
https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 ما محکومیم
 یدیبه قلم فائزه سع
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 مقدمه
 را همان معن   یسیدرد را از هر طرف بنو  گفتیم کیس

 چیندارد..ه یگر ید یوقت معنا چی..درد هدهد یم
 ی   وقت چ

..فقط شود ینم یگر ید ی   هر چ ا یدام  ا یمثال ردا  یگر ید

 شودیم
  خواستیکه اگر م  ی..درددرد 

 
داشته باشد از  درمان

 هر طرف
 . کرد ینم تیباز رس خانه اول رها نوشتنش

 
2 
 نام خدا به

.. حالم از نمتیبب خوامی_گمشو از جلو چشمام نم

 گه ات بهم  افهیق
 کهیکنم زن  تیحال د یبا یچطور  گهی..دخورهیم

 نفهم؟بابا گورتو گم کن از
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 ! خوامتیمن..من نم هیزندگ
 میو باران اشک ها لرزاند یبلندش دلم را م اد یفر 

 بلوزش را کند؛یم دتر یراشد
و در را محکم بهم  شود یو از خانه خارج م ند ی   م چنگ
 . یم

به قلبم  شیبا همه غم ها ا ی. با رفتنش انگار دنکوبد 
 نی. تنم از اشود یم ز یرسار 

 ! شکند یمهمان ناخوانده در هم م هجوم
 _مامان؟

کم پشتم را  دهیترس ی. صداخورمیتکان م میجا در  دخیر
 لرزاند. با همه تالشم

 بینصیپدرش ب یها اد یباز هم از فر  دنشانینفهم یبرا
 نمانده است؛ دستانم

بند امدن  الیکه خ  ن  و اشکها ند یایرسعت باال م به
 کنند،یندارند را پاک م

و  چرخمیم شوم؛یو از جا بلند م کنمیرا صاف م میصدا
 نقاب صورتم یلبخند

اشک و  یبو  دهد،یبغض م یکه بو   ی. لبخندکنمیم
 گس و تلخ. هر چه  طعیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. هر چه هم که بود شد یم نگونهیا د ینبا شد یکه م  هم

 بچهها خصوصا د ینبا
کم اما... چه  شد یله شدن مادرش م نیشاهد ا دخیر

 ن  که او بو  وقنر  کردمیم
ده بود و در هر فرصنر  نیا از   دنمیکوب  یبرا مسائل نیر
 . د شیقدم م شیپ

 : میگو یو م شومیم کشینزد
 
3 

 دلم؟ ز ی_جانم عز 
 _بابا چرا داد زد؟

 زمینبود عز  یی   _چ
 
 میبر  ا ی..با یبود..ب ..بابا عصبان

 بخواب.. 
کم میرا به اتاقش م دخیر   یو رو  یر

ر
 رخت خواب صورن

 . خوابانمیرنگش م
 شیاست و چشمان دو دو زنش و سوال ها دهیترس
ا یا  به . دسنر د یگو یم ی 

و با همه درد  کشمیرنگش م لخت و مشیک یموها
 زیبا همه مشکالت ر  م،یها
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 د یتا شا میگو یم یقصها میحوصلگ درشت و نر  و 
 آسوده شود. خوابش الشیخ
د یم که را در شکمم  شیهمانجا کف اتاق زانو ها یر
 و نگاهم را در اتاق کشمیم
چه شد  د؟یرس نجا ی. چه شد که به اچرخانمیم کیتار 

 که دلش را زدم؟ که از
 خط خوردم؟ قلبش
د یم ونی  ب میلب ها انیاز م ار یاختیب اهم روزها  نی. ایر
 . اهکشمیاه م اد یز 
ام رشد کرده اند و تنم را دربر  نهیس انیم ن  که جا  ن  ها

 گرفته اند. 
شوم.  دهیبه سمتش کش شود یسام باعث م ز یر  ناله

 دهمیگهواره اش را تکان م
. کنمیرا لمس م فشیشت صورت لطبا پشت انگ و 

 
 
 شدیام خالصه م زندگ

که از وجودم بودند، که   دو طفیل نیدو. ا نیا انیم
 را در یمهر  پدرشان نر 

. نه مرا خواستمانیهمهمان تمام کرده بود، که نم حق

 که از ما  ن  نه بچه ها
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. ند ینشیلبم م یرو  را! هردو؟ پوزخند دردنایک بودند 

 ن  مدتهاست که ما
 دهیندارد. که تمام شده است و به اخر رس وجود 

 من مانده کیاست. حال فقط 
 کیمن با تمام مشکالت کوچک و بزرگ،  کی. است

 ن  تهایمن با مسول
مانده  شیبرا یمن که فقط مادر  کیاز توانم.  یر یسنگ

 . شیاست و طفل ها
 
4 

به  کشاند یم ونمی  از خلسه ب لیزنگ موبا یصدا
 ونی  رسعت خودم را از اتاق ب

شوند. ساعت از ده  دار یاندازم که مبادا بچه ها ب یم
 یشب گذشته است و مرد

 یها ی   . حضورش مانند نقطه چستیخانه ن نیا در 
 است.  اموزش   یکتاب ها

خانه  نیبودنش در ا د یو با ستین هست و گایه گایه
 را با مداد به هم وصل

 ! د؟یرس نجا یبه ا !از گکرد 
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صفحه  یاز خواهرم است؛ نامش را که رو  تماس
 شود،یداغ دلم تازه م نمیبیم

به  . بغض  بندد یو راه نفسم را م شود یبزرگ م بغضم
 
 
 ! مشیک یها لهیت بزرگ

 ود ی  و نه باال م ماند یسفت و رسد که در گلو م همانقدر 
 . یی   و نه پا
سیر  رنگ را  کونیو آ کشمیلرزانم را داخل دهانم م لب
 . کشمیم

 _الو؟عاطفه؟
 _جانم؟
 طعم بغض..  دهد،یطعم درد م جانمم
 یدار یبرنم نمی   زنگ م هرچر  ؟یشده خواهر  یی   _چ

 نگرانت شدم.. 
 _نه خوبم.. 

 ؟_بچه ها؟عیل
حه م نهیدلم در س د یایکه م  نامش حه رس   نی. اشود یرس 

 نام را چه به او؟ او
 غمیر یو خدا و پ نیو از د دهینفهم یی   چ تیاز انسان که

 را در یم شیفقط ادا
 ! اورد 
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 ن؟یهمه..شما چطور  می_نه خوب
 
5 

را هم  امیگنداب زندگ  گر یتا د کنمیرا عوض م بحث
 نزند. 

؟ نممی_ممنون خوب   هی یای. چه خیر
 
بهمون  رس بزن

 دلمون برات تنگ شده. 
بعد  مییتنها دار  د ی. شاد ی  گیلبم جان م یرو  لبخندتلخ  

 انیاز ان دو کودک م
 خواب خواهرانم باشند!  رخت
اورم. دلمرده تر از ان ام که به  و ته تماس را هم یم رس 
 یصحبت ها یپا

  نیا انیم نجا ی. من انمیبنش خواهرم
 
پوچ و تو  زندگ

 زندان شده ام؛ خایل
 
 
دلربا اما  یبا ظاهر  ن  و طال یلهایم با قفیس زندان
 
 
 . با یزشت و ناز  درون
 
 
 کیر یلحظه به لحظه به من نزد شیها لهیکه م  زندان

 و زندان بان شوند یم
 شود یبه من دور م یتوجه ا نیبدون کوچکیر  حممی  ب

 دور و دورتر.. حال من
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دم  کیاز  کیر ی..نزدکند یکه نزد  ن  ها لهیام و م مانده
 وبازدم! 

 یاو ازاد است و برا یبرا ی   زندان چون همه چ میگو یم
 من ممنوع. من حنر 

 نیا انیهم محروم ام! من م میحق ها نییر یعیطب از 
  یوارهاید

 
 که به  سنیک

 ام؛ خانه وقنر  ی  است جز خانه اس هیشب یی   چ هر 
 خانه است که گرما داشته

 شیغذا یاز عشق و محبت باشد که بو  ز یکه لیر   باشد 
 تا هفت کوچه انورتر

که انگار   کیرسد و خاموش و تار  نگونهی. نه اچد یبپ
 
 
ستان  یاز گور ها قیر
بچه ها نبود و  ی! اگر رسو صداستین شیب خاموش

 دلش به حضورشان گرم
 نبودم!  شیب یا وانهیشک من اکنون د نر 

به  یکار یاز ب وم،ی  . قدم رو ممانمیها منتظر م ساعت
 موجود یمحدود کتاب ها

میپناه م درخانه که تعدادشان به انگشت   ن  . کتابهایر
 ! سد ی  دست هم نم
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 یصدا بازد،یکه اسمان رنگ م  مانمیمنتظر م انقدر 
 دهیاذان از مسجد شن

 
6 
 نیباتر یاندازد. قطعا ز  و دلم را به تکاپو یم شود یم

 یصدا است! حنر  قر یموس
با انکه دلم  کند ینم میمِن در هم شکسته را ترم ی   ن اذان
 اما شیبرا کشد یپر م
کرده ام. با او که نگاهش را از من برداشته و چشم   قهر 
 ناله یرا به رو  شیها
بسته قهر کرده ام. هوا  میو التماس ها و دعا ها ها 

 . شود یم شیگرگ و م
و شب با همه عظمت  کند یبساطش را پهن م د یخورش
 به شیمگو  یو رازها

 ! د یا اما نیم سد ی  م انیپا
فرمش را  یرفیر  به مهد اماده و لباس ها یرا برا سوره
 . کنمیتنش م

 _مامان؟
 _جانم دخیر خوشگلم؟

 مد؟ی_بابا ن
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دروغ گفته ام که استاد شده ام؛ گول زدن دخیر  انقدر 
 ساله اش که۴بچه 
 ندارد!  یکار 

 صبح زود رفت رسکار..  _اومد خوشگلم ویل
درون  ن  و صدا کند یلبم جاخوش م یرو  یپوزخند

 رسم بلند به حرف یم
 : د یآ

  تلیل لیلی_کار؟ کدام کار؟ مگر او جز 
 
کار   و عالف

 هم بلد بود؟!  یگر ید
 یرنگش را رو  د یو مقنعه سف بافمیسوره را م یموها

 که  کشم؛کارشیرسش م
و صورتش را به صورتم  چرخد یم شود یم تمام
 ندی   و محکم بوسه م چسباند یم
 ی   لحظه است. هم ی   هم د یشا ی. شادکند یتشکر م و 

کم با  لحظه که دخیر
 
7 
. تکاند یرا از قلبم مکوچک و کودکانهاش غم   یایدن

کم را م  فیو ک بوسمیدخیر
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اماده شده درون  یکوچکش را با لقمه ها  عروسیک
 . دهمیظرف به دستش م

. میشو یرنگم از خانه خارج م برداشیر  چادر مشیک با 

 حس انزجار دارم نسبت
که   یلیرسم. نسبت به تحم یرو  یتکه پارچه  به

 شدم؛ رششیمجبور به پذ
وقت! قبل از ازدواج با او  چیرا دوست نداشت ه چادر 
 دیبار هم نپوش کی حنر 
  اما 

 
ها بود به سان  لیاغاز تحم با عیل اغاز زندگ

 دفاع که هر بود نر  یکشور 
با شال  از گ د یا نیم ادمیبه من!  شد یمتعرض م بار 
 رنگارنگم خداحافظ   یها

را  شانیبدرنگ و دل مرده جا یها یو رورس  کردم
 که  ن  ها یگرفت..رورس 

 یتا پ د یبا
 
 ر یکه ز   یا هی  و گ شد یم دهیام جلو کش شان

 کسیف میگلو 
 گر ید یکیکه جز من   یگشاد  ی..مانتو و شلوار هاشد یم

 هم در ان
 شده بود.  نها یهمه ا نفکیکه ال   ی!وچادر گرفتیجام
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کرده و خود راه امده   به مهد سوره را رایه دنمانیرس با 
 اما گردمیرا باز م

سمیاز قبل..م عیر یرس   شود.  دار یسام ب یر
  خواب

 
 یدار یب یبرا ن  نا است و من از خستیک

 ارزش شب ندارم..به راسنر 
وقت  چیرا داشت؟نه نداشت!ه میها یدار یب

  نیا اقتیل نداشت..او حنر 
 
 زندگ

 یمرد نیتر  اقتیل نر  د یبچه ها را هم نداشت..او شا و 
 دهیبود که به عمر د

 ! بودم
و دراز  گذارمیم کنار گهواره سام بالیس    ی   زم یرو 
 به ان گر ی..دلم دکشمیم

 دهد یتعفن م یکه بو   تخنر  یرو  دنیو خواب اتاق
 کشمیم می..پتو را رو ستین
 کیم  د یشا گذارمیهم م یخسته ام را رو  یچشمها و 
 درد وامانده کم نیا

 دست بردارم از خودم و ذهن خسته ام!  د ی..شاشود 
 
8 
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کودک چند ماهه ام از خواب   هیگر   د یشد یصدا با 
م؛میم  به بیعج لمییر

به باز شدن ندارند.با  یلیتما میاست و چشمها خواب
 بسته یهمان چشمها

اما ارام  دهمیو گهواره اش را تکان م نمینشیم
 و دسنر  کشمیم ازهی.خمشود ینم
.نگاه کنمیو پلک باز م کشمیخسته ام م یچشمها به

 رسخم را به او که وسط
و  دوزمیم کند یم هیو گر  ند ی   ست و پا ماش د گهواره

 یدستانم را برا
پتو  یسیاما با برخورد به خ کنمیدراز م برداشتنش

 شود یچشمانم گرد م
 
 .پوف

د یو خواب از رسم م کشمیم کالفه  سیرا خ شی!جایر
 کرده بود. 

.پتو و ومی  و به حمام م کنمیبلندش م لشیهمه وسا با 

 یلوازمش را گوشه ا
و لباس ها و پوشکش را از تنش  میکه بعد بشو   گذارمیم
 کشم؛دریم ونی  ب

.حمامش کنمیم میو اب را تنظ کشمیم اغوشش

 هیو او دست از گر  دهمیم
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 کیام نزد نهیدارد و مدام رسش را به س بر نیم شیها
 .حوله را دورکند یم

به رسعت خشکش  گردمیو به اتاق برم چمیپیم تنش
 به و لباس گریم کنمیم

 ر یو دستم را ز  خوابانمشیم میپا ی..رو پوشانمیم تنش
 و با گذارمیرسش م
..طفلکم انقدر شومیدادنش م ی  ازادم مشغول ش دست

 گرسنه بود که با ولع
و اخم را در  گرفتیگاز م  و گایه د ی   م کیو م خورد یم
 که شد  ی  اورد..س یم

شانه ام گذاشتم و ارام به پشتش  یکردم و رو   بلندش
به زدم.قربان صدق  هض 

و  دمیرا بارها بوس شیرفتم و صورتش ،دست ها اش
 نوازش کردم. 

خانه  سام در بغل از جا بلند شدم و به اشیر 
 رفتم..نگاهم را در اتاقک کوچک

رفتم..پر بود از  خچالیچرخاندم و رساغ  یمیر ۹
 ..به جز چند بادمجان وخایل
 یی   چ ی  پن تخم مرغ و ظرف خایل کی گوجه

 
 
 و سام را به کشمیم نبود..پوف
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و خود  دهمی..جغجغه را به دستش مگردانمیبرم اتاق
خانه  به اشیر 

 
9 
و ورقه ورقه در  کنمی..بادمجان ها را پوست مگردمیبرم

 
 
 ..گوجهزمیی  م ظرف
خرد کرده و بعد از رسخ کردن  یرا هم حلقه ا ها 

 کنمیبادمجان انها را رسخ م
را  تابهیدر ماه شود ی..کارم کار تمام مگذارمیکنار م  و 
 و رساغ سام بندمیم
با جغجغه بود و از خود صدا در  ی..مشغول باز ومی  م
 شومیم کشیاورد..نزد یم
 . کنمیلب باز م و 
جانم..جانم پرس خوشگلم..خسته  ی_ا
 دنبال ابخر  میی  باهم م ؟اره؟االنیشد

 . سوره
   لبخند 

 
لب  خنده را مهمان د یا که به لبش یم  کمرنیک

 بوسمشی.مکند یم میها
اندازم..هنوز تا امدن سوره وقت  به ساعت یم نگایه و 

 را لمیموبا بود..گوش  
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و  شومی..وارد واتس اپ مشومیو مشغولش م دارمیبرم
 ..تنهاخوانمیها را م امیپ

پا  شیقدر ساده و پ ی   ها بود..هم ی   من هم رسگریم
 افتاده! 

 شود یوارد م الیخ و نگاهم به او که نر  شود یباز م در 
 می  گیم ماند؛نگاهیم هی  خ
که با   دهمیسفره نشان م دنیخود را مشغول چ و 

 : د یا تمسخر به حرف یم
 ! ؟یبلد تو چر  ؟پسسنر ی_سالم هم بلد ن

ازارد اما  مشهود و تمسخر کالمش دلم را یم ی  تحق
 من د یم؛شایگو ینم کالیم
 خسته شده ام!  هم
 . ود ی  به اتاق م با غرغر و بدخلقر  ند یبینم توجیه وقنر 

 غذا..  ا ی_سوره مامان؟ب
 . ند ینشیو کنار سفره م د یا دوان دوان یم سوره
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 مامان؟ میدار  _چر 
و  شود یاخمش در هم م دارمیرا که برم تابهیماه در 

اضش بلند.  یصدا  اعیر

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 _بازهم بادمجون؟
منده کم که مدتهاست غذاها رس  منده دخیر  یام..رس 
 رنگ و رو و نر  یتکرار 
 ! ند ی   م سق
 شیرو  شیو ظرفش را پ کشمیرا به دندان م لبم
 . گذارمیم

منتظرش  د؛کیسیآ که او هم یم  شود یمشغول م سوره
 نینبود..اما پرو تر از ا

و ظرف را به طرف  ند ینشیست.رس سفره م حرفها 
 .نگاهم بهکشد یخودش م

.دلم به خوردنش ماند یم هی  غذا خ ظرف

 ..انچنان در نظرم بد رنگ و بدود ی  نم
 شده که انگار زهر است تا غذا!  مزه

 ست؟یبانو..نکنه پسندتون ن گهی_بخور د
که   شومیحرام است!از جا بلند م شینگاه هم برا مین

 و د ی  گیمچم را محکم م
 : د یگو یم یلحن غضب الود با 

 _کجا؟! 
 . چربد یاما زورش م دهمیرا تکان م دستم

 ولم کن..  ستمی_گرسنه ن
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 . اند ی  به لب م یپوزخند
 میصداتو ن رو بشنو  می_چه عجب به ما افتخار داد

ت واال..   حض 
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  سوره

 
م هم  کند ینگاهمان م با نگران و من بخاطر دخیر

 ن  یکه شده عقب نش
مدت روانش را ازرده بود؛تند  نیا ی..تنش هاکنمیم

 شده بود مزاج و عصنر 
ک  ز یبه عز  ارامم.هر چند که از همان کودگ دخیر

 بود و زبان دهیجانش کش
بودم.در  وجهه تشابه راض   نیداشت!از ا یی   و ت تند 
 زنان یبرا ن  جا ا یدن نیا

  و نر  فیضع
 
 میشدیچون من نبود..ما لگدمال م زبان
 به جرم سکوت
  نمیشی! متمانیو مظلوم مان،ضعفمان

 
بر  و تکه نان

 و هی  نگاه خ دارمیم
رو به  دهمینم نر یاما اهم کنمیرا حس م رموذشم

 نمی   تلخ م یسوره لبخند
 . شومیمشغول سق زدن لقمه ام م و 
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اخه؟من موندم  هیچه کوفت نی؟ایبیر   سنر ی_غذا بلد ن
 ادیبهت  ننه ات چر 

 داده؟
..نگاهم را به سوره خورمیم جا تکان سخنر  در 

 ..از داد بلند پدرشکشانمیم
و چشمانش به اب افتاده است و بغض را  دهیترس
 در نگاه دو دو زنش توانیم

و رو به سوره  ومی  به او م یکرد..چشم غره ا  حس
 : میگو یم

 مامان؟ یشد ی  _س
و با  شود یخورده اش م میپرت بشقاب ن حواسش
 .. کشد یکوتاه کنار م  نگایه

 شدم..  ی  _ممنون مامان اره س
 را به غذا از دست داده..  لشیم دانمیم
  شهی_م

 
 ؟به سام رس بزن
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..نگاهم شود یو به رسعت از انجا دور م دهد یتکان م رس 

 و دوزمیم را به عیل
 : میگو یم
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   هی_حاال بگو؟بگو چته؟دردت چ
 
رو به کام  که زندگ

 ؟یهمه مون زهر کرد
 . ند ینشینازکاش م یلب ها یرو  زشنر  شخند ین

 دردمو؟!  فهیمی_نم
 میایدن یکه روز   یا هی  ت ی.چشمهاشومینگاهش م مات

 بود که عاشقانه
ام متوقف  در چندساننر  پوشاندمیو به تنش م بافتمیم

 بار ی   اول یشده و برا
و متصل به من زل  کینزد ی   چن نیاز مدتها ا بعد 

 پرشور نهیزده.دلم در س
.دلم شود یتمام قد احساسم م نهییا میچشم ها تپد؛یم

 او یبرا لرزد یباز هم م
و  کشد یم کشیبار  یاو.. با تمسخر لبخند به لب ها و 

 من
 ی  و او را که به رذالت، با تمسخر و تحق شومیم کور 
 نم،یبیام است را نم هی  خ

است  شخند یشده ام و نگاه او را که پر از ر  کور 
 کشدی! رسش را جلو منمیبینم
افتد و چشمانم  به تکاپو یم نهیمن ابلهانه دلم در س و 

 به ی.لبخندند ی   برق م
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 یرو  ا یدن شیصدا دنی.اما با شنشود یم دهیکش  لبم
 ! شود یرسم خراب م

 ..خوا..مت.. _ن..یم
 دهیو انچه شن کشد یسوت م می..گوش هاشومیم مات

 .تحکمکنند یام را باور نم
بودنش را و از ته  حس نخواستنش را، واقیع شیصدا

 دل بودنش را به من القا
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و نگاهم ناباور به او  میدر گلو  بنند ی.بغض تار مکند یم

 هی  که پوزخند به لب خ
 . دهد ی.قهقه بلندش گوشم را آزار مماند یمن است م به

! من؟ م؟یبا خودت دخیر ابراه یفکر کرد _چر 

 ببوسمت؟
 شیو پ د یگو یلحن ممکن م نیرا با چندش تر  ببوسمت

 خورده و کهینگاه 
 . کند یو با خودش تکرار م خندد یبلند م ناباورم

 احمق!  کهی_کودن..زن
خانه ب شود یم بلند  .نگاهم را از ود ی  م ونی  و از آشیر 

 میی  گیاش م خایل یجا
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شکسته دلم به  ز یر  یتکه ها د ی.شاشود یتار م دمید و 
 نگونهیکه ا  دهیچشمم پر 

شدم در  ی  ! چقدر حقکند یو خون آبه روان م سوزد یم
 لنظرش..انگار دستما

انداخته  یبودم که او بعد از استفاده گوشه ا چرگ
 سطل زباله هم بود؛ حنر 

 کبار یانداخته بود و هر چند وقت  ی..فقط گوشه انه
 با تمسخر و رذالت نگاهم

 ! کرد یم
  یتمام روزها فی..حفیح

 
او  یام که پا جوان

 ن  تمام پل ها فیسوخت، ح
شد.راستش از خودم  رانیپشت رسم شکست و و  که

 .از خودخورد یحالم بهم م
 یکه هنوز هم دلش بند نگاه اوست، از خود  یعاجز 

 که ته دلش هنوزهم
 او ست متنفرم!  یبرا ن  جا

قلبم را به  یو شکسته ها کنمیلرزانم را بلند م دست
 ی..تکه هاچسبانمیهم م

 . گذارمیو برنده را با درد کنار هم م ی   ت
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تا  کشد یچقدر طول م ذرد،گیدانم چقدر زمان م نیم
 می..تا ترممیایبه خود ب

 بند خورده دلم را.  ن  یچ کنم
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خانه را سامان م شومیجا بلند م از  و ظرفها را  دهمیاشیر 

 یبا د
 
 تمام بارها وانیک

شسته را  یوسواس گرفته ام انگار..ظرف ها سابم،یم
 آورم و یم ونی  دوباره ب

افتد و کبود شود،  .انقدر که دستم به خون نر سابمیم
 آب یآن قدر که رسما

 بزند!  خیبند وجودم را  بند 
خانه خارج م از   خی رسخ و تن   ن  با دستها شومیاشیر 

خانه  زده.من در ان آشیر 
بازهم  دانمیفقط م دانمیبار چندم مردم را نم یبرا

 ..فقط نفس! کشمینفس م
  ست؟ین با یز 

 
  زن

 
 ی  به سان پ در اوج جوان

 
در هم  زن

 شکسته است که گوشه
 شیکس نه صدا  چیاما ه کند یافتاده و طلب کمک م یا

 و نه او را شنود یرا م
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 ! ند یبیم
..سام مشغول تکان تکان خوردن ومی  اتاق بچه ها م به

 گهواره اش بود و  انیم
و با  سانمی  رخت خوابش؛ خود را به سام م انیم سوره

 . شومیاو مشغول م
..باز هم رفت..او شنومیباز و بسته شدن در را م یصدا

 با ماندن اصال اشنا ن  گو
 اورد!  نابلد ها را در یم یهم بلد بود و ادا د ی.شانبود 
و  خوابد یم ی  بعد از خوردن ش شود یکه خسته م  سام

 رسگردان من چون روچ
 تنها مانده ام.  بازهم
و دور خود  ومی  آنقدر راه م کنم،یرا وجب م خانه

 درد یم میکه پاها  خمچر یم
از ازار  دارم،ی.. اما دست برنمود ی  م جیو رسم گ د یآ

 پناهم دست خود نر 
 . دارمیبرنم
ف به خ پشت و نگاهم  ستمیا یم ابانیپنجره مرس 

 پنجره را ر یز  یآدمک ها
خانه، م انیم ن  و ذهنم جا د یپا یم آن نگاه  انیآشیر 

 رنگ که به تنم مشیک
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آن چند  ی  تاخت مانده و هنوز هم گ ناجوانمردانه
 جمله است. چه شد؟! از گ

بود؟!  که دلش را زدم! اصال مگر دیل  میدیرس نجا یا به
 ندارم؛ او مجهول جوانر 

 چیاحساساتش ه یرو  شناختم،یبود که م یفرد نیتر 
 حساب باز شد یوقت نم

خوب و درست  ی   همه چ گفتمیتا م شهی! همکرد 
 نیو از ا شد یاست طوفان م

که   دانمیفقط م دانمیبه آن رو، دردش چه بود را نم رو 
  نیا

 
 به زوال زندگ

 ! ود ی  م
.. خارج از کنمیو مردم را نگاه م ستمیا ها یم ساعت

 ستمیا یم دانیگود و م
 کنمیبدون قضاوت فقط نگاه م و 

 
ش  . زن دست دخیر

 را گرفته و خرامان در
 با تکان دادن مداوم دستش سیع یمرد ود،ی  را م کوچه

 را به یی   چ کند یم
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رس کوچه دست  گر یمقابلش بفهماند و مرد د زن
 کشدیپرسش را با تمام قوا م

 ! شود یم دهیپرسک رو اسفالت زمخت کش یپاها و 
که   یو نگاهم در خانه ا کشمیتر از قبل پرده را م ی  دلگ
 سال است۶ کینزد

 دانم،ی.خاطرات خوب؟! نمچرخد یماست م شاهد 
 داشته د ی.. شاد یآ نیم ادمی
! اما خاطرات تلخ و عذاب آور تا دلت بخواهد! میا

 خاطره نیتر  نیی  ش د یشا
 ! چیه گر یتولد سام و سوره باشد و د نجا یدر ا من

  یخانه بو  نیکنار ا  گوشه
 
   دهد یرا م زن

 
 که با چشمان

 یاشکبار منتظر مرد
! پارسال بود.. با ذوق و شوق و آن شکم بزرگ ست

 خانه رو برق انداختم و
 ی   م یکه خودم به زحمت پخته بودم را رو   یکیک

 گذاشتم و منتظرش  کوچیک
 . ماندم

 
 
 اد؟یم بابا گ _مامان
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م..م اد ی_م  ..  اد یدخیر
 بعد.  دوساعت

 ! اد؟یم _مامان من گشنمه..بابا گ
 . زمیت غذا بکشم عز برا ا ی_ب

 .. مونمی_نه منتظر بابا م
ساعت بعدش سوره با شکم گرسنه وسط خانه ۲

 به هی  خوابش برد و من خ
که از رنگ و رو افتاد دلم در   یکیکه آب شد و ک  شمیع

 . د یباز هم ترک نهیس
پول  فیست کمربند و ک شیتمام پس اندازم برا با 
 بودم. کادو ها رو دهیخر 
و رس  دمیرها کردم و پا در شکمم کش کیهمان ک کنار 
 گذاشتم..   میزانوها یرو 

 ! امد یبه در ماند اما او ن نگاهم
 یجا نیتر  یدر گوشه ا ن  و آن شب را جا کشمیم آیه

 . کنمیذهنم رها م
 نیا یهم مثل همان شب. مثل تمام شب ها امشب

 چند وقت رس به زانو
 . د یآ اما نیم شود،یو نگاهم به در خشک م گذارمیم
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رها کرد  انهیآن شب که مرا کشت و جنازه ام را وحش ز ا
 و رفت سه روز

. خنده دار است! نه؟ زن و دو امدهی.. اما نگذرد یم

 کودکش را با دست خایل
 ی  غ کرده و در کمال نر   رها 

ر
 خودش نر  ایلیخیو ب ن

 و نوشش رسش شیع
باشد گرم  د یکه قائدتا با  ن  از جا ی  غ نجا،یاز ا ی  غ ن  جا

 ادشی ست که حنر 
که   د یآ نیم ادشی هم دارد.. حنر  یزن و بچه ا د یآ نیم

 است و خانه خایل
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 ی.ا گر مردکند یم فا یحکم دکور را در خانه ا خچالشی
 شوهر یاست و معنا نیا

 ... کند یم دا یمعنا پ نگونهیو پدر بودن ا بودن
 شود،یپاره م میپا ر یز  یسیافکارم با لمس خ رشته

 به فرش یم مبهوت نگایه
 خشک بود و آنر  نجا یا د یآ یم ادمیکه   ن  . تا جااندازم

 بود؛ فرش را ختهینر 
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متفکر جمع  میابروها سیخ ی   زم دنیو با د نمی   م کنار 
 را یسی. رد خشود یم
 کرده بود!   حمام نشنر  م؛یی  گیم

 یبه پ دسنر 
 
 از لوله کیس   یی   . نه چکشمیم شان

 داشتم ینه مرد دمیفهمیم
 چاره باشد!  جور مواقع نر  نیدر ا که
  مین ی   و هم دمی   خودم دست به کمر م د یبا

 
 بند زندگ

 ! کردمیرا جمع و جور م
 ! میبخاطر خود و بچه ها حداقل
 . پوشمیم لباس
 سوره

 ؟یی  م ن  _ مامان؟جا
به دادش  دهیلوله حموم ترک ونی  ب می  _اره مامان م

 نرسم خونه رو آب
 .. دارهیبرم

 : د یگو یم بچگانه
 م؟یشیغرق م_ 

 . نمی   م ن  یغمگ لبخند 
م. میوقته غرق شد یلی_ما خ  .. دخیر
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 . دهد یکج م  یرا به زهر خند شیلبم جا یرو  لبخند 

دلم؟ من زود  ز ی_مراقب سام باش.. باشه عز 
 آماده گذاشتم شو ی  ش گردم،یبرم
کرد از آب داخل فالسک روش   هی.. هر وقت گر خچالی
 ک ولرم بشه  ز یبر  کمی

 بده بخوره. باشه دخیر خوشگلم؟ بعد 
 . دهد یرس تکان م سوره

 
 
 .. ا یشما زود ب من مراقب داداشمم.. ویل _مامان

 . بوسمیو صورتش را کوتاه م شومیم خم
شی_نم  که؟  یر

 . شود یبه کمر م دست
سمینم خر ی_من از ه  .. یر
ک و با  بوسمیزبانم.. دوباره صورتش را م نیی  ش دخیر

 چادر میآ گفیر  زود یم
 . شومیاندازم و از خانه خارج م رسم یم یرو  را 
 یکه برا  چند اسکناش دنیبا د کنم،یرا باز م فمیک

 گذاشته  یاظطرار  تیموقع
 . شود یلبم کج م بودم
 » نیتر از ا یاظطرار  تیوضع ؟«
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بار زنگ  نی.. چندمی  گیرا م و شماره عیل کشمیم آیه
 خاموش بوده ا یزده ام، 

 ! داد یروشن اما جواب نم ا یمشغول و  ا ی
  نر 

 
 بودم!  دهیام ند عقل و مالحضه تر از او در زندگ
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که   یکیو رس انجام با  ومی  دنبال چند لوله کش م به
 دیگو یم یتر  یی   پا متیق

.. مرد جوان بود و من ته دلم شومیخانه م رایه

سیم  یاما چاره ا دمییر
اش به  یسیخ ..حمام پر از آب بود و حنر نداشتم

 .. بود و عیل دهیسالن هم کش
 . گذاشتیجواب م را نر  میتماس ها ایلیخیبا ب عیل

 یبلند اهللی ا یمرد با حجب و ح کنم،یدر را باز م دودل
 . شود یو داخل م د یگو یم

 مرد
 ؟_ کجا ست ابخر 

حمام را نشانش  انیو بفرما بفرما گو  ومی  م جلوتر 
 . دهمیم

 م.. _سال 
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 مرد هم..  چرخم،یسالم سوره م یصدا با 
 _سالم عمو جان. 

 . شود یآوردن ابزارش م ونی  و مشغول ب د یگو یم مرد 
 سوره

 
 
 نشد.  دار یسام ب _ مامان
ام را  چادر مشیک وم،ی  و به اتاق م میگو یم یا باشه
 و گذارمیتخت م یرو 

 . ماند یپاسخ م اما تماسم نر  می  گیشماره را م دوباره
به مرد که سخت  و نگایه ستمیا حمام یم یجلو 

 اندازم؛یمشغول است م
 . گذارمیم یکیهمان نزد ن  را جا ن  چا ن  یس
 

21 
 کار داره؟  یلی_خ

کل   د یاگه براتون مقدور با دهیلوله ها پوس _اره آبخر 
 حموم رو لوله اش رو

 . د یکن  عوض
من فقط  کنم،یو در ذهن دو دوتا چهارتا م گزمیم لب

 به اندازه دست مزد
 ! چیه گر یپول داشتم و د امروزش
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..با صاحب نیسامون بد نو ی_اگه ممکنه فعال هم

 . نمی   خونه حرف م
 _باشه چشم.. 

 .. ن  چا د یی_بفرما
 _دستتون درد نکنه دستم بنده.. 

و نگاهش  ستمیا یم یو گوشه ا میگو یم یا باشه
 .سوره هم کنار منکنمیم
 . ستد یا یم

 شد؟ _مامان درست
 .. زمیعز  شهی_درست م
 اد؟یم _بابا گ

و در  کنمیبه مرد که مشغول است نگاه م چشیم ر یز 
 یدیایدل خیر مرگش ب

 . دهمیو بلند جواب م میگو یم
 زنگ زدم تو راه بود.  زم،یعز  اد ی_م
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آن مرد را  نکهیدو منظور دروغ گفتم.اول ا به
سیو م شناختمینم  دوم دم،ییر
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دارد و کم کم رس و کله اش  یخانه مرد نیبداند ا نکهیا
 و اگر شود یم دا یپ

 ! ندازد یب ونی  داشته از رسش ب ن  سو فکر 
 ی  ش ر یرا ز  فشیبعد از اتمام کارش دست کث مرد 
 : د یگو یو م د یشو یم

 گهیلوله ها از کار افتاده د نیفقط ا ،_درست شد آبخر 
 ستیدرست بشو ن

خونه رو آب  نکهیست. به اقاتون بگو قبل ا دهیپوس
 چاره باشه..  هیبرداره فکر 

 .. د یی_بله حق با شماست، بفرما
به صورت  که دسنر   . در حایلمی  گیم شیرا جلو  ن  یس

 کشدینم دارش م
 و دستم را رد.  کند یم تشکر 
را به سمتش  میکرده ا  که با هم یط  پویل مقدار 

 : میگو یو م میی  گیم
 قابل شما رو نداره.. آقا،  د یی_بفرما
. شود یو در باز م چرخد یدر، در م د یموقع کل همان

 گرددینگاهم به سمت در برم
 میکه رو به رو   یخورده به من و مرد کهی عیل و 
 اخم کم ند،ی   زل م ستادهیا
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 . شود یصورتش جمع م ی   ب کم
 به تلخ   .. عیل دهد یکرده و سالم م  دسنر  شیپ مرد 

 پاسخ داده و جلو یم
 عیر یاما مرد رس  میبگو  یی   چ کنمی. دهان باز مد یآ

 . دهد یم حیتوض
به خواهرم هم گفتم کل  دهی_لوله حمامتون ترک

 ده؛یساختمون لوله هاش پوس
بشه.  چاره اساش د یرو گرفتم اما با نشنر  یجلو  من

 چند روز د یتونیاگه م
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.. تو ا انیب ی   و بگ ن  جا د یبر  وضع  نیدرستش کی  

 
 
 خرج باال خرج گرون
 نشه..  براتون
حواله ام  ینگاه تند میدرهم ن یبا همان اخم ها عیل
 و کشمی. عقب مکند یم
 . ومی  تند به اتاق بچه ها م یگفیر  با اجازه با قدمها  با 
 . کنمیهراسان رس بلند م شود یاتاق که محکم باز م در 

گشاد شده به   ن  و با چشمها د ی  گیکنارم جا م  سوره
 غضب که با نگایهپدرش  
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 . کند ینظر گرفته، نگاه م ر یما را ز  آلود 
 : د یگو یو او م دهمیدهانم رو قورت م آب

 . نمیب ونی  ب ا ی_پاشو ب
 . شود یمحکمیر دور سام حلقه م دستم

 . دمیم ی  _دارم به سام ش
من و سام که مشغول  ی   پررنگ نگاهش را ب اخیم با 
 خوردن است جابه ی  ش
کف دستش به در از اتاق فاصله   دنیو با کوب کند یم جا 
به ی. از صداد ی  گیم  ض 

د یدر جا م سام  ینگاهم را از جا کند،یم هیو بلند گر  یر
 کنمیاش جمع م خایل

 . دهمیسام را در آغوش تکان م و 
ور  . با گوش  کنمیو نگاهش م ستمیا در اتاق یم یجلو 
 ابله د یو با فتی  م
 مشغول چت کردن است!  دمیفهمیکه نم  بودمیم

اش نکنم!من او را  یجر  کنمیم و سیع نمی   م یخندپوز 
 ادامه یبرا خواهم،یم
  نیا

 
 ! خواهمیاو را م زندگ
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 ؟ی_کجا بود
 کیحال دلخور است. رسش را  ی   آرام و در ع لحنم
 کج کرده و بدون  یور 
و  ندازد یبه من م نگایه میرا رها کند ن گوش    نکهیا

 : کند یزمزمه م
 باشم؟!  خواسنر ی_کجا م
قفل  عی    رس  یلیرا خ و او گوش   شومیم کشینزد قدیم

 کرده و کنارش
 ی   ب ن  یو هولش چ عی    عکس العمل رس  نی. از اگذارد یم
 اما ند ینشیم میشانیپ

 چپ!  به کوچه قشنگ عیل نمی   هم خودم را م باز 
 ؟یکجا بود  ؟_عیل
سگ  باشم؟ نر  خواسنر ی! کجا م؟نفهیم ؟فهیمی_نم

 دو زدن واسه شماها.. 
 بتشیه دارمیبه عقب برم و من گایم کند یم قدعلم

 ترسناک بود و ته دلم را
را از  میو موها اندازد ی. ناغافل دست مکرد یم خایل

 دستش ی   پشت رس ب
. صورتم از درد پوست رسم جمع کشد یو م چد یپیم

 میلبها ی   و آخ از ب شود یم
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 . شود یم رها 
 ااخ.. اا ؟... کن  ... ار یمکی_چ

 که؟یزن ونی  ب یپاتو از خونه بذار  ی_نگفتم حق ندار 
 بعد تو نبود من چادر

ها؟خون در تنم  ت؟یهرزه باز  نر  و رفنر  یکرد  چاقچور 
 دیو شا بندد یم خی

  چیخشک شده ه خ  یمجسمه  کیاالن با  من
ر
 فرف

 نداشته باشم! دست و پا
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را جمع  می. دست و پاکند یم میو او با فشار رها نمی   م
 و تند و پشت کنمیم

 : میگو یهم م رس 
 یم یدار  چر  ؟چر  عن  ی_ 

 
ما رو به  یسه روز ول کرد ؟یک

 امان خدا... 
در صورتم عربده  وقنر  ماسد یدر دهانم م حرف

 کشدیم
به  یراهش داد هیک  کهیمرت نی_ دهنتو ببند، ا
 خونه؟هان؟
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 نینکرده ام اما ا ن  خطا کنم،یرا گم م میو پا دست
 
 
 انگریو عص حالت عصبان

و با من من  . به سخنر لرزاند یاش ته دلم را م چهره
 : میگو یم

 ! یدی.. خودت که دگهی_لوله کش بود د
بلند در صورتم شمرده  ن  و با صدا کشد یجلو م صورت

 : د یگو یشمرده م
من  گفت وقنر   تو خونه؟ گ یراهش داد _با اجازه گ

 نر هیدست  ستمین
 که؟یخراب شده زن نیتو ا یار یب یی  و بگر  خر 
به او بفهمانم  کنمیم متقاعدش کنم، سیع کنمیم سیع

 با زبان نرم. مادرم
مرد که  د یآ یم ونی  با زبان نرم مار از النه ب گفتیم
 خود!  یجا

 .. خونه رو آب برداشته بودبود عیل دهی_لوله ترک
تو  افنر  دوره نر  گفت پاش    _برداشته که برداشته گ

 نمرده بودم ابون؟یخ
  که

 
ستون  خراب شده.  نیبه ا گشتمیبودم برم هر قیر

که سه روز نه جواب   ی_اصال تو خودت کجا بود
 خونه؟ یاینه م یدیتلفنتو م
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 منو بده.  ؟جوابنداره، گرفنر  _ربطش به تو ربظ
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 . شومیم عاض

ن کاغذ پاره که اسمت تو او   _به من ربط داره. تا وقنر 
 خونه نیست و من تو ا

  هیبهم ربط داره، اگه  چر  همه
 
 تی  و غ جو مردونیک

 زن و بچه ات رو داشنر 
ول  خایل خچالیروز به امون خدا به خونه و  سه
 . اگهیو بر  یکردینم
 ... یدیفهمیم

_صداتو بیر ماده سگ.. انگ داداشاترو به من 

 
 
 نهی   که داد م  نچسبون. اون

 منم
 
اض داره تو ن  ! و اون ! بار آخرت سنر یکه حق اعیر

 نیباشه که صدات تو ا
! دهنتو ببند و بتمرگ رسجات تا غذاتو هی  باال م خونه

 پرت کنم جلوت.. آب
 سگ پدر؟ یشده که دم در اورد اد یدونات ز  و 

 یم یدار  _چر 
 
 زبون نفهم؟ من زنتم.. من...  لعننر  یک

د یحرفم م ی   ب  . یر
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که   یزباله ا کهیت هیتو فقط  ،سنر یمن ن خر ی_تو ه
 ارزش تف انداخیر   حنر 
  یندار  هم

 
 کردن!   چه برسه زندگ

رحمانه به غارت  و چه نر  شود یم ی  خرد و خاکش دلم
 ! ومی  م

 ی_چطور م
 
 م،یما بچه دار  ؟عیل باش   ینطور یا تون
 بخاطر بچه ها.. 

   ن  _هههه، اون توله سگا
 
 نر یاهم چیه که تو مادرشون

 نمیبرام ندارن، من هم
هم راه باِز.. در هم  یخوایبخواه نم یخوایهستم م که

 باشه هر چر  یکه بلد
 ! یازش استفاده کرد اد یز 

 ه؟ی_منظورت چ
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 ی_منظورم واضحه، چند بار تو نبود من آدم آورد

 خونه؟
سوت  ی. صداند ی   م یلیآخرش به صورتم س جمله

 و چد یپیقطار در گوشم م
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 نینیر ییکه درشت شده اند با پا  ن  هاناباور با چشم من
 "ممکن "چر  یصدا
 ی  " هم غ"چر  نی. دهنم باز مانده و انگار امیگو یم

 . زخمدهیاز دهانم پر  یاراد
داغ  خیس تهمت ها از کتک خوردن با کمربند و حنر  نیا

 هم بدتر بود! 
که در صورتم   دمیدیم م،یایتا به خودم ب کشد یم طول

 تیخم شده و با اعصبان
شده  پیک  می.. اما گوش هاند ی   تکان دستش حرف م و 

 . مگرد یشنیبود و نم
 داشت؟!  دنیشن اصال 
 که؟یزن گمیم چر  تهی_حال
و آن اتاق  ا یدن نیو انگار تازه به ا خورمیم سخنر  تکان

 . گردمیمنحوس برم
 ؟_چ..چر 
 . ند ی   م پوزخند 

خراب شده  نیتو ا اد یب د ی_تو نبود من مگس هم نبا
 آدم و جنس نرش که

 کنم؟  تیحال گهیجور د هی ا ی تهیحال سهله؟
 . د ی   به تنم م محکیم تنه
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ه. 
ُ
 _تاپاله گ

 . ود ی  م و 
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به اش درد م کتفم ؛یو دلم از همه ب د ی  گیاز ض   شیر

 بود چسب کاش کیس
 یرو  دسنر  شد یکاش م  کرد،یم شیبه دست مداوا زخم

 بکشم.  شیرس و رو 
تکه از وجودم  کیدهم و پانسمانش کنم.  نازش

 شیتهمت ها انیامشب م
 شد.  مفقوداالثر 

تنم رس  شوم،یرها م ی   زم یو رو  شود یم خایل میزانوها
 بود و از درون رسد و

 ی  غ . نر ند ی   در گوشم زنگ م شیصدا شد،یم گرم
ر
تا  ن

 مرد چطور کیکجا؟ 
 نر  همرس خودش را فاحشه خطاب کند و با  تواند یم
 ی  غ

ر
 تمام از رابطه اش ن

اش هم تهوع آور  شوچ   حنر  د؟یسخن بگو  یگر ید با 
 است. دلم باال آوردن

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

در گلو و  ندازمیانگشت ب خواستیدلم م خواست،یم
 سالها را که با او نیتمام ا
عذاب تمام  نی. کاش ااورمیباال ب کجا یرس شد  به

 
 
 .. شد یتمام م نشدن
**** 
ل ور  ونیز یتلو  یجلو  دراز کش افتاده بود و با کنیر
 . فتی  م

او  ازمند یاما.. ما ن خواهد یدلم نم نکهیبا ا ومی  تر م جلو 
 ! در خانه حنر میهست
  تکه

 
و  شود ینم دا یخدا پ یخشک هم محض رضا نان

 ست،ین الشیخ ی   او ع
 ونی  تنش ب یالغر شده و استخوان ها دا یشد سوره

 کیزده، آنقدر که از او 
 ه و چند استخوان! پوست ماند ال 

 ؟_عیل
 _چته؟

 دمیفهمیکاش م  دهم؛یوبغضم را قورت م گزمیم لب
 نیگناهم چه بود که ا

 ! شدمیمجازات م گونه
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28 
تو  خر یبچه ها گرسنه ان، ه ،عیل هی_خونه خال

 کمیبرو  شهینم دا یپ خچالی
 کن..   د یخر 

 . چرخاند یرا م گردنش
 عیل

_ مگه من رس گنج نشستم؟! نه بگو مگه من رس گنج 

 قناعت کمینشستم؟! 
  نی.. با اکن

 
 د یو فشار شکم گشاد شما رو با همه گرون

 پر کنم؛ پول ندارم
 برو بخر..  ی.. خودت دار من

 ی  کلماتش رسارس تحق  ند،ی   در چشمانم برق م اشک
 . دلم بازهمی   بود و توه
 توجه ادامه دادم:  اما نر  شکست
رسکار هم  گهیمن که د ؟پولم کجا بود عیل_من 
 .. می  نم

و تو پولها رو از  نمی   من سگ دو م ،یخوبم دار  ی_دار 
 میو قا قانر یم بمیج
 ! کن  یم

 یم یدار  _چر 
 
 دم؟یاز تو قاپ تو؟ مگه من دزدم؟ گ یک
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که   ی   _باهام بحث نکن عاطفه حوصله ندارم، هم
 برا خرج تو گفتم من پویل

 به من چه!  میبرو بخر ندار  یبچه هات ندارم! دار  و 
  تی  غ ته

 
که هر دم   بود. با بغض   ی   اش هم و مردانیک

 شعله میگلو   ی   ب
  د یکشیم

 
به خون نشسته عقب گرد کردم و  و چشمان

 به اتاق رفتم، ته مانده
دستمزد  یرا شمردم. همان که آن روز برا میها پول

 مرد لوله کش کنار
 بودم و قسمتش نشد.  گذاشته

 
29 
 دهد،یرفتنش را م د یشدن در نو  دهیبه هم کوب یصدا

 و نمینشیلبه تخت م
به پولها  کردم؟یم د ی. چه باشومیم هی  رو به رو خ به

 اندازم. شکم بچه نگاه یم
و به راه آوردنش او  واجب تر بود تا بحث با عیل ها 

 بود.  دهیمدتها بود از ما بر 
 ا یکردم که عالوه بر سوره سام را هم به دن  اشتباه

 یمیآوردم... مثل تمام قد
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احساس  د یایاطرافم ابلهانه فکر کردم بچه که ب یها
 ختهیپدرانه اش برانگ

  شود یم
 
گرم.. اما نه تنها نشد که بدتر   و دلش به زندگ

 بعد از هم شد، عیل
و  ی   چ چیه گر یآمدن سام عمال بدتر شد و د ا یدن به
 انگار جلو دارش چکسیه

 . نبود 
 کردمیم دا یپ یخودم چاره ا د ی.. باز هم باشومیم بلند 

 گرم  ما آنر  یاز او برا
 . شد ینم

 . ومی  م ونی  و از اتاق ب کنمیعوض م لباس
بود که به خودش  چند شنر  کرد،یم یقرار یب سام
 . کرد یو ناله م د یچیپیم

آزارش  یی   که چ  دانستمیناآرام شده بود و م کودکم
 را لشیاما دل دهد یم
 هیگر   کنمیم و سیع کشمی. در آغوشش مکردمینم دا یپ

 .. امااورمیاش را بند ب
 ی  ش ی. لباسم را براکند یم هیدم گر  کیست،  دهیفایب

 اما دهمیدادنش باال م
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و در اتاق  شومی. بلند مکند یخوردن هم امتناع م از 
 آرام کیم  د یشا چرخمیم

 . شود 
 شده؟ _مامان داداشم چر 

 سوره؟ مامان، مشقاتو نوشنر  ستین یی   _چ
 .. سمینو ی_دارم م
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 نگاه کنم..  ار ی_تموم شد ب
به منو سام کنار دفیر  و با نگایه د یگو یم چشیم

 . سام کمند ینشیمشقش م
پرسک  خواستیدلش بغل م شود،یآرام و آرامیر م کم

 تخسم. 
ا ر  شیو رو  گذارمیاو را در گهواره اش م آرایم به
 . پوشانمیم
 : میگو یم آرایم یصدا با 

حواست به داداشت باشه  د یخر  می  _سوره من م
 .. گردمیخب؟ زود برم

 _باشه مامان من حواسم هست.. 
  ا ی_دست به گاز 

 
 دلم باشه؟ ز یعز  برق نزن
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 _چشم. 
 . گردمیعروسکم.. من زود برم نی_افر 
 آن تکه پارچه نر  با 

رسم از خانه  یارزش رو  انداخیر 
 . من ازومی  م ونی  ب

دمیسوال نم ر یمتنفر نبودم و قداستش را هم ز  چادر   یر
 مرا در یجور  اما عیل

بود که از هر چه به اجبار تنم کرده بود  دهیکوب  هم
  نیمتنفر بودم، از ا

 
 زندگ

 متنفر بودم.  کرد یمرا محتاج او م که
 ضیهمه تنفر و تبع نیا یسوره را جدا دهمیم قول

 دهمیبزرگ کنم، قول م
ان  نکهینسپارم مگر ا وقت او را به دست کیس چیه

 شخص آنقدر عاشق باشد
عاشق نبود، من هم  شود. عیل ی   اش تضم ندهیآ که

 نبودم.. اما حداقل من
 یی   به دل او دادم اما او... گذشته را شخم زدن چ دل

 . اوکند یرا عوض نم
خر  د یخوش است و با گر ید ن  است از ما و جا دهیبر 

 انتیخ یبو  د یبود که نشن
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31 
 یم را؛

 
زنانه  یعطر و ادکلن ها یبو  شیبو  انتیخ دان

 یمانده رو  یبرجا
ت ن اهنی  پ

َ
 یرد جا مانده رسخ رو  حنر  ا ی! ستیمردا

 یبو  انتیبلوزش! خ قهی
 انتیفاضالب، خ یگنداب ها  یبو  هیدارد شب یگند
 گردباد است که یم  کی
 گذارد؛یبه جا نم شیب یو مخروبه ا کند یم رانیو  د یآ

 نیا یمن مدتهاست بو 
 یو 

 
  نجا یا د یگو یو دلم م کنمیرا حس م ران

 
 ته خط زندگ

 ساله من با اوست،
 
 
  کیکه در آن از   یا زندگ

 
 ونی  پخته ب دخیر بچه زن

 آمد با تمام کمبود ها
نکرده،  ینکرده، خاله باز  زن کودگ کیحرست ها.  و 

 
 
 نکرده!  نوجوان
رنگ کردن مو را  کیاجازه  سخت است اما من باورش

 هم ندارم! نه که چون
.. او از  شیر یام را ب مشیک یموها

ً
دوست دارد، نه ابدا

 رسش به کیهر چه که 
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برسد متنفر است؛ بارها خودش گفته! در واقع  من
 و ضیذهنش مر  نقدر یا

جلب توجه مردم  یمن برا کند یاست که فکر م خراب
 رنگ ابانیکوچه و خ

 ! ذارمیم
 . چد یپیخودم در گوشم م یصدا
 دخیر عمومه بذار رنگ کنم خب!  عروش _عیل

به  دخیر عموته که دخیر عموت، چه ربظ _عروش
 ؟تو داره؟ مگه تو عروش

 یی  اخه؟ منم دوست دارم تغ هیچه حرف نیا ؟_عیل
 کنم.. 

آتو آشغاال ندارم خرج کنم..  نیا یبرا _من پویل
 ؟یدیفهم
 ؟_عیل
 فم همونه اضار نکن.. حر  ؟؟عیل عیل یه هی_چ
 

32 
 اش گذاشتم.  نهیس یتر رفتم و دست رو  جلو 
ساده  یرنگ مو  هیبخدا  ه؟ی.. مگه چگهیبذار د _عیل

 ست، همه زن ها رنگ
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 .. ذارنیم
 دام پهن کی   تو چر  ذارنیرنگ م گهید ی_زنها

 ؟یخوایم
 : کنمیافتد و ناباور زمزمه م اش یم نهیس یاز رو  دستم

 هیمثل بق خواد یمنم دلم م خوام؟یم _من؟ من چر 
 
 
 منم ،کنم عیل  زندگ

الک  خواد یدارم موهامو رنگ بذارم، دلم م دوست
 شیآرا خواد یبزنم، دلم م

و االن از  دادمیکه قبل تو انجام م  ن  همون کارها کنم؛
 همشون محروم شدم! 

رنگ  یکه زنم با موها  تمی  غ نر  تم؟ی  غ _هه.. من نر 
 کیمات شده و صورت

 گله مرد جولون بده؟!   هیتو  زده
 یم یدار  _چر 

 
 ینطور یکه ا  یدیاز من د چر  ؟عیل یک

 ی   تهمت م
 
 ! ؟ن
متیکه دارم م  ی   مختلطه و هم _اون عروش هم  یر

 خدا روشکر کن.. 
 ؟یایب خواسنر یتو نم عن  ی ؟_چر 
 ی  ! اگه بابات زنگ نزده بود نه خمیبر  میخواستی_نم
 . میفتی  نم
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باز ماند. با رفتنش از  ن  حجم از زور گو نیاز ا دهانم
 وا رفتم ی   زم یاتاق رو 
  میها واشک

 
روان شد. دلم پر شد، آن روز و  با سادگ
 آن لحظه منفورتر از

  عیل
 
 ام نبود!  در زندگ

 
33 
زخم  یساده نبود برا یرنگ مو  کی یکردنم برا  هیگر 

 بود که مثل ن  حرفها
به نظر  آمد. عیل تن و بدنم فرود یم یرو  انهیتاز 

 داشت و تی  خودش غ
 
 
بلد بود اما از نظر من او جز ادعا و جز ادا  مردانیک

 بلد نبود!  ی   چ چیدرآوردن ه
شکوفه بود و من مثل مادر مرده ها با آن چادر  عروش

 
ر
 یبا زن ها دورم فرف

رقص  ستیو سال دار نداشتم؛ خواهرانم وسط پ سن
 اشابودند و من جز تم

 نداشتم.  یکار 
 م؟یبرقص یای_تو نم
 فرزانه بود.  یصدا
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 _نه.. 
دخیر عموته.. دوماد هم که  مثال عروش گه،ی_پاشو د

 بهیپرس عمه مونه، غر 
 ! سیر  ین که
 فرزانه حال ندارم..  الیخی_ب
 .. شده عایط اد ینازت ز  یلی_خ

 . نمی   م پوزخند 
 _نگاش کن.. 

 نگاهش را گرفتم:  رد 
 دخیر عمو!  نی_از همه ما خوش شانس تر بود ا

که همه   کیس  شه؛ی_اره.. با هاتف خوشبخت م
ا !  لیفام یدخیر  ارزوشو داشیر 

 
34 

  فرزانه
ر
 لب زد:  قیعم با حرسن

وقت ها خودم رو کنار هاتف تصور کردم اما  یلی_خ
 حاال.. 

 .. یشوهر کرد گهی_زشته فرزانه تو د
که   ما یکدومش سهم ما نشد؟ن  چیعمه ه ی_چرا پرسا

 افتاده لیانگار از دماغ ف
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آقا هاتف که  ی   هم که بچه ست، موند هم هومن
 اوردهیشکوفه از تخم رس در ن

 زد!  برش
 پاشو برو رقصتو کن.. پاشو..  ،_قسمت بوده آبخر 

 .. قضی  خوب م یلیخ ادمیخب،  ا ی_تو هم ب
بگم چند منه؟!  امیشکم ب نیبا ا ونهی_من حامله ام د

 پاشو برو.. 
به کامم زهر شد، نه که حرست شکوفه را  عروش آن

 داشته باشم.. نه؛ شکوفه
ا یبود و ا لیدخیر فام نیشانس تر  خوش عوض  یی   چ ی 

 چون مجبور کرد،ینم
را  هیو بق نمیگوشه بنش  کیمثل مادر مرده ها  بودم

 تماشا کنم، چون به لطف
 ظاهر شده بودم!  وهیب یها زنی  باز هم مثل پ عیل
بازگشتم به خانه ذهنم  و حنر  د یطول مدت خر  تمام
 گذشته  انیم ن  جا

  د ی   م پرسه
 
لش نداشتم.   یبرا و من توان  کنیر

به  نیگشتم جز لعن و نفر   بار که به عقب بریم هر 
 گفیر    یبرا یی   خودم چ
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  نی. سخت گذشت انداشتم
 
از من که قرار  یو وا زندگ

 عمر با او به کیبود 
 کنم.   رس 
 در رسم پوزخند زد.  ن  صدا

 
35 
 ! نخندون منو عایط ؟عمر؟ با عیل کی_ 
 نیا انیکه سوت پا  گفتند یچه بد که همه کائنات م و 

 
 
 است، کینزد زندگ
به ادامه  یدیام گر یکه د  دمیفهمی.. مدمیفهمیم من
 و ما مدتهاست ستین
  کی یادا

 
 ! میآور  را دریم ن  زناشو زندگ

رس و شانه ام گذاشتم و همانطور که به  ی   را ب وش  گ
 زهرا گوش یحرفها

 . کنمیغذا را هم حاض  م دهمیم
 یم گه،ید نیای_ب

 
 حانیحاال ر  ؟یچند وقته رس نزد دون

.  و فایط  هم هسیر 
 خب!  ا یب نشو عایط لوس

 ینطور یکه تو ا  امیب خواد ی_زهرا جان مگه من دلم نم
 یم
 
 ست،ین ! وهللا عیل؟یک
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 .. ومدمیم بود 
 شه؟یکنه نم  لیروز تعط هی_حاال 
 بگم..  _چر 

تم بعد با ی  _بگو باشه.. خ  هیبرا  د یرسم خواهر بزرگیر
 ساده منتتو دور هیم
 .. بکشم

ا ه،یچه حرف نی_قربونت برم ا جور  طشیبخدا رس 
 .. اگه بود با کلهستین
 هی ی   گی... نمنیایب ی   . اصال شما جمع کنومدمیم

 تک و میهم دار  یخواهر 
 ! میرس بهش بزن هیافتاده  ی  گ  نجا یا تنها 

 ی_خوبه خودت م
 
فروخته و  نو یماش مصطق   دون

 راه انداخیر  مغازه ی  درگ
 .. شه
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 .. دمیبهت خیر م امی_من خواستم ب

 .. یایب د یبا می_خواستم و تونستم ندار 
 : میگو یخنده م با 

 .. شهیم چر  نمی_بب
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 _حرف حرف خودته لجباز.. 
 یجمع ها ی. دلم براکنمیخنده تماس را قطع م با 

 
 
 یو خواهرانه ها خانوادگ

ست نرفته ام. نه که  لک زده اما چند وقنر  مان
 با شهیمثل هم نخواهم عیل

 و ازار از بردن ما رس باز زده است!  تیدرآوردن و اذ دبه
 یاورم. مرغ ها یم یی   و تلفن را از گوشم پا کشمیم آیه

 و ر یرسخ شده را ز 
بود اما  بمیو بعد گاز را خاموش؛ ته مانده ج کنمیم رو 

کم  ارزش لبخند دخیر
رحم نبودم! تحمل  سنگدل و نر  داشت. من مثل عیل را 
 نیسوره با ا دنید

که من نداشتم! برق   خواستیو حال دل سنگ م وضع
 دنیچشمانش با د

شمم کرد و دستم اشک را مهمان چ انیم یها د یخر 
 دلم آتش گرفت وقنر 

کم ها زل زد و بعد ملتمسانه  د یبا ولع به خر  دخیر
 درخواست پخت مرغ را

 ! د یآ نیم ادمیچند وقت بود نخورده بودند؟  داد؛
 _مامان آمده است؟
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 دلم... صیر کن سفره رو آماده کنم..  ز ی_اره عز 
 متیتکه نان خشک هم غن میندار نبود که بگو  عیل

 است و خواهش دل
م داشت... آن همه کار کردن  . عیلمی  بگ دهیرا ناد دخیر

 پس پولش کجا
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 کبار یهر چند وقت  ن  که کربال  دانستمی!؟ مفتی  م

 دهدیمقدار پول به او م
 . کشد یم رشیاو باز آتش ز  و 

 وقته نخورده بودم..  یلی_دستت درد نکنه مامان خ
هم  ن  یب د،یآ بسته ام باال یم یها تا پشت لب بغضم

 و چشمانم کشد یم ی  ت
و  ماند ی. قاشق غذا در دستم مشود یسوزن م سوزن

 . نگاهم باشومیخشک م
 
ر
سوره که قاشقش با  یرو  ی   سنگ و دیل قیعم حرسن

 شودیم ولع پر و خایل
 . ماند یم
خوب  یلقمه غذا هیبرا  نمیو نب می  من.. بم می  بم
 .. خاک تویشد ینطور یا
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 هیکه بچه ات حرست   ... خاک تو رس تو عیلرسمن
 خوب رو یلقمه غذا

 .. تتی  ..خوشا به غداره
و به کامم  شود یغذا در دهانم مثل سنگ م یها لقمه

 چیزهر... از مزه غذا ه
چشمانم است  شیسوره با آن حالش پ وقنر  فهممینم

 ی   زم خواهد یدلم م
منده فرزند گر یباز کند و مرا ببلعد تا د دهان م رس 

 نباشم.. 
رفتنمان اضار دارد و من  یباز هم زنگ زده و برا زهرا 

 با بهانه توانمیواقعا نم
اندازم،  یم به عیل مختلف فرار کنم. نگایه یها

 رسش جک ر یدستش را ز 
هم  نگایه مین ود ی  ور م لشیو همانطور که با موبا زده

 . اندازد یم ونیز یبه تلو 
و دودل دهانم باز  خوابانمیتشکچه اش م یرا رو  سام

 دانمینم شود،یو بسته م
 . اورد یدرن یکه دوباره باز   میبگو  چگونه

 .. خورهیزنگ م تی_مامان گوش
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 ی. پوزخندکند یو منتظر نگاهم م چرخاند یرس م عیل
 . ند ینشیچهره ام م یرو 
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م..  ارشی_ب  دخیر
 ت ن  با چشمها آورد و عیل یم

نگاهش را به من  ی  
 . دوزد یم

 _جانم زهرا جان.. 
پول شارژمو ازت  یایبخدا اگه ن ؟ی_سالم، حرف زد

 جمهورو سیی... ر میگر یم
 ! داشتیکرده بودم کمیر برام خرج برم  دعوت

 .. گهیم چر  نمیبب گمیم _سالم، االن به عیل
 _اصال بده خودم حرف بزنم.. 

 .. گهید گمیم خواد ی_نم
 _نه کارش دارم.. 

و  میگو یم ی. باشه اکند ینگاهم م هی  همچنان خ عیل
 را به سمت عیل گوش  

 . می  گیم
 باهات حرف بزنه..  خواد ی_زهرا ست م
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   اخم
 
را از  گوش    د،ی  گیجان م شیابروها ی   ب کمرنیک

 و مشغول کشد یدستم م
 . شود یم و احوال پرش سالم

 ؟_سالم زهرا خانم.. بچه ها خوبن؟ اقا مصطق  
... میایبله بله حتما م م،یشی_باشه چشم مزاحمتون م

 به شهیهم شاال یا
 به عاطفه.  دمیرو م ... بله من گوش  خوش  
 . د ی  گیرا به طرف م گوش  
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 _جونم زهرا؟
 ا ی... بارتتونیگفت فردا م  نداشت؟ عیل یکار   یدی_د
 چند روز بمون هی
 .. شمونیپ

 مهد..  هی  _سوره م
 مگه؟ شهیم _حاال دو روز نره! چر 

 دستت درد نکنه... خدافظ..  ،شهیم چر  نمی_بب
 . کنمیم قطع

 ؟_تو بهش گفنر 
 . کنمینگاهش م متعجب
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بهش گفتم ؟ از صبح تا االن ده دفعه زنگ زده،  _چر 
 خودش یدیاآلنم که د

 داشت دعوتت کنه.  اضار 
 . کند یم یی   باال پا کله

 شو ییخواهرت که دارا یادا اصول ها نیاز ا اد ی_بدم م
 .. کشهیم هیبه رخ بق
د یباال م میابروها  . یر
 کرد؟  نکارو یا زهرا گ ده؟یبهونه جد _عیل

 . ند ی   م یپوزخند
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 ی_به هر حال، م

 
سه هزار! من  ییر یچنده؟ ل نیبی    دون

 یر یل ستیفردا ب د یبا
م و ب بزنم بمون آخر هفته  یدو روز  هی... ارمیشمارو بیر

 هم که هست؛ جمعه
 دنبالت..  امیم

 مهد هی  سوره م _ویل
 هی ؟مثلبه دو نکن   یکیبار حرف بزنم با من  هی_شد 

 زن خوب بگو چشم و
 .. تمام
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که فردا بعد از مدتها   ی   هم کشم،یبه دهان م لب
 را تجربه کنم، یآزاد توانمیم

و حاال ذوق  شد یتنگ م شانیاست. دلم برا خوب
 به جانم نشسته دنشانید

 . بود 
 . ومی  و به اتاق سوره م کنمیرا بلند م سام

 لباسات رو بذارم توش..  ار ی_مامان کوله اتو ب
 م؟یی  م ن  _جا
 خونه اقاجونت..  میی  م یچند روز  هی_ 

 _اخ جووووون. 
. ساک سام را نمی   کودکانه اش م  یبه شاد یلبخند

 و بعد لباس کنمیجمع م
هر  میگو یرا م سوره را، نجمهسادات مادر عیل یها

 بچه ها یآمد برا وقت یم
 دانمیآورد و من واقعا نم دو دست لباس نو یم یکی

 مثل او یچگونه از مادر 
 آمده است!  ونی  ب مثل عیل تیمسول نر  یپرس 
 .. نیخوش اومد یلی_خ
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 . کنمیلبخند تشکر م با 
 جان شما هم بفرما..  تو؛ عیل یی   _بفرما
کوتاه داخل   یمتواضعانه رس خم کرده و با تشکر  عیل
 . شود یم

  ؟عایط _خونر 
 
چقدر دلم برات تنگ شده  اگه بدون

 ! یبود ته تغار 
و نازک  یته تغار  یاز آن وقت ها نم،ی   م یمحو  لبخند 
 بودنم گذشته.  نارنخر 
مشکوک بود  یی   به هر چ ،بود و عصنر  سیخس پدرم

 که  یو در تمام دوره ا
 چینداشتم. ه ن  آن خانه بودم از جنگ اعصاب رها در 

 چیوقت لوسم نکرد، ه
وقت مثل عمو مسعود نازم را » شاه نداره «  چیه را 

 دارم یشعر دخیر  د،ینخر 
نخواند. اما باز هم از نظر خواهرانم من ته  میبرا وقت
 لوس خانه بودم!  یتغار 
چرا  دم،یآمد! لب گز  یم شیر یلقب ها به شکوفه ب نیا

 او یم اد یهر لحظه 
اش بود و  طر خوشبخنر بخا د ی... شادانمیرا نم افتادم

 نکهیبخاطر ا د یشا ا ی

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 کرد،یبه او حسادت م شهیاز ذهنم هم یا گوشه
 رذالنه نه؛ من او را دوست

ما بزرگ  ی   مثل خواهران خودم. شکوفه ب داشتم،
 ما ی   شد، اوقات فراغتش ب

 هیهم من و همه بق شهیگذرانده شد اما هم  خواهر 
 
 
 آرام و نر  حرست زندگ

 ! میرا داشت شیرسوصدا
 دوساعته؟ کن  یفکر م _به چر 
تکان داده و  یاورد.رس  زهرا مرا به خودم یم یصدا
 : میگو یم

 داخله؟ گ  ،خر ی_ه
ا... مامان و بابا..   _دخیر
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 . میو ی  و با هم به سمت ساختمان م میگو یم اهان
*** 
. ود ی  م نجا یو از ا کند یم دا یپ یبهانه ا از نهار عیل بعد 

 تعجب شد یم نیجز ا
 ! کردمیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

  به
 
که اگر بشود   میگو یو م نمی   م مامان سادات زندگ

 . ومی  م دنشانیفردا به د
؟ _عایط  چه خیر
 یهمانطور که آرسام را رو  اندازم،یم حانهیبه ر  نگایه

 دهدیتکان م شیپا
 . کند یم به من نگایه هی  و خ منتظر 

 .. ستین ی... خیر _سالمنر 
و  ز یر  ن  اندازد و با صدا به در باز اتاق یم نگایه مین
 : د یگو یم یی   پا

 درست شد؟ _عیل
 . نمی   م تلخ   پوزخند 

.( حانیر  دهیرس نجامی_مگه قرار بود درست شه؟! به ا

 میگلو   ر یز  ن  با دست جا
) اگه دلم گرم بود تا االن صدبار دهمینشان م را 

 برگشته بودم. 
... نشد شهیکه درست م  شاال یا ؛ینطور ی_نچ نگو ا

 هم.. 
 د،یگو ینم یی   و چ خورد یآمدن فاطمه حرفش را م با 

 مرا تیهمه وضع
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قرار ننوشته مهروموم شده  کی ... اما یطدانند یم
 یی   چ میرو در رو  کیس
 ! د یگو ینم
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 عاطفه
... مینیخودتو بب میتو رو خدا؛ اومد ی   بش ا ی_ زهرا ب

 ن  رایهمش در حال پذ
 ! میا بهیخب مگه ما غر  ی   بش ،هسنر 
 . کند یم ق  یظر  اخم
و چندتا استکان  وهیظرف م هیکردم مگه....   کار ی_چ
 حرفارو نیکه ا  ن  چا

 نشستم..  ا ی... بنداره
 : د یگو یبا خنده م ندو ینش یم

 ن؟یدیمحمد رو شن انی_جر 
 . د یایباال م میچشمها

  یخوایم خدا... چر  ا ی_ 
 
 ؟بیک

 . دهد یو زهرا جواب م د یگو یبا خنده م فاطمه
مناسب برا ازدواج به محمد و زن  سیک  هی_شکوفه 
 
 
 کرده...( با  عمو معرف
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 هی  هم با زن من هی) زن عمو راضدهدیادامه م خنده
 هلک و هلک پاشدن رفیر  

 .. ی   یرو بب سیک
 حانهیبه ر  چشیم ر یو کامم تلخ، ز  شود یمشت م دستم

 نازک که با اخیم
 اندازم و لبخند تلخ   یم به من است نگایه حواسش

 . نمی   م
دخیر  هیشکوفه  ا ی! گو شه؟یم س بزن چر _حد

 رو نبیخوشگل به اسم ز 
 
 
خونه طرف و قرار  ننی   هم زنگ م نا یکرده، ا  معرف

 .. ذارنیم یخواستگار 
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سالم  اد یدخیر زشت م هی ی   ییبیاونجا م نی  _بعد که م

 و تعارفشون کنهیم
 گهیم هیگوش راض  ر یجون هم ز  ی  خالصه من کنه؛یم
ه؟ شکوفه نیا  بود دخیر

ه ست، چاق هم   نیخوشگله، ا گفتیم که که سیر 
 هست. محمد به اون
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 گهیهم م هیخالصه راض ه؟ی  بگ نو یا اد یب خوشگیل
 ...ازهیچ انیجر  نمیبب ی   بش
ه م هو ی قضا   ! ار یرو ب ن  جان چا نهیسک گهیمادر دخیر
 : گنیعمو ها هردو با هم م زن

 ! نه؟؟؟ی_سک
 مگه نگفنر  گهیهم م هیراض گهیآره...د گهیهم م زنه

ت ز   زن نِب؟یاسم دخیر
دخیر عموشه  نبینه ز  گهیو م کنهیم یخنده ا هی مکار 

 و قصد ازدواج
 ... ونی  ب انیم عی    و رس  شهیهم پا م ی  ...مننداره

ها   ته دلم مرد.  ن  و من جا دند یخند دخیر
 یدیشده ها؛ تا حاال د ی_نچ...عجب دور و زمونه ا

 رو گهید یکیخواستگار 
 بدزدن؟
سد یو بعد م د یگو یم فاطمه  : یر

 شد؟ اخرش چر  ؟یدیشن _زهرا از گ
رس شکوفه هوار  گهید خر ی_از فائقه..ه

 شدن...شکوفه هم از همه جا
  کیس  خواد ی...آخرشم بهش گفیر  نمخیر یب

 
 رو معرف

 .. کن  
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 : د یگو یم حانهیر 
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از  گهید یکیبه اون بدبخت داشته!  _حاال چه ربظ

 حسادتش خواستگار رو
 ست؟!  کارهیزده..اون چ بر 

و  چرخد یم اشیحول و هوش محمد و خواستگار  بحث
 قراریمن...دلم تند و ب

 .. تپد یم
 . دهمیم امیبه هومن پ عی    و رس  آورمیم ونی  را ب لمیموبا
 » هیمحمد چ انی؟ هومن؟جر !«

 . دهد یکه جواب م  کشد ینم طویل
 »که هست...به تو چه   ؟ هر چر !«

 . کنمیم پیلرزان تا و با دسنر  گزمیم لب
 شیآت ی   نکن، من دارم ب تمیتو رو خدا...اذ هومن

 »تو روم نفت  سوزم،یم
 زینر .. «

! رستو درآر از اون ماسماسک مثال دور هم ؟_عایط

 گهیم چر  نیا میجمع شد
 وسط؟ نیا
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  در 
 
 . نمی   م جواب فاطمه لبخند کمرنیک

 سوره است!  از مرنر  امیپ هی_باشه االن... 
 . کنمیهومن را باز م امیپ

دخیر احمق، دخیر الدنگ...  عاطفه؟
 »بسه...بسه...محمد تموم شد...بس کن، 

 بشه که چر   کن  یو رو م ر ی؟ گذشته رو ز !«
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 » دونمی...نمدونمینم... «
  الیخیمحمد شو؛ ب الیخیب

 
شو  شو و بذار زندگ

 »بار  یبرا یکنه...حق ندار 
» . 

 
 شیاتو از رو زندگ هی...ساشو خراب کن   دوم زندگ
 بردار عاطفه

 . گذارمیرا کنار م ..گوش  لرزد یم لبم
 ؟یشد ینطور ی_عاطفه حالت خوبه؟ چرا ا

 انیکه م  و با دیل اندازمیبه چهره نگران زهرا م نگایه
 آرام و قرار ندارد نهیس

 . نمی   م تلخ   لبخند 
 ..خوبم. ستین یی   _چ
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اما با باز و بسته کردن  کند یمشکوک نگاهم م حانهیر 
 که  میگو یم میپلک ها
و من دلم  ستین یی   . چستین یی   و چ آرامم

 یحماقت ها یبرا خواهد یم
  تمام

 
 غرق کنم!  جیخودم را در خل امیزندگ نشدن

به  حانهیکه ر   شستمیرا م وهیم فیکث  یظرفها داشتم
 سمت آمد.اطراف را

 : ند ی   حرف م و با آرایم د یپایم
 ! _قرار نبود بهش فکر کن  

به  ی  و متح شومیخشک م خورد،یدر دلم تکان م یی   چ
 . چرخمیسمت او م

 را آبکیس   کق    یتوجه به من و حال نزارم ظرفها نر 
 . کند یم
 ... حانی_ر 

حالت رو اما  دونمینکن، دروغ هم نگو؛ م حی_توج
 گهیکه د  فهیمیعاطفه م

 ! ادته؟ی یشده؟ خودت تمومش کرد تموم
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و محکم اسکاج  دزدمینگاه م د،ی  گیرا م میگلو   ی   ب یی   چ
 بشقاب یرا رو 
 . کشمیم

 ! حانهیر  کن  ی_اشتباه فکر م
 . کشد یم ونی  دستانم ب ی   را با فشار از ب بشقاب

اگه حق با من نباشه؛ نگرانتم  شمی_خوشحال م
 ... عاطفه... نگرانتم آبخر 

 به خودت هست؟ حواست
 ... شلوغش نکن. حانی_خوبم ر 

 ! ؟_خودت آره؛ دلت چر 
 یوبالخره نگاهم به چشمها د ینشنیبه لبم م یزهرخند

 نگرانش دوخت و دوز
 . شود یم

 _دلم؟! 
 . ند ی   چشمانم دو دو م ی   محزون ب نگاهش

 ی   _رها کن عاطفه... گذشته رو رها کن...اون بار سنگ
 ! اندازتتیاز پا م
 هی  خ زد یی  م یی   پا ی  که از ش  و به آنر  می  گیم نگاه
 رها شد یچگونه م شوم؛یم
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 دهم؟یرا که هنوز هم تاوانشان را پس م ن  روزها کنم
 من تقاص نگاه حرست

دلش را  رحیم که با نر   دادمیرا پس م یو اشکآلود زده
 یشکستم و رو 

  شیایرو  یها خرابه
 
ساختم. ان نگاه دردالود، آن  زندگ

 کاسه  انیم یاشک ها
نکرد طناب  دا یشدن پ خایل یبرا که مجایل  چشمانش

 میگلو   خیشده بود و ب
د یم را   . فرس 
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 شما دوتا؟ د یکنیپچپچ م _چر 
 
 
انگار مرا از وسطه گذشته به  و دسنر  خورمیم تکان

 حال خانه زهرا هول
 ! دهد یم
 . دهد یجواب زهرا را م حانهیر 

 میذار یشما دوتا رو بار م مهیق می_دار 
 حانهی... ر میشو یم ی  ش ر یو دستم را ز  منی   م یشخندین

 ظرفها را شسته بود! 
 _به به چشمم روشن! 
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 . د یآیهم م فاطمه
خونه  میبر  ا ی_من زنگ زدم عماد تو راهه... عاطفه ب

 ما. 
رس  هی... دمتونیاالن که د زم،ی_دستت درد نکنه عز 

 برم خونه مامان د یهم با
 ... سادات

 . دهد یم ی   چ ی   ب حانهیر 
 ! شه؟ینم ی_خونه اون عجوزه نر 

 . گزمیم لب
 ... گناهه. حانیر  دهی... سسی_ه

 _برو بابا... 
 حانهیوقت ر  چی. هخندمیم دهد؛یتکان م میبرا دسنر 

 از نجمه سادات خوشش
 ! امد ین
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بمون امشب هم دور هم  فایط یبر  یخوای_کجا م

 خب.  میباش
بره بوشهر  د یبرم، عماد فردا با د ی_نه قربونت با

 لباساشو حاض  کنم. 
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 خونه ما... خاله توروخدا...  میبر  ا ی_خاله ب
 . نمی   به مهناز م یلبخند
 . میهم بود شیدلم... ما که تا االن پ ز ی_عز 
 شب هم خونه ما بمون.  هی میبر  ا ی_نه ب
 . بوسمیگونه اش را م  شومیم خم

خونه  مایدفعه بعد اول م شاال ی_خاله فدات شه ا
 شما... 
 . ند ی   م لبخند 

 ... ا ی_قول داد
 _چشم؛ قول دادم. 

اما رد  کند ی. فاطمه باز هم اضار مکشد یم عقب
 . کنمیم
مامان سادات با پدر به خانهاشان آمدم، از  دنید یبرا

 خانه پدرم تا آنجا حدودا
به هم با  کیرب  ع راه بود دو شهر کوچک نزد کی

 متفاوت...  فرهنگ و آدانر 
 ! دانستمینم که من تا قبل از ازدواج با عیل  یی   چ

م..  ی_خوش اومد  دخیر
 ساده و آرام.  کنم،یم تشکر 
 چرا نموند؟ _عیل
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 : کنمیو زمزمه م دارمیبرم ن  یرا از س ن  چا فنجان
 _گفت کار دارم. 

 . دهد یتکان م رس 
 ن؟یجون؟شکالت ندار  ز ی_عز 
به او  یو چشم غرها چرخانمیسوره رس م یصدا با 
سدی. از نگاهم مومی  م  یر
. مامان با خنده کند یخودش را جمع و جور م و 

 : د یگو یم
 ی_بچه مو چرا م

 
سون  نگفته که...  یی   چ ؟یر

  بعد 
 
 : د یگو یم رو به سوره با مهربان

 بهت بدم.  میبر  ا یب زدلمیعز  دمی_برات خر 
 اخه؟!  هیچه کار  نی_نه مامان دستتون درد نکنه...ا

هامن،  ؟نوهکن  ی...دخیر تو هنوز با من تعارف مسی_ه
 ... سیر  یکه ن  بهیغر 
خانه م د یگو یم . ود ی  و با گرفیر  دست سوره به آشیر 

 ونی  نفسم را آه مانند ب
 نداشت.  یی  سوره تقص دهم؛یم
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ر
 ی   م یرا رو  مهیو فنجان ن کشمیم ن  از چا هورن

 . گذارمیم
 رو به راهه؟ _همه چر 

 . دوزمیرا به مامان م نگاهم
 _مامان؟
 هامی  و منتظر خ د ی  گیکنارم جا م  شود یم نگران

 . شود یم
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را سبک و  میحرفها کنم،یذهن دو دوتا چهارتا م در 

 تونمیاما نم کنمیم ی   سنگ
گفتم   چطور یم ست؛ی. گفتنش راحت نمیبگو  یی   چ

 خواهدیما را نم که عیل
 ... گر یمن... من د و 

م نصف عمرم کرد گهی_بگو د  ! یدخیر
اما  کنمیو خاموش لب باز م شود یافکارم پاره م رشته

 توان کنمیهر چه م
و  میچگونه بگو  دانمی... نمتوانمیرا ندارم... نم گفتنش

 چطور به او بفهمانم که
  نیکه ا  کیس

 
 است نه من!  عیل خواهد یرا نم زندگ
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 _عاطفه؟
 .. ستین مهیم ی   مامان چ خر ی_ه
با همه تالشم اما زبانم قاض شد و دلم معذور.  ؛ی   هم
 از ته یی   هم چ د یشا

لگد مال شده بود مانده  که به دست عیل  یغرور  مانده
 بود که دلم به حرف

و من  کرد یدر دل به صیر دعوتم م . حیسآمد ینم زدن
 هم صیر  نبار یا
و منتظر  کردمیسال صیر م نی. مثل تمام اکردمیم
 . خنده دار استماندمیم
! من د یتپیم عیل یام برا نهیس انیم ن  هنوز هم جا اما 

 مرده پا به با قلنر 
   ی   رنگ یتمام گذشته  یاش گذاشتم و رو  خانه

 
 کمان

 دمیکش  هی  رنگم خط ت
و  رفتمشیاو شدم، سخت بود اما پذ یرایامدم... پذ و 

 
 
 را او چه عادالنه زندگ

رسخ و ناباور، آن نگاه  یساخت! آن چشمها میبرا
 پژمرده اشک بار هنوز هم

 خاطرم هست!  در 
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در  د؛یآیبه دنبالمان م عیل ی  دلگ یجمعها عض 
 از یاثر  چیچهرهاش ه

 
 
 حنر  کنند،ی. آدمها به هم عادت مستین دلتنیک

 هم به هم عادت واناتیح
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هم اگر دشمن هم باشند،  حنر  یو بعد از چند کنند یم

 شوندیبا هم اخت م
 دلتنگ که نه اما حداقل کیم نند یرا نب گر ید کیاگر  و 

 حس تعلق دارند و
بود، از کدام نوعشان که  ن  از چه فرمانرو دانمینم عیل
 را به حد آخر ن  وفایب

و نه تنها در چهره اش که در قلب و روحش  رسانده
 نشانه از ما نبود!  کیهم 
که مهمان خانه مادرش بودم   یدو روز  ،یکی نیا تمام

 بارها دهان باز کردم که
آن  د یشا دانمی. نمشد یمانعم م یی   اما چ میبگو 

 دلم هنوز هم به یتهتهها
عاشقانه نگاهم کند،  کیم  که عیل  سد ی  م یروز  نکهیا

 دوستم داشته کیم
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خانهاش را  یبهانها چیدر خانه بماند و با ه . کیمباشد 
 داشتم!  د یرها نکند ام

بودم؛ بعد از آن همه  ا یزن دن نیاحمقیر  کشیب من
 ی   آن همه توه ،ی  تحق
که   د یتپیم یمرد یچپ رفیر  و راست آمدن دلم برا و 

 شکل نیبارها به بدتر 
! دردناک است و خواهد یگفته بود من را نم  ممکن

 ینم نکهیدردناکیر ا
 
 توان

 دانمی. نمیو از او دور شو  را جمع کن   تیپارهها تکه
 نوع کیهم  نیا د یشا
 کیس  داند یمرض که آدم م نویع ا یاست  یمار یب

 دوستش ندارد اما... بازهم
کولش   ینه تنها دمش را رو  شود،یتنها متنفر نم نه
 که  ود ی  و نم گذارد ینم
 . جنگد یم شیو برا ماند یهم م باز 
نشده رس خر رو  ر یتا د یخوایمادمازل؟م هی_چ

 بچرخونم و بذارمت خونه
 بابات؟
دلم  اندازم؛یبه او م نگایه میو ن چرخانمیرا م نگاهم

 به لبش چنگ خواهد یم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

صورتش را  یاعصاب خرد کن رو  شخند یو آن ن ندازمیب
 ! ندازمیبکنم و دور ب

که   نو ی!استیمنتظرت ن _به هرحال تو اون خونه کیس
 یم گهید

 
 ؟دون
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ده م لبم دو سه روز  نیا . تمام خوش  شود یبه هم فرس 

 ونی  از دماغم ب
ندارم و  ن  در خانه جا د یراحت بگو  نقدر یا نکهی.اند ی   م

 من باز هم نگاهش
 یپایمن است! از سکوت ب ن  دست و پا از نر  کنم

 
که   ان

 انگار قصد شکستنش
 ندارم!  را 

 . دهد یشکنجه را ادامه م نیو ا کند ینم تمامش
 یموند پست؟ واسه چر  نقدر یا ؟ی  حق نقدر ی_آدم ا

 تو؟ چرا گورتو گم
 ؟کن  ینم

اما او  کنمینگاهش م ند،ی   م شیر ین میبه چشم ها اشک
 شی  مس تیاهم نر 
 . ود ی  م را 
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را  و جواب عیل چسبانمیرا محکم تر به خودم م سام
 . مندهمیدر رسم م

از صدبار بازگشته  شینداشتم وگرنه تا کنون ب ن  جا
 میبودم. من در خانه ابراه

رها کنم و  دشیم که به امنداشت ن  پدرنام جا خاِن 
 بازگردم! 
**** 
 پناه آوردم اما؛ عیل از آن خانه فرار کردم و به عیل من
 مرا در هم یجور 

جنگ  نیو ا امدهیکه نفسم هنوز هم باال ن  شکست
 مگر با مرگ شود یتمام نم

نبودم. پشت و  ن  او! من آدم طالق و جدا د یشا ا یو  من
 نداشتم که دلم پنایه
و  کرد یاستفاده م ی   از هم باشد و عیل امنش

 هومن در رسم ی.صداتازاند یم
 . ند ی   م زنگ

 _حواست به شوهرت هست؟
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 ه؟ی_منظورت چ
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چشماتو باز کن و مثل کبک  گمیم ه؟ی_منظورم چ
 رستو نکن تو برف، چشم

 .. ی   کن و همه رو بب  باز 
 _هومن؟

 ت. خاک تو رس  بگم ویل خوامی_زهرمار و هومن؛ نم
آن "خاک تو  میدانستیهم من و هم خودش م و 

 چه بود یرست" آخرش برا
 واقعا هم خاک بر رس من که...  و 

. درحال شومیکردن خانه م  ی   و مشغول تم کشمیم آیه

 لباس ن  جا به جا
 هیگر   غیج یهستم که صدا عیل دهیو اتو کش ی   تم یها
 سام بلند یها
. لباس ها را رها کرده و با شتاب به اتاق سوره شود یم

 روز ها نی. اومی  م
. لرزاند یبندبند تنم را م شیههای  گر   کرد،یم ناآرایم یادیز 

 جز عالئیم چیه
روح  یی   چه چ دانستمینداشت و من نم تانر یب

 که  دهد یکوچکش را آزار م
 است.  قرار یو ب ناآرام
 . ومی  و در خانه قدمرو م کنمیم بغلش
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 است.  ی   پوشکش هم تم خواهد،ینم ی  ش شود،ینم آرام
سد یاز برادرش م کبند یو  د یآینگران کنارم راه م سوره  . یر

 .. گهید ی   _سوررررره؟ رسسام گرفتم؛ بش
. نگاهم ود ی  و به اتاقش م د یگو یم کرده چشیم  بغض

 هی  رفتهاش خ ی  به مس
ک بماند یم و  کشمیم را رنجاندم. آیه گناهمی. دل دخیر

 از او را به ن  دلجو
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و  دهمی.سام را در آغوشم تکان مکنمیموکول م بعد 
 یی   . چخوانمیم ن  الال

 کدلی. دلم، زمیاشک بر  شیخودم هم، همپا نمانده
 . خواهد یم هیگر   ی  س

و ششم  ستی. باندازمیم ی   م یرو  میبه تقو  نگایه
 شودیم یکور یآذرماه. لبم 

. خاطرهها بندد یصورتم نقش م یرو  پوزخند دردنایک و 

 هجوم با دهان کخر 
 ! ومی  و من باز هم به غارت م آورند یم

 نهیبه زن درون آ و با نگایه نمینشیتوالت م صندیل لبه
 یدور  یغرق سالها

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 نمانده.  چیکه از آن ه  شومیم
 ؟کمک کنم لباس عوض کن    زمی_عز 
...  فتادمین ن  تا با دمپا ونی  برو ب ا ی_ب  به جونت دخیر
رو به  مصنویع و نجمهسادات با اخیم د یخند دا یش

 من گفت: 
 عیل د یرو با نکار یبه لباست دست نزن. ا زم،ی_عز 

 یی   را پا شیانجام بده.صدا
وع به صحبت راجع به چ ر یز  و با ولویم آورد   ن  های   رس 

 کرد که من از
فرو  ی   آب شوم و در دل زم خواستمیم دنشانیشن

 زیزر یر  دا یروم. ش
. اما من د ی   و نجمهسادات با اخم به او ترس  م د یخندیم

 به آن دو، کم توجهیب
 نینبودم اما ا بود از اتاق فرارکنم. خجالنر  مانده

 حرفها... 
س.  م؛ خجالت نکش و نیر  هیعیاتفاق طب هی_خب دخیر

 دای... شستین یی   و چ
   ا یب

 
...   گلگاوزبون  که دم کردم براش بیر

گفت و همراه با   دهیکش  با خنده چشیم دا یش
 رفت.  ونی  نجمهسادات ب
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. دمیصورتم کش یرو  و دسنر  ستادمیا نهییآ یجلو 

 
ر
 که تا چند  تصور اتفاقان

بان قلبم را باال برده بود.  داد،یبه بعد رخ م لحظه ض 
 قلبم انگار در دهنم

 . دمی. بوم... بوم... آب دهانم را بلعد یکوبیم
 ! افنر یبخور از ترس پس ن نو یا ا ی، بجون یجار  ا ی_ب
 . د یخنده زد و خند ر یخودش ز  و 

 دا؟ی_ش
 _هوم؟

سمی_من... من م  .. یر
 خنده گفت:  با 

منم همسن تو بودم تجربه  وونه؛ی_ترس نداره که د
 آروم هیکردم. فقط کاف

 ! و به مردت اعتماد کن   باش  
 ... دا یش _ویل
 « با خودت  رو 

ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 ال
 
َ
ا
َ ُ ِ

ی  ما
ْ
ط
ا
ِه ت

 
َ
ا
َ ِر اللا

ْ
 ِبِذک

ا
َل
َ
» أ

 یهیتکرار نکن؛ آ نقدر ی... اشی_ه
 . کنهیبخور ارومت م نمی... ایس  یآروم م بخون،
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دمنوش را از دستش گرفتم.  وانیتکان دادم و ل رس 
 زد.  چشمیک
 . اد یآقاتون پشت دره االن م می  _منم

به  هی  شک شده خخ رفت و من با نگایه ونی  اتاق ب از 
 ماندم. حس ی   زم

 . د یچیپیو ترس در تمام تنم م ندامت
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*** 
و با  ستاد یچارچوب ا ی   ب باز شد. عیل به آرایم در 

 به من آهسته جلوتر نگایه
. دمیکش  ر یو در را پشت رسش بست. نگاهم را به ز  آمد 

 کمیکه نزد  شیقدم ها
 . دمیدیرا م شد یم

 ؟یخور ی_چرا نم
 
 
 امیقدم میخوردم. تنم خشک شده بود. در ن تکان

 بود و با نگایه ستادهیا
و او دست  دمی. آب دهانم را بلعکرد یبراندازم م تبدار 

 جلو آورد و دستم را

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

که   را باال آوردم و درحایل وانیکرد. با فشارش ل  لمس
 وانیل یهنوز هم از باال

 یبودم نوش هاشی  خ
 
 . دمیرا نوش دن

 . کرد ینگاهم م هی  آوردم و او هنوز خ یی   را پا خایل وانیل
 . ی   _اونجا بش

رفتم.  نگاهش را گرفتم و درسکوت به سمت صندیل رد 
 و ستاد یپشت رسم ا

شد. حرکات نرم  میباز کردن گره موها مشغول
 انگشتان دستش دلم را

و در  گرفتیراه م نهامیس ر یمدام از ز  یی   . چلرزاند یم
 . د یچیپیتنم م
 ؟حموم کن   یخوای_م
 نه باال انداختم.  یرا به معنا رسم

 _موش زبونتو خورد؟
 زد و زمزمه کرد:  یکردم.لبخند  نگاهش

س؛ ما که تو دوره عقدمون ش  ی_از من نیر
 
 طون

 مثل همونا..  نمی. امیداشت
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گرفتم. دوره دو ماهه   نهیشده نگاهم را از ا رسخ
 و طنتها یعقدمان با ش

حد و مرز او گذشت. پدرم متعصب بود اما  نر  یلمسها
 نداشت.  توجیه عیل
د یم شیکار خودش را پ  طنتیش با  و جوابش به همه  یر

اضاتم ا  بود که نیاعیر
 » میهمو بلد باش د یبا م،یتهش مال هم! «

و تن برهنه ام را  د یکش  ونی  لباسم را ب گ  دمینفهم
 مهمان تخت خواب

 . داد یرا نوازش م مینیب شینوا یکرد که بو   یدونفرها
 گفتم.   اچ  

 ؟... خونر د ی... ببخشد ی_ببخش
 ... ی_نه... وا

نگاه کردم. او  شد. هراس زده به عیل دهیبه در کوب تقر 
 از من هم دست کیم

من مانده بود. با  یگرد شده رو   شی. چشمهانداشت
 
 
 خورد و از تق دوم تکان

 تنم کنار رفت.  یرو 
و با  د یتش کشصور  یرو  شانیپر  یبه موها دسنر 
 شلوار به سمت در دنیپوش
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 . رفت
 _بله؟
 عاطفه خوبه؟ ؟_عیل
 به من انداخت.  نگایه میبرگشت و ن عیل

 _خوبه مامان. چطور؟
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 شیموها ی   رسخ شده بود و دستش مدام ب صورتش
 ی   . ملحفه بشد یچنگ م
ده م میدستها  یهم از خجالت و هم از درد شد یفرس 

 بود.  دهیچیکه در تنم پ
 ... نمشیبب امی_در رو باز کن ب

 . د یشدم که درد در تنم شعله کش ی   خ مین انیگو   یوا
حال و روز من، تند و  دنیدوباره برگشت و با د عیل
 گفت:   عی    رس 

 ... گهید ن  یبی_مامان صبح م
به دو نکن  یکیبچه...  نمشیبب امیتنش کن ب یی   چ هی_ 

 با من. 
*** 
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  صیر کن  مستأصل نگایه عیل
به من انداخت و با گفیر

 به سمتم آمد. 
 ؟یعاطفه؟ درد دار  ؟_خونر 

  رس 
 
. صورتم را نوازش کرد و د یکش  تکان دادم که پوف

 زمزمه کرد: 
 تنت کن..  یی   چ هیکمک کنم   ا ی_مامان نگرانته؛ ب

م به رسچ   لبم و نگاهم  د ی   م را گاز گرفتم. صورتم از رس 
 نم زده بود. بغض

. من با کرد یرا پاره م میو گلو  شد یم غهیت تداش

 که داشتم  یی   چ نیارزشیر 
آورد و به تنم  یاز دست داده بودم!بلوز مردانها را 

 را بست شی. دکمه هاد یکش
 . د یلختم ملحفه را کش یپاها یرو  و 

 . د یرا بوس امیشانیپ نبار یخم شد و ا دوباره
 شد و به طرف در رفت.  بلند 
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رسش به  داخل شد و عیل ن  یس کیبا  نجمهسادات

 افتاد.  ر یز 
م..   _مبارکه دخیر
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 . از خجالت گر گرفته بودم. دمیدندان کش ر یرا ز  لبم
 ؟یمادر؟ درد ندار  _خونر 
موقع شب  نی. واقعا الزم بود اد یچسب نهامیبه س رسم
 کدام حال  چیه وقنر 

سد؟! آن لحظه د یایب مینداشت درسنر   و از حال من بیر
 از نجمهسادات بدم

 ! آمد 
د و بعد از دقا را به عیل ن  یس کوتاه از اتاق   قر یسیر
 رفت. با رفتنش ونی  ب

 نفس حبس شدهاش را رها کرد و زمزمه کرد:  عیل
 رسم و رسوم مسخرتون..  نی_امان از ا

 گذاشت.   میپا یرا رو  ن  یس
 
 
 الهیپ کی ،ی  ش وانیل کیانواع مغزها،  یحاو  ظرف
 یحاو  و بشقانر  کاچر 

 را به دستم داد.  وانیل پوست شده.عیل یها وهیم
م لزمی_بخور عز   نشیرا گرفتم و او نگاه سنگ وانی..با رس 

 !مشنر داشتیرا برنم
 و گفت:  ختیدستم ر  ی   ب لیآج
 حموم؟ یکمک کنم بر   یخوایبخور؛ م نارمی_ا

 را چپ و راست تکان دادم.  رسم
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 ی   زبونت رو بند اورده؟ چرا حرف نم _چر 
 
 باهام؟ ن
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کردم و چشمانم   کینزد نهاشیخجالت رسم را به س با 

 خنده یرا بستم. صدا
 چکیکه دور تنم پ  و بعد دسنر  دمیرا شن اشییگلو   ته

 شد. 
 _بخواب خانم کوچولوم... 

خورد. هشت  گره یم  نهییآ انیبه زن شکسته م نگاهم
 سال از آن روز و آن

هم  د یشا ا ی. عاشقانه؟ گذشتیعاشقانه م یها لحظه
 تظاهر عاشقانه! هر چه

 د؟یاز من دست کش بود! چه شد که عیل نیی  ش بود 
 تمیاولو  شهیمن که هم

بود و بعد بچه ها. من که مثل هر چه نجمهسادات  او 
 زهیو مادرم گفتند را آو 

ردم را مادرانه پرست  گوشم عاشقانه  دم،یکردم و ما
 نگاهش کردم و زنانه محبت

 ! د؟یاز من بر  ه شد که عیل. چدمیورز 
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 یرو  ی. قاب عکس هاخورد یدر اتاق چرخ م نگاهم
 به چشمانم دهان وار ید

 یو لبخند دنداننما عروش د یلباس سپ کند،یم کخر 
 یادیزن داخل عکس ز 

  بیغر 
 
و  واقیع یمردانه با لبخند آغوش   انیم بود! زن

 که برق  ن  چشمها
هم همانطور... و  سالگرد ازدواجمان. دویم ی   اول د؛ی   م

 سویم
 
 با ... زن

 خندان. چه تضاد دردنایک یو لبها ی   غمگ یچشمها
 داشتند آن چشمها و

. عکس چهارم، شکم زن جلو امده چرخد ی. نگاهم ملبها 

 نباریبود. خنده زن ا
. چهارسال شوند ی! عکس ها تمام مد ی   تر م واقیع کیم

 
 
 را اول زندگ

جشن روز را  نیو ا د یدیتدارک م نجمهسادات
 هماهنگ شگاهیبا آرا گرفت،یم
 د یروز نبا نیا گفتی. ممیفتی  هم م هیآتل حنر  شد،یم

 اما فراموش شود. عیل
 نی. حوصله نداشت و از نظرش اکرد یم همرایه لیمیب

 یادیخرج کردنها ز 
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 و مسخره بود!  الیک
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بود،  . نجمهسادات مادرشوهر خونر کشمیم آیه

 های   چ نیزتر یحواسش به ر 
دربرابر  شوم. اما او هم گایه تیاذ گذاشتیو نم بود 

 پرس کلهشقش کم
هم کال از ما خسته شده بود و  ی  دوسال اخ نی. اآورد یم

 کرده بود.   مانیرها
 بود.  ر ینفوذ ناپذ داشت... عیل حق
دارد. خاطره  مسویم یاتاق بو  نی. اومی  م ونی  اتاق ب از 

 ها... آخ امان از خاطره
 رانیو  کنند،یپنبه م یهر چه رشتها ند یای... مها 
 و بعد گم و گور کنند یم
 . انگار که از اول نبودهاند! شوند یم
خانه م به  یبرا . دلمرده تر از آنم که حیسومی  آشیر 

 داشته باشم یبزم وشاد
ر  میگو یبا خودم م اما   ندارد!  یامتحانش ض 
 . شومیو با لبخند مشغول م نمی   لباسم را باال م ی   آست
 شدهام امروز بیعج
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 ! گذرد یانگار فراموش کردهام چه بر من م و 
*** 
که دست به دامن غذا شدهام که حداقل   کنمینم انکار 

 یبرا بتوانم رایه
خاطرات  کنم. من و عیل  دا یپ اشیبه قلعه سنگ دنیرس

ک ز   یادیمشیر
دونفره نه!  یتا دلت بخواهد... اما رنگ و بو  م؛یداشت

 گریعطر تن من و او د
من تنها  کی. ما می! ما، ما نبودداد یرا نم گر یکدی یبو 

 بود و دو بچه قد و
!افکارم را پس دانمیچه بود را نم قد! و حکم عیل مهین

 : میگو ی. با خود منمی   م
 کن!   یامروز را شاد کی_ 

 به خواب رفته و سوره مهد است. فرصت خونر  سام
 یرس است کیم

 
 به دگ

 خودم!  و حنر  خانه
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مندانه غذا م با  م،یآنچه در خانه است، هی  پاستا و  یر 

 درست کیزرشک پلو. ک
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تخممرغ ها را زدهام که  . آنقدر با همزن دسنر کنمیم
 ! د یآیمچ دستم کش م

نمانده. از  ی. کار اندازمیبه دور و اطرافم م نگایه
خانه ب  . ومی  م ونی  آشیر 

 نوبت خودم است!  حاال 
 . شومیحمام م برداشیر  حوله رایه با 
فکر نکنم،  ی   چ چیبه ه خواهمیامروز را م کی
 خوشحال باشم.  خواهمیم
دوباره نگاه  نمیرا بکشم و بب ذوق آمدن عیل خواهمیم
 یرا رو  قرارشیب

دور مغزم جمع شده و  انهوار ی! افکارم مور خودم
 است هر چه رشتهام را کینزد
 . کشمیعقب نم نبار ی. امیآیکنند اما کوتاه نم  پنبه

. آنقدر ومی  کنم... به حمام م  تیزن خواهمیم نبار یا

 که  دهمیطولش م
. با کشاند یم ونمی  سام بالخره ب یهی  و گر  غیج یصدا

 همان حوله تنم و
و آرامش  ومی  شتاب زده به سمتش م یقدمها

 رشی.سام را در کر کنمیم
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و با به دست دادن جغجغهاش خودم از اتاق  گذارمیم
 ی. جلو ومی  م ونی  ب
. پوستم کنمیو خودم را برانداز م ستمیایاتاقمان م نهییآ

 شفاف شده بود و
! کرم داد یم ی  خ د ی. انگار دلم نو د ی   برق م نگاهم

 حهیمرطوب کننده را که را
و بعد  کشمیپوستم م یو رو  دارمیهم دارد برم خونر 
 می. دستهامیدستها

خوشش  یو از حس بو  می  گیم مینیب یبچگانه جلو  را 
 مست شده لبخند

 . نمی   م قر یعم
کنار   هدفی. رگالها را بومی  م میرساغ کمد لباسها به
 کدام  چی. هنمی   م

  هنی  ! به اجبار پد ی  گیرا نم چشمم
 
که پارچه   سیر  رنیک

 دارد انتخاب ق  یلط
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 گ  د یاینم ادمیزانو است و  یتا باال اشی. بلندکنمیم

 را اهنی  ام! پ دهیپوش
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لباس  انیگو   یبه ساعت وا ا نگایهو ب کنمیم رها 
 از د یسوره را با پوشم؛یم

 . آوردمیم مهد 
و با لذت  اندازمیم دهامیکه چ  خاض ی   به م نگایه

 . برقنمی   لبخند م
 یشاد کی. در دلم کنمیحس م دهیرا ند میچشمها

 کیکودکانه به پا بود 
... من یهلهله و رقص و شاد کی. نیی  و شوق ش ذوق

 امشب را جشن
 ! انداختمیبار دور م نیآخر  یو گذشتهها را برا گرفتمیم

. سام دهاند یو سام رس شب غذا خورده و خواب سوره

 شودیم دار یساعت ب کیهر 
آرام کردم.  شیپ قهیبار ده دق نی. او را آخر ند ی   نق م و 

 شام نخوردهام؛ منتظر
   نیشام عاشقانه دونفره به ا کیهستم.  عیل

 
 گرسنیک

 ! ساعت بهد یارز یم
 نهیآ یبار آخر جلو  ی. براشد یم کیشب نزد ۰۱
 و رس و وضعم را ستمیایم

کان نوجوان بودم که در دل  هیشب کنمیم چک دخیر
 و شادمانه بافتند یم ا یرو 
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 . دند ی   م یقلبشان طبل شاد در 
. حرکت کنمیرها م و نفسم را با خوشحایل چرخمیم

 ساعت یتند عقربه ها
لذت را  نیذوق و ا نیا ،یشاد نیا گذرد یاز ده هم م که
د ینم ی   از ب  کی. یر
. کنمیرس شدهام و فقط به آمدنش فکر م خاض جور 

 به صورت افکار منق  
. فقط شوند یبدون خوانده شدن از رسم پاک م خودکار 

 ی   امشب. فقط هم
 ... امشب
که بالخره   دهد یشب را نشان م ازدهیکوچکیر   عقربه

 چرخدیدر قفل م د یکل
 . شود یدر باصدا باز م و 
 

65 
و  شومیو دندان نما... بلند م قیعم نم،ی   م لبخند 
 . کشمیبه لباسم م دسنر 
 ! د ی  است امشب باز هم مرا به باد تمسخر بگ محال

 . بندد یو بعد در را م شود یافتاده داخل م یی   پا یرس  با 
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و با  آورد یرسش را باال م میصدا دنی. با شندهمیم سالم
 خورده کهیمن  دنید

 . کند یم نگاهم
  اندازد یرا باال م شیابرو  یتا

ر
 . ند ی   کشدار م  و سون

ه؟!   _چه خیر
آرام و  ی. با قدمهازمیی  م میمردمک ها انیم ناز 

 و رو ومی  خانومانه جلو م
ها وقنر ستمیایم شیرو  به  امیبه زندگ هنوز عیل . قبلیر

 پا نگذاشته بود به
اطفه ع گفتند یمشهور بودم. همه م لیناز فام الهه

 را بلد یطناز  یخداداد
به زانو درآوردن  یبرا یطناز  نی! و من امشب از ااست
 . کردمیاستفاده م عیل
*** 
 ی. لبخندگذارمیم نهاشیس یو رو  آورمیرا باال م دستم

 و چال لپم نمی   م
 . کشمیبه رخش م را 

 ... _خسته نباش  
 . ند ی   و متعجب پلک م ناباور 
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 نجا یا ؟هسنر  ... تو گمی_بسم هللا الرحمن الرح
 کارشیکجاست؟ عاطفه رو چ

 ! ؟یکرد
 . می  گیم دهیو ناد نمی   م اشیمسخره باز  نیبه ا یلبخند
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 . کنمیشام حاض  م _تا لباس عوض کن  
 خر یگ  نیا ی. براود ی  رس تکان داده و به اتاق م خر یگ  با 

 زود است عیل
 ... هنوز زود است! یغفور 

خانه م چرخمیم . لبخند از لبم پاک ومی  و با آشیر 

 کشمی. غذاها را مشود ینم
تا بهیر  میداشت ینهارخور  ی   م خواستیچقدر دلم م و 

 به استقبال بزم
 بروم!  امشبمان
 میقراداد بستها ا ی. گو شود یاز گوشه لبم پاک نم لبخند 
 لبخند نیا ی   چ چیکه ه

 ! کند یپاک نم را 
هنوز چشمانش  و همانطور که شود یدرگاه داخل م از 

 پر از تعجب است
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 . میخور یو در سکوت شام را م ند ینشیم
 _بچه ها خوابن؟! 

 . دنی_اره زود خواب
. دهمیرسخم را کش م ی. لبهاد یآیکش م  میرو  نگاهش

 لب و ی   نگاهش ب
خودش اعالم  دنیو با جلو کش ند ی   دودو م چشمانم
 . اما منکند یبوسه م
.. هنوز زود یغفور  . هنوز زود است عیلکشمیم عقب

 است. 
به او ظرفها را  توجهیو ب می  گیلبم را به دندان م گوشه
 . گذارمیم نکیدر س

 _خوشمزه بود دستت درد نکنه. 
د یباال م میابرو  از کالمش  ی. مدت هاست تشکر یر
 ... ذهنم راعن  ی. دهامینشن

 . قرار نبود امشب را از دست بدهم! کنمیم منحرف
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شده  یی   که تز   کوچیک  ی   م دنیو با د ود ی  الن مس به

 فقط ند ی   چشمک م
 . کند ینگاهم م هی  خ
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 . ستمیایم اشیقدم کیو در  دارمیرا برم کیک
 _سالگرد ازدواجمون مبارک. 

. ماند یم هی  دستم خ انیم کیبه من و ک شیچشمها

 یکمرنگ رو   یلبخند
 . اندازد یطرح م لبانش

 _من...من فراموش کردم. 
 . کنمیرا گشادتر م لبخندم

 بود.  ادمینداره. عوضش من  نر ی_ع
و  د ی  گیرا از دستم م کیک  د یآیداده و جلو م رستکان
 . کند یزمزمه م

 ... یشد تیمدت اذ نی_ببخش اگه ا
صداقت را  توانمیاما نم شومیم هی  خ شیچشمها به
 لیتحل نکهی.قبل از انمیبب

 . میو ی  و به اتاق م کشد یدستم را م کنم
از تو مثل  شهیباز هم مثل هم نکهیاست... ا دردناک

 کیابزار، مثل  کی
باز هم  استفاده شود دردناک است. عیل عروسک

 رینشان داد که نفوذ ناپذ
 الیبه ام دنیرس یکه همه ان نگاهها و حرفها برا  است

 مردانهاش بوده است! 
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عذابم  می   ه ر یلحظه به لحظهاش آتش ز  یادآور ی
 . شود یم

به اندازه دوتن از  ن  گار وزنه هابود ان ی   سنگ دلم
 بود.  زانیگوشهاش آو 
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تا هق هقم را خفه کنم.  می  گیدهانم م یرا جلو  دستم
 حماقت کردم.. باز هم

داد... صورتم از  یمرا باز  با یکردم و او چه ز   حماقت
 و تنم از د ی   اشک برق م

. کاش من امشب سوختیتاراج شبق در هم م نیا

 مرده بودم! 
خوردم. آمده بودم  یکه چه آسان باز   شود ینم باورم
 دهم. آمده بودم اغوا یباز 
خورد و به  یو او را به چنگال بکشم اما او که باز  کنم

 شد من دهیچنگال کش
 ! بودم
 افتد یتخت و لباس پاره شدهام م یی   که به پا  نگاهم

ل صدا  میههای  گر   یکنیر
 . شود یدستم خارج م از 
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ته زن ه چه خیر
َ
 میبذار کپه مرگمون رو بذار  که؟ی_ا

 افتاده به عر نصفه شنر 
 .... زدن

. بندد یو به نافم م کند یم شیحرفها مهیهم ضم فحیس  

 دندان ی   بالش را ب
بند  الیخ می... اشکهادهمیو فشار م گذارمیم میها

 آمدن ندارند. کاش
و جانم را  آمد یعجل م شدمیآماده م شیکه برا  امروز 

 ... کاشگرفتیم
 . دمیدیو نم مردمیم

اوار  همه سال دست از حماقت  نیکه بعد از ا  من   رس 
 ی   هم د یبرنداشتهام شا

 . است
 ونی  ب کشنر   دانیله و لورده است. انگار از م تنم

 آمدهام! 
 الیاما خ خورد یبار زنگ م ی   چندم یبرا لمیموبا آالرم

 بلند شدن ندارم. حنر 
ش کردنش هم دست دراز کردن و خامو  یبرا ن  نا

 هیاز گر  میندارم. چشمها
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و رسم دنگدنگ صدا  سوختیشب گذشته م یها
 . داد یم
 

69 
. کنمیپنهان م رشیو خودم را ز  کشمیرا باال م ملحفه

 تب دارم را یچشمها
. افکارم در رسم شناور است. سوره... بندمیم

 ش،یها هیمهدکودکش، سام... گر 
 . شیها ن  وفا ... نر عیل ،عیل
امروز...  ی   . فقط همکنمیرا رها م ا یو دن بندمیم پلک

 کباری ی   فقط هم
 نه سام...  نه سوره و حنر  ،مهم باشم. نه عیل خودم
شانهام را  حنر  ند،ی   م می. صداشود یبا غرغر بلند م عیل

 .دهد. اماتکان یم
انگار که  نمی   . خودم را به خواب مدهمینم نر یاهم

 لب غر ر یمرده باشم! ز 
. صبحانه کند یم دار یسوره را ب شود ی. آماده مند ی   م

 و بعد از خانه دهد یم
  ن  یبی. مشوند یم خارج

 
بدون من متوقف  زندگ

 . باز هم ادامه دارد. شود ینم
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اگر  د یو سام شا ود ی  . سوره به مهد مود ی  رسکار م عیل
 بزرگیر  او هم کیم

. فقط من آمد یبدون من از پس خودش بر م بود 

 همه آنها نر  ی   که بماندهام  
 یپا چیه

 
من  یکشنده که فرا  ی. انتظار کشمیانتظار م ان

 و توانم است. 
ندارد.  یاثر  میسام هم رو  یها هیگر   شدهام حنر  رس 

 سوزن کیتنم انگار با 
به تخت دوخته شده که  یمخصوص کفش دوز  بزرگ

 جدا نمی   هر چه زور م
 . شود ینم
میم ونی  افکارم ب ی   چطور از ب دانمینم و خودم را به  یر

 . سانمی  اتاق بچه ها م
شوم  ی   و کم مانده نقش زم خورد یم چیپ میراه پا ی   ب

 واریکه دستم را بند د
. شود یخفه و خفه تر م هاشی  گر   ی. صداکنمیم کنارم

 دهیرا ترس ی   حس ا ی
. سام از فرط سانمی  و خودم را به او م میگو یلب م ر یز 

 دی   م یبه کبود هیگر 
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انگار  شد یم یی   باال و پا شهیکندتر از هم  نهاشیس و 
 . کرد ینم اشیار ی گر ید
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ده  هی. با گر کشمیو در آغوشش م کنمیبغلش م وحشیر 

 صورتش را نوازش
که نام مادر را   . لعنت به من... لعنت به من  دهمیم
 اما با کشمیم دکی

و غارت  زدم. انتقام عیل یخودم را به کر  یلجباز 
 طفلرا از  شبشید

 جهنیم نیاز ا گرفتم که هنوز درک درسنر   یچندماهها
 دست و انشیکه م

 نداشت...  میدی   م پا 
لب نجوا  ر یو ز  دهمیهق هق به خودم فشارش م با 
 . کنمیم

... مامان ... مامانتو ببخش سایمد ی.. ببخشد ی_ببخش

 ببخش... تو وونهاتو ید
  بخیس  یم

 
منو  ینطور یکه ا  مگه نه؟ تو پاک تر از اون

 . یبد یباز 
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 سام عیل یشده بودم و به جا وانهیرسم زده بود. د به
 ی! لحظهادمیدیرا م

را  در صورت سام عیل یبخشش داشتم. لحظها طلب
 هاشی  کر   شخند یبا آن ن

طلب  شیو آدمها ا یبعد انگار از دن یو لحظها دمیدیم
 یداشتم. سام چشمها

در صورتم  دهیرا به من دوخته بود و ترس سشیخ
 پلکم را ر ی... ز گشتیم

 . کنمیدردناک زمزمه م یو با لبخند کشمیم دست
اوردنت  ا ی_منو ببخش پرسم... منو بخاطر به دن

 ببخش... 
و با  دهمی. لباس باال مکند یم کیرا به لباسم نزد رسش
 . دهمیم شی  ش هیگر 
ها م د یآیم ادمی را  و ناراحنر  تیعصبان ی  ش گفتند یقبلیر
 به بچه داد.  د ینبا
 یبعد ها رو  گفتند ی. مشود یم ضیمر  گفتند یم

 دارد آثار مخرنر  هاشیروح
 یهای  روزانه و ش یساِم من هرروزش با تنشها اما 

 یآغشته به زهر سیر 
 طفل چند ماهه جفا کردم!  نی. من در حق اشد یم
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و  گذارمشیم رشیداخل کر  شود یکه آرام م  سام

 را در آغوشم جمع میزانوها
 . کنمیم

و باز هم به جان خودم  گذارمیم میزانو  یرا رو  چانهام
 و خودم را افتمیم

 . کنمیم رسزنش
نزارم  تیوضع دنیو با د آورد یبه خانه م را عیل سوره

 هی  زده و خ یپوزخند
 شی. مسکوت به تماشاچرخاند یم میرا رو  نگاهش

 که چطور با  نمینشیم
قامتم را برانداز  شخند یتمسخر و ر » احمق  کهیزن«  از 
 و بعد با گفیر   د کنیم

 . ود ی  م ونی  ب خانه
. او ند ینشیو کنارم م کند یساکت لباس عوض م سوره

 خی تیهم متوجه وضع
 است!  انمانیم زده
*** 
 و نظر فراموشتون نشه نقد 
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و رسش را  کند یرا جمع م شیمثل خودم زانوها درست
 شیزانو  یرو 
لبم  یاز رو  مینس کیگذرا مثل   ی. لبخندگذارد یم
 . گذرد یم

 . کنمیو کمرش را نوازش م کنمیدراز م دست
 مامان؟ ی_گرسنها
 _نه... 
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کم انگار مراعات مرا م  دانمیم  کرد یکه هست. دخیر
 اشتها د یشا

ً
 ن  هم واقعا

و به  شومیاز جا بلند م انیگو   اعیلیغذا نداشت.  به
خانه رس   . نمی   م یآشیر 

 
ر
سوره در  یو برا کنمیرا گرم م شبید یمانده غذا باف

 . کشمیبشقاب م
 یر یغم مثل حر  افتد ینصف شده که م کیبه ک نگاهم
 نگاهم یرو  مشیک
 . اندازد یم هیسا

عذابآورش را مثل  یو تمام لحظهها شبید شد یم کاش
 کاغذ باطله  کی
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 کرد و دور انداخت.   مچاله
را در  دهی. سام خوابدهد یچهار عض را نشان م ساعت

 و گذارمیگهوارهاش م
 شیتا مشغول نوشیر  مشق ها کنمیم دار یرا ب سوره

ش را که  شود. دفیر
صفحه  یدر باال اشینگاهم به نوشته مرب آورد یم

 . پنجاه هزارشود یخشک م
در مهد.  لدا یجشن شب  یپول خواستهاند برا تومان

 
 
 که در  پنجاه هزار تومان

به  د یاست! شا اد یز  ونیلیاندازه پنج م میروزها برا نیا
 دینظر کم برسد، شا

 است. من که مردم نر  اد یمن ز  ینباشد اما برا پویل
 
 
 است و جوهر عالف
  شیمردانگ

 
 یا خشک شده، من که عهده دار زندگ

 شیتهایشدهام که مسئول
 است.  اد یز  میرا خم کرده است! برا شانهام
را با  شی. شعرهادهمیو دفیر را به سوره م کشمیم آیه

 میکنیم نیهم تمر 
و بعد  سد ینو یرا م شیدر ذهنش بماند. مشقها تا 

 کارتون  دنیمشغول د
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 کشمیبه صورتم م . دسنر شود یم ونیز یاز تلو  محبوبش
 و نگاهم به کاپشن

 ی. دلم براماند یم هی  سوره خ یرنگ و رو افتاده  از 
کم آتش م  . د ی  گیدخیر

غرق قر و  شیروزها که تمام همسن و سالها نیا
 هستند، که غرق شانیفرها
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 انیمحبت هستند و ناز؛ دخیر من... دخیر من در م در 

 که پدرش به  جهنیم
از  یکار   چیو ه شود ی. خاکسیر مسوزد یانداخته م راه

 . د یآیمن برنم
که   یحالم از کار  نکهی. با اخواهد یدلم نم نکهیا با 
 انجام دهم به خواهمیم

. ته مانده غرورم را به دهمیاما انجامش م خورد یم هم

 و خرج کشمیاتش م
 یبه دوامش، به ابد یدیام گر یکه د  کنمیم یایزندگ

 ! ستیبودنش ن
که ته مانده   یانجام کار  یدارم برا د یدلم؛ ترد دو 

 ی  را خرد و خاکش تمیشخص

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

  نیحفظ ا ی... اما براکند یم
 
مجبورم...  مبند ین زندگ

 مجبورم کمک بخواهم. 
از بار  بگذارم تا حداقل کیم نایرا در جر  کیس  مجبورم

 درد کم شود تا نیا
 من تنها آوار نشود.  یشانهها یرو  ها یسخت همه
. بعد از چند بوق مانمیو منتظر م می  گیم تماس

 : چد یپیم در گوش   شیصدا
 _الو؟

 ؟ی   _سالم مامان... خوب
گلم   ینوهها ؟ی   شکر... شما خوب _سالم مادر... الیه

 چطورن؟
 .. می_ممنون همه خوب

 شکر..  _الیه
 _مامان؟
 _بله؟
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 شهیبذارم. م ونیرو باهاتون در م ن  ای   چ هی خوامی_م

 بمونه؟ نمونیلطفا ب
 یمنو م یشده عاطفه؟ دار  _چر 

 
سون  . یر
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س  هست.  عن  ی... ستین یی   ... چی   _نه نه نیر
؟ جونم به لبم رس گهی_بگو د  . د یدخیر
 ... _عیل
 رس پرسم اومده؟ ن  ؟ بال چر  _عیل
 _نه.. 

