخول میسالم ب رو ماھت شھرزادخانوم اجازه : زی پروعمووو

 اومدن تو دنبال اونا پسر انی گوای تو اول اقا جون و بعد عمو انی شدم اومدم کنار تعارف کردم بسرخ
خوش  : یعی لبخند زدممم مھربون طبقی حرف نگام کرد عمی بستادی جلوم ای بی معرفت بی بیفرنگ
  ...ی عموو فرنگنیاومد
  ....ی شدی دلبری شدیماشا ماشا خانوم: رد  زمزمھ کقی عممیشونی ب پدی زد با محبت لباش چسبلبخند

 و گذشت نگام بھ عمو اقاجون کھ چمدون ب دست داشتن مارو نگاه دی رو سرم کشی دستنیی انداختم پاسرمو
پسر عموتم ... کنار دخترمای تو پسرررم شھرزاد بایب:  افتاد نگاه اقاجون پشت سرم ثابت موند کردنیم

  ...ری بگلیتحو
 ...برگشتمووو خشک شدم... .برگشتم

 ازاد شد و ی پسر فرنگیی جادوووی ھااام فرستادم مردمکام ازاد شدد از حصار چشم ھاھی ب رقووی عمنفس
 . تو نیی بفرمانیسالم خوش اومد: ب سنگ فرش داالن دوختھ شد پاھام کنده شد اومد کنار لبام از ھم باز شد

  
  
  

خب ... بودم و اوون کی کوووچیلی واقعا خستادیاومد داخل جلوم ا نھی با تمانی دوختم ب مھمون فرنگچشم
 . ھا نگی مدلھی شبکلشی و قد بلند بود و ھیکلی ھیادیاون ز
 مشھورموو زدم نگاه سرد و خشکش ی از ھمون لبخنداارمی کم بیکی نی اشی پخواستمی باال گرفتم نمسرمو

 بم و جذاب و مردونھ و لھجھ یفتاد با صدا افی ظرنی زد سرشو تکون داد گوشھ چشاش چیلیب صورتم س
 .ممنون :  گفتییبای زییایتانی بری
  .نیھم
 . داخل دییبفرما-
 گندش کلی از پشت اون ھستادی ااطی حرف راه افتاد درو بستم پشت سرش راه افتادم درست وسط حیب
 ب ی کھ سر پسر فرنگمدی اه کشکنھی و گلھ مکنھی مھی گری تو بغل عمو فرنگی بی کھ بدمی اومدم درونیب

 ب طرف روم رو غرق بوسھ کرده بود و ای بی نگاھش نکردم نگاموو بھ عمو فرھاد کھ بدیطرفم چرخ
 قدم ھی. نبود ی پسر فرنگنی ھواسش ب اچکسیھ. ھم دنبالشون راه افتاد اقاجون نبود زی عمو پروبردیخونھ م

 ؟؟ییپس شھرزاد توو: جلو رفتم کھ صداش از حرکت منعم کرد 
 ی خونھ ھی : دی کھ چھ عرض کنم پوزخند زد دورم چرخی نگااا لبخندنی فقط نگاش کردم با خاصتربرگشتم

نگامو بھ چشاش کھ رو بھ روم بود  ...یرووونی دختر کامال اھی : دیدستشو ب لب چادرم کش... با یرووونیا
 ؟یرونی اھی کو اون مھمون نوازیول: دوختم ادامھ داد 

 ... کردم معذرتی منم اگھ کوتاھنیایره شما ھم ب قرادونستی نمیکس-
 و دی ابروش باال پرھی انداختم کھ وونی ای نگام کرد عقب رفتم چادرمو از سرم باز کردم رو نرده ھاقیعم

 بلند ی با موھافی با اندام ظرنایا١۶۵/١۶٧ با قد ی دختر معمولھی گفتی خودش مشیخوب اسکنم کرد پ
 . انداختھ ھی کھ مژه ھام روش ساییکھربا٫یتونی زی دهی چش درش کش دست و دوووتاکی دیصورت سف
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 . تو نییسر پا زشتھ بفرما-
 نباری تا وارد شھ کفشاشو در اورد کھ استادمی خودم جلو تر از اون بھ طرف ساختمون راه افتادم دم در او

 ... هللا کی اطوارا عا بارنی از ای پسر فرنگدی من باال پریابرو
 ... گفت باز من متعجب شدم ای شد وارد

 مخصوصا با اون ھمھ سر و صدا جلو تر رفت بھ دیرسی چون از راھرو بھ سالن صدا نمدی صداشو نشنیکس
  ...دیطرف سالن چرخ

 ی ب سونباری درنگ ای ب، ی بی شدن برهی خیھمھ ساکت و مبھوت ب پسر فرنگ... سالم داد می شدوارد
  .ی دلتنگھی رو بغل کرد مردونھ محکم و با چاشنی بیز کرد ب پرواز کرد دستاشو بایپسره فرنگ

 اشکاشو از صورتش شی با گوشھ روسرزی گم شده بود عزی کھ توبغل پسر فرنگی بی چششون بھ بھمھ
 ی پسر فرنگنی کھ دل از ای بی بغل کرد بدی ھمھ برادر زاده ھاشو بوسکی ب کی فرھاد نباریپاک کرد و ا

 کرد کھ مزمھ زی بی و بزی گوش عزری زای چدمیو من نشن...ون صدقھ اش رفت  بغلش کرد قربزیکند عز
  ...میعل:  دستشو جلو اورد ستادی جلوش ای خوش امد علیبعد کل...جادوووشون کرد 

 .نمی حسریام : ی فرنگپسر
 . ھا اداشون بود نی و اشناسنی ھمو مدونستمیم

 خش انداخت بھ حانی ریووو بغل کردن کھ صدا و مردونھ ھمدی دستشو کششی و لبخند جادووی علباز
  نبود ؟لی اسمتون دنن؟مگھی حسریام: احساساتشون 

خوب کھ اسکنش کرد . کرد ابروووش رفت باال حانی بھ ری اومد نگاھرونی بی از بغل علی فر نگپسر
 ... خانوووممی صدام کننیی بخوایشما ھر چ:  زدیلبخند محو

 ام دختر عمو حانیر:  خندم گرفت زد دستش جلو اومد با عشوه گفتدنشی کھ با دیضی با لبخند عرحانیر
  .زیپرو

 خندم در اومد ھر سھ شون بھ طرف ی نخودی صدامی بگرمووویرکیرزی زی خنده ی نتونستم جلوبالخره
 گلمو دیخندم ماس .... زی متعجب تمسخر امکمی ی با لبخند و جناب فرنگی با چشم غره علحانی ردنیچرخ

  ....نی ادامھ بدکنمیخواھش م: م صاف کرد
  .نیدی خندیشھرزاد جان االن مثال برا چ:  با حرص و لبخند گفتحانیر
  ...می تا شاھد قتل نباشنای عمو اشی پمی برکنمی مھی توصریام: یعل
 نندازه رفتم بھ طرف آشپزخونھ کھ رمی تنھا گحانی بگھ زودتر فلنگو بستم تا ریزی خواست چی پسر فرنگتا
 و دمی خندی برا چدونستی مزدی کھ صدام محانی پر حرص ری بلند شد و صدای علی قھقھھ ی پشت صدااز

 . خونمو حالل کرده بود ی تا حدودبای و تقرخوردیحرص م
 ساالدو درس کن نی اایب: بھم اشاره زدزی و گذاشت رو میرازی ساالد شلی وسازی وارد اشپزخونھ شدم عزتا

 ...مادر 
:  اروم گفت ستادی انشونی کھ مشغول بودن رفت بی بی و بزی وارد شد بھ طرف عزیض من نشستم مرتا
  فرودگاه ھوم؟می نبود برا استقبال نرفتی احترامی ب نظرت بزی عزگمیم
 کھ چھ قد ازش دلخورم ھمون شھی خوب ملتفت مچیزشت نبود کھ ھ:  گفتی نھ محکمی بی بزی جا عزبھ

 شی اتسیتو ھم الزم ن:  با حولھ خشک کرد رفت طرف گاز دیتاشو اب کشدس ...ادهی رفتن ززمیباباتو پرو
  ...دمی خودش گلھ کرد خودم جواب م، ی مرضیب پا کن
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 وی گفتن دورمیاز قد. در زھر چشم گرفتن ی دلخوره و سعای برا عمو فرھاد زنھی لھ لھ مزی عزدمی نفماخرش
  .گھی ددونستنی میزی چھی نگفتن کھ ی الکیدوست

 بعد ی چاختنی نگفت بھ طرف سماور رفت برا ریزیچ. رفت تو ھم ی مرضی اخمازیر حرف عز خاطب
 تن ب کار حانی ھم اومدن فقط اون رھی زنداداش بھاره و سمینیری شوهی مییرایاز اون نگار ھم اومد برا پذ

 . تنبل دادینم
  
  

 رو برداشت گذاشت ارایذره از خ ھی.. کنارم نشست ی علکردمی خورد مینی و نگاری خنی طور کھ اخرھمون
 .. ارث باباتو کھ نخوردم ھیچ:  گفت یدھنش کھ چپ چپ نگاش کردم کھ شاک

 ؟؟یخوب:  شد کتری کردم مشغول شدم بھم نزدیپووووف
 ب نظرت االن بدم ؟:  نگام بھ چشاش دوختم تند گفتم باز

 . ھس تی مرگھی یعنیدادنت  جواب سر باال نیھم:  داد اروم وو پر حرص زمزمھ کرد ھی رفت تکعقب
 ... سر درد دارم کمی سی نمیچیھ:  انداختم نیی پاسرمو

 نگاھش کردم نگام کرد ستادمی ام و گرفت ایتونی زکی توننیی شدم ظرف بزرگ ساالد ھم برداشتم کھ پابلند
 باز ونھدی لب گفت خدا مری تکون دادم پوووف کرد لباشمو ول کرد بلند شد و زھ؟ی چی سرومو ب معنقیعم

 ...چت شده 
 .نگران نباش فقط سر درده :  زدم لبخند زد ب اروووم گفتملبخند

 . تکون داد و رفت سر
 پاک دی پسر خوشکل دھی کجاست حانی رنی اسی اب ھم ب ساالد اضافھ کردم معلوم نکممی نمک و مویابل

 نی ھمچیشدی دم پرش مدای زدمی فرنگ و دی پسر عمونی بود من کھ اریاز ھمون اول ھم جو گ. خل شد 
ھ من اخم بر ی بره بچسبھ بھش اخرش بای خوردنی سبزنی ای نره حاال ھادتی تا اخر عمرت زدی مشتین
  .گردهیم

تا منو .... نشستم حانیکنار ر... ننی کردن کھ برن بشرونی ھمھ رو بزی شام اماده شد و زنعمو و عزبالخره
  چتھ ؟؟قایاالن دق: وردی نثارش کردم کھ ب روش نموی با ذوق بازومو گرفت باز نگاه چپ چپدید
  ...اااای حی بی خودتو کنترل کن دختره کمی-
  شده عمھ؟یزیچ:  بھش کردمی پسر بزرگ محسن کنارم نشست نگاھانی بگھ کیزی تا خواست چحانیر

 ...نگاا عمھ :  ب من نبود با حسرت گفتنگاش
 خوب؟؟:  دوختم انی نگامو باز ب کلیتوجھ فام مرکز ی ب پسر فرنگدمی نگاشو دنبال کردم رسرد
  ...رمی داره خوش ب حالش از تابستون امسال منم می چھ بدنینیبیم:  حسرت گفتبا

 ... عمھ پی خوشتزننتااای دخترا رو ھواا می بسازینجووریتو کھ خودتو ا:  زدم لبخند
 .و بزرگ  کی کوچی برا سن خودش مردونھ بود و با ارزو ھایادی مردونھ زدیخند

و ...مااای از حد جذابھ و خوش سادی زکردمی و اعترافم مدونستمی چرخوندم می بھ طرف مھمون فرنگنگاھمو
  .کلیخوش ھ

 بھم یبی کرد نگاه غررینگاھش نگاھمو غافل گ. من چرا تھ دلم نسبت بھش نگران بودمو و دلشوره و
زد و رو بر گردوند سرمو بھ طرف  ی بغل دستم سروووند پوزخند پرنگحانی ریانداخت نگاھشو رو

 درشت ی چونھ زده بود با لبخند ژکوووند و چشاری حالتش منم خندم گرف دست زدنی چرخوندم با دحانیر
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شھرزاد :  اورد رونی سرشو از اشپزخونھ بزیسرمو تکون دادم کھ عز .ی زل زده بود بھ پسر فرنگاھشیس
 ... خودشو کشت تیمادر گوش

 ھ؟یک-
 .نیمیس-

 رفتم اطی خاموش شده بود و برداشتمو بھ طرف حمی گوشیشدمو پا تند کردم بھ طرف اشپزخونھ ول بلند
 شھرزاد؟: دوباره شمارشو گرفتم کھ بالفاصلھ جواب داد 

 . شد دایچھ عجب تو اون ده ننھ جونت آنتن پ:  جواب دادم دلخور
 ... تھرانم ووونھید : دیخند

 .اونجا  نی نرفتلی مگھ برا سال تحوی واس چ-
 .دلم تنگتھ شھرزاد ....مکث کرد .... تھروون می نــنـھ جـونمم اوردمی نموندگھی نھ د-

 ھفتھ تو اون ده پر امکانات لنگر ھیمنم دلم تنگتھ :  پلھ نشستم چشم بھ حوض بزرگ وسط اب دوختم لب
  ....نیریگی خبر ھم نمنیانداخت

 از بھشت شده کھی تکی ھی شبومدهی بھار نیکنی دل نمینی بنداز تو منظره و ھواشو ببکھی کم تشوووری ب-
 .شھرزاد 

 . اومدننای خوبھ خوش گذشتھ بھت ھمھ خوبن داداشت ا-
 . اره بابا خونھ ول ولست اونجا چھ خبر -
  بود فرھاد ؟می توپ عمو فرنگی خبرا-
  خوب؟-
 ...سال اومده ٣۵ بعد -
 ؟یچــ-
 ... اونم تنھا نھ با پسر شاخشمشادش -
  ؟یی ھووھی چھ طور یگیروووغ م د-
 ... ھنوز کشف نشده -

  ....ھی مالتی شاخ شمشاد عمو فرنگنیحاال ا: بدجنسی نخوددیخند
 ... شده فتشی شحانی رینیفقط بب-
  ...ھی روش نظر تو چنمی کھ بھ ھمھ نظر داره احانیر-
  .زنھی بھش ندارم دلم شور می حس خوب-
:  اخرش گفتی ولدییسکوت کرد من من کرد حرف و جو ...نیب ھم بد ی بخدا شھرزاد ھم خلی خل-

 شھرزاد؟
  ھووم؟-
 ... باغ می برختنی بچھ ھا برنامھ رنیفرورد٨ برا -
 ؟یکدوم بچھ ھا؟ باغ ک-
 . ھم ھست نایباغ اشکان ا... جوووونم و اشکان دی عسل و آرش، ام-
  داده ؟شنھادوی پنی ای اون وقت ک-
 . خود اشکان -
  ...شھی می چنمیبب پوووووف -
 . نره ادتی حانی رمتیبری ممیای ھشتم مذارهی زرت و پرت نگووو کالس م-
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  ؟ی نداری باری باشھ بابا کار-
 .. رم ببوس سال نووتم از قبل مبارک ی بی بی جون روزی نھ سالم برسون بھ عز-
 . فعال بوسمتی سال تو ھم مبارک  م-
  .ی با-

 زونی فانوس شکل اویون طور صامت و ساکت نشستم بھ درخشش چراغ ھا ھمقھی و قطع کردم چند دقتلفن
 و بلند شدم رفتم طرف دمی کشقی تو اب حوض نگا کردم ھوا خنک بود و دل کندن سخت نفس عمونیاز ا

  .یدر ورود
  

 از ھمھ ی من پسر فرنگرتی خونھ شد و عموو و در بھت و حی کھ خورده شد تشکراا روونھ خانوماشام
 ھمان پسرک سر تا پا نی اکردمی کھ شک مزدی با محبت حرف می جورزیبا عز.ز غذا تشکر کردن اشتریب

  قبل ھستش؟یغرور ساعت
 ب ی بی بلی و باقلوا و اجینیری شوهی می و چاونی ب کمک دخترا و نوه ھا جمع شد و دوباره بسات قلسفره

در  ... نمی راحت برم بشالی با خارمیونارم ب کم اومد ب طرف اشپزخونھ رفتم تا ای دستشیچند پ...راه افتاد 
 بود یبتی ھم مصی قد کوتاھدی نرسش دستم بھستادمیکمد باال رو باز کردم ھر چھ قدر رو نوک انگشتام ا

 برگشتم زی و گذاشت رو منیی اورد پااروی دستشی از باال سرم پی کمد روبھ رو افتاد و دستی روی ھیسا...

 .ممنون زحمت شد :  بستم و اروم گفت  بود در کمد ویپسر فرنگ...
  ...نیدی اب بھ من موانی لھی: 
 ... بلھ االن -
 از کارتونشون ای دستشی بزرگ و از سرد کن پر اب کردم و دادم دستش خودمم مشغول در اوردن پوانیل

 کھ واری دستشیپ ...کردمی حس مکی کوچیادی زششیخودمم پ...  کوهھی مثل کردی مینیشدم نگاش روم سنگ
 باال انداختم سرمو رومو ابکنھی تر نگام مقی عمدمی قصد نداره بره کھ دنمی سر بلند کردم ببدمیدستمال کش

 حالت ھی خاص بود یلی بود چشاش خگھی جا دھی انگار فکرش یشناسنامھ بدم ؟ ول : یعنیتکون داد کھ 
 ؟...باز آب بدم : مد  دستمو جلوش تکون دادم کھ ب خودش اورهی تی و درشت بھ رنگ عسلدهیکش
 .نھ ممنون :  راه افتاد بھ
 . جمع کردمو بھ جمع ملحق شدم اروی دستشی رفت شونھ ھامو باال انداختم پرونی اشپزخونھ باز

 ... کھ عمو فرھاد صدام زد تقربا بلند زدمی حرف مھی با سمداشتم
 جونم عمو ؟:  و توک ساکت شدن با لبخند جواب دادم تک

 ؟ی رفتھ بودلیبرا تحص ... ی فرانسھ بودشیسال پ۴ دمیشن: ون  زد مھربولبخند
  ؟ادی نحس ب نظر نمومدی سال نو ننی نفر ب روم اورد انیدوم
 . بودم ی فراربی عجای آورادی نی ای نحسنی اون ساال معلوومھ نحس بود و من از ای اورادی از شینحس

 و من جون کندم تا لبخند دی لب گزحانیر رفت تو خودش ی بغض کرد علزی و عمو اخم کردن عزاقاجون
 ... رفتم لیبلھ عموو جون برا تحص: جون کندم تا بغضو از خودم دور کنم ...بزنم 
 ی پسر فرنگنی بزی لعنت ب من لعنت ب نگا متفکر و تدی لرزصدام
 ؟ ...یخب چرا دانشگاتو اونجا تموم نکرد : عمو
  .وردی تاب نزی عزنیشناسی کھ ممادرا رو : رساندی کھ جان ب لب می لبخند باز
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 شد بغض ھمھ وجودموودگرفت دستام نینفسام باز سنگ ... نااای مردونھ ھمھ ساکت بودن جز حسام و الدیخند
 ...با اجازه :  بلند شدم لبخند زدم دیلرز

ارووم دلم داشت ..  کھ نشستم بغضم شکستاطی تو حی تخت چوبی رفتم آرومم لرزوون رواطی طرف حبھ
 لشونی چھ ب سرم اومده و سکوت کردن تا من دروغمو تحودونستندی ھمھ می رحمی ھمھ بنی از ادیکتریم

 ...بدم 
 . شد لی من ب ھق ھق تبدی صدای بی ھیگر بغلم کرد و... کنارم نشست و بغلم کرد حانیر
 تییانقد اذ گذشتھ بھت چرا خودتو ی چدونمی برا دلت شھرزادم ما کھ مرمیبم:  گرفتھ گفتی با صداحانیر
  ...یکنیم

 : بود می گرری گرفتھ کھ تاثیباصدا
 . سکوت گرفتن ی جواب گو باشن ھمھ روزه ستنی حاضر نکدومشون چی ھسوزهی منی دلم از ا-
  ؟دهی تازه از راه رسی بگن بھ عموی چی انتظار داشت-
 ... نزنن ی ال اقل انقد خودشونو بھ نفھم-
 ی بیحال ب:  گفت ی با اشفتگرونی اومد بانی بعد کھیلند شد و چن ثان و ھمھمھ از خونھ بغی جی ھو صداھی

 ...بد شد 
 رو دستاش بھ ی بی کھ بدمی و دی کھ پسر فرنگدمی اوردم بھ طرف خونھ دوورونی بحانی ترس از بغل ربا

 جلو... ھم با حال اشفتھ ھی ھم بغض کرده و بقی دنبالش و مرضانی و زنعموو گرزی عزرفتیطرف اتاق م
 ی ھایلی طرفم اومد با سھ بیعل...  بھم افتاد و رفت تو اتاقینگاه ھمراه ب اخم پسر فرنگ...در سست شدم 

 ؟؟ی خوبیشھرزاد:  اشکم ب خودم اورد سیاروم بھ صورت خ
  چش شد ؟ی بیب:  بغض گفتم با

 : بود کنارش نشست دست رو گونم گذاشت و مھربون گفتستادهی کھ سر پا اھیسم
  ؟یخوب.خودت رنگ بھ روت نمونده   فشارش افتاد از حال رفت توکمیت شم  فدایچی ھ-

 ی بی بدنی رفتم با دی بی سر پاشدم بھ طرف اتاق بی محکم علی و شونھ واری تکون دادم ب کمک دسرمو
  ...دمی کشی و سرم ب دست و نگار باال سرش نفس آسووده ادهیرنگ پر

 اون ی ھمھ ی زن سوانی رو گرفتم و بوسھ زدم ای بیم دست ب طرق تخت رفتم اروم کنار تخت زانو زدبھ
بگو  حالش خوبھ ؟؟ راستشو:  بود فرشتھ بود نگار و مخاطب گرفتم و اروم گفتم ی برام ناجرونی بیادما

 .ینگار
 شھ مثل اول داری فشارش افتاد االن خوبھ بکمی زمیاره عز : بردی زد از ھمونا کھ دل داداش شھراممو ملبخند

  .ھشیم
  شد ؟؟ینجوری ھو اھیاخھ چرا -
  ...شھی حالش بد منھیبی متوی کردش ناراحتزی سنش باالست تو ھم کھ عزی بی بزمی عز-

 ارومم شروع ی ھی روز انداختم بازم گرنی بدموو ب ای روزای منھ احمق بود منھ احمق فرشتھ ری تقصپس
 نوم ؟حالش خوبھ نگار خا : دیچیاتاق پ  توی پسر فرنگیشد و صدا

  ...نی نگران نباشلیخوبن اقا دن...:  بلند شد و من نھ نگار
  ...مارستانی بمی ببرنی اگھ حالشون بد شد بگ-

 ھیب نظرتون گر : دی بھ گوشم رسشییایتانی بری خشک و مردونش با لھجھ یمخاطب گرفت صدا  منوانگار
  مناسبھ ؟ماری بھی باال سر یو زار
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نگاھموو از . از کنارش جم بخورم تونسمی نمکردی چشم وا نمی بی من تا بوردی نبود و دل من تاب نممناسب
 مراعات سن و کمی ی نگرانشیلیاگھ خ ...: ظی و نگاه خاص و جذابش دوختم اخم کرد غلی بھ چشمای بیب

 ...حالشو بکن 
ا از چشمام  نگھی صداش زد و بعد چند ثانی از خودش از اونور علظتریمنم پوزخند زدم غل... زد پوزخند

 ...گرفت و رفت 
 ی دستدی دونیتا منو گر... یاز خوشحال... شد ری اشکام سرازلی دلی چشم وا کرد باز بی بی ربع کھ بھی بعد

 دل یگی نمی کردی چشاتو اشکنی چرا باز ای بی بِزیعز:  گرفتھ گفت ی و با صدادی کشسمی خیبھ گونھ 
  ...ارهی زن تاب نمری پنیا
 ی بی بنی برام مھمزی از عزشتری کھ بنیدونیم:  و سرو صورتوشو کھ غرق بوسھ کردم دمی اشک خندونیم

  .رمیمی من منیاگھ نباش
 افتاد و ی خاص پسر فرنگی درشت و اخم و چشاکلی بوسھ مھر زد و باز چشمم بھ ھبا مویشونی اون پنباریا

 کھ اگھ ی بیب .دارهیدموو زنده نگھ م مھمھ کھ وجوی بی نگاه پر مھر بسی ندادم فعال نگاه اون مھم نتیاھم
 زبون شی دندگھی کھ ییخان بابا...ستھ یخان بابا با  تونست جلوی تا حدودی بی من کجا بودم بسینبود معلوم ن

 .زد بود 
                                                   **** 

 ... بھ دور بر ظرفھ نخوره زی سمنو رو بری جورھی حانی ر-
 ... منوو شھرزاد باااشھ یکشت : دی با حرص چشاشو بست و غرانحیر

  ...یکنی کل ظرفوو نوچ میی از بس سر ب ھوامی ابجگھیراس م : دی خندھیسم
 نکن حواستو بده بھ یچشاتو اونجور...:  من رفت ھواااا ی شد و خنده ھی سمبی نصحانی رھی چپ چپکنگاه

 ...سمنوت 
 میدیچی و مزی بزرگ و مشھور عزنی سفره ٕھفت سمی و ما داشت مونده بودلیساعت بھ سال تحو۴
 کھ تو باغ ی بلندشی خوش گذشت مخصوصا اون اتیلی روز بود و خب برا منم خی پرمیچھارشنبھ سور...

 مردونھ روم ایو من اون موقع خنده  . می و قھقھھ زدمیدی از روش پری و بعدش علحانی و با رمیروشن کرد
  .ی بلده ھر چند ن مثل علدنی غرور ھم خندی مجسمھ نی ادمی و فھمدمی ودی پسر فرنگی

 ی ھای تنگ بزرگ ماھمیدی امسال و چنی و ھفت تا سمی سفره رو وسط حال بزرگ خونھ پھن کردبالخره
 با تعجب و کنجکاو ب کارامون مونی پسر فرنگدمیقرمز بالھ دارم گذاشتم تو سفره کمر کھ راست کردم د

 ل؟یخوشت اومد دن:  گفتحانی کھ رکنھینگاه م
 و ی بزرگنی ب ادونستمی نمی ولننیچی منی سفره ھفت سایرونی الی سال تحودونستمیم:  لبخند جذابش گفت با
  .رهیچشم گ ...ییبایز

 . مشھوره زی عزینای سفره ھفت سھیھر سال ھجور:  ھم گفت ھیسم
 ؟؟ییرای رو ببرم پذینیری و شوهی م ولی اجیظرفا:  گفتم ھی نگفت رو بھ سمیزی تکون داد و چسرشو

  .می اماده ھم شدی زود باش باگھیاره د-
  ...ی مھموننی کھ برنییخوایاماده شدن نداره نم:  کھ از پشت سر اومد ی علیصدا
 دی واسھ سال جدمیری ممیدار:  با حرص گفت کردی ظرفا رو درست مری زی ھمون طور کھ ترمھ ھیسم

 زنیری مھمونا ملی کن کھ بعد سال تحوپی خوشتری شما ھم پاشو دوش بگسی شلختھ بودن خوب نیجناب عل
  .نجایا
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  ...امی بییرای ظرف گندھھ رو بردار ببر اتاق پذنیا:  رو گرفتم بردم طرف ظرفا ی حرف دست علیب
 نی انیستی ناکاری زحمت بیشما ھم ب:  انداختم ابروشو باال انداخت لبخند زدم ی بھ پسر فرنگی نگاھبعد

 ...نیاری رو بوهیظرف م
 ی تو ھم کارت تموم شد پھی سماری رو بردار بینیری ظرف شحانیر:  ظرف شکالت و برداشت خودمم

  .ییرای پذاری بی بیخالھ بدو ترمھ رو از کمد ب : دمی حلما رو دییرای تا خواستم برم پذاروووی بارویدست
  ...وی کسیذاری نمکاری خوبھ ھاااا بتتیریمد:  سرشو ب طرف خم کرد ستادی کنارم ای فرنگپسر
 .و اونو مات لبخندم . دادم و رد شدملی لبخند مشھورمو تحوباز
 از صاحب دل و جونش ری مات بذاره تشنھ کنھ و نذاره غدیبا... بخره ازی ناز بفروش ندی زن بازی قول عزب
و ھنوز ...ماتش کردم ... حرکاتم و اون لبخند مشھورم خب یعی طبیو من با ناز و عشوه . شھرابیس

 .مبھوتم ... ماتم می ارادی بی کارانیخودمم از ا
  

 بافتم و انداختم رو ی طرفھ اھی بلندمو ی کردم و موھاحی ملشی ارادمی نو پوشی حموم کھ در اومدم لباسااز
  .ستادی راستم کھ انتھاش رو نافم ایشونھ 

  بشم ،زنشیگی جاتونمی من ملیم تو فاحانی اقرارکردم کھ بعد رستادمی کھ انھی ایجلو
 اماده بود داشت بای رفتم اونم تقرحانی بھ اتاق رمی اومد و مستقرونی کھ زدم از اتاق بحموی ملنویری شعطر

 کرده و خط شی و ارااهی سی من اتو رو از طره از موھاش جدا کرد با اون چشادنی با ددیکشیم موھاشو اتو
 . شھرزادی شدیعال :  نگام کرد چشمک زد و گفتمدشیچشم کش

 . خوشگل خانوم یمرس:  اش کردم ی مشکی خودم مشغول اتو کردن موھادمی رو از دستش کشاتو
 شھرزاد ؟:  دمغ شد افشیق
  ھووم؟-
 ...تنگھ ) دوس پسرش(لی دلم برا سھ-

 مگھ کجاست شازده؟:  باال انداختم ابرومو
  پسر ؟ھی برا دنی اه کشرنجوی و احانی رھی جدھیمشکوک بودا نکنھ قض ...دی کشاه
  نن جونش ؟شیپ ...ایتالی رفتھ ا-
 . ننھ مردتم درس کن ی افھی قنی خره اگردهی کھ نرفتھ بر مشھی برا ھم-
 ... کنم دلم تنگشھ کاری خب چ-
 تا اخر خرداد اسمشم ھی شازده ھم مث بقنیا... ھااا پاشو موھاتم تموم شد دهیاز تو بع... چم چاره خرس گنده-
  .رهی مادتی

 . شازده بد جور فرق داره نیفک نکنم ا:  توالت گفت زی بدون حرکت از جلو ماروم
 ؟...جا باز کرده تو دلت :  رخش نگا کردم اروم گفتم می شدم سرمو از شونھ اش بردم جلو ب نخم

 . کنھ ریپس خدا بخ:  گفتم دمی با لبخند محو سرشو تکون داد لپشو بوساروم
 از پلھ رونی بمی ھا جلو من لباس عوض کرد تل بھ موھاش زد و از اتاق زدای حیمثل ب بلند شد دی خندزیر

 . نبود ی چرا شازده فرنگیول. بودن بدون استثنااا نیی ھمھ پانیی پامیھا کھ رفت
 خوندنی قران مزی و زنعمو عزی بی بھی و سمی علی و رو بھ روحانی کنار نگار نشست و من کنار رحانیر

چشم دوختھ بودن شھرام و محسن و عمو tv سال لی تحوی اقا جون عمو بھ برنامھ گرفتی فال میو مرض
 تلخ و سردش ر بود عطی بود برگشتم پسر فرنگی کھ خالیی کنارم نشست تنھا جایفرھادم گرم صحبت کس
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 نقصش ی از فرم صورت بی اخم جزئنی انگار اشھیکھ ب دماغم خورد رو برگردوندم اخم داشت مقل ھم
 .بود 

 ن؟ی اومدشھیبرا ھم: دمی ارده پرسیب
 ؟یناراحت:  کرد زیت. کرد زی سر چرخوند ب طرفم چشم رری با تاخیکم

  سوالو با سوالنیعادت دار ...دمی سوال پرسھیفقط :  کردم یفی ظراخم
  ؟نی بدجواب
 جم لیرم دل نفھیفک کنم من ...مکث کرد ...سیموندنمون معلوم ن:  شده بود گفت رهی طور کھ بھم خھمون

  .دونمیبستن مسخرتو نم
 صدات بزنم برات ی ھمون ھوووقی ھر چھ القیخال... خواستم احترام بذارم مثالاقتی لیب... بر گردوند سر
 . من اخم داره برج زھرمار ھی .ریِ مغرور خود درگِھی پسر غربتھیکاف

 اقاجون کھ قران ب دست  پوزخندش رو عصاب نداشتم خط انداختی دادم کھ صدارونی با حرص بنفسمو
 ب دمی رنگا رنگمو مرور کردم و رسی تو دلم دعا ھاشھی ملی سال داره تحویعنیگرفت ھمھ ساکت شدن 

 و بغلو کیربوسھ و تب. سال ھمھمھ شد لی توپ و تحوکیبا شل. سالھ ام ٩ از بند ی ارزو خالصنیپرنگتر
 جلو می گفتکی و بھ ھم تبردیمن کھ ع ھی گرفتن از عمو و در اخر لحن خشک شازده و لحن حرصیدیع

 ی گفتم ،ھمون اول کارکی و تبردی و عدمشی و بوسی بغل علدمی پری متعجب مھمون فرنگیچشم تا حدود
 درشت ی چند ھنوز چشار ھکردی منشیری شی ھایدی عنی بود و ھمدی گرفتم عی نقدری و غی نقدیدی عیکل

 . بود  جلو چشامی بغل منو علدنی از دی پسر فرنگیشدھ
 مشام حساسمو شی نحسی بود ھر چند بودیع ...می کردنی و دھن شرمی گردوندھی و با سمینیری شیظرفا

  .کردی متییاذ
  

 ی بود و اقاجون ھم ھاکذا مھمون ھالی بزرگ فامی بی مھمون نموند و چون بی عمارت بدی روز بعد عشش
 موقع نوی حسری امی مھمونار و اخماشیست شدنا پ روونھ بودن اگھ کار کردناو دوال و رالی فامری و غلیفام

 ی برام پسر فرنگگھی دادپسر عمو فرھ. بودی شش روز عالنی در کل ارمی لبخند مشھورم فاکتور بگدنید
 با لبخند خواستمیخب م... در کنارشی تفاوت باشم ولی نسبت بھش بکردمی می بود کھ سعینی حسرینبود ام

 .خند ھام شده  جذب لبدونستمیھام حرصش بدم م
 مسئول استقبال از مھمانان تموم می بودنی ما مجرد ھا خونھ نشرفتنی میدنی ددی خالف بزرگترا کھ بھ عبر

 :( جز مایدنی ددیو االن ھمھ متاھل ھا رفتھ بودن ع .دی عینشدن
 حانی بھ طرف اتاق رکاریاز زور ب... طرف نی ھم احانی ساختمون روبھ رو بودن منو ری و علنی حسریام

 بود تاب رفتھ دهی و شورت خوابدی تاب بلند سفھیخانوم با .  روبھ رو شدم نی دلنشی بسیرفتم کھ با صحنھ 
 نشست بھ طرف اتاقم برگستم تم رو صورثمیلبخند خب... بود انیبود باال باسن خوش فرم مبارکش کامال نما

 نقطھ اون ھی و وسطش دمی کشرهی داھی از روناش یکی برداشتم آسھ آسھ رفتم ب طرفش رو اھموی سکیماژ
  .کشتمی منھی ببدمی خندزی ردمی رو باسن برجستش چھ شده ؟ لبمو گزدی حاال فک کننطوری ھم ھمیکی

 ی از مرد ھاگھی دیکیاشکان بود ... منو ب طرف تختم کشوند می گوشامکی برگشتم اتاقم کھ چراغ پبازم
  ...می زندگطنتی حال پر از شنیمغرور و در ع

  »\-: تو ھم مبارکدیع...سی نره بھونھ ھم قبول نادتی باغ لواسون و ی دور ھمنی فروردھشت«شکانا
 ادمینھ « کردمپیتا. ی سالم و احوال پرسی ھم بشھی بود ھمھی با کناشمی پسر حرف معمولنی زدم البخند

 ») -: تو ھم مبارک دی عرهینم
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 »اری رو ھم بیعل«اشکان
 »ok« کردم پیتا

 ھی سمشھی ھمادمھی... سوھان ب دست ب جون ناخونام افتادم دمی انداختم رو تخت دراز کشزی رو مویگوش
 بود دهی دیشگری ارای دوره کردی فرق مدنشی واقعا مدل سوھان کشدیکشی و سوھان محانی منو ریناخونا

ان ... نداشتم یغم گھیاون وقت د...شدی انقد ازم دور نمھیکاش سم ...میکردی سواستفاده محانمیو من ر . ھیسم
 یب... دغدغھ یب... از تھ دل میدیخندی مکردمی مدی خرمیکردیگردش م ...میکردی مطنتی شییموقع کھ سھ تا

 ببندم شمویچشم غره اش ب من کھ ن ...می بخندواشی کھ ی علی قلمبھ شده رتیو غ... بدون غم... اضطراب 
 برادر کھ برادر ھم نبود تعصب داشت اخم نیب اخ... و بود و قشنگــ نیری شیادیب نظر اون خنده ھام ز

 شھیمحسن ھم ...دادی می طعم خوببی عجپرهی مای و با کھی چدونستنی برادر پسر عمو کھ عالم و ادم منیا
 نحسم و نھ االن ی نھ شونزده سالگیپدرانھ نگام کرد شھرام با غرور برام برادرانھ خرج نکردن نھ بچگ

 . برادر شکل ام بودمی برادر بود و من عاشق پسر عمو،در برام از صد تا برایعوضش عل
 شی کھ اتیی کھ منھ دخترو وسوسھ کرده بود با اون چشاختی با ھمون رحانی اتاق محکم باز شد و ردر
  انترررر؟ھی چنیا : دی کشغی ظاھر شد باسنشو نشون داد و جدیباریم
 برد طرفم از وحشت دست و پامو گم کردم ورشی خنده کھ ری زدم زی پقدمی شده اشو دی اون باسن نقاشتا

 و غی منم با جدیچی خوشگلش تو راھرو پی و فش ھاغی جرونی بلند شدم فرار کردم از در اتاق کھ زدم بیبرق
 توجھ بھ اون دونفر ی برونیاز در کھ زدم ب...  کماکان دنبالم حانیخنده مث جت از پلھ ھا روونھ شدم ور

 نگاه کنم کھ حولم داد تو حوض تابش و حانی ادامھ دادم کنار حوض برگشتم بھ ردنمی بھ دووونینشستھ تو ا
دھنم پر اب شد و نفسم قطع شد خودمو کھ ... فرا بنفش افتاد تو حوض غی اونم ھمراھم با جوفتمیگرفتم کھ ن

 افھی افتاد کھ باقحانی ھام برگشت نگام بھ رھی نفس بھ رردم اورونیجمع و جور کردم سرمو از حوض ب
 قھقھھ ام رفت ھوا دلمو گرفتم و خم شدم کھ فشار دمی دافشوی غضبناک بھم چشم دوختھ تا قدهیموش اب کش

 ...کثااااافت ببند اه  : دمی کشغیاب شلنگ خفم کرد ج
 بدتر ی افھی کھ با قدمی دوی اب چرخوندم علری سرمو بھ سمت شحانی اب بستھ شد البتھ ن ب دست رری شتا

 نی حسری امونی ای پشت سرش رو پلھ ھادیخندی تھ چشاش می چشم دوختھ بود البتھ نھ جد بھمونحانیاز ر
 . چھ بدون پوزخندش بھمون چشم دوختھ بود ای با لبخند شی مشکنی شلوار جبیدست تو ج

 چادر منھ کشتمونی می علنی ببنوووی اپی چرخوندم اوه اوه تحانی سرمو بھ طرف ردمی و دنی و حسری امتا
 . خانوم حانی برو تو رچیدور خودت بپ:  پرت کرد حانی بود بھ طرف روونی تو اشھیھ ھمبدبخت ک

 من چرا در نرفتم دونمی شد نممی بھم رفت و ھمون کار و کرد و بھ سرعت نور جی مشتی چشم غره احانیر
 . شانس کھ ندارم رهیگیِ خر منو میاالن عل

  .وشتیببند ن.درد  : دی توپی زدم کھ علیضی عرلبخند
 .چشامو مظلوم کردم کھ باز اثر نکرد نا کس از بس مث سنگھ .دی ماسلبخندم

  .ییچایم.. تو ھم برو تو:  سر بھ طرف خونھ اشاره کرد با
 تند وارد عمارت شدم و رفتم اتاقم ی خودمو بغل کردم ب طرف خونھ راه افتادم و با قدمانیی انداختم پاسرمو

  حمومدمی قفل کردم و پرحانیر زدن خونی از شبیری جلوگیدرم برا
  

 ھی از یعل .نی و ببای کرد و اخم و تخم کرد کھ بخمونی توبنی ھمچی شرمسار علی اون اتفاق تا حدودبعد
 ھشتم ھیبرا دور ھم. گرفتھ بود طنتمی کنم شکاریخب چ ...دونسی طرف منو مقصر مھی ھم از حانیطرف ر
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 ھی و نور چشمی کھ علنی ھم از ازیعز...ان دعوت بودن  ھم از طرف خود اشکنی حسری و امی علنیفرورد
 لشکر و ھی می کھ تنھا بودی بھ حال روزی وای مخالفت نکرد ولادی بودن زشمونی پنی حسری روزاش امنیا

 بفھمن سر دختر حاج نکھی از حرف مردم از آبروو از ادیترسی مشھیھم .انی کھ ھمراھمون بکردی مجیبس
  .سوزمی از درون دارم منکھی ااز دی من نترسیاز احساسم از دلخور بار ھی اومده یمعتمد چ

 خوشگل دور ی روسرھی ھا ھم ی مثل کولحانی و بھ قول ردمی پوشی و لباس مناسبمی کھ اماده شدنی ابعد
 ری شاد و امی تا حدودتفاوتی بی گرام ھم جلو علی و دو پسر عمومیما پشت نشستھ بود.میسرم بستم راه افتاد

 گرفتن عمو اصرار داشت نھ بحث داغون داشتن سر خوھی با عمو فرھاد شبید...  من اخمھیھم با  نیحس
 دلت یبرو ھر کار: اخرش عمو فرھاد با داد گفتکردی قبول نمی جناب پسر فرنگی بمونھ ولی بی بشیپ
  ...مونمی منجای بمون من ایخوای بکن ھر جا مخوادیم
 .بھتررر:  گفت  ھم در جوابش پوزخند زد ونی حسریام

 . ھنرا ندارم نی بود من کھ از اسادهی گوش واحانی رو رنای ھمھ االبتھ
 . بود شبی من اخمش و برج زھرمار بودنش اثرات بحث دھی نی اوحاال
  ؟ی سرتو بستنجوری اسی پاری ھایباز تو مثل کول:  بھم افتاد نھیی از آی علنگاه
 بده؟؟:  چشم نازک کردم پشت
  ...یمونی خدمات میاگرامثل ک : دیخند

 اونا ھی ھمھ رو شبیگردی مایاز بس با اون خدمات:  گفتمی خنده چشم غره رفتم رو بھ علری زد زحانیر
  .اینیبیم
 نوع نی اگفتی مشھی ھم خندش گرف خودش ھمی خود علدی خندزی رزی ری از ترس علحانی رنباریا

 ھااا ھم شھی مزشی چھی نمی ادمی کشیپوف.م داشت  بالھت ھمچنان اخیو مجسمھ  ...ادی بستن بھم میروسر
  .ی بھ چھ گندگکنھی بدون سر خر ھم اخم مشھیصاحب خونھ م

 اشکان ی و جمع و جور چوبکی کوچیالی برد تو ونی چند تا بوق زد در باز شد و ماشی در باغ ، علجلو
  ...کردی مییدرست وسط باغ خودنما

 تو حجم اغوش تنھا امی تا من ب خودم بدیی بھ طرفم دونیمیز شد و س کھ در بامی بھ طرف در رفتمی شدادهیپ
 .شھرررزاد کثافت دلم تنگت بود ::  گوووش خراشش وجودمو لرزوند غیدوستم فرو رفتم و ج

منم دلم تنگت بود :  دستامو دورش حلقھ کردم دم گوشش اروم گفتمی دھنمو قورت دادم چھ ابراز احساساتاب
 ...ابراز احساس ب دور و برتم نگا کن فقط موقع فش دادن و 

 و بھ طرف در دی خندزی ھم رحانی ردی نگا کرد رنگش پرنی حسری و امی گفتم از بغلم در اومد بھ علنوی اتا
 با ی دست پاچھ سالم داد و خوش آمد گفت علحانی بودن رفت رسادهی و اشکان جلوش وادی کھ امیورود

 ... گرفت و رفت اشو بالھتم باپوزخند محو جوابش داد و ری  لبخند زل زده بود بھش و مجسمھمچھین
 نیا:  گفت جانی برگشت طرفم با ھنیمیس. رفت نی حسری دنبال امنیمی ھم بعد سر ب سر گذاشتن سیعل
  ھمون پسر عموتھ ؟؟گرهیج

کرد مکث ... اس بخدا کھی شھرزاد تھیزیعجب چ:  گفت نیی با ولوم پادی کشیفی خفغی تکون داد جسرمووو
 . اخالق مخالق نداره ھا برج زھرماره یول... بھ پشت سرش کرد ینگاھ
 ... تو میبر:  سرمو تکون داد گفتم دمیخند

 لبخند مھربونشو نثارم کرد دستمو دی تا منو ددی اممی طرف بچھ ھا کھ ھنوز مشغول حرف زدن بودن رفتبھ
  .دی مبارک امدتیسالم ع: تو دستاش گذاشتم 

 .بارک شھرزاد خانوم  شما ھم مدی ع-
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 تو ھم مبارک دیع ...یغرق نش:  با لبخند محو زل زده بود ب من چشمک زدم گفتدی طرف اشکان چرخبھ
. 

 . تو ھم مبارک دیع:  پر رنگ شد دستمو تو دستش فشرد لبخندش
 با الیتو و .کردی نگام مزی افتاد کھ تنی حسری امی رهی تی عسلیکھ چشمم بھ چشما  ببره تودی دستمو کشنیمیس

 بود اشاره ی با ابروش بھ گردن ارش کھ رژ لبی ھحانی اون وسطم رمی کردیعسل و ارش ھم احوال پسر
 . شده بودجی آرش گچارهی و بمیدیخندی منیمی و منو سکردیم

 رفت نشست و من ب طرف اشپزخونھ رفتم کھ اشکان و حانی رمی از اتاق لباسامنو عوض کردیکی تو میرفت
 ینی در اوردم و گذاشتم تو سنتی بزرگ و از کابی حرف ماگ ھایولھ درست کردن قھوه اس ب کھ مشغدمید

  ..یمکالس ھنی جذاب بود ابی نگاه اشکان و کھ حس کردم سرمو بلند کردم نگاش کرد عجینیسنگ
  ...ی شدیباز تو کول : دیچی تو گوشم پصداش

 ...دوس دارم :  گذاشتم ینی و ھم تو سشکر
  ....ادیبھت م: کرد  نگام قتریدق
  ...دونمی م-

 زی اسکنم کرد نگاش ھنیی از باال ب پانی حسری بردم کھ امختمی قھوه ھارو ردی انداخت باال اروم خندابروشو
 . باز چشماش و جذبش منو گرفتار کرد ستادمیجلوش کھ ا. بود زیت...نبود موشکافانھ بود 

 آرش و عسل ی جشن نامزددیع۴ دمی تازه اون موقع بود فھممینشست  و می منو عسل انجام دادییرای پذی ھیبق
 نیو بھ ا.... گفتم کی گلھ نکردم تبردونمیو من چرا نم... کھ چرا دعوت نبودن نیمی و سحانی ریبود و گلھ 

 عسل با چھ ی شدم ولیفرار ی کس و کار بودم کھ اونجوریفکر کردم کھ مگھ من دختر نبودم مگھ ب
 ب از جشنش و لیاقیاشت

 مدرسھ فرمیونیو من تو اتاق خان بابا با ... گرفتن ی کھ تو دبی کرد جشنفی کھ سفارش داده بود تعرلباسش
 ی اون موقع حسم نوعروس بودن،نبود حس بیِ ارادگی نداشتم من اون موقع درد داشتم درد باقیمن اشت.

 . داشتم یکس
 با اجازه بھ طرف ھیبا ...  چشماش شدمرین اس باز مدمی و دنیرحسی امی کھ بلند کردم نگاه پر جذبھ سرمو

 شھی زھرمارشون می و مھمونشنی نگرانم محانی و ری علدونستمی نشستم مونی ای چوبی رفتم رو پلھ رونیب
 کھ نبود درست پشت ی علیا پی اومد بر نگشتم صدای کسی پایصدا . نمی با ھمون حال بشتونستمی نمیول

 آروومم گاری سی چشامو بستم بودیچی پمینی کھ تو بگارشی سی با بو ادکلن تلخ وسردشی بوستادیسرم ا
  .کردی آروومم مشیسال پ٩ از ھمون کردیم
  ؟سیسردت ن-

 ... باال انداختم سرمو
  کھ ؟ی چت شد ؟ خوب بود-
 ... آزاد داشتم ی بھ ھواازی االن خوبم نسی مھم ن-
  .ی نخ ھم ب من بدھی ھشیم : دیچی تو گوشم پقشی عمی پک زدن ھای نگفت صدایزیچ
  ...یخوری تو سرما مایب:  خودش ی بعدش صداشدی پاش کھ ازم دور می نکرد صدای نگفت کاریزیچ

  .کردمی پسرو درک نمنی چرا من ادمی کشیپوووف
 ی افتاد نگاه علکردی پچ پچ می کھ دم گوش علحانی پلھ ھا گذاشتم و رفتم تو نگام بھ ری بدمو روی ھاحس

  ،شدمی حال دل گرم منی و در عکردی کالفم ماشی نگراننیکالفھ شدم ا... بود یم نگرانھم بھ من اخ
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 دی بکنمیی رھاستی پچ پچھ ھا چنیا«
  »دی بکـنـــمی رھاــستی نی خبرمـردم
 خووووب؟:  گفتم طنتی با شنیمی سشی پنشستم

 ھ؟یزھرمااار چ:  تعحب نگام کرد با
  ؟دهی توعھ ترشی اومد خاستگاردی ام-

 بچھ گنیسالھ ھا م٢٧ شھرزاد بھ یی اون بچھ اس ؟ نھ خداگھیننش مخالفھ م...نھ :  شد زونی آولباش
  مامانشھدی جدیبھونھ ...
 دست از بھونھ خوادی پسرش واقعا ترو منھی ببیمامانشم وقت ..دهی مھم خوده امیکنی چرا خودتو ناراحت م-
  .دارهی بر میریگ
  ؟؟ی ، اگھ درست نشن چدی نھ تنھا امکنمی م خانواده وصلتھیشھرزاد من با -
 بخواب صب حاملھ دی شب با امھی شب حلھ ھیاصال کار شما با ... کنینیری بابا خود شیدی چرا انقد نا ام-

  ...کنیشو دو سوتھ قبولت م
 ... شھرزاد ییایحی بیلیخ:  گشاد شد زد پس کلم چشاش

 ... راه حلو نشون بدم دی من برم بھ امیکشیخجالت م نکنھ گمیم: زدم یضیلبخند عر...گمی وا دروغ م-
 کدوم راه حل ؟ : ی زد ب خنگبا
 ... شلوارتونھ ریھمون کھ ز-

  ...دمی واکنش نشون دادم و از جام پرومدی کوسن کھ داشت بھ طرف سرم مبھ
 .. نکن تییشھرزاد خانوممو اذ:  خندمو قطع کرد دی امیصدا

 .مچـشـمم:  و گفتم دی خباثت خندبا
 ھاش شگونی نشم وگرنھ با نکشی نزدادی کردم زی سعی کرد و من تا اخر مھمونبمی چشم غره اشو نصنیمیس

 ھی تکنتی کھ اشکان کنارم بھ کابمیکردی نھارو اماده ملی و عسل تو آشپزخونھ وساحانی ، با رکردیکبودم م
  ؟یخوای میزیچ: دا نگام کرد گفتم 

 ...نختھ   تویادیپسر عموت ز: پوزخند زد -
 ؟؟یعل-
  .ی پسر فرنگری نخ-

 . ھارو خورد کردم گوجھ
 ... ب کار من داره کاری من اخم چھی نھ بابا اون با -

... اخم داشت جذاب بود ... باشھ نجوری وارم ادیام:  افتاده رو صورتم بند کرد زد پشت گوشم ی بھ مودستشو
و : م شدم کھ نفس ھاش ب گوشم خورد چشمک زدم لبخند مشھورمو ب روش پاشدم و باز مشغول کار

  ...ی ندلشی لبخندات ھم تحونی از ادوارمیام
  کارمو بکنم ،ی بذاری برشھیم:  نگاش کردم ی چشمریھم رفت ز  تواخمام

 . تکون داد و رفت سرشو
  

 دهی کھ رو تخت دراز کشدمی و دنی حسری اماطی رفتم حچی پ  پتوبردیخوابم نم٣ شب بود حدود ساعت نصف
 .سوزهی لباش منی و نازکش باهی سگاریس
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 ری باز کرد بھم چشم دوخت اسشویی جادووی رفتم نشستم کنارش چشادمیچی دور خودم پشتری بمی فرانسویپتو
  ؟یداریچرا ب تو:  بلند شد نشست کنارم رونیشدم منم نگاش کردم نفسشو فوت کرد ب

ھاش گذاشت خم شد جلو   زد ارنجشو رو زانویند لبخدمیچی دورم پشتری ھامو باال انداختم پتو رو بشونھ
  ؟رونی بیای بدون لباس گرم می ھستیی سرمانجوری ایچرا وقت:  زد گاری ب سیقیعم پک
 بود باز شونھ ھام باال انداختم چھار زانو رو تخت نی دلنشبی اش عجییایتانی بری کنندش و لحجھ خی توبلحن

 ... خوابم نبرد دونمینم: نشستم اروم گفتم 
 بره لبام خشک بود و ادمی دنی کھ کم مونده بود نفس کشیی تا جای طوالنقی پس شونھ اش نگام کرد عماز

 .شکننده
  
  خشـکمی در ھم و لبھــــامیسویگــــ«

 » جامھ خوابانی در مانی ام عرشانھ
  

 با یتینخ سچی ھس کھ ھیزی و شادابت چطونی شی چرا تھ اون چشاگمی وقتا ب خودم میبعض:  گفت اروم
 . نداره تیسن و سال و شاداب

گذاشت تو جام موندم  خواستم بلند شم برم کھ دستشو رو زانوم  ..دی و ددیدستام لرز ...دی و ددی لرزلبام
 ؟ی بگیخواینم:  گفت ی بمی زد و باصداشی اتی اگھی دگاری سدیسرشو رو پام گذاشت دوباره دراز کش...
 رو؟ی چ-
  ...ی و درست بعد فوت خان بابا برگشتیسال اونجا موند۵ چرا  فرانسھی رفتی کھ برا چ-

 برات مھمھ ؟:  گفتم ی کردم ب تنداخم
 ...کنجکاوم :  زد پک

 ...نباش :  کردمبغض
  ماجراس ؟نی تو ایچرا؟ مگھ چ:  زد پک

 ... بگم خوامی کھ نمیزیچ:  تو چشام جمع شد اشک
  ...بھی غرمی اون وقت ما شددوننیھمھ م:  زد پک

  .ادی ازت بر نمی ھم کاریبدون... نکردن چھ برسھ ب تو ی برام کاردوننی کھ مییاونا : دی لرزصدام
 . طور سرش رو پام بود دستشو بند موھام کرد لرزم گرفتھمون

  
  گرفتنھی ناگھ در سنفسم«

 می از پنجره ھا روح نسییگو
  اندوه منھ تنھا رادید
  آشفتھ منیسوی بر گختیر

 » ھا رایاق سوزان اقعطر
  

 .بگو شھرزاد : گفت .  داشت ی خوبی پک زد دودشو داد ب صورتم بوگارشی سب
 بود یی چم شده بود گرمم شده بود و منبعش جادونمینم ...دی اخم کرد دلم لرزشیشونی درست رو پدی چکاشکم

اونم نشست بھ بلند شدم مانع نشد  . کردی می بود کھ دستش باھاش بازییکھ سرشو گذاشتھ بود تار موھا
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 ی برادیدلم لرز. پاھامو سست کرد ی کی خاص با لحنی تن صداھیطرف ساختمون رفتم صدام زد با 
  بارنیچندم

  
  شب بو ھازی شور انگعطر«

 دیلرزی منھی من در سقلب
  قلب بچھ آھو ھامثل
 » آمد ی مشی پیاھی سدر

  
  ...یتونیھ نم کتی از واقعی ولی از جواب دادن ب من فرار کنی بتوندی شا-
 . بھ تو رو ندارم یی جوابگوی االنم آماده یول ..دیشا:  بغض گفتم با
 بدونھ ی از اون پنج سال شوم چخواستیم ...دیلرزیقلبم م ...ومدی باال مونی در مکی اتاق کھ نشستم نفسم تو
 یکی نی کھ ا برداشتنمی رو از زندگی کردن برام ؟چھ بارکاری چدوننی کھ میی ؟اوناکارشی چخواستیم

 . بوددهی منو ندشی کھ تا چن ھفتھ پییبخواد برداره؟ پسر عمو
 و دیلرزی و دلم مکردی حالمو دگرگون مشی پوستری زی نگاھش روم خاص بود توجھ ھانی ھشتم فروردبعد

 . کھ چھ بر سرم اومد موندیعقلم انگشت ب دھن م
 تلخ ادکلن ی گرفتھ بود و ھنوز بوشیم ات دستاش رو موھای جاکردی سرش رو پاھام گز گز می امشب جاو

 ... تو مشامم بود گارشیو س
  

********** 
  

 نتونستم صفا ادی ام بود زنھی البتھ من چون عادت ماھمیِ بدر کردزی کھ تو باغ عمو پرودی نحس عزدھمی سبعد
 ی ھاخی سریما ...نی حسری و امیمخصوصا عل...  چھ مرگمھ دنیکنم از بس رنگ و روم زد بود ھمھ فھم

 ی نگرانای بود طنتی شی نگاه علتھ دونمینم... و ارهی تا برام بدادی می بھ علگرفتی مشی رو کھ رو آتگرایج
 و رفتی تھ دلم غنچ ماری اختی و من بنداختی بودم دستم منی حسری کھ مورد توجھ امنی ھم از احانیر

 در دلم جا باز کرده بود یی ھوکی کجا و چرا  وی کدانمی کھ نمی پسر فرنگنی ای قربون قد و باالانھیمخف
 ؟ی و چھ جرئتیی با چھ روھو عقلم ھنوز انگشت ب دھان بود ک .شدمیم
 .محکمتر .. محکم دی بھ احترام حضورش تپاری اختی کھ کنارم نشست دلم بگری جخی سھی با
 . بخور ایب:  و ب طرفم گرفت بدون نگاه ب من گفت خیس
 . خوردم ی خودت بخور بقدر کافیمرس...:  جذاب بود بی کھ عجیخر... رخش میزل زدم ب ن-
 . بده تتی حرف نباشھ وضعریبگ:  تکون داد خویس

 نی تو اشھی ھمی علنیی ھجوم اورد سرمو انداختم پامی ام بود بھ گونھ ھای خون تو رگ و پی لحظھ ھر چاون
:  مردونش بلند شد اروم گفت ینده  خیصدا ...نی حسری امی ولوردی و ب روم نمشدی با خبر متامیوضع

  .ارمی ب روت بدی حتما باگھی بخور دریبگ ...شھی مدمیسرخ و سف
 . کھ اصرار ب گرفتن و رفتنش داشت بدون عمو فرھاد دی کشی و گرفت و مشغول شدم ذھنم ب خونھ اخیس
  ؟شدی خونت چ-
  .می شدی موندننجاینگار اا...گردمی دنبالش میاز پس فردا با عل...:  بھم انداخت ی نگاھمین

 ؟یناراحت : دمی کشآه
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  تنوعھ خوشمھی نمی استمی نھ ناراحت ن-
 . ھمش سر جاشھتمیکارم خونھ ام موقع. برگردم ی ب راحتتونمی مومدین

 چی کھ کنارم نشستھ ھی مردنیا...  ؟ من چم شده گرفتی آروم می دل من ھم ب راحتنی ارفت؟ی می راحتبھ
 محکم بود مثل عمو ی مھربون بود مث علدیتپی براش مدی کھ دلم بای نداره مردالتمیو تخ ب معادالتم یشباھت

 . دختر بازی و و بدتر از علق بد اخالی مرد اخمو و تا حدودنیپاک بود مثل داداش محسن نھ ا ...زیپرو
  .یریبخور جون بگ:  صداش زد بلند شد ھمون طور کھ زل زده ب چشمان گفتیعل
 و تموم گری جخی سی رفت و من چھ جوری کدونمینم. اون ی مردونھ ی سرخم و خنده یھا باز منو لپ و

 نی اگفتی بھت میچ:  شھرام منو بھ خودم اورد سرمو بلند کردم ی عصبیکردم و بھش زل زدم فقط صدا
 ...پسره؟ 
 اخم شھرام ناراحت شدم»  پسر نیا« چرا از لحن دونمی جاش و من نمی بودو غرور و تعصب بشھرام

  ...گفتی نمی خاصزیچ:  کردم یفیظر
 ؟یشدی مدی سرخ و سفنجوری نبود کھ ای خاصزیچ : دی بھم توپی تندب

 ی حضور پسر عمومنی ب دیچھ طور شده خان داداش توجھشون شامل حال من شده؟ شا:  شد قی عماخمم
  اره ؟مونھیفرنگ
 گمی می چنیبب : دی دندوناش غرونی م شد انگشت اشارشو جلوم تکون داد و ازکی تر شد بھم نزدیعصب

 نی تو اھی باز ھر چیعل ...بشیج  توزارهی و می صد تا مثل علیدی روو نمھی فرنگنی ب اادیشھرزاد ز
 بلند شده یون از کدوم قبرستسی پسره معلوم ننی ایخونواده بزرگ شده ب ناموس خودش چشم نداره ول

  .می آبرو شی خونواده آبروو داره نذار بنیده افتاد ؟ ا بھشم رو نی کن دور برش نپلکیپس سع...اومده 
 . زد خی دستام دیشک حرفاش الل شدم پلک چشمم پر ...تیعصبان... شدت حرص از

 داداش ؟:  از پشت سرم اومد ھی متعجب سمیصدا
 شھرزاد از یدونیخوبھ م... ؟ باز تو زد ب سرت ھی چرت و پرتا چنیشھرام ا : ی مرضی عصبی صداو

 پاکترهگلم 
 چھ برسھ بھ رزهی نداشتمون می دختره جم بخوره آبرونی اقتھی حقنی عی آبجرینخ:  تر شد ی عصبشھرام
 ...گرم 
 حافظ آبروو؟ اون ی کجااا بودشیسال پ٩ : دمی زدم غرنشی شدم کف دستمو ب سکشی بلند شدم نزدیعصب

 کھ بابا رو تخت ی وقتیم کجا بود داشتازی نرتاتی تعصبات غنی اون موقع کھ ب ای بودیموقع کدوم گور
  وینھ سپر کنی سنجوری جناب کھ ای آبروم کرد کجا بودی بود و خان بابا بدبختم کرد بمارستانیب

 کھ از ارث محروم نی اون موقع ھمھ سرشونو از ترس خان بابا و ای و آبرو آبرو کنی بزننتی ب شمشت
 کرد و پاشو یسال تک و تنھا تو غربت زندگ۵  دخترهنی ای برف کرده بودن کجا بودرینشن مث کبک ز
 احترامت واجب یداداش نی خانواده پامو کج کنم اره ؟ ببــرتیی جمع بـــا غــــونی منجایکج نذاشت حاال ا

  ...مھی اقاجون سر و مر گنده پشتمھ ھرچند نصف نستمی کس نی بشیسال پ٩ حد خودتو بدون االن مثل یول
 ھق ی و من بالخره گفتم اشکام صورتمو شستھ بودن صدادیلرزی کل وجودم مدیرزلبام مل ...دیلرزی مدستام

 بود خشک شده بود ری شھرام مات بود متحی ھم چشاش پر بود ولی رو عصابم خش انداخت مرضھیھق سم
 از اشک و بھ زدی کھ چشاش برق محانی افتاد بھ ردیباری از سر و روش می کھ نگرانیو من چشمم بھ عل

 متوجھ نشدن پتو ھی افتاد ھمشون از دور شاھد بودن و بقکردی نگام می کھ متعحب نگران وعصبنی حسریام
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 سال نحس بود از ھمون نی گرفت بد جورم گرفت کال ازدهی سی راه افتادم نحسالیرو برداشتم ب طرف و
 .اول معلوم بود 

مق تو تنم نبود بدون توجھ  جنب و جوش کردم ریادی کھ زتمی بر خالف وضعمیدی غروب کھ ب خونھ رسدم
 در موردم یی بره خوده برادرم چھ فکر ھاادمی تا دمیخواب ...دمی دوش گرفتم و تخت خوابودمیبھ درد پر

  .......شدی تو اتاق خان بابا چشیسال پ٩ دوننی مردم نمھیکرم از خودتھ درختھ وگرنھ بق ...کنھیم
  
  

 ی خانواده دنی دزی رفتن تبرنباری ای راه افتادن ول پونزدھمھی سمی حتشونی رفتن سر خونھ زندگھمھ
 و نی حسری امی ھم رفتن ولنای احانیباز عمارت سوت و کور شد ر .ایتالی و از اونجا ھم برن اشیشوھر

 اهی سی پارچھ کھی تھی نی وقت از اچی بودم ھری بودم و با مقنعھ ام درگستادهی انھیی آیجلو. عمو فرھاد موندن
بعد . داشت ی تضاد جالبدمی با پوست سفاھشیس  رنگدونستمی ھم مشھیباھاش نساختم ھم و ومدیخوشمذن

 شتری بمیتونی زی چشای کھ جلوه دمیچشام کش  مداد توکممی دمی و ب مژه ھام کشملیدرست کردن مقنعھ ام ر
خدمتکار  دمیآشپزخونھ مھربون خانوم و د  تونیی پافتمبرق لبمو ھم کھ زدم کولھ امو برداشتم ر.باشھ 

 تا االن رفتم جلو رو لپش بوسھ زدم دستشو رو قلبش ی رفتھ بود مرخصدی ھفتھ قبل از عھیخونمون کھ 
  ...زنمی زن سکتھ مری اھن اوھون کن دختر منھ پھیخدا نکشتت شھرزاد مث ادم : گذاشت گفت 

  بخورم برم ؟یدیصبحونھ ام رو م...عھ خدا نکنھ مھربون جونم  : دمیخند
  عموتم اونجاس صبحونھ امادس بذار من مربامو درست کنم ،یق غذا خوربرو اتا-
 .باش پس فعال -

 گوش انشوی ھم شجرخوردی نشستھ بود و با آرامش ھم غذاشو مزی طرف اتاق رفتم عمو فرھاد پشت مبھ
 کردیم

 . عمو جونی متعالیصب عال:  نشستم منم
 . دانشگاهی بریخوایھ عجب بعد دو روز م عموو چریھم بخ صبح تو : دی مھربون ب روم پاشلبخند

  .انی منایدو روز اول تق و لقھ االن خوبھ استادا ا:  گفتم چوندمی پی کھ لقممو می حالدر
  عمو ؟یخونی میحاالچ:  تکون داد گفت سرشو

 یحسابدار-
  ازش؟یراض-
  .ھیچی بھتر از ھسی بدک نیا-

  .سیخوبھ بازار کارشم بدک ن:  تکون داد و گفت سرشو
 مشغول نی حسری و امنیمی کھ سرونی ب دو از خونھ رفتم بنیمی خوردن صبحونم با تک زنگ سبعد

 احوال نیمیبلند سالم دادم ھر دو ب طرفم برگشتن با س. پسر عمو جان رفتھ بود ورزش ای گودمیصحبت د
 سوار شم:  کردم خودش نشست و گفت یپرس
 ... ورزشکار یخستھ نباش:  گفت نی حسری بھ امرو

  .شھی مرتی دانشجو برو سوار شو دیسالمت باش:  گفت رفتی کھ ب طرف خونھ می زد در حالی کجلبخند
 . سر صبح تو رگام از کجا اومدهی ھمھ انرژنی ادونمی کشدم نمیقی عمنفس

 از پی خوشتی ھمھ پسر عمونیال مصب خر شانس اخھ ا: ھمون حال گفت   راه افتاد تونمیمی کھ شدم سسوار
 منو ب چھ نی ببیسر صبح...شھی مکی تحردنشی ادم خود بھ خود با دھی فرنگنی مخصوصا ایاوردکجا 

  ...افتمی گناه مب گھی نمکنھی می جلو من احوال پرسستادهی باز و ستبرش ای نھی با اون سندازهیروز م
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 کھ چرا کردی و بعد گلھ مکردی مفی تعرنی حسری امی افھی و قپی پر حرصش از تی با صدادمی خندینخود
 کھ خودمو بھش زدیآخرش بھم تشر م .ستمی شده و شاکر نبمی نصیی پسر عمونیانقد خرشانسم کھ ھمچ

و من ... کنھ عقدماتاقم و صبحش با شکم بر اومده   بکشونم توی نصف شبیبچسبونم با دوتا ناز و عشوه شب
  .گرفتی مشگونمی خوشم اومد نکردی و اونم گمان مرفتمی مسھی از خنده رشی خاک برسرشنھاداتی پنیاز ا

 کی و سالم علحانی کردن ردای بعد پمی بھ طرف دانشگاه رفتنیمی ساهیس٢٠٦ نی بعد پارک ماشبالخره
 حساب نی رو ای حسابدارنیمی منو سی ولخوندی محض میاضی رحانی رمی کالسامون شدیدوباره رونھ 

 .کردی ھا فرق میکالسامونم جز عموم
 برا خودم یکی کردم دای پی خالی جـوونش و منم دوتا صندلــدی رفت طرف امنیمی سمی کالس کھ شدوارد

 ی رفت شب نامزدادمیشھرزاد : بود حانی اومد رمی گوشامکی پی تازه نشستھ بودم کھ صدانیمی برا سیکی
  .دی خرمی بعد کالست منتظر بمون برنیدختر خالمھ شما ھم دعوت

 .نوشتم و فرستادم ok ھی دارد با اکراه ناروی احانی ریفاده ا  وسی پر فلی فامی حاال حوصلھ ی کپوووف
 ی اشکان نگاه کرد آرش بود ولای نشستی آرش مای شھی کھ ھمدی کنار امی بھ صندلاری اختی بلند کردم بسرمو

 . دو در کرده کالسو شھی کجاست ؟مثل ھمیعنیاشکان نھ 
 ساعت تا اتمام ھی خانوم ای نھ کھ گوای کالسش تموم شده نمی زنگ زدم ببحانی دوتا کالس کسالت آور بھ ربعد

 . تنھاا ی رفتن و من ماندم تنھادی ھم با امنیمیس.کالسش مونده بود
 ی دادم و سعھی تکمکتی نی پنھان بود ولو شدم سرمو ب پشتدی از دبای کھ تقرانی درخت عرری زمکتی نرو

 .انا  ھمدنمی چرت بزنم چشم بستنم ھمانا و خوابیکردم کم
 کھ پشت ب من حانوی و ردی دانشگاھو مطی چشمم محی بود و ولی نرمی کھ باز کردم سرم رو جاچشم

 چی ھی سرمو کھ بر گردوندم با اشکان چشم تو چشم شدم اخم کرده بود بزنھی حرف مینشستھ و داره تلفن
 خوامیم: و بست  دھنمشی عصبی بگم کھ صدایزی تو جام نشستم دھنمو باز کردم چکردی نگام مینرمش

  ؟دنھی جا خوابمکتی دانشگاه اونم رو ناطیبدونم ح
 وگرنھ قصدم فقط چرت دمیچشام گرم شد خواب:  گفتم یفی ضعی ھول بودم آب دھنمو قورت دادم با صداکمی

 .بود 
  .میدیچرتتم د:  زد بلند شد پوزخند

 . چرت یپسره . رفت و
 ...پس اشکان وااا کو :  گفت دی تا برگشت اشکان و ندحانیر
 ...رفت تو ک:  حرص گفتم با

 جات راحت بود ؟:  بلند شد اومد سمتم گفت دیخند
  سرمدمیچرت نگو اصال نفھم:  برداشتم گفتم فموی حوصلھ بلند شدم مانتو مقنعھ امو درست کردم کیب

 . مبارکش افتاد ی طور رو پاچھ
  شدری ھاتم ندارم زود باش دلی تحلری تفسیحوصلھ :  افتادم راه

 .آره منم کھ عر عر :  پشت سرم راه افتاد زمزمھ گرفت اروم
 ی باالکمی ی عروسکرھنی پھی من فقط بھ ی ولسی سر تا پاشو نو نوار کرد حاال خوبھ سخت پسند نحانیر

 خبر دادم و دوباره زی بھ عزمی ما لباس مباسمو برداشتی خونھ می رفتمیزانو سرخ رنگ اکتفا کردم و برگشت
 . بود زی عمو پروی البتھ مقصد خونھ میتادراه اف
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 کت روش می با نی طرح لی دکلتھ رھنی پھی حانی خوده رمی و آماده شدمی کردی استراحتھی شی ساعت شتا
 اتو کرد منم کھ لباس ی رنگ کردشو شالقی موھایخی پاشنھ می ورنی زانو و کفش ھای وجب باالھیتا 

.  کردم ضی غلبتا نسشی موھامم فر درشت کردم آرادمیرخمو پوش پاشنھ بلند و لژ دار سیسرخموبا کفشا
 کجا گرم بود کھ تا وارد ای ی ھم کھ معلوم نبود سرش با کیعل. بود ی کھ نامزدمیرفتی نمی عروسنیخب ھم

 و قربون صدقھ و سی ساعت بھ جشن مونده و آقا حاضر نھی و یخونھ شد داد زنعمو رفت ھوا کھ کجا بود
 بودم و منتظر بودم الک سرخ رو تھرو تخت نشس. بھ اتاقش دنشی دووی و صدای علیچشم چشم گفتنا

  .دادی لخت منو و خودشو صفا می و بازو ھای داشت با اسپر براق کننده پاحانمیناخونام خشک شن ر
 نی حسریم دنبالھ ا  رفتھدمی انبار فھمی نبود ولی باز علنیی پامی رفتمی کھ اعالم کرد وقت رفتھ آماده شدزنعمو

. 
 تن از ھی ھر کس می بھ جمع ملحق شدمیلباسامونو کھ در اورد. ی شلوغ و خب تجماالتی تا حدودینامزد

 زی چھ عزی ولمی عطراشون سرو سام آور ما ھم از خانواده مرفھ بودی کرده بود و بوزونیخودش طال آو
 میکردی مارک تنمون مدمیپوشی مکی شمیکردی نمیی افراط و خود نمانجوری ای بیچھ خواھرام چھ زنعمو و ب

 شتری زرق و برقش بکمی نسبت ب من حانیھر چند ر .زدی بودنمون تو چشم ملی اصی بی ساده بھ قول بیول
 . قوم ساده بود زنعمو ھم ھاکذا نی بااسھی در مقایبود ول

 ییذشتھ بود پسر دا نگنیکھ پنج م ... می گوشھ نشستھی می رفتمی گفتکی عروس خانوم و آقا داماد کھ تبربھ
 پوست کندم و مشغول بی سھی... غربت تنھا ھم شدم نی تو ااید ب... گرفت و بردش حانوی دست ر، حانیر

 ھم سر و کلش ی و کسنکرد کنارم ننشست سر صحبتم باز پی پسر خوشتھی و رمانا لمی فنیشدم خب مثل ا
 . کردم یاشتم نوش جون کردم و چشم چرون بردمینیری کھ خوردم شبموی راحت سیلی نشد تا دکش کنھ خدایپ

 افتاد آقا جون و عمو فرھادم پشت سرشون از جام بلند شدم و رفتم طرفش عمو ی بی و بزی چشمم بھ عزکھ
  .ونی قلی از اون عروس نیحت:  شدم و دم گوشمم زمزمھ کرد ی اشاره کرد گفت عالپمیفرھاد ب ت

ھھ حتما فکر ... کرد یفی اخم ظرزی عزی بھم لبخند زدن ول با محبتی بی آقاجون و بدمی خندی من نخودو
 . شباھت داره زی بھ عزیادی پنج تا بچھ اخالق شھرام زنی بکنمی وقتا فک میآبروشھ بعض

 و اون با دمیکشی خط و نشون محانی رفتن و منم با چشم و ابرو برا رحانی ری طرف خالھ و شوھر خالھ بھ
 ی خندون ولی رو شونم نشست کھ برگشتم با چشایدست.ع و جور کرد خودشو جم...  کھ دیخندی مطنتیش

 کردم اروم سوت زشی قدم عقب رفتو خوب آنالھی روبھ رو شدم لبخند مشھورمو زدم ی پر اخم علیابرو ھا
 . و دختر کش پیخوشت .ی شدیزیعجب چ: زدم 
 ... خب خر شدم لھیخ:  کرد و گفت ی کوتاھخنده
  ...یکھ بوداون :  لب گفتم ری زاروم
  .رونی بنیختی پر پاچتونو ردنی دور ددهیباز چش منو شما دوتا ورپر:  گفت ی غره رفت و ب تندچشم
 خندم بلند شد بھم ی صداارمی نتونستم دووم بی ولزدااای رک حرف میادی خنده زری نزم زی تا پقدمی گزلبمو
 ...فتنای انکراالصواتتو مردا جماعت بھ گناه میببر اون صدا : دیتوپ

 نی ادهی ور پرشھی پاک متیطانینزن بھ اون رژ ش:  رو لبم گذاشتم تا خندم کم شھ کھ دستمو کنار زذ دستمو
  بھت بگم ؟دی من بازارمیچ

  ...ی واقف باشزای چنی خوب ب ادیساعتس تو کھ با٢۴:  چشم نازک کردم در حال خنده گفتم پشت
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 بدم صی رنگاشونو تشخنی ھمشھی سرم نمیزیچ، زای چنینھ واال من از ا:  بھ خودش گرفت ی متفکرحالت
 پسر کجا نی ایراست:  اون ور چرخوند نوریسرشو ا. باشھ شتری تجاربش بلیشق القمر کردم فک کنم دن

 .موند 
 ھم ی علای مشغولھ گوحانی ریی با پسر دادمی کھ اثار خنده رو لبام بود با چشم دنبالش کردم کھ دی در حالمنم

 . کرد تیو ب سمت اونا ھدا کھ مندشید
 و اهی سی قھی با دی سفرھنی مخمر با پی کت شلوار تا حدودھی کردم زشی خوب آنالمی شکشونی نزدنکھی اقبل

 پشمی داشت تیو خب تن خور خوب.از دورھم معلوم بود جنسش و دوختش اعالس  ...اهی و سدی کراوات سفھی
 ھم از دور و بھ حانیر .کردی می خوب با دل من بازشیشگیھم اخم افھی و قپی تنیبا ا ...دیکشیکال بھ رخ م

 ھی میدیتا بھشون رس .داشتی و منم اروم بخنده وا مرفتیغش و ضعف م .کردی اشاره منی حسری امپیت
 سالم دادم کھ پسر دی اما اخماش تو ھم رفت و جاشو مالومدی از بازوش گرفت کھ صداش در نزی رشگونین

 ھم نی حسری شد امی و مشغول حرف زدن با علت جوابمو داد و خوش آمد گفیی با خوش روحانی رییدا
خوشگل :  کرد دستمو تو دستش فشرد با ھمون اخمش سالممو جواب داد و گفت زمی آنالی کاریبدون مخف

  ...یشد
 ینیا
  
؟چرا نفسام  ... مواد مـذابای داشت خون بود انی کھ تو رگام جرینی طبـل ؟ اای دل بود زدی منمی کھ تو سینیا

 چشمکم ھی ...دونمیم:  آوردم رونی بود بدهی زدم دستمو از دستش کھ محکم چسبی لبخند کم رنگادیباال نم
 مات زل زد بھ لبخندمو اروم ات کردم و لبخندمو عرضتر کردم کھ اخماش کم رنگ شد و مثل آدممھیضم

 ناراحت بودم کھ کمیھم ... بودیاری اختی و بسی کردنام دست خودم نی دلبردونستمیم. زد یلبخند کم رنگ
 مشغول کرد منم شیی و پسر دایزودتر چشم ازم برداشت و خودشو با عل. بود یعیسوتفاھم نشھ ھم خب طب

 ھرچند دست خودت ایکمتر ناز و عشوه ب:  گوشم گفت ریزتا خواستم از کنار رد شد بازومو گرفت خم شد 
  .ی کرد و عصابمو خط خطتییمو اذ پوزخندش گوشیو صدا. نباشھ ـــایباشھ 

 . مبل رسوند نیکتری زد بازومو ول کرد و بھ حالت اول برگشت و پاھام ب زور منو بھ نزدخشکم
 خاک بر سر من عشوه امی پسره فک کرده من ب عمد براش عشوه منیا ...نی ادمی کشمیشونی بھ پیدست

 .. بده صی تشخیعی طبری از غیعی کھ طبدهیاومدن ند
  
  
 دانمی افسون چشمانم ز ره برده ست و متورا«

 یسوزی مماری بی سر تا پا ب سوز خواھشکھ
  راتی اگر پس آن دو چشم راز گونی است ادروغ

 »یدوزی موانھی ھر لحظھ بر چشم من دچرا
  

آش نخورده و دھن ... عشوه گھی مموی حرف معمولی غربتی پسره ی چیعنی عشوه اومدن دمی منشونت
 .ااا  ھنھیسوختھ ا

 خوردم بزرگترا رفتن ی اصال چدمی نفھمنی حسری مونده از حرف امی صرف شام کھ از زور حرص باقبعد
 مشغول بود گھی با دختر خالش و چند تا دختر دی رقصنده علی ما و سالن پر از جوونامی و موندیسالن کنار
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 کھ نھ، دیھ الحق ھم مردونھ رقص کی پسر فرنگنی با ای حتدیرقصی مالشی از فامیکی ھر دفعھ با حانمیو ر
 حانی کرد اون وسط ریی خوب خودنماحانمی و ردادی و ھر دم خودشو تکون مزدی ه بود دست مستادی جا اھی

 خودش ھم ییبای خب بھ زیخورده ول  بود و موھاش رنگی عملشینیواقعا خوشگل و لوند بود درستھ ب
  ...بای بودم ن زشت ن زی من کھ ب نظرم معمولبر خالف .کردی مرهی و رو خی و ھر چشمکردیاضافھ م

 شد قلبم تند زد و من حسادت رهی چشمم خدی مردونھ خنددی گفت کھ بلند خندی چنی حسری ب امحانی ردونمینم
 . غبطھ خوردم دی بار حسادت کردم شانی اولیبرا ...حانیکردم ب ر

 شربتو برداشتم چت قلپ وانیل...مھ آخھ  چھ مرگمھ خدا ؟ چھ مرگدمی کشقی نفس عمنمی بستم تا نبچشمامو
  ...ی فارغ شدنمیبی خان میبھ عل : دمی بود خندی رو شونم نشست برگشتم علیخوردم کھ دست

  ...میبرقص پاشو : دی خندخودشم
 من ؟-

  خب؟ھیچ:  چپ نگام کرد گفتم چپ
  ...ی ب صندلیدیپاشو از اول چسب... بزنمت دی باای یشی پا م-

 یکنی می خود زنیچون دار:  کن نبود بلند شدم ا نازو عشوه دستمو تو دستش گذاشتم گفتم ولدمی کشیپوف
  ...دمیافتخار رقصو م

  ...افتنی پسرا پس مچ،ی االق من ھای عشوه ننقدیا : دی بلند، دستمو کشدیخند
  ؟یچتھ دمغ شد:  افتادم نی حسری حرف امادی دی حرف لبخندم ماسنی ابا

  ...یچیھ:  لبخندمو دوباره زنده کردم نطوریمنم ھم مشغول رقص شد جلوم
 ... شد الیخی جواب دادن ندارم بی حوصلھ دی باال انداخت فھمابروشو

 بعدش برا حرص دادن ساناز دختر خالش مثل آدم پر ناز و ی ولدمی و خندمی از رقص ادا در اوردشتریب
  .میدیعشوه رقص

 ...>n رو نشون داد  ھیبا خنده با دستش عالمت عال دمی و از دور دحانی نشستھ بودم کھ رتازه
  .دمی خنده سرمو تکون دادم شربتمو سر کشبا

چشم . شده رهی با لبخند بھش خالیخی ھم بی و علگھی بھش میزی چی کھ ساناز با ناراحتدمی دوی باز علکھ
ه کرد و بھم زل  اروم مزالسشوی گی نشست و محتوازمی اون طرف می کو ؟ رو صندلنی حسریچرخوندم ام

 .زد 
 قلب قایو دق.. چش شده بود ی پسر فرنگنی تر شد امشب اوانھی رو بھم دوخت و دلم دی دوتا چشم عسلاون

 شدی ام نمرهی خنجوریکاش ا... دارهتی پسر حساسنیمن چھ مرگش بود ؟ نکند تپش قلب دارم کھ بھ وجود ا
  .تم باال انداخیومو سوال ابرھیدستام عرق کرده بود آب دھنمو ب زور قورت دادم 

 ادکلن ی بوی حرکت جزئنی آروم پا رو پا انداخت با اادی محکم نھ زادی گذاشت نھ ززی رو مشوی خالالسیگ
 جعبھ رو تا نی من چرا ادی کشرونی رنگش بی نقره ایگاری از جا سگارشویتلخش تو ھوا پرکنده شده س

 بود پیِجذاب خوشت...ِجذاب خشن بود ...جذاب بود  یادی زدی بودم ؟ مردکم رو صورتشش لغزدهیحاال ند
  ؟شدمی مست مگارشی عطر و سیو من چرا با بو...ِجذاب خوش چھره بود ...

  .یایخوب عشوه م: نگام کرد پوزخند زد پک زد  ...یرقصیخوب م:  بھ رقصنده ھا دوخت پک زد نگاشو
 . و پر حرص زی ت تپش قلبی لبخند مشھور بی نگاش کردم بزی در ھم کردم تابرو
 ... ھم کھ یعل :زی تمسخر آمی زد تا حدودلبخند
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 کھ ھی تنھا برادری علستی تنھا پسر عموم نی پسر عمو علنیاشتباه نکن:  آروم بود و چشام ھنوز برنده لحنم
اصوال ... دستم دوختم وانینگامو بھ ل ...یلی برا دالدی غرضھ شای بامی کرده براش عشوه ھم بیبرام برادر

 .نگاش کردم ...  ب ناموس خودش چشم نداره یلع
چشاش ... آخر؟ بد حرف نزدمو سخت شد بد حرف نزدمو سنگ شد ی کھی کھ حرف نزدم مخصوصا تبد

حجم اخماش کل سالن  ...کردی مدادیبلند شد اخماش ب ...ی تر شد رو بھ قھوه ارهی تشی شد عسلیطوفان
 فرھاد یاصوال دست پرورده :  فشار داد یگاریو جا س تگارشوی زد و سقی پک عمھی...احاطھ کرد  رو

 ... چش نداره سی کھ اھلش ھم نیھم،نھ تنھا بھ ناموسش بلکھ بھ کس
 شرمنده شدم... زدم شی خب قبول دارم ندمی گزلب

 رقص؟ : ی عادزی نگاش کردم لبخند زد نھ تمسخر آمجی دراز کرد بھ طرفم گدستشو
 ...دنم  با پس افتای من با او ؟ مساورقص

 کھ تازه رقص تانگوشونو ی تفاوت دست تو دستش گذاشتم و بھ طرف افرادی باشم بی کردم عادیسع
 .میشروع کردن رفت

 بازو ھاش احاطھ شد ونی احساس کردم منجوری من ای سفت نبود ولدی دور کمرم سفت حلقھ کرد شادستشو
 دستاش پشت کمرم از ی از گرماارشگی عطر و سیو من دستامو دور گردنش انداختم و مست شدم از بو

 باال رموس... باش شھرزاد ی عاددمی کشقی نفس عمدادی و مشروب مگاری سمی مالیحرم نفسھاش کھ بو
  .می و فنجون بودلی فھی شبحانیب قول ر. بودم زهی مزهی ر نی اشی پیادیز...گرفتم 

 دیرقصی دوختھ بھم و مچشاشو
  
 ...نکن :  اروم زمزمھ کرد دمی گز لبموو لبمو ھم تنمو ھم روحمو ھم قگردوندی مو
  ...دی کشرونی دندون بری دستش لبمو از زبا

 ...شھینم  حس و حال چرا تمومنی گرفت لعنت بھ ای انداختم با دستشو موھامو ب بازنیی پاسرمو
  گر گرفتھ بودم

  داغ دوزخـمی کھ نسییگو«
 »سوانمی گانی مدهیچیپ

 ؟ی چیده تا صلوات برا:  خندش قلبموو تکون داد یصدا ...افتمی پس نمکنی ده تا صلوات نذر مایخدا
  خود خدا بلند فکر کردم ؟؟ای

  مستانھدی خندش بلند شد بلندتر سرشو داد عقب و خنددی گرد از ترس و تعجبمو کھ دیچشا
  مردانھ
  محکم 

 ختیر  از خندش تنم و قلبم فروختمی من فرو رو
  سوزانی از طالی قطره اچون«

 » بر لبانم دیچک  تو عشق
 ار،ی اختیب... اش نھی داده شد بھ سھی انداختم کھ تکنیی گل انداخت و سرمو پالپام

 ... محکمتر حلقھ شد ،نا خود آگاه دستام
 خـواھمی از تو مزمی کھ لـبربس«

  صـحرا ھاانی در مـبروم
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  ب سنـگ کوھـستانمیبسـا سنـگ
 » ھاـای بکـوبم ب مـوج درتن

 و کمتر شد دستاش سفت شد  کم خندش
  شدم،گرم

  داغ شدم، 
 ... شد گرم

 شده بود رهی فرار کنم سرمو بلند کردم اخم کرده بود ختی موقعنی اخم کرد و من دعا کردم از اکنمی حس م
 دمی زمزمھ کرد نامفھوم نفھممیھمون حالت بود  شد آھنگ تموم شد چراغا روشن شد ھنوز توقتریاخمش عم

 . گفت یچ
 

 ودش اومد کمرمو رھا کرد و رفت خب
  عکـس رخ مـھتاب کھ افتـاده در آبمثل«

 » مـن و تو فـاصـلھ ھاسـتنی و بی دلـم ھستـدر
 ... آن انگار فشارم افتاد سرد شدمھیاون سالن گرم از سرما لرزم گرفت   من لرزم گرفت توو
  اسـتـختنی فـرو رمی تو ھر لـحظھ مـرا بـیب«

 »ُ گـــسل زلزلـھـ ھاســتیو کـھ بھ ری شـھرمثـل
 پر اشک و یو چشا ...یچشم نگاه پر اخم و نگران عل  نشستم چشم تویصندل  رسوندم روزی بھ مخودمو

  چشون شده ؟نایا.  شدمحانیدلسوز و نگران ر
  
نگاش . زد نگشی بھم زل زد زبونشو ب پرسنھی توالت انداخت و از آزی کرم مرطوب کننده رو محانیر

 توالتم زی میبرگشت بھ طرف من کھ رو تخت زانو ھامو بغل کردم رو صندل... بود نی غمگنگران بود
 شھرزاد ؟: نشست 

  ...ی ھم علحانی مرگم بود ھم رھی امشب دهی فھمدونستمی نگاش کردم خوب مفقط
  چت شده ؟-

پس عواقبش  دلواشدنی احساس عالم و آدم نگرانم مھی کرده بودن کھ بھ خاطر کاری کردم با من چبغض
 ...بودن

  
 یفھمــی می ھر بغــض کھ شاعر بشــوبعد«

 » است نی غزل ام جا کنمت سنگی کجاھر
  

 ...بغض نکن قربونت شم :  طرفم اومد کنارم نشست بھ
 تلخ نشوو : دیتوپ... زدم پوزخند

  
 ی بزنـنیری شی و دم از واژه ی باشـتلخ«

 » استنی کنمت سنگـدای پھی ھر قافـپشـت
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:  قورت دادم سرمو رو پاش گذاشتم موھامو نوازش کرد و من بالخره نتونستم با بغضم مقابلھ کنم موبغض
اشکم ... بھتر بود موندمی مسی پارکنمی وقتا فک می بعضسوزهی میلی خسوزهی من دلم برا خودم محانیر

 ھیست کھ پشتش  ھی درھی در اتاق چند قدم اون ور، تر نی درست پشت احانیر... گوشم ی تو صدفدیچک
 ی نفره کھ بوھی... دستاش تو تنم داغھ ی نفر ھس کھ ھنوز جاھی...نفره کھ امشب حالم تو بغلش دگرگون شد 

 کرد داری تو من بی حسھی نفر ھیاون ...ھق ھق کردم  ...ارهی منھ شھرزادو بھ لرزه در مگارشیعطر و س
منھ شھرزاد نگرانھ بند دور گردنم نگران  نھنگرا... نگران عاقبتش نی نگرانم شدیکھ امشب تو و عل

 .آبرومون 
 میکردی فک مختی بھم ری ھمھ چیاون موقع کھ تو رفت : دیکاو  دستاش تار و پود موھامو دی آه کشحانیر

 شدی مضی تا شبش مریزدی ھر بار تو زنگ می بی اولھ ،بنی عزی ھم ھمھ چی ،برگردی رفتیراحت شد
عمو ... برده بروشو کھ آفرستادیداشت و پشت پا زده بود بھ بختش لعنت مبھ دخترش کھ عقل ن ...زی عزیول

 زی عزی ھای تفاوتی بی ھمھ ی و بھ جاستادی خان بابا ای رو  بار تونی شد، برا اولامتیکھ بھ ھوش اومد ق
بھ  خان بابا منتظر بودن بعد ی کھ ھست ھمھ حتنھی گفت ھموردی خان بابا ھم کم نیول... کرد یازت طرفدار

طرف ھم لج کرد کھ بند ... خان بابا بھم خورد الت معادی و ھمھ ی برنگشتی ولیھوش اومدن عمو برگرد
ُو نبره   ھی نجای اھی بقیدیکشی جور مھی تو اونجا می ھم کم دردسر نداشتنجای ای بفھمگمی منارویشھرزاد ا..َ

 و یسال ھم بترس٩ کھ بعد  عوض کردی سرنوشتتو ب کل عوض کرد جورشیجور خان بابا با ندونم کار
 حالت بد شده لی بعد رقصت با دندی تا دیعل ...ی مرد حس داشتھ باشھی کھ بھ ی رو ب حراص بندازھیبق

 . نشدهمینگران تو و قلبت کھ ھنوز ترم... و نگران شد افتھی می اتفاقھی دیخوب فھم
 نی کھ ای راھچی ھی دور گردنم ب بندنی کردم من بودم و اھی کرد و گرفی تعرومدی بند نمی زد و گرحرف

 . شانسیعنی نی و افتادنی من نادیسال ھنوز ب ٩ بعد کردمیفقط خدا رو شکر م... باز کنم مویگره گور زندگ
  

***** 
  
اونم مشغول ... شھ ی عادنی حسری رفتارم با امکنمی می دارم سعبای گذشتھ و تقری از مھمونی ھفتھ اھی

  بودی با دوست داداش شھرام و علیات پزشک شرکت وادرات ابزارھی سیتاس
 یپارت  خودش و کمک عمو فرھاد وھی کار با سرمانی داشت و وارد بھ ای مھندس پزشکی دکتراخودشم

 نمی شلوغ بودن باعث شده بود کمتر ببنی شلوغ و ای حسابنی حسری کار شرکت جلو افتاده بود و سر امیباز
  .امی باخودم کنار بجھیو در نت

 ترم داشتم انی امتحان ممیکالس بعد... شده بود و بھ شدت مشغول جزوه پاره کردن بودم نیا سنگ ھدرس
از دور .  کالسش ھنوز تموم نشده بود حانی رمیکردی و رو مری و جزوه رو زمی ولو بودنیمیچمنا با س رو
  .ادیانات داره م امکا بنیمیآقاتونو س: ومدی دستش بود و بھ طرف ما می کھ سھ تا بستندمی و ددیام
 . درس خوندن ب فکر ماس ی بھ جایبگردم الھ:  و گفت دی پاشدی امی با عشق نگاھشو بھ رونیمیس
 ... کھ یدونیقدر نم-
  کردم ؟کارشی واااا مگھ چ-

:  آروم زمزمھ کرد نیمی حرف دستمون داد سی ھارو بی کنارمون نشست بستندی چپ نگاش کردم کھ امچپ
  ؟یند خویزی چزمی عزیمرس

  خوندم ،روزیاره د... بخور آب شد -
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 امروز کردنیم  فاصلھ از من پچ پچکمی دوتا ھم با نی ازدمی و جزومم ورق مخوردمی اروم اروم ممویبستن
 ساعت می بھ ساعت انداختم نی در اوردم نگاھفمی از کموی گذاشتم گوشنی زمموی بودم ظرف بستندهیاشکانو ند

 سالم دادم سرشو تکون داد و دم کنارم نشست برگشتم اشکان بود لبخند زیکس...تا شروع کالس مونده بود 
 ...تعارف نکن :  برداشت و مشغول خوردن شد ابرومو باال انداختمموی تعارف ظرف بستنیب
 چھ خبر ؟:  نگام کرد الی خیب
  ...می امتحان دار-
 ؟یعھ چ-
 ... حسابان -
 ... نگفت دیام-

  .یتو آدم خوندن نبود گفتمیم: چپ نگاش کردم چپ
 می بریامروز بعد ظھر کار مار ندار:  انداخت تو سطل زبالھ وی بستنیظرف خال...  آرومدی کرد خندنگام

  ،رونیب
  ؟یبا ک-
  ...نایا:  کھ پشت سرش بودن اشاره کرد نیمیس  ودی انگشت شستش بھ امبا

  ...امی مادی نشی پی کاردونمینم- باال انداختمشونھ
 .تو ھم بخون فعال ...بلند شد خودشو تکوند . ..یاوک-

 کــجـــا؟؟: گفت رهی اشکان داره مدی تا ددیام
 : برگرده گفت نکھی قدم رفت بدون اچند
 ... بھ پچ پچ کردنت برس تو

 دستشو فرو کرد ی شد کھ نوک خودکار توشتریخندم ب. شدبمی نصنیمی توپ سی کھ چشم غره دمی خندینخود
 .تو گلوم خفھ شد  غمیتو روونم کھ ج

 خودشو و منو دعوت کرده نھار آخرشم از لی منو ب رگبار زنگ بست کھ اال و بال سھحانی امتحان ربعد
 . مونده بود یبود و تا ساعت چھار کل١٢:٣٠ قبول کردم تازه ساعت یزور ناچار

 تو ی و خودمو ھ رد کنمدی دعوتم کرده نبالی و سھذارمی غز زد کھ کالس مزی رھی کھ شدم نشی ماشسوار
 ادهی ھر دو پستادیجلو رستوران کھ ا. کرد تیلیدر کل مغز مبارکمو ت... کردم و فالن و بھمان یخونھ زندان

 از ما خواستن منتظر دارندکھ ری ربع تاخھی لی جناب سھای زنگ زد گوحانی ری تو ،کھ گوشمی کھ برمیشد
  .انیباشن م

 یکی دوتا قھوه حانی ری ولمی ھستی منتظر کسمی کھ گفترهیرش بگ گارسون سر وقتمون اومد تا سفامی نشستتا
 لذت داشت برام مخصوصا دمی محی تلخ و ترجی قھوه شھی ھمدونستیخوب م... سفارش داد نیری شیکیتلخ 

 .داغش 
 خب؟-

  خب؟یچ: دوختم لبخند زدمحانی منتظر رطونھی ب نگاھھ شنگامو
  شد؟ی چلی دن-
 ھی حانی رشھی نمیول.. جلو چشم نباشم ادی زکنمی میبشھ ھم سع... شھی نمدایپ بشھ خونھ کھ یخواستی می چ-

  .میجور
 ... سراغت انی نکرده بییاگھ خدا ...وی جورھی نیا.. نباش -
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 .اد؟ی قراره ب سرم بی چانی بھم دوخت حرفشو خورد دلم مچالھ شد اگھ بلباشو
  بھ در رستوران دوختنگاشو

 ...اومدن-
 با چھره ی بود قد بلند و عضالنلی کھ سھیکی ومدنیا مرد جوون دوختم کھ بھ طرفمون م بھ اون دوتنگامو

 ... روشن و جذاب یی با چشالی سھی ھم قد و قواره یکیاون  ...نی و دلنشبای زیا
 ھارو ی صندلدنی نداشتم رسبھی غرنی بھ ای چرا حس خوبدیچرخی ملی ھمراه سھی بھی رو پسر غرنگام

 بھی و جوابشو دادم بعد رو بھ غردی حالمو پرسلی نشستن سالم دادم جواب دادن سھزیم و پشت دنیعقب کش
  ...رادی بنده ھی پسر عمھ اشونمی خانومم، شھرزاد خانوم ھستن ای دختر عموشونیا: گفت 

 راد؟یھ
 خوشبختم-

 ...منم خوشبختم شھرزاد خانوم:  زد لبخند
 ھ؟ی کنیا...چمھ  من اینداشت؟ خدا... داشت ییزنگ آشنا... صداش

 رادی ھ؟یچیواقعا ھ ...یچی چمھ و من با پلک زدن گفتم ھدی با چشم و ابرو ازم پرسدی حال بدمو فھمحانیر
  ؟یچیبازم ھ...زنگ صداش آشنا بود ...بود اسمش 

 خوشگل و ی شھ طرز نگاش بھ دختر عمووونشی حق داشت دحانی و آقا بود ورتی واقعا با شخصلیسھ
 ی خوشبختدمیشنی رو می خوشبختی بود و من بوتی لذت نبود با محبت بود پر توجھ پر اھملوندم ھوس نبود

  .لی از طرف سھحانیر
مھندس ... سال و چند ماھھ برگشتھ ھی نبود تازه رانی وقتھ ایلی خدمی فھمطنتی شی بود با چاشنی جدرادیھ

 . دارن ی شرکت ساختمانلی و با سھشھی دانشگاھیعمران رشتھ 
 ارهی دربی جنتلمن بازردای ھنکھی کار دارم بدون ایی کھ ساعت چھار جانی ایھ خورده شد بھ بھانھ  کنھار
 . آژانس گرفتم و رفتم رسونمتونیکھ م
 و ی بی رفتم اونجا مھربان سر اجاق گاز بود و بمی مستقومدی صحبت می خونھ از اشپزخونھ صدادمیرس
 ، ی بی سالم دادم بھ طرفم برگشتن البتھ مھربان و بکردنی آشپزخونھ داشتن صحبت مزی دور منمی حسریام
 کی اره از مھربان فتم نھار خوردم کھ گدی پرسی بی بسنده کرد جوابمو دادن بی نگاھمی بھ ننی حسریام
 ری داشت امی بی بدنی ھم بھ صحبتشون رسنی حسری امی بی نشستم و بزی خواستم خودمم پشت می چاوانیل

 ھم نی حسری بمونھ بعد بره دنبال خونھ گرفتن امنجای ای بی بھ خاطر خود بیھ چن ماھ ککردی و قانع منیحس
 کمی کھ تموم شد رفتم اتاقم تا میی بود چاودش پا داشت و حرف حرف خھی ی بی مرغ بی ولوردی ملیدل

 .استراحت کنم تا ساعت چھار 
  

 ھی مفرش و دلباز کنار ی با تخت ھایسنت ی جاھی رفتھ بودن کنار رودخونھ اشکان اورده بود نیمی و سدیام
 و دی دست امنیمی بود سنایا٧ ساعت بای و اشکان ،تقردی امدنی کشونیبعد خوردن تنقالت و قل...رود خونھ 

 ... گردش از ما دور شدن یگرفت و بھ بھونھ 
 قی عمینفسا... بود رهی خادی زی تو فکر نبود ولدمی جا فھمھی شدنش بھ رهی حرف داشت از خاشکان
 کھ دونمیم : رونی نگام کرد نفسشو داد بدی انتظار بالخره چشاش رو صورتم لغزنیبعد پنج م.دیمبکش

 .مکث کرد  ...زنمی ھم راحت حرفمو مشھیھم... بھت بگم یزی چھی خوامی میدونیم
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 نباشھ ی ھمکالسی رابطھ ھی رابطھ فقط نی اخوامیم...چھارسالھ دوست دارم  ...می ھستی سالھ ھمکالسچھار
  .می باھم دوست شخوامیم

 ... ھااا شھی نمیزی چی از عذابت کم کنکمی...اااای زدم چشامو بستم خدالبخند
  ...ستمی برات نیمن فرد مناسب: انداختمری بھ زسرمو

 ... نزن ی تکراریحرف ھا...:  کرد اخم
 ستمیمن برات مناسب ن...دم حرفمو خور... تو نھ ی نھ براوجھ چی اشکان من بھ ھسی نیتکرار:  کردم نگاش

  ...ی ھمکالسھی فقط در حد ،یچی نھ ازدواج نھ ھینھ دوست
 ی االن با چشانی پسر ھمنی من از ااورد کی صورتش نزددیخودشو بھ طرفم کش.. کرد وحشتناک اخم

و ھم مھم ت ...ھی برا من کافنیا...دوست دارم  ...یکنی نمفی تکلنییبرام تع  شھرزاد تونیبب : دمی ترسیبرزخ
  .یشی بالخره عالقھ مند مسین
 ...بس کن اشکان -

 االنم اصال و ی ھستیتو پسر مغرور:  قبل بلند شدن گفتمدمی اومدم کفشامو پوشنیی زدم از تخت پاکنارش
 ب دمی شنیزی ن من چی گفتیزی نھ تو چمیکنی حرفارو چال منی انجایابدا قصد ندارم غرورتو بشکونم ھم

  ...ی راحتنیھم
 بود راه افتادم بھ طرف رود خونھ شی درون طوفانیای گو،ی ولشی عصبی نگفت نفس ھایزی شدم چلندب
 نصف دی شای ھر کسی بود آرزوی رومھ اشکان از خوبم اون ورتر بود عالشی پی روزنی ھمچھی دونستمیم

  .م بزنتوانستمیحرفشم نم... وضع نی من با ای ولشکستنی دانشگاه براش دست و پا میدخترا
ْ من اخم نشستھ بود تا رسھی بھ لب با گاری بھ طرف تخت اشکان سمی کھ اومدن برگشتنیمیس  ودیام  گفت میدیَ
 . آخر بھم چشم غره رفت کھ مھم نبودی لحظھ نیمی سیول... حرف قبول کردن ی بدمی و امنیمی سمیبر

 افتاد کھ ی و علنی حسریشمم بھ ام اومدم چرونی انداختم رفتم تو از داالن کھ بدی کھ رسوندن رفتن، کلمنو
 سرگرم صحبت بودن و متوجھ من نشده بودن تخت نشستھ بودن و رو

 . ب وهللاسین ...سی حس حق من ننی لبامو بھم دوختم محکممم اختی ثابت موند دلم رنی حسریام  رونگام
  استنی کنم سنگتی از دور تماشانکھیا«

 » استـنی و حاشا کنمت سنـگی دلم باشدر
 ... بستم لعنت ب من شاموچ
 نمی حسری اخم کرد امدی تا منو دیھر دو شون بھ طرفم برگشتن عل...بلند ... اومدم سالم دادم نیی پلھ ھا پااز

 ؟یکجا بود:  ھم بود ی بلند شد بھ طرفم اومد عصبیعل...بدتر 
 . نبود یی اھل بازجوی؟علی چیعنی گرد شد چشام

  ؟؟ی بودیگور  کدومگمیشھرزاد م-
با :  بود گفتمستادهی کنار تخت ابی دست بھ جشھی نگا کردم اخم داشت مثل ھمنی حسری تر کردم بھ املبامو

  ...رونی بمی رفتھ بوددیام اشکان و  ونیمیس
  ؟ی نگفتزیبھ عز : شد اروم

 ... خونھ نبود بھ مھربان گفتم بگھ -
  چرا در دسترس نبود ؟تیگوش- زد مھربون و نگرانلبخند

 ... آندی شانمدوینم-
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معلومھ کدوم ... اومده یخانووم تازه از الوات٨:٣٠بھ بھ ساعت :  نصفھ گذاشت   حرفموزی داد عزیصدا
  ؟ی رفتی بدتر از خودت کجا گذاشتنیمی ھااا؟با اون سی بودیقبرستون
 اااای بودم ؟ خدای الواتی بدتر از من باشھ؟من پنیمی مادر بود ؟مگھ من چم بود کھ سنیا... شدم خشک

 ؟یھست
 ... مادر بود احترام داشت شدمی الل مشھی ھمزی چشام پر شد جلو عزدی لرزلبام

 ...سالم :  بغض و لرزش صدا گفتم با
 وقت نی تا ادیبا توام چش سف ...ستادیروبھ روم ا... شھرزاد ھااان ی بودیکدوم گور...سالم و زھرماررر-

  ؟یشب کجا بود
 ... ارووم باش زیزع:  دست رو شونھ اش گذاشت یعل
  ؟یچرا الل... دختره کجا بود ؟ برگشت طرفم نی انمی ببیخفھ شووو عل  تو-
 نی ؟ ااطیاونم وسط ح... فروغ یکنیھوار م چرا داد و:  گرفت زوی عزیبازو... اومد نیی از پلھ ھا پای بیب

  روش ؟ی مثل بختک افتادھی چیکنی مینجوریبچھ تا حاال پا کج نذاشتھ ا
سال ٩ کنم اگھ تی بچھ ھاموو تربیذاری نمیکنی مجای شما دخالت بی ھگھی دنھیھم: و قدم عقب رفت  دزیعز

 ی منم ھکردی مشوی داشت زندگی الواتی دختره بھ جانی االن انیکردی خان دخالت نمزیپرو  شما وشیپ
 ...زهی کھ نکنھ آبرمون بردمیترسینم
 بھش ی جور خاصھیچرا  ...گھی نمیچی چرا ھی بیب... زدی حر ف منجوری ای بی بود داشت با بزی عزنیا

 حرمت واری دیتعصب ول  وتی از زور عصبانکردی داشت سکتھ می آقاجون کجا بود ؟؟؟ علکننینگاه م
 اللش کرده بود فلجش کرده بود ،

 ....نی حق ندارگھید:  گرفت ی بیاومد انگشت اشارشو بھ طرف ب  قدم جلوھی زیعز
 یچشا  وی بدتر از علی با صورتنی حسری اومد امنییپا  گرفتھ شد ویردونھ ادست م  توزی عزانگشت
 بھ بعد شما حق نی از ایزنعمووو احترامت واجب ول:  زده گفت رونیب رگ  دورگھ وی با صدایطوفان
 نیبگ »  تو«ی بی بھ بنیندار

  ...نیکنار نزن  ھا رولطفا احترامو، حرمتو ،پرده ...نیکنی بھ پا مونی بدتر شگھی نمیچی ھی زن ھنیا
  چھ خبره ؟نجایا-

 ... بود ستادهی داالن ای پشت سرم آقاجون جلوبرگشتم
  

 ھاش کھ رو یی دم پای ھق ھقش بلند شد بعد از اون صدای دوختم کھ صدازی از آقاجون بھ عزنگاھمو
 ... تا بره ب خونھ کردی و پلھ ھا صدا ماطیفرش ح سنگ

 ... فروغشو نداره ی آقاجون تحمل ناراحتدونستمیم
 سالم دادم ی و علنی حسریام...گونم سر خورد   اومد اشکام رونیی داالن پای تو ھم رفت از پلھ ھااخماش

 برا فرشتم رمی ام دلش شکست بمی بیب ...ی از ناراحتی بی بی من از نگرانمی ساکت بودی بی منو و بیول
... 
  جواب بده ؟سی نیکی ...شدهی چیعل-

 .ببر تو   رو ی بی بزحمت،یب...یعل: گفت یبھ عل  رونی حسریام
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 باشھ بانی پشتخوادی کوھم باشھ مخوادی مشمی بمونھ پخوادی مدونستمیکرد البتھ بھ زور م  کارونی ھم ھمیعل
 ی کنباریا... رفت ی بود پشت بودن اخالقش بود ولیکوه بودن تو ذات عل ...میسال زندگ٢۴ یمثل ھمھ

  تازه از فرنگ برگشتم ؟یعمو پشتم باشھ؟ پسر خوادیم
 ... بود ی روونم جاریاشکا من و اخم رو  وی آقاجون با نگراننگاه
کنار زد و رفت خونھ   روی بی و بی ھووو از جا کنده شد و بھ طرف خونھ رفت پلھ ھارو باالرفت علھی کھ
 ....ھ کنار کنیشی صدتا حرفم بذاره رو خطام و آقاجونو آتزیرفت تا عز... فروغش شیرفت پ...

 . طاقت ندارم گھیمن د  رفت وآقاجون
 ااااایخدا... بکنم ی چھ غلطایخدا... حوض نشستم دستمو رو سرم گذاشتم لب
  نتوان کرددی آب زمزم و کوثر سپبھ«
 »اهی را کھ بافتھ اند سی بخت کسمیگل

  بودنی حسری از دستم گرفت و بلندم کردم سرمو بلند کردم امیکس
 ی کرد را درازدستانت«

 » سر انجامی بی ھاانی جرچون
  

 بھ رووم اروم ھق دیخم کرد اب و پاش  حرف مشتشو پر اب کرد سرموی اب برد بازش کرد بری طرف شبھ
  ...گھی مشت دھی ...گھی مشت اب دھیدوباه ...ھق کردم دستشو مشت کرد 

 شالم ی با گوشھ شی عسلیچشا چونمو گرفت و سرمو بلند کرد چشم دوختم بھ ستادی و روبھ روم ابست رویش
 ... نکن ھی گرگھید:  گفت ی زمزمھ واریاروم با اخم با لحن محکم ول...با حوصلھ پاک کرد  صورتمو

 ... چشام پر اشک شدباز
  
  تو رنگ آب بودچشمان«

  »دمی دم کھ تورا در آب دآن
  

 .نمیخوشگل حرص در آرتو بب اون لبخند دمی محیترج ...نمی ببختنتوی اشک رخوامینم: چشام شد ی رهیخ
 ... اروم، بغضمو قورت دادم ی زدم معموللبخند
 اخم کردم عقب رفتم دمی داره ؟؟ لب گزشی تھ رشھی چرا ھمنیا ...یلباش خوشگل بود قلوه ا... زد لبخند

 ونری بی بیکھ باز کردم آقاجون ھم از اتاق ب درو... برگشتم بھ طرف خونھ رفتم کردمی میداشتم چھ غلط...
 ...شھرزاد  : ومدبھ طرفم ا... معجزه کرد ی بی نبود باز بی عصبانیاخم داشت ول...اومد 

 بلھ آقاجون ؟-
 لعنت ب من ...دی صدام لرزباز
 بھ بعد ھر جا نی روت حساسھ از ازی کھ عزیدونیشھرزادم دخترم م-قی مھربون نگام کرد عمستادی اجلو

  خوب؟زی عزای من ای ،ی بی بگو ن مھربان و بزتی بھ عزیریم
 ری شد سرمو بلند کرد مثل امکمی سرمو تکون دادم اشکام رونھ شدن نزددیی تایبرا... انداختم نیی پاسرمو

 ی سختدونمی بابا مزیعز:  چسبوند تو ھمون حالت گفتمیشونی پاک کرد لباشو بھ پ  ، نگام کرد اشکامونیحس
  ؟یدونیق فروغو کھ م اخالی نشتیی اذشتری کھ بگمی برا خودت میدی کشادیز

 . محکم مردونھقی عمدی بوسمویشونیپ...تکون دادم   سرمودوباره
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 . کھ بستھ شد بھ خودم اومدم زی اتاق آقاجون و عزدر
  .یبرو اتاقت خستھ ا:  دم گوشم منو ترسوند نی حسری امیصدا

 یوال سکردی نگام می جورھی... کج کردم از پس شونم نگاش کردم خودشم خستھ بود سرمو
 آقاجونو یحرفا... بود دیترد  ورتی پر سوال و حِبی غریای دنھی اش رهی عسل تی تو چشاییگو...یاستفھام

  بود،زی تری امی نگفت ولی خاصزی بود ھر چند چدهیشن
  
  شکلی غربت آن جھان بدر«

 دمی کھ تورا بھ خواب دییگو
 رتی تو تا من سکوت و حاز
 »دی من تا تو نگاه و ترداز
  

 . کردم و در اتاقو قفل کردم ی بھ سرعت پلھ ھارو طدمیحرف چشاش ترس از
  

****** 
عصابم خط   روزشینگاه ت  وَرشی تی اخمای ولمیزدی حرف میعاد... اخماش بد جور چراغ خطر بوداشکان

 اشکان و قبول نکردم شنھادی کردم پتیساعتھ منو بھ باد شماتت گرفت بود کھ خر٢۴ ھم نیمیس ...نداختیم
 من و بادا بادا ی بلھ و ی رابطھ بھ مراسم خاستگارنی ادی شاکردمی کمھ اگھ قبول میسی کنی ھمچگفتیم

 از درخت وجودم شیسال پ٩ منو ی وجود نداره بلھ ی بلھ ادونستی نمنیمی سیول ...شدیمبارک ھم ختم م
الھ شده تو سطل آشغال مچ  کنده شده وتی بھ کل از دفتر زندگی مراسم خاستگاردونستی بودن اون نمدهیچ

منم   ودونست،ی نمشنی نمی خوشبختی شاھزاده م ھم براای خوب دنی ھاسی کی ھمھ دونستمی نمپوسھیداره م
 نمی اریمگھ غ ...دادمی سکوت جواب میگاھ  وی غر غر کردناشو با خنده و شوخنی و ادونستینگفتم، نم

 تونستم؟یم
 یبھانھ ا ...گرفتی دل من بھانھ منی ایول ...دادمی نمزی بھانھ دست عزگھید...  بود بھشتی ارداواخر

 زدمی سوختم و دم نمی از درون مشدی مرهی دلم بھم خی بھانھ یوقت... دلم سرش شلوغ بود یبھانھ ...ممنوعھ
 آخر یول. با تمام توان ختمیگری ازش مبتری و عجدیچسبی مبی بود عجنیری نگاه ھاش شبی بھانھ عجنیا...

 ... دل بستم ی کارم اشتباھھ ولدونستمیم ...نداختی مری جا گھیمنو 
 ...ِ شھرزاد در بند دل بست کھ
 یفرھاد واصرار ھا  و عموی بی بی مخالفتایخونش آماده شد بود با ھمھ... رفت بھشتیارد٣٠ درست و

 نای ای با ھمھ یول ...ھی ھمھ اصرارش برا رفتن چنی الی دلدونستمینم. آقاجون و سکوت من، رفت  وزیعز
 زی اونم مخاطبش عززدیفقط زنگ م... ھفتھ بود نبود ھی یول. بود نجای مخصوصا شامو ازدیھر روز سر م

 ... ؟بچشھ ی بالخره کھ چشدی بالخره نرم می بود ولنی آقاجون بود عمو فرھادم باھاش سر سنگی بیب و 
 تھران چشم دوختھ بودم باد اهی بودم و بھ آسمان سدهیتخت دراز کش  رومی ھمون تاب شلوار گشاد صورتبا
 ی موند بشیکی از گوشم افتاد و یھندزفر ...کردمی ھا مستم می شمدونی بود بومی نھ سر نھ گرم مالومدیم
 جان لی سھای گوحانی بود و رش دلم تنگ... برا کار ھیھفتھ بود رفتھ بود روس  دوی چشمامو بستم علالیخ

 واقعا تک بود لی خب حقم داشت سھکردی رو ابرا پرواز محانی و داشت و رحانیقصد بلھ گرفتن از ر
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 از شھی خان مگھ ملیمخصوصا سھ.خب عجلھ داشتن ... جا ھی ی نباشھ عقد و عروسنای ایقرار لود نامزد...
  گذشت ؟حانی ھمچون ریلعبت

 نمیو س حدس داشت تنی با انھ؟قلبمی حسرینکنھ ام ...دیچی پاتو داالن پی در اومد و پشت سرش صدایصدا
 .دیکوبیپتک م

  
  خموشزی شب در دل دھلمھین«

 نی افکند طننیی پاضربھ
  بھاری من چون دل گلھادل
 نیقی شدم از شبنم لرزان پر

 »... اوست کھ باز آمده نی اگفتم
  
 رفتم دی بھ طرف کلشدی نمدهی بود صورتش دکی تاراطی بلند شدم نشستم حدمی صداش کھ صدام زد لرزبا

 . رو روشن کردم ی فانوسیدوتا از چراغا
 . لبخند زدم از اون مشھورامختی قلبم ردمی خستشو دی چھره تا
  

 زد بھ ی و رو لبخندم مکث کرد لبخند محودی جز بھ جز صورتمو کاوی صورتم بود اخم داشت ولمات
 ی رسواایحی دل بنی کنارش و انمی بشدمیترسیم ...نمیطرف تخت رفت روش نشست بھ منم اشاره کرد بش

 عالمم کنھ ،
 ی قلبم با ھر تپشتپدیم«

 »دییگوی عشق تورا می قصھ
 جوابمو داد نگام کرد دیآروم خند... بھ زور بھ طرفش کشوندم اون سر تخت نشستم آروم سالم دادم پاھامو

 ؟یداریچرا ب:
  ...اطیم ح اومدبردیخوابم نم ...دونمینم:  چشممو بھ حوض دوختم شونھ ھامو باال انداختم دمی کشقی عمنفس

 بود قلبموو نی حسری عطر زنانھ کھ مخلوط عطر امی و بودیوز  نھ سرذ و نھ گرمی بھارمی نسدی وزمینس
 ؟یکجا بود... کرد رانیو
  استدهی نوشی از کام زندیشا«

 » مرا ی و عطر نفس ھایگرم
 ... ازت پنھون نبوده کھ یزی کن شھرزاد چبس

 اون زنھ صاحب عطر پا نداشت کھ سرشو یعنی ...دی لرزمیل ھست کدی ھو سرش رو پام افتاد وجودم لرزھی
 اون بذاره ؟ رو
 نی بدون لباس نشنجوری اومدهی ھنوز تابستون نیدرست ھوا گرمھ ول:  گفتکردی ممی کھ جاشو تنظی حالدر

  ...اطیتو ح
  ...ی ھفتھ نبودھی: گفتم...اری اختیب... ربطی شدم برهی بستش خی پلک ھابھ

 وی موندداری ھفتھ نبودم بھی چون من یعنی:  و باز کرد ابروشو باال انداخت نگام کرد شی عسلیو دوتا گاون
  ...ی نشستنجای انجوریا

  شم ؟وونھی کھ دنی خوب تر از ای محکمتر از نبودش؟ بھونھ ایلینزد ؟ دل... تو خال زد
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: دوختھ بود اروم زمزمھ کردم موضوع چشم بھ آسمون نی االیخی نداشتم بگم اونم بیزیچ... نگفتم یزیچ
 ؟؟یخونت خوبھ؟ راحت

 ... سنگ تموم گذاشتھ یعل...آره خوبھ : کرد نگام
 سنگ تموم زی برا ھمھ چیعل:  وقتھ رفتھ یلی ام حجوم اورد خنھی سی بھ قفسھ ی موج دلتنگی اسم علبا
 اعتماد ی و شھرام بھ عل از محسنشتری وقتا آقاجون بیبعض... کھ تموم نکرده ول کنھسی نیکار ...ذارهیم

 .زنم سرش شلوغھی نکرده رفت زنگ ھم میدلم براش تنگھ خدافظ ...ھیواقعا عل ...یعل...داره 
 ؟یدوسش دار: نگاھش کردم اخم داشت 

 از شتریب:  لمس کرد، کوه بودنشو حس کرد و دوسش نداشت تاشوی ،حمادی رو دی علشھی مگھ مدمی کشآه
  ...کننیدر بودن م برای کھ ادعایمحسن و شھرام

  .دیچی بلندمو گرفت و دور انگشتش پی از موھای ادستھ
  شھرزاد؟-
  
 ... دلم گرفتھ استیھوا«

 ...ناجور
 ...خواھدی را متی صدادلم

 ... قدم بزند تی نفسھاانی ماسمم
 »... جانممی من باز ھم بگوو
  
 بلھ؟-

  ...یچیھ : قی کرد عمنگام
 از رازم ارهی سر دربی از چخواستیم. بکشدشی را پشیسال پ٩ بحث تخواسی بازم ھم میعنی یچی ھنیھم
 از بندم؟...از حسرتام ...
  
  جز حسرت نباشد کار منچیھ«

  مناری شد ی اگانھی بد ببخت
  زدندمیی بر پاریُ گنھ زنجیب

  زندان محنت بار مننی از ایوا
  نھانکاودی کھ می چشمنی از ایوا

 » شب در چشم من راز مراروز
  

 یفیترس خف... مگھ دلم جرئت داشت بگھ بلند شووو ی ولرفتی دادم پام داشت خواب مھی بھ تخت تکپشتمو
 . وجودمو لرزوندی بود ولفیخف... داشتم نھی حالت مارو ببنیا  توزی نکنھ عزنکھیاز ا
 ...شھرزاد من گرسنمھ :  شد نگام کرد بلند
 سوال اون زن ھم فداش ھی ش؟؟ییایتانی بری لحجھ یدا فای غرورش ای لحن مظلومش شم نی ای من فداایخدا

 شد؟یم
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 دی سر کشدگانشی کز دیآتش«
 » را در بند کرد وانھی دل دنیا
  

 ... مونده گرم کنم بخور شبی تو از شام دایب: شدم بلند
 زهیتو چھ قد ر:  گفتمیرفتی بلند شد پشت سرم اومد ھمون طور کھ از پلھ ھا باال مدی زد چشاش خندلبخند

 ... دختر ی ازهیم
  ...ی گنده ایادیھم ز  کھ تویدقت کرد:  چشم نازک کرد پشت
 ... گنده باشھ دیخب مرد با: مردونھ  ...دیخند

 ... باشع زهی مزهی ردیعھ ؟ پس دختر ھم با-
 ی چی علااای..تو بغل جا شھ ... اون کھ صد البتھ:  گفتطنتی من خم شد با شی باز کردم تا بره تو جلودرو

 . باشھ ی آھان ، بغلگفت؟یم
چشم  ...می بغلگھی ممی مستقری و غکنھی گستاخ راس راس رو چشام نگا میشدم؟ پسره ... لبو کھ نشدم ھیشب

 گفتم شیییییییی نسبتا بلند کرد کھ انگشت رو لب گذاشتمو با ھمون چشم غره ام ھیغره رفتم کھ خنده ا
 بره دست صورتشو بشوره مطرف آشپزخونھ کھ نسبتا تندگفت لرزون از خنده ھم رفت یخندشو قطع نکرد ول

 از پلھ ھا باال رفت منم غر غر کنان رفتم آشپزخونھ تا غذارو تو ضی حرف با لبخند عری اونم بادیبعد ب
 ... بذارم ویماکروو

تم دوتا بشقاب گذاش ... ھیرازی ساالد شی وونھی ددونستمی درس کردم میرازی کوچولو ساالد شھی سرعت با
 . غذا گشنم شده بود ی منم شام کم خورده بودم و با بوقتایحق

 ھی یبو راه انداخت:  کھ نفسش بھ گوشم خورد و صداش وجودمو لرزوند کردمی داشتم از غذا پر مبشقابارو
 ... ھم بسم بود ری نون پنکھیت

 ری سریبا نون پنخودمم گشنمھ :  پشت چشم نازک کردم کردمی بود و حس مدهی کھ بھم نچسبی تنیگرما
  ...شمینم
  ...دنیبگو خانوم برا شکم خودشون تدارک د:  قدم عقب رفت بھ

 یرازی لب بھ سالد شنکھی گذاشتم و نشستم و مشغول شدم بدون ازی پر و رو میبشقاب ھا ...دمی خندینوخود
  ...ومدی کم مدیبزنم شا

  ؟یخوریچرا از ساالد نم-
 ...برا تو درس کردم ... قاشق گذاشتم دھنمھی...کمھ :  بود آروم گفتم نیی پاسرم
 ی سوالکردی جور خاص نگام مھی کردم سرمو بلند کردم ی نگاھش وحس مینی لحظھ گذشت سنگچند

 .ممنون:  انداخت نیینگاھش کردم کھ سرشو پا
 نکنھ داشتم ؟.. نداشتم نی از اشتریپوووف انتظار ب ...نیھم
 ی باال کھ جلوی طبقھ می رفتنی پاورچنی جمع کردم و پاورچزویه منم م بخورشویی کھ تموم شد تا اون چاغذا

برگشتموو ..حجم آغوش ھمانا  برگشتن ھمانا و فرو رفتن تو...برگشتم ...در اتاق دستش رو شونم نشست
 ؟ کردیبا من چھ م...برگشتمو سست شدم  ...دیبرگشتمو تنم لرز ...دینفسم بر

  
  و خاموش مرای خالخلوت«
  مردی ایاز خاطره کرد پر تو
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  احساس من استی من شعلھ شعر
 » مرد ی ای مرا شاعر کردتو
  

  ...دیکوبی دلم طبل وار می بھم آورد روح از تنم رفت ولی محکمفشار
 ی تپد قلبم با ھر تپشیم«

 »دیگوی عشق تورا می قصھ
 سواالتت خارج از کتابھ ایا خدیکنی امتحانم می دارایخدا... تشکر بابت شام کرد و رفت اتاقش ھی حرف یب

 . برسون ی ممدھی ی کمکھی ی تقلبھی ایخدا...
  ؟لرزهی چند قدمو چھ طور تا اتاقم برم ؟چرا بند بند وجودم داره منیکرد و رفت ،من ا  و روری وجودمو زکل

  
  

ختم کھ بغلش اندا  خودمو توی شد بھ طرفش پرواز کردم جورانی داالن نمایتا قد بلندش جلو. برگشتیعل
 با حانموی ردیخندی حرکتم سرخوش منیدستاشو محکم دور کمرم حلقھ کرده بود و از ا...خودشم تعجب کرد 

 . داداشمووو ی نکشیھووووو:  در گفت یخنده از جلو
خبر نداده بود   وھی سرخود رفتھ بود روسنکھی افتادم ھنوزم از ای شدم با مشت بھ جون علی ھو حرصھی

 و ی اشکیمون خندش منو از خودش جداااا کرد دوتا مچمو گرفت تا حرکت نکنم تا چشابا ھ...دلخور بودم
  دل ؟؟زیچتھ عز:  لبخندش کمرنگ شد دیدلخورمو د

 ...دلم تنگت بود  :دمی برچلب
 گوش کن شھرزاد بھ جون خودت انقد سرم شلوغ بود یول...منم دلم تنگت بود :  مھربونشو نثارم کرد لبخند

 عروس خوادی از اون جغلھ کھ می شد حتیی ھوھی رفتنمم میگلھ ھم ندار ...دمیخوابیساعت م۴کھ شبانھ روز 
  نکردم ،یشھ ھم خدافظ

 ...چشت حسودا در آد :  و گفت دی خندحانیر
 عروووس شھ ،دلم گرفت اگھ عروس شھ ازدواج کنھ کمتر خواستی محانیر... از کنارمون گذشتو
 و من ی جاشو خوب تو دل علرهی نظی بلی سھدونمیاز اون طرفم م .شھی خوشبخت مدونممی می ولنمشیبیم

 . دبدبھ و کبکبھ اش ی بود با ھمھ یباز کرده پسر خاک
 کار حانی ھر جا باشھ اگھ منو رشھیمثل ھم. خودشو رسوندی بود کھ علحانی ری رسمی شبم خاستگارفردا

 آقاجون آخرش ی بھ پا کرد ولامتیآقاجون ق پشت در اتاق شمی نھ سال پیحت...رسونھی خودشو ممیداشتھ باش
 . خونھ دور باشم نیکارشو کرد کھ باعث شد پنج سال از ا

 کھ نھ مبل بود و نھ ی بی بِمنی دوتا ھم اومدن تو اتاق نشنی خونھ نبود کھ ای و مھربان کسی بی منو بجز
  .یمی قدای کھ پر اشیی ھا و تاقچھی منجوق دوزی ھای نرم با پشتی فقط دور تا دور تشکچھ ھای عسلزیم
 لم داده ی منم رسما تو بغل علکردی می زبوننیری داشت شی بی بی پای سر روحانمی ری بھ پشتھی تکی بیب

  ...کردی می بافتھ شدم بازی ھم داشت با مویبودم عل
 دار ی بی بزیعز:  و با ھمون لحن مھربونش گفتدی بوسشویشونی کرد پحانی ری دست تو موھای بیب

  ...ارهی کم کنم ، مادر شوھرت فردا پس فردا پشت سرت حرف در مطناتوی شنی اشایوس معر
 ... انقد مھربونھ ی بی مادر شوھرم ماھھ بخدا ب-
 ... نمھ حسود ھی ھر چھ قدم مھربون باشھ بالخره مادر شوھره و -
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  ؟یکردی عروساتونو مھی شما ھم حسودیعنی : دی خندی نخودحانیر
 ... دھنم ،منم با ولع خوردم ختیمغز بادوم بود جلو دھنم گرفتھ شد ھمھ رو ر کھ پر ی علدست

 ی منم حسودیول ...ادیاره، نھ ز:  گفت دادی محانی رلی تحوحشوی ملی ھمون جور کھ اون خنده ی بیب
 . کم نذاشتن برام زی معرفت ،خسرو و پروی جز اون فرھاد بمی اما از حق نگذرکردمیم
 ... بد اخالقھ کمی لی خواھر سھیول : دی آه کشحانیر
 . باز دھنمو پر از مغز کرد ی گذاشت و علحانی شکالت دھن ری بیب
 نیاون زمونا کھ از ا ...دارهی نگھ می شوھرشو راضی ھم شوھرشو ھم خونواده استشی مادر، زن با س-
 سرمون کھ ختیریم انقد کار ؟ی چیعنی استی سدونستی سالھ چھ م٩ عروس ھی تازشم گفتنی بھ ما نمزایچ

 کردی درک مکردیم دوسالھ ازدواج کردمو خسرو رو حاملھ ام خان باباتم کھ مراعات دمیچشم وا کردم د
 .مادر شوھرمم کپ خان بابات ... دنده ھی لجباز بود و یول
ختم و  بدبی بدبختم بھ سختی خوشبختنیمن االن در ع... کھ بدبختم کرد یی دنده بود ؟ لجباز بود ؟ خان باباھی

 . ھم ترس تو دلم لونھ کرده شھیھم
 غصھ ی بیب..نکن :  اولم نشوند و دم گوشم زمزمھ کرد ی از کمرم گرفت و سر جای خواستم بلند شم علتا

  ...رهیگیاش م
  ...دمیِ شربت بھارنارنج مھربانو سر کششدی منیی با حرص باال و پانفسم

  انداختھ ؟ جاھی رو ی پسره چرا عقد و عروسنی احانیر: یعل
 ...از بس ھولھ :  گفتییای حی و با بدی خندحانیر

 ... گرفت شگونی و از بازوش ندی لب گزی بی بکھ
 . شد یکی حانی ری و خنده غی جکھ
 شد لی پر مغز آجی علیتو ھمون حال خنده باز دھنم با دستا .ھیچی بازم بھتر از ھی بھ تظاھر ولدمی خندمنم
 آبم ھیقورت داده   روای حدهی ور پرنی امی قدیدخترم دخترا: نده بود گفت  کھ تھش خییخودشم با صدا...

 .روش 
  برات پوست بکنم ؟وهی می بی عمر بری بگدهیتو نشن:  با لبخند بھ لب گفت ی بیب
 ری روزا کشف کرده بودم امنی البتھ ای بود و جونش علی بیب ...دی ھم ناز خری بی باز ناز کرد و بی علو

  .ی از علشتری نمھ بھی دی شای،حتی بیور ھوا خواه داره مخصوصا ب ھم بدجنیحس
 شدی نمداشی شبا پگھی اونم صبح کھ من دانشگاھم درفتی زود می ولومدی مدمی و ندنی حسری اون شب امبعد

 رانھی ونی اکردی نمی و اون سعختمیاون شب تو آغوش اون مرد فرنگ بزرگ شده فرو ر...سوختمیو من م
 وجودم ی ھارانھی ونیمن با ا ...دونستمی کھ علتش و نمیفرار ...کردی کنھ عوضش فرار میھامو بازساز

  ؟کردمیچھ م
  
  :میگوی بھ خود ممن«

  باور کردی کسچھ
  جان مراجنگل

 » عشق تو خاکستر کرد آتش
  
 . دل ِوامانده را براش بگم نی ھم انقد سرش شلوغ بود کھ وقت آزاد نداشت تا درد ِ احانیر
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 ی جورکی را ی دلتنگنی اش بود افھی اشو باز کرد سھ ھفتھ نبود و وظھی چمدون سوغات روسی علخرهبال
 .رفع و رجوع کند

  کھ سنگ تمام گذاشتھ بود کت دامن بای بی بیبرا
 ھیو سوغات من  .ومدی نانی ھم ازش بھ می خودشون داده بود و حرفی تو خونھ حانمیبرا ر. ساتن یروسر

 بپوشم حانی ری برا جشن عروسنکھی اتی کھ گفت بھ نینبات..ییق العاده خوشگل طال فوی مجلسرھنیپ
 یتا برا. کفشدی بود کار من راحت کرده بود مونده بود فقط خریدر کل عال. ستشم بووود فی کدهیخر

 . خواھرانھ برام خرج کرده بود بپوشم یادی ،کھ زحانھی ریعروس
  

 » شخصسوم«ی راوندهیگو
  

 نی حسری زبان اماز
  

 بود و تموم کردن با گرفتن دست مزد نی حسری کھ متعلق بھ امسی کھ دکراتور ھا کار اتاق رئنی از ابعد
 ی شد کھ تو طبقھ ی ِ برجنگی پارکی بخش بھ کل اتاق، خستھ راھتی ھم بعد نگا رضانی حسریرفتن ، ام

 کھ شد بارون شروع بھ ابونی خوارد... بود   رنگ کھ نو نوی مشکیدوازدھم ساکن بودن سوار گالردو
 دادی بھش دست می حس خوبخوردی باز بود قطره ھا بھ صورتش منی ماشی کرد و چون پنجره دنیبار
 دخترک ھی کی روون نرم و کوچی رودنیحس خواب... غم بودن یحس ب ...یحس سبک ...ییحس رھا...
 .شب ٣ راس ساعت زهی مزهیر

 خورد شینی بود بھ بششی پشبی کھ دی دختری کننده کیند و تحر بارون و عطر تی بودی کھ کشقی عمنفس
 حوصلھ ی ذره ایول... البتھ خودش با دوستش ادیامشب ھم قرار بود ب. مونده بود نیماش  عطر تویھنوز بو
 کھ بن ی سومی اکوچھ د بویمی قدی کھ پره خونھ ھاابونی بره بھ طرف اون خخواستیفقط دلش م...نداشت 

 کھ خواستی کوچولو می دلش اون پاھنشستی کھ رو تخت می مثل بھشت و دخترکاطیرم با حبستھ و در چھا
 دلش بھ ی ھای نافرمانی با ھمھیول...  دخترکو با سلول بھ سلولش بوو کنھ ی موھایسرشو روش بذاره بو

 . عوض شھنظرش تا دی طول کشقھیالبتھ فقط چند دق. آپارتمانش روند یسو
 در اپارتمانش بالخره دلش ی قبول کرد و درس جلوتی گلھ و شکایدختره بعد کل ...انی زد و گفت نزنگ

 . بن بست یافسارشو بھ دست گرفت و دور زد بھ طرف کوچھ 
 دوتا دختر بعد ی و خنده غی جیصدا. رو زد ی زنگ بلبلفونی باز کردن و زدن آی بھ جای داشت ولدیکل

 قاب گرفتھ تو باشیر کھ باز شد صورت معصوم و ز ددیدوی کھ داشت تو داالن می دختریی دمپایصدا
دخترک کھ ... آمد ی خوشش نمدنای لرزنی و اخم کرد از ادی شد و دلش لرزانی در نمای جلودشیچادر سف

 خانھ خراب کن کھ مختص خودش بود ی و لبخند زد از اون لبخندادی در خشکش زد مردمکش لرزیجلو
 در دل با سر جواب ی ھم با طوفاننی حسریعارف کرد برود تو ام سالم داد و تفشی ظریکنار رفت با صدا.

 یکنی اعالم نمیای میریپسر تو م::  کھ اومده بود لبخند زد ی علدنی رفت با داطیسالمش را داد بھ طرف ح
 ؟؟
 با مرام بود با ادب بود بھ طرفش رفت و بی عجشی دختر بازی بچھ با ھمھ نی بلند شد ادی را دلی تا دنیعل

  .لی شده دننی ات سنگھی سادمیشن: انھ بغلش کردمرد
 ...بھ وهللا سرم شلوغھ :  رو شونش زد
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  .کردی مینی تو دلش سنگبیمحبتش عج... کھ عاشقانھ دوسش داشت یبھ زن... افتاد ی بی بھ بنگاھش
 شھی دختر روز بھ روز خوشگلتر منی بلند شد سالم داد سالمش را جواب داد ماشا احانی جلو ررفت

  ...سی نری تاثی ھم بلبش نگی و پرسشیھرچند دماغ عمل
 نیی شرمنده سرشو پاری دلخور نگاھش کرد امی بی بدی بوسشویشونیپ.دی رو بوسی بیتخت دست ب  رونشست

 ... سرمو بلند کنم تونمی نگام نکن کھ نمنجوریبخدا سرم شلوغھ ا: انداخت 
  ...ستمی زن نری تنھا منھ پشنی خونھ ھم دلتنگ میالاھ:  گوشش گفت ری لبخند زد بغلش کرد و زی بیب
 ھم دلتنگش کردی می بلند بافتھ شده اش بازی و با موستادهی کھ کنار حوض چادر بھ دست ای دخترکیعنی
 .کردیگمان نم ...شد؟یم

  ...شانی ھم جلوشی کنارش نشست دو دختر عمو ی کھ فارغ شد علی بی بغل باز
 کھ قصد ازدواج دارن اره ؟ خانوم ھم حانیر:  گفت حانی بھ ررو
 تو ریتقص... ھوولھ لی سھیاواااا سرخ شدن نداره مگھ نگفت:  گفت طنتی سرخ شد ، دخترک با شحانیر
 .... کھ سین

 چشم حانی و ردیخند  استغفرهللا گفت وی بی بدیھم خند  دخترکطنتی مات شنی حسری امدی خندزی رزی ریعل
 .کبود شد  رکدخت  گرفت وشگونین غره رفتو

  .ی قسمت تو و علشای ازننی پر میکی یکیشدن ھمھ   بزرگگھیبچھ ھا د:  با لبخند گفت ی بیب
 چشم غره رفت ی بھش چسباند کھ باز علیالغوزی لب ری و زدی گفت کھ دخترک خندنی آمــھی با حسرت یعل
  .دیبریبا پنبھ سر م... آرام بودی پاره اشی دخترک آتنیا...
  و شھرزاد ؟شھرزاد و جا انداخت ؟یعل  قسمت تو و شای نگفت ای بی چرا بکردی فکر منیحس ری امو

 ھمشون رفت ی چرخوند و قربون صدقھ زی عزیدور سر نوه ھا  و اسفند اومد اسفند وی چاینی با سمھربان
 .رفت  دخترک ی قربان صدقھ یواشکی دلش ی آن تھ تھ ھانی حسریو ام ...نی حسری و امی علشتریب

 وهی شھرزاد مختی مشت مشت دلش رنی حسری بھ خورد شھرزاد داد و املی باز مشت مشت مغز آجیعل
 کھ عادت دانستینم  پوست دلش کنده شد ویی گونی حسریو ام... دادیُپوست کند و خرد کرد و بھ خورد عل

 .شده خورد  پوست کنده وی وهی با میگری دلی با مغز اجیکی دوتا خدمت بھ ھم بود نی ایبچگ
 ... دعوت نزن ھی ایمثال صاحب خونھ شد ...می خونت چتر شامی بیخوب ک: یعل
 .... ھر وقت دلتون خواس -

 البتھ از نظر دخترا من میایسر زده م:  گفت ریبعد دم گوش ام ...میای ممیشوھر بد  وروجک ونیبذار ا : یعل
 ...خونت نباشھ   توگری مگری جدمیخبر م

  .ی شد و شھرزاد سوالزی تحانی خنده کرد و ری علدی خندنی حسریام
 دمی ترکیچھ خبره عل:  مخلوط با ناز گفت ی شھرزاد گرفتھ شد دخترک با صدای کھ جلوی عللی پر اجدست

  .یدی بھ خوردم ملی اجیھ
 لشی خم شد و دست پر آجیعل
ھم کم بخور  تو:  گفت حانی بھ ربعد رو ...برتتی مادی باد ب،یریبخور جون بگ: گفت   کرد ویدھنش خال  تو و

  ...ادی نمرتیلباس عروس گ
 بلند شد ی بی بی سھ تا نوه یخنده ... بلند شد و نمکدونو پرت کرد طرفش زدی کھ اسمشو صدا محانی رغیج

  جمع بود ،نی خندان نظاره گر اگفتی تربت ِ متبرکش ذکر محی کھ با تسبی در حالی بیو ب
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 شـھرزاد
  

 با مادر بزرگش لی بزرگ سھی بزرگ و عموی بود خالھ یفاتی تشریادی زحانی ری رسمی خاستگارمراسم
 پشت تلفن حای کھ صرنی حسریعمو فرھاد و ام  ونای بود آقاجون ای بی ھم کھ بحانیاومده بودن از طرف ر

 . وگرنھ منتظرش نباشن ادیاعالم کرده بود اگھ بتونھ م
دوتا کارگر زن ھم با ... خانوم منو اونجا کشونده بود حانی ریعنی بودم نای عمو ای ساعت سھ خونھ از

 ...مرجان خدمتکارشون بھ جون اون عمرت بزرگ مدرن افتاده بودن 
 یچرا دار:  با تعجب نگاش کردم کنھی با آرمش نشستھ داره الک ھاشو پاک مدمی کھ شدم دحانی اتاق روارد

  ؟یکنیپاک م
  حجابم داشتھ باشم،خوامی تازه مھیشوھر جونم نگن طرف قرت ی کھ خونواده نیخوب برا ا : لبخند
  .ی با ازدواج آدم شنکھیمگھ ا... خان لی سھکنھیچھ م : دمیخند

 ... نگرانم یزی چھیراستش از :  نگاش کردم کھ گفت ی لبخند نگام کرد سوالی حرکت بیب
 ؟یاز چ: در اوردم مانتومو

 دهی ھم منو دیچند تا پارت  نبودم تویری دختر سر بھ زنیھمچ من دونھیراستش مژگان م...از دختر خالش -
 ...زنھی مشی امشب تا دلش بخواد ندونمی دوس داشت ملویتازشم سھ

 و با آرمش تا ی پوستری البتھ زدمیجوابشو م...غلط کرده :  نشستم نی پاش رو زمی باز کردم جلوموھامو
 قراره  می کار داری کارتو تموم کن کھ کلی بخورناروی ای غصھ سیتو ھم الزم ن .ادیحساب کار دستش ب

 .چشمک زدم  .ایامشب بلھ رو بد
 ،یبھ چھ وسعت... زد لبخند

 . بود حانی ری خاستگارامشب
 . بود کی کوچیزای چنگران
  .زدی ملبخند

 . داشت معقول بھ نظر برسھیسع
  چھ ؟؟من

 بودند؟. ھا ھم مثل من نبودند نی کس تریب
  شد ؟نجوریچرا ا کس نبودم ی کھ بمن
 زنعمو ھم بدتر از دمیکمک کردم کھ فھم  بھ زن عمونی بنیا منم تو....  دوش گرفت اونم دو ساعتھحانیر
 کھ از حموم فارغ شد صدام زد حانیر ...سی کم نکنھی نگرانھ بالخره تک دخترش داره ازدواج محانیر

 بپوشھ بھ رنگ ی انھد کت شلوار دخترو بافتم قرار بوشمی فر درشت کردم بقنشوییموھاشو خشک کردم پا
  .کردی مباترشی بلند بود و زکمی کتش کی شی ھای با سنگ دوزینبات
 حموم دوش گرفتم دمی شد منم زود پرشیمشغول آرا  مدل دار بست وشوی طرف انداخت روسرھی بافتشو یمو

 حانینگ کھ بھ قول ر ریاسی یبای خوش دوخت زی با سارافنمی زخاهی جوراب شلوار سھیو آماده شدم 
 نی استادی ارم کناحانی کردم ری محوشی بستم و آرای لبنانمویاسی ی تن کرد،روسرزیچش م انداممو تو

  .دادی رو می خوشبختی داشت بلھ کردیخواھر کھ خواھر نبود و خواھرانھ خرجم م
 .حاننی ری منتظر بلھ نیی قوم اون پاھی امشب
 ...کردی ناز محانی رامشب
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 ... برا بلھ گرفتن دنیخریقوم ناز م ھی امشب
  ابراست  رولی سھامشب
  ...دهی بلھ بھ عشقش محانی رامشب

  چھ ؟؟من
 .. کس منتظر من نبودچیھ

  ...دینخر نازمو
 ... ناز کنمنذاشتن

 ... رو ابرا نبودیکس
 ... عشقم نبود یکس

 سال ام بود منو چھ بھ عشق؟؟١۶/١۵ ھمش
  ...خوردمیط غبطھ م فقخوردمی حسود نبودم غبطھ ممن
 خوشگل بود من یلی نگاش کردم خقیزمزمھ کردم و عم  روی دم گوشش خوشبخت شدمی بوووسدشوی سفلپ

 یادی زحانی ری ولی معمولی داشتم با قد و قواره ی معمولی افھیق ...ھی سمشیپ ...نیمی سشیپ ...حانی رشیپ
 . حقش بود یخوشبخت...پرفکت بود 

 ... محکم بغلش کرد حانی رفت طرف رمی نگاھمون کرد لبخند زدم مستق اومد تووی باز شد علدر
 ... منو بغل نکرد یکس

 ... برادرانھ نجوریا
 ... از پشت تلفن فقط داد زدن حرف گوش کنم برادرام

  ...ارمی در نی بازی زدن کولداد
  ...دونھیخان بابا صالحمو م...سر خود نباشم ... زدن گستاخ نباشم داد
 ...میدیھم فھم ح رو صالیمعن

 یحجم آغوش عل  کھ توکندمی کندم تا چشام پر اشک نشن جان کندم لبام از بغض نلرزه من داشتم جان مجان
 با حسرت نجوری اگھی بار دھیبھ جان شھرزاد قسم :  گوشم زمزمھ کرد ریمحکم فشارم داد ز...فرووو رفتم 

  ...زنمی مشتی آتینگام کن
من کھ سوختم : زمزمھ کردم  ...دی عمران و حمی کافھ یمثل طعم تلخ قھوه ھا ...یبھ چھ تلخ... زدم لبخند

  ...ی شدم علدهی آھن آب دی بیبھ قول ب ...فھممی بزنن نمشمیھر چھ قدرم آت
 نبود ی و زارھی گریاالن جا ...کردنی ترق ترق استخونام غمو حسرت داشت دور می فشرد صداشتریب

 ...نبود ...
 ....اا  لھ شدمااایعل-
 ...بگو غلط کردم -
 ... االق ادیبابا ولم کن نفسم باال نم-
 ... خوردم ول کنمکریبگووو غلط کردم گوه خورد ش-
 ...ول کن ...گوه خوردم ... خوردمکریش...باشھ ...باشھ -

 خورمی من تورو نمیول: نگا کردم لبخند زدم روزشی پی کھ کرد بازو ھامو مالش دادم بدجنس بھ چشاول
 ... ضرر داره یا سالمتبر
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 و کنارش دمی کشغی جزدی حرف می داشت با گوشحانی در اتاق ری گرد شد و پا بھ فرار گذاشتم جلوچشاش
 ... خوردن انداخت منوکریبالخره باز بھ ش  سر پلھ ھا ناکس گرفتو کلھ پام کرد ویزدم ول
**** 

 ی مژگان با کمنی داشت فقط ای فرھنگ بای خانواده لی بزرگ عمو پر شده بود سھییرای پذی مبل ھاکل
 بودم و تکون دهی چپی کنار علیمنم از اول مھمن... دوختھ بود چشم حانی حسادت بود بھ رینفرت کھ چاشن

  کن وگرنھ آخرشب بای فداکارای بی علگمیم:  خم شدم ی بھ طرف علخوردمینم
  ...شمی مواجھ محانی ری جنازه
 شوھر کھ ی قحطگرمتی مامیبگو م  بروکنھینگا دختر خالش چھ بد نگا م:  کرد بھ مژگان اشاره کردم نگام

  ...یباتوام عل... خودشم چھ خوشگلھ نی ببومدهین
 چتھ ؟؟:  شده ی جورھی ی علدمید

  بودم ؟دهیند نویمن چرا ا:  بھ طرف من برگردوند گفت صورتشو
 ؟...برا ازدواج  : دمیخند

 . دوست بودم نیرسال با انھ خلھ فک کنم پا:  نمھ ترس گفتھی با
 !دهی بھ کجا اومده رسشی وسعت دختر بازنیبب... گرد شد چشام

 . از تونمی احانی اخرش اون از رشھی دختره شر منی ای علیریبم:  بھ پاش دمی مشت کوببا
 ... کھ سیشانس ن:  اخم کرد دی مالپاشو

 ؟؟یعل-
 ھاااا؟-
  ...دهی چرا تو رو ندنی ا-
 ... شدم بیواد از نظرش غا چھ بدونم خدا بخ-

 ... و دلم ضعف رفت دی خندی چپ نگاش کردم کھ نخودچپ
 ندهی کنار مادر شوھر خوشگل آحانمی رکردنی می عادیصحبت ھا  با ھمی ھمھمھ بود داشتن بھ خوشبدجور

 صدر مجلس نشستھ بودن و انگار بدجور ھم از ھم لی و مادر بزرگ و پدر بزرگ سھی بیاش نشستھ بود ب
 ...زنگ در زده شد ...وششون اومده بود خ
  بود ؟؟نی حسریام

 .لعنت بھ دل من ...نکوب ... نزنیلعنت.من قول دادم ...بھ من چھ... کھ بود بھ من چھ بود
  
  تف بھ ھر چھ دلیا«

 » بھتر آدم فقط چشم و دھن باشد ھمان
  
 . بخوره ی حلقھ کردم و نمک زدم دادم علاروی تفاوت خیب

  .ختیدلم ر...نھ و بم اش سالم داد مردویصدا
 کنھ نگام رصدش کرد کت ی سکوت افتاد ھمھ سالمشو جواب دادن رفت طرف بزرگترا تا احوال پرسبایتقر

چشمم بھ مژگان افتاد . بدون کراوات دی سفرھنی مارک دار بودنش تو چشم بود با پبی کھ عجیشلوار مشک
 عرق کردم فشردم یستا تو د  سارفونمویگوشھ  ...دیکاوی م ونی حسری امشدی کھ برق ازش ساتع مییبا چشا
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 ی کھ اومدیمرس:  دستشو فشرد گفت ی بلند شد منم پشت سرش بلند شدم علی طرف ما علومدیداشت م...

... 
  .ختی صاحب ری دل بنیا ...ختی مردونھ بود ریادیز... زد مردونھ لبخند
 . انداخت نی زم رو  حرف توشھیمگھ م: گفت
  ...دمیدادم حالشو پرس سالم

 کمی نمھ ،جواب سالممو داد ھی...  اخم کردی حس کردم علدمی منم شندی ھم شنی علقشوی ام شد نفس عمرهیخ
 .فرھاد نشست  عمو  ولی سھشیاون ور تر پ

 شناسمتی کھ مفیح:  خشن گفت کمی سرمو بلند کردم نگاش کردم کردی مینی روم سنگی اخم آلود علنگاه
 عشوه ی با اون صدا  کھ توی وگرنھ با اون سالمسی ناز کردنات دست خودت ننی ادونمیم کھ فیشھرزاد ح

 .... بره چھ برسھ ناز کردن ادتی دھنت کھ اسمتم زدمی با پشت دست منی ھمچیدار داد
 رتی سر تا پا غی پسر عمونی چش بود اقای ؟ دقنی حسریام  روایرو من حساس شده بود ... گرد شد چشام

  ؟تعجب و
تعصب داشت ... بود یرتیغ ...کردی بھ پا مامتی قتشیموقع عصبان...کلھ خر ھم بود ... کلھ شق بود یعل
  .حانی من و ر  از ھمھ روشتریب

 ذارهی خواھرش پا کج نمدونستی می ولدیفھمی ھم کھ ھفت خط روزگار میعل .رفتی می آبری زحانی رالبتھ
 . کھ احساس خطر کنھ ی بھ روزی وای ولتگرفی سخت نمادی زکنھیخط قرمز ھارو رد نم

: دی ھمھمھ خوابکمیخطر شد   مژگان زنگ ی بلند و رسای صدادی کھ رسلی سھی گردوند جلوی کھ چاحانیر
 ی آنچنانی ھای تو مھمونمی کھ ما شاھد بودییتا جا... یداریحجاب نگھ م ...ی جوون متحول شدحانھیر

 .نصف تنت لخت بود 
 کرد یفی ھم اخم ظرحانی گذاشتم ری علیدست مشت شده   اخم کرد دستمو رولی مشت شد سھی علدست

 مژگان جون ؟: صورتم نشوندم  لبخند رو
  ؟زمیجونم عز:  کرد نگام

 ن؟ی باشحانھی کھ شاھد تن و بدن رنیکردی مکاری چی آنچنانی ھایمھمون  شما توقایدق-
 شد اول جواب من اللش ییول کردوندن چا اخم پاک کرد مشغحانی باز شد و ری کمی علی مشت شده دست

  ...دی لب گزدیرنگش پر... شد ی بعدش انگار تازه متوجھ علدیُ سریدست منو عل کرد بعد نگاش رو
  نھ شھرزادم ؟سی مراسم جاش ننجوریا بچھ ھا تو:  با لبخند گفت ی بیب

 ن،یگی درست می بیبلھ ب:  زدملبخند
  بخشنانیاطم...مھربون ... زد لبخند

 ... حرفا نی بھ قول معروف ھمون سخن دوست خوش بود و از اای شکر کھ رفتن سر اصل مطلب و خدارو
  معلوم شدھیمھر

  مشخص شدربھایش
  افتاد دوھفتھ بعدی عقد عروسروز
  بخوننغھی صھی شد االن نی بر امیتصم
  خوشحال بودنھمھ

 ... عمو و زنعمومخصوصا
  

  جلد کتاب خدا بودھی می مھرمن
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  نداشتمربھایش من
 ... نداشتم ی روز عقد و عروسمن
 ... خوشحال نبود ی کسشیسال پ٩

 ،.. زور و جبر ھستی خدا بھ ھر چلعنت
 لعنت
 لعنت
 ... بھلعنت

  
 کردی کھ خون پمپاژ میی اونجاسوووختی منمی سونی میی جای دشمنم ولی گفتھ بود لعنت نفرستم حتی بیب
  .سوختیم

 اخرو ی دوتا جوون برن حرفانی ھستن الی خان مازیاگھ پرو:  لبخندش گفت  بالی خانوم مادر سھمحترم
 ...بزنن  

 ھ؟یچ:  متعحب نگام کرد ی خنده علری زدم زی اروم پقدمیشن نوی اتا
  حرف بزنن؟گنی شونم گذاشتن تازه مجھی اسم نوه نتنای ا-

  .میدی نمچھ غلطا اصال ما بھشون دختر:  گفت دیخندی کرد چشاش می اخم مصنوعیعل
 . سر جات زنعمو رو صدا کردماااا نیبش:  چشم نازک کردم پشت

  افتادنی حسری امی خالی کھ رفتن باال نگام بھ جاحانی و رلیسھ
 ؟... رفتھ بود کجا

 ی مگاری داشت سوونی بھ خونھ تو اپشت
 .ود  خفھ کن بحانیژست ھاش بھ قول ر... بود لی با کالس و خوش استابی مرد عجنیا ...دیکش
دوس دختر ... شونھ اش گذاشت مژگان بود   دست روستادی کنارش ای کھ چشمم بھش بود دختری حالدر

 .ی علشی سال پھیخوشگل و دلبر 
  

 گذاشتم بھ طرف زی رو م بشقاب و... بغضم گرفت سوختی ام منھی سمت چپ سیزی ازشون گرفتم چنگاھمو
ھمون . بود خی اب سرد بود نیب سرد گرفتم تموم قلبم مثل ا آریدستامو ز...راه افتادم   تو راھرو ییدستشو

 ونی در مکیقلبم ...گونم تر شد ... شدیخال...شد   چشام پر اشکی رو گونھ ھام گذاشتم کاسھ خموی یدستا
 ... فشارم افتاده دونستمی مزدیم
  
  شوخی چشمی از روزنھ دیشا«

 » بھ دلش افتادهی عشقبرق
  

 ... داشتیفی بود لبام لرزش خفدهی بھ خودم افتاد رنگ پرنھی نگام تو آ اومدمرونی بیی دستشواز
 اش بند گھیدست د  ویبی در جی مشاممو نوازش کرد چند قدم باھام فاصلھ داشت دستگاری تلخ ادکلن با سیبو
 زد تو تھشو گارسی بھ سیقی پک عمکردی کرده بود و موشکافانھ نگام مکیبار  خوش بوش چشاشوگاریس

  ؟یخوب ...دهیرنگت پر:  بم گفت ی لھ کرد با صدانھیی جلو آیگاریتو جاس
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  استافتھی ی ز من تازه تراو«
 » است دهی نوشی از کام زندیشا
  

 ...مھمھ :  شدم ابرو باال انداختم تلخ
 زیچ: نکشمقیجان کندم تا نفس عم... زد پک زد دودشو فرستاد بھ صورتم شی آتی اگھی دگاری زد سپوزخند

  .لرزهیلباتم داره م... بخور فشارت افتاده نیریش
  شدیی و وارد دستشویگاری لھ کرد تو جاسمھی و نصفھ نگری دپک

 افتاد زی می روی ھاینیری گرفتم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم مرجان کجا بود ؟ چشمم بھ شواری بھ ددستمو
 شب ھی دونستمیخوبھ م...جاش اومد  نشستم حالم سریکم... شربت ھم روش وانی لھیچند تا چپوندم تو دھنم 

  .افتادمی ساده داشتم پس مزی چھی دنی و بازم با دستی نیتخت خوابش خال
 بود نگاش نمی حسری اعالم شده بود امیی اومده بودن جواب مثبت نھالی و سھحانی طرف سالن رفتم ربھ

 ...نکردم نشستم رو مبل تک نفره 
 .دیی زدم برا تای ؟ کھ پلک طوالنی گفت خوبی روم بود با لبخونی علنگاه

 . لبخندش بود ی جادونی زد لبخند زدم البخند
 ... خوندن غھیص

 ... نشون انداختن ی حلقھ
 ... خوردن ینیریش

 ... کردن ی خوشبختیآرزو
 ... حسادت کرد مژگان

 ... منو
 . خوردم غبطھ

 کردم؟ی کھ نمی بدکار
 ظرف غذاھارو مرجان دمیظروفو چ...  منم رفتم کمکش نھی شامو بچزی زنعمو مرجان رفت تا می اشاره با
 ... شد ھمھ اومدن برا شام لی کھ تکمزیم. اوردیم

  ...حانی بلھ برون ری شاھانھ شام
 .دو روز گشنھ موندم ...ومن

 ھو ھیکھ ... چشمک حوالھ ش کردم دمی خندطونی شختی براش غذا رلی کنار ھم نشستن سھلی و سھحانیر
  ...نی بشقاب بخورھی جان تو لیسھ...قربون عروس خوشگلم بشم : گرفتش  جو لیمادر سھ
 دوتا نی ادمی سرمو بلند کردم ددیلرزی گنده اش می ھم بازوھای تا خندمو معلوم نشھ علنیی انداختم پاسرممو

 فتھای بی اتفاقنی،ھمچ  تصور کن تو بلھ برون تویعل ...: کننی ملی بشقاب شامشونو مھی  دارن توالی خیب
  ..نی بشقاب کوفت کنھی زنعمو بگھ تو...

  .کنھی کارا نمنیعمرا مامان از ا : دی چپ نگام کرد نوشابشو سر کشچپ
 . جان دختر عمو دی دمیخواھ-

 . نگفت یزی زد و چلبخند
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 لی سھی خونھ ی عروسی برن و بعدش برن دنبال کاراشی شد فردا برا آزمانی کھ تناول شد قرار بر اشام
 ... نای عقد و ای و دکور و رزرو کردن تاالر و سفره لی وساریی برا تغارنی دکراتور برفتنیود فقط مآماده ب
 . قصد رفتن کردن لی کھ زده شد قوم سھی فرعیحرفا

  
******* 

  
 ھوا گرم بود ھمھ در و پنجره ھا نجای اادی حلقھ مدی و خرشی زنگ زده بود کھ اگھ خونھ ام بعد آزماحانیر

 ... باز بودندچھار طاق
 بغلش ری بعد ورزش و خوردن صبحانھ لبتابشو زی برخوردچی بود بدون ھنجای اشبی ھم از دنی حسریام

 . خنک خونھ نی زمریزده رفتھ بود ز
  ...خوندمی ولو بودم و درس موونی جزوه بھ دست تو امنم
  .شدمیخمار م... اونجا شدمیمست م... و اتکلن تلخ گرفتھ بود گاری سی باال بوی طبقھ کل

 با سر و صدا اومد تو از اون دم داالن حانی در بھ صدا در اومد مھربان با اف اف درو باز کرد رزنگ
  ...میدیحلقھ ھامونو ھم خر... مثبتھ شیجووواب آزما: گفت 

 ...مبارررکھ :  شدم با خنده گفتم بلند
 .ولم  ھوولی از سھشتری شھرزاد من بیواااا:  بغلم کرد ونی تو ااومد
 اورد واقعا رونی ستشو بی حلقھ فشی نگا کردم از کحانی ری رفتم از بغلم جدا کردم با لبخند بھ خوشحالعقب

 کھ چشمم بھ چونش افتاد گفتی میزی چی جواھر فروشیداشت درمورد فروشنده ... بودن یمتی و قکیش
 نی ایاووووخ : دمی کششیدرو کبو   شستموطنتیبا ش... پنھون شده بود کی پنکری کھ زییکبود...کبود بود 

 ...ساعت نگذشتھ کبودت کرده ٢۴ ھی چھ قد وحشلیسھ
 ..خشن دوس داره ...شوووھرمون ھاتھ :  کرد و گفت ی مستانھ ای خنده حانیر

 ...ییای حی بیلیخ:  گاز گرفتم لبمووو
  ...حانیمبارکھ ر-

 آب حانیر... لبخندمو خوردم دمیسش دبا لبخند بدجن  و نی حسری چشم امی از گوشھ می خشک شدھردومون
 قسمت شای ایمرس ...لیسالم دن:  گفتھ برگشت یزی انگار نھ انگار کھ چضیدھنشو قورت داد با لبخند عر

 ...تو
  زنم ؟ایقسمت من ؟؟ :  گفت طانتی ابروشو باال انداخت با شنی حسریام
 ی شماره نیا ...حانی گرفت طرف ریغذکا...ممنون:  خنده کرد گفت می کھ نگرفتدی دمی نگاش کردجیگ

  باھاشنینداشتم بھش بد  ولی سھیدکراتور خونم شماره 
 ... کنھھماھنگ

 ... کاغذو گرفت و تشکر کرد حانیر
 شربت وانیشھرزاد سھ تا ل:  گفت و بھ طرف تختا رفت تو ھمون حال گفت یکنی خواھش منی حسریام

  ...چسبھی ھوا منیا  تویاریبھار نارنج م
  نباشھ ؟ی اگھیامر د:  لب گفتم ریز

  ..ستی نیعرض:  و جواب داد دیشن
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 پارچ شربت بھار نارنج بده ھیرفتم تو بھ مھربان گفتم ... سر تکون دادم ارمیاشاره کرد برم ب  با ابرو حانیر
 ...مھربانم مشغول اوامر شد ...ببرم 

  ...یپسره ...لبمو گاز گرفتم   با حرصونھیم ؟؟ اره ھگفتی موی ؟ نکنھ کبودھی منظورش از قسمت زنم چنیا
 .ببر  شربتو ؟؟ییشھرزاد مادر کجا-
 . شدم اطی حی برداشتم و راھوینی حرص سبا
  
 کھ ھر دفعھ ام دمیدی سرش شلوغ بود فقط تو دانشگاه موقع امتحان دادن مبی شده بود عجدای کم پحانیر
 نثارش راهی گلھ کرد و بد بی کلدی شنحانوی ریروس خبر عی ھم وقتھیسم... رو گرفتم ی نمره قبولگفتیم

 بخت گفت ی نھ خورهی داره ملی فامطونی خوشحالھ کھ اخرش شر و شیلی اخرش گفت کھ خیکرد ول
  ...ادی خودش تنھا مادی نمحانی ریشوھرش برا عروس

 مغرور نیحس ریام ...نی حسری امی خونھ می بھ خودش استراحت بده و ناغافل برحانی قرار بود رامروز
روان   کھ بدتر روحنمی ببیزی و چمی بردمیترسیم... ناقافل رفتنو نجوری ادمیترسیم... تفاوت ی بنی حسریام...

 خودمم اعتراف کنم نداشتم شی پی کھ حتنی ای چمھ و رودونستمیم... روزام و اشفتھ تر کنھ نی ایآشفتھ 
  .دونمی ؟ نمی از چدمیترسی مدمیشا.

 اون موقع می ده سالگی ھی بود ھدی علی ھیھد ...خوندمی شب جلوم باز بود مکیدم ھزار  نشستھ بواطی حتو
سطر بھ ... کتاب ھمدم پنج سال غربتم بود نی ای نھ کتاب ولیدیخری کردم کھ برام الک مھیھا چھ قد گر

 .سطر واژه بھ واژه حفظ بودم
تھ ...تھ چشاش غم تلنبار شده بود ...اش تو چش... اطی بعد آقاجون اومد تو حقھی باز شد چند دقاطی حدر

 طرفم جمع ھیبلند شدم موھامو بازمو . بخششو زد نانی لبخند محکم و اطمدی تا منو دیول...چشاش غوغا بود 
سالممو جواب . آقاجون تند بود یھا نفس ومدی جور نمیزی چھی.دی بوسمویشونی پستادیکردم سالم داد جلوم ا

داغون شده بابا بده ببرم  ...ھی علیادگاری: برداشت کنارش نشستم گفت تخت کتابمو  داد و نشست رو
 ...یصحاف

  ...دهی آقاجون اون موقع ارزششو از دست مخوادینم-
 . نگام کردقی بست رو پام گذاشت عمکتابو
 ... آشوب ینگاھ

 ... غم پر
 ... رنج پر
  ...یمونی پشپر

  بود ؟ی چانیجر
 آقاجون ؟؟؟-
 جانم بابا ؟؟-
  شده ؟یزیچ-

 . تکون داد ی نفی نشونھ بھ سرشو
 ... زد صدام

 »ِشھرزادبابا«من عاشق صدا کردناش بودم... کھ متعلق بھ بابا بود یاسم
  .نی شده بگیزیچ... آقاجون نایدقم داد...جونھ دلم -
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  بابا؟؟یاالن خوشبخت-
 ... خوشبخت نباشم شھیھ م مگنیتا شما ھست... شونھ ھس نیتا ا:  دادم ھی کردم سرمو بھ شونش تکنگاش
مظلوم  ....یدندگ کی ی از روی لجبازی از روی نادونیبد کردن از رو...بھت بد شد  : دیموھام کش  رودست

دختر من پاکھ ...دختر من محکمھ ... شھرزادمی کرددمیسف  رویول... اوردن ری پدر گیب... اوردن ریگ
 ...ییتنھا  با پنج سال غربت ویپاک مونده حت...

  .دمی ھام کشھیر  غماشو تویبو... رو ی خستگیبو... پدرانشو ی بودمی کشقی عمفسن
  موقع روز چرا خونھ بود ؟؟نی آقا جون ایراست

  خونھ ؟نی اومدنی داشتیاقاجون کار : اهی سی با تک و توک موشیجو گندم َ پر وی بلند کردم بھ موھاسرمو
 ...اره بابا جون دست چکمو الزم داشتم -

 خلوت نمیبیم...سالم بر خان عمووو :  بلند گفت دی اومد تا مارو دحانی رنباری دوباره باز کرد و ااطی حدر
 .می پول مول بستونمی زجھ بزنی کمکنھی اارا نمنی ما از ای ددنیچرا ا ...نیکرد

 .دی اروم خندآقاجون
  ...ی زبونتو بھ کار انداختنی پدر سوختھ باز ای ا-
 ..استغفرهللا...اجبھ خان عمو جواب سالم و-

 . اروم دیبازخند
 ... پارمشی سالم دختر آتکیعل-

  ...بی بھ جی شھرزاد چن زدنمیبب:  نشست ی کنارتخت رو
  .ستنی زن نغی تیبابا ھمھ مثل جناب عال برو : دمیخند

 ... در محضرمون نیجون بود عھ عمو:  گفت حانی بلند شد بره خونھ کھ ری علای با دی خندآقاجون
 . نثارش کرد و رفت ی پدر سوختھ اقاجونآ

ِ زن◌ زبون بازغیت- کردمزی رچشمامو ِ. 
 نی اھی زبون باز  زدن وغی تی ساده االن زمونھ یدختره : نثارم کرد با حرص گفتی دستش خاک تو سربا

 کنن،ی جرواجرت می بلند نباشای نمونھ ادتیدوتا ترفند 
 کشنتی مای کننیخب ھمون پاره پورت م : دی کشلبش گنی دست بھ پرسضی غره رفتم کھ با لبخندعرچشم
.... 
 گفتم ،گفت ما ی بھ عللی خونھ دنمی پاشو آماده شو برکنھینشستھ منو نگا م:  چپ نگاش کردم کھ گفت چپ

  ..انی ھم ملیسھ  اونومیبر
  ؟میری خبر میزشت نباشھ ب:  شدم بلند

آشوب  ...ختیزد و دلم ر  چشمکدی خندطونیش...ھی جورھم خواباش چھ  اش توقھی سلنمی ببھیریگ نھ بابا مچ-
 ... نھارم اونجا باشم خوامیبدووو شھرزاد اه م. .شدم

 بھ درک کھ ھم خواب دمی تر بھ چشام کشادی آماده شدم مدادو زیفی طرف اتاقم رفتم با وسواس خفبھ
 ی تختش خالستیر بافتم مھم نموھامو خوشگلت... بھ جھنم کھ خانوم باز بوددمیرژ قرمزمو دوبار کش...داشت

 ادهیز... انور کردم نوی انھیآ  جلوادتری زدم و در اخر فقط چند بار زادتری زسیمو چن تا پ عطر ...مونھینم
  دون ژوان بود ؟ مھم بود ؟ھی کھ نکردم؟؟ مھم نبود کھ یرو

 دمیو خند...جھ نکردم  شدم توگری جیادی زنکھی بابت احانی ریبھ متلک ھا  شدم ونی بھ دست سوار ماشفیک
گناه کردم ؟ خالف کردم ؟؟ . تر باشھنی روم سنگنی حسریدلم خواست نگاه ام...دلم خواست تو چش باشم ...
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 کلیھ اون قد بلند و جلو ...تپھیم بدتر رهی تی عسلی چشایجلو ...تپھی دل منیبھ خدا کھ منم دل داشتم و ا
  ...شھیبود م بم و مردونش نایبا صدا ...لرزهیساختھ شدش م

  ..ییعجب جا: باال انداخت  ابروحانی رستادی کھ اشھی برج تمام شیجلو
  

 . پنت ھاووس اونم
 نی حسری خبر اومدنمونو بھ امحانی و نگھبان بر خالف اصرار رنگیپارک  داد دست پادو کھ بردن تونویماش
 ...داد 

 کرد شھیه خودش سوار اسانسور تمام شھمرا منو  فش مادر خواھر نثارش کرد وھی شد و ی ھم حرصحانیر
 . باال میو رفت
  .نی حسری مال امی واحد داشت و سمت چپ  ھاووس دوپنت

 اهی سشرتی شد با تانی با لبخند محوش نمانی حسریدر باز شد ام و زد و  حرصشو پنھون کرد و زنگحانیر
  .رشی تنیج
  اره؟گھید  تونیی بگم ؟؟ بفر مایاالن من چ-
باھاش دست داد ، رفت تو . لی کھ دنمی تعارف ندارمیای در و باز کن ما می ھم نگفتینگفت : دی خندحانیر

سالم خوش : دست مردونش جا دادم سالم دادم فشرد دستمو سرتکون داد  تو لبخند رو لبام دست سردمو
  ...یاومد

 ...ممنون -
 ...ادکلن تلخش   وگاری سیز بو بادمی کشقی ، نفس عمدی کشقی کرد دستمو از کنارش رد شدم نفس عمول

  
 .... درس کن ھمھ بخورنااااایزی چھی-
  ..ستی سازگار نی علی بود کھ با معده ی قرمھ سبزنھی گزنی بھتر؟یمثال چ-

  با تلفن قطع شد و وارد آشپزخونھ شده ؟نی حسری حرف زدن امیصدا
  ؟؟ھیبحث سر چ-
بحث :  گفت خوردی مھی سوغات ارومی ھاینیریاز شاپن اشپزخونھ نشستھ بود و   ھمون طور کھ روحانیر

  .کمیپر کردن ش
  ...ادی خوش بونی بھ مزاج آقامی درس کنی چمیدونی زدم پشت گوشم نمموھامو

  بود ؟یتلفن ک: دھنش گذاشتگھی دینیری شھی حانیر
 ادیداره ماشکان بود اونم :  رفت درشو باز کرد خوب کھ نگا کردو جواب داد خحالی بھ طرف نی حسریام
... 

 کھ تا نی حسری امی ؟ اونم خونھ نجای اادی آن پسرک مغرور پر دردسر بگری روز دشدی نمنجا؟؟ی ؟ ااشکان
 ... بارانم کنھ کھی نشون بده و تتی کنم اشکان حساسیحرکت
 ؟؟ی ھستیدنبال چ:  گفتمکالفھ

تھ   وای الزانلیوسا: داخت  کالممو حس کرده بود ابروشو باال انی طرف کالفگدی و بست چرخخجالی در
 ... مرغ دارم نیچ
 ...پاشو دست بھ کار شو ... خوبھ کھ شھرزاد:  لبخند زدحانیر

 رو بھ کمی  وییرای اون پذیعصاب  رورونی برو بایتو ب :نیی کردم رفتم از دستش گرفتم و اوردم پایمی مالاخم
 ... کنم زی اشپزخونھ رو تمنیراه کن منم ا
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  کنم ؟زی تمواااا شھرزاد من-
 ... حرف رفت دنبال اوامرمی غره رفتم کھ بچشم
  ...ری بگتزای پریپن ھم برو   توریام : دمی دخورهی موز منتی بھ کابھی تکالی خی و بنی حسری کھ امدمیچرخ

 . گاز از موز ھی ...گھی دمیدار-
 اگھ اشکان ھم یراست...ه  دوس دارادی زری با پنینای الزیکمھ ،عل:  کردمی خالییظرف شو  و توزی مظروف

 ..یمثال مھمون دار... خونتھ تی وضعنمی اگھی برو دیسادیچرا وا... کنار غذا دوس داره ری دوغم بگادیم
  ...یکنیچھ قد غر غر م...مھمون ناخونده  : دیخند
ر  باشھ غر غفی تا دور و برش کثشھیھم:  اومد اشپزخونھ فی پر ظرف کثی با دستاحانی موقع رنی ھم تو
 ... مثل مامانا کنھیم

رو ... البتھ بھ نظر خودشکنھی نزده و االن داره کوزت وار کار مدی و سفاهی کھ دست بھ سیحانی بھ ریلبخند
  ...ری خانوم کوزت بگنی برا اری و ماست موسپسی چیراست- گفتم ریبھ ام

 . انتر یکوزت خودت: گرفت   از بازویشگونی نحانیر
   کھ اخم نداشت لبخند محو صورتشونی حسری خونھ با امنی راحت بودم تو ابیعج ...دمی کشیفی خفغیج

 و کھ فرستادم نی حسریام... تندتر کار کنم کردی و مجبور مکردیقلبم خونو با فشار داشت پمپاژ م...پوشونده 
 ...مشغول درست کردن نھار شدم   کردم وزیتم  آشپزخونھ رودایدنبال خر

 کردمی من غذا درست می علی باشھ مخصوصا خونھ مجردیقرار بود غذا خونگ کھ ییای تو دور ھمشھیھم
 سر ی وقتشیدوسال پ ...میکردی تر و خشکشون م  وکردی گل ممی مامان بازبی اون موقع ھا عجیبھ قول عل

 شد ھر صبح زود قر مستشی مجردیخونھ   قھر کرد و توییبھ معنا  ورونی از خونھ زد بی علی مسئلھ اھی
 انقد تنبلھ کھ بھ دونستمی دانشکاه مرفتمی و بدون سر و صدا مکردمی خونش و صبحونشو آماده مرفتمیم
 کامل روبھ ی صبحونھ زی ھم ھم خواباش ھم خودش صبح زود با مشدیالبتھ بدم نم ...رسھی نمکمشیش

  .شدنیم رو
اون ... من بھ فکرشم  کھستی مادرش انقدر بھ فکرش نگفدیم... مادرم دهیی من نزاگفتی می زمان علاون

  ...رزهیم  اخ بگن کل جونم فرودونستنیاونا نم... جون مننحانی اونو ردونستینم
 زدمی غر مکردمیمثل مامانا ترو خشکشون م. ..سی دست خودم نگفتیم... ذاتم مادرانھ اس گفتی ماشکان

  .شدی مدهی دی عسلیم ھا تو اون جایشگفت  بود کھ امروز تعجب ودهی رومو کم دنی ھم انی حسریسرشون ام
 ...دستش دادم   روی کھ جارو برقفھی کف سالن کثدمی کرد البتھ رفتم دزی و تمییرای نق زدن پذی با کلحانیر
 بود سر بلند دهی خری ھمھ چدمی از دستش گرفت توشون سر کشکاروی پر برگشت پالستی با دستانی حسریام

 .  ..ی خستھ نباشریممنون ام:کردم 
 ...کاملھ:ورد  در اکتشو

 ...اره دستت درد نکنھ : طرف اشپزخونھ رفتمبھ
 . اشکان تی ھمکالسیحت:طعنھ زد... دوس دارهی چی کمونھی مادتیچھ طور : رو اپن انداختکتشو

 . دوس نداره ی چی دوس داره کی چی کمونھی مادمی ناخوداگاه دونمینم...کتتو بردار : کتش اشاره کردم بھ
 ؟ی دوس داری چخودت: کار شدم مشغول

 ی سطر پرنگمی کھ تو زندگیی کسایبرق چشا: اخم الود ی و تا حدودی جدی بھ چھره دمی از کار کشدست
 .ھستن 

  ...تھیاشکانم جز سطر پرنگھ زندگ-
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 ... مھمھشی بخوندی حتما بامھی زندگھیاشکان پاورق: خورد کردم ازارویپ
 .مواظب دستت باش- کرد ی طوالنمکث
 در دنشیی ،بودنشی ھر لحظھ با شندنشینگفت مواظب قلبت باش کھ ھر لحظھ با د ...رفت  و برداشت کتشو

  .رهیھم فرو م
مغرور بودن و پر اعتماد بھ .مغرور بودنو خود خواه . .. چرا انقد بھ ھم حساس بودن می دو مرد زندگنیا

 .نفس 
  .نی حسری با ام و اشکانلی و سھی علی کردناکی سالم علی زنگ در و پشت بندش صدایصدا

  ...ختمی ورقھ ھا ریظرف و رو  اغشتھ بود تار مو رو فوت کردم و با دقت تواینی بھ مواد الزدستام
  ...یباز تو مامان شد:ھامو کمرمو بغل کرد   از پشت بازوی علکھ
 ... درس کنمنوی ول کن بذار ایعل: فوت کردم خودمو تکون دادم  رو  موباز
 ...چشمممم:ستاشو باال برد  ولم کرد با خنده دیعل
  ...ی تنقالت بخورینی نشیبرو دستاتم بشور اونجور-

 ...اونم رو چشم: دست رو چشش گذاشتدیخند
 ... صدا بزن ساالدو درس کنھحانمی اون رگھیعھ برووو د-

  ...دهی شوھر ندی دختره چارسی بلیِفعال بند سھ: با حرص گفت یعل
 ؟یکنی مینکنھ حسود :دمیخند

 ... شورشو در اورده حانمی رنیابا،انھ ب-
 ؟ی دارکارشیچ...دوسش داره : مثال مبرا کنم گفتمحانوی کھ ری کردم با لحننگاش

  .لی بغل سھدهیپر...قورت داده جلو سھ تا پسر عزب  روایح: کرد اخم
 ھ؟؟؟یچ: با اخم گفت دمی خندبلند

 و ول کنھ بپر ھلی سیخوب انتظار نداشت...ت امان از حساد...امان :دمی تکھ ھارم چنی تکون دادم اخرسرمو
 ...بغل تو 

 ... انتظارو داشتم نی ھمقایدق: تخس گفت ی پسرامثل
 ام صدا حانی پاشو برو دستاتو بشور رگھی دیاحمق: بھ طرفش رفت ی کردم با قشق بزرگ چوبی تصنعاخم
 .کنم 

 ... مارو با وسواست ی خب کشتلھیخ-
 مرغم کھ نصفشو انجام داده نیگذاشتم تو فر و مشغول درس کردن تھ چ ازوینی کھ رفت ظرف الزرونیب

  مرد ؟نی با من اکنھیچھ م. کل مشاممو پر کرد گاری اتکلن تلخ و سیکھ بو...بودم کردم 
 ... ببرم یدی می چاینی سھی... :فوت کرد ... پک زد برگشتم

  ...نی تو برارمیخودم م: ساز رفتم اصال بھ فکرش نبودم ی طرف چابھ
 ... انداخت و رفت یی تو ظرف شوگارشوی داد سسرتکون

 نبودم با ووونھیکم د... آب رو با حرص روش باز کردم کردی و رو مری و دلمو زکردی ھنوز دود مگاریس
 ... بوو ھوش حواصمم پرت شھ نیا

ا درس کنھ  و جلوش گذاشتم تیرازی ساالد کاھو با ساالد شلی سرش غر زدم بعد وسای کھ اومد کمحانیر
 ... بھ خرج بده قھیاجالتا سل... حانیر:

 ... سرشو تکون داد و مشغول شد یجد
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 ی سالم بلندییرای و رفتم تو پذختمی و ردمی چینی دم کردم فنجووون ھارو تو سختمی رنیِ ھل و دارچی چاتو
  ...نی خوس اومدیلی خب خی ولستمیصابخونھ ن:دادم کھ سرا بھ طرفم برگشتم لبخند زدم 

 ؟یخودت خوب... شھرزاد جان یمرس :لیسھ
 ... اقا دوماد ی مرس-

 بلند شد و از دستم و ی بگردونم کھ علی کارو کرد خواستم چانی ھم برا اشکان تکون دادم اونم ھمیسر
 ... وروجک یمرس:چشمک زد 

 دمی ھارم چوهی بود رفتم اشپزخونھ مزای چھی و بقینیری شی نبود ولوهی مردم مزی رو می زدم و نگاھلبخند
 ... ھارم کنارشی دستشی پزیبردم گذاشتم وسط م

 ... خوبھ ھاااا تونیخون دار:لیسھ
 .یخبر ندار... رفتھ یسرت کاله بزرگ ...حانیبرعکس اون ر: با حرص گفت یعل
 ... دام بالااا ای گفتی چدمیشن:اشپزخونھ داد زد   از توحانیر
  ؟؟؟گمیمگھ دروغ م:یعل
 ی با قالاری شد اون وقت خر بمونی پشلمی سھیدید...ھمون دو روزست سر بھ سرش نذارم ....یعل :دمیتوپ

 ...بار کن 
 ی فرار کنم چون بد بھ منو علدی بادمی فقط فھمدونمی شد نمییرای وارد پذی چاقو بھ دست با چھ سرعتحانیر

 ... سنگر گرفتم یرفتم پشت مبل عل ...کردینگا م
  ؟یگی نمیزیتوچرا چ:  دی توپلی با حرص بھ سھحانیر

 ... دو لبس ی غھی طرف برادر زنش تھی طرف زنش ھی چارهی بگھ بیچ: با آرامش گفت اشکان
  ...بگووو نویھم: سر تکون داد و گفت دیی برا تالیسھ
  رفتم برووو ساالدحانی طرف ربھ
  ...ادیدرس کن االن صداشون در م  تو

 بود ی در کل روز خوبیول... ساکت بود نی حسری امی ول کھ خورده شد بھ بھ چھ چھ ھا روونھ شدنھار
 اخم شدی مکمی نزدنی حسری بھ جاش اشکان تا امیول... اخم نداشت نی حسری کھ امنی خوب مخصوصا ایلیخ
 . تو ھم رفتی کھ اون موقع من اخمام منداختی میی ھاکھی تی پوستری و زکردیم

  ...افتھی اتفاق مییزای چھی داره کردمی حس مزدی شور خونھ رو مدلم
  

 ...کنھیُسر م دل شوره از اون نوع کھ کل بدنتو ... باز دلشوره بھ دلم فتاد ستادی کھ جلو خونھ ایعل
 شھرزاد ؟-

  ؟ی دستمال افتادنی شده ؟چرا بھ جون ایزیچ: مردونھ و نگرانش اخم داشت ی کردم بھ چشانگاش
  ...ی علزنھیدلم شور م-
  دلت شور افتاده؟ھی چنمی ببمی شو برادهیپ-

 .نیی پادمیپر  باز کردم وکرشوی غول پنی فشردم در ماشفموی کی دستھ
 با می کھ شداطیوارد ح... در باز شد میبھ طرفم اومد زنگ در و زد  بست ونوی شدن در ماشادهی ھم بعد پیعل
 ونی داشت قلآقاجون رو تخت ...دمی کشی حوض نفس راحتخیاب   روشن و دوتا ھندونھ توی چراغادنید
  .کندی پوست موهی ھم مزی و عزدیکشیم
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 یزی کنار عموش نشست عزمی خوش آمد گفت و علیبھ عل. اقاجون با محبت جوابمونو داد می دادسالم
 ...خوش گذشت :باال انداخت   بھ من انداخت ابروینگاھ

  ...یبلھ جاتون خال-
 . چند تا پسر عزبشی زشتھ پیدیمالی و مردکی مرای کمتر آرا وکمی:بعد با طعنھ گفت...خدا رو شکر -

  .دی لرزمردمکم
 . شدالیخی بزی عزخی مآقاجون

 ... کرد بھ وسعت کوه بودنشی اخمیعل
 ... کردنشونھ رایجوونن فروغ وقت آرا و: اومد ی بی بیصدا

 نرم و ی رو دوشش بھ طرفش رفتم گونھ دشی تربت تو دستشو چادر نماز سفحی کردم تسبنگاش
  .ی بیقبول باشھ ب :دمیوسدشوبیسف

  ...ی بیقبول حق خوشگل ب :دی بوسمویشونیپ
  ؟ی بھ خدا سپردمی رجطانی دست اون ش؟ازی خوشگلم مارم دعا کردی بیبھ ب:یعل
  خودتو از شر خودتیعنی:  زد رو بازوش حی خنده کرد با تسبی بیب

  ...یطانیخدا ش پدر سوختھ تو... خدا بسپارم بھ
 بزن و حی با تسبیرسی بوس کن فداش شو بھ من کھ میھ  شھرزاد ونیا... قانع شدم ی بیبدستت درد نکنھ -

 . دمت گرم طانمیخود ش بگو
 ... حسادت بلند شده ی امروز از دنده نی ای بی بری نگیجد :دمیخند
  .نھیچی مزویاالن مھربون م...عوض کن اونارم پاک کن  برو لباساتو :زیعز

 کھ ذکر ی ھم در حالی بیبرم ب با ابرو اشاره زد کھ اروم باشم و  پلک زد ویوالن طی حرف نگاه کردم علیب
 . ساکت بود بیامروز عج... لبخند زد و اقاجون گفتیم

 لب نگیتتو و پرس و  وشی تن اراھی بھ شھی ھمزی پاکنو زدم بھ دستمال عزریاتاق لباسمو در اوردم ش  تورفتم
رو  ...یجلف باز  ورای محو من شد ارا وشی ارای ولدمیرو چشام کشدستمالو  ...ذاشتی اسم کالس محانیر

 چشام ریدستمالو ز ....ی شدم قرتن مرفتی نمرونی بدون خط و چشم و رژ قرمز و گونھ بھیسم ...دمیلبام کش
 پاک ای بازی پاک شدم از قرتای جلف بازراھایارا و ...اااایدنی مالیپاک شدم از ھمھ ... رو صورتم دمیکش

  .شدم
 ،غافل امی بنی حسری بھ چش امنکھیبرا ا... کردم شی آراادی دل خودم امروز زی بر سر دل من کھ براخاک
 کھ ینھ من...وارد تر از من دور و برش ھست ...لوند تر از من ... خوشگل تر از من نی حسری امنکھیاز ا

  .ستمی بغل ساده ھم بلد نھی
 .... و رژ اضافھ  مداد اضافھھی با کردمی من ساده ،فک مو

تا ... و دارم ی چھ خوبھ کھ علی علی شام بودن حتزی ھمھ سر منیی اب زدم موھامو بافتم رفتم پاصورتمو
 بھ خاطر من ی از اون خوشگل موشگال منتظرشن ولدونستمیم... تنھام نذاشت زنھی شور مکمی دلم دهید

  .رهیراش غش و ضعف م کھ دلم بکنھی رو منکارایا .ستی ندیازش بع ...ھی علنیا...
  ؟؟یخوب : دی اروم پرسی نشستم و مشغول شدم علزی مپشت

 ...اره -
 مطمئن؟؟-

 . تکون دادم سر
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 . تو خودتیختی رشھیھم ...دونمی مدیبع:  باال انداختشونھ
  ؟؟ھیچ...:  چپ نگاش کردم چپ

  ؟یباز من بھ تو رو دادم خودتو برا شامم دعوت کرد:  قاشق گذاشتم دھنمھی
 . خانومو رفع و رجوع کنم ی ول کردم اومدم دلشوره مویاز خدات باشھ زار و زندگ-

 ... وقت نشناسنااااتیزار و زندگ...بخور : دم دستش گذاشتم  وی چشم نازک کردم سبزپشت
  .کردنی نمینی بشی دلشورتو پایطفلک-

 ...حقشونھ : می خندینخود
 .ادم بھش  دوانیل  توختمی راھوی سی دادم نوشابھ سرتکون

  .میسکوت خورد تو  غذا روی ھی بقو
  

***** 
  

 بود و از دهی ظھر رسروزید ...دادمی گذاشتھ بودمو پشتشو ماساژ مھیاون ور بدن سم  ونوریا ھامو   تا زانودو
 ... بود یاون موقع اوامرش تموم نشدن

  ...سوزندمی بھ شوھرش دل مبی وقتا عجیبعض
 از پسر مای نا فرم ھواپی ھای از پرواز بدش صندلکردی متیر غر و شکا غدادمی طور کھ ماساژش مھمون

خالصھ  ...دهی خوب نخوابشبمی کھ دنی کھ کنارش نشستھ بود و ھمش اخم داشت از ایخوشگل و چش رنگ
 ھیاخرشم  .رمی ازش بگی حالزنمینم  بھ من کھ چرا زنگدی کرد و اخرش رستیاز کل آدم و عالم شکا

  ...رمیگیرفت کھ دفعھ اخرم باشھ ازش خبر نم از رونم گشگونین
 بر ی ھم با اون شکم کمھی اومدم سمنوری اھیرشتھ اومد تو از رو سم  با دوتا ظرف اشی بی باز شد و بدر

 ...اومدش نشست
 ...دهی بو رو نمنی ای جایچیھ: و با لذت گفت دی کشبو
 نمھ ھم مراعات ھی و شدیاشت مادر م کھ دی خواھرنی خوند و فوت کرد طرف ایزی چھی لب ری زی بیب

 ...شکمشھ   فندق وھی کھ کردینم
 . جونم ی بیدستت طال ب: دمیگونشو بوس...  رو تخت گذاشت ینیس
  ...زهی داغ نرازیپ نوش جونتون سپردم مھربان برا تو-
 ی بی بییعجب بو : دیچیگوشم پ  مردونش توی کھ صدامی مشغول خوردن آش بودھی سمبا
 .م بھ ما بده  کاسھ ھھی

 دی بلند شدم سالم دادم لبخند زد حالمو پرسگارشی ادکلن و سی بازم بوکشوی شپی خودش بود با تبرگشتم
 با عالقھ، سپرد مواظب دی با عشق پرسدی دست داد حال خودشو بچشو پرسھی با سمنطوری ھم ھمھیسم

 . بچھ ھارو دوست داره بیخودش باشھ معلوم بود عج
 مادر اری بخور انقد بھ خودت فشار نزمی برا تو ھم بری بی عمر بایب: گفت  ذاشت و دست پشتش گی بیب

 . ھنوز یجون جووون
 ...گھی بخور دنیبش:  قاشق گذاشت دھنش ھی نشست دوباره ھیسم
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 ی از اوناست کھ پشت ادمو اصال خالگفتی رضا میعل ...ادی از اخالقش خوشم ملی دننی مرده ایلیخ
 داشت ی اسم و رسمبی تو لندن عجگفتی تازه مس؟؟؟ی داغش کمھ نازیپ...فش حرفھ  حرگفتیم ...کننینم
 ... داشتیتجارت...
 .اون فندق ھم اونجا خفھ شد ...اروم بخور  ...ھی سمیخفھ شد-
 . طعمو نداره نی اکنمی درس می خوش مز اس المصب من ھر چی خلتوووونمینم-

  .کنھیم  جارووی بدتر شده ھمھ چگھی دشیلگ حامنی بود با اکموی تکون دادم قبال کھ شسر
 زی بھ دست پشت می تنھا گوشنی حسری امنیی و برداشتم رفتم پاینیمنم س. بخوابھ دی کھ شد دراز کشتموم

 ھل دار دم ی منم ظرف ھارو شستم چارفتی ور مشی بدون توجھ با گوشخوردیداشت اششو با ارامش م
 ... سفتش خوردم یم بھ عضلھ ھا فنجون بردارنتیکردم برگشتم تا از کاب

 . معذرت خواستم دمی عقب کشکمی
 ...ظرف منم بشور -

ظرف و از دستش گرفتم تا کنار بره ... ؟ قطعا نھ شدی خجالت سرش مکمی مرد نیا... باال انداختم ابرومو
 ... من شد ی رهی باز خیول
 ... بده ی چاوانمی لھی-

  نباشھ؟ی اگھیمر دا:  زدم لبخند مشھورمویاری اختی بلبخند
 فروووو دی چسبقمیلباش بھ شق. کردمی شد مو ھامو پشت گوشم زدم آتش گ فتم من چرا فرار نمکمینزد

 کرد؟ی مکاریبا من چ ...ختمیر
 . خونھ خراب کن بزن شھرزادی لبخندانی کمتر از انکھی اگھیامر د: گوشم زمزمھ کرددم

 ی بونیخراب ا...خراب بودم ...من خود نابود بودم  ...کردمی بود کھ منو زره زره نابود مضیمر .دی برنفسم
 خرابترم نی از اخواستیباز م. دستاش و ھرم نفساش بودم ی من خراب گرماگاریس  از عطر تلخ ویمخلوط

 . امقھی گرمش رو شقیکند ؟ باز لبا
  
  نشان دارم بھ جانی لبانش کاز«

  »نی دلنشی شرار بوسھ ھاجز
  

 ووشش خراب شدم اون شب تو آغومن،
  
 ادگاری مانده است ی تنم کبر«

  »نی فشار بازوان آھنجز
  

  .کردی نصف شب کھ دست بھ موھام بند می ھای خوابیاون ب  زد توشمی خرابم گرد آتاون
  
  سر انگشتش چھ کرددانمی چھ ممن«

  منیسوی خرمن گانی مدر
 ی آشفتگنی دانم کھ اآنقدر
 » منی سبب افتاد اندر موزان
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 . و گرفت مانمیا  ونید... عطرش خرابم کرد یبو ...چشاش

  
  شد بر دلم و جانم گرفتیآتش«

 » گرفتمانمی زن شد راه اراه
  
  در نظرش ھس ؟نی از اشتری خرابم کنھ برهی ازم بگخوادی مموی چگھی مرد دنیا
  

 شتری کرده بود برهیھمھ رو خ شده بود کھ چشم بای کھ انقد زیحانی بودم رحانی در اتاق عقد نظاره گره رجلو
 یخواھرم کھ خواھر نبود و خواھر ...یبا ھر عشوه ... با ھر حرکت نشی دل و ددونستمی و مل،یاز ھمھ سھ

  .رفتی ،مکردیم
 . گوششانی و بازطونی خوشحال بودن از سر و سامون گرفتن دخترک شدیدرخشی عمو و زنعمو میچشا

  ...شدیمانش مثل قند آب م تھ چشی خوشحالی داشت ولی اخم محویعل
 ... بود و دلتنگ خواھر تک دانھ اش برادر
  بود و دل کندنش سختبرادر

 چرا ؟...برادر بود و...
 ... من برادر نبودن ی برادر ھاچرا
  نگران نبودندچرا
 ... راحت دل کندن چرا

  ھمھ حسرت داشتم ؟نی چرا اامشب
 شگون گفتیمطلقھ نبودم کھ ؟ بودم ؟ بھ وهللا نبودم و م... چشم ابرو کرد دور و بر سفره عقد نباشم زیعز

 شھی ھمی علی حواسش بھ من نبود حتیکس. ستادمیبا اخم گفت با چشم و ابرو منم دم اتاق عقد ا...نداره 
 .حواس جمع 

 با ی بودن ھر دو کت شلوار مشکستادهی گوشھ اھی زده بودن کنار ھم پی کھ وحشتناک تی و علنی حسریام
 ... مارک بودنش معلوم بود یلومتری راه راه کھ از دو کاهی و کراوات سدی سفنراھیپ
 . ود نی حسری و امی نظر دختران دلبر مجلس بودن و موضوع پچ پچشان علری زبی دو پسر عمو ،عجنیا
  .شدمی می حرصرفتنی مری اخم امی قد و باالو حتی کھ قربان صدقھ ی در گوشی من چھ قدر از حرفاو

 و من ھم امی بساحانی با سر اشاره کرد برم قند بر سر ردیی وجودمو کاونی حسریا اخم و متفکر ام بنگاه
بھ ...دی تھ دل رنجورم از اخمش ترسیکم... در ھم فرو رفت شتری بشی خوب است کھ اخمھامیفھماندم جا

 .را دنبال کردند  دیرسی را کھ بھ من مرشیمس  ودندیطرفم امد چشمان دختران جوان مجلس ھمراه ان چرخ
 .ک بودم  کوچیادیز ...ستادی امی جلونی حسری اوج گرفت امی کمشانی پچھاپچ
  در ؟ی ؟جلونجاسی شدن عقدش جات ای موقع جارحانی ریعروس تو-
 ... منم خوبھی جای علشیپ  برو نی حسریام-

 از یکیول حرف زدن با  کھ مشغزی نگاھم بھ عزستادمی امی سرجادمی را گرفت تا ببرد کھ محکم کشدستم مچ
 ... تا قشقر بھ پا کند دیند ...دیند.... مجلس بود افتاد یخانوم ھا

  ...شھی ناراحت منھی ببستی حواسش نحانیشھرزاد ، ر-
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  بود ؟حانی ری فکر نا راحتپس
 ... تو بروارمیمن از دلش در م:  آرامش لبخند زدمبا
 .بد شگون بودم... ی اشاره زد با اخم محکم ولمی بری سرش بھ معنبا

 شده؟یچ: ستادی کنارش ای نگام کرد کھ علضی تکون داد کھ با غسرمو
  ...حانی اونم موقع عقد رخورهی تکون ھم نمستادهی داره دم در ای دختره چھ قصدنی ای بگشھیم :نی حسریام

 ... شد ینگران ...ی شد نگاه علاخم
  ؟یستادی چرا انجای اگھیراس م-
 ... شرک نشو جواب بده دختر یگربھ : گاھش کردم کھ خندش گرفت  حرف مظلوم وار نیب
  ...گذاشتنی در سماجت مسابقھ مبیپسر عمو عج  دونیا

 ... گفتھ زیعز: انداختم نیی پاسرمو
 » چھ یبرا «دنی پرستیبا عصبان...با اخم ... دوشون با ھم ھر

 ... بد شگونم گفتمی من مو
  ...ارمی نمیمنی خوش گفتمی مدیبا
  ...رنی مجرد بگی عوضش دخترارمی ، خواھرم بگحانیسر ر  من تور رو دی بگم ، نھ بادیاب

 سرخ ای حی بحانی و ردیخندی کرد و بدجنس میپچ م  پچحانی دوختم کھ دم گوش رھی نگفتم چشم بھ سمیزیچ
  .شدی کبود مشدی مدی سفشدیم

  ...خوادیز جونت م ای زن چنی اپرسمی مزی از عزرمی میشھرزاد بھ ابولفض نگ:یعل
  ....شھی متوجھ محانی برو ری ؟؟ول کن علیفھمیم... داره ی بد شگونگھیم :دمی شدم با حرص توپیعصب

 .سرش بود ؟مسلما نھ   پسر عقل تونیا... رفت حانی با اخم بھ طرف ریمات بودن عل  دوھر
 ھ؟ی ماجرا چی بھم بگیکنیبدشگون ؟ بودن تو؟؟اخرش لب باز نم :نی حسریام

  ...ریول کن ام: گفتم کالفھ
 ول کنم؟؟ ھااا؟؟ وویچ : دی دندوناش غرنیاز ب... راھروو واری بھ ددی اورد کوبرونی گرفت از اتاق بمچموو

 ی بیخدا خدا کردن ب... روو زی عزی ھاریگ...غم چشماتو ... از خانواده بتتیسال غ۵ تو روو؟؟یبد شگون
 شدهی چیشھرزاد نگ.شھرزاد شده من و تو ی چی نگیعد عروس کنھ ؟بریعاقبت بھ خ سر نماز کھ تو رو

  !ی چیعنی کردن ی قاطی تا بفھمکنمی میقاط ...کنمی میقاط
 بھ دهی چسبیشونی پکردی حالمو دگرگون مگاشی عطر و سیبو... نفسامم تند شدی منیی تند تند باال پانمیس
  ...نی حسریکنار ام برو ...: زدی مشمی داشت آتمیشونیپ
تا عاقد خواست لب باز کنھ  .ستادی کنارم اریام...حرف کنار رفت بھ طرف اتاق عقد رفتم عاقد اومده بود  یب

  .ایشھرزاد ب... خواھرمھ باال سرم بسابھ ی قند و شھرزاد کھ جاخوامیم:  بگھ یزی اجازه خواست چحانیر
 ھم ی برای دوست دارمدمیو بوس رفتم صورتش حانی افتاد بھ طرف رزیاخم عز  وی علروزی بھ لبخند پنگام
 میبدل کرد رد و

 ... ارامش بخششی بھ صدادادمی عاقد گوش می سرش کلھ گند بھ دست داشتم بھ صداباال
 دیچیگوشم پ  خودم تویصدا
  ھق ھقمیصدا
 اتاق کار خان بابا  اروومم توی زجھ یصدا

  با لباس عروسنھ
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  با گل رزنھ
  طالسی با سرونھ
  لباس مدرسھبا

 دمیکش  چونم جلوری بھ سر تا زی بی بچادر
 ... مدرسھ بھ بغل فی کبا

 ارهی رفتھ گالب بعروس
  نرفتمیی جامن

 نھی رفتھ گل بچعروس
 دمی نچی گلمن

 ...خوادی می لفظری زعروس
  ندادنیزی من چبھ
 ... بزرگترا بلھ یبا اجازه  :حانی ناز ری صداو

 کردم ی خوشبختی باز کردم ارزوحانی ری کھ رویبغل... گفتنا کی زنا تبردنی دست سوت ھلھلھ کشیصدا
 . باشھحانی و فشردم سپردم مراقب رلیدست سھ
 دو تا جعبھ بشیج  دست تودی کشحانی دستمو گرفت کنار ری بگن کھ علکی تبرھی برم کنار تا بقخواستم

  ...نی پالک باشنیه ھم در پناشاینھ ا  برا تورمی بگحانی برا رومدیدلم ن: اورد گذاشت کف دستمون رونیب
 یعل... نوشتھ بود بغض کردم ییبای زیلی بود اسم هللا بھ طرز خمی زخی پالک طالھی رو باز کردم جعبھ

 چشاش پر اشک شد از پس ی کرد علھی گری ھای بغلش ھادی پرحانیر... بود ی دل گرمیعل...مرد بود 
 ...ن ممنو:لب زدم ... دوخت سمی خیبھ چشا  نگاھشوحانی ریشونھ 

 .قابلتو نداره  ...رمیگی طال مبرات ارویدن:  زد لب
 ... نداشت یی بغض رھانیا
 ...بغض نکن -

  .دادی داشت جولون مبی عجمی مرد تو زندگنیا... کردم بھ اخماش نگاھش
  ...یمونی می نقاشیمثل تابلو:  کرد نگام
  ...ی قشنگنیبھ ا... از من بود فیتعر... شدم مات

 ی خراب کارشھی ھمھی سمکردی و درست محانی رشی داشت اراھی رفت سملیلم بھ طرف سھ توجھ بھ حایب
  .کردیدرست م  مارویھا

 ... آشنا یصدا
 ...آشناااا زنگ

  ...نمتونی ببگھی بار دھی کردمیفک نم:  گوشم گفتدم
  ...برگشتم

  بودرادیھ
  .کردی القا نمی کھ حس خوبیرادیھ

  دادمسالم
 ...اشنا  نگ داد با ھمان زجواب

 ... بود ادی زیلی احتمالش خحانی از رلی سھی ھر چند با خاستگارکھی کوچایدن ...کردمیمنم فک نم-
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  ...ھی سعادتدنتونید-
  .نیلطف دار-

 . گفت ی زد با اجازه ای جذابلبخند
 . رفت لی طرف سھبھ
  شده بود ؟؟سی من چرا تھ دلم رخت شور خونھ تا سو

 واقعا ی اذری نبود رقاص ھادی کھ از زنعمو بعی بپاش اضافزی برکمیوه بود با  واقعا باشکحانی ریعروس
 ی با علدمی و نگار رقصھی با سمرمی بگدهی رو نادزی عزی چشم غره ھاکردمی میسع ...کردنی مییھنر نما

 .دل تنگ شدم  ...ستمیگر ...دمی رقصحانی با ردمیرقص
 ... بھ قبول درخواست داشتم لینھ من تمانھ اون درخواست داد ... نھ نی حسری با امیول
 کھ گفت دور و برش نچرخ دمی پرسلشوی دلقی ردش کرد رفت اخم کرد عمی اما در خواست داد و علرادیھ

 . نداشتم ی قصدنی ھمچقتایمنم حق
 داشت نیماش ...ی علنی با ماشنی حسری امھی محض بود نگار من سمی بازووونھی کشونش ھم دعروس

 . نشد می کردشوووی تذکر داد ارومتر و ما سعشی ذاتی با مھربونی کنارنیم آقاجون از ماش اخرشدیترکیم
 ھق ھقاش دل حانیر... باز حانیبغل ر گلوم گره شد و تو  در ساختمان اپارتمانشون بغضام دوباره توجلو

 دستمال بھ دستم نی حسری انداخت امھی پسر رو ھم بھ گرنی کرد کھ اھی اونقد گری تو بغل علکردیسنگم اب م
  .می خونھ شدی و ما ھم راھردن خونش کی کردن راھھی گریبعد از کل...پاک کنم   دور چشمویاھیداد تا س

  خونھ بخت نشدمی راھمن
 . دادن ی بھ غربت فرارمنو

 بی است نصی را کھ خواری کسزی عزیا«
  بھ زور و منصب و جاهابدی آنکھ نقتیحق
 ن کرد نتوادی آب زمزم و کوثر سپبھ
 »اهی را کھ بافتند سی بخت کسمیگل
 ... اومده ھیاحضار-

  .دمی دست کشینیری برداشت و با اخم و تعجب نگاھش کرد منم از درست کردن ششی سر از گوشیعل
  ؟؟ی واس چھیاحضار: یعل
 بلند پشت اپن ھی پای تخم مرغی ھای از اون صندلیکی ی روی علی کاغذ انداخت رو اپن خونھ ھی ریام
 ترو خدا ھم اونجا برو خدمت ھم ینیبیم... ندارم رانی خدمت صادره از اانی پانکھیبرا ا: شست و گفت ن
 ... خدمت ھم کار شرکت لنگ موندهانی پانیبھ خاطر ا ...نجایھ

 ...افتاده رو سر پسرااا   سنگ بزرگھی خدمت مثل دوسال نی ادمی خندی پوستری انداختم زنییپا سرمو
 خدمت ی ھم بررانی شھرزاد خانوم دوسال تنھا نچزوندنت کھ تازه طلب کارم باشن ای بخنددمی باگھیبلھ د-

... 
  نداره کھیخدمتتو بخر، کار...خدمت نروو :  خبارو گاز زدالی خی بیعل
 ... قصدو دارم نیخودمم ھم-
 . ھات تموم نشد ینیری شنیشھرزاد ا ...کنمی آشنا دارم خبرت مھیمن -

 فوت کردم مزاحمو ی موکالفھ
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فر بمونھ   ھم تونیم۴۵ ھی دی باسیبخدا ھنوز موادش اماده ن ...یپرسی باره منی چھارمنی ای دقت کردیعل-
 .ھااا 

 خب تو ھم انقد لفتش نده: چشم غره رفت ی علدی خندنیرحسیام
 ... دستتو تند کن کمی رهی ور می بازری با خمانگار

 ... خان با شما ھم ھستم نی حسریام ...روونیب پاشو برو: بھ طرفش رفتم میی قاشق کاکائوبا
 ... نگفتم یزیمن کھ چ-
 ... بگو یزی چکی تو ھم ای نھ ترو خدا بیعنی نگاش کردم ی جورھی

خانوم بعد ماه عسلشون دارن   وگذرهی محانی ریدو ھفتھ از عروس... منم مشغول شدم tv ی دو نشستن پاھر
 دعوت بودن کھ نجای البتھ امروز ھم ادمیا گشا کرد بعد از اون ند ھم پزی عزشنی شوھر پا گشا ملیتوسط فام

 معلوم بود بھ شدت ی ولگفتیم نیزی ھم درستھ چیعل ...دنیمعلوم نبود کجا سرشون شلوغھ کھ ھنوز نرس
 تور ی تو   حرف زدن اھنگ گوش دادنی و بعد کلی بی عمارت بومدی از شبا میدلتنگ خواھرشھ بعض

  .میدیخوابیبھار خواب م
 حوالھ ام بی عجی نگاھذاشتی سر بھ سرم مدیخندی مگفتی منشستی مومدی مموندی شبا نمی ولنی حسریام
  .رفتی و مبی غری نگاھزی محبت امی نگاھاکردیم
 روزا سرش شلوغ نی نمونده چون اادشی ھم دی شاای چھ بر سرم اومد، شیسال پ٩ کھ دادی نمری گادی زگھید

 . ھم شلوغ یلیبود خ
 اصال وقت حرف یبعد عروس... آشپزخونھ می رفتحانی با ریبعد سالم احوال پرس...  اومدن لی و سھنحایر

  ...میزدن نداشت
  ؟؟یدی خوشگل ندھیچ: کردم انگار خانومتر شده بود نگاش

 ... مشترکی از ھمھ مھمتر زندگلی فامییپاگشا ...زیماه عسل ون ...گذرهیخوب خوش م ...:دمیخند
 امان ی بود ولی ھم ھم عااااالیاول... کھ منووو ھالک کرده ی اخرنیا: ف رفتن در آورد  غش و ضعیادا

 عمھ داره کھ مونده اون سر ھی ھم لی سھنیا. سگ یکی خوش اخالق یکی لی انواع و اقسام فامییاز پاگشا
ادات ھم داره  کھ فخر السس ھیاناتی جرھیالبتھ فک کنم  ...رادی ھنیھم ...رانی پسرش و شوھرش ھم اایدن
  .ادیم

 ... ندرماااا یاصال بھش حس خوب:  انداختم باال ابرمو
 ... اس کھی تبی عجیول:  برداشت گذاشت دھنش یی حلواینیریش
 . اشاره کردم ییرایبا ابرو بھ پذ...مثال شوھرت اونجاست -

 ...شوھرم شممم  ی فدای الھرسھی بھ گرد پاش نمرادی ھدونھیخودش م...باشھ ...: باال انداخت شونھ
  .ای ادا ھارم تو اتاق خوابتون براش بنیپاشو جمع کن خودتو ا-
 . انتر ی ضد حالشھیھم: مشت زد بھ بازومبا

 .شوریدلم تنگت بود ب : دیصدا دار بوس  ھو بغلم کرد لپمو اب دار وھیکردم کھ   چشم نازکپشت
 ؟یبوسی منجوری اشھی ھملمی سھحااانی ری کردیاه کل صورتم تف-
با چشم غره نگاش کردم کھ بدجنس .ھلش دادم کنار ... بود اون ور صورتم زد ی بدتر از اولگھی بوس دھی

  ...ستادمی انی حسری فرار کردم رفتم پشت مبل امغینگام کرد اومد طرفم تا باز بوسم کنھ کھ با ج
 ؟...باز چتونھ  : دی کشی پوفیعل
  ...ریبگ  جلوشو بوسم کنھخوادیم:  با التماس گفت اری اختیب
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 خدا شانس بده شھرزاد خانوم،:  با حسرت گفت لی و سھدنی خندری و امیعل
 ... حرفش نی بھ مچ پاش خورد با احانی لگد رکھ

 ... دھنم کھ بب موقع باز شدنیتو سرم با ا خاک... خندم گرفت خودمم
 .... ھات نسوزه ینیریشھرزاد ش:یعل
  ...نمی برم ببریبگ جلو اونو-
  ...ادینم روتو ب-

 روش ختمیپنجره کاکائو ھاشونو اماده کردم ر  طرف اشپزخونھ رفتم پختھ بودن درشون اورد گذاشتم جلوبھ
  ...خجالیو گذاشتم 

 ...از خونھ اس شھرزاد :  کرد و بلند گفت ی بود زنگ خورد نگاھزدیم  رونی حسری کھ جلو امتلفنم
 ... طرف تلفنم رفتم بھ

 بلھ؟؟ :دمیصفحھ کش  رودستمو
 ... خودتو برسون خونھ یشھرزاد مادر زود-

  بند دلم پاره شدانگار
  بود خدا؟ی چیای اون ورتر گوی بی بی ھی نگران و گری صدانیا
 شده؟یمھربان ؟ چ-
  .اری بمیعل... خونھ مادر ایب-

  ...افتھی دوباره بھ راه مشیسال پ٩ انی داره جرگفتی میزی چھی... افتاد ی کرد نگام بھ علقطع
  شده ؟یزیچ: یعل
 نی بود مرد انی حسری سر بلند کردم امستادی کنارم ایکس. دھنم دادی دھنمو قورت دادم طعم گس ماب

  ...میروزھا
  .نی خودتونو برسونیمھربان گفت زود-
 . آشوب کرد شتریب  دلموشی لبری زنی حسای فقط دونمی نمدونسی می چھ حس کرد چحانیر
  
 . واجبھ؟ خب نرویلی کارت خلیسھ:ست انگشتاشو و شکحانیر
 .امیمنم شب م  تو برورمی واجبھ کھ محانیر-

 ختھی بھ ھم رنجوریچرا مھربان ا: راه افتاد ی عصبی کرد و رفت علی خدافظلیحان،سھی تکون داد رسر
 بود ؟

 ...نکنھ قلب خان عمو گرفتھ :حانیر
  ...مارستانی بای بگفتنیتون موقع م : ریام
 ..دل شوره دارم :ر گفت  بغض داحانیر
 با نھیآ  از تونی حسریام ...کوفتیو من کل وجودم داشت م... نداره ی ھم گفت کھ حس خوبیعل

لبخند زدم کھ فکش منقبض ... من بود چشاشو دوست داشتم بھ خصوص موقع اخم ی رهیوحشتناکش خ اخم
 ... اون مشت محکمشو بھ دھنم بھ لبخندم بکوبھ خوادی دلش مدونستمیشد م

  
  توی دهی از آسمان دامشب«

 باردی شعرم ستاره میرو
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  زمستان دشت کاغذ ھادر
  »کاردی جرقھ ممی ھاپنجھ

  
 تن چھ ھی... بشکنھ تونھی مگھ چھ قدر منھی آھی ...افتھی بخوادی کھ نمشیسال پ٩بدتر از اتفاق ... بستم چشامو

 .زیعمو پرو... آقاجون ونی بود با ماشاهی بلند سی شاسنی ماشھیجلو در خونھ  ...نھی زخم ببتونھیقدر مگھ م
دارم حس  ...ھیبد خبر... کھ ھیی خبراھی نجایشھرزاد ا:  بھ طرفم برگشت ی نشد علادهی پی کسستادی ایعل
  ...ایکنی حرف زور زد قبول نمی شد ھر کی ھر چنیبب ...کنمیم
  .کنمی دندوناتو خورد مادیت در ب از دھنی ؟ حرف اضافگمی می چیفھمی نده ملمی لبخند تحوی لعنتد

 . ھمچنان اخم داشت نی حسری و امختی صدا اشک ری بحانی گره کردم ربغض
 . شدم ادهی باز کردم پنوی کردم در ماشی بغض لبخندمو نثار علونی من ،مو
 ...بھ طرف در رفتم ... شد ادهی ھم پشت سرم پحانیر
  در بودمنی ھم جلو اشیسال پ٩
 ... بودم  مدرسھ برگشتھاز

 ... بودمبچھ
 ... بود ببرن اردو قرار

 ... بودم خوشحال
  اومد ؟شی پی چیول

ھمھ جا ساکت بود مھربان از پشت  ...ومدی نمدادی داد بی در و زدم در باز شد و رفتم تو داالن صدازنگ
 .پنجره نگاھمون کرد رفت اون ور 

 بھ دست حی رفتم رو مبل نشستھ بود و مفاتنمیبھ طرف نش ...ومدی می بی آروم بی ھی گری صدامنی نشاز
 . ھم باخم تو فکر بود زی عزکردی مھیگر

 بختت نی با ارمی قرص ماھت مادر بمیسالم بھ رو:  بدتر شد ی بی بی ھی دادم ھر دو نگام کردن گرسالم
  ...رممیبم
  ...دی رو چشاش کشوی روسری لبھ
 .دیلرزی می بی بیصدا .ختیدلم ر ...ختیر
  
  او آن بانگ لرزان بودبانگ«

 »خواستی دور بر می جھانکز
  

کت دامن تنش . نرفتم زیمن اصال قد بلند نبودم مسلما بھ عز...بلند شد  ...کردی نگام مزی افتاد تزی بھ عزنگام
 . نبود کھ بھی طور ، غرنی ھم ھمیبود روسر

  طرفم اومدبھ
 ستادی اجلوم

 . اخم داشت کماکان
 نیبب:  بودم گفتدهیشن...از مادرم  ...زی کھ تا حاال از عزیی صدانی تریت با جد جلو صورتم گرفانگشتشو
 آبرومو یاری در بی سرخود بازی بھ پا کنامتی قشیُبھ وهللا اگھ مثل نھ سال پ...اومدن دنبالت...شھرزاد 
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ھمھ ...ارن اون برادرات آبرو د...من ...آقاجونت ...زنمی مشتیشھرزاد خودم آت... خودم ی بری بذاریببر
 ... اومدن ببرنت نایو ھم ... دوننیھمھ م ...ی تو نشون کرده ھستدوننیم

 ی اردوی نامھ تیمثل کاغذ رضا.قلبم مچالھ شد . قلبم لھ شد رشی کھ زی انھیبھ س ...نمی بھ سدی کوبانگشتشو
 . تو دستمشیسال پ٩
 دیچیپی در من تا کھ مکیل«

  »خواستی از گور بر می امرده
  

 مات ما بود ری خشک شده بود و امی علختیری اروم اشک محانیا کردم تنم مثل مرده ھا سرد بود ر نگفقط
. 
 تو یدونیخودت م...فروغ کفاره داره حرفات  ...یگی مھی چنایا... لعنت کن طونویفروغ ش:  بلند شد ی بیب

 ... نشونش کردن یطیچھ شرا
 دادن ی خانوم و فرارشمیسال پ٩...ونھ اومدن ببرن  خونواده آبرو داره عروسشنی ای بیب:  برگشت زیعز

 .غربت 
سال کجا بودن کھ ٩ نی اناااایا:  داد زد بای تقری عصبی نگام کرد علی اشکی گردوند با چشاحشوی تسبی بیب

  رفتھ بود پسرشون نامزد داره ؟؟ادشونیعروسشونو ببرن؟؟ ھااا؟ 
من خروار خروار   کھ ھنوز نگاھش روینی حسری ام و فقط نگا کردم بھدمی رو شنی علی ھادادی و بداد

  .کردی مینیسنگ
  ...دیلرزی ممی فرنگی پسر عموی جام عسل ھای دختر نشون کرده بودمو دلم براھی من

  
  نقش بازیبای جھان فرنی کھ ادردا«
 » خود آخر مرا ربود ی جلوه و جالبا
  

  .کردی دل سنگو آب محانی ری ھیگر
  .کردی مدادیب چشاش غم و. ظاھر شد منی جون جلو در نشآقا

 عاشورا نجایقطعا ا.فرھاد   و عموزیپرو و کنار اون عمو .دهیاتو کش  وکی سر مرد قد بلند ظاھر شد شپشت
  .شدیبھ پا م

 حامد خان ؟ : حانیر
  ؟شناختی محانی طرف ربرگشتم

 ... خانوم حانی ریعروس خوب سالم نو-
  ؟ رفت ھوا چھ خبر بودحانی ھق رھق

 . جان ھستنلی سھی شوھر عمھ شونیا : آقاجون
 ھی گفتی محانی ؟ رکردی دلم می کھ زنگ صداش آشنا بود ؟ ھمون کھ دلشوره راھی ؟ ھمونشدی می کپدر

  بود ؟رادیپدر ھ.عمھ دارد 
 . رسم ادب سالم دادم بھ

 من ثابت موند بھ طرفم اومد  رونگاھش
 ... کور بغض ی نگا کردم با گره فقط

 . بده تیت حق داشت فرارعمو-
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  چھ بود ؟منظورش
 . کنندهرهیخ...بکر...یعیطب ...یمونی می نقاشیمثل تابلو-
  نبود ؟نی حسری امفی تعرھی شبیادیز

 فرھاد چشماشون غم عمو   پدرموی بود ولی انداخت عصبری گزوی پرو  عمونگام
 . و ساکتداشتن

 .نظر لطفتونھ حامد خان -
  ...رادیھخوش بھ حال :  زد لبخند
 .سال ببرم ٩بعد  اومدم عروس پسرمو:  بھ جمع کرد بلند گفتینگاھ

 س؟ی ؟ بس نی اجبار تا ک؟ی زور تا کایخدا. بستم چشامو
  
 خواھمی جاودانھ مآرامش«

 میافزای حسرت دل دگر نبر
 خواھمی مکرانھی بشیآسا

  »میگوی بر سر دل نھاده مپا
  

  ...زتونھیکن :زی خوشحال عزیصدا
 .رمی بگدهی ناد بتوی اون پنج سال غکنمی میمنم سع... سرمونھ تاج-

 استبداد فوران ،.... مرد نی در اکردی مدادی بغرور
 شھرزاد فقط پنج سال اون : دی خروشیعل
 نیافتادی عروس پسرتون نادی نیکجا بود...پوزخند زد بلند ... چھار سال نیتو ا... رانھیچھار سالھ ا... بود ور

. 
 ... دخالت نکن یعل : زیپرو عمو

 ی ھمھ مظلوم کشنی دخترک مظلوم واقع شد و خان بابا ظالم بسھ از انیبسھ از بس ا...بسھ پدر من -
 مادام العمر خوند ی غھی رو شھرزاد صی خان بابا زور کرد معاملھ کرد تجارت کرد رو چشیسال پ٩...