 ؟_پس چر 
 _راستش مامان... 

. از نبودن شیروزها نیرا گفتم. از حال ا ی   چ همه

 و رسکار نرفیر   شیها
... اما نگفتم که شیالیخیندادنش و ب . از خرچر شیها

 زده مرا اد یبارها فر 
. نگفتم که خانه پر از تشنج است و خواهد ینم

 
 
 فرزندانم با ترس و لرز زندگ

و داد و قال  ستیحرف ن شی. نگفتم که حرفهاکنند یم
 است! مادرش اما

به او و  ند ی   . گفت االن زنگ مکند یصحبت م گفت
 که اخر هفته  خواهد یم
. گفت نگران نباشم. اما... دلم ارام و میبه انجا برو  را 

 دانم چه قرار ندارد. نیم
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بدتر دلم را آشوب  ی   و هم شود یو چه م د یآیم شیپ
 . کند یم

به  د یگو یو م د یآیعض است که م۶به  کینزد ساعت
 . میو ی  خانه پدرش م

سمینشان داده و م خیر یرا ب خود   : یر
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 بره مهد.  د یشده؟ سوره فردا با یی   _چ

 شه؟یم روز نره چر  هی_نه... حاال 
لوازممان را جمع  میو ی  و به اتاق م می  گیحرف رو م نر 
 یو گوشها کنمیم
که سوره فردا   دهمیم امیمهد سوره پ . به مرنر گذارمیم

 و بعد د یآیرا نم
. او در ومی  و به رساغ بچهها م کنمیرا عوض م میلباسها

 حمام بود. 
با شلوار ست  کنمیرنگ را تن سوره م گلبیه  بلوز 
 را آزاد شی. موهادشیسف
رنگ را هم تن  یو ست رسمها زمیی  شانهاش م یرو 

 نی. نوتر کنمیسام م
 ست که دارند!  ن  لباسها
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که با   کشد ینم . طویلمیمانیو اماده منتظرش م حاض  
 شیدایپ کیش یظاهر 

 یناجور بودم! قد بلند ی. من در کنار او وصلهاشود یم
 جذاب و سینداشت. ف
نداشت! اما لباس  چیهم نداشت. اصال او ه خوشگل

 و کیتنش او را ش یها
 امی. اما من به واسطه دوبار حاملگداد یروز نشان م به

 چاق شده بودم و از
  کلیو ه ختیر 

 
 افتاده بودم. راستش از همان نوجوان

 هم تپل بودم. اما حال
بخاطر  د یشده بود اندامم. شا بیزشت و بدترک کامال 
 بود که من را ی   هم
 ! خواستینم

به حال خودم که هنوز  سوزد یو دلم م شود یبد م حالم
 از توجیه هم در نر 

 بود.  او 
*** 
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و  دهد یو او چه جواب م د یگو یمادرش چه م دانمینم
 رد و بدل نشانیچه ب

اما بعد از آن صحبت دونفره در فکر فرو رفته  شود؛یم
 مادرش هم یو جلو 
 . چد یپیمن م یشده کمیر به پروپا که

 _عاطفه جان؟
 _جانم مامان؟

 . میدور بزن هی می_بلندشو حاض  شو با هم بر 
 .. _اخه بچه ها. 

د یکالمم م  انیم  : د یگو یو م یر
 ... ششیهست مادر. بچه ها بمونن پ _عیل
. کند یکه در سکوت نگاهمان م  اندازمیم به عیل نگایه

 را که هامی  نگاه خ
. سوره اما کند یم د ییو تا دهد یرس تکان م ند یبیم

 و با اضار شود یناسازگار م
و  کنمیکه همراهمان شود. او را هم حاض  م  خواهد یم

 را به عیل دهیسام خواب
 . میشو یو با مادرش از خانه خارج م سپارمیم
  تیشهر کوچک و کم جمع کی در 

 
. کردند یم زندگ

 یهمه تقر 
ً
 را گر ید کی با
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به  عیل یهای  ی  سختگ دانستمینم لی. اواشناختند یم
 چه خاطر است... اما

و بد  ی   شهر همه بدب نی. مردم ادمیفهم خوب یم حال
 هم دل بودند! عیل

به  شد یشهر زن فقط رسکوب م نینبود. در ا مستثنا 
 جرم زن بودنش! 

 : میگو یو م اندازمیبه اطراف م نگایه
 م؟یی  _کجا م
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 ... د یخر  می_بر 
منده م لبم  گزمیرا رس 

 
بلد بود و  . اگر مرد من هم مردانیک

  یبه جا
 
 کار  عالف

مادرش دراز  یحال مجبور نبودم دست جلو  کرد یم
 خوار شوم.  نقدر یکنم و ا
. سوره میو ی  شهر م یو به معدود مغازهها کشمیم آیه

 همان اول کاپشن
انه و بعد رساغ  کند یخود انتخاب م یبرا یکیش دخیر
 ودی  الک ها م قفسیه
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م عالقه ز دارد یچند الک هم برم و  به رنگ  یادی. دخیر
 شیزدن به ناخن ها

 دارد 
 
  . من هم زمان

 
 الک زدن را دوست داشتم. زمان

 ناخن یرنگش از رو 
و حال مدتهاست رنگ به آنها  شد یپاک نم میها

 به اندازه د ی. شادهامینپاش
که همهاش با بغض و آه و   سال. هشت سایل هشت

 حرست گذشت! هشت
سال اول بود و  کیفقط همان  میکه خوشبخت  سایل

 رنگ تکرار ی   بعد همه چ
 ! گرفت
 خ قهیبه سل مادر 

 
و  ودش چند دست لباس خانیک

 ی  ب
 
 خردیبچهها م یبرا ون

 : د یگو یرو به من م و 
 برادر مادر...  خواد یدلت م _هر چر 
منده  : میگو یم رس 

 شهیندارم مادر. دستتون درد نکنه... م اجیاحت یی   _چ
سمیم م؟یبر   سام یر
 . هی  بهونه بگ دارشهیب
 .. میی  مانتو ها بنداز؛ بعدش م نیبه ا نگایه هی_ 
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از آنها  یکیو دلم  اندازمیزمستانه م یبه مانتوها نگایه
 . اماخواهد یرا م
خواهش دلم  ینبود که خرج کنم. دندان رو  پویل خب
 : میگو یو م گذارمیم

 . خوامینم یی   _چ
..مادر با نمی   م ونی  و از مغازه ب می  گیدست سوره را م و 

 . د یآیم ی  تاخ کیم
 : د یگو یو م دهد یرا به دستم م سهیک

 ... زمی_مبارکت باشه عز 
 _اما... 
 . لدا یشب  هیاست مادر... هد هی... هدسی_ه

. در راه میگردیو راه امده را کنار هم باز م کنمیم تشکر 

 با زبان مادرانه کیم
دن  کند یدعوتم م کند،یم حتمینص به صیر و سیر

 مشکالت به خدا. 
؟ کدام   اما   از خدا؟ یار یکدام صیر
زن و شوهر عاشق  کیسالها فقط نقش  نیدر تمام ا ما 

 . میکردیم یرا باز 
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 امدن سام آن نقش هم تمام شد. عیل ا یبا به دن که
 نداشت و چه ن  ابا گر ید
 گر ی. انگار دد یکوبیخلوت و چه در جمع مرا م در 

 طیحوصلهام را نداشت. بل
 
 
 ما تمام شده بود.  زندگ
. کند یو دعوتمان م ند ی   مادرم زنگ م لدا یشب  یبرا

 نجایا د یشن وقنر 
شد و من ماندهام که چه  شیر یاضارش ب میهست

 نجایا ا یکنم؟! انجا بروم 
تنگ شده؛ اگر  مانیجمع خواهرانهها یدلم برا بمانم؟

 آنها شینروم دلم انجا پ
 و اگر بروم ممکن است مادر را ناراحت کنم.  ماند یم
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 میهمه خواهرها نکهیاز فکر ا شود یم زانیآو  میها لب

 امشب جمعشان جمع
 . ستمیو من ن است
خانه خارج م کنمیرا دم م برنج . مادر شومیو از اشیر 

 با سوره و یمشغول باز 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

از خانه به دنبال کارو بارش.  ونی  است و پدر ب سام
 هم و تعجنر  ستین عیل
مامان بزرگم  د یآیم ادمی. شود یبند نم ن  . او در جاندارد 

 : گفتیم
 
 
باز و  شیی  بگ کن  یم مثه دومک شلواره هر چر  فالن

 »دست در 
. سوره با کشمیو سام را در اغوش م نمینشیمادر م کنار 

 هی  م*«.  نیی  زبان ش
د یرا م زجانشیچرب و نرمش دل عز  و  . هر روز که یر

 شباهتش به گذشتیم
 گاهیجا ی   بخاطر هم د یو شا شد یم شیر یجانش ب ز یعز 
 در قلب او یژهایو 

 . داشت
لوس  شیو او خود را برا ود ی  قربان صدقهاش م مادر 
 که از  ی. لبخندکند یم
کهنه   یخاطرها یاور  اد یبه لبم آمده با  شیاصولها ادا 
 . ماسد یم
 _ 

بالمثیل اطراف  ن  روستا با زبان محیل یمیقد *ض 
 نکهیا یبوشهر به معنا
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ل است و مثل مایه ی  غ فالن  ی   از دست ل قابل کنیر

 . خورد یم
فرش صورت گرد  یبود؛ موها دهیدار پوش ی   چ دامن  

 »و تپلش را قاب گرفته 
و با خنده شعر  د یچرخیخانه پدرش م اطی. در حبود 
 . خواند یم

دور  طنتیو با ش د ی!خند ی_بسه دخیر رسمو برد
 خواهرانش گشت و بلند تر

 . شد یجا بند نم کی میابراه یخواند. ته تغار  شعر 
 ... نجا یا ا یب _عایط
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مادرش دست تکان داد و به سمت پرس  یخنده برا با 

 رفت.  شیعمو 
_هوم؟پرس دست دراز کرد و صورت گل انداختهاش را 

 نوازش داد. 
چرا آروم و قرار  طونک؛یبدو بدو نکن ش تقدر ی_ا

 ! ؟یندار 
 باال داد.  شانه

 کردم؟  کار ی_مگه چ
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 و گفت:  د یبا خنده لپ قرمز شدهاش را کش پرس 
 ... هی  ار دلم آروم بگ_بذ

مگه دل هم تکون  ؟چر  عن  ی هی  _دلم آروم بگ
 خوره؟یم

زد و بعد  د یاطراف را د قهقه زد و چهار چشیم پرسک
 گونه نرم و نازک

ک  . د یرا بوس دخیر
 قشنگ نباش که دلم بخواد ماچت کنم.  نقدر یا عن  ی_ 
 ؟کن  یماچم نم گهیزشت باشم د عن  ی_ 
 را با بغض گفته بود.  نیا

چه قشنگ  _تو چه زشت باش  «. از ان  کشمیم آیه
 بوسمتیمن باز هم م

نمانده است.  چیاز ان عاطفه، از ان ناز و ادا ه روزها،
 قاتلشان بود. قاتل عیل

. کرد یکه چال لپم را مشخص م  نمیدلنش یخندهها

 . میقاتل ناز و کرشمهها
. اما کاش دانمیرا شبانه و در کجا دفن کرد نم جسدش

 . کردمیم شانیدایپ
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 ن  یدست خودم را، خود خوم را نه ا توانستمیم کاش
 می  که او ساخته بود بگ

 اشییدلم هم هوا از او دور شوم. انقدر دور که حنر  و 
 نشود! 
 ؟ی_تو فکر 
 دهیسوره به مادر که منتظر است کش یاز رو  نگاهم

 ینه گرفتها شود یم
 . دهد یو او ادامه م میگو یم

 یی   مادر جان با فکر کردن و غصه خوردن که چ ی   _بب
 . توشهیدرست نم
. حاال هر یی  بگ اد یراه و چاه شوهر تو  د یبا خودت

 که من بگم، که  میچ
ممکنه دوصباح خوب باشه بعد  چونمیبپ گوششو 

 دوباره همون آش و کاسه. 
  ی   بش ماشاال عاقیل خودت

 
شوهرت  ی   کن بب  موشکاف

 ناراحته از چر  از چر 
باهاش حرف بزن و مشکل و رفع  ی   . بعدش بشهیعصب
 کن. 

. خورمیرا م ند یلبم بنش یرو  د یآیکه م  یپوزخند

 پرسش از وجود داند ینم
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هر دم و هر  داند یناراحت است. نم اشیدر زندگ من
 لحظه چوب نخواستنش

 نیمنت تحمل ا داند ی. نمکوبد یمحکم بر فرق رسم م را 
 
 
 قهیرا هر دق زندگ

 کم ازخودکیس    میبرا دنینفس کش داند ی. نمگذارد یم
 ندارد. من بارها

صد بار. با نگاه پر تمسخرش، با  یروز  د ی. شامی  میم
 کوچک و بزرگ  ی  تحق

. شود یکه تمام نم  می. آه چه بگو اشینیبا بدب کالمش،

 که اگر بخواهم همه را
 ! د یایکاغذ کم ب  د یکنم شا  ستیل

 : د یگو یو او م دهمیتکان م یرس 
 ه؟یشب برنامتون چ ی_برا
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که ندارم. مامانم زنگ زد گفت شب   ی_واال برنامها

 اما میهمه هسیر  ماهم بر 
 . مییشما شینه پ گفتم
  دل

 
 را از خط نگاهم خوانده.  تنیک
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 ستمیبرو مادر. منم امشب تنها ن خواد ی_اگه دلت م
 . انیهم م دا یرضا و ش

بزرگیر بود اما  از عیل برادر شوهرم بود. چند سایل رضا 
 کجا. او  او کجا و عیل

 وا یش یپخته تر و با تجربه تر بود و از رنگ و رو  که
 
 
 هم مشخص بود که زندگ

و سبحان،  ار یکامش است. دو پرس داشتند، مهد  به
 از سوره سایل کی ار یمهد

. سبحان هم که  طانیر یبود، ش بزرگیر   کیو فضولیر
 سال داشت اما به نظر

 رام تر باشد. از برادرش ا آمد یم
مشغول پهن کردن سفره  ند یآیو پدرش که م عیل
 . شومیم

 : د یگو یم رو به عیل مادر 
خالت؛  شیپ نی_با عاطفه و بچه ها امشبو بر 

 منتظرتونه... 
 : میگو یم عی    و من رس  اندازد یبه من م نگایه عیل
 مادر...  نجا یهم میمونی_م
باشه چشم  هر چر  ن؛یوقته رس بهشون نزد یلی_خ

 انتظارن... امشبو
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.  د یباش ششونیپ  بهیر
. فکر کنند یو در دلم انگار قند اب م میگو یم یباشها

 یی   چ گر ید کردمیم
و کوچک  ز یر  یفرجه ها ی   هم ویل کند ینم خوشحالم

 . کرد یهم دلم را گرم م
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شب هم  کی یشده برا حنر  یبه خانه پدر  بازگشت

 است. انجا متیغن میبرا
را که جا گذاشتم.  ی. همان خودکنمیم دا یرا پ خودم

 عن  یبازگشت به انجا 
 ظهور انقالنر  عن  یدر اوردن نقاب تظاهر.  عن  ی ،یازاد

 دیکه به عاطفه نو 
 ! داد یم یوز ی  پ

را هم از صدقه رس  ی   ماش ی   . هممیشو یم ی   ماش سوار 
 پدر و مادرش دارد! 

و  د یپدرش خر  شیرنگ که دو سال پ د یسف یبایت کی
 انداخت.  شیپا ر یز 
 یی   . نه او چکند یم ن  سکوت حکم فرما ی   ماش در 
 و نه من. هردو د یگو یم
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امشب  د یتا شا میکنیقرار نانوشته لب باز نم کی طبق
 زهرمارمان نشود! 

 . د یآیو بالخره به حرف م کند یخانه پدرم پارک م یجلو 
 دنبالت.  امیفردا م نجا ی_امشبو بمون ا

 ی_مگه تو نم
 
 ؟مون

... البته ماند یکه نه، که نم  عن  ی اندازد؛یباال م رس 

 هم ندارد، او تعجنر 
 گرفته است.   شیرا در پ هیرو  ی   هم مدتهاست

حمل ساک سام را  تیمسول و عیل میشو یم ادهیپ
 مهی. در ند ی  گیبرعهده م

و  فرستمیو سوره را داخل م دهمیاست. هولش م باز 
 خودم هم به دنبالش

  اطی. حشومیم داخل
 
طرفش را  کیکه   نسبتا بزرگ

 مویل یدرخت ها
 یمرغ و خروسها گرشینخل. طرف د کیو  گرفتهاند 

 ! شد یم یمادرم نگه دار 
را دوست  شانیبه انها داشت و نگهدار  یادیز  عالقه
 داشت. 
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پشت در  یکفشها  دنیو با د میکنیم کوتاه را یط  ی  مس
 یخانه لبم به لخند

 ند ینشیلبم م یو رو  د ی   خیکه از عمق جانم برم  قیعم
 . شود یم دهیکش

. رس و نمی   به در م و همزمان تقر  آورمیرا در م میکفشها

 خوابدیصدا ها م
با ذوق و  دنمانیبا د شود یباز م ی   اسمیدر توسط  و 
 : د یگو یم غیج

 _خاله عاطفه هم اومد. 
 نیا یو من جانم برا شود یم دهیهمهمه شن یصدا

 تیخانواده شلوغ و پر جمع
 . ود ی  م

 . ومی  و داخل م بوسمیو با محبت لپش را م شومیم خم
شان.  یهمه هستند به همراه بچه ها خواهرانم

 کمیبچه به بغل نزد حانهیر 
بخاطر  د یاز همه بود. شا شیبا او ب تمیمی. صمشود یم

 کم مان.   اختالف سن  
. بعد از ان نوبت به کنمیم و احوال پرش بوسمشیم

 فاطمه خواهر بزرگم
 و بعد زهرا...  سد ی  م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

و بعد  کنمیم پدرومادرم هم سالم و احوال پرش با 
 . سد ی  نوبت به بچه ها م

ساله  ۰۱و  ۰۱فاطمهاند که  یو طاها بچه ها هیمهد
 ی   اسمیهستند. بعد از ان 

 ساله. ۱و  ۰۲ ی کتا ی و 
. به د شو یو مشغول صحبت م ند ینشیکنار پدرم م  عیل

 و چادرم ومی  اتاق م
کوک است و سام در   فشی. سوره کدارمیاز رس برم را 

 یی   باال پا هیآغوش مهد
 : د یگو یو م د یایداخل اتاق م حانهی. ر شود یم

؟  _چه خیر
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؟ ؛_سالمنر   تو چه خیر
 .. یایمامان گفت نم ؛_سالمنر 

 کرد.   مونی_اره، مادر راه
بخارا  نیکه از ا  _بازم دستش درد نکنه. اون نباشه عیل

 نداره. 
 حانهی_ر 

اض است. شانه باال م لحنم  : د یگو یو م دهد یپر از اعیر
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 تو نبود؟ فیح گم؟یمگه دروغ م هی_چ
 : نمی   و آشفته لب م ی  دلگ

رو دوباره از نو  یمیقصه قد نیا کنمی_خواهش م
وع نکن...   رس 

 یو باشه ا اورد یباال م میرا به نشانه تسل دستش
 . د یگو یم

 یبلند و بلوز  . دامن مشیککنمیبه رس و وضعم م نگایه
 یرنگ. رورس  انر 

  یرسمها بزرگ
 
بسته شده است. نگاهم  رنگ که لبنان

 شمیآرایصورت ب یرو 
رژ نزدهام؟  کی . چند وقت است که حنر ماند یم
 ی. نگاهم از رو دانمینم

 حیمل شی. صورتش با ارالغزد یم حانهیر  یبه رو  خودم
 شیتر شده و موها با یز 
زرد رنگ با  ی   است. شوم ختهیطرف صورتش ر  کی

 واقعا به او دشیشلوار سف
رس و شکلم از او  نیبزرگیر بود اما من با ا نکهی. با اامد یم

 ! دمی   بزرگیر م
من  یحکم آزاد ود ی  و م کند یرا بهانه م یی   که چ  عیل

 . دامنشود یامضا م
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دارم.  یاندازم. حال،حاِل بهیر  یم یرا گوشه ا یرورس  و 
 انگار تازه راه نفسم

 نفس بکشم!  توانمیشده و م باز 
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 از خوردن شام و شسیر  ظرفها همه به تکاپو یم بعد 

 افتند. سوره را صدا
 . میشو یو با خواهرانم وارد اتاق کوچک م نمی   م

 ؟ی_خب چه خیر ته تغار 
سد یاست که م زهرا   . نمی   م یطرفه ا کیند . لبخیر

 . زمیعز  _سالمنر 
شلوار کتان  کی. کند یآرسام را تنش م یلباسها حانهیر 

 دیبا بلوز سف مشیک
و محکم  ود ی  . دلم ضعف ممشیک ونیو پاپ رنگ

 . کنمیبوسش م
نه  میصدقه رس مادر حداقل امشب لباس بچه ها از 

 بود! 
  سوره

 
. گل با شلوار مشیک کند یتنش م بلوز قرمز رنیک

 که زهرا داده را  یرس 
 . شود یو او بدو بدو از اتاق خارج م نمی   م شیموها به
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 _دستت درد نکنه زهرا
  ؛عایط هیچه حرف نی_ا

 
 تو.  یشد چه تعارف

 دنیو به خواهرانم که مشغول پوش میگو ینم یی   چ
 هستند نگاه شانیلباسها

که مبادا حرست   می  گیدلم را محکم م ی. جلو کنمیم
 بخورد، که حسود شود

  شمش نر چ و 
 
برود. اگآهم را در نطفه  زانشیعز  زندگ

 . فاطمهکنمیخفه م
 : د یگو یم

 پاشو حاض  شو.  ؟_تو چرا نشسنر 
 : میگو یو م دزدمیم نگاه
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 مگه چشه؟ نا ی_هم

هم  و زهرا لباش ود ی  به طرفم م یچشم غرها حانهیر 
 شکل و همرنگ لباس

 : د یگو یو م د ی  گیرا به طرفم م حانهیر 
 . اد یبهت م نیا ی   _بب
 : د یگو یم یکه جمع شوند که فور   وند ی  م میها اخم
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_من دوتا اوردم گفتم هر کدوم بهم اومد بپوشم. ظهر 

ا گفیر   دمیپوش  دخیر
 . اد یبهت م ی   تو بپوش بب اد؛ینم بهم

. می  گیلباس را م حرفیو ب شود یبسته م دهانم

 خواهندیکه نم  دمیفهمیم
 کلیاندازه است. ه پوشم،یزدهام کنند. م خجالت

 مانشیهم بعد از زا حانهیر 
 یمن بود اما همرس او به جا هیبود و شب ختهیر  بهم

 رسکوفت و طعنه قربان
 ! فتی  م صدقهاش

و بعد از مدتها  کنمیاستفاده م حانهیر  شیلوازم آرا از 
 صورتم رنگ و لعاب

ها از اتاق خارج مد ی  گیم . دور هم جمع میشو ی. با دخیر

 یو عکسها میشو یم
. لبها پر از خنده است و شوند یگرفته م  یکی یکی یادگار ی

 و اهو یه یصدا
  یباز 

 
. از ته دل خوشحالم که د یآیم بچه ها از هر طرف

 رفت. اگر او بود عیل
با چشمان پر حرست  یمثل مادر مردهها گوشها من

 ینشسته بودم و شاد
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 ! کردمیرا تماشا م هیبق
حرف  یو از هر در  مینینشیوقت کنار هم م ر ید تا 
 مهی. ساعت به نمینی   م

پدرم حوصلهاش از رسو  شود یم کیکه نزد  شب
 اخالق ود،ی  خانه رس م یصدا
تر هم شده.همراه  د یبا پا به سن گذاشتنش شد تندش

 ومی  زهرا به خانهاش م
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از  یکیکار به   ی. شوهرش براد یآیهم م حانهیر  و 

 بود و اطراف رفته یشهرها
بود. فاطمه هم به همراه خانوادهاش به خانه  تنها 

 . او در شهرود ی  خودش م
  نجا یا یکیدر نزد کوچیک

 
و فقط من راهم  کرد یم زندگ

 دور بود! 
خوابشان برده و فقط  ی   اسمیها خسته در اتاق  بچه

 . میدار یما سه خواهر ب
 بتمانیو بحث غ میهم گذاشتها کیرا نزد مانیها بالش

 داغ است. 
ها؛ م _راسنر   پروانه اومده خونه باباش قهر.  گنیدخیر
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از من  سایل کیبود،  مانیاز دخیر عموها یکی پروانه
 برگیر بود. راستش او

ان ا فیح هم شدند،  فیخانواده فقط ح نیشد. دخیر
 فقط سوختند در

   یایزندگ
 
 نبود.  شیب یاههایو س دنشیدیم که رنیک

 : د یگو یبا تعجب م زهرا 
 حانه؟یر  ن  _وا چرا؟ تو مطمئ

سیم میبود. وقت نجا یدوماه ا کی_اره بابا... نزد  میدییر
 (شوهری   حس گفتیم

با سالم و صلوات  گهی. اخرشم دتی)رفته مامور پروانه
 چر  دونمیو نم

 یلیمشکلشون خ نکهیمثل ا رفت ویل فرستادنش
 حاده. 

 که حل بشه...   شاال یا حانیر  الیخی_ب
 : د یگو یم یی   پا ن  و با صدا اندازد یبه ما م نگایه حانهیر 
 ی   حس نکهیمثل ا خودمون باشه ها... ویل ی   _ب

 معتاده. 
 . زهرا هم دست کیمچسبد یبه سقف رسم م میابروها

 از من ندارد. 
 زهرا
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 اخه؟!  چر  عن  ی حان؛ی_ دست بردار ر 
 . دهد یباال م شانه

 حانهیر 
بار قبال عمو  هیمطمئنم که هست.  ویل دمی_ منم شن

 مسعود بهشون گفته
تو جا بود  بهشون برخورده بوده  ینداد درسنر  یدخیر

 و تا چند ماه رفت و
 رو قطع کردن.  آمد 

پروانه بدبخت!  ؟_خب تهش دودش رفت تو چشم گ
 . میولش کن حرفشو نزن

. بحث از او به آن دهد یادامه نم گر یو او د میگو یم من

 مانیدخیر عمو  یکی
 . شود یم دهیکش
 هراز 

 فرزانه حامله ست.  نکهیمثل ا گفتی_ مامان م
 عاطفه

 مبارکش باشه.  _ عع... به سالمنر 
 زهرا
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گناه داره چند بار   براش بمونه. طفیل نی_ اره خدا کنه ا
 ایحامله شده و بچه 

 سقط شده.  ا ینداشته  قلب
با  مانی. من و فرزانه کودکشومیته دل خوشحال م از 

 هم گذشت. هم سن و
 د ی. شامیبا هم رفت و آمد داشت اد یو ز  میبود سال
  لیدل

ر
 هم  اتفاقان

ً
 که بعدا
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بود! هر چند که پدرم  اد یز  یهمان رفت و امد ها افتاد 

 وقت چیبا مادر فرزانه ه
جوب نرفت. در ظاهر دوست بودند اما  کیدر  آبشان

 کدام چشم  چیدر باطن ه
 را نداشت!  یگر ید دنید

  وت و نر مسک عیل
 
و من بد تر از او  کرد یم حرف رانندگ

 گرفته و  با حایل
 شیپ ی  به مس شد یحاال تنگشان م ی   که از هم  دیل
 یی  زل زده بودم. مس میرو 
 انگار تهش جهنم بود و خودش نگهبانش.  که
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خانه ساخت  یرو به رو  ی   و ماش سد ی  م انیبه پا ی  مس
 متوقف ممانیقد
. روبه او که مشغول باز کردن کمربندش است شود یم

 : میگو یم
 سام خوابه.  ؟یار یب لو یوسا شهی_م
. چرخد یسوره م ینگاهش رو  نهیو از ا دهد یتکان م رس 

 او هم خوابش برده
 . بود 
. می  گیرا از دستش م د یو کل شومیم ادهیپ ی   ماش از 

 کنمیدرکوچه را باز م
 ساختمان یط یو کوتاه را تا پلهها یمسافت چند میر  و 
 . از پله هاکنمیم

که   کشد ینم . طویلنمی   آسانسور را م د یوکل ومی  م باال 
 یی   همزمان با پا

 کی. سد ی  هم سوره به بغل م آسانسور عیل امدن
 بود و لمانیدستش وسا

کم حلقه شده بود داخل  گرشید دست دور کمر دخیر
 را۱طبقه  د ی. کلشد یم

و من در  میو ی  م ونی  . با متوقف شدنش بدهمیم فشار 
 . کنمیباز م د یرا با کل
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به اتاق بچه ها  میبعد از درآوردن کفشش مستق عیل
 . در را با پشت پاود ی  م
 ی. سوره را رو کنمیم بیو راه رفته او را تعق بندمیم

 دشکش خوابانده بود و
سام را در  خواستمی. مد یکشیم شیپتو را رو  داشت

 گهوارهاش بگذارم که
 

91 
. هرچه در دست تابش د یو در خواب پر  د یکش  یع  یج

 خواندم ن  دادم و الال
 ی   چ مینیو ب اندازمیبه پوشکش م بود. نگایه دهیفایب
 . حوله اش راخورد یم

و  کنمیم میاب را تنظ ومی  م سیو به رسو  دارمیبرم
 . حوله رامشیشو یم
و به رسعت به اتاق  چانمیپیم شیدور پاها عی    رس 
 پوشکش کردم و گردمیبرم
 د ییپایرنگش مرا م مشیک یاو که حال به چشمها به

 و نمی   م یلبخند
بود، بلند  دهی. خواب از رسش پر بوسمیرا م صورتش

 و سام در بغل از شومیم
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. نگاهم در سالن کوچک خانه ومی  م ونی  ب اتاق

 .کنم! نیم شیدایو پ گردد یم
 . مشغول برداشیر  حولهاش بود. نر نمی   اتاق رس م به
 رف راه امده راح

 ی. با سام باز کنمیرا روشن م ونیز یو تلو  گردمیبازم
 بچگانه و با لحن   کنمیم
خسته شد و بعد از  نکهیتا ا خوانم،یشعر م شیبرا

 خوابش برد.  ی  خوردن ش
مرتب  شیکنار رفته بود، پتو را رو   شیسوره از رو  یپتو 
 که  و با دیل کنمیم
  بودن در آن اتاق نداشت؛ رایه یبرا یلیم

ر
شدم  اتاف

ک بود.   که مثال مشیر
 بانیاز تخت خوابش برده بود و دستش سا یگوشها

 شده بود. اه اشیشانیپ
 دهمیم ونی  . نفسم را تلخ بستیدست خودم ن میها

 و کشمیم شیپتو را رو 
. پشت کشمیتخت دراز م یجا نیتر  یگوشها  خودم

 یدیبه او. نگاهم را به سف
حساسم را، کاش ها و و افکارم را، ا نمی   م هیبخ وار ید
 در یرا گوشها میدهایشا
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  پستو 
 
  د ی. کاش و شاکنمیم زندان

 
وقت  یلیمن خ زندگ

 است تمام شده. 
 وقت است!  یلیخ
  کنمیرا چک م میها امیپ

 
 و بعد وارد گروه خانوادگ

 . بحث رس زنشومیم
و  د یایبه لبم م یو ازدواج هومن است. لبخند گرفیر  

کت م  . کنمیدر بحث رس 
ا  پروانه  عروش یکه باشد برا  ظیگفته که در هر رس 

 . ساند ی  هومن خود را م
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ندارد  جشن   اشیگفته که عروس  هم به شوچ   هومن

 . ود ی  و به ماه عسل م
 : سمینو یم رشیو ز  گذارمیخنده را م اموچر 

 هومن.  یسی_چقدر تو خس
 : سد ینو یم

 ! ؟کمکم کن    یخوای. تو منهی_خرج سنگ
 . دهمیو پاسخ م گذارمیخنده م عالمت

 _به من چه؟ من فوقش بتونم برات کف بزنم. 
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. شود یم دهیکش  به شوچ   شیر یورود شکوفه بحث ب با 

 خنده کم کم به لبم
 نیبا ا است ویل هودهی. بحثشان بدهد یشکل م هم

 حال خنده را به لب آدم
 یهم برا یسی. هومن مجرد است و خب کآورد یم

 ارد. به جزازدواج در نظر ند
ش که همه م همان  چند سایل دانستند یدوست دخیر

 است فقط با اوست
  ز یکه ر   .تنها کیس

 
 ی   هم دانستیمرا م و درشت زندگ

 ن  های   هومن بود.او چ
! دانستمیخودم هم نم که حنر   دانستیاز گذشته م را 

 آن حماقت و
بود. رسزنشم  دهیبعدش را از زبان او شن یماجراها

 کرده بود و داغ دلم را تازه. 
. شومیو از صفحه چت خارج م کنمیرا خفه م آهم

 را گوش    خواهمیم
 . د یآیصفحه م یهومن باال امیکنم که پ  خاموش
 . کنمیم بازش

ه  ؟«  »چه خیر دخیر
 »همون ادم منم همون  عیل ست؛ین خیر خاض. «
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 هینداره، گفته بودم که  اقتتو یبهت گفته بودم که ل «
 »رسش گرمه  ن  جا
 » ستیشنیتوزندگیچجنسمونثیه «
ه نفهم. بالخره به  « به احمق بودنت ادامه بده دخیر

 » شی  حرفم م
ذهنم را  شیحرفها ش،ی. حرفهاشود یچت خارج م از 

 . کند یمشغول م
 جهیبه نت کنمیرا هر چه کنکاش م عیل یرفتارها

 وقت یلی. او خسمی  نم
مارموذ  یادیاو ز  ا یداده.  یی  که روشش را تغ  است
 کودن و  یادیمن ز  ا یاست 
 ! احمق

را به  عیل یکارها و رفتارها  یسام عطا هیگر   یصدا با 
 و بخشمیم شیلقا

. از ومی  و به رساغ پرسم م دهمیلب به او م ر یز  فحیس  

 کنمیگهواره بلندش م
به  کنمیمرا نجوا  یشعر  شیهمانطور که برا و 

خانه م  . بعداز مدتهاومی  اشیر 
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 پر بود!  خچالی با یکرده بود و تقر   د یخر 
را مزه  بسته مایه کیو  کنمیم سیرا با اب گرم خ برنج
 یکه برا  کنمیدار م
م. سام را در کر  نهار    گذارمیم رشیبیر 

 
 و جوجه زردرنیک

 کیج کیکه ج
را به دستش دادم. و خودم مشغول پخت و پز  کرد یم
 پخیر   ی   . در حشومیم

 کیو ج آورد یبه جوجه فشار م که وقنر   دمیدیم غذا 
 خنددی. مکند یم کیج
و قربان  خندمی. مآوردمیاز خودش در م ن  صدا و 

 . ومی  صدقهاش م
خودم.  یجانم؛ جانم پرس خوشگلم. اخمالو  ی_ا

 کیج کیعروسکت ج
 ... کیک،جیاره؟ ج کنه؟یم
و  شد یتوجهش به من جلب م گفتمیکه م  کیج کیج

 ی   نگاهش متعجب ب
و  خندمی. غش غش مشد یو جوجه جا به جا م من

 . کنمیلپش را بوسه باران م
 

94 
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خانه خارج م کنمیبرنج را کم م ر یز   . نگایهشومیاز آشیر 
 اندازمیبه ساعت م

 یو مانتو  ومی  سوره است. به اتاق م یلیتعط کینزد
 . پوشمیمادر را م ن  اهدا
و دستم را  اندازمیرسم م یسادهام را رو  مشیک یرورس 
 شیمیلوازم ارا یبرا
. انگار کنمیماهها بود استفاده نکرده بودم دراز م که

 و رفته عیل ادمی
را،  نشیدروغ یمسخرهاش را، تعصبها یتهایحساس
 و شکاک بودنش بددیل

آنطور که دلم  خواستی. بعد از مدتها دلم مرا 
 کنم  شیبپوشم، ارا خواهد یم
و  کشمیلبم م یبگردم. رژ را نازک و کمرنگ رو  و 

 اهیرا با رسمه س میچشمها
   ی   هم کنم،یم

 
به  و با نگایه دارمیبود. سام را برم کاف

 یکه رو   اهیچادر س
. در دلم نمی   م ونی  رها شده بود از خانه ب تخت

 انقالب به پا شده بود. من
را  یو آزاد کردمیرا پاره م رمیپوسته سلطه پذ داشتم

 ی. نوارهاکردمیس ملم
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 یو من کودکانه برا دند ی   چشمک م میاز دور برا رنیک

 ! دمیدو یلمسشان م
شوق و ذوقم اما حس گناه دارم. حس  نیهمه ا با 
 همه نگاهها به من کردمیم

و  دهند یهمه مرا به هم نشان م کردمی. حس ماست
 دی. اسکنند یپچپچ م
و درچله زمستان گرمم شده و عرق  د یجوشیم معدهام

 به تنم نشسته بود. 
 ینطور یا اندازم؛یم ر یچه کرده بود با من؟! رسبه ز  عیل

 یحس آن نگاهها
. نصف عمرم تمام شد تا به شود یکمیر م  آزاردهنده

 و سوره را دمیمهد رس
متعجب  دمیسوره هم از ظاهر جد گرفتم. حنر   لیتحو 
 بود! 
 . کنمیاه مو او را با خود همر  گزمیم لب

 _مامان؟
 _جانم؟
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 ؟یدی_چرا چادر نپوش
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 : میگو یم و با اوقات تلخ   کنمیم اخیم
 جواب پس بدم؟ د ی_به تو فسقل بچه هم با

که تند رفتهام و دلش را   دانمیو م شود یم ر یبه ز  رس 
 نیشکستهام. اما در ا

ا کردهاند   ی   کم  شیرا دارم که برا یکه حس دزد  طیرس 
 و پر از اضطراب و

  ی   بد است ناخوداگاه چن حس
 
 زدم.  حرف

 . ستیعروسک مامان، حالم خوب ن د ی_ببخش
 یدهایمروار  دنیو من با د اورد یرسش را باال م نگران

 گوشه چشمش در دل
 . کنمیرا لعنت م خودم
  یی   _چ

 
 ؟شده مامان

 . کنهیرسم درد م کمیدلم؛  ز ی_نه عز 
خونه تو دارو بخور بخواب من سام رو  می_االن که رفت

 . دارمینگه م
. کند یقلبم رشد م انیکه م  از حیس شومیم رسخوش

کم انقدر بزرگ  دخیر
تا  شد یاز برادرش م یبود که داوطلب نگهدار  شده

احت کند.   مادرش اسیر
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و من  د یفهمیرا م ها ی   چ یلیبزرگ شده بود که خ انقدر 
 خوب نیدانم ا نیم
 بد!  ا ی است
 ونی  نفسم را ارام ب عیل دنیبا ند میسی  خانه که م به
 و خدا رو شکر دهمیم
. د یایدر م یکه صدا  کنمیرا عوض م می. لباسهاکنمیم

 ارامشم را با نفس
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مردمک  کنمیم و سیع کنمیحفظ م کشمیکه م  قر یعم
 لرزانم را یها

ل  امروزم را.  یادهرو یکنم تا لو ندهند ز   کنیر
به من و  نگایه میبا لبخند کنار پدرش نشسته. ن سوره

 : د یگو یو م اندازد یم
 ؟ن  _بابا
 . دهد یجواب م الیخیو ب کند یرسش را کج م عیل

 _بله... 
. حرف در دهانش اندازد یبه من م دوباره نگایه سوره

 و من شد یم یی   باال و پا
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  کردمیم حس
ر
و باز  آمد یرا که تا نوک زبانش م جمالن

 یبرا! سوره گشتیم
 . کرد یو نگفیر  جملهاش دست دست م گفیر  
  خواسنر یم _چر 

 
 گلم؟  بیک

او را  عیل نکهیاز ا شهی. همشود یلبش شکوفه م سوره
 کردیخطاب م نگونهیا
 . شد یکوک م  فشیک

 پارک؟ میبر  یایفردا زود ب شهیم ن  _بابا
 یموها ی. انتهاشود یتوجهش به سوره جلب م عیل

 دهدیبلندش را نوازش م
 : د یگو یم و 

ه؟  _پارک؟ چه خیر
 . کند یم یبچگانه با انگشتان دستش باز  سوره
 . خواد یمن دلم م ؛ن  بابا خر ی_ه
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 : د یگو یم د یو با شک و ترد اندازد یبه من م نگایه

 ؟ی_تو خیر دار 
 : میگو یتعجب م با 

 _من؟ من از کجا بدونم؟! 
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. اما سوره با بغض د یگو یبه سوره نه م با نگایه عیل

 . شود یدرخود جمع م
 . د یآیبالخره دلش به رحم م عیل

م. تا د باشم  ونی  ب د یبا روقتی_من وقت ندارم دخیر
 ... ویل

 : د یگو یو نامطمی   م اندازد یبه من م نگایه
 ی_م

 
 ... یبا مامان بر  تون
و با گفیر  آخ جون از  کشد یپلکش م ر یمشت ز  سوره

 زانیآو  گردن عیل
را  شیو موها کشد ینده در آغوشش مبا خ . عیلشود یم
 یرو  نی. ابوسد یم

 ونیرا مد ن  رونما نیو ا شد یم انینما کبار ی سایل عیل
 ! دانمینم میچه بود
او فرزاندنمان را دوست  دمیوقت نفهم چیه راستش
 همه انینه. در پا ا یدارد 
کلمه زشت نخواسیر  پررنگ بود. آنقدر   شیحرفها

 شیپررنگ که محبتها
هم با  و خار چشمم شده بود! گایه آمد یچشم نم به

 مگر گفتمیخود م
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! هر چه که سنگدل باشد، هر چه که مرا شود؟یم

 نخواهد؛ سوره و سام
خودش بودند. از جان و گوشت و خون  یبچهها

 با جانت شد یخودش. مگر م
 شد؟!  دشمن
 . دهمیباال م یشانها
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 ازهیخم شوند یم کینزد ۰۱ها که به ساعت  عقربه
وع یها  سوره هم رس 
 : میگو یو م بندمیدفیر مشقش را م شود یم

 _برو مسواک بزن بعد هم بخواب. 
و به اتاق  شود یاز جا بلند م فشیو با ک د یگو یم یباشها

 به نگایه ود ی  م
و منتظر  اندازمیفوتبال است م دنیکه مشغول د  عیل
 سوره بخوابد.  شومیم
نگاهم را به او  شومیکه مطمی   م  دنشیخواب از 
 . فاصله را کوتاهدوزمیم
. توجهش به من جلب نمینشیم کشیو نزد کنمیم

 به من و نگایه شود یم
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گزارشگر نگاهش به   جانیپره یو با صدا اندازد یم
 رسعت از من به صفحه

و با  دهمی. اب دهانم را قورت مشود یم دهیکش  ن  جادو
 که به جانم  یلرزها

 . نمی   م شیصدا نشسته
 ؟_عیل

 _هوم.. 
 م؟یحرف بزن شهی_م

صورتم  یو رو  د یایدوباره به سمت من م نگاهش
 . چرخد یم

 ه؟ی_چ
 . شنیم دار یتو اتاق؟ بچه ها ب می_بر 
 
 
. با کند یرا خاموش م ونیز یتلو  و ناراض   کشد یم پوف

 میشو یهم از جا بلند م
و او پشت  می  . من اول ممی  گیم شیراه اتاق را در پ و 

 . شود یرسم داخل م
 . دهد یو او هم با فاصله کنارم لم م نمینشیمتخت  یرو 
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 _خب؟
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از در صلح  کنمیم و سیع دهمیدهانم را قورت م اب
 کنمیم وارد شوم. سیع

 مادر جامه عمل بپوشانم.  یها حتینص به
گفتم   یی   کردم؟ چ  یمن... من کار  عن  ی... ما... _عیل

 تو که باعث ناراحنر 
 شده؟
 : د یگو یو م کند یم اخم

 ه؟ی_منظورت چ
 خوامیجان، فقط م ندارم عیل ی_من؟ منظور 

 رو رسوسامون بدم.  مونیزندگ
و بچههامون تو تشنج  میباهم خوشبخت باش خوامیم

 بزرگ نشن..  تیو عصبان
 : نهی   و بعد لب م دهیگوش م  حرفامو 
*** 

 با تو ندارم عاطفه.  _من مشکیل
 »دروغ اول  «
 ی   ماش نیاز صبح تا شب رو ا اده؛یمشکالتم ز  ونی  _ب

 واسه نمی   سگ دو م
که تو رفاهن   نمیبیهم سن و ساالمو م غاز. وقنر  چندر 
 عصنر  شیو آسا
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 . کنمیم و رسشما خایل شمیم
 »دروغ دوم  «
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  عیل یحرفها

 
نبود. او بارها گفته بود مرا  شیب درویع

 می  . تحقخواهد ینم
ر در صورتم تف کرده  شیجملهها ادنر یبود و با ب کرده

 بود. ناچار بودم که
 یآدم زودباور دراز گوش را باز  کیبخورم و نقش  گول

 کنم. ناچار بودم که
ببندم و چشم  تها یواقع دنیکنم و گوشم را به شن  باور 
 . می  را هم بگ میها
  نیحفظ ا یبرا

 
 ناچار بودم!  مبند ین زندگ

 دهیو نگاه او به دنبالش کش کنمیم سیرا خ میلبها
 که از  . حیسشود یم

ن حس عاشقانه و پر شور ۶ا  کردمیم افتیدر  نگاهش
 که دنبالش  و شعق  
و  د ی   نگاهش شهوت موج م ن  ین انینبود. در م بودم،

 مینی. بد یقصی  هوس م
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و رسخورده خود را  د یآیو دلم به جوش م خورد یم ی   چ
 که  کشمیکنار م
 . شود یم دهیدستم کش مچ
 جا؟_ک
 میو تند و بدون مکث بهانه ها کنمیرا با مکث باز م لبم
 : کنمیم فیرا رد

 _به بچه ها رس بزنم. 
 .. دنیاونا تازه خواب خواد ی_نم

 . ارمی_برم آب ب
 ! ستیتشنه ن _کیس

. کشمیو من در دل آه م ند ی   م مهیتنم خ یرو 

 بندمیرا محکم م میچشمها
که او چطور بنده هوسش شده تنم را   نمیتا نب نم،ینب تا 

د یبه تاراج م  . مدتیر
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هوس گرفته  فیطعم کث شیها بود که هم اغوش   ها 

 ابزار کیبود و انگار جز 
در  شیو چهارساعته برا ستیکلفت ب  کی ،جنیس
 
 
 نداشتم!  نقیس   زندگ
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دستمال چرک، مثل  کیمرا مثل  شود یکه تمام م  کارش
 ارزشیب ءش   کی
  چیه و نر  دهد یهل م یکنار   به

 
نگاه و  چیه نر  ،حرف

 راهش را نوازش  
 ی   . کاش اکنون و در همود ی  و به طرف حمام م کشد یم

 لحظه ی   لحظه، هم
 مردم،یم شد یچوب حماقتم به رسم کوفته م که
 ی  تحق نیاز ا شیو ب مردمیم
 ! شدمینم

و آسمان دلم پر باران.  ند ینشیبه اشک م میچشمها
 دل

ر
 م برهوت است. برهون

 پرسوز...  قیآه عم کیعشق نافرجام، از  کی از 
 : کند یدر رسم نجوا م ن  صدا

را، بس کن اشک و  تیها ی_بس کن خود خور 
 کس...   چیرا، ه تیههای  گر 
 .سوزاند! دل نیم تیکس برا  چیه
 یبرا چکسیکس، ه  چی. هگفتیدرونم راست م یندا

 کی انیعاطفه که م
 
 
 . سوزاند یپر درد رها شده بود دل نم زندگ
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 یو پتو را تو رو  کشمیو دراز م کنمیتنم م یبلند اهنی  پ
 . کشمیرسم باال م

 متورمم را به خواب دعوت کنم.  یچشمها کنمیم سیع
*** 

را  دهامیبهم چسب یپلکها یال خورد یکه زنگ م  گوش  
 . طولکنمیباز م
وع به تحل میایتا به خودم ب کشد یم کند.   لیو مغزم رس 

 خوردینگاهم چرخ م
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. نگاهم ماند یاو که پشت به من خواب است م یرو  و 

 و از جا بلند دارمیرا برم
 یدیبا سپ یکیاست و تار  شی. هوا گرگ و مشومیم

 . نگاهم راجنگد یصبح م
تنم را از آن  د ی. باومی  و به حمام م می  گیپنجره م از 

 پاک ی  همه تحق
 ! کردمیم
 مهی. آن نخوردند یمغزم را م انهوار یدوش افکارم مور  ر یز 

 نیابله وجودم بر ا
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بود که حال که بعد از مدتها با من بوده حتما  باور 
 
 
 را گرشید یرو  زندگ
که او آدم   گفتیاما عقلم... عقلم م دهد،یم نشان

 وقت یلی. او خستیماندن ن
 که راهش را از ما جدا کرده!   است
و حوله تن پوش قرمز رنگ را تنم  بندمیرا م دوش

 ونی  و از حمام ب کنمیم
 . ومی  م
و  کنمیتنم م یکهنه و از رنگ و رو افتادها  اهنی  پ

 را یشلوار گشاد گورخر 
که   نمیبیانگار تازه م ستمیایکه م  نهیآ ی. جلو پوشمیم
 از عاطفه یاثر  چیه

 نر  یبا چشمها نهی! زن داخل آستین شیسال پ هشت
 ن  فروغش و لبها

با  تشابیه چینشستهاند ه اشیجوان یبه عزا هک
 پر شیکه چشمها  یعاطفها

نداشت.  د یبار یاز نگاهش م طنتیبرق بود و ش از 
 به شهیهم شیعاطفه لبها

زن...  نیاما ا کرد؛یم یباز بود و چال لپش دلیر  خنده
 نهیزن داخل آ نیا
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 نبود، عاطفه نبود!  عاطفه
 رفته بود بار اخر گ ادمیکه   ن  شانه زدن به موها بدون

 شانه خوردهاند از
 یو رو  کنمیکوچک را آب م  ی. کیر شومیخارج م اتاق
 . تخمگذارمیگاز م
 
 

را هم کنارش  ار یو گوجه و خ ی  و پن کنمیاب پز م مریع
 . به رساغگذارمیم
 

113 
 دار یحداقل سام ب کنم؛یم دارشیو ارام ب ومی  م سوره

 نشود. طفلکم تا صبح
 اتاقها در رفت و آمد بودم.  ی   و من ب کرد یم یقرار  نر 

شسیر  دست و  یو برا شود یم دار یب یانرژ یب سوره
 ن  به دستشو شیرو 
. اما به ان چرخد یدر باز اتاق م ی. نگاهم رو ود ی  م

 . دلم به صداومی  سمت نم
 . فتی  نم زدنش

 . اد ی_مامان جان؟ باباتو صدا کن ب
 اتی. نان بود ی  و به طرف اتاقمان م د یگو یم یباشها

 کنمیگرم م  شده را کیم
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از اتاق  . سوره همراه با عیلگذارمیرا اماده م یچا و 
 . شود یخارج م
و کنار دستش  کنمیآماده م شیکوچک را برا  یلقمهها

 هم . عیلگذارمیم
  چیهیب

 
. د ی  گیدر همش کنارمان جا م یبا اخمها حرف

 به من نگایه
 : د یگو یو م اندازد یم

 . ی_موهاتو خشک کن رسما نخور 
حرف  کیاحمق وجودم که منتظر  مهیاز ان ن آه

 اشاره کیتوجه،  کیاست، 
. میگو یم یو باشها گزمیداستان ببافد. لبم را م تا 

 صورتم ینگاهش دوباره رو 
 اورد.  به زبان نیم یی   چ گر یاما د خورد؛یم چرخ
مو مهد...  ن  _بابا م دخیر  بدو بپوش بیر

  نیو ا عیل دم؟یدیم خواب
 
او  ویل ؟همه مهربان

 بود.  میبا بچه ها مال  شهیهم
از من بود.نه که پدر نمونه باشد  میر یحداقل مال  عن  ی

 یدر هالها شینه! رفتارها
 گر یروز مثل امروز خوب بود و روز د کیابهام بود.  از 

 و تند مزاج!  عصنر 
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114 
را به کمک  شی. لباس هاشومیدنبال سوره روانه م به

 و کنمیخودش تنش م
کم   یلی. وجه تشابهمان خبندمیم را دم اسنر  شیموها

 بود. انگار اصال من
به من و برادرم  شیر یسام... او ب نبودم! ویل مادرش

 و بود تا عیل هیشب د یوح
 ! خانوادهاش

را به دستش  فشیو ک کنمیرا مرتب رسش م مقنعه
 یجوراب ها دهمیم
 تا خودش بپوشد.  دهمیرا هم به دستش م ی   تم
از خانه  و با خداحافظ   د یایهم حاض  و اماده م عیل
 یازهای. خموند ی  م
 شدن سام من هم کیم دار یو بهیر بود تا ب کشمیم
 . دمیخوابیم
 »محمد  «
 و نگاهم را به آنر  گذارمیم مکتیدستم را دو طرف ن دو 
 میرو به رو  یانتهایب
 . دوزمیم
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 _ممد؟
رس بچرخانم و  حنر  نکهیبدون ا میگو یم ایهکوت  هوم

 خرجش نگایه مین
 . کنم
 گار؟ی_س
را  لشیاست گار ی. جعبه سکنمیگوشه چشم نگاهش م  از 

 به سمتم گرفته و
 . نخ  کنمی. دستش را رد نمکند ینگاهم م منتظر 
 و با فندک جانش دارمیبرم
 میههای  مهمان ر  قی. دودش را عمکشانمیبه آتش م را 
 . کنمیم

 _نههه... پرس اونجا رو... 
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 : میگو یم تیاهم و نر  دهمیم ونی  را آرام ب دود 

آب از لب و لوچهات  یدی_باز تو چهار تا در و داف د
 شد. جمع کن زونیآو 
 ... بابا 
 ... قیر ی. محکمیر و عمنمی   دوم را م پوک
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  ی   ... چشماتو باز کن و ببکنما یناکارت م نمی   _م
ُ
ر بعد د

 و گوهر بخور. 
 بودم.  گارمیبه هومن و جلز و ولزش مشغول س اعتنا یب

 _پرسه گاو عاطفه ست... 
 یها آن آنر  یو چشمم رو  نمینشیخورده صاف م کهی

نگ خشک  خورس 
و من غرق  شود ی. صدا در گوشم شکسته مشود یم

 که... با  شومیم اسیم
 ار یاختیب می. چشمهامیآیدستم به خودم م تکان

 . بدونگردند یدنبالش م
. کنمیم شیدایپ تیجمع ی   من! بالخره ب اجازه

 احمقانه است اما من او را
 صیدر چادر هم تشخ دهیپوش هزار نفر و حنر  ی   ب
 . دهمیم

. دستم شود یم لیتبد ی   قیشکم به  چرخاند یکه م  رس 

 . ازشود یمشت م
 راض   نکهیا

ً
 ینبودم.رو  ذهنم تمام او را از بر بود اصال

 به پارک کینزد مکنر ین
کودکانه به سمت   یو سوره با شاد ند ینشیم بچهها 
 . ود ی  م یباز  لیوسا
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 . کشد یکه هومن دستم را م  شومیم ی   مخین
 _ها؟ کجا؟

و  کنمیم نگاهم را خایل دهم،یدهانم را قورت م آب
 می  گیرا م شیدست پ

 . فتمیپس ن که
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 ... منی... ول کن ب_چته تو؟ مگه دزد گرفنر 

 کی. در نگاهش کشد یخط و نشان م میچشم برا با 
 
ر
 " بزرگ است"خر خودن

 ! نمشانیبب خواهد یدلم نم که
و  ستمیای. صاف مکنمیمچش ازاد م ی   را از ب دستم
 به کت چرمم دسنر 

شده  ز یرسر  ا یکه بخاطر باد رسد در   امینی. آب بکشمیم
 . حتمکشمیرا باال م
خودرسانه به  میقرمز شده. قدمها مینینوک ب دارم

 یسمت زن نشسته رو 
. ذهنم شلوغ و پررس صداست. شوند یروان م مکتین

 پلکم را محکم باز و بسته
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اما  خواستمیرا نم دار ید نی... اخواستمی. نمکنمیم
 پوئن نیاز ا توانستمینم

 
 
 مار خوش خط و خال سیم کیبگذرم! او  تصادف
 کشینزد خواستمیبود. نم
و  د ی   قرمز م ر ی. عقلم تند و پشت رس هم آژ شوم
 کردیخطر را اعالم م تیوضع

دلم  . حنر د یتپیم قرار یتند و ب نهامیدلم بزدالنه در س و 
 هم... آن موجود زبان

خدا  شهیعقل نبود و هم و ی  وقت پ چیکه ه  نفهیم
 سازش ناکوک امروز سازش

اما  خواستمیکوِک کوک بود. من نم  بیعقلم عج با 
 مرا به آن نر یعج یو ی  ن

. ستمیایم اشیمیر  کی. در کشاند یو آن زن م سمت

 کالسکه پرسش در
 . د یکشیم ی   زم یبود و چرخش را رو  دستش
 . نمی   اسمش م یادآور یبا  یپوزخند

نبوده  "محمد سام" هومن گفته بود که عاطفه راض  
 اسم پرسش خواستهیو م
... پوزخندم پررنگ تر انتخاب کند اما عیل فارش را 

 یایبا خودرا . عیلشود یم
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تمام خودش شناسنامه گرفته و بعد »  میگذاشت  نر یترک
 گول زدنش گفته  یبرا
 که نه حرف تو بشه نه من «
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 نیو در ا شد ینم نی. دستم مشت تر از اد ی   دل م دلم

 که رسگشته  یرسما و باد
 رحمانه به صورتم نر  داد؛یرا نوازش م ا یزنانه در  ر یحر 
 . جلو ترد ی   م یلیس
و با  نمی   را دور م مکتیبدون مکث ن نبار یو ا ومی  م

 فاصله کنارش جا
 . می  گیم

 ی   . ترس را بچرخد یبه رسعت به سمتم م نگاهش
 حس شیمردمکها

 . من او را از بر بودم! کنمیم
با  شیو چشمها شود یم جی. گشود یمتعجب م دنمید با 

 همراه یدیشک و ترد
جانم را  ی. من روز ند ی   سوءظن در صورتم دو دو م با 
 نینگاه، ا نیا یبرا
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. او سهم دادمیم هی  دست ت کی دهیکش  یچشمها

 بود اما دل من یگر ید
. خواستمی. نمد یتپیم شیهنوز هم برا تابانهیب

 دل زبان نیاما ا خواستمینم
 ستیگر یاو آن د د یوقت نفهم چی. هد یفهمینم نفهمم

 و وصله تن من نه. من
به  گر یو د ختمیی  را دور م ی   همه چ کردم،یم فراموش

 . گشتمیگذشته برنم
نبود اما دل  یگر یقاموس محمد چشم به ناموس د در 
 . د یفهمیدل من نم نر 

 _ت...تو؟
. از کند یرا مهمان لبم م شخند یاز رس ترسش ن لکنت

 من چه ساخته بود در
چنگ  ترس وهراس به تنش نگونهیکه ا  ذهنش

 ! انداخت؟یم
 ؟یدیشد؟ ترس _چر 

انگار  شی. صدااندازد یم ر یو رس به ز  دارد یرا برم نگاهش
 قر یاز قعر چاه عم

 ونی  کنده بود ب  مانیخودش با دست خودش برا که
 . آمد یم
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 کن  ی...مکار یچ نجا ی...انی_ا
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ر
عرض کنم به  سالیم هیگفتم   دمتید _اتفاف

عمو  که سال به سال  ن  دخیر
 . نمشیبینم

 برو...  نجا ی_از ا
د یباال م میابرو  یتا کی  . یر

 _برو... تو رو خدا برو... 
سیکه بمونم دخیر عمو... از چ  ومدمی_ن  راسنر  ؟یدییر

 شوهرت چطوره؟
 
 
 ؟متاهیل زندگ
. ند ی   گونهاش دودو م  مار یدر صورت زرد و ب نگاهم

 فروغ بود نر  شیچشمها
نبود.  داشیگم کرده بود که پ  ن  لبخندش را انگار جا و 

 هومن گفته بود. همه
  ی   چ

 
دخیر عمو در مشتم  نیا را. از صفر تا صد زندگ

 ! آمد یبود اما به کارم نم
اما من همان روز که در باغ پشت  د یفهمیدلم نم د یشا

 خانهشان انگشت نشان
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و تمامش  دمیدورش را خط رسخ کش دمیرا د کردهاش
 را گوشه شیکردم. جا

 یعشق ناتمام که هنوزهم جا کیگذاشتم.   خایل دلم
 . سوختیم اشیخال

وع نشده بود که حرست تمام  کی عاطفه ناتمام رس 
 نیا یکردنش تا ابد رو 

. من محکوم شدم به حرست و او... ماند یم دل

 او هم محکوم د یشا دانمینم
 ! خواستیکه او را نم  یبه مرد شد 

بذارم مثل  خواستمیبگم. م نو یا خواستی_دلم نم
 کار از کار  وقنر  ا یبعض

 یخیر کنم. م هیتو رو هم مثل بق گذشت
 
دخیر  دون

 یادیز  گهیعمو تو د
اگه از زبون خودم  د یبرام. اما گفتم که شا یشد بهیغر 

 خوشحال شیر یب یبشنو 
 ... ش  
 

119 
 . چرخد یم میرو  خر یبا گ نگاهش
 ؟_چ...چر 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 . کنمیخالص را رها م ی  پوزخند ت با 
 ... کنمی_دارم ازدواج م

 مانده است.  هی  به من خ انی  مات و ح نگاهش
 . شومیو بلند م کشمیم میبه زانو  دسنر 

 قهامی_به شوهرت سالم برسون...دستم را کنار شق
 : کنمیو زمزمه م گذارمیم

 _با اجازه. 
بود.  ی   سنگ می. قدمهاشومیو از او دور م چرخمیم

 نگاهش انگار غل و
 ی   زم یرو  میپاها نگونهیکرده بود که ا  هامی  زنج
 میو همراه شد یم دهیکش
 . کرد ینم

 . کشد یدستم را م هومن
 ؟بهش گفنر  _چر 
. کنمینگاهش م هی  و خ کشمیاخم نگاهم را باال م با 

 
 
 و دستم را کشد یم پوف
 . کشد یم شیموها یکرده و ال  رها 

باش اونو خدا زده من نگرانش ن ؟نر یی_نگران دخیر دا
 باشم که بزنم.  گ  گهید

 . کند یم اخم
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 هوم؟ ؟کن  یوفا نم خدازده نر  نی_تو چرا دل از ا
 

111 
 رستوران. بمون اگه خواست بره برسونش.  می  _دارم م
 . ند ی   م یپوزخند

سالم براش  یجا هی د ی_د اگه اون شوهر ناتوش منو د
 ی.پوزخندذارهینم
نشود  ینطور یکه ا  شد یزهردار. م ی. پوزخندنمی   م

 اما... نگاهم به عقب
ش بود. شانه باال  ی. نگاهش به باز چرخد یم دخیر
ب  ها دهمیم  یو با زدن ض 
را باز  ی   . در ماشگذرمیشانه هومن از کنارش م به
 . شومیو سوار م کنمیم

 ادمی اد ی(اسم تو همش م
 چقدر ساده ام گمیخودم م به
 قلبم نیاون چشمات ا ی  گ

 دادمیدلو دستت نم کاش
 تو افتادم یچقد به پا افتادم،

 ید تو 
 
 من استادم وونیک

 )دادمیدلو دستت نم کاش
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و با  کنمیپخش را کم م یصدا خورد یزنگ م تلفنم
 شماره مادرم اخیم دنید
 . دهمیو جواب م کنمیم

 _الو سالم مامان... 
  ن  _سالم پرسم. کجا

 
 ؟مادر؟ رستوران

 شده؟ چر  ... چطور؟ونمی  _نه ب
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 محمد؟ ی_فکراتو کرد

 ونی  . نفسم را با آه بخورد یمحکمیر به هم گره م اخمم
 نکهیبا ا فرستمیم
 : کنمیاما باز زمزمه م ستیمنظورش چ دانمیم

 _در چه مورد؟
 _در مورد دخیر خالهات، ساره. 

 
 
 : میگو یو م کشمیم پوف

 به ساره؟ ی_چرا بند کرد
 ... مشیشناسیم لهیمامان... فام هی_دخیر خوب

 . نمی   م یبلند پوزخند 
؟ تو رو خدا منو نخندون... بار آخره دارم م  گمی_دخیر

 نیمامان... تموم کن ا
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 یادیمسخره رو... زن نگرفتم نگرفتم که برم ز  بحث
 ال اله هللا م؟ی  مردمو بگ

 منو باز نکن...  دهن
و دستم را  کنمیبغل دستم پرت م صندیل یرا رو  تلفن
 هیتک شهیلبه ش

 . دهمیم
مادرم به ساره، دخیر خاله مطلقهام،  چیسه پ ی  گ
 اعصابم بود.  یرو  یادیز 

نبود  انیدر م یاز مطلقه بودنش اصال عالقها گذشته
 یکه بخواهم چشم رو 

  ی   همچ
 
  میببندم و پا ضعف بزرگ

 
 کی را وسط زندگ

 
 
اف  زن باز کنم. از اعیر

هم  یرا رو  می. پلکهاند ی   خشکم م کند یدلم م که
 و گذرا.  عی    . رس گذارمیم
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مار  کیهم مسموم بود. من گفته بودم که او  فکرش

 خوش خط و خال اغواگر
میزن مکار و آشوبگر. ولوم پخش را باال م کی. است  . یر

 ترم وونهیمنم که از همه د نی(ا
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م که  دوست دارم با تو بیر
 ترمها بد ونهیهمه د از 

 یبا ترفند و نامرد یکرد  عاشقم
 یولم کرد راه رفنر  ونیم

 مرام نر  برام رفنر  ینموند
 )ینابودم کرد تیخال یبا جا تو 
 : کنمیلب تکرار م ر یآخر را ز  تکه

نابودم  تیخال یمرام. تو با جا نر  برام، رفنر  ی_نموند
 . یکرد
 تییوفایوفا... آخ از ب . نر وفا ی. بآمد یحال و روزم م به
 ... وفا یب ار ی

 . شومیم ادهیو پ گذارمیرستوران م نگیرا در پارک ی   ماش
 . دادمیبه کارها سامان م د یبا

*** 
 یاز هم باز شده بود. انگار زلزله آمده و صحرا دلم

 خشک دلم را از هم شکافته
و بدو  یبود و سوره خسته از باز  قرار ی.سام ببود 

 به خواب رفته بود.  شیبدوها
 کی ی   . مهم نبود. هممد آینم هم انگار عیل امشب

 امشب را از ته دلم
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 د ی. نباد یدیحال بدم را م نیا د ی. نباد یایکه ن  خواستمیم
 در خود فرو نگونهیا

 .آیهشد یمشکوک م یی   و به چ د یدیرا م رفتنم
 . گهواره سام را تکانکشمیم
که   شی. صداکنمیخودم دوره م یو امروز را برا دهمیم

 "گفتیبا تمسخر م
 ب ن  . جاشد ی" بلند در رسم اکو مکنمیازدواج م دارم

 ی  
 بیعج نهام،یس
آن پرس بچه  گر ی. محمد عوض شده بود. دسوختیم

 که عادت  ینوزده سالها
 اسکورت کند نبود.  ستانی  دب یبود مرا تا جلو  کرده
شکل ممکن  نیخودم او را از خودم راندم. به بدتر  من
 کردم و قلبش  تیجنا
لگدمال کردم. آخ کاش من  میپا ر یتمام ز  حیمی  با ب را 
 . مردمیم

نشست و من  یاز رفیر  او هومن آمد. چند لحظها بعد 
 و مات، جیگ  با نگایه
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 د یچرخیو م د یچرخیکه به دوران افتاده بود و م  یرس  با 
 زل زده میپا ر یبه ز 
که از رنگ و رو افتاده   یکهنها  ی. به کفشهابودم
 . بودند 
 بهت؟ گفتیم _چر 
 باال آوردن رسم جواب دادم:  بدون
 ؟دونسنر ی_تو م

 ... میعوض کن ن  هوا هی نجا یا می_با هم اومد
 . هی  گی_داره زن م
 زد.  یبلند پوزخند 
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... به تو چه؟ هی  گیکه م  هی  گی_چته تو؟ ها چته؟ م

 
 
 نداره؟ نکنه حق زندگ

تا آخر عمر عذب بمونه که... ال اله هللا...  تونهینم
 عاطفه...  خودخوایه یلیخ
 ... پاشو برسونمت خونهات. خودخوایه یلیخ

. آن صحنهها دست از کشمیصورتم م یرا رو  دستم

 . آن نگاهداشتیرسم برنم
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نگ که باران مرطوبش کرده بود. آن   و جنگیل خورس 
 و بهت... آن دیل یناباور 
 ! شکست دمیبه چشم د که

. من بد کردم. نمی   و هق م گذارمیصورتم م یرو  دست

 من قولم را، عشقم را
جواب  به عیل خایل ینهایرا رها کردم و با س می   چ همه

 مثبت دادم. کاش او
نام پدرنام  می. من از خانه ابراهداد یگوش م  کبار ی هم

 فرار کردم و به عیل
 د یفهمیها را م نیآوردم. من مجبور بودم... کاش ا پناه

 دلش به حالم و کیم
. کرد ینم میو رها د ی   . کاش آتش به جانم نمسوختیم

 کاش... 
دور  د؟یچرخیکاش بازم مثل پروانه دورت م  ؟چر  کاش

 »زن متأهل؟ بسه  هی
هم  شیر یب گند رو هرچر   گید نی... بشه... اعاطفه

 ی   م
 
 گنداب از  شیر یب ن

 ادیتوش درم. «
 . نمکیو افکارم را همانجا رها م گزمیرا م لبم
*** 
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متعجب به طرف در بروم.  شود یخانه باعث م زنگ
 فونیداشت. ا د یکه کل  عیل
 . دارمیبرم را 
 ه؟ی_ک
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 . _باز کن عایط

. شی. برادرم بود و بچههاشود یمهمان لبم م یلبخند

 و میگو یم یدییبفرما
که سوره   اندازمیبه خودم م . نگایهکنمیرا باز م در 
 : د یگو یم

  _گ
 
 ؟بود مامان

 . زمیعز  تهیی_دا
که برادرم با زن   کشد ینم و طویل ند ی   برق م شیچشمها
 رو به شیو بچه ها

وشوند یظاهر م میرو  بعد از سالم  ن  . با لبخند و خورس 
 به و احوال پرش

 . کنمیتعارفشان م داخل
و  اندازد ینگاهش را کنکاش گرانه به اطراف م د یمج
 به شیکه اخمها  نمیبیم
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 ،ی   و روبه نازن گزمی. لب مشود یدوخته م هم
 : میگو یهمرسش، م

 ن؟یما کرد اد یچطور شد  ن؛ی_ خوش اومد
رس  هیبه تو هم  مینوبت دکیر داشت؛ گفت ی   _نازن
 ست؟ین . عیلمیبزن

لبم ماندگار است.  یاما رو  شود یکمرنگ م  لبخندم
 شهر نیکه در ا  ی   هم

 ! شکر دارد  یخواهرش هم بوده جا اد یبه  دراندشت
 . ستی_نه ن
خانه م گذارمیم شانیتنها را آب  ی. کیر ومی  و به آشیر 
 ی   که نازن  کنمیم
 . د یآیم
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 _عاطفه جون زحمت نکش. 

 . گهید ِی چا هی ،_چه زحمنر 
 . شود یم یی   باال پا میو نگاهش رو  ند ی   م یلبخند

 است!  ختهی_موهات چقدر به هم ر 
و طعنه نبود. حرفش را رک و راست  هیاهل کنا ی   نازن
 . لبم را گازگفتیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 : میگو یو م می  گیم
 _صبح حموم بودم وقت نشد شونه کنم. 

 
 
 : میگو یکش دار نشدن بحث م  یو من برا د یگو یم آهان

 شده؟ _خدا بد نده؛ چر 
 یهم د یوئی  _همون ت

 
 شدم؟!  یچطور  ن  یبینم شیک

ه اش چند درجه ت چاق  . هیر ی  شده بود و پوست سیر 
لش کرد.  نیا د یدکیر بهیر شا هی_اومدم   المصبو کنیر

مرتب  ن  یو فنجانها را در س دهمیتکان م د ییبه تا یرس 
 . نمیچیم

 . یس  ی_ان شاء هللا که خوب م
همراه هم با  کند یو تشکر م آورد یبه لب م یلبخند

خانه یچا ن  یس  از اشیر 
 . مینی   م ونی  ب

 . آمد یبچه ها از اتاق سوره م یصدا
؟  _خب چه خیر
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 . کنمیرا زمزمه م و سالمنر  دهمیباال م شانه
 که نکرد؟  تتیاذ گهی_د
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مگر قرار بود عذاب  گه؟ی. دند ینشیبه غم م میچشمها
  نیا

 
 تمام شود؟ زندگ

 ! کشتیمرا م هیهر لحظه و هر ثان او 
تند بود،  د یاخالق مج دهم،یتکان م به نشانه نق   یرس 

 مثل پدرم. زود عصنر 
بود. مهربان بودنش را پشت  ا یاما دلش در  شد یم

 . کرد یم میاخالق تندش قا
از جا  شود یم کیبه چهار بعد از ظهر که نزد ساعت
 . شوند یبلند م

 که...   نیبابا شما تازه اومد ی_ا
. آرمان، ار  هی شاال ی_ا  میخوایم یی   ا؟بدو یوقت بهیر
 . میبر 

بذار بمونن بعد دکیر  د؟یمج ییر ی_بچه ها رو کجا م
 هی نجا یهم د یایهم ب
 . میدور هم بخور  شهیم دا یپ یی   چ
 ی   نازن

 . کی   یم تتیعاطفه جان. بچه ها اذ میدی_ زحمتت نم
 .. کی   یم یبچه ها هم با سوره باز  ؛_نه بابا چه زحمنر 

و  مانند یشام نم یبرا د یگو یاما م کند یقبول م د یمج
 . اضار من هموند ی  م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 است.  دهیفایب
 اگر یم شود،یآه از نهادم بلند م خایل خچالی دنید با 

 ماندند چه مقابلشان
 گذاشتم؟یم
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. چیه گر یو د شد یم دا یبرنج پ خانه فقط کیم در 

 خایل  زر یو فر  خچالی
ً
 کامال

. می  گیتماس م و با شماره عیل دارمیرا برم . گوش  بود 

 بوق ها پشت رسهم
 دهد ینم اما جوانر  ند یآیم کش

 
و پشت  کشمیم . پوف

 رس هم شمارهاش را
 . شود یم بمیانتظار نص یاما باز هم فقط بوقها می  گیم

 ا ی. آر نمی   و به بچه ها رس م اندازمیم ن  را جا گوش  
 با سام بود یمشغول باز 

 ی. لبخندخنداند یو او را م اورد یشکلک در م شیبرا و 
 دوازده ا ی. آر نمی   م

نبود.  طانیش شیهایمثل بچگ گر یشده و د ساله
 کمیر شده بود و  طنتشیش
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 لیپرس آقامنش تبد کیبه  گوشیپرس بچه باز  کی از 
 شده بود. 

که آرمان را مجبور کرده   چرخد یسوره م یرو  نگاهم
 دی  عروسک به بغل بگ

 شود.  اشیخاله باز  یهم باز  و 
را از  ن  چا یو استکانها کنمیحرف اتاق را ترک م نر 

 وسط خانه جمع
را  . باز هم شماره عیلگذارمیم نکیو در س کنمیم
 اما قصد می  گیم

. به اتاق مانند یم جوابیب میندارد و تماسها ن  پاسخگو

کمان م  ومی  مشیر
بروم اما هر  د یهست خودم به خر  حداقل اگر پویل تا 

 یچه سوراخ سنبهها
زودتر  می. پساندازهاستین یخیر  چیه گردمیرا م خانه

 از آنچه که فکرش را
 تمام شده بود.  کردمیم

 . نمینشیتخت م یو خسته رو  دهمیرا جلو م لبم
 : میگو یزنگ در م یصدا با 

 یجان؟ عمه م ا ی_آر 
 
 ؟درو باز کن   تون
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119 
و به طرف در  شود یو از جا بلند م دهد یتکان م یرس 
 را . گوش  ود ی  م

را فشار  د یو بعد کل د یگو یم ی" اهیو "ک دارد یبرم
 . دهد یم

 بود عمه؟ _گ
 .. نا ی_مامانم ا

و سام را از خودم جدا و لباسم را  دهمیتکان م یرس 
 در ا یآر  کنمیدرست م

 باز کرده و منتظرشان است.  را 
که تازه   ی   و نازن د یو رو به مج ومی  آن سمت م به

 دهاندیدر رس یجلو 
 : میگو یم

 ن؟یکرد  کار یچ ؛_سالم خسته نباش  
 : د یگو یو م دهد یلب جلو م ی   نازن
 یبرم برا گهیدارو نوشته. گفت ماه د یرس  هی_ 

 چکاپ... 
که   کنمیو به داخل دعوتشان م دهمیتکان م یرس 
 . کند یرد م د یمج
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هی_دستت درد نکنه عاطفه؛ بر  . از ظهر زحمتت مبهیر

 . میداد
که   ن  استکان چا هیداداش.  هیچه حرف نیبابا ا ی_ا
 حرفها رو نیا گهید

و خونه من  یاومد نجا یتا ا شمیبخدا ناراحت م نداره،
 ! ینموند
که در خانهام تکه   به تعارف باز شده بود در حایل زبانم
 
 
 یهم محض رضا نان
داردآ. نقل  امد یتعارف امد ن ند یگو ی! مشد ینم دا یپ خدا 

 االن است؛ گمان
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تعارفم را در هوا بقاپد و بخواهد بماند!  د یمج کردمینم
 هم بهیر بود که د یشا
 یحال و روز خواهرش را با چشمها د یو مج ماندند یم

 ! د یدیخودش م
خانه م به  خچالی. چرخمیو دور خودم م ومی  آشیر 

 به من دهان کخر  خایل
 کنمیم سی. ناچار همان مقدار اندک برنج را خکرد یم

 . د یآیهم م ی   که نازن
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 کنم من؟  کار یتو زحمت آ..چ ی_افتاد
  ؛_نه بابا چه زحمنر 

 
! د یشد چقدر تو و شوهرت تعارف

 نیکه ا  دورهیم هی
 نداره.  حرفهارو 

 . کند یتشکر م ی   نازن
. با جواب ندادنش با شومیم یی  شمارهگ مشغول

 را کف دستم گوش    ضیغ
 . کوبمیم

 _عاطفه؟
. حضورش را به کل گزمیلبم را م ی   نازن یصدا با 

 فراموش کرده بودم. 
 _ها... بله... 

 شده؟ یی   _چ
 _نه... 

 از رس بازش کنم اما..  خواهمیم
اگه هست من پوست  یی   چ ن  یزم بیس یخوای_م

 کنم؟
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لپم را  چرخد یکه م  خایل ن  یزم بیسبد س یرو  نگاهش
 . می  گیاز تو گاز م

تا  د یبلعیو مرا م کرد یدهان باز م ی   زم خواستیم دلم
 برادرم یجلو  نگونهیا
من  ی. نگاهش رو شدمینم فیزنش خوار و خف و 
 : د یگو یو م چرخد یم

. مرغو ستیکه مهم ن  ن  یزم بینداره س بی_خب ع

 بده من درست کنم. 
 خچالمیدر  گفتمیم گفتم؟ی. چه مافتد یم ر یبه ز  رسم

 شود؟یم دا یفقط آب پ
 ینم خر ی_عاطفه؟ تو چرا ه

 
؟ اون مادرشوهرت  یک دخیر

 رس بزنه هی اد ینم
 ضیعاصال متوجه هست که شما تو چه و  بهتون؟
 ؟ی   هست
خانه خارج م  میگو ینم یی   چ  شی. صداشود یکه از اشیر 
 یکه برا  دمیشنیرا م
ح م ی   همه چ د یمج قطره  خواستی. دلم مدهد یرا رس 

 گم و  ی   شوم و در زم
 . از خجالت تنم گر گرفته بود و در حال فروپاش  گور 
 بودم. 
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 _عاطفه.. 
صدا خود  در جا پراندم. نر  د یمج بلند و عصنر  یصدا

 را به آنها رساندم و نر 
 نشستم.  حرف
 گه؟یراست م ی   _نازن
 و؟ی_چ
 تتی  غ که اون شوهر نر   نیا ه؟یخال خچالتیکه   نی_ا

 رسش از ستیمعلوم ن
ت ا صبح . نهیتا شب کجا گرمه که وضع تو و دخیر

 اونقد الغر ؟یدیسوره رو د
شمرد. خودتو  شهیبدنش رو م یکه استخون ها  شده
 تو ؟یدیخودتو د ؟چر 

 شیکه ما هشت سال پ  یعاطفه ا ؟یعاطفها همون
 نامرد؟ نیدست ا میداد
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 ی   چرا حرف نم ها؟

 
 ینم یکیکلمه به   هیچرا  ؟ن

 
 هی. به یک

 هیبه  ،یبزرگیر 
 یخوایم که بتونه مشکلتونو حل کنه. تا گ  یتر  عاقل
 ؟یبسوز 
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وضع  نهیبب اد ی_اون مادر زبون بازمون کجاست ب
شو. همون که دودسنر   دخیر

تو چه  نهیبب اد یب د ی   م نهینوه خالهاش رو به س سنگ
 اون ا ی. ی   هست وضیع
اون زبون چرب و نرمش فقط  ؟چر  تهاشیعفر  مادر 

 عرضه چرخه؟یواسه ما م
. مگه تو اد یبزنه پس کله پرسش بلکم رس عقل ب نداره

ه؟  هیاز بق تیچ  کمیر
تو رو هم  یتارمو  هی اقتیرسوپا ل نر  وهللا که عیل به

 نداره. 
 یه می. اشکهاشومیدر خودم جمع م شود یکه م  ساکت

 میتا پشت پلکها
در  د یمج ی. حرفهافرستمشانیبه عقب م و یه ند یآیم
 تلخ بودن ی   ع

 تلخ مثل زهرمار.  قتیحق کیبود.  قتیحق
 _پاشو.. 
 . شود یجلبش م توجهم

 میی  خودتو و بچه ها تو جمع کن. م لی_پاشو وسا
 شهر خودمون اول خونه

 خونه.  میی  بعدم م کنمیرو رسش خراب م مادرشوهرتو 
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 . چرخد یم شینگران رو  میمردمکها
بدتر  ... همه چر ستیراهش ن نی... اد ی_نه... نه مج

 .. شهیم
 . گمی_د پاشو م
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زده، از صبح که رفته تا  بشیغ است که عیل بیعج

 حاال که ساعت نه شب
 یذره ا نکهیتر ا بینبود. عج یاز او خیر  داد ینشان م را 

 ی   نگران نبودم!نازن
به  تیبه گله و شکا کرد یو راغبم م داد یم میدلدار 

 نر 
 خانوادهها. به گفیر 

 بهیر شود. اما...  تیوضع د یشا ؛عیل یها یبار  بندو 
دوباره به سمت در  ا ی. آر دهد یدر، در جا تکانم م زنگ
 . ند ی   را م د یو کل ود ی  م

 ی   نازن
 ا؟یبود ار  _ گ

 _بابام.. 
 یو منتظر به ورود کشمیرا به داخل دهانم م لبم

 دنی. با ددوزمیچشم م
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 یسههایک  ن  یپر و صورت رسخ برادرم که از سنگ دست
 دستش که نفسش

. د ی  گیشده بود و به هن هن افتاده بود نفسم م تنگ

 . از خجالتند ی   خشکم م
  شیو آسمان چشمم هوا جوشد یبه هم م دلم

 
 باران

 . چه کیسشود یم
  نیمن در ا داند یم

 
غرورم امضا  لحظهها که حکم قربان

 چه حایل شود یم
برادرم و همرس و  شی. که چقدر رسشکستهام پدارم

 فرزندانش. که چقدر دلم
 . نمیلحظهها را نب نیاما ا می  بم خواستیم
 سیو بعد خود را در رسو  کنمیبغض تشکر م با 
 . اندازمیم
را انجام  فشیشوهرها وظا هیهم مثل بق عیل اگر 
 کی . اگر او هم نر داد یم

برادرم که ازقضا  ینان حالل بود امروز من جلو  لقمه
 مهمان خانهام بود خوار

 . شدمینم ی  حق و 
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لرزان  یو لبخند کند یرا پاک م شیاشکها نهیدرون آ زن
 . نشاند یلب م یرو 
خود را  گذرد یهم م نیو با زمزمه ا ند ی   به صورتش م آنر 

 داده و از یدلدار 
 ! ود ی  م ونی  ب ن  دستشو
 فیشام؛ من امشب تا تکل یبیر  برا یی   چ هی ی   _نازن

و روشن نکردم نیا  دخیر
 . ذارمینم ونی  ب نجا یاز ا پامو 
خانه مشغول بودند م خود   سانمی  را به آنها که در اشیر 

 و با خجالت بازهم
 . کنمیم تشکر 

و جات رو تخم  عاطفه، تو خواهریم گهی_نشنوم د
 کهیچشمام. حساب اون مرت

اگه حالشو  ستمین د ی. مجسمی  هم امشب م یدوهزار 
 ... ارمیجا ن
خراب از  با اعصانر  د یو مج اندازمیم ر یبه ز  رس 

خانه ب  ی   . نازنود ی  م ونی  آشیر 
سد یم آرام  : یر
 بذارم؟ _چر 
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د یباال م ار یاخت نر  شانهام . شود یو خودش مشغول م یر

 سام که هیگر   یصدا
به دنبالش آرمان دوان دوان خود را به من  د یآیاتاق م از 
 . ساند ی  م

 . کنهیم هی_عمه؛ سام داره گر 
. با سام مشغول ومی  و به اتاق بچهها م دهمیتکان م رس 

 و متوجه شومیم
 ! شود یغذا آماده م گ  شومینم
 آنها مهمان من کنمیکتلت پخته؛ تشکر م  ی   نازن

ً
. مثال

 ما.. آهم رابودند ا
 . کنمیخفه م دهیو نکش دهیکش
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 شیاخمها د یمج میخور یهم غذا را در سکوت م کنار 

 در هم است و به جز
. من هم... بغضم سنگ شده و راه خورد یلقمه نم چند 

 را بسته است.  میگلو 
و خودم  کنمیاز خوردن بچهها ظرفها را جمع م بعد 

 مشغول شستنش
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و با آنها رسگرم  کنمیرا رد م ی   . اضار نازنشومیم
 و اعصاب د یتا مج شومیم

را حس  ی   نازن ی   . تا نگاه سنگنمیرا نب داغانش
 شب ازدهی کینکنم.ساعت نزد

 . ستیاز او ن یاما خیر  است
 دیمج

 اد؟یم ر ید نقدر یا شهی_ هم
 . کنمیو "نه" را زمزمه م کشمیرا به دهان م لبم
با غضب تکان  شیو در جا کند یم یخودخور  د یمج
 خورد یم

 
 بود و . عصبان

را رد  ازدهی. ساعت داد یرا حاالت چهرهاش نشان م نیا
 و باز هم از او کند یم

 . د یگو یم یدهاینچ کش د ی. مجستین یخیر 
 : دهد یرو به من ادامه م و 

 خونه بابا...  میی  _پاشو جمع کن بند و بساطتو م
 . ند ی  گیچشمانم رقص ترس م مردمک

 . ستیدرست ن ینطور ی_نه..نه داداش بخدا ا
موقع شب  نیعاطفه؟ من تا ا ستیدرست ن _چر 

 موندم تا حساب اون نجا یا
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. و ومد یکه ن  ن  یبیم زالو صفت رو برسم، ویل کهیمرت

 و مثل یس  یتو... بلند م
 . میی  و م یدار یدخیر خوب بچهها تو برم هی
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 ی   و به نازن کند یم اشیتی  غیو ب فحش هم نثار عیل چند 

 کندیاشاره م
 د ی. مجگزمیکند لوازممان را جمع کنم. لبم را م  کمک
 از ان بود که یر یعصب
  با او منطقر  بشود 

 
از ته دل  صحبت کرد. از طرف

 گوشمایل  عیل خواستمیم
  د ی. مجشود 

 
 مبند ین و خانوادهاش امشب شاهد زندگ

 من بودند! 
روز دوباره  ۰۱. به فاصله کنمیرا جمع و جور م لمیوسا

 . گشتمیبه شهرم باز م
که دو روز آخر   دهمیم جیمهد سوره مس مرنر  یبرا

 و بعد د یآیهفته را نم
و خانوادهاش از خانه  د یو با مج کنمیرا بغل م سام

 . در را قفلمیشو یخارج م
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ارام و قرار  د ی. مجمیو ی  م یی   و با آسانسور پا کنمیم
 نداشت و به خود

ا گرفته بود و  . عیلد یکی   م و خانوادهاش را به باد نارس 
 هر چه به دهانش

 د یآرام بودم. شا بی. اما من... من عجگفتیم آمد یم
  نیا

 
 تمام د یبا زندگ

  نیبار ا گر یمن د یهایاز خودگذشتگ د ی. شاشد یم
 
 زندگ

 . کرد یرا کم نم
بودم که  فیجنس لط کیهم زن بودم. من هم  من

 چیهیب خواستیدلم م
ردم  یبه شانهها ندهیاز آ و ترش الیو خ فکر  محکم ما
 کنم. من هم دلم  هیتک
 جانیاز ته دل، ه ی. خنده هاخواستیو نوازش م ناز 
 . اماخواستیم اهو یو ه
شدم و به قول  ی  ... من فقط رسکوب شدم. من اسمن
 من در د یو مج حانهیر 

 
 
 ند یبای  گنج باارزش که دزدان م  کیمثل  عیل زندگ
 شدم و به لیو م فیح

 . دمینرس مقصد 
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 حنر  ا یزنگ  کیاز  غی    شب است و در  ۰۲:۱۱ ساعت
 اس ام اس خشک و

 ادهیپ ی   کال مارا فراموش کرده. از ماش  ا یگو   عیل ؛خایل
 ی. چراغ هاشومیم

موقع شب  نیپدرم خاموش است و آنها ا خانه
 نگاهم را که د ی. مجدهاند یخواب
 : د یگو یم ند یبیم
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. قدمت رو کیس  یآه م ی_مگه من مردم که اونطور 

 چشمم... 
 پدرم نبود!  هیانگار اصال شب د ی. مجنمی   م تلخ   لبخند 

 ما نگهت داره داداش...  ی_خدا برا
 . دارد یو ساک بچه ها را برم دهد یتکان م رس 
 
ر
. خانهشان شومیو داخل م دارمیرا برم لیمانده وسا باف

 دار اطیخانه ح کی
در  انیبفرما گو  ی   و نازن کنمیم را یط ی  است. مس بزرگ
 و به کند یرا باز م
 دهیسام خواب یبرا ن  و جا ود ی  به اتاق خواب م رسعت

 . اندازد یدر آغوشم م
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مشغول پهن کردن  ی   و به کمک نازن خوابانمیرا م سام
 . رختشومیرختها م
و  اندازد یو بچهها را در اتاق خودشان م د یمج خواب

 من و سوره را در یبرا
رس سوره  ر یو بالش را ز  کنمیبچه ها. تشکر م تاقا
 ی. دکمههاکنمیم کسیف

. پتو را رو تنم اندازمیم یو گوشه ا کنمیرا باز م مانتوام

 به هیو با تک کشمیم
 . کنمیرا در شکمم جمع م میزانوها وار ید

. کنمیو امشب را مرور م گذارمیم میزانوها یرا رو  رسم

 اشک به کاسه چشمم
. آنقدر شود یم ی   سنگ میگلو   ی   و بغض ب آورد یم هجوم

 که راه نفسم  ی   سنگ
 شیرفتار زشتش را به نما . هر بار که عیلبندد یم را 
 با خود فکر گذاشتیم
و بازهم  ست؟یمگر چه کم دارم؟ مشکلش چ کردمیم
 . ماندمیم جهینت نر 

  نیشده بود تکرار مکررات ا عادتم
 
 زندگ

 
 ...نه زندگ

 
 
 ! نه... مردگ
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شب است. وارد  مهین کیساعت  آورمیمرا باال  گوش  
 و به شومیواتس اپ م

 . دهمیم امیپ هومن
 _هومن؟
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است که  اد یانقدر ز  می. دردهانمی   م شیصدا فقط

وع کنم و  ندانم از کجا رس 
 کجا ختمش کنم!   به

که او را هم   دانمی. مشود یم نیکه ان ال   کشد ینم طویل
 با درد ها و مشکالتم

که دوست ندارد مدام با من   دانمیکردهام. م  خسته
 
 
 خودش حرف بزند و زندگ

به  ار یاختیو هربار ب شود یحس، مانع م کیدارد. اما  را 
میاو پناه م  دی. شایر

که   و درشنر  ز یر  یزخم ها یبرا نمیبیم را مرهیم او 
 ندارند تن کوفتهام الیخ
 رها کنند.  را 

 _بله؟
 . کشمیرا به دندان م لبم
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 منو اورد خونهاش.  د ی_مج
 _چرا؟
 . دهمیم حیتوض

ادم عاقل تو خونواده شما  هیکرد باالخره   _کار خونر 
 شد! تو هم آدم باش دا یپ
انقدر رسش  ا یدنبالت  اد یاصال م ی   بمون. بمون بب و 

 گرمه که نبودت از خداشه! 
 _هومن... 

اض گفتم...با درد، با غصه ها با   تلنبارشده.  یاعیر
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کن، نه و نو   غلظ هی گمی_زهر مارو هومن. من که م

 واسم بعد که یار یم
 ؟افنر  هومن یم اد یشد  ی  گ  کارت
 ... منو دوست داره. ستین آدیم ی   همچ _عیل
که نوشتم مطمی     یهم از صحت جمله ا خودم
 پوزخند موچر ینبودم.ا

 . سد ینو یو م فرستد یم
 ... ن  دخیر دا ذارمیخوشت تنها م االت ی_تو رو با خ
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آن پوسته احمق بودنم را  د یبا د ی. شاشود یم اف
 باور د یبا د ی. شاشکافتمیم
 د یبا د ی. شاشود یم ی   تام یگر ید یجا که عیل  کردمیم

 را میتمام دانستهها
به عنوان  پنداشتم،یدروغ م ایلیبا خوش خ که
 . مثال آنرفتمیپذیم تیواقع

 ر یمثال د ا ی. آمد یم شیزنانه که از لباسها یعطرها
 اس ام ا ی. شیآمدنها
 یحرف زدنها . تلفن  لشیموبا گوش    در نر  نر  یاسها

 آرام و مشکوکانهاش. 
 یم

 
 را از صد فرسخ   انتیزن ها هم رد خ نیاحمقیر  دان
 . کنند یحس م
حفظ  یبارها بدانند اما برا ی   از همان اول د یشا آنها 
 مجبورند خود شانیزندگ
که   رفتمیپذیم د یمن هم با د یاحمق نشان دهند! شا را 

 خائن است کی عیل
 . جنبد یرس و گوشش م میبا وجود من و بچه ها که
  د یمج

 
که از   نر یزده و عصبان ونی  که از گردنش ب  با رگ

 چشمانش انیم
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رس پدرو مادرمان آوار  یاول صبح رو  د یکشیم شعله
 شده بود. 

 هیشده  می_دخیر مثل دسته گلمون رو بهشون داد
 خر یبنجه خار. ازش ه

اون عاطفه ست؟ چشمهاشو  نی... انشینی. ببنمونده
 ؟صورتشو چر  ن؟یدید
گود   ونی  و پنج ساله است؟ چرا ب ستیزن ب هی نیا

 اون نیذار یو م ی   نشست
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دخیر  نیرس ا خواد یدلش م ن  هر بال القبا ینامرد  عیل
 کم  مگه چر  اره؟یب

 یمحض رضا خچالشیمن رفتم خونهاش تو  داره؟
 دایتخم مرغ هم پ هیخدا 
 نیتر بود. ولش کرد از کله بابام خایل خچالشی. شد ینم

 به امون خدا تو اون
رس بهش  هیشده نه تو نه نجمه سادات  خراب

 ستی. شوهرش معلوم نی   نی   نم
 ی  غ . نر هیگور   کدوم

ر
رو به آخرش رسونده. مگه از  ن

ت س  ... پدر من یی  دخیر
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 شبی. دهیدست ک ا یبفهمه دن ا ی... در بنیبار جلو ا هی
 شب ازدهیتا ساعت 
 نمی   زنگ م خونه. هرچر  ومدهیموندم و ن منتظرش
 . دهیرو جواب نم گوش  

دندون سالم  هی ومد یم شبیقسم اگه د عیل یوال به
 ذاشتمیتو دهنش نم

 جوالق...  کهیمرت
 . کند یپرت م ونی  را پر حرص و شتاب به ب نفسش
انگشت اتهامش را به سمت  نبار یو ا شود ینم خایل

 . د ی  گیمادرم نشانه م
همون  نمیاز نوه خالهات. ا نمی... ای  بگ لی_بفرما تحو 

 رتیآقا مهندس رسبه ز 
و رسکوفتشو به  یدادیپزشو به عالم و آدم م که

 ی   بب ا ی... بیدی   بچههات م
مزدتو گذاشت کف دستت... آخ گلبهار... آخ  یچطور 

 
 
 هممون رو که زندگ

 ... نیدیو شوهرت به گند کش تو 
  پدرم

ر
 . د یگو یم د یرو به مج یجد با اخم و صورن

خیر خوش  . رس صبخد یمعرکه رو مج نی_تموم کن ا
 که داد و قال  یآورد
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ها رو  هیابرو دارم. همسا نجا یمن ا ؟راه انداخنر  هم
 . یجمع کرد

 یو پرحرص هوا اندازد یبه پدر م با خشم نگایه د یمج
 را خایل نهاشیس
 . کند یم
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شده که رد اشک در آن مشخص  ز یر  یبا چشمها مادر 

 به من ست نگایه
 . اندازد یم
شانهام گذاشتهام.  یو رسم را رو  شومیخود جمع م در 

 مردن دلم کیم
و صدا  الیهمه فکر و خ نیآنجا از ا د ی. شاخواستیم

 ! شدمیرها م ی  و تحق
گفت   د یکه مج  _زنگ بزن نجمه سادات بهش هر چر 

 فیتکل اد یرو بگو. بگو ب
و روشن کنه.  نیا  دخیر
 بود.  ی   هم د یلطفش شا تیهم از پدرم. نها نیا

  مادر 
 
را که شماره را گرفته  د یمج گوش    با دستپاچیک

 و مشغول دارد یبرم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 همان جمالت را که نه، ویل ی   . عشود یم صحبت
 رساند.  منظورش را یم

 . د یآیدر بغل م انیسام گر  ی   نناز 
کرد گمونم گشنه باشه.   هی_خودشو کشت از بس گر 

 تکونش دادم آروم هرچر 
 . نشد 
 . کنمیتکان داده و تشکر م یرس 
آرام و  د ی. مجشود یجا ختم نم ی   و صدا ها به هم رس 

 قرار نداشت و
رسش  یخونه نجمه سادات رو رو  می  م«!  چارهیب

 گفتیم»  کنمیخراب م
 نر  د یداشت. البته شا سادات! او چه گنایه نجمه
 هم نبود.  ی  تقص نر  ،ی  تقص
  عیل د یهرگز نبا او 

 
ک  را در ان سن و سال به زندگ مشیر

 . عیلداد یهل م
و دوسال سال داشت که با من ازدواج کرد  ستیب فقط

 و من هفده ساله بودم! 
  درگ چیبچه که ه دو 

 
 شیپ ندهیو آ ن  زناشو از زندگ

 تند. نداش شانیرو 
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خانم خانه دار با  کیمثل  عی    بزرگ شدم، رس  عی    رس  من

 تجربه، کوه تجربه
تا خودش را وفق  د یطول کش ... عیلاما عیل شدم

 نیکه در ا  رد یدهد. تا بپذ
 
 
سال  کیو من هم هستم!  ستیخودش تنها ن زندگ

 اول ازدواجمان مثل همه
  یو شوهرها رنگ و بو  زن

 
داشت و عشق. اما بعد  تازگ

 از آن... تکرار وتکرار! 
یل  مثل غبار گرفته خانه  یپشت پنجره ها کارتون انرس 
 نشستمیم مانی  دلگ
 : کردمیزمزمه م و 

 چگونه گذشت؟!  تیروزها بانهی_تکرار غر 
شوم. حس حضور سوره دوباره  وانهیمانده بود د کم

 مرا به وجد آورد! 
و نگاهم  کنمیا مرا ره االتمیخ خورد،یکه زنگ م  گوش  

 . عیلماند یم شیرو 
 یو چهار ساعت چه در  ستی. چه عجب! بعد از ببود 

 به تخته خورده بود که
 ما افتاده بود؟!  اد ی تازه
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اندازم و  یم ر ی. رس به ز د یآیبه سمت من کش م نگاهها 
 . کنمیتماس را وصل م

نگاهشان ذوب  ر یتا ز  شومیکه از جا بلند م  همانطور 
 . کنمینشوم الو را زمزمه م

 عیل
 ؟رفنر  ی_ کجا بلند شد

را گرفته  شی! دست پیلحن طلبکار و قلدر مآبانها چه
 ! فتد یبود که پس ن

سم که از د د یاالن من نبا د؟ی_ببخش صبح  روز یبیر
 ساعت هفت صبح که از

صبح روز بعدشه ۹تا االن که ساعت  ونی  ب یزد خونه
 که  داشنر  فیکجا ترس  

 افتاده؟ ادتی تازه
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بودم  دهیهم به آخر خط رس د یشده بودم. شا گستاخ
 نر  د ینبود. شا و ترش
 بودم.  دهیرا به تن مال ی   چ همه

 ؟ کهیزن رفنر  ی_کدوم گور 
 . د یجوشیاز حرص م دلم
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 ی_به تو چه؟ مگه تو م
 
 ؟یکجا بود  روز یکه از د  یک

 به حالت...  ی_مگه دستم بهت نرسه عاطفه... وا
. ند ینشیبه اشک م می. چشمهاکند یرا که قطع م تماس

 تمام عذاب گ نیا
 شد؟یم
 . شود یو نگاهها به من دوخته م ومی  م ونی  اتاق ب از 
 دیمج

 ت؟ی  غیب نیا گهیم _ چر 
 .. خر ی_ه
و خانوادهاش را به  لب عیل ر یو ز  جود یلبش را م د یمج

 شیتوپ فحش ها
 . بندد یم

 : د یگو یم د یپدر رو به مج د یآیکه م  اطیدر ح یصدا
ایمیوقت ب هی. د ی_خودتو جمع کن مج  ،نکن   احیر

 عمر نون و هیزشته. ما 
و بلند  میسفره نشست هیو رس  میهمو خورد نمک
...  ی. آبرو میشد  ما رو نیر
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 : د یگو یپوزخند به لب م د یمج
 شیپرس الدنگ و شکاکشونو به ر  نکهیل از ا_واال تا قب
 ندارم اد یما ببندن، 

 باشم.  دهیقومو د نیا
 پر از شعف بود. زن که باش   د یمج یتهایاز حما دلم

 مدام به دنبال
را در  یبرادر  د یدردآورت. مج یروزها یبرا هگایهیتک

 حق من تمام کرده بود
 تا به حال.  شبید از 

  نگاهم
 
 . خورد یبه او گره م است وقنر  پر از قدردان

   لبخند 
 
 . آورد یبه لب م کمرنیک

 کردند؛یو مادر که به داخل تعارفشان م ی   نازن یصدا
 . شود یتر م کینزد
 مادر

 خونه خودتونه..  د؛یی_ بفرما
داخل  ن  و نجمهسادات و کربال شومیجا بلند م از 
 . نجمهسادات کهشوند یم
فارغ شده به  د یبا پدر و مج سالم و حال پرش از 

 . د یآیمن مسمت 
 _سالم. 
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 . آمد یانگار از قعر چاه باال م می! صداانهی د یشن دانمینم
 

135 
  بوسد یرا م صورتم

 
مندگ . طاقت کند ینگاهم م و با رس 

 نگاه را نداشتم.  نیا
 یو حرفها حتیتحمل نص گر یاز حرف بود و من د پر 

 گولزنک را نداشتم. 
 گفته بودم اما...   شیو رفتارها به مادر راجعبه عیل من
و نه مثل  ی   اما رس سنگ کنمیخوش و بش م ن  کربال  با 
 از ی. گوشهاشهیهم
از آنها هم گرفته بود. مادر به نشسیر  دعوتشان  دلم
 و خودش به کند یم

خانه م ی   نازن همراه  . وند ی  به اشیر 
و با نگاهش صورتم را  ند ینشیکنارم م  نجمهسادات

 ریرس به ز  کند یکنکاش م
راجعبه اقتصاد خرما  ن  پدر و کربال ی   . بحث باندازمیم

 . انگار نهد ی  گیباال م
من بودم و  یجلسه اضطرار  نیکه محور ا  انگار 
 فراهم ! انگار فرصنر امیزندگ
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تازه کنند و به گپ و گفت  یدار یبود تا د شده
 ! نند یبنش
از  وهیبا ظرف م ی   و نازن یچا یبا فنجانها مادر 

خانه خارج م  شوندیآشیر 
 . نند ینشیم یو بعد گوشه ا کنند یم تعارف

 ه؟یداستان چ می_خب آقا ابراه
رفته بوده خونه خواهرش...  د یبگم واال. مج _چر 
 نون خشک هم تو هی گهیم

وقت هم منتظرش مونده  ر ی. تا دشدهینم دا یپ خونه
 خواهرشو اد ینم دهیاما د

 آورده.  برداشته
منده رو به پدر  اندازد یبه من م نگایه ن  کربال و رس 

 : د یگو یم
 نیکه ا  میموند گهی. ما هم دمیبگم آقا ابراه _چر 

 چشه! 
 : د یگو یم حوصلهیتند و ب د یمج
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شما  یدونمهای. نمن  که نشد حرف، کربال  دونمی_نم
 خواهر من و یبرا
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خواهر من  ی. براشهینون و اب نم بچههاش
 تا دوازده شبی. دشهیشوهرنم

 نجا یمنتظرش موندم تو خونهاش تا بحث به ا شب
 هینشده و خودم  دهیکش
 فیشد؟ شازده ترس   حل و فصلش کنم اما چر  یجور 
 لشمیموبا چ،یه اورد یکه ن

زن و  گ  کر یدر و پ شهر نر  نینداد. آخه تو ا جواب
 به کنهیبچهاش رو ول م

ت کربال یخدا؟ خواهر منم جا امون و  شی... ر ن  دخیر
 دست خودت.  خر یق
 ؟یکردیم کار یچ یبود تو 

مندهیر م ن  کربال و نجمه سادات رو به من  شود یرس 
 : د یگو یم

 چ ن  تون بوده؟ دعوا ی   ب _مشکیل
 ؟یی  

 . دهد یم ونی  نفسش را سخت ب م،یگو یکه م  نه
 ن  کربال

بچه چشه. دوتا بچه  نیکه ا  می_ بخدا ما هم موند
 هیمثل دسته گل،  یدار 

کم نداره. بتمرگ تو خونهات و   خر یکه ه  یدار  خانم
 کن.پدر زمزمه  تو یزندگ
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 . کند یم
 ی   حل و فصل بشه. زنگ بزن نجا یهم د یمشکل با نی_ا

 . اگهاد یکه ب  به عیل
 ن  کرده، خطا  یدخیر منه، اگه دخیر من کار  مشکلش

 کرده من خودم گوششو
... اگه هم مشکل شیرس زندگ فرستمشیو م چمیپیم

 اونه... 
مهر  خواهد ی. انگار دلش نمدهد یم ونی  را تلخ ب نفسش
 یپ یطالق رو 

 
 شان

ش خب  خواهد؟یرا م نیا بخورد. واقعا چه کیس دخیر
 ه
ً
 کس!   چیمسلما
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 . کند یتلخ زمزمه م د یمج

 ... می_انگار ما خواهرمونو از رس راه اورد
 : د یگو یگوشم م  ر یسادات آرام ز  نجمه

و من باهاش حرف زدم  _بعد از اون دفعه که گفنر 
 یی   چ مشکیل گهید

 ؟ی   نداشت

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 حل و فصلها نیاه خدا ا گفتم؟یم چه
ً
  یمثال

 
 خانوادگ

 عذاب داشت.  شیر یب
 درد داشت.  شیر یب

 _نه... مامان من که بهتون گفته بودم اما شما گفنر 
 ! کن  یخودت درستش م

ساعت  مین ی   صبح که از خونه رفته تا هم روز یاز د من
 زنگ هر چر  شیپ

لحن  هیبرنداشته. االن هم زنگ زده با  شو یگوش  زدم
 بد و زشت با من حرف

کنم؟ به خدا اگه   کار ی. خب شما بگو من چنهی   م
 بخاطر بچه ها نبود... 

 . د یگو یم دهیرا کش سیو ه ند ینشیلبم م یرو  دستش
 . اد ی_نگو عاطفه جان خدا قهرش م

وا یپوزخند بزنم و ب خواهد یم د یشد دلم و گستاخ در  یر
 چشمانش زل بزنم و

لحن ممکن در صورتش بکوبم.  نیرا با زشتیر  ی   چ همه
 اما... عاطفه اهل

نداشت، که  شینبود. عاطفه زبانش ن و گستاچ   ادنر یب
 االن د یاگر داشت شا
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خانه پدرش  نبود که با دو بچه رایه نیا تشیوضع
 بازگرداندنش یشود و برا
  مجلس

 
 ! د نی  بگ حل اختالف خانوادگ
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 جهیآنکه نت نر  سد ی  به اخر م شانیاضطرار  جلسه
 گرفته باشند.   درسنر 
اما من مطمئنم که  کند یدرستش م دهد یقول م ن  کربال

 درست بشو گر ید
  ! کشنر ستین

 
 د یما به گل نشسته بود و من با زندگ

 . توشهشدمیم ادهیپ
تمام شده بود و خودم را فدا کرده بودم اما از  راهم

 خواهد آمد شیآنچه پ
 نی. من هر چه در چنته داشتم در استین یز یگر 

 
 
 تا مانع شوم.  ختمیر  زندگ

  میهمان ن تا 
 
را حفظ کنم اما آخرش...  بند زندگ
 آخرش من ماندم و درد

 یپایب
 
وع شده بود.   ان  که تازه رس 
ا گفتم. جز لعن و ر  ی   و همه چ حانهیزدم به ر  زنگ
 نداشت یی   چ عیل نینفر 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 . د یبگو  که
اونور  امیخونه. بعد از نهار م اد یاالناست که ب د ی_فر 

 . مینی   مفصل حرف م
 . کنمیو تماس را قطع م میگو یم یباشها
 . شومیو با سام مشغول م دارمیرا از رسم برم یرورس 
 چه وضعشه عاطفه؟ نی_ا

متعجب مادر است. متعجب به سمتش  یصدا
 . چرخمیم

 شده مگه؟ _چر 
شونه هم تو  هی ؛یافتاد ی  _دخیر مگه تو تو جنگل گ

 که موهاتو  ستیخونهت ن
 ؟کن    شونه

کدام دل و دماغ؟ با کدوم عشق و شور به خودم   با 
 چه یاصال برا دم؟یسی  م
 دم؟یسی  به خودم م د یبا
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 یرسم را رو  کند یو اشاره م کوبد یم شیدست به زانو  با 

 بگذارم.  شیزانو 
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  چیه نر 
 
. کش دهمیخواستهاش را انجام م حرف

 اخ کشد یرا که م میموها
م  کند یلب غرغر م ر یز  میگو یم یبلند و من اخر صیر
 . شود یم ز یلیر 

 یپا نمی_دلت خوشه مادر من؛ با کدوم دل و دماغ بش
 خودمو درست نهیآ

 ا ی ونهی  ب ا یدرست کنم؟ اون که  اصال واسه گ کنم؟
 و چهار ستیخواب؛ از ب

. کار نه ها... کار هی  ساعتش درگ ۲۱شبانه روز  ساعت

 لیلی ی  کجا بود آخه. درگ
موهام  اسمنی! اونقدر سمن دارم که یباز  قیو رف تلیل

 توش گمه. 
منفجر  میو بغض در گلو  ند ینشیبه لرز م میصدا
 . شود یم

 . دمیدیروزها رو نم نیو ا مردمی_کاش م
گرفته و بغض دارش. اما   یاز صدا افتد یبه لرز م لبم

 . انگاردارمیدست برنم
 گذاشتهاند.   میها نارنجک درد و دیل ر یز  تیکیر 

چرا تو اون سن و سال شوهرم  ن؟ی_چرا شوهرم داد
 تو ی  همش تقص ؟یداد

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

  یایمامان. منو از دن بود 
 
و  یدیکش  ونی  آرزوهام ب رنیک

 ته جهنم.  یپرت کرد
مثل رسب  می.و اشکهایکرد  کار یکه با من چ  هی  نم ادمی

 گونهام  یداغ رو 
. آرام که شود ی. راه نفسم بسته مخورند یم غلت

 ی   آن دمل چرک چ؛ینشدهام ه
 نیگرفتم، حال به بدتر   دهاشیهشت سال ناد که

 شکل ممکن رس باز کرده
 . است

 رو...  عیل ی_تو خودت قبول کرد
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از  یقبول کردم؟ اومد قا یرو دق _خودم؟ خودم چر 

 وجنات نداشته قوم و
قشنگ با اون بودن  ندهیاز آ ی. اومدگفنر   شتیخو 

 خودش . گفنر گفنر 
تو هم کنار خودش  شهیداره مهندس م دانشجوئه،

 یدرس م
 
 و به خون

 چ ن  . هوایکرد  ن  . منو هواشی  م آرزوهات
که جز   یی  

 نبود.  خر یرساب ه
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نرفتم  ل خوش  از قفستون. من از رس د خیر  یگر   ن  هوا
 . از رو شکمبا عیل

نبود که گفتم باشه و زنش شدم. از تو و  یی  س
 نکهیشوهرت خسته بودم. از ا

 یکه سو   کردمیم هیانقدر گر  د یقرون دوزار با هی یبرا
 دیو شا فتی  چشمام م

. من از رس افتاد یاز دستتون م یی   چ هیو  شد یم فرچر 

 بود که عیل کیس  نر 
قبول کردم. اون هم دستش درد نکنه جوابمو خوب  رو 
 داد. 
. د یآیکه اشکش م  دانستمیم دهی. ندکشد یم آیه

 و کند یرا شانه م میموها
گذاشتهام و   شیپاها یو من هنوز رس رو  بافد یم
 ندهیو آ به گل قایل هامی  خ

 شیرقم خورده بود. هشت سال پ میکه برا  نامعلویم
 چیکه بله را به او دادم ه

درس  المیبرسم.به خ نجا یکه به ا  کردمیفکر نم وقت
 و پزشک خواندمیم

... به شدمیخوشبخت م المی. به خشدمیم موفقر 

 مانیهرگز پش المیخ
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هم درنگ نکردم. او را از خاطر  کبار ی . حنر شدمینم
 برده بودم! 

بعدش تا االن که  یبه آن روزها. لعنت به روزها لعنت
 جرعه آب خوش از کی

آمدنم. انگار  ا یرفت. لعنت به روز به دنن یی   پا میگلو 
 به دنبالم بود که نینفر 
ک دمیرا ند خوش   رنگ . که تباه شدم و از آن دخیر

 نوجوان خوش بر رو جز
 
 
 نماند.  یی   چ گر یشکسته و دلمرده د زن
 میخندهها یبرا یلیدل شدمیهم م روزها اگر زخیم ان

 یبرا یلیداشتم، دل
 
 
از من  گر یداشتم اما االن... االن چه؟ االن که د زندگ

 چینمانده بود. ه چیه
 

141 
 شیب یاز خودم. من مردها پوچ بودم و تیه بودم،

 مرگم را باور نبودم و کیس
لباس  ننشسته بود، کیس میبه عذا . کیسکرد ینم
 دهیمن نپوش یبرا ایهیس
 . بود 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 ی  سام هم... اما من گ یصدا . حنر آمد یسوره م یصدا
 دانمیکرده بودم. نم

خأل  انیکرده بودم و م  ی  اما گ یو در چه لحظها کجا 
 . دمی   دست و پا م

 ؟کن    کار یچ یخوای_االن م
 نالمیو م گذارمیم میزانوها یرا رو  رسم
 ... دونمی_نم
 حانهیر 

عاطفه.  یی  بگ میتصم د یکه نشد حرف. با  دونمی_ نم
 نه. مثل اال بختیک

 میتصم هیهم نه.  گرفنر   شیکه هشت سال پ  یمیتصم
 و درست و حسانر 

که   ن  نجایا گهیکه تهش چندسال د  میتصم هی. محکم
 ن  ی. نشمیاالن نشست

عاطفه.  ی  بگ متو یبر من! تصم یکه وا  مرور کن   و 
 یم

 
 ... ا ی مون
داشتند که به  یهمه به آن کلمه نحس آلرژ  انگار 

 . آوردند یزبانش نم
با چه  حانه؟یبرگشت هست ر  یهم برا _مگه رایه

 برگردم؟ با دوتا بچه ن  رو
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  ام؟یب کجا 
 
 کنم؟  رونیرو و  گ  زندگ

که بعد   ن  موها یو دستش نوازش وار رو  کشد یم آیه
 از مدتها مرتب

 . شود یم دهی.اند کششده
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وقت نجمهسادات پا تو خونمون  چی_کاش ه

 . گذاشتینم
 . د ی  گیطرح پوزخند م لبم

_بابا رو بگو که هول بود زودتر منو از رس خودش باز 

 هیکنه. کاش حداقل 
ور اون ور  نیبود. کاش دوبار باهاش ا یقبل عقد دوران

 رفته بودم که حداقل
 سقف.  هی ر یز  می  م دارم با گ بدونم

 یجور  هی. اون مارموذ هفت خط _غصه نخور عایط
 خودشو موجه نشون داد

 . الیکیس  یم ی   زم یدخیر رو  نیخوشبختیر  میما گفت که
 نبود که دانشجو

داماد  لیو فام هیرشته نون و آبدار، همسا هیبا  بود 
 درس خونده نداشیر  که... 
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بودن و کارگر. ما هممون گول  پلمیاز دم به زور د همه
 ختی. گول ر میخورد

 و اون مدرکشو!  افهیق و 
د یم ونی  ب آهم  . یر

  هی سواد بود ویل _کاش نر 
 
 تی  جو غ هی ،جو مردونیک

 بود ی  داشت. کاش فق
 اما...  ازمند ین و 
و نگاهش را به  ند ی   پلک به هم م با ناراحنر  حانهیر 
 مانیروبه رو  وار ید
 . دوزد یم

و  کار یجماعت ب نینمون، ا اد ی_اگه قصدت برگشته ز 
 خاله زنک دنباله سوژهان

 . شونیبشه نقل مجلس خاله زنک که
که پشت در   از حرف مردم. مردیم یمردم... وا حرف

 و دهینشستهاند و ند
و قضاوت  دهند یحکم م دهی..ندنند ی   حرف م ندانسته

 محکوم دهی. ندکنند یم
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مردم من هشت سال  ی   . آه بخاطر همکنند یم
 سوختم. هشت سال شبانه روز

و دنبال نجات بودم. مجبور شدم بمانم.  ختمیر  اشک
 امدن ا یسام... آه که به دن

بود. من ابلهانه فکر کردم اگر  تیخر  کیفقط  سام
 باردار شوم، اگر دوباره

  یفرزند
 
. حداقل چسبد یم به او بدهم او هم به زندگ

 هم که شیبچهها یبرا
  شده

 
اما... معکوس شد... همه  دهد یم دل به زندگ

 برخالف من و ی   چ
 رفت.  شیپ میخواستهها

 [Forwarded from ″میمامحکوم″ 
 (faezeh.si )] 
 »شکوفه  «
 یموها ی   ب . دسنر شومیکنار تخت اهورا بلند م  از 

 و کشمیخوشحالتش م
 ونی  به ب . از پنجره نگایهومی  م ونی  اتاقش ب از 
 به و بعد نگایه اندازمیم

 کی. نزدوار ید یشده رو  خیصفحه گرد بزرگ م ساعت
 
 
 به ده شب بود. پوف
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 بیرا از ج لمی. موبانمینشیکاناپه م  یو رو  کشمیم
 ونی  گشادم ب  کیتون
ب  ی   زم یراستم رو  یو با ناخن شست پا آورمیم ض 
 . مشغول چکمی  گیم

 عی    . رس د یآیم فونیآ یهستم که صدا میها امیپ کردن
 در یخودم را جلو 

را  د یبدون حرف کل رشیتصو  دنیو با د سانمی  م
 ی.لب جلو داده و جلو نمی   م
 که قامت  کشد ینم . طویلمانمیمنتظرش م در 

 . شود یمردانهاش از در داخل م
   دهمیم سالم

 
 . دهد یجوابم را م که با خستیک

 . دهمیم ی   چ ن  یب ار یاختیو من ب آورد یرا در م کفشش
 . کشد یبه گونهام م دسنر 
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 حموم...  می  _االن م
_کفشاتو بردار از جلو در هاتف... بوش همه جا رو 

 برداشت... 
پلهها  یی   و کفشش را پا د یگو یم یخنده باشه کش دار  با 
 . گذارد یم
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 . کنمیشامو آماده م یی  گی_تا دوش م
 _دستت طال؛ اهورا کو؟
 _خسته بود خوابش برد. 