 نیغم و اندوه رو دل ا...پول بذاره؟  ل رو شھ؟ پوشتری سودش بیکھ چ...پسر حاج آقاحامد   شھرزاد ونیب
 رفت عروس دارن ادشونی قوم نی درست نشد بدتر شد ایزی چنی دادشی تموم شد فرارگھی دیول...دخترک 
 ... ھندستون افتاده ادی لشونیکھ حاال ف

 . من ی برای بود کوه بودن دائمیعل...خروشش...غرورش  ...رتشیغ... بود یعل
 گفت؟ی چھ مکردیم فقط نگا نی حسریام
 ی نشون کرده داره ؟ چرا خودشون برادونھی شاخ شمشادتون اصال منیحاج اقا ا:  بالخره لب باز کرد یول
 ومدن؟ی نشونی نقاشی عروس مثل تابلوافتیدر

  ؟زندی مشی ننگونھی سوزانده کھ افشیتعر
 ... تنھا باھاتون صحبت کنم حاج آقا شھیم:  باز کردم لب
دنبالش   روگھی دی نمونده تجربھ ثابت کرده دست دست کردن ماجراھاینھ دختر جون حرف: اخم نگام کردبا
و :پوزخند زد ... ندونستھ عاشق شھرزاد شده رادی بگم ھدیخدمت شما ھم با: گفت نی حسریرو بھ ام ...ارهیم
 . از دستش در برهی بذاره بھ راحتدونمی مدی بعندفعھیا
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 احترام؟؟ ... ساکت نبودم ؟بس نبود سکوتیادیز
حاج ... پسرتون شدمی غھی بھ زور صشیسال پ٩:با بغض گفتم ... با حرصی قدم بھ طرفش رفتم آروم ولھی

زد دندم شکست زد کبودم کرد اون موقع ... خان بابا ی بھ اجبار،بھ زور کمربند و کتک ھانیاقا دقت کن
حاج اقااا  ....ستمی ھا نعسال اون موق١۵/١۶ومنم دخترک ... االن ھست ینبود ول  باال سرمریاقاجون مثل ش

 با نی برنی ھم کردیاگھ معاملھ ا .نی کھ معاملھ کردستمی نلھیوس ...ستمی فرش نیطاقع ...آدمم ...من دخترم 
 . ..من زن پسرتون ....امی من کوتاه نمنباری چون انیجسد اون مرحوم بھم بزن

از  ...شینگاه طوفان... بود زی عزیدستا...کھ نبود  حاج آقا یدستا... کھ بھم خورد ساکتم کرد ی دھنتو
 خاندان نی ادی چشم سفی دختره یکنیغلط م تو:الل شدم ... عقب نگا کردم دی شالم گرفت کشری بافتم زیموھا

 ... بھ راه انداکنمیکنم نمی نمنتی تو سیکوبی مشت می مگھ سرخود شدی صاحاب شدیآبروو داره مگھ ب
 ...فروووغ ولش کن -

  ...شدی بغضم چرا باز نمیگره ... کرد ول ھامومو
 ... بھش کھ ھرز بپره نیرو داد ...نی شما خسرو خان پروو اش کردنیھم-

 . آقا جون ساکتش کرد ی خفھ شوی عربده
 ...معصوم تره ...گال ھم پاکتره  دختر من از برگ...بفھم فرووغ  حرف دھنتو:گذاشت اقاجون   جلوقدم
 ... اش معلوشھیھ و راز ترک: پوزخند زیعز
 ... آقاجون نشست رو صورتش یلیس

 ... شدم مات
 ... شدممبھوت
 . کرد یتند... زد یلی بھ فروغش ساقاجون

 . جلو اومد تر بود ھم چشاش ھم گونھ ھاش ی بیب
  .زی برا عزاری آب قند بحانیر... ابلفض ای... چتون شده طونویلعنت کن ش...خسرووو لعنت کن -

:  داد زد ھی با خشونت پس زد بلند شد با گرزی دست رو شونش گذاشت کھ عززیکنار عز رو مبل نشست
  .زهیری متتویثی ح  دختره آبرتونی باشھ اخرم اادتی...گوشم   توی زدنی باشھ بھ خاطر اادتیحاج خسروو 

 . رفت و خارج شد منی طرف در نشبھ
  ؟؟نی اگھی بھ دخترش می بودم کدوم مادرنیفکر ا  من توو

  ؟پرهی ھرز مگھی بھ دخترش می مادرکدوم
  بگھ ھرز نپر ؟حانی بھ رگرفتی نمادی زی جون مادر نبود ؟ چرا از عزنی نسرمگھ
 پس آدم باش و برا عروس شدن اماده دارمی نگھت مغھی دختر جون بشھ ھزار سال صنیبب : ی آقا حامدحاج
 ...شو

 ... شما و خان بابا بود نی اون معاملھ بنیری تند مادیحاج اقا ز : فرھاد عمو
 دزد حاضر و بز حاضر ھم معمالھ سر جاش مونده و شما سودشو ی ولستنیخودشون ن:  نگاش کرد برگشت

 ... ھم عروس سرجاش و دوماد مشتاق نیبریم
 ... نبود ؟؟ بود شرفیب
 . از پسرش مشتاق تر بود کھ نیا... خرفت کثافت ریپ

منھ نشون  ..ختی را بھ ھم رمی زندگی سادگنیبھھم... گفت و رفت ی ھمھ زد و با اجازه ای بھ رویلبخند
  ماجراست ؟ی لعنت بفرستم کھ مقصر اصلیبھ ک.رفت ...کرده را داغون کرد 
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 . سرم بھش وصل کرد ھی کھ افتاد عمو فرھاد زی عزفشار
 . گره کور بغض باز نشده بود ھنوز
  اثرات شوک نرفتھ بودھنوز

 ...ومده  بفھمم چھ بر سرم اتا
 ... بر سرمون اومده ی بفھمم چتا
 ... بود دهی رنگش پری بیب

و مسلما موضوع صحبتشون ... پنجره مشغول صحبت بودن   اتاق جلوی گوشھ ھیفرھاد   و عموزیپرو عمو
  ...میبدبخت...من بودم 

  .خوندی محبوبشو می الکرستیتخت گذاشتھ بود و آ  سرشو روحانیر
  .دمیدست لھ شده بود و د  کھ توگاری سی اخر بستھ ی لحظھ ی ولدونمیجا ؟ نم کرونی رفتھ بود بیعل

  ...بود زی عزشی پآقاجون
 . مونده بود ی علخچالی ی توی ھاینیری ششی ھنوز دلم پاناتی جرنی ای من با ھمھ و

 ی و دربارھمینی بشحانی با ری کاکائو تو تراس خونھ علری بھ دست با شینیری ظرف شخواستی مدلم
 دختر معروفا نی از ایلی بندازه کھ خکھی تحانیر ...می معروف دانشگاه از روابطشون حرف بزنیدخترا

 . اون وقت من ناز کنم کننیدنبال اشکان موس موس م
  ؟خواستی و سخت کھ نمدهیچی پیزای چدلم
 . وهللا کھ خواستھ ھام ساده بودن آسون بودن بھ

 دادم ھی بود نگا کرد بھ در تکستادهی کھ پشت بھ من کنار پنجره ایرد بھ مستادمی در ایجلو ...منی نشرفتم
 ...خوب براندازش کردم 

 ... داشتم دوستش
  ...خواھمی را می مھمون فرنگنی را مطمئن بودم کھ انی شک ایب

 دوقدم جلو رفتم یکی. اخم داشت وحشتناک اخم داشت شھی کرد برگشت مثل ھمینی سنگشی کھ رونگام
  خودش کھستادمیا

  ...یعصبان ...نیخشمگ... طرفم اومد بھ
 ... انداخت ھی سامی ترس روقتایحق

  .دی چسبواری شدم کھ عاقبتش کمرم بھ دینی کھ مجبود بھ دوقدم عقب نشاومد کی نزدانقدر
 .... داد ھی کنار سرم تکواری را بھ ددستش

  .شدی کور بغض بزرگتر می گره
  شھرزاد ؟ی بم بگیخواستی میک: گرفتھ گفت یمردونھ  و  بمی صدابا

 ی بگکردمی اصرار میچرا وقت ...ی و لب باز نکردی بودرادی اون پسره ھینشون کرده  تو: بلند شدشیصدا
 ی ھستگھیشھرزاد مال کس د...تو ... معرکھ بفھمم کھ نی اونی تا امروز می گرفتیالل مون

کھ پنج سال  ...ی خونھ انی ایتر موقتکھ دخ ...یعروس حاج حامد ھست ...ی ھستی نامرادی ھی غھیص
 بھ شدی میلیس ...دمیفھمی بلبشو منی اونی مدی بانارویمن ا... خان بابا بود ی ھاییغربتت بھ خاطر زور گو

 ...بدنم  سر و صورت و
 ...مرد من امروز شکستھ بود  ...دیلرزیصداش م ...دی لرزلبام
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  ...نی حسریام :دمینال
 دونستمی نمی وللنگھی میزی چھی دونستمیم...  صدام نکن نجوریا:چشاشو بست  رو لبام قرار گرفت دستش

 دیآه کش .یکاش بدونم چرا سکوت کرد... چشام شدی رهی خقیعم... و تو  ...ھی شکستگھی ستی ندنی لنگنیا
 دی کشریدلم ت...
  
  بگذار گم شوم در توآه«

  منی دگر نشانھ ابدی نکس
  سوزان و آه مرطوبتروح
 » من یر تن ترانھ  ببوزد

  
 خواستمینم ...ریبا شکستن ام... باز شد نمی حسریبغض دار ام  گرفتھ ویبا صدا... کور بغضم باز شد ی گره
 انگشتاش گم ونی و اشکام مشدی دستش خفھ مریھق ھق ام ز ...نمی حالشو ببنی اخواستمی نمیبھ جون عل...
 .صورتم سوروند و از اشک پاک کرد دستشو رو...شدیم
 ... نکن ھیگر: لب زد ... چسبوندمیشونی بھ پشویشونیپ

 ...ریببخش ام : دمینال
  
 شی بر خوخواندمشی منیشرمگ«
 یانی گرھودهی بی چھ رواز
 دینالی مھی گرانی مدر

 »یدانی دارم نمدوستش
  

  ببخشھ ؟؟ویچ
  شدنمو ؟غھی صیزور
  ؟دنموی سال غربت کشپنج

 ؟  معرکھ رونیا
 گاریازم جدا شد و بھ طرف پنجره رفت من ھمونجا سر خوردم س ...دی ھامو بو کشمو...دی کشقی عمنفس

 . شدم گاریدود س  ام بود پک زد من مست عطر وھی زد من ھنوز اول گرشیآت
  ،خواستمیم  روی علخچالی  مونده توی ھاینیری شمن
 اشکش لب شھی دختر ھمنی اختی کنارم نشست بغلم کرد و اشک ردی دونی شد تا منو گرمنی وارد نشحانیر

 ینیریمن ش: صداش زدم با جون دلم کھ جواب داد گفتم ...صداش زدم با جانم جواب دادم ...مشکش بود 
  .نجای امی نخورده اومدخوامیم ھامو

امروز از دست  تو:  نثارم کرد ازش جدا شدم اشکاشو پا کردم ییکموی شدی بھ پشتم خنددی مشت اروم کوببا
  ...یکنی مھید گر چھ قھ،یلی خینر
 نیاز ا ...تتی ھمھ مظلومنی از اسوزهی،م.. شھرزاد سوزهی مگرمیج : دی کوبنشی با مشت بھ سدی ورچلب

  .تیدار  تونیاز ا...ھمھ ظلم بھ تو 
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پاشو صورتتو بشور ... بسوزونھ   خواھرموگریکھ ج  روی کسزنمی مشیات:  گوشش گفتم ری زدمی بوسلپشو
 ... کجاست ی علنمیبرم بب

 . تکون داد و بلند شد رفت سر
  کجاس ؟ی علیدونینم: لبخند زدم بھش گفتم ...کردی نگام مرهی خنی حسری بلند شدم امی علای با منم

  ...نی کنار ماش-
تا تھ ۶پاش   جلوزدی مشی آتگاری سبا گاروی سنی بھ ماشھی تکی علرونی تکون دادم چادر سر کردم رفتم بسر
 با غم نگام کرد ی با اخم با نگرانستادیرگشت طرفم اومد بھ سمتم جلو در کھ ا بود صداش کردم بگاریس

 ؟یخوای میزیجون دلم چ: بود نگاھشبانھیغر
 . تکون دادم سر

  ؟یچ-
 . نگاش کردمیکیتار بست تو  دادم اونم اومد داخل دروھی داالن تکواری دبھ
 کھ   دست نخوردموی ھاینیریتراس ش  رومینیبش... بخر ھم رکاکائویش ...می ببرحانمیر... تو ی خونھ میبر-

 .می حرف بزنمیپختم بخور
 گارشوی داد ستکون سرشو

صداش گرفتھ بود ...شھرزاد :کفشش لھ کرد اومد طرفم لب چادرمو گرفت خم شد گفت   با نوکنی زمانداخت
  .دمی متیز فراربشھ با... زور بگن گی دذارمی قسم نمتیشھرزاد بھ پاک... ھم ؟؟ یبغض داشت ؟؟ عل...

 یعل... کردم ھیگر...دی بوس تو حجم آغوشش فشرده شدم سرمو... با چادرم مشت شد یدست عل ...دی چکاشکم
 .فشرد  محکمتر منو ...دی کشقینفس عم

  
 ... بنداز دور شونھ ھات شھرزاد نویسرده ا-

 گاریس پا انداخت و پا رو  ویری حسی رو از دستش گرفتم انداخت رو شونھ ھام خودشم نشست رو صندلپتو
   ھاروینیری شمی تو تراس خونش نشستھ بودی خواب بود و منو علحانی زد ساعت سھ شب بود رشیآت

 ظھر ی از اتفاقایفحر  ومی انداختکھی بھ ھم تدمی خندمی حرف زدحانی کاکائو رو ھم روش ،با رری شمیخورد
 نخ دونھی یکی یواشکی رهی رفت غذا بگیعلشبم کھ  ...نجاستی بھ شوھرشم زنگ زد گفت شب امینزد و
  ...میخوند  و شعر فروغ ومیدیگارکشیس

 ری امیخونھ ... شدم ی علی خونھ ی باز من ساکن تراس با صفا  ودی رفت خوابحانی رمی کھ خوردشام
ه  براش گرون تموم شده کھ تازه از ماجرا سر در اورددونستمیم...دلم براش تنگ بود... تراس نداشت نیحس
من تمام   ھم بھم نکرد وینگاھ مین رفت و. خودش یرفت خونھ   رو رد کرد وی علشنھادی خاطر پنیبھ ھم...

 ...دوسش داشتم ...ترس نداشتم کھ... تر بھش زل زده بودم یمدت با چشا
  ؟ی دمغی سماقیتیچتھ س-

  ...سی نمیزیچ : دادی و نمنی حسری امگاری سیچرا بو...پک زد ... کردم نگاش
 ...ھست -
  ؟یعـل-
 جون؟-
  ؟؟ھی پسر خوبرادیھ-

 سی نغمبرمی پسر پیول...خوبھ :  کرد اخم
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 ؟ ...شمیزنش شم خوشبخت م-
  ...یکنی نمی غلطنیھمچ تو-

 . اروم ی زد با اخم ، محکم گفت ولپک
 چرا؟-
  ...گمیچون من م-
  نداره ؟لیدل-

 شھرزاد تصور کن اون اصال نیبب...ه زن داره  افتادادشیسال ٩ بعد کھی مرتنھی الشیدل: طرفم خم شد بھ
 با شدی مگھی دختر دھیمجنون   عاشق ورفتی ھم مرادی اش، اقا ھغھیھم کماکان ص  توشدیبھت عالقھ مند نم

داشت ھم   ھم تو روشدی بد نمرادمیبرا ھ...  باطل شھ غتونی عمرا بذاره صمیدیکھ ما د  ھمی حامدی حاجنیا
 یول...باال سرت باشھ   نشده ھوو ی توعھ بدبخت کھ وارد زندگیموندیت م کھ عاشقشھ اون وقیدختر

 زهیآو نویپس ا... برده شھرزاد خانومھ  نشوی ھم دل و دِرادی ھی غھی کھ ھم صی بدبختانھ دخترایخوشبختانھ 
 تی چھ قد جذاب باشھ خوشگل باشھ پولدار باشھ با شخصھر ...یستین  بشورادیزن اون ھ  گوشت کن توی
  .زیخودت نر ببر انقد ھم تو  ویی زور گوری زنجنی ای برع وللی اھی ی شھرزاد ؟؟ بذار آبرویفھمیم...اشھ ب

  حق بودحرفاش
  حرص داشتحرفاش

  بودیعصب
 . تھران بودم کی اسمون تاری رهیمن خ  داد وھی تکی کرد و بھ پشت صندلیپوف
 ... بود می دوسش داشتم ھمکالسیشق نبودمااا ولعا ...ی دوس داشتم علوی پسرھی سی پار تو:  تر کردم لب

 خب ؟: زد یقی عم  پکی کردم علسکوت
 کھ منم تا حاال برا کنمی فک منی دارم بھ ایول. اخرشم از اون مدرسھ رفت کردی می محلی بھم بیچیھ-
 اگھ دیاش ...شدی توجھ اون پسره ھم بھم جلب مکردمی تالش مکمی اگھ دی شادمی کھ دوس داشتم نجنگییزایچ
 طی خودمو با محشھی ھمن خب میول... بودن روم نبودم غھیص  االن انگکردمی قشقرق بھ پا مشتری بکمی

 ... خودشو با من وقف بده طی محخوامی منباری ایول ...دمیوقف م
  ؟یچھ طور:  کرد زی رچشاشو

 ... شھ امتی واقعا قنباری ادیشا ...دونمینم-
  ...ترسونھیحرفات م-
  ...ترسمی ماجرا منی تھ اخودمم از-
  ...می بخوابمیپاشو بر... ماجرا تھ داشتھ باشھ نیالبتھ اگھ ا: لھ کرد یگاری سری تو ز گاروی سلتریف

 تو کھ تلفنش زنگ زد با اخم می جمع کردم پشت سرش رفتینی ستو زویم  رولی رو دادم دستش منم وساپتو
 . فک کنم از اون خوشگل مشگال بود یول.. .دمی واضح نمشنیزی چکردیجواب داد آروم صحبت م

  ...میکردی اونجا اتراق مشھی ھمحانی کھ با ری حرف رفتم اتاقبدون
  

**** 
  



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    80 

 ندازنی مکھی تی پوستری و زدونننی ھم مھیگفت در ھمسا ...ھی جدھیگفت قض... زنگ زد برم خونھ ی بیب
 ھی حرف من بدبخت چگمی می من چدیو نپرسگفت و گفت ... ازدواجھ نکاری صالح اگھیگفت اقا جونمم م...
 ؟

 ... بار ھی ونی بار شھی  گفت نرم و من گفتم مرگیعل
 بھ یبھ من کھ نھ ،ول. کار واجب داشتھ رفتھ مشھد ھی شبی نبود دیعنی ...نی حسری بدون امحانی بدون ررفتم

 . قول داده تا پس فردا صبح تھران باشھ یعل
  ...ستیدلخور شدم کھ ن ...دمیترس... من تھ دلم نگران شدم و
 نباشم و چند تا از امتحانات اخرم ی چن روزدی اومد شاشی ھم زنگ زد خبر گرفت گفتم مشکل برام پنیمیس

 ... وجود ندارهی نگرانی دادم جانانی نگران شد منم بھش اطمامینتونم ب
 ... عمارت می رفتی از ظھر با علبعد

 ی از عرقم بھ درونم پسیخ  سرد وی از دستای علیھرم خونسرد ولظا.  خراب بود از درون خراب بودحالم
 ...برد 

 ... نگفت یزیچ
 ... رو گفتھ بود ایگفتن

  ...تی عصبانبا
  ...نیخشمگ

 .. حرص با
  .حتینص...التماس ... ارامش با
 فوت کرد  خوند ویزی نگفت چیزیدر باز کردم بغلم کردم چ  بود واطی حای مھربان گومی در و زدمی شدادهیپ

 . دردونھ زیدر پناه حق عز: رو صورتم
 .خونھ   تومی رفتی با علدمی زدم صورتشو بوسلبخند
 تنفر نبود کھ ؟... نگام کرد ضیسبز شد با غ  جلومزی نشده عزمنی نشوارد

 ...خوش گذشت -
 ...پنجره بود   ھم جلوزی پرو  عمودمید  ،اقاجون ،عمو فرھاد و ی بی پشت سر باز

  ... دادمسالم
 پسر ھی ی اونم خونھ ی بمونرونی بھت اجازه داد شب بیک...زھرمار و سالم  :دی تر از نگاھش غرظیغل

 ...مجرد 
  ...اطی حیای شمدونیحت...تنگ بلور   تو دی عی ماھیحت... کنم ھمھ خشکشون زد فکر

  بود ؟زی عزنیا
 ... رو سراغ نداشت ی کسی با اعتماد تر از علروزی دتا

  ندارم ؟  کھ حق رفتن ب خونشویپسر مجرد شده حاال
 حرفتم نیا... ھم نظر داشتھ باشھ بھ شھرزاد نداره ی پسر بھ ھر کنیا...فروغ : گفت ی هللا اکبری بیب

 ...دوباره نشنوم 
  و بکشھ؟ی اعتمادیب  انگنی اتونھیم ...یعل... زد شی جونمو اتی پوزخند صدا دار علیصدا
 بھش نظر نداشتھ ی علمیری گی بی بگمیمگھ دروغ م:  بدتر از قبل گفت زیعز... تکون دادم زی برا عزیسر

برگشت  ...رهی مادی می شھرزاد با علننی ببی وقتگنی می چھی زنھ شوھرداره درو ھمساھیباشھ شھرزاد االن 
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موقع  خونھ شوھرت، اون ی کھ بری بھ بعد تا وقتنی از ایچرخی مری و امیبا توام ھستم کمتر با عل: طرفم 
 .  بسھ میدی رو شنھیھمسا  سال استرس حرف در و٩ ...رادی و ھیدونیخودت م

  ...شھی کھ داره روشن میتیسکوت اقاجون کبر ...یپوزخند عل ...زی عزی باروت بودمو حرفاانبار
 ... سکوت کردم فقط

خاطر من بھ  ...دیببخش: شدم بغضمو قورت دادم رهی مھربونش خی قھوه ای بھ چشای طرف علبرگشتم
  ...یدیحرف شن

 چھ زود سوزمی منیفقط از ا ...ارمی منیمن بھ خاطر شھرزاد آسمونم بھ زم:نگا کرد  چشام  اخم شد توکمی
 ... زن شوھر دار یچھ زود تو شد... شد شوھرت رادیھ

 ...  لرزوندی مامویغم تو صداش دن ...دی لبام لرزدی چکاشکم
 ...حاج آقا حامد و پسرشونھ فروغ خانوم :گفتی کھ بلند م مھربانی و بعد اون صدااطی زنگ حیصدا

  بدن ؟؟لشونی شده تحوی کھ بستھ بندنجایکشونده بودن ا  دادم امروز منوھی تکواری دبھ
  
  و عمو فرھاد،زی عزی آشنا و احوال پرسی حاج آقا بعد اون سالم دادن صداای

 ... کھ کلھمش خاطره بودیمنی نشنی اواری د من اخم رو مبل نشستھ بود و من ھمچنان بھھی با یعل
 ... ماجرا نی ساکت نظاره گر اھی بقزدنی و آقاجون آروم باھم حرف مزی پروعمو

 کھ نبود و نصف ینی حسری امیبرا ...دمیجنگی کھ دوس داشتم مییزای برا چدیبا... االن نیھم.. امروز نیھم
  .دمیجنگی نصف جون منیوجودمم با خوش برده بود با ھم

 نی حسای تربتش تو دستش و ذکر حی کھ ھنوز تسبی بی کھ شدن بھ احترامشون بلند شدن بھ جز بمنی نشوارد
 . خدا رو لباشای...
 ...من بود   با اخم روروزی مغرور و پرادینگاه ھ... برداشتم سالم دادم واری از دھیتک

 ... تفاوت نگاھش کردم یب
 . بابا جان یوس گلم خوببھ بھ عر: گفت ی با لبخند کجحامد حاج
 .دعوت بھ نشستن کرد   اونارو یضی با لبخند عرزیعز
  ...دمی بھ روش لبخند پاشکردی نگاھم می با اخم و نگرانیعل
 ...بھ طرفم دراز کرد دستشوگرفتم کنار خودش نشوند   دستشو ی بیب

 من شیسال پ٩ کردی نگاه مرادی ھیی اروپای افھیق  ویمن فقط بھ دوتا چشم رنگ  وشدی زده می معمولیحرفا
  نگاھشم نکردمیحت

 . قسمتش شد شیسال پ٩ نگاه با نفرت از پشت پرده اشک ھیو  ...دمی صداشو شنفقط
 ... االن یول

  رو بھ روم نشستھدرست
  شوھر بودنیاداعا
  عاشق بودنیادعا
 کنھی کھ مالک منھ رو منی ایاعا

 ... منو
 برا نھی گزنی ھم اقاجون و پختھ بود کھ بھترزی عزایگو ...ستمیای منای ای نھ بھ کمک عمو بلکھ تنھا جلونباریا

 .  ھندستون کردهادی تازه لشی کھ فرادهی ھنیمنھ نشون کرده ھم
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 بھ ای ی  اخری حرفای کھ فروغ خانوم زنگ زد گف امروز براشبید:  کرد و گفت ی خشکی آقا سرفھ حاج
 تا شایا  دارن وفی تشرایتالیخانوم بنده ھم ا ...ھی خودمونیلی خھرچند بلھ برون ...میای بلھ برون بیعبارت

  ...رسنی خدمت میعروس
  کجاحانی برون ربلھ
  برون من کجا ؟بلھ
 دھنم  تو  روی مثقال  زبون دونی اخواستمی نمگھیامروز د... خاج آقا ؟نی نکرده بود ایزی خوب برنامھ ریادیز

 .نگھ دارم 
 . افتاددییپایم  و حاج اقا رو رادیھ   کھ با حرصی علبھ نگاھم

 ی ؟ چھ عروسنیری تند نمیادیحاج حامد بھ نطرتون ز: در اومد ی پر خشم علیدھن باز کنم صدا  خواستمتا
 ی ولنی دختر مظلوم معاملھ کردنیخان بابا سر ا  شما وشیسال پ٩ ی چھ کشکیچھ آش ...یچھ بلھ برون...

 ...گھیاالن د
 ...خونھ دخالت نکن  پاشو برو ...یعل:نده گفت کوب  تند وزیپرو عمو

 ... بابا ی چیعنی: خشکش زد یعل
بھتر   نشستن کھ صالح کارو ھم  چند تا بزرگتر از تونجایا...پاشو برو خونھ : چشاشو بست با تحکم گفت عمو

 ...دوننیم از تو
  ؟؟رفتی میاگھ عل. .. دوختم یبھ عل  نگاھموی نگرانبا

 بگھ یزی ھم چزی عزدیشا  کھ عالوه بر عموگھی میزی چھی بمونھ دونستمیمن افتاد م بھ ی مردد علنگاه
 . رو ھم فشردم کھ بره  پلکامو...

 . گفت و رفت ی شد با اجازه ابلند
 ... رفت   پشتم بودشھی کھ ھمیکوھ

 ... ھمھ ادم خورد بشھ نی انی بخواستمینم
 . .. بھتر بود رفتنش
 بگن از یباد داره ھر چ جوونن خاج آقا سرشون:کرد و گفت  تعارفوهیخند م با لبزی اورد عزی چامھربان

 . کن پسرم ییرای خودت پذاز ھیسر نادون
 شھرزاد خانوم نمی ببخوامیم...ممنون حاج خانوم : ھمون طور کھ نگاش بھ من بود گفت یریی بدون تغرادیھ

  ساکتن ؟نقدری اشھیھم
 .  حرفا گفتھ شھ بعد من شروع کنم یھ منتظرم ھم: نگاھم کرد پوزخند زدم زیعز

 . بابا جان ارهی چن روز فرصت سر عقلت بکردمیفکر نم: اقاحاج
  ...شد قی عملبخندم
  حاج معتمد؟می کنمی رو چھ قد تقدھی و مھرربھایش:  داد ادامھ
 ارحمن ای خدا ای نی حسای یصدا  رو دستم قرار گرفتی بیدست ب ...دمیو من خروش ...دی درخشزی عزیچشا

  ...دیچی تو گوشم پنیراحم
 ھی مھری تمام بھار آزادی عدد سکھ ١٢۴ اعظممون یامبرای دخترام تعداد پھیواال مثل بق: لبخند زد آقاجون

 .  ..می کردنییتع
 ی زندگاهی سی جادونی ایفقط چرا کس...بلده  ھم جادوزیعز ...شھی مطمئن شدم آقاجون ھم جادو منجای من او

 .  شکنھیمنو نم
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  ...شتری ذکر ھاش بی محکتر و زمزمھ ی بی مشت شد دست بدستم
  ...ربھامی ام ھم شھی مھر  شد ھمنییتع

  ...سالھ نی چندی معملھ ی وسط جوش دھنده نیا اقا جون بود من  وزیخاج آقا و عز  ورادی دست ھمجلس
 ...ونو باھم باز کنن  دوتا جوون ھم برن سنگاشنی انیفروغ خانوم اگھ اجازه بد...خب حاج معتمد -

 ... کن اتاقت شونیی ، شھرزاد مادر راھنمانی داراریاخت:  لبخند زیعز
 .... شدم بلند
 با ھمھ رادی نھ با ھکنمی وا منجایمن سنگامو ا:  قطع شد دستش جدا شد بلند گفتم ی بی بنی ارحمن راحمذکر

 ...شمااا ھااا 
..   . سند ملک و امالک ھی شبای... ؟می قالھیشب... »دمیچرخ« حاج آقا ؟ میمن چ: طرف حاج آقا حامد برگشتم

 مارستانیکوھم تو تخت ب... چرا چووون پدرم دی معاملتون وسط کشنی ای کرد منو پای غلطھیاون مرحووم 
 قممی تشوچی کھ ھومدی در نکشونی جن از ارث مرحموم شنکھیبرادرام از ترس ا...دوماه بود رفتھ بود کمااا 

 یتموم کردن اون موقع عل  روی من مردونگی عمو و پسر عموشنی آقا با پسرش کھ منی ایول .کردنیم
  برادرھی از شتریب

سالھ شم نذاشت بدبخت شم ١۵عروس   پاش گذاشت و نذاشتری رو زای مال دنزی عمو پروستادی بابا اخان جلو
من ... االن ی نبودم ولشتریتر بچھ ب دخھیاون موقع ...  بھم برسھ ینذاشت دست احد... داد فرانسھ میفرار...

  ...دمی نممشادت جواب بلھ بھ شاخ شرممیبم ...وجھ چی بھ ھکنمیبا پسرتون ازدواج نم
 ....خفھ شوو شھرزاد -
 کھ ادیکھ سود رو سود ب ...زی بشھ عزی خفھ شم کھ چشیسال پ٩مثل  :دمی توپزی بغض با حرص بھ عزبا

 چھ قدر وسواس ھیسر ازدواج سم ...ستمیمگھ من دخترت ن.. .ننی ببی حاج حامد ضررایمبادا ما 
  ...یکنی منای امی تقدی حاال منو دو دستیکرد خرج
 : ساکتم کرد رادی ھی مردونھ و رسایصدا

 یگی دختر جون دنی ببیول:خم شد پوزخند زد   برد بھ طرفمبیدست بھ ج...شھرزاد خانوم عقدم نشو  باشھ-
 شھ دی تا موھاتم مثل دندونات سفکنمی باطل نم  روغھیص...بجوشھ  سگ توش  سر خوامینجوشھ م کھ برا من

 ی پسر عمویخمار  توبمون ،شھی باطل نمغھی تا من نخوام صیدونیخودتم کھ م...زمزمھ کرد بدبجنس ...
  ...تیفرنگ
 چند  با صدا کردنم توسطی بی گفتن بنی حسای یدستم زوق زوق کرد صدا ...دیچی پمنینش  تویلی سیصدا

 باشھ من ادتی نمیو ا: دم گوشم زمزمھ کردرادی شال توسط ھی شدن موھام از رودهی شد با کشینفر مساو
  ...دمیم یبا ھو  رویجواب ھا

  بھ طرفمون اومد کھ موھامو ول کردآقاجون
 ؟یسر و سامون بد  دخترمویخوای منجوریا: شد ری آقا جون اسیدستا  تورادی ھی ھیقی
 ...زنمھ حاج معتمد -
 ... خونھ اس نیدختر ا فعال-

 ... کنده شد رادی ھی قھی آقاجون از یقورت دادم دستا  بغضمو
  ...رادیازت انتظار نداشتم ھ: گفت رادیبھ ھ  حامد روحاج
 ... عقب رفتم عقب
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 یخوب دار  خانواده رونی ایآبرو ...شعوری بی دختره یختیزھرتووو ر:ز شورش کرد   بازی عزکھ
 ؟ مگھ دست خودتھ ی زبون باز کردیُ دم در اوردمیداد  کم داره ھان ؟؟ بھت رو یچ  پسرنی امگھ...یزیریم

  ...یعقدش نش
  ...نی ھفتھ وقت بدھی ی و نادونھی حاج آقا گفتم کھ جووننیشما ببخش:حامد برگشت   طرف حاجبھ

 برا می دنبالش برامیس فردا مپ... فروغ خانوم ادهی ھفتھ زھی: گفت کردی نگام مرهی خرادی و ھضی اقا باغحاج
  ...ستین زیی دس دس کردن جاشیآزما

و من پشت  ...رونی گفت و رفت بیبلند شد با اجازه ا ...گفتی دوختم چشاش تر بود ذکر می بی بھ بنگامو
 ...    ومدی منی حسریفردا صبح ام... موندم ؟ قطعا نھ ی خونھ منیا من تا پس فردا تو... سرش 

  
مگھ من ... شرف ی بیمگھ دست خودتھ دختره :  بغ کردم شتریمن ب  ودیچیخونھ پ قا جووون تو داد آ یصدا

 ... زنھی در خونمونو می کگھی دی پسره ازدواج نکردنی با امیریاصال گ...از سر راه اوردم  آبرومو
 ھااا؟؟

 ... سرش بلند شده ریز: معرکھ شد  اری بشی آتزیعز
 با ی بی وسط بدی زدن بھ طرف ھجوم اورد کھ عمو فر ھاد پرشیو آت انگار اقاجونزی حرف عزنی ابا

  ....کنمی حاللت نمرمویشھ ش  دختر بلندنی قسم خسروو دستت رو انیبھ حس:  بغض دار و خشن گفت یصدا
 االن ی کنی کاریتونی نمیمارستانی رو تخت بگفتمی مشیسال پ٩ یخوای از جونش میچ: طرفش اومد بھ

  ...یکنی جلوش غرش مری چھار ستون بدنت سالمھ مثل ش االن کھھیدردت چ
 وسطھ با دستش بھ من تیثی ابرو حی کھ افتاده پاھیاتفاق... اتفاق افتاد نی نبودم کھ اشیسال پ٩ ی بی بنی ھم د-

  ...ستی نشیحال دی چش سفنی ایاشاره کرد ول
آقاجون ...  دست روم بلند  د نھ بھ داربو  ھنوز نھ بھ باریدیاقا جون خودت کھ د: دارم گفتم   بغضی صدابا
  ...نی بدبخترم نکننی بابا بدبختم کردم از اخان شیسال پ٩

  ...کنھیمردش بلند م مگھ زنم دست رو ...ی بلند نکنرادی دست رو ھیخواستیم:  گفت ی بھ تندزیعز
 . معرکھ نشوو  اری بشیفروغ آت: گفت ی هللا اکبری بیب
  ...اااایکنی دخالت می داریادی شما ھم زی بیب-

  گوشمو پر کرد ی بی بی قلب شکستھ یصدا
 ... کرده مگھ ی نجاتم چھ گناھی فرشتھ نیا
  ...کردی خروار خروار برا من خرج مزوی عزی خرج نکرده ی کھ مادرانھ ھای زننیا

 ی بی بینگھ داررر ھ  احترامتوزیعز: گفتم زیدور شونش انداختم رو بھ عز  رفتم دستموی بی طرف ببھ
  .کنمینم  ازدواجرادی من با ھنھیحرف اول و اخرمم ا. نی بدترش نکنگھی نمیزیچ

  ...یکنیم تووو غلط: تر از قبل داد زد   بلندآقاجووون
 اقاجون ی ھادادی ھنوز داد و بی ولرونی برفتم ی بی توجھ بھ اونا با بیمبل و من ب  نشوندش روفرھاد عمو

  .شدی مدهیشن
پاش  رو  تخت نشستم و سرمونییتخت نشوندم خودمم پا  روی ب ی بمی رفتی بیبھ رو و اتاق ب  ساختمون روبھ

  ؟ی بی کنم بکاریچ: گذاشتم زمزمھ کردم 
ده   تومی درد داشتھ باشھی ما دونمینشناسھ من کھ م  تو رویشکیھ... مادر دلت برا رمیبم : دیموھام کش  رودست

ھق ھق  ...یزیریھمش تو خودت م ...یاری جماعت ظالم نمنی ایبھ رو کھ ی انقد خانومیول ...یتا درد دار
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 شدن جی بسلی اھی کنم آخھ کھ کارتیچ... مادر سوزهی مگرمیج... ھق ھقشی گرفت از صداشیکرد دلم آت
 .بدبختت کنن

 ورادی کمر بھ قتلم بستن خودتون کھ ھھیچاره چ:  آروم گفتم ی افتاد با صدای بی بستالی رو دامن کراشکم
  .نیدید
 ... کن ییتوکل بھ اون باال-

 ... بشھ ی چشا اشکنی انمینب ...: دیبوس  چروکش پاک کرد و سرموی بلند کرد اشکامو با دستاسرموو
  باالیرفتم طبقھ  برداشتمو راھرو  ازفموی کرونیاتاق ب  زدم بلند شدم رفتم ازلبخند
 قرارش بود ی کھ وجودم بی آغوش مردیگرم .دیچیم پ تو مشامگاری تلخ ادکلن و سی بوستادمی در اتاقم اجلو

  .ی پوستری زیتای باشھ ساکت ،با اخم ،با تحکم ،با حماخواستمی کھ فقط می شد مردیبرام تداع
 کی ی با فاصلھ یکم ...دیشا ...کی داشتم اونم از نزدازی نگارشی عطر تلخ و سی االن فقط و فقط بھ بومن

 . نفس کی ..راھنیپ
 آقاجون نکھیشک ا... وارد اتاقم شدم لباسامو در اوردم ھنوز تو شک بودم دی اتاقم چرخی رهیتگ رو دسدستم

فسخ نکردن   بری مبندشیشک تھد... موھامو تو دستش چنگ زد داری دنیاول  کھ تویرادیشک ھ...جادو شده 
  ...شدی مطرف ر شک ھا بنی ای ؟؟ ھمھ شدی درست مکردمیو من اگھ بھ خدا توکل م ...غھیص

 مو بھ مو گفتم دیمو بھ مو ازم ماجرا رو پرس...استرس داشت ... بود نگران بود ی زنگ زد علمیگوش
 بھ پدرش کھ نذاشت رادیبھ جد آباد حاج حامد بھ ھ...بھ جد و آباد خان بابا ...فش داد  ..دیخروش ...دیغر...

 .بمونھ 
حرف زور نرم   بار ریاخرش التماس کرد ز فقط گوش دادم ی علیدنای خروشنی من فقط گوش دادم بھ او

 . و چاره چھ بوددونستمی مناروی ایمن ھمھ ... ااون پدرش ی بدن حتنای بھ ایدو دست  شدن منوجی بسنایگفت ا
 ...گوشم اکو داد   توشتری جملش بھی قطع کرد تنھا یوقت
 .» کننداتی کھ نتونن پیی جایبر ...ی فرار کنشیسال پ٩ مثل شدیم کاش«
  ...فیک مدارکمو از اتاق کار آقاجون برداشتم گذاشتم تو ...درستھ ی چھ کاردونستمی لحظھ اصال نمنیھم تو
  نشستمتخت رو

 ؟یبرگشت :نوشتم
  ...فرستادم

 » بھ نوالنوار بودنتتیتوکل بھ تو بھ بزرگ «ایخد
  .نی زمشنھی ممامی شب ھواپ٢: فاصلھ نوشت ی کمبا
 ... نگفتم یزیچ

  .خوردی امشب شام نمچکسی کنم ھ نخوردم فکرشام
  زنگ زدحانیر

  کردھیگر
  روبی مصنی کرد مسبب انینفر
  سوزونددل

  دل سوزوندخواھرانھ
 تمی مظلومبھ
 ... ھااا یی زورگونی ابھ

 ... داد یدلدار
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  ھم باھام حرف زدلیسھ
  پسرنی او

  نبودبرادر
 ... ھا چاره ساز نبود ی دلدارنیا...م  برادرانھ گفت کھ پشتمھ و کار داشتم خبرش کنم تشکر کردیول

 ری کھ اون شب نشستھ بودمو سر امیی رو تخت نشستم ھمون جااطی برداشتم رفتم ح  شبموکی ھزار و کتاب
 ... رو پام بود نیحس

  خونی ولدمینفھم... تمرکز داشتھ باشم خوندم نکھی ابدون
 خونھ خاموش جز ی چراغای ھمھ دمیردم دسر کھ بلند ک...تو فکر بودمو خوندم سردم شد خوندم  ...دم

 خواستم و نی کولھ رو پر لباس کردم زنگ زدم آژانس ماشھیبود ٢:٣٠رفتم تو خونھ ساعت  ... اطیچراغ ح
  ...ستھی کردم سر کوچھ بادیتاک

  تن کردممانتو
  کردمسر شالمو
 ... بھ پا کفش
 ... بھ دست کولھ

 م ؟؟؟ نداشتشی آرازمیگر  مھم بود نصف شب توایآ
 ... اومدم سوار شدم آدرس دادم نی سر کوچھ ماش  رفتمرونی بدون نگاه بھ خونھ زدم بنیی پارفتم
  ...شدی بھ پا مامتی قی بیب ی سنتیخونھ   بن بست توی کوچھ نی تو افردا

 ... برپا شد سی ھم با فرارم بھ پارشیسال پ٩ کھ یامتیق
  مننھیری آن حسرت دامشب«

 دی آیمدوست بھ سر   بر در
  استیخانھ تھ  فرو بند و بگودر
  »دی آی سپس ھر کھ بھ در منیز
  

 ستادی ابرج جلو
 دادم  روھیکرا

 .بود ٣:۴٠تو نگھبان نبود ساعت   بھ دست رفتمکولھ
  آسانسور شدمسوار
 ... اخر ی طبقھ
  چپسمت
  زدمزنگ

  بار دوبارھی
 . کرد سی کل صورتمو خاشکام

  شب کھ حلقھ بھ در کوبمکی«
  »لرزدیم  قلب تو نھی کنج سدر

 دیخواب آلود تا منو اشک آلود و تنھا د... خستھ ی با چشانی حسری امی دهی ورزکلی پا و بعدش ھیصدا
 پر محبت شد ؟؟؟...پر ... پر خشم یچشاش پر نگران
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  ..دمی ھوا در حجم آغوشش خزیب
 
  تابی در گشوده شد تن من بچون«

  »لــغـزدی م تــو  بــازوان گـــرم در
  

 شھرزاد؟: کرد زمزمھ
  
 ی شب نام من بھ زبان آرکی چون«
 »یــیــای خوانمـت بر عالـم رویم
  

 ... صدا زدم گفتم فرار کردم ھمونجا دم در گفتم کھ تنھام اسمشو
  دور کمرم فشرده شدشتری بھاش بازو

  
  مرا تنگ در آغوش کشدچون«

 » آغوش شــومی آن گرممست
  

  ...  شدم گارشی عطر و سی تنش و بوی گرمانی من مست ادیکش  بوموھامو
  
  

 خب ؟: سخت و سرد نگام کرد...مبل   رونشوند
  ھضم کنم و جوابش و بدم ؟  نگاھونی اتونستمیم

  .خواستمی و محبت دم درش و می االن نگاه پر از نگرانمن
 فرار چرا شھرزاد؟: ند کرد چونم برد بلری انداختم دست زنییپا  تر بود نگاھش نکنم سرمونیسنگ

  بھ چشاش دوختمچشامو
 شدن حتما باھاش عقد جیھمھ بس :دیصدام لرز...بغض کردم ... خون شی برا آزاممی برادی مرادیپس فردا ھ-

 .کنم 
 نـجا؟ی ایخب چرا اومد: مشت شد بلند شد بھ طرف آشپز خونھ رفت دستاش

  بھتر نبود ؟دادی ھمان دم در راھم نماز
 . داشتم دمیشا. حرفو نداشتم نی اانتظار

 . اش کرد ینی بشی پشدیو قطعا نم... بود نی حسریام
 . بود دای از تمام وجناتش پی کردم موھاش کوتاه شده بود خستگنگاھش

 ھم زی عمو پرویچون حت...  بود نجای ادمیچون تنھا ام:  نشھ با آرامش گفتم انی کردم طوفان درونم نمایسع
 شکر زیپرو  عمو ای با آقاجون ونشونی می علای حانی ری برم خونھ دونمیچون م ...تسیمخالف ازدواجم ن

  ...ی اونا ھستیسوا...،خونت .. تو یول ...شھیآب م
  بود ،یزی مشغول سر ھم کردن چقی نگفت با نگاه عمیزیچ

 .چشامو بستم  ...دمی بودم رو کاناپھ دراز کشخستھ
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 .کمکم کن... بھت توکل کردم ایخدا
 ... خودش ی بعدش صدادیچی دماغم پی توگاری عطر و سیبو
 ... بخور  نویشھرزاد بلند شو ا-

 ...شکالت داغ   ماگ بزرگھیمبل نشستم   باز کردم درست روچشم
 ...مزه مزه اش کردم  برداشتم واقی اشتبا
  ؟یکنی نصف شب مھمون دعوت ملیدن-

 کردم نی حسری بھ امینگاھ... شدلیرگام بھ زھر تبد  خون توکل چی شکالت کھ ھنیری شی بلند کردم مزه سر
 گارشی بھ سی بود نگاه انداخت پکستادهی راھرو ای برھنھ جلومھی کھ نییبای تفاوت بھ دختر فوق العاده زیب

 . دنبالت ادی آژانش بزنمی زنگ ممیبپوش مر لباساتو: زد 
 .فت اتاق  حرف پشتشو بھم کرد ریب  بھم انداخت وی نگاه موشکافانھ ادختر
 یبای ھم خواب زی خالی توجھ بھ اونا بھ جایمن ب  رو بھ سوزش بودن وی کھ دور ماگ بودن از داغدستام
  ...کردمی نگاه ممی روزھانیمرد ا

 کردم؟ی را گرفتند چھ منی حسری کھ دور امییبای زی ھمھ دلبر ھانی اانی ممن
  ...ھیھ جور پسر چنی ادونستمی نداشتم بگم من کھ میزی چیعنی نزدم یحرف
  ؟نی حسریام:  گذاشتم زی شکالت نصفھ خوردمو رو مماگ
  کردنگام

  از تھران ؟ری غگھی دی جاھی ی منو ببریتونی م-
  شھرزاد؟یمطمئن:  تکوند یگاری تو جا سگارشویس

 . تکون دادم سر
  .ی شدی نا امخوامی نمیپناه اورد ...ستمی ماکنمی کھ می کاریخودمم پا ...برمتی باشھ م-

  سرد بود خشک،لحنش
 . کردن منو نداشتدیگفت قصد نا ام... گفت پناه اوردم کنھی منکاروی بھ خاطر من اگفتینم

 . بست ھرچند دستام عرق سرد کرد خی وجودم از لحنش ھرچند
  .ی دور کننجای تاشب منو از ایتونی م-
  ...ی رفتنجایتا ظھر از ا: لھ کرد یگاری تو جاسگاروی سلتریف

 . رفت ی خدافظھی با دهی لباس پوشترکدخ
 . و دلم و انگار داغ زدن رفت

  ؟نجای ای اومددونھی کھ نمیکس .کنمی مدارتی بخواب بکمی:  برداشت بلند شد ماگمو
 .دمی کاناپھ دراز کشی تکون دادم و ھمونجا روسر

 خواستمیم...معرکھ از شکھ شدنش وسط یناش... من بود ی مگووی از نگفتن حرفای رفتار سردش ناشنیا
و من انقدر خستھ بودم کھ  ... گرفتی متیلی داشت بایگو ... شدی نمی نگم ولیزی چخواستمیدرکش کنم م

  .دمیشنیاصالحرف ھاشو نم
 کاناپھ نشست چشامو نصفھ باز کردم بھ نیی پاگاریس ی صاحب عطر تلخ وبویداریخواب و ب  بعد توکمی

  ؟؟نی حسری امینی سر سنگچرا: صورت اخموش نگاه کردم لب زدم 
 ...شکم شھرزاد  ھنوز تو:  غم گرفت  چشاشو
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مالک تو   از راه برسھ وی پسرھی نکھیا شک  تو :دستش بند موھام شد... کردم چشام پر اشک شد نگاھش
 ...باشھ 
ھ  بی حامنی حسری و امی مثل علای دنیھا  پسر عمویھمھ ... و بلند شد و رفت دی کشقی نفس عمدی چکاشکم

 داد؟ی طعم قند و عسل متاشونی حمانای اومدن کوه بودن پناه بودن ھمھ مثل اایدن
 . و عطر تلخ مرد پناه دھنده امـ گاری سی خواب راحت کردم با بوھی کھ گرم شد چشام

مانتومو در اوردم . بود گفت دست و صورتمو بشورم برم صبحونھ بخورم ٩:٣٠ کھ کرد تازه ساعت دارمیب
 ...د زدم آب سر صورتمو

 صبحونھ دمیبلند ازش پرس ! ھیعجب مھمون نواز... روبھ رو شدم ی خالزی آشپزخونھ کھ شدم با موارد
 . نداره و من بخورم لیخورده کھ گفت م

 دم کردم کره مربا ی تا گرم شھ چاوی باز کردم تخم مرغ گذاشتم آبپز شھ نون گذاشتم تو ماکرو وخچالوی در
 ی و گشتم بھ طرفش رفتم بنی حسری با چشمم امدمی کامل صبحونھ چزی مھی زی م گذاشتم روریعسل خامھ پن

 کرد وگرنھ کو اون یمکارصد البتھ کھ خودش ھم ھ...حرف از بازوش گرفتم بھ طرف آشپزخونھ کشوندم 
 . گنده را تکان بده کلی ھنی در من کھ ایزور
  .شھیبدون صبحونھ نم ...گھی دبخور:  گذاشتم جلوش خودمم نشستم ختمی ری نشوندن چازی مپشت
  ؟یگری مادی ی رو از کنکارایا:  بھ روم زد لبخند
 کدوم کارا رو ؟:  گرفتم دادم دستش لقمھ

 ...مامان بودن و -
 ... مھربان ،ی بیاز ب:  باال انداختم شونھ
 . قورت داد خودش دست بھ کار شد لقمشو

  ؟؟زیو عز-
 بخور... کرد  کم مادرانھ خرجیکیبرا من  : دمی کشآه
 .نی حسریام
  .می شده آماده شم بریصبح اوک١١:٣٠ برا تی کھ جمع کردم گفت بلزویم

  .دنی ھنوز نفھمیعنی نی و ا  زنگ نزده بودیکس
 دموی بگو کجام رفتم شماره جدیبھ عل:  کھ نشستم گفتم نیتو ماش. خطمو شکستم و انداختم دور دمی پوشلباس

 ھم بھشون بده خب ؟
 .اد استرس داشتم دستام باز عرق سرد کرد  تکون دسر
 . افتاد سمت فرودگاه راه

  .میدی ربع زود رسھی
  ...موی شدمای بعد انجام کار ھا سوار ھواپمی بھم گفت برمی کھ منتظر موندیکم

  ...شھی بھ پا مامتیق
  ...گردی دنبالم مرادی ھمطمئنم

 ... کھ کنارم نشستھ دلمو برده ی مرددونھی ماون
  ...ندازهی سر لجش منی ھمو
  ؟نی حسری امرمی کجا ممیدار-
 ... اصفھان میریم-
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  .زننی کھ ھنوزم ھست دوتا زن ھر ھفتھ بھ اونجا سر مممونیخونھ قد:  تعجب نگاش کردم گفت با
 ... عمو فرھاد یمی قدخونھ

 ... محوی خاطره
 ...قسمتھ با طاق جدا شده   کھ دواطیح

  ...اطی بانمک وسط ححوض
  ...ادمھی بایرتق-

 ...سالت بود ۶،٧اون موقع تازه  آخھ دختر تو  : دیخند
  ...موندیذھنم م سالم بود خاطره ھا تو٧ماھم نبود کھ ٩: چشم نازک کردم گفتم پشت

 توجھ میزی بھ چیسوزندی محانی کھ با ریشی تو ذھنت بمونھ با اون ھمھ آتیواال من کھ شک دارم خاطره ا-
 ؟یداشت

 خورهیاصال بھ ابھت االنت نم... محلتون توجھ داشتم ی انداختناتون بھ دختراکھی چرا بھ اون ت :دمی خندزیر
  ...ی بکنی کارنیکھ ھچ

  ...تیجاھل  ویجووون ...: دیخند
  ؟ی بابا بزرگیعنیاوه االن -
  ؟؟شمی نمشمیم  منم بابا بزرگیاری مادرا رو در میادا  تویوقت-

  .نی حسری امکنھیاون اخالقمھ فرق م:  بھ بازوش چشم غره رفتم زدم
  .دادی جوابامو مدیخندی بھ خنده ھام خودشم مامی بھ بلبل زبونکردی نگام میبا سرگرم  باال انداخت وھاش ابرو
 مدت نی تو اخواستمیم... ھمھ غم نی کردم خستھ شده بودم از ای جو رو عوض کنھ منم ھمراھتونستی مخب

 . دور زمی غم ھامو برکمیکوتاه 
دوبار و ھم ... در باال رفتھ بودم نی ایدو بار از رو...لبخند لبامو پوشوند  ...میستادی در خونشون کھ اجلو
 . دعوام کردن ی بودن و حسابدهی دنی حسری و امیعل

 ... مثل اول بود واقعا با صفا بودراتی تغی ھم با کمخونھ
 ادم اونجا رو سر و سامون دکمی کنھ منم دی رفت خرنی حسریام

 . مونده بود ی وسلطنت کی عمو زنعموو دست نخورده با شکوه و شاتاق
 .گذاشتم شب زنگ بزنم... انداختم دی خرگھی خط دھی نی حسریام

 برگرده تھران تمام ادرس اژانس و سوپر مارکت ھا گھی بھ جا کردم قرار بود دو ساعت دجا داروی خرکل
 . سفارش رفت یرو داد بھم و بعد کل

 شھی میی اونم بازجودونستمی و مرفت
  ...گردنیدنبالم م  تمام تھران و دونستمیم

 ... بدبخت شم ذاشتمی نمگھی من دیول
 .. کھ ھمون روز خودشو نشون داد یرادی دست ھری زوفتمی بذاشتمینم
 نھکی مکارای کھ حاج حامد چنمیبب... شده یامتی چھ قنی و ببای کرد کھ بدادی کھ زنگ زدم داد و بحانی ربھ
 فرار یی رفتم کفتم تنھای کجام با کدی پرسی ھر چحانی بود ری عصبانبی نگفت فقط عجیچی ھرادی ھگفتیم

 . آشنام ھیخونھ ...کردم 
 ... خونم حاللھ نھی منو ببی علگفت

  ...تاشی عصباننی بود و ایعل



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    91 

  ...کنھی دوساعت داد ھم بزنھ دست روم بلند نمدونستمیم
  کجا بود ؟نمی حسریام
  ؟می حامناو

  ؟پناھم
 ... ازش نزد ی نامرد حرفحانی ریول
  
  
  ...دمیترسیم

  ...ی زنگ زدن بھ علاز
 ... االن ی کھ نتونستم زنگ بزنم ولشب
  زدمای تو دستم عرق کرده بود و باالخره دل بھ دریگوش

  ...ارهیب نمدل منم تا  وکشھی بھش بده طول مدموی شماره جدنی حسری تا امدونستمی زنگ زدم می علبھ
 بـلھ؟ : چوندیگوشم پ کالفھ اش رو تو  خستھ وی چھارم صدابوق
 ... کرردم و سال کردم تر لبامو

 دختره خر یستی شکر کن کھ دم دستم نتویی باالی اون خدا فقط شھرزاد برو:  با خشم گفت دی صدامو شنتا
 بھ پا کرده امتیبدتر از خان بابا قخسرو  عمو ... شعووووری مگھ شھر ھرتھ بی رفتینفھم کجا تنھا گذاشت

 ... ھم بدتر از عموو یاون حاج اقا قالب
 آقاجوون ھم مثل سنگ شده نبارریا ...یمجبور بودم عل:  ترسوند کمی دیکشی کھ می عصبانی نفس ھایصدا

 ... ازدواج کنم رادی با ھدیبود کھ اال و بال با
 دی بدبختم دنی حسری گرفتھ تا امی چشھ الل مونرادی ھھکی مرتنی افھممینم : دمی گفت کھ نفھمیزی لب چریز

 ...رنگش قرمز شد 
  خوبھ؟ی بی ب-
 ؟؟یی کجاقایاالن دق ...ی کردی کار خوبگفتی می ولکردی می قراری بکمی -
 .... بگم تونمی نم-

 . گوشم جابھ جا شد ی پرده دی کھ سرم کشیکنی کنم با اون داد غلط مفکر
 ... نگووگھی کس دای حانیفقط بھ ر... عمو فرھاد تو اصفھانم یمی قدی خونھ ی علداد نزن:  آرامش گفتمبا
 دادی دعوا می چرا نگاھاش بورادیپس بگو اون ھ... کاسھ استھی مارموز تو نی حسری پس دستت با اون ام-
. 
  ...ی دردسر درست کنھ علرادی نذار ھ-

  ...یموندی تھران منیبھتر بود ھم : دی کشیپوف
 ... نشد کھ یزیپنج سال تو اون خراب شده نبودم چ ....خورهی بر نمیی دوماه دور باشم بھ جایکی ...نمدویم--
  شھرزاد ؟؟؟ی مواظب خودت ھست-
 ... ھستم قربونت برم -
  ...ستی نالشنی خنی عنجای چش شده تو رو برداشتھ برده اونجا خودش انی حسری امنی افھممینم-
 االن یسالم بود ول١۶ کردم ؟؟ تازه اون ساال ھمش یپنج سال چھ طور زندگ مگھ من بچھ ام ؟ اون یعل-
  ؟نگران نباش خب ؟؟یچ
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  ...رانی اونم تو ابی کنم ھان ؟؟ تک و تنھا تو شھر غرکارینگران نباشم چ ...گھی دیزنی می زرھی-
 ی بی خونھ بیگردیم بر ای افتاد ابی آبا از آسگھی دوماه دیدرد و عل:  شد ی صداش کردم کھ عصبانکالفھ

  فھم شد کھ سرکار خانوم شھرزاد ؟ری شی تھران جلو چشمون باشنی ھمیای مای
  .ستی نی اگھی دی فھم شد جناب فرمانده امر و عرضریاره ش-
 . خدافظ گھینھ د-
 .خدافظ -

 . ..    بود ری عالم گشی کھ مردونگی علی برادیکھ قطع کردم دلم پر کش  رویگوش
 می تنبلی لباس نداشتم و از طرفیگرفتھ بودم ول  بودم بوفیرده بودم و اونم تنم بود از بس کث دست لباس اوھی

 ... شد و رفتم حموم ری سبب خدی چند دست لباس بخرم تا شاھی تا برم دمی لباس پوشومدیھم م
  

**** 
  
تم تا در و باز کنم کھ  گذاشنییپا  ھاروسھی شدم و بھ طرف در خونھ رفتم کادهی پی پر کھ از تاکسی دستابا

 خانوم شھرزاد معتمد ؟: از پشت تنمو لرزوند ی مردونھ ایصدا
  کنن؟دامی جا بود اومدم کھ زود پنمی بھتر نبود اخھ اسی پاررفتمیم

  ...برگشتم
 ... داده ھی عمو تکی خونھ یی کھ درست بھ در روبھ رودمی رو دی قد بلندی چشم ابرو مشکپسر

 امرتون ؟.ھ خودممبل: ترس گفتم یکمی با
سفارشتو بھم ... ھستم ریسم ...نی حسری امقیرف: گفت ی تفاوتی برداشت با ب دموی خری ھاسھی جلو کاومد

 ...کردن 
 ...ھواتو داشتھ باشم : زدچشمک

 . سفارشمو کردن می بھ کنیبب ... نھی حسری کار اون امحتما
 ازی من ننی بگنی کھ گفتھ ھوامو داشتھ باشمیھ اون بھ من بنیبد  ھاروسھیلطفا ک: طرفش دراز کردم بھ دستمو

 ...بھ بپا ندارم 
 . .. در و باز کن دختر جون : کرد ی ارومی خالف انتظار خنده بز

 ... بھ چشاش دووختم  موی جدنگاه
  ...نی ھارو بدسھیک-

 ...باز کن  درو ...دمینم: باال انداخت   ابروتخس
 ... نگاھش کردم نھی بھ سدست

  ...یری ھمون امیالحق دختر عمو: گذاشت نی ھارو زمھی کسدی کشیپوف
 ...برداشت رفت تو   ھا روسھیک  حرکت در اورد در و باز کرد وھی انگشتام با ونی ماز دویکل
  بود ؟ی کگھی دنیا

 نی سرتو عی کیبا اجازه  : ستادمی درو ببندم پشت سرش رفت جلوش انکھی کردم تو ھم بدون ااخمامو
  تو؟ی اومدنیی پایانداخت بوای نیع...
 . ..البتھ شخص خودم   وری امیبا اجازه : نگام کرد طونیش

 مگھ کاروان سراست ؟: زد رفت طرف خونھ با حرص داد زدم دورم
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  ...دونمی خودم میخونھ   رونجای اینھ ول :دیکالمم خند  حرص تواز
 ...م بندش بست  ھای ھی ی رفت تو الک در اورد  خونھ رو باز کرد کفشاشودر
 ..کنار و رفتم تو  با پام زدم  حرص بھ طرف خونھ رفتم کفشاشوبا
 ... اشپزخونھ بود تو
 ...می بوددهی ندشوینحوریا

 ... بھ خدا بود نوبر
 فی تشرنی انجام داد فتونویخب وظ :ختیری موهی آبم  برا خودشخچالی اشپزخونھ بود از زیم  روسھایک
  ...نیبرینم

  ؟ی دارینھار چ ...یاخالق تر بود  خوشکمیا قبلناا :دیخند
  ؟؟نمی ببدی رو بایمن بھ پا نخوام ک-
 ھر نی حسری اون امی فسقلنیبب: صدا داد بھ طرفم اومد خندش قطع شده بود اخم داشتزیم  رووهی آبموانیل

 ھی از یار چھ برسھ بھ بچھ دگھی درمیمی مری برام ، بگھ بمزترهی معرفت باشھ از جون عزیچھ قدر ھم ب
 یبچھ 

 ... نقوونق
 قمھیدندم نرم چشمم کور رف... گفت مواظبت باشم ری تھران امگردمی بر منجامی ھمش سھ چھار ماه امنم

 .میمخ نباش نھار درست کن بخور پس انقد رو ..مواظبم ھستم 
 . نگم یزیتا چ... چشامو بستم منی اشو برداشت و رفت نشوهی ابموانیل

  ؟نی حسری امقیرف
 .  ..ومدی خودش مشدی میچ
 ... کھ سر بارم شد ھم اروی نیا

  تا دلمھ گذاشتم بپزه تا برگردمچند
 قی زنگ زدم برنداشتم اخرش بھ اس ام اس ام جواب داد کھ بلھ آقا رفنی حسری اتاق ھر چھ قدر بھ امتو

 .جونشو برا بھ پا گذاشتھ 
 ... جور حرفا نی و از ااطیجناب احت.فل کردم  البتھ درم قرمی برداشتم رفتم باال تا دوش بگ لباسارو

  ..نیی تن کردم شال سر کردم رفتم پادهی لباس پوشھی موھامو خشک کردم بافتم ی حموم اساسھی بعد
 .. پاش پر پوست تخمھ بود ری زتموم
  کرده بود ؟؟دای ھامو از کجا پتخمھ
 ... صبرااایخداااا

 ...صــبر
  ...کنھیباز...توپھ ... بھ ھر چھ فوتبالھ لعنت

  ...ستی از نھار خبر نی نکنزیتم جلو پاتو: گفتم بلند
 ھ؟ی نھار چ-
 ... کن تی نظافتوو رعاکمیجناب بھ پا ...کوووووفت -
 نھار ؟؟؟-
 ...دلمھ -

 ..  . پلھ ھاست ری زیجارو برق: اشپزخونھ از ھمونجا گفتم رفتم
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 ... اومد لبخند زدم ی جارو برقی صداقھی چند دقبعد
 ... آمد از جذبھ ات شھرزاد خانوم شمانخو
 ی خوب ھم انگار بی از حد پروعھ ولادیدرستھ ز ...رری و ماست موسپسی دم کردم با چینی دار چیچا

 ...خطره ھم مھمونھ 
 . و گذاشتم جلوش ینیس
  ...یاری چھ طور از دلم در بی بلدی ولی اخالقگند یادیھر چند ز... کدبانووو یبھ بھ مرس-

 کارا نی از ای مھموننکھی فقط بھ خاطر ااری در بی خواست از دل جناب عالیک: نگاش کردم  چپ چپ
 ...کنمیم

  ...یگیتو کھ راس م : دیخند
 ...صد درصد -

 ... طرف آشپزخونھ رفتم بھ
 ... برسھ نی حسری بھ امدستم
  ؟ھی کنی ااخھ

 .  ..اری بھ تمام عی پرووووکی
  ؟ ... جواب تلفنمو ندادچرا

  بود ؟دهشیچ
   داده ؟ می فرارری االن تھران چھ خبره ؟ نکنھ بفھمن امیعنی
  

  ...کردی منییرو باال پاtv لم داده بوده تازه از مطب برگشتھ بود و داشت ونیزی تلوی جلوریسم
 گفت الی خی خستش نگاه کردم کھ بی گذاشتم بھ چھره زی می در بھت تمشکشو کھ عاشقش بود رو روخی
  ؟یدیل ند ؟ خوشگھیچ:
 ... دربھشتمم بخور شام و بکشم خی نیا... ھزار دفعھ نی بردار ازیپاھاتو از روو م ..گذرهیخوش م-

 ... در بھشتتام شھرزاد خیآخ آخ عاشق : بزرگشو دستش گرفت وانی برداشت لپاھاشو
  گفتمینوش جون... زدم لبخند

 بودم و نجایسھ ھفتھ اس من ا ...یامینھ پ ...یزنگنھ  ...چیھ... افتاد می طرف آشپزخونھ رفتم نگام بھ گوشبھ
 رو بھ یاز دلتنگ... من ی ولزنھی زنگ مری بھ سمدونستمی اصال بھ خودم زنگ نزده بود البتھ منی حسریام

 . ..    ود بالیخی بیلی خری امی ولردمیمی می قراریداشتم از ب...موت بودم 
  ...رهیدرگ... کار داره گفتیم ستی ازش نی ورا خبردمیپرسی مری وقتم از سمھر
  ...گرفتی از من می و خبرزدی شبانھ اش می ھایری ساعت از اون درگمی نشدی مچھ

 ...دادی رو نمنی حسری امی جاکدوم چی ھی ولزدمی حرف محانی و ری با علشی گرفتھ بود کما ببغضم
 . .. بھ صداش ھم قانع بود ی حتمی لعنتدل

  ...شکششی پگارشیو س عطر ی آغوشش و بوی گرماگرید
 ... آب بھ صورتم زدم ری قبل اومدن سمدمی کھ چزویم

 و رو بھ روش دمی و آب کشوانی و منم لزی در بھشتش اومد نشست پشت مخی از ی خالوانی کردم با لصداش
  ...اوردمی مبارکم نی بھ روی ولکنھی داره موشکافانھ نگام مدونستمی مختمیرینشستم داشتم براش غذا م

 تھ ؟چ-
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  ...یچیھ: رو ھم کنارش ی و جلوش گذاشتم ترشبشقاب
  ...ی اومدم بغ کردی ھست کھ از وقتتی مرگھید نھ د -

  نبود ؟ی علھی شبشتری از بشتری بیکم
 .  ..خواستمی موی علمن
  ...حانووویر
 ... رووو ی بیب

  .اوردیبھ وهللا م ...اوردی دلم تاب مزدی زنگ مھی ھم نی حسریام
  ...افتھیبخور از دھن ن  ، غذاتوری سمستی نمیزیچ-

  ؟؟رهی منیی من اخمت غذا از گلوم پاھی نیبا ا: تو ھم رفت اخماش
 ... بود چی سھ پبی بستم عجچشامو

  ...نیھم...  ام ی بیدلتنگ ب-
  ...نیھم: داد تکرار کرد تکون سرشو

 ... تکون دادم سر
  ...رونی حرص نفسشو داد ببا

 ... شد مشغول
 ...ذا بغضمو  غبا

  ...غممو
  ...موی قراریب

 . دادم قورت
 ... رفتم رونی بی و چاوهی با ظرف مزی منم بعد جمع کردن ماطی رفت حری غذا سمبعد
  ... تخت نشستھ بود رو
  ...دیکشی مگاریس
 دادینم  ونی حسری امگاری سی بویول
  ...دادی اونو نمی بویچی روزا ھنیا
  .کردی متورم تر مموویدلتنگ زخم  ی روزا فقط ھمھ چنیا

 نھ افتیق ...ی مامانمھی شببیعج: نگام کرد گفت ... جواب دادم یکنمی رو با خواھش مری گفتن سمممنون
 .حرص خوردنات ...غز غر ھات  ...اتینگران...،کارات 

رده برام  نکیمادرم مادر ...کنمی میخودم برا خودم مادر ...ستیدست خودم ن ...گنی ھمھ مدونمیم :دمیخند
.   .. 

 شی آتحانیتو و ر ...نجای انیومدیم ...نجای از انای اریقبل رفتن ام: دودو داد ھوای زد و حلقھ ھای محکمپک
  کاهری و اب زطونیتو ش... پر صدا طونی شحانی رنیپاره بود

 ییغرغرو ... یی مادراھیشب ...یاالن اروم ...طونی نھ شیرکاھینھ اب ز...   االن یول
 . ھم خبر نداره ی کسایاونم دختر حاج معتمد تنھااا ، و گو  ..یینجای ای برا چمدونینم
 ... سر کرده سی دختر حاج معتمد تنھا پنج سال ھم تو پاردانستی پسر نمنیا

 .  ..دی لرزبی تو جمیگوش
  ...دی لرزقلبممم
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  ...دی لرزدستامم
  ...دی دریسم

 . بود انحیر... تموم شد ی و برداشتم لرزش ھمھ چیگوش
  ...برداشتم

 ... ھول بود حانیر
 ... بود آشفتھ

 ... بود شانیپر
 دهی چسبقھیھمھ   جلورادی کھ صبح ھگفت

  ...نی حسری امی قھی
 ... گفتھ ناموس دزد بھش
  ...ی دادی گفتھ زنمو تو فراربھش
 ... منو گرفتھنی حسری چشم امدونھی مگفتھ
 ...    نگفتھ یزی چنی حسری و گفتھ و امگفتھ

 .  ..ستھیمی کارش وای گفتھ بود پانی حسریام
 ... آقاجون گرفتھ قلب

 دهی کشمارستانی بھ بکارش
 ... االن خوبھ یول

 ... کردهنشی نفرزی عزگفت
  ...ستادی پشتش ای علگفت
 ... فرھاد سرزنش کرده عمو

 ... داده گفتھ بود منو برگردونھ ی منو فرارشی کھ خودش چند سال پیزی عمو پروو
 ... طرف ھی نای ای ھمھ یول

 ... طرف ھی دادن من ی بر فراری مبننی حسری امانکار
گفت محکم ...فرھاد بد نشھ   عموای آقاجون ی خودش نھ براینھ برا  توی گفت انکار کرد تا نھ براحانیر

  نھ ؟؟ای داده ی اون فرارایگفت سند خواست کھ بفھمھ ا ..انکار کرد  ھم
 .رونی رفت بتیصبان با عرادی اخرشم ھگفت
 ... کرد قطع

 .پا زدم   دست ونی حسری بابت امی من در نگرانو
 شھرزاد ؟؟؟-

 تا االن کھ از دھان شیسال پ٩ گفتم کھ چھ شده از ھی مو گفتم با بغض گفتم با گر  چھ شده و من مو بھدینپرس
  ...دمی چھ شنحانیر

 ... پاک کردم  کھ داد دستام صورتمودستمال
بھش . .. بسوزه نھ کباب خی چھ کنھ کھ نھ سدونھی خوب منھ،ی حسریاون ام .. معناست شھرزاد یب  تینگران-

با ...اونقدر بامرامھ . .. کنھ تتیی اذی احدذارهی نمی بھش کھ پناه اوردکنھی نمدتی نا امیکھ اعتماد کرد
 کھ خوابھی نمییاون جا... نباشرانپس نگ. .. از پدرم قبولش دارم شتری بی از ھمھ حتشتریاعتماده کھ ب

  آب برهرشیز
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... 
 دمی کھ من دی اون غول تشندنیچسب  قشوی ھینمرده کھ ...اوه اوه چھ دماغش قرمزم شده  : دی کرد خندنگاھم

  ...شھی نمشیزیبمب ھم بزنن بھش چ
شقاب ب. .. پوست کندن وهی شد منم مشغول مشیی زد و مشغول خوردن چامینینوک ب  زدم با انگشتت رولبخند

بھ ... حوض بشورم کھ زنگ در و زدن خشکم زد ی ھیجلوش گذاشتم رفتم دستامو تو پاشو  رووهیپر از م
  ...کنھی نگاه انداختم با اخم اشاره کرد کھ خودش در و باز مریسم

  ..ریرفت تو آغوش سم... اومد داخل ی در باز شد و مردستادمی طور کنار حوض اھمون
 .  ..شتریومش ب آری آشنا بود خنده صداش

  ...شتری از بشتری بدی شاگارشی تلخ عطر و سی اون بوو
 ... آشنادبود گارشی عطر و سی از بوشتری بی چھرش کمدی اومد بھ طرفم چرخرونی بری از آغوش سممرد

 ... قرار آغوشش یتنم ب...بازوھاش باز شد  ...دیی ھام بھ طرفش دوییدم پا  ی توی پااری اختیب
 تنش ی تنش گرمایتا بو... تا بھ آغوشش برسم دی قرن مشکی آمد کھ ادی فاصلھ زای بزرگ شد طای ح دانمینم

 .دوباره مرا زنده کند
  

  ...رونیرفت ب  لبخند زد و در و باز کرد وکھ دمید  وری سمر،ی امی سر شونھ از
  ...شستنی و بھ جانم مدمیشنی مدادیصدا م  ری بازوان امری زینیری استخونام کھ بھ شیصدا

  ...ادیازت بدم م:  کردم زمزمھ
 ... بافتھ شده ام شد ی دستش بند مودی کشقی عمنفس

  ؟؟ی رفتی گذاشتھدبپای و بادی ول کردنجای ھفتھ منو ان؟سھی حسریانصاف بود ام: کردم و گفتم بغض
  ...ادیازت بدم م: گم شد رھنشیپود پ  و تو تار ودی سر شونھ اش وچکاشکم

 ...جبور شدم م: باز کرد لب
  ؟یزنگ چ...   قبول ندارم -

 .نگاش کردم دست مردونھ اش رو صورتم نشست و اشکامو پاک کرد ... اومدم رونی آغوشش باز
 نگو شھرزاد یچیھ: شد نا خود اگاه چشام بستھ شد و ھمونطور زمزمھ کرد میشانیُکھ مھر پ...  لباش و

  ؟یدونی نمیزیچ...
 .برا زنگ نزدنت  ...ومدنتیبرا ن ...اری بلیدل ...ریبگو بدونم ام-

  خونھ ؟ی منو دعوت کنیخواینم: برد نگام کرد عقب سرشو
 ... بود نی حسریام

 دیی بگویزی چخواستی نمیوقت
  ...خواستی نمخب

  ...دی ازش کشی حرفشدی موعمرا
نده بد عادت  سی سروری سمنی بھ انقدیا: رو برداشتم کھ گفت ینی ھارو سی دستشی طرف تخت رفتم پبھ
  ...شھیم

 ... حرص در اره کمیفقط  ...ھیپسر خوب: دست خودم نبود شدمی عادتم کھ مثل مادرا منی زدم البخند
  ...ای خودت کردری کارات ھمھ رو اسنیبا ا:ھم برداشت پشت سرم اومد   رووهی مظرف

 چھ طور ؟؟-
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 .منم دلم تنگتھ شھرزاد ... بدتر حانیر... قرارتھ ی ببی عجیعل-
  من ؟یدلش ؟ برا... بود تنگ

  .شدمی عالم می رسوانایقی چون دادی نم  قلبم اکوی است کھ صداخوب
  ...ستیدست خودم ن:  گذاشتم بھ طرفش برگشتم زی رو ،رو مظرفا

  شھرزاد ؟ی کردکاریبا ما چ: شد بی عجنگاھش
  داشت امشب ؟؟ییوا قلب قصد رسنی انداختم انییپا  ھامو داد پشت گوشم سرموی شد چترکمینزد

 گونھ نیعاشق ا... موھاتم شھرزاد یعاشق بو: کرد موھامو بو کرد و زمزمھ کرد کینزد  بھ سرموسرشو
 . .. سرخت یھا

  خودم چھ طور؟؟عاشق
  پس؟؟ی مربوط بھ خودم بود و من چیزای چعاشق
  ...رمی دوش بگرمیم: رفت عقب

  ؟یشام خورد-
 ...نھ -
 ... بخور ای بکنمیگرم م-

کھ صداشو ... شدم یرازی تکون داد و رفت منم غذا رو گذاشتم گرم شھ و مشغول درست کردن ساالد شسر
 ر؟ی امیخوای میزیچ:  و پا تند کردم در اتاق و باز کردم دمیدستامو اب کش ...کردی کھ منو صدا مدمیشن

  از حموم اومدصداش
 ..  . رفتھ ادمی اری ساکمو بنی صندوق عقب ماش  بردار از توبمی از جچوییسو-

  .رونی گفتم و مانتو و شال تن کردم و رفتم بی اباشھ
 ... ؟ مبارکش باشھ دی عوض کرده بود ؟ اونم سفنیماش

 . گذاشتم رو تخت حولشو ھم صداش کردم دادم دستش بردم و برداشتم ساکو
 شدم منی نشیراھ ی چاینی با سزیمنم بعد جمع کردن مtv ی کرد و رفت نشست پای کھ خورد تشکرشامو

 یچی سر پی صاحب اجازه ی دل بنی و مگر انمی رو کھ جلوش گذاشتم با دست کنارش اشاره کرد تا بشینیس
 .یسوال... ؟ کنارش نشستم کامل بھ طرفش برگشتم نگاھش کردم دادیم

 خوب ؟: شو باال انداخت ابرو
  ؟شدهی صبح چی بگیخواینم-

 .ابرو ھاش اخم گره کرد ... شد یجد
 ... بھ گوشت رسونده حانی رزنمیس محد-

 . تکون دادم سرمو
 . بھ تاسف تکون داد سرشو

 ... من نگرانتم ریام-
 ... وجود نداره ی واسھ نگرانییجا: کردکی کرد دست دور کمرم انداخت و بھ خودش نزدنگام

 ینمخوام از پدرت حرف بشنو ...ھی روانرادیھ...بھ خدا داره -
  ...ی بشنی نفرخوامینم
  ...ینی ببی احترامی بخوامیمن

 ... ارزه ی مدیشا: کرد زمزمھ



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    99 

 .نی حسری کردم امی بازنی کردم تو رو وارد اتیخر...نگرانتم : دادم ھی بھ شونھ اش تکسرمو
من ... باشھ وونھی درادیھ... شھرزاد نیبب: گفت تی عصبانی کور با کمیگره ... گره خورد شتری باخماش

قدمت رو  ...یپناه اورد ...یکمک خواست ...یبھم اعتماد کرد  ..کنمی مکاریارم چ ددونمی ترم خوب موونھید
من از پس ھمھ  ... یکنی متییھم منو اذ  ھم خودتوتی نگراننیپس با ا... کنم دتی اگھ نا امستمیمرد ن...چشم 
  ...ی احدچیدست ھ... بھت برسھ رادی دست ھذارممینم: زمزمھ کرد ... امیبر م

 .پودم  نفوذ کرد بھ تار و... شد نیا جانم عح زمزمھ بنیا
  .ھی کھ از دست غر غر ھات شاکای راه بری سمنی با امیکمی:  کردم کھ لبخند زد نگاش
 . رسونده منو نجامیبد جور ھم شلختھ اس بھ ا:با قند دادم دستش   و یفنجون چا... پروعھ یلیخ: زدم لبخند
 ...    با اعتماد تر از اون سراغ نداشتم مراقبت باشھ ھیمپسر با مرا: مزه کرد شوی چادی خند اروم
  ...ی برام مراقب گذاشتستمیبچھ ن: چشم نازک کردم پشت

 لباسارو از نیا:  نگام کردقی دقکمی... حاج معتمدو از دست گرگا بھ چوپون سپردم ی بره ی ولیستیبچھ ن-
  ؟یدی خرنجایا

 با پول نقد ؟:تکون دادم   بھ خودم کرد لباسم کھ خوب بود سرموینگاھ
 .نھ کارت -
  ...ی از کارتت استفاده نکن ممکنھ بفھمن اصفھانگھید-

 ... گفتم ی اباشھ
  سھل انگار ؟یادی من زای محتاط بود یادی زنیا
  

ِ روز بودن امنیسوم فرھاد بھشت ساختھ   عموی خونھ سنتنیھم  تودمی در آسمونا شادیشا...من   بود ونی حسریِ
 ... خودم بودم برا
 ... داشتم دوسش
  ...کردی اش داشت معتادم می پوستری زیمحبتا

  ...کردنی ام بشتر تجاوز نمقھیشق و میشونی و لباش کھ جز موھامو و پشیی ھووھی یدنای آغوش کشدر
   ...ردمیمی من ھر لحظھ مو

  ...افتھی کھ شب قرار بود راه بنی ااز
  .کشھی م چھ قدر طولی دورنی ھم نگفت انباری او

  ...دیپلکی ھم کھ دور خونھ ام نمریسم
  .خوردی اش نمی اصال بھ شخلتگشعورش

  ...دیچی دور کمرم پری امیدستا
 .. کردهجادی امی در گلوی باز گره کوربغضم

  ؟؟یکنی مکاریچ-
  .کنمیبرا راھت غذا درست م-
   ..رمااای ممایراه ؟؟ با ھواپ-

  پس ؟ھی مال کنیاش منیا:نگا کردم   پس شونھ ام بھشاز
 ... فرودگاه نگیگذاشتھ بود پارک...برا دوستم -

 ..  . خودش نبود نی ماشپس
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 چتھ شھرزاد ؟: رفتم ییبھ طرف ظرف شو... دستاشو از دور کمرم باز کردم دمی از کار کشدست
  .ی برخوامینم: برگشتم نگاش کردم دمی اب کشدستامو

  ...دی لرزچونم
  ...دی از بغض لرزصدامم

 ... برم دیپاست با شرکت نو... کھ شھینم:  زد لبخند
 ...زود برگرد -

  .ریمنتظرم نذار ام:بھ طرف دستش خم کردم  بستم و سرمو  رو گونم نشست چشامودستش
 ... شھرزاد کننیشک م-
  ...ری امارمیتاب نم-

  .ارمینم  وتیتاب دور ...ارمیمنم نم :دی چسبقمی بھ شقلباش
 ... نگفتم یزیچ
  .دی بھ آغوش کش تنمو  قورت دادن بغضمو نی ادی دادم و شنقورت ضموبغ

  .زمی بروم و راست راست اب پشتش برامدیکاسھ دستم بود دلم نم  سرخ توی و گلبرگاآب
 . پسر نی جمع شده در ای ھای مردانگنی از اختیدلم من ر... اومد نیی پلھ پااز

  .کردی داشت خفم مبغضم
پا  نوک  گذاشتم و بھ طرفش رفتم روی کاسھ رو رو عسلکردیدلم غوغا بھ پا م تھ چشماش تو یزی چھی
  .دمشیدور شونش انداخت و سفت در آغوش کش  و دستاموستادمیا

 ... تنمو دی موھامو، آه کشدی منو بو کشدی در آغوش کشسفت
  
  بگذار گم شوم در توآه«

  منی دگر نشانھ ابدی نکس
  سوزان و آه مرطوبتروح
 » من یر تن ترانھ  ببوزد

  
  ...یزود برگرد-
 ...نخواه قول بدم -
  
  چھ خواھمی از زندگیدان«

  تا سر تویپا...تو... تو باشممن
  گر ھزار باره بودیزندگ

 » تو گریبار د... تو گری دبار
  
  ؟؟یزنگ چ-

 دی نفس کشقی تو موھام برد عمسر
  ...دمی قول نمیول ...تونمیم-

  .یدیدقم م :دی چک پشتش چنگ زدم اشکمبھ
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  .یای باطی تا در حخوادی نکن نمتییخودتم اذ.مواظب خودت باش -
 ... قطعا نھ اورم؟ی تاب بتوانستمیم

مشت شد ... راه مشت کرد مھی نی بھ چشام کرد دستش باال اومد تا اشکامو پاک کنھ ولیقی رفتم نگاه عمعقب
 ...درد گرفت دلم ...قلبم 
 ... برداشت و رفت چشوییسو

 ....ختمی بود راطی کھ چھ وسط حی رو برداشتم و پشت مردکاسھ
 ... برنگشت ی ولستادی ادی شده رو شنختھی آب ریصدا
  ؟؟شدی چھ مگفتمی ماگر

  آمد ؟ی منی بھ زمآسمان
 ... کھ دوستشان داشتم یییزای چی بود بحنگم براقرار
 ... بود کی تارھوا

  ...شدی مکی نزداطی بھ در حداشت
 ...م  کردصداش

  ...ستادیا
  ...دمی طرفش دووبھ
 نگام ریمتح... در گوشش زمزمھ کردم یمانی و قبل پشدمی ھوا در آغوشش پری پام بر گشت و من بی صدابا

  ھوایگرم شد وجودم،ب... و گرم شد تنم دی چسبمیشونی بھ پشیشونیلبخند زد پ...باز تکرار کردم ...کرد 
  
  شب لبان تشنھ من با شوقکی«

  »ســوزدی م آتــش لبــان تو در
  

 را مزه شی چند لحظھ پی و من طعم بوسھ دی حرف تنم را در آغوش کشی و بدی عقب کشمی کھ کم اوردنفس
  فکر کردم کھ چرا او دم گوشم زمزمھ نکرد ؟نیکردم و بھ ا

  
**** 

 نفس ذاشتیبود نمپسره لنگر انداختھ : گفت ی دراز کرد و با سر خوشزی می کاناپھ نشست و پا رویرو
 در بھشت من ؟ سھ روز نبودم تنبل خی دختر پس کو یھ... اخھ شھیسھ روز ھم مھمون م ...میراحت بکش

  ...ااایشد
 ... مخش ی بھ سر بدمی و برداشتم و با تمام قدرت کوبکوسن

  ...کنمیت م کلھ پاشمی پا مستمای بدبخت نری من اون امی وحشی دختره ی ھار شدھیچ: و سرشو مالوند دیخند
 ... ی منو حرص بدیباز اومد...چند روز شرت کم شده بودااا : بھ کمر با حرص گفتم دست

 ... نرم و چاپلوسانھ شد کالمش
 ... روز خستھ ام کرده ھی بخورم کھ ھالکم دوتا عمل تو اریب  در بھشتموخیاون ...من غلط بکنم مادمازل -

 ... بودم ری قراره امیح ب تکون دادم بھ طرف آشپزخونھ رفتم از صبسر
 ... باھام حرف بزنھ دلخور نشم می بود نتونست مستقگفتھ

 . نکردن درک کنم تی در حد شکاکمی کردم ی سعی وجود داره ولی چھ سردانستمینم
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 خواستی در بھشتش را مخی اومد کھ ری سمی صداباز
  .ادی بخوام اونم بی بعد از علی بودم کھ سرنی من در فکر او

ِ روز بودن امنیسوم فرھاد بھشت ساختھ   عموی خونھ سنتنیھم  تودمی در آسمونا شادیشا...من   بود ونی حسریِ
 ...بودم برا خودم 

 ... داشتم دوسش
  ...کردی اش داشت معتادم می پوستری زیمحبتا

 .. .کردنی ام بشتر تجاوز نمقھیشق و میشونی و لباش کھ جز موھامو و پشیی ھووھی یدنای آغوش کشدر
   ...ردمیمی من ھر لحظھ مو

  ...افتھی کھ شب قرار بود راه بنی ااز
  .کشھی چھ قدر طول می دورنی ھم نگفت انباری او

  ...دیپلکی ھم کھ دور خونھ ام نمریسم
  .خوردی اش نمی اصال بھ شخلتگشعورش

  ...دیچی دور کمرم پری امیدستا
 .. کردهجادی امی در گلوی باز گره کوربغضم

  ؟؟یکنی مرکایچ-
  .کنمیبرا راھت غذا درست م-
   ..رمااای ممایراه ؟؟ با ھواپ-

  پس ؟ھی مال کنی ماشنیا:نگا کردم   پس شونھ ام بھشاز
 ... فرودگاه نگیگذاشتھ بود پارک...برا دوستم -

 ..  . خودش نبود نی ماشپس
 چتھ شھرزاد ؟:تم  رفییبھ طرف ظرف شو... دستاشو از دور کمرم باز کردم دمی از کار کشدست

  .ی برخوامینم: برگشتم نگاش کردم دمی اب کشدستامو
  ...دی لرزچونم

  ...دی از بغض لرزصدامم
 ... برم دیپاست با شرکت نو... کھ شھینم:  زد لبخند

 ...زود برگرد -
  .ریمنتظرم نذار ام:بھ طرف دستش خم کردم  بستم و سرمو  رو گونم نشست چشامودستش

 ...زاد  شھرکننیشک م-
  ...ری امارمیتاب نم-

  .ارمینم  وتیتاب دور ...ارمیمنم نم :دی چسبقمی بھ شقلباش
 ... نگفتم یزیچ

  .دی بھ آغوش کش تنمو  قورت دادن بغضمو نی ادی دادم و شنقورت بغضمو
  .زمی بروم و راست راست اب پشتش برامدیکاسھ دستم بود دلم نم  سرخ توی و گلبرگاآب
 . پسر نی جمع شده در ای ھای مردانگنی از اختیدلم من ر...اومد  نیی پلھ پااز

  .کردی داشت خفم مبغضم
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پا  نوک  گذاشتم و بھ طرفش رفتم روی کاسھ رو رو عسلکردی تھ چشماش تو دلم غوغا بھ پا میزی چھی
  .دمشیدور شونش انداخت و سفت در آغوش کش  و دستاموستادمیا

 ... تنمو دیموھامو، آه کش دی منو بو کشدی در آغوش کشسفت
  
  بگذار گم شوم در توآه«

  منی دگر نشانھ ابدی نکس
  سوزان و آه مرطوبتروح
 » من ی بر تن ترانھ بوزد

  
  ...یزود برگرد-
 ...نخواه قول بدم -
  
  چھ خواھمی از زندگیدان«

  تا سر تویپا...تو... تو باشممن
  گر ھزار باره بودیزندگ

 » تو گریدبار ... تو گری دبار
  
  ؟؟یزنگ چ-

 دی نفس کشقی تو موھام برد عمسر
  ...دمی قول نمیول ...تونمیم-

  .یدیدقم م :دی پشتش چنگ زدم اشکم چکبھ
  .یای باطی تا در حخوادی نکن نمتییخودتم اذ.مواظب خودت باش -
 ... قطعا نھ اورم؟ی تاب بتوانستمیم

مشت شد ... راه مشت کرد مھی نیومد تا اشکامو پاک کنھ ول بھ چشام کرد دستش باال ایقی رفتم نگاه عمعقب
 ...درد گرفت دلم ...قلبم 
 ... برداشت و رفت چشوییسو

 ....ختمی بود راطی کھ چھ وسط حی رو برداشتم و پشت مردکاسھ
 ... برنگشت ی ولستادی ادی شده رو شنختھی آب ریصدا
  ؟؟شدی چھ مگفتمی ماگر

  آمد ؟ی منی بھ زمآسمان
 ... کھ دوستشان داشتم یییزای چی بود بحنگم براقرار
 ... بود کی تارھوا

  ...شدی مکی نزداطی بھ در حداشت
 ... کردم صداش

  ...ستادیا
  ...دمی طرفش دووبھ
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 نگام ریمتح... در گوشش زمزمھ کردم یمانی و قبل پشدمی ھوا در آغوشش پری پام بر گشت و من بی صدابا
  ھوایگرم شد وجودم،ب... و گرم شد تنم دی چسبمیشونی بھ پشیشونیلبخند زد پ...باز تکرار کردم ...کرد 

  
  شب لبان تشنھ من با شوقکی«

  »ســوزدی م  آتــش لبــان تودر
  

 را مزه شی چند لحظھ پی و من طعم بوسھ دی حرف تنم را در آغوش کشی و بدی عقب کشمی کھ کم اوردنفس
 دم گوشم زمزمھ نکرد ؟ فکر کردم کھ چرا او نیکردم و بھ ا

  
**** 

 نفس ذاشتیپسره لنگر انداختھ بود نم: گفت ی دراز کرد و با سر خوشزی می کاناپھ نشست و پا رویرو
 در بھشت من ؟ سھ روز نبودم تنبل خی دختر پس کو یھ... اخھ شھیسھ روز ھم مھمون م ...میراحت بکش

  ...ااایشد
 ... مخش یبھ سر ب دمی و برداشتم و با تمام قدرت کوبکوسن

  ...کنمی کلھ پات مشمی پا مستمای بدبخت نری من اون امی وحشی دختره ی ھار شدھیچ: و سرشو مالوند دیخند
 ... ی منو حرص بدیباز اومد...چند روز شرت کم شده بودااا : بھ کمر با حرص گفتم دست

 ... نرم و چاپلوسانھ شد کالمش
 ... روز خستھ ام کرده ھی بخورم کھ ھالکم دوتا عمل تو اریب بھشتمو در خیاون ...من غلط بکنم مادمازل -

 ... بودم ری قراره امی تکون دادم بھ طرف آشپزخونھ رفتم از صبح بسر
 ... باھام حرف بزنھ دلخور نشم می بود نتونست مستقگفتھ

 . نکردن درک کنم تی در حد شکاکمی کردم ی سعی وجود داره ولی چھ سردانستمینم
 خواستی در بھشتش را مخی اومد کھ ری سمیدا صباز

  .ادی بخوام اونم بی بعد از علی بودم کھ سرنی من در فکر او
  
  ؟؟لی دن  وی ؟؟ دوست علریسم-
 ...آره خب  :ختمی تابھ ریتو ماھ  ھاروازیپ

 ... با ھاش دوست بودم ی کھ تو نبودشی من چند سال پیواااا-حانیر
  ھم ؟؟ریبا سم-
  ..خوادی باھاش سر کردن عصاب میول... جذابھ بیصب عجاره خب الم-

 چھ طور ؟ :دمیخند
 ..  .حاضر جوابم ھست حرص دراره ... پروعھ یلیخ-
 ... خودتھ نیع-
 عھ شھرزااااد ؟-
 . ..درصدش کمتره  البتھ مال تو-
  ؟کنھی مکاریاالن چ-
 ...نجاسی اشھینم مطبھ شامم مثل ھماال... کنھی کار ممارستانیھم مطب داره ھم ب .. پا دکتره ھیبچم -
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 ... توش ختتمی ر  کھ تفت داده شد گوشت چرخ شده روازایپ
 شھرزاد ؟-
 ھوووم؟-
  اونجا بود ؟نی حسریام-
 ...اره -
 خب ؟؟-

 ... قرارشم یب: و برداشتم ی آشپزخونھ نشستم گوشیصندل رو
  ؟؟یگی می چیفھمیم-
  ...حانیدوسش دارم ر-
  ؟دونھیم-
 ...گفتم کھ دوسش دارم ...ن بھش گفتم موقع رفت-
  ؟؟یاون چ-
  .دهی عذابم منیھم...نگفت -
 . مرد خانوم باز ھیاونم  ...ی دختر متاھلھی کارت درستھ تو نیبھ نظرت ا-
 ھ؟یمنظورت چ-
 ... بده ی تو رم بازخوادی مدیشا-
 ؟؟ی شناختینجوری ارویام-
  .رمی گیدر نظر م احتماالتو-
 . کنھ ی نمیکار نی ھمچحانینھ ر-

 زدم برداشتم و مواد و ھم  روی شدم قاشق چوببلند
 رادیھ... رشتھ سر دراز داره نی بازم مواظب خودت باش ای ولکنھی کارو منی حتما اگمی نمدوارمیام :حانیر

 ... کن اطی داره احتادیآدم ز نفوذ و...در بھ در دنبالتھ 
  پدر و پسر و منصرف کنھ؟نی استی نی کسیعنی ؟ شمی از دستشون خالص میک-
  ...افتھی بیی اتفاق ھاھی دیبرگرده شا...مادرش مخالف صد در صده -
  ...بندهی مششونی بھ زور منو بھ رزی شن عزالیخی اونا ھم بخورهیچشمم آب نم-
 ...توکلت بھ خدا باشھ -
 ...ھست -
  ؟ی نداریکار-
 ... سالم برسون لینھ بھ سھ-
  ...رسونمیم-
 ...خدافظ -
 .خدافظ-

بود کھ کارم تموم شد اومدم برم حموم زنگ در و ٧ ساعت ی طرفابایمشغول شدم تقر  رو قطع کردم ویگوش
 ...زدن 

  ؟ انقد زود ؟یعنی بود ریسم
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صورت ... بود گفت دم در کارم داره مانتو شالمو تن کردم و رفتم دم در ھی اف و برداشتم زن ھمسااف
 .... خانوم یسالم زر: شد انیدرش قاب گرفتھ شده بود جلو چشمم نما خانوم کھ تو چایبانمک و تپل زر

  الحمدهللا ؟یخوب...سالم دخترم :اومد   قدم جلوھی بانمکشو کھ زد لبخند
  شده ؟یزی چنیممنون شما خوب-
 نی اومدن دم در از ایی خوش قد و باالی جوونھی شی دو ساعت پرمی وقتتو بگادی زخوامیراستش دخترم نم-

 فقط دوتا زن ھر ھفتھ ھی وقتھ خالیلیمنم بھش گفتم کھ خ... سوال کرد کنھی می توش زندگی کھ ک  وخونھ
  ...انی نظافت میبرا

  بر سرم اوار شد ؟ای دنای افتاد ؟ فشارم
  ؟ھینگفت اسمش چ-
 . بود یدیام... گفت شویلیچرا فقط فام-

 ... بود یدی امرادیتر از آن اسم ھ اسم، و نحس نی نحس بود ای ؟ کمیدی ؟؟ حاج حامد امیدیام
 ...رفت   جلو در خونھ نشست ونیماش  ساعت توھیبعدش -
 . ممنون یلی خانوووم خیممنون زر-
  ؟افتادهی کھ نی گلم اتفاق بدکنمیخواھش م-
 ...نی کنی خونھ مخفنی ھمچنان بودن منو تو اشھی اگھ مینھ ول-
 ... شد خبرم کن یزی باز چزمیچشم عز-

 .اونم تشکر کرد و رفت   تو ادی دادم خواست بره کھ تعارف کردم ب تکونسر
 ... لعنت فرستادم رادی سماجت ھنی و کھ بستم فقط بھ ادر

 نھی گزنی بھترری سمانی منی در ادیشا... کھ اصال ریبھ ام... نھ ای بگم یدو دل بودم بھ عل... کھ کردم حموم
 ...   بود 
ھر وقت کھ ... قصد امدن نداشت ریھم گذشتھ بود سم٩ بود و ساعت از دهیچی اھنگ تو خونھ پنیی پاولوم

  .زدی مبشی داشتم غازیبھش ن
 بودم و سھم من از نجای امین  وماه کی کیتا از امتخاناتم و نرفتم نزد۶ بای ھم تمام شده بود و من تقرامتحانات

  ...ی ھول ھولکی فقط ھمان سھ روز بود و چند بار زنگ زدن ھاریام
 . زنگ در و من کھ مثل جت بھ طرف اف اف رفتم یاصد
 جنابت رو بھ موتھ یشھرزاد سفره رو بنداز کھ عال: بھ خودش گرفتی زاری افھی کھ وارد خونھ شد قریسم
... 

  ؟یکنی بر و بر نگا مھیچ :ستادمی بھ کمر جلوش ادست
 ... اشپزخونھ ایبشور ب  سالم دست و صورتتوکیعل-
 ...وو بگو بھشت اخ اخ اشپزخونھ نگو-

 ... سپرده ی مرا دست کنی ببری تکون دادم امسر
 ذاشتی در خوردن غذا غرق شده بود کھ نمنی ھمچی بھش بگم ولخواستمیم         ھم اومد ری سمدمی و کھ چزیم

 ..لب از لب باز کنم 
 نییلقمھ از گلوم پا ھی ینذاشت... بنال :  داد و با حرص گفت ھی تکی بشقتب و کھ در اورد بھ پشت صندلتھ

 ...بره 
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 نی ھمدی نگام نکن چش سفینجوریا:  و صورتش کردم و ابرو باال انداختم کھ گفت ی بھ بشقاب خالینگاھ
 ... تو سرت کوبمیبشقابو م

 خب ؟: تکون دادم کھ گفت یسر
  ...نجای اومده بود ارادیھ-

 قیاب و جلوش گرفتم تا تھ خورد نفس عم وانیل... گلوش و بھ سرفھ افتاد دی پرخوردی رو کھ داشت میترش
 ... اخھ دختر دنی خبر ناگوار مینجوریا... بر پدرت  : دیکش
 اومده بود دم در ؟: شد ی دھنشو قورت داد جداب

 یینجایاز کجا حدس زده ا... از اون ھفت خطاست : خانومو کھ بازگو کردم اخماش گره خورد ی زریحرفا
 ؟؟
  ...دونمینم-
  مگھ با خودمیری نمرونید ب بھ بعنیاز ا-

  باز نمی کسی بھ رودرم
 ... جز خودم یکنی
  ؟یگی مریبھ ام-
 خانومم بکنم نی ای للگدی افتادم بای بھ چھ دردسرنیبب...    میگی اگھ وضع بدتر شد اون موقع مستینھ الزم ن-
..  

 ... شده بمی کھ نصھیالبتھ افتخار: زد یضی چپ نگاش مرد کھ لبخند عرچپ
  .امی منم جمع کنم بمنی ببر نشزی بریچا: و سر تکون دادم دمیخند
  ...انی با ھم بری و امی ھفتھ علنی ادی شایراست: گفت ختیری می تکون داد ھمون طور کھ چاسر

 . خوش خبر بودبی حرص در آوردناش عجی پسر با ھمھ نیا...ھوا خشک شد   تودستام
  

  .ـحانی آروم حرف بزن رکمی:  بود حانی ورو گوشم جابھ جا کردم ریگوش
 اشکان یاز طرف... و گرفتھ لی دنی قھیباز رفتھ ... زده بھ سرش بھ خداااارادی پسره ھنیا :دی کشقی عمنفس

 کھ نیمی سرهیگی ازت خبر مرهیگی جلومو مقھی تره دم بھ دقوونھی ھم درادی از ھنیا...ذلھ ام کرده شھرزاد 
 ...ھاکذا 
 . تی وضعنی از اخستھ بودم... بودمکالفھ

 ھی تو ترکلمونی فامشی دس بھ سرشون کن بگو برا مسافرت رفتھ پی جورھی... شرمندتم یتو ھم گرفتار شد-
... 
 ھم خودش شده کوه آتش فشان ھم با حرفاش عموجونو می چھ کنرادوی و اشکان و دس بھ سر کردم ھنیمیس-

 از دھنش در ی ھر چشبی عمو فرھاد د،ی و علنی حسریچشم ام  تورهیدود ھمشونم م ...کنھی میشیبدتر آت
 ... گفت ی و علنی حسریاومد بھ ام

 ؟...بھ نظرت اشتباه کردم فرار کردم  :رونی کالفھ دادم بنفسمو
 ... از حد بود ادی عواقبش زیول ...ی کارو کردنینھ بابا بھتر-
  ...شھی مادهی پطونی فرار کنم آقاجون از خر شکردمی من فکر محانیر-
  حرص گفتاب
  ...دهی خر و چسبنی ای دو دستچی نشده کھ ھادهیپ-



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    108 

  اومد ؟رادیمادر ھ-
 ... اومد من برم لیسھ ...کشھی طول می مدتھی...نھ واال -
 ...مواظب خودت باش...خدافظ -
 از صبح داشتم انی بی و علریقرار بود امروز ام...تلفنو کھ قطع کرد رو مبل ولو شدم .. فعال زمیباش عز-
  ...کردمیار مک

 ... مرتب کرده بودم کمی مورد عالقشونو درست کرده بودم خونھ رو ھم ی ھاغذا
 ... ھم سپرده بودم زود بر گرده ری سمبھ

  ...دادی بودن و می علی بوبی روزا عجنی کھ ایریسم
 ... بود ی جالبپسر

  ...ی باھاشون حرف بزنی ھخواستی اون نوع پسر ھا کھ دلت ماز
 . اسـت ــنیری شتشانیکھ طعم حما یی آنھااز

دوستش داشتم ...از جنس او  ...ی مثل علی ولدھدی می قرمھ سبزی بوی کلھ اش کمی است بھ قول علدرست
... 
 تی ھنوزم جلوش حجاب رعایول... باشھ ی کھ پشتش غرضی بدون تماسیفی بود بدون نگاه کثنجای شب اھر

  .گفتی نمیزی و چکردی اونم با اون شعورش درک مکردمیم
  .رمیتا دوش بگ  باال رفتمی گفتم بلند شدم بھ طرف طبقھ ی علای

 ... خشک کردم موھامو
 ... افتادم نی حسری امادی

 ... موھامھی بود عاشق بوگفتھ
  گرفتممینیجلو ب  از موھاموی اطره
  ...دادی نمی خاصی شامپوو بوی بوجز
 ... براش تنگ بود دلم
 . ..شدی داشت تنگ تر ھم مو
  کھ از دلمیی جاتا
 ... نمانده باشد ی باقی دلگرید

  ..ماندی می باقی نقطھ افقط
 ... شود دهی بزرگتر شود و دلم دی نقطھ کمنی ادی امروز شاو

 ... کردم یمی مالشیارا
 ... تن کردم ی قشنگلباس

 ... نبافتم موھامو
 ... گذاشتم باز

 ... موھامو دوست دارد ی بود بوگفتھ
 ... بازم را دوست داشتی ھم موھایعل
زنگ   را لعنت کردم کھطانی شی رفت تا بھ ان ھا زنگ بزنم ولیرفتم دستم چند بار بھ طرف گوش  کھنییپا

 ... بود در و باز کردم ریدر و زدن سم
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 یلباس رسم... نگاه کردمدیباری مشی بودن از سر و روی کھ شرقییبای بھ پسر جذاب و زستادمی پنجره اپشت
معلوم بود اول خونھ اش بود بعد .. و تنگ اندامش ی طوسی مردونھ رھنی بود و پنی شلوار جتنش نبود

 ...نجااایاومده بود ا
 ... رو اماده کنم ری در بھشت سمخیبھ طرف اشپزخونھ رفتم تا ... کنار پنجره کنار رفتم از
 ... زبانم تلخ شد ری زیزیچ

 ... بود انتظار
 ... تلخ بود انتظار

 دادی از انتظار متنفرم چرا لفتش مستدانی میعل
 ... صاب خوونھ ای-
  ...نجااامیا-
 ... از نوع خوشمزه اش ھی خوبی خبرایعنی یی اونجای خواھر کھ وقتی اونجا بمونشھی ھمیالھ-

 ... ھمھ شکممو بودن نوبر بود بھ وهللا نی گرفت اخندم
 ...سالم -

  ...ی دکیخستھ نباش:بھشتو دستش دادم  در خی بزرگ وانی سالمشو جواب دادم لبرگشتم
  ؟دنیمھمونات نرس... کد بانوو یسالمت باش-

 در بھشتش شد ھمون طورم از ھی و مشغول خوردن رسنی گفتم کھ گفت می شد نوچزونی و لوچم آولب
 یبھ دو بھ طرف اف اف رفتم صدا ....ستادیقلب ناکسم ا... کھ زنگ و درو زدن رفتی مرونیاشپزخونھ ب

اط کھ باز ی و بھ طرف در حاطی بغضم گرفت باز کردم درو خودمو بھ سرعت انداختم حدمی رو کھ شنیعل
 ... بود پرواز کردم ستادهی اانشی میشده بود و عل

  ...ی پر از مردانگی علی سوبھ
 ... از معرفتمپر
  وارانھ اشی علی ھاتی از حماپر

 دمی کردم بھ آغوش بازش کھ پرپرواز
 دی چکاشکام

 ...ھق ام اوج گرفت  ھق
  ...دیچی دورم پدستاش

 ... کنان وھی گرمن
  .. خنده کنان او

  ...رفتی صدقھ ام مقربان
  ؟؟ی سماقیتی سیچھ طور :دی بوسمویشونی پنی کھ مرا در اغوشش چالند گذاشت زمخوب

 .. لوس بودم شھی ھمیعل جلو ..لوس شدم  ...دمی باال کشدماغمو
 ...خوبم -

  ...خوبھ: زد لبخند
 ... قلبم تنگ شد انی میزیچ

 ... شد ذره
  کجاست ؟ریام
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  کو ؟؟ریام: زدم لب
 ... خشک شد لبخندش

 ... مشت شد دلم
 . .. ام نھی سی بر قفسھ دیکوب

  ...رادهی نظر افراد ھری زبی عجادینتونست ب-
 ... ام کنده شد نھی سانی میزیچ

  سوالم برد ؟ری زمی ھای دلتنگی ھمھ
  دل ؟؟نیا چھ کنم با من

  
 ... لبالب شد از اشک چشام

 ... اخم کرد و نگران نگاھم کرد یعل
 . دنبالشھ ھی بھ ساھی سارادیھ ...ومدیدرکش کن بھ خاطر خودت ن:  رو شونھ ام گذاشت دست
  ...دی رو گونھ ام لغزاشکام
 ... رو شونم مشت شد ی علدست

  ؟نمی تو ببھیاومدم گر: بستچشاشو
 اون ومدنی نیاری در می لوس بازی ھھیچ...آبغورتو بذار برا بعد  ...گھیراس م: گفت  از پشت سر م ریسم
  ...نجای اامی بتونمیرسما نم... کھ بھترم ھس سی بد نکھیمرت

 ... و تعارف کردم داخل ی بھ ھر دوشون گفتم و علیدی زدم ببخشری بھ حرف سمی پاک کردم لبخنداشکامو
 ... و بستم در
 ...تر رفتن  جلو ی و علریسم
 ... انگار با سنگ بھ در زد ی قدم از در فاصلھ نگرفتھ بودم کھ کسدو

  ...محکم
  ...ی در پیپ

 ... و بازش کردم دمی و کشری برگشتن بھ طرفم منم بھ طرف در رفتم زنجی و علریسم
  د کھ نبود ؟سر

 ...داغ بود ... بود تابستان
 ... بست خی ھمھ جا یول

  ...ادمدینفس باال ن... شد خشک... بست خی وجودم
  ...شدی مدهی چراغ برق کامال واضح و شفاف ددی نور شدتو
  ؟؟یکنی مکاری چنجای تو اشرفی بی کھیمرت :دیچی پاطی تو کوچھ و حی علداد

 ... شد دهی شنرفتنی کھ بھ طرفش مریسم  وی علی تند قدم ھاسرعت
 ... بد کھ نھ افتضاح بود حالم

 ...د  بھ طرفش حجوم بریعل
  ...دیچی بھ ھم پمعدم

 ... ھاش جلوشو گرفت گاردی از بادیکی
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فقط اومدم  ...ی جوش نزن علادیز :کردی نگاه می علی بھ من و تقال و ناسزا ھاالیخی ،بیشخندی با نخودش
 .با شھرزاد حرف بزنم 

 ... نداره ی حرف  اون با توی کردجایتو ب-
 ... قدم عقب رفتم ھی

 ... نبود نی حسریام
 ؟؟یلشیوک-
 . بکنھ شویبذار زندگ... دختر بردار نی دست از سر ارادیھ-

 ... ناموس دزد نی حسری ؟ اون امی با کش؟یزندگ: شد نی خشمگچھرش
 رو بھ ی علری و سمرادی ھگاردی امدم بادرونیُاز شک ب ...دمی کشغی شد جدهی کھ بھ دھانش کوبی علمشت

 .زور نگھ داشتھ بودن 
 ؟...یعل-  زدم صداش

 ... نکن بدم یکار:  لبشو پاک کرد نیی چش دوخت خون پای نگاھم کرد باز بھ علرادیھ
  ...رادی ھی بکنیتونی نمی غلطچیھ: داد زدم اری اختیب

  ؟کنمی نمداتی پیفک کرد ...ی شدیفرار...بھ خانوم خانوما .: باال انداخت سر تا پا اسکنم کردابرو
  داد زدمی ولدی لرزصدام

 آب خوش از گلوم ھی ؟پنج سال آواره شدم بسم نبود ؟بذار یخوای از جونم میچ ...رادی ھادیبتف بھ روت -
 . بره نییپا
 . بردصداشو باال برررد بی زد دست بھ جشخندین
   سر سگخوامی کھ برا من نجوشھ میگی گفتھ بودم کھ دنوی حسری ھم جون امای خوامی جونتو مای خودتو ای-

 . بھت برسھ ی دست احدذارمی نمای یشی م مال منای...توش بجوشھ 
  ؟نی حسری ؟ جون امنی حسریام... کردم بغض

 رهیگی دختر مظلوم دامنتو منی مردک ؟ آه اشھی قتل ؟؟ شرمت نمی برادی ؟ تھدیگی می چیفھمیم : ریسم
 ...ازش دس بکش ...
 ... باھاش حرف بزنم خوامیسال صبر نکردم کھ دست ازش بکشم االنم فقط م٩-
 . گمشو توگمتیم ...نمیشھرزاد برو تو بب ...یکنیغلط م تو :یلع

  ...دمی عقب رفتم برگشتم و سمت ساختمون دوعقب
 ری ھم جون امای :شدی جملھ پرنگ مھی یمغزم ھ  نداشتم فقط توی و من توجھومدی جر و بحثشون میصدا
 ری امدانستین او جان من است نم جادانستینم ...نی حسریگفت جون ام ...ارهی سرش بیینکنھ بال ...نیحس
  نفس روونده ام است ؟؟نیحس

 بار ری زخوامی ھواست ھست کھ بھ تو فقط توکل کردم ؟ ھواست ھست نمای خدانی در سر خوردم زمکنار
 .ظلم برم

  
***** 

  
 با بیو من گفتھ بودم عج ...می راحت باشی بعد شام رفت خونش تا منو علریسم... بود ی علی پای روسر

 شعور است ؟
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 اون پنج یانقد از خونھ دور نبودم حت ...ی انقد دغدغھ نداشتم علذاشتمی سر رو پات منجوری کھ اشیدوسال پ-
 نبود تا ھم ینی حسریدنبالم نبود اون موقع ام... بود المیخی بی جورھی رادیاون موقع ھ...سالم انقد عذابم نداد 

 . نبود ینجوری ازای چیلی خشیدوسال پ .ادی سرش بییدلتنگش شم ھم دلشوره داشتھ باشم کھ نکنھ بال
  ،موی ھم نگرانجوشونھی مرتموی ھم غنی حسریحست بھ ام... شھرزاد ترسمیازت م-
  ؟ینگران-
  ...ستی نیِاون مرد عشق و عاشق-
  ؟نیزنی حرف و مھی ھر دوتون حانیچرا تو و ر-
  ...دونمی دروغ بودنشو نمای یقع وای بھت داره ولی حسنی حسری کھ امفھممیم ...دونمینم-
  ...قھیحسم بھش عم-

 کند،ی ورم مرتشی رگ غی علدانستمی دوستش دارم کھ منگفتم
  ...رمیمی مشی گفتم برامی مستقریغ
 ... گفتم جانم است می مستقریغ

 ... است نفسم
 ... است پناھم
 ... ام است یحام
  ... جملھ خالصھ شده بودھی  بود و تومی مستقری اش غھمھ

 می با موھانی حسریتخت نشستھ بودم و ام  کھ روی و مرا بھ شب بھاردیلغزی ممی تو تار پود مو ھادستش
  ...جوشاندی ام را منھی و آه سبردی مکردی میباز

  ؟یتو چ: کردم نگاھش
  ؟یمن چ-
 ...دلت ھنوز تند تند نزده -

 . است ی مسرشیگفتھ بودم خندھدھا ...دمیخند ...دیخند
 ... شھرزاد یزنیمحرفا -
  ...نمی ببتوی دامادخوایدلم م-

 ... ، عجلھ نکن ینیبیم :دی خنداروم
  ؟نجامی بگھ اناینره بھ آقاجون ا ...یعل:  شدم نشستم بلند

 . احتمالش ھم ھست یول...فک نکنم -
 ... کھ ازش دل نمانده ی بھ دلختی ترس رباز
 ری امی زور دلتنگاز

 ...د  ھمان نقطھ کور کوچک بونیحس
 ... بود دهی برام حنا خریعل
 ... حنامی عاشق بودونستیم

 ... دستم حنا گذاشتکف تو
 ... تو گلدونا می ھم گل کاشتبا

  ...می رنگ زدمی کردی حوضو خالآب
 ... درست کردم ری پر پنیای ھم براش الزانبا
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 صحنھ یھر چند تو جا ...میدی بار دنی چندمی و با ھم خاطرات خون آشام و برامی بو داده درست کردذرت
 ... بھ جونش زدمی و من غر مذاشتی دستشو رو چشام میدار عل

  ...میزدی و حرف ممینشستی مری با سمای یی دوتاای ھم تا نصف شب شبا
 ... بود ی خالبی عجانی منی در ایزیچ ...و

 ... مرد کی ی جادیشا
  ...نی حسری امھیشب

 ...ساعتھ ٢۴ ی ھااخم
  ... مردونھی ھاخنده

  ...گاری تلخ ادکلن و سیبو
 ... محکم و استوار ی پایصدا
 ... بم و مردانھ اش یصدا

 ... فکر نکنم ی خالی جانی بھ اادی زکردمی می من سعو
  بود بای مساوکردمی اگر فکر مکھ

  ...بغض
  ...یدلتنگ
 ... ام یآشفتگ

 ... ام ی قراریب
 ... ھم نزد زنگ

 ... نزدم منم
 ... گوشم زمزمھ نکرد ریدوستت دارم را ز کھ کردی متمییاذ

  ...ستی نی بودن مرد عشق و عاشقگفتھ
 ...دھدی ممی بازدی بودن شاگفتھ

  ان شب بعد اعتراف من چھ بود ؟ی بوسھ یول
  آغوش تنگ چھ بود ؟؟آن

 ... را روشن کن فمی تکلی کمایخدا
  ...ستی نیادی ززیچ

 ... طرف کی رادی بابت ھی طرف نگرانکی ھا نی ای ھمھ
 . برساند یبی بھ نفس رونده ام آسانی منی ادی است نگو و شای کلھ خردمیفھمیاز کالمش م ...شی چشمااز

  مراقبش باشایخدا
  آن کھ با اومراقب

  را تجربھ کردمای حس دننیبتریعج
  
  

 ... بودن رونی بی و علریسم
 ... رفتن نداشت رونی کھ قصد بیعل
 ... زور فرستادم بھ
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  ...دیای باز سراغم برادی ھدیشا گفتیم
 نی باشد از اادشی گرفتم تا شی از بازویزی رشگونی ھم مطمئنش کرد کھ بادمجان بم آفت ندارد و من نریسم

 . نبندد شمیقسم صفت ھا بھ ر
  ...دمیرسی و درشتم مزی ری بھ دستم بود و کنار باغچھ بھ گالدستکش

  :کردمیھ م رو زمزمی نھ اھستھ نھ بلندمم شعری صدابا
 ـتی مرا شبے،براے بے قرارن بہانہ«

 »تی جارـی شعر گـفتنت،تـرانہ ھابراے
 معاملھ، ھی مادام العمر کرد ،شد ی غھی کھ بھ زور صی نوه انھیبب ...نھی ببموی آوارگنی خان بابا بود تا اکاش

 . شده کھ از قضا پسر عموشھ ی مردھی یدایش
  براے من شـوـدهی چشـمـ مـن غـزل بگـو،قصز«
 »ــــــتی و سوگوارن،سرور ــفی ردی مثنـوبھ

 ... در با سنگ زده شد باز
  ...محکم

  ...ی در پیپ
 ...شھرزاد در و باز کن باھات حرف دارم : بھ دنبال آن و
 .بلند شدم ... از دستم آفتاد یچیق

 ... خونھ نبود ریسم
 ... ھم نبود یعل

 ... ھم نبود نی حسری از ھمھ اممھتمر
  .کنمی مکاری شم چووونھی دیدونیوگرنھ خوب م... در و باز کن نیا ...دمیصداتو شن-

 ... برو نجایاز ا :دمی کشرونی بمی زور صدامو از گلوبھ
  ...دی کوبمشت
  ...دمیترس

 ...باز کن شھرزاد -
 .گمشووووو : تر داد زدم بلند

 آب بردم ری ابو باز کردم دستامو زریم شدست کش ھارو در اورد...  برداشتم و بھ طرف خونھ رفتم ویچیق
 ... آب و بستم برگشتم ریش ...انیاره بگم ب....بزنم   زنگریبھ سم

 ... آتش کوره بود چشاش
  ...زدی نفس منفس
 ھواس ات بھ من ھست ؟ ...ایخدا

  ؟؟ی منو دور بزنیتونی میکرد فک-
 ... جلوو اومد
 ... عقب رفتم

  ؟؟شھیسال پ٩ یفک کرد-
 ...فم  طراومد

 ... رفتم عقبتر
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  ...نتی بھ کابدمیچسب
 ... داشت ادی جلو آمدن زی او جایول
 خوشحالم شد چیناراحت نشدم کھ ھ ...یفرار کرد ...ھی زن چدونستمیچھ م...سالم بود ٢١ ھمش شیسال پ٩-

... 
  ...ستادی وجب فاصلھ اکیدر حد ... کترینزد... اومد جلوتر

  بافتھ شدمو گرفتیمو
 دیخوش کش طرف بھ

 ... بھ تنش دمیچسب
 ... بستم چشامو
 ... جونمکنھیفرق م... االنیول: گوشم چسبوند ی بھ اللھ لباشو

 سوختی مشی لب ھاانی گوشم می اللھ
 ... دستش بود کی ری دستم از پشت اسدو
  ...دیلرزی متنم

  ...دیلرزی موجودم
 ...ولم کن  :دمی اشک ھق ھق کردم خودمو تکون دادم، نالبدون

 بھیبغل غر ... یغمیص...یزنم ...نی حسری ور دل اون امیولت کنم بر: اللھ گوشموو گاز گرفتم دندوناش
 .... ؟ مگھ من مردم یخوابیم

  ...دی کششتری بموھامو
 ... رو گونم نشست لباش
 دینبوس
  داشتنگھ

 ... تھران یای میشی مثل آدم پا مادی سگم باال بی شھرزاد نذار اون رونیبب-
 ... سکوت بود نزما

  ...شدی بدتر مزدمی محرف
  ...کنمی ولت می زمان کھ باھام بودھی ...کنمیعقدت نم-

 ... بھتر نبود کشتنی ممرا
  شکست ؟؟نی از اشتریب

  ھرزه در بھ در کردن ؟نی ماه ھم خواب شدن با اھی بھ خاطر مرا
  ...شمی بند نمی تکرارزی چھی بھ ادیز :دی لباش بھ گوشم چسبباز
 یاری دربی اگھ باز چموش بازیول...فقط اولش با من :زمزمھ کرد ... مدت اون تو ،اونم پسر عموت ھی بعد
 ... کل خانوادتو ینھ تنھا تو آبرو ...زمیریآبرتوو م...

  ...شستیصورتمو م ...دیجوشی ماشکام
 .... بر لبم شیدان ھااز سوزش فشار دن...لبم سوخت ... نگام کرد قیعم... صورتش نگھم داشتم ی بھ رورو

 ... بھ صورتش تف کردم اری اختیب
 ... دستش بود لھ شد ری مچ دستم کھ اساستخوان

 ... رفت ولم کرد عقب
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 ... سوخت قلبم
  سوختوجودم

  .امی موقع تھران باش وگرنھ با بزرگترت منیھفتھ بعد ھم-
 آشغال: زدم لب
 دیخند
... 
 ...متنفرم ازت  :دمینال

 .. .دی تر خندبلند
  .خورهینفرتت بھ درد خودت م عشق و ...ی باش بعدش ھرارمی ماه در اختھی ...سیمھم ن-

 ...از ھمون راه اومده رفت   وبرگشت
  

 ... داد زد نی حسریام
  ...دی داد زد کھ زھرم ترکی جوری وجبھی پشت ھمان تلفن از
 ...م زاده اومده سراغش  حرورادی کھ اون ھی تللیللی ی پنی رفتنیشما دوتااا نره غول پاشد-

  تو ،ادی بواری دی کھ ازباالشرفھی اون انقد بدونستمیمنم نم ...رفتمی مدی کار داشتم باریام:یعل
 ... من ساکت بودمو

 ...کردمی مفکر
 ... بعد ی ھفتھ بھ

 ... روز نی ھمدرست
 کردم؟ی فرار مدیبا
  ...کردی مدادی داد و بریام
 ... ھم بحث ری و سمیعل
 ... بودم  ساکتمن
  ورم کرد ؟؟می زندگی از کجارادیھ

  ...خوابدی نمی کھ با ھر پمادیورم
 ... دور برداره تونھی مگمی نمیچیفکر کرده ھ ...رسمی رو مکھیخودم حساب اون مرت :نی حسریام

 ... باز کردم لب
  ...کردمی باز مدیبا
  ...کشدی گفتھ بود مرادیھ

 ... رونده ام راا نفس
 ... ھمھ را یرو آببردی مگفتھ

 . نداشتھ باششیکار ...نی حسری امستیالزم ن-
 ی گوشی از بلند گوشی عصبینفس ھا ...ی عصبری مات صورتم و امی و علری سھ شون ساکت شدن سمھر

  شھرزاد ؟؟یزنی زر میچ :دیرسیبھ گوش م
 ... تھران گردمیبر م-

  ؟یگی می چیفھمیم :یعل
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  ؟یدی ملیپرت تحو  چرت وی االنم دار؟ی الل شدشی از دو ساعت پھکی گفتھ اون مرتیچتھ تو ؟؟ چ :ریسم
 . کردم تیخر... تھران گردمیشنبھ بر م: انداختم نگامو بھ دستام در ھم گره خورده دوختم نیی پاسرمو

 ندادمت اسم خودمو خراب نکردم ی فراری ،ولذارمیمنت نم... شھرزاد یکنی ھم غلط میلیخ تو:نی حسریام
 ... سر جات ینیشی تھران میای بی پاشکھیپرت اون مرت ھمھ دردسر با دو سھ تا چرت و نیکھ بعد ا

 ...برهی خانواده رو میگفتھ ابرو...کشتتی گفتھ میلعنت: شدم منن داد زدم یعصب
  نگا کنم ؟نمی بشی داری انتظارچھ

 .مگھ من چھ قدر کشش دارم : کردم بغض
 ... نسوخت دلش
 ... نشدنرم

 ی کنیبھ وهللا شھرزاد کار... ھمونجا یتمرگیتو ھم م... بکنھ تونھی نمی غلط چیھ:گفت  ی طور عصبھمون
  دستش بھت برسھذارمی ھم باشھ نمرادیاز لج اون ھ ...کشمتی مکنمی مداتیخودم پ

 .فعال ...  مواظبش باش ی چھار چشمریسم
 ... کردقطع

  ...دی کالفھ دست بھ موھاش کشیعل
  ...دی چکاشکم

 ..   .کردیکرده نگام م اخم ریسم
 . تھران گردمیبر م: بھ طرف پلھ ھا رفت یعل
  ...یعل-
 از ھمھ ھی اونجا تو چھ فشارری امیدونیتو نم...نمک بھ حروم نباش لطفا  ...یچیھ... نگو شھرزاد یچیھ-

 ... شد لی بھ قصد جونشو کم داشت کھ اونم تکمدیتھد...طرف بھش فشار اومده 
  ...کنھی نمدی رو تھدی کسیبرم تھران خطر...ت گف ...رادیھ :دمینال
 اسی ی ھی بکشھ بره؟؟انقدرم آ مگھ شھر ھرتھ از راه برسھ بکشھ و راشو... گوه خووورده رادیھ: زد داد

 ...نخون 
 ... باال رفت

 ختمینگاه کردم و اشک ر  صدااا بھ راه رفتش یب
  .ی شدفیضع ...یالغر شد: جلو پام زانو زد نگاھش کردم ریسم
 ... زدمھق

 ... ھم تو رو کشھی ھم منو منتتی ببریام-
 ریپورت ام بھ ھارت و...کوچولو   کد بانونمتی ببنجوریدوس ندارم ا:پاک کرد   بھ صورتم برد اشکمودست

  .لرزونھی می انکر الصواتش تنتو ھی با صداکھیمرت ...زنھی ھم توجھ نکن از بس نگرانتھ تند حرف منیحس
 ... زدم لبخند
 ... زد لبخند

 ... لبخندات شده نی ھمری ھم اسریفکر کنم ام...لبخنداتم دوست دارم -
  ...دمی گزلب

 ... انداختم نیی پاسرمو
 ... و بلند شد دیخند
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 ری امی خل شده بود چون صداریمسلما سم... انکرالصوات بود؟ ری امی بودم کھ واقعا صدانی من تو فکر او
 ... بود نی واقعا خوش طننیحس
 گوشم گفت کھ دلش بھ ری زدی گرفت و برگشت تھران قھر نکرد بغلم کرد صورتمو بوستی شبش بلیعل

 نجای اادی بریمطمئن کرد کھ اگھ ام...گفت کھ مواظب خودم باشم ...زنھی گفت دلش شورمو مستیرفتن ن
  .شمی پادی بی کنھ چند روزشی راضکنھی میو سع...بھتره 

 ... رفت تیش کردم و در نھا محکم بغلقھی چند دقدمشیبوس
 ... بخوابھ نجای قرار بود اریسم

 ... من یتی امنگارد
  ...بردی نمخوابم

 . فقط داد زددمی ھم کھ صداشو شنیوقت... زنگ زد نھ اومد ی ماه نھ درست و حسابھی
 ... زد و تنمو لرزوند داد
 . داد زدناش ضعف رفت نی ھمی من دلم براو
  
 کردی ھم اصرار مریسم ...دونمی شو نمی کادی قراره بنی حسری کھ امدمی شنی دو شب بعد رفتن علیکی

 .زودتر برسھ
 ... دلشوره داشتم بیعج

 ... داشتم جانیھ
 ... بشھ ی قراره چندفعھی ادونستمینم
  ...شیسال پ٩ بدتر از گفتھی میزی چھی یول

 ... عالمھ تنگ بود کی از شتری بدی شادلمم
 ...زن پشت تلفن  و نعره نی مرد خشمگتنگ
 ... کار داشت یی جاریسم

  .دیخوابی خودش می و خونھ ومدی مری ھم دای ومدی نمای امشب
  ...حانی و رھی ھم دلتنگ سمی کمدی دلتنگ بود شادلم
 نیی از پای ھم ھزی و عزمیدیخندی و مزدمی پشھ بند تا صبح حرف مری تابستون تو بھار خواب زی شباکھ
  ...میببر نیی صدامونو پاگفتیم

 ... تا لنگ ظھر دمیخوابی ھم مثل خرس مصبح
  ...نیی پابردی و مکردی بلندمون می بی بای ی علآخرش

  .میاوردی قل قلشو در می تو بھار خواب صدازی دور از چشم عزکردی چاق مونی قلی شبا علیبعض
 ...ھی سمی سر رو پاحانی و رذاشتمی می علی پای سر رومن
  ...شدی حسود محانیر

 . از او دوست دارد شتری من را بی کھ علردی مغر
  ...دمیخندی من مو

  ...اوردی در مشتری را بحانی با بوسھ بر گونھ ام حرص ریعل
  ...گرفتی را محانی ھم طرف رھیسم

 ... شب ھم تو بغلم کی اتاقم نشستھ بودم و ھزار و ی اون شبا رو داشتم جلو پنجره ی ھواوامشب
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 ...من  رفتمی کجا مداشتم
 ... بودم غھیص
  ...خواستنی ماه مکی ی من را براو

 ... بودم عاشق
  نھ ؟ای داردی بھ من نگفتھ بود دوستم مو

  ...زدی داد مفقط
  ...کردی متیحما

 ... بود گانی رامی آغوشش براحجم
 می بر سر و روزدی مبوسھ

  نھ ؟ای دوست دارد گفتی نمو
 ... روشن بود اطی حیچراغا

 دانستمیم ...دمیتا حاال خونشو ند... بود خاموش بود ری سمی کھ خونھ یی روبھ روی خونھ ی چراغایول
 ھمھ ی ولمی تنھانجای من ادانستی نمیکس. بود پا بھ خانھ اشان بگذارم تا حرف پشت سرم صف ببندد یکاف
 . مجرد بود و تنھا ری سمدانستندیم

 . تو کوچھ افتاد و جلو خانھ ترمز کرد ینی ماشچراغ
  ...بردی منگشی را بالفاصلھ بھ پارکنشی کھ نبود چون او ماشریسم

 راد؟؟؟ی ھنکند
  ؟نی حسری امای

 ... خاموش شد نی ماشیچراغا
  ...نی شدن محکم ماشدهی کوبیصدا

 ... انداختن بھ در دی کلو
 ... داشت دی جز من کلنی حسری امفقط
 ... در باز شھ از کنار پنجره کنار رفتم نکھی اقبل

 ... بود ومدها
 ... بود نی حسریام
 . کنم حوالشو شونیتا پر... بازم زدمی شانھ بر موھای رفتم ھول ھولکنھی طرف آبھ
  
  ســر و زلـــفم راہ تا و شــــانہ«

 » ســـــــازمـــــبای ھــم و وحــشے و زدر
  

  . تا دل بلرزونمدمیکش....دمی رو برداشتم و بھ چشم کشی بی سوغات بی سرمھ
  
 شم دهی چو بر دہ تا و سرمــــہ«

 » و نــــــــــــازے بــــــہ نــــــــــگاھـــــم بخشدراز
  

  ...اطی پاش تو حیصدا
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  ز پــس پنــجره ھــاـــــــےی گوآه«

 ـــدی آھســـتہ ے پـا مے آبانـــــــگ
  خدا اوسـت کـہ آرام و خـموشاے
  »ـــدـــی ســـــوے خانہ ے ما مے آبھ
  

 .زدم تا دل ببرم ..... خوش بو بھ دست و گردنم زدم ی کرم مرطوب کننده یکم
  
  از تــازگــے و نـرمے و لـطفـــدیبا«

 » ســــازمـ ای را چـون گـــل روگــــونھ
 ... گرفتھ بودم وسواس
 ... بودم دلتنگ

 ... تنم بود ی و ساده ادی شرت سفیت
 ... رفتم رونی در باز
 ... کھ نییھا پا پلھ از
  ...دمشید

 ... مبل نشستھ بود رو
 ... داده بود چشاش بستھ ھی مبل تکی بھ پشتسرش
  ...ساکت
 ... دادم سالم
 ... باز نکردم چش

 ... سر جواب داد با
 ... گرفتم دلشوره

 ... فشرده شده بود دلم
  
  ز در آمد و بنشست خمـوشچــــون«

 »ــــمـ  بر جـان و دل و چنــــگ زنــزخمـہ
  

 ... شده بود یزیچ
 ...کردمی محس
 . عاشقم اشفتھ بودقلب

  طرفش رفتمبھ
 ... پاش رو زانو نشستمجلو

 ... رو دستش گذاشتم دستمو
 ... باز چشاش نگاھم کرد مھی از باال تو ھم حالت نی چشمری باز کرد و زچشم
 ... خستھ بود مردم
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 ... فشار بود تو
  ...کردی حرف نگام میب

  ...یبود کم یعصب
  شده ؟یزیچ: زدم لب

 ... نشست بھ طرفم خم شد درست
 ... نمانده بود ی افاصلھ

 . ... عطرش را تحت شعاع قرار داده بودی بوگاری سیبو
 ... قرمز بود چشماش

  تھران ؟ی برگردیخوایکھ م-
  نبود ؟ی عادری غکمی

 ... تو چشاش دو دو زد نگام
  ؟رادیبھ خاطر ھ: و گفت دی اش برد بووو کشینی طرف ب از موھامو بھ دست گرفت بھی ادستھ

 ...ی از کمشتری بدیشا... الکل ی ھم بویکم. خبر شوم ھی یبو... آمد ی می بدیبو
 ... بھ طرفم خم شد شتریب

 ؟یمن چ:لب برداشت و گفت ...چشم بستم ...  تر شد ظی الکل غلی بوی حرکتچی ھی بر لبم نشست بلبش
 ... باز نکردم چشم

  ..زدی الکل تو ذھنم زنگ میبو.... بھ گونم نشست باشل
  ؟ی دوستم داریمگھ نگفت-

 ... شکست بغضم
 ... گم شد ری امی لب ھاانیو م... شد زی پلک بستم سر رانی ماز

 ... گوشم سر خورد ری بھ طرف زلباش
  ؟یوردیمگھ بھ من پناه ن-

 ... ھق کردم ھق
  ...دادی حرف ھا عذاب منی کھ خودش مرا با ایدر حال... نفس رونده ام را بکشند نی اخواستنیم

 .... تررر ی طوالننباریا.... لبم با لبش قفل شد باز
 ...محکمترر... چنگ زد می موھاانی در مدستش

 ی با بوی ھماھنگچیھ... الکل متنفر بودم یاز بو... ھق کردمھق
 ... نداشت گارشی و سعطر

  قبل طوفان بود ؟؟؟آرامش
 ...دمی کشعقب

 ... بود ی کرد عصبنگاھم
  ؟ری امھی حرفا چنیمنظورت از ا-

 ... شد بلند
 ... شدم بلند

 منظورم ؟؟-
  قدم راه رفتچند
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  ...ستادیا
  ...دی کششی بر موھادست

  ...شھی داشت مثل ھمشی رتھ
  بود ؟؟نجای ارادیھ: طرفمبرگشت

  قابل باورری غتیعصبان.. چشماش یقرمز... الکل یباز بو... تکون دادم سر
  کنھ بره ؟داشوی کنھ حرفاشو بزنھ تھدتی قشنگ دستمالیستادی ا؟ی کردیاون وقت تو چھ غلط-

 ... تاک نکرد کی تواری دیساعت رو ...ستادی اای دنچی کھ ھقلبم
  شدم ؟؟ی دستمالمن
 ؟یگی می چی داریفھمیم: کردم اخم

  
 ... باال رفتصداش

  
من کم اونجا دردسر ندارم  ...یخودت لکھ دار شھ لعنت...نذار اسمت ...م قدمت رو چشااا ...یبھم پناه اورد-

 اون دونمیکھ نم ...شتی دوتا مراقب گذاشتم پرتی غیمنھ ب... اومده سراغت کھیزنگ بزنن بھم بگن مرت...
  تو گوشش؟ی ؟چھ مرگت بود نزدیخودت چ... بودن یلحظھ کدوم گور

  ...ادینکنھ ازش خوشت م: شد کمینزد
  
 ... دستم ھولش دادم عقب با
  

 ی نھ االن فرارشیسال پ٩ نھ ومدی اگھ ازش خوشم موانھیمنھ د: نخورد با بغض و اشک داد زدم تکان
  ؟؟ی روثابت کنی چنجای ای اومدی رو خوردیاون زھرمار... عقد ی سر سفره نشستمی مشدمینم
 ....برسھ بھت ی دست کسذارمینم: مو ھام چنگ زد تو صورتم زمزمھ کرد بھ

  ...نیی رفتم دستش افتاد پاعقب
 ... ھااا ؟؟ قطعا حالش خوب نبود یکنی مھیبرا اون گر ....ی نکن لعنتھیگر: ھق ام باال رفت نعره زد ھق
 ...گفت منو فقط ...گفت  ....زهیری خانواده رو میگفت آبرو ...کشھی گفت تووو رو میلعنت...: داد زدم منم
  ؟؟ی ؟؟؟ شھرزاد بناااال تو رو چیتو رو چ: بھ طرفم اومد ی زخمریمثل ش... بستم لب

  ...کنھی عقدمم نمخوادی ماه مھی یمنو برا-
 گفت نوی ادی ازت دی اومد چنجایا ...زممممیریخونشو م... نعره زد....گوه خورد ...داد زد ....غلط کرد -

 .... باھاش ی کردی؟؟ھااا؟ چھ غلط
 ھرزه حسابم کرده ؟؟... داغ کردم ی ولدانمی و نبود را نمحرفاش دست خودش بود... اوردم جوش

 ... زد داد
 محکمممممم

 ... تنم دیلرز
 ... وجودمدیلرز

 ... نبود شی سر جایزی چامشب
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 خالف شرع ؟؟یفھمیم...زنشم .... اشم غھیص: شکستنش یبرا... در آوردن لجش یبرا... ھم داد زدم من
 .نکردم کھ 

 ... کھ شکست دمید
  ...دی چشمانش خروشانی میزی چ کھدمید

 ... شد یطوفان
 ... شد نیخشمگ

  ...کرمی شد بر پی آذرخشو
 .... شده کی کلی دندونابا

 ... منقبض فک
 شھرزاد ذارمی رو بھ دلش می اغھیداغ توعھ ص : دی کوبنھیمشت بر س ...یکھ زنش ...یغشیکھ ص: زد نعره

 ...کنمممیداغش م...
 عقب رفتم.... برداشت زیخ

 ... نشست می تک تک سلول ھاانی مترس
  ....دنی را کشمی ھارگ

 ... شد شتری بی بد شومیبو
 دروغھ ؟؟؟...حقھ گفتم ...رررری امایجلو ن-

 ...بھ طرف راھرو  ...دیکش. حلقھ کرد می بازوانی مدستش
  ؟؟ی شدیروان... بھ جووونم ؟ ولم کن یبھت پناه اوردم آفت ش:با اشک، با نالھ داد زدم  ....دمی کشغیج
 واریخوردم بھ د... و در اتاق خواب مادر پدرش را باز کرد و مرا پرت کرد تو دی را کشفمی توجھ تن نحیب

 ... را از تن کند شرتشی تدیدر و کوب
  ...ختی در دلم ریزیچ

 ... شد باز سرد
 ... از سرمااا دمیلرزی بود و متابستان

 ... بر لبم نشست ی لطافتچی ھی کھ بلبش
 ... رفت شیمرز پ  حد وی کھ بستشد
 .... زدم غیج

 ... کردم التماس
  ...ی بی دادم بھ بقسم
  ...شنوهی مری کردم سمدیتھد

 .... تھرانھ گفت
 ... خاموش شد دمی امی نقطھ و

  ...دی درلباس
  ...دی درتن
  ...دمی کشغیج

  ...دی دھانم کوبدر
 ... شد و توجھ نکرد ی خونلبم



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    124 

  ...دی بوسبا
  ....رادی رو دل ھشمی می کھ داغگفت
 ... گرفت میصدا

  ذوق زد از دردتنم
  را چند بار صدا زدم ؟خدا

  مگر بھ او توکل نکردم ؟یراست
  بود توکل بھ خدا ؟نیا

  ...می ھاغی جنھ
  ...می التماس ھانھ
  ...می قسم دادن ھانھ
 ... کدام اثر نکرد چیھ
 ... شد تنم لھ

 ...عشقم
 . ..می ھایدخترانگ

 . مرد نی تن و خشم اریز
  
  از ســمت خـدا معـجزه نـازل بـشودــدیبا«

 »...بـشود   دلمـ ،بــاز دلـم،باز دلـم ،دلتـــا
  
 ...کشدی را منی حسری گفتھ بود امرادیھ
 ... خود مرا کشت ری حال امو

 ... تکھ کرد تکھ
 ... را احساسم
 ... راوجودم

 ... راتنم
 ...ستی مھم ن نبودای... پاک بود عشقم

 ... بھ او گفتم دوستش دارم ستی نمھم
 . نگفتمیزی و چدیمرا بوس ...دمشی بوسستی نمھم
 ... است کھ ھر قدر ھم کھ بخواھمش نی امھم

 ... تجاوز محض بود کارش
 ... ازم گرفت را زمی کھ ھمھ چیتجاوز
 ...سرنوشتم ...می ھایدخترانگ... عشقم

 . بود رادی با ھخشم ...ای ی ھمش بھ خاطر لجبازو
  ...اوردی و ناوردیب را سرم  بالنی ھمان روز بدترتوانستی مرادیھ
  ...نی حسری امیول

  ...روزمی دمرد
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  ...شبمی و ذکرم دفکر
 ... جان را مھی کرد شھرزاد ننابود
 ... شده کھ تا صبح شکنجھ ام کرد ی نامرد امروزوحال
  ...می نکرد بھ التماس ھاتوجھ
  ...می ھاقسم

 بھ تو توکل نکرده بودم جانم ؟  خدا ؟ مگرو
  بودم ؟دهی کشکم

 بود ،گذاشتم دهیو حال دردش امانم را بر... شکستھ بود شیسال پ٩  کھیا دنده یرو... شکم لختم ی را رودستم
. 

 ... ھشت صبح بود ساعت
  ...دادی ارام او کنارم عذابم می ھانفس

 جز بھ جزئش ...کردی درد متنم
  ...ختسوی مچشمانم

 ھی عشق و نفرت نی بیفاصلھ  «گفتی می بیب...نگاھش نکردم ...رو تخت نشستم ... کھ داشتم ی ھمھ دردبا
 »تار موست 

 ... شده بود نی جملھ با جانم عجنیوا
  ...خواستمشی مشبی دتا
  حال چھ ؟یول

 . بپرستمش و باز...ُبھم تجاوز کند و بـت وارانھ باز  ...دمیپرستی را کھ می مردستی نقرار
 . داغان کردنم ینھ برا.... تجاوز یبرا  نھی ولخواستمشیم

 . بود دنی قابل پوشاد،ینھ ز... پاره ام افتاد ی بھ لباس ھانگاھم
 ... بود میگوش... خورد خم شدم یسرد زی فرش گذاشتم بھ چی را کھ رومیپا

 ... را تن کردم شرتمی شلوار و تیریز  لباس بدون
  ...انداختمی نیگاھ ھم نفی تخت کثبھ

 . بدتر میران ھا ...دی کشری دلم و کمرم تری زشتری بردارم کل بدنم، برا ی کھ شدم گوشخم
 ...اتاق خارج شد  از  واری بھ دھی را تکدستم

 . .. ھمھ ضعفم بغضم گرفت نی ااز
  ...ی ھمھ نامردنی ااز

 ... بود دهی دغدغھ در اتاق خوابی کھ بی ام بود مثال مردپناھنده
 ... پناه شدن نیتف بھ ا.

 ... بھ من تف
 .. حسم بھ ان مرد بھ

 ... مبل کھ نشستم یرو
 ... حجوم اورد می معده ام بھ طرف گلواتیمحتو
 ... ام خفھ شد نھیھق ھقم تو س ...دیاشکم چک....را گرفتم   عق زدنمی دھانم گرفتم جلوی جلودست

 ... کردم دای شماره اش را پمی اشک ھاانی ماز
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 نگا ھیانتر ...شھرزاد  :دیچی خواب آلود نازش در گوشم پیصدا ...یچھارم...سھ ...دو بوق ... بوق ھی
  ؟یکرد ساعت بھ
 ... گرفتھ سالم دادم ی صدابا
  ؟شدهی چی سالم خودتم کھ مست خمارکیعل-

  ؟حانیر: را بغل کردم میزانو ھا... شد ریاشکم سراز... کردم قورت بدم ی سعبغضمو
 ھا؟؟-
 ...طور بود   ات چھیشب عروس-
  ؟یچ :دی پرسجی گحانیر

 . را تجسم کنم شی ابروھافی آن اخم ظرتوانستمی مومن
 آرزوھات ؟  چھ طور بود ؟ خوب بود ؟ مثلتیشب عروس-
  ؟؟ستی نادتی  شمع و گل و بلبلی کردنیخودت خونمو تزئ...اره خوب : گفت دی تردی کمبا

  ...ختمی بغض و لبخند اشک رانی و من مدی خندینخود ...دیخری ناز ملوی کلوی ھم کھ کلیسھ
 نکرد نیی شب زفافم تزی برای ، خانھ ای اتاقی کسمی بگویوجب کی ی جعبھ نی از پشت ھمتوانستمی مکاش

 در دی و عوضش کوبدی ناز نخریکس...چون ھمان کسم مست بود  ...دی ناز نخری کسمی بگوشدیکاش م...
 .ا کبود کرد  تنم ری جایدھانم و جا

  ؟حانیر-
  ...ی سر صبحھیباز چ-
 ... کس نفھمھ چیھ ...یبدون عل ...لیبدون سھ ...نجای اایپاشو ب-

  شدنگران
  شدآشفتھ

 شده؟؟یچ-
  ...رمیمی باش وگرنھ منجایا  شب،تا ایب: زدم ھق

  ...شدهی بگو چی بیجان ب ...یشھرزاد...شھرزاد  ...نی امام حسای-
  ...نی ببای بھ وهللا فقط بستی نیفتنگ: زار زدم محکمتر

 امیم...اومدم -
 ... کردقطع

  ؟؟شھی می چیالعمل عل  فکر کردم کھ عکسنی بغل کردم بھ ای من سر بھ زانو ھاو
  ؟ریسم

  ؟آقاجون
  ؟؟رادیھ

 نی کرده تا ھممی بال را خدا کجا قانیو ا... برگردم بھ تھران مونده دی کھ بای چھار روز تا موعد روزسھ
  ...ختیری اگر بفھمد بھ کل آبرو مرادیھ. ..نازل شود  االن سرم

 ... شد ینامزدش فرار,  حاج معتمد از شوھرشدختر
 .... نگشت بر
 ...    دختر حاج معتمد نبود گری ھم برگشت دیوقت
 ..  . معتمد بود نی حسری امٍزن
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 ..   .شدمی سر باال متف
  ...نداختی جون تفم بھ روم نمآقا

 ...     ختیری منآبرومو
  . بود ختھی ریعنی

 .بلند شدم ... درد گرفتھ ام گذاشتم ی دنده ی رو رودستم
  ...می خواستم چشم تو چشم شینم
 ... آھستھ بھ طرف پلھ ھا رفتم ی قدم ھابا

 ... پلھ باال نرفتھ نفسم گرفت دو
 ... از زور درد پر اشک شد چشام

سھ پلھ مونده بود با ھر ضرب ... پلھ باالتر رفتم ھی... در اتاقم  باز شدنی صداگھیدو پلھ د ...دمی گزلب
  ...نھیتا منو نب... باال رفتم یوزور
 چھیھمونجا وسط اتاق رو قال... ھق ھقم از زور درد بلند شد ی کردم و صدا  اتاقم کھ شدم در و قفل وارد

 یاشکام رونھ ... و چشم دوختم بھ سقف دمی پاره ام دراز کشیبا تن کبودم و کوفتھ ام با لباس ...دمیدراز کش
 ...ھق ھق کردم ... گوشم شد یصدف

 کھ حال یحال.... حال من نیمرگ شرافت داشت بھ ا... بھ مرگشتر،ی بدمیشا ...کردمی میحسود ...یکم
 یھا جملھ انیم... دستان آن مرد ی گرمانیم ...می التماس ھاانیم... مانده شبی کھ در دیحال ...شینمانده برا

  ...زی آمدیتھد
 ؟ یمگھ دوستم ندار« :زدی کھ مدام بھ صورتم می ھم جملھ اای بود ی توجھی بشبمی دی جواب التماس ھاتمام

 » دوست دارم پس چھ مرگتھ یمگھ خودت بھم نگفت
 ام بود کھ یمرگ من حس لعنت... رحمانھ اش بھ جسم و روحم بود یمرگ من تجاوز ب... من او بود مرگ

مرگ من ... کردم ی کردم کردم گذاشتم بفھمد دوستش داردم بچگی لود کھ بچگنیمرگ من ا.شتم بھ او دا
 . بود نیمشکلمم ا. بود نیا
 ... شد ریمثل خاکش... شکست می تمام باور ھاشبید

لعنت  ...یشویَ را از بر مشی پاھای صدای کھ عاشقی وقتگفتی میعل... خودش بود ی وایصدا... پا یصدا
  .میبھ عاشق

 ... رفت نیی باال پارهیدستگ ...ستادی در اتاقم ایجلو... تند بود محکم بود شی پاھایصدا
 تو اتاق ھی نکردم ؟ اونا چتی خرشبیبھم بگو کھ د...شھرزاد :  بود ؟چھ بود؟ مونیپش ...د؟یلرزی مصداش

  ؟ ی لعنتھی چی خونی در و اون رو تختنیباز کن ا...باز کن : بھ در دیمشت کوب...
  ؟ دیپرسی من ماز

و او عربده ... چنگ زدم چھی قالیبھ پرز ھا...زار زدم ... فش داد و من فقط ھق زدم دیمشت کوب... زد لگد
  ...رادی بھ ھشبی لعنت فرستاد بھ خودش بھ دشبی بلند تر از دی حتدیداد کش ...دیکش

 ....متاسفم ...من :بغض داشت .... لبش را بھ درز در چسبانده یی شد گوکی نزدشیصدا
 شدی من بکارت نمی متاسف بودن برانی ایول...بگذار متاسف باشد ... متاسف است گفتیم...متاسفھ ...ھھ
 .شدیآبرو نم ...ی من دخترانگیبرا...

 ... جواب بده ید لعنت: مشت زد محکمتر
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  تـا بـشـــنودنہدی در بـر مگــوش«
 » آن گمـــگشـــتہ آواز مــرادیشـــا

 
 ...ی نشون دادتویمردونگ... بشنوم یزی چخوامینم....برووو : آمد رونی از تھ چاه بییگو میصدا

  شدوانھیانگارد
  زدند شی آتانگار

لعنت بھ من ...باز کن ...در و باز کن ...شھرزاد ... اومده بود سراغم رادیھ... نبود میحال.... مست بودم-
 . باز کن گمتیم...
 متاسفم شیمانی مرد چھ قدر غرور داشت تمام ابراز پشنیمگر ا... او دادی ب سکوت من و داد وی روزه باز

 بود ؟ 
 ... نگفت یزیچ... پشت ھمان در نشست دادی داد و بی از کلبعد

 ... نھ ای آمد او بھ من نگفتھ است دوستم دارد ادمیو
  ...دی بھ صورتم کوبشبی دو کلمھ را تمام دنی من گفتم و ھمیول
 
 
 ... شدن در چشمامو باز کردم دهی کوبی صدابا

 ... غم ھا ی بی بودم؟ مثل علدهیخواب
  ؟نجای چھ خبره ای چرا در و قفل کردووانھیشھرزاد ؟د-
  بود ؟حانیر

 ... رو لبام نشستی محولبخند
 ... ستون کردم بلند شدم دستمو

 ...لعنت بھ ...دیچی تو جونم پدرد
 ...دنده ام گذاشتم   رودست
 ... تار کرده بوددموی تو چشام داشک

 ... و چرخوندم دی چند قدم خودمو بھ در رسوندم کلبا
 ... کھ باز شد در

  ...دی ماسحانی رلبخند
 ... من جون گرفت لبخند
 ... صورتم شد مات

 ...دی چکاشکم
  سرت اومده ؟ییچھ بال:  زد لب
  بد بود ؟ادی و وضعم زسر
  ...دمی دست ھامو دی ھای فقط کبودمن
 ...چند سانت ازم بلند بود ؟؟توجھ نکردم ...گذاشت  جلو قدم
 شھرزاد ؟... با تو ام یلعنت: چت شده ؟داد زد گمیم: شونھ ھام گرفت تکون داد از

 ... تو دمی را گرفتم کشدستش
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 ... لبخند محو ام را حفظ کرده بودم ی داشتم ولدرد
 ؟یده شھرزادبگردم برات بگو چت ش:بغض کرده گفت ... حجم آغوشش فرو رفتم تو
 مادر ی بخت نشاهی سگفتی می بی بادتھی:مانتوش چنگ شد   ھمون لبخند تو آغوشش ھق زدم دستام توبا

  ؟حانیر: ؟سر تکون داد ادتھی ...گفتی منوی ادیشنیم  روی دختری خبر بدبختیوقت...
 جانم-
 ختھیآبروم ر...زاد مرد  شھرشبی دحانیر... انداخت ھی روم سااهی بخت سشبید ...ی بخت شدم خواھراهیس-

گل و شمع تو   من نتونستم مثل توحانیر...شد آفتم ... جونم ی کھ شده بود پناھم شد بالی کسحانیر...شده 
 ...کتک زن داشتم ...ناز کش نداشتم ...اتاق زفافم بذارم 

 ... ھق ام ھق
 ... ام کل ساختمونو گرفتھ بود زجھ

 ...بغلم خشک شده بود   توحانیر
 ... تکھ چوب ھی مثل
 ... آومد رونی بغلم باز

 ... گشاد شده بود لبالب اشک بود رتی از حچشاش
  تو؟ن؟بای حسری؟امیگی می داری چیفھمیم: شد زی کھ باز کرد اشکاشم سر رلب
 . بھ دردم نکردم یتوجھ... نشستم نی زمرو

 ثل مرغ می چت شده ؟؟ از صبح کھ زنگ زدنمیدرست بگو بب...شھرزاد : زانو زد جلوم
 . شدم سرکنده

 ... زدم و گفتم ھق
 ... کردم و گفتم ھیگر

 ... باز گفتم ی ولھی کردم از زور گرسکسکھ
 یتوجھ نکردم تا تمام صحنھ ھا... زد توجھ نکردم ھی در اتاقم تکی رو بھ روواری کھ بھ دی بھ آن مردو
 . شودفی ردمی براشبید
 
 ـــالمی زمـان مــــے دود در خھــر«

 » از بـستـرے خـالے و سردشـےنــــق
  ...ری چھ خبر بود ؟؟ با توام امنجای اشبی ؟ دریام-
 ...واری زده بھ دھی مرد تکی لگد زد بھ در بھ پاھادی مشت کوبدی کشغی مثل جنون زده ھا جحانیر

 ... داده است ھی تکواری من اخم چشم بستھ و سر بھ دھی کھ با یمرد
 ... متجاوز بود ھی االن تنھا یول... بود یحام...پناه بود ...مرد بود  ...یمرد

 و زدن آن مرد دست برداشت ی دست از خود زنی ساکت نشد ولحانی و ردی لب باز کرد عربده کشبالخره
... 

 ... جگر آتش زن ی ھیگر... کرد ھیگر... در اتاق نشست یجلو
 تنت ان اشتباه ری کھ ھر شب زیی دختر و با ھرزه ھانی دستت کھ بشھ ھمخوابت ؟ امیشھرزاد و سپرد-

 بھت فروختھ یزمی ؟چھ ھدهیی گاو دو قلو زای قوز باال قوز ؟ شدی کھ تو ھم شددهی دختر کم شننی ا؟یگرفت
 َ تر باشھ ؟ یکھ شک کرد
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 ... مرا ھم مات کردچی را کھ ھواری بر دھی آن مرده تکشیحرفا
  ...گری بود دحانیر

 ... بودرک
  ...زدی پرده حرف میب

  ...سوزاندی از داخل مکھیورج
 روزی درادیھ ...حانی مست بودم رشبی داغ تر از آش ھااا؟دی کاسھ یچرا شد : دی خروشمی ھاروزی دمرد

 نجایاومدم ا...تا غرغره خوردم .... شھرزاد و بدزده خوادی مگفتیم... صبح اومد گوھاشو خورد و رفت 
 کھ مبادا آبرو کھیت ماه بشھ عروسک دست اون مرھی کھ ی چیبرا... برگرده تھران خوادیخانوم گفت م

 ببره؟
 آره شھرزاد ؟ : با بھت مات صورتم شد حانی از حدقھ در آمده و اشک آلود ری حرف چشانی ابا

  ...دی بستم اشکم چکچشامو
  ؟ ری امستی نشبتی دھی توجھ کثافت کارنی ایول-

 بفھمھ رادی ھی وقتنمی ببخوامی مھی چیدونیم: زد ی پوزخندنی مرد خشمگستادندی ھم ای دو رو بھ روھر
  ماه تر و تازه برا من باش ؟ ھی گھی بازم مستیخانوم باکره ن

مثل بلور ... درونم شکست یزیچ... نشستھ بر صورت مرد، قلبم را مچالھ کرد یلی گوش خراش سیصدا
 . ستون افتاد و شکست یرو

 راد؟ی با ھی لجبازی ؟؟ برای پست شدنقدیچرا ا-
 ... صحنھ کرد نی ای مھی ضمگری دی باز پوزخندو
  ؟ کردی فخر مشبشی مرد مغرور بھ کار دنیا

  انقدر افتخار داشت؟می دست آوردن باکره گبھ
 ... بر او یوا
  گوشش زمزمھ کردم دوستش دارم ری بر من و آن شب کھ زیوا
  .رونیبرو ب. سپردهی کھ شھرزادشو بھ دست کی بھ حال علیوا :حانیر

 ... اش نگاھمو شکار کرد رهی خاهنگ
 ...مراشکست و رفت  ...رفت

 . تخت دراز بکشم ی کمکم کرد روحانیر
 . دنده ام کھ گذاشتم ی رودست

 ... کرداخم
 ... چھ مرگم استدی فھم

  ...گری نداشتم بود دخواھر
 . کرد می روز ھانیِ دستانش را مشت و فش بار مرد نامرد اتی از زور عصبان

 ندم کرد بھ طرف حمام برد بلدوباره
 ... نحس پاره ام را در اورد شرتی خودش تنھیی آی جلو

 ... مات مانده کردی کھ دنده ام درد مییدرست جا... شکمم ی بزرگ روی کبودی رونگاھم
  می ھانھی سیرو

 ...گردنم



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    131 

  ...ی دندانی جادی بود و شای کبودیی ھر جا
 ... بود ی بود ؟ قطعا وحشی مرد وحشآن
 ... کنھیتازه افتخارم م... کرده ترو خدا کارتی چنیبب ...ی کثافت وحشکھیمرت: با حرص گفت انحیر

 ...چھقدر نگراند بود و پر از بغض و حرص ... کردم نگاھش
  ...کردی وارنھ نگاھم مخواھر

 ...کردی خرجم مخواھرانھ
  ...حانیدوست دارم ر:  گوشش گفتم دم

 ... بختت نیبگردم برا ا :دی شونھ ام چکیلم کرد و اشک گرمش رو لخت بغی با ھمون باال تنھ محکم
 ...دمی کرد رو چشاشو بوسنگام

  .می بررمی بگتیلی برا صبح بریبرو دوش بگ :دی اونم گونمو بوس
  امیشانی نشست بر پاخم

  کجا؟ -
 .... کنھ داتی ،نھ عمو پرادی  نھ ھن،ی حسری کھ  نھ اون امیی جاھی-

  ...رونی بای بریو تخت دوش بگ رذارمی ملباساتو
  ...رونی تکون داد و رفت بسر

 ... لرز گرفتم ستادمی دوش کھ اریز
  ...کردی متیی اذموی داغ لب زخمآب
  ...دمی ھمون درد دنده ام بھ زور لباس پوشبا

  ...ومدی مری و امحانی جر و بحث ریصدا
  ...نگاھشون کردم ...ستادمی رو پلھ ھا اچی ھمون سر حولھ پبا
 ... ھزار تا بھ پا گذاشتھ براش رادی ؟ ھی ببری ؟ کجا برداریمگھ سر خود-
 :  گفت شخندی بود با نشی ھمون جور کھ سرش تو گوشخانیر
 ... راست راست اومده رفتھ رادی ھی کرداطی احتیلی چرت و پرتا نزن نکھ تو خنی حرف از ایکیتو -
  ؟ حانیر-

 جانم ؟ : بلند کرد شی سر از گوشحانی ھر دوشون رو من ثابت موند رنگاه
  شد ؟ی اوکطایبل-

  ...یری نمی قبرستونچیشما ھ: گفت نی خشمگریام
ھمخوابت ؟ بھ ...بازم بشم ... ؟ ھااا ی خراب شده کھ چنیمگھ دست توعھ ؟ بمونم تو ا: کردم کی بارچشامو

  ؟ شمی منمیزور ؟ مگھ خورد تر از ا
 ...وم بود  ھارو تموم کرده بودم روبھ رپلھ
 ... پشت سرش حانیر

 شرف داره بھ رادیاون ھ... از تو بھتره افتمی برادمیدست اون ھ ...رمیم:  با حرص نگام کرد تند شدم فقط
 ...توو 
  گونھ ام نشستی کھ رودست

  رو گوشم نشست حانمی رغی ج
  ...ری امی نھی ھم رو سحانی رمشت
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 ...کشمتااای مزنمی نکن موونھیمنو د.... نکن بھ بند بکشمت یشھرزاد کار-
 ...مگھ شھر ھرتھ  ...یکنیتو غلط م:حانیر
 ...زنمھ -
  ...یکنی زنم زنم مھیخفھ شوووو چ: پوزخند زد و گفت حانیر

 : گرفت حانوی رمچ
  ...کشمتی بھ شھرزاد برسھ مرادیدست ھ ... گمی می من چنیتو خفھ شو بب-
 ھمون نی اشیفعال کھ تو کشت: بودم اشاره کرد ری امی رهی با دست آزادش  بھ من کھ ساکت و خحانیر

 شھرزاده ؟؟ 
 دندش ترک برداشتھ بھ نظرت ی زدشبتھی شاھکار دھ؟ینظرت چ:  دندمو نشون داد ی باال زد کبودرھنمویپ
 ... نشده نی تا بدتر از امیپس بذار بر ...ری امیناقصش کرد!ھان ؟ ...ھیکی شھرزاد کلی تو با ھکلیھ
 ی رهی تی و بدون توجھ بھ درد دندم برد باال و فقط تو ذھن من دوتا چشم عسلدینداخت و دستمو کش ارھنمویپ
 . نقش بست کردی کھ مات و اخم کرده بھم نگاه میا

 ... قبلھ گاھم بود شبی کھ تا دییچشا
  ....کردمی کھ عبادت می اقبلھ

 ... جام عسل بود چشاش
  ...دمیخرامی من تو جام عسلش مو
  ... حالو

 . کھ تو ذھنم ماند .  بود شبمیِ مردنامرد دچشمان
  ....دی خود را ببندی کمربند ھا مسافران محترم لطفا-

 ... کوفتھ بود تنم
 ... ھمھ ضربات اتفاق ورم کرده بود نی از اذھنم
  ...نداختی عصابم خط می مھماندار روی نازک و پر عشوه یصدا

 ... اخم کرده کنارم نشستھ بود حانیر
 ... بحث کرده بودند و من فقط نگاه کردم نیحس ری قبل آمدن باز با امصبح

 ... انداخت ی مشانی نگفتنم آتش بھ جان ھر دویزی چنی ھمبرمی گمان مو
  ...دیلرزی دستانم مکردی حالم را بد ممای ھواپی گرفتھ یھوا

  ؟ یشھرزاد خوب-
 .... تکون دادم سر

 .... اب بزن صورتتھیبرو -
  ...ادخوینم-

  ...گرفتی دنده ام انگار جانم را ذره ذره می روکمربند
 ... دندان فشردم ی من فقط داندان روو

   تازه بود ی بود ولفیکث...گرم بود ... تازه حالم را خوب کرد ی ھوامی آمدرونی فرودگاه کھ باز
 را نشیوم ماش نگذاشت داخل خانھ شمی رفتحانی ری بھ سرعت بھ طرف خانھ می آژانس کھ شدسوار

 دی ھم پرسی وقتگذشتی می فرعی ھاابانی از کوچھ ھا و خراندی وار موانھیبرداشت و دوباره سوار شدم د
 . بود یمنطق... گممان کند رادی ھی ادماخوادیآرامتر بران گفت م
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در خودش زنگ را زد  ... نشومادهیگفت پ ...ستادی و بانمک ای نقلی ولی متوسط و معمولی خانھ ھی یجلو
 را کھ برد تو، خودش رفت در را ببندد و من با ھمان نیماش....باز شد رفت تو دو تاق در را ھم باز کرد 

 باال رفتھ و سر واری و پر گلدان و درخت موو کھ از در و دی نقلاطی بھ حینگاھ... شدم ادهی پییبدن درد کذا
 ... شده بودند کردم زیر
  خانھ صاحب نداشت ؟ نیا

 را در ری سمیی اھدای کفش ھامی کرد تو از دوتا پلھ باال رفتتمیو ھدا...ور کمرم حلقھ شد  دحانی ردست
 ... و دنج بود ی دخترانھ و راحتیونی تو داخل خانھ واقعا بانمک با دکراسمیرفت...آوردم 
 ... آمدرونی از اتاق ھا بیکی از چی حولھ پی با موھایدختر
 . برم قربون خلقت خدا... شدم شییبای زماات
 ... کنندش رهی از صورت جذاب و خباتری زد زیلبخند

 ... معرفت یسالم ب ...دمیپوشی داشتم لباس مدی ببخشنیسالم خوش اومد-
 ...رفتن   در آغوش ھم فروبای و دخترک زحانی رو
 ...  و جد و آبادت ی معرفت خودتیب- رو کتفشدی کوبحانیر
 ... اومدن رونی آغوش ھم باز

 ... دادم سالم
 عقب رفت کمی... خودت ی بودم ولدهیعکساتو د....: حرف آروم بغلم کرد ی کرد جوابمو داد جلو اومد بنگام

  ...ی ناز و معصومیلیخ:ھمونطور کھ تو آغوشش بودم نگام کرد 
 . .. لب گفتم لبخند محو رو لبام بود ری زیممنون

 ... زور بھ
 . .. درد دنده ام با

 ... و نگران جلو آمد دی کشینی ھحانیکھ ر... گفتم ی آرامی شد آخزی چالند کھ اشکم سر رمحکتر
  ...شی نکن کشتنینگ-

  اتفاق را لعنت کنم ؟ نی ای بانتوانستمی دو قدم عقب رفتم و من چرا نممتعجب
  ؟ ضھی ؟؟ مرشدهیچ-
  ...نمی ببنی بشای شھرزاد بیخوب: توجھ جلو اومد ی بحانیر
 چھی قالی رومیرو بھ رو...  نشاند نی نگی و بنفش فوق العاده راحت خانھ ی مبل صوتی شانھ ام گرفت رواز

 حان؟ی رشدهیچ: نشست ی مبل کناری ھم رونینگ...نگران بھم چشم دوخت ...نشست 
  باشھ ؟ نجای مدت اھی دی شده کھ شھرزاد بایزیچ
زده دندش ترک ... شب بھش تجاوز کرده ی کثافت پرھی: دوخت نی را بھ نگنشی چشمان غمگحانیر

 ...قصد جونشو کردن ... دنبالشن لی اھی...زده ناقصش کرده ...برداشتھ 
 دنی دختر بعد شننی نداشت واکنش ادنی دادم و چشم بستم دھیومن سر بھ پشت مبل تک.... مات شد نینگ

  ...میبدبخت
  ؟یک-
  . گرامیپسر عمو...دی مغزم را کشی رگ ھاییپوزخندش گو... معتمد نی حسریام-

 ... نشد زی و سر ردی جوشاشکام
  ...دی کشری ام تدنده
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 ... بدتر دلم
 ... کمرم خورد شد از درد و

  ....دی دستانم لرزباز
  ...دی فھمحانیر
  ...ستمی نتی اھل شکادانستیم
  ...لرزدی درد داشتھ باشم دستانم مدانستیم

 ی برقھ ھی ی پزشک قانونمیپاشو بر ....پاشو... کرده ؟کارتیچ...لعنت بھش  :دیچیخانھ پ  توشی صدابغض
 .... و معلومیری بگنھیمعا

 ... را خواندم چشم باز نکرده محکم گفتم نھتاتھش
  راست راست بگرده ؟ میچرااا؟؟ چرا نھ ؟؟ بذار: فش دادند ،داد زد یی را گوحانیر

  ؟ حانی برا خودت ریگی میچ: باز کردم چشم
 ی کھ چرمی بگنھی معای کنم برگھ تیبرم شکا...  پسر عمومھ ستیکھ ن بھیھفت پشت غر... تف سر باال بشم

 رو تو نای اسیقرار ن ...ستمی بھم تجاوز کرده االن دختر نی رحمی با بی کسیبشھ ؟ثابت بشھ اون شب لعنت
 ...بوق و کرنا بگم 

 ننی ببانی بیوقت...تھران  ؟ من قرار بود فردا برگردم شھی می چیدونی بفھمن منای آقاجون اای رادیاگھ ھ ...اگھ
آقاجون بدتر  ...نی حسری رو سر اون امشھی و آوار مشھی مونھی درادی ھستی جا تره و بچھ نستمیاونجا ھم ن

 ... کارم نی با اامیب....
  ؟ ھنوزم ؟ آره ؟یدوسش دار-
 .یلعنت...بغصم شکست  ...دیصدام لرز....نــھ -
 ...ی کھ نگرانشیدار ...یدار-
 دختر کھ بود را حل نی مسئلھ رو کھ انی نگامون کرد و من ھنوز ای اشکی با چسانینگ ... نگفتمیزیچ

 .نکرده بودم 
  ؟ی کجاست منو اوردنجای ای بگشھیم-

 ... شکالت برداشتھی ھم رو مبل نشست خم شد حانیر... بلند شد بھ طرف آشپزخونھ رفت نینگ
 ...بھ نفساش بنده  نفسش گفتی می علی زمانھی کھ ھی کسی خونھ نجایا-

  ماتچشام
  ...ماند

 ...زدی دختر چرا واضح حرف نمنی ا؟یچ
  .گھی خواست بھت منی شھرزاد خود نگالیخیب-

 ...  دیی بھ من نگویزی چی نداشت علسابقھ
 

 ... خانھ واقعا دنج بود نی تخت گذاشتم ای را روساکم
  ...کردی گل مستت می بویدیکشی کھ منفس

  ...می برومارستانی ساعت ب بکی تا بعد کردندیند استراحت م داشتحانی و رنینگ
  ...دیای من عمرا اگر خواب بھ چشمم بو

 ...افتدی تن و بدنم نی رونی حسری امی ھایادگاری تالشم را کردم نگاھم بھ ی گرفتم و ھمھ دوش
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 حسم نیارزتر داشتھ باشم بی لحظھ چھ حسنی االن تو ھمنی ھمدی بادانستمی داشتم نمی حسی باحساس
  ندهی از آی بود و نگرانیخستگ
 ...     میکنی ربع بعد حرکت مھی گفت وقت دکتر گرفتھ است و حانی کھ بھ تن کردم رلباس

 گری دی ھازی است با دارو و پماد و چی حال بدم را دوباره زنده کرد دکتر گفت ترک جزئمارستانی بیبو
 ... داد ی تنم ھم پمادی ھای کبودیبرا ...شودیدرست م

 ... شد معجزه دنی نفس کشمی کھ آمدرونیب
 ... خوب شد حالم

 بگذار بماند و من ژنی ما ھم اکسی براگفتی مدنی کشقی افتادم کھ موقع نفس عمری حرف سمادی اری اختیب
 ...  دمیخندیم
 .... من چھ قدر دلتنگش بودم و

 .... مواظب باشم زندی بودم کھ گفت دلش شور می علدلتنگ
 ... نبودم  منو

  ....دیکشی مریروحم از درد ت... از تنم شتری خودم نبودم کھ حال بمواظب
 ... کمــےمـــــےخواستم«

 ... کمـــےفـــقط
 . داشتــــہ باشــمدوســـتت

 عاشقـت شـدم.... دســـتم در رفت از
  مــن نــــبود ــری تقص
 » خـــدابـــــہ

 
 ... عوض شده بود مانیجا
  ...میگویم را مخود  وحانیر

 . حال اوکردمی ھا من مادرانھ خرج مقبال
  کردی ھم خرج مبایز

  ...دادی ھم نشان میی مادرانھ ھاشی خواھرانھ ھاکناره
 ... بماند و صبح برود شمی بود شب را پقرار

 ... نھ گری کس دی ولمینجای اداندی ملی سھگفتیم
 عطر و نی کھ چندیای بفشی و دستان ظریاتورینی می فھای نداشت عمرا بھ آن قی بود کھ دومیی کدبانونینگ
  چھ بود ؟ ی علی نفس بود براای دختر کھ گونی ا اانی جرگفتمیو من بھ خود م ...اندازدی در خانھ راه بییبو
  ؟ شی نفس بود برای کھ کسدی بھ من نگوشدی مگر میعل

  ...ستی کم نی کسی بودن برانفس
 ... معتمد شدن ی ھم نفس علآن
  ...ی کسی من نفس نشدم براو

 ... بشم نگذاشت
 . کرد ھر چھ ساختھ بودم را نابود
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 کشمی مساتوی گی کردتیی اذنوی نگنی ببرمیخب ؟ خبر بگ ...ی پماداتو بزنیبخور قرصاتو...شھـزاد با توام-
... 

  .ری نگرادیغذا ھم گذاشت جلوت ا: لبخند زد دمی خندینخود
  ؟یریگی میلی اسرائی بنی ھارادی انی کھ از ایستیتو ن اون انایاح: چپ نگاش کردمچپ
 ... کارا نکن نیعھ من بودم ؟ خب حاال عب نده تو از ا :دیخند

  .دمی کوبشی بھ بازومشت
 . دو خواھر و برادر نی در ای مسرزی چکی دمیخند ...دیخند

 نگران
  با محبت
 ...یینجای بفھمن ارادیھ ی ممکنھ آدماامی زود زود بتونمینم: بھ صورتم دی نگاه پاش

  ...ایزنگ بزن-
 ... تکان داد سر

  ...ادی بگو بمیبھ عل-
 ... سر تکان داد باز

 ... ھم ریسم-
  ...نجای اارمی خره ھمھ رو بکشونم بی ؟ مثال پنھون شدای کگھید :دیخند

  کھ نابودم کرد چھ ؟ی متجاوز گرنی حسریام
  حانی ری ابرو ھانی نشست باخم
 یتازه عل... عذاب بکشھ ادب بشھ بعد کمی دی لجن کثافت بانی حسریاون ام ...رمینھ خ:ا خواند  ذھنم رییگو

 ...شھی مالیبفھمھ اونجاست کھ واو
  ...گمی خودم مای بھش نگیزیتو چ: گفتم ھول
  ...ایشھرزاد مواظب خودت باش: تکون داد سر

 .ھستم فدات شم -
 ... بھ پا کرد ی چھ قشرقدی فھمی وقتیندوینم ...ارمی ھم منیمی بعد سیتونستم سر-

  تصور کردم ؟؟نجوری اای بود لبخندم تلخ
  ھا بود زای چیلی آور خادی نیسم
  ...شھی عاشق پلی زن ذلدیام
 ... پر از تکبرش تنگ بود ی آن نگاه ھای کھ دلم برای اشکان مغرور و پروو

 ... بود دوستم دارد گفتھ
  داشت ؟ ی وضع ھم دوستم خواھنی حال با امی بگوتوانستمی مکاش
 ... کرد و رفت فی ردمی آخر را مو بھ مو برای سفارش ھادی را بوسمی ھاگونھ

 ... شدم رهی خاطی من ھمان طور نشستھ رو پلھ بھ در حو
  ...کردی درست مھی داشت نھار ساالد الونینگ

 ... بود آرام
 ... بود بایز

  ...مھربان
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  .ای بود گوی نفس علو
  رفت ؟ حانی رشھرزاد-
 ...آره رفت -
  ...ھی اونجا نشستنت چگھی تو دایپس پاشو ب-

 کاریب: و گوجھ و سس جلوم گذاشتھ شد ارشوری آشپزخونھ کھ نشستم ظرف خزی شدم و رفتم تو پشت مبلند
 . خرد کن ناروی انینش
  گفتم مھربان است ؟شی پقھیدق١  فکر کنم و

 ... زدم و مشغول شدم لبخند
 بپرسم ؟ ... دختر بودم نی بودن ای عل نفسریدرگ

پس  ...کنھی نگام منجوری بگھ ایزی بخواد چی ھم وقتحانی شھرزاد ریدونیم: نگاھش کردم دیبا ترد ...رهیخ
 .دل دل نکن بپرس 

  ...ھی اش چھی بھ نفست بند بود قضی زمان نفس علھی گھی محانیر :دمی کشقی عمنفس
  ...ستادی ادستاش
  بھ من بود پشتش
 ... نگرانم کرد ی اش کمنھی سنی سنگی نفس ھایصدا

  طرفم برگشت
 ... نگران و پر سوالم نگاه انداخت ی چشابھ
  قول بده ؟ ھی-
  ؟یچ-
 .یاری بھ روش نی نگی بھ علیدی شنیکھ ھر چ-
  .گمیباشھ نم-

 ... گذاشت پشتش نشست زی رو ملشویوسا... زد لبخند
 گمینم ...یکی بچھ پولدار و خوشگل دانشکده بود ،ھر روز با ی ،علیتو چھار سال بود کھ رفتھ بود-

 خب اون شھامت ی دوسش داشتم ولومدی توجھ بودن منم ازش خوشم میمغرور و بودم و از اون دخترا کھ ب
 ...و نداشتم کھ برم جلوش اعتراف کنم 

 ... چکم نوش جون کرد ھی، ..دیخند... باھاش بدجور در افتادم یانی جرھی سر
 چند ھفتھ ھی...بھ خداا ،چک و کھ زدم فقط نگام کرد منم بغض کردم و فرار کردم : درشت شد گفت امچش

بازم اصرار  ...دااایعقب نکش...ناز کردم ...دیچیخبرش مثل بمب تو دانشکده پ... داد ی دوستشنھادیبعد اومد پ
 ی آخرشم وسط اردومد کھ اشکم در اوی کرد متلک انداخت جورتییباز قبول نکردم ،اذ...کرد 

 . و دادم ی جواب قبولی اون ھمھ دانشحو با مسخره بازونی ممونییدانشجو
 ... دوسش دارم یلیخ... بود بی عی واقعاا بی علشھرزاد
 نھ ینھ پدر ...کنمی ھنوزم مکردمی میمن باخالھ ھمدم زندگ... ھنوزم دوسش دارم : نگاش کردم گفت متعجب

 بودم و رابطھ ارشی در اختیادی زیمرد بود، من شبا... مرد بود شھرزاد شیز با ھمھ دختر بایعل ...یمادر
 کھ بکر تو می دخترنی گفت اولستی نیگفت راض... دست نزد می و بھ دخترانگشدی ختم میعشق باز  ما توی

شد  ھو سرد ھی کھ می با ھم بودمی سال و نھی کینزد... ثابت کرد یبھم نگفت دوستم داره ول ...گرهیبغلش م
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 گرفتم االن دوسش نھینھ ازش متنفر شدم نھ ک ... یلی دلچی ھی بی آسوننیبھ ھم... شد ،تلخ شد ،ولم کرد خی،
 . رسوا شم نمشی با اومدن تو باز ببترسمیم ...رمیگی محانی تنشو از ریبو... دارم مثل بت 

  ...ی کردم بغض داشت نفس علنگاھش
  .کنمیم آدمش مخود ...ینی نگی بغض کننمینب:  زدم لبخند
 .. بغض ونی مدیخند
  ...شی خون شد برادلم
 می پسر عموی دختر ھنوز والھ نی ماجرا داشت سھ سال گذشتھ بود و انی ای برایگری دی حرفای علدیشا

 .بود 
 . داشتم نی حسری بھ امیچھ حس... من چھ بعد از آن شب و
 

 ... کرد پر سر و صدا بوددای پگھی مشھد برگشت خونھ حال د  کھ ازنی نگیخالھ ... جون ھمدم
 ... بود دلسوز

 ... ھم تند و رک یگاھ
  ...دیچرخی کھ چم شده مثل پروانھ دورم مدیفھم

 ... بودم ی بی من چھ قدر دلتنگ بو
  ...داشتند یدلتنگ نی از ای ھم سھمزی و عزآقاجون
 .مثل پسر نامردش... پوش بودم کی فرھاد شعمو دلتنگ
 .... ام و حال حافظ آبرو یناج  شدشیپ سال٩ بودم کھ یزیپرو  عمو دلتنگ

  ؟ نھ ای باخر بودن ری اخیماجراھا  ھم ازمی نداشتم کھ خواھر ھا و بردار ھاخبر
  ...دانستی مھی سمادی حتمال زبھ

 ... بشود سی عمرا خحانی رنی آلو تو دھن اچون
 ی ھراسان و نگران و علحانیر... د  بوی کوتاھی تماس ھای و علحانی ھفتھ گذشتھ بود و فقط از ردو

 ی شد خونھ نجایا... اوردی را ننی ھمدم جون ؟ اسم نگی آن ھم خونھ نجای کھ چرا امدم ای شاکو یعصبان
 .ھمدم جون 

 .دمیرسی منی نگی عالم بھ گلدان ھاالی خیومن ب ...کردی مزون لباس عروس کار مھی کار بود تو  سرنینگ
 شھرزااااد ؟ :زد خونھ داد   جون از توھمدم

 جاااااانم ؟ : داد زدم منم
  بدو دخترنھیری شیلیکاھو ھاش خ...بخور  کاھو  و  نی سکنجبایب پاشو:گفت ی شور و شوق خاصبا

 ...اوومدم ھمدم جون  :دمیخند
 تازه یتا کاھو ھا... در اوردم دست و صورتم را شستم و وارد آشپزخانھ شدم شمی از م  ھارودستکش

 و ھمدم جون خوردمیبا لذت م.  .. نشستم و مشغول شدم زی تند پشت م دی برق از چشمانم پردمی را د نیسکنجب و
 ...نگاھم کرد ھم با لذت ھم

 ... مادر ی شکموو باشخورهی نمکلتیبھ ھ-
 گھی دزی چھی ھمدم جون نی سکنجبکاھو نی اینبودم ول ...دونمینم: لبمو پاک کردم ی انگشا شستم گوشھ با

 . عمرت بھ فنا رفتھیخورن...ست 
 ... زبون باز بالفطره یا-

  ...دی آھنگ خندخوش
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 . من دوباره مشغول شدم و
 
 ... فرو رفتم نیمی آغوش ستو

 ... چپممیشونھ .. ام درد گرفت دنده
 ... نگفتم یزی چیول

  ...دانستی نمیزی چیی و شب کذانی حسری امی ھی از قضھنوز
 یردیمی بودم مقتی ھمھ سال رفنی ایلیخ ...ی نامردیلیخ :دی نال گرمش رو شونم نشست با بغضیاشکا

 ھااا؟؟ ... چھ مرگتھ یگفتیم
 رو وارهی بدیام...ااایھنوز خر: ازش جدا شدم دمی بھ کمرم زد دردم گرفت و سرفھ کردم تو ھمون خندمشت
 ...یزنی منجوریھم ا

  .می تو لب  با اون فقطرینخ:  حرص دست بھ کمر شدبا
 باز دم در خونھ نشستھ بود اشاره شی خنده ان را بھ زور نگھ داشتم با ابرو بھ ھمدم جون کھ با ندمی گزلب

 ...کردم 
 ...سالم :نشاند   بر صورت بانمکشی خودش را نباخت لبخند گنده انیمیی
  ...نیدی گزارش روزانھ ماطیچرا وسط ح... تو نیایسالم دختر گلم ب-
 ... انداخت کھی تفی ظریلیخ
 ... سرخ شد نیمیس
 ... من قھقھ زدم و
 ... بھ خنده شھیھم: ول کرد اومد تو و گفت لبخند بھ خندم زد قشوی عتنی ھم بالخره ماشحانیر
 نیمیس ...دزدندی تحفھ اس را نمنی در اورد کھ دو ساعت است کجاست و ماشحانی حرصش را سر رنیمیس

  ...زدیھم گفت با تلفن حرف م
 . گره خوردشی اخم ھاحانی پشت تلفن بود کھ موقع گفتن تلفن داشتم ری من متعجب شدم چھ کسو
 دوبار یکی ی چھ وضعش است کھ سالنیھمدم جون گلھ کرد کھ ا  کرد وی با ھمدم جون ھم چاق سالمتحانیر

  ...زندیبھ آنھا سر م
   کرد و قربان صدقھ اش رفت یی ھم دلجوحانی رو

 ... خانھ نبود نینگ
 ..   . داشتفی کار تشرسر
 اضافھ یی و بر آمدن رسوااری مجدد داری خانوم خانوم ھا از ترس دی ولبودی خانھ مدی کھ االن بای صورتدر

 شی رگ و پشتری کند بی توجھی بیگفتھ بودم اگر بھ  عل  حرص خورده بودم بھشی مانده بود و من کلیکار
 ... کو گوش شنوا ی ولافتدی و بھ جلز و ولز مسوزدیم

 .... بود نھوای دواقعا
 خوب یدیمارو ند: متعحب و با حرص گفت نیمیس... مبل کھ لم دادم و سھ شکالت در دھانم چپاندم رو

 ..   .اشتھات باز شده ھا 
  ..لبخند زدم ... سر تکان دادم ی گوشی بازبا
 ی بھ پوست شکالت ھا و شکالتی لباس عوض کرده امد و نشست نگاھحانی برداشتم کھ رگری شکالت دھی

  ...یزنیم کم بخور شھرزاد جوش وا: کرد و گفت رفتیکھ بھ دھانم م
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 کیو دخترا تشکر کردند و من ... و ذرت بو داده آمد وهیم... پخت خودش ی ھاینیری جون با شھمدم
 . .. ھمدم پز در دھانم چپاندم ینیریش
 ن؟یست ا ھیچ: در اوردم بھ طرفم پرت کرد تو ھوا گرفتمی بستھ افشی از کدی خندنیمیس
اشکان خان از آلمان برا شما اورده داده بھ عنوان تحفھ ...سوغات عاشق دلخستھ : گفت ی مسخره گای

  ....کنھی مضی جدتو مستفنتتیاالنم بب ...شااای ماه پھیالبتھ   کنم متیتقد
  ...یپسره از خود راض ...خودیب-

 ...  اخم کرده در اومد حانی ریدامزه کھ خوردم باز ص دوتا شکالت خوش... باز کردم کی پالستدر
 ری ؟ سمیپس کو عل ...ی برج زھرمارنی عی حاال ھم ھستیسھ ھفتھ نبود: بستھ رو بستم و گذاشتم کنار منم

  ...اریکو ؟ خوبھ بھت گقتم اونارم ب
 ... دو ساعت بعد یکی انیم-
 زد؟یمشکوک نم... برد شی سرش را تو گوشو

 رفتم و یگرفتم و قربان صدقھ ا جون رو پام نشست و من بوس از لپش ھمدم ی پوست کنده ی وهی مبشقاب
 ...مشغول شدم 

  ...شدی بھ پا مامتی امروز قو
 ... عمو فرھاد  چھ بر سرم آورد ی اصفھانی در خانھ دانستی می علاگر

 ... نگفت شدی مکاش
  ...شدی نمیول
 .دی زبانم خواھد کشری از زی بھ ھر ترفنددانستمیم
 ... بر پا شود امتیاست کھ ق آن وقت و
 ... استیرتی غیادی زی علدانستمیم
 .زدی سو استفاده از اعتمادش آتشش مو
 . .. نبود نی بھ صالح بود امشب نگدی شاو
 ... بود نجای اشی تا ساعت شنیمیس

 ... قرارتھ ی رفتن دم گوشم گفت اشکان بموقع
 . ند بھانھ جور کھی حالم خوب است و دی من فقط گفتم بگوو

  ؟یخوب:دی کنارم جا خوش کرد گونھ ام را بوسحانی کھ رفت ریوقت
اضطراب  ...کنھی مچالھ می روحمو ھیکی انگار ی روحیًجسماخوبم ول...خوبم : رو شونش گذاشتم سرمو

 ...خفھ ام کرده 
شم دنده چتھ قربونت  ...یخوابی نمگھی تا صبح دیشی مداری نصفھ شبا کھ بگفتی منینگ: بھ موھام زد بوسھ
 کنھ؟ی متتیات اذ

 شکستم بود ی نکرد دنده تمیی کھ اذیزی سھ ھفتھ فقط تنھا چنیکاش ھمھ دردم دنده ام بود تو ا:  زدم پوزخند
 کھ بفھمھ ھیرادیدردم ھ... گرفت و افتخارم کرد ی رحمی با بری کھ امگمھی من دردم  اون باکرحانیر.

خوابو ...لرزونھی تنمو می ولامعلومھکابوسام ن ...دمیاعت خوابتو سھ ھفتھ شبا حد اکثر  چھارس ...الستیواو
 ... اون شبم تو گوشمھ ی و داد ھاغیھمش ج ...رهیگیازم م

 خب خونشھ یول... بفھمھ ی کسخواستمینم ...خندمیبھ خاطر ھمدم جون م ... حانی رشمی تو دارم داغون ماز
 ... لنگر انداختم لیحق داره بدونھ من بھ چھ دل



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    141 

 . شده ی چروزمی امروزم ، دی کس بدونھ کھ پشت لبخنداچی ھگھی دامخوینم
 
 شــہی ھممــا«
 ــمی نـفر را پشت صـورتمـان دارــی

 ای از دنــدهی برکہ
  خــواھـد بـرودمــے
  اماند فرار

 ند  مـــری ھر بار گلباسش
  پــوست و لبـمان بھ

 نند  مــالی آدم ھا خہ طــورے
 »ـــمید خن مـــمیدار

 
  ؟ی چیعل-
  بغض داشت ؟حانیر
 ...داشت و غم تو دلم نشست   بغضحانیر
 ... بغض داشت و من ھم بغض کردم حانیر
 ... کھ خواھرم نبود ی بود و خواھرحانیر
  ...دونمینم ...دونمینم-

منم غر زد  سر میکنی پچ پچ ممی چرا آنجا ماتم گرفتھ اکردی ھمدم جون از آشپزخونھ اومد کھ غر غر میصدا
 . نشستھ امالیخی بی در بھشت درست کنم ولخی ری سمیکھ مثال قرار بود برا

 ... کند مانی گفت و گفت و مارا از جابالخره
 ... نبود کھ ھمدم خانوم بود یشوخ

 ... درست کرده بود ری پر پنیای الزانی علبرا
 ...نجای اانی بود ھر دو شون شام و بقرار

 ...تا پسر بودم  دلتنگ اون دوبی من عجو
  ھ؟ی کدونستمی نمقای بودم کھ دقی دلتنگ کسبتری عجو

  ...گذاشتمی دونھ در دھانم مھی و من چپ و راست پختی ھم می کوکو سبزای جون کنار الزانھمدم
  ...دادی زبانم مزه مری ھم زبی عجو
 . ھم درست کردم کی بانوو کحانی و درست کردم بھ دستور رری در بھشت سمخی

 ... بودم شیفکر چند ساعت پ تو
 ... جواب بدم ی چی علی ھایی در مقابا بازجوکھ
  ...شودی مختھی خون ردانستمیم

 .آبرو را ...خون را  ...زدیری بفھمد میعل
  .خواستمی من نمو
 ... دو ساعت بعد استرس داشت ی ھم براحانی رو

  ...شدیرو م و قطعا با پسر عمو جانم رو بھ دیرسیبھ خانھ م١٠ ھم تا نینگ
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 کھ کل چراغاش روشن بود پرواز اطی بھ طرف اف اف رفت و من بھ طرف ححانی در و کھ زدن رزنگ
 ...کردم 

 ی اومدن تو خودمو کھ تو حصار آغوش علری و سمی باز شد و علاطی در حدهی نپوشدهی ھا را پوشییدمپا
 ...انداختم بغض کردم 

 ... کھ اشکم دم مشکم بود گفتی درست محانیر
  ؟یکنی مھی گرنمتی ؟ شھرزاد ببیچھ شده قنار ...یآخ آخ خانوم فرار-
  ...یدلم تنگت بود عل-
  ...دی بوسمویشونیپ
 ... ھمدم جون شی پوستت رفتھ پریآب ز ...ی سماقیتیدل منم تنگتھ س-

 ... زدم لبخند
 ...آخ نزن اون لبخندتو دلم رفت -

 ...گمشووو : بھ شکم تختش زدم مشت
  ورا مادر ؟نی معرفت چھ عجب از ایب...خان  یبھ عل-

دو روز :  خجالت بغلش کردمیب... خجالت بغلم کرد ی بری بھ طرف ھمدم جون رفت و من بھ طرف سمیعل
  ؟دهی شده ور پرینبودما فرار

 ... روحمو فشرد ی دست نامرئھمان
  ...ی نباشیتوانستی و تا آخر عمر می ماندی ھمان دو روز مکاش

  ...ری سمی نبودیول
 ... شبانھ ام ی ھاغی دادرس جینبود

  ...ی باشمی ھاالتماس
 . بت من، نابودم کندی کھ، نگذارینبود

 
 ھوش از سرش ای الزاندنی کھ با دیعل... متعحب بودم می پر خورنیخودم از ا ...شتری ، من بمی و خوردشام
  بوددهیپر
 . خجالتای شام بخورد دانستی آن ھمھ غذا نمدنی ھمھ با دریسم
 ... نشستمی کنار علیسی رو دربای شام ھم ببعد

 ... بگذارم شی کھ سر روی علی باز من بودم و پاو
  ...دنیچی مزی می ھم ھر چھ دم دستشان بود روحانی جون و رھمدم

  ...زدمی من بھ ھر کدام ناخنک مو
 ... بود شی گوشی سرش توی و علدیخندی ناخنک زدنم منی بھ اری سمو
  ...کردی نگاه نمیی جابھ

 ... خاطره ھا زنده شوند دیترسی مانگار
 . را شکار کردم نی بھ در اتاق نگشی و گذرایواشکی نگاه یول
 . را ول کرده نی چھ دردش بود کھ نگدانمی نمو

 ... بود یادی زی واقعا از سر علنینگ
  ...گری بود دقتیحق
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 ... دختر باز ما کجا ھیعل
  ھمدم کجا ؟  خالھبی خانوم و نجِن،ینگ

  ؟ کندی مدای پنی بھتر از نگالشی کھ چھ؟ در خکندی ما ھم ناز مپسر
 ... نھ قطعا

 ... خودتو شھرزاد یچھ خبرتھ ؟؟ خفھ کرد:یعل
 ... دادم نیی پای خودمو تو دھنم گذاشتم و با چای کشمشکی کی تکھ نیاخر...مبل نشستم  رو  زانو چھار

 ... ھمدم جون معدشو باز کرده ی مونده غذاھانجایھفتھ اس اچند ... اومده بچم یاز قحط :حانیر
 . دخترم خوش اشتھاست نی دارکاریچ :دی جون خندھمدم

  .کموویش... خودشو ی معده نجای منو باز کرد ایواال اونجا کھ بود با غذا ھاش معده  : ریسم
  ..ی نزن کھ دست ھمھ رو از پشت بستییتو حرف از شکمو-

  ...نی بذار زمشوری بیریمیم: از دستم گرفت  شکالت ششم رایعل
 ... ھمدم جون ینیبیم:  برا ھمدم جون گشاد و مظلوم کردم چشامو

 ... اخھ ی دارکارشیبده بھ بچم چ-
  ...جنبھی فکش داره می اخھ ھی چیعنی-

 ...بھ تو چھ آخھ :  از ظرف برداشتم گھی دشکالت
 خب ؟ : رد  سر تکون داد و بھ شکالت خوردن من نگاه کیعل

 ... شد شکالت زھر
 ... تھران ی بنال چرا برگشتیعنی خب، نیا

  ھا؟ یکنی مکاری چنجایا:  نگاه کردم کھ اخم کرده گفت یسوال
 ... کردم ساکت بودن نظاره گر ھی بھ بقینگاھ

 .دیباری مشی اضطراب از سر و روحانیر
  ...دونستی م جامورادیھ: لباسمو بھ دست گرفتم ی انداختم گوشھ نیی پاسر

 : گفتمحکمتر
 خب؟ -

  دھن قورت دادمآب
  ...کنمیگفتھ بود کھ عقدت نم...گفتھ بود  ...ادی ھفتھ بر نگردم تھران با آقا جون مھیگفتھ بود تا -

  ؟یچ: آروم گفت ریسم
  ؟ کنھی کار میپس چ:  ھم زمزمھ کرد یعل

 ...ھراسان بود ... کردم متعجب بودحانی بھ رینگاھ
 ... نبودم ختنین خون ر خواھامن

  ...کردی رو فسخ مغھی ماه زنش باشن و بعد صھیگفت  ...کردیعقدم نم-
 ...کھ ... خبر کردم حانوی رمنم
  عروسکش ؟ی ماه بشھی نی ماه ؟ اھی ؟ یچ:  گفتزی جلو اومد تی علسر
  .دمی ترسشی طوفانیچشا ....ی علی تن صدانی ااز

 ... تکون دادم سر
 . ،کردم کردیکھ متعجب نگاھم م حانی بھ رینگاھ



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    144 

 ... را نگفتم ی اصلانی بود کھ چرا جرمتعحب
  ھان؟؟ االاااان شھرزاد ؟ یگی منارویاالن ا: فشرده شد ی ام تو دست علشونھ

  .دمیترس. ..نتونستم بگم : کاناپھ کز کردم ی گوشھ تو
ال کھ استفادشو کرد بندازتت  دستمھی نی عخوادی مکھی ؟ مرتیترس برا چ ...یتووو گوه خورد: زد داد

  ...ی گرفتی اون وقت تو اللمونی چیعنی یفھمی مرونیب
  ...دی زھرش ترکنیی پااریب  صداتویعل: جون ھمدم
 .. برا دوباره داد زدندباز شده بود کھ ی علدھن

 .سالم -
  ...ی صورت مات و مبھوت علیُ اقتاد و سر خورد رونی نگیخستھ   وبای بھ صورت زنگاھم

  ...یسالم مادر خستھ نباش-
 ... حرف ھمدم جون طلسم سکوت خونھ شکست نی ابا

 ابرو ِریبا سم... رفت بغلش کرد حانی مات شده ، بھ طرف ری توجھ بھ علی لبخند زد و تشکر کرد بنینگ
 گفت ی بھ علیآمد سرد و خشک خوش ...دی منم بوسی کرد و گونھ ی متعجب احوال پرسیباال انداختھ و کم

 ... رفت بھ اتاقش یو با ،بااجازه ا...
 . دم گوشم ازاد شد ی علی حبس شده نفس
 ... رو گرم کنھ نینگ  جون رفت آشپزخونھ تا شامھمدم
 ... رفتھ بود ادی از ای گویقبل بحث

 ... تھران گردهی گفت چند ھفتھ بعد کامل برمریسم ...دیپرسی مری درمورد کار سمحانیر
  ...شھی موندگار مو

 ی برگردیخوای می و بازم اون روز گفتیدونستی منویا شھرزاد تو : حرفشونو قطع کرد ی علی عصبیصدا
 تھران ؟؟ 

  ول کن بود ؟؟ی علنی امگر
  ...خواستمیم...اره : بستم و باز کردم چشامو

 کنھی و مریقصد جون ام ...ی علزهیری آبروو مگفتیم:  کھ محکمتر گفتم یغلط کرد  داد بزنھ توخواست
 نگاش کنم نمی بشی داشتیچھ انتطار ...یفھمیم... بکشھ زاموی عزخواستیم ...حانویر ..قصد جون تو رو ...