 مهیو ق کشمی. برنج را مود ی  تکان داده و به حمام م رس 
 . زمیی  را در ظرف م

و با برداشیر  دوغ از  گذارمیو قاشق و چنگال م بشقاب
 او هم رس خچالی
 . سد ی  م

 ؟ی_دستت در نکنه... باز شام نخورد
 ی. مهی  نم یی   از گلوم پا ن  _تنها

 
 که؟  دون

 . شود یو مشغول م دهد یتکان م یرس 
؟ ا تموم  خواد یاومدنات نم ر ید نی_از کار و بار چهخیر

 شه؟
 کند یرا پر م وانشیو همانطور که ل دهد یباال م شانه

 : د یگو یم
_رسپرست اون بخش منم شکوفه جان. تا کارگارها 

 بمونم باال رس د یهسیر  با
 . اد ین شیپ نکرده مشکیل ن  . خدادستگاهها 

. باز هم خدا را می  گیبحث را نم و نر  کنمیرا کج م لبم

 کسالیشکر که بعد از 
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 شده بود. ما کم سخنر  دا یمناسبش پ یکار   ،یکار یب
 . کسالیدر آن  میدینکش
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 نکی.ظرفها را در سداد یهم عذابم م شیادآور یو  فکر 
 که بعد  گذارمیم

. ومی  . به سالن مآمد یم ونیز یتلو  ی. صدامیبشو 

 گردنش کج شده بود و
را  ونیز یو تلو  کنمیم ق  یبسته. اخم ظر  شیچشمها

 شی. صداکنمیخاموش م
 . نمی   م

که   خوابه یجا نجا ی_هاتف... هاتف... بلند شو. مگه ا
 اخه؟ هاتف یدیخواب
 صدامو؟ یشنو یم

پلکش را باز کند. محکمیر  نکهیبدون ا د یگو یم هویم
 جیکه گ  دهمیتکانش م
به من  خر یبا گ . نگایهکند یخمارش را باز م یچشمها

 یو پلکها اندازد یم
 شی. بلند تر صداافتد یهم م یدوباره رو  نشیسنگ
 . کند یکه زمزمه م  نمی   م
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 شده؟ _چر 
خوابه؟ پاشو  یجا نجا ی_پاشو برو رو تخت. مگه ا

 هاتف... 
هوا قدم  یو انگار رو  خورد ی. تلوتلو مشود یبلند م جیگ
 . داشتیبرم
 [Forwarded from ″میمامحکوم″ 
 (faezeh.si )] 

صورت خسته و  یو نگاهم رو  کشمیدراز م کنارش
 . ند ی   غرق خوابش دو دو م

. ند ی   را شخم م شمانیچهار سال پ انیم ن  جا ذهنم

 گذشته من  ی   زم
 ... بود و خشیک و پربار نبود. تا بود خشیک ی   حاصلخ
 هیگر   انیو م دمیچشمم کش ر یمشت شدهام را ز  دست

 » ن  و هق هقم با صدا
 گفتم:   د ی   م اد یعجز را فر  که
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... مامان... تو رو خدا، تو رو خدا خوامی... نمخوامی_نم

 . منانیبگو ن
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. من بچهام مامان. مامان مگه چندسالمه خوامشینم

 که شوهر کنم؟
که از   ن  به صورت رسخ شده و چشمها نگایه مادرم

 شده بود ز یر  هیشدت گر 
 و گفت:  انداخت

 یپلکها ر یرا ز  ه؟دستمیحرفها چ نی_شکوفه مادر ا
 که ادامه  دمیکش  سمیخ
 : داد 
م. هاتف خ ی   _بب . هیر یپرس خوب و رس به ز  یلیدخیر

 وضعشم خدا رو شکر
. از همه مهمیر سهی  دستش هم به دهنش م خوبه،

 
 
 تو پرس عمته و از بچیک

. مشیشناسیو بال خودمون بزرگ شده و م دست

 تو با هاتف خوشبخنر 
 شده است.  ی   تضم
. من هنوز بچهام؛ ازم خوامیمامان... نم خوامی_نم

 جاتو تنگ کردم؟ ؟یی  س
خون و گوشت  .. از شکوفه، پاره تنیم _تو بچه من  

 . ما فقط خوشبخنر من  
 . ی   . فقط هممیخوایرو م تو 
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منو  تونهیبزرگ فقط هاتف م یایدن نی_تو ا
 یذار یخوشبخت کنه؟ چرا نم

 برسه مامان. من فقط پونزده سالمه.  وقتش
روچرخاند. اشکم  حرفینگاهم کرد و ب با ناراحنر  مامان
 . منشد یتمام نم
نبودم. هاتف  سن نیازدواج آنهم در ا نیبه ا راض  
  چیمن ه یبرا

ر
 با فرف

رس و  شینبود که بخواهم برا نداشت. حیس هیبق
 دست بشکنم. 
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و  ی  به خ ی   شده و همه چ مادرم راض   کردمیم فکر 

 تمام شده اما...  خوش  
 روز بعد. پدرم با اخم گفت:  کی درست

 حرفات شکوفه؟ نیا چر  عن  ی_ 
 گفتم:   دهیو ترس دمیدزد نگاه

 _کدوم حرفم بابا؟
 نیخوایکه م  نیی  مگه ازم س که به مادرت گفنر   ی   _هم

 ن؟یشوهرم بد
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 نیشکوفه ا ی   . ببیجامون رو تنگ کرد که گفنر   ی   هم
 . هی  گیازدواج رس م

  هاتف
 
 رو من چشم بسته قبولش دارم تو هم بهیر بیک

  یچشم و بر 
 
 رس زندگ

.کاسه چشمم لبالب از اشک بود و خانوادهام خودت

 کور شده بودند و
 . دند یدینم

 _اما بابا... 
 دستش را به نشانه سکوت باال اورد.  پدرم

 _حرفم همونه شکوفه. 
 به مادرم انداخت.  پر اخیم نگاه

 بگو مسعود جوابش مثبته.  با ی_زنگ بزن خونه ز 
 هق هق افتادم.  به

کنم...   شوهر  خوامیبابا، نم خوامشی_من نم
 درس بخونم.  خوامی... مخوامینم
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اون نامرد بود چطور  _اون موقع که چشم و دلت نر 

 شوهر خوب بود؟ چطور
 ؟یبود راض  
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باز ماند و هق هقم فراموشم  مهیزد. دهانم ن خشکم
 ! توانست؟یشد. چطور م

طعنه  راحنر  ی   به هم توانستیپدر من بود چطور م او 
ش هیاو کن  بار دخیر
 کند؟

 _مسعود... 
ت حایل یه هی_چ کن   مسعود، مسعود... به دخیر
 کن که من  حایل ،مایه
منده خواهرم نمستمین ا یب کوتاه . چه شمی. که رس 

 ازدواج نیبخواد و چه نخواد ا
ننهاش چشم بسته  یها شی. قوم خو هی  گیم رس 

 شهیمن م شیقبوله، قوم خو 
 و شمر ذل جوشن.  کافر 
نه اعتصاب  م،یها هیهم شد. نه اشک و گر  همان
 بلند یها اد ینه فر  م،یغذا
  کی تیموثر نشد. پدرم در نها خواهممینم

 
 دندگ

 داده بود که اگر ماتومیاولت
ش که  یرا رد کنم، که اگر او را جلو  هاتف خواهر بزرگیر

 به گردنش حق
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را  لمیپول کنم اجازه تحص کیدارد سکه  یمادر 
 که رس  . ناچار بودمد ی  گیم

من باطل بود  تیکه بدون رضا  نمیبنش یعقد سفره
 گوشش بدهکار  اما کیس

نبود. ناچار بودم که با  خواهممیبلند نم یادهایفر 
 . که در دلممیبغض بله بگو 

وقت ان  چیبماند. که ه خایل اهیحفره س کی شهیهم
 در دلم د یکه با  حیس
 به هاتف داشته باشم، نداشته باشم.  نسبت

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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شد. من ناتوان تر از  شد،یم د یهمانطور که با ی   چ همه

 پدرم یان بودم که جلو 
ط داشتم و همه چ کی. فقط ستمیبا را به جان  ی   رس 
طم ادامهدمیخر   . رس 

و  رفتی. پذرفتیبود و هاتف با جان و دل پذ لیتحص
 مراسم بزرگ که کیدر 
 . مینداشت عقد کرد از عروش کم
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من  یها یها و رسد عقدمان با کم محیل دوران
 گذشت. 
 . _داداش  

 . _جون داداش  
 تنهام.  یلی_من خ

 کنم برات؟  کار یکنم؟ چ  کار ی_قربونت برم، من چ
 بغض نوشتم:  با 

 .. دونمی_نم
تو اروم  ویل دونمیرو. م همه چر  دونمی... مدونمی_م

 عذاب نده نقدر یباش. ا
 هم که بشه من دوستت دارم..  ... هر چر خودتو 
 امد.  ی  با تاخ جواب
 هومن.  ی_وا

 _جون هومن؟
 _هاتف... 
 ؟_هاتف چر 
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 تو فرستادم به هاتف.  یبه جا امکو ی_پ

 یم یدار  _چر 
 
 بود توش؟ چر  ،ی   امام حس ا ی ؟یک

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 .. _دوستت دارم داداش  
 شکوفه؟ یکرد  کار یچ ی... وای_وا
 . ماند یم هی  سقف خ یدیو نگاهم به سف نمی   م غلت
شب را خوب بخاطر دارم و با گذشت سه سال  آن

 هنوز فراموشش نکردهام. 
دست برنداشت و خانواده ها هم در  به راحنر  هاتف
 قرار گرفتند.  انیجر 
. هاتف با افتد یاتفاق ب توانستیکه م  یی   چ نیبدتر 

 یهایتوجه به کم محل
 ی   هومن را دوست دارم و بخاطر هم کرد یفکر م سابقم

 با او رسد شدهام. اما
که   ن  و تنها کیسینبود. من فقط از زور ب نطور یا ابدا 
 را سفت و بانمیگر 

گرفته بود به هومن پناه اورده بودم. ماجرا به   سخت
 جا ختم نشد و ی   هم

 به مامانم زنگ زد و گفت:  هاتف
اگه همو  خوان،یاگه شکوفه و هومن همو م ن  _زندا

 کشمیدوست دارن من م
. هر چند که کنمی. من بخاطر داداشم تمومش مکنار 

 نبوده.  نمونیهم ب یی   چ
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 وحشت زده دست به صورت کوباند.  مادرم
 ی   . بیهاتف؟! تو اشتباه متوجه شد هیچه حرف نی_ا

 خر یشکوفه و هومن ه
 . ستین
نظرمان  ر یتا مدتها هاتف به ما شک داشت و ز  اما 

 داشت. 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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. نفسم را تند ستیهاتف ن شومیم دار یکه ب  صبح

 تا شبی. ددهمیم ونی  ب
صبح به مرور خاطرات گذشته مشغول  یهایکینزد

 بودم. و اکنون کسل و نر 
 . خارانمیاندازدم و رسم را م به ساعت یم . نگایهحال

 _ماما.. 
  مهین لبخند 

 
 . نمی   م جان

 _جان ماما... جان... 
 . نمی   و کنار تخت پرسکم زانو م شومیم بلند 

_جونم اهورا جان. جونم خوشگل مامان. خسته 

 اره؟ ؟یشد
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. می  گیو پرسم را در اغوش م دهمیم یی   تخت را پا نرده

 اهورا با دست به
 : د یگو یو م ند ی   م نهامیس

م...  م... ما  _ما
. پرسم را به شومیو بلند م اورمیبه لب م لبخند 

میم ن  دستشو  و بعد از یر
و به کودک دوسال و  کنمیاماده م یصبحانها ان
 . خودم اماخوارانمیم مهامین
 گذارمیم اشیباز  لیبه غذا ندارم. اهورا را کنار وسا یلیم

 و خودم مشغول
. از ان همه عشق و شومیو جمع و جور کردن م شسیر  

 عالقه به درس و
 را در شان خودم نیم یر از مهندشکه کم  لیتحص

  دمید
 
 مانده حال فقط زن

تکرار است. تکرار  ی  دار، که شب و روزش درگ خانه
 ن  لحظه لحظهها ی   روت
 ! شوند یتمام نم که
و جواب  کشمیدست از کار م خورد یکه زنگ م  لمیموبا
 . هاتف است. دهمیم
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. مکالمه میندار  گر ید کیجز گرفیر  اخبار  خاض حرف

 شهیهم مانیها
 یکیکوتاه بود و رسد. عادت شده بود روزانه   نقدر یهم

 . میی  دوبار تماس بگ
 اداور یسخت را  یو آن روزها ند ی   فلش بک م ذهنم

 . شود یم
دار شد خون جلو  ی   از همه چ وقنر  پدرم  یخیر

 »چشمش را گرفت. اگر 
 ز یمرا حلق آو  آمد یو دلش به رحم نم توانستیم
 لکه خواستی. مکرد یم

 یی  من تقص شد یکس باورش نم  چیرا بردارد و ه ننگ
 نداشته باشم. که من

 شده باشم.  کیمنظور به هومن نزد نر 
 یهومن رو؟ نم شناشی_تو نم

 
 ه؟یچه هفت خط دون

 تیباز  یچطور  ی   بب
 گهیبچه م نیگفته که ا  به هاتف چر  دونهی. خدا مداده

 . کشمیعقب م
 دهانش گرفت.  یمشت شدهاش را جلو  دست
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. شکوفه کیس  یتو خجالت نم _عع عع... مرد حسانر 

 زن برادر خودته. 
 گفتم:   هیگر   با 

 ادیم ی   . هومن اصال همچی   کنیاشتباه م نی_بخدا دار 
 ... ستمی. منم نستین

مامان بخدا من به هومن چشم ندارم.  مامان،
 بخدا...هق هق کردم و در خود

رحمانه پدرم پوستم را  نر  یشدم. اثار کتک ها مچاله
 . سوزاند یم

 مایه
 یی   چ هیاون داشته. حتما  ویل نداشنر  ی_ تو منظور 

 هست که داداشش
وگرنه ازار نداره  گهیزنگ زده و م یو اونطور  دهیفهم
 که! 
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به مادرم ماند. محال  هی  گرد شد و با بهت خ  میچشمها

 بود. محال بود هومن
 میداشته باشد. هومن فقط و فقط برا من حیس به

 . نه کمیر ی   برادر بود، هم
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 . شیر یب نه
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 »محمد  «

کنار هومن   شخوانیو پشت پ کشمیرا عقب م صندیل
 . سختمی  گیجا م

به  هوا یو ب کنمیبود. لبم را جمع م یباز  امکیپ مشغول
 . کوبمیشانهاش م

_دل بده به کار بچه... همش رست تو اون 

 ؟ماسمکاسکه که چر 
 . ند ی   م یمبندیو لبخند ن آورد یرا باال م رسش
 دردرس.  کیو هزار و  ی_مجرد
 . ند ی   صدا م ی  که ام  کنمیچپ نگاهش م چپ

خونه؟ نیایلحظه م هی_اقا هومن   آشیر 
که   دهمیباال م ی. شانهاچرخد یبه سمت من م نگاهش
 غرو با غر  شود یبلند م
 . ود ی  م ی  ام همراه
رفته هومن  ی  زنگ تلفن نگاهم را از مس یصدا
 را جا لشی. موبادارد یبرم

 نیاسکر  یاسم رو  خیبود. چشمم م گذاشته
 با د ی."عاطفه" او چرا باشود یم
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که قطع   خورد یآنقدر زنگ م د؟ی  تماس بگ هومن
 . دارمی. تلفن را برمشود یم

. باورم کشمیصفحه م یقفل نشده. دستم را رو  هنوز 

 . صفحه چتشانشود ینم
 است.  میروبه رو  درست
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 ی. میدیتاوان پس م یدار  ؟«

 
مگه  گهیخودت د دون

 »نه 
پس دادم.  شیمن تاوانمو همون هشت سال پ! «
 » شهیچرا تموم نم دونمینم
 » گرفنر   متو یتصم ؟خب که چر  ؟«

 خوامیکنم. م  کار یچ دونمی. نمشمیدارم خفه م هومن
 » جدا شم اما کو کیس

و پناهم بشه؟ بچه هامو اواره  هی  ؟ که پشتمو بگ!«
 کجا کنم
. نگاهم لرزد یدوباره در دستم م . گوش  نمی   م یپوزخند

 . ماند یاسمش م یرو 
! پول ؟یتو با خودت و من... چه کرد یکرد  چه

 کی ارزشش را داشت؟یط
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. د ی   . گوشم لهله مکنمیاحمقانه تماس را باز م میتصم

 آخ که من هنوز هم
 بودم.  وانهاشید

 ز ی. لیر دمی. بر گهی_الو هومن... بخدا خسته شدم د
 . اگه بخاطر اون دوتازمیلیر 

نبود تا حاال صدبار خودمو خالص کرده  بچه
 و دلم آن کنمیبودم...سکوت م

از ترس  کند یم قالب تیه چینگران که ه ا یحیب لعننر 
 مبادا خار به نکهیا
 رود.  شیاپ

 ی   _الو... هومن؟ چرا حرف نم
 
 ؟ن

. با کنمیرها م ی   م یو تلفن را رو  کنمیرا قطع م تماس

 بلند به یقدمها
رسراهم سیر   زدانیراه  ی   . بومی  م خروچر  سمت

 چه شنومی. نمشود یم
و شتاب زده خودم را از  نمی   . با دست کنارش مد یگو یم

 ونی  رستوران ب
. چه بر رسش آمده بود؟ چرا خوشحال اندازمیم

 تقاص دل نکهینبودم. چرا از ا
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خوشحال  داد ینحو پس م نیرا به بدتر  شکستهام
 یروبه رو  مکتین ینبودم؟رو 

و  کرد ی. ذهنم خاطراتم را با او مرور منمینشیم ا یدر 
 . کرد یمرور م
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آمده بود. از قبل خیر  حی    تفر  یزهرا و شوهرش برا با 

 داده بود که به بوشهر
را  شمی. انگار گنجاشدمی. در پوستم جا نموند ی  م

 ی   اول یبرا نکهینداشت. ا
کبود   یها ان آنر  یخاطره دونفره رو به رو  کی بار 

 دلم را از میداشته باش
 دمی. نفهمشناختمیکرده بود. رس از پا نم  ز یلیر  شوق

 . چطوردمیچطور نقشه چ
 کردم و چطور رس از همان پارگ  را با خودم رایه فرزانه

 در فتند ی  که آنها م
وار آنچه را  به خودم آمدم که طویط . وقنر آوردم

 کرده  یز یذهنم برنامه ر 
با من و  حانهیراحت عاطفه و ر  یلیو خ گفتمیم بود 

 فرزانه به بهانه گشت و
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 شدند.  رایه گذار 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
در پارک نشستند و من با  حانهیراه اما فرزانه و ر  ی   ب

 که از خوش    دسنر 
. دستش را گرفتم. قلبم د ی   که برق م  و چشیم د یلرز یم

 . د یلرز 
خوش و نوبرانه در  آن همه تنم گرم شد و حیس کی

 تنم به رقص درآمد. 
هنوز هم در خاطرم است. چشمش  لبخندش
 و ماالمال از حس دستم د یدرخش

د. انگار رو  را  نبودم. انگار دو بال پشتم بود  ی   زم یفرس 
 نمیبهشت بر  و رایه
 . بودم
و او با  ستادمیمقصدم بود. کنارش ا گیل  ساحل
 پرشور نگاهش به یچشمها

 ا یب ی. صداد ی   م مانیصدا ا یموجها بود. در  یموجسوار 
 با شیگفتنها

 . نشستیدر گوشمان م گوش  یباز 
 ؟یباره اومد ی   _اول
 پ و راست تکان داد. را به چ رسش
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در  وقنر  د یباره با تو اومدم.چشمم درخش ی   _نه اول
 . خواندمیم شیگوشها

من و تو.  ارتگاهیز  شهیم نجا ی... ایایبدون من نم گهی_د
 عاشقانه نجا یمن ا

  یس  یو تو... تو م دمیم طوافت
 
 من...  همه زندگ

  یو چشمم به چشمها د یچرخ
ر
رنگش خورد.  شکالن

 طعم میلبخندش برا
 . داد یم عسل

 _محمد؟
 تمام جانم جواب دادم.  با 

 ... اسمی_جان محمد، گل 
و  کیبار  یاو و دل من انگار بند یخندهها ی   . بد یخند

 
 
 وصل بود که نامرن
 دل وامانده.  نیدر ا کرد یبه پا م زلزله

 یدنبالم. م یکه اومد  _مرش
 
محمد؛ من... من...  دون

 دوست دارم باهم یلیخ
. به دلم مونده شناشیاما... اما بابامو که م ونی  ب میبر 

 وقنر  د یبود.دستم لرز 
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و  فیگونهاش نشست و لمس کرد آن پوست لط  یرو 
 براق را. رسم را خم

 . کردم
 ونی  _مگه محمد مرده باشه که تو به دلت بمونه ب

. م  عاطفه...  ن  یبیرفیر 
 ر نداره. با نیکه آخر   شهیم یبار  ی   اول امروز 

د یدل م لبخندش . دستم را گرفت و چشم چرخاند. یر

 پا بلند شد و انگار یرو 
قلب عاشق من  ی   ب یی   شد. انگار چ خایل میپا ر یز 

 کوره  کیمنفجر شد. انگار 
در تمام وجودم  شیصورتم رد گذاشت که گرما یرو 
 فاصله . وقنر د یچیپ
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باز  میههای  به ر  دنینفس کش یانگار هوا تازه برا گرفت

 گشت. خجول و
مگ انداخت و چشمانش را از من  یی   رسش را پا ی   رس 

 پنهان کرد. 
آن  ن  بوسهاش نشست و لبخند جا یجا یرو  دستم
 دست تکان داد.  حوایل
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گ   . اسمی_اخ من قربونت برم گلیر
 کش آمد و پلک بست.   مینس ن  بایبه ز  لبش

ب کتابم سواد حسا به قول خودت مِن نر  _عایط
 کیاما چون تو  لنگهیم
 شیو مساو  ارمیرو تاب نم جهینت نیمن ا یجلوتر  چیه
 . کنمیم

گونه   یرو  به نریم میباال آورد که لبها خر یرا با گ رسش
 نشاندم.  فشیلط
مستم کرد و دل  داد یکه پوستش م  ن  مویل یبو 
 یبا د وانهامید

 
 .آیهد یکوب  وانیک

باشد. نشد  انر  یپهنا نینشد که قبلگاهمان ا کشم؛یم
وع ی   که آواز دالنگ  رس 

انهاش باشد.  یقهقهها یصدا مانیزندگ  دلیر
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 میگو ی. من  بود هنوز هم و من دنبال رها ی  . دلم گنشد 
 اما تو باور نکن.  ن  رها
 . چیه گر یسنگدل بود و د حمی  من بنده در بند آن ب دل
اما به  دعشقتیلرز ینمآسان  ی   نچنیمن ا قلب
 » د یارز ینم شیغمها
 یهمراهت به نابود یرا برد ا یدن
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 یغم شد مگر تو چند نفر بود ا یدن ؟«
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همه  یدهاینفر؟ د کیجمع شود در  تیایدن یدید

 کنار  تیآدمها و آدمکها برا
نفر را جا  کیبا همه وسعتش فقط  تیایو دن بروند 

 من یایدهد؟ آخ که او دن
 کرد و نماند. نماند...   ن  وفایکه ب  ن  ای. دنبود 
 حرام است. حنر  دمیفهمی. چرا نمشد یفراموشم نم چرا 
 نگاه هم به او که کی

حرام است و آخ از من که  ستیگر ید وصله
 را لعننر  نیافسار ا توانستمینم

قبل از  کردمیم خشیم ن  جا د یو نگهش دارم. با بکشم
 شود و رس ر ید نکهیا

را به باد دهد. آن زن مسموم بود؛ هم  مانیدو  هر 
 خودش و هم خاطراتش. 

. کرد یاطاعت نم گر ی. او هم دشد یجمع نم نگاهم

 مانده بود و رسم هی  چشمم خ
که   دمیدی. خودم را مد ییر یخاطره به آن خاطره م نیا از 

 که آرام  با دیل
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  که با   ن  و او شدمیم هاشی  خ نداشت
ر
گر گرفته   صورن

 از خجالت نگاه
. شد یلبخند به لبش شکوفه م رگیرز یو ز  د یدزدیم

 که در  دمیدیخودم را م
 ب ن  گرفتهام و کاشانهاش جا  برش

بازوان الغر و  ی  
 که  ن  پرسانهام است و او

 امیشکشیاغوش پ ی   از حس خواسیر  ب ز یلیر  نگاهش
د یو دل م د یچرخیم  . یر
از فکر به او و  شدمیم وانهیکه آخر من د  آخ

 خوش   میبرا گر یکه د  ن  خاطرهها
و  د ی   . عذاب بود و عذاب. در برزخ دست و پا منبود 

 شدمینم حمی  من چرا ب
 د ی. طول کشد ی. طول کششد یاو. چرا دلم سنگ نم به

 پا شوم. طول یتا رو 
و  عاطفه زن عیل میتا خودم را جمع کنم. تا بگو  د یکش

 تمام. اما انگار فقط
پر از دروغ و  ن  نمایس یظاهرساز  کید. پوسته بو  کی

 دغل که در پسش
  یمرد

 
  یمانده و تمنا شیزندگ در نوزده سالیک

 
را  زن

 دارد که مدتهاست
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 . ستیگر یو همبسیر د همرس 
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 ؟ن  نجای_ا

 . دهمیبچرخم رسم را تکان م نکهیا بدون
 . د ی  گیو کنارم جا م ند ی   را دور م مکتیشده؟ن _چر 

 نه؟ ی_تماس عاطفه رو تو جواب داد
 . کنمیرا تماشا م اشیباز  و کویل ا یدر  حرفیب

. محمد دست بردار از اون زن. کن  ی_خوبه که انکار نم

 خدا به یمحض رضا
اون زن  بفهیم یخوایو تمومش کن. چرا نم ا یب خودت

 با اد یمسمومه. م
 حیمی  و بعد... بعد با ب نهی   گولت م  یبا اغواگر  ،یدلیر 

 . هی  و م کنهیولت م
 سینظر گرفته. چرا با ک ر یبرات دخیر ز  گفتیم ن  زندا

 یی  مادرت نم انتخانر 
 تموم شه.  نجا یقصه هم نیسقف که ا هی ر یز 

 _حرفات تموم شد؟
 ندارد.  نر ی. اهمکند یبا حرص نگاهم م هومن
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ملتو نفرستادن رو  هیرستوران تا  می_پاشو. پاشو بر 
 هوا. 

 محمد!  گذرهیتو رست م _کاش بدونم چر 
 . کنمیم نگاهش

 مو ینباش! حالم خوبه، رس پام. دارم زندگ ؟_فکر من  
 هم از یلیو خ کنمیم
 ونی  تجردم خوشحالم.هومن نفسش را تلخ ب نیا
 . دهد یم

 ی_د از من که نم
 
 لتی. تو باز فکهیمرت پنهون کن   تون

 هندستون کرده.  اد ی
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کت  یبرا _هندستون من وجود نداره. سفارش رس 

 ن؟یداد لیرو تحو  ز یگلر 
 
 
 . کشد یم پوف

 فاکتور کردم.  امیب نکهی_قبل از ا
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
دست دلم  د ی. باومی  و به رستوران م دهمیتکان م یرس 

 . اماکردمیرا جمع م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

به رسش  مسنر  یبعد از هشت سال بد هوا انگار 
 ،ه نخورده یمخورده بود ک

 . کرد یطوفان به پا م عقلیو ال  مست
 چشیسه پ ی  . گزد یی  مادرم اعصابم را به هم م تماس

 به ساره را درک
عمو  یکه روزگار   ن  . اوکردمینم را در شأن من  میدخیر
 یحال رو  د یدینم

رها  الیخواهرش انگشت گذاشته بود و خ وهیب دخیر 
 کردنش را نداشت. من

. اصال بعد از امد یوقت ن چی. هآمد یساره خوشم نم از 

 یدخیر  د یآینم ادمیاو 
شده باشم!  خواهان کیس ا یدلم نشسته باشد  به

 و در کنمیتماسش را باز م
ک  موضوع تماسش ربظ کنمیدعا م دل به آن دخیر

 
 
 نداشته باشد!  استخوان

 _بله مامان؟
 سالم محمد!  کی_عل

 . دهمیم ونی  را با آه ب نفسم
 شده؟ تیی   چ ؟کیس  ی_چرا آه م
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انگشت شست و اشاره دو گوشه چشمم را مالش  با 
 . دهمیم

 شده؟!  _نه مامان... جانم؟ چر 
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زودتر  ن  تا جا می_جونت سالمت پرسم. شب قراره بر 

 . ا یب
   اخم

 
 . کنمیم کمرنیک

 _کجا؟
 _خونه خالت... 

منده من امشب تا  که   سمی  شب رستورانم. نم کی_رس 
 یخوای. اگه مامیب

ه. اگه نه هم که بذار  محسن  . گهیوقت د هیتو رو بیر
 _محمد؟

 . دهمیرا فاصله م گوش    یس  ینما
 _اومدم، اومدم

 . کنمیم کیرا به لبم نزد گوش    دوباره
 برم. خداحافظ.  د ی_مامان من با

. دهمیم صلهیو تماس را ف مانمینم یجملها منتظر 

 . کنمینفسم را سخت م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 نداشتم!  ن  از او رها نکهیمثل ا نه
شود. قبل از  ر ید نکهی. قبل از اکردمیم یفکر  د یبا
 شمیهشت سال پ نکهیا
معکوس شده تکرار شود. لعنت به آن عدد  نبار یا

 نینحس و شوم که تمام ا
 . د یکشیبه رخم م از او را با زشنر  ن  جدا یسالها

 »عاطفه  «
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 ی. دو روز از امدنم به خانه پدر گذارمیهم م یرو  پلک

 جهیگذشته بود؛ اما نت
 همانطور است که بود.  ی   نشده بود. همه چ حاصل
. از سوزاند یکه تا پشت لبم را م  کشمیسوزناک م آیه

 شدمیصبح که بلند م
فکر  گذاشتمیبالش م یشب که دوباره رس رو  تا 
 . درکردمیو فکر م کردمیم

 . کردمیم یی   را باال پا امیو زندگ شدمیغرق م خودم
؟  _عاطفه... عاطفه، عاطفه با تو ام دخیر

 
 
به مادرم که  چرخانم. نگایه خورم و چشم یم یم تکان
 به دست گوش  
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 . اندازمیم ستادهیا میرس  یباال
 _بله؟
زنگ  تیگوش  ا یساعت باال رستم، ب کیتو؟  ن  _کجا

 . هیک  ی   بب خورهیم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
. سواد درست و می  گیرا از مادرم م حرف گوش   نر 

 حساب نداشت ویل حسانر 
بود. درست مثل پدرم. اون دو مثال بارز  عایل کتابش

 در و پاشنه بودند. آنقدر
. هنوز دند ی   که حالم را به هم م  سیدوست و خس پول

 مان یها هیهم گر 
ندارد که  است.تعجنر  ادمیلباس  حنر  ا ی لهیوس یبرا

 را اض  یچطور ر 
شان مجبور  . در واقع انها بخاطر پول دوسنر توانند یم

 بودند حساب کتاب را
باال  یرسشان کاله نگذارد! شانه ا تا کیس ند ی  بگ اد ی
 عیل کردمی..فکر مدهمیم

 .. کنمیاما زهرا بود.تماس را باز م باشد 
 _سالم.. 
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 ؟_سالم خونر 

 . _ممنون. 
 .. اد یهم زنگ زد داره م حانی.ر  نجا یا ا ی_پاشو ب

 . میگو یم نخر  حالیب
 _حال ندارم جون تو.. 

و  که حال ندارم؟االن تو تو خونه حبس بیس    چر  عن  ی_ 
 درست یغصه بخور 

خواهر خل ما نشسته  تلیل لیلی نامرد نر  شه؟اونیم
 غم بغل گرفته.  یزانو 
 . دمینال شیاز غزغرها حوصلهیب

 .. امی_باش م
. هر دو را نمی   و سوره را صدا م کنمیرا قطع م تماس

 و خودم کنمیحاض  م
. از ومی  م ونی  چادر از خانه ب دنیهم بدون پوش باز 

 رایه حانهیتا خانه ر  نجا یا
 . میفتی  م ادهیو پ نبود 

 .. نیار یساک سام هم ب نیایاونورا ب د ی_اگه خواست
و  می  گیمامان دست سوره را م باشیه دنیاز شن بعد 
 یکیراه  ی   . بمیو ی  م
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و من مجبور  شود یاز کنارمان رد م هیتا آشنا و همسا دو 
 به سالم و احوال

 نمیبیدر چشمانشان تعجب هم م . حنر شومیم پرش
 نیندارد. ا نر یاما اهم
 بودم!  ونیرا به خودم مد د یجد پوشش
. در بدون نمی   را م فونیو ا ستمیایخانه زهرا م یجلو 

 . درشود یپرسش باز م
از مادرش  جانیو ه طنتیو سوره با ش دهمیهل م را 

 و دوان دوان ند ی   جلو م
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در خانه  ی؛ زهرا جلو  بندمی. در را مشود یم داخل

 دو پله یکیمنتظرمان بود 
 . دهمیو سالم م گذارمیرا پشت رس م کوتاه

 تو..  ا ی..بی_خوش اومد
. نفس نفس زنان د ی  گیدستش را دراز کرده و سام را م و 

 . شومیداخل م
 _اوووف مردم تا اومدم.. 

بت ب  ارم؟ی_رس 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

بت.  خسته شدم االن  کمی_نه بابا، رس زمستون و رس 
 . شهیدرست م

 . دهد یرس تکان م زهرا 
 . ستیخونه ن عوض کن..مصطق   یخوای_لباساتو م

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
از رسم  یورس و همانطور نشسته ر  میگو یم یباشها

 یو دکمهها کشمیم
 . کنمیرا باز م مانتوام
 یو صدا شود یم ی   اسمیو  کتا یبا  یمشغول باز  سوره

 خندهها و حرف
 : د یگو ی. زهرا مکند یخانه را پر م زدنشان

؟ از اون نامرد خیر   نشد؟ ی_چه خیر
 : میگو یو م دهمیتکان م به نشانه نق   یرس 

 نهی   بار هم زنگ م هی یروز  م،ی_انگار منتظر بود ما بر 
 هی  گیحساب پس م

 . کنهیم د یتهد و 
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 ازگل...  کهی_غلط کرده مرت

 . ماند یدر، در دهانش م یصدا دنیحرفش با شن ادامه
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 است.  حانهی_حتما ر 
 . شود یباز کردن در بلند م یبرا زهرا 

 _سالم. سالم. 
 _سالم. 

 و او  گذارد یم ی   زم یارسام را رو  حانهیر 
ر
 کنانیتات تان

 راست به طرف کی
ها م اتاق و حواسم را به  نمی   م یز ی. لبخند ر ود ی  دخیر

 حانهیر  احوال پرش
 . دهمیم
 راجع به عیل مانیحول و هوش حرفها حانه؛یامدن ر  با 
 تیو در نها چرخد یم
 : د یگو یم یبا حسادت آشکار  حانهی. ر سد ی  شکوفه م به

همه ما اون  ونیشانس بود؛ م یدخیر خدا نی_اصال ا
 انکار مهره مار داشت

 هاتف رو بر زد؟!  یچطور  نیدید
 . کند یم د ییتا زهرا 
 زرنگه!  یلیخ وجنر  می_اره ن

 حانهیر 
خانواده چشمشون به هاتف بود و اون چشمش  هی_ 
 شکوفه عمو مسعود.  نر 
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  با 
ر
 : د یگو یبود م انیکه در کالمش ع  حرست و حسادن
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دخیر عمو مسعود باشم.  خواستیدلم م شهی_هم
 حرست خوردم که شهیهم
تو ناز و نعمت بزرگ شه و ما با  د یشکوفه با چرا 

 پر قو بزرگ ی. اون البدبخنر 
کهنه. اون خوشبخت شد با   یپتو ها یو ما ال شد 

 ! میهاتف و ما فقط درجا زد
 . گزمیم لب

 اون هم خوشبخت نباشه.  د یشا ی_تو که خیر ندار 
 . کند یحوالهام م نگاه پر اخیم حانهیر 

_خوشبخت نباشه؟ با هاتف؟ برو بابا تو چه ساده 

 و خونر  نی. هاتف به ایا
 
 
خوشبخت نباشه؟! خرشانس با  تونهیمگه م مردونیک
 قناسش افتاد کلیکل ه
 ظرف عسل!  تو 
 . د یگو یو م کند یم ز یچشم ر  حانهیر 

 کرد؟  کار یچ شیهاتف اومد خواستگار  وقنر  ی   دونی_م
 . دوزمیبه او چشم م کنجکاو 
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ط م خوادشیکه نم  کرد یم هی_داشت گر   بندمیاما رس 
 و گرنه کرد یناز م
محاله که زورش  شناسمیکه من م  مسعود و مایه عمو 
 .  کی  
 زهرا

 هم بابابزرگش نذاشت وگرنه همه راض   انی_ اره ک
 بودن و شکوفه خودش

 . خواستیم هم
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ه فقط س سالش بود اما فکر و ذکرش  هدی   _اره دخیر

 بود. اخرم رفت با انیک
که چشم همه روش بود و   . کیسلیفام مرد 

 با میخوشبخت شد. ما هم موند
 . هامونیبدبخت

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 انیم ن  و ذهنم جا د یچرخیم میموها ی   ب دستم
 که گذشت.   ن  روزها
 نی. با اند ی   در رسم جرقه م حانهیتازه ر  یحرفها
 اسفناک خودم دلم تیوضع
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 حانهیکه ر   ن  . اگر حرفهاسوختیشکوفه هم م یبرا
 خودش هم باورش ندارد

  راست
 
آن سالها  اد یچه شد؟  باشد چه؟ او قربان

 که مدام دنبال فرار  افتمیم
را همه  نیبود. ا یبا هاتف فرار  ن  . از رو در روبود 
 بودند. من دهیفهم لیفام
 نر یاهم میمشکالت خودم بودم و برا ی  روزها درگ نآ

 نداشت اما... حاال باز هم
و آشفته بودم  ی  درگ امیوسط چرخ گردون زندگ وقنر 

 آمده شیموضوع او پ
. کم نمی   م اشیخاطرات بچگ یاداور یاز  ی. لبخندبود 

 . میاز خواهر نبود برا
من و  به خرما... و حنر  بشیو غر  بیعج عالقه

ک شیر ی. بحانهیر   با من. دخیر
با هم سن و  یبه باز  یعالقه ا اشیهمه بچگ با 

 نداشت. وقتش تماما شیسالها
شب هم  حنر  گذشتی. اگر مادرش مشد یما پر م با 
 . د یخوابیما م شیپ

 ی   . چه زود گذشت. انگار همشود یتکرار م لبخندم
 حانهیبود که کنار ر  روز ید
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. من خوب کرد یم قیرا تشو  دنمیبود و رقص نشسته

 رقاصه ا یاما دن دمیقصی  م
میمادرم از جا م یداشت. با صدا یبهیر  یها  . یر

 _خب...مادر... 
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انگار راهش به سمت او  یی  . گرد پاندازمیبه او م نگایه

 کج نشده بود. 
و  ز یر  یبود! چشمها ی   هم د یآیم ادمیتا  چهرهاش
 . نازک و هشنر  یابروها

 خاض ن  باینسبتا درشت. ز  یو لبها گوشنر   ن  یب
 نداشت اما پدرم مثل موم

. تا دلت بخواهد. پر کردند یمشتش بود. دعوا م ی   ب

 یبودند از اختالف نظرها
. نشستیم رس و ته اما آخر حرف مادرم به کرش نر 

 هم ی  چند سال اخ نیا
بار  کیپدرم تکان خورده بود که با  یی  عشق پ ا یگو   که

 گلبهار گفتنش صد
 ! کرد یگلبهار از دهانش چکه م  هزار 
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ه که برگرد مادر؛ ولش  تیرس خونه و زندگ ی_بهیر
 به امون خدا که یکرد
 ؟چر 

 حتی. مادر بود درست. نصچرخانمیدر کاسه م چشم
 اش بود باز هم فهیوظ

که چطور مثل گوشت   کنمی. اما من فراموش نمدرست
  وانیح

 
 تکه قربان

 کردند.   اتی  را خ تکهام
 توانستمی. کاش مکنمیوانهاش متلخم را ر  نگاه
 م،ی  را فاکتور بگ شیها حتینص

کاش » وقت  چیکه ه  ن  نکن..تو حتمیتو نص خواهشا 
 بزنم اد یفر  توانستمیم

و  یبود ازش شایک شهیو هم یبا بابام بساز  نتونسنر 
 و نه روزش ستیهرماه ب

 یرو قهر بود.. «
به هم دوخته  یلبها ی   از ب خر یهر چه کردم ه اما 
 . منامد ین ونی  ب میلعنت
 از او گرفته بود. مادر بود.  شیر یدلم ب ا یتمام دن از 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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را  میهم صدا کبار ی جنسم بود. پس چرا حنر  هم
 . چرا آنقدر جو ود ینشن
. میشد یخانه را بد کردند که همه فرار  طیمح

 زهرا و حانه،ی... من، ر یفرار 
. لزوم میشد یهمه فرار  د یو مج د یوح حنر  فاطمه

 مثل چه د یو تول ی  تکث
 مانیازهاین نیاز برآورده کردن کوچکیر  حنر  وقنر  بود؟

 . نهآمدند یهم بر نم
اهل کار بود.  د یآیم ادمینداشته باشند. پدرم تا  که
 ن  جا کار یب کبار ی دمیند

 باشد.  نشسته
 . کرد یرا کلفت م شیصدا

که بخوابه تو   ی. مردشهی_جوهر مرد به کار و مردونگ
 خونه و کار نکنه از صدتا

اض م  زن ه.و خودم که اعیر  . کردمیکمیر
 ! یی   پا یار یزن رو م بابا... همش یه چر  عن  ی_ 

 . کرد یچپ نگاهم م چپ
. تا که تو جبهشو گرفنر   اوردهین یی   زن رو پا _کیس

 بوده. از زن ی   بوده هم
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. مرده که با  جماعت  یبازو  د یکار و حرفه نخواسیر 
 ذره هیکلفت داشته باشه و 

بچرخونه.  شو یبسازه و زندگ هیرسما چیکه از ه  جنم
 که تو خونه  ی   زن هم
 یبذاره جلو  یی   چ هیکنه و   تیو بچه هاشو ترتب بمونه

 مردش که خسته و
 بسه.  اد یاز کار م گشنه
حرفها را در  نی. آن روزها، آنقدر پدرم ادهمیتکان م رس 

 گوش تک تکمان
 ی   . محدوده زن بمیکردیبود که همه گمان م خوانده
 خانه یوار یچهار د
 .... ی  و الغ  شود یم خالصه
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 یرسکش بودم.  من

 
خانه را  ی   بودم. بارها قوان ایع

 شکستم. بلند حرف زدم. 
  یآن قرارها . حنر دمیکش  داد 

 
با محمد و خنده  پنهان

 که گوش  یبلند یها
شاهد است. اما در  کرد یرا کر م ابانها یو خ کوچه
 من هم مغلوب شدم تینها
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ام را به دست آنها  امدهین یو تمام روزها ندهیآ وافسار 
دم. بزرگیر   اشتباه نیسیر

و  د ی   خودش حرف م یبود.مادرم برا ی   هم میزندگ
 اما کرد یم حتینص

بود که  دهیرا شن شیتکرار  یحرفها نقدر یا میگوشها
 شده بود. گایه ز یلیر 
مسخره  که پا در آن عروش  لعنت به آن شنر  میگو یم

 گذاشتم و مادر عیل
 . د ید مرا 
ش و مادر با خوشحایل میبود حانهیر  با   با او احوالیر
 اما او نگاهش کرد یم

.بعد از د یچرخیم حانیمن و ر  ی   ب دارانهیخر 

 نیرا چند حانهیمعارفهمان. او ر 
 ینگاه کرد و لبخند زد. لبخند ش بار 

 
به لبم آمد.  طان

 حانیمادر از ر  لیفام
آمدم که  ن  چشم و ابرو حانهیر  یآمده بود.برا خوشش

 وقنر  تیاخم کرد. وضع
 عیل دنیشد که پرسش به دنبالش آمد و او با د یر یجد

 ما را با خوشحایل
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تاب  حانهیو ر  عیل ی   کرد. نگاهش مرتب ب  معرف

 ز آن... بعدو بعد ا خورد یم
جنگ  حانهیآمد ر  شیپ یبحث خواستگار  آن وقنر  از 

 به پا کرد. 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
س که رو به  یر یاغی و رسکش تر از من بود. آنقدر نیر
 و ستد یپدرم با یرو 
خشک مقدس که با آب قند  حالش از عیل د یبگو 
 را به کلهاش شیموها

را سفت و سخت تا  هنشی  پ یو دکمهها چسبانده
 خرخره بسته و شلوار

به هم  پوشد یرا م شیمخصوص قرن پ یپارچها
 تصور . که حنر خورد یم

جسور بود.  حانیمرگ است. ر  ی   ع شیبا او برا ازدواج
 یآنقدر جسور که رو 
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به مرگ  د یو شده تهد یو با پافشار  ستد یبا خواستهاش
 خودش پدرم را
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دوبار پر زبان  یکیکند.نجمه سادات هم که   فمنض 
 به گوشه حانهیر  ی   تند و ت
که داشت منضف شد   یکرده بود از نظر   ی  گ  چادرش
 من یرو  نانیو با اطم
که آن روزها   من   یمن. رو  یگذاشت. رو   انگشت

 یبخاطر رفتنش به رسباز 
خوشحالم  ی   چ چیالک خودم فرو رفته بودم و ه در 
 من که قلبم ی. رو کرد ینم
به خودش  شینوزده سالگ یدر ابتدا گر ید یمرد را 
 که  یزده بود. مرد وند یپ

شده بود و  ر یپذ تیمن در آن سن کم مسئول بخاطر 
  کیحاض  بود بار 

 
 زندگ

کار خودش را کرده   حانیر  د یبه دوش بکشد. تهد را 
 بود. 
 حانیفرار ر  ا یبود. از مرگ و  دهیچشمش ترس پدرم

 که  ن  از ابرو نه... اصال... او 
سیم ختیی  م ی   آب رو زم مثل . وگرنه من مطمئنم د ییر

 ارزش   شیما برا
 افتم؛یکه م  امرزمیحرف ننه خداب اد ی. مینداشت

 : میگو یم
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  هی. امرزدتیننه خداب _یه
 
با طال  د یکه با  گفنر   حرف

 نوشت و قابش
 : گفتی.مکرد 

عده  هی ی! براستیخونه ن د یهمه چراغ ام ی_بچه برا
 عده هی ی. براهیرسگرم
کردن عقدههاشون اما گروه سوم از همه بدترن.   خایل
 هم یلیدل چیه حنر 
 ! هر چر میکه بگن ما هم دار   ارنی. اونا بچه مندارن

 خب چه شیر یتعدادش ب
 باشه که نور عیل شیر یاگه تعداد پرسها ب ی   ب نی. ابهیر 
 . اون خانوادهشهینور م
زلزله هم از جا درش  که حنر   شهیدار م شهیر  اونقدر 

 ی. مارهینم
 
 ننه. به دون

  ا یشما امروز  قول
 
 بچه بهانه ست. اما نه بهانه زندگ

 بلکه بهانه چشم هم
همه  نیچرا ا کن  یننه خودت فکر م ی   . همچشیم

 ی   هم د؟ییپشت هم زا
  که

 
و  شد یدست به کار م د یشنیزن رو م هی خیر حاملیک

 دییای   م یکی عی    رس 
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زائو عقب مونده. فقط  ینگن گلبهار از قافله زنها که
 شد بعد تو چر  دونمینم
. گمونم اجاقش کور شد وگرنه اورد یبچه ن گهید که

 که اون گذاشته  اون رقابنر 
 ! شد یحاال حاالها تموم نم بود 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 یبب ن  . تلخ و زرد. آخ ننه کجاخندمیم

بعد از سالها  ن 
 . دهامیرس تیبه حرفها

خواندن و نوشیر   نداشت. حنر  درست و حسانر  سواد 
 . امادانستیهم نم
بالش کنار اقاجانم گذاشته بود  کی یرسش را رو  آنقدر 

 شیکه همه حرفها
حساب و  ی   ب شیکه زندگ  یبازار  یاز بر بود. مرد را 

 . گذشتیکتاب و چرتکه م
گل و   یاتاقش به جااهل کتاب بود. طاقچه گوشه  اما 

 گلدان پر از کتاب با
بود که  و زرد رنگ کایه یقهوها یصفحهها
 به دل بیعج شینوشتهها

 . نشستیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

با ننه بود پدر و مادرم از آن دسته سوم بودند.  حق
 ابراز یبرا یی   بچه فقط چ

 مانیازهایدر جامعه آن زمان بود. از پس ن خودشان
 در نکهیبا ا امدند یبرنم
که   خواستند یو نم توانستند ینبودند اما نم فیضع قرس  

 زشانیعز  یاز پول ها
بودند  ما خرج کنند! آنها همان دسته سویم یبرا کیم

 وگرنه گفتیکه ننه م
انشان   دخیر

 
بودم. من  دهی.من ترسکردند ینم را قربان

 ازدواج با او را
محمد برسد و مثل  کردمی. از ته قلبم دعا مخواستمینم

 قهرمان داستانها
... من محکوم شدم به د یدهد اما نشد، نرس نجاتم

 خواهرم یکه اول برا  یمرد
 را رقم زد.  یدگر  ی   چ ر یبود اما... تقد آمده
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من  نکهی. ادانستیقسمتش را نم نیهومن هم ا حنر 

 نه بخاطر پول. نه بخاطر
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نه بخاطر اجبار خانواده رس  و حنر  بهیر عیل تیموقع
 آن سفره عقد نشستم. 

جوابم را  وقنر  حانهی!ر رفتمیبخاطر خواهرم پذ من
 خواست دوباره وسط د یشن

جانم را قسم دادم. با اشک رس  اما وقنر  ستد یبا معرکه
 تکان داد و فقط از دور

روزگار بود و من در  یهمه آنها باز  د یکرد. شا  تماشا 
 ینقطها نیبه ا تینها
و با  دهمی.شانه باال مدمیسی  اکنون نشستهام م که
 سام از جا هیگر   یصدا
هستم؛  دادنشی  . همانطور که مشغول ششومیم بلند 
 دیکه با  کنمیفکر م
نان و اب  میماندن برا نجا ی. امی  بگ یمیتصم عیر یرس 
 . شود ی. شوهر نمشود ینم
من محکوم  ار یاخت ا ی. اجبار شود ینم میبچهها یبرا پدر 

 قصه د یبودم به او. شا
بود که حاض   دهیانقدر از ما بر  ست!عیل نیهم ا من

 بخاطر دو طفل نبود حنر 
  کوچکمان

 
شام را  فیکث  یرا تحمل کند! ظرفها زندگ

 و به کنمیجمع م
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خانه میم آشیر  وع کنم که  خواهمی. میر شسیر  را رس 
 . د یآیپدرم م یصدا
 رسجات.  ی   بش ی  بدو بدو نکن بچه؛ بگ نقدر ی_ا

 . نمی   م پلک
... رسسام  گهید ی   بش ی  بگ ستم؟ی_مگه با تو ن دخیر

 گرفتم. 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 . خسته شدم حوصلهام رس رفته. خوامی_نم
 جا...ال اله هللا.  هی ی   بش ی  _رسرفته که رس رفته. بگ
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 سوره.  یهی  گر   ی. و بعد صداد یآیمادرم م یصدا

م. ب ا یمرد؟! ب یدار  کار ی_با بچه چ خودم  شیپ ا یدخیر
 دخیر  نی. آفر ی   بش

 . موهاتو ببافم مادر؟قشنگم
را انگار به هم دوختهاند.  امیصوت یو تارها نمی   م پلک
 روان میاشکها

بود و  دهی. پدرم آستانه تحملش به صفر رسشوند یم
 تحمل ماندن مرا گر ید
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. چقدر دردناک بود حس رسبار بودن. حس نداشت

 حنر  نکهیاضافه بودن. ا
پدر و  حنر  نکهی. اباش   یادیهم ز  تیخانه پدر  در 

 مادرت هم بعد از ازدواجت
برگشت به رست  یهوا یبشمارند و اگر روز  بهیرا غر  تو 

 . یشو  مانیخورد پش
را رها کنم و بازگردم؟ اصال به  عیل توانستمیم چگونه

 م؟گشتیکجا باز م
تحمل دو سه روز ماندنم  که پدرم حنر   ن  نجایا نجا؟یا

 کی یرا نداشت برا
 گر یوقت مثل د چیپدرم ه کرد؟یماندنم چه م عمر 

 و بانیپدرها پشت
 کردن را انگار اصال بلد نبود!   ینبود. پدر  هگاهمانیتک
. کردمیم یفکر  د ی. بامیشو یو ظرفها را م کشمیم آیه

 ماندن و نون نجا یا
د یاضافه بودن غرورم را به تاراج م خور   . یر
میبه اتاق م ی   و رسسنگ می  گیسوره را م دست . پدرم یر

 در هم شیاخمها
 کی. ن  رایگوشه پذ  ونیز یبه تلو  ضشیو نگاه پر غ بود 

 لحظه فقط نگاهم
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و  بندمی. در اتاق را مد ی  گینگاه م عی    و بعد رس  کند یم
 سوره را در آغوش

 . کشمیم
 
 
 ؟_مامان

 _جان مامان؟
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 _بابابزرگ منو دوست نداره. 

ذوق  یپدرم تو  یرفتارها نقدر ی. انمی   پلک م ناراحنر  با 
 توانستمیکه نم  د ی   م
 بچه را گول بزنم!  و برهان الیک لیدل با 

  ی   _بب
 
. آدمها هینطور ی. اخالق بابابزرگت هممامان

 و پا به شنیم ی  پ وقنر 
  گهید ذارنیم سن

 
رو  حوصله رس و صدا و شلویع

 ندارن. بابابزرگ همتون رو
حوصله ست  داره اما چون خسته و نر  دوست

 . ناراحت نشوگهیم ینجور یا
 عشقم؟ باشه
سد یتکان داده و م رس   . یر
 خونمون مامان؟ میگردیبرم _گ
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 _دلت تنگ شده؟
 . دهد یتکان م رس 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

کنم.   یباز  تونمیبابابزرگ حوصله نداره. نم نجا ی_اره ا
 شهینم گهیمهد هم که د

. مامان جون هم که با مرغ و خروساشه. دوست برم

 هم که ندارم. آرمان هم
 . کنهیهمش باهام دعوا م کنهیم تمیاذ
کم. انگار ا یدل پر  چه  چند روز حسانر  نیداشت دخیر

 خستهاش کرده بود
و  دلش را آزرده بود. سوره عادت به کم محیل و 

 نداشت. آنقدر یبدرفتار 
 یهای  که بد رفتار   فتی  قربان صدقهاش م نجمهسادات
 خانوادهام دل

 . کرد یرا زخم م کوچکش
 

176 
 . میگردیمامان... برم میگردی_برم

 ! خواستیمارا نم کیس  نجا ی... امیبچه ها راحنر  بخاطر 
* 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 غزتو گاز گرفته احمق؟_خر م
 
 
 . کنمیم پیو تند تند تا کشمیم پوف

هومن. بابامو که خوب  سیر  یراحت ن نجا ی_بچههام ا
 . شناشیم

 یفکر کرد نیاصال به ا ی   کنه. بب  تتیحما فهاشهی_وظ
 اگه شهیم که چر 
خصوصا اگه خودت دست از پا درازتر  ؟یبرگرد
 افسار اون عیل ؟یبرگرد
جلو  خر یه گهی. دشهیکه هست م  ن  یاز ا ختهیر یگس

 . من نگرانتمستیدارش ن
 ! ن  دا دخیر 
 . نمی   م پلک
هم  الشیخ ی   . عنجامیهفته ست ا هیکنم؟   کار ی_چ
 نجای. بچههامم استین

 . سیر  ین راحت
 . هر غلظدونمینم گهی_من زبونم مو درآورد. د

 بکن.  خواسنر 
  سنر ی_مادر ن

 
دوتا هشت  نیهومن. من بخاطر ا بدون
 سال تحمل کردم

 . نهیقسمت منم ا د ی. شاکنمیهم تحمل م هشیبق
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به  ی_کدوم قسمت و رسنوشت؟ خودت لگد زد
 اونجا یبخت خودت. فکر کرد

... نبود اما... کی   یپخش م لیو دارن حلوا با ب هیخیر 

 بود.  چیپوچ بود ه
  نتونسنر 

 
... اون احمق فقط تو چندماه منتظرش بمون

 داشتنفر رو دوست  هی
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 کرد که حنر   یپول کار  یتو... حرص و طمعت برا و 

 . یاونم ببند یچشمتو رو 
 ؟ن  داشت دخیر دا ارزششو 
باز  مهمان ناخوانده دوست نداشتن   کیمثل  بغض

 دایهم رس و کلهاش پ
شتاب  لرزد یکه م  و با انگشنر  می  گی. لبم را گاز مشود یم

 کنمیم پیزده تا
پرس عمه!  کنهیرو دوا نم ی_گشیر  تو گذشته درد

 . ی  شب بخ
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 گر یکه د  فهمد یصحبت را م نیبه ادامه ا لمیتما عدم
 . فرستد ینم ایمیپ
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از  ی. پوزخندبندمیو پلک م گذارمیرا کنار م گوش  
 هومن امکیپ یادآور ی
. او حرص چشمش او عاشق نبود  ند یبگذار بگو  نم؛ی   م

 را کور کرد و طمع
عشقش را خاموش و شعله هوسش را روشن  آتش

 او ند یکرد. بگذار بگو 
خاصش دل هر  ن  و دلربا یبود و با اغواگر  ی   زهرآگ
 . اصاللرزاند یرا م یمرد

شد و  او بود که چشم بسته عاشق عیل ند یبگو  بگذار 
 دارد؟ یدهایتمام. چه فا

  نیا
 
آن مرد  شود؟یپدر م عیل شود؟یتمام م زندگ

 دست از آن حس برباد
دارد جار زدن  نر ی! چه اهمشود ینم کشد؟یم رفته
 وقنر  قتها یو حق تیواقع

. آنقدر از گفتنش زمان ستین دنشانیشن یبرا گوش  

 اتیگذشته که ب
. کند یگفتنشان هم معجزه نم  حنر  گر ی. که دشدهاند 

 
ر
 کندیم چه فرف
ند که دلشان آنقدر دروغ را باور دار  وقنر  گفتنشان

 یی   جز آن چ خواهد ینم
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 کیکه مثل   ن  دارد گفیر  حرفها نر ی. چه اهمبشنوند 
 رشد میگلو   ی   غده ب

را داشتم و نه جان باال  دنشیبلع ن  که نه توانا  کرد؛یم
 آوردنش را. بگذار همه
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آن مار خوش خط و خال پرسک ساده قصه را  ند یبگو 

 یگول زد و بعد رو 
مگر؟  شود یدلش خانه ساخت. چه م یخرابهها

 ! چی... هچی... هچیه
 کیو رسم بازار شام است و افکارم مثل  بندمیم چشم

 . دهیچیکالف به هم پ
د یشاخه به ان شاخه م نیاز ا ذهنم  . یر

که   یخانه پدرم بمانم. پدر  توانمینم نیاز ا شیر یب
 مزاج است و حوصله دمدیم

   ید. پدر را ندار  میبچهها یو صداها رس 
 
 که از زندگ

 یفقط حرص زدن برا
  اد یپول را بلد است.  شیر یکردن ب  جمع

 
که   سخنر  بچیک

 افتمیکه م  میگذراند
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 د ی  گیآتش م دلم
 
نه از  دمیفهم یی   چ . نه از بچیک

 
 
 نیمن در ا د ی. شاجوان
  عمر 

 
کردم. چندماهش را   دراز فقط چندماهش را زندگ

 ی. صدادمیخند
دلم پر از شور و شوق به تکاپو  آمد یکه م  موتورش

یطافتاد یم  شده بودم.  . رس 
هم داد  که از صد فرسخ    یموتور  یبه صدا نسبت

یط د ی   م  شده اوست رس 
تندتر از  میو نفسها شد یم سی. کف دستم خبودم
 کیر ی. قلبم با نزدشهیهم

.لبخندم شد یو دوباره ساخته م ختیی  صدا فروم شدن

 و با شود یبزرگ م
که   یگذشتها  انیپدرم با مادر از م یبگو مگو  یصدا

 ن  یی  حالوتش به ش
خاطره  نیا شود ی. زهرمارم ممیآیم ونی  بود ب عسل
 ! نصفه شنر  یباز 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 شود یکه نه تنها تمام نم  ا؛یاست گو  یجد بحثشان
 بلکه هر لحظه بلندتر هم

 . شود یم
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 وشم زنگ زد. در گ حانهیر  یصدا گر یبار د کی
 »دخیر عمو مسعود باشم  خواستیدلم م شهیهم. «
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دخیر مسعود باشم. اصال مگر  خواستیهم دلم م من

 هم بود که حرست کیس
 
 
 میگو یبا خودم م شکوفه را نخورد؟ نبود! گایه زندگ

 چیچرا عمو مسعود ه
و حرص پدرم را نداشت؟! مگر  ن  تندخو نیاز ا کی
 نقدریدو برادر ا شود یم

د یو کاش خوابم م کشمیم باشند؟!آیه متفاوت  نیو ا یر
 یالهایفکر و خ

  تمام
 
اسمم  دنی.با شنداشتیدست از رسم برم نشدن

 مکالمهاشان انیاز م
 . کنمیم ی   . اخم کرده گوش تشود یم یاز من فرار  خواب

ه نم نی_ا محل  نیبره خونهاش؟ واال ما تو ا خواد یدخیر
 . ده روزهمیابرو دار 

گلبهار   ی   . شوهرشم که انگار که نه انگار. ببنجاستیا
تو ی   قشنگ بش  دخیر
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 حاچر  هم که رفت حاچر  ن  کن. اون کربال  حتینص
 مکه. فردا طالقش ندن

 . نجا یاز پا دراز تر برگرده ا دست
و صداها با  چرخد ی. سقف دور رسم مد ی  گیم نفسم
 باال در گوشم ولویم

 نیا دانستمیرسبارم. م دانستمی. من مچند یپیم
 حضورم خاطرشان را مکدر

. پدرم انگار از دانستمیرا نم نقدرشیاما... اما ا کرده

 . د ی   حرف م هیدخیر همسا
قلبش  را از کجا آورده بود؟ گ احساش همه نر  نیا
 سنگ شده بود نقدر یا

مگر من از رگ و خونش نبودم؟ تاوان  د؟یدیمرا نم که
 نیدخیر بودنم ا

به سوره  . نگایهشوند یجمع نم میا!اشکهاست؟
 . اندازمیم
 شوم؟یم حمی  ب نقدر یمن هم نسبت تو ا یروز  عن  ی
 کنمیفراموش م عن  ی

 جانم به جانت بند بود؟ که
 نر  نقدر یکه ا  شود ی. چه مدهمیم ونی  را لرزان ب نفسم

 رحم و سنگدل
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 یصخرهها هیکه قلبشان شب  شود یچه م شوند؟یم
 جیخل ی   سخت و ت
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انگار که از  عاطفهیمحبت، رسد و ب زده و نر  خی شود یم

 قطب جنوب آمده
 ! باشند 
نگاه  نقدر ی. بدون پلک زدن اماند یبه سقف م نگاهم

 که صبح شود  کنمیم
خانه پدرم به گوش  کیاذان از مسجد نزد یوصدا

 کنمینگاه م نقدر یبرسد. ا
پنجره  یبه دستش را از ال هی   ن یرسباز ها د یخورش که

 به جنگ چشمان
 بازم بفرستد.  مهین

 کنمیکه م  ی. به کار کنمیم یی   را در دستم باال پا گوش  
 اشیو درست
 ند یناخوشا یو غرغرها بندمیندارم. چشم م نانیاطم

 پدرم در گوشم با
و خشم و  . تندمزاچر شود یباال از نو تکرار م فرکانس
 . عدمموردشیحرص ب
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ش بودم.   من   ها و حنر به بچه  توجه  که دخیر
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

. بدون شد یتمام م نجا یا د یکار با  نی. اکنمیباز م چشم

 توجه به ساعت شماره
 ... مانمیو منتظر م می  گیم را 

را  میهمه انرژ  انگار کیس کنمی_الو...تماس را که قطع م
 . کشد یبا رسنگ م

و  ستمیکارم مطمی   ن  . به درسنر شومیو پوچ م چیه
 ندهیبذر ترس از آ

 . شود یکه رقم زدم ته دلم کاشته م  نامعلویم
*** 
 »شکوفه  «
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شدن  کیسوءتفاهم جرئت نزد کیمدتها به خاطر  تا 

 به هومن را نداشتم و
از مرگ هم بدتر بود. از قبل هم تنهاتر شده  میبرا نیا

 خودمبودم و درالک 
 میرا نداشتم که به درد و دلها بودم. کیس فرورفته

 نبود که گوش کند. کیس
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 کالیم  حرف بزنم و او بدون قضاوت و حنر  ی  دل س کی
 گوشش را به من

 هومن بود که...  کیدهد و آرامم کند.  قرض
تلخ کامم  یان روزها و لحظهها یاداور یو از  نمی   م پلک

 . اهشود یتلخ تر م
هومن...  د یبود؛ شا هیحق با بق د ی. شاکشمیم سوزنایک

 من...  د یشا
و به تنها  کنمیگاز رها م  یاهورا غذا را رو  هیگر   یصدا با 

 اتاق خواب خانهمان
 دهیکرده و ترس  ی  تخت گ ینردهها یدستش ال ومی  م

 و ند ی   دست و پا م
و ارام  کشمیبه لب م یبند می. لبخند نکند یم هیگر 

 همانطور که قربان صدقه
نرده  انیاز م دستش را به ارایم شومیدانهام م کی یکی
 و کشمیم ونی  ب

. اهورا سفت دست دور گردنم حلقه کنمیم بغلش

 . چسبد یو به بدنم م کند یم
 . نمی   م یلبخند

م رو  زمیعز  ا ی. بیی   پا ا ی_اهورا... اهورا جان مامان ب ما
 . سوزهیگازه م
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 . دوزد یپر ابش را به من م یچشمها
 _نه... نهههه. 

و با همه  نمی   به پرسک لجبازم م یلبخند کالفه
 به سمت احتمایل یخطرها

  کنمیگاز را کم م  ر ی. ز ومی  م گاز 
 
دم بکشد.  تا ماکارون

 یکار   گر ید نجا یا
کنار   ی   زم یو اهورا را رو  گردمی. به اتاق برمنداشتم
 . جعبهنشانمیخودم م
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تا مشغول  گذارمیرا دم دستش م اشیو دفیر نقاش رنگ

 باشد و خودم کتاب
 . کنمیرا باز م امیاضیر 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

. کتاب رو دهمینم نر یبود اما اهم ی  هنوز هم درگ ذهنم

 مهمیر بود.  میبه رو 
به  توانستمیو گذشته به درک. مگر م ا یهمه دن اصال 

 گذشته برگردم و سفت
چشم  با گستاچ   توانستمینه؟ مگر م میسخت بگو  و 

 در چشم پدرم از
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 دفاع کنم؟ میخواستهها
 نداشت.  یسود
بود. ان هم  لمیامسالم ادامه تحص میتصم نیبیر یعج

 نیدم هومن گرم که ا
را در رسم انداخت و انقدر حرف زد از  فکر 

 که خودم هم  دهامیند یاستعدادها
. از هر طرف که نمی   م شدم. لبخند تلخ   مشتاق

 چینقش او ه کنمیحساب م
  ی   ب وقت

 
پررنگیر از هر  من کمرنگ نشده و حنر  زندگ

 ست!  کیس
  میتصم نیا از 

 
کس جز هومن و هاتف خیر   چیه ناگهان

سینداشت. م  دمییر
شوند. همانها  تمیسد راه موفق نبار یا امیسنت خانواده

 را با امیکه خوشبخت
  نبار یزدند ا وند یو گمان پ مصلحت

 
خانه دار  از من زن

 
 
 از بسازند که افرسدگ

آدم در  شناختمی. خودم را مکند یچکه م شیو رو  رس 
 خانه ماندن نبودم. 

 حنر  میحوصلگیب یحوصله. روزها و نر  شدمیم خسته
 یحوصله رس

 
 به دگ
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 . حنر شدمیاز او هم متنفر م را هم نداشتم. گایه اهورا 
 از خودم هم! 

. ذهنم کرد یو رو م ر یمعادالت را ز  اقیبا اشت میچشمها

 ی   ماش کیمثل 
چندکاره تند و بدون توقف پشت رس هم  حساب

ب و تقس  ها را انجام میض 
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وقت از  چیرا دوست داشتم. ه اض  ی. ر داد یم

 کالفه  اشیی  ادگیخواندنش، از 
تنها همان کتاب بود که  د یو شا شدمیحوصله نم نر  و 

 افکار در هم و برهم
 ! داد یامان مرا س ذهنم

و رسم را  کنمیسوال مشتق را حل م نیگردن درد اخر   با 
 اورم. با باال یم

بکشم. اهورا  غیکم مانده ج  میرو به رو  یفضا دنید
 به لیرسما خانه را تبد

  دانیم
 
به چشمان  و با نگایه کشمیم جنگ کرده. پوف

 رنگ و مشیک
 : نالمیبا بهت م طانشیش
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 مامان...  یاهورا؟ وااااا یکرد  کار ی_چ
چرخ  ختهیر  ی   زم یرو  لیوسا ینگاهم رو  یزار  با 
 . خورد یم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 ی   زم یرا از کتابخانه کوچک کنار دستش رو  میکتابها
 جلد و حنر  ختهیر 
کمدش را هم به هم   یدو تا را پاره کرده است. کشو  یکی
 از یمیو ن ختهیر 

 شدهاند.  پخش ی   زم یرو  شیلباسها
  شیهای  باز  اسباب

 
افتاده اند و بد تر از  هر کدام طرف

 همه خودش که رژ
گشاد که   یو با لبخند دهیرنگم را به صورتش مال قرمز 

 را دشیسپ یدندانها
 شده.  هامی  خ گذارد یم شینما به
 . کشمیم داد 

 . نمی   م شیصدا کشدار 
 ! کشمتی_اهورا؛ م
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و  ند ی   از خنده م یع  ی. جدارمیبرم ی   به سمتش خ و 
 شیبدون حرکت رس جا

 یادیز  طانمیو ش گوشی. پرسک باز ود ی  م سهیر 
 د یفهمیم

 
 . از همان بچیک

 بود و تنبل!  باهوش
اهورا  یو پاشها ختیمشغول جمع کردن ر  خسته

 عروسک نی. آخر شومیم
  یو با خوردن بو  اندازمیدر سبد م را 

 
 مینیبه ب ماکارون

 شومیاهورا م الیخیب
خانه م عی    رس  و  را خاموش کرده و  رشی. ز ومی  به اشیر 

 . گردمیدوباره برم
 ... شی_ماما...ج

میم ن  را به دستشو اهورا  و بعد از تمام شدن کارش  یر
 کی. نزدگردانمیبرم

هاتف بود و خانه مثل بازار شام. هر چند که او  آمدن
 عادت کرده بود. از بعد

وع درس خواندنم نم از  کارها را   که همه  دمیسی  رس 
 باهم انجام دهم و هاتف

. خانه به هم کرد یرد م یلیسب ر یو ز  گرفتیم دهیناد هم

 مسلما ختهیر 
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به زبان هم  کس نبود اما او حنر   چیه ند یخوشا
 . آورد ینم
 » نداشنر  اقتشو یوقت ل چیه! «
ست که خودم هم موافقم!  بیو عج گذرد یذهنم م از 

 بود من ی   هم تیواقع
هاتف را نداشتم. من  یعشق و عالقه و محبتها اقتیل

 بعد از گذشت چهار
که   شد یبودم. چرا نم از هر حیس هنوز هم تیه سال
 شوم؟ کیبه او نزد کیم
محبت را به او ابراز کنم؟ هر  یذرها توانستمینم چرا 

 رس گشتمیچه در دلم م
 
 
. آمد ی. به چشمم نمکردمینم دا یحس پ سوزن

 آن اد ی . وقنر توانستمینم
چه  پشت رس هم و نخواسیر  خودم که علن   یاجبارها

 قبل و چه بعد عقد
نداشت.  یی  باز هم تاث نمیبیم افتمیم کردمیم ابرازش

 آن اجبارها و روابط
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. من د ی   مشمی   کننده حالم را به هم م خانوادگ

 چون هربار به توانستمینم
 ی   ب نهیو ک افتادمیآن روزها م اد ی شد یم کینزد من
 و کرد یرشد م نهامیس
 ی. آنقدر پرورشش دادهام که حال به بلندد یکشیم قد 
 رسو است. اما چه کی
است.  انیاهورا در م یاز او بکنم. پا شد ی! نمده؟یفا

 که اجبار بود اما  ن  اهورا
دوست  بیاجبار را عج نیا شهیعکس هم بر 

 تا دهمیتکان م یداشتم!رس 
 است.  دهیفایرا دور کنم اما ب افکارم

 بود و منتظر باز کردنش بود. حنر  دهیخر  هیهد میبرا
 دلم به نگاه کردنش هم

 . کادو را به طرفش گرفتم. فتی  نم
 نبود.  یاز ی_دستت درد نکنه. ن

 . د یلبش ماس یرو  لبخند 
 ست شکوفه جون.  هی_هد
 باال دادم.  شانه

 ندارم.  یاز ی_باشه. اما ن
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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از کنارش گذشتم.  حیمی  را کنارش گذاشتم و با ب جعبه
 او انگار پشت رسم

 . ند یکه رفتنم را بب  د ینچرخ زد که حنر  خشکش
ا یا . حقش نبود اما قلب لعننر نمی   م تلخ   لبخند   ی 

 . او را گذاشتهد یفهمینم
. کرد یو مرتب خنجر به قلبش فرو م بلیوسط س بود 

 کارها  نیاز ا خودم حالم
شکل ممکن  نیاما ناخواسته به بدتر  خورد یهم م به

 و او در دادمیعذابش م
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با  یبعد ی. دفعههایو صبور  کرد یم یصبور  سکوت

 . فوقآمد یم دست خایل
. از د یخر یشاخه گل م کیبا ترس و لرز  فوقش

سیم میعکسالعمل ها  . د ییر
بار بعد از آن فضاحت که به خودش جرئت داد  ی   اول
 را به خاطر اورد یب هیهد
سوار شدم و  الیخیدر منتظرم بود. ب ی. جلو دارم

 کوتاه سالم دادم. حنر 
 زد.  میکه نگاهش کنم! صدا  دمینچرخ
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 _شکوفه جان؟
 گرفت.   میکه شاخه گل را رو به رو   دمیچرخ

 به تو!  میتقد ون؛ی  ب کن  یپرت نم شهی_اگه از ش
گل را گرفتم. لبخندش   حسیزدم و ب خشیک لبخند 

 نر  نیخشک شد از ا
را راه  ی   بودنم اما سکوت کرد و ماش و خنن   حیس

 انداخت. 
نداشت.  میبرا نر یو اهم میشدیدور م شیر یبه روز ب روز 

 دیسی  هر که از راه م
  و رسگ داد یخودش اجازه دخالت م به

 
 مین به زندگ

 ن  بندمان که به تار مو
. کرد یم حتینص یکیمهم نبود.  می. براد یکشید مبو  بند 

 تهمت پشت یکی
. گرفتیم از آب گاللود مایه یکی. کرد یم فیهم رد رس 

 دور هاتف یکی
. روز به روز گفتیو بد مرا با رذالت تمام م د یچرخیم

 دور و بر یمگس ها
و من از او دور و دورتر. به گوشم  شد یم شیر یب هاتف

ها و برا د یسی  م  میخیر
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بود هاتف  میشده بودم. از خدا نبود. رس و خنن   مهم
 بکند و برود دنبال

رفیر   الی. اما انگار آمده بود بماند و خاشیزندگ
 روز به مانینداشت. دعواها

شد که خانوادهها چشمشان  نی. اشد یبزرگیر م روز 
 به شهیو مثل هم د یترس
گرفتند صورت مسئله را پاک   میتصم انر یشهیر  یجا

 ر و ساتسو  عی    کنند! رس 
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 دو نفر که حنر  یرا راه انداختند؛ آن هم برا عروش
 تفاهیم نیکوچکیر 
که صبور   مسائل. هاتق   نیدر مسخرهیر  . حنر نداشتند 

 آمدیبود و کوتاه م
پرواتر و گستاخیر حرمتها را  که هر بار نر   و من   دربرابرم

 توجهیو ب دمیدر یم
 کرد یم که پشت رسم دهان کخر   ن  خرابهها به
 . فتمی  و م گذشتمیم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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 به بچه دار شدن نداشتم. اما با خودخوایه یلیتما
ا یتمام ا  لیبه من تحم ی 
. ... بعدش را هر وقت تو خواسنر یکی ی   . گفت همکرد 

 ! هم نخواسنر  نخواسنر 
ک خودم فرو رفته خوشحالم کند اما در ال  کرد یم سیع

 به یبودم و توجها
 نداشتم.  شیدر و آن در زدنها نیا

مورد خودخواه شده  کی نی. در اشدمینم فشیحر 
 هم د یشا دانمیبود. نم
 بند یپا یبرا بود و به دنبال رایه دهیترس چشمش

 کردنم بود که دست
و آن قدر گفت و در گوشم خواند که  داشتیبرنم
اض نکردم. راض   گر ید  اعیر

 امیزندگ یهایلیتحم نی. خودش و بچهاش بزرگیر نبودم
 تفاوت نیبودند. با ا

اهورا را دوست  توانستمیهم نم خواستمیاگر م که
 نداشته باشم. اما هاتف... 

. کردمینم دا یپ . حیسشد یوقت دلم با او صاف نم چیه

 قر یدرون قلبم چاه عم
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 نیو به ا کردمیهر چه تالش م کردم،یکه هر چه م  بود 
 دمی   در و آن در م

  نینداشت. به ا یدهایفا
 
 . شد یپر نم آسان

. از کرد یرس حال آوردنم استفاده م یبرا هر رایه از 

 کوچک و  یدهایخر 
. ها یجشنها و مهمان دو نفره و حنر  حاتی. تفر بزرگ

 حالم خوش نبود. انگار
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با  که  کردمیحمل م ساعنر  بچه بمنر  یشکمم به جا در 
 تمام هست دنشیترک
 . کشاند یرا به آتش م ستمین و 

وقت طالب  چی. هدمیدیرا برباد رفته م میآرزوها
 ازدواج در آن سن نبودم. من

کتابها به بچهها تصور   سیخودم را هنگام تدر  بارها 
 کرده بودم و آن روزها با

. شب ها د یسی  بطنم محال به نظر م انینطفه م رشد 

 و دمیخوابیبا اشک م
و  داد یکار دستم م  هها ی  سحر آن اشک و گر  یکینزد

 هاتف وحشت زده به
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و  کرد ی. فشارم به شدت افت مساندمی  م مارستانیب
 رسم انیشب درم کی

 . کردمیجان م نوش
از سخت هم سختیر  مانی. روزها براگذشتیم سخت

 شب مهی. نگذشتیم
رسگردان و بعد او که با چشم  مارستانها یصبح در ب تا 
 رسخ و خون یها

. شد یمحل کارش م رایه در نر  نر  یازههایو خم افتاده

 دلم به حالش
که چرا   خوردمیغصه م شیبرا حنر  . گایهسوختیم
 حمی  من ب ی  اس د یبا

 را جهنم کند.  اشیو زندگ شود 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 »عاطفه  «
س دستها از  و ته دلم آشوب  د یچیپیبه هم م میاسیر

 زنگ لمیبود. موبا
. نگاهم خورد یم» .  عیل« . کنمیتماس را باز م آشفتهیر 

 دیایبه سمتش کش م
نلرزد اما باز هم  میکه صدا  کنمیرا صاف م میگلو 

 است.  انیلرزشش ع
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 _الو... 
 دنبالت.  امیتموم شد آماده باش م گهیاردو د ک؛ی_عل
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. فتی  . دست و دلم به جمع کردن نممنی   م یپوزخند

سیم  و . از عیلدمییر
سیم شیکارها قطع  ی.تماس بدون حرف اضافهادمییر

 شد.ساکمان را جمع
 . گذارمیو گوشه اتاق م کنمیم

 مادر؟ یی  م ی_دار 
 . کنمیگوشه چشم نگاهش م  از 

زن خونه شوهرشه نه خونه باباش. هر  ی_بله... جا
 . زتر یباشه ابرو از بچه عز  چر 
کالمم را   شین عی    است و رس  ی   . تنمی   م هیلفافه کنا در 
 که  کند یم افتیدر 

 . د ی  گیجا م کنارم
؟ معلومه که جا هیچه حرف نی_ا  شیزن پ یدخیر

 عاطفه. عیل ی   شوهرشه. بب
دستش تنگه  نکهی. حاال روا ست به خاطر اهیخوب مرد 

 قهر؟ من یایب ول کن  
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   نارو یاول بهت نگفتم ا روز 
 
خونه بابام هم برام  که نیک

 ست. آدم که بهیغر 
دست به زن داره؟  کنه؟یم کنه؛یقهر نم یندار  بخاطر 

 معتاده؟ زبونم الل خدا
 نیچشمش ناپاکه؟ نه واال... مرد به ا ارهیروز رو ن اون

 رو که آدم یو کار  خونر 
پدر  بهش که چهارتا نر  چسبهیم دو دسنر  کنه؟ینم ول

 .  دورهش نکی  
 کمی تیرس زندگ یی  م ی که دار گوش کن. حاال   عاطفه

 کن. تو موهات  تیزن
مگه  ه؟یچه زندگ گهید نیلونه کرده بود. ا گنجشک
 خواد؟یم مرد چر 

 : میگو یو تلخ و زهردار م چرخمیسمتش م به
رو  تا کفش کیس گهیهست که م یمیمثال قد هی_ 

 قضاوتش نکن.  یدینپوش
  مامان

 
 ؟کن  یکه قضاوتم م  من   مگه تو وسط زندگ
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به قلبم  نیاز ا شیر یتا حرفش را ادامه دهد و ب نمیشینم
 بزند. بلند شین
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و بدون نگاه به او با صدا زدن سوره مشغول  شومیم
 یرس

 
 . شومیاو م دگ

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
در هم  یکه به خودش گرفته و اخم ها  یطلبکار  ژست

 همزمانگره خوردهاش 
 . کند یم ز یو ترس را به ته دلم رسر  انزجار 

زن و بچه منو برداشته  واسه چر  د ی_عمو جان مج
 اورده؟

 . دهد یم شیبه ابروها یگره کور   بابا 
 ؟فنر یپس ن رو گرفنر  شیدست پ _مرد حسانر 
 دونه پوک هل هیخونهات 

 گنیبه تو هم م ؟کیس  یتوش نبوده؛ خجالت نم هم
 مرد اصال؟ زن و بچه رو

 ؟به امون خدا که چر  یکرد  ول
. مگه هی_من ولشون نکردم عمو. دستم خال

 چقدر درامد داره؟ اون مسافرکیس  
 برداشته خواهرشو اورده من نر  د یهم که مج شب

 لقمه هیسگ دو زدن واسه 
حالل مسافر برده بودم اصفهان. صبح خسته و  نون

 چیه دمید دمیکوفته رس
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 ... ستین گ
 شیکیبود ش شیم. اگر جاکن  یم عیر یرا وس پوزخندم

 گفتمیو م دمیکشیم
 »اره خانواده دوست، اره نون حالل .! «

 . نمی   م یگر ید پوزخند 
چرا همه مسافرات شب به پستت ! «
 »خودت  ،عیل یخر  خورن؟خودتیم
 امیکی. پدهمیمسخرهاش را گوش نم یههایتوج هیبق

 . نمی   به هومن م
 

191 
 اومد دنبالم...  _عیل
 . قهیدق کیبه اندازه  د یکشد شا  یم طول

 ؟یگردی_خب؟ برم
 هم دارم؟ ی_مگه چارها

ادم صد در صد  نی. فقط حواست بهش باشه. ا_اوگ
 . جنبهیرسو گوشش م

صفحه چت را  عیل یو با صدا سمینو یم یباشها
 . بندمیم

 _اماده شو. 
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 ی   که چ  داد یلبش بود نشان م یکه رو   زشنر  لبخند 
 . ستیدر انتظارم ن خونر 
را که در  ترش کنمیو حس م گذارد یم یقرار یب یبنا دلم

 من به دنبال النه
و به اتاق  دهمیو منگ رس تکان م جیاست.گ کردن
 دیلرز ی. دستم مگردمیبرم
 ارام و قرار نداشتم.  و 

و با برداشیر   گذارمیم رشیخواب الود را در کر  سام
 کیبا  نشیسنگ لیوسا

که مادر با   ومی  م ونی  اتاق ب هن هن کنان از  دست
 و د یایبه کمکم م دنمید

 . کند یدستم را سبک م لیوسا
 : نمی   م صدا 

 _سوره، سوره... بدو بابا منتظر. 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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رفتنمان از سالن  ونی  و تا ب د یگو یم یچشم بلند سوره

 خودش را به من
 : د یگو یو م د یایجلو م . عیلساند ی  م
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 و با نگایه کند یم _خاله جون شما زحمت نکش.(مکن  
 که لرز به تنم

 ) خودم نوکرش هم هستم.. اندازدیم
 . ند ی   و مادرم لبخند م دزدمیم نگاه

 . ن  یبب ی  _دستت درد نکنه پرسم خ
 ود ی  و با اشاره چشم و ابرو جلو م ند ی   م یشخندین عیل

 و زودتر از خانه
 . ود ی  م نو ی  ب

مدارا  کمیراحت؛ باهاش حرف زدم. تو هم  التی_خ
 ! هیکن... شوهرت مرد خوب

را  شیبه پوزخند زدن به پدرم دارم اما جلو  نر یعج لیم
 و با می  گیم

و با  اندازمیبه هردو م پرحرف نگایه یچشمها
 راه کوتایه  خداحافظ  

 . می  گیم شیرا در پ خروچر 
و من به  د ی   . دلم زجه مآمد یکش م  ی   زم یرو  میقدمها

 انگار.  فتمی  مسلخ م
 نهامیس ر یاز ز  یه یی   و چ داد یترس خودم ازارم م یبو 

 . ختیی  م یی   به پا
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 یطعنه دار، ان چشمها یو حرفها شخند ین آن
 ترسناک طبل ترس را در

به صدا درآورده بود.پدر و مادر سادهلوح که نه اما  دلم
 زود باورم را پشت رس

شدم. سوره هم سوار شد و  ی   و سوار ماش گذاشتم
 یی   چ نکهیبدون ا عیل
 را به راه انداخت.  ی   کند ماش  یاشارها ا ی د یبگو 

 _خب؟خوش گذشت؟
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را در هم  میکنار لبش ابروها  شخند یپر تمسخر و ن لحن

 . کند یجمع م
که به رسعت پشت رس   یو به جادها دهمینم جوانر 

 . شومیم هی  خ گذارد یم
 ییر یمنو م تیشکا گهیخوش گذشت؟ حاال د ؛_نگفنر 

 باباجونت اره؟ شیپ
. کند یترسناک و زهرآلودش دلم را مچاله م لحن

 پناه سام را در و نر  دهیترس
را به هم  میو باز هم انگار لبها فشارمیم اغوشم

 دوختهاند. 
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و محکم  د ی  گیرا م میهوا و با زور بازو  که نر   دسنر 
 را در غمیج کشد یم
 . اورد یم

  نگاه
 
 . اندازمیم و غضبناک عیل به چهره عصنر  لرزان
ادم شده  وونهید د یاون مج ؟ی... الل شدگهی_د بگو د

 حاال؟ ارررررره؟ به چه
 ون؟ی  ب پاتو از خونه گذاشنر  حقر 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

. د یچربیم تا از دستش رها شوم اما زور عیل کنمیم تقال 

 دستم از فشار
و مطمئنم که کبود  کرد یدرد م دستش

 به نر یعج لیتما می.چشمهاشود یم
 نیاز ا شیر یب خواهمی. نمخواهمیدارند اما من نم بارش
 و خوار فیضع
و  مالحظهیست انگار. که ب انهیتاز  شی.حرفهاشوم

 درنگ پشت رسهم به
 . ند یایقلبم فرو م یتنم رو  یجا

 . چکد یو اشکم م شود یتمام م طاقتم
من و  یرو  یکیکه   ن  و با چشمها کشد یتند نفس م عیل
 جاده یرو  یکی
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 . دهد یمحکم تکانم م است
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با اجازه  نمی... بنال بباال یچرا؟ د  _خفه خون گرفنر 

 یپدر و مادر  کدوم نر 
و گوشه  افتد یبه هق هق م ؟سورهتلیل لیلی رفنر 
 عقب صندیل یرو  ی   ماش
د ی. سام هم از خواب مکند یم کز  بلند  یو با صدا یر

وع به گر   . کند یم هیرس 
بچهها و جو متشنج  یههای  گر   یبه صدا توجهیب عیل
 یحرفها اد یبا فر  ی   ماش
 یو همپا دهمی.طاقت از کف مبندد یم شمیبه ر  یکیرک

وع به میبچهها  رس 
و با  دهمی. سام را در آغوشم تکان تکان مکنمیم هیگر 
 اشیناآرام دنید

رس سام  یو چادرم را رو  کنمیرا باز م میانتو م دکمه
 . اندازمیم

به  دنیمنتظر رس حنر  زخیم گاو وحیس    کیمثل  عیل
 خانه نماند و به من

 کرد.   حمله
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 ی_مثل کفتار م
 
اون  عاطفه... با خودت گفنر  مون

 یالدنگو م د یمج
 
 کشون

 یایم یس  یو پا م یار یدر م یباز  بمیو ننه من غر  خونه
 امیخونه بابات م

آخرشم  ینچ... کور خوند کشم؟ینازتو م ا ی دنبالت؟
 یپدرت کم آورد خود نر 

  ذاشتمیم د یدنبالم. با ا یب یزنگ زد و 
 
و  همونجا بمون

 موهات بشه رنگ
 من ماست چقدر کره داره. چر  هی تا بفهیم دندونات
 با خودت یفکر کرد
 یکه بو   گرفتمتیسوسکه بدبخت؟ اگه من نم خاله

 کل محله  تیگند ترش
به من  منگایهی.نختیی  ب ی. چاقالو داشتیبرم رو 
 و با پوزخند اندازد یم
 : د یگو یم

نگات کنم. چه  کنمیرغبت نم که حنر   _اونقدر زشنر 
 برسه دلم بکشه باهات

 
 
و  سوزهیکه دلم برات م  کنم. اما اونقدر بدبخنر   زندگ

 مویکلفت  اقتیبه نظرم ل
 . نهیهم اقتتی. شک نکن لباش   داشته
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 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 دنیو نفس کش شود ی. نگاهم مات او مشکنمیهم م در 

 . کنمیرا فراموش م
 .... شیاز زخم زبانها آخ
. آن همه حرف نامربوط و زشت د ی  گیارام نم عیل

 را ی   . ماشکند یآرامش نم
 : د یگو یو م کند یدر پارک م یشدت جلو  به
 . دمیخراب تو خونه نشونت م کهیشو زن ادهیپ اال ی_ 

و سام  کرد ی. سوره هق هق مشومیم ادهیپ زانیر  اشک
 شی. برایقرار یب

 شینداشت. اصال انگار کر شده بود و گوشها نر یاهم
 دیشنیرا نم ی   چ چیه
. د یدیرا نم یی   کور شده بود و چ  شیچشم ها و 

 که سام را بغل  ند یبینم
و وسط سالن خانه  کشد یرا م میمحکم بازو  کردهام؛
 یع  ی. جکند یپرتم م

.مثل دهمیو سام را محکم به خودم فشارش م کشمیم

 آدم مست بود که کی
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و سوره را  کنمینداشت. سام را از خودم دور م تعادل
کمنمی   صدا م  . دخیر
 . ختیی  در کز کرده بود و اشک م کنار 
 : د یگو یو با داد م کشد یلباسم را م قهی

. آدمت ارهیپت کنمیدمت مقهر؟ آ یی  _حاال برا من م

 نفهم.نفس کهیزن کنمیم
از جا در  خواستیم شیو مردمک چشمها د ی   م نفس

 . رسخ شده بود ود یایب
ساند یمرا م شیر یحالش ب نیا دعوا جان  نی. من از ایر

دمیسالم به در نم  ! یر
نالهام را در  یو صدا کوبد یم میکه به پهلو   یلگد با 
 : د یگو یم آورد؛یم

 دنبالت..  انی_حاال برو زنگ بزن ب
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و رسخم را با  سیخ یو چشمها شومیخود مچاله م در 

 . دلمبندمیدرد م
و  ند ینشی.سوره با رفیر  او کنارم مخواستیمردن م کیم

 با هق هق
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صورت کبودم  یدست کوچکش را رو  مظلومانهاش
 . کشد یم

 
 
 ... _مامان
  و قطره لرزد یم میپلکها

 
از گوشه چشمم  اشک بزرگ

 . شود یم ز یرسر 
 
 
 ! یس  یاالن خوب م کنمینکن؛ بوست م هی... گر _مامان

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
و تند تند با  شود یو خم م ماند یعکسالعملم نم منتظر 

 صورتم را هیگر 
 . بوسد یم
 . افتمیهق هق م به

 سهیاما خالصم کن. خسته شدم از ک ی  _جونم رو بگ
 بوکسش بودن. جرم زن

 نیا گهیاگه امتحانه، اگه ازمونه بخدا د نه؟یمن ا بودن
 دمی! من بر هیادیحدش ز 

  نیا از 
 
 ... منو بکش و راحتم کن. زندگ

  کرد یم هیگر   سام
 
 یبلند شدن و رس یبرا و من جان

 
 دگ

 به او نداشتم. 
 _سوره... داداشت... 

 : د یگو یم هیو با گر  دارد یصورتم برم یرا از رو  رسش
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 کنم؟  کار یچ _مامان

 : میگو یم دهیبر  دهیبر 
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 _تکونش بده. 

 . فهممینم یی   چ گر یو د افتد یهم م یرو  میچشمها
 »محمد  «

 نجا یمگه ا ه؟یچه وضع نی. انیدرآورد گهی_شورشو د
 خونه خالتونه که هر

خواد  . هر وقت دلتون یمنیایخواد م دلتون یم وقت
 نمیا ا. بفرمنیی  م

 . نمونهاش
بود دراز  دهیکه تازه از راه رس  ی   را به سمت حس دستم

 : میگو یو م کنمیم
  شهی_م

 
 االن ساعت چنده؟ بیک

  ی   حس
 
 . اندازد یم یی   رس پا با اخم کمرنیک

 فتی. شستین تونیبچه دوساله نظم حال هی_اندازه 
وع شده و هنوز  شب رس 

مشغول گشت و گذارن.  ابونها یعده تو خونه و خ هی
 باس جور هیبق
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تو  د یبکشن؟ فردا راس ساعتصبح با اتونو ینظمیب
 یکی نمی. ببی   رستوران باش

کنه و   هیکه اومده تسو   اومده از همون رایه ر ید
 برگرده. رستوران من به

. اعیلی تونهینم داره هر گ از ین میمنظم و انتا پرسنل

 منتظر یصدر  یآقا
 . شه
 اندازمیم فتی  به هومن که به سمت تراس م نگایه مین

 : میگو یو م
 ! گهید نمینب نظیمیرسکارتون. ب نی_برگرد
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به صورت رسخ  . دسنر کنند یم بشیتعق میقدمها

 کشمیشدهام م
 
 . عصبان

و زمان طلبکار. روز به روز  ی   از زم لیدل و نر  بودم
 آن یرو  میهای  ی  سختگ
م لیر  الهیو پ شد یم شیر یخدا ب بندگان . نفسم را زتر یصیر

 و به در کنمیرها م
حجم از فشار رسخ  نی. گردنم از ادهمیم هیتک تراس

 قهیبه  شده بود. دسنر 
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از خودم دورش  کیم  کنمیم و سیع کشمیم اهنمی  پ
 کنم. 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

هومن کنجکاو  یصدا دنیکه با شن  می  درگ همچنان
 . کنمیم ی   گوش ت

د یباال م می_عمو جون مامانت کو؟ابروها  . یر
س عمو جون باشه؟ من خودمو  ا ی_  فاطمه زهرا... نیر

 ... عموسونمی  االن م
 ؟یشنو ینکن. سوره عمو م هیگر 

 ن  کدام سوره؟ نکند... دخیر عاطفه؟ چه بال  سوره؟
 رسش آمده بود؟

به عقب  خورده قدیم کهی دنمیو با د چرخد یم هومن
 . دارد یبرم
 ؟یاومد _گ
 شده؟ . عاطفه چر دمی_شن
 . کشد یدر هم م اخم

 هیقض نی_محمد برو تو رستوران و به کارات برس. ا
 به تو نداره.  ربظ
 . کشمیم داد 
 ی_م
 
 نه؟ ا ی یک
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و نفس نفس زنان چشم در چشمم  د یآ یم جلو 
 : د یگو یم

تر.  بهیغر  بهیست و تو از صدتا غر  گهید یکی_اون زن 
 و گلو یدیجر م قهی

 برا ناموس مردم؟ ؟برا گ کن  یم پاره
شدهام  د یکل  یدندان ها انیو از م می  گیبلوزش را م قهی
 : میگو یم

 _صیر منو رس نیر هومن. بنال بگو چش شده؟
 . ند ی   م یحرص دار  شخند ین

 : د یگو ی_دست خوش محمد. دست خوش.با مکث م
نامرد تا  کهیاون مرت ؟یبشنو  یخوایرو م _چر 
 هوشیزدتش و االن ب خوردهیم

ش داره از ترس سکته م کف  . کنهیخونه افتاده. دخیر
 . کتک خورده بود؟ دست آن نر شود یشل م دستم

 تنش بلند شده یرو  تی  غ
سوت  میگوش ها  کنمیشده بود؟ حس م هوشیب بود؟

 کنمی. حس مکشد یم
 . ستد یایم قلبم
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 چش شده.  نمیبرم بب د یبکش کنار با ؟یدی_حاال فهم
که با   میآی. انگار تازه به خودم مند ی   دست کنارم م با 

 جان پشتش نر  یقدمها
فوت  و من نر  کند یرا باز م نشی. در ماشافتمیم راه

 کنارش را  وقت صندیل
 . کنمیم اشغال
 : میگو یو م دهمینم نر ی. اهماندازد یبه من م نگایه
 . فتی_راه ب
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 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 . ند ی   و استارت م کند یچپ نگاهم م چپ
. نکه هی. عقب هم خالستی_اگه جاتون راحت ن

 . برا همون. تمیراننده شخص
 نه؟ ا ی یی  _هومن م

 
 
.دست آورد یم ونی  را از پارک ب ی   و ماش کشد یم پوف

 . د یکشیم ی  چپم ت
 کنمی. دستم را باز و بسته مآمد یداشت از جا در م قلبم
 که حواسش  نمیبیو م
 من است.  به
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 ست؟یحالت خوب ن ه؟ی_چ
خانهاش  ی. رو به رو دهمیو جواب نم اندازمیباال م رس 

 و من با کند یترمز م
 . شومیم ادهیپ عجله
 ی. صداکوبمیو به در م ومی  باال م یکیرا دو تا  پلهها 

 : د یگو یم یبچگانه ا
 ه؟ی_ک

 . ند ی   من را کنار م هومن
سهی_برو کنار بچه م  . یر

 ؟کن  ی_منم عمو جون درو باز م
ک به پهناشود یباز م در  صورت اشک  ی. دخیر
 . صورتش رسخ بود وختیی  م

. با داخل شدن هومن پشت رسش  شیچشمها رسخیر
 . نگاهمشومیوارد م
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  دنیو با د چرخد یم

 
که وسط سالن خانه چشم   زن

 شیبا همه بزرگ ا یبسته دن
 . شود یرسم آوار م یرو 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

و کنارش زانو  ومی  . جلو مستیدست خودم ن میقدمها
 . صورتم ازنمی   م

و نگاهم  شود یجمع م دمیکشیو م د یکشیکه م  یدرد
 او مبهوت و ناباور یرو 
 . ماند یم
دل پر بهانه و  کیشبانهو  تانر  سکوت رسد خانه و نر  «

 »باران و حرست 
بسته است و صورت نازش پر از رد  شیچشمها
 . گونهاش ورم کرده ویکبود
راستش خون خشک شده است. گوشه  یابرو  کنار 

 خون رد کهیلبش بار 
 فشیگردن ظر   یجالد رو  کی یانگشتها ی. جاانداخته
 . کرد یم ن  خودنما
 . ند ی   . هومن صدا مشود یمشت م دستم

؟تکان نم یشنو یم _عاطفه؟ عاطفه . انگار خورد یدخیر

 از تصورش که... حنر 
 . د ی  میدلم م هم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
زمانه  رحیم نر  وانهو یشکست عاشقانه و حال من د «

 »و باران و حرست 
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صورتش  یآب رو  و کیم شود یزانو خم م یرو  هومن
 . کارش را تکرارپاشد یم
است انگار. دوباره  جی. گند ی   . دفعه دوم پلک مکند یم

 . افتد یهم م یپلکش رو 
و گوشه شالش  کنمیدستم را به سمتش دراز م دهیترس
 ی   . قلبم بمی  گیرا م
 . د یتپیم میگلو 
جهان  میجان که چه گو  که عشق و جان من    یدینفهم
 » من  
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 قرار یر دل بکه بر دلم چه گذشت تو قرا  یدینفهم «

 من  
رفته  ادمیچشمم را گرفته بود.  یو غصب جلو  خشم
 زن مدتهاست نیبود ا
که کنار   آنر  وانیبه من ندارد. گوشه شالش را با ل ربظ

 دست هومن است
.هومن دستم را کشمیصورتش م یو رو  کنمیم سیخ

 . کشد یم
 ؟کن  یم کار ی_چ
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 آمد یکه به زور باال م  ن  و با صدا کشمیباال م چشم
 : میگو یم

 کنم.   دارشیب کنمیم _سیع
 ! سیعکردمیتالش نم دارشدنشیب ی. براگفتمیم دروغ

 یداشتم خونها
کنم که با هر بار نگاه   ی   صورتش را تم یشده رو  خشک

 کردنشان آن مردک
نکنم. خونم به جوش آمده  میبه چند قطعه تقس را 

 بود. چطور دلش آمد با او
 کند؟  ی   چن

 ی   گوشه شالش ب  . شود یلبش خشک م یکینزد دستم
 شودیدستم مچاله م

 . میآیانگار تازه به خودم م و 
جهان  میجان که چه گو  که عشق و جان من    یدینفهم
 » من  
 قرار یکه در دلم چه گذشت تو قرار دل ب  یدینفهم «

 من  
. نگاه نمی   و محکم پلک م کشمیعقب م عی    را رس  دستم

 نیهومن آخر  هی  خ
 . خواهمیکه م  ستیی   چ
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دخیر عاطفه  ی   ف ی   ف یرا با صدا نشیسنگ نگاه
 یو دوباره رو  دارد یبرم

بار پلک  نیاخم کرده چند نبار ی. اپاشد یآب م صورتش
 و بعد کم کم ند ی   م

 . شود ی. نفسم رها مکند یباز م چشم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

ام برداشته  نهیس یرا از رو  ن  یکه وزنه سنگ  انگار 
 باشند. 
کوتاهم کف   ی. ناخنهاد یگو یلب م ر یز  و اچ   ند ی   م پلک

 دستم را زخم
 . کنند یم

 : د یگو یم دهیبر  دهیصدامو؟بر  یشنو ی_عاطفه؟ م
و  میانداز یبه هم م نگایه می_هومن... بچه ها...ن

 : د یگو یم عی    هومن رس 
 یم ؟_حالشون خوبه. تو خونر 

 
تکان  ؟رس بلند ش   تون

 دداده و به زور بلن
پر دردش دلم را تکه و پاره  ی. نالههاشود یم
 و چرخاند ی.چشم مکند یم
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اما  دهمیباال م ن  . ابروگذرد ینگاهش از من م تیاهمیب
 نگاه ناباورش به

 . شود یم هامی  و خ گردد یبرم رسعت
. ند ی   کاسه چشمش قل م  ی   و اشک ب لرزد یم لبش

 
 
مندگ  و معذب رس 
بودم.  امدهیعذابش ن ی. من براکنمیرا حس م بودنش
 خنک کردن یبرا حنر 
لحظه فراموش کردم که او و  کیهم نه. من فقط  دلم

 جدا یمن دو خط مواز 
 ! میهم هست از 
   میکه حالش خوب بود برا  ی   هم

 
 نجا یا گر یبود. د کاف

 نداشتم.به زور یکار 
 . نمی   م لب
 

214 
 _بال به دور... 

 شیاز آن خانه که هوا ی   سنگ یو با قدمها شومیم بلند 
 یادیدلم ز  یرو 
 . ومی  م ونی  ب کرد یم
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و خودم را به باد  فرستمیشلوارم م بیج یرا تو  دستم
 . می  گیرسزنش م

داشت؟ بست  به تو چه ربظ ؟اونجا که چر  _رفنر 
 هربار خودتو، ستین

 و اون حنر  کن  یبراش خورد م تتو یشخص غرورتو،
 . کنهینگاهتم نم
 ایخ یادآور یبا  یپوزخند

ر
 نمی   م د یچیپیکه در رسم م  الن

 نیبه ا و لعننر 
 . فرستمیخودم م حماقت

با  یفکر کرد _خاک تو رست کی   ممد. خاک. چر 
 هی  گیخودت؟ که طالق م

 ... و 
هومن را  لیآن روز موبا . وقنر سابمیهم م یرو  دندان

 شیکه عاطفه برا  دمید
چه شد اما انگار جان تازه  دمیطالق گفته بود؛ نفهم از 

 گرفتم. لبخند به لبم
 ! شد یاو جدا م آمد؛
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
نداشت.  تیدر گذشته چه شد و چرا شد اهم نکهیا

 بعد از طالقش نکهیا حنر 
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 نکهیبا دو بچه هم بود باز هم مهم نبود. ا وهیزن ب کی
 شدندیبازهم سد راهم م

. او را با همه خواستمیفقط او را م درک. من به

 . شیتعلقاتش. او را با بچهها
و لعنت  خواستمی. باز هم مخواستمیعاطفه را م من

 به من و دلم که
 ! میکردینم شی. که رهاشد ینم فراموشمان
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. دمیدوباره نقشه کش میآن روز مثل نوزده سالگ از 

 دوباره با هم بودنمان را در
شدم که  ی. دوباره پرس بچه نوزده سالهادمید خواب

 در دنیرس نیی  ش الیخ
وراند یم رس   شبانهام او بود و او...  یایو رو  یر
و من  شهی. شلوغ بود. مثل همستمیایم ا یدر  یرو  روبه

 تنها باز هم مثل
 خواستیانگار نم ا یمن و در  ن  معقوله تنها نی. اشهیهم
 شود. او ی  به خ ختم

 د ی   بود که هر چه زور م ساحیل معشوقهاش
 فتحش کند و هر توانستینم
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افکارم  دهیو من... ترس فتی  او عقبیر م آمد یکش م  چه
 . آدیمخورمیرا م

 ست.  ترسنایک موجود 
مو به تنم  سد ی  که به ذهنم م  ن  الهایاز فکر و خ گایه
 . من تاشود یم خیس
 ! خواستمیصفت بودن را نم طانیحد ش نیا

خوردهاند  چیکه به هم پ  ن  و دستها چرخانمیم چشم
 ریکه ز   ن  و عاشقانهها

 کیکه   ن  نگاهها و لبخندها و حنر  شوند ینجوا م گوش
 لیزوج به هم تحو 

و  می  گی. با حرست چشم مشود یخار چشمم م دهند یم
 و ا یدوباره به در 

 . شومیم هی  خ انشیپایب یاییتنها
 دنیحسادت نبودم اما... بعد از او ناخواسته با د اهل

 آه هیبق خوشبخنر 
 : گفتمیو با خودم م گرفتی. قلبم مدمیکشیم

 ا یدن نی_اگر من و او هم مثل هزاران هزاران نفر ا
 چه میشدیخوشبخت م

 ی   که هم  خورد یبر م ا یدن نیا یاصال به کجا شد؟یم
 ! د؟یذره هم به ما ند کی
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بخار از دهانم خارج  ستمفر یم ونی  را که ب نفسم
 و نمی   . لبخند مشود یم

 . ند ی   برق م چشمم
 

216 
 ... باز حرف بزن.ابرو باال دادم. سا یوا سا ی_وا
به جوش  رمهید رمه،یبگم؟ مگه خون منو با د _چر 

 ... گهیبرو د ؟یاوردین
 زهر کالمم ذوق زده گفت:  الیخیب
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 ی   حرف م محمد وقنر  ی_وو 
 
 . ونی  ب اد یبخار م ن

 چرخاندم.  چشم
. ما ب تو که درس  ویل سواد ی_هوا رسده خانم دکیر

  د ینبا یخوند
 
 بخاطر بدون

 هواست؟ یرسد
 میرا از صدا میگرفت. دلخور   یکاپشنم را به باز   لبه
انش یبود و برا دهیفهم  جیر

 چرخاند و لب جنباند.  چشم
جسارت کردم اقا؟ مگه مهمه تو چقدر درس  _من گ
 من چقدر؟ ا ی یخوند
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. کو تا اونجا... من ستانمهی  من تازه سال اول دب ضمنا 

 که...   یتو رو همون طور 
 ر یرا خورد و گونهاش گل انداخت و رسش به ز  حرفش

 دنیافتاد. تشنه شن
 جلو گذاشتم و گفت:  قدیم

 _من تو رو همون طور که؟
 کو تا اونجا...   گفتمی. آها... داشتم مخر ی_ه
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بود  سی. چقدر خسدمیخورده عقب کش شکست

 یبروز احساساتش.برا یبرا
حرف گرفتنش دل به دلش دادم و بحث را عوض  به

 کردم. 
 ست،ی. همش بگهینم نو یکه ا  راتی_باشه؛ لوح تقد

 عمو درس ی. ته تغار ستیب
 دراومد که اونم مال منه. و زرنگ از آب  خون
 . ختیر  ناز 

ک طناز  را خوب بلد  ی_محمد؟نگاهم مات او شد. دلیر
 ختیی  بود. کرشمه م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

جلو  .قدیمگرفتیم یرا به باز  وانهیدل د نیافسار ا و 
 گذاشتم. حاال جز

نبود! مات و مبهوت نگاه  یتنمان فاصلها یلباسها
 و من د یگرمش را باال کش

 رنگش لب زدم:  یقهوها یبه چشمها هی  خ
بغلت  ی  دل س هیمن تو رو  شهیم _جون محمد؟ گ

سم از عمو و  کنم؟ نیر
 تونهینم چکسیراحت باشه که ه المی. خهیبق

 جدامون کنه. وجدانم راحت
 که به ناموس عموم چشم نداشتم!   باشه
 انداخت.  ر یبه ز  رس 

 
 
  یایفردا ب ی   ندارم. هم _من که حرف

 
باهات  میبر  بیک

 امیم
 
 درتو چا . بیک

 امیم
 
اامیم ابونیب . بیک با تو  ظی. هر جا و هر رس 

 
ر
 کنهیم قشنگه. چه فرف

 زندونه.  هیقض شاهانه بدون تو مثل  مگه؟
 زدم.  لبخند 

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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 ؟یحد دوستم دار  نیتا ا عن  ی_ 
م و ح با  انهاش پلک خواباند و نگاه دزد یایرس  . د یدخیر

اض  کشدار و با اعیر
 زد.  میصدا

 _محمد؟
ن. مگه دروغه؟ اِس ی_جان محمد گل   ما

  نقدر یا شهیاما... م ستی_دروغ ن
 
. خجالت واضح نیک

 خب.  کشم،یم
رو  شیاز من؟ مثل پنبه و آت یدار  ی_چه انتظار 

 نویهم شهیننه هم ؟یدیشن
مثال اون  قا یتو دق! باش   دهینشن شهیمگه م گهیم

 شیکوره آت  هیو من  یپنبها
 سوزوندنت!  یبرا کشهیزبونه م که

 . د یرا باال کش نگاهش
سون منو...   _نیر

را به زور مشت کرده بودم  میگرفت. دستها  خندهام
 چیدورش پ هوا یکه ب

بغل کردنش را  یو تمنا کردند یم یقرار ی. بنخورد 
 یداشتند اما دندان رو 

 گذاشتم. ظاهرم را حفظ کردم و گفتم:   جگر 
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که   مونیشب عروس یترستو بذار برا نی_به نظرم ا
 بسوزونمت.  خوامیم

. دلم د یشد و گوشه لبش را محکم گز  گل گیل  لپش

 کن  یضعف رفت. چه م
 با دل من؟ دخیر 
 د یبه عقب برداشت و بعد بدون نگاه به من چرخ قدیم

 و پا به فرار گذاشت. 
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 آخه نامرد؟ نی  م خداحافظ  ی_ب

به  ی   پاورچ ی   رفتهاش را دنبال کرد. پاورچ ی  مس نگاهم
 ته باغ رفتم و کنار

 . طبق قرارمان منتظرش بودم. ستادمیا وار ید
 _محمد؟

 را راحت کرد.  المیآرامش خ یصدا
 مرتبه؟ . همه چر اسی_جونم گل 
 ! شهیرس  م نهیبیم اد یبرو. بابام م گهی_اره تو د

؟ کن  یم کار ی_عاطفه اون پشت چ  دخیر
دور شد و رفت.نفسم  وار یاز د عی    مادرش رس  یصدا با 
 نیا دادم. گ ونی  را ب
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!قدم زنان در امتداد شد؟یتمام م یباشک باز  میقا

 . رسمومی  ساحل راه م
 ب ن  ها و ذهنم جا کییبود و نگاهم به موزا یی   پا

 ی  
 آشفته بازار. 

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
که   ستین یی   چ چرخد یکه در رسم م  یمیتصم

 و سوختیبخواهم. دلم م
 دمیرس را داشتم که وقنر  امشب حال همان شنر  من
 یهلهله و شاد یصدا
 تیجمع ی   ب د یمروار  کیمن مثل  اسیو گل  آمد 
 . آب دهانم راد یدرخشیم

زنم  یپستو  انیم ن  دادم و خاطره آن شب را جا قورت
 فرستادم. 
محکم پرت شدم و  یانگار دوباره از همان بلند امشب

 آمد.  شیعقلم رس جا
 نداشتم....  یگر ینبود اما راه د نیا ممیتصم
 »عاطفه  «
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. نگاه از هومن که مات شوند یبه زور باز م میچشمها

 و با می  گیمن است م
. به کشمیسام خودم را به زور به سمتش م ر یکر   دنید

 باال و نهاشیس آرایم
 . شد یم یی   پا

 _عاطفه... 
 . کشد یم ی  و گردنم و گوشه چشمم ت چرخانمیم رس 

 داشت؟ کار یچ نجا ی_اون... اون ا
روشنش را به من  ی. چشمهاکند یچپ نگاهم م چپ
 : د یگو یو م دوزد یم

 اون آدم که...  فی... حفی_ح
و لبش را محکم به هم  دهد یرا در هوا تکان م دستش
 . دهد یفشار م
زبون المصب  نیا خوامیم نگم، یه خر یه خوامیم _یه

 رو بسته نگه دارم
در گوشت  نقدر ی. ایذار یبهت زخم نزنم اما نم که

 حق با من بود یدیگفتم د
جمله مزخرف حالم به هم  نیخودم از تکرار ا که
 کنم که  کارتی. چخورهیم
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تموم راه  ؟یدی. اون ادمو دستیجو عقل تو رست ن هی
 نهاشیدستش رو س

 واسه خاطر توئه احمق. هر چر  ؟... واسه خاطر گبود 
 سمی  م کنمیفکر م

 نقل و نبات!  متیکه خر چه داند ق  نیا به
حق داشت. از فکر  گفتی. هر چه مافتد یم ر یبه ز  رسم

 تمام راه دستش نکهیا
بوده  ی   من قدرنشناس غمگ یبوده و برا نهاشیس یرو 

 مدلم ماالمال از غ
 هی  و در سکوت خ کشمیدندانم م ر ی. لبم را ز شود یم
 . قایل یبه گلها شومیم
باد کرده آدم  یجور  هیبذار رو صورتت...  ا ی_ب
 . گرخهیم
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 . چد یپیبه هم م شیاخمها شود یکه رها م  اشکم
فت....  ی_ا  تف تو رس 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
را  خی سهیو هومن ک شومیدراز کش م ی   زم یرو  حالیب
 صورتم یرو 
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به  میو دندانها لرزمیبه خودم م اشی. از رسدگذارد یم
 . خورند یهم م

 _تکون نخور ورم صورتت بخوابه. 
 _مامان... 
 _جان... 

 یلی. خن  ایمامان دن نی_ناراحت نباش. تو خوشگلیر 
 دوست دارم. 

. ابراز دهمیرا دست و دلبازانه نشانش م لبخندم

 احساسات خالصانهاش همه
د یو م شستیرا م میدردها  . یر

 سفارش بدم؟ یدوست دار  _عمو جون چر 
 : میگو یوار م ناله

رو دوباره به جون  و یخدا هومن اون د ی_محض رضا
 من ننداز. دستت درد

 اد یبرو. م گهیاما من خوبم د یکمک کرد  یاومد نکنه
 تو رو رس  به پا نهیبیم
 . کنهیم

 ... کهی_غلط کرد مرت
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و  خورد یجملهاش را م ند ینشیسوره که م یرو  نگاهش
 مصنویع یلبخند

 . ند ی   م
به  نگایه ؟سورهی_خب عمو جون؟ کباب دوست دار 

 . هومن بااندازد یمن م
 : د یگو یرد نگاهش با لبخند م گرفیر  

من همونو  یدوست دار  _مامانت با من. تو بگو چر 
 سفارش بدم. 

ا ی_عمو پ  ن؟یهم دار  یر 
ا ی_پ  . دارد یپرنسس...تلفنش را برم میهم دار  یر 

_سفارش نده هومن. بخدا اگه بفهمه منو زنده 

 . ذارهینم
 . دهد ینم نر ی. اهمدمیکوبیآب در هاونگ م انگار 

ا یپ هی_الو... دو پرس چلو کباب با  به  ی   بفرست یر 
 عی    . رس گمیکه م  آدرش
 غذا برسه.  گهیعت دسا می. نفقط
 . یکردیکارو م  نیا د ی_نبا
و  د یو برا من با یباز اون لب و دهنتو تکون بد ی   _بب
 یجور  هی کن    د ینبا
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تموم  مهیکه لبت با دندونات گره بخوره. کار ن  نمی   م
 اون مردکو من تموم

 . کنمیم
هومن.  تیحرفها ی. امان از زخم البندمیم چشم
 امان... 

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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انداخته و  یسفرها عی    رس  یلیو هومن خ سد ی  م غذا 

 ی. صداکشد یغذاها را م
 ی   به زور کمرم را از زم شود یسام باعث م ز یر  ینالهها

 جدا کنم و به سمتش
 . بروم

. کنمیو با آه و ناله بغلش م کنمیرا نوازش م پوستش

 و د یکشیم ی  دستم ت
 . کرد یجانم درد م همه
 . دهمیرا باال م لباسم

 _عاطفه من... 
و  کشد یپشت رسش م . دسنر ماند یمن م یرو  نگاهش
 . کند یزمزمه م
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منده نم ه. سام که سدونستمی_رس  شد  ی  . غذا حاض 
 . ا یب

 نر ی. حس عجکنمیرفتهاش جمع م ی  را از مس نگاهم
 هگاهیدارم. حس تک

. هومن روز به روز جا . حایمداشیر    ی   ب شیداشیر 
 
 
 شدیمن محکمیر م زندگ

 یش یکه رنگ و بو   یاز افکار  گایه  و 
 
داشتند  طان

سیم  لب تکرار ر ی. ز دمییر
 : کنمیم

  هی_هومن فقط 
 
 پرسعمه است که از قضا دل بزرگ

 . هومن پرسی   داره. هم
کس   تونهیباشه. نم یگهاید ی   چ تونهیمنه. نم عمه
 باشه.  یگهاید

برق  شیشده و چشمها ی  . سگذارمیم رشیرا در کر  سام
 . نگاهش همهند ی   م
مادرش  دهیصورت ترک یو رو  کند یرا کندوکاو م جا 
 از همه جا.  شیر یب

 
 
هم به غذا. بالش را  یلیبلند شدن ندارم، م یبرا جان

 تکان داده و کنار سام
 . کشمیم دراز 
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جنگ است و  دانیرسم م . کوبمیرا به هم م میپلکها
 و پور یطبل و ش یصدا
 . کند یحرام م میبه هم آرامش را برا ها ی  شمش زدن
 . دارمیبسته ب یچشم ها با 

 _عاط... 
 . خورد یرا م حرفش

 : د یگو یمکث م مامانت خوابه عمو.با کیم شییی_ه
تا االن متوجه  ی. ما چطور خچالی_سالن هم که شده 

 نمی! ببمیرسما نبود نیا
 عمو؟ نیندار  یبخار 

 _اونجاست. 
  هی_خب... روشنش کردم. بدو 

 
 خیتا  ار یب پتو برا مامان

 نزده. 
 _چشم عمو. 

 . کشد یم میوار پتو را رو  زمزمه
. محمد کجا رفت؟ باز نزنه کهیبر پدرت لعنت مرت ی_ا

 به رسش. 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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 . کنمینگاهش را حس م ن  ی. سنگکشد یم پوف
 هی ا یدلم برات بسوزه و بشم سنگ صبورت  دونمی_نم
 بزنم تو دهنت یجور 
ه. چر  و بفهیم یایرس عقل ب بلکه  دور و برت چه خیر
 و یشدیالل م شد یم
 ؟سخت بود عایط نقدر ینه گفتنه ا نینه؟! ا گفنر یم

 تو که خون اون محمد
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به اون  نتونسنر  یچطور  یکرد  شهیرو تو ش چارهیب

  کهیمرت
 
 ی   بب ؟نه بیک

با خودت و اون بدبخت... هشت سال  یکرد  کار یچ
 گذشته و اون هنوز تو

  ششیسال پ هشت
 
 ونی  و تو...نفسش را ب کنهیم زندگ

 و بلند دهد یم
 . شود یم

 _سوره؟
 _بله عمو؟

 
 
باز نکن.  کیس  ی.در رو برامی  خوابه منم دارم م _مامان

 شماره منه.  نیا ی   بب
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 که؟  یشد بهم زنگ بزن. بلد یی   چ اگه
 دادن.  اد ی_اره تو مهد بهمون 

دخیر باهوشم. مراقب مامان و داداشت باش.  نی_افر 
 باشه؟
 _چشم. 