 ھا ؟ ...
 ... کنھ چتی بازخواستی مکھی مرتی بگیتونستیال اقل م :بست چشاشو

  ...یزی خونشو بری برگفتمی ؟؟ میکھ چ-
 بفھمھ قصد   اگھ عمو خسرویول... شھرزاد ختمیری باشھ اره خونشم منیاگھ تنھا راھش ا: داد زد ؛یعصب

  ؟ ی کردنتھ چچھی فقط بازرادیھ
 ؟پسره رسما ھمھ رو رهیم  بارری ھفت خط زرادی اون ھیکنیم و شما خان داداش فک: پوزخند زد حانیر

 .کرده  جادو
 ... زنھی نمنھیبھ س  انقد سنگشورادی ھنی ھستش ای چھ حروم زاده افھمنیخان م  خسرو عوضش :ریسم

 نگاه نی بھ نگی علی رهی از اتاق بھ اشپزخونھ و نگاه خنی دادم بھ عبور ساکت نگھی مبل تکی پشتب سرمو
  ...کنھیتا نخواد فسخ نم  وغشموی کھ ھمھ حرفامونو قبول کردن بازم من صمیریگ:کردم و گفتم 

 ... لب گفت ری زی لعنتیعل
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  ...ھستش٪١٠٠مخالف ... ھلھ ی ھمھ چادیمادرش ب :حانیر
  ...خوردی باز چشم من آب نمو
 انداختھ ی باالیابرو... و بھ لب بردم ختمی روانی لھی ...زدیچشمک م  بھمزی می ،رو  پارچی در بھشت توخی

  بخورم ؟ یزی چھی منم دارهیچشت بر نم ...ھیچ:بود   و لبخند مسخرش رو مخمری سمی
 ایاونجا معدس ... و حساستونم مادام فی ظری معده  نگرانھی چھ حرفنیا ...نی داراریاخت: کرد خم گردنشو

 خندق بال ؟
  ...ی دارکاری من چی داخلیبھ عضو ھا:ناز کردم   چشمپشت
 ...نکھ دکترم تو ذاتمھ : گفت دیخند

  ...ی نگران خودت باش دککممی-
 ... انداخت و بلند شد رفت اتاقی گوشی بھ صفحھ ی زنگ زد با اخم نگاھحانی ریگوش

 چش بود؟: باال انداختھ نگام کرد یابرو با یعل
  .دمی را باال کشوانی باال انداختم و لشونھ
 . و ھمدم جون از آشپزخونھ اومد نی نگی خنده یصدا
  ...ی کور زد ابروان علگره

 ... شد دستانش مشت
  .میبر  پاشوریسم: برخواست و
  ؟؟ یکجا عل-
  .ی شھرزادمی وقتھ بھتره بررید-

 . توجھ نکردم کردی با طرف پشت تلفن بحث مای کھ گوحانی ربلند کمی یا شدم بھ صدبلند
  ؟ می بریدیخالھ جوون رخصت م: و بلند گفت دی پوش  کتشوریسم

 . مگھ نیمونیوا ؟ کجا ؟ شب نم:  آمد زد رو گونش رونی جون تر و فرز از آشپزخونھ بھمدم
  .میشیزاحم نم ممینھ قربونتون شم صب کار دار :دی خم شد گونشو بوسیعل

 ... مادر یمراحم: و گفت دی کشی علی دست بھ موھاخالھ
 ... شبت خوش فعال ی عالی ھمھ چیدستتون درد نکنھ خالھ شامت عال :ریسم
  کموی شگھیاون وقت بھ من م ...ھی عالدهی فقط شامو فھمری سمنیا:  خنده گفتم با

  ...رونی رفت بو دیخط و نشون کش ز با چشش باری خو سمدنی و خالھ خندیچشم غره رفت عل  برگشتریسم
 ... رفت خالھ جون ھم پشت سرشونی من و خداحافظدنی بعد بوسیعل

 ... بود مواجھ شدم رهی خی علی کھ بھ راه رفتھ نی نگنیغمگ  با صورت خوشگل وبرگشتم
  عروسک ؟؟ نی خبر بود در دل اچھ
 ... کھ نامرد نبود یعل
 ... معرفت نبود ی کھ بیعل
 ... دل نبود گسن

 .. نبود کور
  ؟؟دیدینم
 ... کردیھق ھق آروم... پر اشک بود و بغض داشت بغلش کردم شی آبی طرفش رفتم چشابھ
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 بھ عنوان خداحافظ تکان ی سری ما با ناراحتدنی اومد و با درونی من اخم بھی از اتاق با دهی لباس پوشحانیر
 ... را برداشت و رفت فشیداد و ک

 شھرزاد ؟ : چنگ زد رھنموی پنیگ نفی ظریدستا
 جانم ؟ -
 ...چھ اقا شده بود -

 .. ھقش عرش خدا رو لرزوند ھق
االن ... جام تو بغلش بودا   روزھیشھرزاد ... جوابمم نداد یدید: کھ من بغض کردم از بغض صداش لرزوند

  صداش مثل پتک بھ دلم بود زدی حرف میوقت...  جوابمم بده ادیعارش م
 ...تار بھ تارشو ... کردم  نازموھاشو

 ...قربونت شم من -
 ... زد ھق

  ...آروم
 ...رو شونم   شوھی گری کرد صداخفھ

 ... نفس را ندانست نی بود قدر ااقتی لی بیادی زی علدی شاو
  .کندی می زندگی را ندانست کھ حاال با نفس مصنوعقدرش
از .اصفھان مونده بود و تک و توکشو اورده بودم  لباس ھام شتری ، بمی اومده بوددی خری برانی با نگامروز

 یده روز.  مجبور شدم ی ولذاشتی ، درست بود غرورم نمکردمی کھ بھم داده بود استفاده مریکارت ام
 ھم ریسم... و بپا گذاشتھ الشونھ دنبھی ب ساھی سارادی بھم گفت ھحانی و رگذشتی از اومدن بچھ ھا مکھ شدیم

 دونستمیم .نیایبھ بچھ ھا گفتم زود زود ن ...دنمی بار اومد دھی ده روز فقط اون نیا توکلھم برگشتھ بود تھران 
  .شھی بفھمھ ھم برا اونا و ھم برا من بد مرادیھ
اتاق جر و   کھ اون شب باھاش توی کسزدمی حدس می و من کموردی و کال نمری اسم امدمی چشم سفحانیر

 . بود ری امکردیبحث م
 ...دن و دوخت و دوز بود  کردی عاشق خرنینگ
  ...دهی خرفی برا خودش و من لباس و کفش و کی کلمی وارد پاساژ شدی وقتاز

 ھی افتاد کھ سمادمی پسرانھ و دخترانھ چشم دوختم و ی کوچولوی و بھ لباساستادمی فروشگاه لباس بچھ ا جلو
 ادمی ھر دفعھ یاش حرف بزنم ول باھخواستی دلم میلی خنمشی من نتونم بب دی داره و شاکمشیھم بچھ تو ش

  .تھی کردن و عصبانتی ساعت اول حرف زدنمون شکامی ندونستمیو م.رفتیم
 اب انار دنی کھ با دمی راه افتادمی پارک کردنوی کھ ماشییگذار بھ طرف جا  بعد سھ ساعت گشت وبالخره

  .دمیعنان از کف بر
 و اون نی و دادم دست نگیکی و دمیرگ اب انار خر بزوانی بھ طرف فروشنده رفتم دوتا لنی توجھ بھ نگیب
 . رو خودم خوردمیکی

 .مارستانی بمیھمدم جون بر  از دندم قرار بود بانھی و معای عکس برداری براامروز
 ...آخ آخ کمررم لھ شد : کمرم در اومد ی استخون ھای صدامی کھ شدنی ماشسوار

 .میکردی مدی از صب تا شب فقط خرامی بانحی من با ریدی نخریزیھنوز کھ چ: گفت دی خندنینگ
 ؟ تازه کاری چخواستمیمثال من اون ھمھ لباس و م ...گھی دنی مثل تو خلیکی ھم حانیر: غر زدم ی کرداخم

  ...مونھی برام نمیبعد از ظھرم قراره برم دکتر تا شب جون
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 جون بھ یبادمجون بخور کشک   دو بشقابھی: چشم نگام کرد گفت ی چھار راه و رد کرد از گوشھ نینگ
 .  ..گردهیتنت بر م

 .اون اب انارم بدتر کرده بود ...واقعا گشنھ بودم ... اسم کشک بادمجون چشام برق زد با
 زود پس زدم و با گذاشتن ی حالت تھوع گرفتم ولکمی کشک بادمجون ی بودنی با شنمی خونھ کھ شدوارد

 دادم گونشو دیچی و مزی بھ ھمدم جون کھ میم بلندسال... ھا وسط خونھ بھ طرف اشپزخونھ رفتم سھیک
  ...شمی ھالک میدارم از گشنگ... ھمدم جون عاشقتم یوا :دمیبوس 
 خالھ روبھ رو ی گره خوردیھا کھ باز کردم با ابرو  بادمجون سرخ شده برداشتم گذاشتم دھنم چشامودونھی

 . غذا حرمت داره دخترم یسفره ... بعد اریدر ب بشور لباساتو  برو دست و صورتتویکشیخجالت نم:شدم 
 . لب گفتم و بھ طرف اتاق رفتم ری زیچشم

 .از خالھ ھم تشکر کردم ... شکر گفتم و بلند شدم ی بشقاب کھ خوردم الھدو
 ...دادمی بھ کمر داغونم می استراحتھی دکتر تا اون موقع می چھار عصر قرار بود برساعت

 ... بود حانی زد رمدزنگیم گوش ساعت نشده کھ چشامو بستھ بودمین
 شھرزاد ؟ -
 جونم ؟ -
 : طعنھ گفت با
  سالم کیعل-
 ... زود بگو بخوابم شدهیسالاام چ-
 ؟ی خوابزنمیچھ خبرتھ ھر وقت من زنگ م-
  ...یزنی موقع زنگ میخب خواھر من ب-
 ؟  دکتریری میک... شھرزاد یشوری بیلیخ-
 ...امروز عصر با ھمدم جون -
  نذارخبریب ...ای منم بگ گفت بیزیچ-
 ... قراره بگھ من کھ خوبم یچ...باشھ -

 .برو بخواب فعال  :دی کشیپوف
  .دمیِ قطع کرد و من خمار خواب دوباره گرفتم خوابیگوش

 می و برداشتم و راه افتادی قبلی عکسادمی شدم دست و صورتمو اب زدم لباس پوشداری ھمدم جون بی صدابا
... 

 ... الکلش حالمو بد کرد ی باز بومی شد کھمارستانی بوارد
 ... بره نی حالت تھوع ام از بنی لبامو بھم فشردم تا ادمیھم کش  تو  اخمامو

  شده مادر ؟ یزیچ: جون نگران نگام کرد ھمدم
 . حالم و بد کردمارستانمی بینھ خالھ جون بو: زدم ی محولبخند

  ...میری زود مکشھی طول نمادیز-
 .میمطب دکتر راه افتاد طرف زدم و بھ یلبخند

  ...رهی بگگھی اسکن دیتی سھینشون دادم و قرار شد باز   عکسارومی انتظار وارد مطبش شدی کمبعد
  .می مطمئن شدن از سالمتی خب بالخره دستور ھمدم جون بود برایو فنگ داشت ول  دنگیکل
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ھام خم   زانواری اختی شد و باهیم س رفت و چشاجی لحظھ سرم گھی اومدم رونی کھ بی دستگاه عکس برداراز
 ... حالمو بدتر کرده بود مارستانی بیبو.  ..جھیسر گ... نشستم حالت تھوع نیشد و رو زم

 دراز گھی تخت دی پرستار ھم پشت سرشون با ھمون لباس روھیاومدن   دکتر بھ طرفم ی جون و آقاھمدم
 اتی نگذشتھ بود کھ تمام محتوقھی چند دقید ول صل کردن و چشام خود بھ خود بستھ ش  سرم وھی و دمیکش

  ...زدم عق دمی جلو کشزوی میمعدم بھ گلوم ھجوم اورد ھراسان بلند شدم و سطل اشغال رو
  .دیچی از دستم کنده شد درد تو دستم پُسرم
تار  بالخره پرساوردمی انگار جونمو باال مزدمی من فقط عق مکردی جون نگران باال سرم اسممو صدا مھمدم
 ...اومد 
 کرد و سرم زی صورتمو بشورم دستمو تمییکمکم کرد تو رو شو... کرد حالم کھ جا اومد رونی جونو بھمدم

  ...دمی واقعا خوابنباریدوباره وصل کرد و ا و
 میشھرزاد مادر پاشو بر-

 شھرزاد ؟ ... سرمت تموم شده خونھ
 بھ دستم ینگاھ... شد انیجون جلو چشم نما خوشحال ھمدم ی نگران و تا حدودی باز کردم چھره چشامو

بذار بگم سرمت و جدا :نشست   کھ دست خالھ رو شونمنمیخواستم بش. ..کردم سرم ھنوز بھ دستم وصل بود 
 .کنن بعد 

 ...بدنم کوفتھ بود  ...رونی برفت
 ..   .سوختی از عق زدنام مگلوم

 اسکن یتیزن حاملھ س... مراعات کن دخترم مکی: اومد سرم و کھ جدا کرده رو شو چسب زد و گفت پرستار
 شو ی پدی خب عالئمش کھ ھست بای و ماه اولتھ ولیدونستیحاال درستھ نم...و دارو ضرر داره براش 

  ...یگرفتیم 
 ... ھمدم جون مات بود نگران ی بھ چشانگام

  اسکن و دارو ضرر داره ؟ یتیس
  زن حاملھ؟ برا
  اولھ ؟ ماه

   ؟؟گفتی زن چھ منیا
  ؟ ھینجوری ھمدم جون چرا انگاه

  ...امی خورپر
 ... کردنام ھوس
 ... تھوع گھ گاھم حالت

  ھفتھ از روش گذشتھ ؟ ھی کھ یودیپر ...و
  من بود ؟ ی بچھ گرفتمی م  اشوی پدی موجود تو شکمم کھ بانیا

  کھ نامرد بود ؟ ینی حسری امی بچھ
  رحم بود ؟ یب

  کنم االن ؟ کاری چمن
 ... خبر نذارمش یت ب گفحانیر
  بھش بگم ؟؟ یچ
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 شد نامرد یپناه بود ؟ ول. بود یحام. ..پسر عمومھ   کاشت کھ از قضاکممی بچھ تو شھی شی ماه پھی یکی بگم
 .عالم 
 بار باشد بتی مصنقدری اتواندی بھ دو طرف صورتم بزند تا بفھمم خواب ھم نمی چک محکمی کسشدی مکاش

. 
 ...اشت  وهللا کھ کابوس شرف دبھ

 ... مراعات نکردم یفقط کم ...ی پس چرا کمدیآی می نحسی بھ خود نگفتم بودی من ھمان عمگر
 .. بودم ومدهی ننیی پامارستانیتخت ب  تو چشام جمع شد ھنوز از رواشک

 ... موجود تو رحمم سخت بود نی ھضم ایکمی.
  ...یکمی از شتری بدمیشا
 ... نرود رونی تا ھق ھق ام بدمی گزلب
 
  روزےــتی ز وفا دسـت خـــــالای آشــــــود«

 »نــد؟ ڪ  ز چشــمان ترم پا، اے اشــقطره
 
  ھمدم جون رو گونھ ام نشستی اون نامرد دستای دستای جابھ

 ...  تر و پر محبتش افتاد ی باز کردم نگام بھ چشاچشم
 
  ے درد لــبہ ـنی در اہ ـای آدان«

 د ول مہــر تـو بـس بوانـــد
  »ــرد؟ چہ وانہی دل دنی رحـم تو با ا بـدل
 
 ... قربونتون شم نیکنی مھیشما چرا گر:  بغض گفتم با

از دوست ...  کرد ھی گرنجوری حاملھ است ادی شنی ھم وقتلوفرین: نشست دستم را بھ دست گرفت ی صندلرو
 ... اون از شوق و ذوق یکنی مھیتو از غم و ترس گر...پسرش حاملھ بود 

 ھی موند با لوفریرفت ،ن... حاشا ھم کھ بلنده واری پسره انکار کرد دی با بچھ پسره رو نگھ داره ولخواستیم
 .ھر دوشون سقط شدن ھم دخترکم ھم نوه ام ...شکم بر اومده ھفت ماھش بود کھ مجبورش کردم سقط کنھ 

 . محو شد ی باز گونھ مو مرطوب کرد و تو تار و پود روسراشک
  تحملش تا کجا بود ؟ زننیا

 ...حکمت خداست ...نعمت خداست : رو شکمم گذاشت دست
 ...حروم زاده اس  : دمینال
 ... سوخت دی کھ بھ دھنم کوبیلی از سلبم

اگھ حروم بود خدا تو ... ؟یذاری مبیخودت رو بچت ع...  نشنوم شھرزاد گھید:  بود ی خالھ طوفانیچشما
ھرکسم بھ بچت گفت حروم زاده مث االن بکوب تو  ...یفھمی داره می حکمتھی یھمھ چ ...ذاشتیشکمت نم

 . نداره نوی حق ایدھنش تا بفھمھ کس
 ... ھق کردم ھق
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 بچھ رو نی بفھمھ اینذار کس ...ی با من طرفی ھق بزننجوری از خودم اری غشیپ:  کرده بلند شد اخم
  ...شھی ارزشمند میخودت بھش ارزش بد ...یخواینم

  ...زکمی عزیقداست دار ...ی مادرگھیاالن د: دی تخت گذاشت گونمو بوسی رو رامی ھالباس
 ھمدم جون ؟ -
 ...شھی بغض کرده نگام نکن دختر دلم کباب منجوریجونھ دلم ؟ ا-

 :  کردم ی خشکی سرفھ
  بگم ؟یبھ اونا چ ...کنھی با ھمھ چشم تو چشم مبرهی و مکنھی مدامی پرادی روز ھھی... بگم ی چھیبھ بق-
 مگھ من مردم بذارم دخترم ترس تو دلش باشھ ؟ ...بپوش اونا با من  لباساتو -

 یحاج خانوم دنده : رو بھ خالھ گفت دویپرس  زد حالموی بودم کھ دکترم اومد لبخنددهی شدم مانتومو پوشبلند
 .  نگرانم ی باتوجھ بھ باردار بودنش من کمیدخترتون جوش خورده ول

 تو رحم نیبا توجھ بھ رشد جن:  باز چھ برسم خواھد آمد نمی فقط منتظر بودم بب جون نگران شد و منھمدم
 احتمال پنجاه در پنجاه ھستش نیالبتھ ا ...شھی و باز موجب ترک مادیشدن شکم بھ دنده فشار م مادر و بزرگ

حتمال  انی اارنی فشار نودشون بھ خادی زیماھگ٧ پشت سر بذارن و بعد ی خوبی اگھ دوران بارداریول.
 و فی ضعیلیخ ...فھی بدنتون ضعنیپس لطفا خانوم محترم مراعات کن:رو بھ من کرد  ...شھیدرصدش کم م

 ی خودتون بلکھ برای و نھ تنھا برا سالمتنیذاریکنار م  وی جوش خوردتون لجبازیبا توجھ بھ ترک دنده 
  ...دی ھم کھ شده مراقب خودتون باشنیجن
 ... دکتر یچشم آقا-

 ی حرفھ امانی دکتر زنان زاکی شماره تلفن و آدرس نیا: نوشت و داد بھ دستم ی چز  آورد ورونی بیکارت
 ... فردا نی شده ھمنی مراجعھ کنشونیھستش حتما بھ ا

 و با ھمدم جون راه دمی دادم ھمدم جون از دکتر تشکرد و دکتر ھم رفت و من لباس ھامو پوشسرتکون
 ... افتادم

  اد؟ی بای بزرگ شھ و بھ دننجوری ادیھ با بچھ چھ کرده بود کنیا
  دادم ھی تکشھیبھ ش  کھ شدم سرموی تاکسسوار
 ...شکمم گذاشتم  بدون جلب توجھ دست رواروم
  بود؟نجای من ای بچھ

  بچھ ام ؟ 
  ؟ ی نا مانوسبی غری واژه چھ

 عکسا لباسشو با نیمثل ا ...ی مشکای یی طالی بچمون دختر باشھ با موھامی ارزو داشتحانی با رادمھی
  ...میخودمون ست کن

 ... من باردار بودم حال
  شوق نداشتم ؟ ذوق چھ طور ؟ چرا

 ... ترس داشتم گرانیاز واکنش د...فقط ترس ... داشتم ترس
 زی و عزی بی و بدادی می آقاجون قربانگرفتمی جشن مشدمی ممی بسا اگر االن ازدواج کرده و متوجھ باردارچھ

 اتاق بچھ نی کف دست و تزئی اندازه ی لباس ھادی مشغول خرحانی بودن ومن با ریسمونی سی ھیسرگرم تھ
... 
 . کنم ینی بشی پتوانمی کدامشان را نمچی االن واکنش ھیول
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  بفھمد چھ ؟ نی حسری اگر امیراست
  ؟ یرحممھ چ  توی بچھ یی ان شب کذای بفھمھ ثمره اگر
  کجا بود ؟ االن
  ؟ زدی ازش نمی حرفی کسچرا
  ؟ ی علیحت
  ؟؟ پرسمی من چرا نمو

 ... تنگ است دل المصب من یاعترافش سخت است ول... تنگش بود دلم
 . تنگ است ی بزنم ولھیکنا... بزنم ششی ننمشی ببدیشا

 از دی خری خانھ کرد و خود برای دستم داد و مرا راھدی ھمدم جون کلمی شدادهی پستادی انی کوچھ کھ ماشسر
 . دارخونھ رفت  ویسوپر مارکت

 دی فضول شدم در و آھستھ با کلی تعجب کردم کمحانی رنی ماشدنی آھستھ بھ طرف خانھ رفتم با دی قدم ھابا
 .باز کردم 

.. 
  در را باز گذاشتم یال

 ... راه افتادم اطی سنگ فرش حی را در اورده بھ دست گرفتم و رومی ھاکفش
  ...ستادمی باز ای تور نصب کرده ی دم پنجره ومدی محانی ری بلند و کالفھ ی صداشدمی تر مکی نزدھرچھ

  اون  چند ھفتھ کجاست ؟ دی ھم نپرسیعل :نینگ
  ...نی کرده نگاهی برگشتھ روزمو سیاز وقت...رفتھ بود لندن -
  ...شھی بخور سرد متویچا-
ق بھ جانب بودنش نھ بھ اون تجاوزش و افتخار کردنش و ح... دروغ ؟شی راستھ چنی حسری امھی چدونمینم-

... 
 و سوزندن بھ ی کرده نگم شھرزاد کجاست برا تالفدمیتھد... زدنش شی و بھ آب و آتی قراری بنی بھ انھ
  ...گھی مرادیھ

 . محض بود تیخر... رو قلبم مشت شد دستم
  ...حانیدوسش داره ر : نینگ

 باور کنم ؟ :  امد شی خواھر نگران صدانی زد اپوزخند
 ... بگھ کھ متوصل بھ زور و تجاوز شده ذارهیداره اون غرورش نمبھ خدا دوسش -
 ... چھ کنم شھرزاد تازه  حالش خوب شده دونمی بھ خدا نم-

 بغلم کردی کھ نگران نگام مدمی اشک  صورت ھمدم جون و دی رو شونم نشست برگشتم از پشت پرده یدست
 ...کرد و از پس شونھ اش 

  ...دمشید
 ... در بود دم

 ...رده  کاخم
 ... بھ جانب حق

 ... کار طلب
 ... پوش خوش
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  ...زی و تمکیش
  ...دمشید

  ...ترس
 ... ،اضطراب ینگران

  ...ختی جانم ربھ
  ؟ رهیھمدم جون ام:  لب گفتم ریز
  ....دونمیم-

 . قطع شده بود حانی و رنی حرف زدن نگیصدا
  ...دمی کنار پنجره چسبواریرفتم  و بھ د از بغل خالھ کنده شدم عقب اری اختی قدم جلو اومد کھ بچند

 
   ــرانــہ ے من چہ کـردےی با قــلب وتــو«

 » ے من چـہ کــــــردےــوانہی عشــق دنیبــب
 

  ؟ ری امیکنی مکاری چنجایا:  اومد حانی ریصدا
  ...کردی رو ساتع می خشم و نگرانصداش

 ...دمیشن اومدن نیی کھ دو تا پلھ رو پانی و نگحانی ری پایصدا
 . بردارم بتمی و مصی نتونستم چشم از منبع دلتنگی ول
  چشمان من دلتنگ بود ؟ای جذاب بود نجوری اشھیھم

 ... برد بی بھ جدست
 ... کتش را گرفت ی لبھ گری دست دبا
 ... خالھ سالم داد و خالھ ھم جوابشو داد بھ

 ... با ادب بود ِجنتلمن
 ... بزرگتر ھا ی براالبتھ

  ...دمیبلعی حرکاتش را می  من ھمھو
 ... حرکت مردمکش بر تن و صورتم یحت

  ؟ھی اغھی چھ صگھی شدن دمی قانیا: کرد کی بارچشماشو
 کھ ادتی ...ی ده برابرش خطرناک  ناکس خطرانکھ تورادیھر چھ قدر کھ اون ھ: بلند شد حانی رادی فریصدا

  ؟اناینرفتھ اح
  ...حانی ری معرکھ شداری بشیآت بیعج: سوق داد حانی نگاھش را بھ رزیت

  خب ؟حانیبرو تو ر: بگھ آروم رو بھش گفتمیزی دھن باز کرد تا چحانیر
 ... دادم نانی کھ زدم بھش اطمی و من با پلک طوالنمیگوی سر و ابرو اشاره کرد کھ چرا چرت مبا

 . تو دخترا میبر:  ھمدم بھ طرف خونھ رفت خالھ
 . و اکراه رفت تو دی ھم با تردحانید و پشت ھمدم جون راه افتاد ر کرری مبھم بھ امی با نگاھنینگ

 ... قدم جلو رفتم چند
 ... بود می مرد روبھ رونی من ای بچھ پدر

 ... در تعجب بودعقلم
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  ...شدی متجاوز گر تنگ منی ای بود کھ ھنوز برای از دلتعجبش
 ... طلب کار بود ای کھ گوی مردنی ایبرا
  ...اما

  ؟ ی اومدییواقعا با چھ رو: دم  زی کجلبخند
  ...خوادیبرا بردن زنم رو نم:  خم شد ابرو باال انداخت ی جلو گذاشت کمقدم

  .ریبدتر از آن سم... پرو بود بی زدم عجلبحند
 کنھ؟ی آدم بھ زنشم تجاوز م؟مگھیزنت ؟ک-

 ... از چشمانش دی باراتش
  ؟یستین ...یاالن کھ زنم :دیر منقبض شده غی بھم فشرده و چونھ ی دندان ھاانی ماز

  :دمی اش کوبنھی بھ سمشت
  ...رادهی رابطھ زنت شدم کھ شدم فعال محرم من اون ھھیبا  ...یفھمی مرادمی ھی غھیص-

و من چھ قدر ... افتاد نشی سی اش شدم و چشمم بھ خالکوبنھی بھ سنھی دستاش فشرده شد سونی شونھ ام مدوتا
  ...دمیترسی مشیبعد از آن شب از خالکوب

 ... شھرزاد یتو فقط مال من...لباش رو گوشم نشست ...نعشم بگذره دستش بھت برسھ  مگھ از رو-
  ...دیچی بھ ھم پدلم

  دوستم دارد ؟گفتی نمچرا
  سخت بود ؟ انقدر

  ھم سختر ؟ یی از آن شب کذایحت
 
  تر شـومـبای دوسـتم دارے تا زبـــگو«

 ــشتانم طــال شود  بــــگو دوســتم دارے تا انگ
  بتابد ــمیشانی مــاه از پو
 

  و رو شومـری دوســتم دارے تا زبـگو
  شوم لیتبــد

 ݪ نخــــــی ای خوشـــہ ے گنـــدم بھ
 

  بـــگو
 »..ن ،دل نـــــدل
 

 ... شونھ ام بھ کمرم سر خورد و تنم را در برگرفت ی از رودستانش
 
 و من بـازوان اری گــرد پدیلـــغز«

 » منسوانی شد بشانـہ ے او گآشــفتہ
 

 ... منقبض شد عضالتم
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 ... بند اومد نفسم
 ... وجودمو در بر گرفت گارشی عطر تلخ و سیبو
 ... من تسلط داشت ی مرد بھ کل رونیا

 
  از خود چہ شد آغوشـــش؟ رســـمݐ«

 » بود؟ہ شد آن آتــش سوزنده چہ
 

 ... رفت دستانش از کمرم کنده نشد عقب
  ...زنھی تنت و گرماش حالمو بھ ھم منیا...ولم کن :  اخم نگاھش کردماب

  کھ نگفتم ؟ ضیغل
  چھ طور ؟ضی غبا

 ... بود حقش
  دلم چھ طور ؟ حق
 ... صورتم شد مات

 ... دستانش از کمرم سر خورد دمی عقب کشخودمو
 ھام یدخترانگ...عشقم ...اسم  احسی نابود کردویتو اون شب ھمھ چ ...خوامینم ... ری امنمتی ببخوامینم-

 .بذار راحت باشم  ...ای ھم ننجای اگھید...نذار وجودمم نابود شھ ...
 ... اداھات ناز کردنھ نی و ای ؟ نکنھ واقعا دوستش داررادی ؟ ھادی بی کامی ننجایا:  برم کھ گفت برگشتم
  ... ماه زنش شدن ناز کردن ندارهھیبرا :  را از پشت دم گوشم گذاشت دھانش

 ... از تک تک کلماتش معلوم بود خشم
 ... بھت رغبت داشتھ باشھ گھی دیھر چند فکر نکنم اگھ بفھمھ زن من-

 ... شد نی سنگنفسام
 ... رفت یاھی سچشام

  ...گرفتی مرد ذره ذره جانم را منیا
 ...زرد آب ... و خم شدم و باال اوردم دیچی بھ ھم پمعدم
 ... زدم و ھق زدم عق

 ... دم گوشم بود نی حسریان ام نگریصدا
 ... گفتن خالھ ھمدم ی علای یصدا

 ... خدااا ای ؟؟ ی شدیشھرزاد ؟ چ : ریام
  خدااا؟

 دیطلبی بچھ ام خدا را مپدر
 ... کھ پدرش او بود ستی مرگ بارم حاصل بچھ ای عق زدن ھانی ادانستی کھ نمیمرد

  ؟ یشھرزادم خوب...مادر  ...رری زنگ بزن سمحانیر-
 ... بود ی و اشک از چشام جارزدمی من فقط عق مو

  ...کردنی مقی نوشدارو بھ تنم تزریی گودی مالی مردانھ کمرم را میدست
 ... زدنام کھ تموم شد از حال رفتم و باز ھمان دو دست مردانھ مثل پر بلندم کرد عق



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    155 

  ؟ چرا؟ دیلرزی مدستانش
 .شھرزاد نصف جونم نکن ... ؟ قربونت شم یخوب ؟ یخانوم...شھرزاد : گرمش بھ دم گوشم خورد نفس

 ... نشستمیشونی مواجھ شدم کھ لباش رو پسی خی چشامو کھ باز کردم با صورت نگران و چشایال
 . جانم مھی و باز نوشدارو شد بر جانھ ن

 ... داشت ازی زن حاملھ فقط و فقط بھ شوھرش نھی گفتی می بیب
  داشت تا ناز کنھ و مردشازین

 ....ره ناز بخ
 ... آغوشش بشھ مھد ارامش خودش و رشد بچش تا
 ... محبتاش بشھ جادو تا
  ...کردی مرد جادو منی او
 ... مرد نی ای جادوو

  ...دادی جان مزی داخل شکمم را ننی جنچی را کھ ھتنم
 بزنند ؟   ھمدم جون گفت بھ کھ زنگو

 !!! ؟ریسم
 ... شد کھ رو تخت نشست و دستاش از تنم جدا شد سردمتنم
 ... تنم دیرز

 ... قطع شد نوشدارو
 خدااا ی ازم؟؟ی عزیشدیشھرزاد چ: بھ زور مانتو و شالمو از تنم در اورد کردی مھی کھ گری در حالحانیر

 ...بگردم دورت بگردم 
  داشتی کھ چشم ازم برنمدمی کالفھ و اخمو رو دی بازم مردمھی نی پلک ھای الاز

  نھ؟ی اگنی سر کنده کھ ممرغ
  مرد متجاوزگر بود ؟ نی امیوشدارون

  مغرور پر اخم است ؟؟ نی دلم امرھم
 ...زد پشت گوشم   آشفتھ مو ی جون کنارم رو تخت نشست موھاھمدم

 ؟  ...یشھرزاد مادر خوب-
 .دیبلعی با چشمانش مرا مبی دست در جواری بھ دھی تکخواستمی را می تنی من فقط گرماو
 بروو کھ ھر ایب ...نیحس ریام  برو ایب:  گفتزی ام  اروم و صلحیم نھ با تند رفت روبھ روش نھ با خشحانیر

 . دق ی نھیی آیشی می بموننجایچھ قدر ا
  آوار شد ای دننی حسری فکر رفتن اماز

 ... در دست ھمدم جون مشت شد دستم
 می آرومش کنمیتونی تو نمنھ من نھ... داره اجی احتری از ھمھ بھ امشتری دختر االن بنی نباشھ اتی ، کارحانیر-

... 
  بلند نبود ؟ ادی اسوده ام کھ زنفس
  ...وانی لھی اشھی شی قاشق و بدنھ ی ھم زدن اومد صدایصدا

 ... کھ با آب قند وارد اتاق شد دوختم نی بھ نگچشامو
  ...ختی بھ دھنم ری و با قاشق کمگرفت وانوی جون لھمدم
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  ...دنی جان تازه بخشییگو
 ... و عق زدم دوی دویی و من بھ طرف دستشودیچیمعدم بھم پ کھ تجاوز کرد باز پنج قاشق از
 دیچی دور کمرم پیدست ..دیلرزی دست خودم نبودم انقد عق زدم کھ ھمھ بدنم می عق زدن ولی نبود برایزیچ

 اب سرد را بھ صورتم  ی در پی پی مشت ھاری  امی برد دست مردانھ ییو بلندم کرد و بھ طرف روشو
 چتھ گل من چتھ جونمدردت بھ  :می دادم و او ھم بوسھ زد بر موھاھی اب را کھ بست از پشت بھش تکریش

 .عمرم 
  ؟گرفتی بودم و داشت عمرم را ازم معمرش

 ... مرد نی را پژمرد اگلش
 ... برگشتم و دست بھ گردنش انداختم و سفت در آغوشش گرفتم اری اختیب

 .... نداد چی داخل شکمم آرام گرفت و دلم را پنی و جندیچی پ بازوان اون سفت تر دور تنمدیوشا
 ... اش نھی سی ھق زدم تومن

 ... بوسھ زد بر سرم اون
 ... کردم و شی صدامن
 ... فقط جان دلم نثارم کردداو

  حد ؟ نی تا ای را بلند کرد نگرانسرم
  مرد چش شده بود کھ چشمانش تر بود ؟نیا
  ؟ یخوب-

 ... حجم گرم بازوانش بد بود انی در اغوشش مشودیر ممگ... تکون دادم سر
  ...دی چشھ زھرم ترکنمی ببرونی باری ول کن اون دخترو بریام: آمد ری سمیصدا

 . اش بود ی پزشکفی کردم باذلباس ھانھ و کنگاھش
 ... زرد اب باال اوردم و اشکم روون شدی زدم کھ کمی قدم نرفتھ بودم باز عق خالچند

 ...م جون اب بھ صورتم زد و برد طرف تخت  ھمدنباری او
 ... ام ی در پی پی از عق زدن ھاسوختی ام منھیس ...میگلو

 ... را گرفت و دوباره سرم زد فشارم
ُ کبود سرم قبلی بھ جاری امو  خواھرم دانستیم... ھق زد حانی داد و ھمدم جون فقط ساکت ماند و رری گیِ

  ...ختیریرام اشک م ایول نینگ. چھ مرگم است دانستیم...
 ... نبض قرار گرفت چشمانمو بستم ی کھ روری سمدست

 ... نبض گردنم یرو
  ...واشتری حانیر-

  ...ری من بود بر ابروان سمی ھقش خفھ شد و من چشم باز کردم اخم کھ نبود گره کور زندگھق
  ؟ شدهیچ :دی نگران پرسریام

 خالھ ؟؟ :کرد و ھمان نگاھش را بھ ھمدم جون دوخت  بھ من نگاه ی جواب دادن سوالی اما بھ جاریسم
  خالھ با اخم گفت تا دھانش بستھ شود ؛و
 ...حاملھ است -
  ...دندی انگار کل اتاق را گرد سکوت پاشو
  ؟ یگی می چی داریفھمیخالھ جون م: شکست ری سمیول
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 .وتاست کھ نبضش دینیبی ، میدونیخودت کھ دکتر بھتر از من م: چشمانش را بست خالھ
  ...ری دوباره مچ دست من و انگشت سمو
 ... آمد بود افتاد   کھ مات صورت و شکمم در رفت ویی من نگاھم بھ اوو

 با توام دختر  ....ھی کی بچھ نی ؟ ایشھرزاد ؟ از ک :ریسم
 ... نگفتم ی جان ولری سممی شد از مرد نامرد رو بھ روری من باز چشم فرو بستم و اشکم سرازو

  ...دیکشی روحم را سوھان محانی و بلند رنی نگزیر ھق ھق
  ھا ؟؟ نجای دوماه چھ خبر بوده انی ایدی ؟؟ چراااا جوابمو نمیاز ک...شھرزاد ...خالھ-

  ...ری سمواشی- خالھ
 از من  :دیچی تو اتاق پری امی گرفتھ یصدا
 ... باز کردم و نگاھش کردم چشم

 ... خرابش کنم توانستمینم
 ... بود ی انھی بچھ حاصل تجاوز وحشنی امیگو بتوانستمینم

 نی بھترنی زن حاملھ بخواد نھ ؟ ارادیفک نکنم ھ:  شد با خشم بلند شد بھ طرفش بره کھ گفت ی طوفانریسم
 ریراه بود سم

 ... قطع شد حانی ھق رھق
  .. چشمان خوشگلش گرد و

 ... زدم بھش لبخند
  ...ختیری م  اروم اشکی ولنینگ
 ... شھرزاد یگی می چھتیحال :ریسم
 خواستیم... شد ی عصبشیصدا ...خواستی ماه مھینداشت برا   کھ قصد عقدشو رادیھ: اروم گفت ریام

 عروسک دستش کنھ
 ... مات شد ریسم

  ...ری سمچارهیب
 ... پشت شک شک
 .ری راه بود سمنیبھتر: لبخند زدم و گفتممنم
  دی کششی کالفھ بھ موھایدست

  ...کنھی بھ پا مامتی ؟ بفھمھ قی چیعل-
 استراحت کنھ کنی شھرزاد رونی بدی حاال ھم برگھی بھش نمیزی چی با من فعال کسیعل: جون بلند شد خالھ

... 
 .  .. مرد صاحب نوشدارو ماند ی ولرفتن

 ی زد لبانش بھ رو  تخت زانونییپا
 ... کردند قی و باز آرامش بھ تنم تزدی ام چسبقھیشق

 ؟ ی ؟ چرا خوردم نکردیمن با تو چھ کردم ؟ تو با من چھ کرد...شھرزاد : داد ھیک تی را بھ شانھ اسرش
  ی شرمندم کنیخوای تن لش بھت تجاوز کرده ؟چھ قدر منی ایچرا نگفت

 ... برگردوندم سر
 ... کردم نگاھش
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 .... کرد نگاھم
 .. داشت اخم
 ... بود ی از غم و شرمندگپر

  ...شی زدم بھ رولبخند
 ..چشمانم  زد بر بوسھ

 
  گـردی من م چـو مثل نفــس ھـاے دل نــفسش«
  »ردی مے مسے خنـده ے چشــمان پـر از نـاز ی بــہ ای
 ؟؟یفھمیم... تو رو خوار کنم بچمو خوار کردم یتو پدر بچم-
 و دی کھ سرم وصلش بود کنارم دراز کشی نفره با مراعات دستکـی در  تخت یسی رو در بای زد و بپل

  ...من
 ... تنش ی شدم از بوپر
 ... وجودش اشباع شدم ی نوشدارواز

 .. من گم شدم در آغوششای بود زد و دست بر دور تنم حلقھ کرد و گوشی بازوی کھ روی بر سربوسھ
 ـرےی دلــگمے قہـــر نی ھـــم از غصـہ ے اتو«

  اے ھم از حـال خسـتہ ے مــنلحــظہ
 »رےی مے گــ

 .... بود رفتھ
  را نابود کنم ؟می دلخورتوانسمی حجم آغوشش نمیرا با ھمھ  چومن
 ... کھ نبود پدر بچھ ام بود یشوخ
 ... بھ او دارمی چھ حسدانستمی کھ نمی ابچھ

 ... وخوردی او ،گفتھ بودم حالم ازش بھم مبھ
 ...داشت   با اومی مستقی حال خوشم رابطھ یول
 ...د  کنلی تحلمی را براخوردی حالم بھم منی ای کسو

 ... شب بود نصف
 ١ ساعت بایتقر
 دنی حساس بودن ھمدم جون بھ ،بھ موقع خوابی حرف زدن با ھمھ ی روشن خانھ و صدای چراغ ھایول
  ...آمدیم
 ... پھلو شدم کل اتاق بھ

  ...تخت
 ... وجودم و
  کردی تر مشانی و  حال اشفتھ ام را پردادی مگاری عطر تلخ و سیبو

 ...را روشن کردم  شدم چراغ اتاق بلند
 تا نھیی آی شده بود دست و صورتم را شستم لباس عوض کردم و نشستم جلوزی ام تمی بھداظتسیسرو
 ... خوش آمد پدر بچھ ام بود را شانھ کنم و ببافم شی کھ بوییموھا

  ...دی تختم دراز کشی اخمو و طلبکار بدون نگاه بھ من وارد شد و روریسم  باز شد ودر
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 ... پدر بچھ ام بپرد ی بودم کھ نکند بونی ا من در فکرو
  ؟ ری شده سمیزیچ :دمی بافتن شدم تو ھمون حالت پرسمشغول

 ... نگاھش کردم بھ سقف زل زده بود با ھمان اخم ی چشمریز
  نبود شھرزاد ؟ ی اگھیراه د-

  ...دی کشری ام تنھی چپ سطرف
  ...میشدی کار نمنیاگھ بود مجبور بھ ا...نھ نبود -
 ... حرومکمتھی کھ تو شی بچھ انیا: سرش گذاشت و اسکنم کرد ری دستش را زدی طرفم چرخھب

  ...یحق ندار ...ری سمی بگیزی بھ بچم چیحق ندار: بلند کردم صدامو
  ...قتھی حقیول-
 ... ھس کھ االن حاملھ ام ی حکمتھی-
 بھ تو  ...نی ب ادیچرا حکمت اومد رس-

  بچھ رو نیدوسش دارم ا ...ری راھھ سمنیبھتر: گفتم اروم
  ...ی مامان شادیبھت نم: زد لبخند
  بودم ؟؟ مادر
  معتمد ؟ نی حسری امی بچھ مادر

 ...پشتم باش نذار بگن بچم حروم زاده اس  ...ریسم: بافتمو گره زدم رو بھش گفتم ی مودم
 ...پشت اون وروجکم ھستم ...ھستم شھرزاد پشتتم : بھ چشام انداخت یبی غرنگاه

  ؟ نجاستی احانیر: زدم و بلند شدم لبخند
 . و بھ سقف اتاق چشم دوخت دی تکون داد ودوباره درست خوابسر

  ...بردی سرخ شده ھوش از سرم می کتلک ھایبو... رفتم بدجور گشنھ بودم رونیب
  ...شیرو  ھمی مسافرتی پتوکی بود دهیکاناپھ خواب  رونینگ

 . بود ی دختر ھم نفس علنیت
 شھرزاد یخوب: نگران بھ طرفم اومد خانی ردنی تا منو دومدی و خالھ ھمدم ھم از اشپزخونھ محانی ریصدا

... 
 ...خالھ گشنمھ ...اره بابا خوووبم -

 ... بکشم بخور نی دورت بگردم بشیالھ: خواند فوت کردم بھ طرفم یزی چخالھ
  ؟ی نگفتقتویچرا حق: نگام کرد قی ھم رو بھ روم دقحانی رنشستم

 ... بچمھ ی خوارری امی ؟ خوارتونمیم-
 : حرص گفت با
  ...شھیپرو م-

 : شدنش ی زدم ب حرصلبخند
  .خونمیاز چشاش م ...مونھیپش-

 ...دوست داره مادر : م گذاشت و نشست  رو جلوی بشقاب و ظرف نون و سبزخالھ
 ... خالھ گھی نمیزیپس چرا چ-
 ... ثابت کردن مھمھ گنیگفتنو کھ ھمھ م-
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 ری نامرد بھت برسھ و مثل شرادی دست ھذارهی کھ نمنیھم...بخور مادر : پر از دوغ نعنا دار کرد مووانیل
 ...مردا دوس دارن دوست داشتنشونو ثابت کنن مادر ...جلوتھ معلومھ دوست داره 

  ؟کردی و ثابت مگفتینم  داشت ودوستم
  ...گفتی مکاش

 ... بارکی یحت
  ...رمی ارام گتا

 نشده پر خورت یزیچ... معلومھ شکمووعھ یاون فسقل: و گفت دی خندحانیرا کھ تمام کردم ر کتلت نیپنجم
 ...کرده 
 ... شد ری ب شکم تختم کردم و لبخند زد موج لذت بھ دلم سرازینگاھ

  ؟ حانیر-
 ھا؟-
 ...دوس دارم دختر باشھ -

  ...یوووش خالھ قربونش بره الھ :دی درخشچشاش
 ...دار تنش کنم  نی دامن قرمز چخوامیم-

 .دختر و پسر فرق نداره ...سالم باشھ : گفت کردی کھ عدس پاک می با لبخند در حالخالھ
 ھ؟ینصف شب عدس برا چ: حانیر
 ...بذارم براه شھرزاد خوبھ   عدس پلو   شھ صبسی خذارمیم-
  ...ی شدیاالنم صورتت تپل شده خوردن... بادکنک یشیشھرزاد شانست افتاده سر چھار ماھت م-

 ... شانھ باال انداخت الیخ ی غره رفتم و با ابرو بھ خالھ اشاره کردم و او ھم بچشم
 رو تختم خوابش برده پتو رو ری سمدمی و جم کرد و رفت بخوابھ منم رفتم دزی کھ تمام شد خالھ مخوردنم

 ...دمیروش کش
  بود میی تنھای روز ھامرد
 . بود گری دیعل... بود یامح... بود ری سمی بود حرص در ار بود ولپرو

  ...نی اتاق نگمی رفتحانی با ر
  ...میدی و دراز کشمی جا انداختنی ھم رو زمکنار

 شھرزاد :دی بھ طرفم چرخحانیر
 ھووووم؟-
  ؟یھنوزم دوسش دار-

  ...خواستمی مگاریس  عطر ویبو
  ...خواستمی میشگی ھماخم

 ...متجاوزگر بود  ...و
 بھ شھی خار می ولشمی درستھ اروم مکنھیبغلمم م ...یلیخ... حرفاست نی از اشتری بیلی خمیدلخور ...دونمینم-

با تمام .ناراحتم  ...دلخورم ی ولرمیگی ؟ با بوسھ ھاش جون میفھمی مشمی من تو بغلش اروم محانیر...دلم 
 .آرومم ھم من ھم بچم.. . آغوشش خوبم   اون شب االن خوبم بعد ازخواب تویبد
 یفدا:شکمم گذاشت  دست رو...قربونتون شم من : چشمان ترم نشست یبغض کرده رو حانی ریلبا

  خب ؟؟ ذارهیبچھ اثر م  روایکنی تموم م وی خود خورگھید...وروجکم بشم من 
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 ... زد اشکامو پاک کرد لبخند
  ؟کنھی بفھمھ ول مرادیبھ نظرت ھ-
  شھ ری و ختم بھ خادیب ...ادی بھ وهللا ، فقط دعا کن مادرش زودتر بدونمینم-

  ...دمی کشقی عمنفس
   ..خواستمی را مخدا

 ... خداراااخدارا
 ... رو ی بی نماز دوخت بچادر

 ... سوغات اقاجون جانماز
 ... مھر سجده شمارمو

  ...شدی بلند مکردمی بھ معبودم سجده می اش کھ وقتکی تکی تی صدا
  ...وونی تو ای بی بی خوندنام براقران

 ھست ؟  ...ستی نیزی چکم
  .نھی و کی و کنارش اغوش مردم را، بدون دلخورخواستمی رو مخدا

 ... دکتر می خالھ رفتبا
 . کردی معرفمارستانی کھ دکتر بھمون
 . خوشگل و مھربون بودیادی ب سنش زنسبت

 ... شم تی مدام تقودی بافھی گفت چون بدنم ضعبھم
 ... از بابت دندم ھم نگران نباشمگفت
  .نھیبی نمیبی آسچی ھنی کنم با رشد جنتیمو تقو استخونااگھ
 نھی برا معادی کرد ھر ماه باادداشتی سفارشتو بھ خالھ ھمدم کرد و خالھ ھم با جون دل گوش کرده و تمام

  ...رفتمیم
 .خدا کنھ امانت سھ تا پسرامو سالم نگھ دارم :  بھم کرد و گفت ی ھمدم جون نگاھمی برون اومدیوقت

  .می خونھ شدی و راھمی گرفتی و تاکسدمی گونھ اش را بوسابانی وسط خ خجالتی من بو
  شد؟ یسالم چ :ستادی در خونھ ای مضطرب جلونی و بستھ نبستھ نگاطی حدر

 بھ شدت دی بشھ دکتره گفت بای چیخواستیم: گفت کردی مانتوشو باز می جون ھمون جور کھ دکمھ ھمدم
 ؟یشونیتو چتھ مادر پر ...  و فالن و بھمانفھیبدنش ضع... شھ تیتقو
  ...نجای اانی چند ساعت بعد دارن منی حسری و امیعل: انگشتانش را شکست و گفت بند

 انیخب ب ...یشینکن لقوه م: گذاشت و گفت نی دست رو دست نگتفاوتی ھمدم جون کھ بی بھ رونگاھم
  خونھ مادر؟یتو چرا زود اومد...قدمشون رو چشم 

 ... را کندم و وارد حموم شدم می بھ طرف اتاق رفتم لباس ھا حرفی بمی خونھ شدوارد
 ... بس ناجوان مردانھ داغ و گرم بود ھوا
 ... ھم گرم بود یی من سرمای برایحت
 ... آمدم رونی تن پوش کھ بی حولھ با

  ...دمی و با ماگ بزرگ شربت البالو کھ رو تخت نشستھ بود دنینگ
 ... باشھ مامان کوچولو تیعاف-
 ... مھربون ی خالھ یسمر-
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 ... داد نتی صورت مضطربش را زلبخند
 ...دمیپشت بھ او با ھمان حولھ ب تن لباس پوش  طرف کمد رفت وبھ
 شھرزاد؟-نینگ
 جانم؟-

  ...شھی بدتر ممی دست دست کنگھیم... بگھ ی بھ علخوادیخالھ م-نینگ
 ... بار ھی نوی بار شھی ،مرگ گھیدرست م: انداختم و گفتمی صندلی رو روحولھ

 . را بھ برق زدم سفارش
 ... تون ی منطقبای و تقرنی دروغلی دالی با ھمھ یحت... بده یلیواکنشش خ... حساسھ یلی خیعل:نینگ

 اتفاق نیا ...شدی صد برابر بدتر مگفتمی م قتویحق ...یاخرش کھ چ: گفتم نی را خاموش کردم رو بھ نگسشوار
  .مونھی ذره نمھی شھی بچھ کھ ھمنیا... ھر چھ زودتر بھتر افتھی بدیبا

 .کاش دختر باشھ ...شھرزاد : گفت قی عمی زد با محبتلبخند
 ...اوھم منم دوس دارم دختر باشھ -

 شربت دستت نیا... ھزار بار گفتم سالم باشھ نی بچھ بحث کردتیباز شما سر جنس:دی جونسر رسھمدم
  .زی سر مای بی کرد خشک دس موھاتو نھار ھم اما... بده بخوره مادر نی  نگکنھی مکاریچ
 ِوانیل ...رونی نثارم کرد و رفت بی ادهی فرستادم کھ ور پرشی از دور برایو بوسھ ا...چشم خالھ خانوم -

 . شدممی و مشغول خشک کردن موھادمیشربت خنک و سر کش
 ... دستش یه رو لباس عروس ماندی رفت پنی کھ خوردم خالھ رفت استراحت و نگیمونی بعد نھار پر و پ

  ...کردمی خالھ ھمدم و با چشمانم وجب می خونھ اطی اتاق نشستم و حی پنجره ی من جلوو
 ...کاش
  بمونھ ،نجای شب و اکاش

  .ستی ام ننی من و جنی برایادی ززی خدا کھ چبھ
 ... را دارد شی جنبھ ام ھوای ھفتھ نشده کھ رفتھ دل بکی

 ... اور ان ھم در زمان کم ادیآغوشش اعت ی فقط کمی جنبھ بود و کمی کنم بچھ
 ن؟یچتھ نگ :دی کشاند کالفھ رو تخت پرنی باز شدن در اتاق نگاھم را بھ قامت نگی صدابا

 ییدل المصبم ھوا:بھ پھلو شد بھ چشانم نگاه کرد و مظلوم وارانھ گفت ....نجای اادی بی علخوادیدلم نم:نینگ
  ...شدیم

 ... بود اقتیل ی ھمھ بنی کھ ای بر سر علخاک
  عروسک و دوست نداشت؟ نی اشودی ممگر

 ... مردش را کرده ی دلش ھوایعروسک
  ...ستی کھ انگار نی با من؟ جورشیخب؟ بق ...نی نگری بگدشیناد:  زدم لبخند

 ... بھ قرآن شھرزاد شھینم :دیھم گذاشت نال  روچشاشو
  ...رشی بگدهی و باز گفتم نادستی ممکن ندانستمیم

  رمی بگدهی را نادری توانستم ام منمگر
  ھم بتواند ؟ نی در دلم پرورش ندھم کھ نگنھی ببندم و کیی ان شب کذای من توانستم چشم بھ رومگر

 ... منطق شده بودم یب
  ...یول
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 . دست بود کف می برایعل
  ...شودی جذب مندی ببی محلی بدانستمیم

 . در و زدندزنگ
  ... شددهی کشاطی بھ حمانی ھر دونگاه

  .کنمیمن باز م: بلند شد نینگ
 . ساز را بھ برق زدم ی ھم پشت سرش راه افتادم و بھ طرف اشپزخانھ رفتم و چامن
 . رفتم اطی طرف در حبھ

  کھ کوه بودنمی دو مرد زندگقامت
  بودن یحام
 . قاب چشمانم نقش بستند در
 . من غرق محبت شدم و
 . تند کردم پا

 ...م رفت  فروی اغوش  باز علدر
 . نزند نی بھ قامت طناز نگیزی من متمرکز سازد و گری داشت نگاھش را روی کھ سعییعل
  وروجک؟ یخوب:یعل

 . ؟ یزنی سر نمی معرفت شدیاوھوم ب: بلند کردم نگاھش کرد سر
 و بی دست در جریبا ابرو بھ ام... سرم شلوغھ جون شھرزاد :من ھم لبخند زدم   وشی نشاند بر لب ھالبخند

 بیعجـــ... خان رونق گرفتھ ریشرکت ام: اشاره کرد و گفت کردی ممانی اش تماشایشگیھم  اخمبا
 ...منم بھ کار گرفتھ  ...نی و ببایب

  پسرفت ی بر سقف خانھ اش النھ کرده کھ روز بھ روز بھ جانی مرغ آمیی بعد از آن شب کذاایگو
  ...کردی مشرفتیپ

 ... کارش گرفتی مرونق
 . مرد نیا... پدر بود و

  شی زدم بھ رولبخند
  ؟یخوب: زد لب
  من ھم پلو

 . رو ھم گذاشتم ک
  خوش امد گفت نی نگمی خونھ کھ شدوارد

 ... مخاطب خاص یب
 ... فعلش جمع بستھ شد یول
 ...خود را در اشپزخانھ مشغول کرد   کرد ویاحوال پرس  دست داد وری امبا

 ... نشستم ینفره ا  مبل تکیرو
 ...ارم  ھم کنریام
 ... را باال برد شیرا روشن کرده و صداtv کاناپھ لم داد و ی رویسیدروا  روی بی علو
 ... خالھ خوابھ ھااایعـل-

 ؟یکنی نگا منجوری خب چرا اسی خونھ نکردمی م فک: اورد نیی را پاشی انداخت و صداباال ابرو
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  ...یشیادم نم تو-
 ... توو ی پسر مگھ کرمی نداشتیھ غم کشدیم ادم: خالھ ھمدم از پشت سرم امد یصدا

  لبخند زد یعل
 . شد و بھ طرفش رفت بلند

 .شرمنده بد خوابت کردم ...ھم ھستم  من چاکر ھمدم بانو :دی گونھ اش را بوسخمشد
 ...پدر سوووختھ -

  .دی آھنگ خندخوش
 ...ا خالھ رفتھ ام  نھ من ھم مطمئنش کردم کھ صب بای کھ دکتر رفتم دی از من پرسنی بنی ھم در اریام

  ...ی بھداشتسی کردند و خالھ رفت سروی ھم احوال پرسری و امخالھ
 ی مشت شکالت برداشتم و بھ لبخند نمکھی را با می چادی و شکالت مورد عالقھ ام سر رسی چاینی با سنینگ

 ... کردم ی ھم توجھ نکرده و زبان درازری باال انداختھ امیو ابرو
  حرف رفت اتاقش ی بگفتی لب ذکر مری امد زرونی کھ بخالھ

 خالھ کجا رفت ؟ :یعل
 ...رفت برا نماز -

 ... شھرزاد یسوزیداغ نخور م  تویچا-یعل
  ...چسبھیم-

 ...زھرمارررر :یعل
  ؟ یعل: گذاشتم زی می چشم غره رفت و من با اکراه ماگ را روریام
 جان ؟-
  برام ؟ یاری و بی چادر نماز و جانمازمو از خونھ کش بریتونیم-

  ...شمی می بدنیمن کھ کلھم بازرس ...گمی محانیبھ ر: چپاند   در دھانششکالت
  ...شھی ماجرا تموم منی ایک : دمی کشاه
 ... رد شده تشی کرده نتونستھ ثابت کنھ شکاتی شکانی حسری رفتھ از امکھیتازه مرت...هللا و اعلم :یعل

 یزیچرا چ:  بود نگاه کردم یزی رو می رهی و خکردی را مزه مشی کھ چاالی خی بریبھ ام و   گرد کردمچشم
  ؟ینگفت

 ... مسغول نکن زای چنیفکرتو با ا...مھم نبود :ریام
  ....نیکنی ممی ازم قاوی ھمھ چگھی دنھیھم-

 یمحسن کھ نھ ول... چن روز اومدن تھران ھیتازه خان داداشات : در دھانش گذاشتیگری شکالت دیعل
  ...تونھی گری سرت زنتتی بود ببشھیشھرام دو ات

 نی غصھ برا خوردن داره تو ھم با ای کافی دختر بھ اندازه نیگزارشات تموم شد ؟ ا: چشم غره رفت ریام
  ..ری بگیگزارشات  گوز باال گوز شو، خب الل مون

 ...رو چشم :  و دس رو چشمش گذاشت دی خندیعل
 ... نداشت یادی زتی جلو روم اھمی ندهیو آ... در شکمم نی جننی اشی نکردن شھرام  پتیحما

  ...کردی و فلز مشھی وجب شکی بود و اخم و لبخند نثار ان ی گوشی افتاد کھ سرش تونی بھ نگچشمم
  ...یغرق نش-

 ... نجات دارم قیغر: بلند کرد چشمک زد سر
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  ...نی زدم بھ نگلبخند
 . چشمی از گوشھ ی نگاه حسرت بار علبھ
  ؟شدیم مرد را چھ نی او

 ؟یعل: ھمدم جون از اتاق اومد یصدا
 جــــانم خالھ ؟:یعل
 ... مادر با ھات حرف دارم نجای اایب-

  ... بھ چشمانش افتاد ختی کھ استرس رنی بھ نگنگاھم
  باشھ ریخ:اروم گفت  و  بلند شدیعل
 .نبود ... جان ی نبوووود علریخ

 ... بھ طرف اتاق رفت
 ... بھ جانم ختی راضطراب

 ... آتش زد گاری طرف پنجره رفت و سھی تفاوت بلند شد و ی بریام
 ....آتش گرفتم   من از توو
 ... آمد رونی بی گذشت کھ علـقھی چند دقدانـمینم
 ... نبود ی خبری از آن لبخند و خوشـگــری دیول

 ... گره خورده بود ابروانش
  ...کردمی نگاھش مستادهیا

 ... افتاد ستادهیر گاه اتاقش اد  بھ خالھ کھ چادر بھ سر توچشمم
  ...تیخر ....ی کردتی ؟ خری چیعنی تی خریدونی شھرزاد ؟ میکنینگا م:  نگاھم کرد نی و خشمگمتعجب

 .... راه بود نی و اخرنی بھترنیا: از پشت سرم آمد ری محکم امیصدا
  ...ی علدی کشعربده

  ...دی لرزتنم
  بستمچشم

 ... نبووود ینبووووود لعنت :یعل
  ؟یعل-
  ؟؟ تھیحال... حروم زادس کمتھی کھ تو شینیا ....یزھرمار و عل-

  ...کنمی حرومزادس حاللت نمی بگگھی بار دھیبھ حضرت عباس : ھمدم جون بلند شد داد
  ...یگی میچ  حروم شده ؟ بفھمی خدا از کنعمت

 ثافت؟ کی شدی ؟ چھ طور راضری کجا رفتھ امتی مردونگیول....باشھ خالھ جون -یعل
  ....ی بفھم عل حرف دھنتو: دی خروشریام

ما ھر ...انجور نگام نکن ...اره من کثافتم  ...یفھمی ناکس ولش کنھ مرادیمحبور شدم تا ھ... شدم محبور
 ..میدومون کثافت

  ...گفتی مراست
  شد بھم تجاوز کند مجبور
 ... شد تنم را کبود کند محبور
 ... شد حاملھ کند مجبور
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 ...باررر  اش اجھمھ
  نکن شھرزاد ناموسمونھ سھیمنو با خودت مقا :دمی کشغی کھ بھ صورتش خورد جی علمشت

 ... نبودم ی شکستن غرور کسآدم
  ھم کھ ؟ آن
  ن؟؟ی حسریام

  بچھ ام ؟ پدر
  ...عمرا

  .یفھمیم.... رابطھ دو طرفھ بود نیا...خودم ...خودم خواستم  ...یبس کن عل :ستادمی اانشانیم
  ...خواستی ماه مھی کھ بھ من محرمھ منو فقط برا یاون

  ...خواستی ماه ھمخوابھ تر و تازه مھی
 ! ؟یخواستی منوی اتو
  ؟ی اغھیزن ص...بدون عقد ... اشغال دور انداختھ شم یخواستیم

 ... االنم بدتر ی کرده خودت کھ شاھد بودشھیتو ش  خونموشیسال پ٩ از رادیھ  اون یعل
  مادرش ؟چیبھ نظرت زن باردار و قبول داره؟خودش ھ...بود  راه نی بھترنیا

 
 ]٠٧:٢٧ ٠۵.٠٧.٠٧[, “تــــــــاراج”

 ... کنم ھی تکی بھ کنیافتی دوتا چپ بشما
 ... شھ یی داینذار بچم ب..نذار تنھا شم  ...ی من و بچم باش علپشت
  ...یچی دور کمرم پری امیدستا
 ... کنارم صورتم مشت شد ی علدست

 یول...انقد بغضت خش دار و داغون کننده نباشھ شھرزاد   کنمی کارتونستمیکاش م: چسباند میشانی بھ پیشانیپ
 ... تو و بچت رو تخم چشامھ ی جااسی دنایتا دن

  .رونی زد بنینگ  بر چشمانم زد و با نگاه بھ خالھ وبوسھ
 ...ب کردند  را جذی دستان حلقھ بر کمرم  چھ داشتند کھ تمام استرس و ناراحتنیوا

من من بود با ھمھ نی دادم  بھترھیپدرم بچھ ام تک...  مردم ی نھی سی بر روسر  .می دلخوریٔ ما
 ... بود ی نشون از رفتن علاطی شدن در حدهی کوبیصدا

 ... حرف وارد اتاقش شد و در و بست ی حال رو مبل نشست و خالھ ھمدم بی بنینگ
  ؟نی نگیخوب:  پاش نشستم  رفتم جلونی جدا شدم بھ طرف نگری اماز
 ... استراحت کن کمیبرو ...تو خودت رنگ بھ روت نمونده ...خوبم فدات شم: نینگ

 ؟ی شدینجوری تو چرا ادهیخره سر من عربده کش : دمی بوسگونشو
 ...دمیترسی مادشی از داد وفرشھیھم: دیخند

 کھ از قضا نفسشم ب افتھی پس بدی شانجای ایکی گھی نمکشھی داد مکنھی گاو دھنشو باز می پسره یحق دار-
 ...نفسش بنده 

 زنتو بردار ببر لطفا ، خودش داره پس نی خان انی حسریام... بنداز کھی تیھ:  رفت ی نازی غره چشم
  ...افتھیم

 ... انداخت ھی رو سرم ساری امی ھیسا
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 ... بود نی کھ دل نشی اھیسا
 چپ ادی می کن علتیی کم اذنمی نگنی استراحت شھرزاد اپاشو برو: رو بازو ھام نشست و بلندم کرد دستاش

  ...کنھیو راستت م
 ... بھ خندهشھیھم: بھش انداخت کھ خندم بلند شد و ھمدم جون از تو اتاقش گفت ی نگاه چپ چپنینگ

 . لختم نشست ی رو شونھ نی حسری امی در بستھ شد و لبامی اتاقم کھ شدوارد
 ... رو ھم افتاد پلکام
  ...دی برنفسم
 . بودنی سردم پارادوکس خوبی لباش رو شونھ یداغ

 ...دلم برا خنده ھات لک زده شھرزاد -
  ...دمی کشقی عمنفس
 ...دمی مخصوصشو بو کشگاری عطر و سی واقع بودر

 و رو شکمم ثابت موند برگشتم طرفش دستامو پشت گردنش گذاشتم و دیچی کھ از پشت ، دور تنم پدستاش
 نگاش کردم،

قرار بود چشم رو  ...یلیخ... و نامردم فی کثیلیشھرزاد من خ: چشام دو دو زد و اھستھ گفتنی بشمردمک
 .ناموسم نباشھ شھرزاد 

 ...کثافتم ...نامردم .... شھرزاد خواستمیتو رو برا خودم م...نشد : داد ھی تکمیشونی بھ پشویشونیپ
 و غم یتھ نگاھت انقدر دلخور... نبود نجورینامرد نبودم طرز نگات ا ...گھینامردم د: نگاش کردمیسوال
 .نبود 
 ... پر اشك شد چشام

 .َنامردم کھ دم بھ دم چشات تره... نبود کمتی بچھ تو شنینامرد نبودم کھ ا-
 ...ختی کھ راشکام
 .. جلو بردمسرمو

 . لبم و رو لبش گذاشتماری اختی ب
 ... ھق کردم ھق
 ...دمشی ھق کردم و بوسھق
  ترس و واھمھ لمس کردم ینشو ب ھق کردم و تھق
  دمی بوسھ رو چشنی ھق کردن و طعم گس اھق

 ... کھ جدا شدمازش
 . نامنظمش معلوم بود بغض داشتی رو گردنم نشست از نفسالباش
 ... من بغض داشت مرد

 نمی سی صدام قفسھ ی بی ھیاز گر. و ھق ھق کردم ختمی صدا اشك ری بھ گردنم زد و من بیزی ری ھابوسھ
 .دیلرزیم
 . ھوا محکم تو بغلش فشرد و گم شدم تو آغوششیب

 ... ھق ھقت شکنجم نده شھرزاد نی با ایلعنت:  با بغضھ تھ صداش گفت 
 ... بھ وجودمیزنی مشی معصومت آتی ھاھی گرنی ابا
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ِمن کثافت جلو ... نکش منوو تتی معصومنی با ایبزن تو گوشم ول: بھ طرف صورتش برد دستمو
 . جلو چشماتارمیبھ حضرت عباس کم م...وردم بھ وهللا کم اوردم شھرزاد  کم اتتیمعصوم

 
  مگـذار از دم خود دود شـــوملےیلـــ«
 » ھـــمہ نــابود شـومنی مپسند اــلــےیل

 
 .عذابم نده تلخ نکن بوسھ ھاتو  ...ی ولزمیری رو بھ پات مای دنبگو
  روزم شھرزاد شھی و تار مرهی تیکنی کھ ماخم

 
  دست بہ خنــجر بـزنـد نخــم  اتا«

 » آخــر بـــزند ـــــمی بـــــزنے بہ سپـــل
 

  ...رهیمی کثافت منیا... شھرزاد رمیمی میکنی کھ مبغض
 
  شــود ـــچارهی در ھـم و بن بغــض تا«
 » بنـــد دلــــش پــــاره شــــــــود ـــش آه تا
 

 . بھ اخمش افتاد  کھ بھ چشمان غبار گرفتش افتادنگاھم
 ... در گردنش انداختم دست
 .. گردنش بردم ی بغلش کردم و سر در گودسفت

 ... کثافت را دوست داشتم نی من چھ قدر او
  داشتن کھ شاخ و دم نداشت دوست

 ... داشتم دوستش
 .خواستمشیم... شده تو قلبمنی تھ نشی و دلخورنھی کی ھمھ با
 
 ھـاش  ــوب انـــدوه خـــالمثـــل«

 » تا دست بردارم از جھان مخوف خوبـــــے ھاشمـــےروم
 ... شب نموند نی حسریام

 ... با حسرت آغوشھ من چھ کرد دی و نفھمنموند
  ...دی طلبی را مشی حسرت دستانم کھ دستھا و موھابا

 ... اومد یگذشت عل  کھی روزچند
  ...یی با اخم و ترش رونھ
 ... لبخند و محبت با
 . و جانماز و چادر نمازم ی و خوراکیپر از ترشک ولواشك و ترش ی دستابا

 . بود و قولش یعل
  ...دی و حالم را پرسدی گونھ ام را بوسدی کھ دمرا
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 ... قراره نفسش است ی بدی فھمشدی مرد منی مردمك چشمان ای مزون بود و از جست و جونینگ
  ...یتپل شدم کم بلند شود گفت کھ ی و تا وقتدی رسی ھم آمد از وقتریسم

 ... انتظارش را ھم داشتم می با آن اشتھاالبتھ
 آوردم ی شان را باال می من ھمھ ی ولکردی درست می جور واجور و مقوی غذاشتری روز بھ روز بخالھ

... 
 . زن ول کن بود نی مگر ایول

  ...دی نرسی ھم سر برسد ولنی حسری لحظھ منتظر بودم امھر
 تو آشپزخونھ مشغول بود بیچشم دوختھ بودم ھمدم جون عجtv بودم و بھ دهی دراز کشی علی پایرو
 ...او ھم تر و فرز از صبح مشغول شده است . ،صبح گفتھ بودم ھوس شعلھ زد کردم..

 ... بود ی مردم خالی دو جانی از اشتری بدی بود و شای خالنی و نگحانی ریجا
 . شدم رهی لب تابش بود خی من اخم توھی کھ سرش با ری سمبھ

  ؟کندی چھ مری امگفتندی نمچرا
  بھم ؟ یچتھ مثل وزغ زل زد:ریسم

  ...گھی می چنی ببیعھ  عل: کردم خودم را لوس
 ... ھاادی مگمی نزن بھ ھمدم جون میادی زر زریسم:گفتtv تفاوت و نگاه دوختھ بھ ی بیعل
 ... کردم ی ابرو باال انداختم و زبون درازری سمیبرا
 خب ؟: گفت  تکون داد وسر

 ...بھ جمالت -
  چھ مرگتھ ؟ی بگی زبون مبارکتو بچرخونیخواینم-
  کنھ؟ی مکاری کجاست ؟چری امی بگیخوایشما نم :دمی کشآه

  ؟ نھیدردت ھم: ابرو باال انداخت ریسم
 ... تکون دادم سر
ز ھمھ اونو تحت  اشتری برادیھ... سرش شلوغھ قول داده ھر ھفتھ بھت سر بزنھ  :دی دست بھ مو ھام کشیعل

 ...نظر داره درکش کن 
  ؟ شیدیبخش: کردم نگاھش

  .گمی نمیزی چطیبھ خاطر شرا ...برهیزمـان م: باال انداخت ابرو
 ... محبت نگاھش کردم با
 ... زد ری بود کھ بھ خاطرم  مشت بھ صورت امی مردنیا

 ھم نخواب شھرزاد برا بچھ یاونجور... رفت آمد کنھ نجای شبونھ ادی بانتشی نبی اگھ بخواد کسریام :ریسم
 ... آدم شووشھیبده داره دو ماھش م

 جشن کوچولوعھ ھی ریجمعھ خونھ سم: گفت ی کھ علدمی خوابی درست و حسابزونی آوی لب و لوچھ با
  ...ارتتونی دنبالتون مادی مریھمھ دعوتن ام...
  ؟گری دنی ؟ منو و نگارتتونیم
 ر کنھ ، بگم برام  لباس جونی بھ نگدیبا-

 رونھ؟ی وقتھ بری تا دشھیھم:  بود پوزخند زد وگفت tv ی صفحھ ی رهی کھ خھمونور
 ... قرار شام داشتھ باشھ ی وقت، شھینھ ھم: بدجنس شدم ی باال انداختم کمابرو
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  .شدی مفی خانھ ردنی در ای درست روز بودن علشی قرار شام ھانی البتھ او
 .اموش کردم را خtv داد و رونی اش را بی عصبنفس
 ھجوم می معدم بھ گلواتی محتوی ھمھ مھی قی حرف بلند شدم بھ طرف آشپزخانھ رفتم کھ با حس بوی بمنم

 ...آورد 
  یی  دستشودمیپر

 ... کردم ی ام را خالمعدم
  ...زدمی نفس منفس
 .م  رو بھ رو شدی علی عصبی و ھمدم جون و کمری کھ بھ صورتم زدم و برگشتم با صورت نگران سمآب

 دست دور شونھ ام انداخت ی دادم علھیبھ چھارچوب در تک...چت شد تو ... قربونت شم یخوب: جون ھمدم
 ... شد و زود نشستمنیی معدم باال و پادی  مجبورم کرد رو کاناپھ دراز بکشم کھ اسرونیوبرد ب

 ...چت شد؟دراز بکش  :ریسم
  : دمی مالنمی سی قفسھ ی را رودستم

  ...ادیاال م معدم بدینھ اس-
  ؟ نی دارریخالھ ش :ریسم

 .کنمی موز براش درست مری جان شری کھ سمخورهی نمی خالریش-
  ...نی بدوانی لھیعب نداره  :ریسم

  .ی نداشتای ننر بازنی ؟ از ایخوری نمی خالری شیبچھ ا:  اخم کرده گفت ی علارهی بری رفت شخالھ
 ی ،شاکشھی ، بدمزاج مشھی ننر مشھ،یدر ، زن حاملھ لوس مما:  ب دست اومد مونی پر و پوانی جون لھمدم
 . نازشو بخره خوادی االن شوھرشو منینشو ا

 ... نبود ی ناز کنم ولشی تا براخواستمی شوھرم را م
 ... ھر دو متفکرانھ ب من دوختھ شد نگاه

 . موز ھمدم جون قورت دادم ری من بغض نبودنش را با شو
 

***** 
 
  ؟؟ ری امیای میک-

  .ستی معلوم نقی دقی ولامی مندهیی دو روز آیکی شھرزاد دونمینم :ریام
 مواظب باش.باشھ -

 چتھ شھرزاد ؟  :ریام
  .یچیھ-
 ...ھس -
  ...یای زود زود بخوامیم-

 بار ھم ھی یھفتھ ا... مثل عقاب باال سرمھ رادیھ:  حس کنم توانستمی تلفن ھم منی را از پشت ھملبخندش
  ...سکھیر

  ...یای بیخوای باره بگو نمھی:دم شیحرص
 شھرزاد ؟؟ -
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 . خالھ چشم دوختم ی خونھ کی تاراطیو بھ ح. قطع کردم شی را ب روی توجھ گوشیب
  کھ نبودم ؟ بودم ؟؟ ری گبھانھ

 
 ـادی بـرم از ھ نتــوانم«

  آن مـرد ھـوسران را ھـرگز
  ، اے شمــع چہ مـے خندے؟شـــمع

  ے خاموشـمـرهی شــب تبہ
  حسـرت ــنی مـردم از اخـداب

 ».... چـرا نیســـتھ
 

 ... لباس عروس ی  تو حال مشغول سنگ دوزنی خواب بود و نگخالھ
 ... من و

  ...دمی تخت دراز کشیرو
 ... کردم بخوابم یسع
  ...شدمی خواب می شبھا بدمیخوابی از بس روز ھا میول

 مامان کوچولو پاشو:اتاق شد  وارد طونی شی با چھره نی بودم کھ نگداری و بخواب
 ... آقاتون اومده من رفتم بخوابم ریام
 ... من و

 ... ماندم مات
  ؟؟ نجای اریام

  ...دیچیسکوت خونھ پ  قدم ھاش تویصدا
 
  خـموش زی شـب در دل دھــلـمہین«

 نی طـنند افـــےی پـاضــربہ
  بـہاری مـن چـون دل گـلہادل
 »نیقـی شــدم از شـبنم لــرزان پـر
 
  ...دمی را دکلشی کوب ھواری و روشن نور دکیباز شد و تو تار... باز مھیدر اتاق ن... جا بلند شدم از

 .  زدم لبخند
 ... پا تند کردم شی سوبھ
 ... دستانش تنم را در بر گرفت و

 ... اش قرار گرفت نھی سی روسرم
  ؟ ارهی تاب نمیکی دل یگینم ...یریگی بھونھ منجوریا-

 ... باال انداختم  راسرم
 ... و مرا در آغوشش چالند دی خنداروم

 ... پا در را بست با
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  ...دمی دارش را بوسشی تھ ری و چونھ ستادمی نوك پا ایرو
  دی خندباز

 . و اروم مردونھ
 ... باز دلم را ربود و
 ... خانوم طونیش-

 ... پر حرارتش ی را خم کرد و من داغ شدم از بوسھ سرش
 . .. گردنش شدم زانیو او...لندم کرد بند دلم پاره شد  ھوا کھ بیب

 ... اش حس خشم گرفت و عطشبوسھ
 ... افتادم یی آن شب کذاادی من و
 ... تخت ی پرت شدنم روادی
 ... ھاااا ی دھن تو  ادی
  ...می ھاغی جادی

 .  ..میزجھ ھا ...می ھاالتماس
 ؟ »خفھ شوم مگر دوستش نداشتم «  کھری امی داد ھاو

 . تخت نشستمی آغوشش کھ کنده شدم رواز
 ... بھ او پشت

 شھرزاد ؟ -
  ...یخستھ ا ...می عوض کن بخواب لباساتو_
 !چتھ ؟: ابروانش انیاخم باز گره کور زد م...مرا بھ طرف خودش چرخاند ... تخت نشست ی ھم رواو
  ...یچیھ-

  چتھ ؟؟؟ گمیم: گفتبلند
  ...افتمی اون شب مادی...بغلم نکن...منو نبووس  : دی لرزلبام

  مات کرد صورتش را اشک
 ... او مات صورتم شد و

 ... صورتش ی نشست تو تک تک اجزاغم
 ... شد تو چشاش نی تھ نشیمونیپش

 .لعنت ب من و اون شب :زمزمھ کرد   بست وچشم
ختم جا انداخت و  تنیی در اورد و پای حرف بلند شد باال تنھ اش را لخت کرد از تو کمد تشک و پتو بالشیب
  ...دی حرف خوابیب

 ... گذاشت شیشونی شده اشو رو پی خالکوبدست
 ... حرف نگاھش کردم یب
 ...  . با حسرت شتری بدی شاو
 ... آغوششبھ
 . سر من بود ی کھ جایی بازوبھ
 ... بخواب شھرزاد ریبگ-ریام
  ...دیببخش-
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 .بخواب...کھ ...منو ببخش کھ ...تو چرا - ریام
 ... را کنار زدم و کنارش جا خوش کردم شی امدم پتونییپا تخت از

 ... کردم نگاھم
 .  .. زد لبخند

  .دی کشمی را دور تنم حلقھ کرد و پتو را رودستش
 : گوشم زمزمھ کرد ری  و زدی و بوسدیکش  بوموھامو

 
  مے شناسم بوے موھاتو مـن«

 » ھستـم ی جـو گندمـــنی مــن مسـخ ا
 
 . آغوشش خمار خواب شدم ی و گرماشیمھ و صدا زمزنی من مست او

 ... داشتم حق
 .. جادوو بلد بود یادی مرد زنیا
ْ سحر شدن ی من ھم کھ آمادو ِ. 
  لبہاے مـراہ اے مردے آه«
  شـرار بـوسہ ھا ســوزانده اےاز
 ُ در عـمــق دو چـشم خامـشــم ــچیھ

  را خــوانده اےــوانگےی دــنی اراز
 ــشی مـن در قــلب خوہ ــدانی مــچیھ

 » از عشق تو پنــہان داشــــتم؟نقــش
 

 ... نمک خورده ھم بغلم ی تخت چھار زانو نشستم و ظرف لبالب از گوجھ سبز ھارو
 و گفتی مییزای چھی لب ریو ز ...دادی بود و داشت پا ھا و دستاشو کش مدهی دراز کشنی ھم رو زمحانیر

  ...خوردیحرص م
  .نمیچتھ خب؟بنال بب:فتم  حوصلھ گی بمنم

 . پر حرص گفت و منم اسمشو بلندتر خطاب کردم یچیھ
 برا خوادیکفاره م....دمی و درادی ھی برگشتنی بی بی رفتم بودم خونھ روزید: و بلند شد نشست دی کشیپوف

 نیرزاد اشھ ...زهیری ھمھ رو میآبرو ...دهیبھ باد م  دودمانتویگفت کھ بھت بگم دست خورده باش... دنشید
 ... برات ترسمیم ...ھی ب چی چستی نشیحال... اس وانھی دکھیمرت

  ؟کردمی سقطش مدیبھ نظرت با: رو شکمم گذاشتم و آروم گفتم دست
 ... مورد دارهنی رو تو ای بدی اون تجربھ ذاشتیفکر نکنم خالھ م: و نگران نگام کرد و زمزمھ کرد مردد

 . دو ماھھ رو دوست دارم نی جننیا..  .حانیدوسش دارم ر:دی لرزمینیی پالب
 اد؟ی منی حسریام: محبت نگاھم کرد با
 . بود نجای اشیاوھم سھ شب پ- 
 رابطھ ات باھاش چھ طوره ؟: گوجھ سبز برداشت ی مشتحانیر-
  جان حانیعذاب آور بود ر ...دمی کشآه
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 از اندازه شتری تا بشھینم ...یو ولاون تجاوز ر... فراموش کنم اون شبو نھی ام ایھمھ سع ...حانی ردونمینم-
شاخ و دم   ھمنی عاشقشم و انایبا ھمھ ا ...حانیمن عاشقشم ر... بھ اون شب زنمی فلش بک مشھی مکینزد

 تونستمی راحتر مکردی دعوتم مرابطھ نیاجبار خودش بھ ا  تجاوز و زور ویاگھ اون شب بھ جا...نداره کھ 
 ... بھش اون شب دادمی کار نبود دل م دریاگھ اجبار... بچھ رو ھضم کن نیا
  ...زمی عزفھممتیم-

  ...شھیدلم باھاش صاف نم: کردم بغض
 ...بغض نکن قربونت شم -حانیر

 ...ِشده قوز باال قوز ...اون شب ... بچھ نیا ...شدی نمنجوریکاش ا :دمی کشقی عمنفس
 ی چری برا فردا شب جشن سمنمیبببگوو  ...ای باز بغض کننمینب... داره شھرزادی حکمتھی دیشا-حانیر
  ...یپوشیم

 ... باال انداختم شونھ
 : زد چشمک

 . کوچولوت معلوم نشھکمی شنی معرکھ در نظر دارم کھ ازی چھی-
  ....گھی باشھ زشتھ مادر شدم ددهی و پوشنی سنگکممی...عجق وجق نباشھ ھااا :دمیخند
 کوچولو شمممممم مامان نیقربوووون ا: گاز گرفت دیبوس  و خم شد گردنمو با دستش خم کرد و گونمودیخند
 .من 

 ... براشون رهیمی ملیسھ:گفت   نثارش کردم کھ پشت چشم نازک کرد وی چندشدمی رو گونم کشدست
  نیی شماگنی مثل تو درو تختھ کھ میکیاونم -

  ...واریکردم خورد بھ د  بھ طرفم پرت کرد کھ خودمو خمی سبزگوجھ
 

***** 
 

 ... زدم نھییآ جلو یچرخ
 ... بدک نبود خب

 ... کوچولو تو شکمم معلوم باشد نی جننی اذاشتینم
 ... آمد ی بھ چشمانم مبی اش ھم کھ عجیتونی زرنگ

 ریو لبانم را ھم سرخ کرده بود تا بھ قول خودش دل از آن ام...  دور چشمانم کرده بود یاھی سشی آراحانیر
 .. سنگ دل ببرم نیحس

 ... را ھم خودم فر درشت کردم می را ھم قرض گرفتم و موھانی نگیسانت۵ پاشنھ ی ھاکفش
 ... زدم ی چرخباز
 ... بود یادی زی دور ھمکی ی نظرم  برابھ

 ... بھ پا کرده ی باز سر چھ شرحانی رنی اسیمعلوم ن... باز شروع شد حانی و رنی و داد نگغی جیصدا
 ... کردم می ب گوشینگاھ

 »... دنبالتون امیم٨«-
  کردم پیتا
 »باشھ«
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 ... ھارا در اوردم و بھ طرف آشپزخونھ راه افتادم کفش
 و ھلو را السی رفتم و ظرف گخجالی گفتم و بھ طرف یدی جون مشغول پر کردن دلمھ بود خستھ نباشھمدم

 ...برداشتم و در دھانم چپاندم 
 ... مادر یخوشگل شد-
 ... ھمدم جون نھیبیچشات خوشگل م-

 ... وروجک یکنیامشب دل اون پسرمو کھ بھ کل نابود م: گفت طونی و شدیخند
 ...انقد نابود شھ براش دل نمونھ ...حقشھ  :دی سر رسحانیر

 . گفت و مشغول شد ی و ھمدم جون ھم با لبخند ال الھ اال اللھدمیخند
  ...نی دست بجونبونادیم٨ گفت نی حسریام-
 ...ت  گفت و رفی و باشھ ادی آب و سر کشوانی لحانیر
 ... پشت   ھمنی جلو نشست منو نگیسی رودربای بحانی ررونی بمی زد از خونھ زدری کھ امی تک زنگبا

 ... ، ھر سھ باھم می دادسالم
 خانوما چھ طووورن ؟ :  و گفت دیخند

  یعال-حانیر
 خانوم من چھ طوره ؟  :ریام
  ...ی تر از عالیعال :حانیر

 ...د بھ خنده انداختنم  شحانی کھ نثار رری امی چپ چپکنگاه
  ...ری امافتیراه ب ...ھیخب چ : حانیر
 . ب تاسف تکون داد و راه افتاد ی سرریام
  ...نشستی چھ بر جان و دلم مگارشی عطر و سیبو

 ... بو بودم نی خب من عاشق ازنندی عطر شوھرشان عق می زنان حاملھ کھ از بوگری دبرعکس
  ...دیدرخشی کوچک می ھتپ کی ی درست باالریسم  بزرگیالیو

 ...بابا بچھ پولدار :  مات ماندم شی چراغ بندییبای از زمی کھ شداطی حوارد
 ... حاال یدیکجاشو د : حانیر
  ...ماندی نمی کھ بھ دور ھمی مھماننیا

  ...می وارد سالن شدمی کردضی کھ تعولباس
 ... بود دیکشی شربت سر مالی خی کھ با حسرت مات نفسش کھ بدمی را دی من در ھمان اول علو

  بودم دهی ندنگونھی وقت اچی را ھیعل
 ... غرور یب
 ... لبخند یب

 ... از حسرت پر
  ...یمانی از پشپر
 ... از خواستن پر
 .. کرده و از ما جدا شد دای را پلی سھحانیر

 . شونھ ام نشست ی رویدست
  ...برگشتم
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 ... جان ری زده سمیپی تچھ
  قتل عام داشت ؟ قصد
  ...پیاووه چھ خوش ت: گفت نھی بھ سدست

 ..اووووه چھ خوشگل :  را در اورد میادا
 ... جان تو ھی جمع و جورھیچھ دور ھم: با دست بھ جماعت سر خوش اشاره کردم  ...دونمیاونو کھ م-
 ... ام را گرفت کھیت

 . خانومنیسالم نگ...از دستم در رفت  : دیخند
  ...ی خوبریسالم سم-
 . بچھ ھاشی پنیی بد باشم ؟ بفرماادیب من م-
 ... اشاره کرد حانی و رری و امی علی با دست بھ سوو
 ... مرد ما ھم قصد کشت داشت انگار نیا

  بود ؟ دهی مثال چرا پوشکی شلوار انقدر جذب و شکت
  داشت؟ی لزومچھ

 . بدتر قصد قتل عام داشت  ھمری از سمنکھیا
  ...نی نگی ابی دو گونی معلوم است مسخ افشی ھم کھ تکلیعل
 ... تر شد ظی لختم افتاد اخمش غلی نگاھش بھ پا ھانی حسریام
 ... ناقال یچھ خوشگل شد. تپلی سماقیتیسالم س : دی ام را بوسیشانی سالم دادم، پی علبھ

  ؟نی نگایمن :  و اروم زمزمھ کردم دمیخند
  ...ی ازم حرف بکشیتونیبدجنس نشو نم :دیخند

  ...دی دمیخواھ :کنمی م چشم نازكپشت
 سالم دادم دستم را لی چھار مرد بھ سھنی اانی رقص و من ماندم می را گرفت برد برانی دست نگحانیر

  ؟ نی شھرزاد خانوم خوب ھستداریَبھ، مشتاق د: فشرد 
 ...خوبم  ...یچھ قدر رسم-
احمقم شرمنده   عقل ویب ی االخون واالخون شدنت بھ خاطر پسر عمھ نیبابت ا: گفت ی شرمندگی کمبا

 .نگران نباش  ...شھی حل مادیعمھ بتول ب...
  ...دوارمیام-

 . مرا اشباع کرد گارشی عطر و سی رو شونم نشست و بونی حسری امدست
 بخور : گرفت می را جلووهی اب موانیل

 . بدون تشکر خوردم گرفتم
  ...گری بودم دپرو
 ...اایوار بپوش جوراب شلھی یتونستیم: گوشم امد ری زشیصدا

 .ینزن  پی انقد تیتونستیشما ھم م-
  ...دیخند

 ... و اروم مردونھ
  دل من ضعف رفت ،و

 ... بود یخوب !!!ی ھمدور
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 ... من بود ی شده بود چشم و رونی حسری وجود امی ھمھ
  من بود ی دور چشمش رواز

 ... را ھم در اورد ی علی اش صدای پوستری زی ھاتوجھ
 ... آتش کرده بود ی را اسپند روی علری سمی با پسر عمونیگ گشتن نانی منیا

 ... بھتر است می نگویزی کھ چالدی و منی رقص نگموقع
 ... ب من بخورد شی دور شدم تا مبادا ترکش ھای خودم شخصا از علمن
 ... دور کند ی خطر علی را از محدوده الدشانی گوش زد کردم کھ مری سمبھ

 ... و جارو کردم زی مری وامی نظر علری زده زیط منھ قحدی شام کھ رسموقع
 ...کن   را جاروزی جمع ،مالیخی بگفتی می علی مراعات جمع را بکنم ولامدی ھم چشم ابرو محانیر
  ...دندیخندی می و علری و امشدمی میچھ قدر حرص  منو
 ھم پشت ی کسی پایا سمت راھرو صددمی ھمھ دردسر قاشق پنجم را نخورده حالم بھ ھم خورد و دونی ابا

انقدر عق زدم کھ حس کردم خود ... کردم ی معدم را خالی را باز کرد و من ھمھ ی دریدست...سرم امد 
  ...اورمی باال مزیمعدم را ن

 و من پر شدم از دیچی دادم و دستانش دور کمر پھیبھ مرد پشت سرم تک... دھانم را کھ شستم زدمی نفس منفس
 ... ام نیدن پدر جن بویحام  کوه بودن ونیا

  دورت بگردم ؟یخوب: و زمزمھ کرد دی ام را بوسشقشقھ
 بھتر نبود سقطش ی نھ ولای می کردی درستی کاردونمینم...شھرزاد : تکان دادم محکمتر بھ خودش فشرد سر
  ؟میکن

 . پدر بچھ ام ی باره نظر بدھد حتنی حق نداشت در ای کسی بود ولنی ھم نظرم امن
  ....زنھیماھشھ و قلبش م  االن دونی ؟بچمو بکشم ؟اری امیگی میچ:و نگاھش کردم  برگشتم متعجب

 . نکن تییباشھ خودتو اذ :دی را بوسمیشانی پلبش
 ... حرفو نزن نی اگھید-
  ...شنی بچھ ھا نگران ممیبر-
 ... گفت کھ خوبم ری و امدنی حالمو پرسمیوستی بھ جمع کھ پمی رفترونیب

  .شدی می بازعی ضای نشستھ بودن وگرنھ کمرونی بحانی و رلی خدا رو شکر سھباز
  .می ماندگار شدیھمگ... کھ تمام شد جشن

 . ام بھ آغوشش بستھ بود نی جان من و جنبی روز ھااا عجنی کھ اینی حسریآغوش گرم ام  من بودم و باز و
 

 ... مھربود اواخر
 ... بود ی رو بھ سردی کمھوا
 ... خورد یفی تکان خفنیجن
 ... آمد ی صحبت می صداییرای شدم از پذداری خواب کھ باز

 ... بزرگم گذاشتم و بلند شدم بای شکم تقری را رودستم
 ... بلندمو بافتم ی و موھادمی پوشموی خفاشرھنی و صورتمو کھ آب زدم  پدست
  .یعوارض حاملگ ...ختیری مداشت

 ... کمرم کوتاه کنم یا تا وسطدی گفتھ بود حداالقل بامانمی دکتر زنان زابھنوش
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 . کارو بکنمنی انی حسری و امحانی ری مخالفت ھای با ھمھ دیوشا
 ... بودن کھ نجای پا تند کردم ھمھ ادمی  و شنی علی عصبی صدارونی اتاق کھ زدم باز
 . نگران شدم یلیخ... نگران کھ نھ یکم

 ... دادم سالم
 .رفت بھ طرف پنجره ... بھم انداخت و بلند شد ی نگاھیعل
 . لب ری زھی با سر جواب داد بقریام

 ؟ی کدوو قلقلیخوب :دی را بوسمی بھ طرفم اومد کنار ابروریسم
  ؟؟نجایچھ خبره ا...خوبم: زدملبخند
  ؟یخودت خوب... قربونت شم یچیھ: کرد می بالش را پشت کمرم تنظحانی مبل نشاند ری رومرا
 ؟یعل: دوختمی تکان دادم نگاھم را بھ علسر

  ؟یجان عل: گفتی گرفتھ ایصدا با
  ؟ی ھستی شده ؟چرا عصبیزیچ-

 ... پا انداخت ی نفسش را فوت کرد و پا روریسم
 ... فضا رو گرفتھ بود ری امگاری سدود

 . ،مادر برا زن حاملھ ضرر داره خاموش کن فدات شم نی حسریام: جون ھمدم
 . لھ کرد یگاریدر جاس  زد وی حرف پک محکمیب
 . ھم گذاشت ی کھ پلک رودمی پرسریو از ام چشم و ابربا
 !!؟یعــــل-

 ... نباشھ شھرزاد تیتو کار-یعل
 . شانھ باال انداخت دی را سر کششی کشاندم چاری بھ سمموی شاکنگاه
 کھ ھنوز جمع ی صبحونھ ازی خرمامو پر کردم و پشت مری شوانی حرف بھ اسپزخونھ رفتم لی شدم ببلند

 ...شدم نشده بود نشستم و مشغول 
 ... و بعد خودش روبھ روم نشست دیچی پمینی تو بگارشی سیبو
  ؟یخوب :دی آشکار نگاھم کرد و اروم پرسی محبتبا
 ... خوب نبودم نھ

  دوھفتھ امده بود حالم را بپرسد ؟ بعد
 . و او نبود خواستیفقط اغوشش را م  روز ھا دلم فقط ونیا

 ... تکون دادم سر
  ؟یزددیپس چرا نگاھتو ازم م-
 ... راقورت بدھم گرفتی کھ داشت شکل می نگفتم لقمھ را در دھانم چپاندم تا بغضیزیچ

  ...دادمی لحن اروم و مھربون مردونش جان منی ایبرا
 ... توجھ ھاش ی برادادمی مجان

 . زده بود ی خود را بھ نفھمای ...دانستی او نمو
 .ت تنم را در بر گرفت  گذاشتم کھ دو تا دسییظرف شو ظرف ھارو تو  شدمبلند

 چتھ شھرزاد؟: رو شونھ ام گذاشتچونشو
  ...یچیھ:دمی کشقی عمنفس
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  .ی تلخنجورید ھست کھ ا: ام زد شانھ ی بھ روبوسھ
 بار ھی یمثال قرار بود ھفتھ ا: آب و باز کردم و مشغول شستن شدم ری توجھ بھ آغوشش و نفس گرمش شیب
  .یینجای سھ بار ادو یتو بھ زور ماھ ...یایب

 ... سفت تر شد دستانش
  ...ارمیوگرنھ من خودم بھ زور اونجا تاب م...بھ وهللا بھ خاطر خودتھ شھرزاد -

 ...معلومھ: صدا دار بود یادی زپوزخندم
 ... منصف باشکمی: و گردن من شی لبھاباز

  ...دمی و بستم تو آغوشش چرخری و شدمی را آب کشدستانم
  شدم ؟ ی در ماه راض بودنت  سھ بار ؟؟ کھ فقط بھ ستمیمنصف ن-

 ... شم قربونت یھست: دی را بوسمیموھا
 ... چشھ یبگو عل-
  کنھدی کھ تو و بچمونو تھدسی نیاتفاق بد...نپرس -

  دمی کشیپوف
 ... بکشم رونی جماعت حرف بنی زبان اریمن آخر نتوانستم از ز  آغوشش جدا شدم واز

 ... و جو جمع عوض شده بود بحث
 . کوتاه کند می برامی اصرار داشت موھاخالھ

  .دادی نشان مشیاخم ھا  باریو ام ...را شیتی با زبان نارضاحانیر
 . نشاند ی ھمدم جون حرفش را بھ کرسبالخره

 ... است و فالن و بھمان فیکھ ح... کھ ھمش غرغر کرد حانیر
 ... چھ شده ندی کھ کال سر نزد ببریام

 ... کردن یچی بعد از اتمام مو قبالخره
  ...گرفتم دوش

 ... امدن رونی ببعد
 ...نچ نچ دوھزار ازت کم شد :  با تاسف سر تکان داد ریسم
 . اون ھمھ موو فیح...از کجاش در اورد   روغھی صنی اکھیزن :یعل

 ...دلبروعھ  خوشگل و تو  دخترم مثل قبلستی طور ننی اچمیھ: جون با اخم گفت ھمدم
  ...دمی اش را بوسگونھ

  ...نھی بلوری سوسک و دست و پاانیھمون جر : ریسم
 ... دلم خنک شدی رفتم و کمری ھم بھ سمی ازش گرفتم و چشم غره ایشگونی کھ ندی خندزی رحانیر
 ... خان ری سمشمی ھمھ جوره خوشگل مینی ببیتونیخب البتھ کھ تو نم-

 . زنگ در و زدن زدم کھی چشمک ری سمی باال انداختھ ی و ابروی اروم علی خنده بھ
 ...تو ھم   رفت جواب کھ داد اخماش رفتفونی جون بھ طرف آھمدم

 ... لحظھ ھی نی نگامیاالن م-
  ...کردی نگاه مکردی دوختم کھ اخم کرده بھ ھمدم جون شتاب زده کھ چادر بھ سر می نگرانمو بھ علنگاه

  ....دکری بھ دست بھ من نگاه مگاری سر دادم جلو پنجره سری بھ امنگاھمو
  شده ؟ یزیخالھ ؟ چ: بلند شد یعل
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 ... کس چیھ ...ادی نمرونی بیتا نگفتم احد: ھمدم برگشت و محکم گفت خالھ
 ... رفت و

  ... ماندم رهی بھ راه رفتھ اش خمتعجب
 ... معلوم نشد یزیو چ...  درو بست رونی آروم رفت دم پنجره  منم کنارش خالھ کھ رفت بحانی ر
  شده ؟؟ ی چیعنی زنھیم دلم شور :حانیر
 ... چھ خبره مینی ببمیریم,  کرد رید :ریام
  ...یشینکن دختر لقوه م :دی و با اخم بھ شکستن انگشتانم نگاه کرد و توپستادی ھم کنارم ایعل

 ... را کنارم گذاشتم دستانم
 ... خورد ی تکاننیجن

 ... کھ گذشت قھی دقچن
 ...دی کشادی فریی اشنانیطن
  ...میکودک ی آشنانیطن
 ... خورد یشتری تکان بنینیج
 ... آنھا  ھم پشت سرری و سمدنی دورونی بی و علریام

 ... مات مانده را فشردم حانی ردست
  ...ــدی لرزلبانم
 ... آمد ی مرونی از باھوی ھیصدا

  ؟یشھرزاد ؟؟ خوب- ـحانیر
  بود ؟ ی کیصدا ...حانیر-

َ اومد پا کندم از زی و داد زنغی جیصدا   ...اطی و رفتم حنیمَ
 ... ھم پشت سرم حانیر

 ... شددهی کوبواری بھ داطی حدر
 ... داخل آمد می کودکی آشنانی طنصاحب

 ... و داد زن غیِ زن جسرش پشت
 ...شکم بزرگم  مات من و  دوھر
 ... داخل آمدن ریسم  ویعل

 .درش روشنچشم پ...مادر شدنت مبارک ...بھ بھ : شد بر جانم یقی خش عمزی عزپوزخند
  ....ری و پشت سرش امرادیھ

 ... خالھ ھمدم شد قد سوراخ مورچھ ی کردم خانھ حس
 ... بود اهی من چھ قدر بختم سو

 ...زی چادر شب عزھمچون
 

  .دی سریعصبان  نگران وِری امی بھ روزیخشم عز  پر تمسخر وی چھره ی از رونگاھم
  ھرزه،یدختره : برد ورشی بھ طرفم رادیھ

 !  ؟ی بخوابی با کی بریرار کرد من فاز
  ...کھیحرف دھنتو بفھم مرت :دی اش را چسبقھی جلو دی پریعل
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  ...دیی را بھ ھم ساشی ھادندان
  ...دیکاوی نگاه ماتش فقط من و شکمم را مگفتی نمیزی چآقاجون

  ؟می من از خودم تعحب داشتم کھ چگونھ ھنوز سر پاو
 ... آمد را کنار زد و باز بھ طرفمی علرادیھ
  ؟یکنی بازم راست راست نگام میکنی بزرگ ممکتیش تخم حروم زاده تو-

 بچھ حروم نی ازدیچرا داد نم. کردی بلبشو نگاه منی بھ ارانیدھنش گذاشتھ بود و ح  جون دستشو روھمدم
  ـست؟یزاده ن
 یب ولوو شد ؟؟ خوی گرفتیالل مون :دیصورتم غر  تودی ازادم را بھ طرف خودش کشی از موھای ادستھ

  ؟ کمتھی تو شی کی اصال تخم و ترکھ یدونی مچی،ھ
 ... باشھ شرف داره بھ تو یھر ک: دھان بھ صورتش انداختم اب

 ... سوخت صورتم
 ... باز تکان خورد نیجن

 ... از دستم جدا شد رادی ھدست
 شرفی بی کھی منھ مرتیتخم و ترکھ : بھ تاق درخت مو دیتنش را کوب  بھ صورتش زد وی مشتریام
  ..کنمی دستت بخوره بھ زن من دودمانتو خاکستر میجرئت دار...
 ... مات ماند رادیھ

 بود ؟؟؟ نی ھمزدی منھی  سنگتو بھ سنقدیداداش فرھاد کھ ا...چشممون روشن -  زد و سوزوندشی باز نزیعز
 ... بزرگ کرده ی چھ دستھ گلنھی ببادیب

 .ستادی ایرد و چند قدم بھ طرفم اومد ول ول کرادوی ھریام... بھ طرفم اومد آقاجون
  ...افتیراه ب: شد ری در دست آقاجون اسمیبازو

 کجا ؟؟  :ریام
 ی ام تکاننی اقاجون رو صورت مرد من نشست با جنی جانانھ یلی امد سرومی بری حرف از دھن امنی اتا

 ...خورد از درد پدرش
 ... نگفت یزی خورد و بھ احترامش چیلیس

 نی ای نمکدون شکستینمک خورد ...نی حسری امادیتف بھ ذاتت ب ...تیتف بھ مردونگ :دی خروشاقاجون
 بود رسمش ؟؟؟ 

  .شھیشرممون م...ری امی امونفھی و طاری از تشھیشرمم م: اش را گرفت قھی
 ...تنفر گفت   اخر را با عجز وی جملھ

  ...کنمیولش کھ نکردم عقدش م ...ونممی کھ کردم می کاریپا: گفت ری اش را ول کرده واومد برگرده امقھی
 ... شرف یخفھ شو ب-
 کمشی بچمھ تو شنی زنمھ انی ای شرفم ولی گوشم بگو ب تو  عمووو بزنگرفتمی شرف بودم بھ گردن نمیب-

 ...مالھ منھ 
 .افتیراه ب: توجھ رو ب من گفت ی باقاجون

 کھ خودش ی اوندی اون نامرد روزگار ببندشی ؟ باز بھ زور منو بھ ری کھ چایب ...امینم: قدم عقب رفتم چند
  ...فھی و بعد فسخ صشمی ماه عروسکش مھی ...یزی نھ چکنھیگفت نھ عقدم م

 ... آقاجون امینم
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 ... چشم و روی بی دختره یکنیغلط م تو :اقاجون
  ؟ارهی پتی دختره یاری بار بیی آبروووی بشتری کھ بیاینم: ھم داد زد زیعز
 ... کرده یی چھ غلطاسیاون پنج سال معلوم ن ...ییولو  یکیبغل   روز توھر
  ....دهی بازوم کشباز

  ...کردی و ھرزه بارم مارهی پتتی حمای بود و بھ جامادر
 ... کرده بود ی مادرشتری جون کھ بھمدم
 ... خونتون نی ببرارهی پتھیقباحت داره  ...سی نارهیپت مگھ: گفت ری ام  شد ودهی کشگرمی دیبازو
 ی گذاشتکمشی بچھ رو تو شنی مروت ایتوعھ ب... ی کردارشی پتشرفیتوعھ نامرد و ب :دی غروناقاج
 ...ولش کن ...

آقاجوون  ...امیآقاجووون ولم کن من نم ...ــرررریام: زدم غی و بھ طرف در برد جدی را کشمی بازومحکمتر
  ...ــــررریام...ھق ھق کردم ...ترو خدااا 

 .نی مثل مادرش ھرزه اس ،اون بچتم مثل خودت حرومزاده ھستنییپا اریب صداتو: گفت زیعز
  ...ستادی ااقاجون

  ...ستادمی امنم
  ...ستادی ااطی داخل حی ھا مردمک

 ... شدند مات
  .ستادی داخل رحم من ھم انیجن

  ؟ زی مثل عزیعنی مادرم ؟ مثل
  زاده بودم مثل بچھ ام ؟ حروم

  ...افتیراه ب... فروغ یکند گور خودتو :اقاجون
  ھرزه بودم ؟؟ ی ھنوز مات بودن کھ من مثل کھی بقی باز من راه افتادم ولو

 !  نبود ؟زی مادر من عزمگر
 . ام ارهی پتگفتی نبود کھ محتما

 
 
 نی نتوننیدی ترسای دخترتون حروم زاده اس نی بگنی الل بودشیسال پ٩حاج معتمد ،: صداشو بلند کرد رادیھ

  ؟ نی ببندشمیبھ ر
  ...ختی درونم فرو ریزیچ
 اگھ دمیخندی بودم بھ گور پدرم مشیسال پ٩ اگھ رتی غیمنھ ب :دی خشم غرتی جون بر گشت و با نھاآقا
 رادی و االن بھ حروم زاده بودنش ای ماه بخواھی کھ دخترمو فقط برا اشی دخترمو بدن بھ توعھ عذاشتمیم

 ...یریبگ
 ...ُ شھ کھ ھمخون خودم گلمو پر پر کنھ یدخترم فرار ذاشتمینم  داشتمرتی اگھ غرتی غی بمنھ

 ... بشھکشی نزدی اگھ بازم بذارم کسرتمی غیب
 .... کھ بودن ھم لب وا نکردن ییاونا: لحنش رنگ تمسخر گرفترادیھ

 ... کھ سر تا پات حرومھ یی ، توی تا حاال تو بھ حالل حروم توجھ داریاز ک :دی خروشیعل
 ... بودن داشتم ی و من ھر لحظھ حس تھکردنیدنم بحث محروم زاده بو  حالل وسر
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 ... ھام خم شد زانو
 . شد یکی حانی گفتن ھمدم جون و شھرزاد گفتن رنی حسای یصدا

 ...و بلندم کردم ...  بغلم گرفت ری از زآقاجون
 ... ھمدم جون بھ طرفم دراز شدیدستا

 .افتاد  خوشگل ھمدم جونی افھی بھ قنگاھم
 ...رهی دختر از دست منی انی تو ماشنیببر-

 ... تو بغل آقا جون در حال بستھ شدن بود چشام
 ... جدا شد نیو پاھام از زم  پر شدگارشی ام از عطر و سینیب

 ... کھ جا گرفتم نی عقب ماشی صندلتو
  خانومم ؟ یخوب ...:ری شد اکسشی جانم از تنم جدا شد و صدادستان
 ...دور و برش نپلک : گفت ضید کنار با غ را زری باز کردم کھ اقاجون امچشم

 ...زنمھ ...زنمھ عمووو  :ریام
  ...نی گوھھی رادی نزن کھ تو اون ھنھیسنگشو بھ س: دو دست آقاجون دی چسبقھی باز
  .سادمی کھ کردم وای کاریپا ...سادمیمن پاش وا ...نشیری ازم بگنیتونینم: ریام

  ...شدی مدهی اقاجون شنی عصبی ھانفس
 . اش را ول و کرد قھی

  ...زیعز
  ...زی ھمون عزاره
 ... نشست جلو

 . کنارم حانیر
 .... ھم سوار شده و را افتاد اقاجون

 ... من پر از عطر مردم بودم ینیب
 ... اوی پر از صداگوشم

 ...او   قرار ی بنمی جنو
 ... نبود کھ ؟ بود ؟ نھ ب وهللا نبودانصاف

 
***** 

 
 ... می کھ امدمارستانی باز
  ...می بھ اتاقم رفتحانی کمک ربا

  ...ی بیب ی با صفای تو ھمون خونھ اتاقم
 .. با مھربان امام زاده بودن ی بیب

 ...  اشکم روونھ شد دمی تخت کھ دراز کشیرو
 ... ام بودم نی مراقب خودم و جندی باشتریب

 ... لب مرز خطر بودم بیعج
 ...ی باردارنی ای  ام برافی باز تذکر کھ ضعو
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 ...بھ سقف زل زده بود   ودهی دراز کشنی زمی حرف کنار تخت روی بحانیر
  پھلو شدم و نگاھش کردمبھ
 ھ؟یچ-

  کھ ؟ یدیشن...حرومزاده ام : شد ی جار  زدم و اشکملبخند
 ... کرد نگاھم

 ... از غم پر
 ....مادرم ھرزه بود : دادم قورت بغضمو

 . مادرم ھرزه ام مثل
  ؟؟ یدی نگران حرم زاده بودنم بود درادیھ:تر شد  شد نشست چشاش بلند
  ...دمیخند
  ...بلند

 . کھ اشک و ھق ھق ام را در اورد ی اخنده
 .... را در آوردمی ھق پر صداھق
 ... رو صدا زدم خدا

  ...خواستمی زاده بودم و خدا را محروم
  ...خواستمی حرام باردار بودم و خدا رو می بچھ
  بود ؟ جرم
 فتھ خواستن خدا جرم است ؟  گی کسچھ
  حرامزاده ھا یبرا

 ... خدا خواستن
  ...دنشینام

 !  است ؟جرم
  کھ ندارد ؟ مھیجر
  چھ ؟ گناه

 ...کترمی خودش نگفتھ از رگ گردن نزدمگر
  حرامزاده ھا دور است ؟ی برایعنی

 ... رسانتان شووم یاری تا دی کنمی نگفتھ فقط صدامگر
  ...دمی برای خدااا
 ..ی امتحانم کنیخواھی چھ قدر مگری دایخدا
  دی آی ھمھ بھ من نمنیا... سن و سالم نگاه کن بھ
 ... کرد ھق ھق کرد ھی گرمی پا بھ پاحانیر

 نماز خواندم  گرفتم چادر سر کردم و  شدم وضوبلند
 ...کردی مھیگر  آرومحانی ھنوز رو

 ... کردم شی خواندم و صدانماز
 ... خواندم و ھق زدم نماز

 ... خواندم زجھ زدم مازن
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 .. زدم و گفتم حرامم و چشم بپوشدشیصدا
 ... حرام بار دارم و ببخشد نی زدم و گفتم جنشیصدا

  ...دیبخشی وهللا کھ مبھ
 ... بود نی الراحمارحمن

 ... بود  میرح
 
  ...میرفت از آغوشش جان گحانیھمھ پلھ را باال امد و من و ر  دردناک انی با ھمان پادی کھ سر رسی بیب

 ... مردم ی گرفتم و جان باختم بھ دل تنگم براجان
 ... باردارم ری از امگفتم
 ... حرامزاده است گفتم
 ... حرامزاده ام گفتم
 ...ستمی شد کھ حرام زاده نی و عصبانگفتم
  ...زی عزدیگوی ماوهی گفت
 ... قبر کندن اقاجان دی ساکت شده است بعد از تھدبی عجکھ یزیعز

 
 . و معدم ام را باال اوردم  زدمعق

  حسرت کھ دست مردم کجاست ؟ شدی تنم می و ھمھ کردی مھربان کمرم را نوازش مِدست
 ھو؟ی کنم اخھ چت شد کاریچ ...یبگردم الھ :حانیر
 ...مھربان خوب نشد  ...ھی بشھ برا زن حاملھ عادیزی کھ چستیقرار ن: ی بیب
  ... بچھ امارهینھ خانوم جان زرد اب باال م-

 ... سرد را کھ بھ صورتم زدم اب
  نفس نفس افتادم بھ

 را بھ می بودم کھ کل زندگی شاکنی جننی از دست ای خالھ ھمدم خوردم باال اورده بودم و کمی چھ خانھ ھر
  ...ختیھم ر

 ... تخت نشاندم ی کھ روحانیر
  ...دمیدرد چھره در ھم کش  گلواز

  .دمی کشدراز
 ... خوب درست کن زی چھیبرو براش :ی بیب

 . من نی جننی ای درست کردن غذا برای گفت و رفت پی چشممھربان
 ... بلند شد زی اقاجون و عزادی داد و فریصدا

  چشم دوختم ی بی بھ بنگران
 .راز و فاش کرد ...حرف مگو رو گفت ...حقشھ مادر : تربت اش را چرخاند حیتسب

  ؟دوننی مایک: بستم فرو چشم
 نبود یزیچ نی ایول .دونھی مھربانم می و فرھاد و زناشون ،حتزتیپرو  با عمو ی و مرضمحسن و شھرام-

تو حاصل عشق خسرو ... بھ پا کرد کھ نگوو یامتی قدی خسرو د  بغلرو تو ی وقت فروغ...اورد  کھ بشھ بھ زبون
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 نی بدمی نفھمی اومدای اش کرد ،مسلمون شد زنھ ،تو کھ بھ دنغھیص ...رانی کھ اومده بود ای بودی اھیزن ترک
  .وردی ب زبون نگھی کھ خسرو تو رو ازش گرفت و اسمشم دشدیاونا چ

 کار چیھ... داره کھ نطفھ اش بستھ شده ی ،حکمتسین... بچتم نی مادر ،ایستی حروم زاده نی بدونگمیم نارویا
  ،سی حکمت نی بییاون باال

  شد شھرزاد و بزرگ کنھ؟ی چھ طور راضزیعز :حانیر
  حاج معتمد،ی شد و شھرزاد شد تھ تغاری بست کھ راضن نشوی بیی شرطاھی مادر خسرو دونمینم-

  و سوختم ،ی تھ تغارشدم
 ... معمالھ ی و جنس شدم برای تھ تغارشدم
  ...ی فرارشدم
 ... نا مشروع ی بچھ ھی بھ زن با شدم
 ... اقا جون ی اغھی زن صی بچھ شدم
  داره ،ی کجاست و چھ حالستی کھ معلوم نیزن
  ....خواستی پر رنگ می ماگ بزرگ چاھی و گاری بھ نخ سدلم
  .می و شعر بخونمیبکش  ومینی بشحانی با رکھ

  نامعلومشون بھ راه بود ،ادی داد و فری صداھنوز
  دیکشی عربده مکردینم  بلندزی عزی کھ صدا برایاقاجون

  خاطر من ؟ بھ
 ستم؟ی ن خونھنی دختر خانوم ادمی فھمنکھی خاطر ابھ
 دختر نھی شھرزاد مھم ای ساکت باشنمینب: خودش را بھ زور کنارم جا کرد وگفتحانی و رنیی رفت پای بیب

 ... کھ دور و برت نپلکن سادی ھم وانی حسری و امرادیو ھ جلو  کھیدیتازشم د...یعمو جون
  بود نی زدم قسمت مثبت ماجرا ای محولبخند

 . شھیم  تنگنی حسری دلم برا امیول-
 ... بچزونتش عمو کمیبذار  ...یداد  بھش رویادیز ...کنھیدلت غلط م-
  ؟ادیدلت م: نگاھش کردم ی چشمریز
  سرت اورده ،یی چھ بالنرفتھ ادمی ھنوز ادیچرا ن-
 نبود ؟ ...بود   ریخ-
 . شر ھم بود ی بود ولریخ-

  ...ی و شر بشھ الھری خنیخالھ قربون ا:بر جستھ ام گذاشت  شکمی رودست
 . محو ام پرنگتر شد لبخند

  .می شدنی مشغول لباس خرھی چتشی جنسمینیبب... شھرزاد ی سونو گرافمی ماه برنیا-
  .حانیحالت خوشھ ھاااا ر-
 بعد اون تجاوز کنمی منی تحس توی ؟ بھ خدا روحرمی غم بغل بگی زانو  مثل تونمی کنم ھااا؟؟ بشیپس چھ غلط-

 برا سیوقتش ن  االنیول ...ی چون دوسس داشتی و ساختی سوختیول شدی بود افسرده می ھر کانھیوحش
 ... روش ذارهیاثر م... بچھ ضرر داره نی برا اچیخودت کھ ھ

 چھ قد تحمل کنم ؟از سنگم مگھ ؟-
 توعھ و تو ی کھ برایزی ،نذار تنھا چدهی وا نمنجوری ،شھرزاد معتمد ایشھرزاد: دی بوسرا می ابروکنار

 ... نھیوجودتھ صدمھ بب
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  .ادی ضرر پشت ضرر میشھرزاد مراقب خودت نباش... دو لبھ اس ی ماجرا مثل چاقونیا
 . باز کار دستمون نده رادیھ. شھ ریدعا کن بھ خ: پھلو شدم و بغلش کردم بھ

 . کمتر شده بود ادشونی داد و فریصدا
  .دمی چشام گرم و شد و خوابحانی بغل رتو
 

***** 
 

 دمید... اقاجون شکست کمر
 ستادیراست ا... دی کشداد

 نزد ب صورتم... داد فحش
 دمیلب گز... خودش فش دادبھ
  نی حسری ،امرادی ھبھ
  بچھ ،نی اش شد فرار و اجھی کھ نتششی چند ماه پیی بود از زورگومونیپش
 ...،نگاھش پر نفرت  ساکت بودزیعز
 .  شھرامی سھ روز جمع کرد و رفت خونھ سر

  ... الزمھی دورنی گفت ای بیب
  ...کردی ھم نگاھم نماقاجون
  .میشدی چشم تو چشم نمی کم ولزدی محرف

 ...نداره   جز خودش حق داخل شدن ب خونھ روی مذکرجنس چی نھ ھری نھ امی بود نھ علگفتھ
 ... بود ی راضحانیر
  .کشمی می نفس راحتگفتیم
 . خوب است تی بشود از دورادب کمی نی حسری امگفتیم

 . داندی را مقدرم
  .زنمی لھ لھ منی حسریام  آغوشی من خودم برادانستینم
دست بردار نبودند دوباره غذا  مھربان ھم  وی بی بی ولاوردمی باال مخوردمی روزھا ھر چھ منیا

  ،کردندی مشکمم ریسراز
 . بود زیپرو  عموی کھ کال خونھ فرھاد عمو

 . ھم معلوم شد بتول خانوم امده حانی گزارش ربھ
  .خوردی چشمم آب نمی ولشودی درست مزی صبر کنم ھمھ چی کمفتگی محانیر

 ... ھمدم جون اورده بود ی را از خانھ لمی وساشتری بود برفتھ
 . گفت حق ندارم جواب تلفن انھا را بدم اقاجون

  .می برحانی ماه با اقاجون و رنی دکتر ای قرار شد برایحت
 ستیچ  بچھ امتی بفھمد جنسنکھی ایبرا... و دنیگنج وست وھمان ضرب المثل پ... ھم کھ رو ابرا بود حانیر
 ؟ 

 ... دی شکمم مالی ژلھ مانند را روی ماده دکتر و دمی کھ دراز کشتخت رو
  ؟ووونھی دھیچ :کردی خوشحال و براق نگاھم می با چشاحانیر
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 ...دخترررررر باشھ-
 ھمدم جون سالم باشھ  بھ قول: دمیخند

 ...دختر  سالم ھم ھم-
 ... دختر یشیخودت چرا دست بھ کار نم: و گفت دی ھم خندردکت
 . زوده گھیم اقامون: شد با حرص گفت زانی اوحانی ری و لوچھ لب

 .شھی مری دنی ،دست بھ کارشیچھ زود-
  ...دی شکمم لغزی رودستگاه

  ؟ی بشنو  قلبشمی صدایخوایم-
 .اره اره : مشتاق گفت حانی من ری جابھ

 ... بھش زدم یلبخند
 .... بلند شد صداش

 ...ام   قلب بچھ ام یصدا
 . .. زنده بودنش یصدا
  .. بود ی زندگانیصدا

 ... تند و خوش اھنگ تند
 ھ؟ی چتشیخانوم دکتر جنس...خالھ قربون قلب کوچولوت -
  ...نیپرسی کھ نمنی بدوننیخوایفک کردم نم-

  ...نینھ بگ :گفتم
 ... خالش براورده شد دختره یخب دعا-

  ...دیبوس  و گونمودی کشیفی خفغی جحانیو ر  شدشی عرملبخند
  بوددختر

  ...انباشدی و خدا کند بختش مثل من س
 .... تحمل من را نداشت دی شادخترکم

 
 

 ... قرآن خواندنم کھ قطع شد یصدا
 ... مادر ینیاجرشو بب:  فرستاد و گفتی لب صلواتری زی بیب

 ... زدم یلبخند
  چند روزه ؟ ی مادر چرا آشفتھ ا غم تو چشات باشھنمینب-

 ...چندروزه اصال زنگ نزده :  شدم رهی در دستم خحی تسببھ
 ... داشتھ سرش شلوغ بوده ی کاردیشا-
  برا زنگ زدن ؟؟ ی حت-
بالخره مرض نداره کھ چشم ب راھت بذاره ،تو ھم کمتر غصھ بخور برا بچت خوب ... چھ بدونم مادر -
 .ستین

 . تکون دادمسر
 ...نمازم را درست کردم و قامت بستم  چادر
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 ... ھم آقاجون قامت بست ی اتاق کنارتو
  ...دیچی و محکمش تو جانم پدهی اکبر کشهللا

 ... دار قامت بست ھی مھر  پای ھم نشستھ جلوی بیب
 ... پروردگارمان شی سجده پی برامی بستقامت
 ... پاک شدن گناھانمان ی برامی کردسجده
 ... در زده شد زنگ
 ... ھم پشت

  .ی در پیپ
  .می ما ھنوز سر نماز بودو

 ... امد ی منیی تند مھربان کھ از پلھ ھا پای قدم ھایصدا
 . زده شد ی در پی کردم و زنگ پسجده
 ... ام کرد نی من و جنری سرازی مات مبھوت مھربان نگرانیصدا
 .... سالم دادممن

  مھربان ؟ھیک : دی پرساقاجون
  ...ی در پی پی زنگ ھای صداباز

 . خانھ آقا رادیھ:  لرزانش لزاند جانم را یصدا
  ؟ ستی بھش چدهی خان چسبآن
  لب گفتداشتم؟؟ری زی ابلفضای

  ؟؟ کنھی می چھ غلطنجایا:  داد آقاجون بلند شد یصدا
 ... آقادونمینم : مھربان

 ... ال الھ -
 .بند دلم را پاره کرد... اقاجون ی قدم ھای صداو
  ...امدی می در پی پی زنگ ھای ھنوز صداو

  ...ادی شر می حضرت عباس بوای:  امد ی بی بیصدا
 تو کجا مادر ؟ :  شدم بھ طرف در اتاق رفتمبلند

  ...نمی جا بشھی تونمی نم-
 ... را تند تر کرد می داد اقاجون قدم ھایصدا

 ... اومدم نیی پلھ ھا کھ پااز
 ....اومدن  رونی و پشت سرش اقاجون از داالن برادیھ

  ؟؟ شھی زره شرمت نمھی ؟ ی اومدی کجا سرتو انداخت-آقاجون
 کھ زنمھ یدختر...شما و دخترت ... شرمت بشھ دیشما با ...یمن شرمم بشھ حاج:  رو بھ اقاجون گفت رایھ

 ... تو شکمشھگھی دیکی ی بچھ ی ولغمھیص
 تی مردونگی کھ فقط برا ارضاییتو... کرده نکارویاز دست تو ا:  شد دهیی اقاجون بھ ھم سای ھادندان

  ...یخواستیدخترمو م
  ...نیزنی بھ پشتش ھم مخی توبیبھ جا ...نیستادی پشتشم کھ ا-رادیھ

 ... ربط نداره یکی بھ تو -آقاجون
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 ... از ھمھ داره شتری نداره ؟؟ اتفاقا بھ من ب-
 شد و من کی چند قدمم نزددیشکھ ک... شد کھ آقاجون بازوشو گرفت کی بھ طرف من چند قدم نزدبرگشت

 کنند؟ی صورتش چھ می ھا روی کبودنیا.عقب رفتم 
 یایم...فقط نباشھ  ...یکنی میخوای میھر غلط ...یکشیم ...یندازی بچھ رو میریم:  کنان گفتدی تھدرادیھ
حکم  :  کردزیچشاشو ر....وگرنھ  ...کنمی منیی اونو شو خودم تعغھی صایعقد  ....تی سر خونھ زندگینیشیم

 ...ھر جور کھ شده ... شھرزاد ارمیسنگسارتو م
  ...ختمیر

  ...ختی وجودم فرو ری ھمھ
 ... شدن ری چشمان ام درگیجلو

 ... زد ،زد،زداقاجون
 .... برد رونی کشان بکشان

 .... نرود چھ بھم گفت ادمی گفت رادی ھو
 ... سرد نشستم ی پلھ یرو

 ...ماھھ ام را بکشم ۶ دخترک گفت
  ....ارهیکشم حکم سنگسارمو م نگفت
 ... عدالتت کجاست ایخدا
 ... شش ماھھ ام رحم کننی جننی بھ اچی من کھ ھبھ

 ... نشان بده ی چشمگوشھ
  ...بتی ھمھ مصنی بار اری مثل کمان خم شد زپدرم
 ... بدتر خودم

 ... کرد ھی گرمی کرد و دوساعت برادای پدی چند تار سفمی موھاانی مشی چند روز پحانیر
 ...سال سن داشتم ٢۴ کھ ھمھ اش یمن

 ھم ییھر خطا ...ی نفسمادگاریچھ کنم  ...یچھ کنم جگر گوشم:  کنارم نشست سرم را بغل کرد اقاجون
 ... پشتتم یبکن
 ... کھ حاشات کنم کنمینم... کھ انکارت کنم تونمینم

 ... فروغ شدم ی ھم خام حرفاشی ارزه چن ماه پی بمن
  ...کردمتی میی صفتاونی چھ حمیقد تی دستی دستداشتم
 .. بغض کرد پدرم

  ھق ھق کردم من
 .گفت دخترمو بکشم  : دمی و نالدی رابوسمی موھایرو

 ... غلط کرد -
 چھ کنم اقاجون ؟ ...چھ کنم  ...ارهی آقا جون گفت حکم سنگسارمو م-

 ... مگھ من مردم ذارمینم:  را بھ خود فشرد تنم
 

 ...پدرم داشت ی بغض مردانھ اچھ
 ... ھق ھق من چھ جان گداز بودو
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 ....زنگ برن بھش  : حانیر
 ... ماجرا شھ نی وارد ایادی نباشھ زی راضدی شا-
 نیریبا ھمدم جون و اقاجون م ... ادی حرفا اصال بھش نمنیھمدم جون و ا...چرت نگووو لطفااا : حانیر
 .. ،نندوی خود مادر و پسر مشو،ی بقزننی حرفاتونو مششیپ
 .پسرشھ ... اگھ قبول نکنھ -
 کھ نی نھ اای کنھی قبول مای حرفتو بزن ای شھرزاد بیکنی استخاره میبرا چ:  از دستم گرفت وی حرص گوشبا

 .ترس نداره 
 ... را بھ گوشم چسباند با دستم گرفت یگوش

 . نگاه کردم گفتی حرف ذکر می کھ بی بی مبل نشستم و بھ بی زانو روچھار
 .با تالش...ستخاره گرفت گفت خوب است  اشبید

  ...دییبفرما:  رو برداشت ی چھارم کھ خورد خود ھمدم جون گوشبوق
 .شھرزادم... سالم خالھ ھمدم -

  دخترم ؟ی قد و باالت شم ،خوب،قربونییشھرزاد ،مادر تو : خالھ
 ... خوبم خالھ ب لطف شما خوبم -

 ...اس  شده ؟؟ صدات اشفتھ یزیچ:  نگران شد شیصدا
 . کھ خالھ نبود ی خالھ انی بود ازیت
 ... برات دارم ی زحمتھی... اره خالھ جون -
  شدهیچ... با شھ رو چشم یھر چ-

 حکم سنگسارم ای بروم شی بچمو بندازم و سر خونھ زندگای کرده دی تھدرادی بھش گفتم ھدمی کشیقی عمنفس
 .ند دلم است، بند است  کھ بی دخترکنیبھش گفتم جانم بھ جان ا ...اوردیرا م
 خب ؟: خالھ

 بشھ ی تا فرجششونی پمی دنبالتون با آقاجون برمیای فردا بستی نی برگشتھ اگھ زحمترادی بتول خانوم مادر ھ-
. 

  ھم داره؟ دهیفا- خالھ
 ختی بچھ انقد غصھ سرم رنیسر ا....بھ خدا خستھ شدم خالھ ....امتحانش ضرر نداره... دارهگھی محانی ر-

  ...ادی سرش بیی بالترسمیکھ م
  ...شھی نمشیزیچ...بھ خدا بسپارش  ... ری زبونتو گاز بگ-
  دنبالتون ؟میای فردا ب-
 قبلش زنگ بزن خب ؟ ... فدات شم ای ب-
 ... ممنون خالھ جون باعث زحمت شدم -

 .... کھ قطع کردموی تعارفات گوشی از کلبعد
  ...دیجوشی و سرکھ مری المصب من مثل سدل
 . بست ی بچموی کھ نطفھ دی توش دی کھ حکمتسپارمی میی ھمون خدابھ
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  ھم سراغ داشتم؟؟گری بھ جز او کاردان دمگر
 

 .سالم :  راه افتادم اطی کردم و ب طرف حی را ازدست مھربان گرفتم تشکرتلفن
 .سالم خانوم خانوما :  تازه شد بر تن خستھ ام ی جاننشیطن

  خبر بود،یمرد من ب...ن  سنگسار کنخواستندی را مخانومش
 بعد چند روز ،... چھ عجب -

 ... لندن بودم -ریام
  خبر از من لندن بود ؟یب
  ؟ی من بگب یتونستی نم-

 . نشد کھ بگم -ریام
  .نی حسرینگرانت بودم ام-
 . دلتگش بودم شتریب

  شده شھرزاد؟ یزی چ-ریام
 ... نھ -
 یلیخ... ھا شده بود زی چیلیخ
 ..شده-ریام
 ... نکن ریت و درگخود-

 ... شھرزاد نمی مثل آدم حرف بزن ببی چیعنی-ریام
 .قورت دادم و سکوت کردم  رموی و در حال شکل گبغض

 جون ب لبم نکن ،...شھرزاد  :ریام
 ... اومده بود رادیھ-

 خوب؟: تلفن حس کردمنی را از پشت ھماخمش
 ... سرم آوار شده است یخت دردسر و بدبیعنی امده رادی ھنیھم... بھ جمالت مرد من خب

 ...گفت بچھ رو سقط کنم -
 . را از سرم جدا کردم ی گوشم را لرزاند گوشی کھ پرده دادش

 ای چگھیمگھ دست اونھ ؟د... بچم زر بزنھ یو زندگ  باشھ در مورد مرگی کی عوضی کھیغلط کرد مرت-
 .گفت ؟شھرزاد؟ با توام 

  ،ادیگفت وگرنھ با حکم سنگسار م ...غھیگفت برم خونھ اش با ھمون عنوان ص-
 .... نزد داد

  ...دی نکشعربده
 ... نداد فحش
 .. بودد مات

  ...دی برنفسش
گوش ... سقط کن ایگفتم ب...لعنت ....لعنت بھ اون شب و حال مست من  ....یمنھ لعنت... منھ ریھمش تقص-

 ... شاھده برا اون شب نی بزرگترنی شھرزاد حاال اون جنینکرد ...ینکرد
 .... ام نی بود جنشاھد
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 ... ان شب ی تک تک لحظھ ھاشاھد
 ... سنگسارم ی برای چھ شاھد بزرگو
  ...می حرف بزنرادی با مادر ھمیقراره بر-

 کشمشیم...کشمشیم: کرد زمرمھ
  ؟ریام-
 ر؟یجان ام-
  ...ی نکنیوونگید-

 :دی کشعربده
 نکنم ؟منھ کثافت بھ گوه یوونگی دیگیت کنن م سنگسارخوانی حاال ھم کھ ممی کشوونھی دارم دتیاز دور-

 ... کرده دی کھ تھدوی شرفی اون بکشمیمن م... نکنم ؟چرت و پرت نگوو شھرزاد یونگی د توی زندگدمیکش
  .ی تنش لھ نکرد تو بودری مرا زرادی ان شب ھدی گوشش بگوی بزند توستی نیکی

 چھ کنم چھ کنم دستت ی کھ االن کاسھ ی نکن ،مستی نکنتی اون شب خریخواستیم: صدامو بردم باالمنم
 شکم بر اومده ھی من با ی کردفتویتو ک ...یشیتو کھ سنگسار نم ...شھی نمیزیکھ چ  برا توید لعنت ...یریبگ

 ستی کھ مادرمم معلوم نیمن . نی حسریمن ام...من شدم سنگسار شده ...من شدم ھرزه ...شدم انگشت نما 
 ...ھیک

  ...دیچی پاطیھق ھق ارومم تو ح شکست و نفس زدم بغضم نفس
  ات ھس نھی تھ دلم کدمی کشی من اون شب چیفھمیتو نم-
 ... اون شب و تن کبودمی نھیک
 ... بکارت بھ باد رفتھ ام ی نھیک
  ...یدونی ؟ب وهللا کھ نمری امگمی می چیفھمیم
 شرف،یمنھ کثافت منھ ب...زاد  نزن شھرشمی آتشتری تو بسوزمی کھ درست کردم دارم میمن خودم تو جھنم-

 ...تو ببخش  ...مونمیپش  مثل سگمونمیپش
 ... بر دلم دی گرفتھ اش خش کشیصدا

  مرد با دل من چھ کرده ؟؟نیا
 .خدافظ  ...ری نکن امتیفقط خر-

 ... کھ قطع کردم تلفنو
 ... حلوات حاضر شد ایمادر ب-
 ...ممنون مھربان -
 ... بچھ گناه داره نی ازی برفکر اون چشاتم بکن مادر، کم اشک-

 ... زدم لبخند
 . داشت دخترکمگناه

 ... مرا حاضر کند یارھای حلوا کرده بودم و مھربان ھم چشمش بھ دھن من تا بپرد ب آشپزخانھ و وھوس
 ... ھم سرد تر شده بود، آبان بود ھوا

 ... بود ی آبانمی روزھانی حال ابی عجو
  ...رفتی می رو بھ پژمردگباغچھ

 ... حال من ثلم
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تو کھ  ...رنیرو ھم از من بگ  توخوانیم... وروجک ییھمھ دار و ندار مامان تو: شکمم گذاشتمی رودست
  ...ی خدا وصاتت کن ھوامو داشتھ باشھ مامانشیدلت پاکھ پ

  .یخوریسرما ھم م...دختر   توایشھرزاد ب-ی بیب
 ...چشم -

 ... شدم و بھ طرف خونھ رفتم بلند
  بودامیسال شاھد بدبخت٩ از ھمون  کھی اخونھ

 
  بود پر از خدم و حشم ،ی اشان خانھ نبود قصرخانھ
 کھ نای خاطر خان بابا باھاشون معاملھ کرده، انیپس بھ ھم: مردد بھ آقاجون و ھمدم جون کردم و گفتمینگاھ

 تو پول غرق ان ،
 ...پول دوست بود مرحوم -

 ... را زد رادیزنگ در قصر ھ گفت و ی لب خدا رحمت کنھ اری جون زھمدم
  ؟کردی شامل خان بابا می بودم خدا ھم رحمتنی من در فکر او
  بھ بار آورده بود ؟ ی ھمھ آشفتگنی کھ ااو

  ؟شدی مرحمت
 کار یبا ک: باز شد با ھمان اخم بھ سالممان جواب داد و گفتی مرد درشت اندامری عمارت کھ توسط پدر
 ن؟یدار

  .می ھم داریکار واجب...م با بتول خانو: جونھمدم
 .نییبفرما: باز کرد شتری در را بدی ما چرخی ھمھ ی مرد کھ روی ھامردمک

 ... و مرد بعد از بستن در بھ عنوان راھنما ما رو بھ طرف عمارت در اند دشت برد می باغ بزرگ شدوارد
  .کردیپا م سنگفرش در دلم آشوب بھ ی کفش ھمدمون روی پارس سگ ھا و تق تق پاشنھ یصدا

  .کردی متیی و مادرش را اذخوردی تکان میادی ام امروز زنیجن
 مرتب با لباس فرم ی زنگ در را بھ صدا در اورد و مارا بھ دست زنکلی باز م مرد درشت ھی در وروددم

 ...سپرد خود رفت 
 ؟یخیچتھ گلم؟چرا انقد : جون دستم را گرفت ھمدم

 . خالھ ترسمیم-
  ...شھی نمیزی کھ چشای بکش انقد استرس بھ خودت راه نده اقیتا نفس عمبرات ضرر داره چند -

  ...می زدم و راه افتادی محولبخند
 ... جات قھی خانھ ھم پر از عتداخل

 ... باشکوھشان در چشم بود ی لوستر ھاشتریب
 . خدمتکار مارو تو راھرو نگھ داشت تا  خانوم اش را با خبر سازد زن
  ...شکستی دادم کمرم داشت مھیک راھرو تواری دبھ

 چت شد مادر ؟ :  جون ھمدم
  بابا ؟ یخوب : اقاجون

 ... کمرم درد کرد یخوبم کم:  تکون داد سر
 ... کوتاھم مالش داد ی خفاشی مانتوی ھمدم جون رو کمرم نشست و اروم از رودست
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 ... کرد یی خدمتکار مارو بھ طرف اتاق راھنمازن
 ... آمد ی از اتاق می مشھوری عطر فرانسومی مالیبو

 ... مبل نشستھ بود کی رو یکی فربھ و شزن
  .مینی جواب داد و تعارف کرد بشنشی با لبخند نمکمی دادسالم

  .فھمندی گفت زن جماعت حرف ھم را خوب مومدی نآقاجون
 ...ھ بستم  چند لحظی اثابت کرد چشمانم را از راحتی راحتیکمر داغانم کھ با جا... مبل کھ نشستم یرو

  ...کردمی زن حاملھ ھم ھست وگرنھ معطلتون نمدونستمی نم-
  ؟ گری بود درادی ھمادر

 ... مھربان و مالحضھ گر چھ
 ... بتول خانوم میشرمنده کھ مزاحم شد:  جون ھمدم
  من نھ ؟ ی ولنیشناسیچھ طوره شما منو م:  باال رفت شیابرو

 ... نبود انگرانھی کھ عصلحنش
 ...نشیبا لبخند نمک بود و اروم
ِسالھ تون منم خالھ اش ٩ دختر عروس نیا : خالھ ْ. 

 شھرزاد ؟  :دی مرا و شکمم را کاونگاھش
 ... بلھ شھرزادم -
  ؟ ھی کی بچھ نی اھ؟یخب کارتون با من چ-

 . بھ خالھ سر دادم نگاھمو
ھ کھ پسرتون دنبال  ماھنیچند... دوست دارن گرویھمد... پسر عموشھ بتول خانوم ی بچھ نیا : خالھ

 نکاری ھم با انی حسریشھرزاد و ام ...ستی ھم نغھیحاضر بھ فسخ ص... ھم کرده یدیشھرزاده و ھر تھد
 چند ماه فقط زن و بچھ رو بندازه دی بدتر شد گفتھ شھرزاد بایول ....ی عقب بکشھ ولرادی کردن ھالیخ

 ... بمونھ وگرنھ رادی ھی اغھیص
  ...ارهیارشو مگفتھ حکم سنگس: کرد نگاھم

 ... گذاشتم شی خورد و دستم را رویفی ام تکان خفنیجن
 پنج شش ماھھ ام نی جننی نفسم، عمرم، بھ اچی جانم کھ ھدیدونی مدیشما خودتون مادر بتول خانوم: گفتم اروم
 و نیجنپسرتون قصد کشت من و  ...نیکنی می کارھی حتما برام ادی ھم مدی امنیایبھم گفتن شما کھ ب... بنده 

 ن؟ی جلومون بذاری راھھی...امو داره 
 چرا تا االن خودتون دونمیمن نم: گفت زشیغم گرفت ابرو باال انداخت و با لحن استفھام ام  رنگنگاھش

  ؟نی رو فسخ نکردغھیص
  .شھی فسخ مغھیص  وبخشھی موندن رو می مرده کھ مدت باقنی اشھیخب ھم...شھینم-
  ؟ یاشتتو تا حاال با پسرم رابطھ د-

  ...دمشونیمن پنج سال تمام اصال ند... اصال ریخ:  انداختم نیی پاسر
 با اون یتونی منی نکنیکیروز نزد۴٠ از شتری اگھ بیدونی کرده نملی دختر تحصھیتو :  نگاھم کرد متعجب

  ؟ ی کنیجار  طالقتوی غھی و صی کھ محضر داده بریکاغذ
  ؟؟ من

  باز کنم؟؟ بندمو
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 ی حرفی در مورد کاغذ محضریکس:  گفتیفیظر م را بھ ھمدم جون دوختم کھ خالھ با اخم گرد شده اچشان
 ...نزده 
و فروغ خانوم ازش خبر »خان بابا «نی ما و حاج حسیچون فقط خونواده :  داد ھی خانوم ب مبل تکبتول

از اول ....دم  نبوی خب من راضیول... بدون محضر  ِی عقد موقت معمولھی نی اکننی فکر مھیبق...دارن 
 . پسرم دست روز افتاده از نی ب بدترنمیبی دختر معاملھ شھ و حاال ھم مھی نبودم سر یراض

 ...چی کھ ارام گرفت ھنیجن
 ... تنمم آرام گرفت 

 ...فکرم نھ ...یول
 .... است ی محضرغھی صنی اداندی مزی عزگفت
 ... را باطل کنم ی غھی صتوانمی میبا ان برگھ ب راحت ...گفت

 ... نگفت زی چرا عزو
  ...دمی سال بعد رفتنم بھ فرانسھ زنگ زدم و پرسدو

  را نی انی عدمیپرس
  دی کشغی جزی عزو

  ...ی و تا اواره شومی دست بگذاری جور بود دست رونی کھ اگر امی زد مگر خودمان عقل ندارداد
 ... دروغ گفت یول... و گفت و گفت
 ...اده نکرد  برا من استفیول... عقل داشت زیعز

 ...تو بند مادام العمر بسوزم ... درغربت گذاشت
  ؟؟ییشھرزاد مادر کجا-

  ...نجامیھم: زدم ی دو زن کردم لبخندنی بھ اینگاھ
  کجاست ؟ ی محضریاون برگھ :  بھ بتول خانوم گفتم رو

 ... حاج احمد شی پدی کجاست شاقی دقدونمینم... ما شیپ-
 .ھی قضنی خاتمھ دادن بھ ایرا ب ما ؟بنی بدنیتونیم :خالھ
 کھ مدت رونی بی بکشرادی زبون ھری از زی فقط لفظیتو اگھ بتون... شھرزاد یزی چھیفقط : خانوم بتول

  ...یفقط لفظ.... محضر ی خودت بریتونیم...ببخشھ   مونده رویباق
  نبود ؟ بود ؟ ی سختکار
 .ھی قضنیا  توشودینصف م  جانمدانستمی خدا کھ مبھ

 ی ولبارهی می بود کھ تو رو از دست داد از چشات پاکاقتی لی بیلی خرادیھ:بتول خانوم پر محبت شد  نگاه
 دایکاغذ و کھ پ. رسوا ای... بدبخت شھ ی کسستمی نیمنم راض...تصاحب کرده  رو  تواقتری بھ مرد با لایگو

  ...ارمشیکردم خودم براتون م
 ... من و ھمدم جون ی لب ھای شکوفھ زد رولبخند
 شمیدارم ازاد م: و گفتم دمی بھ آغوش آقاجون خزی معطلی بمی رفترونی بی و بعد خداحافظمی کردتشکر

 ...اقاجون 
 ... شکرت ایخدا: زد بر سرم بوسھ
 ... خداااا شکر
  ....ستی زن مثل پسرش بد سرشت ننی کھ اشکر
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 ... باز است می برامیی ابروی بی کھ اغوش پدرم با ھمھ شکر
  ...کندی و اعالم حضور مخوردی ام تکان منی کھ جنایا  خدااشکر

 ... دودو زد حانی دو چشم رنی بمردمکم
  ...گفتی دختر چھ منیا

 داره فھمھی اصال منینگ :کردی مینی داده بود تو گردنم سنگحانی بھ من و ری کھ علیی بند هللا طالگردن
  ؟ی کھ چکنھی قمار مشی ؟سر زندگکنھی مکاریچ

 براش ی ھنوزم علدونھی لج کرده؟خودشم می سر چدونمینم:ل نشاند خودش ھم کنارم نشست مبی رومرا
 ... زده بھ سرش ی ولدهیجون م

  خوبھ ؟یعل-
چند بار با  ...کنھی مکاری خراب شده اش چی تو اون خونھ ستی معلوم نذارهیپاشو خونھ ھم نم...داغونھ -

 ... راھمون نداد ی ولمی رفتریسم
 ... و حجم معده ام را باال اوردم دمی دوی بھداشتسیشوب شد و بھ طرف سرو معده ام اباز

 ... اومدم رونی را اب زده بصورتم
  فدات شم ؟یخوب: بغلم کرد حانیر
 ...خوبم-

 ... فشرد شتری را بدستانش
 ...نکن بچم لھ شد -

  ...دی گونھ ام را بوسدی خندینخود
 جانم ؟:بعد چند بوق خود آقاجون برداشت  حجره را گرفتم ی طرف تلفن رفتم شماره بھ
  ...یسالم آقاجون خستھ نباش-
  شده ؟یزی چیسال باباجان سالمت باش-
 . ؟کار واجب دارم اقاجون ی برم خونھ علشھیم-

  ...رمی محانمیبا ر: شد کھ گفتم ی طوالنی اقاجون کممکث
 ... شھرزاد یشب نشده برگرد-
 ...چشم -
 ...مواظب خودت باش فعال -

 ... را قطع کرد یگوش
  ؟ی رات نده چیری ھمھ راه منیا :حانیر.

 ...مگھ دست خودشھ ...: اتاقم رفتم ی سوبھ
 ... را برداشتم لمی پول و موبافی سر کردم کی ام را تن کردم شالی خفاشمانتو

 . بد است و داغان می روز ھانی ای حال حامی وقترومی مرونی نکرده بشی داشت ارایتی اھمچھ
  ...می راه افتادی علی شده بھ طرف خونھ حانی رنی ماشوارس
  ...ادی ھم بگم بری بھ امیخوایم-
 ..نھ -
 گفتم ؟...کھ نگفتم   محکمیلیخ

  ...دمیکشی مرونی برادی زبان ھری را از زی لفظتی ان رضادی بامن
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  ...نندی را با ھم ببری من و امرادی ھی نبود ادم ھاوقتش
 میدنی ناز کردن و ناز کشی ؟بگو تو مرحلھ یزنیا مچر... خب یلیخ-حانیر
 ... آخھادیبھ م: بھش انداختم و گفتم ی چشم نگاه عاقل اندر سفی گوشھ از
  ...ادی نمدنی بھ اون کوه غرور ناز کشیبھ تو کھ اره ول-حانیر
  ...رهیگی مادیاونم -
  ھا؟کنھی بلده و رو نمدمیشا-حانیر
 . ھم نکن یفضول... جلوتو نگاه کن حانیر-

 ... گفت ی ادهی کشی باشھ
 ... باره حرف بزنم نی در اخوامی نمدیفھم
  ...گرفتی جانم را منی حسری لحظھ صحبت از امھر

  ...شدی مشتری ھر روز بمی دلتنگشدت
 ... جگر گذاشتھ بودم ی روشی من دندان نو

  .می شدادهیپ ...ستادی کھ ای آپارتمان علیجلو
 ... گفت ی سالم و خوش امداختشنی کھ ما را منگھبان

  .آمدی میمی آھنگ مالی صدای علیی از واحد روبھ رومی آسانسور کھ باال رفتبا
 ... در و زدم زنگ

 ... بار دوبارھی
  ؟ی منم راه بدیخوای منم شھرزاد نمیعل-

 ... زنگ و زدم گھی چند بار دومدی نجواب
 ؟یکنی حالم پاشدم اومدم خونت در و باز نمنیقربونت شم با ا ...یعل:  بھ در چسبوندممویشونیپ

 ...در باز شد ... اومد سرمو از در جدا کردم دی کلکی کلیصدا
 . نشد دهی خودش دیول
 ... منتظرتم نیمن تو ماش : حانیر

 ... تکون دادم و رفتم داخل سر
 ... بود شی سر جازی چھمھ
 ... بود گاری خانھ کھ پر از دود سزی تمی ھواجز
 ... مبل پخش و پال بود ی در کمد باشد و رودی کھ باییا لباس ھجز

 ... بودم ستادهی خانھ اوسط
 ... شونھ ام گذاشت ی پشت سرش را رواز

 نجای ای اومدی حالت  پاشدنی کھ با ارهی نتونست جلو زبونشو بگحانیاون ر:  گرفتھ و خش دار بود صداش
. 

 ... شده بود ادی زششیتھ ر... گشتم طرفش بر
  ...دمی اش کشدهی ژولیھ مو ھا بدست

  ؟ی علیاری سر خودت میی چھ بالی دار-
 ... نگاھم کرد فقط
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خب االن بگو دردت :  گذاشتم می پای مبل نشاندمش خودم ھم نشستم سرش را روی را گرفتم و رودستش
 ھ؟یچ

  .دیبا غم ھم خند ...دیخند
 ...رادی بچھ و ھنی و اییدردم تو ...شی و لجبازنیدردم، نگ... خودم تی دردم، خر-
 کھ االن انگشت ی کردتی ھااا؟ چرا خری چرا ولش کردنھیتو کھ دردت نگ... خودت نکن ی ما رو قاط-

  ؟یریندامت بھ دھن بگ
 ....ارهی بھ بار بمونی عمر پشھی کنم ی کاردمی ترس-

 ... کھ ازدواج کنم ذاشتنی سال بودم نھ فکر ازدواج تو سرم بود ن مبچھ
 دل غافل دلمو ی ادمی دی کنار ولدمی کنم کشی بھش دست درازنکھی کھ وابستھ اش شم قبل انیقبل ا نی ھمبرا

 ... داغون کردم نوی شده نفسم ،ھم خودمو ھم نگچیکھ برد ھ
 ... ازش دست بکشمتونممینم

  ...کنھی داره ازدواج مشھرزاد
 بگو چھ کنم ؟   .ی رو لج و لجبازاز
 

 گفتی حالتارو تجربھ کرده گفت نھ روغ منی ان شب کھ گفتم انگار اپس
 دیست،شای منطق نی انقدر ھا ھم بنی بگونگلتویبرو بگو،دال ...ستی نریاالنم د : دمی کششی دست ب موھا

 ...ی نکردی کھ کاریقبول کرد تو ھم عذاب وجدان ندار
  ...کنھیقبول نم : دی باز خوابتاق

  ...ی بکن علتوی برو سع-
 ... شھرزاد یپل شد تیلیخ:  کرد نگاھم
 زشت شدم ؟ :  زدم لبخند
 ... مامانا ھیشب ...یبانمک شد:  باال انداخت ابرو

  شش؟ی پیریم-
  زدپلک

  .رمی م-
 ... بھ خوت بدم ی سامونھیاالنم پاشو ... قھوه خونھ نکن پر دود شده نجارمیا ...ای حرفت نزنری ز-

  ...کنھی کمرت درد مخوادینم:  را برنداشتسرش
 ادی بگم بحانیاقل بذار بھ ر ال-

... 
  مگھ کجاست ؟ -
  .نی تو ماشنیی پا-

 ... شد نشست بلند
 ... زدم حانی ب ریزنگ
 ... شروع شد شی کھ امد غر غر کردن ھاباال
 . دخترغر غرو خواھر شوھر ھم شدنی روز ھا انی ھمدی کرد و شازی انصافا ھمھ جا را تمیول

  ...یِ شوھر،نفس علخواھر
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 ... بود ری نھار خوردن دی گرچھ برامی خوردی علیخونھ  نھارو
 ... تو آشپزخونھ مشغول بود حانیر
 ... شده بود یی بانوکد
 ... تنگ شده بود مانی سھ نفره ی جمع ھانی ای برادلم
  ...کردی کھ دستور صادر میعل
  ...ی علی پای کاناپھ و سرمم روی رودادمی کھ لم میمن
  ،کردمی لوس مشیھ من خودم را برا کخوردی کھ حرص میحانیر

 ... خودم را کردمی لوس مگفتی راست ھم مخب
 ... پسر ھم کھ خوب لوس کردن را بلد بود نیا

 ... شدم بلند
 ؟یشیکجا پا م-
 ... نمازمو بخونم رمیم-
 ... نگفتیزیچ
 ... زنگ زدی علیگوش  رفتمسی طرف اتاق  سروبھ

 . قامت بستمفمی کی شالم و چادر و مھر تو از اتاقا با ھمونیکی کھ گرفتم تو وضو
 بھ نی نمازامو نشستھ بخونم از اخواستمی مدیکشی اون شکم بزرگ دوال و راست شدن سخت بود و طول مبا

 ...بعد 
  ...ومدی نیی اتاق باز شد و صدادر

 ... کردم سجده
 ... ام تکان خورد نیجن
 ... اتاق را اشباع کرد گاری عطر تلخ و سیبو

 ...ادم  دتشھد
 ... کنارم نشست یکس

 ... دادم سالم
 ... اش خورد یی رو برگردوندم و چشمم بھ جام عسل جادوو

 ...قبول باشھ  :دی چادرم و بھ لب برد و بوسلب
 ... لب گفتم ری زیممنون

 ... بند انگشتانم ذکر گفتم با
 ؟یینجای کھ ایدادی خبر مھی دینبا: پام گذاشت ی روسر
 ...دم  گفتم و بغض کرذکر

 ... ھم نفسش بھ نفسم بنده ی مردھی یگینم-
  بھ من بند بود ؟نفسش
 ... بستم و ذکر گفتم چشم

 ...عذابم نده ...شھرزاد -
 ... و عذاب دادن؟ آن ھم کھ را ؟؟جانم را عذاب بدھم من

 ... تمام شدم ذکرم
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  ...دمی اش را بوسیشانی شد و پخم
 . بست و من لبانم را جدا نکردم چشم

  ...نی حسری امیغر شدال-
  یتو عوضش تپل شد: چادرم را بو کرد ی باز کرد نگاھم  کرد لبھ چشم

 بد شدم ؟زشت؟-
  ...ی شدیخوردن: زد لبخند
 ... رنگ گرفت می ھاگونھ

  ...دی حرکت بلند شد و گونھ ام را بوسھی با
 ...عشقھ مامان کوچولو   شدنت ودیسف سرخ و-

  کھ کم نبود در اتاق ؟ نفس
  دمی کشقی عمفسن

 ... در اوردم و تا کردم چادرمو
  .رهی خیرھدیخ... ام بود رهی او ھمچنان خو
  ...ریتموم شدم ام-
 ...دلتنگت بودم شھرزاد -

 ... کردم نگاھش
 . نگاھت تنگ بودیدلم برا-

  ؟شدی مگر می ابراز عالقھ نکنم ولگری خورده بودم دقسم
  نشد ؟ نگاه داغ و سوزانش ذوبی جلوشدی ممگر
 ... شد و دستش را بھ طرفم دراز کرد و بلندم کرد وبلند

 ... ام کرد ی بازوانش زندانانیم
  ...ی حس دلتنگنی من پر شدم از او

 ... شدم از عطر تنش پر
 ... را عقب راند شالم

  ...دی بھ کنار گوشم چسبلبانش
 
  مـــے خــواھـــم و آغــــوش تو خــلوتـــے«

 » جامی خــواھــــــم ولبــہـــا مـــےخــلوتـــے
 
  .یدی می پاکیبو... شھرزاد یدی مادرا رو میبو-

 ... اش گذاشتم نھی سی روسر
 ... را می شانھ زد با انگشتان مردانھ اش تار و پود موھا

 . اغوش نوازش دست و روح مردم بودم نی رااا و من مست امی بوسھ زد موھاشیلباھا
 
 بـــاشـــــــــد فــــکـــر نــام  در ســـــر نھـرگـــزم«
  »ام بمی تـــرا جــونسانی اہ مـــنم ــنیا
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 ... اش گذاشتم و نگاھش کردم نھی سی روچونھ

 ... شھرزاد یچرا انقد ساکت-
  .یخونی از چشام موی بگم ؟خودت کھ ھمھ چیچ: زدم لبخند

 . نگاھم کرد و بند دلم را پاره کرد طونیش
  ؟یچشا رو خودتم برام ترجمھ کن حرفا نی اشھینم-

 ...دلتنگت بودم : زدم لب
 ... را می شد و داغ زد لب ھاخم
 
  اســــتـــــوانہی آن زن زنـــــے دگــفتند«

  لـــبانش بـــــوسہ آســـــان مے دھـــدکــــز
  امـــا بوســہ از لبــــہاے تــو آرے
 »دھد  لــــبان مـــــرده ام جــــــان مــبــــر

 
 ... پر عطش ی طوالنی گرفتم از بوسھ جان
 ... آرامش نی ازم انمی گرفت جنآرام

 ... لبانم کھ جداشد از
 ... وزی ری زد بھ گردنم با بوسھ ھاخونیشب
 ... سر مست شدم من
 ... کاش ی او

 ... االن نیھم
  ...کردیرا زمزمھ م»دوستت دارم«  گوشم ریز
 ... حاصل شود یش ارامزی دل اشفتھ ام را ننی اتا

 ... کھ از تنم جدا شد لبانش
 ... نکن ریخفھ شد بچم ام : دمی در آغوش گرفت و من نالسفت
 ... اش را دهیچی و شل کرد بازوان در ھم پدی خندینخود

 ...قربون بچت و مامان بچھ شم من -
 ... و از آغوشش جدا شدم و چادر و مھر را برداشتم دی خندزی من ر

 زشتھ ،...ھ ھاا  بچشی پمی بر-
  ...یزنم ...ستیزشت ن:  باال انداخت ابرو
  ...کنھی رگش باد میعل:  غره رفتم چش
  ؟ زمیری فرو مدانستی زد و نمقھقھ
 ... زد بر لبانم ی بر گردوندم بھ طرف در رفتم خواستم خارج شوم کھ برم گردوند بھ طرف خود باز داغرو

  ...می بر-
  .امیب فمی بذارم کناروی ا  برو-
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 ھجوم اورد و می معدم بھ سمت گلواتی محتوی را بردارم کھ ھمھ فمی طرف اتاق روبھ رو رفتم خم شدم کبھ
 ...و معده ام را باال اوردم ... و عق زدم دمی اتاق دوسی سرویمن باز بھ سو

  ...یشھرزاد خوب : حانیر
 ... ندادم و عق زدم جواب
  ...دی چکاشکم
 ...زدمی نفس منفس
  ...نیم و ھمانجا  نشستم زم زداب

  ...رونی دست مردونھ بلندم کرد و اورد بدوتا
 ... تخت خوابوند رو
  قربونت شم ؟ شھرزادم ؟ یخوب : ریام
 ... و رو کرد ری باز وجودم را زتی مالکمی منیا

 
  ...کردی نگاھم منھی اخم کرده و دست بھ سی باز کردم علچشم

 ... نگران حانیر
 ...نگران  و ی عصبری امو

  ...ی متفاوت و مشابھی حالت ھاچھ
 ...خوبم :  زدم لبخند

 ... شدمبلند
  ...ادیکجا بخواب حالت سر جاش ب : یعل

 ... توجھ بلند شدم و بھ طرف در رفتم ی زدم و بلبخند
  ...ونی آقانیاخماتونم وا کن ...نی از ھوش نرفتم کھ بزرگش کرد-
 ... خورد پنج بود  زد و من چشمم بھ ساعتی لبخندحانیر

 ... خونھ باشم دی بایکی تارقبل
 ... لم دادم نی حسری بدون خجالت در اغوش امنباری من او

 دیخندی و مدیدی مری و امدادمی بھش نشان می و من زبانکردی باال انداختھ نگاھم می با ابروقھی ھم دم بھ دقیعل
... 
  ...دمی بلند شدم و لباس پوشحان،ی ری اورادی با

 ... کردند ھردو ماخ
 کجا ؟ : ھر دو  ...دندیپرس

  ...نی بر گردیکی گفتھ قبل تار عمو : حانیر
  کردی پوفیعل

 ... چشم بر نداشت از من ری و ام
  ...ی و پا تند کردم طرف در وروددمی دو خواھر برادر گونھ اش را بوسنی توجھ بھ ایب
  ...دی ھا نخواھم دی زودنی بھ ادی شادانستمیم
 .... تا جان بھ لبم کند شدیم از االن تنگ و تنگتر م دلو

 ... نگاه کردم شی رخ نورانمی و بھ ندهی دراز کشی بی تخت بیرو
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 ... بھم دادی خودنش آرامش منماز
 ...سکوت اروم بعد از ظھر رفتھ بود   جون خواب بود و خونھ توآقا

  ...زدمی حرف مھی با سمشی ساعت پچند
 ... آمد ی مای بھ دنگھی تا چند دو ماه دبچش
 ... ھم کھ بود پسر

  ...گشتی عروس مدنبال
 ... تا عروسش شود میاوری بی دختردی باحانی رای من ای گفتیم
  ...دمیخندی مشی ھای بازوانھی دنی من بھ او

 ... فرستاد و گفت نظر بدھم ی اجتماعی تو شبکھ می اتاق وروجکش را براعکس
 ... اتاق نی کند وروجک خالھ در ایفی کچھ... و نقص بی عی بود بیعال

 ... گفتم کھ باردارم ی آنمی تصمکی من در و
 ... باردارام نی حسری از امگفتم
 ... ناز را باردارم ی دخترکگفتم

 ... او از تعجب سکوت کرده فقط گوش دادو
  ؟ ھی سم-

  ؟ آره ؟ یخودت خواست : دی پرسمردد
 ... بود زی تبیعج

 ...م  آره خودمم خواست-
 کرده و اصال ھم بھ حرامزاده بودن دای کرد کھ عروسش را پیو ابراز خوشحال ...دی پشت تلفن خنداز

 .دخترکم فکر نکرد 
کشمش از   نخود ویمشت... اش بودم ی رهیخ  ودهی دراز کشی بی تخت بی حال بعد چند ساعت صحبت روو

 . دھنم ختمی برداشتم و ری عسلیظرف رو
  ؟ی امرهی خنجوری جانم ؟ چرا اھی چ: نگاھم کرد ی بیب

  ست؟ی مادرم نزی عزنی بھم نگنیخواستی می تا کی بیب : دمی کشقی عمنفس
 ... خود خسرو نخواد یتا وقت:  جانمازش را تا کرد 

 ... تربتش را چرخاند حی داد و تسبھی تکی پشتبھ
  ؟ رهیگی ازم می مادر خودم کجاست ؟ اصال خبر-

  ...کنھی میکرج زندگ..خسرو ازش خبر داره : دوخت  فرش ی بھ گل ھانگاه
 شدی بود ،احترام سرش ماستیاروم بود ،باس. ،خانوم بود ی بھش شباھت داربیعج ...دمشی فقط دوبار دمن
 . کھ آقاجونت تو رو ازش گرفت و پشتشم نگاه نکرد شدی چدونمینم...
  شش؟ی رفت پشھیم-

  کھ،ستیدست من ن... مادر یری بگ از آقاجونت اجازهدیبا:  فرستاد یصلوات
  ؟ قھر کرده ،ی چزیعز ...: ختمی بھ دھنم رزی از نخود و کشمش را نیکم

 فک نکنم بذاره حاال حاال ھا ختھی کارش بدجور بھم رنیناز کرده  آقاجونتم کھ با ا...اره  : دی خنداروم
 .برگرده 

  ؟ ی بیب : دمی باز خوابطاق
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  جان دلم ؟ -
  بذارم ؟ یچ اسم دخترمو -

 ... و با محبت قی کرد عمنگاھم
 .... تا دعاھات مستجاب شھ نیبذار آم ...شھی منتیتو دعا کن دخترت آم ...نیبذار آم-

 .... پھلو شدم بھ
  ...کردی مدنیخواب  نام داشت مرا مجبور بھ پھلونی کھ آمی وروجکنیا

 .... گھ گاه ی ھادنی کشگاری بھ ترک سمجبور
 ...نخوردن  بھ قھوه مجبور

 ... بود نیری اجبار ھا چھ شنیا
  ...دمیپرستی شش ماھھ ام را منی آمنی امن

 . اشی عالی ایسمونی بچھ اش و سی کھ ذوق داشت براھی سمھمانند
  نداشت ؟ یسمونی پول فرستاده بود و  بچھ ام چرا سھی سمیسمونی سی برااقاجون

  غم چرا نشست تو چشات گلکم ؟ -
 ... نداره یسمونی سھی سمی ؟ بچھ ام مثل بچھ ی بیب: م از اشک تر شد  کرد و چشانگاھش
 خودم ی بیقربون بغضت شھ ب:  ھم چشاش پر اشک شد ی بیکھ ب... بود و چھ دل سوزان قی چھ عمبغضم

  ....خرمی میسمونیبرات س
 ... روحم ی چادر انداخت روغم

 ... عروس نشده مامان شدم ی بی ب-
  ...گھی دسادهی مرده؟ پات وانی حسریمگھ ام ...یشیعروس ھم م:  گرفت  اشی را پر روسراشکش

 ... بود سادهی وامی پانی حسریام
 ... بچھ ام بود پدر

 ... بود اھمی شب سداماد
 ... ھم بود یرادی ھانی منی او
  ...اهی سوی دکی ی بھ بزرگیرادیھ

 ... از اتاق آمد می زنگ گوشیصدا
 جانم ؟ :  افتاده بود برداشتم حانی عکس ری گوشنی اسکریم روبھ طرف اتاق رفت  شده وبلند

  ؟ عمو خونھ اس ؟ ییشھرزاد  کجا : شانیپر  آشفتھ بود وشیصدا
  ؟ شدهی اره خونھ اس چ-
  ...ی کالنترای با عمو پاشو ب-
  ؟ شدهیچ... حضرت عباس ای -
 .. شده مردک وانھی کنھ،دتیر خخوادی مریام...خورد کردن   زد وری و امی و آدماش با علرادی ھ-
  کرده ؟ کاری ؟چکاری چ-
 ... برات کنمی آدرسو اس مای پاشو ب-

 ... کرد قطع
 ...گفتم   روھی کردم و قضدارشی طرف اتاق آقا جون رفتم از خواب ببھ

  ؟ شدی مگر می ولمیای داشت من ناصرار
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 ... گفت یحب الزمان صاای لب ری بھ صورتش زد و زی چنگدی و فھمانی جری ھم وقتی بیب
  سر کردم و پشت سر آقا جون راه افتادم ی  شال پشمدمی و گشادم را پوشی خفاشبافت

  ...می بھ طرف آدرس راه افتادمی کھ شدنی سوار ماشدی رسحانی رامیپ
 ... شده بود رهی و اخم کرده بھ جلو خی جون عصبآقا
 ... آرام کنم کردی ام منی کھ جنیزی ری تکان ھادی شکمم گذاشتھ بودم تا شای من دست روو
 خوادی ھم مری بگھ رابطھ تون نامشروع بود ،امنجای ھمخوادی مرادیھ«: بود حانیر... آمد می بھ گوشیامیپ

 »اعتراف کنھ تجاوز بود 
  ...ختنی اب سرد بر جانم و تنم رای دنای دنیی گوو
 ... وجود داشت ای دننی در ای شک مشکالت بزرگتریب

  ...یآن شب لعنت از بزرگتر
  ...اهی سوی و بزرگتر ھمچون دبزرگ

 ... شده بود وانھی پاک دنیرحسیام
 ... کند وانی پاک مرا ھم دخواستیم
 ... پدال گاز فشرد یاسترسم را حس کرد و پا رو.. تندتر برو کمی آقا جون -

و اقا جون از  ... بھ طرفم آمدحانی رمی کھ شدی دوم کالنتری طبقھ ی پر از سر و صدای راھرووارد
  ؟؟ شدیچ: کنارمان گذشت 

 ھم ریام...خورد کردن   زد ونجای شد باز اونھی ددونستی ھم کھ نمیعل... سنگسارتو کرد دی تھدرادی ھ-
 ...مشکل نشھ   توی کنھ تا برای اعتراف بھ دست درازخوادیم

 ... اعتراف مشکل بود نی اخود
 .... داشت اعدام
  ...شدی ممیتی  ام بچھ

  کجان ؟ -
  ...زدی حرف می نشستھ بودند اشاره کرد اقاجون با سرگردی کھ کنار سربازری و امی دست بھ علبا

 ... بند هللا را در دست گرفتم گردن
 ... طرفشان رفتم بھ
  ؟؟ ری ام-

 لباسش نامرتب ، صورتش زخم  داشت و...  نبود کھی از غم بود علی کوھ،ی نگاھم کردند عل  دوھر
 . مردونھ اش کنده شده بود رھنی پی بود و دکمھ یلبش خون... و نگران  ...نیخشمگ ...یب عصریام

 !  آقا حرف بزنم ؟نی چند لحظھ با اشھیم:  بھ سرباز کردم رو
 ... رد و بدل شد و سر تکان داد ری من و امنی بنگاھش

  ...می چند قدم دور شدحانی و ری نگاه اقاجون و علریز
 دمی گردن بند قسمت منیبھ اسم ا:  اورد رونی بافتم بریگردن بند هللا را از ز..اھش کردم نگ  بلند کردم وسر
  ...بخشمتی نمی کنی کارنیھمچ ... ریام

  ....دی چشمانم را کاومردمکش
 ھی روانرادیھ... از نبودت کنمیدق م... بچم شھی ممیتی ...یشیاعدام م:  کردم و اشکم روان شد بغض

  ،ری قسمت دادم امبخشمتیم نیکن نکارویا...
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  ...یبذارم سنگسار ش:  خش دارش گفت ی صدابا
  ....کنمی رو ھم باطل مغھی ماه نشده صھی ... شمیسنگسار نم ...شمینم:  را چنگ زدم راھنشیپ

  ؟ یچھ جور:  کرد اخم
 ھم یقط لفظ اگھ فارهی برام برادی نامھ ھم دست حاج احمد ھستش قرار مادر ھغھی کاغذ صھی محضرغھی ص-
 ... رو فسخ کنم غھی با اون کاغذ صتونمی  مدهی مدت و بخشھی بگھ بقرادیھ

  ...ی بھم نگفتھ بودیزیچرا چ:  دل مرا برد ی نداشت ولی محو و خمش ھمخوانلبخند
  ...ستی معلوم نیزیچون ھنوز چ:  ماندم رهی خراھنشی دست چنگ شد در پبھ
و لبخند محو اش پر ...م را رصد کرد و باز گونھ ام گل انداخت  نگفت با ھمان لبخند و اخمش صورتیزیچ

 ...رنگتر شد 
  ...دی افتاد و رنگم پرنی خشمگرادی بھ ھری امی از کنار بازونگاھم
 ... رنگ داد رییچھ زود تغ  گل انداختمی گونھ

 . کھ چانھ ش کبود بود انداختیرادینگاھش را بھ ھ  و برگشت ودی فھمریام
 ؟یداری تو ؟ چرا دست از سرمون بر نمیکشیت نمخجال :آقاجون

 ...گام برداشت   بھ طرفشریام
  ؟ی اون تولھ رو بندازدی کھ شکمت ھنوز پره مگھ نگفتم بانمیبیم: نگاه از من بردارد گفت کنھی بدون ارادیھ

   ...زی ھمھ چیکثافت ب بفھم حرف دھنتو : بر صورتش نشست انقدر محکم بود کھ من دردم امد ری اممشت
  ...دی را عقب کشری امسرباز

  ...ارمیوگرنھ حکم و برات م... بھت شھرزاد دمی ھفتھ وقت مھی:  خون دھانش را تف کرد رادیھ
 ... زد پوزخند

 سر ی ھر بدیتھد  برا حرف وستیقرار ن ... ینیتو خواب بب :دیای پوزخند بزن تا ارواره ات از جا در بانقدر
 ... بچمو بکشم ییو پا
 بھتره اون ینی سنگ نبری دخترتو زیخوایاگھ م:  بھم انداخت و رو بھ اقاجون گفت یضی پر از غیاھنگ

 ...بچھ رو سقط کنھ 
 .... شکست آقاجون

 ... دست مشت کرد و
  ...شرفی بادیتف بھ ذاتت ب : دی غریعل
  ...کردی نگاه مریام

  ...زدی خطر را داد منگاھش
 ... نبود ی نگاه معمولھی

 ... خورد یزیم تکان ر انیجن
  ...کردی مرادی ھنوز با چشمانش اتش بھ جان ھپدرش

 . بھ پا خواھد کرد ی طوفاندانستمی من مو
 . صورت نگرفت یتیشکا

  .رادی از طرف ھنھ
  .ی و علنی حسری نھ از طرف ام

  .می خونھ شدی از تعھد دادن و چند برقھ امضا کردن راھبعد



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    208 

 . ھم با آقاجون حانی من و ر وحانی رنی با ماشری و امیعل
 ... زد ی راه افتادن اقاجون بوققبل
  ...ستادی آقاجون انی کنار ماشنای ای علنیماش

  ...می شام منتظرتونیبرا:  داد نیی پاشھی شاقاجون
 . باال داد و راه افتاد شھیش
 . آورد یرا  تاب نمِ کھ جان دلش بود یری اش وامی کھ نور چشمی از علی دل آقاجانم دوردانستمی من مو

 ... بھ جانم نشست ری و برق چشمان امی محو عللبخند
 ... آشوب بود دلم

 . دراز یلیخ... داشت ی ماجرا سر درازنیا
 .سال غربت من ۵ ی درازابھ
  ...دانستمیم
 .می ھفتھ وقت داشتکی و من  و بچھ ام فقط ندیشی آرام نمرادی ھدانستمیم
 و نی حسری شدن و پشت سر گذاشتن امرادی ھی اغھیماھھ ام و زن ص۶ نین جن کشتای ماجرا ،نی فرار از اای

 .دل خودم 
  .زدی حرف می بی با بنی عقب ماشی در صندلحانیر
  .می خبر گذاشتھ بودی را نگران و آشفتھ ،بچارهی زن بریپ

  .ندی آی شام می ھم براری و امی تمام شد و خبر داد کھ علرفتی می بی بی کھ براحانی ری صدقھ ھاقربان
 

 د،یای خوش بشی چھ بپزد تا بھ مزاق شاخ و شمشاد ھادانستی نممھربان
 ... بودشان دهی ماه ندکی بھ بی کھ قریی و شمشاد ھاشاخ

 ... ھم کھ بدتر از مھربان ی بیب
 ... امان شد ی حسوددی نکرده شایی کھ خداکردندی را نمحانی من و ری ھم مالحضھ اصال

 ... بودن نوبر بود بھ وهللا  ھمھ پسر دوستنیا
 ... را در اوردن شورش

 کھ ی پوستری زیول ...اورمی خودمان نی حسادت را بھ رونی اصال امیکردی می ھم سعحانی البتھ من و رصد
  .می حرص بخورمیتوانستیم
 ... دوش آب بھ شکم برجستھ ام نگاه انداختم ریز

  پوست اش کش آمده بود یکم
 ...خورد ماھھ ام تکان ۶ نیجن

  را ترک کنم ؟نشیری شی اجبار ھاتوانستمی ممگر
  بکشمش ؟توانستمی ممگر
  ؟؟شدی ممگر

  آمد ؟ ی مدلشان
 ... بودم و مادر

 ... بچھ ات را بکش گفتی و مکردی چشمان من نگاه می راست توراست
 ماھھ بستھ بود؟؟ ۶ نی جننی اش نبود جان من بھ جان ایحال
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  ...دمیرس بھ خود ی کمدهی پوشلباس
 ... امد ی دخترکم مپدر

 ... آمد ی حرف زدن از آشپزخانھ می کھ امدم صدانییپا
  .دمی شنیجواب  دادم ویسالم

  خوبھ ؟؟ییفسقل دا... اومد یکدوقلقل: یعل
 . جا گرفتم زی زدم و پشت می برداشتم و گاز بزرگیبی گفتم و سی خوبھ ا  رفتم  وی غره اچشم

ما ... رد شھ تونستیحاملھ بود کھ از در نم  تو روی ؟ مادره خودت وقتی دارکارشیچ ...یعـــــل : ی بیب
  ...کترهی کوچیلی،بچم شھرزاد خ ..ی بودیُ پریقلو بارداره از بس ماشا بچھ   دومیکردیفک م

 ... خان ابرو باال انداختم ی علی خنده و من براری زد زی پقحانیر
 .. قد رعناشون درازه  از بسشھیاالنم خودش از در رد نم-
 ...بچم مثل شمشاد خوش قد و باالست :  چرخاند تابھی ماھی را تویچوب  قاشقش بزرگی بیب

 خانوم زد حانی بھ ری محکمی ضربھ زی مری ھم از زی علای کرد کھ گوی نثار علی لب نردبونری زحانیر
 ...واریکھ رنگش شد گچ د

  ...الی خی بی علی گشاد کردم براچشم
 ... کھ ی ناکارش کردیزد : نیحس ریام
 ...حقشھ : یعل
 . در اورد ی علی برای ھم زبانحانی گفت و ری ھشدار دھنده ای  علدی بھ طرفمان چرخی بیب

 شی برای باال انداخت و من پشت چشممی برایی ابرونی حسری برداشتم کھ امگری دیکی را کھ تمام کردم بمیس
  زدم بی از سینازک کردم و گاز بزرگ

  ...کردندی بھ دو میکی حانی و ریعل
  ...رفتی طرف بھ ان طرف منی تو فکر رفتھ و مھربان ھم از اریام
 رادی ھی لفظتی بھ رضاغھی فسخ صی برایگفت:  گفت شی رو بھ من کرد و با اخم برچسب شده بر ابروریام

  ؟ یالزم دار
 . قطع شد و من سر تکان دادم حانی و ری علیصدا

  ؟ ھی چانیجر : یعل
 در ی بازگو کرد و اخم علی علی بتول خانوم را برای از حرف ھای برداشت و خالصھ ایبی ھم سحانیر

 ی ئ طالق و جارغھی با رشوه ھم صمیتونیم ...ستی الزم نی لفظتی رضانی ھم بھ اادیبھ نظرم ز: ھم رفت 
  ؟ سی طور ننیا ...میکن
  ...میزم دار رو الیفقط  اون کاغذ محضر. :  سر تکون دادریام
  ...رشی ززنھی بعدا ممی بکشرونی زبونش ھم بری از زلھی رو با حی لفظتی اگھ اون رضایحت : یعل
 ...ذاتا جنسش خرابھ :  گفت ی حرصریام
  ...ی ھمھ چشھیدرست م... نگران نباش شھرزاد  : حانیر

 ... زدم شی بھ رویلبخند
 ... خورد لبخند ام پر رنگ تر شد ی ام تکاننیجن

 ... الزم نبود با قساوت سقط کنم گری را ددخترکم
 ... بر سر و صورتم سنگ نزنند نکھی ھم فقط بھ خاطر اآن
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  ...می بھ رودی شکمم بود افتاد و لبخند پاشی کھ روی بھ دستری امچشم
  ...افتی مامی دردم چھ بود و حال دردم داشت التدانستیم
 
  افت شــنھیدرر اگــر س(

 ــزن بانگ مینفــس
 ِ خــود را بــھ دل چــاه مــگو درد

  آتش غمند تواگــر آب اســتخـوان
 ) آب شـــو،آه مگــو 

 
 .سـالم بـتول خـانوم_
 

  خوبــھ؟ـتتی؟وضعی خانوم ـــ سالم دخـترم خوبـبتول
 

 . ممنــون خوبم ــــ
 

 .َ تاپـاش شـر شده  پسـر  سـرـنی ماھتــم ،ای رویشـرمنده ... خانوم ــــ شـــرمنده امبتول
  .نی حـرف و نــزنـنی شـما چـرا؟ اــــ
 

 ...! نباشـھ اوالد ناخلــف مـنھ ی ــــ ھـر چبتول
 

  ؟؟  ــنیاری بـھ دسـت بنی محضــرے بپــرسم ؟نتونسـتاغـذ زنـگ زدم در مورد اون ــــ
 

چــند روز ھــم  ...ــافـتادهیتم ن بـھ دســـــدشی ولـے ھــنوز کلجاسـت ـدونمیم:دیـچی پی در گــوشآھـش
 . دم درتـون دخترمــارمی مینصـبر 

 
 ... ھفـتھ مھلــــت دادهـنیچــون پســرتون تا آخــر ا.... زودتـر، چــون ـشـھی مـمنون فقــط اگــھ میـلی خــــ
 

 :رد اش را فــوت ی عصــبنفــس
  .شــھی می چـــنمی خوب ببیلیخـ
 

  ،فعــال  شــمیحمتــون نممزا ..ی مـــرســــ
 

 شـد صــبر یمگــر مـ... ســرد پنجــره چسبــاندم ـــشـھی ام را بـھ شیــشانـی و پردم را قطـع تلـفن
 رد؟؟

  خـورد؟ی بــر نمیــی  بــھ جــای مـاجــرا دخــالت دھـــــنی در اشــتری مصــلحـتـت را بـمی ایخـــدا
  نـد؟؟ ی بــزرگــت را اشــغال مِیــای دنِیجــا نی جنـــــنی زنـده مانـدن ا
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 و نگــاھم ســتادهی اــاطی وســط حھ ــدمی دــشـھی را از پشـــت شنی حســـری روان شــد ،امھ ــماش
 ...ند یم

 ...رد خـونم را منجــمد نگــاھش
 ... از غــم بـود نگـــاھــشپــر
 ... ـــمانــےی از پشپــر

 ی مھ یمـــرد... استــشی ،مـرد متجــاوزگر شـــــش مـاه پســتادهی اـاطـی وســط حھ یـرد مـــنیا
 و انگــشت ـزمی را بــرــشی ، آبــرونم و رو ــری زنــدگــے اش را زــتیا شـــیتوانسـتم بـا 

وجــودم را روحـش و ...ددل اش را نداشــتم، عشــق ام بــو...نتــوانسـتم ...ـردم نی ولـــنم ـشینمــا
  بود رده ری تسـخــرشف

 ... نبـــودھ یــــالــ
 ... بــودـم حـــال ، پـدر دختــــرو

 ... بـھ قـتـل اش بســتھ بــودندـمر ھ یدختـــر
  ...ـمی مـــرده بــودـــاطـی مگــر مـن و مـــرد وســـط حیولـــ

 ...ــرندیا ازم بگ ام رڪ گذاشـتم دختـــری مــًعـــمرا
 ... پنجــره بلنــد شــدم و بـھ طـرف در ورودے رفــتمــنار از

 . بـاال نـظاره گــرمان بـودی فــرھــاد از پنجــره عــمو
 ... خجـــالت مھــمان آغــوشـش شــدمیبــ

 ... را فشــــرد  تنـــــم
 ... تــپــل و چــاقــم راتــن

 ... مخـصـوص مــردم رایدم،بــویشــ مــن بــو و
 ... راـــگارشی عطـــر تــــلخ و سیبــو

 ... خســتھ بــودچشـــمانـــش
 ... ســالمــــ
  ماھـت مامان کوچــولو ی ـــ سـالم بـھ روریام
 

  خســتھ بــود؟ شی صــداچــرا
  شــده ؟ ی چــــــ

 ... زدلبخــند
 ...ــختی ھــم آتـــش بـھ جــانم رلبــخندش

 ...مـم محنیــرحســی بـوداز امــدیعب
 ...! ھمـھ چشـمانـش غــم داشـتھ بـاشدـنی اھ بود ــدی اســتوارم بعـوه از
 
  ...ــستی نیــزی ـــ چـریام
 .ھسـت،از چشــمات معلــومـھ...ــری ھســت امــــ
 .ســتی نیــزی چھ گفــتم ـن نــتی ـــ شــھـرزاد انقــد خودتــو اذـریام
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 . شــده امــدهی و او بــوسـھ زد بـر لـب ورچـدمی و لـب ورچردم بغــض
 
 !! شـما ی مــــــوونـھی ،دن نـن،بغضــم ـــ اخـم نــریام
 
 ــمی مــوھــادیشـ و بــو ـرده بــازوانــش مســـحور ــانی بـاز تنـئم را در مھ ردم نگـاھـش ــرهیخ
 ...را
 

 ـده شـیزی چــــھی ــــ
 

  ...دی خنــدمــردونھ
 ... وخســتھ آروم
                     آخــھ؟؟ ین ی چـرا بـاور نمـسـتی نیــزی گم چی ،مــــتی دل نگــرونِی مــن فــداـــــ

 
 ... گــھ ھــستیِ حــســم مــــــ

  ...دیشــ یــقی عمنفـــس
 : اومــدی بـــی بـــیصـــدا

 !!!ۍ خـوری تـو ســرما مـــای؟ ب !ینـــی مارـی چــاطـی ح شـــھرزاد مــادرــــ
 

 .می و ھــردو وارد خــانــھ شــدنی حســـــری از آغــوش امـندم تـن
  :رد ــشیـبای زی مـــھمــــان لــــــب ھــاــد،لبـــخندی را دنی حســـــری امھ ی بــیبــ
 

 !. خبــری مــادر چــھ بــی اومــدخـوش
 
 .یبــاھـاتـون حــرف دارم ،خصــوصــ: بـھم انداخــــتی نگــاھــریما

 
 ... و تو دل مـن رخـت شــور خـانھ افتـتـاح شــدی بــی بــی شـد تو چشــماــخـتھی رینگــرانــ

 
 ۍـا ھان وقفـھ تـی بــھ یــنــی جنـی و مــاندم بـای بــی رفــتند اتـاق بــنی حســــری و امی بــیبــ
 . خــوردی مــۍــزیر

 ... شـدهیزی دانسـتم چـیمــ
 ...ُ شـومیزیچــ

 ...نــــــــــــــحــس
 ...ن خــراب خـــانھ

  خورد ی مــان تمتـر ام ڪ دختــرــنی اگـــر ادی شــاو
 ...نم را جمـع و جـور رم توانستم فــیمــ
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 ...ـھ خوردم داد بـھ زور بـا خـرما برمرای شــــوانی لمھــربــان
 ... حـرفشـاندیشـ طــول

  ...ی بــی خـانھ بــیـیرای پــذـنی مـن جــان دادم در او
 ...ـردم قــدم تــند ی بــی طــرف اتـاق بــبـھ
 ... زدمدر
  تو ــای ـــ بی بـیبـ

  چـراـشیصــدا
 ... داشـت؟بغض

 .ـردم را بــاز در
 . افــتادی بــیَ و چشــمان تـــر بــرـگایِ بـھ اتـاق پـر از دود سنـگاھم

 
 ؟؟ی بــی بـــــــ

 
 م؟؟زی عــزی بـیِجــان بـ:  آوار شـد بـر ســرمی بـی بــزی ھـق رھـق

 
  شــده؟ی چــــ

 . لــرزشـنیلعـنت بھ ا... لــرزش داشـتمیصـدا
 .دی نــرسیجـوابـــ

 . زدــگاری بـھ سیــقی عم پــــریام
 .رد یق آرامـ ھـق ھـی بــیبــ
 . مـن ھم حســرت ھــق داشـتی تـن و گـلوو

 . دادگـاه اومـدهی ھیاحصار: خـش دار مـردم اتــاق را صـاعقـھ زدیصــدا
 

  مـن ھــم بغــض داشــت؟مــرد
  مـن ھــم دلش ھـق ومــرد

  خواست؟؟یمـ
  آمــد؟؟ی ھــق ام نــمــگری چـرا دمــن

 
 ...م تخت چھار زانو نشستھ بودیرو
 ...  اتاق را پر کرده بودزمی ھق رھق

 ...کردیَ تر از اشکش نگاھم می ھم با چشماحانیر
 ... کردی دود مگاری سشھی کنار پنجره مثل ھمریام
 ... نبود کھ آن را خاموش کندی بی وجھ گوش اش بدھکار حرف بچی بھ ھو

 ... دادم و دستم را بر شکمم گذاشتمواری ام را بھ دـھیتک
  را حس نکنم؟؟؟شی تکان ھاگریشد د ی ممگر

 ... سنگ من رابکشندری خواستند زیم
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 ... پناھم رای و دخترک بمن
 ... پناھمان باشایخدا

 ... پناه من و دخترکم
 ... بودمختھی اشک رای اشک دنری حد تمام ذخابھ

 ... سکوت زده بودممھر
 ...لی رفتھ بودند دنبال وکی و علریسم

 ... نشده بود از سجاده اش بلندی بیب
 ... آقاجون خورد شده بودو

  مرد چھ قد تحمل دارد؟کی مگر
 ...دمی دی مردم و اشک آقاجون را نمی مکاش
 ... کردـمی را ترسمی شد غم دو مرد زندگی مکاش
 ...ینی راببی ھولناکمی ترسنی کھ ھمچی نکنی تا عبرت شود کاری بولتن زندگی کرد و زد رومیترس

 
 ی ھمھ چ،ی گرفتلمی اومده وکھی صادر نشده،احضاریھنوز کھ حکم... کھ تویست رفتفداتشم از د: حانیر

 ... دخترنکاروی نکن با خودت اشھیدرست م
 :  نشستمیَ دور شانھ ام حلقھ شد و لبانش کنار ابروبازوانش
 حانی شھ رقربونت

 ...ھق ھق ام اتاق را بھ لرزه انداخت... خوان دخترمو بکشنی مـحانیر_
  ...رمی سنگ بمری خوان زیم...نزارن مادرشم خوان یم
 

 . ..ِ پنجره لھ شدی سنگ جلوی کھ رویگاریو س ...نیرحسی محکم امپک
 ... ھم سکوت کرده بودنیرحسیام
 ... نذاشتی علی برود  ولری وسمی خواست باعلیم

 ... بردشی از پی ھم رفتھ بود تا کارآقاجون
 ...فتھی االن فشارش ماریبراش ب نیری شزی چھی برو براش حانیر:نیرحسی ام
 ... رفترونی اشکم را باسر انگشت پاک کرد و بحانیر

 ... تخت نشستی آمد دوختم ،روی کھ بھ طرفم مینی حسری را بھ امنگاھم
 ... را دوخت بھ چشمانمنگاھش

 ... ھق ھق ام را بلند کردی پر غمش صدانگاه
 نکن،تو مراعات رم،توی می عذاب وجدان منیز حس ادارم ا... نزنشیآت...عذاب نده شھــرزاد:نیرحسیام

 یّ بھ و سرم بره نمی بری منی بچھ رو از بنی ھم خودتو ھم ایمراعات دل منو کن ،دار...کن گل من 
 ...فتھی بچھ بنی تو و ای برایزارم اتفاق

 ... مردمی ھمھ مردونگنی از ادمی گزلب
 ...نامرد شد... نشون ندادشی کھ شش ماه پیمردونگ

 ... رو اشکام نشست رو چشمام ری امیگونم اروم رونھ شد کھ لبا  رواشک
 ... عمرمو رینگ... اشکارونی ازینر:
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 :دی شکمم گذاشت و آروم بوسی شد و لباش رو روخم
 ...ختھی رو بھ ھم رای قربون وروجک شھ کھ دنبابا

 ... آشوب بھ پا کرده خدا بھ داد فرداش برسھنجوریاز االن ا: کردسربلند
 ... کھ اشک و ھق ھق ام را درآوردیخنده ا...دمیخند

 ... خندهنی بھ العنت
 ... وارد شدرموزی با کلوچھ و شحانی در باز شد و ردی ام را بوسیشانیپ

 ... اش شدی قبلی ھم بلند شد و ساکن جاریام
 ...دلبرانش بودم ی ھالی من شد و من عاشق استارهءی بھ دست خگاری داد و سھی تکواری اش را بھ دشونھ
  بلندگوی برداشت با اشاره من زد روحانی کھ زنگ زد رتلفن

 ر؟؟؟ی شد سمیچ: حانیر
ّ بده حلھ لی وکنی تام بھ ااری ھست فقط اختلشی دادگاه وکنیاری وجھ شھرزاد و نمچیفقط بھ ھ... یچیھ_

 !!! ھـــــارهینذار اون دختر ھم انقدر غصھ بخوره بچھ اش از دست م...
 نی لحظھ ھم از اھی کنھ یحرف گوش نم:  انداختسمی خی بھ من و گونھ ھا و چشمای نگاه پر غمحانیر

 ... دارهی کردناش دست بر نمھیگر
  ...افتادهی نی بخوابونش ھنوز کھ اتفاقی ،تونسترمی گی تموم شد وقت چکاپ براش مانی جرنیا: ریسم
 .دی شد خبر کنیزیباشھ چ: حانیر

  شھرزاددهی تو بع؟ازی بس کنی خواینم:زانھ نگاھم کرد راقطع کرد و عاجتلفن
 ...ستی ندی بعزی چچی مادر ھکی دانست از ینم
 ....نفسم شد دخترکم  من مادر شدم و جانم ودانستینم
 

 ... بود،کردمـری کھ دوست سمیلی وکنی بھ صورت جذاب ای را کھ امضاء کردم نگاھکاغذ
 ... خفگان آور بود شی کھ  اخمھایریسم
 ...ری بدتر از سمیلی خیلی خیلع
 ... گفتی نمیزیچ
 ... لنگدی کار می جاکی یعنی ی نگفتن علیزی چنی ھمو
 دی ناامدوارم،یِ حالتون من امنی ای کنم ، ولدتونی بدم نھ ناامیدواری خوام امیمن نھ م... خانم معتمددیــــنیبب_
 شما نمیبیحضارتون کرده،کھ من صالح م صادر نشده فقط دادگاه ایست،حکمی معلوم نیزی کنھ ھنوز چیم

 .نی حضور نداشتھ باشچکدومشونیتو ھ
 چـرا؟؟:دمی پرسی خش داری صدابا

 خبر ی ب من و علدی اون کاغذ ب دستتون رسنکھیبھ محض ا... بـھ صالحھ: انداختری و سمی بھ علینگاھ
 ....نیبد

 ... تکون دادمسر
 ... دلم آشوب شدباز
 ..دمی دوی بھداشتسی طرف سروبھ

 ... معده ام را باال آوردماتیمحتو
 ... کمرم نشستی روی علدست
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 ؟یخـوب_
  تکون دادم سر

 ... بھ طرف در قدم برداشتمی بھ صورتم زدم و قامیاب
 . بھ دست پشت سرم آمدحولھ

 .  را خشک کردسمی باحولھ صورت خبرگرداند
 ... بھ چشمانم کردیقی عمنگاه

 ... کنمی بشھ خودم خفت مشیزی چیی خل فسقل دا دخترءی کردکاری باخودت چنیبب_
 ... لبخند و بغض نگاھش کردمبا
 .ارنی بیی بالی فسقلنی سر اھینذار بق_

 ... آغوش گرفت تنم رادر
  چپ نگاه بندازه؟ی فسقلنی بھ تو و ای المصب مگھ من مردم کسشھی کباب مگرمی جی کنی نگاه منجوریا

 ...دمی کشیقی عمنفس
 ..د؟ کھ نبود ،بوآه

 ...دی ھم آه کشی بود کھ علانگار
 نوری اای؟بی کھ چی کنی مینیری خودشی بغل داداشم داریرفت...شــھرزاد: از پشت سرم آمدحانی ریصدا

 .ــنمیبب
 .. مات و مبھوت و لبخند بھ لبِی و خود رفت بغل علدی کنار کشمرا
 .... خواھر مندهی از تو بعایزیھ ناپرنی احانیخفھ شدم بھ خدا،ر...یچھ ابرازعالقھ ا...اوه :یعل

 ... عجق وجقتھھی ھمون دوست دخترااقتتیل: نشست وعقب رفتی علی بھ بازومشتش
 ..!اوووف نگو دلم براشون لک زده: قلبش گذاشتی بھ مسخره دست رویعل
 ..! از دستت بپرهنیانقد لک بزنھ کھ آخر نگ:حانیر

 .  باھم خشک شدی محو من وخندهء عللبخند
 . زدی مشی شد ونی تلخ مبی مواقع عجی بعضانحی رنیا

 حان؟ی کنھ ردای خواد پی کجا میبھتر از عل_
 ... دوست دختراشو رو سرش بچرخونھی آقا ھم ھنی کرده، ادای کھ پینی بیم:حانیر

 ...امدهی بھ ما نخنده
 . بدتراز من تلخ شده بودحانی رنیا

  بود؟چش
 ... نگاه کردمی متفکرو گرفتھ علافھیانداختھ بھ ق باال ی اش زد باابروبی راھرو کھ غچی پاز
 . گفتیزی چھی بود ی از دستت حرصی علـالیخیب_
  گھ؟یمگـھ دروووغ م:یعل

 ... حرفی کردم بنگاھش
 .نھی بھ پام بشنی اونوقت  انتظار دارم ھنوز نگپرمی میکی کثافت ھر روز با ھیمثل  ...قـتھی حقنیع:یعل
 .زم دوست دارهوگرنھ ھنو...لج کرده وگرنھ_

 . زد و از کنارم ردشد و رفتیپوزخند
 .نماز ظھرم ھم مانده بود ،وضو کھ گرفتم وارد اتاق شدم.حوصلھ جمع را نداشتم. طرف اتاقم راه افتادمبھ
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 .دمی تختم دی رودهی را خوابنی حسریام
 ... زدمی چھره خستھ و اخم آلودش لبخندبھ
 . قامت بستم نمازم را باز کرده ،چادر سرم کردم وجا

  حس می نگاھش را روینیسنگ
 ... کردمی م

 ...نیری کھ خوب بود و شی نگاھینیسنگ
  من باشد؟ی براـنی نگاه سنگنی شد تا آخر عمر ای مـای خداو

  ام؟ی نامنی من و دخترک آمیبرا
 ... شودری قصھ ھا ختم بھ خنیکاش ا... شودکاش
 .نمی را نب شود تا نگاه خستھ و غم گرفتھ مردمری بھ خختم

 ...نمی نبی را آشفتھ وعصبری و سمی علتا
ِ کھ من ،من مادر اشک اش را ی شود و آقاجونی را کھ چشمشان از اشک خشک نمی ای بی وبحانی ر

 ...درآوردم
 

 ... را دادمسالم
 ...یقبول باشھ خانومــ_

 ...قبول حق: کردم ولبخند زدمنگاھش
 ...!!ی کردھیچشات قد نخود شده از بس گر_

 . شد وکنارم نشستبلند
 ــر؟؟ی تونم نکنم امی مــــ

 ..! کنھی حال تو ،حال منو بدتر منیا...کم دق بده...کم غصھ بخور: بھ لب برد و بو کردچادر
 ؟یھسـت: تکون دادمسر
 . تا آخـرـــــ

 . کرده نگاش کردمبغض
 ن؟؟ی حســـری امـــــ

 ن؟ی حســـری ــــ جان ام
 سم؟بپر...می توانستم بگویم

 .یچـی ھــــ
 . کنھتتی اذیزی نذار چـــــ

 .ستی نیزیچ: زدمی محولبخند
 . وچادرم را جمع کردمجانماز

 ... راحت تر بخوابمکمیبزار ...ایب: دستش را بھ طرفم گرفتدوی تخت دراز کشی روباز
 ... طرفش رفتمبھ
 ... تن اش حل شدمدر

 ...بود در آغوش پدرش رفتھ بود شاد نکـھی ام ھم از انیوجن
 ... خوردی تکان  منیری شنگونھی بود کھ اشاد
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 ... گردنم چشم باز کردمی روی داغی نفس ھاباحس

 ... من بودی رهی خشی عسل ھاجام
 ؟؟ی شدـرهی خھی چـــــ

 . مامانا شده شھرزادنینشم؟صورتت ع: زدلبخند
 ... اش گذاشتمنھی سی لبخند زدم ،سر رومنم
 . چاق شدمیلی خــــ
 .ی شی آب مید،داری کھ بایبھ اون حد نھ ـــــ

 .رنی گی ازم مموی بشم؟دارن ھم دخترمو ھم زندگدینبا: را بھ چشمانش دوختم نگاھم
 زارم؟یمگھ من م: را فشردتنم
 !ی کردیزی رھی پابتوی ھمھ مصنی تو خودت اــــ

 ... شھرزادمونمیپش: خشکم ی بست و لب چسباند بھ لب ھاچشم
تو فقط ... ھابتی ھمھ مصی بچھ ،پانی ای تو پایسادم،پای کھ کردم وای کاریآخرشم پاتا ...مونمیّ و پشبھ

 . بشھتونیزی چزارمیکم غصھ بخور،نم
 ... لبانم رامھر زددوباره

 ...ی طوالنــــنباریا
 ی مردم را بپچشـم ،تلخ می بوسھ ھاینیری و کار زمونھ نذاشت شدیبوس.. و من اشـک ام روونھ شددیبوس

 ... رامانیبوسھ ھاکرد ھمھ 
 ... آتش زدشی را بوسھ ھامی را فشرد و لب ھاتنم
  کرد کھی پدرش را حس می بوسھ ینیری ما شی سوانی جننی انگار او

 . خوردی کنان تکان میشاد
 شھرزاد؟؟:ُ رابھ طرف گوشم سر دادلبانش

  جانم؟ــــ
 ؟؟یھنوزم دوستم دار: رامی موھادی کشنفس
 .ل زدم و بھ چشمانش زدمی کشعقب
  دوستش نداشت؟شدی ممگر

  نبود؟عاشقش
  اش نبود؟وانھید

 ! زدی ھا محرف
  بھ عالقــھ؟؟م؟اقراری االن انتظار داشت چھ بگویول

 ! موردنی کھ ھنوز لب از لب باز نکرده بود در ایدرحال
 ن؟ی حسری امی اصال دوسم دار؟ی تو چــــ

 ؟ی کنی فکر میتوچ: کردزمزمھ
  باره حرف بزنم و فکر کنم نی تونم در ای نمگھی از اون شب د کنھی فکرم کار نمـــ
  از رو اجبار باشھ؟تونھی ھمھ عالقھ ام و توجھ ام منیا: نی حسریام
 ... حرف نگاھش کردمیب
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  تونم چشماتو نپرستم شھرزاد؟یم:نیرحسیام
 ... روزھا پاتوق بغضم بودنی کھ ایی النھ کرد در گلوبغض

  و چشم ببندم؟؟نمی ببتوی تونم پاکیم:نیرحسیام
 

  معصومم ی جواننی امغروق
 ی فراموشی لحظھ ھامغروق

 
 ... از کنار چشمم بھ طرف صدف گوشم روونـھ شداشکم

 رم؟ی بگدهی ھمھ خانوم بودنتو نادنی تونم ایمگھ م:نیرحسیام
 ...فشرد تن رابھ خودش...بوسھ زد لبانش بر لبانم...دی لرزلبانم

 
  ـشیخو خواھمش بفشـردم بر یم(

  را ـدایِ بفشــرد من شــشی خوبر
  سختدیچید،پیچی پمی ھستبر
 ) بازوان گرم و توانا را آن
 

  قی عمی نفس اش را،نفســدی کرد و کشمی موھاانی را مسرش
 
  می گـردن و موھــایدر البــھ ال(

 )ـشی نفـس ھامی نسند گردش
 
 ... موھاتو نفـس نکشـم؟ی تونم بویمگر م:نیرحسیام

  دوستت نداشت؟دوست داشتنم بھت ثابت نشـده؟شـھیمگھ م... شھرزادیتوجان: کرد ھمنگا
 ... ھق کردم و فشـرد تن ام راھق

 ... زد سر و صورتم رابوسھ
 ...می شد بر دردھامرھم

 ...می شـدبراکوه
  توانم ھر چھ ھست را بھ او بسپارم و خود در آغوشـش بخوابـم ی کھ میکوھ

 
     ٭٭٭                   

 
 ... وقت دادگاه بودامروز

 .... خونھ نبود ی و مھربان کسی بی من و بجز
 ... آروم و قرار نداشـتی بیب
 دل خودم و دختـرک ی خواندم و ھم برای می بی بی بلند ھم برای من قرآن بھ دست با صداو

 ...ای افتیبخور مادر پس م: کلوچھ ام را مھربان آوردریش....معصومم
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 ... بدتـره کھی بیحال ب: کردمی بیب بھ ینگاھ
 ھمھ نی با ای کشی اونا خودت و بچت می بده لج نکن بخور،بھ جاتتی مادر،وضعیفعال تو واجب تر:ی بیب

 ...استرس 
 ... و کلوچھ ام را برداشتموانیل

 ... ام گرسنھ بودبچھ
 د؟ی کشـی من مگر بھ غذا ملی میول

  بخورم؟یزی توانستم چی ممگر
 . آوردی بی بی ھم برای قرصمھربان

 و کھ بھ ی بند نحسنی امیری کاغذ بھ دستمون برسھ مّشایآدرس محضر و گرفتم،ا...زنگ زدم فروغ:ی بیب
  .می کنیگردنت انداختن و باز م

 ... قرآن دوختمھءی آھ،ی لب گفتم و نگاھم را بھ آری زیی ّشایا
 ی منھ ولھی ماجرا بھ علنی دونم ای شم مدینذار ناام... کھ رفتم اصفھان بھ تو توکل کردم خدای ھمان وقتاز

 ...تو نذار
 ...ی راھھی
 ...ی چاره اھی
 ....ای معجزه کن خداھی

  تلفن سکوت خونھ رو شکستزنگ
 ... آروم بھ طرف تلفن رفتمھربان

 دینالی ھا می از پادردش تازگچارهیب
 . تلفن قطع شدیصدا
 ... تلفن کارت دارهیشھرزاد مادر بتول خانوم پا: آورد رونی ب بعد مھربان سرش را از راھروقھی دقچند

  شد؟؟معجــزه
  خواھد بــشود؟ی مای

 . موزم گذاشتمری شوانی کنار لزی می و رودهی را بوسقرآن
  تند کردمپا

  را از مھربان گرفتم تلفن
  بلھ؟ـــــ

  ات خوبھ؟؟بچھیسالم دخترم خوب: خانومبتول
  دھا؟یمھربان ھمھ نی زن را چھ بھ انیا

 .میسالم شکر خدا ھردومون خوب:دی زدم و ندلبخند
 ... دم درتوناری رو دادم راننده ام بیکاغذ محضر...مژده ام کھ محفوظ: خانومبتول
 ... بودراه

 ... بودچاره
 .. شدمعجزه

 ... ابرھا بودمی من روو
 ... امدی ممی آزادکاغذ
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 ... را قطع کردم یگوش
  ...می ھا از لبکندی دل نملبخندم

  ،شمی دارم آزاد مشھیباورت م ...ادی داره می کاغذ محضری بیب-
 . و دستانش را باال برد و خدا رو شکر گفت دی خندی بیب

 ... اتاقم پرواز کردم ی سوبھ
 . را گرفتم ی علی شماره ی معطلیب

 جانم شھرزاد ؟ :  بردارد را ی پسر گوشنی ھزار بوق خورد تا اییگو
  ؟یعل-

  ؟ شدهیچ-یعل
داره  ... شھی باورم نمیعل... خونمون ارتی بفرستھی داره مویبتول خانوم زنگ زد گفت کاغذ محضر-

  کنم من ؟ کاریاالن چ. ھمھ کاراشھیدرست م
  ...دیخند

 منتظرمون باش خب ؟   وری نکن ،کاغذ و بگیکار... شکرت ایخدا:  سرمست ی خنده ھی
 . باشھ -

  .میایزودتر م)لیوک( و سبحان نی حسری من و اممی تونست-یعل
  ؟؟ شدیدادگاه چ... باشھ -
 . بودم کھ تونستم جواب بدمرونمیمنم ب...ھنوز شروع نشده-
  ...ی علنی خبرم نذاریب-
 .مواظب خودتم باش  برو.نگران نباشھ  ...زمیباشھ عز-
 ...باشھ خدافظ -
 ...دختر خوب   برو-

 ... قطع شد تلفن
 ....شدی کنده نممیمن از لبھا منی ھنوز لبخند خوش و

  شود ؟انی سرعت نمانیبھ ا ...یراھ...چاره ... معجزه شدی ممگر
 ... شکرت ایخدا

  .ییرای پذبرگشتم
 ... شانھ اش گذاشتم ی نشستھ و سر روی بی بکنار
 چتھ فدات شم ؟ :  موھام زد ی برگردوند بوسھ روسر

 رنیگیخوشحالم دخترکمو ازم نم ....دهی تابیدی نور امھی خوشحالم کھ ی بیخوشحالم ب:  قورت دادم بغضمو
  ؟ اوردمی ،من چھ طور دووم مرنی ازم بگ  جگر پارموخواستنی می بیب....