. سالن رسد کشمیم . او رفته. آیهد یآیدر م یصدا

 نیاست و بچهها تحمل ا
 . شومیرا ندارند. بلند م رسما 

 _سوره؟
 _جونم مامانم؟

 د یدیتار م چشمم
 
هم از شدت  د یشا ا ی . از خستیک

بات ب  که  یحمانهای  ض 
 . آمد ینبود کجا فرود م معلوم

 _عمو رفت؟
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سیاما باز هم م دانستمیم  . دمییر

 یغذا آوردن. من تو نبود _اره مامان. عمو رفت. کیل
 نخوردم. همه رو یی   چ
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. ظرفهاشون هم انداخت خچالیگذاشت تو   عمو 

 خوانر  یدیسطل. اومد د
رو روشن  ی. خودش هم بخار ارمیپتو ب گفت

 گزارش  نیبه ا یکرد.لبخند
 شیاما از نوازش موها کرد ی. دستم درد منمی   م دادنش

 شی. موهاگذرمینم
 . کنمیو تشکر م نمی   پشت گوشش م را 

و به اتاقشان  دارمیو سام را برم کنمیراست م قامت
میم  . سوره جوجهیر

وارهاش . سام را در گهد یآیپشت رسم م اردکوار 
 باز شی. چشمهاگذارمیم

 شی. پتو را رو کند یو نگاهش اطراف را رصد م است
 یو درجه بخار  کشمیم
میباالتر م را   گرم شود.   عیر یکه رس   یر
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
خانه م به  یلی. مآورمیم ونی  . غذاها رو بومی  آشیر 

 نداشتم اما سوره گرسنه
 . ند ی   تا نخورم لب به غذا نم دانستمیو م بود 
 . کشمیم شیو برا کنمیها را گرم م غذا 

 ؟_مامان خودت چر 
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 . دهمیرا نشان م بشقابم
 فدات شم.  خورمی_منم م
 م ن  بایز  لبخند 

 . ند ی  
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نگاه  دنی. با دچرخانمیم هدفیرا در ظرف ب قاشقم
 سوره قاشق را میمستق

. عضالت صورتم کش ذارمگیو به دهان م کنمیم پر 

 . د یکشیم ی  و ت آمد یم
. شود یدرد در هم م نیو صورتم از ا بندمیرا م چشمم

 دهینجو  دهیلقمه را جو 
 . دهمیم قورت

 _مامان؟
 . میگو یلب م ر یز  و جانیم کنمیرا پر م قاشق

 بود همراه عمو هومن؟ _مامان اون آقاهه گ
که   د یآیو رسم چنان با شتاب باال م شود یگرد م  چشمم
 یمهرهها یصدا

و چشم تنگ  گزمی. لبم را از درد مشنومیرا م گردنم
 . کنمیم
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ده م ی   "محمد" قاشق ب . نگاهش شود یمشتم فرس 

 هی  ت شهیامروز برعکس هم
و  کن  ینگاه م قیعم که انگار به چایه  هی  . آنقدر تبود 

 یو ی  هر چه فرو م
. لبم شود ینم بتینص یی   چ یکیو تار  ایهیس جز 

 در گوشم شی. صدالرزد یم
 . چد یپیم

 _بال به دور... 
و  د ییر یکه م  پلیک ا یرا باور کنم  تیصدا یرسد نیا

 که مشت شده  دسنر 
 
 
  یکه عاشقیر و وفادارتر بود تو بود  اون

 
 محمد و اون

 نمی   م یبود. زهرخند». 
دل شکسیر  رو خوب بلد بود من بودم. من بارها  که

 آزارت دادم، بارها زخم
. ارزششو داشت؟ یاوردیو نزدم اما خم به ابر  زبون

 یدست گذاشیر  رو دخیر 
کرور کرور   خیر  یو ر  د یفهمینم یی   از عشق چ که

 محبت به پاش؟ به خدا که
 ا یدن هینبودم. عاشقها دل  قشی. به خدا که ال نداشت
 عشقشون یرو برا
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شکستم.  هیبق یو من... دل تو رو برا شکی   یم... «

 یتو... از اولم عاشقیر بود
و تازه نگاهم به صورت منتظر سوره  کشمیم آیه
 . افتد یم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 مامان؟ میگفتیم _چر 
و همراه با حرکت رس و گردنش  دهد یرا تکان م قاشقش
 . ند ی   لب م
 بود؟ اون آقاهه گ دمی_پرس
 : میگو یمو  دهمیرا به هم فشار م لبم

 من.  لی_اون دوست عمو هومنه و فام
 ه؟یک  عن  ی_ 

 . کشمیم دهامیلب خشک یرا رو  زبانم
 منه.  یپرسعمو  عن  ی_ 
  دهد یرا باال م شیابرو  یتا

 
 الیخیو بعد ب د یگو یم و اهان

 بدون سوال و جواب
مهم  شی. انگار آنقدرها هم براشود یشامش م مشغول

 رد ینبوده که رسرس 
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 . شود یم
و خودم شکسته و دلمرده به  خوابانمیرا م سوره

 و دهمیم هیگهواره سام تک
و مسافر بداقبال زمان  بندمی.چشم مبندمیم چشم

 . شومیم
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جان را از تنم  د ی  گیجان م میکه پشت پلکها  یر یتصو 
 . چه تناقضد یبای  م

و بقچه  کشمیم . او هم جان بود و هم... آیهنر یعج
 خاک خورده خاطرات

 . دسنر کشمیم ونی  انبار کاه ذهنم ب انیرا از م گذشته
 و با کشمیم شیرو 

 شیخاک را از رو  مقی  ب یو چشمها تلخ   یلبخند
 . گرهاش را بازتکانمیم
در قلبم  غیکه جا ماند از ما مثل ت  ن  های  ادگار ی. کنمیم

 . شوند یفرو م
 _کجا دخیر عمو؟

. دمیچرخ دهیاز پشت رسم ترس قا یدق ن  صدا دنیشن با 

 نیرس ظهر بود و در ا
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 مهر کیم لیافتابسوز اوا یگرما  نیو در ا کوچه
 دنی. با دن  ترسناک بود تنها

 و تلخ زبان چرخاندم.  دمیکش  نفس راحنر  او 
 به تو چه!  ؟که چر   یس  ی_مثل جن ظاهر م

و  دمیلبش را خورد. چرخ یگل و گشاد رو   لبخند 
 را می  به او مس تیاهمیب

 دادم.  ادامه
 باال برسونمت.  ا ی_ب

عقل. با  نیی  را محکم باز و بسته کردم. پرسک ش پلکم
 اشیآن موتور زپرت

 ارهیبرسونمت انگار ط ا یب گفتیو م کرد یگلو باد م  چنان
 سوار بود نه موتور

  درب
 
 . آمد یجانش در م گرفنر یکه نوکش را م  و داغان

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 : د یچرخ یبه تند زبانم
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برو  ا یرو اعصابم نرو باشه؟ هالک گرمام. ب ی   _بب

 خونتون تا با سنگ از خجالتت
 . ومدمین در 
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 بیج یراحت دستم را تو  الیبا خ امد یکه ن  ن  صدا
 گل و گشاد  یمانتو 

را بلندتر برداشتم که  میفرو کردم و قدمها مدرسهام
 زودتر برسم حداقل کیم

 گرما خالص.   نیاز رس  ا و 
. لپات...تند یسوار شو لجباز... هالک شد ا ی_ب

 که حرف در دهانش  دمیچرخ
 و دهانش باز ماند.  ماند 

 خودش آمد و زمزمه کرد.  ؟به_لپام چر 
...چهره آفتاب سوختهاش را از نظر گذراندم. خر ی_ه

 آن ی   که ب  ن  زمردها
جذاب بود. پلک  یادیز  کرد یم ن  خودنما خایل یچالهها

 زد و گفت: 
. من ستیکوچهها خوب ن  نیرس ظهره. تنها تو ا ی   _بب

 خونه می  که دارم م
 نبار یا شیبه چشمها هی  باال تو رو هم برسونمت.خ ا یب

 نزد. انگار که شیزبانم ن
 برده بود.  غما یبه  شیزبانم را حالوت چشمها شین

 ممد؟ شناشی_عموتو نم
 فرستاد.  شیموها ی   را ب دستش
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ش تک و تنها ا دهیعموم اجازه م تی  _غ  ی  مس نیدخیر
 ادیرو هر روز بره و ب

 کشیقدم نزد هیوقت من که پرس عموشم نتونم  اون
 شم؟! 
 باال دادم.  شانه
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من بدبخت  یبرا نهیبب یکیبه حرف.  ی  برو منو نگ ا ی_ب

 روزگار جهنم
 شهیم

 
 . د یکش  .پوف

تنها ول کنم و برم.آهنگ  جا نیتو رو ا تونمی_نم
 آنقدر محزون بود شیصدا
 بلرزد.  نهیدلم در س که
گرفته   یصدا یلرزش دلم برا نی. از ادمیچرخ دهیترس

 که  ن  پرسعمو
 ! دمیفقط مرا به مدرسه برساند؛ ترس خواستیم

 _برو ممد. برو... 
 ول کنم و برم؟ ی. چطور یلجباز  یلی_اخ عاطفه خ

 را زدم به آن راه و گفتم:  خودم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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شد؟  داتیمثل عجل معلق از کجا پ ی_اصال رس ظهر 
 
 
 از ؟یندار  کار و زندگ

 اد یکار   هیحداقل  ومد یبرات درن یی   و مشق که چ درس
 که فردا  گرفنر یم

 چشمت به دست مامان جونت نباشه!  روز 
دخیر عمو. زهر داره  مونهیمار م شی_زبونت مثل ن

 شانه باال الیخیحرفات.ب
 . دادم

و دق و  ینکرد میعصب نیاز ا شیر ی_راهتو بکش برو تا ب
 رستو خایل امو یدل

 . نکردم
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جلوتو  _باز برگشت رس خونه اول. راهتو برو گ

 رها یگرفته؟نفسم را به تند
 و به راهم ادامه دادم.  کردم
 ... سیپ سی_پ

 شد؟یتمام نم لعننر  ی  مس نیپلک زدم. چرا ا کالفه
ه؟ ،عایط _یه  دخیر

 _زهرمار... 
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 تختهاش کم بود پرسک مسخره!  کیزد.  قهقهه
 ... ی   منو بب _عایط

  ی   زم یشدم از رو  خم
 
که به   دمیبرداشتم و چرخ سنیک

 طرفش پرت کنم. با
همان دم گاز موتور قراضهاش را پر  توانستیم نکهیا

 ود اما موتور راکند و بر 
س  نیداشت و صاف به چشمم زل زد. ا نگه رس نیر

 اعصابم یبودنش بدتر رو 
 .سنگ را باال آوردم و گفتم: بود 
سنگ رو محکم  نیا ا ی یی  م ا یممد کله پوک  ی   _بب
 تو رست بلکه نمی   م

رسجاش و ظهر  اد یتکون بخوره و عقلت ب کمی مخت
 یی  منو نگ یگرما جلو 

 . یار یدرن یمسخره باز  و 
 تو؟یبچگ ادتهی_ 

. شد یبرس  آدم نم نیدهانم را بست. ا بطشی  ب سوال

 که  به سوایل توجیه
و  دمییهم سا یجوابش بود نکردم. دندان رو  منتظر 

 سنگ را به طرفش پرت
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صورتش  یباال آورد و جلو  عی    که دستش را رس   کردم
 نهیگرفت و سنگ به س

 
223 
از کارم  درآورد. راض  آخش را  یخورد و صدا اش
 و به راهم ادامه دمیچرخ
 . دادم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 و حنر  یبردار نبود. با آن همه حرف و تند دست
 
 
 نهاشیکه قفسه س  سنیک

آخش را درآورده بود باز هم  ینشانه رفته بود و صدا را 
 در مدرسه یتا جلو 
زمزمه  لب زبان نفهیم ر ی.ز حرفیب نبار یآمد. اما ا دنبالم

 کردم و کولهام را
 دوشم جا به جا کردم.  یرو 
 یبه سمت کولر گاز  میکالس را باز کردم و مستق  در 

 . ستادمیا شیرفتم و جلو 
اض ها بلند شد اما اهم یصدا  ندادم.  نر یاعیر

 از خودم فاصله دادم.  را کیم مقنعهام
 تو؟ یبود گ  _خوشگل گل گیل
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 شه؟یتموم م فصل گ نی_مردم از گرما ساناز. ا
اون بابات با اون  دونمی_حاال حاالها هست. من نم

 کاریچ خواد یهمه پول م
 که...   کنه
 . دمیحرفش پر  ی   ب
نمونه  هیمنم  ی. باباهیجور  هی ساناز. هر گ الیخی_ب
 کشف  بیغر  بیعج

 شیوار یست که پوالشو شبا تو گاوصندوق د نشده
 پنج یو روز  کنهیم میقا
وقت کم نشده  هیکه   شمرهیم هیومیمثل نماز  بار 

 باشه. 
 برق زد.  طنتیاز ش چشمش
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گاو صندوق رو   نیا د یروز به عمرم باشه من با هی_اگه 
 ! ی   کنم. حاال بب  خایل

 زدم.  یشخندین
 
 
   هی! _محاله بتون

ر
درست کرده که از صدتا  گاوصندوف

 گاوصندوق بانک
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هیب تشیامن  سام قفلها رو داره. تونسنر . انواع و اقشیر
 نصفش مال من. 

 و گفت:  د یخند
 شد منو خیر کن.  نباشه. خونه خایل تی_تو کار 

 دست کنارش زدم.  با 
حرف  نکارهانیکه چندسال ا  یحرفها ی_مثل دزدها

 نزن. 
 باال داد.  شانه

شدم. همه که از شکم ننه  د ی_چه معلوم؟! شا
 باباشون دزد نبودن. المصب

 ینم
 
مزد و منت آ مثل رطب  داره. پول نر  ق  یچه ک دون

 مونهیم نیی  ش
 ... که
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
وارد  یمیش ی  در کالس دهانش باز ماند. دب یصدا با 

 شد و همه بدو بدو
 جا گرفتند.  شانیرسجا

 ؟_خب شاه دزد مثل رطب چر 
 دهانش را قورت داد.  آب
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وصلمون نکرده.  ار و یبه د یتا اسد ی   بش ی  بگ ا ی_ب
 . گمیرو بعد بهت م هاشیبق
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 باال دادم و نشستم.  ن  ابرو

و  رس یب یحرفها بود و گوشم نر  اهیبه تخته س نگاهم
 . از آنیته اسد

در رسش گنجانده بود  یادیبود که اطالعات ز  ن  های  دب
 اما راه مناسب

نداشت و در  خونر  انیرا بلد نبود. فن ب انتشارش
 . د ی   لنگ م فیو تعر  حیتوض

بار با کلمات قلمبه سلمبه  نیمسئله ساده را چند کی
 و وقنر  داد یم حیتوض

 : د ی   م غیج د یدیرا م جیگ  ینگاهها
 ! د یجیگ  نقدر ی. چرا اگهید د ی_خودتون بفهم

 ... سی_پ
 جمع ساناز شد.  حواسم
 کتابم نوشته بود.   گوشه

 
 
 شد.  امروز چر  _اگه بدون
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را باال دادم. هر چه که بود  میابرو  یتا کی کنجکاو 
 رسویب یاز حرفها میبرا
به رد مداد گوشه کتابم  جالبیر بود. اخیم یاسد ته

 دانستیانداختم. م
باشد و باز  گوشه کتابم خط خظ  نکهیاز ا متنفرم

 . کرد یکارش را م
پاکش کردم و گوشه دفیر خودش  اخم و تلخ   با 

 نوشتم. 
تو  یایدردودل ین جا_چندبار بگم گوشه کنار م

 ! ست؟ین
 کرده چشم جمع کرد.   اخم

 شده؟!  _حاال قهر نکن. اما بار آخرت باشه. چر 
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 کیکه حرف مثل   ن  چپ نگاهم کرد و از آنجا چپ

 در دلش بمب ساعنر 
 عی    طاقت از کف داده تند و رس  خورد یو تاب م چیپ

 نوشت. 
 پرسه امروز افتاد دنبالم.  هی_ 
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 یکه صدا  سمیبنو  یی   گرد شد. خواستم چ  چشمم
 ما را از جا یهر دو  یاسد
 . پراند 

ه اونجا شاه را به دندان گرفتم و  ؟لبمی   _چه خیر
 گفتم: 

 داره؟ یرادیخانم. ا کنمیم ی_دارم نت بردار 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 بده.  حیمبحثو توض نی_پاشو ا
 من بود.  یکردم. نگاه ساناز با ترحم رو   سیرا خ لبم

 _مبحث... 
دادم.  حیچه که گفته بود را بهیر از خودش توض هر 

 یباز و چشمها مهیدهان ن
 به لبم نشاند.  یوز ی  لبخند پ براقش

 ؟یمبحث رو خوند نی_از قبل ا
 گفت:   ی  باال داد و با تح ن  _نه...ابرو
غل . حواست به من باشه و تو کالس با بی   _باشه بش

 حرف نزن.  تیدست
 _حرف نزدم. 
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و تعجبش را تا آخر کالس حس  ی  نشستم. تح و 
 . مثال آمده بود مراکردمیم
که به خواندن   زدم. عشقر  یشخندیکند اما... ن  هیتنب
 چیداشتم ه ادگرفیر  یو 

ساناز بود  شیچشم و دستم پ . وقنر شد یتمام نم وقت
 ن  حرفها گوشم نر 

 مسخرهاش.  حاتیو توض گفتیاو م که
و  دمیکش  یساناز را گوشها مهابا یکه تمام شد ب  کالس
 گفتم: 
 داشت؟ کارتیبود؟ چ شده؟ پرسه گ _چر 
 ونی  را ب و کاغذ مچاله کایه بشیبرد داخل ج دست
 . د یکش

 _بخونش. 
بگم. راستش اصال تجرب  هاشو  د یبا چر  دونمی. نمسالم

 » یلیندارم. من از تو خ
با هم حرف  شهینداره م راد ی. اگه ااد یخوشم م ؟«
 میبزن

 را پس دادم.  کاغذ 
 گفتم:   آدم دروغگو.با دهان کخر  ی_اونجا

 _تجرب  هاشو نداشتم. 
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 . د یخند
 ببند. چه خوشش اومده.  شتو ی_ن

 کنم حاال؟  کار یچ _عایط
 گفتم:   الیخیباال دادم و ب شانه
 اد یچرت و پرت ز  نا ینده. ا نر ی. اهمچیه ؟کن    کار ی_چ
 گنیم

 
 . د یکش  .پوف
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 شد؟ داشیاز کجا پ نی_ا

 را به نشانه ندانسیر  کج کردم.  صورتم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
شده بود. انگار اصال حرف  دا یهم رس و کلهاش پ باز 
 . د یفهمینم
بود که هرروز مثل دم دنبالم بود. درکش  یهفتها کی
 عالف. در کردمینم

چرا دست از رسم  نکهیاما ا ستین که شیک  بودنش
 میهنوز برا داشتیبرنم

 بود.  مجهول
 آنکه بچرخم گفتم:  بدون

 _بازم تو؟
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عمو؟  _سالم از ماست. حال و احوال دخیر
 به راهم ادامه دادم.  حرفیب
دخیر  یی  گینگاه هم قبوله. چرا دماغتو باال م هی_ 

 تلخ   م؟بهیبهایعمو؟ ما غر 
 داد.  ادامه

ون ن  ! میستی_اره خب ما از ما بهیر
 و گفتم:  دمیچرخ تاملیب

 ه؟ی_منظورت چ
 کش آمد.   لبش

 _حالت خوبه؟
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 بستم و نفسم را رها کردم.  چشم

 یم تو رستا... دست بکش از من. چر  نمی   _ممد م
 فرط و فرط یه یخوا
 . یس  یسیر  م جلوم
 باال داد.  شانه

 ست؟یصورت ن نیا فیگرمت شه؟ ح  خوامی_بده نم
 . سونمتی  سه سوته م
ب دستم تنگ شده.  نکهی_نه مثل ا  واقعا دلت برا ض 
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من باز  نهامیوسط س _تو اگه تخته سنگ هم بکونر 
 یی   سنگ که چ امیهم م

 . کشمیو با حرص نفس م بندمی.چشم مستین
  کهی_مرت

 
دنبال من؟  یراه افتاد یندار  تو کار و زندگ

 دلت بسوزه برام و
رنگ مدرسه رو  ذارهینم نهیاز رسم بردار. بابام بب دست

 نی. صبح به انمیبب
 دنبال من اخه؟ یخوایم چر  یزود

 . کنمی... برو من نگات مستی_دست خودم ن
 _ممد... 

 . می  نم ... برو عاطفه. برو تا نرفنر شی_ه
 انداخت و گفت:  یی   پا رس 
 ن. پاها جون رفیر  ندار  نی_ا

. نفسم در گلو گره خورد و آب دهانم به د یجنب قلبم

 فرو رفت. چشم سخنر 
 از من...  خواستی. چه مدمیو چرخ دمیدزد
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 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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او  یاما گوش من پر از صدا امد ین گر یموتورش د یصدا
 نوار کیبود و مثل 

مرتب پشت رس هم » پاها جون رفیر  ندارن  نیا «
 کردیتکرار م
 یلینبود. عاشقانه نبود. ساده بود. خ خاض جمله

 ساده... اما گوش من عادت
 کی ینفس نفسها ی   نداشت. آنهم ب دنشیشن به

 پرسک تازه مرد
شتاب زده گام برداشتند و از او دور و  می!پاهاشده

 میدورتر شدند. کاش گوشها
. کاش کردند یگرمش فرار م  یشتند از صداتا جان دا هم

 کر
نان دستم را به بدنه رسد آبرسدکن شدند یم .نفسنفرس 

 دادم و پلکم را هیتک
 . بستم

 _عاطفه... 
ساناز  دنی. با ددمیچرخ عی    و رس  دمیکش  ن  یه دهیترس

 نفسم را رها کردم. 
  ؟یشد _چر 

 
را به چپ و  ؟رسمیدید یی   چ باز سیک
 راست تکان دادم. 
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به صورت  آب برد و کیم ی  ش ر یآمد. دستش را ز  جلو 
 . د یپاش دهامیرنگ پر 

 _حالت خوبه؟
گرفتم و   ی  ش ر یتکان دادم و خم شدم و دستم را ز  رس 

 آب خوردم.دستم را
 . دمیصورتم پاش یکردم و رو   سیخ
 ی_م
 
 نه؟ ا یشده  چر  یک
 ! ؟چر  عن  یبگه پاهام جون رفیر  ندارن  یکی_اگه 
 گفت:   خر یرا کج کرد و با گ رسش
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 ؟_ها؟ چر 
 شیتا پ د یطول نکش شیر یب هیماندم. چندثان ساکت

 خودش جمالتم را حالچر 
 . د یایو به حرف ب کند 
 گفته؟  نو یا _گ
 نگاهش کردم.  مات

 نو؟یبهت گفته ا . گ_با توام عایط
 و گفتم:  دمیرا کش راهم
 . گمیم اد یولش کن. من چرت و پرت ز  خر ی_ه
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 _خر! 
  یحالت عاد در 

 
 آمدمیاز خجالتش درم د ی   م اگر حرف

 اما... االن که فکر و
کلمات در ذهنم   بود حنر  آن جمله لعننر  شیپ ذهنم

 . گرفتیهم شکل نم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 
ر
؟ _بسم هللا؛ خودن  دخیر

 . دمینگاهم را باال کش جیگ
 _هوم؟

که برا دو تا خط ناقابل گوشه   _کوفت. اون آدیم
 دادیکتابش منو جر م

که   شود یم دهیدستم کش ر یاز او به کتاب ز  کو؟نگاهم
 رنگ اهیاز گزند مداد س
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 معن  یو ب امان نماند و گوشه گوشهاش بامعن   در 

 کلمات حک شدهاند.دستم
 امروز را حک کردم. پلک خی    تار  رشیتکان دادم و ز  را 

 بستم و زمزمه کردم: 
 . مونمیبعدش م ی_منتظر روزها
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. میآیم ونی  ب گذشته باتلخ    ی   . از بدهمیرا تکان م رسم

 صبح است کینزد
و خسته و کوفته  کند ی. بدنم درد مشیهوا گرگ و م و 

 هستم اما خواب به
و نگاهم را به  ستمیایپنجره م ی. جلو د یآینم چشمم

 ابانی. خدوزمیم ونی  ب
 که آسمان را پوشاندهاند.   یهای  ت یو ابرها خایل
   ن  یزم

 
. لیبخشش بخ یکه برا  که تشنه است و آسمان

 یآه حرست زدها
 . مثل شبخومی  و از کنار پنجره کنارم م کشمیم

 رسگردان خانه را
از صورت زن  ستمیایکه م  نهیآ ی. جلو چرخمیم

 . نگاهش پرشود یچندشم م
 یی  دلگ و پر از  انیپایب ٔش  ا یحرست بود. پر از  از 

 غروب جمعه آخر سال. 
و  منتظر، همان قدر گرفته و همانقدر نارنخر  همانقدر 

 ریکو   شیکبود. لبها
باران.نگاه  یقطرها یبرا کند یبود که جان م خشیک

 ن  ی. انگار سنگمی  گیم
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شده بود که  ز یبه دلم رسر  نهینگاه آن زن درون آ غم
 ن  یاحساس سنگ

 . کردمیم
 نی. تمام انمی   عق م افتد یکه به تخت خواب م  چشمم

 هشت سال را عق
 باال آورد.  کجا یهمه را  شد یو کاش م نمی   م
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 »شکوفه  «
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 یرا راهانداز  نستاگرامیا د یلرز یم جانیکه از ه  دسنر  با 
 هومن را جی. پکنمیم
ورانه  یشخندیو با ن کنمیم دا یپ نمیمخاطب ی   ب از  رس 
 . دهمیم رکتیدا
 » سالم؛ خونر  «
که پاسخ   کشد ینم و طویل شود یسیر  فعال م کیت
 . دهد یم
 »خوبم  زم،یسالم عز  «

باز  یو با لبخند دهمیرا باال م میابرو  یتا کی متعجب
 : کنمیزمزمه م
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 االن داره با گ دونهیدوست دخیر داره که نم نقدر ی_ا
 ! نهی   حرف م

 یشیر یکردنم رسعت ب  پیو به تا دمخنیم ز یر  ز یر 
 . دهمیم
ا  ؟«  »خب، چه خیر
 »عشقم  سالمنر  «

به هدف خورده بود. دست  می  . تنمی   م قهقهه
 دست یانداخیر  او که خدا

 داشت!  بود عالیم لیفام انداخیر  
 » شناشیمن رو م ؟«
 »آدم عشقشو نشناسه  شهی؟ مگه م!«
 زده که حنر  هومن پاک به جاده خایک نکهیمثل ا نه
 صدم هم شک کی
 . دهمیم ی   . ابرو چکند ینم
 » میخب من ک ؟«
 »شکوفه  «
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 ن  خودنما نیاسکر  یکه رو   و مبهوت به اسیم مات
 . مانمیم هی  خ کند یم
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 : کنمیم هیواگو 
معلوم  الیخیب ا؟یدن نی_مگه من فقط شکوفهام تو ا

 اشتباه گرفته با گ ستین
 برادرشوهر ماذمور.  نیا
 »؟ کدوم شکوفه !«

که دل منو   می... مگه چند تا شکوفه دار گهید شکوفه
 »برده باشه؟ شکوفه خانم 

 ی   شاه! «
خوردم  یو من باز  شناختی. از اولش هم مشناختیم

 از او. مات و مبهوت
بار  نیبار که نه چند کی. شومیم هی  نوشتهها خ به
 را از اول به آخر امها یپ
 . خوانمیم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
. میآیاهورا به خودم م یههای  بلند گر  یصدا دنیشن با 

 شکسته وانینگاه از آن ل
 . کنمیو به او نگاه م می  گیم

 _جانم مامان... 
  با 

 
 : د یگو یکردن کلمات م  شیبچگانه و پس و پ زبان

 _کارتن تموم شد ماما... 
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 . می  گیو دستش را م شومیم بلند 
را  یگر ید و شبکه کارتن   ستمیایم ونیز یتلو  یبه رو  رو 

 . کنمیانتخاب م
و به اتاق  کشمیمن هم عقب م شود یکه م  مشغول

 شههای. خرده شگردمیبرم
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دفیر خاطرات  کی. رسم مثل کنمیبا دست جمع م را 

 باز است و خاطرات به
و من  د نی  گی. صداها جان متازند یرسعت م نیآخر 

 یمغلوب در م
 
 که از  دان

و  جیسواران مهاجمش گ آورند یسو به من هجوم م هر 
 . مانمیم انی  ح
 هی  گیم یی   چ هیتو  یبرا هی  هومن چرا هر جا م ؟«
 » ارهیم
 »هومن با تو کار داره  «
 »نشو  کیبه هومن نزد نقدر یا. «
 »پرسه هفت خط رو نده  نیبه ا نقدر یا.. «
 »شده  کیهومن با منظور به تو نزد «
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فکر سوء تو رسشه وگرنه چرا با زن  کهیمرت نی؟ ا!«
 » شهینم یمیصم ما ین
 . نمی   م غیج

_بسه... بسه... خدا لعنتت کنه هومن... خدا لعنتت 

 ... همه حقکنه عوض  
و من  هسنر  تو چه کثافنر  دونسیر  ی... همه مداشیر  

 چقدر کودن و سادهلوح
 ... یدی   گولم م  ینطور یکه تو ا  بودم

. میآیو با سوزش انگشتم به خودم م ستین حواسم

 در انگشتم شهیش ی   لبه ت
  رفته و رسچ   فرو 

 
 ی  که به ت  خون

 
 خیر از زخیم ند ی   م گ

 که تحفه  دهد یم
 است!  وانهیآن د امروز 

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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 میده و متورم است. کنار کتابهارسخ ش میچشمها

 چمباتمه زده و نگاه
 ش،یحرفها ش،یامهایبه کتاب تست است. پ امیخال
 شیلبخندها و نگاهها حنر 
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 یو رسم را رو  می  گی. چشم از کتابها مچرخد یرسم م در 
 . گذارمیدستم م

  انیبود م چه آتیس   نیا
 
 نیمن. از کجا آمده بود ا زندگ

 حرفها. هومن؟ آن
  شود؟یعالقه به من؟ مگر م هم

 
که   عالقه به زن

 همرس برادرت است مگر
همه وقاحت از کجا آمده بود؟ من چه  نیا شود؟یم

 کرده بودم که او به خودش
 داده بود؟!  یاجازها ی   چن
میزنگ از جا م یصدا با  و بعد  ستد یایآن م کی. قلبم یر

 بوم بوم کنان نواخیر  
ش نزند. من حالم . کاش قطع بشود. کاد ی  گیاز رس م را 
 جهنیم یایدن نیاز ا
. خورد یکفتارها در آن جا خوش کردهاند به هم م  که

 کشمیپلکم م ر یز  دسنر 
 . شومیبلند م و 

. اندازمیبه ساعت م نگایه میهاتف است. ن».  نکنه

 آمدنش یزود بود برا
پس  ده؟یمزخرف نگو شکو از کجا فهم ده؟یفهم ؟«

 چرا زود اومده
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. خودم را کنند یبه رسعت نور به من حمله م افکارم

 و کنمیجمع و جور م
 . ستمیایدر م یجلو 

 _س...سالم... 
شد. با  شیدایلکنت از کجا پ نی. امی  گیرا گاز م زبانم
 کمرنگ نگاهم  اخیم

و  ود ی  از اخمش. جانم م کنمیم و من قالب تیه کند یم
 میپاها کنمیحس م

کنار در را دور   توان نگه داشتنم را ندارند. دستم گر ید
 ندی   از چشمش چنگ م

 : د یگو یاو م و 
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شده؟ حالت خوبه؟! رنگت چرا  یی   چ ؟یکرد  هی_گر 
 ! ده؟یپر 
 . دهمیدهانم را نامحسوس قورت م آب

 خورد کردم.  از یاره. پ عن  ی_نه... 
... من امروز اصال از ی. کدام پمی  گیرا محکم گاز م زبانم

 نپختهام که ن  غذا
 خورد کرده باشم!  یاز یپ
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 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 یخواینم ؟یراهمو سد کرد ینطور ی_خب... چرا ا

 تو؟ امیب یبذار 
خاک تو رست شکوفه. خاک تو رست که «!  لبخند 

  جیگ  نقدر یا
 
 » و منیک

 . نمی   م یدستپاچها
 ؟یشد زود اومد _چرا چرا... چر 

 . ونی  ب میبر  امیگفتم امشب زودتر ب  نبود منم ی_کار 
 ون؟ی  _ب

 ! ؟ی_اره. نکنه باز حال ندار 
سد یمشهود م و حرض یرا با دلخور  سوالش  یجور  یر

 که به دهانم قفل
 . ند ی   م
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باال رفته براندازم  ن  و او با ابرو مانمیمات او م من
 ی. از نگاه قهوهاکند یم

. همه خواندمیمدتم را م نیا یتهایهمه آزار و اذ رنگش

 نخواستنها و همه
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گفتنشان باز   یکه زبانش برا  ن  و گلهها میکردنها  فرار 
 . شد ینم
 نمیبی. تعجبش را ممیگو یم یو باشها دهمیتکان م رس 

 حرف اما ساکت و نر 
و صورتم را  شومی. خم مومی  م سیطرف رسو  به

 بار با اب رسد نیچند
و عقب  د یایکوتاه ب  التهاب و رسچ   نیا د یشا میشو یم
 دیکند. شا  ن  ینش

صداقت مسخره و کمیر دستم را  نیبردارد از ا دست
 او رو کند!  یبرا

 ؟یخورد کرد از یپ _گفنر 
لرزش آنقدر  نی. اخورمیدر جا تکان م شیصدا با 

 محسوس است که از
 . ماند یدور نم چشمش
 یبرا دارم دوباره مجایل شیو زبان ن کشمیم نفیس

 دایعرضه خودش پ
 . کند یم

 یراه افتاد ؟کردم. که چر   هی_اره گفتم. دروغ گفتم. گر 
 منو دنبال من و یه
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 به چر  ؟یایهاتف؟ تو دنبال چ که چر   کن  یم چک
 و ؟ماتبرش یخوایم

 . کند ینگاهم م مبهوت
شکوفه؟  یی  از کوره در م ینطور یگفتم که ا  _مگه چر 

 . دمیسوال پرس هیفقط 
 یدروغ م چرا 

 
چند بار بگم متنفرم از دروغ؟ چندبار  ؟یک

 بگم چشمات دستتو
 و با دروغات آزارم نده.  کی   یلحظه رو م همون

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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نان . کلمات در دهانمان میشو یم هی  به هم خ نفسنفرس 

 زدهاند. از گوشه خی
و  ستادهیا وار یه کنار دک  شومیم ن  متوجه اهورا چشم

 ماست.لبم هی  با بغض خ
 . آورمیو رس و تهش را هم م می  گیبه دندان م را 

 ون؟ی  ب میبر  _مگه نگفنر 
 ؟کن  یم میقا یرو دار  چر  ؟_چرا بهم دروغ گفنر 

_هاتف معلومه چته؟ حالم خوب نبود اعصابم خرد 

 همه نیکردم. ا  هیبود گر 
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 ! ؟که چر   کن  یم بزرگش
 . تی_گوش
 کنمیو حس م چسبمیم ی   . به زمشومیم خشک

 . افتد یمعدهام به جوش م
 ی   ... هاتف همه چدهی! او متوجه شده؟ فهمم؟یگوش
 یآدمها یو ادا داند یرا م
را  خیر ی؟ ب»کن شکوفه. فکر کن. از کجا   فکر 
 شک کرده ا ی... ا ی آورد؟یدرم
. اون دهیبفهمه؟ مگه هومن گفته باشه که بع خواد یم

 ن  کارها  ی   همچ گر یج
 رو نداره. هرگز نداشته. «

 . دهمیرا به دستش م گوش  
 _رمز؟

 _ahora 
 . د ی  گیرا به طرفم م گوش  

 : نمی   پوزخند لب م با 
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همه  نیا یمتاسفم هاتف. برا ضتیذهن مر  ی_برا

 شکاک بودنت
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. عجب روز شومیو از کنارش رد م میگو ی.ممتاسفم

 بود امروز. چرا تمام یگند
 ! شد؟ینم

ربات  کی هیشب حرفی.بونی  ب می_پاشو اماده شو بر 
 . نگاهششومیبلند م

وقت است  یلیرا خ توجیهیاست به من و من ب هی  خ
 از برم. 
و با قفل  دهمیرا حاض  و آماده به دستش م اهورا 

 کردن درها از خانه خارج
 . شومیم
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 . د ی  گیرا به طرفم م سپکیآ وانیل

 
ر
 . یگرفتم همون که دوست دار   _شکالن

 . چرخانمیم رس 
 . بده اهورا. خورمی_نم

 اون. تو خودت بخور. شکوه؟ ی_گرفتم برا
 _هوم... 

که   کنمی.چپچپ نگاهش میس  ی_اخماتو وا کن زشت م
 . خندد یم

 . کنهیمامانتو... خودش کم زشته اخم هم م ی   _بب
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م.  می_هر چ  از تو خوشگلیر
 . دهد یرا به دستم م سپکیآ وانیو ل ند ی   م لبخند 

 
241 

ما زشت  ونیتو خوشگل شاه پر  کیر ی_گردن ما از مو بار 
 و آوازه و گدا. حاال

 . نمی   کمرنگ م  ی.لبخندبخور 
خندههات پدرمو  ی   _آ بخند... بخند که با هم

 . یدرآورد
 کردم مگه؟  کار ی_من چ

 ی_نم
 
و او باز  دهمیبه چپ و راست تکان م ی؟رس دون

 را شیخاطره تکرار 
 . کند یم فیبار هزارم تعر  یبرا

بودمت و تو خاطرم هنوزم  دهیکه ند  شد یم _پنج سایل
 با د یدخیر بچه سف هی

و  گرفتیهوا م شو ینیکه ب  یباز و اخمالو بود یموها
 اون . وقنر فتی  راه م
 ر یچشم گرفتم و رسم ز  نا یخونه محمد ا یاومد شب

 ! یبهایافتاد فکر کردم غر 
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رسمو باال  یجور  هیفرزانه صدات کرد شکوفه  وقنر 
 یمهرهها یآوردم که صدا

. اون دخیر اون تو باش   شد یدراومد. باورم نم گردنم

 خانم با نیبچه کجا و ا
محجوب کجا؟ چشمام بهت خشک شد و  یلبخندها

 یلبخند دلم رفت نر 
تو پهلوم و به  د یکوبیرو لبت بود. اگه محمد نم که

 همه د یشا ومدمیخودم نم
من چمه... تو تازه متوجه ما  دنیفهمیشب م اون
 راحت سالم یلیو خ یشد
و من چشمام  یدی   . حرف مو کنار فرزانه نشسنر  یداد

 دنبالت بود. دنبال
 یدست تکون دادنت، رورس  دنت،یزدنت، خند حرف

 در و حنر  دنتیجلو کش
م آروم نداشت و فرزانه حرف زدنت. دل یبرا گوش  

 حالم دست خودم نبود. 
 یی  تغ نقدر یپنج سال ا نیاون شکوفه تو ا شد ینم باورم

 شدیکرده باشه. باورم نم
انتظار داشتم  دهمیشا دونمیشده باشه... نم بزرگ

 . باش   یهنوزم همون قدر 
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 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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تمام روز دارم  دمیبه خودم اومدم که د _بعدش وقنر 
 . کنمیبه تو فکر م

  گنیم یدیشن
 
نظر عاشق شد؟ مسخره  هیتو  فالن

 ست اما من شدم. من دلم
گرد و   یو لپها د یخندیکه م  یدخیر  نر  رفت

 . دلمشد یبرجستهاش رسخ م
و با  د یدزدیکه نگاهش رو از محمد م  یدخیر  نر  رفت
 خاص خودش یایح

د. . اد ی   حرف م باهاش ون شب تا صبح خوابم نیر
 اما من تا صالة شهیباورت نم

به تو فکر کردم و صبح خروس خون زنگ زدم به  صبح
 که عاشق شدم!   مینس
 . کشد یم آیه

حرفها. همه  نینقل ا ستین روز ی_قصه امروز و د
 راز دل منو و تو دنیفهم
. شود یم خینه.نگاهم به او م یمن بود نیمحرمیر  که

 به لب لبخند تلخ  
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 . آورد یم
را بارها گفته بود و هربار من گوش  یقصه تکرار  نیا
 چه دانستمی. نمدادمیم

 ی  گ  ن  قصه نخنما که تا جا نیداشت به ا یعالقها
 دست به دامنش کرد یم
 شد یم

ر
 میبرا . نه تنها جذاب نبود و شور و شوف

 نداشت بلکه اعصابم را به هم
تلخ  نیا یادآور یاما با هربار  د یفهمی.هاتف نمختیی  م

 یهم
 
 یروزها شیک
که از   ی. دردشد یم تدایع میو عذاب آور من برا سخت

 باز فتمی  هر طرف م
خاطره  نی. اداشتیهمان بود و دست از رسم برنم هم
 هاتف خار یهای  باز 

و  انیپایب یههای  گر   ها ی  بود. اجبارها. در به در  چشمم
  یبغضها

 
 که نه  سنیک

 ن  و دادها غیتنشها و ج فت،ی  م تییو نه پا آمد یم باال 
 میکه هنوز هم برا
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.نگاه شد یبود. داغش بر دلم بود و رسد نم تازه

 را دوست ندارم. رس هاشی  خ
 . خورمیم از بستن   فرار از او کیم یو برا چرخانمیم

 _شکوه... اگه ناراحتت کردم... 
و  دهد یبازش را تکان م م؟دهانی. بر ستی_مهم ن

 : د یگو یم
 . می_بر 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 . میو ی  م نشیو با هم به طرف ماش ند ی   را بغل م اهورا 
 
ر
 خیم میاست. چشمها انیدر جر  نمانیپرحرف ب سکون
 روشن یچراغها

. هاتف هم که ستیبند ن ن  است و ذهنم جا ابانیخ

 معلوم است. زل فشیتکل
 بانی   ه مکه دوبار   ن  و از چشمها شیبه روبه رو  زده

 را ی   چ چیرسما ست ه
 توقفیتند و ب ابانیروشن خ یخواند. چراغها شود ینم

 گذردیاز کنارمان م
که   کنمیفکر م نیپرنور چراغها به ا یبه زرد هی  من خ و 

 میبود ن  ما، من و او
 وقت نشد "ما" شود.  چیه که
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 »عاطفه  «
وع شده بود.  فتیهم ش باز   ظهرم رس 
 ر یز  یبسوزاند. سنگها شیو آت د یایاو که ب یبرا مجایل و 
 را شمردم و با میپا

 
 
لب و لوچهام را جمع کردم. امروز نبود. شنبه  کالفیک

 حساب کتاب د یبود و شا
  روزها 

 
و به  دمیچرخ از دستش دررفته بود. با کالفیک

 پشت رسم چشم ی  مس
هرروز دنبالم باشد و با  نکهیبه ا می. ساده بگو دوختم

 یو حرفها یمسخره باز 
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ک اما از نظر من  به

ُ
بخندد عادت  اوهینظر خودش ج
 دمیکش  کرده بودم.پق  

 زمزمه کردم:  و 
 یی   چ یقرارمدار  کنهیندونه فکر م _چته؟ هر گ
 ... خاک توباهاش داشنر 

پرسه  ستشی. همون بهیر که نگهید ا یبه خودت ب رس 
 گاو. خل و چل  شعور یب
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پرسه.  نیا نهییرده پا نقدر یچرا ا فهممیملنگ. نم و 
 اسکول! 

 مهیته دلم هنوز هم منتظرش بود اما عقلم و ن ته
 
 
 نیاز وجودم از ا بزرگ

 ! دمی   هم خودم را گول م د یخوشنود. شا امدنشین
به لبم انحنا داد اما او  یموتور لبخند یصدا دنیشن با 

 توان شیکه پاها  یمرد
ق و باد رهگذر بود که مثل بر  کینداشتند نبود!  رفیر  

 از کنارم گذشت. 
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

 میبه قدمها میگرفیر  از ران پا  شگونیو با ن دمیکش  آیه
 دادم.  یشیر یرسعت ب
 یبرداشتم و برا فمیک  بیرا از ج درس عرنر  کتابچه

 مشغول کردن ذهنم
وع را از حفظ  شانیکه معن  ن  کردم به مرور واژهها  رس 
 بودم! 

 _سالم دخیر عمو... 
خورده  کهیو  دمیاز پشت رسم امد. لرز  قا یدق شیصدا

 . نگاهمدمیبه عقب چرخ
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  نبار یاو که ا یرو 
ر
 یو عرقها شهیاز هم هیر ی  ت با صورن

 پوستش یشفاف رو 
 . د یچرخ کردمیم یکه به رنگش حسود  ن  چشمها و 

 زد و گفت:  ن  و رو نگی  ب لبخند 
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تو... جونم دراومد تا خودمو  یی  ند راه م_چقدر ت

 بهت رسوندم.ابرو در هم
 و گفتم:  دمیکش

دنبال من که  فتهی_خبه خبه انگار من گفتم راه ب
 دوشم.  یرو  ذارهیمنتشو م
 قراضهات جونش دراومد؟ موتور 

_نه... دوستم الزم داشت دادم بهش. خودمم از اونجا 

 که  دمییرو دو  نجا یتا ا
 برسم.  بهت
 مگه واجب بود حاال؟!  ؟یدیی_دو 

 نیشد و چشمش قشنگیر برق زد. ا قیر یعم لبخندش
 برق نگاهش ته دلم

 پس لرزه کوتاه لرزاند.  کیمثل  را 
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 ینم گهی_د
 
  نجا یزدن از ا شیبا ن تون

 
منو.آب  برون

 دهانم را قورت دادم و از
 ی   ب یی   دادن به نگاه کردنش ضف نظر کردم. چ ادامه

 سیر   یزمردها
به ادامه دادن نگاه و  کرد یت که وادارم مداش اشیعسل

 پشت رس آن نفسم را
وع م کرد یگلو حبس م  در  به  کرد یو بعد کف دستم رس 
  سیخ

ر
 شدن از عرف

... از ختمیشده بود. گر  شیدایمعلوم نبود از کجا پ که

 نگاه به چشمانش
 رو چرخاندم.  و به سخنر  ختمیگر 
مثل  گر یکه د  ن  و با صدا دمیبلع دهانم را به سخنر  آب

 اولش محکم نبود
 : گفتم

  نیاز ا ی_خسته نشد
 
ماه تموم گذشت و  کی ؟عالف

 روزیتو هرروز پروتر از د
 . بسه ممد... من   دنبال
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 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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 یتکرار هم نیباز ا ا ی_ب
 
وع نکن شیک . مثال تو میرو رس 

 هکه دستت  همون کتانر 
رو وانمود کن به خوندنش منم  شیرفته بخون ادتی و 

 هیکه   کنمیوانمود م
 . دمتیو تو رو ند رهگذرم
وا یب نقدر یگره خورد. او چرا ا  نفسم  بود؟ یر

 _ممد... 
 پاسخ داد.  درنگیو ب بالفاصله
 _جونم. 

  یدر دهانم ماند. تارها کالم
ر
را با  شیگوشم صدا  صون

 همان دم و بازدم
که انگار آن   ی. جور د یبلع د یکش  نشیکه ب  کوتایه

 مغز ی"جونمش" به جا
 به قلبم فرستاده شد!  میمستق
صدا بزنم ممد و او  گر یهزار بار د خواستیدلم م چرا 

 جونم؟ چه د یهر بار بگو 
بود  نیی  ش نقدر یرسم آمده بود؟ چرا جونمش ا ن  بال

 دلم یکه به تهمهها
انگار که  ندازد یقلبم را به تپش ب یجور  کیو  بچسبد 

 . تپد یبار است م ی   اول
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که به خودم آمدم. جان   شد یداشت سست م میقدمها
 نیتا از ا میدادم به پاها

تازه مرد شده که خوب بلد بود چگونه دل من  پرسک
 دخیر را بلرزاند دور

و نابلد  د ی   . هر چقدر که درس و سوادش لنگ مشوم
 بود هر چقدر که خنگ

دخیر را خوب بلد  کیبا قلب  یبود الحق باز  سواد یب و 
 بود. اخمم در هم شد
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به کس  یی   محبت آم ی   چن نیمبادا ا نکهیفکر ا با 
 هم جونمش را یگر ید

 باشد.  گفته
از او فاصله  نداشت وقنر  دنیکم از دو   میها قدم

 گرفتم. 
ندا  هیحداقل  ه؟یدانیمسابقه دو و م هو؟ی_چت شد 
 ت بدوئم... بده منم باها

  ینطور یا
 
 نکن بدجنس.  جرزن
 
ر
 . _بدجنس خودن

 . د یمتعجب به گوشم رس شیصدا
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 _چرا؟
 شتابان قدم برداشتم.  شینگفتم و به جا یی   چ

 چه حایل نیچه به رسم آمده بود. ا ا ی_عاطفه...خدا
 بود که داشتم. مسخره

 یی  اسمم تغ ینجوا ی   هم ح شیصدا اما حنر  است
 . شد یم فیو لط کرد یم

دفعه به  نیدنبال من. ا ا ین گهی_محمد برو... برو... د
 ... بابام یم
که   داشتمیو قدم برم دمی   تند تند حرف م داشتم

 دیرا کش فمیناگهان بند ک
و  د یکه چرخ  دمیاز رس ترس کش ن  ینگهم داشت. ه و 

 سد راهم شد و چشمش
 به صورتم.  د یکوب  را 

 با من؟ هی_مشکلت چ
 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 

نان  هاشی  از تعجب گرد شده خ یبا چشمها نفسنفرس 
 شدم. 
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 دمیکردم که راه به راه تهد  کارتی_ها بگو... بگو چ
 و با زبون مثل کن  یم

 ی   م شمین مارت
 
بگو خودمم بفهمم... چون سواد  ؟ن
 ندارم؟ درست حسانر 

هست و آفتاب پوستمو سوزونده؟  چون صورتم سیر 
 با هیبگو عاطفه... دردت چ

 من؟
داده بود که با  ینازکش را گره کور  یابروها ی   ب اخم

 بازش شد یدندان هم نم
بود، نه رنگ پوستش.  التشی. مشکل من نه تحصکرد 

 راستش محمد خوش
بودم. فقط من از خودم  دهیبود که د یپرس  نیچهرهیر 

سیم  ! دمییر
 . حم درس خوندنیم_مزا

 زد.  یپوزخند
 _مزخرف نگو... 

 _محمد.. 
 یبرا مونمی_صدام نکن محمد. من ممد بودم و ممد م

  دمیم حیتو. ترج
 
 بیک

  ارو ی
 
 محمد!  تا بیک
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بزرگ رد  یدلخور  کیکردم. در چشمانش   نگاهش
 انداخته بود. 

باش.  باش   یخوایکه م  هر گ ارو یممد، محمد،  ی   _بب
 دنبالم راه گهید
بابام بفهمه و تو خونه حبسم کنه  نکهی. قبل اافتین

 . گمیو م می  خودمم که م
 یم _منو از چر 

 
سون کنم که دلم   ینکن کار  یکار   ؟یر

 . خواد ینم
 به هم فشار دادم.  دندان

 گهی... از رس راهمم برو کنار دارو ینکن  د ی_منو تهد
 . نمتینب
 

249 
و رفتم. اخمم در هم و از کنارش رد شدم  دمیکش  شانه

 لب به باد ر یبود و ز 
ا  نگاهش هم  ن  یسنگ حنر  نبار یگرفته بودمش. ا  نارس 

 . به عقبکردمیحس نم
است. لبم  یی   و رسش پا ستادهیهمانجا ا دمید برگشتم

 را جلو دادم و با دندان
 به راهم ادامه دادم.  قروچه
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 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
در  حنر  گر ی. رفته بود. دامد یهفته گذشت. ن کی

  یجمعها
 
 یهم اثر  خانوادگ

از او نبود. » ننه بزرگ «  شهیکردم. مثل هم  کج
 .راهم به سمت خانهآمد ینم
 شیدایپ اهها یگل و گ  ی   خانهاشان ب پشنر  اطیح در 

 ن  حنا یکردم. موها
شانه انداخته بود و مشغول  یرا دو طرف رو  رنگش

 شانه زدنش بود. 
 _سالم ننه. 

 ؟ی. از مدرسه اومدی_سالم مادر خوش اومد
به کنارش زد و  _اره. حوصله خونمونو نداشتم.دسنر 

 گفت: 
 ؟ی. نهار خوردنمیب ی   بش ا ی_ب

 .چپ چپ نگاهم کرد. ستمی_نه... گشنه ن
موقع  گهیبه خودش برسه. چهار روز د د ی_دخیر با
 داشته هیبن د یشوهرته با

  باش  
 
 نه؟ ا ی یایو بچه برب از پس زندگ

 زدم.  قر یعم لبخند 
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درس  خوامیچند؟ من م لو یبابا ننه... شوهر ک ی_ا
 بشم. خانم دکیر بشم. 

حنا زدهاش  ی.گفت و مشغول بافیر  موهای   ام _الیه
 شد. 
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. دخیر شوهر هم کن   د یبا _درس بخون، دکیر شو. ویل

 فهیتو ح یبه ناز 
 افنر یاز رنگ و رو م گهیتو خونه... چهار صباح د بمونه
 نگات کیس  گهیو د
را  اهنشی  .لبخندم جوابش بود. بلند شد و پکنهینم

 گیتکاند. به سمت د
 
 
بود رفت و نگاه من متعجب  اطیکه گوشه ح  بزرگ

 دنبالش کرد. 
 ننه؟!  گید نیتو ا هی_چ

خوب بده  یبو  د یبا شهی. زن هممی  گی_دارم عطر م
 ننه. 

 ؟یی  گیعطر م _از چر 
 . می  گیم مو ی. عطر لاد یخوشش م مو یل یاز بو  _حاچر 
 ننه.  ا ی_عاشق
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 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
. گمیم چر  ی   . گوشاتو وا کن ببومدهیبه تو ن شی_فضول

 عطرها نیبعد که ا
خودت.  یبهت برا دمیم شهشو یشد دو تا ش آماده

ها نیمادرت که از ا  هی 
بدم پس فردا شوهر  ادتیخودم  ا یبده. ب ادتی هندار 
 یی   چ هیشوهرت  یکرد
 . ارهیروت پست ب نذاره
ر  ا یحیب کیم نداشت، داشت؟ بلند  یشدن که ض 
 ن  چشمها اد یو  دمیخند
 پشت پلکم ظاهر شد.  د ی   برق م دنمیموقع خند که
همه  نیرست؟ دخیر ا ... چته صداتو انداخنر سی_ه
 را گاز ا؟دستشیحیب

 . گرفت
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شوهر  گهی. هم مکشهی_عه عه خجالت هم نم

 ندازهیهم صداشو م خوامینم
 نیدخیر پس ا یی  رسش مرد نامحرم بشنوه! درد بگ رو 

 ادتی گلبهار چر 
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 ! داده؟
 باال دادم.  شانه
همه گناه داره که پشت هم  نیا دنیخند هی_ننه 
 عن  ی ؟کن  یم فشونیرد

م نبا چون  دلم شاد باشه؟ د ینبا خندم؟ی د یدخیر
 چپ چپ نگاهم کرد.  چشیم ر یز 

 که صداش بلند شه کیس  ی. دخیر گمیخودت م ی_برا
 . همونخواد ینم

 . یدیم ینداشتهات هم فرار  یخواستگارها
 یم گمیم _هر چر 

 
خواستگار... ولش کن من پاشم  یک

 برم خونمون. 
 . میبزن لیبمون باغچه رو ب ؟یی  _حاال کجا م

او که بد نبود.به  الیفرار از فکر و خ ی. برادمیکش  آیه
 آوردمیخودم نم یرو 
  میقبول کنم اما چشمها خواستمینم و 

 
و  کرد یم نافرمان

 هفت روز نیتمام ا
 یصدا دنیمنتظر شن میدرب  هدرش بود و گوشها را 

 موتورش. 
 _ننه... 
 _ها. 
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 یی   چ شت؟یپ نجا یا انینم نا یعمو احمد ا گمی_م
 شده؟

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
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  شیداد. رابطهاش با عروسها ی   ابرو چ ننه

 
 ستودن

 کدام خوشش  چیبود. از ه
 !! آمد ینم

زنش.  یالیبا زنش رفته دور فام _چه بگم واال... حتیم
 ی   ب می.ابروهاهیمادر ک
 رفت.  هم

 مدن؟ین _از گ
رفت. گفت اومدم  عی    رس زد رس  هیممد اومد  شبی_د

 . نمیعمومو بب
 _عمو؟

که مدرسه رو ول   . مثیلن  حی شی_ها اومده بود پ
 مغازه هیکرده. رفته تو 

اونجا.  خورهیهم بهش گفت به درد نم ن  حی. یشاگرد
 یکار   فن   هیبره 
 . آش فروخیر  هم شد کار؟! هی  بگ اد ی یی   چ
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 _آش؟
 _اره آش. 

 . د یپرس نانیکرد و با اطم  یی   ت اخم
تکرار نکن؛ حاال تو چرا ممد  گمیم هر چر  _مثل طویط

 برات مهم شده
 ؟یی  مبگ رساغشو 
 نشیو سنگ هی  شدم و دهانم باز ماند. نگاه خ دستپاچه

 فکرم را گذاشتینم
 به او بدهم.  و جور کنم و جواب درست و حسانر  جمع
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 هیکار اون الدنگ دارم آخه.   بابا من چر  ؟_ها؟ چر 
 
 
 . فرزانه روا ینی   م حرف
  د یگفتم شا  دمیند

 
.ننه که انگار قانع شده بود بدون

 داد و با درهم ی   لبش را چ
 صورتش گفت:  کردن

ه  نیگفت و ادامه داد) ا  _فرزانه؟! (با دهن کخر  دخیر
 جنبه.  رس و گوشش یم

صداش در  کن  یم کار یدرس رو چ د یازش پرس ن  حی
 روزهاست ی   هم . ومد ین
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 شیکیور دل ننش تا  نهیمدرسه رو ول کنه بش نمیا که
 نقدری. ادشی  بگ اد یب

 بهش حایل ستین یکیتو.  اد یچاق شده از در نم هم
 دشی  گینم چیکیکنه ه

  نیا با 
ر
 . وضع چاف

 [Forwarded from ″میمامحکوم ) ″ᶠᵃᵉᶻᵉʰ.ˢᶦ )] 
 به من انداخت.  نگایه

ننهجعفر  روز ید ی   و قشنگ. هم _مثل تو خوبه. تپیل
 رو میگفت دخیر ابراه

درس بخونه. بعدم  خواد یبرا جعفر گفتم نوهام م نیبد
 تا خودم پرس مجرد دارم

 .خندهام گرفت. بهیبه غر  دمشینم
 یم یه ا ی_ب

 
خودت  ی   . همیخواستگار ندار  یک

ونیم  . گهید شییر
سیر  رنگ داخل دستش  لچهیچپ نگاهم کرد و ب چپ

 را باال آورد. 
 _هر هر چه خوشش اومده. خجالت بکش. 

 نشده و کیس ر ی_آقات به عموها و عمههات گفته تا د
دتت ب  جلو. اما انینیر

.   چیو بچه ه یبس سبک رس  از   کدوم پا جلو نذاشیر 
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 . دمیخند بلندتر 
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من  کردن؟یکه دخیر تعارف م  می_ننه مگه زمان قد

 هنوز بچهام به خدا. بذار
کج و کوله   یپرسها نیگفته من ا  وقتش. بعدم گ به
 یم لو یفام

 
 خوام؟سنیک

از کنارش برداشت و به ظرف پرت کرد که به موقع  که
 . دمیرسم را دزد

. کن  یروده دراز م یدار  گهی_پاشو پاشو برو خونتون د

 عه عه خجالت هم
یم هیمثال  ؟ن  ایحیب نقدر ی. دخیر تو چرا اکشهینم  رس 
 . یی   چ هی

 م؟یخجالت بکشم؟ مگه من و تو دار  از گ _وا ننه
 شه؟یآماده م عطر ها گ

 . پاشو برو خونتون. گهیشدم د مونی_پش
 شهاشیدو تا ش نکن خودت گفنر  _عه ننه. بدجنیس

 برا من. 
دست همه. با اون خواهر زبون  یند ویل دمی_بهت م
 هم حانهیدرازت ر 
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 نمی. نبنمی   م حاچر  یفقط برا نو یا ؟یدیفهم شیدینم
 همه هیدست بق یداد
 عطر مو بدن.  یبو 

 ته کمدم. حاال گ کنمیم مشی_چشم ننه. چشم. قا
 ! شه؟یآماده م
.  ا ی_عض ب  بدم بیر

مد  قهیسل نیداشت. ننه با ا ناز و خوشگیل شهیش
 یبرا توانستیروزش نم

 یعطر را جلو  کیبار  شهیباشد. ش شیدهه پ چند 
 شینگه داشتم. بو  مینیب

 . اغراقیبود، ب فوقالعاده
 یش لبخند 

 
 کرد.   نیلبم را مز  طان
 یننه. ا یاقاجونمو عاشق کرد نا ی_پس با هم

 لهیشد. م قیر یکلک.لبخندم عم
طرح گل رز بود را  شییکه قسمت باال   یشهایش

 آغشته به لهیچرخاندم و م
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 یو رو  دمیکش  ونی  شکل ب یاستوانها شهیرا از ش عطر 

 مچ دست و گردنم
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 یبرگها یشد حاال تمام تنم بو  قیر ی.لبخندم عمدمیکش
 . انگارداد یم مو یل

 باشم.  دهیغلت مو یتن ل کیوسط  که
درش را بستم و ته  عی    رس  حانهیر  یصدا دنیشن با 

 کردم. به ننه  مشیکمدم قا
  قول

 
سیم داده بودم. از طرف را  حانهیبفهمد ر  دمییر

 خود کردهام کیهم رس  
 ز یعز  می! برانمیرا نب شیخوش بو  یعطرها یرو  گر ید و 

 که حنر   یبودند جور 
 دهمیم شیکه جانم را برا  یبا خواهر  خواستینم دلم
 شوم. دلم کیرس  
بو فقط از تن من به مشام  نیا خواستیم

 برسد.خندهام گرفت. 
. گ منو بشنوه که  یبو  خواد یم _خاک تو رسم کی  

 ! اگهنم؟ی   م یفانیر  
 ... ینومزد
 ؟کوش    یتغار ... ته _عایط
 کالمم پاره شد. بلند جواب دادم.   رشته

 ! ه؟ی_ها... چ
.  میی  _پاشو حاض  شو م  خونه آقا. عمو ها هم هسیر 
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؟  _چه خیر
 . میداده که شب اونجا باش غومی_ننه تازه پ

گفتم و در کمدم را دوباره باز کردم. لباس   یباشها
 دو یکینداشتم.  یدیجد

هم کهنه و از رنگ  هیبود و بق حانیلباس ر  دستش
 و رساغ دمیکش  افتاده. پق  
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چه همان  یبرا دانمیرفتم. اصال نم حانیر  کمد 

 خودم را یمیقد یلباسها
 . دمیپوشینم

 ؟کن  یم کار یچ یه _یه
 بپوشم؟ من چر  ؟ی_لباس ندار 

 در کاسه چرخاند.  چشم
 . ی  _حداقل قبلش اجازه بگ

 . یدار  چر  نمی. رو کن ببا ی_خب حاال. ادا ن
و  گرفتیالتماس پول م و گایه د یبا تهد شهیهم حانیر 

 حداقل شیلباسها
اما به  کردمیاضار م نوتر از من بود. من هم گایه کیم

 ! خوردمیدر بسته م
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 گفت:   حانهیکه ر   دمیدر هم کش اخم
 برا تو.  _قهر نکن. هر کدومو خواسنر 

رد من پدر و زدم. درد من لباس نبود. د زورگ یلبخند
 ی   بود که ب یمادر 
 داد یپول غرق بودند اما خساستشان اجازه نم یایدر 
 خرج فرزندانشان ایلیر 

بودن و پول پرست بودن  سیهمه خس نی. اکنند 
 تا د ی   م مارگونهیب شیر یب
 یندهنگر یآ

 
بود که هر چه  یخواهر  .درد من مهربان

 داشت با من قسمت
که ننه داده بود با خباثت   یعطر  شهیاما من ش کرد یم
 کرده بودم که  میقا

 خودم آن بو را بدهم!  فقط
 . پوشمیهمونا رو م خواد ی_نم
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هر کدومو دوست  ا ینداره. ب دار ی_ناز نکن نازت خر 

 زدم و یبردار.لبخند یدار 
 . دمیرا بوس لپش
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. د یماس ؟لبخندم. عطر گرفنر یدیم ن  _چه بو

 تتهپتهکنان 
 

 رس هم درویع
 و گفتم:  کردم

داشت به منم  ن  ای   چ هی_نه بابا عطر کجا بود ننه 
 . بو اونو گرفتم. د یکش
 را به سمتم گرفت.  یبلند گلدار  اهنی  تکان داد و پ رس 
. دمیگفتم و لباس را پوش  ی.باشهااد یبهت م ی   بب نو ی_ا

 . آمد یبه من م
  نهیبود. زم میتا مچ پا اشیبلند

 
داشت با  زرد رنیک

 ی.لبخندد یسف ز یر  یگلها
 . زدم
خودت  یخواینم . مطمئن  حانیقشنگه ر  یلی_خ
 ش؟یبپوش
 باال داد.  شانه

 .لب کج کردم. کنهیم هی  . پوستمو تاد ی_نه به من نم
دلیر  ی... آخوشگیل نیلباس به ا کنه؟یم هی  _کجاش ت
 خوشگلم. 

 _برا خودت.با خنده تشکر کردم. 
 کردم. شال آنر   خودم را وارش یچندبار  نهیآ یجلو 

 رسم یرنگ را رو 
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جلو  یرا پوشاندم. اهل رورس  میو موها انداختم
 و حجاب گرفیر  نبودم دنیکش
 یفقط در حد ختمیفر دارم را کج ر  یموها ی   هم یبرا

 که قسمت کوچیک
عطر به  کیم  حانیآن معلوم باشد.دور از چشم ر  از 

 خودم زدم و از خانه خارج
را از نظر گذراند و  می. پدرم چپ چپ رس تا پاشدم

 . د یرا جو  لشیگوشه سب
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زدم و با  ی   و سنگ هی  نگاه خ نیا دنیرا به ند خودم

 هم قدم شدم.  حانهیر 
و  نهیو سک هیمسعود و خانوادهاش عمه سم عمو 

 فرش اطیدر ح شانیبچهها
 نیت او نشسته بودند. هنوز هم مناسب انداخته
 . چشمدانستمی۵را نم  دورهیم
. نه از عمو احمد و خانوادهاش و نه از عمو چرخاندم

 بود. لبم یخیر  یمهد
گفتم   ن  شد.سالم بلند باال زانینبود فرزانه آو  بهخاطر 
 نشستم. عمو یوگوشها
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گفت و   یبالخره از اتاقش دل کند سالم بلند ن  حی
 ادامه داد. 

من درسام مونده بعد به  د ی. ببخشنی_خوش اومد
 . سمی  خدمت م

سال  یدوباره وارد اتاقش شد و در را بست. دانشجو  و 
 بود و وقنر  اول پزشیک

را او در رس  پزشیک ن  ایرس خاراندن نداشت. رو  یبرا
 همه ما انداخت. اما

شد و  الشیخیب شود یگرم نم  از پرسها آنر  د ید وقنر 
 بغل گوش ما نبار یا

ستان تکلکه با ر   حانهی. ر خواند  را  فشیفیر  به هی 
 معلوم کرد. فرزانه هم که

! کرد یرو ترش م یآورد گفته ننه اسم درس که یم  به

 من و کی ماند یم
از همه بود.  شیر یمن ب یرو  شیگذار   هی. که رسماپروانه

 . کرد یخودش چکم م
درس بخوانم که بتوانم مثل  یبود چطور  حواسش

 دیخودش آن روپوش سپ
 یرا بپوشم.شکوفه بدو بدو کنارم نشست. لبخند رنگ
 زدم. 
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 امروز؟ ی_سالم کجا بود
 _خونه بودم چطور مگه؟

 شد زانیآو  لبش
 امیب خواستمیدر رو باز نکرد. م _اومدم در زدم کیس

 لختش ی.موهاشتیپ
 کنار زدم.   را 
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 یخوایتو باغ درس بخونم. م می  . م_درس دارم آچر 

 . ا یفردا ب
 ؟ی_فردا هم درس دار 

 _اوهوم. 
 ؟چر  حانهی_ر 

هست. ظبط و  یای_نه اون مستم آزاد. هر وقت ب
 و د یرقصشم به راهه.خند

که من   و کیس دند ینگفت.عموها هم رس یی   چ گر ید
 انتظار کردمیانکار م

  میرا با موتورش آمد.چشمها دنشید یبرا
 
 با نافرمان

 . اخیمدند یچرخ شیرو 
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به سمت  شیانداخته بود. موها هیسا شیابرو  ی   ب تند 
 باال شانه شده بود و ته

صورت تازه مرد شدهاش  یچند روزه رو  یس  یر 
 . اگر رس باالکرد یم ن  خودنما

. کرد یم یچه فکر  د یدیمرا م هی  نگاه خ نیو ا آورد یم

 دنبال دل کندن از
شده بود به  خیم یجور  میبودم اما چشمها صورتش

 چیقاب صورتش که ه
 . شد یده نمکن  جوره

دوست  خط به خط صورتش را مثل کتانر  میچشمها
 به خاطر داشتن  

د یم آن رسش را باال گرفت و من مات و مبهوت  کی. سیر
 که  ن  به چشمها

 نمیبب توانستمیفاصله هم م نیاز ا را حنر  شیدلخور 
 ماندم.توان چشم هی  خ

 نیا خواستینداشتم و او هم انگار دلش نم گرفیر  
 ی  خ

 
 آشکار را تمام گ
بود که  هم بغض   د ی. شاد یکوبیم میگلو   ی   . قلبم بکند 

 درست از همان روز
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 ی   رفت ب میبعد که جونمش به خورد گوش ها به
 شدم.  میماند. تسل میگلو 
محمد نبودم. چشم  فیجنگ تن به تن حر  نیدر ا من

 گرفتم و نگاهم را
 نکهیدوختم.تازه به خودم آمدم و فکر ا اهنمی  پ یگلها
 نگاه نیشاهد ا کیس
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رسم را  دهیاشکار باشد همه جانم را لرزاند. ترس یباز 

 هیباال آوردم و به بق
حواسش به من نبود نفسم را راحت  چکسی.هدوختم

 فرستادم که نگاهم ونی  ب
نظرم داشت خشک  ر یکه ز   حانهیر  کیبار  یچشمها به

 یی   شد. در نگاهش چ
 که من از درکش عاجز بودم.   د ی   م موج
تکان دادم و او بالخره نگاهش را گرفت.فرزانه بغل  رس 

 بند حرف کیگوشم 
شدن به  هی  اما گوشم بدهکار نبود. دلم باز هم خ د ی   م

 یهایآن سیر  عسل
 . خواستیرا م دلربا 
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جمع چرخاندم. شکوفه  ی   زدم محکم و نگاهم را ب پلک
 و دهیدوباره از راه رس

منو فرزانه نشست. دوست داشت از همه  ی   ب دهینرس
 . اورد یرس درب ی   چ

نداشت.  شیبا هم سن و سالها به دوسنر  یعالقها
 حانهیمن و ر  شیدوستها

. با نشستنش بالخره فرزانه زبان به کام میفرزانه بود و 

 از هاتف گر یگرفت و د
 
 
چهارشانه دل  بلند و اندایم یکه با قد  نزد. هاتق   حرف

 فرزانه را برده بود. 
هم  د یشا دانمی. نمآمدند یراستش اصال به هم نم اما 
 ! آمدند یم

بود تازه رس پا شده داداشم.  ضی_محمد دو روزه مر 
 دورش بگردم.خشکم الیه
حرف زدن  ی. چشمم به دهان فرزانه که انگار برازد 

 ماند کند یداشت جان م
که من   یی   از چاما نه  د ی   او با فراغ خاطر حرف م و 

 دنبالش بودم. 
 : گفتمیو م دمی   مشت به دهانش م شد یم اگر 
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_زر نزن فقط بگو اون پرس تازه مرد شده که عادتشه 

 آزار من چش شده؟! 
به خزعبالتش  نقدر یا شینشد و نتوانستم به جا اما 

 گوش کردم که حرفش
 .زده! آمد از محمد حرف یم ادشیشد و تازه  تمام
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محمد دو روز تب داشت.  گفتمی_ها داشتم م
  شیچیه

 
 نبودا. نه رسماخوردگ

رسم  هی. افتاد تو رخت خواب. دو تا آمپول و یی   چ نه
 هم دکیر نوشت نر یتقو 
 د ی   اومد براش وصلش کرد رفت.قلبم کند م ن  حی عمو 
 فکر ینطور یمن ا ا ی
پرسها دنبالش گشت.  ی   و ب د ینگاهم چرخ کردم؟یم

 هاتف ی   ب اطیگوشه ح
. د ی   و حرف م د یخندیم بود. گایه ستادهیهومن ا و 

 محمد و هاتف در جمع
 ! نیطانیر یبودن و البته ش نیساکتیر 

  د ی! اصال چرا با؟یبود ضیدو روز مر  تو 
 
تب  ناگهان

 »رخت خواب  ی   و ب کن  
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 فنر یب ؟«
 نبار یسمت چرخاند اما ا نیرسش را به ا نمیسنگ نگاه

 معطل نکردم که مچم
 . دمینگاهم را دزد عی    . رس د ی  بگ را 

 ؟عن  ی خواد یم . چر کنهینگاه م ینور ی_عه محمد داره ا
 شد اما دوباره نشست.  ی   مخین

 _عه رسشو چرخوند. برم به نظرت؟
به شکوفه که درست وسطمان نشسته بود  نگایه مین

 لب زد.  صدا یانداخت. ب
 ! نم؟یبب کی_برم حداقل هاتف رو از نزد

شد  زانیبه او رفتم که لب و لوچهاش آو  یغرها چشم
 نشست.  شیو رس جا
 فرزانه

اونجا با پروانه و  حانه؟یر  شیپ یبر  یخوای_ شکوفه م
 دارن حرف نیپرو 
 بده.  اد یبهت  . برو بگو نقاش  ننی   م
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 ما جا به جا کرد.  ی   را ب نگاهش
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حرف  در گوش   نیخوایم دمیاما فهم می  _باشه م
 . ی   بزن

  دهان
 
به  زدم. دسنر  فرزانه باز ماند. لبخند بزرگ

 یکه از رورس   شیموها
 و گفتم:  دمیبود کش ونی  ب

 .با لبخند رس تکان داد و رفت. امی_برو منم االن م
 فرزانه؟!  کن  ی_چرا بچه رو دک م

 . اههه... کنهیول نم دهی_مثل کنه چسب
 بچهست هم سن و سالش هم کیس ؟یدار  کارشی_چ
 ما.  شیپ اد ی. مستین

 . ذارهیحرف بزنم نم خوامی_م
 _از هاتف؟

 شد.  زانیگفتم و او صورتش آو   دهان کخر  با 
. نمیبیمرده. هر شب خوابشو م یلینگو. خ ینطور ی_ا

 به چشمش شهیم چر 
 ام؟یب

.ناراحت یشد کیوزن کم کن بعد. اندازه خ کمی_اول 

 لب جلو داد. 
به خدا.  گمی_ناراحت نشو فرزانه. بخاطر خودت م

 حواست به خورد و کمی
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باشه مطمی   باش اون موقع به چشم همه  خوراکت
 هم نگاهش نقدر ی. ایایم

ه. اصال ب دنی. همه فهمنکن  نیا ی   تو دلت چه خیر
 یداد ی  همه مرد چرا گ

 هاتف؟ به
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 مرده!  جور خاض هی_ 

از  د یدیچپ نگاهش کردم. اگر برادر خودش را م چپ
 
 
 مرد بودن هاتف حرف

. هاتف خوش برخورد و خوش اخالق بود. مثل د ی   نم

 خودش را ما ین
بود. لبخندش پاک  یکی. با همه رفتارش گرفتینم
 اما به نظر من آن شد ینم

 جلوتر بود.  چیه کیتازه مرد شده از او  پرسک
که به موقع   شد یم دهیداشت به سمتش کش نگاهم

 نی. ادمیافسارش را کش
 ی  خ همه

 
روشن  یمعنا کیجز  هیاو و بق یبرا گ

 نداشت و یگر ید یمعنا
 . خواستمیرا نم نیا من
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ها پاش ه گیرس د میبر  د ی_عروسها، دخیر . غذا حاض 

 . گهید
 ننه؟ پخنر  _چر 

معرفت شدن  عروسام نر  دمی_اش رشته پختم. د
 رفته من و حاچر  ادشونی

بهونه دور هم  نیگفتم به ا  میانتظار بچه هامون چشم
 ادتونیجمعتون کنم بلکه 

 . میخونوادها هی اومد 
 من قربونت برم ننه. دستت درد نکنه.پروانه ی_ا
پروانه  یرا برا مییزبون باز چاپلوس.لنگه دمپا شییی_ ا

 دیبلند کردم که خند
 . د یرسش را دزد و 
 کمکت؟  امی_ب

شما دو تا خسته  دونمیور تو بزن. نم ی   بش ی  _نه بگ
 چقدر حرف. د یشینم
 ... نیدار 
 

264 
 حانهیو پروانه و ر  ختند یی  عموها آش را در ظرف م زن
 داغ و کشک از یپ
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 . دند ی   م
 یبرا گذاشتم که دسنر   ن  یاماده را در س یکاسهها

 برداشتنش دراز شد. 
از دست ها باال و باالتر رفت تا به صاحبشان  نگاهم
 . محمد بود. با دسنر د یرس
را  تیبود.چشمها ن  یکه فقط به س  شده و چشیم دراز 
 باز هم مرا اور یباال ب
چشمانت باز هم فقط خودم را  ن  ی. بگذار در نی   بب
 .زبانم به گفتنشنمیبب

 . د ینچرخ
م؟ کن  ی_پرش م  بیر

و  حرفی. بکرد یموقع حرف زدن هم نگاهم نم حنر 
 بغض کرده کاسهها را

طرف او آن هم از  محیل . عادت به نر دمیچ ن  یس در 
 نداشتم. 

  ینه انگار او همان پرس  انگار 
 
 یرا برا بود که ماه ها زندگ

 جهنم کرده بود و
و مرا به حرف  شد یرس راهم سیر  م یلیروز به دل هر 
 . انگار او نبودگرفتیم
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پاهام جون رفیر  «  گفتیانگار او نبود که م» جونم  «
 گفتیکه م» ندارن 
کرده   یر گی. نکند جونمش را خرج دد یلرز  چانهام

 که دنبال  ن  باشد؟ نکند پاها
هم قدم برداشته باشد.  یگر یکس د  یبرا آمد یم من
 نقدریحرفم ا عن  ی

 بود؟ آخ محمد...  ی   سنگ
پر بود اما بلندش نکرد. نگاهم را متعجب باال  ن  یس
 شی. چشمهادمیکش
 بود.  هامی  خ
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حرکت  کیگفت و با   صدا ی.باد یبهت م _زرد و آنر 

 را برداشت و ن  یس
به پا کرده در دلم. رفت  یچه زلزلها د ی.رفت و ندرفت
 یحرفش صاعقها د یو ند
 که به به صورتم خورد و خشکم کرد.   بود 
جملهاش  نیتا خودم را جمع و جور کنم. ا د یکش  طول
 چه یرا به پا
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جلو  !نفسم را رها کردم و شالم را کیمگذاشتم؟یم
 ی.با لبخند ظرفهادمیکش
 . دمیچ یبزرگیر  ن  یرا در س آش

 قشنگه.دستم خشک شد.  یلی_لبخندت خ
دو زانو مقابلم  یرا با خجالت باال آوردم. رو  رسم

 کمرنگ  ینشسته بود.لبخند
لب  صدا یرا انحنا داده بود.ب کشیبار  یطرف لبها دو 

 زدم. 
 . نهیبیم یکی_ 
 . نهی_بب
 کردم.   شیشده صدا رسخ

 _محمد... 
 _جونم... 

 یاراد ی  گرفت. رسم را باال آوردم. واکنشم غ  نفسم
 شده قیر یبود.لبخندش عم

 یرو  قیعم ستاره بارانش با حیس یو چشمها بود 
 هی  .خد ی   صورتم دو دو م

 من بلند گفت:  به
 _زن عمو... 

م گل انداخت.  دمینگاه دزد دهیترس  و صورتم از رس 
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 گه؟ید ستی_ظرف ن
 تو یدوماد شاال ی_نه مادر. دستت درد نکنه. ا

 را از من شی.چشمهامینیبب
براقش از ته  یبزرگ و چشمها یبا لبخند داشت،یبرنم

 دل گفت: 
 . شاال ی_ا
 . دمیدندان کش ر یرا ز  لبم

 پروانه
 ینطور یکه ا  یرس دار  ر یرو ز  کلک راستشو بگو گ  ی_ ا

 یاز ته دل م
 
 یک

 ... شاال یا
 خانما.  ی   فهمیم ی_به زود
.هومن گفت و کنار من الغوز ی دهیبه تو زن م _اخه گ

 نشست. 
 خوشگله؟ _احوال عایط

دراز  ن  یبرداشیر  س یاخم کرده دستش را که برا محمد 
 . د یشده بود عقب کش

.  ن  یس نیپاشو ا ی   _هومن نش  رو بیر
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 را باال داد.  شیابرو  یتا کی هومن
بیر جون  نمی... اگهید یی  م ی_من چرا. خودت دار 

 داداش من از مصاحبت با
م.پروانه قاشقش را برا ضیف خانما  بلند کرد و  شیبیر
 گفت: 

رو  ها ینیداداشم کمرش گرفت. همه س نمی_پاشو بب
 خودش برد. 

نبود  ینطور یخواهر ا هی ا یداداشم، داداشم. خدا ین  _ا
 به ما؟!  یبد
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 حانهیر 

 ن  یس نیداداشم. پاشو حاال ا شمی_ خودم خواهرت م
 
 
.هومن پوف  رو بیر

را برداشت.محمد  ن  یبلند شد و س و ناراض   د یکش
 و آرام بدون ز یر  یلیخ

 گرفت.   یتوجه کنارم جا جلب
 لب زد.  صدا یبرداشت و ب آش   کاسه
 آش خوردن داره دخیر عمو...  نی_ا

 محمد.  میکنیم یرو  ادهیز  ی_دار 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 کردم؟!   کار یمگه چ خورمی_دارم آشمو م
 مردها.  هیبق شیمحمد... تو رو خدا برو پ نهیبیم یکی_ 

 . میباز هم برون ستی_بعد دوهفته روا ن
 ! ؟ی_کجا بود

 شد و زمزمه کرد:  بلند 
 _بمونه بعد

خشک شد.کاسهام را برداشتم و  شیبه قدمها چشمم
 کنار سفره نشستم. 

_عاطفه ظرف کشک رو بده.رسم را باال آوردم. چپ 

 اماچپ نگاهش کردم 
 بزرگیر شد.  لبخندش

بغل  قا یظرف دق کیرس به ظرف کشک اشاره کرد.  با 
 دست هاتف بود و به او

 . کیر ینزد
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خودمم او هم  دنیرا برداشتم و با جلو کش ظرف

 . د یخودش را جلو کش
ظرف را از دستم گرفت  وقنر  د یخندیهم م شیچشمها
 و لب زد. 
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 _دستت درد نکنه. 
برداشته  میکه از رو   یو نافذ میگرفتم از نگاه مستق  گر 
 . شد ینم

شسیر  ظرف ها را  تیو مسئول میرا جمع کرد سفره
 و زن عموها نهیعمه سک

ها دوباره کنار هم جمع شده و  به عهده گرفتند. دخیر
 شانیبازار صحبت ها

 ینداشت آن حرفها میبرا نر یبود. جذاب داغ
 اطی.نگاهم را در حیتکرار 

 لشیبود و موبا ستادهیتنها ا اطی. گوشه حچرخاندم
 کنار گوشش. خنده اش

هم مشخص بود. لبم را کج کردم و پشت  نجا یاز ا حنر 
 به او به سمت ته

 یبرا یی   رفتم. به لطف چراغ ها روشن بود و چ اطیح
 ترسم وجود نداشت. 

را  طیمح شیعطر گل ها ستادمیباغچه ننه ا کنار 
 قر یمعطر کرده بود. نفس عم

گ گل   و دست دراز کردم و به نریم دمیکش گلیر
 را لمس کردم.  یمحمد
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... اما نه به اندازه فنیظر  یلیقشنگن... خ یلی_خ

 خورده به عقب کهیتو. 
بود. نگاهش  ستادهیا میقدم کی. درست در دمیچرخ

 یبه آفتاب سوزان روزها
. همانقدر گرم، همانقدر سوزان و ماند یتابستان م گرم

 همانقدر
به جلو  فرستاد و قدیم بشیش را در ج.دستی  نفسگ

 برداشت و شانه به
. رسش را کج کرد و از گوشه چشم ستاد یا شانهام

 نگاهم کرد. 
 کجا بودم.   یدی_پرس

 را ها کرد و ادامه داد:  نفسش
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 ی. مومدمیو ن ا ین _گفنر 

 
گفتنت   ا ین نیعاطفه ا دون

 اومد.  ی   سنگ یادیبرام ز 
وگرنه  یترک خورد اما به نظرم تو ارزششو دار  غرورم

 که من آدم جیر و زور
 ! ستمین
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به  و خواستم قدیم دمیدندان کش ر یلبم را ز  گوشه
 عقب بردارم که با حدس

 گفت:   عی    رس  اکشنمیر 
 بار هم که شده گوش بده.  هی ی_فرار نکن. برا

که   و من دانسته در آتیس   ماند یبه آتش م شیصدا هرم
 مهبا کلمه به کل

 . سوختمیم کرد یدرقلبم به پا م شیحرفها
 نیلحن خمار و بم، ا نیکه بدانم ا  شناختمشیم نقدر یا

 از ز یلیر  یچشمها
 خوشحال بودم  ستین مختص هرکیس حس

ً
و من قلبا

 از مخاطب خاص او
 ! بودن
 . دمیدندانم کش ر یرا ز  لبم

 _محمد... 
خفه کرده بود که باال  یرا خجالت جور  میصدا
 . آمد ینم

 _جونم. 
فکر کنم  نشیی  جونم گرم و ش نیبه ا نداد حنر  زمان

 جمالتش عی    تند و رس 
 کرد.   فیرد را 
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اسممو  ندارم کیس اد یممد.  گفیر  یهمه م شهی_هم
 کامل صدا زده بشه. 

. دمیاز تو شن گفته باشه محمد. اون روز وقنر   کیس

 شد. بدم یجور  هیحالم 
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دخیر  ستادهیکه رو به روم ا  . حس کردم کیساومد 
 که...نگاهش را باال  ن  عمو
وسعتش در چشمانش جا  . آفتاب با همیهد یکش

 خوش کرده بود.لبخند
مگ  زد.  ن  یرس 

. حس یبهایحس کردم غر  میکه... بگذر   ن  _دخیر عمو

 به هم.  میبیکردم غر 
 خواستیمانده بود. چه م خایل یآن جا ی   ب ذهنم
 که حرفش را خورد  د یبگو 
 داد؟!  حینگفتنش را به گفتنش ترج و 

 کردم.   نگاهش
 : د یپرس بطی  ب

 نه؟!  یندار  لی_موبا
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کجا بود؟! من   لمیرا به نشانه نه تکان دادم. موبا رسم
 حانهیلباسم را به لطف ر 

 . لیچه برسد به موبا گر ید داشتم
 _بخرم برات؟

را روانهاش  نمینگاه خشمگ د یچیمحکم به هم پ اخمم
 کردم که دستش را به

 باال آورد و با خنده گفت:  میتسل عالمت
 ی.خندهاش کم کم رو ی  گارد نگ  کردم مثل تیس    _شوچ  

 لبش کمرنگ شد
 به من دوخته شد.  مینگاهش مستق و 

 _من تو... 
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 _عاطفه... 

جملهاش را  حانهیبلند و کشدار ر  یصدا دنیشن با 
 دستش دنیخورد و با کش

 رسش زمزمه کرد.  پشت
زد) فردا  امشب. (لبخند جذانر  ستی_انگار قسمت ن
 اهنتی  منتظرم باش. پ
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 نجا یاز ا عی    .گفت و رس گهیقشنگه اما نپوشش د یلیخ
 نماند که دور شد. حنر 

 زبانم به خدمتش برسم و داد بزنم به تو چه؟!  با 
کنار باغچه تا صبح و به او و جمالتش فکر   د ی   م خشکم

 انهحیاگر ر  کردمیم
 . د ی   و با اخم ترس  نم آمد ینم

موقع شب  نیا ؟ی_معلوم هست کجا گم و گور شد
 بابا نجا؟یا یخوایم چر 
که   ی   ! همش؟یشناسیساعته با اخم زل زده بهم. نم هی

 تا االن دندون رس
. خداتو شکر کن   د یکرده با  یگذاشته و آبرودار   جگر 

 . مثلنمیب فتیراه ب اال ی
 یی   چ روچ جن   نمیو چلها زل زده به باغچه. ب خل

 نرفته باشه تو جلدت؟
. اللهم صل اله محمد و آل میهللا الرحمن الرح بسم

 دور د یمحمد. دور ش
 .بلند قهقهه زدم. با اخم نگاهم کرد. د یش
 . یجن زده شد راسنر  راسنر  ؟یشد وونهی_د

. قبول کن که میبر  ا ی_جن کجا بود قربونت برم؟ ب

 قشنگه.  یلینه خباغچه ن
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 را کج کرد.  لبش
پرسه  نیا دونمیپر پرسه؛ نم اطی_قشنگه که قشنگه. ح

 زد بشیممد کجا غ
.لبخندم کنهیم یاون موقع تا االن بابا داره خودخور  از 

 که  یخشک شد. وا
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شک تکه بزرگهام گوشم  . نر د یفهمیبابا م اگر 

 حانهیبود.قدمم کند شد و ر 
رفت و با حرص  یبه سمتم. چشم غرها د یچرخ عی    رس 

 گفت: 
 احمق ؟!  یخورد _چه گیه

مشتم  ی   را ب اهنی  دهانم را قورت دادم و گوشه پ آب
دم. رسزنشها  شیفرس 

چرا نسبت  دانمیخودم هم نم . من حنر خواستمینم را 
 به محمد نرم شده

 .حیسد یفهمینم حانهیهم ر  گفتمی. اگر مبودم
 را یکی نینداشتم. حداقل ا

از کجا آمده  دانمینرمش... نم نیبودم. اما ا مطمی   
 بود. 
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 بخدا. من فقط کنار باغچه بودم.  خر ی_ه
 ی_م

 
 مگه نه؟!  شهیم بابا بفهمه چر  دون

 من...  حانی_ر 
 . د یحرفم پر  ی   ب

خونمون رو برات  یقانونها گهیبار د هی_فقط دارم 
 . دخیر لوسکنمیبازگو م

. یحرف بشنو  حنر  ا یکنه و   تتیاذ خواد یدلم نم ن  بابا

  نیما تو ا
 
 زندگ

 یحداقلش خودمون هوا میکشیگه عذاب م  رسارس 
 . منمیهمو داشته باش

از  یبلدم چطور  هی  و حرف زور تو کتم نم رسکشم
 خودم دفاع کنم اما تو

 یتو م ؟چر 
 
نگاهش کردم. او مرا از خودم  ؟ساکتتون

 . شناختیم شیر یب
به  وقت چینه بزرگ بود. ه کیبه سوالش  جوابم

 اندازه او جسور نبودم.دستم
 . د یگرفت و کش  را 
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. تو فقط به مینی   بعد مفصل حرف م هیبق شیپ می_بر 

 درسات فکر کن. عایط
 درسات.  فقط

نظر  ر یدر همش مرا ز  یبه بابا که با اخمها چشیم ر یز 
 انداختم داشت نگایه

باز کجا  دانمی. محمد نبود و نمدمیلبم را محکم گز  و 
 یزده بود. جا بشیغ

جمالتش ذهنم را مشغول کرده بود. مثل  ی   ب یهایخال
 و ی  سختگ یمعلمها
کننده   جیگ  یهایخال یجا شیحرفها ی   به عمد ب مرموذ 

 و فکرم گذاشتیم
را ».  بیس   بگم چر  یبگه؟ ا خواستیم چر  عن  ی

 کردیآشوبیر از آشوب م
 یدیحرفشو کامل کنه. جفت پا پر  که نذاشنر   حانهیر 

 شدیوسطش. اه حاال نم
ها گوش  یبه حرفها حوصلهیو ب دمیکش  پق   ؟ «دخیر

 یایب رتر ید قهیدو دق
 . دادم
*** 
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  مسئله حیل ی  گ  ذهنم
 
بود. راهحلها را  کیی   ف نشدن

 دوباره چک کردم. 
کالفه جزوه را ورق زدم و هر چه فرمول بود ».  فکر 
 تمجدا گانه نوش یکاغذ  یرو 
. برا مدهی. مسئله که از تو هوا ن. فکر کن عایطکن

 کتابه. تو همه  ی   هم
. تو خواد یتمرکز و دقت م کمیفقط  یفرمولها رو دار  «

 یم
 
 تون
 یکه مدادم را حرکت دادم صدا  یلحظها درست

 ته باغ یی   گرومپ افتادن چ
  کهی. آمد 

 
خوردم و مداد در دستم خشک  خورده تکان

 شد.بلند شدم و خواستم
محمد نفس حبس شدهام  دنیته باغ بروم که با د به

 یرها شد و اخم رو 
 انداخت.  هیسا امیشانیپ
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باال  وار یاز رو د یمگه دزد نجا؟یا کن  یم کار ی_تو چ

 لبش یرو  ؟لبخند یایم
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وجه پاک  چیقرارداد دراز مدت داشت که به ه انگار 
 . شد ینم

 _احوال دخیر عمو؟! 
باال رفتنت  وار یهر روزهات کم بود از د یتها_مزاحم
 بهش اضافه د یهم با
 کنم؟
انش کنم.  ینطور ی. گفتم اامیامروز ب دمی_نرس جیر
 ؟یخوندیدرس م
 نگاهش کردم که دستش را باال گرفت.  یکفر 

به  مهربون باش   کمی ؟ی  گارد نگ  _چندبار بگم مثل تیس  
 خورهیبرنم ن  جا

 . بخدا 
 ... نمآ ی   _داد م

خانم. از من بهت  هی  گیخودته اما گلوت درد م لی_م
 .چشمیکحتینص
حرفش کرد.چپچپ نگاهش کردم و پشت  مهیضم

 کردم به او و به طرف
 رفتم.  میکتابها

 فردا امتحان دارم.  اد یصدات در ن ا یبرو  ا ی_ 
 . گمینم خر ی_چشم. ه
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 . فتی  که نم  فتی  از رو نم ی  نه خ دمییسا دندان
* 

 یع  یت جوجه هیشب وونیح هی: تیس  
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 دمید چشیم ر ینشستم. ز  میبه او کنار کتابها توجهیب

 که چشمش را در باغ
کنده نخل   یمیر آنطرفیر رو  کیو بعد  چرخاند 

 انداختم ر ینشست. رسم را ز 
بزرگیر  لیدل کیشدم اما حاال  هی  دوباره به مسئله خ و 

 و پررنگیر داشتم
بود  یتمرکز نکردن. آنهم حضور بدموقع محمد یبرا

 میر  کیکه درست 
 هی  نافذش به من خ ینشسته بود و با چشمها آنطرفیر 

 ن  یشده بود.سنگ
تمرکز  یبود که دست از تقال برا ی  آنقدر نفسگ نگاهش

 بردارم و صاف زل
لبخندش را تکرار  د یبه چشمانش.نگاهم را که د بزنم

 کرد.مردمک چشمانم را
 کاسه چرخاندم و گفتم:   در 
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 بهت گفتم؟ _ممد. چر 
 ی   ع دنیامتحان دارم.با شن اد یصدات در ن _گفنر 

 جمله خودم از زبانش
 به او رفتم و گفتم:  یچشمغرها

صاحب مردتو بردار  یاون چشمها ادتهی_آ... االن که 
 یذار یاز رو من نم

برو خونتون.  ا یکنم. پاشو برو اونور باغ اصال.   تمرکز 
 به پا امتیق اد یبابام ب

 . کنهیم
  یخوای_نم

 
 کجا بودم؟!   بدون

 ... ی  _نه خ
 یآشکار  یجملهاش را درک کردم. با کنجکاو  معن   تازه
 : دمیپرس

 ؟ی_کجا بود
 .دندان قروچه کردم. مینی   _درستو بخون بعد حرف م
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 ! گه؟ید تهیحال یی  رو اعصابم راه م ی_دار 

ساکت بمونم و  که نذاشنر   یودتو ب نی_باشه. فقط ا
وعش کرد  . یخودت رس 
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  چماقش نکن   بعد 
 
 تو رسم!  بزن

 یی   نماند. دنبال چ کار ینگاهش کردم و دستم ب باحرص
 بودم که بردارم و

و دست از  د یایبه رسش بکوبم بلکه به خودش ب محکم
 یمسخره باز  نیا

 و ماتم کرد.  شیبردارد اما با جملهاش ک مسخرهاش
*** 
 ر یز  و دسنر  می  گیم شهیاز ش لمیرا با زنگ موبا نگاهم
 .باکشمیم سمیپلک خ

خانه م  دیل  نی. آخر ومی  که در گذشته جا مانده به آشیر 
 بار آنجا گذاشته

و تماس را باز  کنمیم یاست. رسفها د ی.شماره وحبودم
 . کنمیم

 بچههات خوبن.  ؟_سالم داداش. خونر 
. سالم منم خوبم. بچهها هم خوبن.  _امون بده دخیر

 . سوننی  سالم م
  هی یایب یخوایشکر. طاهره خوبه؟ نم _الیه

 
 . رس بزن

. بچهها چطورن گهید د یع ذارمی_نه قربونت برم. م

 عاطفه؟
 داداش.  می_خوب
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 وند یبه هم پ می_شماره کارتتو بده قربونت برم.ابروها
 . خورند یم

 شده؟ یی   داداش؟ چ _برا چر 
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قرض گرفته بودم  از عیل پویل هیبشه؟  . چر زمی_نه عز 

 االن دستم اومده
براش بزنم. زنگ زدم جواب نداد. گفتم به تو  گفتم

 برا زمیزنگ بزنم بر 
ند یباال م می.ابروهاتو   . یر

 د؟یوح پول؟ قرض؟ مطمئن   ؟_عیل
 اصل حالت ؟یبابا... ولش کن خودت چطور  ی_ا

 چطوره؟! 
و  می  . اگر بدن آش و الشم را فاکتور بگنمی   م یپوزخند
 و ز یر  یزخمها
پوستم و از همه مهمیر روح درب و داغانم  یرو  درشت

 یلیرا... خوب بودم. خ
 بودم.  خوب
روزها استاد شدهام.  نی. اچرخد یبه دروغ م زبانم

 میبدون لکنت و لرزش صدا
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 ! میگو یم دروغ
 _خوبم داداش. خدا رو شکر. 
. نره برام بفرسنر  ادتی_خدا رو شکر. شماره کارتتو 

سمیم  خرجش کنم.  یر
 رست. پول خودته.  یبابا. خرج هم شد فدا ی_ا

 . کهیکوچ  آبخر  تی_قربون مهربون
شماره کارتم را  ی  درگ یو با فکر  کنمیرا قطع م تماس

 . طویلفرستمیم
 باال  کشد ینم

ً
و  شود یم ز یسابم وار به ح ن  که مبلغ نسبتا

 دیاز وح امیکیبعد پ
 . د یآیم
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گرفتم   نه پویل خیر ی_پول مال خودته. از اون از خدا ب

 کیدارم. نزد نه طلنر 
خونمون. زنگ نزن و  یته تغار  یمن برا یدیع ده؛یع

اض نکن که جواب  اعیر
 . استفاده کن   به خوش   شاال ی. ادمینم

از دستم رها  . گوش  ند ی   م شیبه چشمم ن اشک
 و من باز هم شاهد شود یم
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و  ز یهستم که از او جز چند تکه ر  یغرور  شکسیر  
 نمانده.با یی   چ ارزشیب

آخر حرفش را  هی. توصدارمیرا برم لرزان گوش   دسنر 
 و می  گیم دهینشن

 . کنمیرا برقرار م تماس
 _جونم عاطفه... 

 ... د ی_وح
 است.  ی   لرزان و پر بغضم گواه همه چ یصدا

که اون کثافتو بشونم   ستمی_دورت بگردم. دورم و ن
 گفت چر   د یرسجاش. مج

من ماست چقدر کره  هی دمینشونش م امی. بذار بشده
 داره. 

از  ستمین من. راض   یحق بچهها تو بد ستمین _راض  
 شکم زن و بچهات

 
 
و  کسیب د ی. شماره کارتتو بده پولتو برگردونم. شابزن

 شوهرم د یکار باشم. شا
 . ستمینباشه اما من اهل صدقه گرفیر  ن مرد 

 یتو م هیچ نی_چرت و پرت نگو. ا
 
حق  عن  ی ؟یک

 تا چندرغاز پول هم میبرادر 
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باشه.  ی  اونقدر دارم که شکم زن و بچهام س ده؟ینم قد 
 ویدی. عهیدیگفتم که ع

 . دنینم پس
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و  د یدارم ع اد یتا  د؟یرس ع میگرفت  یدیتا حاال ع _گ

  یروز عاد
ر
 برامون فرف

 . نداشته
 ی   _عاطفه چقدر چونه م

 
... رو حرف داداش  ن دخیر

ت چرا حرف  بزرگیر
مندتم که تا هم ؟یار یم حد تو دست و بالم بود.  ی   رس 

 می  خواستم لباس بگ
خودت و بچهها پست کنم. اندازهها رو نداشتم  برا 

 برا خودت هر زمیگفتم بر 
 . خرجش کن   یدوست دار  جور 
دارم چرا  یغرور  هی. منم ستمین به قرآن راض   د ی_وح

 لگد هیهر کدومتون 
 . هی  و م نهی   م بهش

. جون من   مهی. ن_الاله هللا عاطفه... تو خواهر من  

 خواهرم تمی  غیمن مگه ب
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  ادشیبکشه؟ اگه بابامون  سخنر 
 
رو،  رفته مردونیک

 رفته ناموس رو من ادشی
. مینی   که اومدم مفصل حرف م  نبار ی. امینمرد د یمج و 

 آدم کهیاون مرت ا ی
و با  دارمیتو رو برم ا ی شیرس زندگ نهیشیو م شهیم

میخودم م  . طالقتویر
 و تا آخرش هم هستم.  می  گیم

 _داداش... 
وضع  نیتحمل کن. از ا گهید کمی_قربونت برم. فقط 

 . عاطفهکنمیخالصت م
. بچه ها رو از طرف من ببوس. زمیعز  کی   یم صدام

 خداحافظ. 
نبودم  کار اصال راض    نی. به اگذارمیرا کنار م گوش  

 . زمانکشمیم اما... آیه
 نمیبب نمیبار هم بنش نینمانده بود بگذار ا د یتا ع یادیز 

 میبرا چه خوانر 
 . دهاند ید
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داده  د یکه وح  از پویل یهزار  کی ندارم حنر  میتصم
 خرج کنم. انگار که با

عالمت  کی ر یو غرورم را ز  تمیخودم، شخص نکارمیا
میسوال بزرگ م  . یر

ندارم عادت کنند به صدقه دادن. من محتاج  دوست
 . منستمیآنها ن

 یبرا نه پولشان. من گوش   خواهمیرا م محبتشان
 میحرفها دنیشن
 لیبا پول دهانم را ببندند.ذهنم تما نکهینه ا خوامیم

 دارد به گذشته نر یعج
حال و حوصله آن روزها را هم ندارم.  گر یا دبزند ام رس 

 که  یآن گذشتها
به خواب  هیشب شیر یکردم حاال به نظرم ب  اشیزندگ

 که درست  ماند یم خوش  
 کرده باشند.   دارمیاوجش ب در 

دست عاطفه  شد یزهر دارد. درد دارد. کاش م لبخندم
 و از می  ساله را بگ ۰۶
  ۰۶در همان  شد یدور شوم. کاش م نجا یا

 
 سالیک

 ادی یو او باز هم برا ماندمیم
 . کرد یدوست داشیر  به من تالش م دادن

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

*** 
 »شکوفه  «

. آمد یجلو م هیکر   یو لبخند دهیدر  ن  با چشمها هومن

 عقب عقب دهیترس
که به   یو مثل کفتار  بارد ی. از نگاهش هوس مومی  م

 شکارش زل زده. دورم
 ز ینمانده آب از دهانش رسر  یی   و چ چرخد یم

 با ترس ،خر یگ  شود.نگاهم با 
او که آرام  یمانده و مثل پاندول ساعت رو  هی  او خ به
 در نوسان د ی  گینم

 . دهمی.آب دهانم را قورت ماست
 _هو... هومن... 
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 کی. کند یمحاضهاش را تنگ تر م رهیدا حرفیب
 چشمم به او و حرکات

به دنبال راه نجات. اما  گرمیو چشم د وانهوارشید
 ،یپنجرها چی. انگار هستین
ترسناک که  یکیتار  نیوجود ندارد که از ا یدر  چیه

 ندی   شهوت در آن موج م
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صدر مجلسش نشسته  صیحر  یبا پوزخند یدیپل و 
 . ختیاست گر 

لبخند ترسناک  نیحالت نگاه، ا نیا افتمیالتماس م به
 خیر  تواند یو مرموذ نم

بدهد. شوم است و مسموم. هر چه  ی  خ یواقعها از 
 در آن یی  که هست خ

 . ستین
_هومن... تو رو خدا... در رو باز کن من برم. اهورا 

سهیتنهاست م  ...بالخرهیر
 . ستد یایم می. روبه رو دارد یبر م دنشیاز چرخ دست

 فیکث  ی_اون توله حرومزادهت بره به درک.پوزخند
 گوشه لبش منعکس

 دهیکه ترس  آورد یال مانگشت سبابهاش را با شود،یم
 . کشمیصورتم را عقب م

. شود یلعبت.چشمم گرد م من فقط تو مهیم ی_برا

 به رسش خورده یی   چ
 مضف کرده بود.  یی   هم چ د یشا ا ی! بود؟

_خجالت بکش. من زن داداشتم احمق.پوزخند بلند و 

 . ند ی   م یکشدار 
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  چشمش
ر
در  شود ی. براق مند ی   ترسناک م برف

 لرزانم.  یمردمکها
 شهیباعث م ی   دراز و هم یلی_زبونت درازه شکوفه. خ

 بخوام به روش خودم
کنم.قهقهه بلندش مو را به تنم راست   شیچیق برات

 .دستش به سمتمکند یم
میبلند از خواب م یع  یکه با ج  شود یم دراز  .نفس یر

 تخت ینفس زنان رو 
گشاده شده و با وحشت به رو به   می. چشمهانمینشیم

 یشده. صدا هی  رو خ
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 توانمیو اما تنم لمس شده و نم شنومیاهورا را م هیگر 
 انگشتم را تکان حنر 
 . بدهم

 ... زمی_شکوفه... شکوفه عز 
 غیج خزدهامیبرخورد دست گرم هاتف به صورت  با 
 و در خود جمع نمی   م
خودم  و به سخنر  کنمی. دستم را محاظ تنم مشومیم

 . کنمیرا از او دور م
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. کند ینگاه م میارادی  غ یبه عکسالعملها متعجب

 میدستش را به نشانه تسل
 . اورد یم باال 
... آروم باش. آروم... نمی   خب. باشه دست نم یلی_خ

 به توجهستیآروم...ب
 ند ی   بلند و از ته دل اهورا و همه زورش را م یههای  گر 

 که مرا آرام کند. اما...به
 . دهمیلبم را تکان م سخنر 

 _اهورا... 
 . شنود یدلخراشش را م یههای  گر   یانگار صدا ازهت
و اهورا را از تخت خودش  ود ی  م یی   تخت پا از 
 .نگاهم را از آنهادارد یبرم
.هنوز هم از شود یدستم مشت م ی   و پتو ب می  گیم

 آن نقدر ی. الرزمیترس م
است که تمام جانم از فکر به آن  واقیع صحنهها 

 کندیلحظات مرگبار درد م
 که مشت خورده باشم.   انگار 
.اهورا مظلومانه به من زل ند ینشیبه بغل کنارم م اهورا 

 و نمی   . پلک مند ی   م
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ضعف  نی. متنفرم از ادهد یآزارم م میچشمها یسیخ
 نی. از ای  دست و پاگ

که   ن  های   به چ کند یکه مرا محکوم م  تیجنس
 . که دوستخواهمینم
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تخت  یو رو  می  گیاو و پرسش م.نگاهم را از ندارم

سمی. مافتمیم  از یر
سمی. مدنیخواب  دنیهم گذاشیر  و د یاز چشم رو  یر

 که پشت  ن  لحظهها
 هنوز هم زنده است.  پلکم
مامان من االن  شیبخواب پ ن  _بابا
 اما شنومیرا م شانی.صداگردمیبرم

 . نمی   زل م ند ی   چشم را م شیدیکه سف  به سقق   ساکت
 یی   خشخش و باال و پا یو بعد صدا ند ی   نق م اهورا 

 . د یآیشدن تشک تخت م
به  هی  . نگاهم همچنان خود ی  م ونی  از اتاق ب هاتف

 هم مر یسقف است.آلزا
دردناک باشد  د یاست. خوش به حالشان. شا خوب

 قشنگ یروزها فراموش  
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  یبرا اما 
 
نعمت  نینداشتهام بزرگیر  من که روز قشنیک

 است. اصال چطور
 بود که کیم یاگر مغازها د یگرفت؟! شا  مر یآلزا شود یم

 فروختیم فراموش  
شهر محتاجند به  نیا یبود. آدمها نیپولدارتر  االن
 به کیم ،فراموش   کیم
تعجب  د یبا شد یکه اگر تمام م  ن  هایبردن تلخ اد ی از 

 کرد. 
 شنومیآب بخور.م کمی. پاشو زمی_شکوفه؟ پاشو عز 
 یبرا ن  اما رس شدهام. نا

نفسش را  ند یبیرا که م میحرکتیخوردن ندارم. ب تکان
 و خم کند یرها م

 و کیم کند یبه طرفم دراز م د ی. دستش را با تردشود یم
 . آورد یرسم را باال م

چند  ار یاختیو من ب چسباند یآب را به دهانم م وانیل
 . نوشمیقلوپ م
حرمت  نی. از اکنمیتو خواب؟نگاهش م یدید _چر 
 برادرش باخیر  دنیدر 

امتحان  کیهم  د ی! شاکند؟ینم ی! چرا کار است؟
 مسخره است. و بدتر از آن... 
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ست.مشکوک نگاهش  ا یقضا نیخودش پشت ا د یشا
 و خودم را از او کنمیم

 یبه او و اهورا پتو را تا رو  توجهیو ب نمی   م . غلنر دور 
 و کشمیرسم باال م
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. انگار دمیشن و چه دمیفراموش کنم چه د کنمیم سیع

 
 
 آمده و که نه خان

  نه
 
 رفته.  خان

* 
هفته است که در الک خودم فرو رفتهام. با همه  کی

 فراموش   یتالشم برا
. آن خواب، آن دارد یدست از رسم برنم پدر یدرد ب نیا

 و هیکر   یلبخندها
و من  گذرد ی. روز مدارند یدست از رسم برنم چندش
 میآیبه خودم م وقنر 
باز است. گذر  میرو  شیشب شده و کتابم پ نمیبیم که

 . کنمیزمان را حس نم
 نوع خأل مطلق هستم.  کی ی  درگ
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را در  یکیشده و چکش به دست هربار  قاض   ذهنم
 . نشاند یمتهم م گاهیجا

 ماند یو بعد... بعد م شنود یرا م اتشیو دفاع اظهارات
 که حکمش چه باشد. 

ن هاتف و برادرش هوم همه متهم پوشایل نیا ی   ب
 نیاولماند. ا فیمتهم رد

 یبا پوزخند شوند یاتهام حاض  م گاهیدر جا که وقنر   دو 
 خاص براندازم

نگفتنشان درصد  ی   . و همند یگو ینم ی   چ چیو ه کنند یم
 اتهام را مثل بازار

دو قاتل روح و  نی. اکند یم یی   مرتب باال و پا بورس
 به کیروانم هستند... هر 

مسخره هاتف  یباز  نی. و خدا نکند که در اقر یطر 
 ن  داشته باشد. صدا نقیس  
 شوچ   کیمسخره باشد. که،  یباز  کیکند فقط   خدا 
 دیگو یاز ته دلم م» 

است. خ  دردش و  کشمیم کمیر از حاال...آیه  یلیکمیر
 باشد مزهیب«... پلک 

ترق و  یصدا شومی. کمرم خشک شده. بلند که منمی   م
 یتروق مهرهها
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خوابش  شیهای  .اهورا کنار اسبابباز شنومیرا م کمرم
 می  گیبرده. لبم را گاز م

 یو رو  کنمی. بلندش مکنمیلب ادا م ر یرا ز  می  بم و 
 .چشمگذارمشیتختش م

. چرخمیرسگردان در خانه م و مثل شبخ چرخانمیم

 دل و دماغ درس
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 دهاند یندارم. همه رمقم را انگار با سوزن کش خواندن

 ه تنم له و لوردهک
کرده و من   ر ی. هاتف باز هم دافتمیتخت م ی.رو است

 یحال و حوصلها گر ید
 شیر یماندن و انتظار ندارم. هر چه ب دار یب یبرا
 فیر یاعصابم ضع گذشتیم
 کیمثل آتشفشان با  دادمیو هر آن احتمال م شد یم

کم.   بوم وحشتناک بیر
هم همان خواب مسخره. باز هم همان صداها...  باز 

 همان حرفها و همان
میدلهره آور. از جا م یکیتار  نگاهم را در  خر یو با گ یر

 . چرخانمیخانه م
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لذت بخش است.  میاما برا ند ی   اتاق چشمم را م روشن  
 .بلعمآب دهانم را یم

 کنمیم زانیخشک شدهام را از تخت آو  یپاها و 
 بلند شوم که خواهمیم

چارچوب دراتاق  ی   که ب  افتد یبه هاتف م چشمم
 است.  ستادهیا

 ! ؟یدیباز هم کابوس د ؟یشد دار ی_ب
 دهمیبد رس تکان م حایل با 

ر
کشدار نگاهم   .درسکون

 و من بالخره جان کند یم
 . شومیو بلند م دهمیم میپاها به
  یخوای_نم

 
تو...  یشد ینطور یچرا ا ؟ن  یبیم چر  بیک

 هر شب هرشب... 
 شکوفه...  کنهیم تتیاذ چر 
 . کنمینگاهش م جیو گ حرفیب

... معلوم هست نمی   _شکوفه... با تو دارم حرف م

 چته؟! 
 . دهمیرا تکان م رسم

 خسته....  یلی... خی   _خستهام هم
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  ی   اول
 
بار است از  ی   . اولنمی   م بار است از خودم حرف

 ناله ششیپ میخستگ
قدم  میو همپا د ی  گی.از در اتاق فاصله مکنمیم

 . دارد یبرم
 سفر؟ میبر  یخوای_م
 
ر
 یشاد کی هی. شبگذرد یاز چشمم م تیاز رضا برف

 . یلحظها
 یم ... چر _هر جا که تو دوست داشته باش  

 
 ! ؟یک

 کنمیم نگاهش
 
در چشمانش انگار ته نداشت.  . مهربان

 حنر  ا یلبخندش 
ناشناخته  بیو غر  بیعج یپر از حسها نگاهش

 صورتم یرو  بود.دسنر 
 . کشمیم

 ؟_درسام چر 
 یاما همچنان با سماجت رو  بازد یرنگ م کیم  لبخندش

 . دارد یلبش نگهش م
خوبه؟ سه، چهار ساعت  از ی  . شمیی  _راه دور نم

 روز هی. ستیراه ن شیر یب
 . تو گفنر  . اصال باز هم هر چر میمونینم شیر یب

 شه؟یم _کارت چر 
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.در ذهنم باش   فقط تو راض   هی. کافمی  گیم _مرخض

 دو دو تا چهارتا
مسافرت  نیدل به دلش دادن. ا . بد نبود کیمکنمیم
 حالم را کیم  د یشا

کابوس مسخره نجاتم   نیاز ا د ی... شاکرد یم عوض
 . داد یم

 . دهمیرس تکان م تیبارضا
 
 
 م؟یی  م . گستین _باشه حرف
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پر کنم تو هم  مو یمرخص می  _فردا عض... صبح م
 خودت و اهورا رو لیوسا
 . دهمیتکان م یو جور کن.رس  جمع

 ؟ی_شام خورد
 .*گذرمیو از کنارش م اندازمیرا به نشانه نه باال م رسم

 التیاسفندماه است و جادهها شلوغ. تعط حوایل
 زودتر یاست و عدها کینزد
 دل سفر زدهاند. جاده بوشهر به

و آمد است.  شلوغ و پر رفت شهیمثل هم از ی  _ ش
 اعصاب خورد کن یکیتراف
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.کالفه و دهد یرا بسته است و زمان را هدر م ی  مس

 را ی  آفتابگ حوصلهیب
خسته و خواب آلود است.  می. چشمهاآورمیم یی   پا

 مدتها ست خواب راحت
هم  د یهفته شا کیبه اندازه  د ی... شانداشتهام

 چندسال... 
 اد؟ی_خوابت م

 ی   و با جلو رفیر  ماش گذارد یم کی یدنده را رو  هاتف
 مورچهوار ،ن  جلو
د یرا جلو م ی   ماش  . یر

 _نه حوصلهام رس رفته. 
  یعقب مشما و از صندیل کند یدراز م دست

 
 بزرگ

 . دارد یبرم خورایک یحاو 
 . گذارد یم میپا یرو 
 هست. مشغول باش.  یبخوا . هر چر زمیعز  ا ی_ب

   لبخند 
 
روزه  کیمسافرت  نی. قصد ندارم انمی   م کمرنیک

 مانیام هردو را به ک
 لهیپ نیقرار با خودم قرار است ا کی کنم. یط  زهر 

 را ی  مسخره دست و پا گ
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م هر چند که  نیاز ا خواهمیکنم. م  رها  روزها لذت بیر

 هاتف مهم نباشد و به
 را بسوزانم!  میروزها توانمی. نمند ینش دلم

اهورا  ی. براگذارمیو کنار دستش م دارمیرا برم تخمه
 مادر و تییسکو یهم ب
و خود  گذارمیو در ظرف مخصوصش م کنمیباز م ی  ش

 به سمت را کیم
ظرف را کنارش  قیعم یو با لبخند کشمیم عقب

 . گذارمیم
 مامان؟ یدلم. گشنها ز یعز  ا ی_ب

 یلپها یبرا ود ی  و دلم ضعف م دهد یرا تکان م رسش
 و ژست زانیآو 

 . کالفهاش
 . دمگر ی_شکوه...به جلو برم

 _بله... 
 . اندازد یرا راه م ی   بالخره. ماش شود یباز م راه
  خواهد یم

 
 . خورد یبزند که تلفنش زنگ م حرف

 . دهد یو جواب م کند یضبط را کم م ولوم
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_بله...مشغول حرف زدن است و بعد کم کم رنگ 

 و کند یم یی  نگاهش تغ
و بعد  اندازد یبه من م نگایه می.نشود یم عصنر  لحنش

 از قطع کردن تماس
باال رفته  ن  .با ابروکند یداشبورد پرت م یرا رو  گوش  

 .لبشکنمینگاهش م
 : د یگو یو با اخم م جود یم را 

 _مامانم به تو زنگ زده؟! 
 

289 
زنگ زد، همان  شی. چند روز پبلعمیدهانم را م آب

 که من در الک  ن  روزها
کس را نداشتم.   چیفرو رفته بودم و حوصله ه خود 
 س آن روز و دو روزتما

 . نمی   م یماند.با حدس موضوع پوزخند پاسخیب بعدش
 ؟_زد. که چر 

 ! ؟ی_چرا جواب نداد
 هاتف؟ هیی_خواب بودم. بازجو 

ام خانوادهمو نگه  _چندبار بگم خودم به درک... احیر

 . یدوسم ندار  دونمیدار. م
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وقت برات  چیو ه تیتو زندگ میمرد اجبار  هی دونمیم
 ارزن مهم هیاندازه 
 کمیحفظ ظاهر هم که شده  ی... اما حداقل برانبودم

 جلو خانوادهام مراعات
 شکوفه؟ هی. کار سختکن

  چرخانمیدر حدقه م چشم
 
تمام هر چه در  و با بچیک

 دلم هست به صورتش
 . کوبمیم

 چی_دلم نخواست جواب ندادم. حوصله ه
 کدومشونو ندارم. از همشون بدم

 . ند ی   م ی.پوزخنداد یم
 . من خرم که... ستیتازه ن کهنی_ا

 . شومیم عصنر 
کم گذاشتم؟ خودت   چر  ؟یکم دار   چر  ؟که چر   ی_خر 

 بچه توبه ؛یکم بود
 تو دامنم گذاشنر  اجبار 

 
اندازه  یرا برام کرد . زندگ

 قفس. حالم از خودم و
 نی. از اخورهیافتادم بهم م شی  که گ  یگند  یروزها

  یاجبارها
 
 تموم نشدن
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مقض هم  کنه،یدلم قبولت نم ا ی. تا آخر دنمتنفرم
 
ر
 قهیده دق ی   . همخودن

همه  نیحاال که تو ا گفتمیداشتم به خودم م شیپ
 راه کمی کن  یتالش م

 . نمی   م یباهات.پوزخند امیب
. منو یدیم حی. خانواده تو به من ترجیذار ی_اما نم

 . ن  یبینم
! من... تو رو خدا بس کن نم؟یبی_من تو رو نم

 شکوفه... منه احمق که هرچر 
 . امیبه چشم تو نم کنمیم تالش

نشده دور بزن  ر یبشنوم... تا د گهید خوامی_بس کن نم
 ن  برگرد خونه. من جا

 امینم
الف بچه شدم که رو  هی_خاک تو رس من که عاشق 

 انگشتش منو
 .براق شدم در صورتش. چرخونهیم

 نجاشمیفکر ا د یبا کرد یمشهوت چشمتو کور  _وقنر 
 . اون لحظهیکردیم

 بچه و...  هیبه  فقط
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 . ند ی   و داد م ود ی  از کوره در م میحدس حرف بعد با 
_خفه شو... خفه شو... هزار بار معذرت خواستم. 

 هزار بار غرورمو شکستم و
و کاش رسم خاموش شود. کاش مغزم  بندمی...پلک متو 
 آن نقدر یو ا د ی  بم

 ن  نمایس لمیف کیا مثل ثبت شده ر  یکثافتها
 مستهجن پخش نکند. 

 
ر
است. نه من خواهان  انیدر جر  نمانیمرگبار ب سکون

 شکستنش هستم نه
 چارهینشانده. ب شیشانیپ ی. اخمش را محکم رو او 

 
 
 پدال گاز بدبخت که قربان

او هم  ی. دلم براشود یاو م یتهایو عصبان حرص
 . اصال من دلمسوزد یم
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 شود یهاتف محسوب م ن  که جزو دارا  یی   هر چ یبرا
 .نور چراغهاسوزد یم

خفته را در  که بغض    ن  . چشمهاند ی   را م میچشمها
 خود پنهان کردهاند،

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 ینگفتهاند. بغض پنجهها یکه رازدار درد  ن  چشمها
 فرو میرا در گلو  شی   ت

بغض آخرش  نیا دانمی. مستیو دست بردار ن کرده
 . آخرشد ی  گیجانم را م

نمانده و من با  یی   شهر چ ی. به ورودشود یم قاتلم
 دلم به میتمام گرسنگ

  فشار روچ نی. اود ی  غذا نم خوردن
 
 عذابآور از من زن

 و افرسده حوصلهیب
   ساخته

 
کدام از هم سن   چیه هیشب که در نوزده سالیک

 . ستین شیو سالها
. متنفرم از گذشتهام. متنفرم از خانواده کشمیم آیه

 م و متنفرم از زنمتعصب
هر چه مردت  نجا ی.حکم، حکم مردان است. در ابودنم
 همان است. به د یبگو 
رفع  یبرا یزنها فقط ابزار  تیعهد جاهل یعرب  ها سان

 پرورش بچهها، از،ین
  کیو جور کردن  جمع

 
. کم چیه گر یهستند و د زندگ

 یمرد شود یم دا یپ
 . کند یاز ته قلبم با ترس و لرز زمزمه م ن  .صداعاشق

 _هاتف هم عاشقه. 
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 . نمی   دردناک م یپوزخند
 جالد هم هست.  هی_ 

هست که آن  ی   جالد بودنش آنقدر سنگ یترازو  کفه
 چند مثقال عشق به

ست از من هزار بار لطمه  یادی. انتظار ز د یاین چشمم
 خورده از او که دوستش

 است.  اد یز  یلیباشم... خ داشته
 اندازد یمبه من  . نگایهدارد یهتل نگه م کی یرو  روبه

 ادهیحرف پ و بعد نر 
نق  یکه صدا  گذارمیهم م ی.خسته چشم رو شود یم

 . شود ینق اهورا بلند م
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  هیاز داد بلند پدرش با گر  بعد 

 
 به خواب رفته بود. پوف

 و زمزمه کشمیم
 : کنمیم

 بچه... چته؟ گهیبخواب د ی  _بگ
و  د یآی. به سمت من مد یآیکه هاتف م  نمیبیدور م از 

 . ند ی   م شهیبه ش تقر 
 . کشمیم یی   را پا شهیش
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رو پارک کنم  ی   تو منم ماش د ی_اتاق گرفتم. با اهورا بر 
 رو بردارم لیو وسا

 د ی.کلشومیم ادهیپ ی   و از ماش دهمیتکان م ی.رس امیب
 که  می  گیاتاق را م
 : د یگو یهتل م رسپشن

نهار و شام با  سه،ی_فقط صبحانه سلف رسو 
 از د یتونیم د یخودتونه. اگه بخوا

باز هم با  نهیاما هز  د یهم استفاده کن رستوران
 نی. ادهمیخودتونه.رس تکان م

 . شانیاز وضع هتل دار  هم
شب اون وقت  هیبرا  نی  گی_پول خون باباشون رو م

 نهار و هی اد یزورشون م
 وقت.  هی هی  بدن. هه صبحانه... کمرتون نگ شام
 ی   حرف م _با گ

 
 ؟ن

 دنیبا د چرخمیو با عقب م خورمیتکان م محکم
 حضور نیاز ا هاتف، عصنر 
 . کنمیحوالهاش م یاخم تند بدموقعش

 پشت رس من ظاهر نشو؟ ینطور ی_چندبار بگم ا
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خود اوست.اخم  یزخمها ادگار یترس مسخره هم  نیا
 انگار آورد یهم اخم م

و  نشاند یم اشیشانیپ یپررنگ رو  مثل خودم اخیم که
 حرف همقدمم نر 
 . شود یم

و  خورد ی.پلکم تکان مزمی_شکوفه... شکوفه جان... عز 
 چشم باز خر یبا گ
. لبخندش در میگو یلب م ر یکشدار ز   . هویمکنمیم

 است.  دمیمعرض د
را  می.با اخم چشمهاونی  ب می... پاشو بر زمی_پاشو عز 

 گرفته  ن  و با صدا مالمیم
 : کنمیه زمزمه مدورگه شد و 

 _ساعت چنده؟! 
منم اهورا رو حاض   یس  ی. تا تو بلند مزمی_نه صبح عز 

 کنمیم
 
 یرو  .با خستیک

 اندازمیباز اهورا م یبه چشمها . نگایهنمینشیم تخت
 و لبخند نصف و

پدر نمونه  کی.هاتف مثل نمی   م شیبه رو  یمهاین
 صورتش را شسته و
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بار  کی سایل د یاتفاق شا نیرا شانه زده. ا شیموها
 ! فتد یاتفاق ب
و حاض  و آماده بغل دستش  دهیپوش لباس

 یرا رو  شیآفتاب نکی.عنمینشیم
 : د یگو یو م گذارد یم چشمش

 _خب... کجا برم؟
 . دهمیباال م شانه
 
ر
 . هر جا دوست داشنر  کنهینم _فرف

 _شکوفه... 
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 پر از شماتت است.  لحنش
 _بله... 