 ب ذارهی داشت نطفھ اش بستھ شد ،پس نمیتوکلت بھ خدا باشھ حکمت:  نرم و با محبت دی ام را بوسگونھ
 . بره نی حکمت پنھونش از بنی ای سادگنیھم
  ؟ ادی بھ سرم می ھا چماجرا نی و اغھی ؟ بعد فسخ صیبعدش چ-

 .دوستم کھ داره  ...سادهی ،مگھ ولت کرده ؟ پات واکنھی عقدت منی حسریام... معلومھ مادر :  کرد نگاھم
 دوسم داره ؟  : دمی پرسمردد

 .... شھرزاد ی بودگھی دزی چھی شیاولش تو برا از ھمون-
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 ... زدم لبخند
  بودم ؟؟ گری دزی چکی شیبرا
  مردم فرق داشتم ؟یبرا
  ھمان اول دوستم داشتاز

  چرا از اول نمى گفت؟پس
 تو ھم میخوایش؟:  بى بى
 مگھ میشھ نخوامش:  تكون دادم سر
 یھ عقد و عروسى براتون بگیریم بیا و ببین... بازم شكر :  بى بى
 یدونن بفھمن خون بھ پا میكنند چیزى نمیعقد و عروسى با شكم بر اومده؟ بى بى ھنوز داداشمو و مرض-

 تو فكر اونا رو نكن مگھ ما مردیم؟:  زد پلك
  در و زدن مھربان قبل اینكھ قدمى بردارد بلند شدم و تر و فرز چادر بھ سر رفتم طرف حیاطزنگ

  و باز كردم جوون قد بلندى با پاكتى بھ دست رو بھ روى در ایستاده بود در
  حاج معتقد ؟یسالم خونھ -

 بلھ خودشھ: تكون دادم  سر
 شھرزاد خانم شمایین -
 ...بلھ-

 بفرمایید بتول خانم گفتن بھ شما بدم:  رو بھ طرفم گرفت پاكت
 بلھ بھم خبر دادن ممنون-

ً را گرفتم جوان قد بلند با اجازه اى گفت و سوار ماشین تماما سیاھش شد و رفتپاكت ِ. 
 … را بستم و بھ دیوار داالن تكیھ دادمدر

 من بودم و پاكتى كھ اگر مى دانستم ھست نصف عمرم را در بند نمیگذراندم حال
 میشم خانم بابات...مامانت داره آزاد میشھ دختركم....مامانى میبینى؟-

  از در برداشتمتكیھ
  را از سر كندم و بھ طرف خانھ رفتمچادرم

*********** 
 ھ کمرش داد آن ھم جلوى كھ؟ جیغى كشید و كاغذ را بوسید و در ھوا گرفت و قرى بریحان
  ...ری و امسبحان

  امیر آشنا بودباز
  این سبحان كھ معلوم نیست از كجا آمدهولى
 ابرو آمدم برایش تا بلکھ ماتحت مباركش را یك جا بگذارذ و بنشیندكھ الحمدهللا سھیل از آن مستراح ما چشم

 دل كند و دست زنش را گرفت و روى مبل نشان 
 ...ى خوشحالم شھرزادواى خیل : ریحان

 ....از محضر ھم وقت گرفتم باید ھمین فردا صبح بریم براى ختم این قاعلھ:  داخل پذیرایى شد على
 ...فردا ھم عقدت میكنیم:  سیگار كذایى اش را توى جاسیگا خاموش كرد امید

 . جاى تردیدى نباشھدیگھ
 د بزنھمن یھ آشنا دارم میتونیم تاریخ عقدتون رو براى عی : سھیل
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 میشھ؟ نكنھ رفت دادگاه جاخالى بده؟-
 نھ خوب با پول دھنش بستھ میشھ : سھیل
 .... نگاھم كردقی رو بھ رویم روى مبل نشست و عمعلى

 سرش توى لب تابى بود كھ  سیب گاز زده رویش عجیب چشمك میزد و مرا بھ ھوس مي انداخت تا سبحان
 بلند شوم

 ى بزنم  سیبى از یخچال بردارم و گاز بزرگ
 دلم میخواستم عروسیتو ببینم شھرزاد : على
 براش عروسى ھم میگیریم.... میبینى  : امید

 .... بھ اخم ھایش زدم لبخندى
  كدام نگفتند كھ در آن دادگاه منحوس چھ شد؟ھیچ
  گفتند اتفاق خاصى نیفتادفقط

  خاصى گفتھ نشدحرف
 .... فقط منتظر فردا بودممن

 ....كھ  منتظر فردایى دخترکمم
 ... آزاد مي شدبندم

 . تضمین اینكھ من و دخترت ام صدمھ نمى بینیمو
  تخت گذاشتھ بودمی را روکاغذ

  آمد ی چشمم می غربتم جلوی و تمام سالھاکردمی منگاھش
  افتاد کھ منجر بھ شکستن دنده ام شدی مادمی خان بابا ی و کتک ھاکردمی منگاه

 ...مد اادمی ی بی بی ھاھیگر...  آمدادمی
 ... امدادمی ی علی و عربده ھاحانی ری ھا و التماس ھاھیگر

 .. آمد کھ چگونھ مرا چادر بھ سر در اتاق کار خان بابا نشاندندادمی
 ..  اشنا بودشی کھ فقط صدایرادی ھکنار

 ..  ماندمی کھ روی نامو
 ... ی اغھی صدختر

  شده بود؟ دای عالم بود کھ حال پی تکھ کاغذ کجانیا
 ...  در شکم داشتمنی جنکی کھ من یاالن
 .. شود تا من غربت نکشمدای پشی ھفت سال پتوانستینم
 .. کھ عاشقش بودم لھ نشومی مردی دست و پاری نشوم و زی من فرارتا
 .. حاملھ نشومتا
 ..دیای حکم دادگاه نتا

 .. بھ سنگسار نشومدیتھد
 ..دمی کشآه
 ..نکش.. از آه مظلومتلرزدیعرش خدا م:گفتی می بیب

 توانستم؟ی مگر میول
 .. آمد تونی حسری باز شد و امدر
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 .. نی حسری امی از ماندن ھاگفتی نمیزی چبی اقاجون عحو
 .. زدمیلبخند
 ..  انداختمی بھ من و کاغذ رو بھ روینگاھ

 ..  را برداشت و بھ طرفم آمدمی توالتم رفت و کش موھازی طرف مبھ
 ..  حرف پشت سرم نشستیب

 .. ام را جمع کرد و مشغول بافتن شد اشفتھیموھا
 ؟؟یادگرفتیاز کجا _
 مو بافتنو؟؟ _نی حسریام
 ...اوھوم_
 .. نبودیکار سخت... نگاھتون کردمبافتی موھاتو می بی کھ بیموقع _نی حسریام
 ..یزدی مدمیپس خوب د_

 .. خبی بودی زدندید: کردی آرامی خنده
 .. کنھینم نگاه رهی خودم اقا چشم و دلش سالیمنم بھ خ_
  تو رو تماشا نکرد؟؟ شھیمگھ م _نی حسریام

 ..  جملھکی ھمھ حس در نی گوشم گفت و من باز پر شدم از اری زآرام
 .مشغول بافتن شد... سرشانھ ام زدی روی ابوسھ

 .. بذارمنی اسم دخترمو آمخوامیم_
 دخترمو؟؟ _نی حسریام
 ...دخترمونو_
 ... ھیاسم خوب _نی حسریام
 .نی حسری حاملھ اش شدم امشدی چمی گیش نم وقت بھچیھ_
 ... می گینم.. یباشھ خانوم _نی حسریام
 .. بودمگھی دیکی من قبال زن میگیبھش نم_
 ..  پدر کثافتت بھ مادرت تجاوز کردمی گیبھش نم.. می گینم _نی حسریام

 می گینم:دی چکاشکم
 ..  شانھ ام انداختی بافتھ شده ام را رویموھا

 .. در آغوش گرفت پشت تنم رااز
 .. حرکت کردمی موھاانی منفسش

  ام تو دلت ھست؟نھیھنوز ک_
 .. اش بودنھیک..بود
 ھست...ریاره ام..: تکون دادمسر
 .. فشردشتری را بتنم
 شرمندتم _
 جبران کن..نباش_

 از  دق رو ھمی نھییاون آ... اب تو دلت تکون بخورهذارمیز،نمیجبران ھمھ چ..کنمیم: چسباند بھ گردنملب
 ..یی گفت از صبح سرپای بیب..  بخوابکمیجلوت بردار، 
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 ...  کاغذنی طرف اھیاز ..  طرف دادگاهھیاز ...نمی اروم بششدیمگر م:کردمگفتمی کھ کاغذ را تا می حالدر
 ... توالت گذاشتمزی می کشویکاغذ را تو..  شدمبلند
 ..دمی گردن و صورتم کشی دست و صورت را روکرم

لباس عوض .. شدمی بھداشتسی وارد سرونی حسری امی رهی چشمان خی روشیاشتم و پ بردی راحتلباس
 ... را باز کردم و خودم را تو آغوشش رھا کردمنی حسری دست امی بدون خجالتمیکرده و مستق

 ممتد.. ارام... دیخند
 ...  گرفتی المصب باز دل مرا بھ بازو

 .. فشردمراھنشی و چروک پنی را در چسرم
 ..نخند_
 چشم _
  دی باز خندیول
 .. خوابمی اصال برو کنار بغلتم نمیخوایم.. نخند خوبگمی مریام_

  تکون بخوریجرات دار: را چفت کرددستانش
  می بذار بخوابمیپس نخند خستھ ا_

  لبان تشنھ ام زد و چشم بستنی ھم بر ایبوسھ ا.. دی را بوسمیموھا
 .. اومدمید تر م زویشی مبمی و تو نصرانی اامی بدونستمیاگھ م_
 شی ناغافل ننھی اتیژگی ویدونیم_.. ️کردمی وقت فرار نمچیھ.. افتھی اتفاقا منی فرار کنم ادونستمیاگھ م_
 یزنیم
 قتھیحق_
  از غم چشات شھرزاد رمیمیم...اریکمتر بھ روم ب_
 ..  نگفتمیزیچ
 ... ھم نداشتمیزیچ

  بودند پر شدختھی کھ در ھم آمگاری سی و مشامم از عطر تلخ و بوی کھ کل مردمی کشیقی عمنفس
  اومدنرونی از محضر بی و علریسم
  شد؟یچ: رو بھ انھا گفتریام

 زنھیسبحان داره باھاش حرف م:ریسم
 برو تو شھرزاد:یعل

  ھم پشت سرمریام.. تکون دادم و بھ طرف در محضر قدم برداشتمسر
 .. را در دست فشردمفمیک
  بودشی توی کھ کاغذ محضریفیک
  کھ قرار بود عقد شوم بودندی در محضرلی و سھانحیر

  خوردی میزی ری تکان ھانمیجن
 کردی و اعالم وجود مخوردی متکان

 .. بودطونی شدخترکم
 .. و قرار نداشتآرام

 .. چند پلھ باال رفتماز
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  بود خلوت
 ... اش بودی نشستھ و سرش در گوشزی پشت می جوانیمنش

 .. دادمسالم
 .  انداخت و جواب دادی نگاھری و ام بلند کرد و بھ منسر
 ..میھست)سبحان (یونی ھماھیھمراه اقا :ریام

 ... تودییبلھ بفرما: تکان دادسر
  دمی کشیقی عمنفس

 .. در را باز کرد و اول خودش وارد شد بعد منریام
 .. اصطالح خانوم ھا مقدم ترند بھ گوشش نخوردهی انگارو

 ... افتادی سالانی مرد می رونگاھم
  مبل نشستھ بود ی روبحانس

 میدی و جواب شنمی دادسالم
 ..  مکث کردو نگاھش را گرفتی شکم برامده ام کمی روانسالی مرد منگاه
  سبحان ی مبل نشستم درست رو بھ رویرو
 ...  ام درست شده استی ازادی برازی ھمھ چیعنی ھم گذاشتن و لبخندش ی چشم روبا

 ن؟ی رو بھ من بدیخب دخترم کاغذ محضر: دار گفت محضر
  گذاشتمزی می در اورده و روفمی را از ککاغذ
  اشنا بودبی محضر دار ھم عجنی ایصدا
  ...شتری بیلی خشیصدا

 ... منحوس ترو
  ھم بود نی ترمنی خوش چی االن نحس نبود کھ ھیول
 .... بودادی من زی صداھا نحس در زندگنی چقدر طنو
 رادیھ

  باباخان
 ن پشت تلفن  شھرام و محسی ھاداد
 . بوددی دست سفکی شی کھ موھای محضر دارنی او

  بزنم؟؟ی کی رو براغھی ھمون فسخ صای انقضاء خیتار: دارمحضر
  نی و نھ اسفند بزنستی بیبرا: بھ سبحان کردم ینگاھ

  دخترم؟؟ می طالق رو بخونی غھیخب ص: سر تکون دادمحضردار
  تکون دادم سر

  دستم را فشردری امدست
 فشرد  محکم
 ... شدمی ازاد مداشتم

 ..شدی داشت صاحب پدر مدخترکم
 ... یکی و ژنتی واقعپدر

 ....خواند
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 َ کس ندانست کھ دل من انگار پر بود چی کارھا انجام شد و ھی خواند و ھمھ و
 ... سبکیپر

 .. را نقد دادندرشوه
  دی گذاشت چشمان محضر دار درخشزی می پول را روی کھ بستھ ھاریام

  باطل شد یمحضر کاغذ
  می زنگ زده و منتظر ماست تا عقد کنحانی گفت ری علمی محضر کھ خارج شداز

 ... ھم آنجا بودندی بی و باقاجون
 ..ی کھ شد پدر شوھر گرامی و عمو فرھادنی و زنعمو نسرزی پروعمو

 .. شھرزادی مال خودمگھید :دی ام را بوسیشانی پریام
 مستانھ ...دمیخند

 کندی ھست و مراعات مدنمی بھ بغل کردن و بوسلی کھ مدمید در چشم مردم و
 ...می و راه افتادمی شدنی ماشسوار

 فردا باید برى چكاب مادر خانم:  رو بھ من گفت ریسم
 كھ چى؟:  گوشھ ى چشم نگاھش كردم از

 كھ چى؟ نزدیك ھفت ماھتھ دیوانھ بھ چكاب نرفتى:  گفت عصبى
 مرتب كھ میرم پیش دكترم-

 كتر با چكاب فرق دارهد : ریسم
 ر؟یخیلھ خب حاال براچى مى زنیش سم : على
ھاچیھ؟ :  ھم دست بھ سینھ گفت ری سعید بیچاره كرد كھ سمی حوالھ ی ھم برگشت یك نگاه چپ چپکامیر

 !بدشو نمیخوام كھ 
 بیا منم بزن : امیرحسین

 ....خندیدم
  بھ كل از یاد رفتری امید خیره ى خنده ام شد و سمخندیدمو

 ...حاال بھ ھپروت نرو جناب یھ ھندل زد دیگھ:  جلوى چشماش بھ حركت درآمد ری سمدست
 از پھلویش گرفتم کھ دادش را درآورد و امیر ھم برایش ابرویى باال انداخت و على از توى آینھ نیشگونى

 چشمكى بھ من زد
 ... بھ شال سفید و طالیى ام افتاد نگاھم

 .... گفتھ بود شاد بپوشمریحان
  مانتوى گشاد طالیى و سفید ھم پوشیده بودم یك
  نظرم كھ خوب بود سرتا پا سفید پوشیدنبھ

 .... بى ذوق زد توى ذوق من كھ انگار روح شده ام با این لباس ھاى سرتاپا سفیدری این سمولى
 .... نداشت دیگر چھ میشد كردشعور
  محضرى كھ گویا آشناى سھیل ھم بود ایستادیمجلوى
 ... شدیم این تیپ رسمى امیرحسین دلم را ضعف برد كھپیاده

 . ھم بھ فكر دل من نبود این مرده زیادى خوشتیب و خوش استیلًاصال
 .... محضر بزرگ و دلباز بودمحیط
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 ...تبریك شھرزاد:  پرید بغلم گونھ ام را بوسید ریحان
 یواش آبرو دارى كن آشناى سھیل ھستن-

 ....ھى بزن تو ذوقم:  بھ كمر زد مشت
 اش را بوسیدم ، با ھمھ احوال پرسى كھ كردیم سیمین را گوشھ اى دیدم ، كمى حیران ، كمى خوشحال گونھ

 ....و زیادى ھیجان زده بود
 مثل عقد ریحان.... سرم تور گرفتنروى

 مثل عقد ریحان... سابیدن قند
  كردمبغض
  عقد میكردمداشتم

 .... امیرحسین معتمدعقد
 .... ماه پیش٧ متجاوزگر

  یك جورى خوشحال بودنھمھ
  با دوربین با نمكى از این لحظھ ھا فیلم میگرفتریسم
 .... كاش نمیگرفت كھ خدایى نكرده اگر دختركم میدید كھ سر سفره عقد حاملھ اش ھستم چھ فكرى میكرد و
  چشم و ابرو اشاره كردم نگیرد با
  گویى سر لج افتاده بود سمیرو

 امیر؟: ن بردم  رابھ طرف گوش امیرحسیسرم
 جانم؟:  كرد نگاھم

  جان مى نشست این جانم ھایى كھ با صداى مردانھ بیان میكردبھ
 ... میگى نگیرهریبھ سم-

 . كرد و صدایش زدری بھ سمنگاھى
  ھم چشم غره اى بھ من رفت و بھ طرفمان آمدسمیر

 ...ا كنار بگذراد  زور قانعش كردم آن ماسماسكى كھ احتمال داشت بعدھا باعث دردسر شود ربھ
  آمدعاقد
  نگاھى بھ من نینداختحتى

 .... آن محضر دار برعكس
  خطبھ عقد راخواند
 .... و من ناز كردم در بلھ گفتن خواند
  و گویا من رفتم گالب و گل بیاورم و بچینمخواند

 ... را كھ دادم ھلھلھ كشیدندبلھ
  ھایم را بوسیدندگونھ

 فرھاد برایمان خریده بود عمو انگشتر
  ھم كردیم و امیرحسین پیشانى ام را بوسید و سرخ شد گونھ ھایمدست

 خوشبخت شى خواھرى:  بغلم كرد و گونھ ھایم را بوسید ریحان
 ..... بودم و دختركم سالم بودخوشبخت
  بودم و مردم شد سایھ ى سرم خوشبخت
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  آغوشش امن ترین جاى جھان ، خوشبختى بیشتر از این؟شد
 

 ستادهی امی روز ھانی منحوس ای درست چند قدم آن طرف تر صاحب صداستادندی ھا انی ماش خونھ کھیجلو
 .بود
 .ینی شی منجای ھمرونی بای بیشھرزاد جرئت دار:ریام

 شھی ھم پشت سرش ،شری و سمی شد علادهی اش اعتراض کنم ،پی منطقی بنی بگذارد بخاطر انکھی از اقبل
 . را بشنومانشی صدادی دادم تا شانیی را پانیماش

 . ھم جلو آمدندلی و سھآقاجون
  دوئـل بود؟مگـر

 . بودند ستادهی انی ھم کنار ماشـرادی ھی ھاآدم
 ؟ی کنی مکاری چنجایا:نیرحسیام

 . نبودندی خوش آچی ھانی منی در ارادی ھی ھااخم
 . کردی مشتری را بشی انگار گره کور اخم ھانیرحسی امیوخونسـرد

 بھ سنگ سار شدنش ی راضادیبھ ھر حال من ز... اون تولھ رو انداختھنمیچک کنم بب...نمیاومدم زن امو بب_
 .ستمین

 ...ِ زن منھ جنابگھی االن دی دور برداشتادیزنـت؟؟ز: کوچھ را در بر داشتری صدا دار امپوزخند
 ... کارتیبرو پ... دنبال دردسر نباش رادیھ:لیسھ
ِآره زن : گفتضی با غی تو؟؟ علِ؟زنی گفتی چنمی ببسایوا: جلو آمدی کرد و قدمکی چشم باررادیھ
 .ِنیرحسیام
 ... ام تکان خوردنیجن

 .. زدی محکملگد
 .. ام را در گلو خفھ کردمنالھ

 ... رای زندگنی اگر زھر نکنند  بھ کامم امی لگدھانی دانست من عاشق ای کھ مو
 رادبسپارمی بار پوزخند ھنیا

 ؟؟یورچھ جالب ،اونوقت چج: انداختنی طنچھ
 طالق وعقد با غھی خوندن صن،بای کرده بودمی کھ قایبا باطل شدن کاغذ محضر: بلند گفتی با صداحانیر
 . با تو نداره پس دست از سرش برداری صنمچی ھگھی االن دن،یرحسیام

 . گرد شدرادی ھچشمان
 .دی نشستھ را کاونیِ من در ماشنگاھش

 ... بودرانیح
 خودت تموم ھینذار برات شر بشھ و عل... تمومش کنتمی دادگاه بازنیرت ا کایحاال پسرجون برو پ:آقاجون

 ...بشھ
  ماندمی در گلوغمید،جی اش راچسبقھی ھجوم آورد و ری امی بھ سورادیھ
 . کشمت ناموس دزدیم... کشمتیم...کثافت : رادیھ
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ھ سنگ سارش  بدیحرف دھنتو بفھم اگھ شھرزاد ناموست بود تھد: نشست رادی صورت ھی روری اممشت
 ؟توی من ھم زنمو ھم بچھ مو حفظ کردم تو چی ول،ی نگھ داشتنشو نداشتـاقتی شـرف،تو لی بی کردینم
 ؟؟ی زنی  بھ من می و انگ ناموس دزدیچسبی مقموی کھ ی کردکاریچ
 

  افتی آب گوارا درتن راه انی جرییگو
 . بودسـتادهی ھمـھ ای کـــوه جلوکی

 .نیرحسی بھ اسم امیکوھ
 ... کھ شد شوھر من و پدر بچھ امیکوھ
  .نی محل آبرو نذاشتنیبسھ تو ا :دی را عقب کشنیرحسی آروم امریسم
 . معتمدِنی حسری کشمت جناب امیمطمئن باش م: آب دھن وخون را تف کردرادیھ
 . نگفتیزی چنی حسریام
 .اد اش شد و با دار و دستھ اش راه افتنی چند قدم عقب رفت و برگشت سوار ماشرادیھ

 . دادمھی را بھ چارچوب در تکسرم
 ؟ی کنی تمام می تشنج ھا را کنی اایخدا
 ؟یدی قدر کشش در من دچھ

  روز خوش باشم؟کی ی ذاری نمچرا
 شـھرزاد؟: دم گوشم آمدنیرحسی امیصدا
 ؟؟یخـوب: بود کھ نھ خم شده بودستادهی انی ماشـی باز کردم دم پنجره چشم

 ...ریخوبم ام-
 ...نیی پاایب-

  فداتشم؟ یخوب: بھ طرفم آمد حانی شدم رادهی را برداشتم و پفمی راباز کرد کدر
  بد باشم؟دی دعوا کرده، من باریمن دعوا نکردم کھ ام:دمی خندآرام

 . کھ حالتو بپرسمی نداراقتیل: بھم انداختی نگاه چپحانیر
 . کنھیه م برو تو آقاتون بد نگاایباشھ خر شدم شھرزادخانوم ب:دمی اش را بوسگونھ

 . کردی باال انداختھ نگاھم می نگاه انداختم کھ با ابروری امبھ
. 

 ..  طرفش قدم برداشتمبھ
 ..  رفتھ بودند داخلھیبق
 . خانھ شدی شد و راھلی سھی بازوزانی ھم از کنارمان گذشت و آوحانیر

  می دور شونھ نشست و دوشادوش داخل رفتدستش
  دست زدند ھی بر سرمان و بقختیربان نقل و نبات ر مھمی گذاشتییرای کھ پا بھ پذنیھم

  تی تو زندگینیغم نب..خوش بخت عالم.. مادریخوش بخت ش: چشمانم نشستی مھربان بر روی بوسھ
  زدم و تشکر کردم لبخند

 .. ھیمھربان دست بھ کار شو کھ امشب شام عروس :ی بیب
 .ھم ب دنبالش زنعمو... آشپزخانھ شدی گفت و بعد گردوندن اسفند دور سرمون راھی ھم چشممھربان
 .. بغل بودندییرای و عموھا پذاقاجون
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 ..  ھوا خوب بودامروز
  ھم نبودسرد
  بودکی چھ نزدلدای اذر را نداشت و شب یھوا
 ..امی لباسامو عوض کنم مرمیم: گفتمی بی بھ برو
 ..برو مادر_
 .. نشستھ و چشمش بھ من بودری و سمی افتاد کھ کنار علری طرف پلھ ھا رفتم نگاھم بھ امبھ
  کجا؟؟دی ابرو پرسبا

  لباس عوض کنم رمی میعنی نشون دادم کھ مویی و طالدی سفی زهیی پامی ضخی مانتومن
 .. تکان داد و من ھم پلھ ھا را باال رفتمسر

 ..دیبری پلھ ھا نفسم را منی شده بودم و انیسنگ
 .. ردی ارام بگی تا کمر دردم کممدیدراز کش...موبافتم... اتاق لباس عوض کردمداخل

 گل انداختھ و مانتو بھ دست و مو ی زحمت کش با گونھ ھاوانی انداختھ و مثل حنیی سرش را پاحانیر
 ..  وارد اتاق شدشانیپر

 ..  بودی عادری غتشی وضعی کمخب
 با دست حانی باز بود و رشی کھ دکمھ ھایراھنی پخش شده اش و پی گل انداختھ و رژ صورتی لپ ھااز

 .. زدیی حدس ھاکی شدیگرفتھ بود م
 .. داشت واقعاقباحت

 ...  روانھ اش کردمیحی عاقل اندر صفنگاه
 چتھ؟: گفتبستی لباسش را می کھ دکمھ ھای حالدر
 .. کاراتونونی خونھ انیذاشتیستن؟؟می صبر بلد نکمی اقاتون لیاون سھ_

 چلونتتی مارهی مرتیر بلده تا گ صبیلی خریبھ تو چھ؟ نکھ اون ام: نازک کرد ی چشمپشت
 ر؟؟یام: درشت کردم چشم

 .. چوب زدماتونویخودم چند بار زاغ س.. بندهینھ پس بابا_
 .. شعوری بی دختره شی دم دستم را بھ طرفش پرت کردم کھ درست خورد بھ ان دماغ عملبالش

 .. ادم شوکمی...یتو غلط کرد_
 باز بھت حملھ ور شھ کھ حواسم بھت دمیترسیو بگو ممن: شوت کرد ان طرف شی حرص بالش را با پابا

 .بود
  ربط نداره؟؟ تیاصال ھم بھ اون فضول: باال انداختمابرو

  خواھر من یکنجکاو:دی لبانش کشی را روی تردستمال
  دادمشی بھ کنجکاوی لب فحشریز

 ری ببرد کھ امنی از ب خان اش رالی بست و رژ بھ دست گرفت تا اثار سھی را ھم شانھ زدم و دم اسبشیموھا
  انداخت و بدون در زدن وارد اتاق شد نیی ھم مثل دختر عموجانش سر پانیحس

 .. انداختحانی بھ رینگاھ
 و در اغوشم گرفت و سر دی خجالت کنارم دراز کشی کھ بنی حسری باال انداختھ بھ امی کھ با ابرو ھایحانیر

 .. فرو بردمیدر موھا
 .. میدیھم فھم صبر رو یکامال معن :حانیر
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 .. کارت دارهلی مزاحم نشو سھحانیر :نی حسریام
 مگھ کارش تموم نشد؟؟_
 ... دی دھانم پراز
 .. کشمتیم :دیغر... سرخ شد و چشم غره رفتحانی و ردی دھانم پراز
  گھیبرو د:دی خندنی حسری امو
 ... دیمرا بھ ھم کوب اتاق ی چارهی رفت و در برونی انداخت بزتوالتی می حرص زده رژم را روحانیر

  بازوان مردم فشرده شد انی متنم
  مردنی چھ محرم بود او
 .. ارامش عالم را داشت آغوشش...  چھ امن بود آغوششو
 ..  بودمالیخی من چھ بو
  دادگاه و سنگسار و بچھ ام الیخیب

 . را بھ او بسپارمزی مردم ھست کھ ھمھ چدانستمی مچون
  تكان خوردمكمى
  آب ببرد این مرد ما را خواب میبرد دنیا رانخیر

  كرده مگر مثل خرس خوابیدهچھ
 امیر...پاشو االن میان برا شام صدا میكنن.... امیر -

  بیشتر فشرده شد دور تنمدستانش
  پایین صداھایى مى آمداز

  را گرفتم و بلند كردم و آروم بلند شدمدستش
 كجا؟-
 تاقمیرم پایین ، تو بخواب ، زشتھ چپیدیم تو ا-

  كرد و باشھ اى گفتپوفى
  را مرتب كرده و بیرون زدم كھ نگین و ریحان را دیدم كھ توى راھرو نشستھ اندموھایم

  چیزى را دست كارى میكنندو
 علیك سالم این گوشى ھا از كجا اومدن:  رفتم جلو

 ...واى شھرزاد مباركھ:  بى توجھ بھ حرف من بلند شد بغلم كرد و با ذوق گفت نگین
بھ خدا اگر میدونستیم امروز عقدتونھ نمیرفتیم :  كرد تا نگاه دلخورم را دید لب و لوچھ اش آویزان شد اھمنگ

 رامسر كار واجب داشت خالھ درستھ حاال بھ عقد نرسیدم بھ شامش كھ رسیدم
  خب حاال نمیخواد انقد این چشارو دلخور كنىخیلھ

  كن بابابشین اینارو باز....عجب نطق سرایى كرد : ریحان
 .... بوسھ اى روى گونھ ام زدنگین
  میشد از این دخترك عروسك مانند دلخور ماندمگر
 .... على بودنفس
 .... على بودجان

 ؟..اینا از كجا اومده-
  و على و سھیل انریمال سم : ریحان
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 مى خوایین چیكار؟:  گرد كردم چشم
 . تا بیدار شن ھمشون خوابنرمزشو باز كنیم بعد آالرم بزاریم:  بھ طرفم گرفت گوشى

 ً رسما خرس تشریف داشتندپس
 گوشى كیھ؟:  روى زمین و گوشى را از دست ریحان گرفتم نشستم

سھیل ام جرئت نداره رمز بذاره »  کرد نی ب نگیطونینگاه ش«مال على كھ انقد آسون بود نگو ،....ریسم-
 تو اینو یكم اینور اونور كن ببین باز میشھ

 شیطنت اش گل كرده بود دختر باز این
  را بلد بودم ،ری رمز گوشى سمًقبال

  كردم و باز نشدامتحان
  من االن باید علم غیب داشتھ باشم تا بفھمم رمزش چھ بود؟خب

 اونو یھ جور دیگھ بیدار میكنیم....نمى دونم-
 چجورى؟ : نگین
  بدجنس شدن كھ عیبى نداشت؟كمى
 ً خوشى ام بود مثال روز

 ...بسپار بھ من-
 .... ملنگ نزنھ شل و پلت كنھریاین سم : ریحان

 نخیر شما نگران نباش-
 .... را بھ دیوار گرفتم و بلند شدمدستم
  یك نفر نبود بھ من بگوید توعھ پا بھ ماه چھ بھ شیطنتآخر

  طرف اتاق خود رفتم و دخترا ھم بھ طرف اتاق پسرھابھ
: طرف اتاق رفتم ریحان تا پارچ آب را دید آروم گفت  و آرام باز كردم و پارچ آب را برداشتم و بھ در

 نریزى سرش
  باال انداختمسر

  خودخواه و زورگو روى تخت خوابری و سھیل روى كاناپھ خوابیده بودن  و سمعلى
 .... آب رو آروم پایین پاش خالى كردم و چند قدم عقب رفتمپارچ

  پایش چند بار بھ تشك خیس ضربھ زدبا
 ... نگاه كرد و رنگش پریدسیاول بھ پاى خیس و تشك خ سیخ نشست ، یھو
  جناب فكر كردن بھ جایش شكوفھ كردهگویا

 ُ خنده ریحان و نگین كھ بلند شد نگاھش بھ ما سریدصداى
 ... بھ نگین و ریحان خندان و بعد بھ من و پارچ آباول
 ... قدم عقب رفتم و برگشتم و پا تند كردم طرف اتاقمچند
 ...مى كشمت.... نمیرى شھرزاد : ان بلند شد  خری داد سمكھ

 . نفھمیدم خواستار مرگ من نیست یا میخواھد مرا بكشدآخرش
  اتاق را كھ بستم سرم را بھ در تكیھ دادم و خنده ام را ول دادمدر

  جیغ و داد دختر ھا و پسرھا توى راھرو پیچیدصداى
  ام بیشتر شدخنده



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    234 

 چیكار كردن مادمازل؟-
 ....م  تھى كردقالب
 ... در اتاقم خواب است نی حسری بود امادمی اگر ًعمرا

 ... و بھ ظاھر آشفتھ و خواب آلود و طلبکارش نگاه دوختم برگشتم
 ... خنده ام قطع شود دی تا شادمی گزلب

  یچیھ-
  ھ؟ی و دادھا چغی جنی ؟پس ایچیکھ ھ:  شد و لبخند زد کمینزد

 . از راه بھ درم کرد حانی من نبود رریبھ خدا تقص:  شدممظلوم
  ...دیچی و بازوانش را دور تنم پدی خنداروم

 ... خانوم کوچولو یکنیتو خودت کھ منو از راه بھ در م-نی حسریام
 ... بھ آن پوست برنزه اش زدم ی و بوسھ ادمی گردنش خندیتو

 . ھوا شکار کرد و من غرق لذت شدم ی را بلبانم
  ...آمدی می علیھا و غر غر ری سمی ھادی تھدی صداھنوز
 ... نشان بدھم ی خودنیی بروم پاخواستمی ممثال
 ... انداخت رمی گحانی کھ راول
  داشت ؟یرمونی مرد سنیمگر ا ...نی حسری امحال
 ... زشتھ بخدا نیی پامی برای بری دوش بگھیبرو  ...ریام : رمی رفتم تا نفس بگعقب

  ...امی مزنمی صورتمو آب می ولرمیگیدوش نم:  ام چسباند یشانی اش را بھ پیشانیپ
  ...ای تو ھم بنیی پاریپس من م-

  .ی بھداشتسی از لبانم گرفت و رفت طرف سروگری کوتاه ِ دی ابوسھ
 ... محتاطانھ بھ اطراف انداختم و بھ طرف پلھ ھا رفتم ی و باز کردم نگاھدر
  ؟؟یینجای ادهیورپر:  از پشت سرم آمد ری سمی پلھ بھ اخر صدانی دومیرو

 . شوم می بود قاستادهی پلھ ھا انیی کھ پای شدم و خواستم پا تند کنم تا پشت علھول
 ... سقوط کردم نیی کرده و بھ طرف پاری گی بھ فرش پلھ ھامی پاکھ
 ... دلم پاره شد بند

  ...دمی شکشمم را چسبمحکم
 ... شد یکی نی و نگری داد سمیصدا

 ...رداشت افتادم  بزی کھ بھ طرفم خی آغوش علی من توو
  ؟شدهی ابلفض چای : ی بیب

  شھرزاد ؟ یخوب ...یخوب : یعل
 ... تکان دادم سر

 ... را از دور شکمم برداشتم دستانم
 ... با ھم بھ طرفم امدندحانی و رنی جون و زنعمو نگھمدم

  ...ی دنبالش افتادکلتی ھنی با اشھی مشیزی چافتھی میگی نمریچھ خبرتھ سم : یعل
 ... کھ سر پلھ ھا خشک شده بود افتاد دهی نگران و ترسریبھ سم نگاھم

  ...ی علی دارکارشیچ... اشکنک داره یباز:  پلھ ھا بلند شدم ی و نرده حانی کمک ربھ
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 ... بھ تاسف تکان داد ی سریعل
  کھ نشد ؟ تیزیچ : حانیر
 .نگران نباش ...خوبم ... نھ خوبم -

  ؟ شدهیچ:  قوز  شد قوز باالنی حسری امرانی حیصدا
 . خورد افتادم چی پام پستی نیزیچ:  گفتم ی تندندی بگویزی چھی بقنکھی از اقبل

  اخھ ؟ ییتو چرا انقد سر بھ ھوا... کھ نشد تیزی ؟چیحاال خوب:  امد نیپا
  .ستی نشیزی برادر من چرینفس بگ :ری با خنده زد پشت امیعل

 م زد»جان  «ی نگراننی بھ ای بخشنانی اطملبخند
  ...نی حسری اممی بود براجان

  .نشستی چھ بر دل و جان می در مواقع نگرانشی اخم و تخم ھاو
 ی بھ پاشایا... عموجونیخوش بخت ش: گفتشی سال پ٩ و با ھمان لبخند دی ام را بوسیشانی پزی پروعمو
 .. تھی وقت خوش بختگھی حاال دیدی کھ کشی ھمھ سختنیباا..نی شریھم پ

 
 ..ی قسمت علشای عموجون ایمرس :دمیمن ھم صورتش را بوس..  زدملبخند

 
 . تا مارو ذلھ نکنھ ادم شھدونمی مدیبع :دی کشآه
 

 ...شھی ادم مای زودنی بھ ھمنینترس:دمیخند
 

 ھییانگار خبرا: باال انداختابرو
 

 .. تکان دادمسر
  می برگھیما د...  خبلھیخ_
 
 نیموندیکاش م_
 
  ھم وقت پروازمونھ گھیچند ساعت د..  مشھدزن عموت نذر کرده بره_
 
  دیمارم دعا کن_
 

 فعال..  چشمیول..  عموجونگھی تو کرده دینذر رو برا :دی ام را کشگونھ
 .. عقد بودنی من و اتشی نای نذر زنعمو کھ گونی و رفت و من من متعجب از ابرگشت

  شدمرهی خکردندی می خداحافظانگری با داطی حی کردم و بھ زنعمو و عمو کھ توی لب خداحافظریز
  عموجون دعوات کردنیاوخ: کردم و با لبخند گغتمری بھ سمینگاھ..  دور شانھ ام حلقھ شددست

 
 ...کننی مکھی تکھی شد منو تتیزی،چیزی عزگھی دمیچھ کن: چشم نگاھم کرد ی گوشھ از
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 سر اون تونمیم..مونھینجا نم اوشھی نخود تو کھ ھمنی خب ایول: گفت ی با بدجنسکمی کھ دمی خندینخود
 .. کنمیتالف

 
 یجرات دار.. یکنی جا می بیلیخ:  گرفتمیزی رشگونی کھ دور شانھ ام حلقھ کرده بود نی ھمان دستاز

 ..کنمی مزتی رزیر.. شوکشینزد
 .. کردمیچتھ؟؟شوخ: چشم غره رفت دیمالی کھ دستش را می حالدر
 

 .. بدهرییا تغ ھاتو خواھشیموضوع شوخ: چشم نازک کردم پشت
 

 .. بارم کرد و رفت توی لب خشنری تکون داد و زسر
 . و اقاجون نماندندی بی بی اصرارھای ھم با ھمھ نی جون و نگھمدم

 نی نگی با ان ھمھ ناز و طنازدی امشب چھ کشی علو
 ..ی تفاوتی ان ھمھ ببا
 ..شدی جوابگو مگری در اتاق دنی کھ  نگیی ان تماس ھابا
 .. ببردشی از پی کھ نتوانست کاری خاک بر سر علو

بدون لباس .. نجای اشدیسردت م..  گوشم نجوا شدری زری امی دوشم افتاد وصدای ام را روی فرانسویپتو
  ؟؟یستادیچرا وا

 
 ... ستی سرد نادمیز...ھوا خوبھ_
 
 .. نمیبی خوب می چند تا خونھ رمیفردا م_
 

  ؟؟ی چیبرا:ی کردم،سوالنگاھش
 
  اجارهدمیاون پنت ھاووس رو ھم م!!می کھ تو کوچھ بمونستیقرار ن..ن خودمویخب برا_
 
 ..  باشھییالی جم و جور وی خونھ ھی...یری نگی واحد اپارتمانشھیم_
 
 ..تو جون بخواه شھرزاد: گوشم گفت ریز
 

 .. و پر بودی خالزی عزی بھ طرفمون اومدن و چقدر جای بی باقاجونو
 .. امدهی مادر نددای و پر از شی از غر غر ھایخال

 
 ... تو؟ببرشی نگھ داشتنجای چرا انوی سوز دار ای ھوانیتو ا.. نی حسریوا ام:ی بیب
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. 
 ..کننی دختر شما کھ سوز موز حس نمنی خانم ای بیوهللا ب _نی حسریام
 
 ..برو تو مادر..یخوریبرو تو شھرزاد سرما م:ی بیب
 

 ... خونھ شدمی وپشت سرشون راھ لب گفتم و بھ لبخند اقاجون لبخند زدمری زیچشم
 *****                                        

 .. می شدمارستانی بی کرد و ناشتا و بدون صبحانھ راھدارمی بری زود امصبح
 ..گری خان بود دری سمدستور

 ..یافتی را بشی داشت با پر بچھ ات بھ دنبال کارھای لذتیول
 ..می امدیدکتر دخترکم م ی براری بار بود کھ با امنیاول
 .. دی و حالت تھوع امانم را برمارستانی بی بوباز

 .. درھم اشی و اخم ھادی بود با ان روپوش سفیزی ما عجب چری سمنی او
  شاخ شمشاد را نی ادیکاوی می خوشگلی چھ چشم ھاو
 ..ندی برگزی را بھ ھمسریکی جفت چشم نی چندانی از مندهی اگر در استی نبی عجادی خب زو

 .. واجب تر بودندنی و نگی کھ علفعال
 ..  را گوش زد کردندیادی و بنی نرمال نشان داده شد و فقط ضعف بدنتمی ھا کھ انجام شد وضعچکاپ

  در سر داردییزھای معلوم بود چری امنی او
ترکم  کھ قرار بود مامن من و دخی خانھ کرد و خود رفت بھ دنبال خانھ ای من را راھدی خری از کمبعد

 .باشد
 ... خونھ رو باز کردم در
  ...دهی ھا امانم را برسھیک
 . ھم انگار ن انگار نی حسری امنیا
 ... بلد بود کھ تن ھم پر زدی ھم جنتلمن بازکمی

 کندی رد می مرخصمی را ھم برای زنگ زد و گفت ترم بعدشبی دنیمیس
  .شی ھای نگرندهی آنی بود و انیمیس
 . خانم را مال خود کند نیمی سنی و پا نتوانستھ بود ا دستی بِدی ھنوز ان امو

 . کرد می صدایی آشنانی را نبستھ طندر
  .برگشتم

  .دیباری کھ غرور ازش میپسرک. بودم دهی پسر را ندنی انگار سالھا بود او
 ... من شده بود مات

  مات شکم بر آمده ام بود شتری بدی شاو
 .پ من  جا خوش کرده در دست چی ان حلقھ ای و
 
 سالم -
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  چھ خبره ؟ نجایا-  اشکان
 
 . گذاشتم و چشم دوختم بھشنی را زمسھیک
 

  .ی بودی فرارنی ھمیپس برا:  زد پوزخند
 
 .  نھ   از دست توی فرار کردم ولایلیفرار ؟ از دست خ-
 

  .یباردار... ھم ی خبر ،ھم ازدواج  کردی چھ ب-  اشکان
 
 ... خبر نبود ی بمیلی  خ-
 

 . نگفت یزی و چدونستی ھم منیمیحتم دارم س... خبر بودم یمن کھ ب-  اشکان
 
 ... خبرت کنم میدی الزم نم-
 

  ...دونستمی من الزم میول : دیغر  بھ چھار چوب در زد ومشت
 
 ... اشکان یکلھ خراب-
 

 .دوست داشتم کھ کلھ خراب بودم...دوست داشتم شھرزاد :  بلند کرد صدا
 

 ... بستم چشم
 
 .  و غرورت بشکنھ یبفھم  نبودم کھ توی راض بھ وهللا-
 
 

  کم داشتم شھرزاد ؟یچ: آورد کی را نزدسرش
 ... گفت آرام

 ... گفت مظلوم
 ...من دوست نداشتم :  من دلم اتش گرفت و زمزمھ کردم و
 
  ؟ ی کردکاریچ  تویول ...ستیمنم گفتھ بودم مھم ن:  قدم عقب رفت کی
 
 . مادر بچھ اشم نمی حسریِزن ام تمومش کن اشکان من االن -
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 ... حرف رفت ی را چند بار زمزمھ کرد و بنی حسری امنام
 
 . نرود نی حسری کم باشد و سر وقت امرادی بشر از ھنی اتی درجھ از خرکی دی شاو

 ... مرده پشت ب من کرده را شکستم نی من ادانستمی خوب م
  .کردمیرد نم اش را خودهی و غرور زبانھ کشگفتمی از اول مکاش

 
 ؟ی چدتشی دی مـری کرده اومده بود دم در اگھ امتیخر:حانیر
 
 بود دهی خرمی برای را کھ علی اش لم داده بودم و لواشکی راحتی کاناپـھ یِ حال خوش منظـره اش روتو
 . خوردمی،م
 . زنھ خانھ دار تو آشپزخانھ مشغول بود کی ھم مثلھ حانیر
 
 .ردم دونست ازدواج کیخوب اون نم-
 
 زنش ی دوسش داشتھ باشنکھی داشت بدون ای دونم چھ اصرارینم... کرده اشکان تی خریھرچ :حانیر

 . تختش کمھ پسره خلھی...یبش
 

 . از لواشک زرشک زدمی و گاز بزرگدمیخند
 ی بود با من و آقامون ،منم کھ صبح علی وعلنی و نگری دعوت بودن البتھ منظور از ھمھ سمـنجای ھمھ اشام

 . بودمنجایطلوع اال
 . شرکت شدی منو رسوند و خودش راھریام
 ... برمیی جایی ذاشتن تنھاینم
 ... تا سرکوچھیحت

 ... حرفا بودنی کلھ خر تر از ارادیھ.. حق داشتنخب
 ... حرفانی منم حرف گوش کن تر از او
 
 یعمو جون و ب...ا کنھ خونھ دستو پھی ھم زودتر ریام... اون وروجکدی خری برامی گم ،فردا بریم:حانیر
 . رو آماده کننیسمونی سیب
 
 حان؟یر-
 
 ھــووم؟-
 
 ؟؟ی چزیعز-
 

 ؟ی چی چزیعز: طرفمبرگشت
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 . کرد ،پاشد رف ور دل شھرام جونشارهی ھرزه و پتھی تو رو یدیند
 
 ...!!بزرگم کرده-
 
 ؟ی از کجا آوردتوی ھمھ خوش قلبنی فھمم ایبخدا نم... ھرزه بھ نظرش ھی یکھ آخرش زد خراب کرد شد-
 
 ... بدمشونی آشتدیبا ...شھیآقاجون سختش م... داشتھ باشم ی شتری نھی کھ کستیقرار ن-
 

 ی آشتی بھ جامی کندای پتوی بکن کھ مادر واقعی فکرھی: را درھوا تکان دادری برگشت بھ طرفم،کفگبازم
 ...!کنون

 
 کرد کھ با اون شکم ی ،مردونگحانیر کرد ی شھ مردونگی ترسم بھ آقا جون بگم عصبانیم :دمی کشیآھ

 ... و عا قم نکرددتمیباال اومده د
 
 ویغصھ چ...  گذشت رفت شھرزاد؟؟ی کردیادآوری نارویاالن چرا ا: نگاه غم زدشو حوالھ ام کردحانیر
 آورد از دست اون ی ناکس ھزارتا بال سرت مرادی اون ھستادی ای آقاجونت اگھ پشتت نم؟ی خوریم
 . درست شده ی االن ھمھ چی داد ولی مرادی اومد چون قانون حق رو بھ اون ھی بر نمیار ھم کنیرحسیام
 

 . نگاھش کردمدیباترد
 درست شده؟؟؟:دمی پرسدی باھمان تردو
 
 ... آقاجونت باال سرتھھی ،سای ،شرعی قانونی شدنیرحسینشده؟زن ام: دادھی کانتر تکبھ
 

 .رادی ھزهی ریزھرشو م: نوچ شده از لواشک دوختمی را بھ دستانکاھم
 

 ...غلط کرده مگھ دستھ خودشھ؟: بلند شدشیصدا
 

 چادر و جا نمازت کجان کدبانو؟ : رفتمسی شدم و بھ طرف سروبلند
 
  ،برو اونجا بخون ھی زارم اتاق آخری مریتو برو وضوتو بگ-
 

 .   شدمسی تکون دادم و وارد سروسر
 ... را گفتممیر دست گرفتم و ذکر ھا را دحمی را خواندم و ھمانجا نشستم تسبنمازم

 ... زدی شور مدلم
 ... مات بودبی چشمانم عجی کھ جلوی اندهی آشور
 ... تمام شدهرادی ھی ھای دادگاه بازنی ااگر
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 ... کھ نمرده بودخودش
 .ختی ری را مزھرش
 ! دانمی نم؟یکجا؟ک

 ...ختنشی زھر رنی کمرم را خواھد شکست ایول
 ... منی تا شود ملکھ عذاب برامی کھ انداخت درست وسط زندگدی دیپسر چھ حکمت نی دانم خدا در ای نمو

 ... پنج سال غربتملی دلشد
 ... بر سرمگرانی سرکوفت دشد
 ... شب و تجاوز بر روح و جسمم کی شد
 ...گری دی و ھزار بالنی جنکی شد
 ...می بـس عظییبال
 
 .ـدی دلم پوسنوری اایب ...ی خونی کھ نمارینماز جعفر ط...شھـرزاد:حانیر
 

 اش شکم ی ام کھ گشادی مشکیی طالراھنی پنھی آی فرستادم و جانماز و چادرم را جمع کردم و جلویصلوات
 کھ کدبانو شده بود یحانی را باال بستم و بھ طرف آشپزخانھء رمیبزرگم را پوشانده بود درست کردم و موھا

 ...رفتم
 .... ھم آمدـنیم،نگید خورحانی کھ با ری از نھار دونفره ابعد
 ...ی ھم چھ آمدنـآن
  توپ پر با

  دهی در ھم تنی ھااخم
 
  غضب ؟ ری چتھ م- حانیر
 

  دی کاناپھ  دراز کشی حرف روی مبل پرت کرد و شالش را باز کرد و بی را گوشھ فشی کنینگ
  ستادی سرش ای ابرو باال انداختھ باالحانیر
  را در دھانم گذاشتم ھی سوغات ارومی من چند تا از نقل ھاو
 
  ــن؟ینگ-
 
 ھوووم؟-
 

 چتـھ خوب ؟ :نینگ
 

  کھ ھر وقت اراده حان؟ی فکرده ریچمـھ ؟ اون داداشت چ:  گفت حانی شد و نشست و با حرص رو بھ ربلند
 .... گھی ،اومده زور مستی ھم بلد نی فرض کرده ؟خـر؟منت کشیکن من ھستم ،احساسم ھست ؟ من و چ

  .کنمی ازدواج مدی باشھ با حم لج اونم کھیبرا



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    242 

 
 یھنوز نفس عل ...نی قمار نکن نگتی زندگی ؟ روتی زندگای یلج با عل: دھن باز کنھ گفتم حانی خواست رتا

  .یھست
 ھیرفت و ... ؟ نبودم کھ رفت رفتی مذاشتیاگھ نفسش بودم م:  ھوا ھق زد یب... زانوانش گذاشت ی روسر
 . نبود ی ھم تختش خالیش
 
 یکنیخودتو چرا ناراحت م ...اقتھی لیاز بس ب:کنارش نشست و دستاشو دور شونھ اش حلقھ کرد  حانیر

  زمیعز
  .شدی ھم از آن طرف  اب می  علی دلم را کباب کرد ولنی ھق نگھق

 
  ؟ نینگ-
 

 نی نذار ھر دوتون عذاب بکششیخوای ؟ اگھ مشیخوایھنوز م:  نگاھم کرد سی خی بلند کرد و با چشماسر
... 
 

 ... نگفت یزی و چدی از بغض لرزلبانش
 ... کھ قبال توش نماز خوانده بودم رفت ی را برداشت و بلند شد ب طرف اتاقفشیک
  دوتا ؟نیچھ کنم با ا:  مانده و زمزمھ کرد رهیخ  رفتھ اشی بھ جاحانیر
 
 ... افتاده ی سر لجباز-
 

 رهیمی مخندهیم ...نی نگی برارهیمیم...ھرزاد  ششھی آب میعل:  دخترک ھم بغض داشت کھ نیا... کرد نگاھم
 .... سر لج افتاده نیاون وقت نگ .دهی دختر جونشو منی تک تک حرکات ایبرا ...رهیمیاخم کنھ م...
  سر لج افتاده نمیزور گفتھ نگ... ؟ زورگو ی شناسی و نمی عل-

  ... و بلند شد بھ طرف آشپزخانھ اش رفتدی کشی بھ تا سف تکان داد و اھیسر
 ... بود ری من ھم درگفکر
 ... مجنون گشتھ و ی علریدرگ
 . بود و سر لج افتاده بود یِ کھ جان علینینگ

 ھم کھ وضع نی ،نگحانی رنیری شی من وفحش ھای با اصرارھای حتامدی کھ نی بود،علی شب مزخرفدرکل
آدم بشـو  (سـتنی دو ننی ادی ھم تا دری نگذاشت ،سمبی نصی را بنی نگحانی رفت البتھ کھ ردی دنجوریرا ا

 .بھ جانشان بست) یسـتنین
 ؟ی درو چرا بستـنیا... شھـرزاد؟یخوب:ریام
 

 . نمانده بودمی برای را باز کردم ھرچھ از صبح خورده بودم را باال آورده بودم و جانسیدرسرو
  فداتشـم؟یخوب:نی حسریام
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 ... تکون دادم و خودم را در آغوشش جا دادمسر
 ... گذرانده بودم ـری را بدون امی ماه باردارنیجب بودم چطور چند من در عو

 ...دی را با دستش مالکمرم
 ...! کنھ ھای متی داره اذبیدختر بابا عج-
 
 ....نی حسریِ دختر بابا گفتن امنی بود انی چھ دل نشو
  سـرشیفـدا-
 

 ؟!ی ھستینجـوریازصبح ا... آخھ شھرزادکنمیمن دق م:دی را بوسمیموھا
 

 ...! داشت بھ خوردم دادهی ھرچحانیاز صبح ر... شدمنجورینھ االن ا: دادمھی اش تکـنھی بھ سچانھ
 
 !...دارهی تا تورو بشکھ نکنھ کھ دست بر نمحانیاز دست اون ر-
 

  ...ی کنی مـنی بھ ھردومون توھمی مستقری غیاالن دار: اش زدمنھی بھ سمشت
 

 ...ـشــی خنده ھای و دل من ضعف رفت برادیخند
 کوفت یزی چھی نیای از ھم بنیدل بکن ...شـھی رد و بدل میعجب دل و قلوه ا: از پشت سر آمدری سمیصدا

 .کاشـتنτν یِ آوردن من تنھا و مجردو جلوری خلوت گی جاھی ھمشون جفت جفت میکن
 
 ؟؟ی کنی می حسـودی کھ دارنمی بیم: ابرو باال انداختریام
 

 ی ھم دارم صـحنھ ھاچارهیِمن ب.. ھم تو آشپزخونھلیسھ...ی چلونی مانجینکنـم ؟ تو خانومتو ا:ریسم
 . کنـمیتماشا م+١٨

 
 . کھ دلت بخوادی نگاه نکنـی خواستیم: درشت کردم و باخنده گفتمچشم

 
 ! مراعاتشو بکنھکمی سی نی خواد فقط کسی مـگھیدلھ د: کرد بھ ماپشت

 
 ... بھ تاسف تکان دادمیسر
 .اوردیا درب بلد بود حرص آدم رفقط

 ... برهی از آدم مـتیثی کھ آبرو حمی برایب-
 

 ...می اتراق کردنای احانی کھ خورده شد تو تراس بزرگ و دلباز رشام
 ..دیزچی می ھرچھ تنقالت و ھلھ ھولھ داشت روحانی چاق کرد و رونی قللیسھ
 .اشتم  قاشق بھ دھان گذگرانی دست دراز کردم و بدون نگاه بھ ددمی کلم و دی ترشتا
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 ... روبھ رو شدمـری باز کردم با لبخند مھربون سمی لذت چشمامو بستم وقتبا
 ... گذاشـتھھی کھ از جونش ماحانی رچارهیب: بھ طرفم ھل دادـروی و ماست موسپسیچ
 
 ... بشـر بودنی خون اِی ،توی ذوق زنتو

  بھ توچـھ؟؟سیارث پدرت کھ ن: کردمی دراززبون
 
 !و خفـھ شھ ترسم اون بچت اون تیم-
 
 ؟؟ی دارکاری تو بھ شھرزاد چری سمینی آروم بشی تونینم:ریام
 
  حاملھ اس نخوره چھ کنھ؟ِ،زنی ندازی مکھی تیھ...؟ی دارکارشی چری گھ سمیراست م:حانیر
 
 ! شدم نھ بابا چھ عجبرهی خحانی ریی نطق سرانی ابھ

 ...می حوالـھ ام شد و دست پر از مغز پسـتھ اش جلوـری سمچشمک
 ست؟ی پسـر فاز اش چنی دانم ای نممن

 ... پستھ ھا را گرفتم و بدون تشکر در دھانم چپاندممغز
 ... دورم حلقھ شد و من درآغوشش لم دادمری امدست

 ... آسوده بودالمی چھ خو
 ... گذاشتنی می و علـنی اگر نگالبتھ

 . خونھایامشـب ب-
 

 ...گم باشـھبھ آقاجون ب: اش انداختم ـرهی بھ جام عسل تینگاھ
 ... ام گرم شد از بوسـھ اشقھیشق

 ... گذاشتمنیرحسی و امـری سمی پوست کنده و خرد شده را جلوی وهی مظرف
 حاصل ی ترشنی کھ استی سخت نادیوحدسش ز... شدم حانی خوش طمع ری خودمشغول خوردن ترشو

 . استنیدست زنعمو نسر
 در مورد شرکت ھاشون و کارھاشون ری و سمری و املی دلچسب بود صحبت سھبی عجونی قل قل قلیصدا

 ...گل انداختھ بود
 ... لم داده و چشاش خمار خواب بودلی حرف تو بغل سھی ھم بحانیر

 ... وقتـھری دم؟ی برـریام: بردمری گوش امری را زسرم
 

 ... تکون داد و بوسـھ بر سرم گذاشت سر
 ..دهی لباس پوشلی سھیارف ھا توجھ بھ او و تعی بی معترض شد ولحانی رمی کھ شدبلند
 ...می زدرونی خانھ باز
 ... ھم پشت سرمان آمدریسم

 ..میزحمت داد...یحانی ریمرس: گفتمحانھی رروبھ
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  میری فاکتور بگناروی ای علیخوش گذشت،البتھ اگھ اون لجباز...یرحمت: زدلبخند

 
 ... فکر کنھی بھ کسی عمرا بتونھ جز علنینگ...ـالی خیب-
 
 . رفتمری گونھ نرمش کاشتم و بھ طرف امی زد ،بوسھ بر رومی ھم صداریکھ بلند شد ام حانی رآه
و من تا حاال توجھ نکرده .می رفتری شده و بھ طرف برج امنی و سوار ماشمی کردی ھم خداحافـظری سماز

 ... تو شب و آھنگ گوش دادن توسکوت لذت بخش باشـھ ی سوارنی تونھ ماشیبودم کھ چھ قدر م
 ... بھ شکمم زدی ام ضـربھ محکمـنیجن

  درست گفتھ بود دختر است؟ی سونوگرافایآ
  مانستی بال کھ بھ پسرھا مطونی شنیا
  آقاجون؟ی زنیزنگ نم-
 
 ... زنمی زنگ ممینھ برس-
 
 ؟یاخم کرد...ـھیچ-
 
 ی فسقـلنی اکنھی ورجھ ووجھ میادیز-
 
 ...قربونش بشم من-
 
 ...دختر دوست-
 
 .. عاشق دخترمذاتا... خوبقتھیحق-
 
 . گوشھ چشم نگاھش کردماز

  باشد؟طونی دخترک شنی آمد پدر ای مرد منی بھ ااصال
 . بودی ظــاھرا نـھ ولخب
 ...می پارک کرد ،دست دور کمرم انداخت و بھ طرف آسانسـور راه افتادنگی را در پارکنیماش
 ... داشتمی خاصحس
 ... مثلیحس
 ... نداشتمثل
 ... کردکی در کلی کھ تودیل کری آپارتمان امیجلو

 ... مانع وارد شدنم شدزی چکی
  بھ جلوری امدست

 ... کردتمیھدا
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  کھ اییرای پذوسط
  ...میستادی

 ... شدشـتری بی و منفبی عجحس
  کردم؟ی چھ منجای امن

  کردم؟ی خونھ چھ منی مرد ھوسـران بودم؟تو انیِ کھ حال زن ای از دختر نبود؟منی خالی کھ شبیینجایا
 شـھرزاد؟-
 

 ... چشام تر بودبرگشـتم
 ... کرداخم

 ... کردمبغض
  شده؟یچ: اومدجلو

 
  خونھ؟؟؟ی منو ببرشھیم-
 

 ؟؟ی چیبرا: گرد کرد چشم
 

 ! بمونمنجای تونم اینم: بھ ھم فشردم چشم بھ سقف دوختم لب
 

  کنھ؟ی متتی اذیچ: پشت گوشم زدموھامو
بغضم شکست با دست بھ اتاق خوابش اشاره کردم (ومدن ، خونھ انی قبل از من ھزار تا دختر توانکھیا-
  .دنیتختت خواب تو اون اتاق رو...  قبل من ھزار نفر تو بغل تو نکھیا)
 

 ھی نجای کھ از خونھ فرار کردم اومدم ایاون شب ... کنھی متمیی اذزای چیلی خریام: شدم در آغوشش فشرده
 .دوست دارم  ...ی ولکنھی متییاذ ...یمرا تنھا باش عدونستمی کھ منی با اکنھی متیی اذدممیدختر د

 
   . حال بدش بود ی نشونھ خوردی کھ بھ گردنم مقشی تند و عمی ھانفس

 . کردم نگاھش
  ...ی بود از غم و شرمندگپر
 ...ندامت  و  بود از اخمپر
  حسن ؟ری اممیبر-
 

 ... بوسھ زد بر چشمان ترم لبانش
  نی حسریام عمر  میبر-
 
  ...می در راه افتاد طرفبھ
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 دهی کشمی شکل بھ ترسی دختران حورشی کھ آغوش مردم را پگذاشتمی می خانھ انی پا بر اگری عمرا دمن و
 ...بود 

 
  می نشستھ بودی بی بدون مبل بمنی نشیتو
 ..  زده بودھی تکیشانی بود و ارنج بر پدهی حوصلھ دراز کشی بیعل

 ..  نزده بودیحرف
 .. می چھ کنم بھ دست گرفتھ بودی و کاسھ می نشستھ بودی ا ھم گوشھحانی و رمن

 .. اش چھ شدجھی چند ساعت حرف زدند و من ندانستم نتی و علی بیب
 . رو بھ اتمام بودلی بزرگ پاستظرف

 
 .. ی چند ماه نامزدی بخونن براغھی گفت قراره صنینگ_حانیر
 

 .. شھی داغون میعل_ زمزمھ کردمدمیکشی را با دندانم ملی کھ پاستی حالدر
 
  کردهیرسما قاط... از االنشتریب_حانیر
 

  کردمی بالش پشتمو تنظحانیر..  و ظرف رو کنار زدمدمی کشیپوف
 ؟؟ی حرف زدنیبا نگ_
 
ھمدم جون ھم .. رهی تا کجا منمی ببخوامی می ولارهی طاقت نمدونمیمن کھ م..کردی مھیھمش گر... اره_

 ..شھی نمفشیحر
 
 ...ھ  چھ دردشدونمینم_
 

 .. رونی بھ ما انداخت  و رفت بینگاھ.. بلند شدیعل
 
  نگرانشھ یلیمامان خ_ بلند شد حانی رآه
 
  نگفتم یزیچ
 .. ماندمرهی خی علی قدم ھای بھ جاو

 االن حق بھ نی عشقش کھ نگی پاماندی و مکردی نمتی خری دلبستگی بھ بھانھ شی اگر چند سال پشدی مچھ
 ... دیایجانب ناز ن

 ..لتھی و وکنی حسریام.. شھرزاد مادر_مھربان کھ جواب داد بلند گفت ..در زده شد زنگ
 .. می بھش دادی سالمحانیمن و ر..  اومدرونی از اتاقش باقاجون

 .. و سبحان اومدنی حسری امی گواهللای یصدا... جوابمان را دادیی خوش روبا
  بھ استقبال رفتاقاجون
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 ..  شور افتاده بودی کمدلم
 با لبخند مھربانش جوابم را داد..بحان سالم دادم سبھ
  مبلھ رفتندییرای اقاجون بھ طرف پذبا
  رفتم نی حسری طرف امبھ
  ؟؟یخوب..سالم خانوم خانوما _دی ام را بوسیشانیپ
 

  ؟؟یخوبم تو خوب_ دادمسرتکان
 

  ھلم دادییرای حرف بھ طرف پذی ھم سر تکان داد و باون
 شی جلوزی می را رواھشی چرم سفی معمول سبحان کیبعد از حرف ھا. . اقاجون نشستمی بھ رورو

 گذاشت
. 

 ..  ھا شروع شدکی داخل شد و دوباره سالم و علی علکھ
 

 شده؟؟یچ_یعل
 ھم شناسنامھ ھاتون رو اوردم نکھیغرض از مزاحمت ا_ آورد رونی بی دو شناسنامھ کاغذسبحان

 .. رادیھ ضرر ھ بھ نفع ما و بنباریا... دادگاهھیاحضار...ھم
 

 .. شھی رو بھ راه میتو نگران نباش ھمھ چ_ انداختم کھ گفت ری نگرانم را بھ امنگاه
 من قراره فردا باشم ؟_
 

 شواھد و یھمھ ... ی اصال حضور داشتھ باشستی خطرناکھ ،ھم الزم نتتی وضعی وجھ براچیبھ ھ _سبحان
  شھانی شده تا فردا تو دادگاه نمایمدارک جمع آور

 
 ... دادگاهنی آخرنی حساب انیپس با ا: درھم و خستھ بھ جلو خم شدی کرد و با صورتزی چشم ریلع
 

 .. شھی کھ بھ نفع ما تموم میدادگاھ%...١٠٠_سبحان
 

  نھی مارصفت اروم بشرادی فکر نکنم اون ھیول: و گفت رکردی متفکر امی بھ چھره ی نگاھاقاجون
 

 .. نی محتاطانھ عمل کندیدت با مھی یاون کھ بلھ حاج آقا ول _سبحان
 
 ؟؟ی کی براھیاحضار_
 
 ...فردا_
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 ..  شھرزادگھی رو بھ راھھ دی چ؟؟ھمھیتو چرا استرس گرفت_حانیر
 
 دلم شور افتاده.. حالم خرابھ_
 

  نوازش کردفشی دستم را با ان دستان ظرپشت
 کردی مینی سنگمی روری نگران امنگاه

 .. زدمی بخشنانی اطملبخند
 .. اوردوهی و میچا مھربان

 
  کجاست؟؟ی بیب_
 

 خوابھ مادر_مھربان
 

 ..  انداختی شده بود و دلم را بھ اشوب مادی زی بی بیری پی ھا نشانھ ھایتازگ.. تکان دادمسر
  خرج کرده بود می برایی کھ چھ مادرانھ ھای بیب

 ... پولزیو وار چند امضا ی حرف و سفارش با اقاجوم بلند شد تا بروند برای بعد از کمسبحان
 ....دی کاناپھ دراز کشی ھم باز رویعل
 ؟؟یعل_
 
 ھووم؟؟_
 
 ؟یخوابی می ھھیچ_
 
 .حوصلھ ندارم شھرزاد : گفت ی خش داری صدابا
 
  دیچی در اتاق پنی حسری امگاری سیبو
  اش کنار زدم  یشانی را از پشیموھا...  کاناپھ نشستم نیی رفتم پای طرف علبھ
  ؟یخودت مگھ نکرد-
 

 لعنت ب خودم -یعل
 
 پس خودتم درستش کن -
 

  شھرزاد ادیباھام راه نم-یعل
 
  سر لج افتاده یھنوزم دوست داره ول-
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 ... کھ رفتھ ور دل اون پسره خوادینم... شھرزاد خوادینم: بلند کرد صدا

 
  ...ی علیگیبھش زور م: و اروم گفتم   زدمی لبخندتشی عصباننی ابھ
 

ِنگبن مال من شھرزاد...مال من  چون گمیاره زور م-یعل ِ... 
 
  ...اریخب برادر من ب دستش ب- حانیر
 
 ... جگرم را سوزاند ی علاه

 ... زد رونی را برداشت و بکتش
 ...کاناپھ نشستم  رو و  شدمبلند
  شدم رهی  بھ دست خگاری ساکت و سری امبھ
  ...می مال اوگفتی ھم مریام

 شدم   و گفت و مال اوگفت
 ... تجاوز با
 .. بچھ در شکمم کی با

 ... مردم شدم مال
 

 از دادگاھى كھ با كمى دردسر ثابت شد من بى گناھم و براى ھیراد ھم جریمھ اى در نظر گرفتھ شد نفس بعد
بى بى و ریحان ھم درگیر فامیل شوھر بود ...آسوده اى كشیدیم امیرحسین بھ خاطر كارش كمتر میومد خونھ

 بود در آنجا زندگى كنیم اردر حالیكھ خانھ اى كھ قر....ھاى سیسمونى نبودو ھنوز ھم خبرى از خرید 
خریده شده بود و دست دكراتور بود چند روزى بود دل دل مى كردم تا برم بھ آقا جون بگم تا بره عزیز و 
بیاره خونھ ھرچى نباشھ خانم این خونھ بود و صالح نبود بیشتر از این خونھ ى پسرش بمونھ بى بى ھم 

 ... حرف بزنمونموافق بود ولى میگفت بھتره خودم برم با آقا ج
 و كھ زدم صداى بلند و كشدار هللا اكبر آقا جون بھ گوش رسید بى حرف در و باز كردم و روى مبل در

 گوشھ ى اتاق و جلوى پنجره نشستم
  موندم تا نماز اقا جون تموم شھمنتظر
 اینجا قایم میشدم  از روزھاى كودكیم از ترس دعواى عزیز خیلى
  پرده ى خوش دوخت و جنس اعالى بازارپشت
  اون میز چوب ماھونپشت
  آن مرد بلند قامتى كھ جلوى خدایش قامت خم میكردپشت

 چیزى شده باباجان؟-
 ... بھ چھره ى جذاب و میان سالش زدملبخندى

 ... شدم كنارش نشستم و قرآن خوش جلد كوچكش را از توى جانماز برداشتم بلند
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 ...اینو عزیز از كربال برات اورده بود اقا جون-
 

  اخم دواند میام ابروھایش و سر تكان دادكمى
 دل تنگش نیستین؟:  را روى دستى كھ تسبیح مى چرخاند گذاشتم دستم

 
 خونت بى خانم نمونھ.... برین بیارین :  حرف نگاھم كرد بى
 
 عھد شكست شھرزاد-
 
 حقیقت و گفت اقا جون-
 
  نبود این حقیقت توسط فروغ گفتھ شھقرار-
 
برین ...نزار خونت بى خانم بمونھ آقاجون... حاال كھ من دخترش نیستم ولى بزرگم كرده...حاالكھ گفتھ شده-

 بیارینش
 

 امیرحسین نمى دونھ چھ جواھرى نصیبش شده:  شد پیشانى ام را بوسید و آروم گفت خم
 

 ....از كجا مى دونین:  ى نخودى كردم خنده
 یھ چیزاى مردونھ اى ھست كھ فقط ما مردا میدونیم:  پر رنگى زد لبخند

 
گفتنى نیست باباجان پاشو برو من كارامو بكنم :  باال انداختم و سوالى نگاھش كردم ولى خندید و گفت ابرو

 برم دنبال خانم خونھ
 

  خجالت گونھ این مرد كوه وار را بوسیدم و بلند شدمبى
 ...ھ خانھ انتخابى امیر بزنم ولى گفتھ بود نیایم میخواست سرى بدلم
 . مگر میتوانستم جلوى این فضولیم بگیرماما

 . كار دكوراتور ھا بودآخرھاى
  و من و انتظار شده بودیم جن و بسم هللا 

 .... را برداشتم تا زنگى بھ ریحان بزنم ببینم میاید یا نھگوشى
  ھیاھو از آن طرف خط میامدصداى

 
 حان؟كجایى ری-
 

 شھرزاد تویى؟ ما باغ لواسونیم : ریحان
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 با كى؟-
 

راستى .... پاییز اومدن باغ صفا سیتىیدارم یخ میزنم ، زده بھ سرشون اخرا...با فامیل ھاى شوھر : ریحان
 كارى داشتى؟

 
 ...اره داشتم ولى االن میبینم برى یخ بزنى بھتره-
 

 درست بنال ببینم : ریحان
 
 ...رو ببینم گفتم بھ توھم بگم دیدم كھ تو صفا سیتى ھستىداشتم میرفتم خونھ -
 

  نخودى اش گوشم را قلقلك داد و كمى گوشى را دور تر كردمخنده
 

 گفتھ تا تموم نشدنش نیا.... امیر مى كشتت دیوانھ _ریحان
 
 ...نمى كشھ االن کھ اینجا نیست كرجھ -

  كلیدشو دارم زودى میرم میبینم و برمیگردم
 

 ت دكترتم ھست از اونجا برو  پیشش ، آدرس و كھ بلدى؟ آدرس خونھ رو؟وق_ریحان
 
 اره بلدم كارى ندارى؟-
 

 نھ برو فعال_ریحان
◌ً 

  را قطع كردم بھ بى بى خبر دادم میرم دكتر و زود برمیگردمگوشى
 ً كاش واقعا میرفتم دكتر نھ جاى دیگرو

  كھ پوشیدم وسایلم را برداشتم با كلید خانھلباس
 بھ آژانش زدم و منتظر ماندم زنگى
  خونھ ویالیى و نقلى كھ پیاده شدم دلم مالش رفت از این ھمھ ظرافت و زیبایى این خانھجلوى
ِدرگرد  . خانھ آدم را یاد فیلم ھاى چینى مینداختِ

  انداختم و وارد شدمكلید
  خانھ را كھ بستم نگاھى بھ حیاط و حوض و باغچھ خوشگلش انداختمدر

 ....من بود خانھ اینجا
 َ جایى بود كھ جز من ھیچ دختر دیگرى در آغوش مردم نمیرفتاینجا
 ... این خونھ من بودمخانم
 . پشتى ھم داشتحیاط
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  طرف خانھ قدم تند كردمبھ
  فكر بھ اینكھ شاید در قفل باشد دست بھ دستگیره بردمبدون

  باز بوددر
  در جاى خود ولى قدم بھ داخل گذاشتمتعجبم

 اول دخترى را دیدم با موھاى پریشان و مانتو بھ تن بھ كانتر تكیھ كرده و سرش را میان  در مرحلھو
 دستانش گرفتھ

  دكوراتور ھا كار داشتند؟امروز
  قدم جلو رفتمچند

  بھ كفش ھاى اسپرت و بى صدالعنت
  امیرحسین حولھ پوش و سیگار بھ دست را دیدمو

  پنجره رو بھ حیاط پشتىجلوى
 
 ن؟یامیرحس-
 

  دو بھ طرفم برگشتندھر
 ... من میخ ان بدن سفید و لباس زیر سرخ دختر بودم كھ از میان دكمھ ھاى سرتا سر باز مانتو نمایان بودو
 ؟... فرو ریختن اینگونھ بودو

 ؟.... شدن چطور بودداغون
  ھر نفسى كھ میكشممیان

  استھمھمھ
  از ھمھ پنھانكھ
  تو چھ پنھاناز

  ھر نفسى كھ میكشممیان
 )تورا(ِ میكشم كھ
 )مرا (ُکشىی مكھ
 
 
 .... من شاید مرده بودم و

 . استخوان پاھایم راست ایستاده بودنولى
  دھانم را كھ قورت دادمآب

  از آن بدن وسوسھ گر دخترك برداشتمچشم
  بھ امیرحسین چشم دوختمو

  غوغا كرده بوداخمش
  من بود؟ی اینجا خانھ و

  اى كھ خانومش من بودم؟خانھ
 شھرزاد؟:  خش دار امیرحسین سوھان شد بھ افكار و روحم اىصد
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 .اینجا خونھ منھ؟ نكنھ آدرس رو اشتباھى دادى بھم امیرحسین:  بھ معناى چیھ تكان دادم و با زبان گفتم سرى

 
  آرامم دل خودم را آتش زدصداى

  جلو گذاشتمقدم
 
 قرار بود من فقط تو بغلت برم-
 ت و عصبانى اشاره كردم  دست بھ دخترك مات و مبھوبا

اینجارم كردى مثل اون خونھ اى كھ یھ شب از دختر خالى ... اومدم اینجا تا از اون برج ات فرار كنممن
 نبود؟

 
  زدمھق

  اشك ھق زدمبدون
 
 كممیاین بچتھ توعھ تو ش) دست روى شكم برجستھ ام گذاشتم(امیر حسین -
 

  جلو گذاشتقدم
 منحوس را فراگرفت رفتم جیغ عصبى ام خانھ ى عقب

 
 جلو نیا... جلو نیا كثافت -
 

 ....شھرزاد آروم باش:  زد داد
 

 ....آروم باشم؟ بھم تجاوز كردى آروم بودم:  بھ دیوار زدم مشت
عقدتم و زنتم و خیانت ....عقدتم و مادر بچھ ات... بودم االن ام عقدتم بى شرف ... شدم ازت آروم حاملھ
 ... اروم باشم؟ چقدر امیرحسین؟ یھ حدى نشون بدهاروم باشم؟ چھ قدر...میكنى

 
  شد بغضدادم

  ام شد اشكبغض
  اشكم شد ھق ھق جان سوزمو

 َ عامل خیانت مردم مات مى نگریستدخترك
  او ھم دلش براى من و این بچھ میسوختشاید
 .یکنیاشتبــاه م...دارى بھ كل چرت میگى:  خشن و خش دارش باز خش انداخت بھ جانم صدا

 
  تكان دادمسر
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چرت؟ از اون شبى كھ تنمو از ھم پاشیدى چرت میگم، چرت گفتنم بلھ :  ھامو با پشت دست پاك كردم اشك
 ى سر سفره عقد بود

 ....توھم چرت میگفتى كھ دوستم دارى ...  گفتنم دوست دارم ھام بود چرت
... تصویر شماھم چرتھ :  عقب بھ طرف در رفتم با دست بھ وضعیت خودش و دخترك اشاره كردم عقب

 اشتباھھ...این جنین ھم چرتھ: مشتى ارام بھ شكمم زدم 
 

  و باز كردم و پا بیرون گذاشتمدر
  كھ مرا صدا میكردی صداى امیر بلند شد داد و عربده او
  جیغ دخترك و
  ان چكار داشت؟بھ
  دخترک بود ؟  ری تقصدی شاای

  ...سی کھ بود مھم نریتقص
 ... من بودم  ماحرای ھمھ تقصر

 ... برو برگشتیب
  ... شدیذوب م  امنھی درون سیزیکھ حال چ  من بودریتقص

 تند كردم و در را بھ ھم كوبیدم و بعد از چند دقیقھ توى ماشین زرد رنگ تاكسى نشستھ بودم و سعى داشتم پا
 این ھق ھق لعنتى را قطع كنم تا خالص شوم از نگاه كنجكاو مردك راننده

  كجا برم؟ دانستمنمى
 خانھ ى ھمدم جون را كھ دادم مردك راننده از سر بى حوصلگى نچى گفت و مسیر را عوض كرد و آدرس

 من ھنوز میگریستم 
  را درك میكردم  كھ امیرحسین آدم عشق و عاشقى و ازدواج نیستی حال حرف علو
  چھ دیر درك میكردم حرفش راو
  كثافت شرف داشت بھ امیرحسین شاید براى دومین بار اعتراف كنم كھ ھیرادو

  بھ نگین فرستادم كھ بھ خانھ شان میایمپیامى
 ی خانھ مأمن ارامشم بود نی ادیوشا
 ... کھ نھ ای ھر وقت کھ دلم از دنکھ
  ...نجای ااورمی گرفتھ باشد پناه بشیھا  ادماز
  را کھ گرفتم زنگ در را ب صدا در آوردم ی پول تاکسی ھیبق
 د  ھم شوکھ بونی حنو

  ...کردی کمتر ورجھ وورجھ مبیعج
 ... باز شد یکی تی با صدادر
 ... منتظرم بود شی رفتم کھ ھمدم جون باالیی ب طرف پلھ ھای ھر جان کندنبا

  شد ب صورتش دستش چنگ
 
  ؟ شدهیشھرزاد ؟ مادر ؟ چ... حضرت عباس ای-
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 ... شد دای ھم پنی نگی چھره
  مأمننی ااطیول کردم تا صدا کند در حھق ھق ام را   پلھ ھا نشستم ونییپا

 ... نشستند میرو بھ رو  دوھر
 

  شده ؟؟ یچ... شھرزاد چتھ : نینگ
 

 ... کھ قربونت شم یکرد ب لبم چتھ آخھ ؟جون...مادر دردت ب جونم : جون ھمدم
 
 خــالھ ؟ :دمینال
 

 ...ِجان خالھ  :خالھ
 

  امنھیس   طرف چپیرو دست
 

  ...سوزهی منجامیا: گذاشتم 
 

  ...سوزدی ھق کردم و نداستند جان ام ھم مھق
 
 خالھ ؟-
 
 جانم مادر ؟ ..جانم -
 
 ...چھ قد بکشم آخھ  ...رمیگی مشیدارم آت-
 

  شده ؟ یشھرزاد بگو چ ... نی حسای :شی بھ صداختی ھراس رنینگ
  ؟ یزنی زجھ می دارنجوری کھ اشدهیچ...  دختر بگوو

 
 ... کھ یسکتم داد چتھ مادر ؟ یگینم:  جون ھمدم

 
 میاورد بھ گلو  حالت تھوع ھجومباز

  معده ام را باال اوردم و ھق زدم اطی برسم وسط حھی من تا بھ کنار پا شوو
  ...دی زدم و جانم لرزھق

 ... کم اوردم و ھق زدم نفس
  در جان داشتم ؟ی چھ مبدانستند من چھ دردو

  ؟ دمی چھ ددانستندی مچھ
 ...  حس کردم چھ
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  ب جان ام افتاده است ی آتش چھو
  چرا من ؟ و

  خدا ؟ ی ادهی در من دچھ
  داشت ؟ ی بچھ چھ گناھنیا

  داشت بتی ھمھ مصنی اامدهی کھ نی ابچھ
  .. کند ری را خدا بھ خامدنش

 ... سوختی کھ زده بودم میی از عق ھاگلوم
 ... خشک شده بودمی اشک ھاچشـمھء

 ... ماندمرهی خنی سقف اتاق نگبھ
 ..وچھ قد خوب بود... تو اتاق نبود یکس

 بودم کھ دهی ندانتی خھی دم؟ی دانتی کنم االن کھ خکارتی چ؟ی کنم مامانکارتیچ:  شکمم گذاشتمی رودست
 . بار فقط بابات مقصرهنی ،استی مقصر نرادی ھگھی بار دنیدم،ایاونم بھ لطف بابات د

 
 ... بستم چشم

 .. خواستی آغوش امن می کمدلم
 ... دلسـوزانھی نوازش ھایکم دی شاو

 شد نگران بھ انی اومد ،دربازشد و قامت آقاجون نمای در اتاق می صحبت آقاجون و ھمدم جون جلویصدا
 چت شده باباجون؟؟:طرفم آمد

 
 ... کنھی مھی اومده داره گریاز وقت...بھ ماھم نگفت حاج آقا: جونھمدم

 
 ... و آقاجون آشفتھ شددی لرزلبام

 
 آقاجون؟-
 
 جانم باباجون؟؟-
 
 . مادرم؟شی پیبریمنو م-

 .. بمونمنجای نزار اششیببرپ
 

 ... گرده زد ابروانش رااخم
 

 .. شده دختر ؟جون بھ لب نکنیمگھ چ:آقاجون
 

 ..ببـر آقاجون:دمی بستم و نالچشم
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  گفتم؟ی مچھ
  گفتم مردم رای م

  ام را ی رسمشوھر
 دم؟؟ی بختم دی برھنھ درخانھ مھی دختر نکیبا

  بود آخھ؟؟یگفتن
 

  آقاجون؟؟ی بریم: زدملب
 

 ... چشمام دودو زدی مستاصل آقاجون رونگاه
 

  کنم؟ی کارھی شده تا ی بدونم چدیچت شد آخھ؟ با... باباجانی کھ خوب بودیرفتن: و بلند شددی کشیپوف
 

 .. دور باشمنجایببر از ا...فقط ببر آقاجون : ھق خشکم گفتمباھق
 

 ... آقاجون اتاق را دربر گرفتی لبری و اکبر زهللا
 
 ... ببرمنشیھمدم خانوم لباساشو بپوش-
 

  ...رونی تکان داد و رفت بی ھمدم سرخالھ
 زت؟؟ی عزراد؟؟ی کرده؟؟ھی کارنیرحسیام: بھ طرفم آمد و کمکم کرد بلندشم آروم گفتنینگ
 

  تکان دادم ی بھ نفیسر
 ...دی اول جانم را از ھم پاشنھی دانست ھمان گزی نمو

 ... و بافتم را خالھ آورد و تن کردم و شالم راھم سرم کردمی پشمشنل
 اطی حرف بھ طرف در حی ام زد و بقھی بر شقی بھ من انداخت،بوسھ ایقی از بازوم گرفت و نگاه عمآقاجون

 بـرد
 ... خاک برخواستھ بود ی کوچھ را تر کرده بود و بویزیی نم نم بارون پامی زدرونی در کھ باز

 ... دوختم ی دادم و نگاھمو بھ خالھ و نفس علھی تکشھی سر بھ شمی کھ شدنی ماشسوار
 . بودمنی حسری نفـس امی روزیی من ھم گوو

 . بودمنیرحسی امعمر
 . شدیگری چھ زود عمرش دو

  ھم درخانھ ،بخت من آن
 ... حرف روندی بآقاجون

 ...ی پرسشیب
 ...ی بازخواسـتیب

 ...رفت



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    259 

 ...میھران خارج شد از تی دانم کجا ولینم
 ... سوخت ی مھی از زور خواب و گرچشمانم

 ... چشمانمی بودن توختھی مشت مشت فلفل رییگو
 ... کردم گرم کنم چشمانم راتابخوابمیوسع

 ... ھم شدوگرم
  ...ی بخور ضعف نکنناروی باباجون اایب: شدم وبھ طرف آقاجون برگشتم داری بی تکان دستبا
 

 ...ود دستش بی بزرگچیساندو
 ... بھ خوردن نداشتملیم

 .. دخترک ام گرسـنھ بودیول
 ... گرفتھ ام گفتمی با صدای دستش گرفتم،مـمـنوناز
  .نمی را ببمی مادر واقعرومی م شدی باورم نمھنوز و

 ... کھ دخترش را ازش گرفتھ بودندیمادر
 . ام ی گوشی خالھ ھمدم مانده بود حتی ھک در خانھ  فمیک

 ... داشبورت گذاشتم یتو کردم   تاشی مانده را رویاق بجی ساندوکاغذ
  دادم ھی سرد تکی شھی باز سر ب شو
 
  مونده اقا جون ؟ گھیچھ قد د-
 
  میدی رسبایتقر-
 
  ؟کنھی میادیاصال از من -
 
 یلیخ-
 
  ن؟یچرا ولش کرد-
 
 خودش خواست ...از خودش بپرس -
 

 خود مادرم؟:کردم   نگاھشمتعجب
  تکان دادسر
  زن اولش برگردد  ؟شی بچھ پھی عشقش را ول کند و با ی راحتنی بود کھ ب ھمی مردایآقاجون آ و 

 . از زبون شما ھم بشنوم خوامی میول ...پرسمیاز مادرمم م-
 
  ھی قد عاشق فاطمھ شدم ؟ عاشق دختر ترکمی قد و نی با چھار تا بچھدنکھی بابا جان ؟ ای بشنویخوای مویچ-
و جونم ب جونش بستھ شد ... ام شد غھیص...ده بود ؟ دختر کھ ب خاطر من مسلمون شد  کشنشییبای کھ زیا
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فروغدھم ... بود بابا جان معصوم تو نیع... تو نی ،خانوم و اروم و معصوم ،عنی بود شھرزاد عیخانوم...
 ... حاملھ اسمی زندگی فاطمھ نی ھمنی ھست و فھممی تو زندگی فاطمھ ادونستیم

 ینیری ھمھ شنی کرد ایی ق  تحمل کن وتی بود کھ روزگار نتوننیریانقد ش...رو حاملھ بود  تو کھ یی روزااون
 ... ب قتل جونم دی و شدن تھددنی اس دنبالش اومدن و فھمفھی طامانشی ماه مونده ب زاھیو 

 ... مسلمان حاملھ باشھ ھی شون از یحی بود براشون کھ دخترک مسننگ
ننگ بود براشون ... فاطمھ رو شھرزاد کشتنی مدونستنیکھ اگھ م...لمان شده  کھ فاطمھ ھم مسدونستنی نمو

 .عار بود ...
 ...داد ب دستم و گفت برو  ...ی اومدای کھ ب دنتو

  ...دادی برم تا ھم من سالم بمونم و ھم خودش موندنم ھر سھ مونو ب کشتن مگفت
  کندم تا دل بکنم شھرزاد جان

 ... جانم بود کھ رفت مادرت
  بغض داشت پدرم
  داشت درد

  .نی مشت شد دور فرمون ماشدستانش
 
خان بابا ھم ب گمانش ...غوغا ... غوغا ب پا کرد دیفروغ کھ تو رو د: ھمون بغض مردونھ اش گفت با
  ی ناجور بودیوصلھ  تو
ھم کرد دختر  والل شد و تو ر...     نھی بچھ ھارم ببی روذارمی و نمدمی بلوا کنھ طالقش مادی فروغ گفتم زب

 ... اونجا تو سرت بکوبھ کردمینم  فکیدلشھ ول  ات تونھی کدونستمیسومش م
 

  ...کوووفت
 کوفت   ھمبدجور

  یدگی کوبنی کھ ورم کرد دلم از ایجور
  ...ستادی شد و ایوارد کوچھ ا... دادن بغض اقاجون دلم را اتش زد نیی پایصدا

 
 ت مادریخونھ : را نشان داد ی رنگاهی سدر
 

  مادرم ؟  ی خانھ
  ؟ دمیدی مادرم را میسال من تازه در خانھ ٢۴ بعد

  نبود ؟ی انصافی بی کمنی او
 
 ... شد و من ھم دنبالش ادهیپ

 . بودم کرد ستادهی بھ من کھ کنارش ای طرف در رفت و زنگ درو کھ زد نگاھبھ
 

 بـلھ؟: آمدرونی از اف اف بی و لھجـھ دار زنفی ظریصدا
 

 ...دخترتو آوردم...طمھ منم خسـروفا :آقاجون
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  ...یـچــی آمد وھی تقی لحظھ گذشت و صداچند

 ... آمدی مـاطی از حی کسدنی دویصدا
 .. شدانی نمادی چادر سفانی می گشـوده شد وزنی بعد درـھی چند ثانو

 ...سال مرا مات خودش کرد٢٤ اش بعد ییبای کھ زیزن
 ... طرف من  بھـدیُ کرد و سرشی آقاجون را ستانگاھش

  چشمھء جوشـان؟؟ای بود چشم
 ... ھوا بھ طرفش رفتم و در آغوشش گرفتمی اش پر از اشک شد و بیتونی زچشمان

 
 ...ـای خدایالھـ...ِجـان مادر: ھمان بغض فشـرد مرا وگفتبا
 

 .. نشستی بھ دل منشیری شلھجـھ
 .. بودختھی ھق او و من درھم آوھق
 .اد دـلی مادر گفتم و جانم تحومن
 . راشی تن فشـردو من بو کردم بواو
 ... زن ترک تبار مادر من بودنی او

 ... بھ وجد آمدمقھی آن ھمھ سلدنی از دمی داخل خانھ کھ شد
 ... بودی خانھ عروسـکییگو

 ...و مادر شده بود محبت و مرا در برگرفتھ.. کردی شده بود چشم و فاطمھ اش را تماشا مآقاجون
 اش داشت آورد و ی شده ھرچھ در آن آشپز خانھ نقلدایھ نشستم و مامان خانوم تازه پ کیی طالی مبل ھایرو

 ...نشست ور دل من 
 

 ؟؟؟ی ھم داری افتاده مادرادتیتازه : نگاھم کردیبادلخور
 

 ... نشست ی اش چھ بانمک بود و بھ دل ملھجھ
 

  ...ـنینکن نگام ست،دلخوری مادرم نزی عزدمی دو ماھھ فھمیکی:دمی اش را بوسگونھ
 
 و بھ آقاجون چشم بشی بھ چشمان دلفرختی و سرزنش بود ری ھرچھ دلخوری دلخور ھم نگاه نکرد ولو

 . نبود ی خسـرو راضدیشا:دوخت 
 

 .بھ صالح نبود فاطـمھ  :آقاجون
 
  داره؟ ی چند سال چشم بھ راه دختر بودن چھ رنجی دونیم: مامان جانم را لرزاندآه
 

 ...اد افتنیی آقاجون پاسر
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 . لحظـھ ھا بودمنی من فقط ناظـر او
 

 دمی ترسیم...  داشتــی رو پا نگھ ام میرانی و تو ای ھنوز زنده انکھی فکر ایحت...ـدمی ترسیم :آقاجون
 .فتھی برات بی اتفاقھی و ادیشھرزاد ب

 
 ...ر ِ جـان مادی منــھیچھ قدر شب:ــقینگاھم کرد ،عم... بار اسممو با لھجھ اش زمزمھ کردچند

 
  ...ی چھ ظاھری اش بودم چھ اخالقــھیشب
 
 .. بمونمنجایاومدم چند روز ا-
 

 داشتم؟؟؟... کھ نداشتمبغض
 

  چتھ شھرزاد؟؟ی گیآخرش نم:آقاجون
 
 ... االن نھی چندروز بگم ولنی بعد ادی آقاجون شاستی نیگفتن-
 

 . مادرمیتونی شد دو مردمک زنگران
دخترت بارداره ھواشو ...فاطمھ.... دنبالت امیبعد چند روز م:بلند شد  ینیری و شی آقاجون بعد صرف چاو

 ....داشتھ باش 
 

 ... عاشقش بود و پدر بچھ اش ی کھ روزی گفت بھ مردچشم
 ... کھ رفت آقاجون

 ... بغضم را درگلو رھا کردمباز
 
 .. چشا انقدر غم دارن؟نیچتھ مادر؟ چرا ا: پام نشست نییپا
 
 چشام غم نداشتھ یاون وقت انتظار دار... بھ سر دخترکت آمدای چی دونیبھ خسروت نم یمن و داد:ــدمینال

 باشھ؟؟؟ 
 

 ... نگات کنم ری دل سھی خوامی االن مادهی حرف زیوقت برا...پاشـو ...پاشـو : شدبلند
 

 ... داشت مادرمبغض
 . بشنود کھ مبادا بشکند بغضش یزی خواست چی نمو

 ...ی عالـیری نورگکی و دوتا پنجـره و یدان ھا شمدان برد پر گلی بھ طرف اتاقمرا
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  چھ دنــــجھنجایا-
 
 ... کردمینجوری انجاروی ایھمـھء اتاق ھا: رفتکی صندوق کوچھی طرف بھ
 
  یرسارافانی زھی پاپوش فوق العاده با نمک و ھی آورد با رونی و بنفش بیی پارچھ طالھی

 نوی فعال ایول ..یاوردی دونم لباس نیم... خودمھ ی لباس حاملگنی اایب:ـدی صندوق کھ بست بھ طرفم چرخدر
 ... مادری پات کن سرما نخورنارویا.. خرمیبپوش برات م

 
 ... کردی خرج می عسل طعمی چھ مادرانھ ھاو
 ... چھ نگران تکـدانھ اش بودو

 .. کھ سر بھ فلک برده بودینگران
 ...یمھرمادر

 ... و رو زانو نشستم وسفت بھ تن فشـردم زدمی طرفش رفتم لباس ھا را کناربھ
 ...ی ناراحت باشـنمینب...چتھ قربونت بشـم..ِجـان مادر: تنم را دی دور کمرم حلقـھ شد و باز بو کششیدستا

 
 . باز بغض پرواز کرد بھ سمت گلومو
 
 رم؟ی دوش بگھی شـھیم-
 
 ...م شام درست کنم در بره منتی خستگری دوش بگھیآره قربونت شم بلند شو : من جداشداز
 
 شی داشتم پیو چھ احسـاس نابـ... را ھم آورد و خودش رفتمیلباس ھا... ام کردیی طرف حموم راھنمابھ
 ... زننیا

 ...دمی دانتی خشتنی دو چشم خونی امروز با ھممن
 ...دمی پدر و مادرم را دی کردن چشم ھاشیستا

 ...دمی خود راھم دختنی فرو رو
 ... داردی چھ طعم مادر داشتندمی فھمو
 ... متضادی ھمھ حس ھانی دانسـت چھ کند از ای دختـرکم نمو

 .... بودی چھ قودنی دانتی آنھا حس خنی کھ بیی ھاحس
  ...ختمیریم  فرو ی حس لعنتـنی من ھر لحظھ از او

 ...اوردی را صدا زدم تا حولھ بمادرم
 ... اول خسرو معتمد زنی گفتن ھازی بود لفظ مادر بھ دور از آن عزنیری چھ شو

 ...دمی را در ھمان اتاق پوشمیلباس ھا.. آمدی از آشپز خانھ می خوبیبوھا... آمدمرونی پوش بحولھ
  گذاشتھ بود ی عسلی را ھم روسشوار

 ... بود و نگران مادر
  .می را جارو کردزیمامان خانوم کھ من و معده ام بدون خجالت م  از خوردن شام مفصلبعد
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 . را ھم ب خوردم داد رمی کنار ھم جا انداخت و شرگی اتاق دیتو
 دی کھ دراز کشکنارم

 ... کن عمرم ھیحاال گر:  چند لحظھ نگاھم کرد و گفت دی ب من چرخرو
 . من عمر مادرم ھم بودم و
 . عمر مادرم ھم بودم نی حسری جز امبھ
  .ختیارام اشک ر  من ھق زدم و اوو

 ... امروزدمی ھق کردم و گفتم چھ دھق
  ...دانستی ناجور می کھ مرا وصلھ یی ھق کردم و گفتم چھ بر سرم اورده خان باباھق

  ...بتی ھمھ مصنی اری ناجورش نابود شد زی وصلھ
 ... از درد دخترش زدی و زجھ مکردی مھی مادرم چھ ارام و معصوم گرو

 ... سالم ماندن جانش ازش گذشت ی کھ برایدختر
  ...یرش گذشت از مھر مادر سالم ماندن عشقش و دختیبرا

  بود نیری کھ مثل شھد عسل شیمھر
 ... بودم دهی من مادر ندو

  بوددهی زجھ بزند را ندمی کھ برایمادر
 ...افتمی خبر از ھمھ جادر آغوش مادرم آرامش ی روزبسھ

 ... کرده بودندغیسال ازم در٢٤ کھ یآرامش
 ..ھ باشد داشتیحی توضدی گوش دھم شانیرحسی امی بھ حرف ھاگفت

  برھنھ داشتھ باشد؟مھی آن دخترک نی توانست برای میحی چھ توضو
  عذابم داده بود؟؟کم

 ...شد داغ بر جانم... ھم شد قوز باال قوزنیا
  کردم؟؟ی منانی اطمی بھ چھ کسگری من دو
 ... وار عاشقش بودموانھی چھ دو

 بودم؟؟
 ... دارمدی تردی جملھ ولنی شد فعل آخر ایکاش بودم م... دانمینم

 و چھ امروز می آبرو برم ھوس کرده بودی کھ من و معده ی قاسمرزای می برادی خانوم رفتھ بود خرمامان
 ....یکمـــ ...زدیدلم شور م

 !!! کردمی میاری خونھ را آبی پاش بھ دست کل گلدون ھاآب
 ... کردی ام ورجھ وورجھ مدخترک

 !! مانمی منجای ای دانستم تا کی من ھنوز نمو
 ... باز شداطیدرح

 ... شدناطی وارد حــری و پشت سر اون سممامان
 ... خشک شدماطی روبھ حی پنجره نی من پشت او

  کــرد؟ی چـھ منجـــای اریسم
 !... پاش را لبھء پنجره گذاشتم و چند قدم عقب رفتمآب

  آورده؟نجای راھم انیرحسی امنکنھ
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 .. قدم تند کردمییرای طرف در پذبھ
 ...ُبازکردم نگاه متعجبم رابھ مامان سـر دادم را کھ در
 

  در بود گفت دوسـتتھ آره؟؟ی آقا جلونیا:مامان
 

 ؟؟؟ی کنی مکاری چنجایا: شدم رهی خری و منتظر سمی عصبی دادم،بھ چھره سرتکان
 

 ... بادخترتون دارمی تو حاج خانوم؟حرف خصوصامی بشھیم:ریسم
 

 ... داخل شودری سم تکون داد و من کنار رفتم تای سرمامان
 . گفت و راه افتادی با اجازه اری کردم سمیی بھ طرف اتاق راھنمابادستم

 ... وارد اتاق شدمری بھ مادر نگرانم کردم ،بھ دنبال سمینگاھ
 ... دادمھی کھ بستم بھش تکدرو

 
 عجول  ھمھنیا... بوددیازشھرزاد صبور بع... شھرزادِدیاز تو بع: اکو شد دراتاقری بلند سمیوصدا
 .... ھمھ زود قضاوت کردننیا...بودن

 
 نجام؟؟ی گفتھ ای ک؟؟یکنی مکاری چنجایا: کردماخم

 
 شده کھ تورو اورده ی دونست چی نمچارهیب...چارتی گفتھ؟؟؟آقاجون بیک: شد براعصابمخی مپوزخندش

 ... بدبخت کھ نصف جون شدنیرحسیاون ام ...نجایا
 
  کرده؟؟؟ی بدبخت چھ خبطنیرحسی اون امیون دی واسـھ خودت؟ تو اصال می گی میچ-

 ...ری سمارمی اسمشو بھ زبونم بادی عارم ماصال
 

خبطو من خوردم خانوم ... نگویزیچ... نگو شھرزادیزیلطفا چ:  بست و دستشو گرفت جلومچشماشو
 ... من اون دختر اورده اورده بودم خونتون ...نھ اون شوھرت کھ مثل مرغ سرکنده شده...خانوما

 ...آشفتھ بود... بودیصبع
 ...دی ترکی مداشت
 ... دانمی نمازچھ

 ...  دکراتور ھارو چک کنھ بره کرج ی  ھم اومده بود کارانی حسری ام-
 دختره ھم پرستار نیا... دفعھ شبم برم ھی سر دکراتورا گفتم باال امیقرار بود صبح ب: گفت  ب من  رومانیپش

 قبول کرده با من نیدوستم داره برا ھم اونم... دارهی معصومی افھی،قخوشگلھ ..  . ،دوسش دارم مارستانھیب
   ...دی سر رسریخب ام... اومده بودم خونتون یباشھ تو اوج مست

  
  ...دمی را نفھمری سمی حرف ھای ھیبق



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    266 

  ندانستم
  شده بودم خشک

  نبود ؟ ای تو رگ ھام بود خون
 ...سست بودم   سرد ونقدری بود چرا ااگر

 
 چرا حولھ پوش بود و ی تا قشنگ بفھمگمیم نارویا... لباسش باال اوردم و اونم قاعدتا رفت حموم یرو: ریسم

  ...ی نکنیفکر اضاف
  ،نی حسری با من بود شھرزاد ن امدختره
 امی دور و برم چھ خبره تا ب خوردم بدمیفھمی از بس بد مست شده بودم نمی ولدمیرو شن  توی ھاغی جیصدا

 .. دلخور و داغون نی حسریوام ...نی حسری تھمت و شک تو ب امھی و مونده بود یتو رفتھ بود
 

  دلخور ؟ نی حسریام: زدم لب
 

 ...از خودش بپرس  :ریسم
 

 خودش ؟ : کردم گرد چشم
 

 . نشستننیماش با مھتاب تو- ریسم
 
  ...ھیمھتاب ک-
 

 ...ھمون پرستار :ریسم
 ... ب تاسف تکان دادم ی سر

 
 ...ی خاستگارمیری مانی ھم بنایمامان ا ...اوردمیدختر ن  نگام نکن شھرزاد ،بھ زور کھینجوریا :ریسم
 
  ...ی نمونی کھدکردی کاری ب حالت پایوا-
 
 کجا ؟ :   سبز شد می زدم مامان جلوکھ رونیب...سر کردم   و شال از رو تخت برداشتم ودمی کشیاھ
 
 ... دم دره نی حسریام-
 

 ...مگھ  :مامان
 
  ...گمی برات مامیم-
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 ... پا تند کردم اطی طرف در حبھ
  ...دی سر کھ بلند کرد مرا ددمی دنی بھ ماشھی چند روزم را  تکنیکھ باز کردم عامل بغض ا  ودر
  ...دی در ھم کشاخم

 ..شی ساتع کرد جام عسل ھایدلتنگ
  دمی قدم برداشت و من دوی سوبھ
 . حرف بازوانش را دور تنم حلقھ کرد یب
  مرد داشتم نی کھ ب این باز کردم از شک مو

  بغض کردم می حرف ھااز
  می تھمت ھااز
 ... من  ی بود ان روز در ھجوم تھمت ھادهی مردم چھ کشو

  .می تن ھا را در ھم فشرده بودنگونھی مردم کھ اای دلتنگ تر بودم من
  ؟ گفتی نمیزی چرا چو

  بود ؟ دلخور
  ؟ دادی حق را ب من نمای آو
  ...دمی دخترک را دنی حسری امی کنار بازو ازو

 . بود ری سمی گمشده ی مھی نای کھ گویدخترک
 ... داشت ی معصومییبای کھ زٰی حقو
 
  ...امیتو بو تو منم با مھتاب م:  جدا شدم ری اماز
 
  بود ؟ ی جور خاصکی چشمان مردم چرا و

 ... طرف دخترک راه افتادم ب
 
 ... سالم شھرزاد خانوم -
 

  ...کردی را ساتع می ھم طنازشیاصد
 رد؟ی خود را بگی جلوتوانستی مگر مری سمو

 ...جواب دادم سالمش را ... زدم ری عشق سمنی بھ ایلبخند
 !!) دختر؟نیبغض داشت ا(شرمنده ام بخدا : ھوا دستانش را دور گردنم حلقھ کرد و تنم را بھ خود فشرد یب

 ...نھ ... زده شھ ی نھ تھمتنینی تا نھ منو ببرفتمی شھ کاش زودتر مینجوری اخواستمینم
 

 ... شانھ ام خفھ شد ی شال روی ھق اش توھق
  ...دمی بھ سرش کشدست

 .ستی جاش ننجای تو ،امی برایب ...یکنی مھیچرا گر... دختر ختر خوبسسسییییھ-
 
  ...ستادمی من ھم استادی ااطی طرف خونھ بردم وسط حبھ
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 با حال ریسم ...رنی تقصی بگم کھ شوھرتون بیفقط اومدم حضور: کرد  تر و معصومش نگاھمی چشمابا
 .شرمنده ام ... از ھم بپاشھ تونی کم مونده بود زندگشی ندونم کارنی خونتون و با امیایمستش گفت ب

 
 ... گذشت ری نکن بھ ختییخودتو اذ:  گذاشتم سشی خی گونھ ی رودست

 رمیگی عذاب وجدان منی بھ شوھرتون گفتای خاطر حضور من چکھ بھ ...افتمی حرفاتون مادی یوقت : مھتاب
من دلم ... اشتباه از شوھرش جدا شد نیدرستھ تو اون لحظھ حق با شما بود ، خواھر منم درست با ا...
 ...  تو دلتون بمونھ ی از شوھرتون شکخوادینم
 

 . تو می برایحاال ب ...مونھینم:  را با سر انگشت پاک کردم صورتش
  ...رسمی دارم نمفتیشب ش ...می برادی بنی بگریلطفا بھ سم نھ -
 
  ...شھی نمیزی شب کھ چھیبا -
 

 . تو یکنیشھرزاد جان چرا خانومو تعارف نم:  مامان از پشت سرم اومد یصدا
 

 ... مامانانینم:  بلند کردم صدا
 
 ... نمك نداره بھ خدا شھیدخترم بفرما تو نھار ھم داره حاضر م...وا چرا ؟ -
 
  بمونمتونمی حاج خانوم نمھی چھ حرفنیا-
 

 . تو ایب ...ی بریتونیبعد از نھار ھم م:  و محبت گرفت ی را با نرمری مھتابھ سمی جلو اومد بازومامان
 

  .دی ای از من بر نمی مستاصل مھتاب ب من افتاد و من تخس شانھ باال انداختم کھ کارنگاه
  .آمدی خوشش مری قطعا سمی حرفم ولی بنی حسری خجالت بگشد از امی مھتاب کمدیوشا
 ... اخم بودنش دلبر بود ی مھتاب با ھمھ فی ظری ھااخم

 ... نشستھ بود شی پروا ب تماشای کھ بیری سمو
  ...دیای ب خود بی کمدی تا شارفتمی مھتاب من چشم غره می جاو
  ؟ شدی پسر خجالت سرش نمنی او
 ... بود و پرو ایدحیب

 ...بود  پرووو یادیز
  ...کردی غوغا می من تھ چشمانش دلخورنی حسری امو
  حرف بود ؟ ی بنقدری چرا او
  .دادی ھم کمتر مرا مخاطب قرار مایو

  ...گشتی ھم مثل پروانھ بھ دور دامادش ممادر
  ...شی داماد دوست بودن ھانی زن بود و ھممادر
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 .... شد زانیوچھ ام آوِ پخت مامان جان آب از لب لی قاسمرزای مدنی با دزی مسر
 چند ماھتھ ؟ : دی با شوق پرسدی را دمی اشتھانی ای ھم وقتمھتاب

 
 . تو ھفت ماھھ ام -
 

  پسر ؟ایدختره :  گذاشت می جلوی بشقابمھتاب
 
 ... شکموئھ تو وحشت نکن ادیالبتھ ز ...ی دختر مامانعی -
 

 . پرواز کردم سی دی سر داد و من بھ سوی نازی خنده
  مھتابش بود ی افتاد کھ مات خنده یریبھ سم چشمم و

 ... پسر نی عاشق شده بود اپاک
 ؟؟! سانتال مانتال شده باشد ی از ان پرستار ھایکی ری دلبر سمدی من نگفتھ بودم شاو

 ... باال انداختم کھ چشم از مھتابش برداشت و مشغول خوردن شد شی براییابرو
  ...دیرسی کھ مامان خانوم انقدر بھش ممیو خبر نداشت باردار بود نی حسری وسط امنی ایی گوو
 ... صدرصد  من کھ حسود نبودم و

 .کردیکھ مراعاتت نم... گل کند می کھ نکند حسودکردی مراعات مدی اگر ھم بودم مادر بااصال
 . افکارم را کردی متیی اذنی حسری ساکت بودن امیادی زنی او
 ... چرا نگاھش دلتنگ بود و پر حرف و
  ؟کردی چھ مانی منی در ای دلخورو

  ...دمی کھ خوردم عقب کشری سدل
 . با چشم بھ ھمرا داشت ری از جمع کردن سفره کھ توسط من و مھتاب و رصد کردن سمبعد
 ... ب رفتن شد ی ھم راضری دختر آھنگ رفتن و زد و بالخره سمنی اباز

 .... عاشق ری بود مھتاب با سمنی چھ سر سنگو
 ...بود  حقش دی شاو
  بود ؟نی حسری و مسکوت ماندن امی حرفی ھمھ بنی حق من اای آو

  ...دمی ھمان کاناپھ دراز کشی رابھ اتاقم برد تا استراحت کند و من ھم رونی حسری اممامان
 ... ھم رفت ب کالس قرأت قرآنش مامان

 ...دخترک پرستار ساده شود عاشق  ....ژی و پرستای دکتر مملکت با آن ھمھ برو و برفتی اصال انتظار نمو
 نی از ادیخری ،تن تن ناز ملوی کلوی کھ کیریو سم... بود دهی اش سر بھ آسمان کشی ناز و طنازیدخترک

 .مھتابش
ِ ؟ومن عاشق چھ راحت چشم دی در اصفھان مرا از ھم نپاشی شبی مھندس پزشکنی حسری امنی مگر ھمیول

 ... چشم بستم نی حسری رحم امی و بانھی وحشی دست درازنی ایبھ رو
 ... دفن شدهی شد رازنی حسری و امحانی منو رنی کھ بی درازدست

 ... داشت مثل کوه ی پدری کھ حرامزاده بود ولینی جنو
 ... درختان کاج ی داشتم بھ سبزی من حال،مادرو
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 ... رود پر خروش ی بھ خنکای پدرو
  ؟خواستمی چھ مگری دو

 »بھتر از آب روان  یدوستان« ھم بھ قول سھراب دیشا
 چون و چرا یپشتم بودند ب...شماتتم نکردن ... داشتم کھ مرا تنھا نگذاشتند ی و علری چون سمی من برادرانو
. 

 بودن،کھ تنھا ی غمخوار بودن،دلگرممی زندگی لحظھ ھانی داشتم کھ تو بدترنی و نگحانی مثل رییخواھرا
  .ستنین
  چھ کم داشتم من ؟و
 ...چیھ

 ...شده بود و خانھ مسکوت  كی تارھوا
 ھی کھ شال ام را بھ صورت چسبانده و تکدمی را دنی حسری شدم ب طرف اتاق رفتم در را کھ باز کردم امبلند

 ... نشستھ واریب د
 ... را بستم و نگاھم کرد در

 ... اوردنیی را پاشال
  نشستم و نگاھش کردم شیی پایجلو

 ... حرف نگاھم کرد یب
  ؟نی حسریام-

 جانم؟: خستھ بود شیصدا
  ؟یزنی ؟چرا باھام حرف نمھینجوری چرا چشات ا-

 ... نشاند شی پای را گرفت و بلندم کرد و رودستم
 ... نگفت یزی و باز چدی برد و بو کشمی بھ موھاسر

 
 ــمی ال بہ الے گــردن و مــوھـادر«

 »ـشی نفــس ھـامی نـــسند گــردش
 
 . ،جانم بھ جانش وصل بودخواستمی مرد ساکت و دلخور را منی من او
 
  مـــےخواھــــمشغـــای خواھـــمش درمـــے«

 »ـــــےی ء بہ تنہــاـــرهی خواھـــمش بہ تمـــے
 
 ر؟یام-
 

 ایبرو ،ب... کھ نبودم غمبریبھ ھر حال پسر پ...ی بھت کھ بھم شك کندمیحق م :دیچی گوشم پی توشیصدا
 من و اون دختر اون ھمھ حرف بھ دنی کھ تو با دکردمی می کارھی دی با کھ چرامونمی پشنی از ایول...داشتم 
از ... نذاره بره نجوری ای مبھم و جزئزی چھی انقد مرد نبودم کھ زنم با یعنی از ابن دلخورم کھ کھ اربیروم ب

 ... رو ندارم زای چنیتاب ا... دلخورم شھرزاد نایا
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 . آروم دلم کردمید باز دختر بازه راه بندازم عقدت نممن اگھ قرار بو: نگام کرد قی برگردوند عممنو
 ... برم ی قبل عقد ھم ،بعد از اون شب تو اصفھان نتونستم ب طرف دختریحت
 

 ... حلقھ کردم دور گردن مرد پر از حرف و شکوه ام دست
  ...دمیدی نمشی را در حرفای ھمھ دلخورنی و امردمی ممن
 شیی تلخیبا ھمھ ... زجر اون شب ی کھ با ھمھ یتو اونقدر مرد : گوشش را با بوسھ ام تر کردمی اللھ

 .بازم قبولت دارم
 ... بازوانش بھ دور تنم دیچی باز پو
 ... شد ختھی ھمھ ارامش شدم کھ بھ جانم رنی من غرق او
 

  از آب تمشکم را خوردمی چسباندم وکمگرمی را  از گوشم برداشتم  و بھ گوش دیگوش
 
 اب خانومت اخم و تخم کرده بودخب حاال  چرا مھت-
 

 زن باردار اون ھی کھ رمنھی تقصگھی قھره مشونیدی دی کھ اومدیقھربود خانوم خانوما از ھمون روز- ریسم
 .ومدی نمشی ھمھ مشکل پنی اونجا امیرفتیھمھ فشار بھش اومده گفت اگھ نم

 
 ... باال انداختمابرو

 ... بودی دخترعجب
 
 ن؟ی نکردیاشت-
 

 ...دیخند
  کنار گذاشت؟شوی دلخورری امیچرا تو مرحلھ آخرشم توچ-
 
 ...میگردیآره فردا صبح برم:دمی کشیآھ
 

  برگشتھ خونھزتی گفت عزیعل:ریسم
 

 ...کردی ھارا پاک می اش سبزفی بھ مادرم کردم کھ با دستان ضرینگاھ
 دیی ستای مشی چشم ھانی کھ نھ با اشی با کارھاواقاجون

  زنگ زده بودحانیدکتره بھ ر..وقت دکترتم کھ گذشتھ: گفتمیگوی نمیزی چدی دری سمیوقت-
 
 ...رمی ممیفردا کھ برگشت-
 
 . سالم برسون باشھ مواظب خودت باش من برم بھ فاطمھ خانومم-
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  خداحافظ..باشھ توھم بھ ھمھ سالم برسون-
 

 ری را کھ قطع کردم بلندگفتم سالم رسوندسمیگوش
  سربلندکردبالبخند

  مادرجانسالمت باشھ-
 

 ... و بھ طرف مامان رفتم تا کمکش کنمزگذاشتمی می را رونیرحسی امیگوش
 ...ی مادرم غم داشت دم رفتنچشمان

 اایبھم سر بزن: بغلم کردسفت
 
  دورت بگردمنجامی سر نزنم ھر ھفتھ اشھیمگھ م-
 

 ..دی بوسقی ام را عمگونھ
 ...د کرد اش ری قرآن جلد طال کوبری راھم بغل کرد از زنیرحسیام

 ...میشد  کھنی ماشسوار
 .. مانداهی از دلم کنار در سیمین

 ...ی زن فاطمھ نامکنار
 ... از قضا مادرم بودکھ
 ... بوددهیی مرا زاکھ
 
 شھ؟ی تموم می خونھ کِرکاریام-
 

  دو روز  چطور؟کی: را تکاندگارشی سخاکستر
 
  خونھ مونمی زودتر برخواستمی برگشتھ مزیعز-
 

 می امروز برنی ھمیخوای نداره میادیکار ز:کرد را عوض دنده
 
 نھ بزار کامل تموم شھ بعد-
 
 .. بخوابونکمی می صندلنی ارهی بالشت نرم ھست بردار بزار پشت کمرت دردنگکیاون پشت -ریام
 ... بودنیری مردم شی توجھ کردنانی او

 ... تپدی چند روز چھ پرصدا منی من اوقلب
  پا ، یخستھ بودم از صبح رو..چشمامو بستم کھ خواستھ بود کردم و یکار

 ...نیزماشی ری و تکان ھامی اھنگ مالنیا
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  مردم مرا بھ خلسھ برده بودگاریس  عطرتلخ ویوبو
  درد گرفتی بھ بدنم دادم کمرم کمی کش و قوسمی درخونھ بودی کرد جلودارمی بری چندساعت امبعداز

 ...دی را درھم کشمی کمردرد اخم ھانی او
 
 ده؟شیچ-
 

  ھوا سردهتو می بریچیھ: بھ چشمان خستھ اش کردمینگاھ
 
 ... نگاھم کردنیزبیت
 
 پس چرا اخمات توھمھ؟؟-
 

 .میبر..سوز خورد تو صورتم... بھ خداستی نیزیچ: بستمچشم
 
  شدمادهی بازکردم و پشتری رو بنی توجھ در ماشیب

 .می سروصدا بازکردی داشت درو بدیرکلیام
 .. ماندی نمداری بی بود ساعت سھ نصفھ شب کسیب قاعدتا عادخ.. جا ساکت بودھمھ

 .. در رو بست و رفت طرف حمامری اممیشد  اتاقم کھوارد
 دادی متی اھمیزی چقدر بھ تمدانستمی مومن
 ... را درھم فرو بردمی کھ عوض کردم باز کمرم  دردگرفت واخم ھالباس

 ... را شونھ کردم و بافتممی تخت نشستم موھایرو
 .د،یزکشی بھ برخورد عزکرموف

  خواھدشد؟؟چگونھ
 دھد؟؟؟ی نشان می واکنشچھ
 ..شی گفتم وبلندشدم تالباس حاضرکنم  برای باشھ اتی امد و من عافرونی پوش  برحولھیام

 : گفتمی و آخدی کشیری کھ شدم کمرم تخم
 
 شھرزاد؟-
 
 ..را در برگرفت  کمرمریدستان ام..ستادمی راست ای بدبختبا
 
  دلم ؟زی عزچت شد-
 
 کنھیکمرم درد م-

 ... بھ طرف تخت بردمرا
  خواباندو خودش با دستش آرام مالش داد شیرو
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 بھت بگم شھرزاد چرا مواظب ی؟چی کمرت پلھ ھارم باال اومدنی اخمات تو  ھم بود؟با انیواس ھم_ 

 ؟یستیخودت ن
 
  ایزنی مثلھ مامانا غر مریام_
 

  گرمش درد کمرم را رام کرد یدستا
 

 انگار نھ انگار ..  مونده مانتی دو ماه زایمثال باردار... قربونت بشم   مراعات کنکمینزنم؟ _ 
  بھ حرص خوردنش کردم ی نخودی خنده

 
  ایخوری سرما میدیلباس نپوش_
 

  دی کنار لبانم را بوسلبانش
 
  بھ کارم برسم یزاریمگھ تو م_
 

 نگرانت کردم :  کردم نگاھش
 

  ام را یشانی نگاھم کرد پقیعم
  و بلند شد تا لباس بپوشد دیبوس

  ی ھانھی از آن سبردمی من لذت مو
 . مردم ی و مردانھ برھنھ

 شی تلخ ھفت ماه پی آن خالکوباز
  تن کرد یشلوار

  لخت کنارم جا گرفت و در آغوشم گرفت ی باال تنھ با
  دیچی گردنم پی اش کھ تونفس

  کردم ی نخودی خنده دوباره
 

  بخواب دختر ریگ بھ؟یچ_ 
 
 نفستو فوت نکن ... ادی قلقلکم م-
 

 تی کرد کھ وضعیی صدای بی خنده
  شدبدتر
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 ...ریام_
 

  را قطع کرد می کردم کھ با لبانش صداشی صدامحترمانھ
 نھ یدی خوابنی ماشیورجھ وورجھ نکن بزار بخوابم تو تو: خش دارش گفت ی با صدامی ھم کھ جدا شداز

 ...من 
 
 چشمان بستھ و  حرف بھ یب

  ماندم رهی اخم کرده اش خی ھاابرو
 

  بخوابم تونمی بھم زل نزن شھرزاد نمنجوریا_ 
 

  خنده ام ی را گاز گرفتم تا صدالبم
  نشود بلند
  ...خوردی تندم بھ صورتش می نفس ھایول

 ... باز کرد چشم
 :ی شده بود و دنبال سرگرمطونیش
 .یدیخواب کجا نی و بسنج ببتیشھرزاد خانوم وضع-
 
 بغل تو؟:  بھ دور و برم نگا کردم و گفتم یشی طور نمابھ
 
  نکن بزار آقاتون بخوابھ ویطونی شادیآره پس ز_

  دمی اش خوابنھی سی گفتم و سر بھ روی بھ لبانش زدم و چشمی تندی بوسھ
  تنش و ی بونی ای برامردمی من مو

 .شی عسل ھاجام
 

  را در آغوش چالند حانی شوق ر بای توجھ بھ نگاه سوزنده علی بنینگ
  امدی بھ لب مادر شدن نمنگی پرسحانی رنی اصال و ابدا بھ او

 .. انگار اجاقش کور بوده.. کردی می نورفشانری چشمانش بھ قول سملیسھ
 ... آمدی مای بھ دنھی پسر سمگری دی من از ھمھ خوش حال تر بودم تا چند ھفتھ و

 ..درش نفس رونده ام بود را باردار بودم کھ پی دخترکخودم
  بزرگ ی ساختھ بود بھتر از قصر و عمارت ھامی برای اخانھ
 .. کھ آرامش تو آجر بھ آجرش بودی اخانھ

 .. حال خواھرم دو ماھھ باردار بودو
 شوق داشتند ...  ھمھ خوش حال بودندو

 .. متعجب نبودیکس
 ..  چھ کنم بھ دست نگرفتھ بودی کاسھ یکس
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 .. کردیده بودنش فکر نم کس بھ حرامزاچیھ
 ..  کسچیھ
 ..خوش حال بودند... شوکھ نشدندری و سمی علو
 ...  شدنیی در فکر داو
 .. یانی اعیافتی ضدنی در فکر تدارک دزی عمو پروو
 .. جان سوز اقاجون بودیلیجواب من س.. یول

  من چھ؟؟ی دادن خبر باردارھنگام
 

  ؟؟یم خانویچتھ ساکت:دی ام چسبقھی اش بھ شقلبان
 

 .. را بھ جام عسلش دوختمنگاھم
  ھی گرری دل سکی و خواستی میی تنھای کمدلم
 .. اخم کرده راه رفتمو بھ خلوت نگاه کندی کسذاشتمی عمرا میول
 خواب آلودم.. ستی نیزیچ_
 

 .. زهیریموھاتم م... یخواب آلود شد:ارام و مردانھ ..دیخند
 
 شمیدارم کچل م_
 
 باز دوست دارم _
 
 .. غرق لذت بودم من و
 .. ھستمبای زشی کھ ھنوز براکردمی حس می مرد با من چھ کرده بود در ھر ظاھرنی او

  ھنوز دوستم داردکھ
 ..رودی نمیگری چشمش بھ دنبال دو
 بھ جمع شاد نگاه انداختم ...  در آغوشش لم دادمشتریب

 .. از االن بگمکنمیمن اسمشو انتخاب م..من: با شوق گفت حانیر
 

 ما ھم کھ بوق :لیسھ
 

 . دخالت نکنگھی دی انجام دادفتویشما وظ: راست راست بھ چشمانش نگاه انداخت و گفت ای حی بنینگ
 

 ...  کبود شدحانی رشگونی از شدت درد ننی خانھ را در بر گرفت و نگنی حسری و امری سمی قھقھ
 ..داشتی بندش چشم از عروسکش بر نممی ھم با آن لبخند کج و نیعل

 .. منی مجنون گشتھ ی پسر عمونی تفاوت بود بھ ای توجھ و بی کھ چھ بیکعروس
 ..دانستی نمیزی چری و مھتاب و امری من و سمی از ماجرای شک کسیب
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 سر ھم کرده و بھ خورده بخش فضول مغزشان یزی ھم اقاجون چدی ھم دنبال اش را نگرفت و شانی نگیحت
 ..داده

 ... ای رو قورت دادایح :حانیر
 

 ...کنھی دخالت مینیبیوا خب نم:نینگ
 
 .. وار دستانش را باال بردمی سر داد و تسلی خنده الی سھنباریا

  کنمی اسم دختر شھرزادو انتخاب مرمیبھ درک اصال م:نینگ
 
 ..  ابرو باال انداختمی براحانیر

 ..دور منو خط بکش خودم انتخاب کردم: چشم درشت کردممن
 

 ؟؟ی خودش اسم بذاره مگھ تو ننھ شونی رو بچھ رهیبگ نوی اادی بیکیبابا  :ریسم
 

 . شمای بچھ تورم صاحب مامیم:  نازک کردری سمی چشم براپشت
 

 .. نثارش کرد و موزش را پوست کند خوردیی برو باباریسم
 .. گذاشتم و مشغول شدممی پاھای دون شده و نمک زده را روی من ظرف بزرگ انار ھاو
  شھرزاد کم نباشھ؟؟ گمیم: دادری گچارهی بھ من بری سمنی باز او
 

 .. حوالھ اش کردمی چپکنگاه
  می جلوت ما ھم ادمی با ظرف گذاشتھیخب چ_
 
 .. گفتم و قاشق بھ دھان گذاشتمی درکبھ
 ..  گفتی دست مردم دور کمرم حلقھ شد و نوش جانو
 ..خوره بیزی باز تو چشت نگرفت شھرزاد چریسم: از من گفتی باز بھ طرفدارحانی رو
  

  یشی بدتر منی از اگھی کھ چند ماه دسسیتو ھ_
 

  مونی موزتو بخور می دارکاری چمی بھ ابجیھو: سرداد و گفت ی خنده ایعل
 
  ی از انارھامانی در اوردم و قاشق پر و پری شدن سمعی ضانی بھ ای من زبانو

 ... را بھ دھان گذاشتمقرمز
 : گفتلیو بھ سھ ری جدمھی نبای خنده اش را خورد وتقریعل
  درستھ؟بھی تحت تعقرادی ھدمیشن-
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  ساکت شدنھی و بقدی اخم درھم کشلیسھ
 ...ستیحال عمھ بتول ھم خوب ن..اره درستھ-
 

 بھ؟ی تحت تعقکارکردهیچ:ریسم
 

 ..نجاستی فرارکنھ ھنوز ارانیمدرک ھم ازش دارن نتونستھ از ا...قھیقاچاق عت:لیسھ
 

 ..هللا و اعلم.. بشربودنی زنده ماندن ای توی حکمتوچھ
 ..گرنشی مدهی طول نکشادی زیول: از پرتقالش جداکرد و داخل دھانش گذاشتی پره الیسھ
 

 .. شھرزادیکم بال نبود برا.. حقشھادی سرش بییھربال:نینگ
 
 .. آغوش و ظرف پراز انارسرخ دورکندنی مرا از اتوانستی بالھم نمنی بدترو
 

 رنیگیروم خانومم از دستت کھ نمآ:  کنارگوشم را قلقلک دادنفسش
 

 ..ادی فوت نکن قلقلکم مریام: دورکردمی را کمسرم
 

 .. لبانش شدمی گردنم نشست و من مسخ گرمای رولبانش
 
 زشتھ جلو بچھ ھا-
 
 وونھی دیزنم-
 
 ... بھ دھانم گذاشتمیگری و قاشق ددمی تشر اش خندنی ابھ
 ..بردی لذت م سرخ و ترشی از من از انارھاشتری دخترکم بایگو

 کھ دخترباردار باشد ی کسگفتیمامان فاطمھ م..  حرکت کردن نداشتمی شده بودم و نانی روزھا سنگنیا
 دست سازش خودش راھم اورده ی لواشک ھایحت... متنوع گرفتھ بود و اورده بودی ھای ترشمیبرا...ھیعاد
 ...بود

  تمشک و آلبالوی ھابامربا
 ... نمانده بودیی جا منی در آشپزخانھ نقلنباری او
 ...فرستادی ممی براادی ھم کم و زی بیب

 ... خبرمانده بودی فقط او بانی منیا... گلھ کردی حاملھ ام کلدی فھمی کھ وقتیمرض
  ھم گفتی و درشت خواھرانھ ازی ریسفارش ھا.. خواھرانھ اشی باھمھ شکوه ھا و گلھ کردن ھایول
 .. من رنگ پوست عوض کردم از خجالتکھ
 ...کندی خود مراعات مرا منیرحسی امدانستی نمچارهیب... شودکمی نزدادی زری نگذارم امگفتیم
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 بھ یقراربود باز سر.. رفتن کرد ومن ھم بھ دنبالشرعزمیام. سفارش دادندرونی کھ از بی شام مفصلبعداز
  اماده رفتنش کردمی مفصلھی حاال گرنیلندن بزند من از ھم

 .. را درست کنم و بخوابمرموزمیوبھ سمت اشپزخونھ رفتم تا ش. چراغ خونھ  را روشن کردم
 شھرزاد؟-
 
 جانم؟-
 
  من کجاست؟یحولھ -
 
 .ری اماتورهی رادیرو-
 

 ...شدی و دل من ھم تنگ ترمبستی چمدانش را مداشت
 . کانتربرداشتم وبھ طرف اتاق رفتمی دراورده را از روی لباس ھادمی راکھ سرکشوانمیل

 و لباس خودم را عوض کردم زانی در دستم را اویانش ب طرف کمد رفتم لباس ھا نگاه ب چمدبدون
 . خش انداخت ب جانم پی بستھ شدن زیصدا

 
  ؟ری امی برداشتزویھمھ چ-
 
  ؟ ی شھرزادیبغض کرد: را درست کردم و برگشتم طرفش اخم کرده بود راھنمیپ
 

 ...وقت نشناس را قورت بدھم  بغض نی کردم ای را دور تا دور اتاق چرخاندم و سعنگاھم
 

  ؟رینفس ام: شد بر جانم ری مردانھ اش اکسی و صدادیچیپ  دور تنمتنش
 
  ...شھیدلم تنگ م-
 
  .قیعم...  کرد موھامو بو
 
  ...شتریمن ب-
 

 رینذاشت قورت بدھم و اشکم سراز  ودی آغوشش کھ لم دادم باز بغضم رشود کرد و قد کشی توتخت یرو
 .شد

 . فشرد شتری ب مرادستانش
 ... زد قلبم

 ... زدنبضم
 ... نھ دوتا یکی
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 ... من ھم دخترکم ھم
 
  ...کھ رفتمی نمشدمینم مجبور...شھرزاد دقم نده -
 

  ...دمی بلند کردم و لبانش را بوسسر
 ... بود می او مات اشکھاو
 
 نرم ؟ -
 

 ... عوارصشھ نمی اشھینھ برووو دلم نرفتھ تنگت م:  دار گفتم بغض
 
 . گرفت  لبان تر از اشکم را شکار کرد و جانم را در بر  اونباری زد و ای تلخخندلب

 ... کردم شی ھمراھی حرفچی ھی بمن
  . در اصفھان بودمی شبی عاشقانھ ب دور از خاطره ای رابطھ انی حسری من ھم مثل امدی شاو

  دم صبــح تی ھاشــانھ
  داردیــیخنـــکا

 !سـت سر داغ مرا رھــم از اوکـھ
 

  ...استی حس دننی مردت باشد ،بھتری شونھ ھای و سرت روی شدداری بسرصبح
  خواد؟؟؟ی چھ مگری زن دکیو

 ... ھا دورلی مای رفتن بھ سفری کند براداری کھ شوھرش را بیزن
 ... محکم باشدیی درخوردن بغض قد گردوی باردار و دلتنگ کھ سعیزن
 ... کھ من باشم و پر بغض یزن

 ... قبل رفتنی باشد و پردلتنگنیرحسیم کھ ایمرد
 ... آوردی چھ بر سر آدم می دلتنگنی او
 ... کھ رفت خانھء مسکوت بر سرم آوار شدنیرحسیام

 ... کار کردمخودرامشغول
 ... بعد از ظھردی خری زنگ زدم براحانی ورنی نگبھ
 تنش را ی بویین در لباس شو تنش بود را برداشتم و قبل از گذاشتشبی کھ دیراھنی سبد رخت چرک ھا پاز

 ... قرض گرفتمراھنشیاز پ
 ... من وجود نداردی بھ عاشقی زندی شاو

 ... مجنون وارنگونھی ایزن
 ... گشتھوانھی دی مادرو

 ...میدی رسدمانی و ما بھ خرگاردمانی شد بادی از ظھر علبعد
 ... گرفتمی قد کف دست دل ضعفھ میی لباس ھادنی من با دو
 .دی کشی کرد و مارا بھ دنبالش می سرو صدا بھ پا مدی دی ھرجا لباس نوزاد منیز من و نگ بدتر احانیر
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 ... شدی منی نگی بلند و دلبرانھ ی خنده ھابی نصی علی اخم ھااجی منی در او
 .... دخترم ی شاد برای و رنگ ھای قرمز و نارنجی صورتمی نوزاد گرفتی از لباس ھایکوھ

 ... رفتی ام مامدهیقھء دخترک ن قربان صدیرکیرزی زی علو
 ... آوردندی خواھر زاده مشی دانست کھ ھردو خواھرش باھم برای میی خودش را داو

 ...می کھ تمام شد شام را مھمان ھمدم جون شددمانیخر
 ... مفصل و خوش طعمی ھم چھ شامآن
 دادم کھ ھی تکیردم بھ صندل گرسنھ ام را کھ پر کیمعده ...مانی پروپزی مدنی من شکمو قلب ترکاندن از دو

 ... گرفت ،لبخند زدم وبھ دھان گذاشتممی جلوی راعلیلقمھ ا
 ؟؟ی تنھا بمونی خوای چند روز منیا...نوش جون:یعل
 ...ادی دونم فکر کنم مامان فاطمھ فردا صبح بینم-

 ... خونھ منای پاشو بیخواست...درھرحال تنھا نمون:یعل
 ... نگفتمیزیاش زدم وچ برادرانھ ی نگراننی بھ ایلبخند
  ی چشمری افتاد زنی بھ نگنگاھم

  از خواستن و حسرتپر
 ...دیی پای را ممیپسرعمو
 . نفسشی مرد برای کھ مییپسرعمو

****                            
 

  ھجوم اورد بھ جانمی باز دلتنگدی کھ بھ گوشم رسنی حسری امیصدا
  عمرم؟یخوب_

 ی تر از عالیعال.. بودمخوب
 ؟؟یی کجا؟؟یتو خوب... خوبم_
 شبی دیمنم خوبم زنگ زدم خونھ نبود...خونھ ام_
  دی خرمی رفتحانی و رنیاوھوم از بعد از ظھر با نگ_
 تنھا؟_
  ھم بود یعل_
 ..وونسید..رانھی ھنوز ارادیھ.. افتادهی اتفاقھی باز نمی ببامین.. شھرزاد مواظب خودت باش_
  بخدا مواظبم نیرحسیام...ریام_
 ی بارداریستی تنھا ھم نگھیاالن د...  شھرزادرمیمی بشھ متیزیچ_

 نداشت؟؟.. داشتی خوبحس
 ..ی ھمھ نگراننی بودایحس ناب... داشتبخدا

  نباشیزینگران چ_
  موھاتم شھرزاد یدلتنگ بو...دلتنگتم:دی کشیقی عمنفس

 چھ زود_
 یمی مستقیادی  و چھ رابطھ زدمیخند..دیخند

  گذرهیممعلومھ بھ تو خوش -



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    282 

 ...یلیخ: سر دادم ی نخودی خنده
 مامان فاطمھ اومده -
 نگران نباش  ....مونمی ،تنھا ھم نمرسھی مگھیچندساعت د-
 تا برگردم نصف جون شدم... نباشمتونمیم_
 نی حسری امایفقط زود ب..چرا؟؟من کھ مواظبم_
  ریباشھ نفس ام_
 دل منم تنگتھ_
 .. دونمیم_
  بردی خوابم نمشبید_
 منم_
 میمن و دخترت منتظر.. مواظب خودت ھم باش_
 تو ھم مواظب عمر من باش... قربون تو و فسقل باباشم_

 ... ام چسباندمنھی را قطع کرده و بھ سی گوشی گفتم و بعد از خداحافظیچشم
  ماه از او دور نبودم نی چندمگر
  گرفتی چند روزه داشت جانم را می دورنی چرا اپس
 ه بودم  وهللا کھ جادو شدبھ
 کردی می من ھم دخترکم کھ ناآرامھم

  ناھار دعوت کنمیگفت بچھ ھا را برا.. گرفتی اگھی شور دھی فاطمھ کھ اومد خونھ مامان
  اوری و ھمدم جون را ھم بی بی گفتم بی علبھ
 . زدن بودشی خاموش نبود و منتظر ننھی بود کھ تھ چشمانش کیزی مھربانم تنگھ عزیادی دل زنی چرا او
 کمرم را ای ھم نبود پشت در قربان صدقھ ام برود نی حسری بود و امدهی روز ھا امانم را برنی تھوع االتح

 . ھم من و ھم دخترشمی جانش ھستدیبمالد و بعدش سفت بغلم کندو بگو
 اش ییمامان فاطمھ با تمام توانا.  استدهی را مثل من نکشنی حسری دو روز نبودن امنی کس حسرت اچی ھو

 . چرخھ  ادامھ داشتنی کردم و ای می خالی معطلی داد و من ھم بی دم دستش داشت بھ خوردم مھرچھ
 ... زنگ زدهحانیمامان جان ر:  مامان از اتاق ام آمدی و صورتم را کھ خشک کردم صدادست

 . رفتمییرای بھ دست بھ طرف پذی از مامان کردم و گوشی را عوض کردم و تشکررمی طرف اتاقم مسبھ
 
  تو دختر؟؟ییکجا: حانیر
 
 شده؟؟یچ...شرمنده....حالم بد شده بود -
 
 نجای انیای رفتھ زاھدان مامانتم بردار ناھار بلیسھ-
 
 ای نبودم کھ تو پاشو بمیای بود کھ می راضگمیباشھ بھش م-
 
 ؟؟ی نداری ؟؟کم و کسریخودت خوب-یاوک-



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    283 

 
 لھی تکمی خانم گل ھمھ چحانینھ ر-
 
 اد؟؟ی می کدیام-
 
 گھیروزد٢-
 

 . کردی نخودخنده
 خدا بھت صبر بده خواھر-
 
  افتادهی عاطفھ ای چھ زن بری گلی سھچارهیب... ندارهبیع-مسخره کن-
 
 .ستنی خونھ  ھستن ول کن نی نفس راحت بکش وقتھی خب ادیم- نرفتھ سفر قندھار کھ-
 

 ،ی دارفی تشریاز بس خوردن-  گفتمطنتی شی با کلبدجنس
 
  نسبت بھم داد کھ بھ خنده افتادمیشعوری   بی خفھ اغی جبا
 
 . بچھ تو دامنت گذاشتھی کھ زود نی ھول بودنقدی اگمیدروغ م-
 
 اومدن دخترت فرداش نزنھ حاملت ای تو کنترل کن کھ بعد بھ دنریتو برو ام-بھ تو چھ: با حرص گفتحانیر

 .کنھ
 
 کنھ،ی منکارمیشوھرمھ دلش بخواد ا-
 

 .کرد شی حرصشتری کالمم بیخونسرد
 
 . نداشتھ باشلی بھ سھیپس تو ھم کار-
 

 .شھیحاال حرص نخور بچت منگل م: کردمیخندھا
 

 . کھ بارم کرد گفت منتظرمان استی فحشبعد
 مامان خانم گفت خونھ ھمدم ی ناھار دعوتمان کرده ولحانی کردم و رو بھ مامان گفتم کھ ری خداحافظمنم

 . برمیی و خودم تنھارهیجون م
  شده اند؟یمی خالھ خانم و مامان خانم صمنی اامدهی چھ نو

 . و من از ھر بابت مطمئنشان کردم؟؟ی نداری و بابا فرھاد ھم زنگ زدن و گفتن کم و کسرآقاجون
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 . دلم را آتش زدنجاستی مامان فاطمھ ادی شننکھی سکوت آقاجون بعد از او
 ...ناکام بود... پدرم ھم مظلوم بودو
 . بر دلش داغ عشقش و مادر بچھ اشو
 ..می آژانس شدکی مامان سوار با

 ..ی شد خانھ ى نفس علشانیو مقصد بعد.. کردادهی پحانی رییالی خانھ ى وی جلومنو
 .. دو زن باردار ی برای مغزیالبتھ پر از غذاھا...نی و ببایب.. بوددهی دی تدارکحانیر
 . معصوم تر شده بودحانی چھره ى رو

 .. اثر مادر شدن بوددیشا
 ..می نشستtv ی پا،ی مسخره بازی و کلزیبعد از جمع کردن م...می را کھ خوردنھار

  شد دهی چزی می روحانی روتنقالت
 ... خوش نشان داده بودی روی زندگو
 ..دانمی نمگرانیبھ د... من کھ داده بودبھ
 .....دی دی خوش نمی روانی منی ای علدی شاو
 ... ام بودنی از پدر جنی تنھا مشکل من دورو

 .. کھ بد کرد و نتوانستم ازش دور شومی از مردیدور
 . را فراموش کنمشی جام عسل ھانتوانستم

 ... و مست نشددی خاصش را بو نکشگاری عطر و سیبو..شدی مگر مو
 ... زده شدی در پی خانھ پزنگ

 ..شدی نوع زنگ زدن ھا پاره منی بند دل من با ھمو
 ِ در زدن؟؟ چھ وضعنیکھ ا:  زدی بلند شد و غرحانیر
 

 ...ِنگین:  را فشرددكمھ
 

 . ھم بلند شدم و بھ طرف راھرو رفتممن
 .. کھ در را باز کردحانیر

 .. کردافتی را درنی نگانی و گرشانی پرری تصومردمکم
 .. انداختی محانی خود را بھ آغوش رکھ
  بود؟؟ی بند دل من پاره شدنو
  شده؟ی چنینگ_
 

 ..ستادمی ادر را بستم و کنارشان... رفتمجلو
  شده؟شیزی چیکس... نینگ...قربوت چشات شم:حانیر
 
 ..نی و جگرسوز نگفی جوابمان شد ھق ھق ظرو
 . بودییرای حرف بھ طرف پذی بحانیر
 ..دادی دل من گواه بد مو
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 . از بدبدتر
 ..دای سرداد آن سرش ناپی اھی صورت گذاشت و گری مبل کھ نشستن باز دست رویرو
 
  شده؟شیزی شده خالھ چی بگو چزمی دستاتوبردارعزنینگ... شد خوب،چتیکرد نصف جونمون نینگ-
 

 ...نھ خالھ خوبھ: بغض دار و گرفتھ اش سکوت راشکستیصدا
 
 ؟...... شدهتیزیخودت چ:حانیر
 

 . جونمیشده بال... لرزونھیھرلحظھ داره جونمو م...ازش متنفرم: شد و داد زدی ھوا عصبی بنینگ
 
 ؟یک:دی مردد پرسحانیر
 

 ِداداش خان تو... کھ بود عمر منیعل..یعل :نی زد نگداد
 
  کرده مگھ ؟کاریچ-
 

 داغون تر خواستیم... کنھ یبھم دست دراز)نیرحسیام( مثل خواستیم:دی نالانشی کرد و می ھق مظلومھق
  کنھ؟؟نمیاز ا

 
 خوشم آمد؟)خواستیم( فعلنی من چرا از او

  بود؟ چھنی نگی بازی کولنی؟؟وای نخواست علپس
 .....کردی من بود چھ می جااگر

 
 .. در بـر گرفتـنی و بھت من خانھ رابا ھق ھق نگحانی ری ھااخم

 : گفت نی چسـباند و رو بـھ نگـی بھعلی احمقی لب پـسره ـری زـحانیر
 ؟؟ی بود بھ سرش کــجا؟؟کـزده
  درآوردبشی از جی دستمالنینگ

  را از اشک پـاک کرد و باصورتش
 :  گفتیا گرفتھ یصدا
  آبرو دمی دم در منم ترساومد صبح

  کھ شدم نشی کنھ سوار ماشیزیر
  ھا تا خونھ اش روندوونھی دمثل
  و داد کردم انگار نھغی جی چھر

 )  کردحانیرو بھ ر (انگار
  انگار ھمونحانی شده بود ریروان
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 .... نبــودیعل
 

 مست بود؟_ 
 
  ذره ھی.. نھ اصال   :  دی باال کشینیب

 ست نبود  مھم
 
  آخرمیزده بود بھ س : حانیر
 

  آخرشھگھیمنم گفتم د... آره  : نینگ
 .. ولم کرد شھرزاد یول... یول

  ی بچھ ولھی مثل تو با شمی مگفتم
  ..نجای آوردم امی کرد و مستقولم

 
  ...ـمی بود پسـر عـموعـاشـق

 .سـتی ننی در نفس بودن نگـی شکـو
 .. فداتشم ی ناراحتنمینب : حانیر

  کنمی آدمش مخودم
 
  حرف بھ طرف آشپزخانھ رفتم و بھ
  آب قند درست کردم و دادم یوانیل

  افتدی تا فشارش ننی دست نگبھ
 
  شد؟؟ی چدتیآقا وح : حانیر

 .یپسندی ما رو کھ نمداداش
 

  خنده ام باال نرودی تا صدادمی و من لب گزحانی بود ری شوھرخواھر
 :ت  کرد و گفحانی بھ ری نگاھنینگ
 .. زدم بھم

 
 ... سره کنھ ھی کھ بره کارو ی چھ مرگتھ؟ داداشمو نصفھ عمر کردگھیخب د: بلند شد حانی ری ھوا صدایب
 

  ..دهی اصال بعیاز عل.. نکرده کھ_ 
  چقدر دوستش داشت کھ نیبب

 . برسونھنی بھ نگیبی آسنتونست
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 :  حق بھ جانب تر شدحانیر
 ...دوستم کھ داره ثابتم شد  ...ایب
 

  ..شھیدلم باھاش صاف نم : نینگ
 

 ..خب صاف کن :  نشستم کنارش
  انقد دوست داره کھ نھی بھتریعل

  ...نی زمزارهی مشوی کثافت کارھمھ
 

  ..ترسمی ازش می کارش عالوه بر دلخورنیبا ا : نینگ
 
  یدیھم خودتو عذاب م : حانیر

  نکرد ی اونو اامروزم کھ کارھم
 ..نھ  بکی غلط بکنھ کاریعنی

 ... کنھ تتیی اذادی خودش دلش نمی علیول
  ماندرهی در دستش خوانی حرف ب لی بنگبن

  بودم دهی ھارا دنی ھم بدتر از امن
  بدتر و عاشق بودم یلیخ
 عاشق بودم   پر دردسر ویلیخ

  مردم عاشق
  چھ دلتنگ بودم من و

  او عاشق
 ... کھ شاخ و دم نداشت ی دلتنگو

  داشت ی قراری زن فقط بکی یدلتنگ
 .دییبوی کھ می مردانھ ای ھن ھاریپ

  .کردی مشی کھ ستاییعکسھا
 .دلتنگ شود  بخورد و  اوادی و بھ پزدی می ھی مورد عالقھ مردش رای کھ غذایزن
  .زندی مادی اش را فری تخت نگاه نکند دلتنگی مردش روی خالی چشمش بھ جاو

 ... ھاست زی چنی ھمیدلتنگ
 ... و دم ندارد شاخ

 . از اتاق ھا رفت و در راھم بستیکی حرف بھ ی بنینگ
 
 . درست کردنیگند زد پسره بھ جا: تکان داد و گفتی سرحانیر
 
  نھای ادی منیی پاطونی از خر شنی نگمینیحاال بب....  کنمیِفک نم_
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 .... آمدی مو
  بودیفکرش ھم با عل.... بودی آمد دلش با علی منیی پاطانی خر شاز

  ھمش ناز امدن بودندنھای بند بود و ایھ عل جانش بکال
 ... ھمان جا بماند منم عزم رفتن کردمنی شد نگقرار

  خبر کردم وسوارش شدماژانس
  شود دای  پرادی ھی سر و کلھ دمیترسی می بپزد ولمی بخرفم تامامان خورشتش را براھی بامی کمخاستی مدلم

 شوم و دای پدمی ترسی نشو کھ خودمم مادهی و سرراه پای و ب بھم گوشت زد کرده بودند کھ با اژانس بروانقدر
 دیای سر دخترکم بییعالوه بر خودم بال

 دی خانھ ک شدم باز دلم پر کشوارد
 .کردی می تابی بودم و جانم بدهی را نشنشی امروز صدانیرحسی امی بھ سو

 .ِ شب زنگ بزنددیشا
 .دیای برنج را بار بگذارم تا او ب  بخرد و او ھم گفتعی مادر سفارش کردم سرراه بامبھ
 ..... داشتی ھم عالمی معمولی زندگو

  ھی و کناشی و فرار و  ندی بدون تھدیزندگ
  سرت پھن کندی اش را باالھی ساتی ک مرد زندگیزندگ

 . کندتتی اذی نگذارد احدو
 ... بود نیریش
  نیرحسی  امی جام عسل ھاینیری شبھ
 ..  کھ من داشتمی دو نبضینیری شبھ
 ... دخترکمی لگدھاو
 

****                            
 
 ...امدی و ندیایقرار بود سر چھار روز ب...امدی نریام
 ...دمشی االن شش روز است کھ ندو

  آمده و ماندگار شده بود شی پی مشکلایگو
 ... مشکلش را بھ باد فحش بستھ بودی و باعث و باندیکشی پشت تلفن می چھ دادری امو
 ...پوسدی ممی دارد از دورگفتیم
 .. نفسش سخت در رفت و آمد استگفتیم
 ...زدمی و دم نمکردمی من بغض مو
 ...جانش ام.... جانش امگفتی ومرفتیقربان صدقھ ام م...شھی مردم دلتنگ تر از ھمو

 ..گرفتی جانش را می دورنی اایگو
 ..دادی ممی حد و مرزم بود و دلداری بی ھای فاطمھ ھم شاھد دلتنگمامان

 ...کردمی او بودم چھ می اگر جاگفتیم
 .. و چھار سال از مرد و دخترش دور بودهستیب

 ... داشتشی دوم را برای کھ حکم خدای مرداز
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 .کردی مای و محدیپرسی را ممی ھایکم و کسر...زدی فرھاد بھم سر معمو
 .رفتگی مادرم رنگ میو گونھ ھا.. گفتی رسما بھ مامان فاطمھ زن داداش مو

 .  آمدندی میی عازم مشھد شدند و فردا پس فردازی با عزی بی حالم بود و بیای دورادور جوآقاجون
 ..کردمی را مزه ممیرخرمای شوانی پنجره نشستھ بودم و لدم

 ...دیباری مبرف
 ... و صبورآرام

  امدی ھوا داشت می ماه چھ بی دو
 .. تا آسمان با حال فرق داشتنی زممی زندگشی پسال
 .. کھ پر از ترس و واھمھ بودیزندگ

 ..نیرحسی امی برای حال پر از آرامش و دلتنگو
 ..شدی حاصل منیرحسی کھ با نفس امخواستی را میی قلقلک ھای دلم کمو

 ی کره ى آبنی آن طرف انیرحسی آمدند و ھنوز امی مزی و عزی بی بود و فردا شب ھم بلدای فردا شب پس
 ...بود

 ..ود  فاطمھ رفتھ بمامان
 .   من تنھا بودمو
 ... تا تنھا نباشمخواستی را منیرحسی دلم حضور امو

 ..دیدی قد کف دست دخترکش را می دار و صورتنی چی آمد و لباس ھای زودتر مکاش
 ..و مرا در آغوشش بچالند.. شکم برآمده ام کندنی ابی نسی و بوسھ ارفتی دلش ضعف مو

 . شدانی نمانیرحسیمت ام شد و قایکی تلفن و باز شدن در یصدا
 ... زد و من خشکم زدی و لبخند خستھ ادی پشت پنجره دمرا
 . بند دل آدم کجاست؟نی اایخدا
 ... اسمکی با ی گاھکھ

 ..نگاه
 .. نفر کی حضور با
 ..شود؟ی لبخند پاره مای و
 .. بند دل من پاره پاره شدو

 ... تند کردم بھ طرف در و در را باز کردمقدم
 .... تنم را در بر گرفت و من آرام شدمرونیتند کرد و قبل از پا گذاشتن من بھ ب ھم قدم او
  تابیچون در گشوده شد تن من ب"

  لغزدی گرم تو مدربازوان
  بخشی مستقی در ان دقاگرید

 "دی دی نخواھزی چشم من گردر
  فشرد و بد کردتن
  فشرد و بو کردم تنش راتن

 دمی را صدا زدم و جانم شننامش
 پنجره بوسھ بھ لبان سردش زدم رو
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 .... بغض کردمو
 ... امنی کرد جنیشاد

 ..دیی و بودی گردنم فروبرد بوسسردر
  می گرفتی را بھ بازشی دستم موھای و پنجھ ھامن
  دادی و جان مدیچی پی بودم کھ در گردن و تنم می گرمی من مست نفس ھاو
 . تنگش باشد روز تمام٦ برود کھ دل من یی نگذارم جاگری ددی شاو

  ...نیرحسی نبود درآغوش امیالی عالم را خغم
 ... کردبندمی آغوش کھ پانی دانم چھ داشت اینم

 . آغوش امن و گرمنی کرد اوابستھ
 ..رادی از ھی حتدمیترسی از خان بابا نمی امن بود کھ حتچنان

 
  شھرزادتی از دورمردمیداشتم م-
 

  من زنده بودم؟؟مگھ
 ؟یچطور دلت اومد انقد تنھام بزار...یرکردید:  و با بغص گفتم بھ خودم فشردمشتریب
 

 ،.. گرمش کھ بھ گردنم خورد ،خودبھ خود چشم بستملبان
 ... جان من ِاطی تشنھ بود و دنبال آب حیی او گوو
 ... ھای از دردھا و دلتنگدمی کاھیم
 . اش را حس کردمینیری شی داشت و من بھ خوبی بوسھ چھ لذتنی او

 ... رای زندگی ھمھء لذت ھا کردمحس
 .یدی مامانارو می و بویشیروز بھ روز تپل تر م:  گرفت و باخنده گفت ی گوشم را آرام گازاللھ

 
 ...گھیخوب مامانم د: زدم و گفتمی لبخندشی کردم و غرق جام عسلھانگاھش

 
  .یخانوم خونھ ام: نگاھم کرد پرلذت قیعم
 

 .ی دادی خانوم دلتنگنی بھ اادیز: دمی ورچلب
 
 . بدتریلی خودم بدتر بود شھرزاد خیبرا: ام چسباندیشانی بھ پیشانیپ
 
 .دمی ھوا لبانش را بوسیب

 . دادمی دانست من داشتم جان می بودم و نمعاشقش
 ... وزن ام بلندم کرد و بھ طرف اتاق خواب بردنی ھوا با ایب
 . قطع نشده بودمانی ھنوز تماس لبھاو

 .... او شد تشنھ و من شدم آبمی تخت کھ قرار گرفتیرو
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 ... شدی نمرآبی رادربر گرفتھ بود و ستنم
 .دمی کشیقی کھ جداشد نفس عمازم

 . داره براتیشرمنده دختر بابا چشاتو ببند بد اموز: شکمم گذاشتی را رودستش
 
 ... شدمدهییبو... شدمدهی من غرق لذت و خنده بوسو
 ... کردیشم زمزمھ م گوری لحظھ بھ لحظھ دوستت دارم را زری امو
 ... آن شب از حدش نگذشـتو

 .... اکتفا کردی مختصری تشنھ بودن بھ عشق بازی باھمھ
 ... نشومکشی نزدادیکھ ز... کردی را سفارش مزھای چھ،چی مرضو

 ...گری بود دخواھر
 ؟؟یگرسنھ ا:دمی مرد خستھ ام کشی بھ موھادست

 
 ... مردنی ای گرفتم از نگاه ھای کرد و من جان  منگاھم

 
 .ھم تشنھ ) شدطونیچشمانش ش(ھم گرسنھ ھم خستھ -
 

 . دلمھ ھارو گرم کنمری دوش بگھیبرو ... نشوطونیش.. بدهتیوضع: زدمشی بھ بازویمشت
 

 ... بودمی و من پر از زنانگدی را بوسچشمانم
 ... کوه بودنی ھای مردم پر از مردانگو
 .دم بھ طرف آشپزخونھ رفتم مرتب کھ شی کھ رفت حموم من ھم بلند شدم کماو

 مردم درست کردم کھ تلفن زنگ زد،بھ طرف تلفن قدم ی برای ھارا کھ گذاشتم گرم شود تند ساالد فصلدلمھ
 .تند کردم،مھربان بود

 
 . مکـھی حاجی حاجی رفتــــای سر بھ ما نزنھیسالم مادر -
 
  خوبھ؟؟پاتیبخدا سرم شلوغھ مھربان خودت خوب-
 
 ھم کھ دارن زی و عزی بی ،بیای نزی گفتم نکنھ بخاطر عزھی مھموننجایفرداشب ا...گذرهی مالحمدهللا دخترم-

 . بھ در خشک شدی بی حتما چشم بای بانی مارتیاز ز
 
 ـگھ؟یامرد...امیچشم م:دمی کشیآھ
 
 ...شنی جمع منجای ھمھ الداسیپس فردا شبم شب -
 
 .میایاونم چشم م-
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 . اون بچھ باش مادرمواظب خودت و.. بال مادریچشمت ب-
 
 .شما ھم مراقب خودت باش-
 

 . کردی ،مھربانانھ قربان صدقھ ام رفت و خداحافظمھربان
 .می دعوتی بی آمد بعد از خوردن شام گفتم کھ ھم فردا و ھم پس فردا شب خونھ برونی کھ بریام
 
 ؟یریم:ریام
 

 ... موندی فرارشھی کھ ھمشھیا نم امگھی بھم میزی چھی زی دونم عزی نرفت مشھیآره نم: تکان دادمسر
 م؟ی نریخوایم-
 
 ...نھ-
 

 . گفت با من طرفھ یزی ھم چزیعز: ساالد بھ دھن گذاشت یقاشق
 
  شـھی بدتر می نگیزیچ-
 
  مراعاتشو بکنم شھرزاد؟یتاک-

 م؟؟ی بخواد بگھ و ماھم ساکت نگاش کنی زن من ھرچبھ
 
 شـھیشر م-
 
 ؟؟ی خوریچرا نم...شھینم-
 
 بچھ زودتر خوردمبھ خاطر -
 

 ...قربون تو و بچھ ات شم: بھم زد یلبخند
 . شکوفھ زد لبخندم

 
 زم؟؟یکمھ بازم بر-
 
 .ممنون...نھ بسھ-
 
 .مامان درست کرده بود-
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 .دستش درد نکنھ: را برداشتم و گفتبشقابش

 
  نبود کھ؟؟نھای از اشتری بیزی چی ،زندگمی و خوردختمی ریی راکھ جمع کردم چازیم

 .ھ شوھرت با لذت بخورد کیشام
 ...ی کھ با او بنوشییچا
 ...ی کھ در بغل مردت داشتھ باشی خوابو
 ... را داشتی کھ حکم زندگیی بوسھ ھاو
 ازطرف ھی وکناشی اون شب وبدون نی سعی وباکلدنشونی دمی ازمشھداومدن رفتزکھی وعزی بیب

 ن دلتنگ بودم بودومدهی صدسال مراندیی گوانی منی ھم ای بی وبمیزگذروندیعز
 راھنشی پاسی گل ی دلتنگ بو

 ... تربت اشحی تسبدلتنگ
 ی کندھرچھ روتی تقوی خواست عروسش راکمی قول خود مزمراکنارخودنشاندوبھیعموفرھادسرم

  خوردم دادزبودبھیم
  خاربودبھ جانمزنگاھشیوعز

 دی بگویزیچ)زیعز(ی من بودکھ مبادا کسشی حواس داشتھ ونداشتھ اش پی ھم ھمھ نیرحسیام
  گرفتھ بودبتی غنی ازای بی بودودل ببی ھم غایعل

  رانشکست وآمدرزنی ھم  دل پی زد  علبلندشدوزنگ
  آخرشب آمدیول
  عارآمدی وبالی خیب

 . غم واخمی قبل بگوو بخند وبمثل
 شدی چشمان گردشدمان کوچک نمحانھی ورومن

  درفکربودبی ھم عجآقاجون
 .کھ درجمع نبود بود رکردهی فکرش رادرگیزی چییگو

  کردی متیزاذی زدن عزھی فقط استرس کنامیمثل قد... بودی خوبجمع
 لم دھم وبھ نفس نیرحسی بگذرد ومن مثل اآلن درآغوش امی بھ خوبشبی خواست امشب ھم مثل دی مدلم
  منظمش گوش دھمیھا

 . زودرس زمستان راحس کنمی گذاشت سرمای تنش نمیگرما
  داشتمی خوبحس

 ... سفت ترشدرتنمردوی امدستان
 ؟...دهیچی دخترپفی دست ھا دورچندتن ظرنی موضوع فکرنکنم کھ انی کردم بھ ای میوچقدرسع

  مثل من تجربھ کرده اند؟نیرحسی رادرآغوش امتی حس امننیوچنددخترا
 ... کھ نھتیاذ

 ... تفکرھانی اگرفتی رامجانم
  زدی مرونی دست ھابنی ھمی ذره ذره ازجاجانم
  فکرزدمنیا ازدردیلبخند



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    294 

 
 یزنی پنھان کردن دردت می کھ برایآن لبخند"

  بھ بنده اشلبخندخداست
  لبخندھم کھ پشتش خداباشدآن

 !"کندی مشکالت راحل متمام
 
 ...مییای زنگ زده بودکھ زودتربحانیر

  درحمام دادم کھ زودترکارش راتمام بکندنیرحسی بھ امیتذکر
 

 .. مرض ندارم کھرونی بامیتموم شدم-ر بده شھرزادخانم تذکیتوھم ھ: از حمام آمدنیرحسی امیصدا
  شدنش کردمی حرصنی از ای اخنده

  و درش را بستمدمی خط چشم را پشت پلکم کشو
 . بپوشمی بود تا موقع حاملگدهی خرمی براحانھی کھ ردمی پوشی خوش دوختلباس
  شدمی ممی شب بعد وارد ھشت ماھگچند

 .مادر داشت رشد فرزند در من ی چھ لذتو
  گذاشتمزی می کھ زدم را رویعطر

 
 اوه خانوم چھ خوشگل کردن-
 

 ...ری ام،زودباشیومدی در مگھی دو ساعت دیذاشتیم: بھ کمر گفتمدست
 
  خانومھی باشھ تی عافی جانیا: لب گفتریز
 

 . باشھتیعاف:دمی رفتم و گونھ اش را بوسجلو
 

 . ببخشمتدی بوسم از لبم کن شاھی: باال انداختابرو
 
 اورمی را بشی تند بھ لبانش نشاندم و رفتم طرف کمد تا لباس ھای خنده بوسھ ابا

 می شدی راھری غرغر کردن من و حرص در آوردن امی با کلباالخره
 . جا گرفتمحانھی کنار رمی کھ کردکی آمده بودند سالم و علھمھ

 
 .نیایخوبھ گفتم زود ب-
 
 . کرد،توھم کمتر غر بزنری دریام-
 

 . نگفتیزی گوشھ چشم بھم کردو چ ازینگاھ



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    295 

 کھ شده بود روزی چش شده تا دی علنیا: رو بھ من گفتری و امی علی بعد با بلند شدن خنده قھی چند دقیول
  غم؟ی بیمجنون االنم کھ عل

 
 .یالی خی بی زده بھ جاده دیشا: باال انداختم و گفتمشانھ

 
 ...دهی بعیاز عل-
 
 .سینھ ن-
 
  میفتھ و ماخبر ندار بلھ رو گحانینکنھ ر-
 
 .ییعاقل اندر سف... شدمرهی دلبرش خی چھره بھ
 
  خب؟ھیچ-
 
 ھ؟ی کار شدننیبھ نظرت ا-
 

 . کشاندیسمونی شانھ باال انداخت و بحث را بھ ساوھوم
 

 . زدی داخل ظرف بھم چشمک می ھاپرتغال
  دون شدهی از انار ھای واو

 طاقچھ بھم یبابا جان اون قرآن رو از رو:و بھ من گفت از انار پر کنم کھ آقاجون ری شدم تا ظرفبلند
 .اری فال حافظ ھستش اونم برشمیز...بده
 

 . گفتم بھ طرف طاقچھ رفتمیچشم
 شکنم توعھ نجس ی دستتو میدست بھ کالم هللا بزن: بلند شدزی عزی بلندو عصبی بھ قرآن نخورده صدادستم

 چھ بھ دست زدن بھ قرآن؟
 

  برگشتمزی و مبھوت بھ طرف عزمات
 . بلندی کوھینی بود،بھ سنگنی سنگسکوت

 
 . نجس نکنگھی قرآن خدارو دنیخودت و بچھ ات کھ نجس و حروم زاده ا-
 

 . آتشی گلولھ ای بود بغض
 

 . بلند شددادی داد آقاجون کھ خفھ شو را اکو میصدا



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    296 

 
 بھ زن و بچم نی دارنیبفھم یاحترامت واجب زنعمو ول: ھم بدتر از آقاجون بلند شد و صدا بلند کردری امو
دست اش مرا نشانھ ( دختر نیا...نیگی مادی از دھنتون در می ھر چستنی صاحب کھ نیب....نیگی میچ

 بتھ بھ عمل ری اشم زھ باشھ زن منھ،نفس منھ ،بچکمشیحروم زاده تو ش....حروم باشھ...نجس باشھ) گرفت
 .نیم با من طرف بشنونی بھ بعد توھنی منم،شوھرش منم از اومده،پدرشین
 

 . زن اول خسرو الل شدفروغ
 . الل و مات شدنھمھ

 
 .ی کردکیبفرما خودتو کوچ:  گفتزی جون پراز اخم رو بھ عزآقا
 

 ی کھی اون زنی سر بچھ ریھمش ز: ستی نگریِ با ھر چھ نفرت بھ من بغض کرده و اخم کرده را مزیعز
 .ھیترک

 
سال ازم ۵ لھی عذاببا حبای و زنیشما بزرگم کرد...  بھ شما شرف دارهی ترکی کھیاون زن:  قورت دادمبغض

 ی سرم ولنیذاری بھ اسم بزرگ کردن منت منیسال دار٢۴....  ھم وجود دارهی کھ کاغذ محضرنی کردمیقا
منو ھرزه و ... نیریراد بگی از ھمھ کارام امیمحبت کرده، شما فشمابلد بود، بزرگم کرده ی بی بتشیواقع

 .ارهیپت
 

 . پشتم بودنیرحسی امدچونینلرز صدام 
 . کوهکی سرد نشد چون من بودم و دستانم

  بار رسما الل شد بلند شد برودنی ازی عزو
 .افتمی کنم فروغ فردا دنبال کارھاش نیدرخواست طالقتو قبول م: آقا جون گفتکھ
 . باشھمی تونھ عظی شوک چقدر منی او

  در خواست طالق داده بود؟زیعز
 ... آقاجونو
 ّٰ نبود بھ وهللای کردنوربا

 . حرف رفت طرف راھروی بزی و عزنبود
 . سالنی ایلدای چھ تلخ بود شب و
 ... گذاشتمنتی کابی آب را رووانیل

 ھ؟؟یچ:  متفکر کردم حانی بھ رینگاھ
 

 شن؟ی و عمو دارن از ھم جدا مزی عزشھیباورت م:  بھ من کردینگاھ
 

 ... تکان دادمی بھ نفیسر
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حق داره ..  درازتر کردهمشی کرده و پا از گلتی عمو خسرو اذتی از ظرفشتری بیلیند ماه خ چنی ازیعز_ 
 ...عمو

 
 ... خودش درخواست طالق دادهزیعز:  گفتم آروم

 
 ... بوداره شھرزادھی قضکمی_
 
 ..دهی بعزیاز عز... آره _
 
 ن؟ی چرا جلسھ گذاشتنجایا_

 ...رفتی مخچالی ی بھ سومی کھ مستقی بھ طرف علبرگشتم
 
 ...میکنی ھضم مشوی ى چند لحظھ پھی قضنی ھممیدار:  و گفتدی کشی آھحانیر
 

 .... بودیزیسورپرا:   کلوچھ برداشت و بھ دھان چپاند و با ھمان دھان پر گفتی تکھ ایعل
 ...شتریاز زنعمو ب..  بود قبول کنھدی عمو ھم بعاز
 

 ... شدهزی با ھم سر رزیاجون و عزفکر کنم کاسھ ى صبر آق...یبخور بعد عل: دمی توپبھش
 

 و او میدی با ھم بھش توپحانی مم و رنباری کھ ادی را سرکشوهی رفت و پارچ آب مخچالی باز بھ طرف یعل
 .انگار کر بود

 ...دی رفت و پارچ را از دستش کشحانی رباالخره
 

 ... شدهی کھ دھننیا..بذار بخورم خب:  یعل
 .. داخل اومدری و امرونیداد و رفت ب حرص زده پارچ را بھ دستش حانیر
 

 . چشھستیمعلوم ن...دهیم... رهیگیم..  دارهیقاط:  رو بھ من گفتیعل
 
 ...نمی ببنی بشنجای اایب..)دی را عقب کشیصندل...(یریگی کمر درد میسادیسرپا چرا وا:  رو بھ من گفتریام
 ... نشستمی صندلی حرف بھ طرفش رفتم و رویب
 ...  گفتھ بودریچون کھ ام...رمی و کمر درد نگنمی جا بنشنیآخر عمر ھم تا خواستی دلم مو

 رمی کمردرد بگخواستیچون کھ نم...  نمیبنش
 

  باال انداختھ من روبھ رو شدی گفت کھ با ابرویلی زن ذلری ک دخل پارچھ را در اورد رو بھ امیعل
 

  نبود لی زن ذل
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  خودش انگار
  را وحالش

 .ه بود فراموش کردشی پچندروز
 
  معتمدی جناب علنمیبیتوروھم م: گفتریام
 

 .... کھ ی نبودنجوری تو قبال ا؟یستین--یعل
 
  ھم بھ من داد، قبال زن و خانوم نداشتم ی کلوچھ اریام
 

 .عوارض ازدواج پس....حی صحآھان
 
 یدی نشون میشما ھم کھ از االن  عوارضشو دار.. خانیبلھ عل--
 

 .... ھوا گرفت و چپاند دھانشیاند و ب مری بھ کلوچھ،  دستم خیعل
 
 !!!یییییعل--
 
 ؟ی قاپی دادن بھ دستش ، از دستش ھم می  جاوالیھ: ریام
 

 ...گرفت   تو دستشیچشممو کلوچھ  ...نیزنی چرا مایب: ب من داد گھی دیکی یعل
 

 .ادم بشو نبود ... ب تاسف تکان دادم و مشغول خوردن شدم یسر
 . امد ی مییرای صخبت از پذیصدا

 ... بحث ھا را نداشتم نی شرکت در ای حوصلھ برای من ذره او
 

 ...اغوشش جا داد  مرا در  کنارم جا گرفت وری کھ رفت امیعل
 ... بکاھد ستادنمی از درد سر پا ای تا کمدی ھم کمرم را مالاو
 
  ؟می بریخوایم-نی حسریام
 
 ...میبر... اوھم -
 
 چتھ عمر من ؟ -
 
 ...آالغون واالغون شدنش نبودم   بھ طالق وی وقت راضچیھ... ناراحاتم یم کزیبھ خاطر عز-
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  ...یکنی میچرا خود خور تو خودش خواس-
 

 ... کلوچھ را در دھانم گذاشتم ی تکھ نیاھر
  ...خونمون میبر بلند شو:  و گفت دی ام را بوسقھی شقری امیلبھا

 
  مانی لفظ خانھ نید ا  بونیری شچھ و

  ریام  من وی خانھ
 ... بر پا کرده زی کھ عزیی ھاتشنج نی دور از ابھ
 . .. اقاجون ی دور از اخم ھابھ
  .. خانوم فروغ یھا زبان زخم و

 . ضعف رفتشی دلم براحانی تلفن قدآجررنی ازپشت ھمدبودکھی تپل وسفاآمدآنقدری ھم بھ دنھیپسرسم
 

  غربتنی زد ازای درغربت بودن اش خوشبخت بودو دم نمیباھمھ ... بودخوشبخت
 . کھ بھ سرم آمدخوشبخت بودمیی بودم باھمھ بالھاشترخوشبختی ومن ب

  شده بودلی ام تکمیسمونیس
 ... بودمشھی ترازھمنی آخرسنگی ماه ھانیودرا

 و ھرچھ دم می کردی پاساژھارامتر محانی دوبارباریکی ی حال ھفتھ انی باای رفتم ولی راه می سختبھ
 .میدی خری آمد میدستمان م

 
 . انجام دھمی چکاپگری باردکی راصرارداشتی سمی بودولدکردهیی کامل راتای سالمتدکترھم

 دمی ترسی می چکاپ آخرنی اشی کم وبمن
  داشتمیبی عجی دلشوره
  ازجنس مادرانھی ادلشوره

 . قرارشدبرومنیرحسی امی ھای بادلگرمیول
 .نی بانگنیرحسی نھ باامیول
 پروازداشت وقول داده بودتا شب ختی رابھ کامم رنیری کھ تلخ وشی شھر اون روز بھ اصفھاننیرحسیام

 .برگردد
 

 الزم ادھمی ومن ھم مطمئن اش کردم کھ زانھیدیای است اوھم ھمراھم باالزمی زدوگفت کھ آی ھم زنگبابافرھاد
 .ستین

 .می رفتی وبھ طرف درورودمی شدادهیستاد،پی امارستانی دربی جلونینگ
 .میداکردی اتاقش پیو کرده راتراخمیسم

 ... حالتش کھ بود؟هللا واعلمنی حوصلھ وحاصل ای بودوبیعصب
 اش ی راباچشمان توسی آمد کاغذی کھ کارچکاپ تمام شددکترخوش قدوباالوخوشگلیبعدازچندساعت

  کرد،نییباالپا
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  شده دکتردرخشان؟یزیچ:رگفتیسم
 

 .ارهی روبھ ھمراه می مشکلھی شدنش  بابزرگادخترتونی فقط گوزنرمالھیھمھ چ:دوگفتی کشیدکترآھ
 

 ... پاره شدبنددلم
 

 ؟ی چیعنی: جلوگذاشترقدمیسم
 

 لی فاماباشوھرتونیگو...شھی مدای ھم پی نفس مختصری تنگھی کھ بابزرگ شدن شش ھانی ایعنی-دکتر
 ددرستھ؟یھست

 
  خشک شده بودم من

  نفس داشتھی کھ تنگدمی دی رامیودختر
 رد کی نفس مراھم تنگ موداشت

 ... چھ شددمیگرنفمیود
 ... گفتندچھ

 . شدرودکترردوبدلی سمنی بی مکالمھ اوچھ
 . ازاشک بودسی بھ خودآمدم کھ صورتم خیوقت
 . زدی وبغض کرده بوسھ بھ دستان سردم مستی نگری مرامشی خواھرانھ ھای باھمھ حانیور

 ؟یخوب...شھرزادقربونت شم-
 

 ...بچھ ام ناقصھ:  گفتمی گرفتھ ایباصدا
 
 بھش ی بزرگسالیدتوی نفس مختصرکھ شاھی تنگھی کھ دکترھم گفت یدید.. مشکل کوچولوئھھی...ھیناقص چ-

 ...دست بده
 

- ازازدواجمحان،اونی رنمی بی رونمی خوش زندگیچرارو: کھ کردم تنم رادرآغوش گرفتی ھق آرومھق
 . ازبچھ امنمیا-غربتم

 
من باھاش ... منم وتوی کنتیشھرزادبھ خداخودتواذ: نشست پامنیی طرفم آمد پادبھی شدتاحالم رادرداخلیسم

 . قربونت شمکھی کوچیلیحرف زدم مشکل خ
 
  وبزرگ ندارهکیمشکل،مشکلھ کوچ-
 

 رکجاست؟ی امنیا: کردحانی گفت وروبھ ریزشھرزادی آماعتراض
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 .کارداشت- اصفھان:حانیر
 

 می باھم مانوس شده بودی وبدبختدوبلندشدومنی کشیپوف
 . دخترم افتاده بودی مثل بختک روی بدبختوحال

 
 . درست کتمردرراهی امی برای کھ رفت خانھ اش باحال خرابم بلندشدم تاشامحانیر

 ... نگفتھ بودمھنوزبھش
 .ردی خواست دلھره بگی راه بودودلم نمیتو

  نانی اطمرودکتربھمیسم
 .ھ بھم بگھ چون چکاپ انجام دادم خودش روموظف دونستی نخواھدبودولیادی زدادندمشکل

 . کرده بودرآراممی سممارستانی دکترخوشگل بی ھای دلداروچھ
 . کردی مراصدا مرآمدکھی امی فکرابودم کھ صدانی ھمیتو
 ؟یی شھرزاد کجایاوه چھ استقبال-
 

 . کردی رومروی خستھ اش دلم را زافھی آمده قرونی ازآشپزخانھ ب
 .رادربرگرفت بازکردومن ودخترک ام می طرفش رفتم دستانش رابرابھ
 
 ...ریام-
 
  خانومم؟یر،خوبیجان ام-
 
 ...ریام-
 

 .زی ترھمی بغض داربودواممیصدا
 شھرزاد؟-
 

 ... کردم ونگاھش کردم نگران شدسربلند
 ... شدآشفتھ

 
  شده؟یچ...  کنمی نکن دق منجوربغضی شده؟شھرزادایچ-
 
 ...دخترم-
 
  درون نگاھش شکشتیزیچ

  صدبرابرخوردشدممن
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 ؟یچ-
 
 ام ربچھیام)ھق ھق کردم(کنھیدامی پی مختصریُراگفتن بابزرگ شدن شش ھاش نفس تنگدکت-

 .رمی گی مشی آتردارمیام...ناقصھ
 

 ... مادر راکی ی ھاندزجھی رابست تانبچشمانش
 ی براشای مختصر،ایگی میخودت دار... اشکارونیزایقربونت شم نر: در برگرفت وآرام تکانم دادمرا

 .شھیدامی پیاونم درمان
 ...رهی گی بدوه نفسش مادی ام زربچھیام:دمینال
 نی باایر،داری دکتر،تو فقط قصھ نخورعمر امنی بھترشی پبرمشیخودم نوکر ، تو وبچمون ھم ھستم م-

 .ی لعنتیری گیاشکا عمرمو  م
 

 .ادی ام بند بھی گرنی تاادمی کشقینفس عم. کردمگاری وعطروسی خستگی پربوراھنی توپصورتمو
 عالمم رفت ومن پرشدم ازآرامش کھ ھرچھ ی قربان صدقھ رلبیموھامو چنگ زده شونھ کرد وز دستانش

 . من بتپدی کھ برای آغوش ودلکی ھست بایکیشود
 ... من باشدیبرا

  کرد کھ مشکل مختصرداشت بشود؛ی منو بچھ ابی نصشی صدقھ ھاقربان
 ود؟ کرد،بی مبمی مرد خستھ نصنی کھ ای خوبی حس ھانی ترازانیریوش

 . کندی پسرش شھرام زندگشی رفت کھ پزمی طالق گرفتن و عززی آقا جون و عزی جنجالچی ھبدون
 
 . شدی نمی کھ دخترکم دارد با خبر شود ولی از مشکلی خواستم کسینم
 
 . گفت االن بھتر است گفتھ شود تا بعد ھای منی حسریام

 گفت دلش تا ب ی ھوا بلند شد آمد تھران میو ب نی و ببای سر داد کھ بی اھی گردی شنی فاطمھ کھ وقتمامان
 . آوردینم
 
 . دھدمی من غصھ بخورم و او نباشد کھ دلداراوردی گفت جگر گوشھ اش ھستم چھ طوره تاب بیم
  مادرانھ ھانی بود انیری چھ شو

 ... داد ی عسل مطعم
 

 ی جراحغی تری باشد از زیعی خواست طبی خودم دلم می ولمیاوری بای بھ دننی گفت بچھ را سزاری مدکتر
 .دمی ترسیرفتن م
 .دی بدی زد کھ نفسم را می می محکمی روزھا لگد ھانی ادخترکم
 . کھ کھ نفسم بھ نفسش بند بود و بر عکسیدخترک

 . جلو دارم نبودی ھشت ماھھ راو کسنی جننی ادمی پرستی بودم و معاشقش
 ... رازمیق آقا جون و عز بودم، طالرفتھی را پذزیھمھ چ. یعال...  خوب بودیزندگ



                                           اختصاصی کافھ تک رمان                                            رمان شھرزاد ھزارویک شب        

@Cafeetakroman    303 

 ... دخترکم رایضیمر
 ... رارادی استرس ھی حتو

 . بودنی وسط دلنشنی آقا جون بھ مامان فاطمھ ای ھانگاه
 .آخر مال ھم بودند: ی بھ قول علو
 .شتری او مرا بای را دوست دارم نی حسری امشتری کردم کھ من بی شتم شک مدا

 ...دی چرخی پروانھ دورم ممثل
 . ھمھ محبت مردم رانی دلم بگذارم ای کجامن
 
 ...دنمی جون اومده بود دآقا

 ... فاطمھ ھم بودمامان
 .دینوردی در مشیاھای چشمان پدر عاشقم،خانوم روو
 ... نگاه ھای بازنی بود ھمبای زو
 
 .دیای تواند زودتر بی کنم از طرف او نمی و او گفت عذرخواھدیای گفتھ بودم زودتر بنی حسری امبھ
 . زدی داد و چشمک می  با چشم نگاه آقاجون را بھ من نشان می ھحانیو ر.  ھم بودندحانی و ریعل
 . نشستن بلند شد کھ برودی جون بعد از کمآقا
 : رو بھ مامان فاطمھ گفتییرای در پذدم
 .اطی تو حنیای بشھیباھاتون حرف دارم اگھ سردتون نم_
 

 .و سفت گرفت و پشت آقا جون را افتاد بھ آقاجون کرد و چادرش ریقی نگاه  عممامان
 

 .شھیفک کنم مامانت دوباره داره  عروس م: باال انداخت و گفتیی آبرویعل
 
 . ھاشھی خوب میلیخ: با ذوق رو بھ من گفتحانیر
 

 .دنی نکشیکم سخت...حقھ شونھ: تکان دادم و گفتمسر
 

 ...ستی انقد سرپا نانی بشایب: پا انداختی پا رویعل
 
 . کردمی بالشت را پشتم تنظحانیل رفتم قبل از نشستن ر طرف مببھ

 . برجستھ شده بودی ھم کمحانی رشکم
 . رفتی خودش و من منی ھا مدام قربان صدقھ جندهی مثل بچھ ندو

 .دی خندی محانی ذوق کردن رنی ھم بھ ایعل
 . خواھرش را دوست داشتی ،تکدانھ ی بچھ یی دانی دانستم چھ قدر ای مو
 . جمع وجورکردحانیارار ھی دستشیپ
 . کھ جواب ندادرفرستادمی بھ امیامیپ
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 . بودامدهیشب بودوھنوزن٨. نگرانش بودمیکم
 

 . روخاموش کنرخورشی زحانیر: بلند کردمصدامو
 . گفت ورفتی اباشھ

 رکجاموند؟ی امنیا:یعل
 
 . نگدانمکمی فرستادم،جواب ندادامیپ-
 
 .جب خوش طعمھ ھاتون عینیریش...ستیبچھ کھ ن...ادبابایم-
 
 . دوس دارمدونستی بود،مدهیآقاجون خر-
 
 ... چپاند در دھانشی بزرگینیریش
 ...ی علیخفھ نش: درکنارش جاگرفتحانیر
 
 ...خوش مزه است-
  چھ خبر؟نیاز نگ: ب من زد و گفتیحانچشمکیر
 
 .یسالمت: جواب دادشھی ترازھمالی خیب
 

 سالم برسون: باالانداختھ شدحانی ریابرو
 .رتکان داد سیعل

  بشرچھ بود؟نی فاز اقایودق
 . دادھی شانھ داخل شدودر رابست و بھ آن تکی بازشدمامان خانم با چادرسرخورده رودرحال

  شده؟یمامان چ-
 

 . مامان فاطمھ را نشان گرفتھ بودمانی ھرسھ نگاه
 

 .شمیدارم خانوم خونھ آقاجونت م:دوگفتی کشی آھمامان
 
  زن عمو؟یروداد بلھ یعنی: باذوق گفتحانیر
 

 . لپ سرخ کردوسرتکان دادمادرمن
 . کردمی قندان دردل خالومن

 دمیصورتش را بوس  ومی  کھ گفتیمبارک... ازپدرومادرکھ بود؟زتری وعززانی عزی خوشبختدنی بود دنیریش
. 
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 . امی ام مامان بھ طرف اف اف رفت ومن سراغ گوشی درھمراه شدبازنگ گوشزنگ
 . بودنیمیس

 چتھ دختر؟: چشم بستمدمی  شادش راشنغی  جیتاصدا
 
 می اومدخاستگاردیباالخره ام...مھیجمعھ نامزد...شھرزاد-
 

 داکردنی عرضھ پدخانیباالخره ام...نیمی سی خوشبخت بشیوا: گفتمکی کردم وتبری ازسرخوشحالی اخنده
 .یاومدن خاستگار

 
  عرضھ است؟ی بدکجاشیام: اسممو صداکردپرحرص

 
 ؟یادخاستگاریال االفت کرده کھ اآلن بسھ س... سرتاپاش-
 
 . ذاشتیخانوادش نم-
 
 ھم حرف بزن کشت حانی بارای بگمی مکی تبری دراومدیدگی حاالکھ ازترشمیبگذر...گھی دنیھم-

 .ازمن حداحافظ...خودشو
 
 .یخداحافظ شھرزاد-
 

 . کردیم صحبت ی رفتم کھ پشت بھ من داشت باعلنیرحسی دادم بھ طرف امحانی راکھ بھ ریگوش
  ؟ی اومدریچرا د. دلم زی عزیخستھ نباش...چھ عجب -
 

  ...دیکارم طول کش ... یخونھ سالمت باش بھ بھ خانوم : دی چشمانش خندطرفم برگشت
 

  ...شھی خانوم خونت نگران میگیخب نم: اوردم نیی را پامیصدا
 

  کردمی بود کھ مناز
  دیخری نازم را مھم او
 شدم  ھوا در اغوشش چالنده یب

 ...گردنش زدم   خجالت بوسھ ببدون
 ی حس فشردگنی پر شدم از او
 

 کرد دای ھم وقت پنیمی سنی آخھ؟ ای جشن نامزدرهی مشی ماھگ٩ وسط یآخھ ک: گفتم رلبی کنان زغرغر
 ؟. بپوشم خوب منی،چ
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 ر؟ی نفس امیزنی غر مھیچ:  اش از پشت بھ پوست گردنم خورد نفس
 پف ی شکم گنده و دست وپانی بپوشم؟ با ای شب چیبرا: توالت انداختم زیم ی و شانھ را رودمی کشیپوف

 کرده؟؟
 

 . رو بپوش یکیاون ھمھ لباس ،: زدتمی بھ گلھ وشکایلبخند
 
 . بپوشمتونمی کھ نمرھنیپ-
 
  .ی خوشکلی باشیخوب نپوش ،ھرجور-
 

  رونیرفت از اتاق ب... نشھ تی بپوش بچم اذیدرضمن لباس راحت: جداشد ازم
 

  .شھی متی زنتھ کھ اذنی اشھی نمیزیبچھ ات چ:  گفتمی حسودی و کلباحرص
 
  .ی نشتی لباس راحت بپوش اذیخوب زن گرام-
 

 ... بشـرنی ازدی درآوردن حرف اول را مدرحرص
 . ،بپوشمداکنمیپ" یراحت "زی طرف کمد رفتم تا چبھ
 .ــدی کشری تی دلم کمریز
 . و دوباره بھ طرف کمد رفتمدمی کشیقی عمینفس ھا: تا دردش رفع شودستادمی اکمی

 تا دمی درحال حرف زدن با تلفن دی وعلالیخی را بلی و سھی را عصبحانی رمیستادی در تاالر کھ ایجلو
 . بھ طرفم آمدحانی شدم رادهیپ
 
 . کفشا نی سرپام با انجای ربعھ اھین؟ییمعلومھ کجا-
 
 ک کردن کفش ھاش؟ تاکی زن حاملھ رو چھ بھ تی نپوشیخواستیخوب م-
 
 .می برایھمش بزن تو ذوقم ،شھرزاد ب- 
 
 .دی امانم را برری شن ھا گذاشتم باز درد نفس گی را رومی پاتا

 ..دی شکمم لغزی  دست روستادمی اخی سمیسرجا
 . نھ نبود٫ کھ درد لگد دخترم نبودنیا

  .گھی دایچت شد؟ب :حانیر
 

  شده؟ی شھرزاد چاخدای:م آمد  ھراسان بھ طرفدی ام را ددهی درھم کشتاچھره
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 .دی سرھا بھ طرفم چرخھمھء
 ... پاتند کردمی بھ سوریام
 ...دی دویعل
 ...دمی من درد کشو
 ... ابتھ ی سھینکنھ ،ک :حانیر
 

 خـــــــــــــــداااااااا .دمی را محکم فشردم و نالدستش
 ...دیرکشی بدنم تکل
 .د اومینی ترمز ماشی صدادهی بھ من نرسنیرحسیام

 . سر بلند کردمدهی خمھمونطـور
  .داشدی پنی درحال باز شدن ماشی ھاشـھی شنی منحوس از بی چھره

 .نھی و پر از کی جفت چشم رنگکی
 . من ری امی رل نشانھ گرفت بھ سواهی کھ باال آمد و جسم سدستش
 ... مواظب باش ریامـــ ....ــــریام: را فراموش کردم و داد زدمدردم

 
  .نی گاز دادن ماشی صداشدهین چ بشتامتوجھ

 ... گلولھکی شلیصدا
 .. شد دهی شن ھا شنی روی افتادن جسمو
 . شن ھا بودمی من مات جسم روو
 ....اخداااای... ابولفضلای:دی کشیغی جحانیر
 
 ... رفتندنی زمی طرف جسم افتاده روبھ
 ... جسم غرق درخون رفتندی ھم بھ سوگری دومرد دو
  بود؟؟؟ی جان علی جسم بنیا
 .. حضــرت عباسای

 ...ی علی من براغی درد و جباز
  ی علی و زجھ ،برادنی کشریبات
 .دی کھ بھ طرفم دوی مردو
 . امسھی کریام: شد سی خمی پاریز
 

 یاز خون عل.... بود ی خوندستانش
 

 ...دمی نالی کھ سره ازدرد میومن
 ... بھ طرفمان آمدندگھی دچندمرد

  درخون توجھ بھ جسم غرقیربیام
  ام دهی برادر داغ دبھ
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  بردنی طرف ماشمرابلندکردوبھ
 . مخلوط بودی ازدردخودم ودردعلمی ھاغی جومن
 ... بودی جان علی جسم بی من روزدوچشمی دومم تندترمنبض

 . نمانده بودی ھوشی کھ خواھرش کم تامرض بیعل
 ...ریام:دمی کشغی چرم راچنگ زدم وجیصندل

 
 .ی بکش لعنتقینفس عم. فدات شممیرسین مجان دلم اآل...ریجان ام-
 

 . آمدی باالنمقمی نفس عمدمی کشغی جومن
 

 ... بکش شھرزادقینفس عم: بھ فرمان زدیمشت
 

 ...عجزداشت
 ...والتماس

 . ونفس راباھمغی جدمی کشومن
 دی دی مررای امی لحظھ چشمم فقط دستان خوننیودرآخر

 . در گوشم بودمی ھاغی جی صداھنوز
 ...حانی من و ریھا غی جیصدا
  من از دردی نالھ ھایصدا

 . گفتن اتاق عملی کھ بھش می درنی پشت ھمنی حسری امی خدا گفتن ھاای و
  اوج جان دادن ام از دردتو

 . اتاق را در بر گرفت و جان بھ تنم برگشتی دختری ھی و گرغی جیصدا
 .شم کرد ھوی بی زندگی صدانی و ھممی بود برای زندگیی ممتد نوزاد گوغیج
 . شدمداری کرد بی مجی را پی از حد دکترشی بی کھ با عشوه ای پرستاری صدابا

 . افتادی مھتابی کھ باز کردم چشمم سقف و چراغھاچشم
 . افتادیکی پالستی صندلی رودهی خوابحانی ری چرخاندم و نگاھم رومردمک

 . در ھم فرو رفتھ بودفشی ظری ھااخم
 . اش نبودی آنچنانشی از آرایکرده و خبر بھ تن ی راحتی و مقنعھ مانتو

 . شکمم نبودی از آن ھمھ حجم بر آمده یو خبر.شتری بمی پاھای ھاچھی کرد،ماھی و لگنم درد متنم
 ...دخترم-
 . نشدداری را صدا کردم و بحانی گرفتھ ری صدابا

 .حانیر: کردمشی را صاف کردم و بلندتر صدامیگلو
 ... را بھ طرف من چرخاند را باز کرد وگردنششی پلک ھایال
 ؟یخوب: گرفتھ گفتی پلک زد و با صدایکم

  کجاست؟حالش چھ طوره؟ی کجان؟علھیآره خوبم بق: تکان دادمسر
 .یری خبر از عروسکت نگھی: و گفتدی بھ سرش کشی و دستدی کشیپوف
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 نی از بنای اشیتا زرد دستگاه بمونھ ی تودیچند روز با.... اون ور تر میخوبھ از عال: بھ او چشم دوختممنتظر
 .بره

 ؟ی؟علی چھیبق-
 . خورده بھ شونھ اشری نشده تشیزی ان چی کنار علری و سمریام...  ھستننییطبقھ پا-
 .ستی نمی کھ ول کنھ من و زندگویرادی بگردم خدا لعنت کنھ ھیالھ: بغض کردماری اختیب

 ...و ناراحت نکن گرفتنشخودت: صورتم رو کنار زدی پخش شده روی بھ طرفم اومد و موھاحانیر
 ؟یک: گرد کردمچشم

 ...دهیتاوان کاراشو  م...ھی ارومیامروز صبح تو جاده -
 
 ؟یزنعمو و عمو چ-
 سر ھی کردن رونی رو بھ زور بری و سمریام...  تونست بمونھی بودن مامان کھ نمنجای اشیتا چند ساعت پ-

 ..انی رفتن فردا بی خوابدنی دنجایاومدن ا
 ... ھا خودشو انداخت جلووونھیمثل د..مینگران عل_
 ...زمی عزستی نشیزیچ-
 دخترم کجاست؟-
دلم ...دی پوست سفاهی درشت و سی چشاِی لعبتھی شھرزاد یوا....ینی ببشھی از پشت شی بردی تو دستگاھھ با-

  رفتعفبراش 
 ..حانی رنمشی ببخوامیم-

  دراز بکشکمی..ارنی خوردن بری شیبرا...گمی پرستار مبھ
 دونھ؟ی منینگ: جا بھ جا شدموگفتمیکم
 
 ...آره:دی کشیآھ
 خوبھ؟-

 اگھ نرفتھ باشھ... فک کنم نھیی االن ام پاشدی موونھی دداشت
 . دخترنی اخوادی می چگھی ددونمینم-
 

 . دور تند افتادی شد و دل من بھ تپش روانی نمانیرحسی امیِ بھ در خورد قامت خستھ ی اتقھ
 .رونی گفت و رفت بیزه ا بلند شد با اجاحانھیر
نوکر : ام زد و گفتیشانی بھ پی تخت نشست بوسھ ای بھ طرفم آمد کنارم روی با لبخند شھرزاد کشری امو

 . شھرزادی آوردای ام کہ بہ دنیتو اون عروسک
  گردنش فرو بردمی دور گردنش انداختم و سر تودست

 
 . مردمیانگ ھمھ مردنی را بوسھ زد و من لذت بردم از امی موھاریام
 

 . نگاھم کردقی گرفت و عمچونمو
 . نگاھم کردقی را بوسھ زدم و او عملبانش
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 ھ؟ی خنده گفتم چبا
 : ارومش گفتی چسبوند و با صدامیشونی بھ پیشونیپ

 خوانمیم_ھرچھ_شودینم_تمام_لداستی_شب_کیو_ھزار_ی_قصھ_چشمات_عمق#_
 . عمق صداش شدمنی من غرق او
 . رامیغ زد با بوسھ لب ھا اورد و دانیی او سر پاو
 

 .شھرزاد دختر کوچولوتو آوردن:  گفتحانی بھ در خورد و ری اتقھ
 . بلند شد و بطرف در رفتریام
  عروسکم را در بغل بھ طرف ام آمدی کہ باز شد پرستاردر
 . ببرمامی منی بدرشی شکمی-

 .اد دشینی بھ بینیدخترکم چ... تکان دادم و دخترک ام را در آغوش گرفتمسر
  شھرزادیدی مامان ھارو میبو:  سرم اکو کردی تونی حسری امیصدا

 . بوددهی مادرش را فھمی دخترک ام بویی گوو
 .. زدمفشی لطی بھ گونھ ی ابوسھ

 . کردنمی تماشاری و امحانی و ردمشییبو
 . را صدا زدمنی گوشش اسم آمریز
 ... دخترمنیآم-
  مخاطب قرار دادن دخترک امنی پرشدم از او
 کرد و در عمق ی ممی حرف تماشای عروسک بنی دادم و تمام مدت پدر اری شنی بھ آمحانی کمک ربھ

 . بودی مرد پر از پدرانگنیچشمان ا
 

 .نمشی ببشھی رفتم تا ازپشت شحانھی راکھ بردندبازتحمل نکردم وبھ کمک ردخترکم
 . کوچکش پرشده بودوخمارخوابشکم

 .مثل فرشتھ ھاست:حانیر
 
  گفتن؟ی چشی نفس تنگیدکترادرباره ...دمی کشی سختشیملگ سرحایلیخ-
 
 . آخروبکننی تا سفارشامیاری گفتن بعدچھل روز ش بیچیھنوزھ-
 
 م؟ینی ام ببی علمی برشھیم: گفتمحانی وروبھ ردمی کشیآھ
 

 .می دادوبھ طرف آسانسوررفتسرتکان
  ..شھرزاد:ون اومد بھ طرفمدخوشحالی نشستھ بودتامارودی روصندلی دراتاق علی جلونینگ
 

  خوبھ؟؟دخترکوچولوتیخوب... گمی مکیتبر: بغلم کردومحکم
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 تو ی آقانی دونستم ای کھ میی؟تاجای کنی کارمی جاچنیا: ازخودم دورکردمی؟کمی توچھ طورمیآره خوب-
 . خواست بھت تجاوز کنھیاتاق م

 
 . اثبات عشقش بھ من بودنی نکرد وای ولخواستیم: زدیلبخند

 
 . کنارشیپس ھست-
 

 .تاآخرش ھستم:نینگ
 
 . نکنتشیدوستت داره اذ-
 

 .منم دوسش دارم:نینگ
 

 . بھ روش زدن وبھ طرف اتاق رفتمیلبخند
 .زدندی داشتندحرف میروعلی سممی کھ شدداخل

 بھ بھ مامان خانم،چشمت روشن: بھ طرفم اومددیرازجاپری سمدنیتامنود
 

 .رمی بگلی توروتحوامی بعدبنمی ببمویوکناربزار اول داداش علاوووو بر: گفتمطونی کند،شدستاشوبازکردتابغلم
 

 خم شی دست بھ گردن وصل شده لبخندبھ لب چسبانده رفتم روی شده راکنار زدم وبھ طرف علرماتیسم
 .دی ام را بوسیشانی پدمیشده گونھ اش را بوس

 
 ؟ی علیخوب-

  چھ طوره؟یی دا؟فسقلیتوخوب.آره خوبم: بوددهی پرکمی رنگش
 .شیی دایھ خوبن اون ھم سالم داره براھم-
 

 . برمقربونش
 .ی حال وروز افتادنیبھ خاطرمن بھ ا...یشرمنده عل-
 
 کھ تازه نیرحسیاامی توی براخواستی دلم نمیزتری عزشتری بی کمترنباشحانیگھ،ازری حرفونزن دنیا-

 ... بشھیزی چشدی خوب متونیداشت زندگ
 
 ن؟یپس خودت؟نگ-
 .شده نمیزی کھ چینیبیم-
 

 . نگاھش کردمقیعم
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 . خرج کرده بودبرادرانھ
 . کردنی خرج نممی خودم ھم برای کھ برادرھای ابرادرانھ

  ھمھ محبت؟نی پسرچھ داشت باانیوا
 قربان صدقھ ھم یازدارندتاکمی خلوت نی جاکی نی ونگی کھ علدمی اتاق ام ومن دمی برگشتمی کھ ماندیکم

 .بروند
 . رفع کنندی دلتنگیتاکم
 . مردش رالوس کندنی نگانی منیدایوشا
 . پوشاندندینیری گل وشنی مالقاتم آمده ودخترکم رابی برالی کھ کل فاممی بادخترکم مرخص شدیوقت

 من ی کھ برایی وطالھاوجواھرات ھای دادند بھ چھ بزرگیشام. کردی قربانمانی پای دوتاگوسفندجلوآقاجان
 . بودنددهیودخترکم خر

 . شلوغ بودیف خرج ھاروبھ عھده گرفتھ بودوسرش حساب نصنیرحسی امانی منیا
 زدند نی زمی اوھم گوسفندی پاشی ھم مرخص شد وپی دوروزبوددرخانھ آقاجون لنگرانداختھ بودم کھ علمن

 نی کربال بروندوعموخسروھم درست مبلغ ھمی من وعلی سالمتی نذر کرده بودند برای بیوزن عمو وب
 . کندیستی بھزمیخرج را تقد

 . گشتندی می وعمو  بھ دورعلاجونوآق
 .تشی محبوبنی بودو ھمیعل

 ست؟ی چیربرای حال گرفتھ سمنی ادمی تازه فھمانی منیودرا
 . رفتن مھتابش بودیبرا

 . پسرک دلشکستھ راتنھا گذاشتھ بودنی درکانادا برسد واشی بودتابھ آرزوھارفتھ
 . مھتاب خانم باختھ بودنی دانست ایونم
 د  را باختھ بوریسم

 . امرودخترکی خودمان من وامی روزبرگشتم خانھ بعدازپنج
 .ی ھمھ خوشبختنی بوداوخوب
 .ی بوددخترک بھ بغل درآغوش مردت بخوابخوب

 . جانت بنوشدورشدکندی رهی ازشیموجود
 . بودی ھا بودن عالنیوھم
 . کردن خوب بودی زندگی خوشبختی بودن ودرخانھ زن

 
      *     *                 *      * 

 
   ھم پشت سرمحانی ردمی دواطی ھراسان بھ طرف حنی مامان گفتن آمغی جی صدابا

آبپاش بھ دست را کھ داشت خاک ھا را ب گل )حانیپسر ر(نیشی پر خاک و آاطی را،و حی خاکنی آمیوقت
 . سنگ کوب کردمقای دقدمی دکردی ملیتبد
 ادی مجرم بودنش را فرنی آمیزد و دستان خاک ی از خاک بھ من چشمک می گلدان خالکی انی منی در او
 . زدیم
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 داد و وضع را ی آب ماطی حی سنگ فرش ھای روی شناس  بھ خاک ھافھی باغبان وظکی ھم مثل نیشیآ
 . کردیبدتر م

 . و داد کردغی شروع بھ جنیشی رفت،آبپاش از دستش گرفت و آنیشی بھ طرف آحانیر
 ن؟ی کردکاری چاطی با حنیب چھ وضعشھ بنیا... بچھریآروم بگ:حانیر
 
 . کندمی داد قای دستانش را کھ مجرم بودنش را نشان مکردی می کردم کھ سعی نگاه منی من با اخم بھ آمو
 
 .تلسمی نکن مگای ننجولی ایمامان: لب و لوچھ جلو داده گفتبا
 

 ؟ی کردکاری چنینگاه نکنم؟بب: کردم اخمم استوار بماندیسع
 
 .میا رو گل بکال ھمھ شمی خواستیخوب م-
 

 .ی خالھ رو ھم پر خاک کردی کفش ھانی ببدهی ورپرینجوریا: صدا بلند کردمیکم
 

حسابتو : با حرص داد زدنی کرد و رو بھ آممتشی گرون قی بھ کفش ھای قطع شد نگاھحانی داد ریصدا
 .نی آمرسمیم
 
 مد، داد من در اونباری کھ ادی سر داد و بھ طرف خونھ دوی نخودی خنده نیآم
 
 .نی نرو آمینجوریا-
 

 . تازه سھ سالھ شده را بھ طرف حمام بردمطانکی شنی بلندش کردم و اگرفتمش
 اگر ندی مامان فاطمھ،زن و عشق خسرو خان معتمد زنگ زد تا ببمی کردزی راتماطی بچھ ھا و حنکھی از ابعد
 ببرد تا یی جایدوتا وروجک را پارک نی و ادیای بمی و ما ھم از خدا خواستھ گفتدیای کمک بی برامی داریکار

 .می سر ھم کنیزی چشب شام ی مھمانی برامی و بتوانمی خالص شوی چند ساعتیاز شرشان  برا
 کھ تازه ی و علنی خواستم نگی مثال امشب ممی ھم دست بھ کار شدحانی فاطمھ کھ اومد من و رمامان
 .می کرده بودند را پاگشا کنیعروس

 .نی و ببای بودم بدهی تدارک دیفاتی تشرحانی قول ربھ
 . من داد و رفت شرکتشلی و تحودهی ھرچھ دم دستش آمده بود خرریام
 . سر دھد ھی مرد دختردوست من گرنی نبود کھ پشت سر انی خدا رو شکر آمو

 .می مامان ھم بچھ ھا رو آورد و اونا رو ھم آماده کردمی حموم کردی نوبتحانی آماده شد با ری چھمھ
 تند تند دی وروجک تلفن رو از دستم قاپنی و حرفم تموم نشده اادی زنگ زدم زودتر بنیحسری امبھ

 . بالمی بخللیپاشت) لیپاست (لیبابا پاشت.بابا:گفت
 . رفتی خواند غش وضعف می چھ در گوشم وروجک منیرحسی امنی دانستم ای من نمو

 . شودی و جانم زنده مرودی و دل من ضعف مخواندی گوش من مری کھ ھرشب زیی از آنھاحتما
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 بود ی وقتا بد خلقی نھ بدون چاره،بعضی وقتا مشکل بود ولی ھا،بعضی و بلندی خوشبخت بودم با ھمھ،پست

 .ی نھ بدون خوشخلقیول
 . دومم بودی و خدادیپرستی کھ مرا می پاره و مردشی وروجک آتکی،ی نرمال بود و عادمیزندگ

 
 _انیپا           #_                                

 :دیربخونی کانال زقی از طردیتونیھستش کھ م)تــــــــاراج (سندهی نونی ھمی بعدرمان
@taraj_yaghma 

 : کتاب ساختھ شده توسطنیا
@romina_ke 
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