 _تمومش کن؛ باشه؟! 
 
 
  _من که حرف

 
را با رسعت  ی   و ماش کشد یم ندارم.پوف

 . و بازکند یاز جا م
 ! ی   ماش نیا چارهیب هم
  یبه رو  رو 

 
 : میگو ی. با طعنه مستد یایکه م  پاساژ بزرگ

ه آقا هاتف... دست و دلباز شد  ؟ی_چه خیر
 . کند یچپ نگاهم م چپ
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رو دور لج شکوفه... خدا نکنه. بسه  فنر ی_خدا نکنه ب
 تا االن روز یاز د گهید

 گمینم خر یه تو مغزم. یه یی  مثل مته و فرو م یشد
 اما یی  بلکه آروم بگ

. زهرمارون یس  یکه بهیر نم  یس  یبدتر م دهست،یفایب

 التی... خیکرد
 ادهیپ ی   از ماش تیو بارضا نمی   م یشخندی.نراحت

 . نگاه غضبناکششومیم
 نیندارد. در قانوننامه دلم ا نر یاما اهم چرخد یم میرو 

 کم و  یمجازاتها
 
 
 کم است!   شیبرا جزن
 و مثل برج زهرمار با نگایه شود یم ادهیپ ناچار 
 اهورا به بغل کنارم ی   خشمگ

 ود ی  م راه
 
فروشگاهها  دنیبا د . لبخند پررنیک

 .***نمی   م
.وضو سد ی  نوبت به شاهچراخ م هیاز حافظ بعد 

 و کنار کنمینداشیر  را بهانه م
به گنبدش و دلم در  دوزمی. چشم منمینشیم حوض

 .لبشود یجمع م نهیس
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از  ن  دردو دل اما صدا یبرا ه،یگال   یبرا کنمیم باز 

 .پلکد یآینم ونی  دهانم ب
 : کنمیو با مکث باز م کوبمیهم م یرو 

و بلند  میگو ی... قربون ظالمها...منهی_عدالتت اگه ا
 بعد هاتف . کیممشو یم

هم از  .در اوج ناراحنر میو ی  و با هم به بازار م د یآیم هم
 طعم یهایمسقط

 یهایبگذرم. چند بسته از مسقط توانمینم از ی  ش دار 
 یکی ،دوست داشتن  

گز اصفهان از بازار   ن  لویبسته سوهان قم و چندک دو 
 و میخر یمجاور حرم م

 . میگردیبرم ی   ماش به
عقب خوابش برده. گوشه  صندیل یخسته رو  اهورا 

 که با خودم  یایچادر رنگ
و  چرخمیو م کشمیباال م شیپهلو  یبودم را تا رو  آورده

 . میشنشیصاف م
 ! م؟ی  بگ یخور یم _نهار چر 

 . ستیگشنم ن  اد یدونم... ز  _نیم
 ؟یخورد مگه چر  _جز چند تا دونه مسقظ
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 . دهد یرس تکان م تی.با رضاخورمیم گرفنر   _هر چر 
به ساعت  د؟نگایهیتخت جمش می_بعد نهار بر 

 به پنج بعد کینزد اندازمیم
 ظهر است.  از 

 . میبمون نجا یامشب رو هم ست؟ی_فردا باشه بهیر ن
 _باشه. 
. شود یکه پشت رسم ظاهر م  ستمیایم نهیآ یجلو 

 ومی  به او م یچشمغرها
 یو رو  آورد ی. دستش را باال مدهد ینم نر یاهم که

 . چشمگذارد یشانهام م
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از جان کندن  می. برامی  گیو لبم را محکم گاز م بندمیم

 سختیر است. 
. کشند ینکردنم را م کوتاهم جور شانه خایل  یناخنها

 به کف دستم نقدر یا
به خون  کنمیدادهام که حس م فشارشان

 و کند یافتادهاند.رسش را خم م
 گذارد یگردنم م  یبه حال داغان من لبش را رو  توجهیب

 رسشانهام یی   و تا پا
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 . اندازد یم خط
 زشیتبدار و ر  یبوسهها دهمیدهانم را قورت م آب
 شودیم شیر یو ب شیر یب
 یو رو  د ی  گیرا م میکه طاقت از کف داده بازو   ن  جا تا 

 . کند یتخت پرتم م
. ند ی   م مهیخ می. رو شود یخارج م میلبها ی   از ب یز یر  آخ

 را ناز میموها
هم  یرو  میو چشمها شود یکج م  ار یاختی. رسم بدهد یم
 . انکارافتد یم
دارم اما کاش طرف مقابلم جالدم  از ی. من هم نکنمینم

 آن وقت د ینبود. شا
و  ضهینه با جیر غر  شدمیم کیخودم به او نزد لیم به
 ! از ین

 میو موها ند ینشیصورتم م یکه دستش رو   نمی   م پلک
 . ند ی   را کنار م
 زم؟یعز  _خونر 
 ربار رابطه. حالم بعد از ه دنیبود پرس عادتش

 حموم...  می  _خوبم... م
 . شود یخم م میرو  طنتیش با 

 ام؟یمنم ب هی_نظرت چ
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 . کنمینگاهش م چپچپ
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و  می  نشده م دار ی_پرو نشو. اهورا تنهاست. تا ب

 .شکست خورده عقبامیم
 . کشد یم

به دلم بمونه... برو  د یحموم دونفره با هی ی_آرزو 
 شومی.با حرص بلند مزمیعز 
 و دوباره رایه دارمیتخت برم یی   را از پا سیحوله خ و 

 . شومیحمام م
. حوله را دور کنمیتمام م ن  دوش رسپا کیرا با  حمام

 و از چمیپیخودم م
حرف زدنش را با تلفن  یکه صدا  نمی   م ونی  ب حمام

 . شنومیم
... سمی  . نه نماز ی  داداش؛ اومدم ش ستمی_من بوشهر ن

 کاریچ نمیحاال بب
 . کنمیم
بزرگ براندازم  ی. با لبخنداندازد یبه من م منگایهین
 ندی   م . چشمیککند یم
 . کند یتماس را قطع م بعد از خداحافظ   و 
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 ی_عاشقتم شکوفه... م
 
 مگه نه؟ دون

 ی  ب لبخند 
 
به کوچه  نمی   جواب م یو به جا نمی   م نیک

 چپ!  عیل
 بود؟ _گ

و کار واجب دارم. زود خودت  گهی_هومنه... م
 . کنمیبرسون.اخم م

 . میقرار شد فردا هم بمون _ویل
. حموم که کردم میبمون شیر یب شهی. نمزمی_مهمه عز 

 کن که  دار یاهورا رو ب
 . میبر 
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 _اما... 
به  عی    و رس  نشاند یصورتم م یباعجله رو  یبوسها

 . ود ی  طرف حمام م
. باز هم هومن... مانمیم هی  خ ی   و مبهوت به زم مات

 باز هم او و لنگ درازش
  که

 
 یو رو  پوشمی.لباس مشد یما جمع نم از زندگ

 . نمینشیتخت م
 شد.  ر ی. دمیپاشو جمع کن بر  ؟_چرا نشسنر 
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. گهید میی  بمون صبح م م؟یشب کجا بر ۸_ساعت 

 . میبعدم مگه قرار نبود بمون
که   ستیاومد. دست من ن شیکار واجب پ  _گفتم ویل
 منم دلم قربونت برم. 

و کنارت  میبمون یتا هروقت که تو بخوا خواد یم
 خوش بگذرونم. اما اونم

 گهیم یشده که عجلها یی   چ هی. حتما داداشمه
 . نمی   ...پلک ما یب

ما  خوش   د یبا شهیهاتف... هم ستی_دفه اولت ن
 باشه چون مهینصف و ن
 دارنیدست از رسمون برنم خانوادهت

ر
  .ن

ر
ن که   رس 

 دستش گرفته را محکم
 . کند یم پرت

وع کن   تو؟  یساز یچرا از کاه کوه م ؟_باز قراره رس 
 جنگ و بار نر  هی شهینم

  دعوا 
 
بحث  د یبا باشه و تموم؟ رس هر موضویع بیک

 م؟یکن
 : میگو یحرص و خشم م با 
رو به ما زهر  خوش   یکه رس هر ننه قمر   ن  تو نی_ا
 . کن  یم
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 یسخت است اما هاتف با آن همه ادعا باورش
 انوادهاش کهخ یعاشقانه پا

 ی   . درست مثل همکند یباشد من را فراموش م انیدرم
 امشب که حاض  شد

نه ناقابل به داداشش  کیاما  زد یمرا به هم بر  اعصاب
 و کشمیم .آیهد ینگو 
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 کنمیم و سیع دهمیم هیتک صندیل را به پشنر  رسم

 بخوابم تا مجبور نباشم
 بار با خودم مرور کنم.*** نیرا چند یقصه تکرار  نیا
 »عاطفه  «

شور و  امدهیکه ن  یبهار  یآخر سال و بو  یروزها
 فرستاده شیپ شیحالش را پ

و قدم زدن  یابانگردیخ شیر یب .دلم کیماست
 خواستی. دلم مخواستیم

 میبرو  به آن بسایط بسایط نیسوره شوم و از ا یهمپا
 هایگل  و با دست مایه

بخرم و به  بچگانه مایه خواستی. دلم ممینشان ده را 
 . دلمنمیبنش شیتماشا
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 خواستی. دلم مخواستیبلند کودکانه م یها قهقهه
 تابو سن را بشکنم نیا
کنم... به دلم، به خودم   یبه نگاهها شاد توجهیب و 
 کینکرده،  کودگ  کی

 
 
 نگذرانده بدهکار بودم.  نوجوان

 . می  گیدست سوره را محکمیر م نها یهمه ا یبه جا اما 
 _مامان دستم له شد. 

.  کنمینگاهش م کوتاه دل  کیو قفل دستم را شلیر
 عیل الیخیب گفتیم

 خوش باش!  برو 
 گذاشته بود و با بدجنیس  یناسازگار  یدل هم بنا کی

 تمام رد زرد جا مانده
 عیر یرس  گفتیو م کرد یاو را در چشمم فرو م یکتکها  از 

 برگردم. 
که با تمام   شومیم دیل میتسل تیو در نها نمی   م پلک

 قوا مرا به سمت
 . کشاند یم ابانها یخ
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 شد یو من بدتر از او... کاش م شناسد یرس از پا نم سوره
 را پاره کنم لهیپ نیا
. نمی   م پروانهوار بچرخم و برقصم. لبخند تلخ   و 

 دستم را سالهاست حنر 
رقص را هم به  کیحرست  ا یتکان ندادهام... دن هم
 آباژور دنیم گذاشت.با ددل
. مرد فروشنده که نگاه ند ی   چشمم برق م چونر  ن  ییتز 

 . ند یبیرا م هامی  خ
 نی. ااد یخوشش م یلی_خانم بخر حتما شوهرت خ

 مخصوص زوج هاست. 
 لیکه نه قند  خیپرفروشه.لبخندم  یلیعشق خ خونه

 . زمستان انگاربندد یم
 خی کبارهیکه به   گذارد یمن بارش را م یشانهها یرو 
 . انگار مردنمی   م

. ند یبیصورتم نم یو درشت رو  ز یر  یهایکبود  فروشنده

 رسد یانگار چشمها
که هم چنان از جنس آن خانه   ند یبیغمزده ام را نم و 

 گریکه د  کیش چونر 
 . ند ی   حرف م ستیجذاب ن میاولش برا مثل
 چم؟یشد خانم بپ _چر 
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مو به  ن  که صدا  دهمیرا به چپ و راست تکان م رسم
 . کند یتنم راست م

 نم؟یبب کیاز نزد شهی_م
. محکم کرد یچه م نجا ی. او ازد یی  قلبم را فرو م شیصدا

 و مرد نمی   پلک م
 خواهمی. مدهد یرا به دستش م خانه چونر  آباژور 

 و هر می  دست سوره رو بگ
دور شوم اما  نجا یو از ا زمیبر  میجان دارم در پاها چه
 ریدرست ز  شیصدا

 . زد یی  و دوباره دلم فرو م ود شیبلند م گوشم
 ادته؟یبود،  یخونها ی   همچ هی_خونه ما هم 

 نیو کاش دست بردارد از ا گذارمیهم م یرو  چشم
 شکنجهآور.  یخاطره باز 
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  ی   و به هم یکیکوچ  ی   خونه به هم هی_ 

 
 هی... قشنیک

 خونه که فقط من و تو
خونه که نورش عشق باشه و  هیتو خودش جا بده.  رو 

 گرماش... 
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افتاده در  ی  پرنده گ کیو من دلم مثل  شود یم ساکت
 بال بال نهامیکنج س

 . ند ی   م
. زبانم به سقم دهمیرا محکم به هم فشار م چشمم

 . کند ینم میار یو  دهیچسب
میم کیس  یپ نو ی_اما... االن ا که   یکیبرا نامزدم...  یر
 یکی... چر  عن  یبدونه وفا 

که بلد   یکیبفهمه قدر عشق و دوست داشتنو،  که
 رو...  یباشه شاگرد

 کیرسخ ست.  شی. چشمهاکنمیو نگاهش م چرخمیم
 بیکه عج  با یرسخ ز 

عسل به .بغضم را با د یآیم حالشیخسته و ب یهایسیر 

 . دهمیدرد قورت م
را پاره  میدارد انگار المذهب که گلو  غهیاست، ت زمخت

 برود.  یی   تا پا کند یم
 . ود ی  خره مبال  اما 

با هم خوشبخت  شاال ی_مبارکت باشه پرسعمو، ا
 به گوش خودم می.صداد یش
ناآشنا بود چه برسد به او که مثل کف دست مرا از  هم

 . ند ی   م یبر بود.پوزخند
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  ی  خ ی_دعا
 
 کنهیمو قشنگیر از قبل م تو حتما زندگ

عمو.م  و د یگو یدخیر
که آن خانه   ی. جعبهاگذارد یرا کف دست مرد م پول
 را در ی   و نفرتانگ با یز 

.بغض سک سک ود ی  و م دارد یخود جا داده را برم دل

 و چشمم از کند یم
 شیآب پشت پا میاست. اگر اشکها ز یلیر  اشک

 گردد؟یباشد... باز هم برم
که او رفت   یی  و مخالف مس می  گیرا محکم گاز م لبم
 . ومی  راه م
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خاطرهها دست او را  و من غرق در  ند ی   غر م سوره

میو با خودم م کشمیم  . یر
 گر ی. دآورد یرس وجدم نم ها یبازار و بساط، بساط گر ید
 بهار را حس یبو 
. انگار که در زمستان جا مانده باشم. حالم کنمینم

 ستیحال مسافر  هیشب
 یدروازهها د یرس باشد اما وقنر  دهیتمام راه را دو  که

 قفل و شیشهر به رو 
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شده بودند. او ماند پشت دروازه ها و از دور  کلون
 شاهد بزم مردم شد. 

به  . امروز وقنر می  گیم لیتحو  هیرا از زن همسا سام
 فتمی  دنبال سوره م

قدم  یبرا یشیر یبود و من فکر کردم فرصت ب خواب
 زدن دارم. 

تو زحمت.  یجون. افتاد نبی_دستت درد نکنه ز 
 که نکرد؟  تتیاذ

  لبخند 
 
 . ند ی   م پررنیک

 دار ی. تازه بآرویم نی... پرس به انر یچه اذ زمی_نه عز 
 شده بود که زنگ در رو

 . کشد یجلو م .خودش را کیمیزد
 . کشمیداره؟ابرو در هم م یی   چ آقا مشکیل _عیل

 _نه... چطور؟
 : د یگو یو م دزد یم چشم
. تو اد یم دادتونیداد و ب یبگم واال، همش صدا _چر 

 خانویم نیماشاال به ا
 خواد؟یم چر  گهید

 . نمی   م یزهرخند
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جون. من غذام رو گازه برم تا  نبی_دستت درد نکنه ز 
 ته نگرفته.و در مقابل

 ی.چه انتظار ومی  هاج و واجش پلهها را باال م یچشمها
 نیا نکهیدارم من... ا
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کنند من   الیبماند و همه خ مخق   شهیهم عیل هیرو 
 معلوم ست مشکلم؟یب

 ی! بارها رفتارهاستند ی. کور و کر که نفهمند یهمه م که
 زشتش را شاهد

. هر چقدر که خانوادهها خودشان را به بودهاند 

 زدهاند تا دلت بخواهد نفهیم
باز است. آنها  هیو گوش مردم و در و همسا چشم

 و مثل امروز نند یبیم
 . کوبند یبه صورتت م میرا مستق حرفشان

حال بدم  کنمیو کتمان م چرخمیدور خودم م یکار یب از 
 کنمیرا. انکار م
 را که خوره شده و به جانم افتادهاند.  ن  خاطرهها

سنگدالنه پشت پلکم مثل  ر یو تصاو  نمی   م پلک
 یی   شفاف باال و پا یحبابها
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توان  ر یهجوم تصاو  نی. اشومی. مغلوب مشوند یم
د یم ی   مقابلهام را از ب  . یر

 ؟کن  یم کار ی_چ
 چرخاندم و با غضب گفتم:  چشم

 _باز هم... 
 ؟کن  یم کار یمنو. تو بگو چ الیخی_ب

با نگاهم مجوز صادر  شینگاهش کردم اما انگار برا چپ
 کردم که جلو آمد و

من بود که  یمشکل از چشمها دانمینشست. نم کنارم
 حسها را بد منتقل

بود؟دندان به هم  فیاو ضع یندههای  گ  ا ی کرد یم
 . دمییسا
دستش  ی.دست دراز کرد که محکم رو .. نمی_بب
 . دمیکوب

تازه چسبوندمش هنوز خشک نشده.  ن  یبی_مگه نم
 گهیدست نزن د

ه
َ
جمع شد.  و چهرهاش کیم د ی.دستش را عقب کشا

 چه دمیانگار تازه فهم
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نگاهش  جیو گ دمیکه دستم را عقب کش  کردهام
هاش  کردم.پوست دست سیر 

 رسخ شده بود. مگر چقدر محکم زده بودم؟!  کیم
 را خم کرد.  رسش
. انگار که عسل به نهیی  کردنت هم برام ش  هیتنب _حنر 

 !باخوردم داده باش  
واتر ینگاهش کردم که ب ظیو غ خشم  لب زد.  یر

 ،چه نکن   چه چپ نگاه کن   ،چه نکن   _چه اخم کن  
 چه کن    هیچه تنب
اون کار  نمیبده بب. حاال گردمیمن از حرفام برنم نکن  
 ... تو یدست
 که کاردسنر   ستمی... ضمنا من بچه نن  پرو یلی_خ

 مال نیداشته باشم. ا
 . شکوفهست

 _باشه مال شکوفه. بذار کمکت کنم. 
. دمیکار را به سمتش کش  ر یکارتن نازک ز   حرفیب

 خسته شده بودم قتا یحق
 جالنر  کارتن... کاردسنر   یرو  تها یچسباندن چوب کیر  از 
 اما پدر شد یم
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اضار  و کمرم را درآورده بود. اگر زن عمو مایه گردن
 محال بود کرد ینم

 کنم.   قبول
کارتن   ی...با دقت نگاهش را رو نمی_هوم... بذار بب
 چرخاند و گفت: 

احت کن بق ی_خستها با من.ابرو باال  هاشیتو اسیر
 دادم و از خدا خواسته

 کیمدادم و   .بدنم را کش و قوشدمیرا کنار کش خودم
 . دمیگردنم را مال

 امروز؟ _درس نداشنر 
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 میگردنم خشک شد و نگاهم مستق  یرو  دستم

 بود یی   شکارش کرد. رسش پا
اما انگار هر طرف  تها یمشغول چسباندن چوب کیر  و 

 جفت چشم کیرسش 
 نظر داشت.  ر یکه همه جا را ز   داشت

رد نشد _سبک بود، ظهر خوندم. زن عمو خواهش ک
 بندازم.اصال ی   روشو زم
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به  . اخیمدهمیم حیاو توض یچرا برا دمیفهمینم
 خودم کردم که گفت: 

بدم  نو یا اد یاما... گمون نکنم دلم ب کنمی_من تمومش م
ه مدرسه.   شکوفه بیر

اصال پاشو برو  ؟کن    کارشیچ یخوایم ؟چر  عن  ی_ 
 . کنمیخودم درستش م

.اخم کردم و با شک گمی_بذار فعال... بعد بهت م

 یی   چ گر ینگاهش کردم که د
 و رسش را گرم کارش کرد.  نگفت

 چشیم ر یبلند شدم و باغ را میر کردم. ز  یکار یب از 
 حواسم به او هم بود که

 بود.  تمام کردن کاردسنر  ی  درگ سخت
را برداشتم و کنار  لنگیآب رفتم. ش ی  سمت ش به

   اشیبوته 
 
 که به تازگ

به بار  گر ی.تا چند وقت دستادمیبودم ا کاشته
 دیسپ یو غرق گلها نشستیم
 . شد یم

 _عاطفه... 
بود و نگاهم  ستادهیا می. در چند قدمدمیچرخ عی    رس 
 . کرد یم
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  یی   چ یخوای_نم
 
 ؟بیک
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اما خودم را به  ستیمنظورش چ دانستمیم خوب
 زدم و با اخیم دنینفهم

 گفتم:   کمرنگ
 ؟_راجعبه چر 

فرستاد و نگاه سوزانش را به  بشیج یرا تو  دستش
 صورتم دوخت. چشم

با دل  یانداختم. او بلد بود... باز  یی   و رسم را پا گرفتم
 دخیر را بلد بود!  کی

 مشت شد.  میانگشتها
هم تکرارش  گهیمن هزار بار د ی_اگه بخوا

 کیر یبه هم نزد می.ابروهاکنمیم
 . شد 

 _اما... 
بگو... من  ن  یاست و حسعاطفه... ر  می_اما و اگر ندار 

 امی. تا قشمیخسته نم
 منتظر بمونم اما...  تونمیهم م امتیق

 . د یاش کوب نهیس یرا رو  دستش
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 ... تو بگو و آرومش کن. فهمهیدل الکردار نم نی_ا
 _محمد... 

بره. نخواه که باز ساکت  ادمی_صدام نکن... نخواه که 
 شم و نگات کن... 

 . دمیحرفش پر  ی   ب
 حرف بزنم؟ یذار ی_چرا نم
 شد و نگاهم کرد.  ساکت
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 و گفت:  د یکش  _فعال نه... االن نه...آیه
   . هر چر یکه تو بخوا  _باشه هر چر 

 
 ا ی. بکه تو بیک

 .چشمم برقی   خونه رو بب
 . زد 

 ؟ی_درستش کرد
 زد.  تلخ   لبخند 

 بدمش به اون...  اد ی_درستس کردم اما دلم نم
 گهید کمی. زن عمو ار یدر ن یاز _نچ... ممد مسخره ب

 بگم دنبالش چر  اد یم
 بهش؟
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 نر یکلبه چوب کیر   ینگفت و من نگاهم رو  یی   چ
 خشک شد. 

باز کرده بود که  یبه محوطها لیکار را تبد  ر یز  کارتن
 نر یچوب کیر  ینردهها
شده بود و  لیرا گرفته بودند. خانه هم تکم اطرافش

 یاز جلو  زهیچند سنگ ر 
و خم  چیخانه تا کنار نرده ها چسبانده بود و راه پر پ در 

 . داد یجاده را نشان م
بدمش به شکوفه...نگاهش کردم و او  اد ی_دلم نم
 گفت: 

... دمیم ادتیو گفته بودم که  سنر یبلد ن ی_گفته بود

 جیقدم اول...گ نمیا
 کردم.   نگاهش
 قدم اول؟ چر  عن  ی ؟کن  یمنو مسخره م ی_دار 

خرج  یزد. در لبخند زدن دست و دلباز  ن  بایز  لبخند 
 شی. گوشه لبهاکرد یم

رس و  گاهیبود که گاه و ب ن  صاحبخانه لبخندها شهیهم
 دایکلهاشان پ
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را مرور  شیشدم به او و ذهنم چند روز پ هی  .خشد یم
 کرد. همان روز که با

  جمله
 
و ماتم کرد.(فلش بک به  شیک  تاملشیو ب ناگهان
 شیچند روز پ

 : باغ پدر عاطفه)مکان
نماند. دنبال  کار یحرص نگاهش کردم و دستم ب با 
 بودم که بردارم و یی   چ

و دست از  د یایبه رسش بکوبم بلکه به خودش ب محکم
 یمسخره باز  نیا

 و ماتم کرد.  شیاش بردارد اما با جملهاش ک مسخره
 _دوست دارم... 

برداشیر   یکه برا  ماندم. با دسنر همان حالت  در 
 سنگ دراز شده بود و تن  

که گرد شده به سنگ   یکش آمده بود و چشمها  که
 بود. انگار صاعقه هی  خ
تنم خورده بود که مثل مجسمه خشک شده بودم  به

 بدنم مثل مرغ یو موها
هم حرفش  د یشده بود. شا خیو پر کنده س بال

 داشت که با یکیبارالکیر 
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ونها یاز گوشم در همه جا گذشیر    یبدنم الکیر
 را گذراند.  اشیبارمنف

 زحمت زبان چوب شدهام را چرخاندم و گفتم:  به
 ؟_چ...چر 

_دوست دارم.سخت بود اما خودم را جمع کردم و 

 نشان امیشانیپ یاخم رو 
 . دادم
 تو رستا ممد؛ جمع کن خودتو...  نمی   _م
جلو آرام  یکنده درخت بلند شد و با قدمها  یرو  از 

 آمد. قدم زدنش لرز بر
 . انداختیم تنم
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ها زانو  . انگار چلچراغ د ی   درخشانش برق م یزد. سیر 

 بارانش کرده باشند. 
از وجودته  کهیت هیکه   _دوست داشیر  کیس

 مسخرهست؟! 
مثل آواز پرندگان در گوشم  شیگرفتم که صدا  چشم

 نشست. 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

مرد  دمیفهم تم. از وقنر دوست داش اد یم ادمی _از وقنر 
 قبلیر  حنر  ا یشدم و 

دادم.  صیکه دست چپ و راستمو تشخ  اون از وقنر  از 
 که تو با  از وقنر 

  یو موها ندار یچ هنی  پ
 
بسته  که خرگوش    قشنیک

دیدل م یبود  . ییر
 داشتم و دارم.  دوست
تشنهام  یبرده بودم. گوشها اد یرا از  دنیکش  نفس

 و د یبلعیجمالتش را م
اسب رم کرده چنان بلند به در  کیمثل  میایحیب قلب
 خودش نهامیس وار یو د
به گوش او هم  شیکه مطمئنم صدا  د یکوبیم را 
 . د یسی  م

طاقتم طاق  دمتیننه د تو دورهیم _اون شب وقنر 
 . د یشد و توانم ته کش

همونجا دوست دارم  د ی. شاکرد یصدات نم حانهیر  اگه
 و به گوش دمی   را داد م

  یتک آدمها تک
 
. تو رو من سوندمی  م اون مهمون

 . خوامیخودم م یفقط برا
 خودم تنها.  یبرا
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 دارانهیکه خر   ن  دهانم را قورت دادم و از چشمها آب
 بود چشم گرفتم.  هامی  خ

 . ی  از من. جونم به نگاهت بنده، جونمو نگ ی  _نگاه نگ
سوزان تابستان  ی. انگار که بادهاسوختیم صورتم
 دورهام کرده انهیوحش
 می. گوشهاختمیی  عرق م یی   . گرمم بود و در پاند باش

 و د یکشیسوت م
. با دست صورتم را شد یسوزن سوزن م چشمم

 پوشاندم. 
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 ن  دستم از جا پراندم.صدا یمنتظره رو  ی  غ گریم  حس

 که گم کرده بودم
 شد.  شیدایپ بالخره
 ؟کن  یکار م  _چر 

من و او فقط چند  ی   . حاال بد یرا جلوتر کش خودش
 فاصله بود نه میر یسانت

 . شیر یب
 که خودتو ازم پنهون کن    خوامی_فقط نم

 ایی  .نگاهش آنقدر صاف و بی   هم
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. جز به جز صورتش را از می  که نتوانم چشم بگ  بود 

 ینظر گذراندم و باز رو 
 ا ی گفتم؟یم د یماندم.چه با هی  روشنش خ یچشمها
 مغزم کردم؟یم د یچه با

 اکم تنم دلم بود. بود و ح خاموش
 ؟چر  عن  ی_دوست داشیر  

 جمله را به زبان آوردم. حنر  نیمن نبودم که ا انگار 
 خودم هم تعجب کردم و

 یرو  ن  بایلبم گذاشتم. لبخندش به ز  یرا رو  دستم
 شد.  صورتش نقاش  

 . دمیم ادتی_من 
. انگار که او هم به د یکردم و چشمش درخش  نگاهش

 خاطره آن روز فکر کرده
 . باشد 
خونه  نیدوست داشیر  تو. ا یقدم منه برا ی   اول نی_ا

 هیجا شب ا ی ؟ن  یبیرو م
 یس  یلونه عشق من... و تو... م شهیخونه م نیا

 
ر
 که من مجنونوار  معشوف

ستمشیم  . یر
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زبان باز بود.  نقدر یداغ کرد. لعنت به او که ا میگوشها

 صورتم از گرما گل
تم که نه تمام جانم در حرارت بود. صور  انداخته
 یی   . چسوختیم شیحرفها

م آمد یباال نم می. صداختیی  ته قلبم فرو م از  ... از رس 

 از ا یبود  شیحرفها
 یجار  میخون در رگ ها یعسل به جا هیکه شب  حیس

 نیی  بود. همانقدر ش
 . ذ یهمانقدر گرم و لذ و 

 _محمد... 
   _جون محمد... تو فقط لب تر کن... هر چر 

 
 که تو بیک

 چشم بسته رو جفت
  چشمام

 
که بارها   د یناخواسته از زبانم پر  جا داره.حرف
 به آن فکر کرده بودم. 

 ی   حرف م ینطور ی_به همه ا
 
 ؟ن

مگ لبم نگاهش کردم.  ی   را محکم گاز گرفتم و رس 
 تیحساس خواستمینم

من  نکهیبه حال ا یوا د یقصی  دهم. او نزده م نشان
 در برابرش کوتاه کیم
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 ! میایب
 نگاهم کرد.  دلخور 

 میپا ر یخانم...چشمم را به ز  _دستت درد نکنه عایط
 خودش ی  دوختم. تقص

قربان صدقه  نطور یا بودم کیس دهی. تا به حال نشنبود 
 نیبرود. ا کانشینزد

با نامزدش  که تلفن    د یاز زبان وح را من حنر  حرفها 
 دهیهم نشن د ی   حرف م
 . بودم
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 کیس  کرد یو فکر م د ی   ته باغ با تلفنش حرف م گایه  گه
 اما من پشت ستین
واضح به گوشم  شیاز درختها نشسته بودم و صدا یکی
 نی. از اسد ی  م

مگ ستادنیا فالگوش  ویل شدمیم ی   ناخواستهام رس 
 بلند شوم و توانستمینم

 الیبود که خ نیا حمیو ترج د یدیچون او مرا م بروم
 تا ستین کند کیس

 فرو بروم.  ی   و من از خجالت در زم ند یمرا بب نکهیا
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که رو   یعاطفه؟ باشه قبول ممد میآدم نطور ی_من ا
 به روت از خواسیر  حرف

من و  ؟شناشی. پرس عموت هم نمشناشیرو نم نهی   م
 میتو باهم بزرگ شد

خدا رس جنگ  شهیخونواده هامون که هم برخالف
 با هم کنار شهیداشیر  هم

.کف دستش را باال آورد و میو دوست بود میاومد

 ادامه داد. 
و بمم دستته و  ر یندارم که بگم. ز  خر ی_جز صداقت ه
 شیحرفات مثل ن

 . نهی   م شیدلمو ن عقرب
و چه شد. انگار  کردمیرا مشت کردم. چه فکر م دستم
 شیبرا یادیحرفم ز 
کردم و خواستم با   سیآمده بود. لبم را خ ی   سنگ

 که به  میبگو  یی   منمن چ
و کوچک که به  ز یخانه ر  کیرفت و  کاردسنر   سمت

 اندازه کف دست هم
 شده بود را باال گرفت.  یی   تز  تیو با چوب کیر  شد ینم
 بده شکوفه...  نو ی_ا
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رسش  ن  چه بال شیرا محکمیر گاز گرفتم. صدا لبم
 رسد نقدر یآمده بود که ا

 بود؟ لعنت به من و زبانم...  بهیغر  و 
 _محمد...نگاهم کرد... 

 
313 

 یچطور  عن  ی... ی   ندارم... بب ی_من... من... منظور 
 و با د یحرفم پر  ی   بگم...ب
   اخیم

 
 گفت:   کمرنیک

 راجعبه من؟ کن  یفکر م _عاطفه تو چر 
 نگاهش کردم.  جیگ

 یکه نگفتها  گمیرابطهست. م هیخشت  ی   _اعتماد اول
 نباشه.بر و بر نمونیب

کمرنگ   و با حرض د یکردم. گوشه لبش را جو   نگاهش
 نگاهم کرد.زمزمه

 یجلو  و به سخنر  دمیرا شن شیالالهالله رلنر یز 
 شده یلبخندم را گرفتم. کفر 

 . بود 
 با کیس دونمیچه م ا یدوست دخیر دارم؟  ی_فکر کرد

 رابطه دارم؟ خجالت
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 یدید گ  ؟کن  یم یفکر  ی   راجع به من همچ کیس  ینم
 زل بزنم به دخیر 

 . د یلرز یخفته م از حرض شیمردم؟صدا
رو خواستم.  ساختم، با تو همه چر  ا ی_من که با تو رو 

 
 
 اگه تو ا یدن نیا قشنیک
. چشمم کور بشه اگه به کس هی   نفرتانگ نباش   توش

 نگاه کنم. من یگهاید
 
 
 عاطفه... فقط با تو...  خوامیرو با تو م زندگ
 نکهینه. ا ا ی د ی   چشمم برق م نکهی. ادانستمیرا نم حالم

 ایو  دمی   لبخند م
نه را  ا یاز چهرهام مشخص بود  تیرضا نکهیا
 ن  ... اما در درونم بلوادانستمینم
 شهینواختنش متفاوتیر از هم تمیپا بود. قلبم انگار ر  به

 شده بود. نقل و نبات
. کف دستم به عرق نشسته شد یکه ته دلم آب م  بود 

 از کردمیبود و حس م
 . لرزمیم درون
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. به میزبون باز  یرو نذار به پا نمی   که م  ن  _حرفها

 . قلبمستیمن ن ار یاخت
 ندهمیگو   هی. من فقط ارمیو من من به زبون م گهیم

 قلبمو به گوش یکه صدا
حرف نزدم و  ینطور یا چکسیتو برسونم. با ه یها
 . چون دلم فقطنمی   نم

 نفره.  هی خونه
 توانستمیراحت م الیانداختم. حاال با خ یی   را پا رسم

 نشیی  ش یبه حرفها
ببافم. کف دستم که از عرق مرطوب  ا یکنم و رو   فکر 

 . دمیشده را به لباسم کش
 چون که گفت:  د یخندیم مینبودم اما انگار لبها متوجه

ت خالصه م یلبخندا ی   ب امی_بخند که دن . شهیدلیر

 یعاشق چال رو 
... من نهی   برق م . عاشق چشماتم وقنر گونههاتم

 وونهید هیعاطفه...  وونتمید
که باشه   ا یدن یهرجا اد یاسمتو م خراب که وقنر  کله

 بهت...  سونهی  خودشو م
وا یب نقدر یدر گردنم فرو رفت. کاش ا قهیتا  رسم  یر
 . منکر حس خونر شد ینم
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... آخ شیاما...صدا شومینم گرفتمیم شیاز حرفها که

 اشیلعنت یاز صدا
وایو ب ن  ایحیبا ب که  کیتنگ و تار  یدر راهروها ن  یر
 و به د یچیپیوشم مگ
 را به تپیس   جنبهامیو قلب ب فتی  مغزم به قلبم م یجا
 . داشتیوا م وقفهیب

. خون در فتی  به گونهام م میانگار مستق ائورت

 و گریم شد یصورتم جمع م
.دستم را حفاظ کرد یصورتم را گرم و رسخ م حرارتش

 شیر یصورتم کردم تا ب
 یرو نکنم اما حس گرما شیدست دلم را برا نیا از 

 دستم دلم یناشناخته رو 
زندان کرد.  میگلو   انیم ن  و رو کرد و نفس را جا ر یز  را 

 دستم را برداشتم و
آرام او گره خورد.  یوحشت زدهام به چشمها نگاه

 طوفان تمام شده بود و حاال
 آرام بود.  شهیمثل هم شیچشمها

 
315 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

هنوز هم به سمتم دراز بود. نوک انگشتش را  دستش
 گونه راستم گذاشت  یرو 
  و 

ر
 . شد یکه به صورتم منتقل م  من گر گرفتم از حرارن

و حرارت و  سوختیزغال رسخ م هیشب دستش
 تا مغز استخوانم را اشیگرم
که با   کردمیو مات شده نگاهش م شی.کسوزاند یم

وایجسارت و ب  ن  یر
را آرام حرکت داد و کف دستش را به گونهام  دستش

 از ته دلم یی   چسباند.چ
. دهانم باز ماند و د یو تنم لرز  ختیفرو ر  کبارهی هی

 رفت.  ادمیحرف زدن از 
بود و هر چه  شیشدم که در به در صدا آدم الیل هیشب
 در و آن در نیبه ا
هم  هیچند ثان د یکند.شا  شیدایپ توانستینم د ی   م

 یچشمهاکه   د یطول نکش
ش  را از من گرفت و بالخره نفس به جانم برگشت.  سیر 

.گفت و دستش را برداشت و نمی   _با مامانم حرف م

 پشتش را به من
.پوست گونهام به گزگز افتاده بود و هنوز هم کرد 

 . آب دهانم را بهسوختیم
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آرام شد و  جنبهامیفرستادم و قلب ب یی   پا سخنر 
بان عاد  را از رس اشیض 

. دستم را باال آوردم کردمی.هاج و واج نگاهش مگرفت

 گونهام گذاشتم.   یو رو 
برق گرفتهها پشت  هیداشت که شب تهیسیالکیر  انگار 

 رسش خشکم زده بود. 
بار چنگ  نیفرستاد و چند شیموها ی   را ب دستش
 و د یباره چرخ کیزد.به 
 و رسدرگمم را شکار کرد.  جیگ  نگاه

 ... د یشاچقدر دوست دارم  گمی_به مامانم م
 ی   . بدمیخورد و از ترس به خودم لرز  چیپ نفسم

 و هراسان و دمیحرفش پر 
 بلند و کشدار گفتم:  ده،یترس
 _نه! 
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 . مبهوت گفت: د یدر دهانش ماس حرف

 _نه؟ چرا نه؟! 
انداخت. او هم  هیسا اشیشانیپ ی_محمد...اخم رو 

 اخم کردن را بلد شده بود. 
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همان رد کمرنگ اخم و صورت جمع شدهاش جواب  با 
 داد. 

 _جونم. 
درس  گهید ذارهی. نمکشهی_اگه بابام بفهمه منو م

 ... هی ذارهیبخونم و... و نم
  یخوای. چرا میی   آب خوش از گلومون بره پا هی

 
 زندگ

 ؟رو برام زهر کن  
کنم. اگر   هیمانده بود از ترس پدرم زار زار گر  کم
 دتر ازرا زو  امتیق د یفهمیم

را که با  یروز  دمیدی. مکرد یباغ به پا م ی   در هم موعد 
 غضب و تعصب چشم

. با کند یباغ چالم م ی   و در هم بندد ینسبتمان م یرو 

 دمیاز جا پر  شیصدا
 . دمیکش  یع  یج و 

 _مگه... 
 و مبهوت زمزمه کرد:  مات

 _عاطفه... 
آمد و فاصله را برداشت. اشک به چشمم هجوم  جلو 

 آورد و من با بغض ناش  
 نگران محمد زمزمه کردم.  یبه چشمها هی  ترس خ از 
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. رس ناموسش کشهیمحمد... بخدا که م کشهی_منو م

 شوچ   چکسیبا ه
... من چرا... چرا به تو گوش نجا یا ی. چرا اومدنداره

 اهات حرفدادم... چرا ب
 افتادم.  هی... خدا منو بکشه.به گر زدم
... عاطفه گوش کن به من. زمی... عاطفه... عز شی_ه

 هیگر   قهیدق هی(داد زد) 
 ینگاهش کردم که ناراحت چشمش را رو  دهی.ترسنکن

 صورتم چرخاند. 
گونهام باال آورد اما مشت شده   یکیرا تا نزد دستش

 را انداخت. و لعننر  یی   پا
 لب گفت.  ر یز 

 یفکر کرد م؟یچ نجا ی_مگه من مردم؟ پس من ا
 بهت یکیانگشت  ذارمیم

آدمهارو پشت  نیو همه ا می  گی! دستتو مبخوره؟
 و میذار یرسمون جا م

 گفتم:   ن  ی.اشکم را پاک کردم و با واقعبمیی  م
 ... یکه قدرتشو ندار   میدونی_هردومون م
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 نگاهم کرد.  یشد و با دلخور  ساکت
 دهانم را قورت دادم و منمنکنان گفتم:  آب

تا هروقت که  مگه نگفنر  ؟کن  یصیر م _مگه نگفنر 
 یبخوام منتظر م

 
 ؟مون

 ینطور یا ؟یدیم ادمیو  یس  یاستادم م نگفنر  مگه
 با ؟یبد ادمی یخوایم

که   دوست داشتن   نهیا ؟گفنر یکه م  عشقر  نهیا فرار؟
 حرف شیاز قشنگ

 کردن خودم و خونوادهام؟  آبرو یبا ب ؟یدی   م
پر از  آوردمیکه به زبان م  ن  . حرفهادمیفهمیرا نم حالم

 تناقض بود. بودن
سیاما از پدرم م خواستمیرا م محمد  .قلبم از دمییر

 و کفیه د یلرز ینبودش م
که در دلم   ترش خواستنش به کفیه یترازو 
 به شد ی. باورم نمد یچربیبودم
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نگاهش کردم و او  یعت دل بسته باشم. باناباور رس  نیا
 هنوز هم اخمالود

 بود. نفسش را رها کرد و گفت:  هامی  خ
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   _باشه حق با توئه... هرچر 
 
من الل شم اگه  که تو بیک

 رو حرفت حرف
 باال آمد.  .نفسم با راحنر ارمیب

که   نمیست. بخند... تا نب ا یدن دنتی_اخ که خند
 نجایاز ا یخندیم
م رسم را پامی  نم انداختم و گوشه لبم را گاز  یی   .بارس 

 گرفتم تا لبخندم را
 کنم.   پنهان

 _نکن... 
 را رها کردم و رسم را باال آوردم.  لبم

   نی_لبخندتو نخور... ا
 
 انهیدرجر  گوشه زندگ

 
 ... زندگ

 رو تلخ نکن. 
 ... یزبون باز  یلی_خ

 هو ی گمی...(حرف را ماهرانه عوض کرد) مگهی_قلبم م
 رس  بشه؟ اد یزنعمو ن

مکالمه را  ی   هم یاز آمدن زن عمو راحت بود برا المیخ
 کش دادم. 
  ؟ن  نجای_پس چرا ا

 
مدرسه هم  ؟یندار  تو کار و زندگ

 ... یکه ول کرد
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 نینقش بست. عادت به ا شیشانیپ یپررنگ رو  اخم
 که به خود  یدیظاهر جد

 خنده بر لبش بود.  بود نداشتم. در همه حالنر  گرفته
االن  ی   بگو هم حرف بارم کن   ن  حیمثل  یخوای_اگه م
 برم... 
 حجتش دهانم را بست. مظلومانه زمزمه کردم:  اتمام
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 گفتم؟!   _مگه چر 
 دور شدند.  گر یاز هم د شیکمرنگ شد و ابروها  اخمش
چند  نیبگم. از بس ا یاونطور  خواستمینم د ی_ببخش
 در گوشم ن  حیروز 
... آقا نمی   م ی  که  اد یاسم درس م گهیزده که د حرف

 هیبخونم به بق خوامینم
 زمزمه کردم:  اطیانداختم و بااحت یی   .رسم را پاچه

 ... شهیکه نم  ینطور ی. اخوانی_بد تو که نم
عاطفه. فکر  ذارمیم هیتو ما ی_من از جون و دل برا

 نکن چون درس نخوندم
  تونمینم

 
 . امیبرب از پس زندگ
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 ی   جمالتش در ع نقدر یشد. ا شیدایدوباره پ لبخندم
 بود نیی  ساده بودن ش

 شدمیو پر م آورد یلبخند را به لبم م نخوایه خوایه که
 خوب که از حیس

 . گرفتیم یرا به باز  قلبم
 م؟یبچه بود ادتهی . بخند، عایطنهی_آها هم

دور  یمحو از خاطرها یرا باال آوردم با لبخند رسم
 به هی  نگاهش کردم و او خ

 لب زد:  من
... تو باز هم مثل میکردیم یتو باغچه ننه باز  میداشت_ 

 هنی  پ هی شهیهم
 یبود. موها . رنگش نارنخر یبود دهیپوش ندار یچ

 خوشگلتم تا کمرت
اون موقع هم آرزوم بود دست بزنم  . من حنر د یسی  م

 به موهات. هومن با
از  یدیکش  غیو تو ج د یموهاتو کش بدجنیس
 و ناراحت عصنر  شیدرد.صدا

 . شد 
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هومن رو  خورد یتا م کن  یم هیگر   یاونطور  دمید _وقنر 
 زدم. لگد زدم وسط

 هیرفت تو خونه که به بق د ییدو  هیو اون با گر  شکمش
 بگه. اما من برام مهم

تو که  ینخورم مهم نبود. چشمها ا ی. کتک بخورم نبود 
 قلبم درد شد یم اشیک

. نشستم جلو پات و دستتو از رو صورتت گرفتیم

 سیبرداشتم. صورتت خ
 بود. ناراحت نگات کردم و...  اشک
 یبا هومن باز  گهید نکن... با هقهق گفنر  هیگر   گفتم
 موهامو کند و کنمینم
... همه ی   بب و گفنر  یدستتو باز کرد هیبا گر  بعد 

 موهامو کنده. بغض کردم
  یمشت مو  هی دمید ... بغض کردم وقنر عایط

 
 پرکالیع

 وسط دستته و خودت
 چر  ادتهی. یز یی  مثل ابر بهار اشک م یاونطور  یدار 

 گفتم؟
 گوشم بود.   یهنوز هم تو  شیرا تکان دادم. صدا رسم

 . کنمیم هیمنم گر  کن    هیاگه گر  _گفنر 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. مشت تپل و ی_بعدش تو با بهت و تعجب نگام کرد

 چشمت ر یکوچولوتو ز 
رسبندگل  هیبرات  یو من گفتم. اگه بخند یدیکش

 یکه بذار   کنمیدرست م
هم  هیفرزانه و بق یبرا موهات. با بغض گفنر  رو 

 یدستمو رو  ؟کن  یدرست م
و اشکاتو پاک کردم و گفتم نه... فقط  دمیکش  صورتت

 یتو. اصال موها یبرا
  چکسیه

 
که رسبند بهش   ستیتو ن یموها به قشنیک

 و یدی. تو خنداد یب
و من بچگونه فکر  یدیدل منو برد. تو خند خندهت
 با وقنر  شهیکردم هم

و من چشمم رو چال لپت  یدی... تو خندیخندیم من  
 موند. دلم جا موند

شد دخیر  امیصورتت و دن یاون گوشه قشنگ رو  تو 
 . میعمو ابراه یته تغار 
*** 
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 »محمد  «
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.دستم داد یخیر از بارش باران م یدم و آسمان ابر  یهوا

 بمیج یرا تو 
 نجا ی. ادهمیم هیو به درخت پشت رسم تک فرستمیم

 من؟ خودم کردمیچه م
 . آورمیو بهانه م کنمی... نفسم را رها مدانمینم هم

 ! باره، اومدم خداحافظ   نی_اخر 
که در   کشد ینم و طویل نمی   خامم م الیبه خ یپوزخند
 که متعلق  یخانها
متعجب  و من د یآیم ونی  . بشود یاوست باز م به
 . از بعد ازشومیم هاشی  خ
 گر یزد د شیزبانم به جانش ن ابانیخ یروز که تو  ان
 بودمش. روزگار دهیند
را عوض کرده بود. بد هم عوض کرده بود.  مانیجا
 و من د ی   نم شیاو ن گر ید
 ! دمیخر یکالمش را به جان نم  شین یصبور  با 

و او  دمی   م شیمن بودم که حرص داشتم، که ن حاال 
 چیجز سکوت ه

تنفر در  ی. هشت سال گذاشته بود و ذرهاگفتینم
 قلبم رشد نکرده بود. 
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 نید دل المذهب نر  نیو زمان، از ا ی   بودم از زم یکفر 
 که هنوز هم  مانیو ا
 بود اما تنفر نه!  یگر ید یکه برا  د ی   م کیس  یبرا
. کشاند یو دل سادهلوح من را با خودش م ود ی  م راه

 کنمیدستم را مشت م
 . ود ی  ذره ذره تنم دنبال او م وقنر  میگو یمن چه م و 

رسش انگار  یرو  اهیانداخته و چادر س یی   را پا رسش
 کندیم ن  یسنگ شیبرا
 . شود یم دهیکش  ی   زم یرو  که
. آنقدر رسش را در ومی  به قدم پشت رسش راه م قدم

 الک خودش فرو برده
 بیدر تعق ی   سنگ با نگایه یمرد شود یمتوجه نم که

 اوست. انگار که در
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به  نیو نفر  شود یجمع م نهی.دلم در سود ی  راه م خواب
 عشق چرا نیمن... ا

را خورده بود  شیکرم همه جا  خشکد؟ینم شهاشیر 
 چیعشق ه نیاصال از ا
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 چیدوانده بود که ه شهیر  یجور  بود اما لعننر  نمانده
 شهکنیجوره ر 

 شدینم». عشق ما  فیتو ح فیح
 یشد« راهش  ابانی. رس خبارد ینرم نرمک م آسمان

 اشتباه یر یدوست داشتن
از خودم  .عصنر ود ی  و به داروخانه م کند یکج م  را 

 نهامیس یرو  مشنر 
 : میگو یشدهام م د یکل  یدندانها ی   و از ب کوبمیم

 یکی... نکوب المصب... اون ناموس _نکوب لعننر 
 ... فهیمیچرا نم گهستید

 نی... چرا دندون لق اشهیبچه داره، رس زندگ دوتا 
 و کن  ینم فو یعشق کث

دور... خدا لعنتم کنه... خدا لعنتم کنه...  ینداز ینم
 نقدریتا حاال ا من از گ

 شدم که...  فیکث
کیو رسم داشت م د ی   نبض م میشانیپ .از داروخانه د ییر

 و همان د یآیم ونی  ب
و باز  دهمیم .لبم را به هم فشار گردد یآمده را برم ی  مس

 که رها  توانمیهم نم
 و برگردم.  کنم
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 نی... ای  عشق رو از من بگ نیقربونت برم ا ا ی_خدا
 هی ی  خاطرات رو از من بگ

  ادمیکه   یجور 
 
آدم  هیدلمو دادم دست  بره از بچیک

 کورم  ا ی ی  ... بگاشتبایه
 . کن
. و من کردمی. بغض را حس مد یلرز یاز عجز م میصدا

 نقدریوقت حالم ا چیه
 ن  اشکها نیو کاش ا نمی   و آشفته نبود. پلک م داغان

 که کاسه چشمم را
 نشوند و دستم را رو نکنند.  ز یکردهاند رسر   پر 
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با رسعت ترمز  ن  یخانهشان است که ماش کینزد
 ادهیو راننده پ کند یم
که با   دارمیبرم و قدیم کنمیاز تعجب م .اخیمشود یم
 میهاشوهرش پا دنید

فاصله  نی. از اود ی  جلو م تی.با عصبانشود یم خشک
 اشیهم چهره عصب

و او...  دهد یاست. دستش را تند در هوا تکان م معلوم
 ریصدا رس به ز  او نر 
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 ا ی. دننمی   م ی. پوزخندد یگو ینم چیو ه انداخته
 ش،یعوضش کرده بود. لجباز 

همه و همه را گرفته بود. او  شیلوس باز  ش،یکدندگی
 محال بود سکوت کند... 

نزند. محال بود  شین بود زبانش به کیس محال
 نخندد... چشمم به اوست و

 چشمم...  یلبخندش جلو  طرح
از  سوختی. جانم مدهمیرا محکم بهم فشار م پلکم

 که دور و برم  عذانر  نیا
که رسکش شده رام   نفیس گرفته بود و شعلیه  را 
 کشمیرا باال م مینی.بشد ینم
 . شود یم ی   او سوار ماش و 

را که گوشه  یاشک ها کنمیو انکار م نمی   م پلک
 چشمم جمع شدهاند. درد

 : کنمیو زمزمه م دهمیاما بغضم را فرو م دارد 
قول فروغ :ِعشق اگر عشق باشد ، فاصله و زمان  به

 است.  یحرِف احمقانها
 . شهیهم ی_خداحافظ برا

 ستمیایم ادهرو یو وسط پ فرستمیم بمیرا در ج دستم
 که دور و  ن  یو ماش
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 . کنمیم بیرا با چشم تعق شود یم دورتر 
 : کنمیغم زمزمه م ز یلیر  یشخندیبان
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که تو دلم پرورش دادم. خدا   عشقر  امرزهی_خداب

 خاطرات تو رو... خدا امرزهیب
 ی   وسط هم نجا یمحمد عاشقو. امروز هم امرزهیب
 دیل کنمیچال م ابونیخ
. شمیو خودم از روش رد م د یکوبیتو م یکه برا  رو 

 می  تموم شد... تموم شد...م
جمعه شبها  که حنر   می  رفته باشم. م شهیهم یبرا که
 بره عشقر  ادمیهم 
 اتی  . براش خفرستمیکه دفن کردم. براش فاتحه نم  رو 
 بلکه تا آخر کنمینم
 اد ین ادمیعمر »! ته مونده خاطرههاتو چالش کنم  د یبا

 چه قدر عاشق بودم
 کنم  کارشیشبها رو چ ویل گذرهیروزها م نیا ؟«

 . خورد یزنگ م تلفنم
 _الو... 

 ؟ن  _محمد کجا
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 شده؟!  . بگو فرزانه... چر ونمی  _ب
شی_واقعا م  م؟یحرف نزد شبیشده؟ مگه د چر  یر

 هیصبح تا االن ما رو 
 به...  میسیر  شد نجا یا پا کاشنر  لنگه
فوت  اشیتمام نشدن یاز غرغرها را عصنر  نفسم

 . کنمیم
تحت  نقدر یو من گفتم باشه. ا نیحرف زد شبی_د

 منو. محمد نیفشار نذار 
تو  نیو بر  ی   مته ش . حاال یههی  بره حرفش نم رسش

 غیبا ج شیرسم.صدا
و  گذارمیهم م ی. پلکم را محکم رو شود یم همراه

 . مدهیدندانم را فشار م
 عجبا...  ؟یی  گیکه بل م  میگفت  _مگه چر 
 : کنمیزمزمه م جانیو ب خسته
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 حوصله خودمم ندارم!  _فرزانه قطع کن االن حنر 
ه.تلفن را قطع مگهید یندار  اقتی_ل

َ
و زمزمه  کند ی. ا

 : کنمیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

که عاشقش بودم. دوسال   داشتم کیس اقتی_اگه ل
 نه کرد یناقابل برام صیر م

هنوز دو ماه نگذشته از رفتنم بدو بدو بره  نکهیا
 
 
 . هم زدنکشمیم تو...پوف

نداشت. جز حزن و  یسود میگذشته برا  گید
 یی   حرست، جز غم و کرب چ

 ... آمد یباال نم گیآن د از 
*** 
 »عاطفه  «
ده م د یآغوش وح ی   ب  . شومیفرس 

 زم؟یعز  _خونر 
صورتم  یو چشمش با دقت رو  کند یم میرها
 . دهمی.رسم را تکان مچرخد یم

و  کشمیم تو...از پشت رسش رسگ ا ی_خوبم داداش. ب
 بچهها و دنیبا ند

 : میگو یم طاهره
 شون؟یاوردی_طاهره و بچهها کو؟ ن

 . اندازد یرا باال م رسش
 . نجا یا امیدادم تنها ب حی_نه. ترج
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ال و شانهام به سمت با دهمیرا باال م میابرو  یتا کی
 حال نی. با اود ی  م
 : میگو یم

 . بفرما تو. ی_خوش اومد
به او که هنوز رسپا  و نگایه بندمیرا پشت رسش م در 

 ستادهیوسط خانه ا
 . اندازمیم

و نفسش را رها  ند ینشیداداش. تعارف نکن.م ی   _بش
 . کند یم
خانه م به  : د یگو یکه م  ومی  سمت آشیر 
 ید ی_برا

 
حرف دارم  ی   عاطفه. برگرد و بش ومدمین دن

 باهات. 
و ناخودآگاه ترس به  افتد ی. شک به دلم مچرخمیم

 . شود یم ز یقلبم رسر 
 شده؟ شیی   چ شده؟ کیس یی   _چ

 . کنمیم فیتعر  ی   بش ا ی_نچ... ب
 . کنمیبه شک تعارف م دو 
 یچا هیحداقل  یسال اومد کی. بعد د یبابا وح ی_ا

 یس  ینم ی  بخور. نمک گ
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 راحت.  التیخ
 ار یب یچا هیباشه تعارف ندارم که.  ست؛ین نی_بحث ا

شیب ویل  اضافه شیر
 . بچهها کجان؟ست

 _خوابن... 
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خانه م دهد یتکان م یرس  را  ی. چاومی  و من به آشیر 

 و با کنمیآماده م
 . گردمیخوش طعم قرمز برم عیاز آن ما ز یلیر  یاستکانها

 . دمشونیدیمنم م شونیآوردی_طاهره چطوره؟ کاش م
 . نمینشی.می   . دستت درد نکنه بشارهی_وقت بس

 کجاست؟  _عیل
 رسکار.  گهی_م
  ند ی   م ی!پوزخندگه؟ی_م

ر
 یلحظها و بعد از سکون

 : د یگو یم
رس اصل  می  م کراستی. ستمی_اهل طفره رفیر  ن

 که تو هم  دونمیمطلب م
 : د یگو ی.با مکث ماد یخوشت نم ن  یمقدمه چ از 
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وع شد عاطفه؟ ا آدم از اول  نی_مشکل شما از کجا رس 
  ا یبود  ی   هم

 
 تازگ

کن   فیکم و کاست تعر   شده؟ نر  تی  غیب نقدر یا
 حل د یمشکل با نیعاطفه. ا

. بسه هرچقدر اون حرف بارت کرد و تو سکوت بشه

 به چشمم یی   .نگاه تیکرد
 . اندازد یم

هم که اصال دلم  خود یب ی_دروغ نشنوم، جانبدار 
 بشنوم.  یکیاز تو  خواد ینم
  به

 
 ! نهی   م نهیمادرمون سنگشو به س اندازه کاف

 من  چمیپیرا طبق عادت به هم م دستم
ُ
و با من

 : میگو یم
مشکل  یرس  هی_داداش... خب... ما از اول هم 

 . اد یز  نقدر یاما نه ا میداشت
اومدن سام بدتر شده.  ا یبعد از به دن ... عیلعیل
 کردناش،  ر ید ،ی   توه ،ی  تحق

نداداناش... خستهام داداش.  بودناش، خرچر  عصنر 
 اونقدر خسته که حنر 
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اگه  کردمیو کاراشو ندارم. فکر م حرف زدن از عیل ینا
س هی یکی  روز ازم بیر

عمر براش حرف بزنم اما  کیچته؟! به اندازه  عاطفه
 گفیر    یبرا خر یحاال ه
متوهم و شکاک که  ِت ی  غیآدم ب هیشده  ... عیلندارم
 به من تهمت اهی  راه و ب

 گهیخودم. د گنایهی. منم خسته شدم از اثبات بنهی   م
 و فقط کنمیسکوت م

 . شهیم تهش چر  نمی. منتظرم ببکنمیم نگاه
 : شکند ی. سکوت را مخورند یبه هم گره م شیابروها
حرفم اما  نیدرست نباشه ا د ینداره عاطفه. شا _تیه
 که خونه و  یمرد
رسگرمه  گهید یجا هیحتما  ستیبراش مهم ن شیزندگ

 و تو... تو هم بالخره
  هی... یس  یم خسته

 
. الحمدهلل از یدار  از یو ن زن جوون

 و خانویم خوشگیل
بشه که از تو  یی   تهش چ خوامینم یکم ندار   خر یه
 نمونه. شفاف یی   چ

 ستین شنهاد یپ هی نیجدا شو. ا . از عیلنمی   م حرف
 سبک و یکه بخوا
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  بکن   نشیسنگ
 
قاطع  میتصم هینه.  ا یآره  و تهش بیک

 اراده هیو  خواد یم
  نی. انمی   حرف م از چر  فهیمیو م . عاقیلیفوالد

 
 زندگ

ک با ی  غ  دیمشیر
 تموم بشه.  نجا یهم
 د ی. با چشم گرد شده به وحد یآیبا شتاب باال م رسم
 زمزمه ی  .متحکنمینگاه م

 : کنمیم
 ؟پ...پس بچهها چر  ؟عن  ی می  _جدا؟ طالق بگ

 . دهد یرستکان م نانیاطم با 
طناب  هیبشن  د ی_نذار بچهها دست و پاتو ببندن. نبا

 نیکه وصلت کی   به ا
 
 
تو بچهها رو ول  نکهیدلش قرصه به ا . عیلزندگ
 ی   برا هم کن  ینم
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  نیا یکه تو   ن  تو نی... و اتازونهیم

 
 یسوز یم یدار  زندگ

 . اد یو صدات در نم
به فکر  کمیبسه. وقتش  گرفنر   د یخودتو ند چر  هر 

 ینطور ی. اخودت باش  
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 تیبه شخص ی   آدم فقط توه نیدادن با ا ادامه
 خودته. 

 . اندازد یبه من م نگایه مین
که   کنمیو گنگ نگاهش م جی؟گیکرد  ی_عاطفه کار 

 . دهد یم حیتوض عی    رس 
ش یی   از چ خواد ینم ی   _بب  یآتو دار  اگه دست عیل بیر
شیو م  ازش یر
  ی   هم هیفکا

 
کنم.   کار یچ دونمیمن خودم م االن بیک

س هر چر   اصال هم نیر
 هم که باشه من پشتتم.  که بشه. هرچر   هم

و گوشه لبش را  ند ی   داداش؟پلک م هی_منظورت چ
 . جود یم

بچهها  ی. خداستیمهم ن نا ی_ولش کن اصال... ا
 بزرگه. اگه داد به تو که چه

 اگه نداد هم...  بهیر 
ده میحرفش م ی   ب وحشیر   . یر

روز هم دووم  کی _نه... نه... من بدون بچههام حنر 
 اما دمی. جونمو مارمینم
 . گذرمیجگرگوشههام نم از 
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و  داد ی. چه راحت حکم مد ی   چه راحت حرف م د یوح
 . عیلکرد یقضاوت م
وقت  چی... هدانمی... نمن  بشو نبود اما جدا درست

 نبود یجد ی   همه چ نقدر یا
 شیدوباره حرفها د یمن بخواهم به آن فکر کنم.وح که

 نکهی. اکند یرا تکرار م
  عیل

 
ازهمه  شیر یمن ب یبرا نکهی. استین مرد زندگ
 ازدواج نکهینگران است. ا
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را  اشتباه بزرگ بوده اما مایه کیاز اولش هم  عیل با 

 یی  هر وقت از آب بگ
از  کبند یاست. اما... بچهها؟ تا دم رفیر  هم  تازه
 دیگو یکه گرفته م  یمیتصم

 . ود ی  م خداحافظ   کیبعد با  و 
و شتاب زده به اتاق بچهها  بندمیرا پشت رسش م در 
 دهمیم هی. تکومی  م
را  می. بغض گلو کنمینگاهشان م هی  چارچوب در و خ به
 شودی. مگر مد ی  گیم
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راه شدن  مهین قیرف یرا رها کنم؟ در لغتنامه مادر  شما 
 را معنا نکرده بودند. 

و بغضم  خورمیو من...رس م دهد یشما را نم عیل
 نگاهشان ی. جور شکند یم
حاال  ی   انگار که امروز روز آخر است و هم کنمیم

 ترسناک بنر یبا ه ن  جدا
را باز کرده و  هاشی  و کر  اهیس یدهشتناک چنگالها و 
 منتظر شخندزنانین

آب خوردن دربرشان  نر غفلت به راح کی. با است
 ودی  ... مود ی  و م د ی  گیم
آنها را به من  . عیلدنشانید شود یم میمن آرزو  و 
 .هقهقمدهد ی... نمدهد ینم

 کنمیم و سیع گذارمیلبم م ی. دستم را رو شود یم بلند 
 را خاموش میصدا
 . کنم
 . طالق واژیهگذرد یم الیروزم با فکر و خ تمام

 یحداقل برا ستیترسناک
 هیتمام زنان شب یهم برا د یاست. شا نطور یکه ا  من

 من ترسناک است،
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است و مسخره است که حرف چند خاله  خوفناک
 که  یاز عمر  تیزنک برا

و انگار  نمی   مهمیر باشد.پلک م گذرد یآب روان م مثل
 خال کی ی  که درگ
  نر  کیهستم.  بزرگ

 
ناآرام که  الیخ کیمطلق و  وزن

 زشت را یتهایواقع
 کیو مثل  کند یچشمم بزرگ م یدانه جلو  دانه
 ی   همه چ یحرفها ور ی   آنال
 ندارد. دست خایل یی  خ چی. هکند یم با دقت بررش را 

 یبا مهر طالق رو 
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دراز کنم؟  چه کیس یکجا بروم؟ دست جلو   میشانیپ

 و آن هم خانواده سننر 
  میمن. آن هم ابراه ی   دهانب

 
 ی   چ چیکه جز آبرو ه  خان

 ندارد.  نر یاهم شیبرا
است؟ تحمل  نیر ی. کفه کدام سنگکشمیم آیه

 یرفتارها ا ی عیل یرفتارها
و برچسب بزرگ مطلقه بودن؟ بدتر از همه  گرانید

 زن تنها کینگاه جامعه به 
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 ی... رو گرفتنها و فرار ثها یمطلقه... حرف و حد و 
 
 
 که طالق  بودنها.زن

  کیمردم از  نیبه زعم ا گرفته
 
خطرناکیر  قاتل جان

 است. انگار جزام دارد... 
کس   چیو بدچهره است که ه هیدر نظرشان کر  نقدر یا

 ستیحاض  ن حنر 
  ی   ب نیبه سمتش بردارد. ا قدیم

 
 نیکه ا  هستند کسان

 بیرا عج ها یجزام
که دخیر   نییر یپشت و  یدارند. مثل عروسکها دوست

 رس شیبچهها برا
آنها هم همانطور. توجه خرج  شکنند یم ودست

 . محبت را مثل بذرکنند یم
. گذرد یچه دررسشان م داند ی. و خدا مکنند یم پخش

 زن کیفکر تصاحب 
است که به هر  نیی  ش شانیآنقدر برا شیهایزنانگ و 
 یر 

 
 نندی   چنگ م سمان

را  شانیانسانی  کار غ  غمیر یو وساطت خدا و پ هیبا آ و 
 
 
 دهندیجلوه م انسان

 یو غبغب کنان از کارها اندازند یبعد باد در گلو م و 
 که  ند یگو یم یی  خ
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که آنها   داند یاز دستشان در رفته و خدا م شمارشان
 یبرا شینما کیجز 

 ی. در پستوهاستیکه از جنس خودشاناند ن  مردیم
 چنان شانی  خ یکارها
 است که صد رحمت به مردارها...  انیدر جر  تعفن  
که   یپنجرها یاست. از جلو  و رسم خایل نمی   م پلک

 بستهام لیانگار به آن دخ
 دانمیو نم چرخمیهدف م . دور خودم نر ومی  م کنار 

 . خواهمیاصال چه م
و تحت  د ی   با ضاحت حرف نم نقدر یا د یوح کاش

 لی. دال گذاشتیفشارم نم
قانع کردنم خوره شده بود و رسم را  یبرا جورواجورش

 . کرد یسوراخ م
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* 

 یکیداداشتو؟ تو  ن  یبیرفتم... مگه نم_سوره رسسام گ
 آروم باش بذار آرومش

 . کنم
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و بق کرده  نهیو دست به س کند یرا جمع م لبش
 . دهمیرا م شی  .شند یشیم

. اندازمیم ونی  به ب و نگایه کنمیرا عوض م پوشکش

 غروب است و یکینزد
  میتصم کی .یطستیاز او ن یخیر 

 
بلند  ناگهان

 . شومیم
 بپوش.  یدوست دار  _لباساتو عوض کن و هر چر 

 . ماند یباز م دهانش
 _مامان؟

  نیاو هم متوجه شده که در ا حنر 
 
 میما محکوم زندگ

 که  یوار یچارد نیبه ا
 قفس است!  مانیبرا حکمش

 : کنمیزمزمه م مقی  ب
. سام را ود ی  .شانه باال داده و به اتاقش ما ی_بپوش و ب

 و خودم کنمیآماده م
 ی. دستم براماند ی. نگاهم به چادر مشومیآماده م هم

 . شد یبرداشتنش دراز نم
 
 
ندارم. بحث با او آنهم حاال که  ی. چارهاکشمیم هوف

 ی  همه فکر و ذکرم درگ
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و با  پوشمشی! مخوامیکه م  ستیی   چ نیآخر  است
 ونی  بچهها از خانه ب

را به همراه  یمرموذانها خنیک وزد یکه م  یمی. نسمینی   م
 نیدارد. رسما آخر 

 . کشد یرا م شینفسها
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را  ا یدر  یشور  یو بو  کنمیرا به سمت ساحل کج م راهم

 . کشمیبه مشام م
 باشم!  نجا یاست دوباره ا ممکنی  از طالق غ بعد 

که به واسطه تاهل به   ن  . آپشنهانمی   م یپوزخند
 یکی یکیدست آوردهام را 

 ! دهمیدست م از 
_سوره از کنارم تکون نخور. ساحل شلوغه گم 

 ی   .گوشه چادرم را بیس  یم
 خیتذکر دادن به او نگاهم م ی   و من ح د ی  گیم مشتش

 به...  شود یم
 »شکوفه  «

 ند یناخوانده از اسمش مشخص است که خوشا مهمان
 یصاحبخانها چیه
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مثل او باشد!  شخض نکهیبه حال ا ی. واستین
 که من  یشخص صاحبخانها

  اهیصد سال س خواهمیم باشم
 
مثل او مزاحمم  مهمان

 از مینشود. حاال بگذر 
!لبم را جمع که مراحیم  کرد یزبانم تعارف م نکهیا

 زورگ یو لبخند کنمیم
 . آورمیلبم م به

 ... ی_بفرما تو؛ خوش اومد
 ود ی  م یبلند اهللیو با  آورد ی. کفشش را در متکاند یم رس 

 به یتو.چشم غرها
 . ومی  م شیاداها

و من  ند یشیمبل م یرو  میو او مستق ومی  راه م دنبالش
خانه م  . ومی  به آشیر 

 ! ست؟ی_هاتف ن
هاتف کمیر از ساعت ده شب  داند یانگار نم حاال 

 ! شود ینم شیدایپ
 _نه، رسکاره. 
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 بابا... کارش داشتم!  ی_ا
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دراز گوش اشتباه گرفته! چپ  وانیمن را با آن ح ا یگو 
 و کنمیگاهش مچپ ن
اصال دهان به دهانش نگذارم. دهان  دهمیم حیترج
 داشت.  یو در  چاکیب

و  تیرا بدون در نظر گرفیر  جنس یایو ور  یدر  هر 
 مقابلش به تیشخص
... چندماه است فقط می. البته از حق نگذر آورد یم زبان

 رک و دهانپاره نقدر یا
 قبل از آن مودب بود!  شده
همچنان در  خواهد یدلم م نکهیو با ا زمیی  م یچا

 سنگرم بمانم به ناچار از
خانه امش ومی  م ونی  ب آشیر  . مثال مهمان بود و احیر

 واجب! 
 ی   بردن جو سنگ ی   از ب یو برا دهمیمبل لم م یرو 
سمیم  : یر

 چطورن؟ نا ی_عمه ا
به من  نگایه میداخل دستش ن یفنجان چا یباال از 
 . اندازد یم

 . نمیبینم_خوبن... سالم رسوندن. اهورا رو 
 . کشد یم یاز چا یگر ی.هورت دخوابهی_رس شب م
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  از 
 

و اقتصاد و همه  متیو ق د یدم ع آب و هوا و شلویع
 کندیو همه صحبت م

به ساعت  حوصله نگایه .نر دهمیمن ناچار گوش م و 
 آمدن کی. نزداندازمیم

است و همچنان جاخوش کرده و انگار که اصال  هاتف
 لیرفیر  ندارد. دل الیخ

هم که همچنان سکرت مانده.ذهنم فلش بک  آمدنش
 از شیبه پ ند ی   م

اگر تنها با او مواجهه شوم مثل  کردمی. فکر مامدنش
 بهیر  ا ی میاهایخواب و رو 
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و افکار شومش را  کند یبه من حمله م میکابوسها  میبگو 

 لیتبد تیبه واقع
 ... فتاد یکدام اتفاق ن  چیاما ه کند یم

نفسم گم و گور شد و  دمید فونیآ تور یاو را از مان وقنر 
 از هوا خایل نهامیس

 می. ترس از او دست و دلم را لرزاند و چشمهاماند 
 کوچک  ر یخشک شد به تصو 
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 کیمثل  میو همه کابوسها تور یداخل مان شدهاش
 ترسناک از ن  نمایس لمیف

زنگ به خودم  متوایل یچشمم گذشت. با صدا یجلو 
 آمدم. تلفنم هم

کنهوار پشت رس هم   نبود و او با سماجنر  بینصیب
 نی. اگرفتیشمارهام را م

نتوانستم مقاومت کنم و در را  نیاز ا شیر یکه ب  شد 
 باز کردم و او هم شیبرا
که از او   یی   جا نشست. چ کیبچه آدم آمد و  مثل
 است!  د یبع
قرار معلوم واقعا با هاتف کار دارد حاال چه هست  از 

 مهم است را نقدر یکه ا
 داند!  خدا 

به زبان آوردن و  یذهنم را مشغول کرده و برا سوایل
 ماندهام رس اوردنشین

او مانده  یمتوجه باشم رو  نکهی. نگاهم بدون ادورایه
 و با دقت زل زده ام به

  اد یکه ز   ن  بایمردانهاش. ز  چهره
 
 ند؛ی   به دل نم چنیک

 من که یحداقل برا
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ارت حرف که   یایعسل ی! و چشمهانطورستیا رس 
 . همچنانند ی   اولشان را م

  شیکردنم که با صدا  ی   سبک و سنگ ی  درگ
 
 تکان

 . خورمیم
 _بگو... 

حرف پشتش دارد. نگاه  کلمه است اما کیل  تک
 کنمیمتعجبم را جمع و جور م

ورش م یبه چشمها نگایه مین و   . فرصنر اندازمیرس 
 چطور نکهیفکر به ا یبرا
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رس  ومی  راست م کینگاهم را خوانده ندارم.  دست

جرم  اصل مطلنر   که می  
 . کند یم

 داستان برا سوال دارم ویل هی ی   _بب
ً
خودت  یخواهشا

 نساز و بزرگش نکن. 
 سوال ساده ست!  هی

وقته از داستان ساختنم  یلیراحت من خ التی_خ
 یکه م  نطور یگذشته. ا

 
 یک

 ! شمیکنجکاو م  شیر یب
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را از  گارشیپاکت س الیخیو او ب کنمینگاهش م چپ
 و دارد یبرم بشیج

به  ی. رس گذارد یم شیلبها ی   و ب کشد یم ونی  ب نخ  
 اجازه هست یمعنا
اما  کنمیم د ییتا یسیو من با رودروا دهد یم تکان

 همچنان اضار دارم به زبان
 را...  میتینارضا اورمیب

آتش زدن آن  ی   .حستیخوب ن تیسالمت ی_نکش برا
  د یسف

 
 مین الغرمردن

و  ند ی   م کارشیبه س . پک محکیماندازد یبه من م نگایه
 یدودش را تو 

 . دارد ینگه م دهانش
 جوجه؟!  یمی_نگران سالمت

رسعت به سمتش آتش پرت  نیبا آخر  نمیخشمگ نگاه
 یمبندی.خنده نکند یم
 . کند یم
  الیخی_ب

 
.دهانم باز گذرهیکه تو رست م  بگو اون

 خوانا بودم؟!  نقدر ی. اماند یم
 یم _وقنر 

 
 رو بگم؟ جوابمو بده.  چر  دون

 : د یگو یو با لذت م دهد یم ونی  را ب گارشیس دود 
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 گهیبار د هیهمه دونستههامو  خواد ی_تو فکر کن دلم م
 از زبون تو بشنوم! 

 . ند ی   م یشخندی.نکنمیم شیحرص صدا با 
 _جان؟! 
  یرسهمبند . حنر خورمیرا فرو م خشمم

ر
که در   جمالن

 هم باعث ذهنم بود 
سم و  کنمی.گوشم ناخنم را با دست مشود یم اسیر

 : میگو یمنمن کنان م
که... خب...   یزد ن  حرفا هیتو  گمی... خب... مگمی_م

 ی   بگم.به هم یچطور 
خودم دست  یکه برا  یایهمه شجاعت پوشال رسعت

 . زد یی  و پا کردهام فرو م
ش ی  ضعف دستوپاگ نیا از  که ته دلم را به   و اسیر

 متنفرم.  اندازد یجوشش م
گنجشک افتاده در تله تند و بلند   کیقلب  هیشب قلبم
 . کوبد یم
 نیانگار از ا کند یبزرگ نگاهم م یلذت و لبخند با 

 فوریک  امیو ناتوان صالیاست
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میرا باال م می.با حرص تن صداشود یم  یو رگبار  یر
 : میگو یم

مسخره رو به من  یاون حرفها _تو رو چه حسانر 
 ! ؟یزد

د یم ونی  ام ب نهیکشدار از س  ن  یبا ه نفسم  کی. یر
 قلبم یرا رو  فیلط سبیک
 ! ماند یرس دلم م گفتمی. اگر نمکنمیم حس

و من  تکاند یم یچا ن  یس یرا تو  گارشیته س خاکسیر 
 . کنمیدندان قروچه م

 . ماند یچشمش دور نم از 
 ! . فراموش کردم حساشد ی_اوپس ببخش

و رساغ چشمانش  کند یدوباره راهش را کج م نگاهم
 . ود ی  م
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_مگه من بهت نگفتم فراموش کن؟!با جمله 

 و میآیبه خودم م مقدمهاشیب
. انگار که از نمی   م یشخندی. ناندازمیم یی   را پا رسم

 حرفها نییر یمعمول

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

راز کوچک و  کی. مثال انگار آن جمالتش مینی   م حرف
 
 
 ست! کاش جزن

از آنم که راز دار باشم. ترسم به  جنبهیر یمن ب د یفهمیم
 یطرز شگفت آور 

سیبود. از او نم ختهیر  هم که اگر  شی. از راز مخفدمییر
 کربال با  شد یفاش م

سیهم نم شد یعظمتش دوباره برپا م آن  . دمییر
و همراه زمستان آرام  دهیچیکه ترس بقچهاش را پ  انگار 
 از من دور صدا یو ب

اشم و حاال من در به در متوجه ب نکهیبود بدون ا شده
 . گشتمیبه دنبالش م

سد یکه م  خوب است. کیس ترس  اطیاحت شیر یب یر
 و محتاطیر  کند یم

 یپا یو من در روزها دارد یرا برم شیقدمها
 
سال  ان

 ن  ترسم را جا یدیخورش
 گم کردهام!   د ینبا که

 : کنمیو زمزمه م چرخانمیم چشم
 . ند ی   م یبود مگه نه؟!پوزخند ی_رسکار 
نداره راجعبهش حرف  لزویم کن  یفکر م ینطور ی_اگر ا
 ! میبزن
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 یهومن خوب م چونی_حرف رو نپ
 
حرف  از چر  دون

 ! نمی   م
 نیبا آرامیر  ی   م یرو  ن  یبه س هی  و خ د ی  گیرا م هامیکنا

 : د یگو یلحن ممکن م
چرا  دونممینم شد... و حنر  شد و چر  گ  دونمی_نم

 دهن باز کردم و اون که
چه  ،جاهیل یرو به زبون آوردم تو بذار به پا د ینبا
 ... آدماعقیلیب دونمیم

 انیبه خودشون م که وقنر   کنند یم ن  کارها  هی گایه
 دل غافل یا گنیم
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 د یحس بچگانه رو نبا هی. نمیکردم من. منم هم  کار یچ

 کردمیاونقدر بزرگ م
. تو فکر کن ی   با رس بزندم زم هو یکه   دادمیبال و پر م و 

 هیاون شب قصدم 
 دونمیمضف گذشته بود. چه م خی    و تار  مزهیب شوچ  

 هم بدجنس شده د یشا
! رد شو و می  انتقام بگ خواستمیم ینطور یو ا بودم

 مرور نکن. فراموش
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 یموقع ادا شی. صداکند ی. انکار نمند ی   ...خشکم مکن
 کلمه انتقام خشک و

منظور  ی   ار که واقعا به همشده بود. انگ انعطافیب
 به چه دانمیگفته باشد. نم

 . د یآیکه دوباره به حرف م  کند یم فکر 
تو  نکهی. ادمی   ازش حرف م د یاصال نبا ستی_مهم ن

 یلیهم باورت نشده خ
 ! کنهی... عذاب وجدانم رو کم مخوبه

 د ی! بعکند یرد م یلیسب ر یو ز  ند یبینگاهم را م تمسخر 
 شهیاست از هومن! هم

اند و با  یی   چ درشنر  ،یتکها دارد که به طرف مقابل بیر
 کند.   کسانشیخاک 
 یرو  یدار و پوزخند شین و با لحن   دارمیبرنم دست
 : میگو یلب م

 _عذاب وجدان؟! 
که چپ نگاهم   د یآیبه مزاقش خوش نم نمیسنگ لحن
 حرف و و نر  کند یم
  در 

ر
دومش ادامه  گار یس دنیکشدار به کش  سکون

 . دهد یم
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 نیا دهمیم حیو ترج می  گیان مهم زبان به ده من
 نیاز ا شیر یبحث را ب

 میران پا یمشغول دستم را رو  یندهم.با فکر  کش
 . هومن صادقکشمیم

 که نبود.   شی. حداقل چشمهانبود 
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 یراه انداخته بودم که به نقشها نیا یرا برا یباز  نیا

م اما نر  دهیکه کش  بیر
. اصال از اولش هم داد یباطل... او نم پس نم الیخ ذیه

 بچگانه نقدر یا د ینبا
 یادیزبر و زرنگ بود و من ز  یادی. او ز کردمیم یباز 

 ساده. 
* 

 ندارد. انگار واقعا مسئله مهیم تمایم پچپچشان
 و می  گیست.نگاه از آنها م

.ادامه مکالمه با کنمیشام گرم م دنیرا به کش رسم

 نداشت.  یهومن سود
جوره  چیمهر و موم کرده بود که ه یرا جور  دهانش

 ونی  حرف از آن ب شد ینم
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. من هنوز هم در جدال بودم با خودم که هاتف د یکش

 جهینتیو بحث ب د یرس
 د یسی  اگر هاتف هم نم ماند. هر چند که حنر  مختومه

 ادامه آن بحث مسخره
نداشت. هنوز هم از خودم بابت آن مثال  یسود

 بودم. کاش شایک یزرنگ باز 
وجود داشت که درون آدم ها را کند و کاو کرد.  رایه
 ،چشم سویم دانمیچه م
را در صورتشان  ها یلیذات خ شد ی... آن موقع میی   چ
 .از آن دستد یکوب

 چتیپ تلهیف یدودره باز و مکار بود. جور  یآدمها
 از کجا که نفهیم  کرد یم

حرف آوردن  یدر حرف تو  ن  . مهارت باالیخورد
 با آدمها و یداشت و باز 

پا افتاده  شیپ رسگریم کی شیبرا د یشا احساساتشان
 من را ی   بود و هم

ساند یم  . یر
است...  انیدر جر  ا یقضا نیپشت ا یی   چه چ نکهیا
 هومن و هاتف دست نکهیا
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هومن با رذالت  نکهیکرده باشند و بدتر از همه ا  یکی به
  یتمام رو 

 
 که  زن

اشان است چشم داشته باشد حالم از خانواده یعضو 
 ی. ته نامردد ی   را بهم م

 کردند ینم ی   هم با همخونشان چن وانها یح ... حنر بود 
 او از داند یو خدا م

را از راه دور هم بو نکرده  تیبود که انسان یراستها چه
 نیا بود! گایه
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 و او در امتداد نگایه دمیکوبیرا در صورتش م اشیبدذات
 و دلخور ی   سنگ
 د یآدم حسابم نکند. شا داد یم حیو ترج داد یتکان م رس 

 کیس  نکهیهم از ا
رک ذات بدش را به صورتش بکوبد خوشش  نقدر یا
 ! که خب حق همآمد ینم

 ! داشت
 پدرم که از هفت خظ یصدا شهیهم نکهیا بدبخنر 
 یتو  گفتیهومن م
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اون روزها  اد یا او بود. . انگار واقعا حق بد ی   زنگ م رسم
 و حماقت افتمیکه م
 جیخودم را وسط خل خواهد یپشت رسهمم دلم م یها
 . چقدر گفتندندازمیب

و من ساده لوح گفتم چون از او  ستیآدم ن هومن
 بدش را د یآیخوشتان نم

بد است که آدم بعد از چندسال به  یلی! خد ییگو یم
 گرانیبرسد که د ینقطها
بارها هشدارش را » به درس  یمن اعتقاد یبچهها

 گفتیدادهاند. پدرم م
و غفلت به  تیندارند. با خر  گرانید از تجرب  یه گرفیر  

 ادامه نقدر یراه کجشان ا
که رسشان گرومپ بخورد به تخته سنگ...   دهند یم
 آن موقع به د یشا
 دی. تازه هنوز هم شاند یایخودشان ب! «
 ن  یشبیکه او پ  یهمانطور  ی   خدا چه بد که همه چ آه
 رفت.  شیپ کرد یم
 گردانر   ی  از توانم خارج بود. خودم را درگ یکی نیا
 که لحظه به  دمیدیم
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 میبه نابود یی   و چ فتی  فرو م شیر یو ب شیر یب لحظه
 نمانده بود. کاش کیس

  نیا از 
 
گذاشته بودند   خواب مسخره که نامش را زندگ

 . مطمئناکرد یم دارمیب
 یاینیی  و با ش کردمیرا محکم ماچ م شیو پا دست

 حسانر  یلیچرب و چ
 . کردمیم ن  یی  را ش دهانش
 دلم یزایعز  سالم
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روزها  نیکه حال دلتون تو ا  دوارمی...امی  بخ وقتتون
 یخوب باشه.دوستا

 کیبا عرض معذرت من از امشب به مدت  مهربونم
 به تونمیو نم ستمیهفته ن
ش یمجاز  منده رو   دا یپ دسیر ماهتونم که  یکنم. رس 

 اما واقعا د یمونیمنتظر م
ا که باز هم   دوارمینوشیر  ندارم. ام یبرا خونر  طیرس 

 درکم شهیمثل هم
 از وجودتون...  .مرشد یکن
 ... اعیلی
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 نی. واقعا اکشمیم و رسگ نمیچیرا م ی   م ی  درگ یفکر  با 
 
 
 ست چه حرف

را بدجور  میشاخکها یکار یمخف نیا شود؟یتمام نم که
 . داد یقلقک م

برسانم  شانیکیکه خودم را به نزد  دارمیقدم برم صدا یب
 یی   چ د یشا

بلند هاتف رس جا نگهم  یشود اما صدا می  دستگ
 . دارد یم

 . مینی   شام فعال. بعد دوباره حرف م می_پاشو بر 
د یباال م میابرو  یتا کی  . هنوز تمام نشده؟! یر

مرتب کردن و خودم را مشغول  گردمیآمده را برم راه
 که  دهمینشان م ی   م

 .هاتفشود یم دا یو کلهشان پ رس 
 . زمی_ دستت درد نکنه عز 

منم رس شام مزاحمتون شدم. تو  گهید د ی_ببخش
 زحمت انداختمت زنداداش! 

 . کنمیچشم نازک م پشت
 نوش جان.  د؛یی. بفرماستین _زحمنر 

 
343 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 ز یر  ن  از شام دوباره کنارهم نشستند و با صدا بعد 
وع به صحبت کردند.   رس 

 آرایم نیوقت به ا چیاز هاتف بود. او ه تعجبم
 تن شیصدا کرد؛یصحبت نم

 توانستیهم نم خواستیاگر م داشت و حنر  یبلند
 نگهش دارد و یی   پا اد یز 

را  شیصدا یجور  زشیانگار به خاطر برادر عز  حاال 
ل م  رکه اگ  کرد یکنیر

هم  شد یاز گوشه و کنارشان رد م یمورچها انا یاح
 را نشوند.  شانیصدا
سبک به سمتشان  یو با قدمها دارمیرا برم وهیم ظرف

 دنمیهاتف با د ومی  م
که   دهد یانگار آمار آمدنم را م رلبیو ز  ند ی   م یلبخند

 شودیهومن ساکت م
رو به  ی   به م شود یم هی  به مبل و خ دهد یم هیتک و 
 . شیرو 
* 

 کیبود و بدتر از همه ته دلم  دهیامانم را بر  یکنجکاو 
 حس ناشناخته در حال
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بود که رفته بود و در  ساعنر  میبود. هومن ن انیقل
 برابر تعارفات پشت رس هم

تکان داده و با لبخند تشکر کرده  یرس  برادرش
 اندازدیرا م شیبود.لباسها

 . کند یم مشیو تنظ ی   ماش یتو 
 گفت؟یم _هومن چر 

 نر  ن  پودر مخصوص لباسشو خیر  یر  ی   ح دستش
 . رسش راماند یحرکت م

 . کند یشانه کج و از گوشه چشم نگاهم م یرو 
د یباال م مینبود.ابرو  خاض ی   _چ . لحن آرامش بدتر یر

 . کند یکنجکاوم م
 ! ؟خر یه نیکردیهمه پچ پچ م نی_ا
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 مسئله راجع به خودش بود.  هی_ 
 نکن!  فضویل نیاز ا شیر یدهانت را ببند و ب عن  ی

 _اما... 
 نمی   . بر و بر زل مکند ینگاهم م ی   ت و با اخیم چرخد یم

 به چشمانش و
 : میگو یم
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  نر یحرف زدناتون آس در گوش   نیا دوارمی_ام
 
 به زندگ

 منو بچهم نزنه چون
 یم

 
 موضوع!  نیتو ا امیکه کوتاه نم  دون

و حق به  دهمیچته تو؟شانه باال م ؟ی_توهم زد
 : میگو یجانب م

. اجازه دمینکش که گفتم هاتف. کم سخنر   ی   _هم

 فوت هر چر  هیبا  دمینم
 . رو خراب کن   ساختم
 یم _چر 

 
 تو؟!  برا خودت؟ باز از کاه کوه ساخنر  یک

 . ومی  و به اتاقم م میگو یم زده به درگ حرص
* 

 یبودم. اهورا با شلوغ باز  دهیرا چ ی   هفت س سفره
 یهاینیی  مرتب به ش

که   دمی   و من هر بار ترس  م د ی   ظرف پاتک م داخل
 "نکن" اما گوشش بدهکار

را نشانم  دشیسف یدندانها نیی  ش ی. با لبخندنبود 
 و دوباره کارش داد یم
 . کرد یتکرار م را 

 نر یچندان اهم میشده بود من هم برا ی   رسسنگ هاتف
 نداشت. هرکدام در
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از هم فرار  شد یو تا م میخود فرو رفته بود الک
  کی. در میکردیم

 
 خانه زندگ

 
345 
 حنر  میخوردیو غذا م مینشستیکنار هم م  م،یکردیم

 میدیخوابیکنار هم م
  کی اما 

 
 چیفاصله انداخته بود. ه نمانیب پرده نامرن

 نیبرداشیر  ا یکدام برا
بود اما او هم انگار  د ی. از هاتف بعمیکردیتالش نم پرده
 بود!  دهیبر 
کانال سه.   یرو  گذارمیو م کنمیرا روشن م ونیز یتلو 

 شومیم هی  خودم هم خ
که با   یدیرنگ دم سف نارنخر  و مایه تنگ مایه به

 دمش را تکان یطناز 
و احساس  بالد ی. حتما ته دلش به خودش مدهد یم

 . طفلیککند یغرور م
  دانستینم

ً
عمرش چقدر کوتاه است وگرنه حتما

 حاالو  کرد یاحساس درد م
و  گرفتیغم بغل م یتنگ زانو  نیکنج ا  ،یدلیر  یجا به

 به بخت و اقبال
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 مایه ی  . هنوز هم فکرم درگفرستاد یلعنت م بدش
 بخت برگشته است که

 . شود یاز کنار گوشم بلند م شیصدا
 نرو تو لک...  یدی_دم ع

بالخره به  نکهیمثل ا دهمیرا باال م میابرو  یتا کی
 چشمش آمده بودم و

 هم هست!  بود من   دهیفهم
 . د ی  گیجا م کنارم

 _شکوفه... 
 و قهرآلود به نگاه ممتدم به تنگ مایه نهیبه س دست
 . دهمیادامه م
 ی   . ببیبزرگش کرد خود یمن خب خودت ب ز ی_عز 

 منو... 
 . دهمیبه جلز و ولزش نشان نم هم توجیه باز 
 

346 
اون صورت  نمی. ببکال ینگاه کن... آ بار  نورو ی_شکوه... ا

 خوشگلتو، سگرمههاتو
و  چرخاند یکن قشنگم.با فشار دست رسم را م  باز 

 بار نیگونهام را چند
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 . بوسد یهم م پشترس 
نداره  نکن شکوفه. موضوع اصال به ما ربظ _تلخ  

 خوادیراجع به خودشه. م
محمد جداشه و رستوران خودش رو بزنه. نظر منو  از 
 ! ی   هم خواست؛یم
  با 

 
 . کنمینگاهش م یاز اخم و دلخور  رد کمرنیک

 جدا شه؟ خواد یهمه سال چرا م نی_بعد ا
 . دهد یباال م شانه

شکوه  میصداتو بشنو  ی_چه عجب به ما افتخار داد
 خانم! 

 : میگو یم توجهیب
 ! _نگفنر 

بهیر هم  ینطور ی_من چه بدونم. تازه به نظرم ا
 خودش!  ش هست... هر گ

 : د یگو یکه م  دهمیباال م شانه
و پر  د ی  گی...سفت و سخت در آغوشم منمی_بخند بب

 رس و صدا گونهام را
 . بوسد یم

 _نکن... 
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و  کنمی_نازتو کم کن خانوم من.خودم را جمع و جور م

 به شومیم هی  خ
 یسال نمانده و من با فکر  لیبه تحو  یی   . چونیز یتلو 

 لیکه م  مغشوش و تن  
به پس زدن هاتف دارد صمم بکم فقط نگاه  یدیشد
 . هاتف نفسش راکنمیم

رخم.  میبه ن شود یم هی  و خ فرستد یم ونی  ب کشدار 
 ی   نگاهش آنقدر سنگ

هزار تن وزن دارد. آب  نیاست که انگار چند ی  نفسگ و 
 و بلعمیدهانم را م

  رسم
 
نگاه من به  دنیکه با د  چرخانمیم را با کالفیک
 : ند ی   خودش لب م

رسد نباش شکوفه.درست همان  نقدر ی_با من ا
 که شکوفه را زمزمه  یلحظها

 ونیز یسال از تلو  لیانفجار توپ تحو  یصدا کند یم
 ما یو نگاه هر دو  د یآیم
  با 

 
 حیو ترج کنند یفرار م گر یکدیاز  نر یعج دستپاچیک

 بشنود هی  خ دهند یم
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که تند   متحرگ یرهایو تصو  اهیس ن  آن جعبه جادو به
 و پشت رس هم رد

هم حل شوند و نگفتهها را  انیم ن  جا نکهیتا ا شوند یم
 بزنند!  اد یفر 

و با  اندازمیبه او م زدن است. نگایه امکیپ مشغول
 : میگو یم د یشک و ترد
کار   واتس اپت درست حسانر  هاتف گفنر  _راسنر 

 نگاه هیبذار  کنهینم
را خاموش  . گوش  د یآی.نگاهش با مکث باال مکنم
 : د یگو یم رگیو با ز  کند یم

 . گهی_نه درست شد د
و من  بندد ی. دهانم را مستیقانع کنندها جواب

 کشش  نیاز ا شیر یب توانمینم
 لشی. چک کردن موباشود یچون باعث شک او م بدهم

 یگر یرا به وقت د
فرار  یبرا و با زنگ خوردن تلفنم فرصنر  کنمیم موکول

 دانمی. نمکنمیم دا یپ
چند روز قهر هاتف و  نیاما ا کردمیاشتباه م هم د یشا

 بدتر و مشکوکیر از
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که نه   و چهارساعتهاش کیم ستیبودن ب نیآنال  همه
 بود.  ی   شک برانگ یادیز 
 

348 
 د یزدن نبود. در روز شا امکیاهل پ نیتا قبل از ا هاتف

 نیساعت آنال  مین
. خدا کند کشمیبه صورتم م حاال...دسنر  ویل شد یم

 اشتباه فکر کرده باشم. 
 کند...   خدا 
*** 
 »عاطفه  «

 د یاز ع ن  رنگ و بو چی. هچرخانمیرا در خانه م نگاهم
 ندارد. انگار که نه انگار

مردم  هی. برخالف بقد یآیم د یجد و سایل گذرد یم سایل
 لحظه را نیکه ا

وع   سایل کنند یو دعا م ند ی  گیم جشن که هنوز رس 
 و برکت ی  نشده پرخ

زل زدهام به پنجره...افکار  خایل من با نگایه باشد 
 نامنظمم را رها کرده و به
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 یهم ن  تنها نیچشم دوختهام، زهر ا ونی  ب
 
کمرنگ   شیک

 که نه پررنگیر 
 یابانهایاز کوچه و خ یعابر  چیه نمیبیم وقنر  شود یم
 . گذرد یشهر نم نیا
لحظهها مردم کنار  نیخلوت است... ا یادیز  ابانیخ

 زانشانیخانواده و عز 
 یرا م و کمیر کیس هستند 

 
باشد.  ونی  که ب  کن    دا یپ توان

 چرخدینگاهم م
هم ته دلم  د ی... شاگردمیم یی   انگار به دنبال چ و 

 متفاوت نقدر یدوست ندارم ا
آخر سال از  یههایثان نیدر ا کیس  خواهد ی. دلم مباشم

 کوچه عبور کند و
 هیشب ن  آدمها شوند یم دا ی! که پستمیدهد تنها ن نشانم

 من که در الک
از ته  ن  رفتهاند. صدا ادها یخود فرو رفته و از  ن  تنها

 خدا کند خواند؛یدلم م
دل  یبرا دانمیزن نباشد. آن وقت نم کیفرد  آن
 زمیخودم اشک بر  کسیب
که   است و غیم هیبه من شب بیاو که عج ن  تنها ا ی

 . شود یم نیر یسنگ
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را به خاطر  شیو چند سال پ ند ی   فلش بک م ذهنم

 که  . چند سایلآورد یم
 ن  عمر گذشت. حاال به جا کیبه اندازه  میبرا
 گذر  دهامیکه فهم  دهامیرس
 شود ینم یی  باعث پ زمان

ر
 ندارد ! فرف

  ا ی _ساله باش  
 
ساله حال دلت که خوش نباشد  زن

 نر  . زمان گایهیی  پ
بند  مین ی!لبخندنیاست و زمانه مقضتر  نیتر  ی  تقص
ها ی...قدنمی   م  عاشق میر
. پدرم دستش شد یم کیکه نزد  د یلحظهها بودم. ع نیا

 مبارک فرو بیرا در ج
د یم . کرد یکه جمع کرده بود خرج م  یاز خزانها و کیم یر

 دست لباس کی
را  ی   .سفره هفت سکرد ینونوارمان م و کیم د یخر یم نو 
 ی   زم یرو  شهیهم
پدرم  نکهی! با امیهم نداشت یی   البته م میکردیم پهن

 اوقات فراغتش را با
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جزء جدا  کی شیبرا یو نجار  گذراند یها م چوب
 
 
 را از ی   بود اما م نشدن

ساختنش  یوقت برا چیو ه دانستینم ملزومات
 خودش را به زحمت

 . انداختینم
  یسفرها

 
 ن  یب شیکیمواد پالست ن  نو یو نو که بو  رنیک

 پهن کرد یرا جمع م
دورش، با چشم  میدی   قد حلقه م میو قد و ن میکردیم
 زل جانیپره ن  ها
 . میماندیومنتظر م یمیقد ونیز یبه تلو  میدی   م

 کم داشت ویل  ی   دو س یکیخدا  شهیهم نمانیس هفت
ه  تا دلت بخواهد سیر 

ه گندم گرفته تا حبوبات... شاداشت چون  د ی. از سیر 
 بود که در یی   تنها چ
س  ! شد یپرداخت نم شیبرا بود و پویل دسیر
! میکه نداشت  ها ی   چ یلی... مثل خمیهم نداشت مایه

 فوق فوقش دو ظرف را
وسط  گذاشتند یو م کردند یپر م ن  یی  و ش لیآج از 

 سفره! ما هم مثل طفالن
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به آن و آه  میدوختیچشم م ن  نوایبا ب مسلم

 و افسوس میدیکشیم
. میناخنک بزن واشیکی میتوانینم که حنر   میخوردیم

 ما را آخر چارچشیم
اض   نبود و کیس یهم خیر  یدی! از عدند ییپایم  اعیر

 دانمیم د ینداشت. بع
 چه!  عن  ی یدیع میدیفهمیروزها م آن

و ذهنم  دود یم اتیح از خانه در نر  ونی  ب نگاهم
 . کند یو رو م ر یخاطرات را ز 

 شود یم شیدایکه وسط کوچه پ  یمرد دنید با 
 
ر
 . نمی   م ناخودآگاه لبخند مان

الغر داشت.  بلند و اندایم یتنها نبودم. قد پس
 بود.  جانیآرام و ب شیقدمها
 نیاو هم در ا د ی. شافتی  هوا راه م یکه رو   انگار 
 ن  دلش جا هها یثان ی   واپس
او هم در جدال بود و  د ی... شاگر ید ن  و خودش جا بود 

 ضشیبا افکار ضد و نق
 لیو سال تحو  کشمیم . آیهکرد یو پنجه نرم م دست

 آن سال آنچنان در

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

  نیا ی   که همه چ  شود یپررنگ م نظرم
 
رنگ  میبرا زندگ

 و من پرت بازد یم
د یکه مرا به گذشتهام م  یدر درها شومیم . به یر

 که از آنها جز  ن  روزها
  یی   چ کاشیک  کیقشنگ و  خاطرات

ر
 نمانده است.  باف

  شعق   با 
 
ازه بزرگ خانه زل زده بودم به درو  باور نکردن
 آقا. منتظر بودم... 

 ید د یع یکه حتما برا  یمحمد منتظر 
 
و من با  امد یم دن

 گل انداخته و  لنر 
  کرد یم یقرار یب نهیس یکه تو   دیل

 
قرمز  انتظار را با رنیک

 یصفحها یرو 
  یبا طرح قلبها د یسف

 
. دمیکشیو برجسته م خون

 دست خودم نبود. حنر 
هم دلم دست  دند یفهمیهمه اهل خانه م اگر 
 . شکوفه کنار دستمداشتیبرنم

که   یمن و دروازها ی   بود و نگاهش مدام ب نشسته
 با داشتمیچشم از آن برنم

 . شد یرد و بدل م یکنجکاو 
 عاطفه...  _آچر 
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 لبم را کندم.  پوست

 _جانم... 
 یلحظها ی؟برایگردیم یی   تو دروازه دنبال چ گمی_م

 کوتاه نگاهم را جمع
 و به شکوفه دوختم.  کردم

 _نه؛ چطور مگه؟
 باال انداخت.  شانه

 . باش   یی   دنبال چ د یبه در آخه. گفتم شا ی_زل زد
 وجب بچه...  مین نیاز زبان ا امان

زد و او دوان  شیبدهم که مادرش صدا جوانر  خواستم
 دوان از من دور

موتورش صاف آمد  یکه صدا  د یطول نکش یی   .چشد 
 و به گوشم نشست. 

عاشقم که بال در آوردند و  ی... آخ از گوشهامیگوشها
 به سمت دروازه

  می. چشمهادند یدو 
ر
قابل انکار به در دوخته  ی  غ با ذوف

 شده بود و انتظارش
موتور  یاز مرد یهاینمانده بود... سا یی   . چد یکشیم را 

 افتاد.  اطیح یسوار تو 
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برق افتاد و  میرا لرزاند. چشمها زد و تمام جانم زلزله
 و کز دنیترس یبه جا
 یبال نیدلم بغل باز کردن و در آغوش گرفیر  ا کردن

 . خواستیجان را م
به  یی   که دست و بالمان را چ  فی. حشد یکه نم  فیح

 بسته تینام محرم
به  نخل پارک کرد. دسنر  هیسا ر ی.موتورش را ز بود 
 . د یکش  اشیمشک یموها
 ز یبه ر  ز یمن ر  جنبهیزد. قلب ب د یو راستش را د چپ

 حرکاتش را ضبط و
نگاهم  ن  ی.سنگشد یو قربان صدقهاش م کرد یم ربط

 سمت نینگاهش را به ا
و چشم چشم کرد. نگاهش که به من  د ی. چرخکشاند 

 افتاد... انگار همه صورتش
 

352 
رنگش براق شد. لبش کش  یبهار  ی. چشمهاد یخند

 با شیآمد و گامها
 یشور 

 
 به سمت من آمد.  دگ
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تحمل انتظار را  گر یدل من د ا یکش آمده بود   راه
 نداشت؟! جان کندم تا آن

 می. چشمهاستاد یمیر فاصله را برداشت و مقابلم ا چند 
 قابش شده بود. 

 وقنر  شیشد.صدا عیر یوس یبا دست و دلباز  لبخندش
 چیدر پ چیدر پ

بچه  کیگوشم نشست عشق مثل   یمجراها دخیر
 طانیش یبا لبخند گوشیباز 
 دست تکان داد.  میبرا

 هی  عشق من...همچنان به نگاه خ ی_چه خوشگل شد
 دادیو ممتدش ادامه م

اما  کردمیسوزان نگاهش رنگ عوض م آفتانر  ر یمن ز  و 
 حاض  نبودم چشم از

مرد بود.  یگر یجور د کیمردانهاش بردارم. انگار  چهره
 چیه هیاصال انگار شب

نبودم. خانواده بزرگ و  دهینبود. من پرس ند کس
 گواهش بود اما  تمانیپرجمع
 ... محمد 

. داشت میبلند آقا دستپاچه نگاه از هم گرفت یصدا با 

 کردیرا صاف م شیگلو 
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 . اگر نه که نر میرسفه بلندش بود ی   هم ونیما مد و 
 ی   و همه چ آمد یهوا م

نتواند  یی   چ چیه گر یکه د  کرد یبرمال م یجور  را 
 درستش کند! 

 د یچه با دانستمینم را گم کرده بودم حنر  میو پا دست
 . مثل مرغکردمیم

 . دمیچرخیدور خودم م رسکنده
 _عاطفه... 

 نگاهش کردم.  انی  ح
نگاهش کردم که با  هی  خ هی  .خامی_برو تو باغ منم م

 عجله گفت: 
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 ؟یموند ... مات چر گهی_د برو د

به عقب برداشتم که  دهانم را قورت دادم. قدیم آب
 داخل یبه تخت فلز 

درد گرفت. صورتم در  میخوردم و پشت زانو  اطیح
 هم رفت و با آخ آرایم

 ن  لخ لخ دمپا یکردم.صدا  کینزد میرا به زانو  دستم
 یی   و چ آمد یآقا م
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 الیخ ال،یخی. محمد اما بد ی  بود که مچ ما را بگ نمانده
 رفیر  نداشت. 

منه  ی  شد؟ دردت اومد؟ خاک تو رس من... تقص _چر 
 ی   . بشیدیترس
 ی   بش

ر
 جمع شده لب زدم.  ...با صورن
کرد و محکم پلک زد.   .اخیمنهیبی_محمد، آقا اآلن م

 چند قدم از من فاصله
فرو رفت که تازه دارد به سمت  و در نقش کیس گرفت

 در ود ی  ساختمان م
شده از صورت جمع  که نگاه نگرانش همچنان نر   حایل

 درد من بود.آب دهانم
. د یچیآقا و محمد در گوشم پ یقورت دادم و صدا را 

 تخت کار کیلبه بار 
بود که  ی  انگار زخم شمش را کرده بود. لعننر  خودش

 . لبمکرد یدرد م نقدر یا
 نظرشان داشتم.  ر یگاز گرفتم. نامحسوس ز   را 
هم آنچنان رسگرم گپ و گفت با او بود که اصال  آقا 

 سمت نینگاهش به ا
رفت تا  اطیبه سمت اتاقک گوشه ح می. مستقفتاد ین

 را آماده انشیبساط قل

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

دادم. با رفتنش محمد  ونی  . نفسم را راحت بکند 
 شتاب زده به سمتم آمد. 

 یم کنه؟ی_هنوز درد م
 
مت تو باغچه  بلند ش   تون بیر

 ننه؟
 شی. با ترس و تشو کردمیهم حس م را هنوز  ترس
 گفتم: 

. تو رو خدا اد یم یکی. االن امی_محمد تو برو تو منم م

 برو. 
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را بغل گرفتند و خواست  گر ید کی مانهیصم شیابروها

 یی   دهان باز کند و چ
 گفتم:   عی    که رس   د یبگو 

کام همه مون تلخ بشه. خواهش   یدی_نذار روز ع
 .نفسش را با حرصکنمیم
 داد.  ونی  ب

 کن  یسگ مصبت که تا نگاهم م ی_لعنت به چشما
 ... شهیدست و پام شل م

 ستیتو اما تو برو باغچه... خواهش ن می  م
 آخر حرفش لبخند را کهیدستوره!ت
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 کرد.   ن  یی  لبخندم اخم ش دنیلبم آورد. با د به
 _بر پدر چشما... 

ر دهان باز . چند باد ی  باعث شد زبان به کام بگ اخمم
 اما در د یبگو  یی   کرد چ

دستش را در هوا تکان داد و به سمت ساختمان  تینها
 رفت. نفسم را رها

بودم رها  شی  که درگ  یاراد ی  و بدنم از انقباض غ کردم
 شد. 
 بتیشدم و لنگان به سمت باغچه رفتم. نگران غ بلند 

 نقدرینبودم. ا امیطوالن
 که کیس  آمد یشلوغ بود و دسته دسته مهمان م داخل
 آورد؛ نیم اد یمرا به 

  از 
 
 ی   که هم  زرایع ی   رس زدن به زم یپدرم برا طرف

 اطراف داشت رفته بود
آسوده کنار باغچه  ایلی. با خگشتیحاالحاالها برنم و 

 . ستادمیپر از گل ننه ا
کردم   کیرسخ بود. رسم را نزد یغرق گلها شیهایمحمد
 بو قیو عم
عطرش انگار آرامش هم افتاد.  یرو  می. چشمهادمیکش
 . کرد یم قیتزر 
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که   یز یفاصله گرفتم و دستم را به سمت غنچه ر  کیم
 تازه متولد شده بود

   کردم. با نوک انگشت رسچ    دراز 
 
 یکه از البه ال  کمرنیک

گش ب  ونی  کاسیر
  یغنچه هم برا نیا بود لمس کردم. حنر  آمده

 
 زندگ

 . د یجنگیم
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 ی   که تو م  ی_عطر 

 
گلها هم   نیاز عطر ا حنر  ن

 درست شیخوشبوتره.صدا
 میبا گونهها شیلعنت ی. صداشد یگوشم اکو م  ر یز 

 داشت...  یمیارتباط مستق
... گذشتیگوشم م  یاز راهروها شیکه صدا  ی   هم

 صورتم تبدار و رسخ
 کی. آب دهانم را قورت دادم. قلبم بعد از شد یم

 دوباره نواخیر   یهایتوقف ثان
 ه بود. از رس گرفت را 

_بچرخ... بچرخ بذار اون صورت قشنگیر از ماهتو 

 ... نمیبب
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بود. نگاهش از  ستادهیا می. در چند قدمدمیچرخ
 چشمانم گذشت و تمام

 یرا عاشقانه طواف داد. با شور  صورتم
 
وایو ب دگ  ن  یر

 زمزمه کرد: 
برام قشنگه که...  نقدر یگونههات ا  یرو  رسچ   نی_ا
 که...   نهیی  برام ش نقدر یا

به رسم.و  ندازهیگاز گرفیر  و کندن گوشتتو م  وسوسه
 پر رس و صدا آب

را قورت داد. انگار که واقعا در رسش نقشه گاز  دهانش
 گرفیر  و کندن گوشتم

صورتم گذاشتم که  یدستم را رو  دهی. ترسد یچیم را 
 زد. نگاهش یشخندین
. د یکش  میصورتم تا زانو  یبا مکث برداشت و از رو  را 

 قیدق یچشمانش جور 
به درونم نفوذ کند.  خواستیکه انگار م  کرد یم نگاهم

 نگاه ر یخودم را ز 
 ی   نچنیبار بود او ا ی   جمع و جور کردم. اول نشیآتش
وا یب  . هرچندشد یم یر

 حدش... مکن   نیذاتا پررو و گستاخ بود! اما در ا که
 : د یکرد و پرس
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 گه؟ید یدرد ندار  ؟یسادی_چرا رس پا وا
 . محمد گایهشد یاز او راحت م المیداشت خ تازه
وا یب یادیز   نیو ا شد یم یر

ساند یرا م من و  دمی. کف دستم را به لباسم کشیر
 گفتم: 
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 شک نکرد؟ _خوبم... کیس
به چشمانم  میرا مستق شیرا باال آورد. چشمها نگاهش

 . نگاهش پر ازد یکوب
 
 
 : کرد یزمزمه م بود وقنر  دلدادگ

شاخه  گوش  یبا باز  می. نسمیارک همه زندگمب دتی_ع
 گرفته  یها را به باز 

 ی. لبخندداد یم یشالم را باز  یلبه ها و به آرایم بود 
 صورتم را روشن دا یش

چال لپم  ی.نوک انگشتش را طبق عادت تو کرد 
 فرستاد. 

... دارم له شهامیبه ر  نهی   چال لپت تیر شده و م نی_ ا

 یبرا نمی   له م
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وگرنه...با  یدی... راه نمدنتیبوس ی... برادنشیبوس
 فروخورده گفت:  حرض

 ی_ االن تا م
 
 یبتازون... تا م تون

 
منو تشنه بیر لب  تون

 چشمه و تشنهیر 
...زنم که دار ی... شب دراز است و قلندر ببرگردون

 هم هیثان کی حنر  یشد
 . ذارمینم راحتت
 د یو دوباره از سف د یپوستم مرتب از رسخ به سف رنگ

 . کرد یم یی  به رسخ تغ
مگد ی  زبان به دهان بگ کاش انداختم  یی   رس پا ی   ... رس 
 واشی میایحیو دل ب
 : گفت

 _من که از خدامه! 
. من د یپوستم شعله کش ر یرسخیر شد و آتش ز  صورتم

 خودم هم دست کیم
 نهاشیس یاو نداشتم. وسوسه بغل کردن و رس رو  از 

 گذاشیر  مثل خوره مغزم
فراخش بود و در رس  نهیس هی  خ می. چشمهاخورد یم را 
وراندمیم الها یخ  . یر
 برداشت.  قدیم که
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تمام کرد. اگر دستش را  نمانیفاصله را ب گرشید قدم
 آغوشش ی   ب کرد یباز م
فرستاد و با  بشیج ی! اما او دستش را تو بودم

 آن را به یجعبها ونآوردنی  ب
 گرفت.آب دهانم را قورت دادم.   سمتم
 مال من بیس   شاال ی. امیزندگ تهیدی_ع

ً
 ! امسال تو رسما

 گفتم:   یکنجکاو   با 
 تکان داد.  ؟رس یدی_ع
 ! گنیم ینطور ی_ا

نگاهش کردم و او دستدلبازانه لبخندش را نشانم  چپ
 داد. نگاهم به سمت

 دمیداشت. لبم را گز  شد. جعبه کوچیک دهیکش  جعبه
 جانیکه ه  و با دسنر 
گرفتم. قلبم بلند   جعبه را  د یلرز یشده بود و م غالبش

 صورتم از د،یکوبیم
 حنر  ا ی یدیع ی   گل انداخته بود، آخر اول  جانیه
 . گرفتمیبود که م یهایهد
 وقت!  چیاز آن... ه قبلیر 
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و  دمیکش  رسخ شده بود. نفیس جانیاز فرط ه صورتم
 جعبه را باز کردم. 

 رنگ ثابت ماند.  ن  انگشیر طال یرو  نگاهم
مال خودم  گهیکه تا چند ماه د  دمیخر  تین نی_به ا
 ... حقوقمو جمعبیس  
بخرم که در حد و اندازه  یی   چ هیمدت که  نیا کردم
 باشه!  اسمیگل 
  ی   اول در 

 
که   یاز همه و در باغچها روز از بهار، پنهان

 از عشق شهیننه هم
که معطر بود به او و   ن  جا گفت،یبه آقاجون م خودش
 کیقلبم  شینفسها
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 نیافتاد. پرسک تازه مرد شده ا نهامیاز بام س گر ید بار 

 انگشیر به میروزها
 یاز پ دست

 
و آخ از دل  گفتیم شهدار یو ر  قیعم مان

 من و جنبهیبکر و ب
 ! شد یکه پشت رس هم آب م  یقند یکارتنها
که کاسه چشمم را پر کرده بود   لبم و اشیک یرو  لبخند 

 تضاد دوست کی
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 بود.  بیغر  داشتن  
 ؟کن  یم هیمنو... گر  ی   _ببخش اگه کمه. عاطفه... بب

 ناراحتت کردم؟
را به چپ و راست تکان دادم. بغض خفهام کرده  رسم

 حرف یبرا بود و مجایل
چانهام گذاشت. گر گرفته  ر ی. دستش را ز داد ینم زدن

 رسم را باال آوردم و
بهار  یرفت.چشمانش مانند هوا ادمیاز  دنیکش  نفس
 ی   از آن برق ت بود.  یابر 
 کینمانده بود. حاال فقط  یی   بهار نگاهش چ یال البه

 
 
 بود و بغل نگران

 
 
 ... نگران
ازش؟ ناراحت  اد یشده قربونت برم؟ خوشت نم _چر 
 نداره باهم بیع ؟یشد
 که تو دوست داشنر   هر چر  میکنیعوض م میی  م
 توئه و تو ی. براخرمیم
 که...   ی. اگه نپسندعمر دستت کن   هی د یبا

 ی   دهانم را قورت دادم و بغض گردو شده مانده ب آب
 را به زحمت کیم میگلو 
 : دمیحرفش پر  ی   خفه ب ن  فرستادم. با صدا یی   پا
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 قشنگه...  یلی_نه... خ
 داد:  ی   را چ اشیشانیپ اخم

 _پس؟
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بهم.صدا به زور راهش را از  دهیکادو م  یکیباره  ی   _اول
 کرد و  دا یبغض پ ی   ب
. طاقت از کف داد انگار که دستش د یگوشش رس  به

 دورم حلقه شد و محکم
خارج  میمانند از گلو  ی   شدم. نفسم ه دهیتنش کوب به

 شد و دستانش
انگار که  داد یمحکم به خودش فشارم م حواسیب
 همه خواستیم

خودش حل  انیم ن  را بشکند و من را جا میاستخوانها
 کند! 
 ی   ته بود و من خودم را بگرز گداخ  هیشب شیدستها
 کردمیحس م آتیس  
اض   شد یداغ م شیر یو ب شیر یب هیهر ثان که  اما اعیر

 سوخیر  را با نینداشتم. ا
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رسم گذاشت و با  یرو  ی.بوسهاخواستمیوجود م تمام
 نمانیب قیعم نفیس
انداخت، اما دستانش همچنان دورهام کرده  فاصله
 بود. 
 یروز  هی. اسمیحرست به دلت بمونه گل  ذارمی_نم
 که تو غرق  سهی  م

  چیو ه یس  یم خوش  
ر
. اون مونهیبه دلت نم حرسن

 کنمیموقع من نگات م
دمت گرم، راهو  گمی. ته دلم به خودم مکنمیحظ م و 

 ی   ! بیدرست اومد
صورتم  یبا شعف تو  شی. چشمهادمیخند بغض
 کرد.   شیر ی.فاصله را بد یدو 

د. را از دورم برداشت. دست چپم را باال آور  دستانش
 بار پشت دستم نیچند
پس  یبرا لمیو م شدمیو هربار من رسخیر م د یبوس را 

 زدن و فرار کردن از
 ! شد یم شیر یب دستش
حوض  کیباال رفته بود که انگار در  یتنم جور  حرارت

 آب جوش افتادهام
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گالون مواد مذاب قلبم پمپاژ   کیخون  یهم جا د یشا
 یادآور ی!با کرد یم
 و شتابزده گفتم:  عی    رس  یی   چ
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. رسش را ستاد ی_نه...نه... صیر کن.دستش از حرکت ا

 یتا کیباال آورد. 
و مبهوت  جیگ  ن  باال رفته بود و با چشمها شیابرو 

 . آب دهانمکرد ینگاهم م
 قورت دادم.  را 

 ... ی   ی_اگه... اگه بب
تم قبولش کنم.و دس تونمی. نمافتمیم ی_تو بد دردرس 
 . کیمدمیرا عقب کش

از  ی   چ چیانداختم. ه یی   نگاهم کرد. رسم را پا هی  خ
 نگاهش مشخص نبود. 

 حیناراحتش کرده باشم زبان به توض نکهیاز ا دهیترس
 باز کردم. 

دست و پا کنم. بگم طال از  تونمینم یبهونها چی_ه
 کجا آوردم آخه؟! 
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 یدلیر  مظلوم با خواهش و کیم در امتداد نگایه و 
انه گردنم را کج  دخیر

 و نگاهم را به چشمانش دوختم و گفتم:  کردم
ه. هر وقت موقعش  _دست خودت باشه جاش امنیر

 شد بنداز دستم.به نگاه
سکوتش  نیو مسکوتش ادامه داد. کالفه از ا ممتد 

 که  میبگو  یی   خواستم چ
دهانش. انگار داشت  یتو  د یتکاند. لبش را کش رس 

 و کرد یم ی   سبک و سنگ
 لب زد.  بعد 

 ی_حق با توئه.انگشیر را به جعبهاش برگرداند و تو 
 گذاشت.   بشیج

 م  یروز  ی_بمونه برا
ً
. اون تیخواستگار  امیکه رسما

 چکسیه گهیموقع د
 تو دهنش!  نمی   بگه از کجا اومده چون صاف م تونهینم
.دو شد یم شیی   چ کی . راست راسنر د یباال پر  میابرو 

 دستش را به سمت
 برد و گفت:  گردنش
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 ... یبر  نجا یاز ا یدیکه بدون ع  شهی_اما... نم
نگاهم را به دستش دوختم.  یبا کنجکاو » هللا«  در 
 زیرنگ با او  ینقرها یی  زنج

 . ستاد ی.لبخند زد و پشت رسم اخورد یتاب م دستش
که خودم بندازم گردنت. بهونه   نهی_همه لطفش به ا

 اگه نبار یکه ا  ار یهم ن
دخیر مظلوم و  نیکارات کار دست ا  نیهم بگه با ا خدا 

 دست یدیمعصوم م
همراهت باشه که  د ینشونه از من با هی. دارمینم نگه

 دل المروتم قرص بشه
 ... تو مال خودیم که

 فیلط را نوازش وار کنار زد و من غرق حیس میموها
 گردنم را کج کردم. 

  را با مکن   گردنبند 
 
دور گردنم انداخت و قفلش  طوالن

 را بست.دستش را
برداشتنش را نداشت.  الینگه داشته بود و خ همانجا 

 کی هیقلبم بوم بوم شب
. توان مخالفت نداشتم. اصال د یکوبیرم کرده م اسب

 مخالفت د یچرا با
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هم  د یاز من بود. شا ن  او جز نکهی. مگر نه اکردمیم
 تمام من! 

 اِس یواتو داره ه شهیگردنبند هم  نی_صاحب اسم ا
ن...   ما
گوشم تمام جانم را   ر یدرست ز  شیصدا دنیشن
 زلزله کی هی. شبلرزاند یم

و هر چه بود و  آمد یهوا م بود... نر  یشیر یر  نیچند
 . کرد یم رانینبود را و 
پوست گردنم  یداغ و گداختهاش رو  ینفسها

 . شدمیمورمور م نشست،یم
 ب ن  جا نفسم

افتاده بود که  ی  گ  نهامیس یاستخوانها ی  
 رها شدن یبرا رایه

 ن  رسوا کی. بوم بوم بلند قلبم کم از کرد ینم دا یپ
 مینداشت. دستها میعظ

درجه گرد.  نیتا آخر  میشده بود و چشمها مشت
 دینمانده بود... شا یی   چ
 د یسی  و هوا به پوستم نم د یکشیرسش را عقب نم اگر 
 افتادمیدستش م یرو 
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بالخره  ن  آن توده هوا دنشی... با کنار کشنفیس نر  از 
 کرد و  دا یپ یز یراه گر 

 شده بود.  سی. پوستم از عرق خد یپر  ونی  ب نهامیس از 
نگاه کردن به  ی. رو ستاد یا میزد و رو به رو  چرچ  
 را شیچشمها
 یپر از خش و شور  شی.صدانداشتم

 
 بود وقنر  دگ

 دوباره نجوا کرد: 
و  دونمی_خطر ازت دور باشه... که اگه نباشه من م

 
 
 که به رسش زده به  اون
 بشه.  کیمن نزد گل

 ر یز  وقنر  شیو بم صدا ر یو امان از ز  د یرا بر  نفسم
 داترمیو ش نشستیگوشم م

 . کرد یم
* 
 »زمان حال  -عاطفه «

گردنبندش   خایل ی. جاکشمیم نهامیس یرو  دسنر 
 . کند یم دهان کخر 

. بعد از دهد یتلخ دو طرف لبم را انحنا م یلبخند

 
 
 گذشت از آن روزها... زمان
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از  ن  جا کیاو و تمام خاطراتش را  رفتمیرا پذ عیل که
 دلم پنهان کردم. آن

 و کیس سد ی  نم که دست کیس  ن  ... همان جاتهمهها 
 فاتحش

او  نکهیا یادآور یاز  دهد ی.لبخندم طعم زهر مشود ینم
 یفاتحش شد و جور 

نتواند  یی   چ چیرا محکم و استوار کرد که ه شیپا یجا
 او را از جا بکند. در

چند نفر جا شود اما آنکه با زور و هزار  د یقلب شا کی
 قفل و سخنر  بتیمص
وقت  چیکلونش را شکسته و پا بر آن گذاشته ه  و 
 وقت چی. هشود ینم ونی  ب
نه با خواهش و البه نه با چک و  ود ی  که نم  ود ی  نم

 زور. محمد هم آمده بود
  که

 
 دلخراش   شخند یهم بود اما من...ن بماند. ماندن

 سخت است نمی   م
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اف  یادی... ز ی   من پشت پا زدم به همه چ نکهیا اعیر

 سخت و دردناک است. به
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و  دارمی. لباسها را برمومی  رنگم م چمدان طوش سمت
 . دهمیداخلش جا م

خودش را سفت و محکم کند  یجا توانستیم عیل
 قلبم را یچون من درها

 باز کرده بودم.  شیدلخواه برا به
بودمش. با دلش راه آمدم.  رفتهیهمان شب عقد پذ از 

 از آن مرد و
   ن  های  ادگار ی

 
از وجودم بود گذشتم تا  که جزن

 خوشبختش کنم و خوشبخت
 نکهیا حساب نکرده بودم. اجا ر  کی. اما انگار باشم
 یخرابهها یرو  شود ینم
  یگر ید دل

 
و آهش  کشد یاو آه م نکهیساخت! ا زندگ

 اهیگردباد س  کیمثل 
 رانیرا تباه و و  ی   و همه چ د یآیدهشتناک م و 
 کند یم

 
 .آخر خط زندگ

چمدان لباس و دو  کی شود یم با عیل چندسالهام
 قد. تماس مهیقد و ن بچیه

 : میگو یو کوتاه م می  گیم
 برگردم.  خوامی_م
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 ی. انگار که رو کنمیبچهها را جمع م یآمدنش لباسها تا 
 . دارمیآب قدم برم

.بچهها را دار یسبک و همانقدر متذلذل و ناپا همانقدر 

 و در کنمیم دار یب
 : میگو یسوره م جواب

 ی   خونه اقاجونت.پا به زم میی  م چند وقنر  هی_ 
 . کوبد یم

باهام بد  میی  _اما اونا دوستمون ندارن، هربار که م
 و مرتب ننی   حرف م
 م؟ینر  شهی. مامان مکی   یم دعوام
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 هیچند ثان ی. نگاهم براخورد یدلم تکان م یتو  یی   چ

 به هی  مات و مبهوت خ
. ند ی   که از نخواسیر  حرف م  ماند یبچهام م دخیر 

 و در دل نمی   م یپوزخند
 : میگو یم

 دونهمی یکیدخیر  یکار   یمامان... کجا یکار   ی_کجا
 اونا منو که بچهشونم

 چه برسه به تو...  گهید نخواسیر  
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  هی ی_فقط برا
 
 مدت کوتاهست سوره. به اندازه کاف

 تو نشو شمیم تیدارم اذ
 خشخاش.  یو نرو ال مته

 ؟چر  عن  ی_مته و خشخاش 
از  دهمیم حیجواب ترج یو به جا نمی   پلک م کالفه

 رس بازش کنم. 
از تک تک حرکاتش مشخص  نر ی_برو آماده شو.نارضا

 جز یاست و من چارها
و  ود ی  و م د ی  گیبچه ها را م د یگرفیر  ندارم.وح  دهیند

 من بعد از رفتنش
که شش سال شاهد ما   یخانها یتو  را با تلخ   نگاهم
 ریو ز  چرخانمیبود م
 : کنمیزمزمه م لب

 یدیاما ند د ی_از طرف من بهش بگو جونم به لبم رس
 نخواسنر  ا یمنو. حاال 

. کند یبغض اللم م چرخد ینم نیاز ا شیر ی...زبانم با ی

 و من به لرزد یچانهام م
هستند را  ن  که منتظر رها  ن  اشکها زشیر  یجلو  سخنر 

 . نگاهممی  گیم
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خم شده از  یشکسته و شانها و با قامنر  کنمیجمع م را 
 . نمی   م ونی  خانه ب
  هشت

 
و درد و رنج  ها یبا او با تمام سخت سال زندگ

 و ی  تمام تحق. با شیها
. دهانم مزه کند یم ن  یدوشم سنگ یرو  شینهایتوه

 . دلم بادهد یزهرمار م
 یب

 
و عقلم... خودش را به باد رسزنش  کشد یآه م چارگ

 یگرفته است. انتها
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  یانتخابها همیه

 
. ستیهم خوب ن شهیهم عقالن

 قلبم چقدر آن روز زنجه
که مانع شود.   د یکوب  وار یزد و خودش را به در و د موره

 که نگذارد اما نشد. 
را انتخاب کرده بود و  . او عیلد یچربیعقلم م میتصم

 به جز دل سادهام رایه
 را کنار گذاشت و نر  نمانده بود. بدقلقر  شیبرا رشیپذ

 ن  را جا حرف عیل
خودش جا داد. حاال بعد از هشت سال من رو به  ی   ب
 نامعلوم که یی  مس یرو 
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هم معلوم است  نجا یاز هم شی   ت یسنگالخها
 کی. با خراب کردن ستادهامیا
که   دهامیرس یپشت رسم به نقطها یپل ها کی به
 مجهول و ناشناخته یر یتقد
 رقم زده.  میبرا را 

دوان دوان  د ی. وحشود یم دهیکش  ی   زم یرو  میقدمها
 خودش را به من

د یو خودش م د ی  گی. چمدان را از دستم مساند ی  م . یر

 کندیفکر م د یشا
  خواهرش

 
چمدان به هن هن افتاده  کیحمل  از ناتوان

  کیاما بار 
 
 زندگ

 میچمدان برا کیمرا از هم پاشانده بود که  یجور 
 به . نگایهستین یی   چ

که جمع شده و   و با اندویه اندازمیم یمیقد ساختمان
 مانده نهامیس یرو 

 میرا پشت سد چشمها میههای  . گر شومیم ی   ماش سوار 
 جمع کردهام و

 خیر  ی. قرارمان اشک ر دهمینم زشیاجازه ر  رسسختانه
 
 
 نیا یبرا و دلتنیک
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دست و پا کرده بود، نبود.رسم را  مانیکه او برا  جهنیم
 هیتک صندیل به پشنر 

و  اندازد یرا راه م ی   به من ماش با نگایه د ی. وحدهمیم
 را شیحرف پا نر 
 . دهد یفشار م شنیجان ماش نر  یپدالها یرو 

 ! گرفنر   خونر  می_تصم
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نگاه  می. ند یسی  انگار از دور دستها به گوشم م شیصدا

 به من یمنتظر 
چطور در خود فرو رفته و  ند یبیم و بعد وقنر  اندازد یم

 لبم را به سکوت مهر
 و حواسش نر  کند ینفسش را کشدار رها م زدهام
 . امادود یم اشیرانندگ
بعد از چند لحظه انگار که زبان در دهانش  دوباره
 کند به حرف  ن  یسنگ
 . زد یی  را به جانم م شیو زهر حرفها د یآیم
ندونه انگار  یکیبگو دور بزنم برگردم.  ناراحنر  نقدر ی_ا

 به زور کشون کشون
 اون جهنم درت آوردم و با خودم آوردم!  از 
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آب و علف کنار دست  خشک و نر  ینهایاز زم نگاهم
 جاده زمخت کنده

 عن  ی فهمد؟ی. واقعا نمچرخد یو به سمت او م شود یم
 نیدرک ا نقدر یا

 من نه بخاطر عیل فهمد یسخت است که نم موضوع
  یکه برا

 
 از دست جوان

رنگ آرامش  گر یکه ازحاال د  دو طفیل یخودم، برا رفته
 عزا د یرا نخواهند د

 دارم؟
 شد یم شیرس سوزن معرفت حال هیاگه  کهی_اون مرت

 نبود.  نیاالن حال تو ا
. خونه بابا هر و برگشنر  یبهیر که ولش کرد همون

 چقدر هم بد باشه جهنمیر 
 ! ستیاون خونه ن از 

  بازهم
ر
 کنمیکشدار نگاهش م  در امتداد سکون

 
 . جان

 گفت و گو ندارم.   یبرا
سمیفروخورده است و م یپر از بغضها دهانم دهان  یر

 باز کنم و اشک
از  داند یچه م د ی.وحد ی  را بگ ا یشود و دن لیس چشمانم
 کوچک و  یدردها
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و پوچ  چیکه ه  یایاز جوان داند یزن. چه م کی بزرگ
 که تلف  یشد. از عمر 

باشد و نشد.  نیبهیر از ا توانستیکه م  ن  و روزها شد 
 که چقدر  داند یچه م
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  ستیاست در سن ب دردناک
 
با دو کودک  و پنج سالیک

 یپدر  خانیه رایه
و زنش هرطور شده دوباره  میابراه داند ی. چه میشو 

 من را به آن جهنم
کوچک و بزرگ   یاز دردها د ی. وحداند ی.نمگردانند یبرم

 یخواهرش، از درها
عنوان مهندس را  د ی. شافهمد ینم ی   چ چیزن ه کی
 یعدها د یبکشد. شا دکی

خم و راست بشوند اما... او هم مرد است  شیجلو 
 همجنسانش.آیه هیبق هیشب
و زخم  د یوح یحرفها نیا ی. آنقدر پرم که براکشمیم

 برادرانهاش یزبانها
 سیم یغههایو ت ی   ت یندارم. قلبم پر از رد چاقوها ن  جا

 روزگار است. 
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جز  واکنیس   نکهیاز ا عصنر  د یو وح چرخانمیم رو 
 دی  گیسکوت از من نم

 یر شیو ب شیر یرا ب چارهیو پدال گاز ب کند یقروچه م دندان
 له شیپا ر یز 
و بالخره قفل زبانم  اندازمیم اطیبه در ح .نگایهکند یم

 . شکنمیرا م
 ... د ی_وح
. انگار که کند یخودم را هم متعجب م حنر  میصدا

تش را جا  ب ن  قو 
 ی  

فروخوردهام جا گذاشته و رها کرده باشد.با  یبغضها
 و کند یتعجب نگاهم م

 : میگو یم من
 
 
اوقاتشون  یدیاومدنم نزن. روز ع لیاز دل _االن حرف

 یتلخ نشه.پوزخند
 . دهد یو رس تکان م ند ی   م

 . ستمیباشه. خودمم موافق ن ! ویل؟_اخرش که چر 
 . کند یم مکن  
 شخند ی.نذارمیم گر یفقط تا امشب دندون رو ج _ ویل
 . ند ی   م یمرموذ
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 خان و گلبهار خانم!  می_بعدش حرفها دارم با ابراه

 نطور ی. اشومیم ادهیپ ی   و از ماش کنمیقبول م میتسل
 برگشیر  دلم را چاک

 نی. اما دندان لق ازهیر  زهیو غرورم را ر  کرد یم چاک
 
 
 بام و دو هوا کی زندگ

کفیر جلد بام خودش نبود! زرق   . عیلشد یکنده م  د یبا
 و آن نیو برق بام ا
 د یخودش هم شا ی  . تقصشد یم ن  . هواکرد یم جذبش
 دلش، دله چارهینبود! ب
 ! بود 
 اطیو سالنه سالنه وارد ح کشمیپر افسوس م آیه
 . سوره هم بهشومیم

فعال ساکها را از صندوق  دهد یم حیترج د ی.وحدنبالم
 ونی  ب نشیعقب ماش

و  کشمیمن هم بدون چون و چرا راهم را م اورد ین
 شینما ی. هنوز براومی  م
داشتند که  چه گنایه هیزود است. بق ن  جدا بانهیغر 

 کامشان  د یبا یدیروز ع
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  یبرا
 
  نی. بگذار درد اشد یبند من تلخ م مین زندگ

 
 زندگ

 
 
 و با همه بزرگ

 خودم بماند.  نهیس یرو  اشینیسنگ
از چهره تک تکشان مشخص بود به جز  خوشحایل

 به هم ن  پدرم که با ابروها
ه کار گرفته را ب مینظرم گرفته. تمام سع ر یشده ز  گره

 از صورتم یی   بودم که چ
کالغ شوم اخبار بدشگون   خواستمینباشد. نم مشخص
 باشم. 
 کجا بود؟  _عیل

سد یرا پدرم م نیا و به دنبالش نگاهها به سمت من  یر
 کی.لبخند چرخد یم

 شانیاحتمال یجواب سوالها نی. قبل از انمی   م یطرفها
 را آماده کرده بودم. 

که مادرم   کند یگرفتار.با سوءظن نگاهم م  شهی_مثل هم
 انگار ترس به جانش

وسط درست نباشد که  نیا یی   چ نکهیاز ا افتد یم
 : د یگو یم عی    رس 
 

369 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 ر یبردار مادر.ز  ن  یی  _هر جا هست سالمت باشه. ش
 نشانیسنگ ینگاهها
 شیپ یو تو  دارمیبرم ن  یی  و چند ش کنمیدراز م دست
 مقابلم دسنر 

و  نمی   هاج و واجشان م یبه نگاهها ی. لبخندگذارمیم
 همچنان کنمیم سیع

 را حفظ کنم. هنوز زود است!  پوستهام
* 
 کو؟  عیل نم؛یبب ا ی_ب

 . کنمینفسم را رها م کالفه
 . گهیبابا ول کن د ؟عیل ی   گفت  نقدر یا نی_خسته نشد

حرفهام. راست و  نیرو مخ من نرو. من آخر ا _عایط
 کجاست.   بگو  ن  یحس
 . ند ی   م یشخندی.ندونمی_نم
 . نمی   تو رسته؟!با دست کنارش م _چر 
جاتو تنگ کردم مگه که  حانه؟یر  ش   الیخیب شهی_م
 مییبازجو  ینطور یا
 ؟کن  یم

. وندند یپیبه هم م عی    رس  شیو ابروها کند یگرد م  چشم

 که  کند یدهان باز م
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داخل. با اخم از  د یآیو فاطمه م شود یاتاق باز م در 
 . دهد یهمان دم در تذکر م

تونه خونه رو گذاشت رو رستون؟ خجالت  ی   _چه خیر
 شما دوتا؟ ی   کشینم

 حانهیبروز ندهم. ر  یی   چ کنمیم طول روز سیع تمام
 همچنان با نگایه

است. پدرم هم. اما آنقدر خوب در  ی  گیپ انهی  مچگ
 گرینقشم فرو رفتهام که د

سند ینم یی   چ  کا  ی   . همیر
 
 دانند یاست. انگار همه م ف

ها  ن  که خیر
 

371 
در راه است و دانسته از مواجه با آن  ند یناخوشا

 به تی. همه از واقعزند یگر یم
 ! اند یماجرا فرار  نیخود زشت پشت ا زعم
کش   الیک یطرف صورتم را آنقدر با لبخندها دو 

 اما کند یدادهام که درد م
 خانه خایل مضحکانه درست وقنر  شینما ست،ین مهم

 شود؛یم تیاز جمع
وع  . شود یم رس 
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د ی. مادرم رنگش مشود یبا چمدانها داخل م د یوح و  یر
 کلفت  پدرم با اخیم

 یو رنگ صورتش به کبود ماند یبه چمدانها م نگاهش
 . نقاب از صورتمند ی   م
 افتد یم

ر
زل  تفاوتیب ن  و چشمها خایل . حاال با صورن

 به آنها.  نمی   م
 _عاطفه... 

ک. رس  حانهیر  یصدا
ا
است. پر از تعجب و ش

 و با حرفی. بگردانمیبرم
به  . دسنر کنمیپر از حرف نگاهش م یچشمها

 که من نگاه  کشد یصورتش م
 کشانی کیو به  دارمیناگفتهام را برم یاز حرفها پر 
 . دوزمیم

  د یوح
ر
 : د یگو یکه از حرص جمع شده م  با صورن

 یایتو دلش در  نکهیاکه با   ی   دخیر باش نیا ونی_مد
 خون بود دهن باز نکرد

  د یع که
 
 شما خراب نشه. بابا... حواست به زندگ

ت هست؟ مگه از رس  دخیر
به رسشون  ... چر اون عیل فهیمینم عن  ی ش؟یآورد راه
 گوشه  اره؟پدرمیم
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و مادرم محکم به صورتش  جود یم را عصنر  لشیسب
 به و با نگایه کوبد یم

 : د یگو یم من
؟ فاطمه زهرا... باز چر  ا ی_   شده دخیر
 

371 
 . کند ینگاهش م ی   خشمگ یبا چشمها د یوح

وع بشه؟!   _باز؟ مگه تموم شده بود که باز رس 
  امی_اون رس دن

 
. سهی  آشفتهش بهم م و خیر زندگ

  یخوایم
 
 شما که بیک

 ینم ؟یگوشته خیر ندار   بغل
 
 ا ی گذرهیبهش م چر  دون

 وو خودت ن  یبیم
 ! یبه کور  یزد
 : دهد یو محکم ادامه م یجد بعد با لحن   و 
 ن،یدیدیم د ینداره. اون موقع که با نر یاهم گهید نا ی_ا
 پس نیو نزد نیدیند

پرسه جعلق که بتمرگه رس جاش حاال هم  نیا گردن
 نداره. آب یدهایفا گهید
و با همان لحن قاطع  د ی  گیم رسش گذشته.نفیس از 

 : دهد یادامه م
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رو  مشی_من با عاطفه حرف زدم و اون هم تصم
 گردهیگرفته. عاطفه برم

  نجا یا
 
به  و قدمش رس چشم همهمونه.پدرم تکان

 و با همان دهد یخودش م
 : د یگو یدرهم شده و ظاهر برآشفته م یاخمها
رفته با  د یزن تو خونه شوهرشه. با لباس سف ی_جا

 ... گردهیهم برم د یکفن سف
ترقه گذاشته که با  شیپا ر یز  گوشیباز  یپرس بچها انگار 

 حرف پدرم از جا نیا
د یم  : ند ی   داد م ی   و خشمگ و عصنر  یر

خرافات مسخرهتون. شوهر؟  نیاز ا نی_دست بردار 
 کدوم شوهر؟! دلت خوشه

و خواهر من تو  شهیکثافت باز   من. مردک... نر  پدر 
 اون خونه داره مثل شمع

خودتون  یو به رو  ی   بفهم نیخوایم . گشهیم آب
 کنار در  ن؟مادرمیار یب
 

372 
خانه  ی. دلم ذرهاکرد یم هیگر   یها یو ها ستادهیا آشیر 

 . سوزد ینم شانیبرا
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که آن وسط مثل کاال   و آن کیس بهاند یکه آنها غر   انگار 
 گذاشتهاند و رس

. من ستمیمن ن نند ی   و نماندش چک و چانه م ماندن

 همه نر  نها یقبلیر از ا
و  کشد یدستم را م حانهیبودم.ر  دهیرا به تنم مال ی   چ

 بتوانم نکهیقبل از ا
اض   . بندد یو در را م کشد یکنم من را داخل اتاق م  اعیر

 بحث و جدل یصدا
هم آمده و هر دو  د یحاال مج د یآیبا پدرم م د یوح

 است؛ ی   چ کیحرفشان 
  یو آزاد طالق

 
 ! از بند آن زندگ

 عاطفه؟ کن    کار یچ یخوای_م
  ند ی   پررنگ زل م اخیم با 

 
  به چشمانم. در ن
 
 ن

 به ندهیچشمانش ترس از آ
 مشخص است.  خونر 

 ست؟ی_معلوم ن
 . کند یرها م ی   را سنگ نفسش

 ؟ی_فکراتو کرد
 : د یگو یکه ناراحت م  دهمیرا تکان م رسم
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را  می.و بازو اد یب شیبه صالحته پ که هر چر   شاال ی_ا
 . کند یو بغلم م کشد یم

مانده  و کهنه بغض لعننر  افتد یشانهاش م یرو  رسم
 پر رس و صدا میگلو   یتو 
 . شکند یم

است؛  شیاز بغض گلو  گرفته که حایک  ن  باصدا
 : د یگو یم
 

373 
  لی...اما سنکن آبخر  هیمن. گر  می  _بم

 
 تمام نشدن

 متوقف الیخ میچشمها
 شود یم دهیرسم کش یندارد. دستش نوازشوار رو  شدن
 و تابیر یو من ب

 . گذارمیدوشش جا م یرا رو  میاشکها پناهیر یب
و  شومی.رفته رفته آرام مدمیوقت خودمو نبخش چی_ه

 شانهاش یرس از رو 
و  سیخ یرا به چشمها سمیخ ی. چشمهادارمیبرم

مزدهاش م  . دوزمیرس 
 مق،ی  . آرام و بند ی   که با خودش حرف م  انگار 

مسار زمزمه  رسافکنده و رس 
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 : کند یم
که   شد...قطره اشیک یور نطیا تی_به خاطر من زندگ

 از گوشه چشمش رس
 یو مثل آدمها د ی  گیرا با نوک انگشت م خورد یم

 را از شیخطاکار چشمها
 . دزدد یم من
هر دو  دونستمی. میمحمد رو دوست دار  دونستمی_م

 چقدر عاشق
اگه بگم نه بابا تو رو  دونستمیاما به خدا نم د یگهایهمد
 جلو... عاطفه ندازهیم

 نیدارد ا نر ی. چه اهمگذارمیدستش م ی...دست رو من
 نیحرفها... در ا

است!  ی   هم کنمیکه فکر نم  یی   ها به تنها چ لحظه
 رو به ی   حاال که همه چ

 حانه؟یر  ا یاست مگر مهم است که من  انیپا
 . نمی   م یمن بود؟! پوزخند یجا حانهیر  اگر 

  یمن بود یاگه تو جا کن  ی_فکر م
ر
هم داشت؟  فرف

 قصه از اول تا نیا
هم نداشت. اگه تو  ن  بود. من و تو بدبخنر  آخرش
 ستادهیمن ا یاالن جا
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374 
بودم و  سادهیتو وا یمطمی   باش منم جا یبود

 تا حاال . گخوردمیغصهتو م
 م؟یاز هم جدا بود ما 

 . ند ی   م تلخ   لبخند 
 یکه اون روزها برا  من باعثش شد. من   _خودخوایه

 یفرار از ازدواج اجبار 
  یتو دار  دمیاون کثافت چشمامو بستم و نفهم با 

 
 قربان

 دمی... چرا ندیس  یم
 دل خونتو...  دمی... چرا ندستو یخ ینگاهها
 ی   صورتش را تم یسی. خکشمیصورتش م یرو  دسنر 

 یو بالبخند کنمیم
 : کنمیزمزمه م دهد یم یی   پا یبو  که

به  شهیدرست م بشه؟ چر  که چر   کن  ی_نبش قیر م
 نظرت؟ اگه بهخاطر

نداشته باش. دروغه اگه بگم  ،یعذاب وجدان دار  من
 . ستمیخوبم. نه خوب ن

به رس پا  کنمی. من دارم تظاهر مستمیهم خوب ن اصال 
 بودن. به محکم بودن. 
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وقته  یلی. خحانیوقته وسط راه افتادم ر  یلیخ من
 
 
 بلند شدن یبرا جون
 نیو آخر  ی   ! اولسنر یحال من ن نی. اما تو مقض اندارم
 هیقض نیکه تو ا  ینفر 

 باز هم خودمم. خود احمقم...  مقضه
 . دهمیاما مهلت نم د یبگو  یی   که چ  کند یباز م دهان

. ستین شیکیحال و روز من، جز خودم ه نی_مقض ا

 هیست،  هیهد هیعشق 
 امانت

 
جونش امانت  یتا پا د یبا شهیکه عاشق م  . اون

 نگه دار باشه. من نبودم
دل صاف و ساده  یبرا ... من امانتدار خونر حانهیر 

 محمد نبودم. نتونستم
 ن  یبی. نتونستم از عشقمون دفاع کنم. مبجنگم

 
 ... اون

ر کرد هم تهش  که ض 
  یایی  . من تقاص دل پاک و بمنم

 
درب و  اونو با زندگ

 داغون اآلنم دادم. 
 

375 
 . کنمیم مکن  
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نگاهم  جی؟گبهم گفنر  تو خونه آقا جون چر  ادتهی_ 
 یو من با لبخند کند یم
  ینا یبو  که

 
جمله به جمله حرفش را  دهد یم ماندگ

 . کنمیتکرار م
 ی_م

 
 ؟از خودت دفاع کن   تون

 : کنمیو زمزمه م کشمیتلخ آه م یامتداد پوزخند در 
که عرضه نداره از خودش و حقش دفاع کنه   _آدیم
 یکیاز  تونهیم یچطور 

عرضه  دفاع کنه؟! من حنر  گهید ی   چ هیو  هگید
 . بگمخوامینداشتم بگم نم

تنم  دنیبر  هر چر  بونی   بره احمق ب هینه! مثل  عیل
 گفیر    کردم. هر چر 

حال و روز من  نیتو مقض ا حانیچشم. ر  گفتم
 چون آدیم سنر ی. نسنر ین

و دک و پزش افتاد محمد و  تا چشمش به عیل که
 رفت من ادشیرو  عاشقر 
 بودم

 
شد من بودم. من  گهید یکیبوم  ن  که هوا  . اون

 خاک بررس نادون گول
و  ی. گول ظاهرشو. گول اون مدرک دو هزار خوردم

 که  لقب آقا مهندش
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از  دونستمی. چه مبسیر  یم ششیاسمش به ر  یجلو 
 چرخ گردون. چه

  یها یو فانیر   خورمیم ی   روز زم هی.دونستم یم
ر
 صورن

 هی شهیرنگم هم
  هی یکه آرزو   دونستمی... چه مننمو یم یفانیر  

 
 زندگ

 آروم و عاشقونه رو با
میبه گور م خودم  ا یدن نیبهم نگفته بود ا شیکی. هیر

 ... نگفتهحمهی  ب یلیخ
.با کنهیتمام خون به جگرت م با شقاوت و سنگدیل بود 

 و غیم ناراحنر 
 : د یگو یم ی   سنگ

  نیهم که باشه حق تو ا _خدا نکنه... هر چر 
 
 زندگ

 نبود. براش کم نذاشنر 
 . لرزد یاون...نفسش از حرص م اما 
 

376 
ن. پرسه جعلق  فهشو یو طا ی  _مرده شور خودش و ت بیر
باز... آق مهنس!   کفیر

 ! هه
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و او هم با غم  نمی   به لحن پر حرصش م یلبخند
 اما تلخ خندمی. مخندد یم
که هر   ییی   جمعه عض پا نیآخر  هیخزان زده، شب و 

 یچه منتظر م
 
 تمام مان

 . نه خودش و نه حرست اندوهبارش. شود ینم
 . میدار ینگاه از هم برم د ی  گیکه باال م  د یمج یصدا

 التونیجنازهشو بفرسته برامون تا خ د ی_حتما با
 ی   راحت بشه؟ دم از آبرو م

 
 ن

شینم اما  که براش   یکه تو اون لجن زار   یاز روز  یر
 درست کرده جون بده؟و

   یاصد بعد 
ر
وهمناک که  کوبش محکم در و سکون

 . اندازد یم هیخانه سا یرو 
رس و  نی. انگار که استیدر آن ن یسکنها چیکه ه  انگار 

 در دور ن  صداها جا
نقطه جهان  نیمسکوتیر  نجا یها بوده. حاال ا دست
 است. 

  نگاهمان
ر
و کنار  کشمیم .آیهکند یم دوباره به هم تالف

 و توان تابیب وار ید
نمانده بود. همهاش ضعف بود و  . رمقر خورمیم رس 

 ضعف. از طاهره ممنون
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برده بودند.  د یبچهها را به خانه مج ی   که با نازن  بودم
 دوست نداشتم چیه

دعواها باشند. اگر به من بود اصال  نیشاهد ا میبچهها
 نیا خواستیدلم نم
  مینیرا بب روزها 

 
را  اشیسگ یآن رو  اما افسوس که زندگ

 مدام نشانمان
 گفتند یکه م  خوش   ی. مانده بودم آن رو داد یم

 بالخره خودش کجاست و گ
 . دهد ینشان م را 

 بخواب؛ خب؟ کنمی_رخت پهن م
 

377 
خجل جاها را پهن  حانهیو ر  دهمیرس تکان م شل
 . دلسوزانه نگاهشکند یم
دلش عذاب  یو حتما باز هم تو  دوزد یبه من م را 

 وجدان گرفته که گوشه
 . ند ی   اشک برق م چشمش

و آه  باال رسم نگاهم کن   ن  یبش یخوایاگه م حانهی_ر 
 پاشو برو بکیس  
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چشمش  ر یو او دستش را ز  میگو یم ی.جدونی  ب
 : د یگو یو با بغض م کشد یم

  ی_چطور 
 
حال  برم؟ خدا منو بکشه که باعث و بان

 را نهامیس یاالنتم.هوا
 . مدهیم ونی  ب عصنر 
 چکسی. هسنر ی. تو مقض نگمیبار هزارم دارم م ی_برا

 . ستیجز خودم مقض ن
دل به دلت بدم و  نمیبش تونمیحال و روزم نم نیا تو 

 نقدرینازتو بکشم و ا
رو تکرار کنم که باورت بشه تو مقض  جمله لعننر  نیا
 الیخی. پس بسنر ین

 . می  و بذار به درد خودم بم شو 
و  دهمیبه خودم م لعننر  جوشد یچشمش که م اشک

 و بندمیکالفه پلک م
 : میگو یم

 نی. اار یتشکر کن و برو بچهها رو ب ی   _از طاهره و نازن
 که االن  هیتنها کار 

 یم
 
و بعد او که به  د یآیخش خش م ی.صدابرام کن   تون
 ونی  از اتاق ب آرایم
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به سقف.  شومیم هی  و خ کنمی. پلک باز مود ی  م
 ! شود؟یآخرش چه م

. در دارد یجواب دست از رسم برنم سوال نر  نیا

 
ر
 یزده از ناکجا خی برهون
 
 
معلوم بود و نه  میرو  شیبودم و نه پ ستادهیا زندگ

 پشت رسم. تا چشم کار
چشم  یدر فور  ی...با صدایکیبود و تار  ایهیس کرد یم
 پا ی.صدابندمیم
 . ی   آرام نازن یو بعد صدا د یآیم
 

378 
 حان؟یبذارم ر _آرسام رو کجا 

براش جا بندازم. دستت  نور ی_بذار کنار عاطفه تا من ا
 یخوایدرد نکنه تو م

 برو. تو زحمت انداختمت.  یبر 
 . ی  . پس شب بخهیچه حرف نی_نه بابا ا
... فقط حواست به سوره باشه. کنار ی  _شب بخ

 هیطاهره بخوابونش.  ا یخودت 
 حساسه.  پرسا. عایط نره قایط وقت
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 یبرا حانهی. ر کنمیراحت. من برم.چشم باز م التی_خ
 برداشیر  آرسام خم

 . افتد یکه چشمش به من م  شده
 ؟یدار ی_ب
و بغل  دارد ی. آرسام را برمدهمیرس تکان م حرفیب

 . خواباند یخودش م
و پوشکش را  دهیکردن سام را هم کش  ی   تم زحمت

 ی   عوض کرده.تشکرآم
سمیو م کنمیم نگاهش  : یر

 _سوره خواب بود؟
خوابش برده بود منم  ونیز یوسط هال جلو تلو  _آره
 کنم  دارشیب ومد یدلم ن
گفتم حواسشون بهش باشه.با   یبه طاهره و ناز  اما 

 . نمی   رسدرد پلک م
 شود یکه خاموش م  چراغ

ر
که در بطن خانه در   . سکون

 است انیجر 
 یکهای  جی  ج ی  جی  ج یصدا . حنر شود یم وحشتناکیر 

 شهیباغچه که هم
. حتما د یآیهم در نم کردند یحرام م مانیرا برا خواب

 آنها هم از ترسشان
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 شدهاند.  خفه
 

379 
خان و همرسش هم  میامشب از چشم ابراه خواب
 خر و ی. صدااستیفرار 

بالش  یکه تا رس رو   شهیعالرغم هم پفشان
 به گوش شد،یبلند م گذاشتند یم
. د یآیهم در نم دنشانینفس کش یصدا حنر  سد ی  نم

 آن دو هم به د یشا
من دارند  هیناخلف شب یبد خود که فرزند بخت

 یتو  ا ی فرستند یلعنت م
 د ی. شاخورند یغصه حرف مردم را م شیشاپیپ دلشان
 گوشه از دلشان  کیهم 

  یباشد برا گرفته
 
خانهشان که  یتهتغار  اهیس زندگ

 حانهی. ر دانمیم د یالبته بع
 ی. حتما خواب از چشم او هم فرار ند ی   م غلنر  ناآرام

 شیگلو   خیاست. وجدان ب
خودش را آزار  خود ی. بکند یگرفته و بازخواستش م  را 
 . من او را مقضدهد یم
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. گردمی. بعد از هشت سال هم دنبال مقض نمدانمینم

 هم یدهایاصال مگر فا
و آن؟ من تالش نکردم. من  نیمقض کردن ا دارد 

 نتوانستم. من سکوت کردم،
 توانستیکارها م  یلیخ من لعننر  نی... من... من... امن

 من نیبکند و نکرد. ا
خودش، خودش را فروخت. به پول، به  خودراض   از 
 که از آن دم  یندهایآ
انه پوچش! و با رس تو  یها الیبه خ دند،ی   م  یدخیر

 افتاد که خودش چایه
عشقش را هم  من حنر  نیدست خودش کنده بود. ا با 

 شیاهایبه رو 
 نیاز همه جا عاشق ا خیر یکه ب  ن  او چارهی.بفروخت

 من شده بود و وقنر 
فکر و  گذراند یها فاصله م لومیر یرا در ک روزگارش

 ذکرش او بود و او... طفلیک
من به درد نخور چوب حراج زده به  نیا دانستیم چه

 ی   . و حاال همی   همه چ
. چه خورد یبه درد نخور چوب دل شکسته او را م من

 ! نایکتقاص درد
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 کیسقف نگاهم را مثل  یبزرگ افتاده رو  یخطها
 به سمت قیجاذبه عم

 . کشانند یم خود 
 

381 
  قشیبزرگ و عم یترکها ی   ب

 
  ستاده،یا زن

 
 یبا قد زن

 کوتاه و فرتوت که
ناتوانش است.  یشانهها یو زمان رو  ی   که زم  انگار 

 زمستان ینگاهش رسد
گورستانها   ی   زم هیشب شیو لبها دهیدر آغوش کش را 

 ترک خورده و چاک
 یگردش آب رفته و استخوانها  یاست. گونهها چاک

 ذوق یصورتش تو 
گرفته و   یکه به تن دارد را باد به باز   ایهی.لباس سند ی   م

 و رسگردان جیاو گ
  نگاه

 
که خشک شده و   خشک و برهوتش را به بایع

 یحاال آرمگاه درختها
 ار که زمان را گم کرده باشد. است دوخته. انگ سوخته
  نگاهش

ر
 یجا ی. جاکشد یرا به دوش م قیعم حرسن
 بیعج باغ را با حیس
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 ند یبیرا که م دهیخشک اشیو بوته گل  کند یم رصد 
 را از شیهمه خود دار 

 اهیس ی. ابرهاشود ی. نگاهش طوفان مدهد یم دست
 آسمان چشمانش را پر

 یدارد اشکها ی. چه دردبارد یم بانهیو او غر  کنند یم
 سوزناکش. دل سنگ

شانهاش  یرو  . دسنر د یایب . کاش کیسکند یهم آب م را 
 بکشد و آرامش کند. 

 کهو یقلبش شود.  یشود و مرهم زخمها دا یپ کیس  کاش
 . شود یفضا عوض م

  کند یخودش را گم م زمان
 

که سوخته بود عطر و   و بایع
  یبو 

 
 و بهار تازگ

گ کنمی. چشم چشم مد ی  گیم  و نگاهم قفل دخیر
 که کنار بوتیه  شود یم
گها را نوازش مستادهیا اسی و لبش  دهد ی. دستش گلیر

 ترک یانارها هیشب
رنگش  یقهوها ی. برق چشمهاخندد یقرمز م خوردیه
 هم معلوم نجا یاز هم
 است

 
 یاست. صدا انیدر جر  . در نگاهش زندگ

 یبرگها یرو  کیس  یقدمها
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ک را با   ختیهیر   یکنجکاو   کف باغ؛ رس دخیر
 ندیبی. پرسک را که مچرخاند یم

و رسخیر  کند یبرجسته و گردش خون جمع م یلپها
 شی. چشمهاشود یم

 . جنبد یم یقرار یبا ب شیو رس جا ند ی   برق م قشنگیر 
 

381 
 کی. پرسک نزدکند یم یلحظه شمار  یی   چ یبرا انگار 
 دست دراز شود،یم
 ی. صداکشد یآغوشش م ی   و محکم ب کند یم

ک یخندهها  مستانه دخیر
اند یعضانه پرندهها را م چرت  ی   همه چ الیخیو او ب یر

 که  آغوش   ی   ب
 . کند یم یو دلیر  خندد یشده م بشینص
 میرو به رو  ر یبه تصو  هی  و با تعجب خ نمی   م پلک
 . نه از آن باغ رسسیر  مانمیم
ک ه و    چینه از آن دخیر

 
 نمانده. جز باغ سوخته و زن

 
 
 کرده  که در خود زندان

اما  چرخمیدور خودم م خر ی. با گستین یی   چ چیه
 . ستین کیس  چیه
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ک د یخندهها یصدا انه دخیر  یو ها د یآینم گر یدلیر
 ناتمام یههای  گر   یها
جلو بروم و  خواهمیرا گرفته است. م شیزن جا آن

 به میکمکش کنم اما پاها
. آن شود ینم کنمیاست. هر چه تالش م دهیچسب ی   زم

 زن محکوم است به
  دنیو نفس کش لیبدیب یدرد دنیکش

 
که هر   در بایع

 کندیرا نگاه م شیجا
. مکد یو جانش را مثل زالو م کند یخاطره قد علم م کی

 او محکوم است و
که گرفتارش است   برزچ   نیاو را از ا تواند ینم چکسیه
 بکشد.شب ونی  ب

سقف در  یترکها ی   ب و چه قصه دردنایک د یآیم کش
 است. نگاهم انیجر 

سقف است  یرو  قیو عم کیبار  یبه خطها همچنان
 اما از آن زن و آن باغ

بود  یدار یدر ب ن  ایرو  هیشب شیر ی. بستین یخیر  گر ید
 با هزاران هزاران تلنگر

 . انشیم خفته
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نامعلومم  ندهیو آ مانمیبه سقف م هی  شب من خ تمام
 خودم یرا برا

حالت ممکن پدرم اجازه  نی. در بهیر کنمیم ن  یشبیپ
 بمانم نجا یا دهد یم
رسکوفت و رسزنش و طعنه و  دنیشن یهم به بها آن
 درشت تا یههایکنا
 

382 
 مانمیم دانند یم یادیز  میکه برا  یجانم. در دخمها یپا

 یو مثل قبل روزها
و از دستشان  شود یتمام م که گ  شمارمیرا م عمرم

 . شومیخالص م
  کیحالت من مثل  نیدر بدتر  و 

 
به درد  موجود اضاف

 نخور که انگار از روز
. طالق خورمیهم وجود نداشته از خانواده خط م اول

 کیخانواده من  یبرا
هستم که  کیس  ی   اول د یمسخره است و من... شا تابو 

 و کنمیم تابو شکن  
و تنها  کهیطرد شدنم از خانه و  شود یم هشیتنب

 چه . شهیهم یماندنم برا
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باز هم ترس از آبرو از تعصب و منطق  د یشا دانمیم
 دی  بگ یس  یخاص پدرم پ

 کیدر خانهاش مثل  ن  لکه ننگ خانواده را جا نیا و 
 اسکان دهد پناهیسگ ب
و آنقدر زخم  شیرا پرت کند جلو  شیغذا هی  ج روزانه

 زبان بزند که از زهر
 از هسنر  شهیهم یمسوم شوم و برا شانیحرفها

 یساقط شوم.پوزخند
. چه رسنوشت کشد یطرف لبم را باال م کی دردناک

 
 
 ! چه اقبالبدشگون
 ! نحیس
 تا حداقل شده کیم گذارمیم میشانیپ یرا رو  دستم
 درونم را کخ مثل یصدا
و دست بردار نبود؛  د ی   دم حرف م کیوراچ  زنان

 خاموش کنم. رسم داشت
کیم  گر ید حانهیدست برداشیر  نداشت. ر  الیاما خ د ییر

 خورد یغلت نم
ً
 . حتما

بحث و جدل وجدان و عقلش خسته شده و  ی   ب
 خر یخوابش برده بود. صدا
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. خواب مثل مرگ دهانش را باز آمد یپف پدرم هم م و 

 یکرده و همه را تو 
وق زده زل زده  ن  بود و من با چشمها دهیکش  خودش

 بودم به کمد گوشه
 . کردمیو رسنوشت تلخم را دوباره مرور م اتاق
 ... سی... پسیپ_ 
 

383 
.در چند دمیبه عقب چرخ دهیخورده و ترس کهی

 هی  بود و خ ستادهیا میقدم
شده بود و  نقاش   ی. گوشه لبش لبخندکرد یم نگاهم

 چشمانش با گریم
رسم  یانداخیر  شال رو  ی. دستم را براکرد یم رصدم

 بلند کردم و همزمان
 : دمیپرس
 د یزنان جلو آمد. شال را از دستم کش ؟قدمیاومد _گ

 و جواب داد: 
وایاالن.با ب ی   _هم دستش را دراز کرد و دور کمرم  ن  یر

 انداخت. صورتم
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که در برم گرفته بود   ن  دستها یو نگاهم رو  سوخت
 انگار آتش نمانیماند. ب

 سوختیم
 

اما من از  دانمیمن را نم ا یاز او بود  . دایع
 آغوشش تب یگرما
 بودم.  کرده
گرفت.   . دیمد یرا بوس میموها یرا خم کرد و رو  رسش
 گوشم  ر یآرام ز  شیصدا
 شد.  بلند 
 با من؟ یای_م
بدنم را متوجه شد. محکمیر دستانش را دورم  ز یر  لرز 
 خلسه ی   و من ب د یچیپ

 زمزمه کردم:  آغوشش به آرایم سکراور 
 _کجا؟

_هر جا که فقط من باشم و تو.مدهوش و مست 

 سهگفتم که با بو   یباشها
تب کرده و  ن  کرد و من با چشمها  میرها میشانیپ یرو 

 ی   به زم هی  رسخ خ
 یبال و پر دادن به حسها یبرا خواستمی. زمان مماندم

 که به قلبم  ن  یی  ش

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

.شال را که به طرفم داد یاما مهلت نم شد یم ر یرساز 

 گرفت به خودم آمدم. 
 

384 
 . میبر  ا یقشنگت، ب ی_بذار رو موها

 لباسها؟ نی_با... با ا
 ونی  مناسب ب رشیز  بنفش رنگ و شلوار مشیک کیتون

 رفیر  نبود. اما او
 زد.  چشمیک

گل من. بپوشون موهاتو   خوشگیل ی_تو همه جور 
 .انگار تازه داشتم بهمیبر 

 . آمد یم شیو عقلم رس جا امدمیم خودم
 ... نا ی_اخه بابام ا

رسم  یرو  حرفیشالم را ب د یو شکم را که د دیل دو 
 رشیرا ز  میگذاشت. موها

 مسخ نگاهش کردم.  یو من دوباره مثل آدمها فرستاد 
 . سونمتی  . رس موقع مفهمهینم یی   چ _کیس

 _اخه...ب
   اخم

 
 انداخت و من گفتم:  هیسا اشیشانیپ یرو  کمرنیک
 ؟چر  نهیبب یکی_خب اگه 
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میم یجور  هی_من تو رو   . خوبه؟! نهینب کیس  یر
 رس تکان دادم.  ناچار 

 م؟یبمون نجا یهم شهی_حاال نم
 متینگاهم کرد. مچ دستم را گرفت و با مال  کالفه
 . د یکش
 

385 
نه  نهیبیم راحت نه کیس التیمن. خ ز یعز  میبر  ا ی_ب

 متوجه کیس
سی.مشهیم اگر  نکهینبود. فکر ا الشیخ ی   اما او ع دمییر

 به گوش پدرم برسد
 ایلیخیاما محمد با ب کرد یو رو م ر یدلم را ز  شود یم چه

 و د یکشیدستم را م
د یخودش م با  س به جانم افتاده بود و ته دلم یر .اسیر

 . دهانم خشکد یجوشیم
 یبود و کم مانده بود تهوع کار دستم دهد.چادر  شده

 به سمتم گرفت و انگار
از تعجب  شینگاهش به صورتم افتاد که ابروها تازه

 باال رفت. دست به کمر زد
 بلند شد.  شیصدا و 
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بدزدمت؟ رنگ  خوامیبا خودت؟ مگه م یکرد  کار ی_چ
 و روشو نگاه.از ژستش

 زمزمه کرد:  آمد و به آرایم ونی  ب
من. بهم اعتماد کن خب؟  یپا _قربونت برم همه چر 
 من که تو رو تو دردرس

 حاال؟ میقشنگم. بر  اسی ندازمینم
س رس تکان دادم که دست تو  شیتشو  با   یو اسیر
 برد و ش بشیج

ر
 کالن

 . بازش کرد و به طرف دهانم آورد. ونآورد ی  ب
.دهان باز کردم و با خجالت گاز بیس   ونی   بخور م نو ی_ا

 زدم که با یز یر 
 و گفت:  د یخند شگفنر 
.صورتم قرمز شد. نمیدهنتو باز کن بب اال ی ؟ی   _هم

 دیلبم کش یشکالت را رو 
زدم و او با خنده ته مانده  یگر یمن به اجبار گاز د و 

 دهانش یشکالت را تو 
مشخص  شیتو  طنتیکه برق ش  ن  و با چشمها فرستاد 
 چشم به کیبود در 

 زدن قورتش داد.  هم
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چادر رو بنداز رست و خوب خودت رو  نیا _اگه خونر 

 نهینب بپوشون که کیس
 نیر ییکوچه پا. دو تا  ونی  ماهتو بعد از باغ برو ب صورت

 منتظرتم. باشه؟! 
 ترس رس تکان دادم.  با 

 خر یهست عاطفه. ه _نچ... حواسم به همه چر 
 باشه؟ شه؛ینم

 _باشه. 
فرستاد که صورتم  میدر هوا برا یزد و بوسها یلبخند

 رنگ به رنگ شد. دست
رفتم. از  ونی  از باغ ب عی    و رس  دمیچادر را پوش پاچه

 ترس عرق کرده بودم. 
ساعت از ظهر خلوت بود اما من حس  نیدر ا کوچهها 

 جفت نیچند کردمیم
چراغ برق در  یهای  ها و پشت ت وار یاز سوراخ د چشم
 است. قدم تند بمیتعق
 خرابیه وار یموتور محمد که پشت د دنیو با د کردم

 ته کوچه پنهان شده بود
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 د یرا شن میپا یبه سمتش رفتم و او انگار صدا عیر یرس 
 که موتورش را روشن

وقت پشتش سوار شدم. گاز را پر کرد  فوتیو من ب کرد 
 و موتور را از جا کند. 

 . دمیلرز یکه من از ترس م  حایل در 
مملوء  یصدا .حنر شهینم خر ی. هزدلمی_آروم باش عز 
 از آرامشش هم

بودم که تمام  دهیآرامم کند. آنقدر ترس توانستینم
 زده بود.  خیبدنم 

او موتور را  دمیفهمیرا بسته بودم و اصال نم میچشمها
 تیبه کدام سمت هدا

 . کند یم
توقفش کم کم چشم باز کردم. کنجکاو اطراف را  با 

 خر یرصد کردم. با گ
و با لبخند  د یپر  یی   به او انداختم که از موتور پا نگایه
 
 
 نگاهم کرد.  قشنیک

... دستتو بده من و دهی_نچ... تو که باز هم رنگت پر 

 ... یی   پا ا یب
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که گفته بودم را انجام دادم. کف دستش   یکار   حرفیب
 آنقدر گرم بود که تنم

 . ندازد یبه لرز ب را 
شدم. اصال  ادهیپ حالیتو؟ حالت خوبه؟ب ی_چرا رسد

ش  متوجه بود چه اسیر
 ! زد؟یی  به جانم م را 

را دورم حلقه انداخت و تنم را به خودش  دستش
 چسباند. 

 ؟یشد ینطور ی_دورت بگردم من... بخاطر من ا
 حرف چشمم را محکم به هم فشار دادم.  نر 

 _چشماتو باز کن گل قشنگم... 
 اضار کرد.  شیر یب د یرا که د تعللم

جز من و تو  شیکیه نجا ی. نگاه کن ازمی_باز کن عز 
 هم از شهر اد ی. ز ستین

  گهیساعت د مینشدم. ن دور 
 
باشه؟ فقط  تو باغتون

 ساعت رو به من مین ی   هم
 بده... قبوله؟ وقت

 یرس تکاندم. از نا جانیب
 
 زانیکه از ترمز موتورش آو   لون

 یوهایبود آب م
 و به دستم داد.  برداشت
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ترسوندمت اما اگه  دونمی. ماد یحالت جا ب کمی_بخور 
 
 
  بدون

ر
 من با چه ذوف

 المیخودم تو خ یلحظه رو برا نیتا حاال ا شبید
 دل به دلم شیر یب کمی دمید
 ترسو و نر  نقدر یدر نظرش ا خواستمی.نمیدادیم

 اما... نفسم میایدست و پا ب
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 نیرها کردم و به ناچار دل به دلش دادم تا حداقل ا را 

 کنار  یهمه تالشش برا
 بودنمان نقش بر آب نشود.  هم

 نجا؟ی_چرا ا
گرفت و به   شیچشم از روبه رو  میصدا دنیشن با 

 طرفم برگشت. شانه باال داد
 گفت:   و 
رو  یا گهید یکه جز باغ خرما و گندم زار جا  نجا ی_ا

 شهینداره. باغ که نم
. نهیبیو م شهیرد م ن  جا هیاز  یکی. هر لحظه رفت

شو دارم که بابات هم  خیر
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؛ حتما باال  امروز  رفته اونجا. قرار بوده آب رو باز کی  
 ی   رس باغشه. برا هم

 زد.  یو اومدم دنبالت.لبخند دمیچ امهبرن
 نیا ی   بود. تو ب ی_گندمزار اما انتخاب قشنگیر 

 چرچ  یم ن  طال یخوشهها
 .دستش را دراز کرد. شهینم ی  س دنتیچشم من از د و 

 اسم؟یگل   می_بر 
 ی   دستم را ب یشیر یب نانیرا خوردم و با اطم لبخندم

 دستش گذاشتم. او
پدرم امروز  نکهی. معلوم نبود خیر اد ی   به آب نم گدار یب

 تا امشب را باغش
بود.  دهیبرنامه چ شیکه برا  دهیشن از گ گذراند یم

 کاه فرصت  ر یپرسک آب ز 
 . گذشتینم فرصنر  چیاز ه طلب
 یانگشتها ی   را به زور ب شیرا گرفته و انگشتها دستم

 جا فمینازک و ظر 
 انیجر  کیبه هم انگار  مانیبود. قفل دستها داده
 بود که تهیسیالکیر  الیس

را دچار  چارهامیو قلب ب فرستاد یم گنالیس مرتب
 . کرد یشوک م
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عاشقانهاش را به خورد  یرا خم کرده و نجواها رسش
 که  داد یم ن  گوشها

بود.  بیبود، عج بیغر  شیحرفها برا نیلحن و ا نیا
 عادت نداشت کیس

از  شیبرا شیصدا ی   با آهنگ دلنش ی   محبتآم نقدر یا
 دی. بگو د یبگو  شیاهایرو 
 هیاست. شب ن  که رنگشان طال  یامدهاین یروزها از 

 که  یمزرعها یگندمها
 ... میدی   قدم م کنارش
 کیچل کیرا باال گرفته بود و چل شیهای  عار  ی   دورب

 نقدری.اگرفتیعکس م
سم دود  ختهیخوب به قلبم ر  حس بود که تمام اسیر

 شده بود و حاال جز
که در قلبم در چرخش بود   نیی  ش و حیس الیخ راحنر 

 نبود. هربار که چیه
. فتی  ضعف م شیدلم عاشقانهیر برا کردمیم نگاهش

 شیاز پ داتر یدلم ش
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الحول و ال « . آنقدر کرد یو به طرفش فوت م خواند یم
 شیبرا» قوة اال باهلل 

تا حاال  چکسیبود... آنقدر دوستم داشت که ه عاشق
 گوشه  کی ی   نداشته! هم

ساند یدلم را م از  سی. میر باشد.  ا یخواب و رو  دمییر
سیم  شوم و او دار یب دمییر

 عالوه بر حیس کردمیبه او نگاه م . من وقنر نباشد 
 که تمام تنم را به  قیعم

را  ی   .دوربکردمیدرآورده بود ترس را هم حس م ی  تسخ
 باال گرفته و اشاره

و شببوها را به خودم  قیکه دسته گل شقا  کرد یم
 کنم و لبخند  کیر ینزد
منتظرش زدم و فکر کردم  یبه چشمها ی. لبخندبزنم

 چیه هیقصه ما شب
 خواندمیم واشیکیکه   یعاشقانها یاز داستانها کدام

 . محمد نهستین
سد و نه فرهاد  اشیلیل وانهوار یبود که د مجنون را بیر

 یکوه کن بود که برا
کس نبود.   چیه هیکوه را بکند. او شب  نیی  به ش دنیرس

 نه خودش و نه عشقش. 
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را  شیکه دستها  شانهام گذاشت و درحایل یرا رو  رسش
 شکمم قالب یرو 
خوردم که با  کرد. تکان محکیم  می  غافلگ کرد؛یم

 زمزمه کرد.  متیمال 
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 گل من؟  کن  یفکر م به چر  ش،ی_ه

 جواب دادم.  صادقانه
 یافسانها یعاشقها کدوم از   چیه هیتو شب نکهی_به ا

 که داستانشون رو خوندم
. رسش را ستاد یا میدورم زد و رو به رو  .چرچ  سنر ین

 یخم کرد و زمردها
 را به چشمانم دوخت.  روشنش

را به چپ و راست  ستم؟رسمی_به اندازه اونا عاشق ن
 تکان دادم. 
 ... محمد؟از اونا عاشقر  شیر یب _تو حنر 

 یم وقنر  کنمیم فی_جان محمد... ک
 
محمد.با  یک

 گفتم:   یگر یموذ
محمد انگار بهم  کن  یصدام م وقنر  گفتیبود م _گ

 ! ؟یدیفحش م
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 داد.  هیلبخند را به لبم هد شیشانیپ یرو  ی   دلنش اخم
گفته غلط کرده. مگه قشنگیر از محمد هم   _هر گ

 که تو واج  هست وقنر 
 ! ؟کن  یواجشو، حرف به حرفشو زمزمه م به

و او رسش را  ختمیر  فتهاشیرا به چشمان ش لبخندم
 طاقتیخم کرد و ب

 . د یرا بوس میشانیپ
روز هم زنده نباشم اگه تو رو نداشته باشم.اخمم  هی_ 

 محکم به هم گره خورد. 
 ی   م هیحرفها چ نی_ا

 
 ؟ن

 باال داد.  یرا به من دوخت. شانها شیایی  صاف و ب نگاه
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 تهش چر  دونهیم . گگهید هیزندگ دونمی_چه م

 ... اما تو مالشهیم
 نهیسمت چپ قفسه س ی...نوک انگشتش را رو من  

 ام گذاشت. 
 یکیبه  کن    شکشی_قلبت مال منه. مبادا خونه منو پ

 ... اون روز انگارگهید
 . یکرد  اهیس مو یعاطفه... انگار زندگ کشنر   منو 
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و محکمش و صورت  یحجت همراه با لحن جد اتمام
 سختش به تنم رعشه

 . انداختیم
 یم چر  فهیمی_م

 
 ؟آشوبیتو به من اعتماد ندار  ؟یک
 . کرد ینگاهش نگرانم م
 بی... آخ از لحن غر شی...آخ از صدای_خواستگار دار 
 آن جمله و خفهاش وقنر 

 را به زور راض   اشیصوت ی. انگار تارهاآورد یبه زبان م را 
 کرده بود که آن

را پر  میشانی.اخم پند ینحس را بگو  یدو کلمها جمله
 یکرد اما با خونرسد

 : گفتم
ها قبل ا ازدواج  نکهی_خب؟ داشته باشم! همه دخیر

 کی   خواستگار دارن. 
و گره کور  د یچیکالف به هم پ  کیمثل  شیابروها

 یافتاد. رگ رو  نشانیب
زد. نگاهم  ونی  مثل تنه درخت کلفت شد و ب گردنش
 یبا شور 

 
 رنگ یرو  دگ

وجودم در حال  یایحیب مهیگردنش بود.آن ن  رسخ
 بود که دنینقشه کش
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زده گردنش  ونی  شود و رگ ب زانیاز گردنش آو  چطور 
 را بوسه باران کند.رسخ

 . د یچرخیرسم م یکه تو   یاز افکار  شدم
 
 
. خندهام ستاد یو پشت به من ا د یو چرخ د یکش  پوف

 تابیر یگرفته بود و دلم ب
 شود ی.مگر منواختیعشق و خواسیر  م ینوا شیبرا

 نفر کیانه که خ  در دیل
او بود...  یهم جا داد؟ قلب من برا نفر دویم است

 اصال آن خواستگار هرکس
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  که

ر
او تمام  ! وقنر کند؟یم بود بگذار باشد. چه فرف

 جانم را فتح کرده بود. 
 میو عقل روحم متعلق به او بود و خواسته قلنر  وقنر 

 
ر
 خواسیر  او چه فرف

متوجه نبود که  عن  ینه؟!  ا یخواستگار دارم  کرد یم
 عشقش رج به رج قلبم را

خودش  یرا تمام و کمال برا لعننر  چهیو آن ماه بافته
 تصاحب کرده است؟
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را به صفر  نمانیخودم جرئت دادم و فاصله ب به
 جانیرساندم. دستم از فرط ه

. خجالت، تاختیو قلبم عنان از کف داده م د یلرز یم

 زار وترس، عشق و ه
حس با هم دست به دست هم داده بودند و من  کی

 حس همیه ی   رسدرگم ب
که قلبم را آماج خود قرار داده بود،   یخوب و بد یها

 دستم را جلو بردم و در
 . دمیکش  آغوشش

  یانگار برا زمان
 
.رسم ما متوقف شد. چه شانس بزرگ

 کتف سمت  یرا رو 
تند و آشوبگر قلبش را گوش  تمیگذاشتم و ر   چپش

 یدادم. دستم محکم رو 
اما محکم  د یحلقه شد. هر چند که به هم نرس شکمش

 در آغوشش
و رسگشته  جی.انگار انتظارش را نداشت چون گدمیکش

 دیرسش به عقب چرخ
مگ یچشمها دنیمن با د و   ی   رسم را ب ی   متعجبش، رس 

 کتفش پنهان کردم. 
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دستم گذاشت و من خجالت زدهیر  یرا رو  دستش
 فشار دادم.  شیر یرسم را ب
 یگرفت و من با شور   نفیس

 
دلم قربان  یتو  دگ

 صدقهاش رفتم. 
دل  نیبا ا کن  یکه نم  کارا ی_اخ عاطفه... آخ که تو چ

 من.نفسش صاحابیب
 داد.  ونی  و کشدار ب ی   سنگ را 
  هی_ 

 
نداره.نگران و آشفته  درد افتاده رو دلم که درمون

 زمزمه کردم: 
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شکمش برداشت  یدرمونت.دستم را از رو  مشی_من م

 ی. بوسهاد یو باال کش
آتش بود انگار،  شیگذاشت. لبها  مینوک انگشتها یرو 

 حرارتش از نوک
. خون به صورتم سوزاند یتا فرق رسم را م انگشت

 آنکهیهجوم آورد و او ب
  آورد یچه بر رس من م بداند 

 
وع به  با آهنیک محزون رس 

 صحبت کرد. 
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   درمونهیدرد ب هیدرد  نی_ا
 
 درد نر  هینداره.  که درمون

 که افتاده  نید پدر نر 
قلبش  ی.نگران به صداستیجونم و ول کنم ن به

 که حزنآلود  دادمیگوش م
 گفت:   شد یم یی   صداش باال و پا یکه تو   بغض   با 
چشمام  یعروست کی   عاطفه... دارن جلو  خوانی_م
 ... گهید یکیبه  دنتیم
 ی. مستمیکه من ن  یکی به

 
تو  ن  یداره بش یچه درد دون

 که دارن از  مجلیس
که سالها عروس   ننی   حرف م یشدن دخیر  عروس

 تو ش؟یدیخودت د
و دست تو  دهیپوش دشو یبارها اون لباس سف اهاتیرو 

 دست با تو پا به خونهاش
که   یای. همه دلخوشد یدور رسم چرخ ا ی. دنذارهیم
 تا صبح نذاشته شبید

 هیثان کیتو  دنتید یبخوابم و نقشه بکشم برا بود 
 دود کرد و برد هوا. کاش

 دل نبود.  نهیس نیا وسط
ازشون.  کنمی_دلم از همه و همه گرفته. تعجب م

 یاز ی  فقط خواجه حافظ ش

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 کیچرا کوچ دونمیو نم خوامیکه من تو رو م  دونهینم
 و بزرگ خودشونو

پول و پله  ها یمیبه اندازه پرس کر  د یبه اون راه. شا ننی   م
 دیشم. شانداشته با

  هنوز 
 
ک نباشم اما  آماده زندگ دل دارم که  هیمشیر

 ... نهی   فقط به عشق تو م
 . د یکش  آیه
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که امروز خوشحالت   دمیتا صبح نقشه کش شبی_د

 ونی  ب ن  جا هیکنم... که 
 اهیروزگارم س دمیشن ... اما وقنر اون باغ با من باش   از 

 امیب خواستمیشد. نم
و من تا  مال من نباش   گهید دمی... ترسومد یدلم ن ویل

 آخر عمر حرست
کنارت بگذرونم اما   تونستمیرو بخورم که م یامروز 
 به بادش دادم.به الیک
انگار بغض کرده باشد.  د یحرفش که رس ینجایا

 گرفت و ناواضح به  شیصدا
 . د یرس گوشم
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 نی. اشینینشه بب حنر  گهید د ی_گفتم چه معلوم شا
 شد که اومدم و اضار

 ونی  خاطره ب هیکه حداقل   نجا ی. آوردمت ایایب کردم
 از اون باغ با هم داشته

 گرفتمیو من ازت عکس م یدیخندیم ... وقنر میباش
 دل وامونده شور نیا
بار باشه. کشتم خودمو که  نیکه نکنه آخر   د ی   م نو یا

 چه مرگمه و بهت نفهیم
 بگذره.  خوش
 خ ادامه داد: تل کرد و با لحن    مکن  

 نم،یرو باهم بب قی_تا آخر عمرم هر جا گندم و شقا
 نی... اگردمیدنبال تو م
آغوش محاله بونهتو  نیدل، ا نیا چشمها،

 بود را دهیچک .اشکم گنی  نگ
و غربت  ن  او از جدا ... اما دلم گرفته بود وقنر دانمینم

 ی   .بگفتیبعد از آن م
. عالرغم د ی   او هم برق م ی. چشمهاد یچرخ دستم

 برق چشمانش از شهیهم
 د ی   نگاهش موج م یتو  یی   خفته بود. چ و بغض   اشک

 را شیکه من معن

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 یو به زور جملها د ییهم سا ی. دندان رو دمیفهمینم
 که تک زبانش بود را به

 آورد. انگار جان کند تا گفت.  زبان
 

395 
مد آس و پاس م ا ی ها یمی_حاال تو بگو... پرس پولدار کر 

 خدمت نرفته و
کردم.نفسم از   ی  را محکم به آغوشش زنج کار؟خودمیب

 میو صدا د یلرز یم هیگر 
 بغض.  از 

به  م،ی  گیرو نم یگهایمرد د چی_من جز تو دست ه
 یگهایمرد د چیچشم ه

 د یجز تو لباس سف چکیسیه ی. براکنمینم نگاه
 چیه یقلبمو برا پوشم،ینم
 . کنمیباز نم یگهاید مرد 

 یی   به من بود که نگاهم به پا هی  همچنان خ چشمانش
 بکیشد. س دهیکش
  شیگلو 

 
. د یخورد و تمام ارادهام را در هم کوب تکان

 دستانش باال ی   خودم را ب
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 ر یز  میلبها کردم و وقنر   کینزد شیلبم را به گلو  دمیکش
 را شیگلو 
و ترس از دست دادنش  تانر یبا ب میچشمها د یبوسیم
 نیر یی.لبم را پاد یبار یم

  شیگلو   بکیو س دمیکش
 
خورد و  را بوسه زدم که تکان

 شد. محکمیر  یی   باال پا
دم... گردنش بو  خودم بلک  تانیکاپ  یرا به او فرس 

 ی   که هربار ب  ی. عطر داد یم
و  د یچیپیم مینیبب ر یز  شیبو  فتمی  فرو م آغوشش
 . کرد یدگرگونم م

م  ینگاهم از او فرار  منتظرهی  از آن بوسه غ بعد  بود. رس 
 بود دهیپوستم خز  ر یز 
وایب نیاز ا میگونهها  و  خودم گلگون شده بود.  ن  یر

 وجدانم شماتت بار به
و انگشت  فتی  چشم غره م دهامیافسار در  قلب

 شیبرا د یاشارهاش را با تهد
. داد یتکان م»  سمی  خونه حسابت رو م میبر «  پررنگ

 ته نگاهش جمله معروف
کرده بود و به سمت تپهها   می.با آن حال خراب رهابود 

 دمیرفته بود. لبم را گز 
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. حاال در موردم شدمیخود نم از خود نر  نقدر یا کاش

 ! کاشکند؟یچه فکر م
 دلش از خواسیر  دخیر سبک رس و سست و نر  یتو 

 مانیمثل من پش یارادها
 ی  .لبم را جلو دادم و با بغض نگاهم به مسنشود 

 رفتهاش بود. شالم را کیم
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انداختم که با داد اسمم  یی   و چشمم را پا دمیکش  جلو 

 دهیرا صدا زد. ترس
 را باال آوردم.  رسم

 _عاطفه... 
و من داشتم قبض روح  د ی   م میو کشدار صدا بلند 
 نکهی. از فکر اشدمیم
 یح

 
به او حمله کرده باشد داشتم پس  یی   چ وان

 به می. چشمهاافتادمیم
رفتهاش را  ی  از آب شد. دوان دوان مس ز یلیر  رسعت

 دنبال کردم. 
 شد؟ _جونم... محمد؟ محمد چر 
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دو پا  یتپهها رو  یی   . پافتمی  به سمتش م هیگر   با 
 چطور دمینشسته بود؛ نفهم

را به او رساندم و او به سمتم برگشت. نفس  خودم
 شینفس زنان در چند قدم

 شدم.  متوقف
 ؟سا...سالیم ؟_خو... خونر 
 ... ی   بب نو یا ا ی... بد ی... ترسوندمت؟ ببخش_خوبم من

 عکسالعمیل چیه د ید . وقنر آمد یبه زور باال م نفسم
 و دهمینشان نم
دستش را  چرخد؛یم شیهمچنان با ترس رو  میچشمها

 دراز کرد و گفت: 
ترسوندمت...  یدلم... خوبم... ببخش اونطور  ز ی_عز 
 ... ا یب

 یکه درد  میبگو  یی   و دهان باز کردم چ دمیکش  نفیس
 یکف پا  یتو  د یشد

بتوانم  نکهیو قبل از ا دمیکش  یع  ی. جد یچیپ راستم
 خایل میپا ر یز  میبگو  یی   چ
گرد شده   یافتادم. محمد با چشمها ی   زم یو رو  شد 

 ی   زم یخودش را رو 
  به

 
 گفت:   سمتم کشاند و با نگران
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. سوزش توام با آمد یباال م شد؟نفسم به سخنر  _چر 

 بود.  دهیدرد امانم را بر 
 زمزمه کردم:  سخنر  به

 _پ...پام... 
  میپا یرو  عی    رس 

 
مشغول  خم شد و با دستپاچیک

 شد.  شیوارس
 د یبا کنهی... داره ورم ممار، لعننر  شین ی_جا

 ببندمش... 
 . دمیچیبه خودم پ هیگر   با 

...کمربندش را شهی_دردات به جونم... االن درست م

 دور پام بست. خم شد و
کف پام چشمانم تا ته باز شد   یرو  منتظرهی  غ گریم  با 

 و رسم باال آمد. خم
 ونی  زهر را از بدنم ب قیعم یبود و داشت با مکها شده
 هی.با گر د یکشیم

 زدم.  شیصدا
_مح...محمد... نک... نکن... تو... هم... مس... 

 ... نکن... یس  ی... ممسموم... یم
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به عجز و البه من کارش را تکرار  توجهیاو ب اما 
 .رسش را بلند کرد وکرد یم

گونهام   یرا به سمتم کشاند. دستش را رو  خودش
 و با حب و بغض د یکش

 کرد:   زمزمه
. االن ی... تب کردیسوز یم یقربونت برم؟ دار  _خونر 

 درمانگاه...  سونمتی  م
س باشه؟دستش را ز  تیی   چ ذارمینم بدنم  ر یباشه. نیر

 دهیگذاشت که ترس
داغم را به صورتش دوختم و با عجز زمزمه  یپلکها
 کردم: 

م... خونمون...   _فقط...بیر
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پر آبش را به من دوخت و گوشه لبش را  چشمان
 . د یمحکم گز 

 ... تونمیولت کنم... نم ینطور یا تونمی_نم
 داد بلندش سکوت گندمزار را شکست...  یصدا و 

و معدهام به  فتی  م جیخوب نبود. رسم گ چیه حالم
 اما با د یجوشیهم م
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کند و   ادهامیدر خانه پ یمجبورش کردم جلو  یلجباز 
 خودش برود. به سخنر 

براق و نگران بدرقهام  کرد و ناچار با نگایه  قبول
 اطیباز ح مهیکرد.لنگان در ن

 حانهیهول دادم و نفس نفس زنان همانجا وا رفتم.ر  را 
 داشت باغچه را آبپاش  

 شتاب زده به سمتم آمد.  دنمیکه با د  کرد یم
 تو؟ یشد _خاک تو رسم چر 

  عی    رس 
 

 رس هم کردم و گفتم:  درویع
 زده...  شمی_مار ن

بال و پرم را گرفت...  ر یو ز  د یبه صورتش کوب حانهیر 
 مستأصل زمزمه کرد. 

... نه بابا...مامان هم د یخونه ست نه وح د ی_نه مج

 رفته روضه.هنوز داشت با
 که رسم کج شد،  کرد یو شک به اطرافش نگاه م دودیل

  با 
 
رفته  میکشاندم. چشمها  اطیبه طرف در ح نگران
 . افتاد یهم م یرفته رو 
 ؟کن  یم کار یچ نجا ی_تو ا
باز کردم. محمد بود. با همان  چشمم را به سخنر  یال

 ظاهر آشفته و رنگ
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 دهیپر 
 
چشمش قل  یتو  . نگاهش که به من افتاد نگران

 زد. 
 

399 
 _من؟ من... عاطفه چشه؟

 گفت:   عی    بدهد که رس  حیخواست توض حانهیر 
 درمونگاه.  مشی_بذارش رو موتورم بیر 

 ... _ویل
 حانهی.ر هی  داره از حال م ؟کن  یاستخاره م ه؟یچ _ویل
 به من انداخت نگایه

 گفت.   یباشها دهیترس و 
و تبدار چشم  حالیشانهاش افتاده بود و ب یرو  رسم

 بسته بودم.موتور متوقف
دست دورم انداخت و به آغوشم  عی    و او رس  شد 
 ی.نگاه پر دردم رو د یکش

قشنگش  یبود. مردمکها سشینگران و خ یچشمها
 آرام و قرار نداشتند. 

 حسیر یاما ب کردمینگاهها را حس م ن  ی_دکیر کو؟سنگ
 از آن بودم که خودم
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باال بکشم و از آغوشش جدا شوم. ته دلم ترس  را 
 حالم نی. در اد ی   سوسو م
تموم  نجا یقصه هم نی. اخواندمیخودم و او را م فاتحه

 . شد یم
 خراب شده؟ نی_کو دکیر ا

ته پرس؟ ا رو رست...بعد انگار  رو گذاشنر  نجا ی_چه خیر
 جانیچشمش به من ب

 گفت:   متیآغوشش افتاد که با مال  ی   ب
 _بخوابونش رو تخت. 

پلک زدم. دکیر که مرد  حایلیحس سوزش دستم با ب با 
 جاافتاده و مسن  

  بود 
 
 زد.  لبخند مهربان

 
411 

دخیر خوب...  یدادیخودت رو به کشیر  م _داشنر 
 اگه اون پرس، زهرمار رو

 نجا یاالن ا د یکشینم ونی  موقع از بدنت ب به
 .رسش را خم کرد و باینبود
 آرام گفت:  ن  صدا
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... به شهیم دا یکم پ  یمرد ی   _قدرشو بدون... همچ

 اون تو اون گمیم ی   قی
اصال به فکر خودش نبوده. اآلنم حال خودش  لحظه

 بد شده... 
 شد که زمزمه کرد:  هاشی  با ترس خ میچشمها

... میکرد  قی_نگران نباش... پاد زهر رو به هردوتون تزر 

 کم کم حالش اوگ
بده از کنار تخت گذشت  .و با گفیر  خدا سالمنر شهیم

 و رفت. 
  دمیکش  آیه

ر
لوله  یکه تو   و چشم دوختم به قطران

 رسم در حال کیبار 
 بود.  حرکت
افتاد که با اخم  حانهیشد و چشمم به ر  دهیکش  پرده

 . آب دهانمکرد ینگاهم م
 . دمیدزد نشیزبیو ر  قیقورت دادم و چشم از نگاه دق را 

 د؟ی_ممد کجا تو رو د
 کرد یم که سیع  کرد. در حایل  اشیعصب سکوتم
 نگه دارد یی   را پا شیصدا
 : د یشدهاش غر  د یکل  یدندانها ی   ب از 
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رو  ا ینه؟ خدا لعنت کنه جفتتونو، ح نیهم بود شی_پ
  نیخورد

ر
 و آبرو رو ف

 ی... تو نمنیکرد
 
رست  ن  بابا و پرسا بفهمن چه بال دون

 کی   یچالت م ارن؟یم
تو  شعور ی. بخورهیهمون باغ آب هم از آب تکون نم تو 
 ذره مغز تو اون کله هی

 بشه؟ تو باغ که چر  یهست؟ راهش داد پوکت
 

411 
عاطفه...  یتو؟ وا اد یم ندازهیم د یکل  یکی هو ی نگفنر 

 بگم من چر  ی... وایوا
با ممد قرار مدار  نه؟ی... درس دارم درس دارمت ابهت

 ! از فردا حق؟ذاشنر یم
اآلنم دعا  ؟یدیفهم ؛تو اون باغ لعننر  یپا بذار  یندار 

 نفهمه و د یکن مج
به گوشش نرسونن وگرنه که  نجا یخاله زنک ا یآدمها

 یدرمونگاه رو رو  نیا
دخیر  شی.و در ادامه حرفهاکنهیدوتاتون خراب م رس 

 بست شمیبه ر  احمقر 
 تخت گذشت.  از کنار  تیبا عصبان و 
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صورتم راه گرفت. حق با او  یبستم و اشک رو  چشم
 همه نیبود. ا

 همه دل و جرئت از کجا آمده بود؟!  نی... اایطیاحتیب
 کرد ینم . کاش سیعد ی   از خودم شور او را م شیر یب دلم

 زهر را از بدنم خارج
اثر  شیچه؟! اگر پادزهر رو  شد یم شیی   . اگر چکند 

 نکند؟ اگر... اگر... اگر... 
زده بودند مغز  خونیبه رسم شب انهیمور  هیشب اگرها 

 . خوردند یرسم را م
محمد  کردمیهم و غمم او و حالش بود. دعا م همه
 نشود. دلم مثل شیی   چ
 حانهی. کاش جرئت داشتم از ر د ی   و رسکه جوش م ی  س

سم. کاش  حالش را بیر
او برسانم اما ترس  بلند شوم و خودم را به شد یم اصال 

 مانیکه رو   ن  از چشمها
.پلک کرد یرا از من سلب م یانجام هر کار  ن  توانا بود 

 زدم و با بغض زمزمه
 : کردم
 ؟خوبش کن   شهی_م
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نکرده بودم که با  دا یاشک و آه پ یفرصت برا هنوز 
 یکه محکم رو   ن  پا یصدا
 میچشمها شد یم کیو به تخت نزد شد یم دهیکوب  ی   زم

 با ترس گرد شد.پرده
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رسم ظاهر شد. از ترس  یباال د یمج بتیرفت و ه کنار 

 دهانم قفل کرد و
 شد.  نشیصورت رسخ و خشمگ خیم میچشمها

بود.  عصنر  نقدر یچه به او گفته بودند که ا داند یم خدا 
 لرزانم یمردمکها

 را لو بدهند.  ی   نمانده بود همه چ یی   چ
 وبه؟_حالت خ

نگاهم کرد  هی  جمله... خ نیبودم جز ا یی   هر چ منتظر 
 که با ترس رس تکان

 . دادم
 نه؟ی   _چرا حرف نم

 . ستاد یکنارش ا  حانهیر 
  د ی.مجدهیترس کمی ستین یی   _چ

 
 و دسنر  د یکش  پوف

 به گردن رسخ
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 . د یکش  شدهاش
 _ممد کو؟

  رنگم
 
نگاه کردم که با  حانهی. با التماس به ر د یپر  به آن

 اخم نگاهم کرد. 
داداش. دستش درد نکنه عاطفه رو  ونهیآقا قاتی_تزر 

 که مار زد مونده بودم
تو رسم کنم در رو که باز کردم جلو در  خایک چه
 اومد تو زهر عی    رس  دمشید
. اگه اون نبود معلوم نبود چه د یکش  ونی  از بدنش ب رو 

 . ومد یرسش م ن  بال
 . د یبه گردنش کش رس تکاند و دسنر  د یمج

و با دکیر حرف  نمشی_دستش درد نکنه من برم بب
 ندارن بزنم. اگه مشکیل

کرد و او   د ییبا آرامش تا حانهی.ر میبر  میکن  مرخصشون
 با رفیر   حانهیرفت.ر 
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را از من برگرداند.با بغض صداش زدم و  شیرو  د یمج

 جمالت را پشت رس هم
 کردم.   فیرد
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... من... دستت درد نکنه که کمکمون حانی... ر حانی_ر 

 ی.با چشمهایکرد
 به سمتم برگشت.  غضبناک

من  ؟یدی... فهمکنمیکه برات م  هیکار   نیآخر  نی_ا
 دل و نیتو ا فهممینم

 ! یرو از کجا آورد جرئت
 : دمیحب و بغض نال با 

 _دوستش دارم... 
گرد شد و به سمتم برگشت. نگاهم را از او   شیچشمها
 یم و به انگشتهاگرفت
 شدم.  هی  خ دستم

م   ا یدن نیتو ا هیکس  نیو آخر  ی   _محمد اول که حاض 
 رو به براش همه چر 

عمر آب بابام و مامانش تو  هیبخرم. به جهنم که  جون
 جوب نرفته. به هی

... به جهنم که درسشو نمونهیاختالف ب که کیل  جهنم

 ول کرده. من محمد
خودم  ی... براخوامیکه هست م  ینطور یهم رو 
 برا ی   چ هی... تو عمرم خوامیم

 ست؟ین حقم خوشبخنر  شه؟یباشه نم من
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 نیتو؟ تو کجا اون کجا... ا یشد وونهی_با ممد؟ د
 عشق دو روزه رو فراموش

ه شا کن بگذره از  د یو بچسب به درست. بابا بو بیر
 . دهیجونت اما شوهرت م

کم   ها یمی. پرس کر یهم از خواستگارات باخیر  خودت
 . ممد روستین آدیم

حس بچگانه رو وگرنه  نی. تموم کن ابشیتو ج ذارهیم
 یرو  بندمیچشم م
 . گمیم د یرو به بابا و مج و همه چر  مونیخواهر 
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افتادم.  هیو بلند به گر  دمیصورتم کش یرا رو  ملحفه
 ... د یفهمینم حانهیچرا ر 
 بش،یمن محمد مهم بود؛ نه ج ی. براکرد یدرک نم چرا 

 و نه التشینه تحص
جوب  کی یعمر آبش با ما تو  کیمادرش که  حنر 

 نرفت. 
 . د یصورتم کش یخشم ملحفه را از رو  با 

 _چته؟
 زمزمه کردم:  هیشده از گر  رسخ
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 یاز خودم. االن... جا شیر یب _بخدا دوسش دارم. حنر 
 دلم شور خودمو نکهیا

 فهیمیبشه... م شیی   چاونه که مبادا  شیفکرم پ بزنه
 را گم؟ملحفهیم چر 

 کرد.   مشت
هر دوتون. االن  یزوده برا یلی... خ_زوده برات عایط

 
 

 ،. خایمدایع
... خودتو بدبخت نکن. بابا رو به جون فهیمینم

 خودت ننداز. 
شدهاش را  سیخ ینخوامش؟چشمها گهید تونمی_م

 و سکوت د یاز من دزد
 . کرد 
مشکوک به چهره  آمد. نگایه صمیبا خیر ترخ د یمج

 مانیپنچر شده هردو 
س یی   سکوت کرد و چ تیو در نها انداخت  . د ینیر

اتاق رو به  یچشمم رو  میفتی  م ونی  که ب  قاتیتزر  از 
 مردان یکه برا  ن  رو
اما باز  د یبا حرص دستم را کش حانهیمانده بود. ر  بود 

 هم نگاه نگرفتم. دلم تاپ
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خیر بود. که خودش  کی دنیشن قرار یو ب د یکوبیم تاپ
 آمد.  ونی  از اتاق ب
 هوا یقد و قامت بلندش خشک شد. اشک ب یرو  نگاهم

 یمثل باران بهار 
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که   ی   را تر کرد. ته دلم خدا را شکر کردم. هم گونهام

 که باز  ی   سالم بود. هم
 میو نگران نگاهم کند برا فتهیش نقدر یا توانستیم هم
 
 
 خندبود.لب کاف

 
 
 دیرس تکان داد.مج میزد و برا کمرنیک

 یکمک کرد  یلی_ خب داداش دستت درد نکنه... خ
 نیبهمون امروز... بفرما ا

 می  منم از داروخانه دارو ها رو بگ ی   نیبش نیبر  چییسو 
 و برگردم. 

 . می  . من خودم مد یمج دمی_زحمتت نم
 دا یرو پ یکی. تو برو سوار شو من هیحرفها چ نی_ا
 موتورت رو برات کنمیم
 تا خونتون.  ارهیب
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را به محمد داد و خودش به طرف داروخانه  چییسو 
 دینگاه تهد حانهیرفت.ر 

 به ما انداخت.  یی   آم
 ته؟ی. حالیس  ی_بار اخرته رس راه عاطفه سیر  م

 چشمش بدون ترس گفت:  یبراق شده تو  محمد 
هم  چکسیخودش نخواد پا به پاشم. ه _تا وقنر 

 ه. جدامون کن تونهینم
 اگه گفت...  خودش

 حواله من کرد.  یتلخ و بغض دار  نگاه
جفت چشمام... هر جور که اون دلش  ی_رو 

 یدندان قروچها حانهیبخواد.ر 
و وادارم کرد کنارش قدم بردارم.  د یو دستم را کش کرد 
وایب نیا  محمد ن  یر
دفاع  نمانیکه ب  از عشقر  نکهیدوست داشتم. ا را 
سیو نم کرد یم  ته دلم د ییر
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بلند  یبهش انداختم. با قدمها .نگایهکرد یم نیی  ش را 

 . آمد یکنارم راه م
 بامهر زمزمه کرد:  حانهیبه حضور ر  توجهیب
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که   کنه؟لبخند یدرد نم تییدورت بگردم؟ جا _خونر 
 زدم چشمش برق زد. 

اگه  ؛یکردیکاش اون کار رو نم  ؟_خوبم... تو چر 
 ؟چر  شد یم تیی   چ

 ... هیبرا من کاف ب باش  _تو خو 
به محمد انداخت و با پوزخند  با حرص نگایه حانهیر 

 زمزمه کرد: 
 ی... کاش اون مار جای_خوب مخشو شستوشو داد

 احمق زبون توئه نیا یپا
 . د ی   م شیباز رو ن زبون
بردار... به  خود ی... دست از جلز و ولز کردن بحانهی_ر 

 که  کنمیهمتون ثابت م
که به عاطفه دارم   عشقر  یجونم پا یتا پا من

 از در نبار یا حانهیهستم.ر 
کت   یوارد شد. متوجه شده بود که زور تو  حتینص

 و حاال ود ی  محمد نم
 نرم رامش کند.  داشت با لحن   سیع

 کمیهردوتون زوده. مگه چندسالتونه؟  ی_هنوز برا
 . نه عاطفه فرارد یصیر کن
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 هم حیس گهیسال د کیاگه  دمینه تو... قول م کنهیم
 رو د یکه االن دار 

 . د یخودم کمک کنم که با هم ازدواج کن د یداشت
 از باال نگاهش کرد.  یبا پوزخند محمد 

 
417 

دارم نه به کمکت...  حتتینه به نص یاز ی_تو؟ من ن
 خون به دل عاطفه نکن  

 دمیحله.لب گز  حرفهات همه چر  نیتو رسش با ا ینر  و 
 ی   و اخطار آم

 . فتی  کردم. داشت تند م  نگاهش
 _محمد... 

 برداشت و نگاهم کرد.  حانهیاز ر  نگاه
 _چشم. 

. که محمد آرام د ییبا حرص دندان رو هم سا حانهیر 

 گفت: 
  چی... برام هحانهیر  من   ی_تو مثل خواعرها

ر
با  فرف

 ... یفائقه و فرزانه ندار 
شیم از چر  دونمیم مرد و مردونه  دمیاما قول م یر

 حواسم به همه چر 
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 شیی   چ ذارمی. نماد یرسش ب ن  بال ذارمی... نمباشه
 بشه... 

. مگه کنهی_بابام بفهمه هر دوتون رو چال م

 ... شیشناسینم
خواهر پشتمون باش... هوامونو داشته  هی_تو مثل 
 برخالف حانهیباش...ر 
 فقط رس تکان داد و با تذکر گفت:  انتظارم
 . گردهیاالن برم د یمج د ی_سوارش

که ما را قانع کند خودش مجاب   یبه جا حانهیر  انگار 
 شده بود. 

موضوع را  یخاص خودش جور  تیر یبا مد حانهیر 
 کس  چیجمع کرد که ه

اندازه  کس حنر   چیآن روز چه بوده. ه تیواقع د ینفهم
 رس سوزن هم به حضور

خوش  یرا به پا نیموقع محمد شک نکرد و همه ا به
 دانمیو چه م شانیس

بچه  کیروز بعد با گذاشتند.محمد چند   ر یتقد
 دایخرگوش رس و کلهاش پ
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زده  میصدا یآن روز که آنطور  گفتی. مشد 
 بچه خرگوش را نیا خواستهیم

و نزار بوده و حاال به  ضیمر  گفتیبدهد. م نشانم
 از دوستانش که یکیکمک 
  وانیح چند 

 
 کرده.   شیمداوا داشتینگه م خانیک

 تو باشه.  شی... پزمیعز  ا ی_ب
 گفتم:   شگفنر  با 

 _من؟! 
 تکان داد.  یرس 

 ی... تو بهیر مزمی_اره عز 
 
... فقط مراقبش باش   تون

 حواست بهش باشه... 
 ! خب؟
را گرفتم.  د یسف یدراز کردم وبا ذوق آن پشمالو  دست

 خط نازک کی
اش را  ن  بایکمرش داشت که ز   یرنگ رو  یخاکسیر 

 .انگشتمکرد یچند برابر م
 و نازش کردم.  دمیرسش کش یرو  را 

 میزنده مونده؟ ما که رفته بود یچطور  ی_ وا
 درمونگاه و بعدش... 
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جواب  عی    ذهنم مشغولش باشد. رس  اد یز  نگذاشت
 داد: 

از بچهها رو  یکیاز تو راحت شد،  المی_بعد که خ
 فرستادم رفت آوردش.دوباره

 تن نرمش حرکت کرد. با ذوق گفتم:  یرو  دستم
 نازه محمد... نگاش کن چه ملوسه؟ یلیخ _ویل
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 _بازم بگم؟
 : دمیپرس ینگاهش کردم و با کنجکاو  متعجب

 رو؟ _چر 
من ناز و  یبه اندازه تو برا ا یدن نیتو ا خر یه نکهی_ا

 . ستیخوشگل ن
. لبم را جلو دادم و شدمینگاه داغش داشتم ذوب م ر یز 

 گفتم: 
 ! می_اسم براش انتخاب نکرد
مون چر   باشه...  _تو بگو اسم دخیر

ه؟ وا  د؟یصداش کنم مروار  شهیملوسکم... م ی_دخیر
 ! دهیو سف ز ینگاه چه ر 
  _هر چر 

 
 قشنگم...  اسی تو بیک
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* 
 » عاطفه

 _زمان حال «
از گذشته ما خیر داشته باشد و باور  است کیس محال

 ی   کند من با محمد چن
باشم. آن همه عشق...آن همه عالقه و به جان  کرده
 چه ی   همه چ دنیخر 
کرده بود.   یحافظهام را دستکار  بود؟ انگار کیس شده
 هم چشمم را د یشا

 یی  بودند و من را کورمال کورمال به سمت مس بسته
 چیکه ه  دادند یهول م

 . دانستمیآن نم از 
 

411 
ه دست باد بودم که به هر کجا افتاده ب ی  گ  بادبادگ من
 دیکشیم لشیم
 . کشاندمیم

  ی   ... همکشمیم آیه
ر
 با آن بادبادک نر  حاال هم فرف

 هیدست و پا ندارم. شب
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و با  نمی   رسگردان در دره گذشتهها پرسه م روچ
 آن کیبه  کی یادآور ی

 یادآور یبا  خواهمی. انگار مدهمیخودم را آزار م روزها 
 را ی   عشق او همه چ

خاک بررست قاطعانه از  کیرس خودم بکوبم و با  یتو 
 نداشتهام اقتیل

است  نمیی  که جامانده خاطرات ش  .لبخند تلخ  میبگو 
 کباری . حنر خورمیرا م
 ی... در خاطرات من او مرددمیند از او بدخلقر  هم

 صبور و عاشق بود که وقنر 
.چطور د یدرخشینگاهش م سیر  عسیل کرد یم نگاهم

 رفت که کیس ادمی
 شمارد؟یرا م شیبه انتظار من نادان روزها چشم

 خودش را ی  فاصله انگار تاث
 هم عشقر  د یبود. فراموشش کرده بودم. شا گذاشته

 عشق دمی   که از آن دم م
تب تند زودگذر بود که  کی حانهی... به قول ر نبود 

 نیگذشت و رفت... پس ا
که   ن  چشمها نیا جوشد،یم نهامیس یکه تو   یدرد

 ادیمحال است او را به 
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! من احساسم به او را گم ند؟یگو یو نبارند چه م اورند یب

 کردهام! 
 . ند ی   گوشم زنگ م  یخودم تو  یصدا

به  م،ی  گیرو نم یگهایمرد د چی_من جز تو دست ه
 یگهایمرد د چیچشم ه

 د یجز تو لباس سف چکیسیه ی. براکنمینم نگاه
 چیه یقلبمو برا پوشم،ینم
 . کنمیاز نمب یگهاید مرد 
ماندم. آن روز فکرش را  دادمیکه م  خوب رس قویل چه

 کیس  کردمیهم نم
و از او  کند یم ن  وفایکه ب  عقب بکشد... کیس که
 من باشم! اصال گذرد یم
 

411 
 یاز او بگذرد؟ من د توانستیم کیس  مگر 

 
کردم...   وانیک

 ید
 
 ! اسم آنوانیک
جز آن هم  یی   مگر چ یعجوالنه و رسرس  میتصم
 باشد؟! هر چند که تواند یم
سفره عقد  یبه جیر پا کردمیقبول هم نم اگر 
 چی... پدر و مادر هنشاندمیم
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و سادات از دستشان  ن  پرس کربال خواستینم دلشان
 در برود. 
 درست و حسانر  قیتحق کیهول بودند که  آنقدر 

 آنها نطرفینرفتند. ا
را خواستند و آنطرف پدر و مادرم آب از لب و  حانهیر 

 شد زانیلوچهاشان آو 
گفتند دخیر مال خودتان!   شیپس و پ حرفیب و 

  ی   همچ
 
 دخیر شوهر دادن

! آخ میکردیم ن  یاست! انگار که رس دلشان سنگ نوبر 

 خودمان...* یبرا می  بم
دم  کیو از صبح خروس خوان  دهیکنارم کش  مادرم

 و بغل گوشم از عیل
که   . انگار کیسد یگو ینداشتهاش م ن  و آقا االت کم

 ریز  هشت سال با عیل
را  سقف بوده من نبودهام! انگار که عیل کی
 الی. گمانم مادرم خشناسمینم
من همان دخیر بچه هفده سالهام که رسم را  کند یم
 ... نه کهدند یمال هی  ش
گول خوردنم ملس   کنند یقبل گول خوردم فکر م بار 

 است!من هر چه که
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درست  میبرا را که عیل جهنیم کنمیفراموش نم باشم
 کرد.از آنطرف پدرم

دلش با  یو حتما تو  د ی  گیاز من نگاه م ی   سنگ اخیم با 
 دیگو یخودش م

من را قابل  تاوان کدام گناه بزرگش هستم! حنر  من
 و داند ینم همصحبنر 

ش را! ا د ینیبیلکه ننگ را م کیکه   انگار   نینه دخیر
 همه انکار حضورم از

از دل زخم  یدردناک است. گوشها میاو برا طرف
 و ند ی   خوردهام را زخم م

دلش به حال  یکجا  چیه عن  یرا به چشمم.  باران
ش نم  که  سوزد یدخیر

از  کند یم غی    و در  داند یم اد یز  شیهم برا چشیم گوشه
 به تو نیمن. آخ نفر 

پدرت  که حنر   اهتیبه تو و بخت س نی. نفر عاطفه
 تحملت کند!  تواند یهم نم

 
412 
گوشه   کی نبار یشده و ا دا یدوباره رس و کلهاش پ د یوح
 ی  پدرم را گ اطیاز ح
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 نم؛ی   م ی. پوزخندند ی   و دارد آرام حرف م انداخته
 به اندازه من چکسیه
ندارد.  یی  تاث چیزدنها ه شیبه آب و آت نیکه ا  داند ینم

 ادرماگر من پدر و م
 قصه رس دراز دارد.  نیا دانمیکه م  شناسمیم را 

به اون  یدوباره برگرد ذارهینم د ی_ناراحت نباش. وح
 جهنم! 

 . حسمیب حِس یگذشته... االن فقط ب  می_از نارحت
  کشد یم آیه

 
مندگ نگاهش رس و کلهاش  یتو  و باز رس 

 یی   . چشود یم دا یپ
. ند ی   که دلم را م  دهامیتا به االن آنقدر د شبیاز د که

 دهمیرس تکان م شیبرا
سام خلوت خواهرانهمان را ترک  یهی  گر   یباصدا و 
 و به رساغ پرسک کنمیم

و  مکرر عیل ی.تماسهاومی  م میروزها نیا ی  بهانهگ
 پشت رس یدهایتهد

دور  وقنر  خواب و خوراک را از من گرفته. حنر  همش
 هستم هم دست از

! ستیچ یهمه تقال برا نیا فهممی. نمدارد یبرنم رسم

 به حضور یلیاو که م
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 شیندارد چرا حاال با رفتنم خودش را به آب و آت من
 که برگردم.به  ند ی   م

 گفته بودم و او گفته بود:   د یوح
هارت و پورت کنه  خواد ی_بذار هر چقدر دلش م

 نجامی... تا اکهیمرت
 افتمیو م دمیطالقت رو به دادگاه م دادخواست

 از عیر یدنبالش که هر چه رس 
 ! ل جامعه جدا بیس  انگ نیا

 کرد یبرخالف پدرم که حضورم را انکار م د یو مج د یوح
 سخت در نر 

باز  ن  طالقم بودند. نجمه سادات و کربال یبرنامهها
 
 
مندگ  آمده هم با رس 

قاطعانه  د یوح نبار یو خواسته بودند برگردم اما ا بودند 
 گردمیگفته بود من برنم

 
413 
 بردا یبرا مگر 

ر
! نجمه سادات لمیمانده وسا شیر  باف

 یچهرهاش تو  اول کیم
  هم

 
. د یکش  شیحرف بچهها را پ رفت و بعد با زرنیک

 با یبا باز  خواستیم
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بره بدرد نخور به قربانگاه  کیمن را مثل  احساساتم
 نیبکشاند. اما باز هم ا

 ی   زم یبود که با حربه خاص خودش توپ را تو  د یوح
 آنها انداخت و از

 عیل شبانیه یامدنهایمشکوک و خانه ن یتماسها
 برسد شیگفت و گفت پا

از  ینگهدار  یبرا عیل تیاست عدم صالح حاض  
 بچهها را در دادگاه اثبات

بود. انگار انتظارش را  دهی!نجمه سادات رنگش پر کند 
 کردینداشت. فکر نم

 کرد یهم فکر م د یچنتهاش پر باشد! شا نقدر یا د یوح
 شیباز مثل دفعات پ

. اما گرداند یو به آن جهنم برم م چد یپیگوش مرا م  پدرم

 ی   چ چیه نبار یا
  دند ید نرفت. وقنر  شیتصور او پ طبق

 
 نند ی   م هر حرف

 یسنگ جلو  د یوح
دادند و رس  حیرفیر  را به ماندن ترج اندازد یم شانیپا

 خداحافظ   ی   سنگ
 و رفتند.  کردند 
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 د ی. شاکرد یته دلم را قرص م د یو وح د یمج یتهایحما
 به اندازه پدرم نه. اما

زدهام بود.  خیرسد و  یروزها نیا دلگریم حضورشان
 من تمام یزمستان برا

 ! شد ینم
نگران  گفتیم کبار ی... فقط کبار یاگر او هم  د یشا

 نباش... من هستم! من
و دلم را آرام  سپاردمیرا به دست او م ی   چ همه
 اگر ... آن وقت حنر کردمیم
و یبرگرد هم ب گفتیم . ته کردمیبرگشت اطاعت م یر

 که پدرم  دانستمیدلم م
دلم تکان  یآب تو  گذارد یکوه پشتم است و نم  مثل

 آن موقع د یبخورد شا
که   ن  اما از آنجا شد یقشنگیر م میبرا زمستان لعننر  نیا

 یرس ناسازگار  ر یتقد
من  یکدام از خواستهها  چیمن داشت قرار نبود ه با 

 برآورده شود. 
 

414 
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 ی  سوره بهانهگ کرد یاز همه نگرانم م شیر یکه ب  یی   چ
 یهای  قرار یبود و ب
خوب نبود. سام  میکدام از بچه ها  چی. حال هسام

 
 
 از روز را در زمان طوالن

. هر چه بغلش آمد یاز من برنم یو کار  گذراند یم هیگر 

 ... هر چهکردمیم
نداشت. سوره هم از او  یدهای. فادادمیم نوازشش

 بدتر. بچهیر از برادرش شده
 که مامان پس گ  خواند یو مرتب بغل گوشم م بود 
 ! خستهم؟یگردیبرم

 یی   افتاده بودم و چ ی  همه و همه گ ی   که ب  !و من  شدم
 نمانده بود له بشوم! 

 »شکوفه  «
 ام؟یمن ن شهی_نم
 . کند یشانه چپ نگاهم م یرو  از 

! کن  یم میعصب یه دار _شکوفه... شکوفه به خدا ک

 ! ام؟یکه من ن  چر  عن  ی
 ما رو دعوت کرده.  مامانم
میدندان م ر یرا ز  لبم من از آن هومن  گفتمی. چطور میر

سمیم لعننر   که  یر
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 نمینحسش را بب ختیر  خواهد یدلم نم حنر 
 
 .پوف

 ندارم...  ی. چارهاکشمیم
 نیو من اصال ا کند یاضار کنم هاتف شک م شیر یب اگر 
 . بهخواهمیرا نم
   دوارمی. امرمیپذیرا م اشیهمراه اجبار 

 
 که مهمان

 زهرمارم نشود. کاش او
نحسش  افهیچشمم به ق خواهد ی... اصال دلم نمنباشد 
 بخورد! 

. دهند یبه من م را دو دسنر  ا یهومن انگار دن دنیند با 

 ناآرامم آرام الیاما خ
سمی. با من من از عمه مشود ینم  : یر

؟ی_عمه جون بچهها ن  ! سیر 
 

415 
 می. نسسنی  م گهید کمیو خانمش تو راهن.  ما ی_واال ن

 هم زنگ زد گفت
همه بچههام  خواستی. دلم ماد یب تونهیداره نم مهون

 میباشن، دور هم باش
به دلخواه من  دهد یکه م  انگار قسمت نبوده.جوانر  که

 نبود. پوست لبم را
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سمیم شیو با تشو  کنمیم  : یر
 ! ؟_هومن چر 

 ! ؟_جانم؛ کارم داشنر 
 کند یمثل صاعقه از تنم عبور م شیصدا

 
باز  . با دهان

 ن  مانده و چشمها
ده دلم خودم را به  ی. تو شومیم خیم ی   به زم وحشیر 
ا م  م؛ی  گیباد نارس 

  لعنت
 
 باز شود.  موقعیکه ب  به زبان

گوشت بدنم را   شود یگوشم بلند م  یکه تو   شیصدا
 . خودم راکند یآب م
کنم اما او   شیر یفاصله را ب کنمیم و سیع کنمیم جمع

 گوشم  یتو  باگستاچ  
 : کند یم زمزمه
.پلکم را محکم ومدمیم عیر یرس  دل تنگیم دونستمی_م

 حی    و او با تفر  بندمیم
ور ستد یایم میو رو به رو  ند ی   دورم م چرچ   . لبخند رس 

 لبش مثل خار یرو 
. کاش قدرتش را داشتم دست ود ی  چشمم فرو م یتو 

 و تخم انداختمیم
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 یجلو  انداختمیو م آوردمیم ونی  را از کاسه ب شمشچ
 که  یهار  یسگها

 یبه سگها اشی. ذات سگکرد یم شانینگهدار  خودش
 بود.  دهیکش  شیوحش
اثر خودش را گذاشته بود. صد رحمت  ی   همنش کمال

 به سگ ذاتش به
 بود!  دهیکش  کفتارها 

 
416 
و او  کشمیو خودم را عقب م می  گیاخم نگاه از او م با 
 که  کیس  هیشب

سوت زنان از  یوز ی  را انجام داده باشد با پ تشیمامور 
خانه ب  . ود ی  م ونی  آشیر 

 یو بعد ل میگو یم لب نکبنر  ر یز 
 
تا آب  دارمیبرم وان

 رسچ   کیم  د یبخورم. شا
 صورتم کمرنگ کند.  یاز خشم را از رو  جامانده

خانه خودم را رسگرم م هدفیب  حمی. ترجکنمیدر آشیر 
 است که حاال که نیا
  نیا به

 
 یاز او دور  شود یپا گذاشتهام تا م یاجبار  مهمان

 دلم چیکنم. ه
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و از  زد یاعصابم را به هم بر  شیبا حرفها خواهد ینم
 نیاز ا شیر یآمدن ب

که   کنمیساالد را آماده م لیکند.دارم وسا  مانمیپش
 یرو به رو  یلیموبا گوش  
. ناخوداگاه جمله شود یم صورتم گرفته». دارم  دوست

 خوانمیرا م نیاسکر  یرو 
 شکوفه «

و با  آورمی. رسم را به شدت باال مستد یایم قلبم
 وحشت دنشی... با ددنشید

 نهامیس یو دست رو  کشمیخودم را عقب م زده
 را به طرف .گوش  گذارمیم

و دوباره  کند یم پیتا یی   و تند تند چ د ی  گیم خودش
 . د ی  گیبه طرفم م

شیاز من م ا یترسناکه؟  عشق چرا از من فرار  ؟یر
 » نر یمن آس ؟کن  یم
از خودم دوست  شیر یب . من تو رو حنر نمی   بهت نم «

 دارم
 یو دستم را رو  دهمیرا با چپ و راست تکان م رسم

 ای... خداگذارمیصورتم م
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  نیا
 
چه رسنوشت تلخ و  نیست؟ ا چه امتحان

 است؟ هومن از یعذابآور 
که   یلیشده به عزرائ لیتبد برادر دوست داشتن   کی

 ... د ی  گیجان من را م
 خچالیآب را از  شهیش عی    مادرش رس  یصدا دنیشن با 
 و وانمود دارد یبرم
 . خورد یدارد آب م کند یم
 

417 
من نامه  یگستاخ برا  نقدر یکجا بود که او ا  هاتف
 آخ فرستاد؟یشوم م تیفدا
 ... یی  را بگ کاش جانم  خدا 
نبودم...با  دنها یهرز پر  نیرفتنها، ا رآنر یز  نیآدم ا من

 تکان رسش بالخره
خانه ب کند یلشش را جمع م تن  . ود ی  م ونی  و از آشیر 
تمام  نعذابی... قرار نبود اشومیخودم مچاله م یتو 

 دهان شد یشود. کاش م
بود که بدون  ... کاش کیسمیکنم و به هاتف بگو   باز 

 قضاوت من فقط گوش
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نکردهام و او  یکار   چیمن ه گفتمیم ی. چطور بدهد 
 نحسش هیمثل بختک سا

انداخته. او اصال از برادرش خجالت  امیزندگ یرو  را 
 ! آدم حنر د؟یکشینم

مرگ دشمنش را داشته باشد اما او  یآرزو  د یآینم دلش
 ن  وقاحت را به جا

خدا وجود  کردمیبود که من ته دلم آرزو م رسانده
 ی   زم یرا از رو  هاشی  کر 

 ! بردارد 
  تمام

 
الک خودم بود. نه  یرسم تو  مدت مهمان

 حوصله حرف زدن داشتم نه
از لجن فرو رفته  گوش دادن. من در مردانر   یبرا حایل

 چیبودم و ه
بودم  جی. انقدر گکردمینم دا ینجاتم پ یبرا یز یدستآو 
 متوجه نشدم که حنر 
! کند یاست و چت م لشیموبا یمدام رسش تو  هاتف

 دیدیم میچشمها عن  ی
. انگار که ما کرد ینم افتیاز مغزم در  یدستور  چیه اما 

 دو آدم جدا از هم
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گ چیکه ه  میبود بهیغر   نی.آخر مینداشت نقطه مشیر
 اندازمینگاه را به هاتف م

 یرا تو  ی  که اهورا را آرام کنم. ش  شومیبلند م و 
 و منتظر زمیی  م جوشی  ش
 لمیموبا امکیزنگ پ یگرم شود. صدا  کیم  مانمیم

 بمیاز ج شود یباعث م
 . اورمیب ونشی  ب
 

418 
عشق دست  یشد _شکوفه... آخ شکوفه... تو گ

 خوادیمن؟! دلم م افتن  ین
مت  بدزدمت  که فقط من باشم و من...   ن  جا هیو بیر
ده  هم ی... دندان رو اندازمیبه اطرافم م نگایه وحشیر 

 که  و با دسنر  کشمیم
 . کنمیم پیتا لرزد یخشم م از 

! بس کن ؟یزد یفراموش کنم چه زر  _مگه نگفنر 

 ؟یندار  تی  ... تو غلعننر 
 ی   حرف م به گ یدار 

 
برت  ی   ! خدا از رو زم؟ن

 گذارمیرا کنار م داره.گوش  
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. اهورا را صدا زمیی  م وانیل یگرم شده را تو   ی  ش و 

 کی خیر  یو با ر  کنمیم
 . دهمیرا به دستش م وانیعسل داخلش. ل قاشق

 باشه مامان؟!  ؛یز ی_مواظب باش نر 
.نفسم شود یو مشغول خوردن م دهد یرا تکان م رسش

 نه لرزد یهنوز هم م
 وانی. لند ی   رگم قل م یکه تو   ترس... که از خشیم از 
 دنیو با شن خورمیم آنر 
 کوبمیم نتیکاب  یرا محکم رو  وانیدوم ل امکیپ یصدا

 . بندمیو پلکم را م
 ... خدا لعنتت کنه. لعنتت کنه عوض   خدا 
 ی_م

 
! تو... قبل اد؟یهاتف به چشمت نم چر  یبرا دون

 اون یپا نکهیاز ا
... ... دلتو به من باخنر باشه دلتو باخنر  ونیدرم

 انکارش نکن... تو هم منو
... نه به اندازه من اما ته دلت دوستم یدار  دوست

 ! یدار 
  نی. اند ی   م ونی  از رسم ب دود 

 
از کدام دوست  روان

 ! کدامد؟ی   داشیر  حرف م
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پاک به رسش زده  وانهیکدام عشق؟ مردک د  حس؟
 نتیبود.دستم را به لبه کاب

 : کنمیم هیو با بغض واگو  دهمیم هیتک
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 ه؟ی  من که جونمو بگ ر یتو تقد انداخنر  نو یا ا ی_خدا
 تقاص دل شکستیه یدار 

بس کن قربونت  ؟ینطور ی! ا؟یی  گیرو ازم م هاتف
 برم. به غلط کردن افتادم... 

امتحانه... اگه آزمونه... اگه تقاصه... به خدا که  اگه
 ... ستمی... نستمیمن آدمش ن

 ... ارمی. کم مارمیم کم
. کنمیم ن  . چقدر احساس تنهاد یشو یصورتم را م اشک

 یرو  ی   انگار همه چ
. دلم به می  گیرا با دست م هامی  افتاده. هق گر  میشانهها

 . سوزد یحال خودم م
که برادر   ن  ایدن نیجز تو ندارم. تو ا من پنایه ا ی_خدا

 کنهیبه برادر رحم نم
 نیرو ندارم. نجاتم بده از ا چیکی... من جز تو همن

 برزخ... نجاتم بده.با التماس
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.دستم را کنمیروان شدهام را پاک م یو اشکها میگو یم

میآب م ی  ش ر یز   یر
شاهد حال بدم باشند  خواهمی. نممیشو یصورتم را م و 

 میچشمها اما با رسچ  
را پاک.و  امکها یو پ کنمیم لنتیرا سا کنم؟!گوش    چه

 بمیج یبعد آن را تو 
. کنار گردمیبرم ن  رایبه پذ قیعم .با نفیسفرستمیم

 می  گیهاتف که جا م
حرکتش از چشمم دور  نی. ابندد یرا م اشیگوش
 . چراکنمی. اخم مماند ینم

شده بودند؟! هاتف داشت چه  بیعج نقدر یا همه
 اشیکه از من مخف  کرد یم
 ! کرد؟یم
افکار آزاردهنده  کنمیم و سیع دهمیشک رس تکان م با 

 را از خودم دور
میگوشش م  ر ی.رسم را ز کنم  : کنمیو زمزمه م یر

 م؟ی. بر ستی_حالم خوب ن
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. د یگو یم یو باشها چرخد یصورتم م یتو  چشمش

 است اما حنر  بیعج
. ماند ی. دهانم باز مند یبیرا هم انگار نم میچشمها رسچ  

 او... انگار خودش
 ! نبود 
* 
لبش پاک  ی. لبخند از رو میپایهاتف را م چشیم ر یز 
 به . دسنر شد ینم
 ! چه کیسکرد؟ی. او داشت چه مکشمیم میشانیپ

 مشغولش لیپشت موبا
 ! کرد؟ینگاهم را حس نم ن  یسنگ بود که حنر  کرده

 _هاتف... هاتف... هاتف... 
 . کند یو منتظر نگاهم م آورد یرسش را باال م بالخره

 . نمیرو بچ ی   م ی_چه عجب! اگه گرسنها
 ... ی   _بچ
با جذب موبا ی   هم داخل  لیو دوباره رسش مثل آهی 

 . لبمشود یدستش م
 کیوسط درست نبود.  نیا یی   چ کی. شود یم کج
 . باد یلنگیکار م  یجا
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 شیو دوباره صدا نمیچیرا م ی   م ند ی   که به رسم م  یفکر 
 نباریکه ا  نمی   م

 ی.با غذا باز شود یم دا یرس و کلهاش پ معطیل بدون
 هدفی. قاشقم بکنمیم
. طاقت شود یم و پر و خایل چرخد یبشقاب م یتو 

 که  و در حایل آورمینم
 : نمی   م شیصدا کنمیدارم قاشقم را پر م کنمیم وانمود 

 _هاتف... 
 _جان؟
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بود که به جانم افتاده بود؟!  یچه درد نیا ا یخدا

 کار را  نیهاتف محال بود ا
سمیم د ی. محال بود... با شک و تردکند   : یر

 ! ؟یدار  _رس کار مشکیل
 _نه چطور؟

 : میگو یمن کنان م من
باشه که  یی   چ د یآخه. گفتم شا یی  _همش درگ

 حواستو با خودش برده. 
 اصال!  ستیبه من و اهورا ن حواست
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  لبخند 
 
 . ند ی   م مهربان

  شهی_مگه م
 
کاره   حواسم از شما پرت بشه؟! خستیک

 . زمیعز 
لبخند لب و چشمش  ی   . چشمم بشود یآرام نم المیخ

 . باورند ی   دو دو م
  یچتها د ی. شاشود یمانع م یی   . چکنمینم

 
 پنهان

 هم د یمکررش! شا
 
ر
ن  نیا که همیه  یمدتش...هاتف با مرد نیا حواسیر

 کنار هم  یسالها
 . با کیسکرد یمن بود فرق م تمام حواسش نر  بودنمان

 که امکان نداشت
و توجهش را خرج نکند متفاوت  د ی  از من بگ چشم
 هم متفاوت یادیبود. ز 
مثل خوره افتاده بود  لشی.وسوسه چک کردن موبابود 

 به جانم. مطمی   بودم
دا نکند... است. خ یادیز  یدر آن جعبه ناگفتهها که

 خدا نکند که هاتف کج
 نیو او با ا ن  جدا یباشد. من دنبال بهانه بودم برا رفته

 انیکارش نقطه پا
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س به هم گذاشتیرا م مانیزندگ . دستم از اسیر

 با می.حال روحد یچیپیم
 
ر
 یتناقض داشت. تو  کردمیکه با خودم تکرار م  جمالن

 رسم انگار هزاران فکر
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بلند بود  شانیهم درگردش بود. آنقدر رس و صداها با 

کیکه رسم داشت م  . د ییر
 نبود.  ا یکدام هم کوتاه ب  چیه

 ! ستین انتی. نچ اهل خکنهینم انتی_هاتف به تو خ
  نیاگه از ا ؟کرده باشه چر   انتی_اگه خ

 
 دهیبر  زندگ

 باشه؟! 
 یی  م یس  ی! پا مشیخواستیتو که نم ؟_خب که چر 
 خونه بابات. 

چند سال. با وجود  نی. حاال بعد از اتونمینه نم_ 
 بگم؟!  اهورا... برم چر 

 . یدیبه شوهرت نرس گنی. مکی   ی_اونا تو رو مقض م
 ذارهیمرد پا کج م هی وقنر  شهی_اره حق با توئه. هم

 . دهیزنش بهش نرس گنیم
 ! یشد لبورد یو ب هم که از تابلو گذشنر  تو 
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تخت  یو رو  دهمیرا محکم به هم فشار م چشمم
 منظم ی. نفسهانمی   غلت م
. چه راحت دهد یم نشیخیر از خواب سنگ هاتف

 بود و من چه دهیخواب
 بمیمدام ترغ یی   .چدمی   با خودم رس و کله م مذبوحانه

 به برداشیر   کرد یم
 . کشمیم ی. نچ کالفهالشیموبا

! ؟چر  نمیبب یی   ... اگه... اگه توش چتونمی_نه نم

 یکیاگه... اگه رفته باشه با 
  یصداها نی...خسته از اگهید

 
به سقف چشم  درون

 . نه توان برداشیر  دوزمیم
که ذهنم را   یرا داشتم نه توان مقابله با افکار  لشیموبا

 پر کرده بود.چشمم را
. شود یگتوجه بخوابم اما نم  نر  کنمیم و سیع بندمیم

 و با شومیبلند م
که   .با دسنر نمی   به هاتف آرام تخت را دور م نگایه

 . دارمیتلفن را برم لرزد یم
اما... رمز اشتباه  نمی   بودم همان را م دهیرا قبال د رمزش

 است. دوباره تکرار
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اما رمز  نمی   هم پشت هم م گر یسه بار د . حنر کنمیم

 اشتباه است و تلفنش
و  دهمیهم فشار م ی.پلکم را محکم رو شود یم قفل

 انگشتم را به دهان
به خودش و  وسانهیمأ امتداد نگایه . در می  گیم

 را لیبه اجبار موبا لش؛یموبا
 هیشب ی   پاورچ ی   و پاورچ گذارمیهمان حالت قبل م به

 شبانه آرام یدزدها
 گفتند یکه م  ن  . حاال صداهاگردمیخودم برم یرسجا
 انتکاریخ کیهاتف 
جمله  کیآخرم  می.تصمشود یم شیر یو ب شیر یب است
 است! 

و  کنمیکرده باشه صیر نم  انتیاگر واقعا خ «
 » دمیدادخواست طالق م

و چشم  کنمیفکر ذهن مغشوشم را آرام م ی   هم با 
 .تمام شب با چشمبندمیم

دم راحتم  کیذهنم  ی. صداهادارمیب بسته
 ازپامید کی... کاش گذارند ینم
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دیبود. ب یقو  چند روز  یو برا خوردمیم د ییر
 که  . حداقل تا وقنر دمیخوابیم
وقت آدم  چی. من هنمی   م یآرام شود. پوزخند المیخ

 وقت چیمبارزه نبودم! ه
 ستمیرسسختانه در برابر مشکالتم با نتوانستم

 پاک کردن مسئله بود حمیترج
 کردن راه حلش!   دا یپ تا 

  کارم
 
 نقدر یکردنش. ا  شده زل زدن به هاتف و موشکاف

 نظرش گرفتهام ر یز 
کاتش ندارد. حر  یدهایچشمم خسته شده اما فا که

 مشکوک است و من هنوز
 یکنم و کم مانده تو   دا یرا پ آن رمز لعننر  نتوانستهام

 صورتش بکوبم و مثل
«  شومیکار متهم م  نیندارد. با ا یجهایکه نت  دانمیم اما 
 میخودش بگو » رمز 
. فتد یکه پس ن  د ی  گیرا م شیو او دست پ یاعتمادیب به

 خوب کنیباز  کی
و من هم  دهد یرا لو نم شیحرکت بعد هرگز 
 تا روشن شدن خواستمینم
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 کشم؛یم را جار بزنم.آیه میدهایشک و ترد قیحقا
 کنمیخودم را درک نم

مگر از ته دلم  ست؟یهاتف مهم ن گفتمینم مگر 
  نیا انیخواهان پا

 
 زندگ
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که   دمی   م شیپس حاال چرا خودم را به آب و آت نبودم
 کرده  انتینکند خ
. شد یم شیی   چ کیانگار  دل لعننر  نی! اباشد؟

 مختلف نشناخته یبهانهها
 کرد یم

 
وامانده  نیاما ا کنمیم . چه غلطها!اخم پررنیک

 مانده دست نهیس یتو 
 نمیبنش خواهد یم می.دل لعنتدارد یکه نم  دارد یبرنم

 کنارش و او دوباره مثل
ها  شود. دل واماندهام  هامی  ... با عشق خقبلیر

 نگاهم کند و خواهد یم
. شود ینم گر یانگار د . ویلزد یرا به جانم بر  اشیمهربان

 من را از درون یی   چ
 . کند یو او را از من دور و دورتر م خورد یم
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را حاال درک  نیو من ا فهمد یتا از دست ندهد نم آدیم
 ی   . همکنمیم

لنگه پا  کیهواست و خودم  یرو  میکه زندگ  ن  حاال
 انتیمنتظرم مدرک خ

 رو شود!  شوهرم
 _هاتف اگه... 

. نگاهم خورمیرا م میبستهاش صدا یچشمها دنید با 

 صورتش یرا رو 
آرام برش  نهاش،یس یرو  لیموبا دنیو با د چرخانمیم
 که بگذارمش  دارمیم

صفحه روشنش کنجکاو نگاهم را به  دنیاما با د کنار 
 و با دوزمیصفحه چت م

. شنومیرا م یی   شکسیر  چ یآخر صدا امکیپ دنید

 هم توهم زدهام اما د یشا
 بود.  امیکه دل لعنت  انگار 
تا  دهمیم هیدستم را به مبل تک شود؛یم خایل میزانوها

 یی  از سقوطم جلوگ
سقوط کرده بودم و با خوش  شی. هر چند که از پکنم
 کردمیفکر م ایلیخ

 هست!  یدیام هنوز 
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. قلبم هم. چه ساده بودم من... آن لرزد یم دستم

 که چند روز  مدرک لعننر 
شده  دا یخواب و خوراک را ازم ربوده بود حاال پ است

 بود. چرا خوشحال نبودم
را  لمیچرا وسا ؟عوض   انتکار یخ نمی   ! چرا داد نمپس؟

 و از کنمیجمع نم
از  ونیکام  کیندارم. انگار که  چرا رمقر  وم؟ی  نم نجا یا

 شد. رد شده با میرو 
 . خورمیرس م نفسیو ب جانیب

 دهامیحاال که با چشم خودم د . حنر شود ینم باورم
 هم. مبهوت و ناباور با

را  امکیگشاد شده دوباره و دوباره پ  یچشمها
 ... جمالت محبتخوانمیم
. من کجا شود یم دهیرسم کوب یمثل پتک تو  شانی   آم

 هاتف عشق بودم وقنر 
که   نمی   ! آنقدر بهش زل مکرد؟یمعنا م یگر ید یبرا را 

 سیچشمم خ
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را  آن جمالت لعننر  شود ی... و از پسش نمشود یم
 رسم حک یخواند. اما تو 

که   شود ی... آنقدر تکرار مشود یبود. آنقدر تکرار م شده
 تاب و توان را از من

و رو  ر یرا ز  امها یپ لرزد یکه م  . با دسنر د ی  گیم
 شده:  افتی.در کنمیم
 » یموندیم شیر یب دلم برات تنگ شده، کاش! «

 شده:  ارسال
 ی. مزمیمنم عز  «

 
 ». دفعه بعد شد یکه نم  دون

 شده:  افتیدر 
بودم  شتینچ کاش پ ؟یشد حالت خوب نبود اوگ «
« 
 شده:  افتیدر 
 

426 
 زمیخوب بخواب عز  یخستها یلیحتما خ ؟یدیخواب

 » که فردا قراره حسانر 
 بهت خوش بگذره «
 شده:  افتیدر 
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بهم زنگ بزن،  یشد دار یب ؟هاتف واقعا خوانر . «
 »نگرانتم 
.آن جمالت د یآیباال م یو نفسم به کند د ی  گیم قلبم

 ... حالم بهملعننر 
 د یاست، عشق! بع نشانیکه ب  ق  یاز عشق کث خورد یم
 هوس کی. جز دانمیم

باشد. عشق مقدسیر از آن  تواند ینم یی   روزه چ چند 
 شود.  چهیاست که باز 

. د یآیم امکشیرا کنار بگذارم که پ گوش    خواهمیم

 گذاشته  شیکه برا  اسیم
« است؟!  شیخانه خراب راهنما کهیزن نیکه ا  نگو 
 هم جالب است» .  تیهدا
  کند؟یم تشیبه چه هدا اصال 

 
 ! البد به هرزگ

 زم؟یعز  یدار ی_ب
جواب  یزد جیپررو است. سه بار مس یآن سمجها از 

 ! ؟یو ی  نداد. چرا از رو نم
با خشم دستم را  گوش    یافتادن شمارهاش رو  با 

 .دست خودمکنمیمشت م
. دهمیو ساکت گوش م کنمیکه تماس را باز م  ستین

 خودم خواهمیم د یشا
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 زجرکش کنم.  را 
 ! ؟دلم خونر  ز ی_هاتف عز 
 . نمی   م یپوزخند

! باشه حاال که شته؟ی! نکنه پزم؟یعز  یدی_جواب نم

  شهینم
 
 من حرف بزن

قطع  رو من گوش   اد یکه دلت نم  دونمی. مکنمیم قطع
 ! کن  
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! رو من قطع کن   گوش    اد ی! چه غلطا... دلت نماوهوع

 »خونه  کیهیزن ن  نچا
 خراب کن! «
 نی...اسکر کنمیقطع م شیخشم تماس را رو  با 

 ودی  م یکیرو به تار  لشیموبا
و از صفحه  نمی   م شیبه موقع انگشتم را رو  که

 یو برا می  گیچتشان شات م
هم  د ی. شاشد یالزمم م د ی. شافرستمیم خودم

 کنم که  خودکیس   خواستمیم
 ! کردمیخودم دست و پا م یدق برا نیهیآ
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 دا یپ که انتظارش را نداشتم مدرگ  یلحظه ا درست
  نیکردهام که ا

 
 زندگ

. از ود ی  نم ی   چ چیتمام کند اما دست و دلم به ه را 

 متنفرم... چشمم  یسیخ
ست که خیر فوت  ن  آدمها هیحالم شب نکهیا از 
 را گرفته اند بدم زشانیعز 
 ... ستی. مهم نستیمهم ن می. او براد یآیم
هم پشت رسش  هیبق شود یقطره اشک که رها م ی   اول

 . انگار قلبشوند یرها م
داشتند؛ انگار آنقدرها هم کم  یچشمم با من ناسازگار  و 

 را نینبود، ا تیاهم
.با حرص و خشم، با د یگو یم د یآیکه بند نم  ن  اشکها

 آن یو نفرت برا نهیک
. انگشتم آنقدر نمی   م جیخانه خراب کن مس کیهیزن

 را فشار لیصفحه موبا
. دندان زد یبر  ونی  که کم مانده دل و رودهاش ب  دهد یم

 پیو تا سابمیم
 کنمیم»:  نمینب میگوش  یشمارهت رو رو  «
  نیا یبرا توانمیاست که م یکار   نیکمیر   نیا

 
از هم  زندگ

 گسسته انجام
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  د یبا کهیآن زن ی. پادهم
 
 . حنر شد یم دهیما بر  از زندگ

 هم اگر من  
... بگو که سهیمیشده هاتف؟ قلبم داره وا چر ! «

 نباشد»!  هیشوخ
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و  نمی   م یشخندین».  خوامیکه گفتم... نم  ی   هم

 کنمیم ی   صورتم را تم
 خانوادهام از هم بپاشه «
 ز یشد عز  چر  د؟ینالیبود از زنش م خانواده... گ هه

 »شد؟! منتظرم معذرت 
  کن    خوایه «

 
 مسخرهست شوچ   هی هاتف و بیک

کم بودم که به   تیبرا نقدر یا عن  ی... یهاتف... وا یوا
 از من بد یدیهر که رس

 ! ؟گفنر 
خون ». که هست   باش. اون هرچر  الیخ ی   هم به

 دی  گیشمم را مچ یجلو 
زن بدبخت  هیاما تو جز  ؟یدیمادر بچهمه فهم «
 یخ

 
 ستین خر یه ابون
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حواست  ،شکن  یدلمو م یدار  ؟یخوابنما شد ؟«
 »هست 

. فتی  که نم  فتی  زن از رو نم نیندارد. ا دهیفا نچ؛

 لشیعکسش را از پروفا
به هاتف غرق  و با چندش و اکراه نگایه دارمیبرم

 . اندازمیخواب م
 یافتاد هیچ نی. اقهتیسل نی_خاک تو رست کی   با ا

 و نمی   دنبالش!هق م
 : میگو یبغض م با 

دلم نسوزه  دمشید که وقنر   یکیدنبال  فنر ی  _حداقل م
 خودم!و بعد یبرا
 : کنمیزمزمه م ی   تمسخرآم یامتداد پوزخند در 

 ! قیهر چه ال  قی_خال 
 : میگو یو مرموذانه م دارمیرا برم لمیموبا
باهات  یکار   هیخراب.  کیهیکنم زن  کارتیچ دونمی_م

 کنم که تا آخر عمر
  پاتو 

 
 . مرد متاهل باز نکن   هی وسط زندگ
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 شیرو  یادیخوانده بودم که برادرش ز  شیچتها ی   ب از 
 حساس است و اگر

  بو 
 
د زندگ . عکس چتها را با کند یجهنم م شیرا برا بیر

 شیخودم برا لیموبا
 : سمینو یم رشیو ز  مکنیم تلگرام

مبتذل خودت و  یباش که عکسها ی_منتظر روز 
 رو بدم فتیکث  یامهایپ

 نی. استین ر یهم د اد یداداش جونت. اون روز ز  دست
 چشمهشه!  هیفقط 
طرف به  کیکه به تته پته افتاد. از   د ینکش طویل
 و د ی   هاتف زنگ م لیموبا
 داد یم امکیطرف با التماس به من پ کی از 

 
 . با آسودگ

 . نمی   م امکیپ
 د یرو هم با خنر یی  مرد زندار م هی_نچ... اون وقتا که با 

 . یکردیم نجاشمیفکر ا
  با گ دمی... نشونت مکمیکن   صیر 

 
.شجاع شده طرف

 . ند ی   م امکیپ
 اصال؟! به تو چه!  هسنر  _تو گ

 . میک  گمیتو... عکسا که اومد بهت م لی_من؟ عزرائ
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خاموش  لشیاکانت زد و موبا تیکه دل  د ینکش طویل
 یشد. قهقهه مستانها

 یبود که آسوده رو  ی. حاال نوبت مردنیاز ا نی. ازدم
 مبل خوابش برده بود. 

و با  کنمیرا همانجا رها م لشی. موباشومیم بلند 
 آرام به اتاق خواب یقدمها

و اشک کاسه  چرخد یاهورا م ی. نگاهم رو ومی  م
 . متاسفمکند یچشمم را پر م

  توانمینم که
 
کنار پدرت بسازم و تو   تیبرا خونر  زندگ

ب  هها را نیبدتر   ض 
. کاش یشو یما اب م ی   وسط تو ب نی. ان  یبیم

 . کاشمی  بگ دهیند توانستمیم
  شد یم

 
... توانمیکنم اما نم  چشم ببندم و زندگ

مندهام پرسم که مثل بق  یهیرس 
میبرف فرو نم ر یجامعهام رسم را مثل کبک ز  یزنها . یر

 متاسفم. 
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دست داخلش  نیو چند کشمیم ونی  را ب میلباسها

 . نگاهم باز هماندازمیم
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 میتصم نیاز ا مانی. پشکند یسمت اهورا پرواز م به
 یلباسها را تو  میناگهان
...  ی. نه دل ماندن دارم نه پاگردانمیبرم کمد   رفیر 
به  شیقبل ی. کارهادهمیهم فشار م یرا محکم رو  پلکم

 انتشیکنار با زخم خ
خودم  یسکوت کنم و به رو  توانمیم کردم؟یم چه
 چشم توانمیم اورم؟ین

  میهایو انگار که نه انگار روزمرگ ببندم
 
 کنم؟!   را زندگ

ست،  سخنر  می. تصمماند یم رس دورایه گایه  آدم
 است.  نطور یمن که ا یبرا

به  کانشانیپ ی   هم باز نوک ت اورمیاگر مدرک ب حنر 
 است. کیس سمت من
. اگر هم بشود باز من مقضم که مردم شود ینم باورش

 به کج رفته.نگایه
. خواب امشب به من حرام است. اندازمیم تخت

 صورت غرق یرو  یبوسها
 ونی  سبک از اتاق ب یو با قدمها نمی   اهورا م خواب

 پنجره ی. رو به رو ومی  م
ف فرو رفته در دل  اطیو ح ستمیایم اطیبه ح مرس 

 را به ظاهر رصد یکیتار 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

است که محال است  ی  اما آنقدر ذهنم درگ کنمیم
 که  ن  مغزم به محرکها

نشان دهد. امشب  توجیه فرستند یم دنید غامیپ
 که از آدم جماعت  دمیفهم
 ی. با چه اطمد یآیبر م ی   چ همه

 
او به من  گفتمیم نان

 اما چه کند ینم انتیخ
دستم افتاد که نشانم  یمدرکش آنقدر آسان تو  شد؟

 هر ا یدن نیدهد در ا
 ممکن است...  یی   چ
* 
 ...سکوت و سکوت. ی  صبح بخ ؟یشد دار ی_ب
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 یو بعد صدا د یآیم د یبا شک و ترد شی_شکوفه...صدا

 . نشیسنگ یقدمها
 . گذارد یم میبازو  یرا رو  دستش

را کج  ؟خودمیشده؟! چرا زود پاشد _شکوفه چر 
  کنمیم

 
 حلقه و به آسان

و ناباور  جی. گشود یباز م میاز دور بازو  انگشتش
 : د یگو یم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 شده؟ _چر 
تا  کنمیو با جان م دهمیرا محکم به هم فشار م پلکم

 یبدون لرزش تارها
 
ر
باشم.  فیضع خواهمیحرف بزنم. نم میلعنت صون

 و زمیاشک بر  خواهمینم
 ! مانمیندارم، که م میجز اشکها فکر کند سالچ او 

 . می  _ساکم رو جمع کردم. دارم م
 ی. چشمهاچرخاندمیبه سمت خودش م محکم

 خوابآلود و رسخش پر از
 . می  گیاست. نگاهم را به رسعت م بهت
 یم _چر 

 
 ؟چه رفتن   ؟یک

 یکه نگاهش کنم اما من از چشم تو   دهد یم تکانم
 . امیچشم شدن با او فرار 

سمیم تمام ارادهام در هم شکسته شود و بغض  یر
 . د ی  ف زدنم را بگحر  یجلو 
لحظه هم  کی یبرا شهیم انتیکه بهم خ  ن  _جا
 . مونمینم

 ... زده به رست؟ حالت خوبه؟! با توام! اننر ی_چه خ
 ی. اخمش گره کور انداخته رو کنمیم نگاهش

 . نه تنها چشمشاشیشانیپ
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 صورتش هم رسخ است.  حاال 
 . دمید امکهاتونو ی_انکار نکن... پ
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. دنبال حرف شود یچند بار باز و بسته م دهانش

 کندینم دا یاما انگار پ گردد یم
. دستم را دوزد یدهانش را به هم م کالیم  چیه نر  چون

 کیو  کند یرها م
آشفتهاش  یموها ی   ب . دسنر دارد یبه عقب برم قدم
 به ند ی   و زل م کشد یم
دل دل  میگلو   ینارنجک تو  کی.بغض مثل شیپا ر یز 
  بهرس  ی. اشکهاند ی   م

 طنتیش یبرا شده و دنبال فرصنر  شانیدایباز پ میهوا
 . گردند یم

  نمیبیم وقنر 
 
گفیر  ندارد دست مشت   یبرا حرف

 دارمیو قدم برم کنمیم
 . ستد یایم میو جلو  کشد یشانه م که

 _نکن... 
. اگر دهان دهیرس میبغض حاال تا پشت لبها نارنجک

کد یباز کنم م  .بایر
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. چشمانش پر از کنمینگاهش م سیخ یچشمها

 ندامت است. اما به چه دردم
 کی ی   کرد.ساکم را هم  کرد،یم د یکه نبا  یکار   خورد؟یم

 جمع شیساعت پ
بود و من کم  یبمانم. زخمش کار  توانستمی. نمکردم

 .نگاهمنبار یآورده بودم ا
از کنار دستش رد شوم که  خواهمیم افتد یم ر یز  به
 . د ی  گیدستم را م عی    رس 

 . ینطور ی... نکن اخوامی_معذرت م
و اشکم راه  کشمیم ونی  را با زور از دستش ب دستم

 . د ی  گیم
 یپش

 
 . کند یچشمش را پر م مان
کارو با   نیبشه شکوفه... ا ینطور یا خواستمی_بخدا نم

 مینکن.گلو  مونیزندگ
است که انگار به هم  ی   . دهانم آنقدر سنگکشد یم ی  ت

 قفل شده و من به زور
است و  دهیترک میگلو   . نارنجک وسطدهمیم تکانش

 مینوایترکشش به زبان ب
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 میتا صدا کنمیکه از حرکت افتاده است.جان م  دهیرس
 کنم... بغض  دا یرا پ
 کارشان را ساخته است.   ا یحیب

قابل تحمل  ی  برات غ نقدر ی_من؟ من هاتف؟ من ا
 یخ هیبودم که به 

 
 ابون

و از  کشمیصورتم م یرا محکم رو  ؟دستمیزد حرفمو 
 شیر ی. بگذرمیکنارش م

 . کرد یم ن  یدلم سنگ یرو  نیهمه ا از 
صیر کن  ؟کن    کار یچ یخوای_شکوفه... شکوفه م

 از کمد ن  .مانتومیحرف بزن
 . پوشمیبه او م توجهیو ب دارمیبرم

که با   دارمی_شکوفه... نکن... نکن...ساکم را برم
 . ود ی  وا م دنشید
 . ومی  م ونی  و از اتاق ب شومیکنارش رد م  از 
 شکوفه... صیر کن...  سا ی_وا

... شد ی_اگه... اگه... من بودم... اگه جامون عوض م

 ؟یکردیتو... صیر م
اشتباه فکر  یحرفاتو... بخدا دار  دمیشنی_حداقل م

 به جون اهورا...  ؛کن  یم
 ... هیباخشم و گر  نمی   م داد 
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مادر نشده که رس  _قسم جون بچهمو نخور. هنوز نر 
 یخ یهرزهها

 
 قسم ابون

 . یخور یم جونشو 
_باشه... باشه... به جون خودم. به جون تو که 

 ینباشه اگه نخند ا یدن خوامیم
 یبرا خواستمیگوش م  هی... من... من فقط من
 . دونمی. اشتباه کردم مدنمیشن
تو رو برنجونم. من تو  خواستمیبخدا نم ویل دونمیم

 عوض ا یرو با دن
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 دمیدیم شهیکه هم  چشمش عشقر  ی.تو کنمینم
 بود...  ر یاما د د یدرخشیم
 . لرزد یاست م شیکه رو   ی... چانهام از فشار ر ید یلیخ

هاتف...  کنهیم می_عذر بدتر از گناهت بدتر عصب
 که  نهیکار امروزم ا  ی   اول
دادگاه و دادخواست طالق بدم. حوصله کشمکش  برم

 جدا ندارم توافقر 
 منم...  اقتتهیکه ل  ن  برو دنبال همونا ... تو میشیم
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  نیا خواسنر  شهی_هم
 
وقت  چی. هرو نابود کن   زندگ

 چیبه دلت نبودم. ه
 آسونه برات؟!  نقدر ی... خراب کردن انخواسنر  وقت
 هاتف... تو... اولش ... اولش...  خواسنر  ینطور ی_تو ا
که به   دانستی... مماند ینگو.زبان در دهانم م خر ی_ه

 زبان آوردنش جان
از زنده کردن لحظه  مردمی. من مد ی  گیرا م مانیهردو 

 به لحظهاش و او
 یاز پش مرد یم

 
که   دارمیبرم .قدیماشیو رسشکستگ مان

 ی   غمگ با نگایه
 . کند یم براندازم
 ؟یبر  یخوای_واقعا م

 که بهم...   یبمونم با مرد ی_انتظار دار 
 ینکردم.پوزخند انتیتکرارش نکن... من خ نقدر ی_ا
 . نمی   م

 یدوستا نا ینکنه ا ه؟یچ نی! پس ا؟ی_نکرد
 ! یر  یاجتماع
 . کشد یصورتش م یرو  دسنر 

 ؟ی_به اهورا فکر کرد
 . کشمیهم م یرو  دندان
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 یبرا یاهورا رو وسط نکش که ازش طناب بساز  ی_پا

 نجات خودت. 
اما نخواه  کنمیکنم؟ تو بگو من همون کار رو م  کار ی_چ

 ... یکه بذارم بر 
 ... تونمینم

 _اگه من... 
 . نمی   م یشخندی... نگو...نشییی_ه
 ...قدیمیهم ندار  دنشیتحمل شن تو حنر  ؟ن  یبی_م
 یکه صدا  دارمیبرم
 . کند یم خکوبمیم ادشیفر 

که دوسش   یدخیر  دمیکه د  _من تحمل ندارم؟ من  
 یکی یدارم دلش برا

که هنوز که هنوزه بعد   و چشم بستم؟ من   هی  م گهید
 یچهارسال دلم برا

 
 
باخته!  گهید یکیکه دلشو قبل من به   هی  م زن

 
 
 چهارساله دارم باهات زندگ

... فکر و ذکرت، قلب یدیبار هم منو ند کیاما  کنمیم

 انیو روحت اون ک
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... و من هر بار خودم رو زدم به اون راه و هیلعنت

 کشتم که دل زنم با  تمو ی  غ
فکر  گهید یکیکنار منه به   ست و وقنر  گهیمرد د هی
 ی. اره راست مکنهیم

 
 ... یک

 نیدارم نه عرضه و نه تحمل... وگرنه ا اقتینه ل من
 نهامیرو تو س عشق لعننر 

 . کردمیتمومش م نیو زودتر از ا کشتمیم
 .دسنر کنمی. ناباور نگاهش مکشد یسوت م میگوشها

 به صورت رسخ
کم جان به سمت در   یو من با قدمها کشد یم شدهاش

 ومی  م
 
 نمانده . حرف

 . بود 
کار رو نکن. بمون درستش   نی_نکن شکوفه... نکن... ا

 از اول ا ی. بمیکن  یم
وع  ! ستم؟یفرصت هم ن هی قیال  . حنر میکن  رس 

 
436 
. سد ی  و آرام به گوش م جانیاز دور دستها ب میصدا

 یادیخشمش اما ز 
 است.  پررنگ
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 گهید یکیعمر چشمش به  هیکه   _فرصت؟ اونم از زن

 بوده؟
 . شود یرسخش کبود م صورت

 یم چر  فهیمی_م
 
 ؟یک

. معلوم نبود با خودش چند ود ی  طرف لبم باال م کی

 چند است! 
 هاتف؟ به چر  کن  یمنو متهم م ؟فهیمیتو م ؟_تو چر 
صورت  یتو  ظیو من با غ ود ی  م ی   از ب میتصنع آرامش

 . شومیکبودش براق م
 ؟یدیفهم ستمین خائن عوض   هی_من 
د یم ونی  ب نهامیبا خشم از س نفسم  . یر

 ... یداشته باشم... جور  فرصنر  _اصال مگه تو گذاشنر 
 . گذارد یدهانم م یرا رو  دستش
 . دزد ی.نگاهش را مد ی_ببخش
 . نمی   دستش م ر یگفتم... ببخش...ز   چر  دمی_نفهم

آقا هاتف اما  فنر یکه پس ن  رو گرفنر  شی_دست پ
 . من تو طولیاشتباه اومد

که در حقم   ن  با تو با وجود همه کارها میزندگ مدت
 ... کبار ی حنر  یکرد
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 یهم کج نرفتم اما تو... با اون همه ادعا کبار ی حنر 
 ...دست دور بدنمعاشقر 

 . اندازد یم
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... بگم گه خوردم خوبه؟ ببخش خوامی_معذرت م

 . به جون خودت تومنو.. 
 که...   یز یبرام عز  اونقدر 

  نهی_ا
 
تو  گه؟ید یکیبا  یو بر  عشق؟ دم از عشق بزن

 گوش چند نفر از عشق
 ؟یخوند
 . شیابروها ی   ب اندازد یگره کور م  اخم

کن... تو بمون و   . تو خانیمکوبنینم نقدر ی_اشتباه رو ا
انش کنم.   نرو بذار جیر

 یکار   چیحرف زدن ه جز چند روز تلفن   خورمیم قسم
 نکردم. 
  حالمو به هم یم ی_دار 

 
شده  حنر  انتهیخ انتی! خزن

 ... تو... اونقهیدق کی
 نمی   !کنارش مکه من ازت ساخته بودمو شکسنر   بنر 

 که دوباره دستم را
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 . دهمی. چشمم را محکم به هم فشار مکشد یم
بار هم که شده منو گوش کن.  کی ی_گوش کن برا

 نی.خسته از ای   منو بب
 یو رو  خورمیرس م جهینت و جدل و کشمکش نر  جنگ

 و او نمینشیم ی   زم
انداخته و  یی   .رسش را پامیآنطرفیر رو به رو  کیم  هم

 دستش را به رسش
 نا ی. بمیبازمانده از جنگ هست یرسبازها هی. شبگرفته

 و توان... خسته و آزرده... 
 و دلشکسته...  زخیم
 بزنم.  بیبهت آس خواستمیوقت نم چی_من ه
و دوباره  کند یکه عتاب آلود نگاهم م  نمی   م یپوزخند
 حال یتو  ود ی  فرو م

 خودش.  یهوا و 
 

438 
 دمیفهمیعقلم دست خودم نبود. نم دم؛یفهمی_من نم
 کنمیم کار یدارم چ
. مگه من دمیفهمی... تو هم... به قرآن قسم نمتوهم

 چند سالم بود؟حنر 
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 است.  زخیم ممیصدا
 _دوره نکن... 

کابوس   هیبشم به  لیتبد خواستمیوقت نم چی_ه
 از همون موقع برات. حنر 

 هیکنم. من تشنه بودم و تو   تتیاذ ومد یدلم نم هم
 و گوارا که دم نیی  آب ش
عطش داره رو برد لب چشمه و  یکی شهیبود. م دستم

 یگفت تو فقط م
 
 تون

ها ... اون سالشهیجوره هم نم چی... هشهینم ؟کن    نگاه
 ومدمیم شیر یمن ب
 یاونجا بود شهیآقاجون و تو هم که هم خونه

 . هر دوخورد یو...حرفش را م
با گول زدنم  لی. اواشد یبعدش چه م میدانستیم خوب

 و دفعات بعد با زور و
و  د یکشیتنم م یجا یجا ی... دستش را رو اجبار 

 و مرطوبش سیخ یبوسهها
. فتی  صورتم را نشانه م» ... چون هیباز  هیفقط  نیا

 کردیگوشم زمزمه م  یتو 
تو رو دوست «  گفتمیو منه احمق ساده لوحانه م »

 کنمیم یدارم باهات باز 
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عاطفه و  ؟ با اچر « گفتیو او م» به اندازه تو  اونا 
 کن  یم یهم باز  حانهیر 
که دلم بخواد باهاشون   سیر  ین دوست داشتن  !  «
 کنم  یباز 

 . دهد یو او ادامه م شیادآور یاز  می  گیم آتش
رسباز شدنم و بعدش درس و دانشگاه و کار  ن  هوی_ 

 فکرت رو از رسم انداخت... 
تو پشت پلکام جون  بستمیچشم م باز هم وقنر  اما 
 هی یشدیو م گرفنر یم
و دلمو  د یدزدیکه خواب رو ازم م  افتن  یدست ن الیخ
 . بعدهاکرد یم ن  هوا
 

439 
تو  المی. هنوزم تو خ... باورم نشد تو باش  دمتید وقنر 
 دخیر بچه تصور هیرو 
 ... نکهیغافل از ا کردمیم

بار  نیآخر  یکه من برا  ی_زمان تو همون نقطها
 نباری. امونهینم دمتیبوس
و دلم هر دو با هم رفت. دست دست نکردم.  عقل
سیم  از دستت بدم.  دمییر
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من  نشیکه اول  یدخیر  یداشتم رو  تی  جور غ هی
 تصور تونستمیبودم. نم

نوازشت  ا یتو رو ببوسه  گهید یکیکه   نو یا حنر  کنم
 بودم.  دهیرس ر یکنه. اما د

بود. تو  دهیچیتو خونواده پ انیک  یخواستگار  زمزمه
 . همهیبود راض  

از  خورد یو من خون خونمو م یدوسش دار  گفیر  یم
 تو فراموش نکهیفکر ا
 نیرفته. من تمام ا گهید یکی یمنو و دلت برا یکرد

 تو اد یسالها رو با 
 
 
 کردم و تو...   زندگ
 : میگو یو با خشم و نفرت م سابمیهم م یرو  دندان

_فراموشت کرده باشم؟ من از تو متنفر بودم... از 

   کیس
 
 مو خراب که بچیک

 لیرسکوب م یو برا د ی   که رذالنه گولم م  از کیس کرد 
 خودش منو جنیس
 چرخوند یعروسک به درد نخور تو دستاش م هی مثل

 حالم بهم
 : کند یزمزمه م جانی.بخورد یم
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که بارها خواستم منو   ... من  یهنوزم ازم متنفر  _حنر 
 . بارها بهتببخیس  
به  ی  . به پاشتباه کردم و خواستم فراموش کن   گفتم

 شکوه...  دمینفهم غمیر یپ
 یعمر فرار  هی شهیتاوان چندتا بوسه م دمینفهم

 از من به وهللا اگه شدنت
 یدو رس بساز  و ید هیقراره تو رست ازم  دونستمیم

 کیمحال بود بهت نزد
 

441 
 فتهیعقب و من هزارتا اتفاق برام ب می. کاش برگردبشم
 اونجا و تو رو امیتا ن
... یدیهنوز هم منو نبخش . تو حنر نمتینب

 . کن  یکه ازم فرار م  یدینبخش
و خودتو جمع  یبندیچشماتو م شمیم کیبهت نزد تا 
 کن  ی... فکر مکن  یم
.  شیپ میچقدر التماست کردم که بر  فهمم؟ینم دکیر

 خودت میچند باز رفت
روانشناس و هربار منو  شیپ میده ها بار رفت بگو؟

 و بعد در کاشنر  ونی  ب
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درستش  نبود! نخواسنر  شیحال خر یه و گفنر  یاومد
 کنم. نخواسنر 

 . .. ببخیس  
بار بغل کردنت مونده به دلم. دلم  هی_حرست 

 رو یبار رستو بذار  هی خواد یم
  شونهام

 
وقت قابل  چیاز درد و دالت اما من ه و بیک

 چیاعتماد نبودم برات. ه
 هیوقت. من تو چشمت  چی. هیدیمنو شوهر ند وقت

 اجبار بودم که به زور
 جا داده تو رسنوشت تو.  خودشو 
 یو اخمش هنوز هم محکم است رو  کند یم نگاهم

 . اشیشانیپ
و  کشد یسمتم م ی   زم ینکن...خودش را رو  هی_گر 

 محکم در آغوشم
 . شود یبلند م هامی  .هق هق گر کشد یم
 می. همه زندگمد یخواب خوش به چشمم ن هی_ 

 سن و نیازت... با ا دمیترس
که   دمیوجب دخیر ترس میاز ن کلیقد و ه نی... با اسال

 . مننکنه بذاره و بره
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و هنوز که هنوزه دارم  میخوردم تو نوجون گیه  هی
 . تقاصدمیتاوانش رو پس م

آب خوش از گلوم  هیکه   نهیسنگ نقدر یکه کردم ا  یکار 
 نینرفته تو ا یی   پا

 . چندسال
 

441 
برام  رایه اما مجبورت نکنم... ویل می  _حاض  بودم بم

 مجبور ینذاشته بود
. تنها میبچه دار بش یاونقدر اضار کنم که بذار  بودم

 من بعد تو دل خوش  
. یو بر  ولش کن   اد یدلت نم دونستمیبود که م ن  اهورا

 منو د یگفتم شا
از من متنفر باشه اما از بچهاش  د ی... شانخواد 

 . ببخش شکوه... ببخشگذرهینم
که بهت دادم. که بازم دلتو   ن  همه دردا بخاطر 

 بو  دهیشکستم. بر 
 
 ... دم از زندگ

 دارم چه غلظ دمیبودم... باز هم نفهم خودم شایک از 
 دارم دمی. نفهمکنمیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. مونیزندگ شهیبه ر  نمی   م شهیخودم ت یدستا با 

 از ینطور یا شکوفه... وقنر 
رو خودم و  زمینفت بر  خواد یدلم م یلرز یم هیگر 

 خودمو بسوزونم...هقهقم
و صدا راه  رس یب میشده بود و حاال اشکها تمام
 .ازفتند ی  و م گرفتند یم

قرمز و مرطوب  شی. چشمهاکند یم میجدا خودش
 است. 

_بمون... بمون بذار درستش کنم... اگه نتونستم... 

 زمزمه ی   اگه نشد...( سنگ
 برات...  شمی) خودم بال مکندیم

و دستش دزدکانه چشمش را  دزدد یرا از من م نگاهش
 . ود ی  نشانه م
نمانده  چی. از آن جوش و خروش هنمی   م تلخ   لبخند 

 بود. کاش آدم بزرگها
بودند. دلشان کوچک بود و زود  ی   هم هم
 . اما قدشان که بزرگدند یبخشیم

. سال به سال که سنشان اضافه شد قلبشان هم شد 

 همانقدر کدر شد. آسان
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 دند ینبخش
 
افتادند و خشمشان ماندگارتر  . دنبال تالف

 دلشان یتو  یی   از هر چ
 . کشمیم . آیهکرد   رشد 

 ... _سوره آدما گایه
 _عاطفه... 

 
442 
 حانهی. ر گردمی. به عقب برمماند یدر دهانم م حرف

 شتابان به سمت من
 . د یآیم

 شده؟!  _چر 
 . اندازد یبه سوره م نگایه

 خاله؟ یذار ی_ما رو تنها م
 . گردد یو راه آمده را برم د یگو یم اخمآلود چشیم سوره
 شده؟!  _چر 
 . ستیمشخص ن یی   صورت گرفتهاش چ از 

 ... ا ی_تو ب
 : کند یکه زمزمه م  دارمیبا او قدم برم همگام
 عاطفه؟ هیجد متی_تصم
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 هی  و به سوره خ گردد یدوباره به عقب برم نگاهم
 . زمزمه کنان دسنر شومیم
 . کشمیصورتم م به
 قهیده دق ی   . تا همستمیمطمی   ن گهی. ددونمی_نم

 مطمی   بودم و مصمم
 االن...  اما 
 . کنمیمجادله رها م نینفسم را خسته از ا و 

 ! ه؟ی_منظورت چ
 . چرخمیو به سمتش م می  گیاز سوره م نگاه
 

443 
م داره آب میکه برگرد  کنهی_سوره التماس م . دخیر

 . بابام هم دستششهیم
بهش ترس   نقدر ینوهشو داره. ا ینکنه خوب هوا درد 

 کنهیزده که تا نگاهش م
بودم. بچههام آرامش  دهیبر  . من از عیلهیگر   ر یز  نهی   م

 بدتر نجا ینداشتند اما ا
 . ی   یبیم بیآس دارن

 ...! یگفت دادخواست طالق داد  د ی_اما وح
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 یپشت چیکه ه  . من  می  گی_دادم اما پسش م
 
ندارم  بان

 اونقدر تو اون د یبا
بمونم تا زجرکش بشم. غلط اضافه است واسه  خونه

 منمن طالق! به 
 کند یو دهان باز م کند ی!عتاب آلود نگاهم مخورهینم
 مواخذهام که یبرا

. نگاهم می  گیو من چشم ازش م خورد یزنگ م تلفنش

 
 

 که پر از  تو بایع
 . شود یطرفه کج م کی. لبم چرخد یاست م خاطره

 خوشبخت بشن.کنجکاو نگایه شاال ی_مبارکش باشه. ا
 که  اندازمیم حانهیبه ر 

 . دزدد یرا از من م نگاهش
به  یاز ی. چرا که نه. نه بابا نمیایحتما م زمی_باشه عز 
 شاالی. استیکارت ن

اما من چرا حس  شود یبشن.تماسش تمام م خوشبخت
 تخته کی کنمیم

 ،ی   همانقدر ت جیخل یتخته سنگها هیشب سنگ
 و حمی  همانقدر ب
 یسخت مثل بختک افتاده رو  همانقدر 

 . حنر افتد یبه من م نهام؟چشمشیس
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از ناخودآگاه ذهنم  ن  جا کیبود!  سم گبیر  توانمینم
 که  دانستیانگار م
 . ستیمن که ن ی. حداقل براستیدر راه ن خونر  خیر 

 . شود ی_فائقه بود.دستم مشت م
 

444 
خالهاش، کنهی_محمد داره ازدواج م ! با... با دخیر

 ساره!پلکم را محکم به هم
. به جان کندن خورد یته دلم رس م یی   . چدهمیم فشار 

 : کنمیزمزمه م
 . د یآیباال م _ُمبارکش... باشه.نفسم به سخنر 

 _عاطفه... 
 . حانی_تنهام بذار ر 

 _عاط... 
 : میگو یو من قاطعانه م ند ی   م میاضار صدا با 

نگران  . برو بذار تنها باشم.با نگایهستی_حالم خوب ن
 به من عقب عقب

 . گردد یبرم
 . گذارمیصورتم م یرا رو  دستم
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  د ینکنه با ؟که چر   _خب
ر
بمونه؟  تا آخر عمر مجرد باف

  هیاونم حقشه 
 
 زندگ

 داشته باشه.  خوب
 با ساره؟ _اره ویل

که من را در   ن  . زن عمود ی  گیگوشه دلم آتش م  ن  جا
 حد پرسش

خواهر  وهیدخیر ب یحاال انگشت رو  دانستینم
 خودش گذاشته بود!نگاهم

به  نهیو قلبم گوشه س چرخد یگوشه و کنار باغ م  یتو 
 و د ی  گیاو عزا م اد ی
 . ند ی   را به تن م اهشیس

 » گذشته
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 _عاطفه «

 نکهیچشمم را گرفت.لبخند زدم و بدون ا یجلو  دسنر 
سم دستش را  بیر

 کردم.   لمس
 ؟یاومد _گ
ش کمی شد ی_نم  ؟بیس   جانزدهیه دونمیچه م ؟بیر

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 باال دادم و گفتم:  شانه
که   ن  دستاتو و بو . حنر شناسمیپاتو م ی_من صدا
 ی. آدم برادهیدستات م

 ! شهیزده نم جانیکه ه  فهمهیکه از قبل م  یی   چ
 اس؟یگل   دهیم ن  _عه... دستام چه بو

 شد.  قیعم لبخندم
 ؟یدستتو بردار  یخوای_نم

. دستش را د یدراز کش میرا برداشت و رو به رو  دستش

 رسش جک زد و ر یز 
 ونی  ب قیتوجه به خار و خس باغ نفسش را عم نر 

 فرستاد. انگار که
را تکانده باشد و همه جوارح بدنش بلند  اشیخستگ
 .و منند ی" بگو شی"آخ
  دمیدیم

 
 یصورتش. آه دلسوزانها یرا تو  آثار خستیک

 . دمیکش
 ؟ی_خستها
 زد.  ن  یی  ش لبخند 

 
446 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

را  ده؟لبمیم ن  دستام چه بو در نرو. نگفنر  رشی_از ز 
 دندان بردم که ر یز 

 کرد.   زمزمه
اراده برا خودم  هر چر  یی  گیلبهاتو گاز م ینطور ی_ا

 دست و پا کردم خرد
لبها رو به شب  نی. قول لمس اشهیم ی  خاکش و 

 یدید هو یدادم  عروش
 می.از گونههادمینوش ی  دل س هیحاال  ی   و هم نتونستم
 زد. دست ونی  آتش ب
 گونهام را نوازش داد.   رده و به نریمک  دراز 
 بغلم...  ا یاون خجالتت بشم. ب ی_فدا

 زد.  یگرد شد که قهقهها  میچشمها
که   دمی_دورت بگردم من.خودم را به سمتش کش

 دیچیدستم پ یال د یمروار 
 آغوشم جا داد.  ی   خودش را ب عی    رس  و 

از زن  یخوایم ... چر تیباز  _بدو برو بچه... بدو برو نر 
 من! 
 گفتم:   طنتیش با 

 _هنوز که زنت نشدم! 
 زد.  چشمیک
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 .و بعد با اخیماسیگل   خودیم ی_اول و آخرش که برا
 یچشم غرها تصنیع

 رفت.  چارهیب وانیح به
.دستم را سنر ی. خوبه تو گربه نگهی_پاشو برو اونور د

 تن نرمش یرو  به آرایم
 . دمیکش
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م دار  کار یمحمد؟ چ اد ی_ عه دلت م  ؟یدخیر

 ی_نم
 
 ؟کن  ینازش م ینطور یا وقنر  شهیم میحسود دون

 من حسودم به تو. 
تو رو با خودمم قسمت کنم.خون به  اد یدلم نم حنر 

 و نتوانستم د یصورتم دو 
و به تنم  شد یگوشت م  شیرا بخورم. حرفها لبخندم

 یاهای. رو د یچسبیم
  یفانیر  

ر
 یرو  د ینداشت اگر مروار  رنگم تمایم صورن

 . رسم راد ییر ینم میپا
  نیکردم. ا  بلند 

 
 بود!  بیمحمد عج سکوت طوالن

رسش جک  ر یو مبهوت نگاهش کردم. دستش را ز  مات
 با شیزد و چشمها
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 نی. اد یهم افتاده بود.لبخندم پر کش یرو  خستیک
 دهیخسته و تک یادیروزها ز 

. خودش را گم کرده بود و در نوزده د یسی  نظر م به

 
 
 شده شی   همه چ سالیک
و بغض جمع شد  دمیکار و کار...خودم را جلو کش  بود 
 گوشه از چشمم.   کی

 ر یکه با خودم اورده بودم بگذارم ز   بالشتیک خواستم
 نکهیرسش اما قبل از ا

و از چرت  یی   بشود؛ رسش پرت شد پا کشینزد دستم
 و جی. گد یکوتاهش پر 

 زمزمه کرد:  منگ
 گرفته و حزنآلود گفتم:   شده؟با لحن   _چر 
به بالشتک زدم) بخواب.اما او  ی( اشاره انشد.  یی   _چ

 برخالف تصور من با
کرد.   خیتنم را س یپام تمام موها یرسش رو  گذاشیر  

 شق و رق نشستم و
 ماند.  میگلو   یتو  نفسم

ه؟ی. مگه من حاال خوابم م_اخ چه بالش گرم و نریم  یر
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 نیگرد شد و تنم منقبض. گر گرفته بودم از ا  چشمم
 و او چرا اصال یکینزد
 نیاز ا گفتیفکر من بخت برگشته نبود. نم به
 سنکوپ کنم و اشیکینزد
 دستش؟!  یرو  فتمیب

زغال داغ نشسته باشم.  ی. انگار که رو سوختیم تنم
 و ناآرام خودم را قرار یب

 نیز او من را ا کرد ی. کاش رسش را بلند مدادمیم تکان
 که جان و تنم  آتیس  

 . کرد یرها م سوزاند یم را 
خستهام  یلیبخوابم. خ قهی... بذار دو دقشی_ه

 ... عایط
 را و همه حواسم رفت نر  ی   کردم همه چ  فراموش

 خستهامش!  یلیخ
 گفتم:   دلسوزانه
احت کن.پلک باز کرد و جنگل  شیر ی. بمی  بم _الیه اسیر

 سیر  نگاهش را به
 دوخت.  چشمانم

آروم باشم؟ خواب و  ذارهی_خدا نکنه؛ مگه فکر تو م
 . خوراک رو ازم گرفنر 
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. چند ساله خواب و خوراکو ستآ ین روز یامروز و د نقل

 از من به قول بابات
 . د ی!لبم لرز گرفنر   پاپنر 
وع کرد. چرا رس  ا ی_ب  ؟کن  یبغض م عی    باز رس 

 _من... 
که   نا یبخاطر توئه؟ اره هست. ا ؟_جون دلم. تو چر 

 من بخاطر ستین یی   چ
 یلبخند را رو  یبغض خنکا ی   .بکنمیکوه جا به جا م  تو 

 چیلبم حس کردم. ه
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. دل به د ی  حال خوب را از من بگ نیا توانستینم کس

 شیر یدلش دادم اما ب
 دل عاشق خودم!  یبرا

 فرهاد؟ هی_شب
من از فرهاد هم  گفتیم یدخیر  هی_عاشقیر از فرهاد. 

م.   عاشقیر
 یی   که او را با چ  باش   وانهید د یزدم و و با یلبخند

 و دهی!شور معاوضه کن  
 زدم.  شیصدا دا یش
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 _محمد... 
 _جان محمد... 

 یزد و رو  دوباره خودش را به ما رساند. جسنر  د یمروار 
 پام نشست و به محمد

 شد.  هی  خ
هم کدام   چیانگار. ه کردند ینگاهشان با هم دوئل م با 

 قصد کوتاه آمدن
 . نداشتند 

 میدیما دشمن تراش ا ی. خدانمی_چته بچه؟ برو اونور بب
 برا خودمون... حقت

. نچ... بر و بیس   وونا یاونجا خوراک ح کردمیولت م بود 

 بر منو چرا نگاه
دور و  نجامیمن ا نگفتم وقنر  گهید یی   ! برو پا؟کن  یم

 بر زن من نپلک.وقنر 
 کرد:   د یزمزمه کنان تهد کند یبر برو نگاهش م د ید

دم تو  یی  _نم قفس  هینه؟ دارم برات. اگه من تو رو نیر
 یجک و جونورا شیپ

راه بنداز غلط کردنتم  یبا من نگاه باز  ... حاال یهالیدان
 !قهقههام بهنمیبیم
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که انگار   د یکشیبامزه خط و نشان م نقدر یرفت. ا هوا 
 فهمدیم چارهیب وانیح
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 د یگو یچه م او 

 
 نبود اما او به توله خرگوش   !باور کردن

 خودش شکیس  یکه پ
خرگوش را بلند کرد و  . وقنر کرد یهم حسادت م بود 
 گذاشت  ی   زم یرو 

 زدم.  شیصدا ناباور 
 _محمد! 
بدجنس. آخ که  تولیه یی  تو از رو نم نکهی_نه مثل ا

 ادب کنم تو د یمن با
زل زده  ی!جور ته؟ی. حالپلیکیدور و برش م نمی. نبرو 

 چارهیبود به خرگوش ب
 بدهد.  انگار انتظار داشت زبان باز کند و جوانر  که

ه... یچه لوسش کرد ی   _نچ بب
َ
 . ا

 _محمد... 
به من  هی  کرد. نرم و آهسته خ  یی  به رسعت تغ لحنش

 نجوا کرد: 
 ش؟یخور یم رس زبونته که یه _جان محمد... چر 
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 توانستمینم کردمیدهانم را قورت دادم. هر چه م آب
 می. صداارمیبه زبان ب

زد حواسم جمعش شد.نگاهش کردم، چهره آفتاب  که
 سوختهاش با دل

انهام  یرو  یتک و توک موها . حنر کرد یم یباز  دخیر
 صورتش هم به نظرم

م   یبرا کرد یبود. دلم دل دل م جذاب گفتنش و رس 
انهام مانع م  . شد یدخیر

تو دلته قربونت برم؟"خدا نکنه" را زمزمه کردم  _چر 
 که با اضار و انتظار

 گفتم:   د یگرفتم و با ترد  کرد.دیم  نگاهم
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.دستم را ستمی... به خدا من بد نهها یچه دخیر بد _نیک

 برداشت میپا یاز رو 
و  دمی. لب گز د یبه من پشت دستم را بوس هی  خ و 

 آرام دستم مشت شد که
 کرد.   نوازشش

 د یزبونش تند باشه. شا د ی. شاشناسمی_من گلمو م
 یشیر  نهیک  کیمیلجباز و 
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و  د ینگاهش کردم که خند ظی!با غستیاما بد ن باشه
 را شیدندانها فیرد

 داد.  نشانم
  یخوایم _چر 

 
رس زبونت و تو  اد یم که یه  بیک

 ش؟یخور یم
 می... خواستمیخواست ... وقنر وقنر  عن  یما...  شهی_م

 تو شهی... ممیکن  عروش
باشه؟چشمش برق زد و لبخند صورتش را  ساحل

 روشن کرد. 
 هشیبق _تو جون بخواه عروس خانم. تو مال من بیس  

 محمد هینداره.  یدشوار 
بگه چشم  که هر چر   نازک نارنخر  یلیل هیو  مجنونه

 بسته رو چشمش جا
 ی   همه چ دمی... قول معایط دمی. بهت قول مداره

 خوادیتو دلت م که  یاونطور 
 ی   چ هیدل زنم با  چنده وقنر  لو ی. رسم و رسوم کباشه

 خوشه. بذار هر گهید
بگن. تو که حال دلت خوش باشه، لبخند  خوانیم چر 

 عن  یبه لبت باشه 
 اومدم.  میرو صاف و مستق راه
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 گفت:   شی  نفس گ یزد و در ادامه حرفها چشمیک
 ! قضی  خوشگل م یلیخ دمی_شن
 به شک گفتم:  دو 

 !رس باال انداخت و گفت: _خب که چر 
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 باال دادم و گفتم:  ؟شانهکن  یفکر م _خودت چر 

 ونی  ب بشیرا از ج لشی!موباکنمیفکر نم یی   _من چ
 کردن  و با پیل د یکش
 منظورش را به من رساند.  یکیموز 
خوشگلم  یلیل خواد یفکر کن که من دلم م ینطور ی_ا

 برام برقصه!اخم کردم
 محکم گفتم:  و 

 انجامش بدم.بادش خایل تونمی_اضار نکن که اصال نم
 شد. بلند شد و روبه

 یکم نشست. چشمانش هنوز هم رد  یبا فاصلها میرو 
 
 
 خوانر یو ب از خستیک

چشمش با  یدر خود جا داده بود. هنوز هم قرمز  را 
 در جدال بود و شیدیسف
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به خودش  ینانهایالت غمگ.حکرد یم یدلم باز  با 
 نر یگرفت و با چنان مظلوم

 کرد:   زمزمه
  اد ی_دلت م

 
 کینه؟که دلم کباب شد. اما  بهم بیک

 هنوزهم دست ها ی   چ یرس 
دل به دلش  تیاهمیب گذاشتیو نم بستیبالم را م و 

 بدهم. اگر دلم قرص
محال بود نه  شهیهم یبه بودنش، به داشتنش برا بود 
 اما حاال که هر اورمیب
 میبود ستادهیرابطه ا نیطرف ا کیلنگه پا  کی دو 
 آمدی. دلم نمتوانستمینم
 شانه باال دادم و گفتم:  با سنگدیل اما 

 ! ستمیبلد ن خر یه بهت گفیر  من جز رقص محیل _الیک
 یدروغ هم نگو.لبم را رو  خانم؟ نرقص ویل می_داشت

دم و چشم  هم فرس 
 . دمیدزد
ب  یه با   دو دستش به هم به خودم آمدم.  ض 
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زود بگم باشه! اما دل من آدم زور گفیر   نقدر ی_افته ا
 شینازک نارنج یلیبه ل
. تو یرقص به من بدهکار  هیباشه  ادتی ! ویلستین

 که گفنر   همون ساحیل
تو اون لباس  دنتیو من حظ کنم از د برام برقض د یبا

 نور ر یعروس ز  د یسف
 ! یکه تو ازش قشنگیر   مایه

 » عاطفه
 حال_  «

و  د یقصی  ساحل م ینور ماه تو  ر یز  شیحاال او برا حتما 
 را برآورده شیآرزو 
 شیو با عشق برا شد یم هاشی  . حتما حاال خکرد یم

 . د ی   دست م
هاحتما 

ً
  ی...حتما

 
و با  نمی   ذهنم را پس م تمام نشدن

  قیعم آیه
 
 به زندگ

رو کردن خاطرات خاک کرده و  ر ی. ز کنمیفکر م خودم
 گذشته که کمیک

 دهیو ناد کشمیبه صورتم م !دسنر کرد؟یم کرد،ینم
 را ن  اشکها می  گیم
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 طنتیگوشه از چشمم جمع شدهاند و با ش  کی که
 گرید کیاز  خیر  یدر فرو ر 
  نیا ی. من کجاند ی  گیم سبقت

 
بودم؟  لیهردمب زندگ

 رسنوشت باز چه
که من در آستانه   بود؟درست وقنر  دهید میبرا خوانر 
 بودم او با آغوش   ن  جدا
  باز 

 
. چرخ گردون فتی  م دشیجد به استقبال زندگ

 ما را عوض کرده یجا
و نگاه دردناک او... و حال االن  شی. هشت سال پبود 

 یمن. آخ که چه درد
و قرمزش. من... لعنت به من  سیخ یچشمها داشت

 
 
 یرا برا که زندگ

 زهرمار کردم.  مانیهردو 
. بغض کرده با فتی  فکرش از رسم نم کردمیچه م هر 

 میگو یخودم م
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 اسیگل   د یگو یم ؟نازک نارنخر  یلیل د یگو یاو هم م به

 از شیقشنگم؟ برا
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 کند؟یاصال عاشقانه نگاهش م د؟یگو یم شیاهایرو 
 ما او ی   کاش حداقل ب
را نداشتم  اقتشیشود. با من که نشد، من ل خوشبخت

 شیحداقل با او زندگ
 ا یحی. بکرد یم یقرار یب نهیاز عشق باشد.دلم در س پر 

 فراموش کرده بود
 هرس ی  تمام شده. خ نمانیب ی   همه چ شیسال پ هشت

 و د یکشیخجالت نم
 . چه غلطها! کرد یم افتن  یدست ن یهای   چ طلب

 ؟ن  نجای_عاطفه... ا
پلکم  ر یدست ز  عی    . رس میآیبه خودم م د یوح یصدا با 
 ن  و اشکها کشمیم
 . کنمیپاک م زانند یکه با سماجت از پلکم آوا  را 

 _جونم داداش... 
 . ستد یایم میبه رو  رو 

زر  اون ملعون باز چر  ؟یکرد  هی_صدات چرا گرفته؟ گر 
 زده؟
 یتو  د یاز شک و ترد ینشده.نگاهش با رد یی   _چ

 و وقنر  دود یصورتم م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

و همزمان  اندازد یم یی   رس پا شود ینم شی  دستگ یی   چ
 که با دسته

 : د یگو یم کند یم یدستش باز  یتو  یدهایکل
دادگاه رو انجام دادم و...شتابان با رس  یادار  ی_کارها

میحرفش م یتو   و یر
 . کنمیرا کور م نطقش
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. دهانش باز ماند یم شیشدم!صدا در گلو  مونی_پش

 یکه ال  مانده و دسنر 
حرکت مانده. انگار انتظار  نر صاف و  د یچرخیم دها یکل
 را از من دنشیشن

طرف لبش را  کیو با تمسخر  کند ی. گردن کج مندارد 
 ی   و ح کشد یباال م

و  خر یاز گ با حالنر  ند ی   من دو دو م ینگاهش رو  نکهیا
 را هجا چر  یناباور 

به  دهمیاز نگاهش. لبم را فشار م دزدمی.نگاه مکند یم
 هم و گوشه لباسم

 یعادت هم طبق
 
. لبم شود یدستم مشت م یتو  شیک

 دهیکش  میدندانها ر یز 
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مگنانه زمزمه م شود یم  : کنمیو رس 
 ! می  طالق بگ خوامی_نم
خندهاش خواب روزانه  کیخنده و شل ر یز  ند ی   م

 کرده  انهیآش یگنجشکها
اند یشاخ و برگ درختها را م انیم آن  . طفلیکیر

 نقدریگنجشکها که ا
 
 
 . دند یاز خوابشان پر  ناگهان
 ! گهید کن  یم _شوچ  

و  ز یر  ن  و با صدا دهمیرا به چپ و راست تکان م رسم
 یکه بو   آرام با لحن  

 : میگو یمن من کنان م دهد یم و عذرخوایه ن  دلجو
م التماس م که برگردم.   کنهی_داداش... سوره... دخیر

 داداش تو که مادر
حال بچهم چه به روز منه  نیا دنید بفهیم سنر ین

 . آدمارهیمادر مرده م
 اد یمادر نشه. خدا رس شاهده دلم نم بشه سنگ

 بچههامو از خودم برونم. 
رو به خاطر بچههام به  یو خفت و خوار  گردمیبرم

 ی. طالق براخرمیجون م
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 ارزهیکه رسشون به تنشون ب  ن  باکالسه! آدمها یآدمها
  هیو 

 
 یبرا حرف

 داشیر  باشن.  گفیر  
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 من و امثال من غلط اضافه ست. من به گ ی_برا

 پشتم گرم باشه که برگردم؟
خور نه از خونه بابام شانس  یبمونم؟ منه تو رس  که

 آوردم نه از خونه شوهر. 
 هی. شمیانگار من دشمن خون ؟یدیبابامو د رفتار 
 براق یبا چشمها یجور 

انگار ارث ازم طلب داره.  کنهیبچههامو رصد م خودمو 
 ستینگفتنش درست 

ندارم! خانواده من  یداداش من خانوادها اما 
 که برام  ن  ای   بچههامن. تنها چ

! به تونمیبگذرم. نم شونی  از خ تونمیو من نم مونده

 جونمم که شده متیق
 . کشمیتنها داشتههام دست نم از 

 . کند یم ز یر  چشم
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 یم چر  تهی_حال
 
دخیر عقلتو از دست  گه؟ید یک

 و او کنمیم ؟سکوتیداد
 ی. صدادهد یم ونی  ب تیخشم و عصبان را با  نفسش

 بلند دم و بازدمش از
و من  کند ی.نگاهم مدهد یحرص و جوشش خیر م درجه
 نگاهم را به عی    رس 
مندهاش بودم. چند روز کشمیم ر یز  بود که  ی. رس 

 خواب و خوراک، زن و
 
 
من  یرا رها کرده و دنبال کارها شیو بچهها زندگ

 و آنطرف نطرفیا
 یرا رو  جمله آب پایک کیو حاال... حاال من با  فتی  م

 و زمیی  دستش م
شود. حق  شدم!حق داشت عصنر  مانیپش میگو یم

 داشت رسم داد بکشد و
معلوم الحال به خدا  د یبگو  وانه،ید د ینفهم، بگو  د یبگو 

 که حق داشت. اما به
و همچنان  ود ی  قدم رو م میجلو  نها یهمه ا یجا

 نفسش با خس خس همراه
 . است

 . طونیخودت بهم صیر بده. لعنت بر ش ا یخدا_ 
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 دهی. آخر چه فاکند یرا لعنت م طانیلب تند تند ش ر یز 
 همه آتشها از وقنر 
او هم  یبرا ! دلم گایهشود یخودمان بلند م گور 
 . اگر او نبود آدمهاسوزد یم

 یدوره زمانها انداختند؟یم را گردن گ اشتباهاتشان
 کی طانیشده که ش

 یهای  نشسته و انگشت به دهان گرفته و باز  گوشه
 کیبلکه  ند یبیمردم را م

 ! د ی  بگ اد ی یی   چ
 ر یو من باز هم رس به ز  کند یروانه من م یی   ت نگاه
 بیغ ی  که ت  اندازمیم

 من را نشانه نرود.  نگاهش
  ؟یکار   یاالن کجا فهیمی_دخیر تو م

 
 مگه زندگ

 روز آره هی ه؟یعروسک باز 
و  گفتم؟! گفتم مطمئن    روز نه! اون روز بهت چر  هی

 و یپر کرد نهیتو س
نه. گفتم  گفنر   ،یس  ینم مونیاره! گفتم پش گفنر 

 بچههام به بچههات... گفنر 
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رو ندارم.  ن  فکر شو کردم فقط جا هام،ی  مهر  یجا
 من.  یگفتم جات رو چشما

 یو م نجا یا یسادیوا حاال 
 
 تهیشدم؟ حال مونیپش یک

 رو گنیماصال؟ راسته 
و  ی   ت حساب کرد!و با نگایه د یزن جماعت نبا حرف

 غضبناک به من لب
 . جنباند یم

فکر کن. دو  ی   مثل آدم بش نبار یخدا ا ی_محض رضا
 بگو ا یب گهیروز د
!با ستمیمن پشتت ن یاگه برگرد نبار ی. اهیچ متیتصم

 ماالمال از غم دیل
 . آورمیو رسم را باال م دهمیبه خودم م جرئت
من از  کنمیم الیداداش. بابا که ندارم خ ستین ایلی_خ

 رو چکسیاول ه
 . ونی  ب ند ی   آتش م شی.از چشمهانداشتم
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 ی_چرا چرت و پرت م
 
شب  مهیمگه ما عروسک خ ؟یک

 یباز  که یه  میتیباز 
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 یم رو 
 
 هیتو  ؟یکرد  کار یخودت چ فهیمیم ؟چرخون

 درخواست طالق قدیم
 یو م یدیکش  عقب

 
مدت  نی! من همه اخوامینم یک

 در و اون نیبخاطر تو به ا
. فمهیوظ نا یاز ا شیر یو ب خواهریم ستین زدم مننر  در 

 نایحرف من اصال ا
  نیعاقل شو، بزرگ شو! بفهم از ا گمی. مستین

 
 زندگ

 . یخوایم وامونده چر 
  نجا یا یایدو تا بچه هر روز ب با 

 
 چر  و دو صباح بمون

 زن شه؟یدرست م
 
 
... بفرما... برو دونیم نیو ا یگو   نیبسم هللا ا موندن

 و با اون آدم از خدا
 یم یهر جور  خیر یب

 
بساز. اگه هم نه که رو  تون

 و جا نزن.  سا یوا متیتصم
  فکرات

 
مت خونهت من  رو کن. اگه آدم موندن بگو بیر

 آوردمت و خودم برت
  نیاگه هم نه که فاتحه ا گردونمیم

 
و  خونیرو  زندگ

 کوتاه  که شد   هر چر 
 . چند مرده حالچر  نمی. ببا ین
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هم رفته  یو با چهره تو  کند یحجتش را م اتمام
 رفتهاش ی  .نگاه از مسود ی  م
  مانمیو دوباره من م می  گیم

 
که گوشه گوشهاش   و بایع

 خاطره است و عذانر 
جالل آل احمد  از نامیه قسمنر  اد ی. شود یتمام نم که
 یکه برا  افتمیم
 نوشته بود:  نشیمیس

تو همان کوه و  اِب یدر غ دمیدیدلم گرفت که م آنقدر 
 »و  تپه، همان پسنر 

هستند، من هم  ها ی  همان درختها و جو  ها،یبلند. «
 سنر یتو ن هستم، ویل

با او بود؛ باغ همان باغ بود. درخت ها همان  حق
 اسیبوته گل  بودند، حنر 

ادامه داده بود و رشد کرده  اتشیرسسختانه به ح هم
 اما او بود. من هم بودم

نبود ما.  یکیبود و  یکیقصه  نیداشت ا ی!چه دردنبود 
 انگار از ازل قرار را بر

نه. انگار از  یکیباشد و آن  یکیگذاشته بودند که   نیا
 همان اول اول هم
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وع کرده بودند که آخرش  ن  را با جدا قصهها  جفتها رس 

 یتعداد آن بودها
دست هم  یهم به تعداد انگشتها کنار 
 قد !خاطرات با بدجنیسد یسی  نم

 یش یکردهاند و با صورتکها  علم
 
اما  ند یآیجلو م طان

 . خورمینم بیفر  نبار یا
 میمنتظر تصم د ی. وحفتمیدام آنها ب یتو  خواهمینم

 من است. سوره التماس
رس  هیگر   ینوا شهیاز هم تابیر یو ب قرارتر یو سام ب کند یم

 مهداده است. ه
خوش  یغرقم و روزها المیمناند و من در خ منتظر 

 
 
 گذشته را زندگ

 ر یو بدون توجه به تصو  دارمیبه عقب برم .قدیمکنمیم
 میزنده پشت پلکها

 . نمی   م ونی  جادوگر ب و از آن باغ لعننر  چرخمیم
. انگار که گذارمیم نهامیس ینفس زنان دست رو  نفس

 دنبالم کرده باشد کیس
دنبالم بود و  باشم. اما نه کیس دهیرا دو  یی  من مس و 

 بودم!  دهینه من دو 
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. آن خاطرات شود یم یی   شتاب زده باال و پا نهامیس

 دست از رسم لعننر 
 یهاینه با چنگ و دندان نه با فرار. لعنت داشتند یبرنم
 شده باز هم نینفر 

.با صدا زده گرفتند یآمدند و جانم را م رسم یم پشت

 صورتم یرو  شدنم دسنر 
 شود یم کینزد حانهی. ر کنمیخودم را مرتب م و  کشمیم

 بانفس حرفیو من ب
 . کنمیو تشکر م می  گیرا از آغوشش م سامیقیعم

بهش  شد؟ چر  اومد. چر  بود وقنر  عصنر  د ی_وح
 ؟گفنر 

 : کنمیزمزمه م خر یتعلل و گ با 
 ؟_چر 
  با 

 
 وار یرا طوط شیو دوباره حرفها کند ینگاهم م نگران
 . جوابکند یتکرار م

 شیآغوشم دست و پا ی   که ب  و با سایم دهمیباال م رس 
 دهدیرا تکان تکان م
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. ومی  . به سمت اتاق خواب مشومیخانه م وارد 

 و ی   ت یبه چشمها تیاهمیب
 ی. سام را رو بندمیو در را م شومیمادرم داخل م ی   زبیر 
 و کنمیرها م ی   زم

و رس دردناکم را  کنمیجمع م نهیس یرا تو  میپا خودم
 . حالمگذارمیم شیرو 
 رهیدا کیوسط  کردمیخوب نبود. حس م چیه

 رهیو دا ستادهامیچرخان ا
و با هر  چرخمی. مچرخمیو من م چرخد یو م چرخد یم

 دنیبار چرخ
ما که  ی. لعنت به هر دو شود یاز او زنده م یخاطرها

 از خود رد به جا نقدر یا
انبار  کی شود یتهش م میدانستی. چه ممیگذاشت

 به درد نخور که خاطریه
و خود المصبش درد است و  کند یرا دوا نم یدرد چیه

 درد است. چه
حالم را بد کرده  جهی!رسگمیستیسهم هم ن میدانستیم

 و زمان دور ی   و زم
 نیثابت است و ا ی   هم همه چ د ی. شاچرخد یم رسم

 با ی   منم که دور همه چ
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 د یگو یراست م شد؟ی!بعدش چه مچرخمینور م رسعت
 میچه تصم نی. اد یوح

 کند یهندوستان م اد ی لمیف یست که با هر باد گرفتن  
 یو با هر پس لرزها

لزل م میقدمها  . شود یمیر 
  نیاز ا من

 
  یکجا  خواهم؟یچه م زندگ

 
 زندگ

 . ستی. گذشتهام چستادهامیا
. دانمینم چی... هخواهمیم یرا چطور  ندهیچه؟ آ حالم

 من خودم را گم
که خوب بلد   یسیر  پرس  ینگاهها ی   ب د ی. شاکردهام

 بود عاشقانه زمزمه کند. 
گل   کرد یاو زمزمه م وقنر  هم در همان باغ لعننر  د یشا ا ی
 .رسم را بااسمی

. دست از رسم شود ی. تمام نمدهمیفشار م دست

 هیو من شب دارند یبرنم
 تمیکه هومن اذ  ن  . مثل وقتهاخواهمیاو را م میهایبچگ
 مثل وقت کرد،یم
و دستم  کردند یکه پرس عموها مسخرهام م  ن  ها
 و او مثل برق و انداختند یم
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تو!  د یبگو  کیس  گذاشتیو نم ساند ی  خودش را م باد 
 برهه از نیمن در ا
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 یکه از همه خسته و زخم خوردهام دستها  امیزندگ

 . خواهمیمهربان او را م
  کاش

 
هم  . حداقلش باز میماندیم در همان بچیک

 . من کهمیرا داشت گر یکدی
راهم به سمتش کج شود و  یی   گرفته بودم رس هرچ  اد ی

م و او  ن  به او پناه بیر
  که

 
منه  یکوه بودن را آموخته بود. برا  از همان بچیک

 دخیر بچه/ ساله با همان
باز  د یای. االن کجا بود که بکرد یسیر م نهیس شیسالگ/ 

 سیر  نهیس میهم برا
آخ که خودم... خود نحسم چهها که نکردم.پلک  کند؟

 و با درد کوبمیم
ست. من دلم  یر یچه تقد نیا ا ی.خداکنمیم دردودل
کد یدارد م  از باور یر

د یبه حجله م او عروش نکهیا او هم حالش  عن  ی. یر
 من را بود وقنر  ی   هم
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 د یکه خودش نبود د  یمن را کنار مرد ... وقنر د ید
 داغان و نقدر یحالش هم

 اد یاز امروز ز  شیتا پ د یگرد است. شا  ی   بود؟زم فتهآش
 قبولش نداشتم اما

آتش  یکه او با چشمها  ن  ... حاال که در همان جاحاال 
 نگاهم کرد و دهیکش
که   دهامیباور رس نیبه ا ستادهامیا امد یدر ن شیصدا
 گردتر از آن است  ی   زم
من بعد از  کرد ی. چه کس فکرش را مگفتند یم که

 او یهشت سال رس جا
 فکر نکرده بودم.  نیاصال آن روز به ا ستم؟یبا

گفته بود به   د ی. مثال وحدهمیرا به هم فشار م پلکم
 فکر کنم اما من ممیتصم
هم  خواستمیاز او اشباع شده بودم که اگر م چنان
 فکر یی   به چ توانستمینم

 . کنم
. خسته و نزار میآیکه به خودم م  افتد یم هیبه گر  سام

 و کنمیدست دراز م
صورت رنگ  یرو  . دسنر کشمیآغوشش م در 
 . کشمیم دهاشیپر 
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مامان... تو هم مثل خواهرت  یخوایم _تو چر 
 کاریمن چ م؟یبرگرد یخوایم

کنم که شما   کار ینشم. چ مونیکنم که پش  کار یچ کنم؟
 د؟تلفنمیراحت باش
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مادرانهام را پاره  یو رشته دردوداها خورد یم زنگ
 نیبه اسکر  . نگایهکند یم
 اندازمیم» .  عیل «

تماس را  قیعم و با آیه دهمیرا محکم فشار م پلکم
 . حنر کنمیوصل م
 . بندد یچاق کنم! من را به رگبار م نفیس دهد ینم مجال
با تو... توله  دونمیخونه من م یایفقط ن کهیزن ی   _بب

 برا من؟ یسگ آدم شد
رس مجلس و حرف  نهیشیکه م  هیقرسماقت ک داداش

 کنه؟یبار خونواده من م
که موهات   دمیطالقت نم نقدر یا هینطور یکه ا  حاال 

 بشه رنگ دندونات کثافت
 چیه که پس انداخنر   ن  به حروم. اون توله سگا نمک
 برام ندارن اما ارزش  
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 که هسنر   . همون جهنیمذارمیبه دلت م داغشونو 
 تو خونه ن  بمون چون جا

 ! یندار  من
. آورد یمن را به خودم م غال گوش  بوق اش یصدا

 آنچنان به من حمله کرد
 کیو  د ییر یم نجا یبه ا گوش    یاز تو  توانستیاگر م که

 دی   کتکم م  ی  دل س
به گوشش  د یوح یدلش خنک شود. پس حرفها بلکه
 بود که دهیرس
چزاندن  یبرا نمی   م یشده بود. پوزخند یجر  ینطور یا

 رایه چیمن از ه
گرفته   ن  و با صدا کشمیبه صورتم م .دسنر گذرد ینم

 : نمی   لب م
ندارم  ینه؟ اما چارها گردمی_من احمقم که دوباره برم

 پرسم. تو و خواهرت
  همه

 
رو  شما هر خون دیل راحنر  یو من برا د یمن زندگ

 . خورمیم
و  خوابد یکالفه کننده بالخره م  یبعد از نق زدنها سام

 من هم با رسدرگیم
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به سقف و  نمی   و باز هم زل م کشمیدراز م کنارش
 . اشیتو دل یارهایش
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. ستادهیا و رسگردان لبه پرتگایه شانیزن حاال پر  آن

 طرفش آتش زبانه کی
که قل   آنر  گر یسوزاندنش و آنطرف د یبرا کشد یم
 . جوشد یو م ند ی   م

آتش؟  ا یبا کدام دردناکیر بود؟ با آب جوش  سوخیر  
 یردها یکیکدام 
از ته رسم با  ن  و صدا گذاشت؟یم یبه جا یبزرگیر 

 : د یگو یضعف م
، سوخیر  است!*  _سوخیر 

به در  دهی   س ی)* براابیرفیر  به آبشار (فار  زمزمه
 هایبود. طفلک دهیچیخانه پ
 د یداشتند امسال به لطف پا قدم نحس من تمام ع حق

 به کامشان زهر شده
که مرتب مجلس نبود چرا   یخیر  د یو باز د د ی. از دبود 

 با چهار گرفتند یشور م
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 یکیبحث و  نقدر یو ا د یو وح د ی! پدر و مادر، مجعضو 
 که  کردند یبه دو م
. فتی  م یو هر کس به رساغ کار  شد یم شانیدعوا تهش

 هم حاصل یجهاینت
به خاطر اخم و تخم  آمدند یهم که م ن  .مهمانهاشد ینم

 پدر و چهره عبوسش
بلند  عی    رس  میباش ختهیکفششان ر   یکه نمک تو   انگار 
 . فتند ی  و م شدند یم
 سوال نر » شوهرت کجاست  ؟ن  نجایا عاطفه تا گ «

 بود نیجواب همه هم ا
 . شانیفضول یارضا یسوالها برا لیقب نیاز ا و 

 ؟کن  یجمع نم لتونو ی_وسا
به نشانه نه تکان  یجواب زهرا رس  در 
 عالمت سوال هی.چهرهاش شبدهمیم
 . شود یم

 _وا! چرا؟! 
ه. حوصله ندارم اوقات شما هم تلخ  _من نباشم بهیر

 . شهیم
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که حوصله ندارم؟ قراره تا آخر عمر از مردم   چر  عن  ی_ 
 ی   ... ببباش   زونیگر 

 یساده من تو که نم خواهر 
 
 کن    تا ابد خودتو مخق   تون

 ... اصالیو غم بخور 
چطور  و  هیچ عیل میدونیهمهمون م ؟یبخور  و یچ غم
 هی حی    تفر  نی. اهیآدم
ارومت کنه. پاشو حاض   کمی تونهیهم م روزه

 شو.آمدم دوباره انکار کنم که با
 : د یگو یو با تحکم م کند ینگاهم م اخم

_خودخواه نباش عاطفه. به فکر بچه هات هم باش. 

 پارک خشکو هیچند وقته 
. پاشو نه ن خایل  . ار ینرفیر 
** 

 : از توابع استان بوشهر. ابیفار  آبشار 
بخاطر  میکه تمام زندگ  خودخواه بودم؟! من   من

 سوره و بعد سام سکوت
 دانمی. من خودخواه بودم؟ نمدمیو رسکوفت شن کردم
 یفهایتعر  د یشا

وجود داشت و  از خودخوایه یو متعدد متفاوت
 آنچه که من خودخوایه
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 بود!  یگر ید ی   چ کردمیم شیمعنا
اخمو و عبوس گفته  درم با نگایهو پ میآیبودم نم گفته
 زن را تک کیبود 
که همه   یشهر  نیخانه دراندشت و در ا نیتنها در ا و 

 دهی   روز س شیخانهها
 ی.من هم چارهاگذارد یتنها نم شود یم در خایل به

 لیمطابق م د ینداشتم. با
تمام  شد؟ینوبت خودم م گ  . راسنر کردمیرفتار م آنها 

 عمرم گوش به
قبول  د یبا گفتند یو آن بودم. هر چه م نیا یصدا
 پس ؟. پس گکردمیم
  یبرا توانستمیم گ

 
هنوز  د یکنم؟ شا  خودم زندگ

 دی! مثال شادهیزمانش نرس
که   وقنر  گر یهم هزار سال د د یشا ا ی. گر یسال د صد 
 و ستمین گر یمن د
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برسد  یهم خاک شدهاند آن موقع روز  میاستخوانها
 عاطفه راسنر  ند یکه بگو 
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ندارم. آن  وقت جوانر  چیکه ه  و من   ؟خوایهیچه م تو 
 قدر بله قربان گو

 تو چه، چه جوانر  دند یپرس ندارم وقنر  اد یکه   بودهام
 بدهم. 
 کنمیبچهها را حاض  م پوشمیلباس م هیبق لیم مطابق

 یو خودم با قدمها
و  ومی  م ونی  پدرم از خانه ب نیر ینگاه سنگ ر یز  ی   سنگ

 دیوح ی   سوار ماش
 . شومیم

 ؟_خونر 
 نهیا د ی.وحدوزمیچشم م ونی  و به ب کنمیم تشکر 
 کندیم میرا تنظ نشیماش
و حرکت  اندازد یرا راه م ی   ماش رلنر یز  یبا بسم اللها و 
 هنوز . حنر کند یم

است که تا  نیا حشانیآفتاب هم نزده است! ترح آب
 جادهها شلوغ نشده

به خاطر  ابیرا به آنجا برسانند. آبشار فار  خودشان
 ایهیو پوشش گ ن  بایز 

. کرد یرا به خود جذب م یادیز  یگردشگرها  عشیوس

 لیتعط یدر روزها
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و  بخاطر کم آنر  نجا یسوزن انداخیر  نبود. مردم ا یجا
 ی   دلشان به هم قحظ

راه  ی   زم یکه رو   و آنر  ختیی  م یی   که از دل کوه پا  آنر 
 خوش گرفتیم

 . بود 
تو  میفتی  نبود م . کاش کیسن  خدا هیی_جون چه هوا

 آب. 
 فاطمه

تو آب  یدرصد فکر کن خلوت بشه تو بر  هی_ ها آره 
 الیخیعروس!طاهره ب

 . دهد یباال م شانه
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 شیعیمثل طب خر یه استخر ویل می  _من اونجا مرتب م

 به توجهی!بشهینم
 یرو  انهیآب وحش . حاال قطراتومی  جلوتر م آنها 

 . بارند یصورتم م
!  یشد سی_عاطفه خ  دخیر

. وند ی  م به سمنر  کیهر  دهمیکه نشان نم  توجیه

 به اطرافم نگایه

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

از  حانهی.ر ومی  و باال م می  گیو راسته کوه را م اندازمیم
 دست میبرا یی   پا

.پشت کنمیم د یو من هم حرکتش را تقل دهد یم تکان

 یگندمزار   ی   کوه زم
ش م  است و هنوز به مرحله درو  درخشد یکه رنگ سیر 
 قیاست. شقا دهینرس
گندمها   یو نگاهم به سیر   نمینشیهست.همانجا م هم
 دنی.با شنماند یم هی  خ

مات و  دنشی. با دچرخانمیتند رس م ن  پا یصدا
 مبهوت شده با دهان باز

 . کنمیم نگاهش
من و  وقتیرو که وقت و ب یر یتقد نیدر ا نی  _گل بگ

 تو رو رس راه هم قرار
بلند  خواهمیبه او م تیو بدون اهم می  گی!نگاه مدهیم

 شوم که کنارم با فاصله
 : د یگو یو م د ی  گیم جا 

!لبم را یی  در م میستی_کجا دخیر عمو؟ آدم خوار که ن

 . دهمیبه هم فشار م
 : میگو یحرص نهفته م با 

 شد؟ داتی_تو از کجا پ
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 . دهد یباال م شانه
باهام تماس گرفت گفت  د یوح شبیسالم؛ د کی_عل
  هی میبر 

 
  طرف

 
 خانوادگ

 ! کردم؟یم د یقبول کردم! نبا منم
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که   قر یبه شقا مانمیم هی  . مسکوت خکنمینم نگاهش

 . قصد ی  به دست باد م
وقت فکرشو  چیکه بردمت اون گندمزار ه  ی_روز 
 میکه تا آخر زندگ  کردمینم
 بدون تو!  قیو گندم و شقا منم

نسبت به  اعتنا یو ب شود ی.لبم کج مند ی   م یپوزخند
 : میگو یجملهاش م

 _مبارکت باشه! 
 _شوهرت کجاست؟

 ؟نشسنر  نجا یا دونهی_نامزدت م
 . دهد یباال م شانه
 قهر نه؟ ی_اومد
 . شود یمشت م دستم
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که نه. با   نمیبی! اما میس  یم ی  باهاش پ کردمی_فکر م
 اونم نتونسنر 

 
 
و  کند یم یکیسوزش با باد دست به  نهی!زمزمه سبمون

 : سد ی  م میبه گوشها
. عشق آوردمیمن به دست م ؛خواسنر ی_تو پول م

 من دادم.  خواسنر یم
 
 
. سگ دو کردمیمن درست م خواسنر یآروم م زندگ

 به دنمیرس یزدم برا
عمو اونم بدون تو! قرار بود تو نجا یا . جون کندم دخیر

 اما وسط یایپا به پام ب
و درشت من!  ز ی... دلتو زد مشکالت ر یخسته شد هرا

م خواسنر   زودتر از رس 
تو چاه.  افنر یبا رس م یدار  یدیاما نفهم ش   خالص

 .لبماقتیل نر  معرفِت یب
.کفشم را از کنمیحال سکوت نم نیبا ا لرزد یبغض م از 

 . و بهآورمیپا در م
 : میگو یم خزدهیگرفته و   ن  . با صدامی  گیم سمتش
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 یرو  ی. نگاهش با کنجکاو اندازد یباال م ن  _بپوش.ابرو
 کفش و صورت

 در رفت و آمد است.  وحمی  ب
 خر یکه ه  بفهیم تونسنر  د ی_بپوش و راه برو. شا

 ادیکه به نظر م  یاونطور 
 ! ستین

اما من  کند یم ی   و گوش ت ود ی  هم فرو م ی   ب شیابروها
 . دهمیادامه نم
 _خب! 
 . شومیو بلند م پوشمیرا م کفشم
 ! خوشبخت ش   دوارمی_ام
خوشبخت بشم؟کالفه نفسم را  یدوار یام ؟ی   _هم
 از خواهمیو م کنمیرها م

. نگاهم صاف کشد یبگذرم که گوشه لباسم را م کنارش

 دام یتو  افتد یم
 چشمانش

ر
 : د یگو یمکدر م . با صورن

  یخوای_نم
 
تو دلت  ؟یبال رو رسمون آورد نیچرا ا بیک

 لمیبهم نبود و برام ف
خاطراتمان  ی   و ب افتد یم ؟دستشیکردیم یباز 
 . گردد یم
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چه  ؟یچرا صیر نکرد _تو... تو اگه دوستم داشنر 
 
ر
 افتاد بعد از اتفاف

را بغض زمخت  می. صداکشد یم ی  ت مینیب غهیرفتنم؟ت
 کرده است. 

 داره؟ نر یچه اهم گهی_حاال د
 . نمی   م ی.پوزخندشمی_حداقل ازت متنفر نم

اآلنم  یبعد از اون همه وقت متنفر نشد _وقنر 
 ! یس  ینم
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انگل به جانش افتادهام.  کیاست اما من مثل  سخت

 هر چقدر که انکار کند
 او به خاطراتمان معتاد است. معتاد است که حنر  اما 
 ادشینقطه هم از  کی

  شیانگار که در هشت سال پ نرفته
 
 . کند یم زندگ

 ی_نم
 
ذره هم دوسش  هی ! حنر یبر  ینطور یهم تون
 اما باهاش نداشنر 
 ر یباعث شد... بگو تا د بگو چر  ... د لعننر رفنر 

 . نمی   م نشده.لبخند تلخ  
 وقته...  یلیشده محمد... خ ر یوقته د یلی_خ
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 : کند یو زمزمه م کشد یصورتش م یرا رو  دستش
 چیوقت پر نشد. ه چیه لعننر  نهیس نی_جات وسط ا
 ریبه ز  شیوقت...صدا

 . افتد یم
تا  گزمیاما من نتونستم...لبم را م _تو از من گذشنر 

 که  ن  اشکها یجلو 
ورانه  . می  را بگ دند ییر یم یی   باال و پا رس 

_خوشبخت شو محمد... به اندازه منم خوشبخت 

 شو. اونقدر خوشبخت شو
  هیبره  ادتی هی که

 
دلتو برد. اونقدر که  دخیر تو بچیک

 با یبره روزها ادتی
لحظه به لحظهاشو...  دوره نکن   بودنتو. که یه من

 داره.  اقتشو یاون... اون ل
اشک و  ی   منو نداره.ب اقتیل چیکی... ها یدن نی_تو ا

 . د ی  گیبغض خندهام م
 : میگو یکه از لبخندم جا مانده م  یمیو با نس خندمیم

و تخس و اخمآلود  دهد ی_مبارکت باشه.رس تکان م
 . کند ینگاهم م
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. میحرف بزن میبتوان ی   مسالمتآم نقدر یا کردمینم فکر 

 محمد با توپ پر آمده
 . فتی  و حاال آتشش رو به زوال م بود 

 و دلم...  نمیبب قی_اما محاله گندم و شقا
را  شیمدت جلو  نیکه تمام ا  .اشیکخورد یرا م حرفش

 .بدونزد یی  گرفتهام م
بلند از او دور  یبرگردم به عقب با قدمها نکهیا
 . اما جملهاش که کمشومیم
. کند یمغزم را صادر م ستیندارد فرمان ا اد یفر  از 

 و چسبد یم ی   به زم میپاها
 . د ینگو  کاش

 هیرسم گر  یباال ی_اون روز چرا اونطور 
 . شود یکمرنگیر م  شی؟صدایکردیم

 ! باش   دهی_انگار که خیر مرگمو شن
 ی. چشمه چشمم با بدهمیرا محکم فشار م پلکم

 
 چارگ

 . جوشد یم
 یچرا نم نه؟ د لعننر  یشده بود مونی_پش

 
چه  یک

 یزد شیمرگت بود که آت
دست بردارد از هم زن خاطرات ته  مون؟کاشیزندگ به

 گرفتهمان. سوخته
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 و ما را هم با خود سوزانده بودند اما کوتاه نیم بودند 
 که  دارمیآمد.قدم برم

 : کند یم زمزمه
پر از خواهش و التماس است. دلم  شی_نرو...صدا

 و هقهقم اوج افتد یم یی   پا
که باد به   دهمیلبم فشار م ی.دستم را رو د ی  گیم

 یگوشش نرساند صدا
که دست و   ن  مگر طنابها فتم؟ی  را.چطور نم میههای  گر 
 را بسته بود مانیپا
فراموش کرده بود که به اندازه هشت سال  د؟یدینم
 فاصله است؟!  نمانیب
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... بخشمتی... تا آخر عمر نمبخشمتینم ی_اگه بر 

 ... همه جونمو ازم گرفنر 
 ... ینامرد یلیخ

رمق ندارد. پر  گر ید شی. صداستد یایم نهیس یتو  قلبم
 از اندوه و غم است!پا

دلش  ی. پا رو ومی  و م گذارمیم قرارمیدل ب یرو 
 آن هم ومی  و م گذارمیم
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به  دهی   س نیو به ا شکستیم میبار دوم... کاش پا یبرا
 . آمدمیدر نحس نم

 همان اول کارم را ساخت.  اشینحس
من  _متاسفم محمد... متاسفم که هنوز نتونسنر 

 . رو فراموش کن   لعننر 
 میبا تمام قوا بام چشمم را به مقصد گونهها میاشکها
 و چشمم کنند یترک م

فکرم از رسش  خواندمی. دلم هم.در دلم دعا مسوزد یم
 چارهیآن زن ب فتد یب

 شیهایداشت که مردش هنوز مثل تمام بچگ گنایه  چه
 فکر و ذکرش دخیر 

 . کاش یمد ی   است.کاش امروز هم زخم زبان م شیعمو 
 
 
 و دل د ی   م آمد حرف

تمام  ینطور یا نکهینه ا فتی  و م کرد یرا خونیر م خونم
 جانم را با آتش

 و چند مشت آب نر  شومیبسوزاند.خم م خواستنش
 صورتم یرو  در نر 

 . زمیی  م
به پشت رسم  گردمیو برم کنمیرا لرزان رها م نفسم
 نی. از اکنمینگاه م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

اما مطمئنم که هنوز هم  ستیاو معلوم ن فاصله
 نگاهش د یو شا ستادهیهمانجا ا

رها  ی   زم یهمه فشار رو  نیمن است!خسته از ا به
 میپا ی. رسم را رو شومیم
. چه به رسش د یآیکه بند نم  هم اشیک و باز  گذارمیم

 آورده بودم؟ کاش من
 هی. شبشد یخانواده از دستم خالص م کیو  دمی  میم

 بودم که به جانشان آفنر 
 . مکد یو دارد جانشان را م افتاده
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. دلم داشت د ی   گوشم زنگ م  یهنوز هم تو  شیصدا

کیم  که  بغض   یبرا د ییر
که ته چشمانش سو سو   التماش ی. براکرد یم انکارش

 قصه نی. کاش اد ی   م
. کاش هرگز نفهمد من چه شد ینوشته م یگر ید جور 

 لب ر یکردم با خودمان.ز 
 : کنمیم زمزمه
اسم  که حنر   یجور  هیمحمد.  خوشبخت بیس   _الیه
 . خوشاد ین ادتیمنم 
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  به
 
  اد یکه م  حال اون

 
 یلیتو. حتما خ تو زندگ

 . اصال مگهشهیخوشبخت م
 یباشه. بد کنار تو باشه و باز هم ناراض    تونهیم کیس

 ادی... سنر یرو بلد ن
 ی  !لبخند بیی  نگ اد یوقت  چیو کاش ه نگرفنر 

 
 نمی   م نیک

 و بعد از شسیر  
 گر یسبک شدهام و د کنمی. حس مگردمیبرم صورتم

 رس دلم ی   چ چیه
 . کند ینم ن  یسنگ

 . کشد یرا م ؟دستمی_عه اومد
 . جاست نیهم ا هی_زن عمو راض

 _خب؟
 . دهد یجلو م لب
رفته  ادشیتعارف زده!  نا یچرا به ا د یوح دونمی_نم

 و بابا همو هیراض یچطور 
 پاره کردن؟ کهیت

ا هم اومدن؟  _دخیر
_فرزانه فقط. نامزد محمد هم براشون مهمون از 

 اومده و نتونسته از ی  ش
 رو دست تنها بذاره.  مامانش
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 . دهمیتکان م یرس 

 ؟یکرد  هی_چشمات چرا رسخه؟ باز گر 
 . می. خوبم. بر ستین میی   _چ
. فشارت باز یغصه نخور. خودتو داغون کرد نقدر ی_ا

 باالها. گور پدر عیل هی  م
 . د یآ کش یم  .لبم کیمکردن

 ؟یدار  کار یچ ن  _به کربال
 . کند یرا با حرص رها م نفسش

 . کشمیرا م شیکرباسن.بازو   هی_رس و ته 
زن عمو  یو نگاهم رو  دهمی.سالم مالیخیب می_بر 
 ادینم ادمی. چرخد یم

 میگو یم کیتیر  ن  . با گشادهرودهامشید بار گ نیآخر 
 متفخر یو او با لبخند

 . با فرزانه روبوشکند یاز باال تشکر م نگایه و 
 کنمی.چرا حس مکنمیم

را ندارد؟ انگار به اجبار با  میقد تیمیرنگ صم نگاهش
 ! ند ی   من حرف م
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و کنار  کشمیعقب م کند یرفتارش آزردهام م یرسد
 داری. بنمیشیسوره م
 . کرد یم یبود و داشت با عروسکش باز  شده

 مامان؟ ی_صبحونه خورد
برام آماده کرد.با تشکر نگاهشان  ن  _اره زندا

 دی.مجکنمیم
رس خونه  هی  محمد هم که داره م _ خب به سالمنر 

 .زن عمو لبخندشیزندگ
 
 
 هم پر از فخر است!  شیصدا و حنر  ند ی   م پررنیک
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دوست داره.مامان  یلی_اره خدا رو شکر. ساره رو خ
د یوسط حرفش م  . یر

 ست؟!  وهی_ساره؟ همون که ب
. هر ند ینشیمامان م یهمه با با رسزنش و ترس رو  نگاه

 زن عمو میآن منتظر 
جواب مامان را بدهد  هیکوره در برود با طعنه و کنا  از 
 برخالف تصور همیه اما 
 نیکه انگار ا  و با حالنر  جنباند یرس و گردنش را م ما 

 یی   پش شیمسئله برا
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 . کوبد یچشم مامان م یندارد جملهاش را تو  ارزش
_محمد اونقدر دوسش داره که براش مهم 

 دیآیکه به لبم م  ی!لبخندستین
پوزخند است. محمد آنقدر دوستش  هیشب یادیز 

 نیا یداشت که چشم رو 
مهم است بسته  یهر مرد یکه مسلما برا  موضوع
 آنقدر خسته شده ا یبود؟ 
پس؟  گفتیچه م شیکه تن داده بود؟ آن حرفها  بود 

 که با  محمد در حایل
که منتظر من است   کرد یو زبان خواهش م چشم

 و مادرش شد یداشت داماد م
 ! د ی   به دخیر خالهاش حرف م دشیعالقه شد از 
. چند بار پشت رس ند شکیم د یوح یرا صدا ی   سنگ جو 

 دیگو یم کیهم تیر 
. دلم نمیرا بب کیس  آورمی.رس باال نمکند یم ی  خ یآرزو  و 

 از فرزانه هم گرفته
 شومیبرادرش م من مانع خوشبخنر  کرد ی. فکر ماست

 کنم؟یحسادت م ا ی
 کند؟!   یفکر  ی   همچ د یچرا با اصال 
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. شود یم دا یکه رس و کله محمد پ  د یآیتا پشت لبم م اهم

 قیاخمش آنقدر عم
 .سالیمشود یکه با چنگ و دندان هم باز نم  است

 کهایو در جواب تیر  کند یم
. حال و روزش با آنچه که دهد یرس تکان م فقط

 یادیز  گفتیمادرش م
 داشت!  منافات
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 _عمو... 
! ستیاما ن گردد یبه رسعت به طرف سوره برم رسم

 و با کنمیچشم چشم م
 باال یم آغوش محمد نفسم به سخنر  ی   ب دنشید
 که  ی.محمد با لبخندد یآ

و  کند یفقط به خاطر او به لب آورده نگاهش م انگار 
 بلندش را کنار یموها

 . ند ی   م
 . کنمیرا حس م ی   سنگ یعمو جون؟نگاهها _خونر 

 جون؟ ن  دا شناشی_سوره عمو محمد رو از کجا م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 اندازد یم به من یی   .محمد نگاه تد یمج یالل شو  کاش
 دنیو من نفس کش

 بردهام.  اد یوقت است از  یلیخ را 
با مامانش!محمد با آن جواب  دمشی_تو پارک د

 را کور د یرسدش نطق مج
 . دارد یاما سوره دست برنم کند یم

 عمو؟!  _گ
 ... ی... وایمن. وا یوا یا

 نیکه با مامان و محمدسام اومده بود  ی_همون روز 
 پارک.لبم به هم دوخته

صورت مرموذش دو دو  یو نگاه آشفتهام رو  شود یم
 محمد گفتی. مند ی   م

 و سیع نمی   پلک م زد؟یکه خون به دل من بر   سام
 آرام باشم. اما کنمیم

  سوره
 
نفس راحت  گذارد یبچگانهاش نم با سادگ

 بکشم! 
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 یخونه مون.وا یکه با عمو هومن اومد  ی_نه اون روز 

 س... حی... وایوا
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 یبا فشار رو  یی   . چچرخد یدارد م ی   همه چ کردمیم
 افتاده است و نهامیس

 . شومیاست که دارم له م اد یآنقدر وزنشان ز  نگاهها 
عمو هومن گفت  بعد که رفنر  ازت ویل دمی_من ترس

  یلیتو خ
 
 و اون مهربون

 عمو؟ یخوب شد حالت خوب نبوده. راسنر  روز 
و  ی   سنگ یهمه نگاهها الیخیب ند ی   م یلبخند محمد 

 مانیمعنادار رو 
 : د یگو یم

م م  . شمی_خوبم عمو... بهیر
و سوره با  شود یسوره جا به جا م یموها ی   ب دستش
 نیی  ش شیشوق برا

 
 
سمی.جرئت ندارم رس بلند کنم. مکند یم زبان  یر

 حکم مرگم را شانینگاهها
ندارم.رسم به شدت  نر یکند. هر چند که شکا  صادر 

 قفسه یو رو  فتی  م جیگ
 . کردمیم ن  یاحساس سنگ نهامیس
ت عباس عاطفه؟ ا ی_   حض 
 . چرخانمینگاهم را به طرق صدا م سخنر  به
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و با  کشمیم مینیبب ر ی!دستم را ز ی_خون دماغ شد
 خون حالم رسچ   دنید

 یی   و هر کس چ شود ی. دورم شلوغ مشود یم بدتر 
 وسط نگاه نیا د یگو یم

مانده. سوره را در  هی  او خ دهیبه نگاه نگران و ترس من
 و دهیآغوشش کش

 به من است.  نگاهش
دکیر گوش  میچقدر گفتم بر  ا ی_فشارشه... خدا
 . ند ی   نداد.طاهره داد م
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. زهرا از تو سبد میاونطرف ماساژش بد د یبر  ونی_اقا

 رو بردار مو یآبل شهیش
  ا ی.نگاه محمد ار یب

 
. طاهره شود یاز من کنده م نگران

 و دهد یزمان را هدر نم
با  حانهی.ر شود یمشغول م عی    رس  میدراز کردن پاها با 
 یدستمال رو  هیگر 

 . کشد یم صورتم
... _خدا لعنتش کنه... خدا لعنتش کنه کثافتو... عایط

 قربونت برمفاطمه ترس  
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 : ند ی   م
دور از جونش انگار مرده که  حانیر  گهی_بسه د

 . یار یدر م یباز  کویل  ینطور یا
که به   مو ی.چند قاشق آبلشهیباش االن خوب م آروم

 و به لطف دهند یخوردم م
 شود یکم و کمیر م  جهامیطاهره کم کم رس گ یها ماساژ 
 از درد نهامیو س
 . رها 

 ؟_خونر 
  سیپلکش خ ر یز 

 
 . است و چشمانش پر از نگران

سوره را  ی.صدادهمیرس تکان م حانهیر  یبرا حالیب
 که با ترس و  شنومیم
 : د یگو یم هیگر 

 . ششیشد؟ ولم کن برم پ _عمو مامانم چر 
رفت االن  جیرسش گ کمی_مامان خوبه عمو فقط 

 شیتو بمون پ شهیخوب م
 باشه؟ من

 نهی   بابام کتکش م . وقنر خوامی_نه من مامانمو م
 . االنشهیم ینطور یهم
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با  ی   شده؟سکوت سنگ ینطور یچرا ا ستیبابام ن که
 هق هق سوره یصدا
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کدامشان   چینگاه ه ی. ترحم و دلسوز شود یم شکسته
 ی. دلم براخواهمیرا نم

م به نگاهها دست دراز  توجهیو ب د ی  گیآتش م دخیر
 و به سخنر  کنمیم
 : میگو یم

. شود یباز و بسته م حرفی...دهانش باد ی_بذار... ب

 نگاهش درمانده و آشوب
و سوره با دو  گذارد یم ی   .ناچار سوره را زماست

 اندازدیمن م یخودش را رو 
 . شود یبلند م هاشی  گر   یصدا و 

قربونت برم خاله پاشو از رو مامانت. حالش بد  _الیه
 خواهدی.فاطمه مشهیم

کند اما با همان ته مانده توانم مانع   بلندش
 و پر آب سی.نگاهشان خشومیم

 هر کدام کنج دلشان  می. دلشان برااست
ً
سوخته. حتما

 کندیم ن  یبغض سنگ
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به  شود ی.سوره که آرام مکنند یبخت بدم را لعنت م و 
 بلند حانهیکمک ر 

 . کنمیم ی   و با آب صورتم را تم شومیم
 می  کثافتو. بم  کهی... خدا لعنتش کنه مرتمی  بم _الیه

 یچطور  یدیبرا سوره د
جلو  ؟یندار  تی  جو غ هیتو  کهیمرت کرد؟یم هیگر 

 بچه... 
هق  صدا یو ب گذارد یدهانش م یدست رو  و 
 .درمانده و نزار دستش راند ی   م
 نکهی.فرزانه با امیگردیبرم مانیو به رس جا کشمیم

 از یو دلسوز  ناراحنر 
مشخص است همچنان موضعش را حفظ  نگاهش

 کیکرده و به من نزد
 . شود ینم

 .طاهرهوند ی  بساط کباب م ن  برپا یبرا مردها 
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 انی. مردها که اونطرفاند فعال نمزمی_ دراز بکش عز 

 راحت باش.با چشم تشکر
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  ی.زهرا با پتو کشمیدراز م و به آرایم کنمیم
ر
 مسافرن

 را میرو  نازگ
 : د یگو یو فاطمه م پوشاند یم

؟ر  یی  رو بذار کنار عاطفه چرا نم ی_لجباز   حانهیدکیر
 بهش گفتم گایه شیچند روز پ ن  حی_ زنگ زدم به 

 دید یو تار  جهیرسگ
با خودشم حرف زد. عالئم فشار خونه. اما حاض   داره
.ا اد یب ستین  ی   ب نیدکیر

  زن
 
 . دهد یم عمو به خودش تکان

_دمنوش گل گاو زبون هم براش خوبه. بال دور بشه از 

 مرتض   عیهیهمه ش
 ! عیل

اما  دهد یمتعجب فرزانه تکانم م ی. صدابندمیم چشم
 . کنمیچشم باز نم

 ؟یدار  ی_عه داداش... کار 
به جلز و ولز خواهر و  توجهیپرسم؟ب یخوایم یی   _چ

سد یمادرش م  : یر
 _خوابه؟
نگاهش را حس  ن  یبسته است اما سنگ چشمم

 .زهراکنمیم
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 _ نه... چطور؟
 : د یگو یبده بهش.و با مکث م نو یا ا ی_ب

 : د یگو یدستپاچه م با لحن   عی    داد.زن عمو رس  د ی_وح
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معذب  د یبرو... شا گهی_دستت درد نکنه تو د

 و بعد از نمی   م یبشه.پوزخند
اضار دارد که  حانهی.ر کنمیهم چشم باز نم رفتنش

 که  خ  یبلند شوم و از س
همه نگاه  نیا ر یبخورم اما ز  یآورده لقمها محمد 
 و پرترحم و از آن ی   سنگ
از  یی   توزانه زن عمو و فرزانه مگر چ نهینگاه ک طرف
 ود؟ی  م یی   پا میگلو 
هم انگار پر از ذرات سنگ  کشمیکه نفس م  ن  هوا

 است. 
 
ر
 یادیز  اندازد یم هیکه بعد از رفیر  محمد سا  سکون
 و ترسناک است.  ی   سنگ
 اد ی. د یآیهم نم دنشانینفس کش یصدا حنر 

 
 
 کیو هول شدن  دستپاچیک
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 ی  دلم ت افتمیزن عمو و فرزانه که م یدفعها
 .انگار من جزام داشتمکشد یم
محمد را از من دور نگه دارند. دلم  کردند یم سیع که
 بلند داد خواستیم

س بزنم نشدهام که سفت پرس و  وهی. من هنوز بد ینیر
 دیدهایشوهرانتان رو چسب

 یبه شما نداشتم. همه برا یاگر بودم هم کار  حنر 
 از مرد خودتان. من گ

 ی   که طالق نگرفته دندانم را ت  دمید ی  خ جماعت
 یافکارشان بو  یکنم!از تو 

 خواهمی.نمدهاند یانگار که سالهاست گند د یآیم گند 
 که  یبخوابم اما فشار 

و  دهد یاست به خواسیر  و نخواسیر  من بها نم میرو 
 ی   بعد خواب ب کیم
رب  ع هم نشده که  کیهنوز  د ی. شاکند ینفوذ م میپلکها

 با صدا زده شدنم
نگاهم  ی   خم شده و غمگ می. زهرا رو کنمیباز م پلک
 . کند یم

_پاشو قربون شکلت پرست خودشو کشت. آروم 

 ی  . پاشو ششهیکه نم  شهینم
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و  نمیشیبهش. حتما گشنه ست.با ضعف م بده
 . سامکشمیرا جلو م میرورس 

 .زن عمومی  گیاز زهرا م را 
 زم؟یعز  _ خونر 
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 تعارف دارد! تشکر کوتایه جنبیه شیر یآخرش ب زمیعز 
 یو با لبخند کنمیم

 : میگو یم تصنیع
و با باال  چرخمیبهتون.م کنمیکه پشت م  د ی_ببخش

 زدن لباسم مشغول
 .فاطمهشومیم دادنشی  ش
دو لقمه بخور عاطفه. صبحونه هم که  یکی ا ی_ ب

 که  یدار  ی  . اصال شینخورد
 نهت؟یس ر یز  شیگذاشت

 . خورمی_م
را  شی. رو گذارد ینان را دم دستم م یبشقاب حاو  کی

 . کبابهاند ی   کنار م
 . کنند یم کیو بزاقم را تحر  نند ی   م چشمک
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و ضمن  بندد یبدم بعد.دوباره پر نان را م ی  _سام رو ش
 حتما بخور عقب د یتاک
 . کشد یم
و  شود ی. لبخندها زده مشود یبه در م دهاشانی   س

 عکسها گرفته. نوبت به
ه که   بندد یهر کس چشم م سد ی  گره زدن که م  سیر 
 کند. چنان  ن  آرزو
ل   به خود گرفتهاند که به سخنر  یایعرفان حالت کنیر

 خندهام را به دست
باز و  یچشمها دنیو با د گذرد ی.نگاهم ممی  گیم
 . مانمیمات م هاشی  خ

من  یمرموزش رو  یکه چشمها  . درحایلبندد ینم چشم
 دستش چرخد یم
هها م  به بلند شده و  شود ی. تمام که مود ی  گره زدن سیر 

 . د ی  گیاز ما فاصله م
و با بسم  بندمی.چشم مکشمیم بشیاز تعق دست
 شل و آرام لنر  ر یز  اللیه
ه ز  یگرها تلخ پلک  یو با لبخند نمی   دستم م ر یبه سیر 
 یکی.همه کنمیباز م
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ه را برمند یآیم ونی  از آن حالت ب یکی  دارد ی. محمد سیر 
 و به دل رودخانه
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تا از  کند یو نگاهش م ستد یای. آنقدر منتظر مسپارد یم
 و گذرد یتند م چیپ

و کم کم عزم رفیر   خورند یرا م شانی.چاشود یم د یناپد
 نی.بدتر کنند یم
و زنش،  د یبود که تجرب  هاش کردم. وح یبه در  دهی   س
 و عماد د یو فر  حانهیر 

هم  شینگه دارند. کم و ب فیداشتند جو را لط سیع
 یی   چ کیموفق بودند اما 

و  دارمیهم حضور من!تلفنم را برم د ی. شاشد یم مانع
 جیبدون فکر مس

 دهمیم».  میرو فراموش کن همه چر  ا یب «
اما  کشد یطول م». کنم بهت؟   لطق   ی   همچ د یبا چرا 

 دیآیبالخره جوابش م
جز  رایه چیتو ه ن  یبیشد؟ م گرم بود که چر   پشتت
 ... رایه چی! هیمن ندار 
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و همانطور زباله انداختنت بغل من و منم با ت هیمثل  «
 کنمیرفتار م قتهیکه ال 

اض   گهید «  »دنبالم  ا یندارم. امشب ب اعیر
به اون داداش  ارمت؟یمگه من بردمت که ب ؟چر  گهید

 »نرهخرت بگو خودش 
 برت گردونه! «
پلک ».  ا یبرگردم. خودت ب خوامیخیر ندارن که م «
 کوبمیم

.با لحن کنمی. تماسش را باز ملرزد یدستم م یتو  گوش  

 یادا یپرتمسخر 
 . آورد یرا در م مانیپش یآدمها

 میشلوغش کرده. اومدم بر  خود ی_عمو جون عاطفه ب
 ! عمو منمونیرس زندگ
هیاز مو بار  گردنم زنم. واال باهلل اشتباه فکر  شیپ کیر

 هم اشتباه د ی. وحد یکنیم
رو  کیکوچ  یدلخور  هی زدلمیشده. عاطفه عز  متوجه
 . دنیکشش نم  نقدر یکه ا
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اون خونه بدون تو زندونه برام. نه  هفته ست رفنر  دو 
 شب دارم نه روز. پاشو

 . پسنده بانو؟میکن بر   جمع
 : میگو یو م می  گیرا به رسم م دستم

و با  ند ی   م ی... رس  درست نکن.پوزخند_تو رو خدا عیل
 مرموذ ن  صدا
 : د یگو یم

خوشگل براشون  شینما هی_آماده باش شب اونجام. 
 ن  و بعد تو کنمیم یباز 
. تو بگو گذرمیو منم که از شکارم نم تو چنگیم که

 بگذرم؟ اونم از تونمیم
 کمیتحر  شیر یترست ب ینچ عاطفه بو  ؟یشکار  ی   همچ

 . هووووم. چهکنهیم
من درد و  یو حالش برا فیشب داغ... ک هی... شود 

 تو! چطوره؟ یناله اش برا
 یم چر 

 
 ؟یک

 : کنمیزمزمه م توجهیم؟بیبگو  یی   چ توانستمیم مگر 
با  گر یتا د کنمی.و تماس را قطع مکنمیجمع م لمو ی_وسا
 صد من یحرفها
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. هر چند که روان زد یقازش روانم را به هم نر  کی

  درسنر 
ر
 نمانده بود.  باف

تکه و پاره کرده بود و  شیدر پ را با حمالت نر  همه
 خایل هیدرون من خال

و  د یو وح دهمیم هیتک صندیل .رسم را به پشنر بود 
 همرسش هم سوار

. شود یتمام م نینحس فرورد دهی   و بالخره س شوند یم

 البته اگر تمام شود! 
 غروب کند و تمام شود!  خواهد یدلش نم چیکه ه  انگار 
. حاال وقت سوال و اندازد یبه من م نگایه نهیاز آ د یوح

 جواب است. 
 _محمد و هومن اومدن خونتون؟! 
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جوابش  ناراض   و با لحن   کنمیم را از هوا خایل نهامیس
سدی. مدهمیرا م  یر
من را هم با متوجه  لی. عدم تماد ی  گیجواب م و 
 خواهدینم نکهیا ا ی شود ینم

 ندارد!  نر یاهم شیشود و برا متوجه
 ! ؟گرفنر   متو ی_تصم
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احمقانهام به  میاز تصم یی   _امشب!قصد ندارم چ
  نی. ااورمیزبان ب

 
 از زندگ

 گر یباز  کیمن تمام شده بود و من فقط مثل  نظر 
 . کردمیم یباز  لمیداشتم ف

. هم به دهمیهم ادامه م نبار یا»... به خاطر تو  من

 خاطر بچهها و هم به خاطر
سمیمحمد... فقط به خاطر تو. م گردمیبرم بار  هی یر
 به خاطر من عذاب گهید

 ی. حاال که دار گرفنر   تو ی. حاال که تصمبکیس  
 من با طالقم یس  یخوشبخت م

. تو که گردونمیبرنم یی  م یکه دار   یی  رو از مس تو 

 دل نیا خوشبخت بیس  
 هی  گیهم آروم م. «

مرض اشک گرفتهام.  د ی. شاشود یمرطوب م چشمم
 یی   و ناچ ی   رس هر چ
  ر یتصو  امی.تمام زندگافتد یبه سوزش م چشمم

 
 قربان

 بار کیشدنم است. 
او.  یبار هم برا نیبچهها و ا یبار برا کی. حانهیر  یبرا

 بار نیآخر  دهمیقول م
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. دهمیم هیتک شهیو رسم را به ش کشمیم !آیهباشد 

 ی  دلگ یادیغروبش ز 
 میبرا نیروز از فرورد ی   دهمی   . لحظات آخر ساست

 ی  کسل کننده و دلگ
که   . قطره اشیککند یم ن  یدلم سنگ یرو  یی   . چاست

 رها شده را با دست
کج و کوله به   ی. با لبخنددهمیو لبم را کش م می  گیم

  تم،یمحکوم
 
 به قربان

لبخند  نی. مضحکیر نمی   چندباره خودم لبخند م شدن
 نه وقنر  شود یم ا یدن
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صورتت  یچههاینه چشمت نخندد. فقط ماه دلت

 کش  هرکدام به سمنر 
د تا .انگار عاطفه آمده بو ند ی  و طرح لبخند بگ ند یایب
 و آن باشد.  نیمرگ ا شیپ
عشق  کیکه   یمرد یهم برا کبار یو  حانهیر  یبرا کبار ی

 نافرجام بدهکارش
. نمی   و باز هم لبخند م کنمیچشمم را پاک م ر ی.ز بود 

 و میشو  یمساو  د یشا
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نگاهش  د یطلبکار نگاهم نکند. شا یمثل آدمها گر ید
 حق به جانب نقدر یا

وقت است جدا  یلیو بفهمد رسنوشت ما خ نباشد 
 ریبا تقد شود یشده و نم

  عن  ی. د یجنگ
 
ندارم! بگذار  دنیجنگ یبرا من توان

 نیما از ا یمواز  ی  مس
 شود.  یر یمواز 
 اومدم بگو.  ا ی! ب؟یی  گیم شگونیمنو ن یه حانیر  هی_چ

 هیهان؟  گهیم چر  کهیمرت نینه؟ ا ی_تو عقل ندار 
 یدیطالق عقب کش قدیم
 ! ؟چر  که

 هم بهت گفتم که پش
ً
 شدم.  مونی_قبال
 کهیمرت نیا میدونستی. اون موقع نمیغلط کرد یلی_خ
 . ارهیبه رست م چر 
و  کن    تیباز هم خر  میمحاله بذار  میدیکه فهم  حاال 

 تو چاه.  یخودتو بنداز 
. چه نمی   م ی!پوزخندگهید ذارهیبابا هم نم مطمئنم

 عیل !وقنر خایم الیخ
پر از مکر وارد خانه شد  یآن لبخند مرموذ و چشمها با 

 همه متعجب شدند. 
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. صورتش کبود آمد یخونش در نم یدی   را سنگ م د یوح

 شده بود و مشت
هم دست  حانهی. ر د یاز شدت فشار خشم سف دستش
 نداشت.  د یاز وح کیم
از خانه  یکار   یهمان دم برا د یرحم کرد که مج خدا 

 خارج شد وگرنه اگر
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وا  ی   .طاهره و نازندانمیرا نم شد یبعدش چه م ماند یم

 رفته بودند و لبشان
به لب داشت و  یشده بود. مادر لبخند محو  کج
 نیآدم ا نیتر  خنن   د یشا

 ز یر  یبود و چشمها حالتیپدرم بود. صورتش ب جمع
 یی   چ چیه اشیمشک

که نامحسوس   با همان لحن   .عیلداد ینشان نم را 
 شخندیتمسخر داشت و ن

کرده و مثل   فیرد لیپشت دل لیگوشه لبش دل  ن  کذا
 هر چه مرد واقیع کی

خانواده  یمردها یگفته بود چشم گفته و ادا  د یوح
 دوست را درآورده بود. 
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 فتهیکرده بود که همه ش  ینقشش را خوب باز  آنقدر 
 رفتارش شده بودند. 

 د ی  از همه هم طاهره! کم مانده بود دستم را بگ شیر یب
 و کشان کشان بندازدم

 ! عیل یجلو 
 ی   _با توام. چرا حرف نم

 
باز  ذارمی! عاطفه نم؟ن

 نیتو چاه. ا یخودتو بنداز 
 . نمی   م تمومه!لبخند تلخ   نجا یهم یباز  مسخره

  یبار برا هی_ 
 
 ! شه؟یکنم نم  خودم زندگ

 : ند ی   لب م ی   و بغضآلود و اندوهگ چکد یم اشکش
  ی_د آخه برا

 
ت برم. به قربون کن  ینم خودت زندگ

 ی   خاطر بچهها...ب
میم حرفش  . یر
 _نه... 

 ی  و با تعجب و تح ماند ی_بهخاطر محمد!دهانش باز م
 " را زمزمه"چر 
 . دوزمیو نگاهم را به دستم م دهمی.رس تکان مکند یم
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  هی. بهش حانهی_بهش بدهکارم ر 
 
 خوشبخنر  هی ،زندگ

 بدهکارم. اگر برگردم. 
به هم  شیبشه درخواست طالقم زندگ علن   اگر 
 باعث و خوامی. نمزهیی  م

 
 
بار دوم از هم  یبرا خوامیباشم. نم شیزندگ خرانر  بان

 بپاشونمش. 
 کار یبه تو چه اون چ ه؟یمگه بچه باز  ؟یشد وونهی_د
 ... حاال انگار دخیر کنهیم

   ونهیپر  شاه
 
به  یممد ولش کنه! حق ندار  که نگران
 خاطر اون پرسه باز

 تیحرفش با عجله و جد ی   ...بگمیم د ی. به وحیبرگرد
میم  و اتمام حجت یر
 : کنمیم

تا آخر عمرم اسمتو  _به جون خودت اگه دهن باز کن  
 . فراموشارمینم
 تیبه من که با جد ی  !درمانده و متحخواهریم کنمیم

 هی  خ کنمینگاهش م
 . ند ی   م . لبخند کخر ماند یم

 ! ینداز یدستم م ی... دار هیشوخ گه؟ید هی_شوخ
 . کند ینم ییی  تغ چیه نگاهم
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 عاطفه...  ی   _بب
باز کند اما من آنقدر زبون و  بحث منطقر  خواهد یم

 توانمیعاجز هستم که نم
 را گوش کنم.  لسوفانهاشیو ف منطقر  لیو دال  ستمیبا

 تونهینم چکسیو ه گردمی... من برمحانهیر  ی   _تو بب
 لی. با مهی  جلومو بگ

خودم ادامه  لیاما حاال با م شینرفتم تو زندگ خودم
 سی.نگاهش خدمیم
 غم.  ی   همنش شیو چشمها شود یم

 با خودت؟ اون ارزششو داره؟ کن  یم کار یچ ی_دار 
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 . دهمیرس تکان م مطمی   

باز هم پاسوز من بشه. اون...  خواد ی_داره که دلم نم
 اون هنوز هم منتظر

  ،یبرق عاد کی. نه ند ی   .چشمش برق ممنه
ر
 ی   ت برف

 یبرق نگاه نامادر  هیشب
 یسف

 
ک را  یجا ن  جادو نهیکه آ  وقنر  دبرف دخیر

 نشانش داد. پر از رذالت و
ارت  . پر از دنائت و خباثت. رس 
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سمینگاهش م از  و با لبخند پت و  د ی  گی.دستم را میر
 شیکه دندانها  پهن  
 دانمیکه نگفته م  د یبگو  یی   چ خواهد یم داد ینشان م را 
 با ترس . ستیچ

 : میگو یو م کشمیرا م دستم
و اغواگرانه  کند ی...رس کج محانهیفکرشم نکن ر  _حنر 
 وسوسهام کند یم سیع
 . کند 

اون خودشه که  کن    یکار   یخوای_اخه چرا؟ تو که نم
 هنوز هم دوست

که کم   ند ی   چشمم م یانگار تو  قهامی.نبض شقداره
 مانده چشمم از حدقه

 بزند.  ونی  ب
 _بس کن. 

بار هم که شده خودخواه باش. به خودت  کی ی_برا
 فکر کن فقط. فکرشو

 نیاز رس  ا ن؟یبهیر از ا ... اون هنوز منتظرته و چر کن
 یس  یخالص م کهیمرت
  هی و 

 
 آروم با...  زندگ
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 دنیو با د چرخانمیشتابان رس م شود،یاتاق باز م در 
 با آن ظاهر مات د یوح
د یبه هم رنگم م دهیچیپ یو ابروها انی  ح و   دانمیم یر

  نیکه در ا
ر
 لحظه فرف

 یی   چ کنمیندارم. دعا دعا م کالبد تو خایل  کی با 
 باشد.  دهینشن
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.لبخند د یآیاز من به خودش م عیر یرس  حانهیر 

 . ند ی   م یمسخرها
 ! ؟یاومد _عه داداش. گ

نگاه  ی   ت ی  و بعد ت اندازد یم حانهیاخمآلودش را به ر  نگاه
 مظنون و مشکوکش

 . ود ی  را نشانه م من
 _خب؟

. با خشم و د ی  گیبه خودش م یدیظاهر جد حانهیر 

 که مشخص است  ظ  یغ
 
 
 : د یگو یم ستین ساختیک
 یکه بذار   یخوایداداش؟ نم گهیم چر  کهی_اون مرت

 بره؟
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همچنان به من است. آب دهانم را قورت  د یوح نگاه
 کنمیم و سیع دهمیم
چشمانم بزرگ  د یبه نظر برسم اما با حرف وح یعیطب
 . دهیر یو رنگم پر  شود یم

 . حانیر  ونی  _برو ب
 . د یآیم حانهیر  انی  متعجب و ح یصدا

 شده؟ داداش؟ چر  چر  یبرا ؟_ها؟ چر 
 ی   و بالخره آن نگاه سنگ کند یتحکم حرفش را تکرار م با 

 و نافذ را از من
رام از و آ کند یبال و پرش را جمع م حانهی. ر دارد یبرم

 . ود ی  م ونی  اتاق ب
هر چه  کرد ی. اگر نگاهم مکشمیم ر ی_خب...نگاه به ز 

 بود و نبود را از چشمم
 . خواند یم
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 ؟یبرگرد یخوایم نه؟یا گفنر یکه م  میتصم می_تصم

 ؟کیس  یتو چرا پس نم
که   کنهیم کار یبه پات؟ چ زهیی  در و گوهر م کهیمرت نیا

 مثل گاو پشت
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 ؟افنر یراه م رسش
و  کند یکه اشتباه فکر م  میبگو  خواهمیمن کنان م من

 انکار کنم اما با همان
به  کند یکه مو را به تن آدم راست م  قیو دق ی   ت نگاه

 و ند ی   چشمم زل م
 . بندد یرا م میو پا دست
میهست که من ازش ب یی   چ هی دمی_شا  ! خیر
چپ  خودم را بزنم به کوچه عیل حانهیمثل ر  خواهمیم

 اما من مثل او آنقدرها
که فکرش را   یی   از چ عیر یرس  د ی. وحستمیو ماهر ن وارد 
 مچم را کردمیم
رنگ از رخم  آورد یکه به زبان م  یو با جمله ا د ی  گیم
د یم  . چشمانم بزرگیر
 . ماند یم نهیو نفسم در س شود یم

. شود یباز و بسته م حرفی!دهانم بدمی_حرفاتونو شن

 نه زبانم و نه مغزم
. من در حرف زدن و انکار ند یآینم میار یبه  دامچکیه

 کردن ناتوان شدهام و
. ته دلم کند یرو م شیاز پ شیدستم را ب ی   هم

 . محالدرخشد یم ن  کورسو
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آرام باشد.  نقدر یباشد و ا دهیاز اولش را شن د یوح بود 
 دسنر  کیدارد  د یشا
ها ی! قدند ی   م کارها   نیاز ا اد یز  میکه بچه بود  وقنر  میر
 کار  نی. در اکرد یم

دوباره  کنمیم و سیع نمی   م بود. لبخند کخر  استاد 
 توانم را جمع کنم. نه

د یبو م د ینبا گر یکس د  چینه ه د یوح  . یر
 . دهد یباال م ن  رو داداش؟ابرو _چر 

 _طرف... 
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ل م سخنر  به که حالت چهرهام   کنمیخودم را کنیر
 را نشان ندهد. اما یی   چ

از درون » . ... فکر کن عاطفه... دهیآره فهم ده؟یفهم
 خورمیدارم خودم را م

. گند حانیکنه ر   کارتی... خدا بگم چکن لعننر   فکر 

 نیکه تو ا  به هرچر  یزد
کردم. نه اونو چرا... خدا منو   نه سال مخق   هشت،

 لعنت کنه. چرا دهن باز
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خدا  یخدا... ا یکردم و گفتم هنوز منتظرمه. ا. «
 خودت کمکم کن

 است.  سیدستم از عرق ترس خ کف
 
 
 ؟_چه طرف

 یو پوزخند اندازد یباال م ن  . ابروکند ینگاهم م ی   ت
 . ند ی   م

اون  ؛کن  یم یخودت باز  الیبه خ ی! دار نطور ی_که ا
 گهیم حانهیکه ر   کهیمرت

 که چشمش هنوز نر   هیناموسیمنتظرته کدوم ب هنوز 
 زن شوهر داره؟رنگم

د یم حداقل  نکهیاز ا شود یقرص م اما ته دلم کیم یر
 آن مرد داند ینم
   خیکنار ب  ناموسیب

 
مثل برادر  گوشش است و از بچیک

 کوچکیر دوستش
 . داشته

 _اشتباه... 
به عقب  قدیم دهیترس شود یکه مشت م  دستش

 . دارمیبرم
.  ی_با اعصاب من باز   نکن عاطفه. صیر منو رس نیر
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و چانهام  شود یمتار  دمی. دکنمیاشک را حس م هجوم
 . دندانلرزد یم هوا یب
 شیکه صدا  کنمیو دهان باز م دهمیهم فشار م یرو 

 . شود یناغافل بلند م
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و بد حالش رو  کنمیم دا یناموس رو که پ _اون نر 

 اما االن اون به می  گیم
دست توام؟! دو هفتهست  جکی. مگه من ملکنار 
 
 
 . یکرد  اهیرو برامون س زندگ
 نیا لیبا فک و فام لیبا اون با وک نیدادگاه. با ا برو 
 حرف بزن بعد...  کهیمرت
برگردم؟  خوامیم و گفنر  یاز من زنگ زد خیر یتو ب بعد 

 دونهیهمون بابا م
. بسه دارهیبرنم قدیم چیکه ه  هسنر  یچه جونور  تو 

 . گهید
و پنچ سالته.  ستیب ؟ی_خجالت بکش. مگه تو بچها

 وز. هنیدو تا بچه دار 
دلت  ن  یبیآبنبات م یکیتا دست  کا یبچه کوچ مثل
 کن  ی. فراموش مهی  م
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. کن  یبه خودت هم فکر نم حنر  خر یشد. ما که ه چر 

 احمق. منو احمقر 
نجاتت بدم. تو از  خوامیکه دنبال تو راه افتادم و م  بگو 
  نکهیا

ر
 تو لجن غرف

! و من احمقیر از یدی! پزشم مچیه اد یکه م  خوشت

 نیتوام که خواستم از ا
. از تو عاشق لجننر  نکهیاز ا خیر یبکشم ب ونتی  ب لجن

 لحظه به بعد من نیا
به رس خودت  یزد به کارت ندارم. هر گیل یکار   گهید
 برگرد یخوای. میزد
 مشیتصم ینگرفته پا اد یکه   بمون. آدیم یخوایم و 

 کمک  اقتیبمونه ل
و تو اون دخمه  کهیمرت نیبا ا ی. همون بهیر بر نداره

 و روزت شبتو صبح کن  
 اد یو ب فتهیب ادشیاقا  که گ  شب و سماق بمیک رو 

 رساغت.صورتش از خشم
که در   کند یاست. نفسش را بلند و محکم رها م کبود 
 حانهیو ر  شود یباز م

و  آورد یدر داخل م یاز همه جا رسش را از ال خیر یب
 : د یگو یم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

چندبار دستش  د ی.وحا یب هگیم د ی_داداش، داداش مج
 تکان هدفیرا ب
 ونی  محکم از اتاق ب ن  و بعد با قدمها دهد یم
 . نمی   م ی.لبخند زهردار ود ی  م
کالمش دلم را آزرده بود. دلم از   یالبه ال ی  و تحق شین
 ی   چن نیاو هم ا نکهیا
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کرده بود گرفته بود و چشمم کدر از   میو رها قضاوت
 یفروخوردها یاشکها
.  یبرا ن  ماندن داشتند نه پا یبرا ن  که نه جا  بود   رفیر 
عاطفه با  ؟یشد ینطور یشده؟ چرا ا _چر 
 و با چرخمیبه او م توجهیتوام.ب
. حق کنمیرا جمع م لمیبار و بند لرزد یکه م  ن  ها دست

 است من د یبا وح
ارم و ت متعلق   نیبه ا ا یدن یو به آن لجی  

 
 یجا برا بزرگ

 .دستمستیمن ن
  شود یم دهیکش

 
چشمم  یجلو  حانهیر  و چهره عصبان

 . د ی  گیقرار م
 با توام عاطفه.  ؟کن  یم کار یچ یمعلومه دار  چی_ه
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فرو خورده است و  . پر از بغض  شود یکه بلند م  میصدا
 دست و پر از لرزش  

 . ی  گ  پا 
ار  گردمیدارم برم ست؟ی_معلوم ن که   یهمون لجی  

 بهش تعلق دارم. از دستم
 همتون.  د یشیم خالص

 . به قرآن چشم رو همه چر ار یدرن یباز  وونهی_د
 و خودم هر چر  بندمیم

کف دست محمد و   ذارمیرو م ستیو ن هست
 . نمی   م ی.پوزخندد یوح

رو. اما اگر فکر  _برو بگو... برو... برو جار بزن همه چر 
 یدینجاتم م یکرد

.  هیتو  مینداز ی. میکرد  اشتباه  هچل بزرگیر
. اد یخودت بزن پس کلهاش بلکه به عقل ب ا ی_خدا

 و نمی   م یعاطفه...پوزخند
 کشمیم ونی  شل شدهاش ب یانگشتها یرا از ال دستم
 لوازممان عیر یتا رس 

  کیمثل  حانهیجمع کنم.ر  را 
 
شکست  رسباز جنیک

 میتسل یخورده با چهرها
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 هی  رفیر  من از اتاق خ ونی  مغموم به ب نگایه و 
 دیماند.مج
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که به در   با دوتا چشم و قول الیک ی_اگه فکر کرد
 کن  یفراموش م دهینرس
 ... ن  چه بال هی  م ادمونی ،گفنر   چر 

و رشته حرف  افتد یبه منه ساک به دست م چشمش
 از دستش خارج

و نگاهها به سمت من  ند ی   م می.ناباور صداشود یم
 . تی. مادر با رضاچرخد یم

 وارفته و طاهره با خوشحایل ی   با پوزخند. نازن د یوح
 فقط پدرم است که باز

و  نشان نداده و هنوز هم خنن   عکسالعمیل چیه هم
 با خونرسد است.عیل

 : د یگو یم شدار ین لحن  
که اومد. با اجازتون ما مرخص   زدلممی_خب عز 

 بلند خواهد یم د ی.مجمیشیم
 د یوح صورتش رسخ است و نگاهش ناباور اما  شود؛

 و د ی  گیدستش را م
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 وز ی  و او با همان لبخند پ ومی  .به سمتش منشاند یم
 لبش گوشه چادرم یرو 
و بعد از گرفیر  ساک، آن را با خودش  کند یلمس م را 
د یم  . یر

 _خداحافظ. 
 چیقهر ه یبرا گهید دوارمی. امزمیعز  ی_به سالمت بر 

 دانمی.نمیایوقت ن
نه.  ا یبود  یی  خ یکه طاهره با لبخند کرد دعا  ن  دعا

 ی  لبخند ب
 
 در نیک

 یبرا یلیتما چکدامشانیه و وقنر  نمی   م جوابش
 با من نشان خداحافظ  

پشت فرمان جا  .عیلومی  م ونی  با بغض ب دهند ینم
 گرفته و منتظر است. 

که فک و   ن  اون لحظهها یبرا می  می_اخ که من م
 کج و  افشونیق لتیفام

 . خندد ی.بلند بلند مشهیم کوله
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 هیداداشاتو؟ آخ عاطفه... آخ که امشب  یدی_د
 حال داد که تا آخر عمر یجور 
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 یبار ازت ممنونم که باعث شد ی   اول ینره. برا ادمی
 و دهیماس یچهرهها نیا

 د ی!(خنده) مج؟یدیرو د د ی... وحنمیرو بب دهیورقلمب
 یرو بگو...صدا

 رسم دنگ دنگ یناقوس مرگ تو  هیشب شیقهقهها
 . اشکم رادهد یصدا م
باعث  میهای  خاک بر رس من که با ندانم کار  نم؛ی   م پس
 او شخند یر 

! من فروشد؟یبرادرش را م یخواهر  ا یدن ی.کجاشدم

 مگر جز آن دو که را
غرور و  راحنر  ی   آخ خاک بررس من که به هم داشتم؟

 چهیرا باز  تشانی  غ
 اد ی   داخل آدم که کیس  مثل عیل که آدیم  کردم

 آنها را کند یحسابش نم
هق  یتا صدا کشمیدندان م ر ی.لبم را ز اندازد یب دست

 هق شکستم بلند نشود
د. هرچند که آنقدر  شیوز ی  از پ نیاز ا شیر یب و  لذت نیر
 کوک است که  فشیک
  یدست رو  با 

 
ب گرفته و آهنیک لب  ر یرا ز  فرمان ض 

 .*کند یزمزمه م
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خودم  ر یو نگاهم به تصو  نمی   م میبه دست و رو  آنر 
 . بازافتد یم نهیداخل ا

را با کش بسته  میبه نقطه اولم. انگار دور پا دمیرس هم
 بودند که هر چه جلو

ب به سمت خانه اول کش فتمی  م . شدمیم دهیباز با ض 

 . نمی   م لبخند تلخ  
 المیبه خاطر او. بعد که رس و سامان گرفت و خ نبار یا

 بتوانم د یراحت شد شا
بعد از چک  ومی  م ونی  ب سیخودم فکر کنم!از رسو  به

 کردن بچهها به سمت
. بندد یلبم نقش م یرو  یشخندی. نومی  خودمان م اتاق

 تخت نشسته و یرو 
 . کشد یگرد شده انتظارم را م  ن  چشمها با 

 جون دل؟!  ی_اومد
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از کنارش  و نگاهم مات.لباش شود یصاف م لبم
 و با شود ی. بلند مدارد یبرم

 یو صدا اندازمیباال م ن  آرام از کنارم رد. ابرو ن  قدمها
 دیآیبسته شدن در م
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 گوشم.   ر یترسناکش ز  یبعد صدا و 
 یبرد من و شکست داداشها _امشب به سالمنر 

 جشن خوامیقرمساقت م
 اد یکه به لطف تو شد دلم نم  ن  از اونجا . ویلمی  بگ

 لباس نیبدون تو باشه! ا
 ... میبرس شمونیبه ع میکه بر   ا یرو بپوش و ب خوشگل

 هی. شباندازد یبلند خندهاش رعشه به تنم م یصدا
 یمست اصال تو  یآدمها
 ند ی   .اشک قل مد یفهمینم یی   خودش نبود و چ حال
 باز یچشمم و برا یتو 

 . کنمیدلم خودم را لعنت م یتو  هزارم
_بپوش و برام برقص...رسم را به چپ و راست تکان 

 . محال استدهمیم
 . شود یم یجر  ند یبی!امتناعم را که مبرقصم

 تر شده سیع یدهایبپوش...با د اال ی_چته پدرسگ؟ 
 خودم را کنار کنمیم

لباس  کند ی. مجبورم مستین یز یاما از او گر  بکشم
 دلخواهش را بپوشم. 

 ستیداشته باشم و معلوم ن لباش ی   چن د یآینم ادمی
 وقت شب از کجا نیا
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  یهیشده که ما شیدایپ
ر
و  ند ی   م عذاب من شده. سون

 من با حقارت رس
 اندازمیم یی   پا

 
دارد با  یتند تمیکه ر   یبندر  .آهنیک

 و کند یم پیل لشیموبا
دلم به  ... حنر توانمیبه من.نم دوزد یچشم م منتظر 

 دست باال آوردن و ادا
 . ود ی  هم نم درآوردن

برقص  اال یبه زرزر؟  ی_اهههه چه مرگته که افتاد
 وگرنه... 
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 . ند ی   م شخند ین
 که حنر   ندازمتیم افهیو ق ختیاز ر  ی_وگرنه جور 

 خودتم خودتو
اما با حدس حرکتم  دارمیبه عقب برم !قدیمنشناش

 ورشیبه سمتم  عی    رس 
 . کند یم خیم ی   را به زم میپا میموها دنیو با کش اورد یم

 یچطور  ی   تو؟ بب سنر یآدم ن که؟یزن ی_مگه کر 
 ! کن  یکور م  شمونو یع
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و با درد، اشک  ... ولم کن.به سخنر ستمی_من... بلد ن
 اما میگو یم هیو گر 

و من با  کشد یرا م میو محکمیر موها دارد یبرنم دست
 تا کنمیدرد لبگزه م

 نرسد.  میبه گوش بچهها میصدا
 و یچکیرفته ه ادتی! ؟برقض یخواینم ا ی سنر ی_بلد ن
 پشتت ! به گ؟یندار 
   میاهدخیر ابر  گرمه

 
! تو ؟کن  یم که برا من بلبل زبون

 به من!قهقهه محکویم
و به زور با  کشد ی. ترسناک و بلند...دستم را مند ی   م

 تا چرخاند یخودش م
که   ستیمهم ن شیبرا برآورده شود. حنر  خواستهاش
 گنجشک  کیمن مثل 
 شود ی.خسته که منمی   دستش بال بال م ی   ب بدبخت

 و دهد یمحکم هولم م
ل م به سخنر  من  ی   که نقش زم  کنمیخودم را کنیر

 نشوم اما تالشم چندان
ب  ها دتر یندارد چون بالفاصله شد دهیفا به کمرم  یض 
 تخت یکه رو   ند ی   م
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که آب   سگ درنده وحیس   کیو خودش مثل  افتمیم
 از لب و لوچهاش با

 میرو  شود یم ر یرساز  شیدست و پا شکار نر  دنید
 . خودم راند ی   م مهیخ

 ومی  . عقبیر مد یآیجلو م شخندزنانیاما ن کشمیم عقب
 . د یآیو او باز هم م

تا ذره ذره  کند یم یباز  دشیکه با ص  یادیص مثل
 فلجش کند و از پا

 . ندازدشیب
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 ود ی  رژه م میرسخ و از حدقه درآمدهاش رو  یچشمها

 و... 
به  و نگایه چرخمیزنگ در متعجب م یصدا دنیشن با 

 عن  ی. "اندازمیدر م
و با تکرار صدا، دست  کنمیم هی" را با خودم واگو هیک
 آب ی  ش ر یرا ز  امیکف
به طرف در  ی  شدنش و بسیر  ش ی   و بعد از تم می  گیم
 فونیآ . گوش  ومی  م
 . دارمیبرم را 
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 ه؟ی_ک
را  د یکل  انیبفرما گو  شود یباعث م ن  منم آشنا یصدا

 فشار دهم. شتاب زده
 یو رو  دارمیتخت برم را از لبیه ی. رورس ومی  اتاق م به

 . اندازمیرسم م
. بازش ومی  و به سمت در م کشمیهم دورم م چادرم

 یو دستش تو  کنمیم
 . دهمی.سالم مماند یم هوا 

 ؟_سالم... خونر 
که داخل شود اما رد   کشمی_خوبم. بفرما تو.و کنار م

 . کند یم
رسم.با لبخند  ختهیکار ر   _دستت درد نکنه کیل

 . میگو یم
 یی   چ خواهد ی!میکه وقت دار   نیی  ش یچا هی_در حد 

 که تلفنش  د یبگو 
 خورد یم زنگ

 
که   د یگو یم یی   چ رلبیو ز  کشد یم .پوف

 . نگاهم راشنومینم
 یو او بعد از قطع تماسش دوباره جلو  دوزمیم ی   زم به
 . شود یظاهر م میرو 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

ممد.نگاهم را  یکه فقط دردرس   سی_دهنت رسو 
 . کشمیکنجکاو باال م
رو براتون آوردم.قلبم از تپش  محمد  _کارت عروش

 . به سخنر ستد یایم
 . کنمیم خوشبخنر  یو آرزو  نمی   م خشیک لبخند 
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 ؟یای_م

دلم زجه  یو تو  کنمیرا با سماجت حفظ م لبخندم
 . محکم و قاطعنمی   م

 . دوزمیبه صورتش م چشم
 ام؟یب د ی_چرا نبا
و لب و دهانش  اندازد یباال م ن  و ابرو کند یم ز یر  چشم
 عن  ی کند؛یرا کج م
 یبهیر م خودت

 
 و خودت را نزن به کوچه عیل دان

 چپ! 
 
 
 خداحافظ   کیو او بعد از دادن کارت با  نمی   نم حرف

 بندمی. در را مود ی  م
طرح برجسته  ی. دستم رو دارمیچادر را از رسم برم و 

 . شود یم دهیکاغذ کش
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 . نمی   م تلخ   لبخند 
 هیو رساغ شسیر  بق گذارمیم ونیز یتلو  یرا جلو  کارت

 . سیعومی  ظرفها م
لرزان و  یچشمانم را، دستها یسیانکار کنم خ کنمیم

 یجاماندها یبغضها
 توانستمینم دادمیکه هرچه آب دهانم را قورت م  را 

 بد ها یبخورمشان. لعنت
. از قابلمه کوچک شوند یکرده بودند.ظرفها تمام م  لهیپ

 ونی  گاز بخار ب  یرو 
خانه ند ی   م و من  ستین یکار   چیمرتب است. ه و آشیر 

 یمذبوحانه دنبال کار 
کند و حواسم را از آن تکه   ی  که ذهنم را درگ  گردمیم

 که در  کاغذ لعننر 
پرت کند. چه بار  د یبهار به دستم رس یاز روزها یکی

 یی  داشت. دلگ ن  یسنگ
خانه کشانده بود!در اواخر  نیرا با خودش به ا یی   پا

 یحال و هوا نیفرورد
از  یابر  س،یخ ،و تار آذر را داشتم. نارنخر  هی  ت یروزها
 ورم کرده یبغضها
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  ده،ینبار  و 
 
 دلتنیک

 
 ... دلتنیک

 
هال  ...گوشیه... دلتنیک

 یرا تو  میو پا نمیشیم
 کیتار  به صفحیه شومیم هی  . خکنمیجمع م شکمم
 . قلبونیز یتلو 
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که   و با لنر  کشمیم .آیهند ی   آرام و قهرآلود م درماندهام

 دنیدلش به خند
 : کنمیلبخندزنان زمزمه م ود ی  نم

 اهیس یوقت اون رو  چیه خوشبخت بشه. الیه _الیه
 
 
 . اوننهیرو نب زندگ

عاقبت  شاال یا هیاما اگه راض ناستیاز ا شیر یب اقتشیل
 شه.لبخندم ی  به خ
یل آدیم هی. شبشود یم نیر یسنگ  یرو  سکته زده که کنیر

 عضالت صورتش
و انحنا  شود یکج م  شیر یطرفش ب کیو  دارد ن
 . دارمی.کارت را برمد ی  گیم

. میر  شود یم دهیاسم حک شدهاش کش یرو  دستم

 . کنمیشعر را نخوانده رد م
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نوشته شده  حنابندان و عروش خی    صفحه تار  ر یز 
 و ستیو دوم و ب ستیبود.ب
و کارت را رها  کشمیم .آیهنیفرورد سوم

 کی.گذشته باز هم مثل کنمیم
. نمی   م . لبخند تلخ  گذرد یچشمم م یاز جلو  لمیف

 شیعروسش آرزوها عن  ی
را  یمیقد یآن آرزوها گر یهم د د یشا کرد؟یبرآورده م را 

 نداشت و بچگانه
 . پنداشتشانیم
 یبا طناز  شیبرا د؟یپوشیم عروسش لباس محیل عن  ی
 و...  د یقصی  م

 . شود یو باران م د یآیباال م بغضم
 » گذشته

 _عاطفه «
را از ترس  میموها انیبه خودم انداختم. نچ گو  نگایه

 شیر یاخم و تخم پدرم ب
رسم  ی* پوشاندم. چارقدم را برداشتم و رو نایمِ  ر یز 

 کیبار  هی  گذاشتم. با دو گ
دو طرف لبم را  یکردم. لبخند  کسشیطرف رسم ف دو 

 به باال قوس داد. چال
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  نیبودم خنده به ا دهیند
 
لپم فرو رفت و ». ... قشنیک

 دیچیگوشم پ  یتو  شیصدا
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ِ  نیالمصبت... ا یلپها نیاز ا آخ

روشون با  چال لعننر
 پدر یاون چشمها

بشه  . گدارنیدست برنم نی  تا جون منو نگ درارت
 من روشون یلبها
 چفت بشه و وا نشه «
. دمیخند ز یبرق زد. ر  میشد و چشمها دهیر یکش  لبم

 را از ارشیامشب اخت
 داد یم دست

ر
. دمیرنگ را کم رنگ کش . رژ لب صورن

 خونم د یدیاگر پدرم م
خودم بود اما زدم به در جرئت و با خودم گفتم  یپا

 شلوغ نجا یامشب آنقدر ا
 ! ند یبیکه پدرم من را نم  است
رس برسد عطر ننه را  کیس  نکهیو قبل از ا دمیچرخ

 به مچ برداشتم و کیم
در استفاده  دادمی. خساست به خرج مدمیکش  دستم

سیاز آن. م  تمام دمییر
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 قر یرا نشانم ندهد. نفس عم شانیرو  گر یو ننه د شود 
 و ته کمدم دمیکش
استفاده  فتمی  به باغ م اوقات وقنر  شیر یکردم.ب  مشیقا
 . محال استکردمیم

 ی. شده با عطر یو دلت نخواهد دل بیر  باش   دخیر 
 . متیو کم ق یهای  عار 
اق. هر چه داشته بر  کمرنگ و نگایه  یبا لبخند شده
 وسط یگذار یم باش  

سنر یکه م  کیس  یبرا تا  . تا با تک و خاص باش   یر

 و والهاش دا یش یچشمها
 لب بخواند ر ینگاهت کند و ز » چشم بد دور  «
مانند که  ر یبلند از پارچه نازِک حر  ِی رورس  کی*: نایمِ 
 لباس محیل یرو 
 . شود یم دهیپوش یلر 
. عادت کرد یم ن  یرفتم. دامن لباس سنگ ونی  اتاق ب از 

 مینداشت دنشیبه پوش
. گوشهاش را دمیپوشیمراسم حنابندان م یفقط تو  و 

 جمع کردم و بعد از
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زودتر  حانهیبه طرف باغ رفتم. ر  میکفشها  دنیپوش
 زمان رفته بود. آنقدر الیک

. آن هم به جشن دمینود رس قهیبودم که دق کشته

 دم! حنابندان برادر خو 
 . ی   _فتبارکاهلل احسن الخالق

 نهامیس یو دست رو  دمیکش  ق  یخف غیج دهیترس
 گذاشتم و با اخم و ترس

به طرف باال انحنا گرفته بود.  شی. گوشه لبهادمیچرخ
 آسمان نگاهش از روز

 پرنورتر بود.  هم
 ... ی. واد یمحمد؟ زهرهام ترک کن  یم کار ی_چ

خوشگل  نقدر یقراره ا ی_اخ من به قربونت. نگفته بود
 .قند در دلم آبکن  
 اما همچنان ظاهرم را حفظ کرده و با اخم گفتم:  شد یم

 بود چر  گهید یکیاگه  ؟_اگر من نبودم چر 
 را خم کرد.  ؟رسشگفنر یم

من تو رو  اس؟یبزنم به آب گل  گدار یب می_من آدم
 تو چادر و هزار دهیپوش
. با چشم رس شناسمیلباس با چشم بسته هم م ال 

 که با چشمام  عاشق نشدم
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که لباس   یاون دخیر  گهیدلم م بگردم. وقنر  دنبالت
 و دهیپوش یانار  محیل
 عن  یمحبوب منه  هی  تند تند به طرف باغ م داره

 هست! 
. غنچهها با خواندند ی. پرندهها مدند یقصی  م پروانهها 

 پلک باز یطناز 
پوش بهار بود و آسمان لبخند به  ی   . زمکردند یم سیر 

 . کرد یم شیلب تماشا
طلوع کرده  در دو جفت چشم سیر  عسیل د یخورش
 به قلب د یتابیبود و م
عاشقانه و خالصانهاش  یزمزمهها ی   که ب  یدخیر 

 خودش را گم کرده بود. 
 

513 
قلوه  یدیدل م یسادیوا نجا ی_ممد سه ساعته ا

 مگه تو که؟یمرت یی  گیم
نگاه  و هراسان ؟هولیایب یی  بگ نو یماش چییسو  نرفنر 

 از محمد گرفتم. 
به قلبم چنگ  شیو تشو  د یلرز یو بدنم م تن
 ساز و دهل ی. صداانداختیم
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 یرا داده بود رو  نشیبهیر  بیکه پدرم ترت  محیل
 .گوشهفتی  اعصابم رژه م

چهره  یمشتم فرو رفت و نگاه ترسانم رو  ی   ب دامنم
 خونرسدش نشست. 

 گفت:   و پشت به من عصنر  د یچرخ
سه!هومن ز  خنده  ر ی_زر مفت نزن... باهاش اومدم نیر

 زد. 
نازک  ن  که دخیر دا  نجا یا می_لولو رس خرمن دار 

سه؟یم مونینارنج  (گردنیر
و مرموذش زل زد به چشمم)  و با آن نگاه عسیل د یکش

 خانم؟ نگاهم ها عایط
پشت رس محمد  شیر یو ب دمیو شتابزده دزد عی    رس  را 

 پنهان شدم.محمد دست
 را به دستش داد.  ن  کذا  چییبرد و سو  شبیج یتو 
زل  به چر  گه،ی. تموم شد؟ د برو دچییسو  نمیا ا ی_ب
 ؟یزد

هم  هم آره؟ المصب دست رو گ _نچ... عایط
 بفهمه...  ن  ! داگذاشنر 

و هومن لغز  دمیلرز یپشت محمد از ترس م من
 به .محمد عصنر خواند یم
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در گوشش گفت که ماستش را  یی   رفت و چ سمتش
 کرد و گذاشت  سهیک

 . رفت
 
ر
 به سمتم برگشت.  نداشتم وقنر  وار یبا گچ د فرف
س ه هی_چ ...اشک به شهینم خر یقربونت برم؟ نیر

 چشمم هجوم آورد. نماندم
 د یهم جلب شود و آنچه که نبا هیتوجه بق که

 مراسم به باغ یشود.همه برا
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 گذشتند یمان مهم که از کنار  بودند و تک و توگ رفته

 نشان توجیه
 خودمان دسنر  ماندمیم نیاز ا شیر یاما اگر ب دادند ینم

 خودمان را لو دسنر 
 . میدادیم

به او کردم و به رسعت به طرف باغ رفتم. به  پشت
 تیرفیر  به دل جمع یجا
 ستادمیاز درختها ا یکیچشم به هم زدن پشت  کی در 

 و دستم را به تنهاش

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

ساز حاال بلندتر و رسسامآورتر شده  یدادم. صدا هیتک
 که  ن  بود و خواننده

نما داد یجر م گلو  تند و مکررم  ی.نفسهاکرد یم ن  و هی 
 پشت لبم را

 د یو ام میکه با ب  و ترس از فاش شدن عشقر  سوزاند یم
 میکرده بود  اشیمخف
 یپا آمد و بعد صدا ی.صداانداختیبه تنم م رعشه
 آرامش. 

س...   _منم عاطفه؛ نیر
عوض نشده بود. ترس  یی   . چدمیکش  یبلند نفس
 آرام مار زخیم کیمثل 

و زهرش را  د یخز یم میدست و پا ی   ب اطیبا احت و 
 ! ختیی  بالخره م

س قربونت برم؛ هومن...عصنر  به سمتش  _نیر
 و دندان قروچهکنان دمیچرخ
نگه دارم. هر چند آنقدر  یی   را پا میکردم صدا  سیع
 ساز بلند بود که یصدا
ط عقل بود.  اطیاحت ویل د یسی  به صدا نم صدا   رس 

محمد...  ستیدهنش قرصه؟ ن گه؟ینم ؟_هومن چر 
 ... رس لج منم کهستین
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...صورتم را قاب گرفت و با انگشت شصتش آرام شده

 گونهام نواخت.   یرو 
 د یدور چشمات بگردم. هومن شا گهی... نمشی_ه

 بدجنس و مرموز باشه اما
راحت؛ باشه؟رس تکان  التی. خستیو نامرد ن قینارف

 دادم. 
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ازش خیر  چکسیکه ه  مونهیم مخق   راز تا وقنر  هی_ 

 حان،ینداشته باشه. ر 
 ... شونیکیحاال هم هومن... محمد آخرش  فرزانه،

 ؟_تو چرا همه جوره خوشگیل
باز ماند. به  اشیو خونرسد ایلیخیهمه ب نیاز ا دهانم

 خودم که آمدم اخم
دادم و خواستم دستش را  لشیتحو  یو مادر دار  پدر 

 کنار بزنم که با لبخند
 نوازشم کرد.  دوباره

 م؟ی_مگه دروغه دخیر عمو ابراه
باش. شب  یجد کمیخدا  ی_محمد محض رضا

 حنابندوِن داداشمه و من به
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از  کیس  نکهیمردم باشم دارم از ترس ا ی   ب نکهیا یجا
 رابطه ممنوعهام با

 نه؟ ا ی فهیمی. ممی  میه مبیر  ن  بو پرسعموم
حدش هم نفهم و خر  نیتا ا گهید اسیگل   فهممی_م
 !با چنان لحنستمین

 گفت که دهانم باز ماند.   یدلخورانها
نجوا کردم که شانه باال داد و با  رلبیاسمش را ز  ناباور 

 همان لحن دلخور
 کرد:   زمزمه

با پرس عموت پشت  نهیبب مبادا کیس زمی_برو عز 
 و ...  یسادیدرختها وا

 تو چر  گمیم ... من چر لوش یلی_واقعا که محمد، خ
 یم
 
 !با حرص نگاهشیک
قصد ندارد دست بردارد لبم را به  دمید و وقنر  کردم

دم و خواستم از  هم فرس 
 . د یرد شوم که گوشه دامنم را کش کنارش
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  المیخ ی   ع ن  یبی. اگه م_قهر نکن نازک نارنخر 
 
برا  ،ن

 که به هومن  نهیا
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تو هم نگران نباش.  مونهی. دهنش بسته ممطمئنم
 زهر خود یاوقات خودتو ب

 گرمیلبخند پدر مادر دار بزن که ج هی. حاال بچرخ نکن
 . اد یحال ب
جنبهام وادارم کرد به سمتش  . دل نر دمیرا گز  لبم

 فتهیبچرخم.نگاهش ش
  ر یو ز  د یچرخ میرو 

ر
 یفرستاد. دست تو  لب صلوان

 اسکناش برد و  بشیج
 . د یکش  ونی  ب
  نیتو ا نقدر ی_ا

 
سمیکه م  لباس قشنیک خودم  یر
 چشمت کنم چه برسه به

از هر ده تا نه تاش  دونمیکه م  عروش نیا یآدمها
 چشمشون شوره!اسکناس

 دور رسم چرخاند و زمزمه کرد:  را 
 ازت دور.  لی_چشم حسود و بخ

لبم  ینرم و نازک آرام و آهسته آمد و صاف رو  لبخند 
 . نشست
 همه چر  یاون لبها رو کش بد شیر یکم ب  هی کال ی_آ بار 

 کش  شیر یحله.لبم ب
 و او را به خواستهاش رساند.  آمد 
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تو  شنر  ی   همچ هیتو  می_با توکل به خدا بعد از رسباز 
 لباس محیل هیبا 
 ی   منو به دستات م یرنگ حنا یانار 

 
 . ن

م را  بشیدلفر  و رسچ   د یگونهام دو   ینرم و نازک رو  رس 
 .خندهد یبه رخ کش

 صلوات فرستاد.  کنان
سمی_م ... زدلمیخودم چشمت بزنم. برو عز  یر

 فقط...رسم را باال آوردم و منتظر
 کردم.   نگاهش
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 یو االن م هیایادیخواسته ز  دونمی_م

 
هنوز  کهیمرت یک

 نشده داره بهم خر یه
المصب آروم  نیا ... ویلویل گهیو نه م بله
 شده به صورتش جی.گهی  گینم

 دوختم.  چشم
 دانمی...نمنرقص خب؟ حنابندون داداشته ویل اد ی_ز 

 به توجهیچه شد که ب
معقولش بدون چون و چرا قبول کردم. با  ی  غ خواسته

 رس تکان داد و تیرضا
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آرام  دمیرا که د الشیهم خواباند.آرامش خ یرو  پلک
 عقب گرد کردم و به

  طرف
 
 دنیرس تکان دادم و با د لیفام یرفتم.برا مهمان

 به سمتش پا حانهیر 
 کردم.   تند 

 . دمیدندان کش ر یتو؟لبم را ز  ن  _کجا
 میرس تا پا ی.نگاهش رو د ی_تا آماده شدم طول کش

 زد و با خنده گفت:  چرچ  
گوشم   ر ی...و رسش را ز عایط ی_چقدر قشنگ شد

 آورد. 
مشب که ا  ن  _خدا به داد ممد برسه با خاطرخواهها

 . شهیم دا یرس و کلهشون پ
مثل گوجه قرمز شد و ناخودآگاه نگاهم به  صورتم

 . د یمردانه چرخ یدنبالش تو 
بود  ستادهیکردم. کنار هاتف و هومن ا  شیدایپ بالخره

 و نگاهش صاف و
زد که  یلبخند د یبه من بود. نگاهم را که د میمستق
 نگاه گرفتم.مردها عی    رس 

. و قسمت نشستند یم صندیل یاز باغ رو  یگوشها

 رقص خایل یوسط را برا
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زنها آماده  یمردها برا یو رو به رو  گذاشتند یم
 دیدستم را کش حانهی.ر شد یم
کشاند. زنها   رهیبه وسط دا د یخندیکه م  درحایل و 

 در لباس محیل دهیپوش
 حانهی.دستمال را از ر دند یقصی  م یآهنگ، لر  تمیر  با 

 گرفتم و هماهنگ با
 . دمیرقص هیبق
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و  دمینگاهش را حس کردم. رقص ن  یو سنگ دمیرقص
 بار چشمم به نیچند

افتاد و او هربار لبخندزنان با نگاهش قلبم را  چشمش
 دمیبه چالش کشاند.رقص

و  دمیبا او بودن را تصور کردم. رقص یدر دلم روزها و 
 شنر  یدلم پر زد برا

که او   ن  نقش حنامن عروسش باشم و او دامادم و  که
 دستم بکشد.  یرو 

 یی   دالنگ قر یقشنگیر از هر موس شیو صدا دمیرقص
 گوشم تکرار شد  یتو 
 تکرار...  و 
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رنگ  یانار  لباس محیل هیتو، با  شنر  ی   همچ هی_تو 
 منو به دستات یحنا
 ی   م

 
 که داده بودم را فراموش نکردم. وقنر   ...قویلن

 تمام شد من رقص محیل
اضار کردند نه آوردم. آخر  هینشستم و هر چه بق هم

 گوشم  ر یلحظه آخر ز 
 کرده بود:   زمزمه

 ی   ب یدیمن نرقص یهنوز برا وقنر  ستی_انصاف ن
 و هزار نفر آدم برقض

فقط  یکی نیو تاب بدنت. بذار ا چیزل بزنن به پ مردها 
 من بمونه.و من   یبرا
 نیی  ش یدلم ضعف رفته بود و از هرم داغ نفسها که

 ختهیو مردانهاش گر 
را دور  میدستها چکیرا داشتم پ شی. اگر رو بودم

 و کردمیگردنش حلقه م
 : دمی   گوشش پچ م  یخودش تو  مثل
 انصافه پس؟ _چر 
فقط همان جمله را زمزمه کردم.و  نها یا از همیه اما 
 که با آن لحن حق  ن  او
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دستش دورم  نکهیا ی   باال داد و ح ن  ابرو یجانب تا هی
 شد گفت:  چکیپ
که من باشم   یمرد یبرا که شما باش    اشیگل   نکهی_ا

 و یایب شیقر و قم
  صاحابمو یب دل

 
 . بلرزون
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 ی_چرا م
 
 صاحاب؟ دل نر  یک
 مونده باشه؟ هم مونده که صاحنر  _مگه دیل

 یرو پ یایتصنع اخم
 
 نشاندم.  شان

_دست شما درد نکنه آقا محمد...لب و چشمش با 

 . د یهم خند
متوجه  بعد عروسک... برو تا کیس یبرا هاشی_بق

 نشده. 
مکالمه را  نیکه هنوز هم کش دادن ا  که با دیل  من   و 
 رفته بودم.  خواستیم
 رفته بودم.  جانیسست و ب یقدمها با 

!شتاب زده رسم را بلند _چه خانم حرف گوش کن  

 را ن  یی  ش ن  یکردم. س
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. با حرص لب د ی   طرفم گرفته بود و نگاهش برق م به

 که اشاره زد:   دمیگز 
برداشتم. تا  یاینیی  .دست بردم و شاسمی_بردار گل 

 برود. اما زمزمه عیر یرس 
 : کرد 

را  و دویم دمیبذار برا من.لبم را گز  شو یکی_دو تا بردار، 
 هم برداشتم. تا

 ایلیخیب نقدر یدست بردار نبود. ا کرد یرا رو نم دستمان
 نوبر است! 

 
 
کردم که رس   آلود نگاهش ظیغ و با نگایه دمیکش  پوف

 فوتیتکان داد و ب
 رفت.  وقت

* 
که   میکردیاتاق را جمع م د یحنا را برداشتم. با ن  یس

 عروش یفردا برا
 کینزد یلهای. همه رفته بودند و جز فاممیکن  نشییتز 

 انینبود.نچ گو  کیس
  و 

 
نگاهم را در اتاق چرخاندم و عقب عقب  با خستیک

 رفتم. 
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511 
رو  حانهیو بپاش کردن... من و ر  ز یخدا چقدر بر  ی_ا

 ... ی  حمال گ
 ن  یو س دمیکش  غیج دهیترس یی   برخوردم به چ به
 . دسنر د یدستم لرز  یتو 

پخش  نکهیرا قبل از ا ن  یاز دو طرفم رد شد و س مردانه
 شود گرفت.  ی   زم
بلک  تانیکاپ  یدادم و با پخش شدن بو  هیرسم زاو  به
 . زمزمه کردم: مینیب ر یز 

 _محمد؟
رو ول کن من  ن  یس ؟یدی_جون دل محمد. ترس

 نکهیگرفتمش...بعد از ا
حصار  یکردم. تو   شیراحت شد رها ن  یاز س المیخ

 و دمیآغوشش چرخ
 . دمیرا باال کش نگاهم
گرفت و   ن  ینگاهم را که حس کرد چشم از س ن  یسنگ

 به من زل زد. 
 خدا چر کور از   گنیم وقنر  فهممی_ آخ که االن م

 ! دلمچر  عن  ی خواد یم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

که جا   دخیر تپل بغیل هیبا  خواستیدنج م گوشیه  هی
 هیدستام و  ی   بشه ب
دلمو  یپر تب و تاب که خدا دستش درد نکنه هوا بغل

 خوب داره، به زبون
 برآوردهاش کرد.  اوردهین

 ی_نم
 
 خواسته بودم؟!  گهید ی   چ هیکاش   یک
 تمام خواستیه کنم وقنر   یخواستها ی   همچ د ی_چرا با

 دلم االن تو
را داشت. آنقدر گرم بود  د یخورش گریم  بغلمه؟نگاهش

 گرم کردن  یکه برا
  دنیبه آتش کش چیه که

 
 ر یبود.لبم را ز  تمامم کاف

 . راه گرفیر  دمیدندان کش
 . داشتم با گریمکردمیپوست کمرم حس م یرا رو  عرق

 عشقش
 یرا گوشها ن  یبه عقب برداشت و س .قدیمسوختمیم

 اشت. دوباره بهگذ
 بزرگ کنار سفره کشاند.  نیهیآمد و به طرف ا سمتم
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 به من دوخت.  نهیو نگاهش را از ا ستاد یرسم ا پشت

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 . اد یم یکی_محمد... 
و  ننی   . دارن رو قابلمه ماد ینم چکسی_رسشون گرمه ه

 ... اصال توخوننیم
آب  حانهی. اون ر اتاق رو جمع کن   نیا د یبا ن  تنها چرا 
 نشسته به رکاهیز 

 و خنده... بعد تو...  شوچ  
 یی   زد. چ شانیرو  یکیرا بلند کرد و بوسه کوچ دستانم

 فرو نهامیس ر یاز ز 
هم  یخوش رو  با حایل می. پلکهاد یو دلم لرز  ختیر 

 دندانم ر یافتاد و لبم ز 
 رفت.  فرو 
من.برق گرفته چشم باز کردم و  یدستاته پنبها فهی_ح

 تم رامحکم دس
حس و حالم را پرانده بود. همانقدر که  . همیهدمیکش
 کیبا  توانستیم

تا  توانستیجمله هم م کیبا  اورد یرسحالم ب جمله
 کند. از  میحد مرگ عصب

 . دانستند یرا همه م نیمتنفر بودم و ا یلفظ پنبها نیا
 . د یبه چشمم رس نهیآ ی_نگو بهم...نگاهش از تو 
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بخاطر  یپنبها گمی_از رس دوست داشتنمه که م
 . گمیمسخره کردنت که نم

که مثل پنبه   نریم نقدر یمگه دروغه؟ ا بعدشم
 یم

 
 !قانع نشدم. رس باالمون
 و گفتم:  انداختم

_من چند تا اسم دارم؟چرخاندم و چشم تو چشمم 

 زمزمه کرد: 
_هر چند تا که بشه باهاش دوست داشتنمو نشونت 

 بدم. هر چند تا که بفهیم
 ی   کش آمد و گوشه چشمش چ  عاشقتم...لبم چقدر 
 خورد. 
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دستت، دارم نقشه  دمیحنا رو د ن  یاون س _از وقنر 
 یکه چطور   کشمیم
 دستات حنا بزنم.  یرو 

 _از االن اخه؟ تا اون موقع... 
تنشه  یکه لباس انار   االن! عروش ی   _نه هم

 ن  ی. منم هستم، سنجاستیا

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

صیر کنم تا اون موقع؟  د یهم که هست. چرا با حنا 
 به نمی   االن حنا م ی   هم

 . کنمتیو تا ابد مال خودم م دستات
 کش آمد.   ؟لبشکن  یمال، مال م _حواست هست یه

 مگه دروغه؟ گه،ید _هسنر 
 خدا باز گفت. حرف، حرف خودته!  ی_ا

را  ن  ی.سا ی. حاال باسیتو رو رسم جا داره گل  ی_حرفها
 برداشت و رو به

چرخاند. بسم  سیخ یحنا ی. چوب را تو ستاد یا میرو 
 لب نجوا کرد ر یز  یاللها
 دستم را گرفت.  و 

وقت فکر  چیرا به صورت مردانهاش دوختم. ه نگاهم
 برسد یروز  کردمینم

 کیاو فقط  نها یشود. تا قبل از ا میتمام زندگ محمد 
 بود و حایم یپرس عمو 

تمام قلبم را به تصاحب خودش درآورده بود.از  حاال 
 صورتش چشم گرفتم و

 ی  پوست کف دستم با ت یدیدستم زل زدم. سف به
 
 گ

 . د یجنگیم شیرو  یحنا
 کردم.   ز یر  چشم
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 _محمد... 
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گفت و با دقت به کارش ادامه داد. دستم داشت   هویم

 . گریمکرد یزق زق م
ف. محکم نگه داشتنش هم از طر  کیاز  انگشتانش
 چیه نکهیو ا گر یطرف د
 گرشیاز طرف د نمیطرح را بب گذاشتینم جوره

 کالفهام کرده بود. 
 ... اد یم یکی_بسه... به خدا 

. گفتم که رسشون گرمه.نق زدم و مثل اد ی_نچ نم

 کوباندم.   ی   زم یبچهها پا رو 
خم شدم و  ی... تموم شد.با ذوق و کنجکاو شی_ه

 گفتم: 
 یرو  یعی.رسش را بلند کرد و بوسه رس نمی_کو بب

 انی  گونهام کاشت. مات و ح
 چکوار یپ به پا بود. حیس ن  ماندم. درونم بلوا هاشی  خ

 یتک به تک سلولها
. آب دهانم را قورت چاند یپیقلبم را به هم م»  االن

 عی    رس  دادم و او با زمزمیه
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 ایتو هم ب ونی  ب می  ... من ماسیگل   اد یم یکی «
ام گذاشتم و  نهیس یت. دستم را رو و رف گذاشت
 بوسهاش ی. جادمیکش  نفیس
و نرم نرمک لبخند  دمیکش  شی.دستم را رو کرد یم گزگز 

 ن  دایبه لبم آمد. با ش
 زمزمه کردم:  رلبیو ز  دمیخند
شد و قلبم  دهیر یدوست دارم محمد.لبم کش یلی_خ
  ینوا

 
 رس داد.  دلدادگ

گل   یکه با لپها  یبه خودم افتاد. دخیر  نهیاز ا نگاهم
 تو انداخته و گونیه

دستم را باال آوردم اما با  ی. با کنجکاو د یخندیم رفته
 بگو یصدا دنیشن
افتاد و فورا به سمت در  یی   دستم پا ونی  از ب ن  مگو
 رفتم. 
بود و فقط رس تکان  دهیمحمد را د کارت عروش  عیل

 دانستمیداده بود. نم
 سینه!لبم را خ ا ی میو ی  نه و اصال م ا یاست  موافق

 . نمی   م شیو صدا کنمیم
شد یگو یدر جوابم م هویم نامحسوس  .با اسیر

 : میگو یم
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 یی   باال پا ؟رس یدیپرس عموم رو د کارت عروش  ،_عیل

 یبه معنا کند یم
که من دنبالش هستم!ناچار باز   ستین جوانر  نیا اما 
سمیم  »اره « . یر

 م؟یی  _خب. م
 . مینی_تا بب

زنگ بزنم به  میی  ست. اگه م گهی_حنابندون دو شبه د
 لباس دا یش

 یبا ابرو  و نگایه کند ی.رس کج مارهیبرام ب هاشو یمحل
 کند؛یباال رفته روانهام م

 : ند ی   م هیوار کنا زمزمه
هم بپوشه  لباس محیل خواد یم دهیخودشو ند افهی_ق

 دیچاقال! حتما منم با
را به عمد کم و  شیمثل توپ هولش بدم.صدا مرتب

 و خوب کند یم اد یز 
و با بغض زل  شکند ی. دلم مشنومیکه همه را م  داند یم
 یبه انگشتها نمی   م

 و به قول او چاق و زشتم.  تپل
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مثل تو  یتو. به زنها بپوش   _الزم نکرده لباس محیل
 بلند ماکیس هی. اد ینم

. هر اد یکه اون همه گوشت و دنبه به چشم ن  بپوش

 باز کن    یچند تو هرکار 
چشمم  ی!اشک تو ونی  ب ننی   م ها یورت چرب هی از 
 ی  ت مینیو ب جوشد یم
چاق و بدشکل نبودم.  گفتی. آنقدرها که مکشد یم

 اندامم پر بود و به لطف
و گوشت  از چرنر  کرد یکه روزانه روانه بدنم م  ن  عذابها

 نبود.  یاضافه خیر 
هم نبودم. به عمد  یو ترکها کینبودم اما بار  چاق
 کند.   می  تا تحق گفتیم

آرام از  یو با قدمها کشمیدندانم م ر یرا با بغض ز  لبم
 . شومیبغل دستش دور م

. نمینشیتخت م و لبیه بندمیرا پشت رسم م در 

 شده دهیر یگستاخیر و در 
 یرادهای. از اگذاشتیکم نم  ی   و توه ی  . از تحقبود 
 و یلیارسائیبن
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گرفته تا محدود شدنم و   و الیک افرایط یهای  ی  سختگ
 لمیچک کردن موبا

لحن و حرکات  نیچشم خودم با بدتر  یهم جلو  آن
 
 
 ممکن! داشت تالف

و من  کرد یم خایل ینطور ی. داشت حرصش را اکرد یم
 و مردمیدر خود م

 . آمد یدر نم میو صدا ختمیی  م فرو 
. که گذرد یهم م نیکه ا  دادمیم یخودم را دلدار  گایه

 ما ی   حداقل او ب
 افکار گول زنک سیع نیو با ا شود یم خوشبخت

 خودم را آرام کنم.  کردمیم
م داشت لیر  موقنر  نها یا همیه اما  و  شد یم ز یبود. صیر
 نیاز ا شیر یب
 یتظاهر کنم.زود بود اما حاال حرفها توانستمینم
 را هیو بق حانهیر  د،یوح
شده بودم و دلم گذاشیر  و رفیر   مانی. پشکردمیم درک

 و رها کردن
.بگذار ی   . دور شدن از همه کس و همه چخواستیم

 تمام شود عروش نیا
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 حنر  نبار یا ؟یو ی  کجا م  ؟کن  ی...بعدش چه مبعدش
 خانه تکه نیاگر در ا

خودش  د ی. وحسد ی  به دادت نم کیس  یپاره هم شو  و 
 دی. مجد یرا کنار کش

 د یبا یشهایاز هم کسیر یهم... حاال ب حانهیر  و 
 لیهیخودت... خود خودت پ

  نیا فیکث
 
 . و خودت را رها کن   یرا بدر  زندگ

* 
  شی. آرااندازمیبه صورتم م نگایه

 
 شیرو  محو و کمرنیک

 . کرد یم ن  یسنگ
 یاز حالت عاد دهیر یچشمم را کش کیچشم بار  خط

 ی   و با هم داد ینشان م
کرده بودم. لبخند   یی  تغ یادیهم ز  شیآرا مچهین

 خوشگیل نی. انمی   م یرسد
گوشم زنگ   یپروانه تو  یآمد؟صدایچه کارم م به
 . ند ی   م
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چند  یی  س خوشگله شانسش زشته. خوشگیل چر  هر 

 » هیتو  میافتاد وقنر 
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وقت نشونمون نداده. گل  چیخوششو ه یکه رو   زندگ
 خوشگیل نیدر ا نی  بگ
نداشت و باعث دردرسمون شد.  یا دهیفا چیکه ه  رو 
 خوشگله گفته هرگ  گ
همش  نا یا ا ی میشد نیما نفر  ا یشانسش قشنگه؟ . «

 حرفه
هم  د ی. شامیدیند یی  خ ن  بایبا او بود. ما که از ز  حق
 خودیو ب مینبود با یز 

 ! میگذاشتیبغل هم م ر یز  هندوانه
بود  شیسالها پ یکه برا  یرنگ سادها مشیک ماکیس
 بودم. تنها دهیپوش
را  میبود و اندک آبرو  فتادهیکه از رنگ و رو ن  لباش

 ری! شال حر کرد یحفظ م
. پوشانمیم شیرا کم و ب میو موها گذارمیرسم م یرو  را 

 باز هم خواهمینم
. از د یآیباز شدن در حمام م یدستش دهم.صدا گزک

 و می  گیفاصله م نهیآ
. دهمینشان م لیرا رسگرم مرتب کردن وسا خودم

 نگاهش را حس ن  یگسن
 . آورد ی. طاقت نمکنمیم
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. چرخمیو با مکث م گزمی.لبم را کوتاه منمی_بچرخ بب

 قرارمیب یمردمکها
س و تشو  از   ز یکه فوج فوج به تنم رسر   یس  یاسیر
 . ند یگو یم شود یم

 عیل نکهی. اود ی  باال م می.متعجب ابرو دهد یتکان م رس 
 با من مخالفت نکند

 است!  بیعج
ه ا  المی!خیدیهمه مال نی_رژتو کمرنگ کن. چه خیر

 . انگارشود یراحت م
 ها یو عروس ها یخودش است! فقط داخل مهمان واقعا 
 داشتم! آنهم به شیآرا

 یرو  یس  یشکل ممکن که انگار اصال آرا نیسادهیر 
 حال نی. با استیصورتم ن
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 راض   داد ینم ی  دو مورد گ نیکه حداقل به ا  ی   هم

 بودم.لباسش را از داخل
 . دارد یبرم کاور 

_چرا ماتت برده؟ گفتم رژتو کمرنگ کن!رس تکان 

 زمزمه یو باشها دهمیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

و رساغ بچهها  کنمی. با دستمال کمرنگش مکنمیم
 . حنابندان راومی  م

 وقنر  گر یبه خانه آمد که د ر یآنقدر د عن  ی. مینرفت
 حاض  شدن و رفیر   یبرا

! هر نبود  به  دمیدیچه کمیر او و تازه عروسش را م . بهیر
 ی   نفعم بود! دلم سنگ

و  گذارمیم رشیکشدار سام را داخل کر   . با آیهشود یم
 میگو یبه سوره م
 را بپوشد.  کفشش

او هم حاض  و آماده از اتاق  میبرداشیر  چادر رنگ با 
 .*ود ی  م ونی  ب

  دهیبرآمده، پوش با شکیم فرزانه
 
 در لباس حاملیک

 با لبخند به لب به یبلند
رفع  یو برا تصنیع شیر ی. اما بد یگو یخوشآمد م من
 . نمی   م ی!لبخندفیتکل
میرا جلو م رسم  : کنمیگوشش زمزمه م  کیو نزد یر

بگم. خوشحالم که  کی_اون روز فرصت نشد بهت تیر 
 و یس  یمادر م یدار 

ازت دلخورم، فرزانه من  کمی. اما شهیتموم م انتظارت
 . میو تو مثل خواهر بود
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با من رسد  نقدر یکه ا  یبا خودت فکر کرد چر  دونمینم
 . اما نگران منیشد
ر نباش !رسم را سهی  نم ی. از من به خانواده تو ض 

 . نگاهشکشمیعقب م
و از  میگو یم کیو مبهوت است. رسد تیر  متعجب
 . کاشگذرمیکنارش م
برادر او  چشمم دنبال خوشبخنر  گر یمن د بفهمد 

 ! اما هست! هست وستین
زنجه موره  سیخ ن  با چشمها یشانزده سالها دخیر 

 ماالمال نهامی!سند ی   م
را دارم که به  ناتمام است. حال کیس غم و اندویه از 

 . همیهود ی  مسلخ م
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حرست  قد علم کردهاند و با آیه امینوجوان یآرزوها

 غبار ن  زده و چشمها
 ا یش خواب و رو . کانند ی   م د یاو را د خوشبخنر  پوش

 دارمیب باشد! کاش کیس
باشم  یو من هنوز هم منتظر برگشت او از رسباز  کند 

 نه منتظر عروس
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تاالر  !نگاهم را از زرق و برق کورکنندیهآوردنش
 که از  تاالر مجلیل م،ی  گیم
عروس  یرایبوشهر است پذ یتاالرها نیو بهیر  نیباتر یز 

 محمد است! 
عرضه  یبرا تا آه حرست زدهام مجایل گزمیرا م لب
 کنمی. چشم چشم مابد ین
که حداقل غمباد   گردمیم کیس  یلیفام ،ن  دنبال آشنا و 
 یی   م دنی!با دمی  نگ
. ومی  خواهرانم اشغال کردهاند به سمتشان م که

 و کنار زهرا دهمیم سالیم
و  کند یعوض م هیرا با با مهد شیجا حانهی.ر می  گیم جا 

 . د ی  گیکنار من جا م
خالهها  یی   به سمت م سوره نشستهاند  شیکه دخیر

 و من با چشم ود ی  م
 . کنمیم بشیتعق
 کنه؟یکه نم  تتی_اذ
آه  کنمی! سکوت که مکن    فیرا چه توص تیاذ تا 
 . کشد یم

ه عروش یکجا برا  ی   ... ببی   _بب  اون دخیر
 . کند یچاق م گرفته.نفیس
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اون عنیر  ی! تو باغ گرفت برایدی_تازه حنابندونشو ند
ه خا  قر و هینم. دخیر
س... انگار که نه انگار   ومد یبراش م یس  یقم که نگو و نیر
 ... نر 
 کنمیاخم نگاهش م با 

 
 . خورد یم . حرفش را با دستپاچیک

بشه. اگه منم بودم  وهی_کم مونده بود خواهرت هم ب
 ؟گفنر یباز م
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 : د یگو یم و با ناراحنر  چرخاند یرا م رسش

 نداشتم!  ی_منظور بد
  وهی... چون بحانیر  _اما بد گفنر 

 
 ست حق زندگ

 اتفاقا ه؟ی  بره بم د ینداره؟ با
 خوش شانسه که مهرش به دل محمد افتاده.  یلیخ

ط م در  یکار زنعموئه. اگه مهر   بندمی_کدوم مهر؟ رس 
 کار بود هنوز که

بهش  !نگاه زهرنایککرد یدنبال تو موس موس نم هنوزه
 که بازدم  اندازمیم
 . فرستد یم ونی  را با فشار ب هاشنیس

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

عقب و من  میبرگرد خواد ی_آخ عاطفه... آخ که دلم م
 غلطو نینذارم ا لعننر 
تو عروس  د ی. بابود یتو م عروش د ی... امشب باکن  
 . محمدیمجلس بود نیا

تو بود... خدا منو لعنت کنه که شدم مانع  حق
 می  گی!دستش را متیخوشبخت

 : کنمیزمزمه م و 
 نینکن. قسمت من ا نیخودتو لعن و نفر  _الیک

 با آنچه در میبود.حرفها
صد و هشتاد درجه منافات دارد. کدام  گذرد یم رسم

 قسمت؟ کدام بخت؟
 یی   چ خواهد یکردم که لعنت بر خودم باد!م  خودم
 دست و یکه صدا  د یبگو 

و  کاند ی. عروس و داماد نزدشود یبلند م سوت
 یبرا کینزد یمهمانها

دلم رس کج کردن و  و من حنر  وند ی  م شوازشانیپ
 را هم دنشانید
 گذارد یزغال داغ م نهامیس یرو  . انگار کیسخواهد ینم

 آغشته غیج یکه صدا
 . کند یدردشان گوشم را کر م به
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 دنشیداشت د ی. چه درددهمیرا به هم فشار م لبم
 یلباس. چه درد نیدر ا

   دنشید داشت
 
. لبخندش خار چشمم گر ید کنار زن

 کیتار  مهی. نشود یم
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و راست  ود ی  و چپ م جنبد یرس و گوشش م وجودم

 م د یآیم
ا  ! د یگو یرس 
. لعنت شده فراموشش کند یبد و ترسناک م یآرزوها

 که محمد را  شده کیس
 صندیل یسمت هول داده خود من بودهام!رو  نیا به

 . د ی  گیکنار عروسش جا م
. آخر آن لبها کشد یم ی  ت مینیو ب بوسد یرا م اشیشانیپ

 شانیآرزو  یروزگار 
صورت من بود!  یچال و چولهها یشدن رو  چفت

 فراموش کرده بودند؟ عن  ی
آرزو نبود و رنگ عوض  گر ید شانیهم آرزوها د یشا

 کرده بودند!دستم را مشت
 . نمی   زل م میحرکت به رو به رو  و صامت و نر  کنمیم
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. صورت جمع د ی  گیو سوت باال م غیدست و ج یصدا

 دلم یو تو  کنمیم
ا  . دلم آمدمی!کاش نمدهاند ی. انگار بوسه ندمیگو یم نارس 

 طنابدار دنشانیبا د
 نی. سگ جانیر از ااندازد یو دور گردن خودش م بافد یم

 حرفهاست. هربار
 نکهیته دلم از ا دانمی.نمشود یو باز رس پا م دهد یم جان

 او هم رس و سامان
 ! می  از حسادت بم ا یخوشحال باشم  د ی  گیم

حالش در آن شب  توانستمی. حاال مکنمیم درکش
 توجه به را که نر  لعننر 

بله دادم را درک کنم. چقدر  سشیرسخ و خ یچشمها
 بود... انگار که ی   سنگ
ند و به کیس یتکها  شکشیپ گر ید از جانت را بیر

 یکنند.ناالن و آشفته برا
. مشغول شود یدوم نگاهم به سمتش پرتاب م بار 

 . رسصحبت با فرزانه است
دست عروسش را  نر یال  کیو با پخش موز  دهد یم تکان
 رقص یو برا د ی  گیم
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د یوسط سن م به و  فی. هوا کثبوسد ی. صورتش را میر
 غبارآلود است! گرد و

 دا یاز کجا رس و کله اشان پ ستیمعلوم ن لعننر  یخاکها
 چشمم یشده که تو 

 !  وند ی  م فرو 
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. شود یو مشغول کف زدن م کند یرا رها م دستش

 یعروسش با طناز 
. آنقدرها هم ستین ی. حرفهاقصد ی  و م چرخد یم

 اما موفق قصد ی  قشنگ نم
نگاهها را به سمت خودش بکشاند. محمد دسته  شده

 یدسته اسکناس رو 
  . گندش بزنند! آخر گزد یی  م رسش

 
دو  ونیقل آن ن

 پاره استخوان را چشم
 کنمیزدن سام را بهانه مو نق  دارمیرا برم ند؟نگاهمی   م

 ونی  و از سالن ب
باغ هم  نیا حنر  نفس بکشم!ویل توانمی. تازه مومی  م

 مسموم و شیهوا
 است!  زهرآلود 
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که به همراهم   یی  ش شهیو ش نمینشیم صندیل یرو 
 آوردهام را جلو دهانش

وع م قرار یکه گرسنه و ب  می  گیم  . کند یمک زدن را رس 
. به حال خودم، به بخت خواهد یم سیر  یگر   دلم

 که امشب  و به عشقر  اهمیس
 ماندهاش هم سوخت و خاکسیر شد. تمام شد...  ته

 یز ی. سام نق ر خورمیم _حالت خوبه؟تکان سخنر 
 که دوباره حواسم  ند ی   م

 دهمیدهانش فشار م یرو تو  شهی. ششود یم جمعش
 و رسم را باال

 یال یگار یو س ستادهیا می.هومن در چند قدمآورمیم
 کشیانگشتان بار 

 کند یم ن  خودنما
 
و دست به دامن  کنمینم دا یپ . حرف

 !صندیلشومیسالم م
و  دهد یم ونی  را ب گارشی. دود سکشد یم ونی  ب را 

 . کند یدوباره تکرار م
 ؟_خوبم... تو چر 

 . برق نگاهش ترسناک است! ند ی   م یپوزخند
 گه؟یم صورت رسخ و گرفتهات چر  نیپس ا ؟_خونر 

 جمع یاشکها نیا
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فقط نگو از  گه؟یم گوشه چشمت چر   یهشد
 که خندهام  مهیخوشحال
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. کاش بلند شود و برود. حاال چرخانمی!رسم را مهی  گیم

 اصال وقت مناسنر 
 . ستیزخم زبان زدن ن یبرا

 یمگه تو با رس هولش نداد م؟یابراه ن  _چته دخیر دا
  نیتو ا

 
 ؟زندگ

ه در حده محمده؟  ؟یکرد  کار یاصال چ فهیمیم دخیر
 تار هیبه قرآن محمد 

. از ارزهیو خانوادهشو م نیا یمحمد صدتا یمو 

 که گفت باشه و رفت  هیناچار 
 یبرا نجا یو ا یی  غم بغل بگ یزانو  ی! حق ندار گرفتش

 عشق از دست رفتهت
 یدیطالق پس کش قدیم هیچون  ی! ندار کن    یعزادار 

 نیتو ا یو هولش داد
 ! یباز 
. خیر طالقم تا کجاها رفته کنمینگاهش م انی  و ح جیگ

 زیبود که او هم از ر 
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به  گار یس ند یبیدرشتش با خیر بود؟ نگاهم را که م و 
 را دهاشیاخر رس

 . دوزد یم میو نگاه مرموذش را به چشمها ی   زم اندازد یم
 ر یهمه مثل تو رسشون رو کردن ز  یفکر کرد ه؟ی_چ

 دور و دوننیبرف و نم
خونه بابات و  یاومد نکهیاخیر  گذره؟یم چر  برشون

 یدادخواست طالق داد
 یشهای. قوم و خو دهیهم شن یاز ی  خواجه حافظ ش رو 

 خاله زنکمون که
و از ادامه بحث فرار  اندازمیم یی   رس پا حرفی!بسهله

 یرو  .دسنر کنمیم
را  خایل شهیو ش کشمیخواب آلود سام م صورت

 . دور دهانش رادارمیبرم
   کشمیم دستمال

ر
توجهم به او جلب  که با زدن سون

 . نگاهش راشود یم
 نیبه شکوفه که دارد به ا دنیو با رس کنمیم بیتعق

 دوباره د یآیسمت م
به لب صاف و  یشخندی.ناندازمیبه هومن م نگایه
 به او زل زده.  میمستق
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آرام همانطور که  یو باقدمها ستیحواسش ن شکوفه
 را چک لشیدارد موبا

 : د یگو یهومن م سد ی  ما که م یکی.به نزدود ی  راه م کند یم
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خورده رسش را باال  کهی_به به زنداداش!شکوفه 

 به لی. انگار که تبدآورد یم
و  ند ی   گنگ و ناباور به هومن زل م  شود یم مجسمه

 تا کشد یطول م هها یثان
 یرا جمع و جور کند.نگاهش پر از حسها خودش

 او و ی   ب نکهیناخواناست. ا
تعجب کرد  دنشیاز د نقدر یچه گذشته که ا هومن
 حرف دارد. اما من یجا

  ی  درگ آنقدر 
 
خودم هستم که  اوضاع قمردرعقرب زندگ

 ندارم کنکاشگر وقنر 
 
 
و جلو  ند ی   م یایباشم!لبخند مصنوع گرانید زندگ

 دهمیم سالیم د یآیم
 . د ی  گیکنار من جا م  و 
 عاطفه؟ ... خونر جانم چه پرس جذانر  ی_ا
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که   استیی  . نگاهش آنقدر خالص و بنمی   م یلبخند
 یحس خوب نوابرانها

 . دهد یم هیبه قلبم هد را 
  ،ی_خوبم شکوفه جان. تو چطور 

 
بر وفق  زندگ

 مراده؟ هاتف چطوره؟
 و لبخندش کمرنگ.  شود یمکدر م نگاهش
. خدا روشکر.با نوک انگشت لپ سام را ناز می_خوب

 . دهد یم
 _خداحفظش کنه

 ی_زنداداش ما رو قابل نم
 
رسش را  ؟شکوفهچر  ا ی دون

 . لبخندآورد یباال م
 م ن  نما دندان

 . ند ی  
باهات حرف بزنم! اآلنم جمع زنونه  دمیند _لزویم

 ست. بفرما!دهانم باز
زدن بلد نبود. صاف  هیو کنا شین د یآیم ادمی. تا ماند یم

 و ساده بود اما انگار
بزرگ است که  نقدر یاست ا انشانیکه در م  یمسئلها

 یزبانش به تند
 

524 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 نمی   م ی. لبخند مسخرهاشود یم ی   . جو سنگچرخد یم
 قبل کنمیم و سیع

 ! میبگو  یی   را تکه و پاره کنند چ گر یکدیبا نگاه  نکهیا از 
اهورا کو؟نگاهش  راسنر  گه؟ید کن  یم کار ی_شکوفه چ
 دی  گیرا از هومن م

. آنقدر واضح به هومن ند ی   با لبخند با من حرف م و 

 که  کند یم محیلیب
و  گذارد یکولش م  یو دمش را رو  شود یبلند م خودش

 ! با رفتنشود ی  م
 .شکوفهد یآیو راحت شکوفه م قینفس عم یصدا
نچ اصال به هم  ؟یدیتو سالن؟ زن محمد رو د می_ بر 
 شد فی! حانینم

که از او و   ی... همان چند لحظهاشود ی!تمام ممحمد 
 فکرش فرار کردم تمام

 . اندازد یو حاال شکوفه باز فکرش را به جانم م شود یم
خوشبخت  شاال یبگم؟ ا . چر دمشی_اره د

 صورتم یتو  د یبشن!نگاهش با ترد
. لبخند گردد یدنبال چه م ستیو معلوم ن چرخد یم

 . دهمیم لشیتحو  یگر ید
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. کنمیخورده نگاهش م کهی! یومدیبهش م شیر ی_تو ب

 کان خوردنمشدت ت
 . شود یاو هم متوجه م است که حنر  اد یز  انقدر 

و  یدیرو دستم د د یکه اون دسته کل  _همون وقنر 
 از کجا اومده، یدیپرس

که به محمد نشونش دادم و صورتش   وقنر  همون
 جمع شد و داد زد بندازش

 . ومی  !مثل ماست وا مدمیاون اشغالو، فهم دور 
 چکسی. به همونهیمن م شی_نگران نباش. رازت پ

 . گمینگفتم و نم خر یه
 »محمد  «
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غوغا به پا  نهامیوسط س یی   . چافتد یم شیرو  نگاهم

 . در آن لباسکند یم
با آن حالت گرفته صورتش.  بود. حنر  با یهم ز  مشیک
 دانمیکه م  با دیل حنر 

کرده و   اشیراض امشب به سخنر ». که از عشق   هرچه
 مدهمجلس آ نیبه ا
 گفنر 
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 یانکار کرد عاقبت
 یتو مرهم نبود مگه
 یکرد  مار یتو مرا ب «

 نیتو عروس ا د ی... امشب باوفا یب ار یبا ما  یکرد  چه
 ... امشبیمجلس بود

و تو تک ستاره  بودمیابرها م یرو  من از خوش   د یبا
 آن ر یز  د یمن! امشب با

... آخ از یدیقصی  م یکه قولش را داده بود  مایه نور 

 مانیکه برا  ن  آرزوها
را  ا یدن ماند... نگذاشنر  ا یکه رو   ن  اهای. آخ از رو داشتم
 ... زمیبر  تیبه پا
 نگذاشنر »...  تیبرا میها آرزو 
 
 
 نقش بر آب شد همیک
 تیتک خاطره ها تک
 تو حرست و عذاب شد نر  «

  دارمی. نگاهم را برمشود یمشت م انگشتانم
 
که   و به زن

 کنار دستم نشسته و
یع».  هرچه  میو قانون رسیم ،از امشب همرس رس 

 دوزمیم شود یمحسوب م
 ماندم
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 امدیاز تو ن یخیر 
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 یخیر  نر  نیاز ا من
 درامد می  پ

 ماندم هرچه
 نیی  ش یروز ها دلیر 
م رس آمد یامدیتو ن «  و من صیر
او را نداشت، اصال به دلخواهم نبود.  ن  بایپنجم ز  کی

 بود که بهآنقدر الغر 
! نگاهش برق نداشت، ماند یخشک م چوب

 و رو ر یدلم را ز  شیلبخندها
!نگاهم فتی  تو نم دنیموقع خند شیگونهها  کرد،ینم

 که  دوباره به آن سمنر 
. لعنت به او... سوزد ی.قلبم مند ی   م ز یدزدکانه گر  د ینبا

 یبچهها هیدلم شب
 د یفهمیبهانهاش را داشت. الکردار نم ی  بهانهگ»!  کاش

 که او به من حرام است
 تو که نر   یدیدیم

 کشمیم یچه درد من

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 وفتمیم ادتیکجا   هر 
 کشمیم یرسد آه
 محابا با تو بودم نر 

 چرا من رفنر  جان
 رفیر  را که گفنر  حرف

 مرا ناگهان کشنر  «
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آنقدر منتظرش ماندم تا مجلس تمام شد!  شبید

 مسخره است داماد در شب
. د یرا بکشد اما کش اشیمیانتظار عشق قد حنابندان

 از ! وقنر دمیمن کش
دستش حنا  یرو  . وقنر شدمیم ادهیبا ساره پ ی   ماش
 . وقنر دمی   م
 ستیبلد ن که محیل  گفتیم ... وقنر دمشیبوسیم

 ریبرقصد و من تمامم تصو 
 سیع . وقنر د یقصی  م محیل یکه با دلیر   شد یم ن  او
 حواس ناجمعمم کرد یم
 . گشتیکند و باز هم من چشمم دنبالش مجمع   را 

 »ماندم  هرچه
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 امدیاز تو ن یخیر 
 یخیر  نر  نیاز ا من
 درامد می  پ «

که   دانمیو م چرخاند ی. چشم مکند یرا بلند م رسش
 تشینگاهم اذ ن  یسنگ
تا با آن  گردد یم ن  یسنگ نیو دنبال منبع ا کرده

 ترسناکش یچشمغرهها
و چشم  دانمیرا کف دستش بگذارد. م حسابش

 می.نگاهش مستقمی  گینم
. می  گی. نگاه نمآورمیخودم نم ی. به رو ند ینشیم میرو 

 دیشا ند یبگذار بب
 د یشا ند یبا من و خودش چه کرد... بگذار بب بفهمد 

 درک کند من آن شب
  داد یکه او بله م  وقنر  لعننر 

 
از کفم رفت...  چه جان

 آن دل یجا کی د یشا
 . د یایتکان بخورد و بالخره به خودش ب اشیسنگ
 »ماندم  هرچه
 نیی  ش یروز ها دلیر 
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م رس آمد یامدیتو ن «  و من صیر
 _محمد جان؟

 میجز او صدا ن  صدا نکهی. از اود ی  هم م یرو  دندانم
 بزند متنفر بودم و

 . دهمینشان نم ...توجیهحاال 
نازک و تو  ی. و دوباره با آن صداکند یرا نوازش م دستم
 اسمم را اشیدماغ
 میصدا میداد بزنم بگو  خواهد ی. دلم مکند یم هخر 

 نکن، اسمم را به زبان
. من تی... بگذار گوشم عادت نکنند به صدااور ین

 را ن  او یهنوز هم دلم صدا
محمد، جانم به لرزه  گفتیم که وقنر   کند یم طلب

 .لبم را به همافتاد یم
و خشکاند  د یچ یبهایکه غر   و نگاه از گیل دهمیم فشار 

 . می  گیم
و  شیاهایرو  ش،ی. آرزوهاکند یبه لب نگاهم م لبخند 
 توانمیحسش را م حنر 
 ینطور یا . وقنر نمینازک چشمانش بب ر یپس حر  از 
 از خودم بدم نمشیبیم
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داشت؟!آه پر افسوسم را در  . مگر چه گنایهد یآیم
 و از ته دل کشمیم نهیس
که فکر عاطفه و همه تعلقاتش از رسم   خواهمیم
 . ساره چه گنایهفتد یب

  شیاو که خودش دست و پا داشت؟
 
 را وسط زندگ

 نیمن باز نکرده بود! ا
وارد  ن  کهویاحمقانه  میتصم کیبودم که با  من
 شدم!لبم را کش اشیزندگ
 نهیس یدلت تو  شود ی. سخت است. مگر مدهمیم

 
 
 ؟زجه بزند و تو لبخند بزن

دردناک بودنش امشب  با همیه شیپ سال هشت
 و من شود یدوباره تکرار م

من ازدواج  حکمتش چه است که باز هم وقنر  دانمینم
 دل خودم کنمیم
 ! سوزد یم شیر یب
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گفیر  به   زمیجان و عز  گر یشدهام. د ی_جانم...استاد

 گری. ددهد یاو آزارم نم
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مدت کوتاه کنار  ی   . در همستیسخت ن دنشیبوس
 هم به د یآمده بودم. شا

 ! دانمیعادت کرده بودم. نم حضورش
. نه دلم ضعف چرخد یم شیرو  حیس چیه نر  نگاهم

 نه حالم منقلب ود ی  م
که عادتم   ستین شیب یبهای. انگار که او غر شود یم

 شده! 
شده؟  یی   . چزمی_چند بار صدات زدم عز 
 خیلبم  یچشمات...لبخند که رو 

 چیآشکارش ه فضویل نیکه از ا  شود یمتوجه م ند ی   م
 ! امدهیخوشم ن

میوسط کالمش م حوصلهیب  . یر
جهنم که اخم و تخمم دلش را  ؟به_چشمام چر 

 هی. به جهنم که بقنجاند ی  م
!مات چهره در هم بافند یداستان م مانیو برا نند یبیم

 . آیهماند یم دهامیکش
 . کشد یم

 گفتم؟  محمد؟ مگه چر  هسنر  عصنر  نقدر ی_چرا ا
و صاف نگه داشته تا  کدستی را به سخنر  صورتش

 صورتش یرو  ینهایچ
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امشب نباشد!لب و  یهایبه افکار مهمان یدییتا مهر 
 هنوز کنم؛یدهنم را کج م

چه  دانمیبه او هم جواب بدهم! نم د ینشده با خر یه
 که  ند یبیدرصورتم م
 شیرو  شیپ ی   و به سفره رنگ د ی  گینگاه م دستپاچه
 . دوزد یچشم م

سالن مردونه.نگاهش دوباره به طرفم کش  می  _م
 که حرف  مانمی. نمد یآیم
 یو با قدمها شومیرد و بدل شود. بلند م نمانیب یگر ید

 به طرف ی   سنگ
 ب ن  که صدا  ومی  م خروچر 

  نیا ی  
 

و همهمه به  شلویع
 و بعد سد ی  گوشم م

 انگشتانم!  یال منتظره دسنر  ی  غ گریم  هم
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 . _عمو.. 

  .سوره است. با لباشچرخمیم
ر
رنگ. با  پف دار صورن

 از شیر یلباس ب نیا
و خدا رحم  کند یزنده م میمادرش را برا یهایکودک  قبل

 کرد که چهرهاش
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 یدل و غمها نیبا ا دانستمی! وگرنه نمد یاو نکش به
 میچه کنم!آرزو  نشیسنگ
 خندد یم خودش باشد. وقنر  هیاز او! شب یدخیر  بود 

 شیلپش تو برود. چشمها
حالت  کیاو مجعد باشد  هیشب شیباشد. موها براق

 خاص که نه لخت بود و
 مثل ا یدر  هیمواج بود شب سوانشیفردار... گ نه

ً
! اصال

 کرده  مهیاز وسط ن بیس
برابر اصل مادرش باشد... اما فقط حرستش  کنر 

 . خمنمی   م ماند!لبخند تلخ  
 . کند یقه مو او دستش را دور گردنم حل شومیم

ک باهوش! لبم کش  یکرد  _عروش عمو؟ مبارکه.دخیر
 . صورتش راد یآیم
. لبخندم رفته رفته به ود ی  و گونهاش تو م بوسمیم

 چال دنیبا د ود ی  زوال م
 را داشت.  نشیباتر یکه مادرش ز   شیگونهها  یرو 
هم  لباس پف پق   ی   عمو؟ بب با من برقض یای_م
 . دمیپوش
 . ند ی   م با ناز چرچ   میبه رو  رو 
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خوشگله لباس عروسش... کاش من باهات  یلی_خ
 . برا منمکردمیم عروش

باال  می؟ابروهایدیخر یاون لباس عروسها م از 
د یم  .بالخره امشب خنده بهیر

ک شها ی. از آن واقعد یآیم لبم زبان.دلم  نیی  ... دخیر
 دلش را بشکنم.  د یآینم

که آمده بودم را   یی  و مس می  گیرا م دستش
دار ی.به فگردمیبرم  عالمت لمیر
.نگاهها متعجب شود یم و سن کم کم خایل دهمیم

 مهم میاست و برا
است که  یکی.همه توجهم معطوف فرشته کوچستین

 . دوشناسد یرس از پا نم
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. با آن کند یم کوتایه  میو تعظ د ی  گیلباسش را م طرف

 که به  یحالت بامزها
وع  . د ی  گیخندهام م دهد یم شیپاها حرکاتش را رس 
 نیو من مات ا کند یم

. الحق که دخیر او بود نمی   دست م شیبرا یدلیر  همه

 یالهه ناز!جور  نیا
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که مبهوت   قصد ی  و م دهد یرا حرکت م شیو پا دست
 همه نیمانده بودم ا

دخیر بچه جمع شده؟دستش را  کیچطور در  یطناز 
 کندیبه سمتم دراز م

 افهامیبه سمتش بروم. ق دهد یبا رقص عالمت م و 
 ید

 
 است!به سمتش دن

. ند ی   م پاشنه پا چرچ   یو رو  د ی  گیدستم را م ومی  م

 و چرخد یدورم م
لبش  یکه دو دستش را رو   ند ی   م آخر را وقنر  ی  ت

 گذاشنه و بوسهاش را به
 ! کند یفوت م سمتم
 بیج ی. دستم را تو شود یدست و سوت بلند م یصدا
میکتم م  فیو ک یر
و  زمیی  رسش م ی. اسکناسها را رو کشمیم ونی  را ب پولم
 زده جانیاو ه

و صورت  شومیپا خم م ی. رو کشد یاز رقص م دست
 گل انداختهاش را

 . بوسمیم
خوشگل  برقض ینطور یا گرفنر   اد ی _تو از گ
 و با دهد یباال م ن  خانم؟ابرو
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 : د یگو یم ذوق
مهدمون آهنگ  وقتها هم مرنر  . بعض  ونیز ی_از تلو 

 مو با ه ذارهیم
 ! مرنر  نیبه ا کال ی. بار دهمیباال م ن  .ابرومیقصی  م

 
 
که حالش خوب باشه و با بابام دعوا   هم وقنر  _مامان

 . قصهی  نکرده باشه م
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که چشمم به   شومی. بلند مخشکد یلبم م یرو  لبخند 
 . کاردافتد یساره م

! صورتش از خشم رسخ بود و آمد یخونش در نم یدی   م

 نگاهش به سوره
 . چرخمی!به سمت سوره مزخیم یبیر  مثل

و  دهد یمامانت عمو جون...رس تکان م شی_برو پ
 فرستدیم میبرا ن  بوسه هوا

و  کنمیم د ی.از خودش تقلآورد یخنده به لبم م که
 فرستم،یبوسه م شیبرا
.دخیر عموها ود ی  و م دود یم تیجمع یو ال خندد یم

 . با خارجگذارند یکم نم
 وسط!  زند یی  من و سوره م شدن
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 ! ه؟ی_چ
. به جهنم! انگار چقدر چرخاند یرا با قهر م صورتش

 مهیمهم است! آن ن میبرا
صلح طلب ». باهاش؟ گناه  کن  یم ینطور یا چرا 

 کندیم یگر یانجیوجودم م
  نداره؟

 
... تو براش مرهم د یند یی  که خ  شیقبل از زندگ

 مرهم تو د یباش. شا
  نها یزنه! ا نیا یدستها تو  هم

ر
وگرنه چرا  ستین اتفاف

 همه آدم تو نیا ی   ب
که مثل خودت زخم خورده است!   یکیرساغ  یبر  د یبا

 خوب باش، کمیباهاش 
 یلیامشب براش خ«! را دور شانه الغرش حلقه  دستم

 مهمه بهش زهرش نکن
  یو با لبخند کنمیم

 
دلش را نرم  کنمیم سیع ساختیک

 کنم!با آمدن
در گوشش  یجملها عی    از خدا خواسته رس  خواهرانش

 دانیو م کنمیبلغور م
 .*کنمیترک م را 

 یایحالش خوش نبود. معلوم نبود چه زهرمار  مردک
 باال داده بود که الیک
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 انداختیو شلنگ تخته م د یخندیم
 
. با کشمیم . پوف

 شدن هومن کینزد
 : ومی  رس اصل مطلب م عی    رس 
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 ن؟یدادن به ا چر _ 

 چه کثافنر  ستیدادن؟! خود ناکسش معلوم ن _چر 
 خورده. آبرو برامون

 . نذاشت
ش ب  چ ن  مویآبل ،آنر  هی ونی  _بردار بیر

 بهش بده.  یی  
 . ند ی   م یپوزخند

و قهوه  مو یاونقدر خورده که با آبل نمیبیکه من م  ن  ی_ا
 .باشهیدرست نم

به من  و عماد، هومن نگایه د یشدن فر  کینزد
 مگه گفتم؟ی. چه ماندازد یم
و پرتش کنم  می  بلند شوم و دستش را بگ توانستمیم
 ! هر چند که ازون؟ی  ب
 خواستمیرا م نیدلم ا ته

 
و  !گوشه چشمم را با خستیک

 
 
 دی. فر مالمیم کالفیک
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و  کنند یجمعش م تیاز وسط جمع عماد به سخنر  و 
ند یم  که  ینطور ی!ایر
رس  ایلیخ عاطفیه ی. براشود یدلم بدجنس م بنمشیم

 و با دهد یتکان م
 : د یگو یسوزاندنش را دارد م ن  که توانا  یپوزخند

  ی   _بب
 
! یدی   م نهیسنگشو به س رو که دو دسنر  اون

 خدا کهیاون مرت ی   بب
 امیر یمذهب و خدا و پ ی...از آن همه ادعادوستو 

 نبارینمانده. مردک ا خر یه
 دهیو مذهب را بوس نیبوم افتاده بود. د نطرفیا از 

 شته بود کنار و مثلبود گذا
 نی. امی  گیو...نگاهم را م کرد یو پا مست م رس یب یالتها

 انگار عروش
و از سالن  می  گیم شود!دیم ی  ختم به خ خواستینم

 ونی  مردانه هم ب
 . نمی   م
* 
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او اول داخل  دهمیو اجازه م کنمیباز م د یرا با کل در 
 
 
 شود. با تشکر و خستیک

 تو. نگاهش البته هنوز هم کدر است! نگایه ود ی  م
 . ندازمیبهش م

 شده ساره جان؟ یی   _چ
 : د یگو یو با عشوه م ند یچیبرم لب

تو بغل تو پا به خونمون بذارم!  خواستی_دلم م
د یباال م میابرو   . چهیر

. مثال اسم خواهد یو م د یگو ی! البته که مخواستهها 

 دکی شیهمرس را برا
را هم فراهم کنم! چشمم  شیخواستهها د ی. باکشمیم

 کور، دندم
دل به  دارد کیم و چه اشکایل نمی   م یشخندی!ننرم

 دلش دادن؟! 
 تو؟ میایو از اول بغلت کنم و ب میبرگرد یخوای_م

ناز و نوز  و با اندگ کند ی. رس کج مد یآیبه لبش م لبخند 
 : ند ی   لب م
   هر چر  دونمی_نم

 
 یم ! ویلکه تو بیک

 
تا اتاق  نجا یاز ا تون

 یمون اونطور خواب
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که   زرنگ. از هر فرصنر  یلی!زرنگ بود. خمیبیر 
 عی    رس  شد یسیر  م شیجلو 

ته دلم را  بودنش کیم صیحر  نی. اکرد یم استفاده
ساند یم  .باز هم لبیر

که   شد ینداشتم! نم یگر ید ی. البته که چاره چاکاندم
 بساط شب اویل ی   هم

 و خودمان را مضحکه کنم!  ندازمیو دعوا راه ب جنگ
و در آغوشش  اندازمیم شیپا ر یو دست ز  شومیم خم
 کشمیم

 
 نداشت . وزن

ان  کیم  اشیلباس عروس انتخاب ن  یسنگ و  وزنش را جیر
 ! دستش راکرد یم

 ی. و با لبخند رسش را تو کند یگردنم حلقه م  دور 
د یفرو م نهامیس  . مثالیر

 ! کشد یم خجالت
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. گذارمیو پا به اتاقمان م می  گیرا از صورتش م نگاهم

 ی  چقدر دلم غ
کش نداشتم!  ی! افسوس که چارهاخواستیرا م مشیر

 سوزم را نهیآه س
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و قبل از  نشانمشیتخت م .لبیهدهمیفرو م درنگیب
 دستم را بردارم نکهیا
 قر یکمرم را شق و رق کنم، رس جلو آورده و بوسه عم  و 
 ن  صورتم جا یرو 
 ن  پروا !چقدر نر کیدنز  یلی. خگذارد یبه لبم م کینزد

 . اما باکرد یخرج م
 دادمیم حی! ترجنشستیبه دلم نم شیتالشها همیه
 خجالت بکشد.  کیم
شود. اما انگار که نه انگار...  د یرسخ و سف دانمیچه م ا ی

 آنقدر راحت بود که
 یاز تو  یمن همرس هزارسالهاش هستم! صدا انگار 

 رسم گفت او تجرب  هاش را
 . شود یم زانی.لبش آو کشمی. اخم کرده و عقب مدارد 

. پشتش دهد یتکان م ؟رس _کمک کنم لباس عوض کن  

 . نمینشیم
رسمو داغون  هها ی  موهامم باز کن. گ زمی_عز 

 و بند میگو یم یکردن!باشها
.بند لباسش را ومی  م شیرا رها کرده و رساغ موها لباس

 . تن وکنمیباز م
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 یاست و آنقدر الغر که استخوانها د یسف بدنش
 شمارد!  ود شیکمرش را م

برم  لباس عوض کن   یخوای_بازشون کردم. اگه م
 حیاگه هم ترج ونی  ب
. لباس شود یبلند م میحرفها ی   حموم که...ب یبر  یدیم

 ونی  را از تنش ب
 و...  کشد یم

. اندازد یخودم را به خنده م میلب ر یز  استغفراللیه

 هنگام یبودم مرد دهیند
همرسش لب به استغفار و توبه باز کند! نگاه  دنید
 . جومیو لبم را م می  گیم

 کرد،ینم کمیتحر  فشیظر  یهایالغر و برجستگ اندام
 مردانهام یهورمونها

هم چون خودش در دلم  د ی! شاانداختینم انیبه قل را 
 چینداشت ه ن  جا
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و  کنمیم سینسبت بهش نداشتم!لبم را خ کشیس  

 تا از کشمیخودم را م
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  یی   پا تخت
 
خودش آن هم  بروم اما با انداخیر  ناگهان

 در آغوشم مات و
ش ی.بو ند ی   خشکم م ی  متح و تافت و کوفت و  و یافیر

 که موها و  یزهرمار 
تنم  ی.دستش را رو ند ی   م مینیب ر یز  دهد یم بدنش

 باز کردن ی   و ح کشد یم
. کند ینفسش را کنار گوشم ها م اهنمی  پ یدکمهها

 متعجبم از خودم که در
 حیس چیناتوان ه یلحظات پر از هوس مثل آدمها نیا

 م،یآیندارم!به خودم م
 یبرسد. دستم را رو  شیبه خواستهها نکهیاز ا قبل
 و کیم گذارمیم شیبازو 
 . دوزد یخمارش را به من م ی. چشمهاکشمشیم عقب
_من آمادهام محمد ». هم  یآماده آمادها چه

 نمی   ذهنم م یتو  یجان.پوزخند
 ا  کار یچ خوامی. انگار مکنهیم

ً
مراحل  نیکنم! تو که قبال

 گهید یرو گذروند
از  نمی! اون از لخت شدنت اه؟یآمادهام گفتنت چ. «

 حرف زدنت
 : میگو یم محکم
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 خواهمی.و ممی  دوش بگ د ی. من بازمی_لباس بپوش عز 
 تنم کنارش یاز رو 
با  و  کند یدستش را دور گردنم حلقه م عی    که رس   بزنم

 : د یگو یلبخند م
 نکهی. نه مثل اشود یگرد م  می.چشمهامی_با هم بر 

 از او خالص شد!  شود ینم
.تن سبکش را بلند میگو یم یو باشها نمی   م یشخندین

 . در حمام اتاقکنمیم
 می. آب را تنظگذارمشیسکو م یو رو  کنمیباز م را 
 و همانطور که کنمیم

 : کنمیبلغور م عی    تند و رس  ومی  عقب م عقب
. اوردمیاومد حوله ن ادمیمن االن  ی  تو دوش بگ زمی_عز 

 حساسم...  کمی
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دوش  کیبخواهد دهان باز کند و باز به  نکهیقبل از ا و 

 ی   دونفره وسوسه انگ
. نفسم را کشدار رها زمیگر یکند از حمام م  دعوتم

 یرو  و دسنر  کنمیم
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و  بیتعق گ  با او؟ تا  کردمیم د ی. چه باکشمیم صورتم
 چقدر فرار ز؟یگر 
 بهانیه نی. قبلیر از ادادمیو دم به تله نم کردمیم

 با آوردمیرا م تیمحرم
نبودم اما  یچندان هم آدم معتقد داند یخدا م نکهیا

 نداشتم.  نیجز ا یچاره ا
همه  نیمرد از ا ا یدن یگفتم؟کجایچه م د یحاال با اما 

 ! گذرد؟یم ا یآپشن و مزا
 ز یبر  نیاز فضا آمده بودم که ا ا یبودم!  وانهیمن د قطعا 

  یو بپاشها
 
 که  زن

هم من در  د ینداشت. شا تیجذاب میبود برا همرسم
  شیصدسال پ

 
 زندگ

 چیبه ه هیبود! افکارم شب نجا یو جسمم در ا کردمیم
 مدرن یاز انسانها کی

که از   ن  همه جا پر بود از مردها نبود!وقنر  امروز 
 شایک شانیخجالت خانمها

بودم که خجالت بکشد. رسخ  من دنبال کیس بودند 
 خاص یایشود و با ح

 وقنر  خواستیقلبم را به آتش بکشد. دلم م خودش
 رسخ و کنمیبغلش م
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قرمز شود و نگاه ازم بدزد و من  شیشود. گونهها د یسف
 تیکنم از اذ  فیک

و عالرغم  د یکشیاما ساره اصال خجالت نم کردنش
 من خودش یخواستهها

جذاب باشد اما من  ها یلیخ یبرا د ی. شاشد یقدم م شیپ
 مرد مهینه...آن ن
بذل و بخششها خوشش  نیوجودم از ا سننر  ساالر 
 . هنوز آنقدرهاآمد ینم
!البته میایکنار ب  نشده بودم که به راحنر  ند یاپن ما هم

 که لقمه آماده مادرم
  یبرا

 
. گذشته از کنمی!نفسم را رها مکرد یم دهانم بزرگ

 نکهیفکر ا نها یا
 کی شینهایگذرانده و اول  یگر یدوران را به کس د نیا

 تمیبوده اذ گر ینفر د
 ی  . غکرد یم

ر
نبود که  انیدر م ی! چون عالقهاشدمینم ن

 بخواهم رگ گردن
خودم و خودش را آزار بدهم اما  خود یکنم و ب  کلفت

 ته ند یحس ناخوشا کی
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 کرد یم ی   را چرک دلم
 
و با برداشیر  حوله  کشمیم . پوف

 . شومیاز اتاق خارج م
 و دوش   کنمیرا مهمان حمام داخل راهرو م خودم

 . می  گیم
 عیر ی. رس شود یکه در حمام باز م  پوشمیشلوار م دارم

 باال کشمیکشش را م
تمیت و   . دارمیرا از کشو برم رس 

 یرساغ کشو  میو مستق دهد یبه من نم نر یاهم
 .تمامد یآ یم شیلباسها

ذاتا  دانمیعشوه همراه است. حاال نم با  حرکاتش
 امشب ا یاست  ینطور یا

دل بردن از من!حوله را آرام آرام پشت به من  محض
 . لباساندازد یم یی   پا

  د یسف خواب
 
باسنش  یتا رو  اشی. کوتاهپوشد یم رنیک

 ی! براسد ی  هم نم
هم  یذره ا جنس مرد حرف ندارد! اما حنر  کیتحر 

 . راسنر شومیوسوسه نم
 یی   چ یکه نکند خواجها  شومیدارم نگران م راسنر 

 هستم و خودم خیر 
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به من  توجهیاما ب ند یبیرا م هامی  نگاه خ نکهی!با اندارم
 را انجام شیهمه کارها

د یباال م میتخت.ابرو  یتو  ود ی  و بعد م دهد یم . نه به یر

 نه به نمیکیب نیا
. چراغ را خورد یم ی   !گوشه چشمم چیشور  آن

 نکهیو با ا کنمیخاموش م
از او فرار  توانمیبالشم را بردارم و تا م خواهد یم دلم

 تخت کنارش یکنم اما رو 
  بندمی.پلک ممی  گیم جا 

 
 کنمیم سیع و با خستیک

 شب نیا د یبخوابم. شا
 دردرس تمام شود!  پر 

 . میگو یم _محمد...هویم
!چشم باز کن  یاز من فرار م یشده؟ همش دار  یی   _چ

 چرخمیو م کنمیم
   تشیاذ ستخوای. دلم نمسمتش

 
اولش  کنم. از زندگ

 روا د یند یی  که خ
س نبود  بودم چرا جدا شده  دهیمن هم آزارش بدهم. نیر

 و خودش هم رسبسته
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بوده آن هم  شانییبود که عدم تفاهم باعث جدا گفته
 
 
 بعد از دو سال زندگ

ک  ! مشیر
من که همش کنارتم.خودم از آن  ؟. فرار چر زمی_نه عز 

 جمله آخرم خندهام
 ! د ی  گیم

 کیبهت نزد یدی. اجازه نم_تو حموم تنهام گذاشنر 
 ی   بشم.نه که همهچ

و درمون بود نازکردن خانم هم شد قوز باال  درست
 دیبا ستین یقوز. چارها

 امشب را!  ی   بخرم. حداقل هم ناز 
 ی. صدامیستادهای. انگار وسط جهنم اگذرد یم سخت

 بعد از اذان شیههای  گر 
قطع شد و انگار که خوابش برد. اما خواب به  صبح

 که  امد یچشم من ن
و  دهمی. دو طرف چشمم را فشار مشومی.بلند مامد ین

 . آنر ومی  م سیبه رسو 
رس  نهیداخل آ ر یتصو  ی. برانمی   م میدست و رو  به

 یو حرفها دهمیتکان م
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 خر یو عذاب نتا یدار یشب ب نی. اکنمیرا مرور م شبمید
 هم داشت! 

* 
رسم است عروس و داماد سه روز از خانه  نکهیا با 
 شیر ینروند اما ماندن ب ونی  ب
 : کنمیم هیلب واگو  ر یتحمل کنم. ز  توانمیرا نم نیا از 
که به حجله رفته   هیکس  یرسمها برا نی_ا

 در امتداد یباشه...پوزخند
 صدا لباس نیو با کمیر  نمی   تکاندهندهام م یحرفها

 و با برداشیر   پوشمیم
به ساعت  .نگایهنمی   م ونی  پولم از خانه ب فیک
 تا آمدنشان وقت اندازمیم

 . هست
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و به  نمیچیصبحانه را م ی   . مگردمیپر برم یدستها با 

 
ر
 که نام  اجبار به اتاف

ک . نمیشی. لب تخت مومی  م کشد یم دکیرا  مشیر

 صورتش در هم است و
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 کنمیم سی.لبم را خشبید یشوره زار اشکها گونهاش
 بخاطر و با ناراحنر 

 شیصورتش؛ چند بار صدا یخشک شده رو  یاشکها
 که بالخره چشم  نمی   م
و بعد که  ند ی   .با اخم چند بار پلک مکند یم باز 

 شیرس جا د یآیحواسش م
 . کند یصورتش را پر م اخم

به  آنر  هی... پاشو لباساتو عوض کن زمی_پاشو عز 
 دست و روت بزن.ناخواسته

را  شبمیصورتش تا گند د دنیبوس یبرا شومیم خم
 جمع کنم و حداقل کیم

و با قهر رو  ند ی   را آرام کنم اما پسم م وجدانم
 . چرخاند یم

اگه نتونستم از دلت در  می... حرف بزنزمی_ساره عز 
 بعدش قهر ارمیب

 : د یگو یم ی. خشک و جدند ی   م ی!پوزخندکن
 محلول گه پاک کن   چیبا ه یزد شبیکه د  ی_گند
 آقا شهیپاک نم
.دهان باز کند ی!اسمم را با خشم و حرص تلفظ ممحمد 

 ن  دلجو یبرا کنمیم
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  یصدا اما 
ر
 یرا که چند ساعت برا زنگ در قطار کلمان

 گفتنشان زحمت
. کند یو با خودم کلنجار رفتهام را متوقف م دهامیکش

 آنها همیه یبه جا
 : میگو یم

_صبحونه آوردن، لباساتو عوض کن تا در رو باز 

 براشون.  کنمیم
و در  لیبه زنگ موبا توجهیو با تحکم ب شومیم بلند 
 : میگو یم

 کس جز خودمون رابظ  چیما به ه _مسائل خصوض
 نداره. خصوصا اگه

 سانمی  به تختمون باشه.در لفافه منظورم را م مربوط
 و او هم خوب متوجه
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.با همان ظاهر کند یچون بالفاصله نگاهم م شود یم

 باز شانیدر را برا یجد
.مادرم محکم بغلم کنمیزمزمه م و سالم کوتایه کنمیم

 و دو طرف کند یم
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! قا؟ی. چه را دقد یگو یم کیو تیر  بوسد یرا م صورتم

 
ر
 انگار که چه کار شاف

 ! کردهام
و به  میگو یدر جواب سحر م ی_ساره خوابه؟نها

خانه م  .قابلمهومی  آشیر 
. کند یم دهان کخر  میگذاشتهاند برا  ی   م یکه رو   ن  حلوا

 
 
 . کشمیم پوف

 
 
به  شومیم هی  و خ زمیی  خودم م یبرا یچا استکان
 که ازش باال  یبخار 
 کور و کر بودم؟!   نها ی. قبل از اد یآیم

. رنگ به رو نداشت. چرخمیمادرم م ی_محمد.با صدا

 بود خایل شیچشمها
 یبا ب شیوهاابر  و 

 
هم فرو رفته بودند. لبم  ی   ب چارگ

 . آلوشود یدوباره کج م
همه  نکهیعروس خانم. حدس ا نیدهانش نمانده ا در 
 و کاست کمیرا ب ی   چ
 . ستیداده اصال سخت ن حیتوض شانیبرا

 یرو  کنمیو کمک م شومیحالش بلند م دنی_بله؟ با د
 . ند یبنش صندیل
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... شهیباورم نم ا یمحمد؟ خدا یبود کرد یچه کار  نی_ا

 محمد؟ یدار  مشکیل
م؟پوزخندیهست که من ازش ب یی   چ اره؟  نمی   م یخیر
 : میگو یو م

 ! شه؟یعوض م دارم چر  د ی_فرض کن
 نیبه دادم برس ا ا یکنم... خدا  کار ی_خاک تو رسم... چ

 ... هیاهیچه اقبال س
؟ اره؟ چرا زودتر نگفنر  میکنم... بر   کار یچ  مادر؟ دکیر

ساره  ستیبلند قهقهه بزنم. معلوم ن خواهد یم دلم
 ادیداغش را ز  از یچقدر پ
حال و روز افتاده و باورش شده  نیکه مادرم به ا  کرده

 پرسش مشکل دارد! 
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من و زنم به خودمون مربوطه مامان. اون  ی   _مسائل ب

 اشتباه کرده یلیهم خ
ته و گذاش  ونیرو با شما درم یمسئلها ی   همچ که

 نگرانتون کرده. 
 یم یدار  _محمد چر 

 
ه م ؟یک اصال نگاهش هم  گهیدخیر

 . بهشکن  ینم
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از زن خودش فرار  تونهی... مگه آدم مینشد کینزد
 ؟یدیکنه؟ صورتشو د

من جواب خواهرمو  ا یشده اندازه خط. خدا چشماش
 نیخدا ا یبدم؟ ا چر 
 بود رس ما اومد؟ ن  بال چه

و مادر عز و جز  نوشمیرا م میچا الیخیو ب خونرسد 
 خودش یپا یکنان رو 

 هیاقبال بد تنها پرسش مرث یرسه برا کیو  ند ی   م
 ! خواند یم

ه بر   یسحر است. با لبخند ی.صدامی_خاله بهیر
 اما نمی   تعارف م مصلحنر 

جواب  ی   پر است چون رسسنگ یادیدلش ز  انگار 
 رفیر  عجله یو برا دهد یم
راست به اتاق خواب  کی.بعد از رفتنشان کند یم
 شیآرا ی   م ی.جلو ومی  م

باال  ن  . ابروند ی   را شانه م شیو دارد موها نشسته
 . اندازمیم

!تکان هی  نم ونی  اتاق از درش ب نی_گفته بودم مسائل ا

 و خورد یم محکیم
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درشت  شیسمتم.چشمها گردد یکشان برم  ی   ه
 و دوزد یشدهاش را به من م

 : کند یم زمزمه
 ! دمیمحمد... ترس کن  یم کار ی_چ

س از من   ؟_نه بابا... از چر  س! بیر که   اما به نظرم بیر
 یآدم آروم هم گهید

 
 شیک

 . ستمین
 کوتایه  غیکه ج  کشمی. دستش را مومی  سمتش م به
 اندازمشی. مکشد یم
 . شیرو  نمی   م مهیتخت و خودم خ یرو 
 

543 
 ولم کن.  ؟یشد وونهی... دکن  یم کار ی_چ

محمد  مگه نگفنر  ؟نداشنر  تیشکا ی   _مگه از هم
 خواجه ست و ناتوانه. از

شیم چر   پس؟ یر
 _محمد من... 

خونه  نیروز از زن ا کیبذار  ؟هان؟ تو چر  _تو چر 
 ی   شدنت بگذره بعد بش
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اون حرفا  یدیکردن. خجالت نکش  و چغیل بتیغ یپا
 عالم و آدم ؟یرو زد

د ی...مصاحابیب خونیه نیبدونن تو ا د یبا وسط  یر
 حرفم. 

 ی. اون آدم همستی_تو حالت خوب ن
 
... از سنر ین شیک

 ... سنر ین شبید
تو رو از دست  خوامی... من... دوست دارم... نممحمد 

 . کنمیبدم...نگاهش م
 ! قیو دق کشدار 

بهم  نکهیخوش شانسه. ا یلیکه تو دلته خ  _اون آدیم
 نکهیا یس  ینم کینزد

  خورهیاز هم بهم م حالت
 
خودته نه  نه بخاطر ناتوان

 بد بودن من. اون... اون
هست که  یتو دلت مونده اونقدر قو  مخق   عشق
 مردونهات رو هم یحسها

چرا محمد؟ چرا منو  عاشقر  نقدر یا کنه. وقنر   خاموش
 تیوارد زندگ

پوزخند  ا یو  نمی   و تعجبم را کنار م ی  ؟تحیکرد
 : میگو یم
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 یچرت و پرت م یدار  گهی_د
 
 !در سکوت و با نگایهیک

 شیمطمی   به حرفها
. کشمیپشت گردنم م . دسنر شومی.بلند مکند یم نگاهم

 شانه یو از رو 
و گرفته است اما آن  ی   . صورتش غمگکنمیم نگاهش

 نگاه اعصاب خورد کن
 . دارمیرا برم چمییهم هست!سو  هنوز 
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 سمتش.  گردمیه؟برمی_اون ک
عقلت  د یبخواب شا ی  . بگستی_تو حالت خوش ن
 یدیاومد رسجاش و فهم

 
 
تو کف دست  شو یکه بدو بدو بره مسائل خصوص  زن

 مادر شوهر و خواهرش
از  هیبق ی! کودنه. اجازه داده پاستیعاقل ن بذاره
  ی   اول

 
 باز بشه تو روز زندگ

محمد  یکه وا  بعدها گله نکن   دوارمی! امشیزندگ
 خواهرت مامانت فالن گفت،

. البته که که خودت پخنر   هیآش نیگفت. چون ا  بهمان

 من بهت د یرو نبا نا یا
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 ! یچون خودت واردتر  بگم
 . کنمیرا رها م میحرفها ی  ت ی   ت یشخندین با 

 ! یبار تجرب  هاش کرد هیباشه قبال  _هر چر 
 »عاطفه  «
به صورتم با خشم و حرص رس بلند  یی   برخورد چ با 
 حرفی. دهانم بکنمیم
 ویل خورد یو خون خونم را م شود یو بسته م باز 

 لنر  ر یز  یجز غرها یچارها
که   فرصنر  کردمیندارم. اگر دهان باز م یخودخور  و 

 ایمه شیدنبالش بود برا
   شد یخانه م نیو بعد ا شد یم

 
 کیکه تنها   کارزار جنیک

 بازنده داشت آن هم
 یباال ی   و تمسخرآم ی   ت بودم!دست به کمر با نگایه من

 . با لحن  ستادهیرسم ا
 : ند ی   و حق به جانب داد م عصنر 

 یاتو زدن هم ندار  هی_ لباسهام چرا اتو ندارن؟ عرضه 
 لهله که؟زبانمیزن
و حرف زدن و من رسسختانه  دنیچرخ یبرا ند ی   م

 .نگایهکنمیمقاومت م
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 روز ید ی   . هماندازمیاتو ندارد م کرد یکه ادعا م  لباش به
 را شیتمام لباسها
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را روانه  میو اتو زده بودم.تمام حرفها و حرصها شسته
 . کنمیم چارهامیمعده ب
 : کنمیزمزمه م ! با تلخ  افتاد یاو هم از کار م آخرش

.با مشی  گیاتو زدم.و دوباره به به طرفش م روز ی_د

 و د ی  گیحرص لباس را م
. با پا ی   زم یرو  کند یو دوباره پرت م کند یم مچاله

 . ند ی   لگد م شیرو 
کار   ونی  برم ب د ی... بااال یاتو نداره. اتو بزن.  گهی_حاال د

 دارم.با حرص و بغض
را که در  یایوز ی  حس پ نمیبیو م دارمیرا برم لباس

 . درخشد ینگاهش م
... اگر حرصت تمام یشو یمن آرام م ی  با تحق اگر 

 هم نیندارد ا نر یع شود یم
فشار  ر ی!چانهام ز تینهایو توه ها ی  تحق همیه یرو 

 تابانهیب میدندانها
 . لرزد یم
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رو اتو  هنی  اون پ گهید قهیپنج دق ؟یزل زد _به چر 
 . خوامیو مرتب م دهیکش
.لبم را کنمیم اهیروزگارتو س نمیخط چروک روش بب هی

 دهانم یتو  کشمیم
بزنند و  میبه گونهها گدار یمحبوسم ب یمبادا اشکها که
 . زند یبر 

ه گزک دستش ک  آمدمیو م فتمی  بود آسته م مدتها 
 ندهم اما او بالخره از

 چ ن  جا کی
   کرد یم دا یپ یی  

 
زهرمان را  که زندگ

 کند.اشکم  نیزهرمارتر از ا
همه سکوت  نیاز ضعفم. از ا د ی  گیو حرصم م چکد یم

 . امیو ناچار 
. لباسش کنمیم ی   چشمم را تم ر یو ز  نمی   را به برق م اتو 

 گذارمیم ی   م یرا رو 
 و آن فصاحنر  .بعد از آن عروششومیمشغولش م و 

 که به بار آورد و مضحکه
هم فاصله  قبیل کرد از آن عیل  مانیو آشنا دوست

 گرفت. صد برابر بدتر و
و  آمد یبه خانه م لیشد.اکی  شبها مست و پات گستاخیر 

 ینبود که صدا شنر 
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ساختمان  نیمن سکوت ا یههای  و گر  غیاو و ج یدعوا
 ههایرا نشکند. همسا
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با  یمیقد ن  شده بودند. صاحب خانه که آشنا شایک
 داشت چند ن  کربال
بهش زنگ زده بود و تذکر داده بود. او هم با  یبار 

 یدو بار  یکی تیعصبان
مانده بود  اشیاغیدر آمده و ساعتها منتظر پرس  یجلو 

 دانمیاما مردک نم
رده و کجا متوجه شده بود که خودش را گم و گور ک  از 

 دایرس و کلهاش پ
  ن  بود.کربال نشده

 
مندگ که   و حرص و خشیم با رس 

 ریز  د ی   رگش قل م یتو 
ا م لب و  فتی  و م گرفتیپرس ناخالفش را به باد نارس 

 بعد از رفتنش انگار
 ی   هم هم د ی. شاآمد یم عی    که رس   دند ی   را آتش م شیمو 

 دور و اطراف انتظار
شده  د یناام د یدیکه م  ی   که هم  د یکشیپدرش را م رفیر  

 .باآمد یو رفته باال م
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به  عی    و رس  گذارمیبلند سام اتو را کنار م یهی  گر   یصدا
 طرف اتاقشان

بهش  ی. چند بار شد یتمام نم شیههای  و گر  تانر ی.بومی  م
 میگفته بودم که بیر 

به  تفاوتیباشد. چنان ب دهیاما انگار که اصال نشن دکیر 
 دی   زل م شیرو به رو 

 یپشتبام برا یکه رو   ن  گرب  هها  بچه انگار از بدحایل که
 یخودشان خانها

 ! گفتمیو پا کرده بودند م دست
آرامش  کنمیم و با بغض سیع کنمیبغلش م عی    رس 

 کنم.پرسم روز به روز
. غذا خوردنش، چهار دست و پا شد یم فیر یضع

 شدنش همه و همه با ضعف
 ز یتالش و زور همراه بود. مرتب آب دهانش رسر  و 
 . د ی   و غذا را پس م شد یم
  تظیوضع نیا

 
 گذاشتیخرمن دلم م ر یرا ز  آتش نگران

 یو افسوس که برا
و  بوسمشینداشت.با بغض م نر یاهم چیه پدرش

 محکمیر در آغوشش
 . می  گیم
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 _جان دلم مامان... فدات بش... 
 . ماسد یداد بلندش حرف در دهانم م یصدا با 
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که   ومی  م ونی  ق بو از اتا کنمیرا محکمیر بغل م سام
 نهامیبه س نهیس
به عقب  قدیم ار یاختیو ب کشمیم یبلند ی   . هشود یم
 . با لکنت ناش  ومی  م
 : میگو یترس م از 

از خشم کدر شده و  ؟صورتشکن  یم کار ی... چ_چر 
هاش را  عرق پوست سیر 

 سابد یهم م یکه دندان رو   کنمیکرده. دهان باز م  براق
 ادکنانیو داد و فر 

 : د یگو یم
باشه؟با شوک  هنمی  _مگه نگفتم حواست به پ

 من اهنش؟ی  . پکنمینگاهش م
شدن سام از  دهیدسته محافظ...با کش یاتو را رو  که

د یآغوشم افکارم م  . یر
است که من هم به  اد یآنقدر ز  دنشیکش  شدت

 ی. صداآورمیدنبالش کش م
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. خود ومی  .نگران جلو مشود یسام بلند م یهی  و گر  غیج

 ودی  م ی   از ب میدار 
 : نمی   با خشم و غضب داد م و 

 ینطور یمعلومه چه مرگته؟ بچه رو چرا ا چی_ه
 خدا لعنتت کنه ؟کیس  یم

چطور دلت ...با فرود آمدن  ؟سنر یتو پدر ن مگه
 دنیچیچشمم و پ ر یمشتش ز 

 یپر درد غیدر استخوان گونهام ج د یشد یدرد
 یو دستم را رو  کشمیم

از اشکم را باال  سیخ ی. چشمهاگذارمیم گونهام
 یو با ب آورمیم

 
 با ،چارگ

  بغض  
 
  تمام نشدن

ر
که خورد و   و دیل قیعم با نفرن

 شده نگاهش ی  خاکش
 . کنمیم

 کهیبود زن شیر یقناست ب کلیاز کل ه هنی  _پول اون پ
 لجن... از قصد اتو رو

حرومزادهت؟  دنبال تولیه روش و رفنر  گذاشنر 
 کنمیآدمت م
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 هیکه سوره با گر   شود ی...دستش دوباره بلند مکثافت
 . ماتستد یایمقابلم م
 . دوزمیرا به دخیر خردسالم م نگاهم

 گهیدوست ندارم تو د گهی... داد ی_نزن... ازت بدم م
 ...و با هقسنر یمن ن یبابا
و  کند یو دستش را دور کمرم حلقه م چرخد یم هق

 شکمم یرسش را رو 
 صورتم.دسنر  یرو  کنند یب مانقال  می. اشکهاگذارد یم
م یرو   رس دخیر
م آتش م نی. دلم از اکشمیم و  د ی  گیدفاع کوچک دخیر

 یبرا سوزد یجگرم م
که   که اسمش خانه است و جنگ اعصانر   یدخمها نیا

 . ستیاسمش زندگ
بغض و اشک است و روزگارشان  میبچهها یغذا

نگشان، یهمرنگ موها  شیر
 و تار...  هی  ت

که از   ومی  و رساغ سام م کنمیرا از خودم جدا م سوره
 کبود شده. در  هیگر 

.خسته گذارد یپام م یو سوره رس رو  کشمیم آغوشش

 جنگ و جدل نیاز ا

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

  تمام
 
دستم به آرام کردن  کی. چکد یم میاشکها نشدن

 سام است و دست
م را نوازش م یموها گرمید .تحملم به تهش کند یدخیر

  دهیرس
 
 یبرا و جان

رسم بند بند  یترسناک تو  یندارم. فکرها مجادله
 . دلملرزاند یوجودم را م

. از جنگ نر خواهد یمردن م کیم  . رها کردن و رفیر 
 خسته بودم.  جهینت
  نه تحمیل گر ید

 
 . داشتم نه توان

. خوابد یم شی  و بعد از خوردن ش شود یآرام م سام

 و کنمیسوره را بلند م
 . شورمیو صورتش را م دست
م دکیر دخ د ی_من با م. تو بمون خونه داداشتو بیر یر

 خوشگلش یباشه؟چشمها
 از رد قرمز است.  پر 
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؟ شییر یشده مامان؟ سام چشه؟ چرا م یی   _چ  دکیر
. تو فقط دعا کن داداشت دونمیمامان... نم دونمی_نم

 و شیخوب باشه...تشو 
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 یی   . چکند یصورت معصومش را پر م اظطراب
سد ینم  و من بعد از یر

 د یکه وح  . پویلشومیو آماده م شومیبلند م دنشیبوس
 داده بود دست نخورده

 
ر
ازش خرج کنم اما  یی   چ خواستیمانده. دلم نم باف

 مجبور بودم. مثل
و سام را در بغل  می  گیم مجبور بودم.دیم شهیهم
 . دوباره به سورهکنمیم

 رایه ند ی   شور م بیکه عج  و با دیل دهمیم تذکر 
 با ترحم ی.نگاههاشومیم
دم حال  کی شود یصورتم هم باعث نم یدلسوز رو  و 

 و روز سام فراموشم شود. 
گوشه از   کینباشد اما  یی   که چ  کنمیدلم دعا م ته

 که قرار  گفتیذهنم م
 یبشنوم. رسم پر از فکرها خونر  یحرفها ستین

 یالهایناراحت کننده و خ
فرار  نجا یسام را بغل کنم و از ا د یگو یبود.دلم م اهیس

 منیس   یکنم اما با صدا
. نگاهها شومیبلند م ند ی   سام را صدا م لیاسم و فام که

 ن  یهمچنان با سنگ
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 .منیس  چرخد یصورت لهام م یترحم و تعجب رو  و 
 چشمش بار دوم وقنر  یبرا
و  ند ی   م لبخند دوستانه اما پرترحیم افتد یمن م به
 : د یگو یم

.تزمیعز  د یی_بفرما شکر . خانم دکیر منتظر شما هسیر 
 دنیو بعد از کوب کنمیم
  دهمی. سالم مشومیدر داخل م به

 
جا  و دکیر که زن

 افتاده و سن و سالدار
و است  دنیبا د ی. لحظهادهد یجواب م ن  با خورس 

 لبش یصورتم لبخند رو 
و  کند یخودش را جمع و جور م عی    اما رس  ماسد یم

 . ند ی   م یلبخند پررنگیر 
 ر یاز ز  رنگش کیم ینسکافها یدارد. موها یکیش ظاهر 
 خوش رنگ و یرورس 
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 یز یر  ینهایاست. دور چشمش چ ونی  ب طرحش
 و نگاه کند یم ن  خودنما
 ا یاز غرور  یمهربان و دوستانه است. عار  اشیشکالت

 ! یحس برتر 
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... کوچولومون چند وقتشه؟ لبم را زمی_جانم عز 

 . کنمیم سیخ
 ...  _نه ماهشه خانم دکیر

به چهره غرق  ه؟نگایهی... مشکل چعایل میلی_خ
 . اندازمیخواب سام م

اما  نشستی. راحت مخورد یخوب غذا م یلیخ لی_اوا
 قرار شده.  مدته نر  هی
و  نهی   چهار دست و پا بشه. غذا رو پس م تونهینم

 تا کشهیمدتها طول م
باشه و  یعیطب د یبخوره. من...من فکر کردم شا ی  ش

 تنبل باشه اما... 
و اخمش  زد یی  به هم م شیدکیر با تمام خود دار  چهره

 پررنگ و پرنگیر 
و من  شود یسام م نهی.با عجله مشغول معاشود یم

 کیحالم آشوب است. 
و دکیر  چکد یکه هست.اشکم م  دانمیهست. م یی   چ

 . باچرخد یبه سمتم م
 . ند ی   م یپر آبم لبخند دوستانها یچشمها دنید

 نینشده که. مادرها به ا یی   چ د؟یکنیم هی_چرا گر 
 رسعت خودشون رو
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 باش!  ی. قو بازنینم
؟ اره؟ سام چ یی   _چ  شه؟یی   هست خانم دکیر
هر چه  سمینو یو نوار عصب م شیآزما یرس  هی_ 
 . بچهد یاقدام کن عیر یرس 
 یهم دار  یگهاید

 
. دستم را به اندازدمیاز پا م د؟نگران

 می  گیم صندیل لبیه
 : میگو یم و 

و آرام و شمرده  کند یلند مرا ب ه؟رسشی_مشکلش چ
 : د یگو یم
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 یی   من که هنوز چ ه؟یچه حال و روز  نیا زمی_عز 

 خواهر و د ینگفتم؟ نگفت
 هم داره گل پرسمون؟ برادر 
 خواهر داره.  هی... هی_ 

 چطوره؟ شیجسمان تی_چندسالشه؟ وضع
به  _چهارسالشه... اون... اون خوبه. چرا؟ چه ربظ

 سوره داره؟
 ب
ً
تون هم دفعه بعد حتما  ر ی. اآلنم تا دد یار ی_دخیر

 آقا سام یشهاینشده آزما
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و به  د یباش ی. قو د یار یرو برام ب جهیو نت د یانجام بد رو 
 رسعت خودتون رو نیا

 . د ینباز 
چه و سام را در آغوش  می  گیلرزان م یرا با دستها دفیر

 چرخمی. مکشمیم
 . ستمیای"ش مدی"صیر کن یبا صدا که

 تونهیدکیر خوب هست که م هیساختمون  ی   _تو هم
 . هی  نوار عضله بگ

 ونی  از من از اتاق ب عیر یو رس  شود ی.بلند مد یایب همراهم
 انی  .نگاه حود ی  م
. نمی   م ونی  و از مطب دکیر ب دارمیرسگردانم را برم و 

 افتمیدنبالش به راه م
و  کشمیرا وسط م ی   معصوم یچند بار پا دانمینم و 
 که  کنمینذر م رلنر یز 

خانم  دنیدکیر با د نداشته باشد. منیس   مشکیل پرسم
 بلند عی    دکیر رس 

 . د یگو یو خوشآمد م شود یم
 دارن؟ مار یدکیر ب یگلم. آقا  _مرش

. شما بفرما  گمیمن م نطرفیاز ا د یی_بله خانم دکیر
 . د یآورد فیترس  
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. اما ند ی   و به من اشاره م چرخد ی.مزمی_ممنونم عز 

 همان لحظه در اتاق باز
 . د یآیم ونی  ب مار یو ب شود یم

. من زمیجا منتظر باش عز  ی   _شما هم

 و آشفته رس تکان حالی.بگردمیبرم
 کشد یطول نم یی   و چ شود ی. داخل اتاق دکیر مدهمیم

  یکه با مرد
ً
 حدودا

 . د یآیم ونی  ساله ب چهل
.با حس نگاه دکیر مرد رس  شونی_ا سالم  عی    هسیر 
 . سالمم را جوابدهمیم
  دهد یم

ر
 . کند یاشاره م و به اتاف

 د یایتخت و خودتون هم ب یرو  د ی_گل پرسمون رو بذار 
 انجام حرفی.بونی  ب
 دانمی. نمجوشد یو رسکه م ی  . دلم مثل سدهمیم

 اما کشد یچقدر طول م
  یآنقدر 

 
نده و ز  می  بارها بم هست که از شدت نگران

 و شود یشوم.در باز م
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است  هیبه داخل. سام که مشغول گر  کنمیپرواز م من
 و کنمیرا فورا بغل م

  با 
 
 چرخد ی. زبانم نمشانیبه هر دو  دوزمیچشم م نگران

 . دنیپرس یبرا
سمیم اما هر  ستیچ دانمیکه نم  یی   چ دنی... از شنیر

 من یچه هست برا
سمیاست م دردناک  . یر
 لطفا...  د ینی_بش
که خیر   کنمیو با نگاه به خانم دکیر التماس م نمیشیم

 بد ندهد اما او با
دکیر  یآقا ی. با صدابندد یو پلک م کند ینگاهم م ترحم

 حواسم جمع او
 . شود یم

راست برم رس اصل مطلب.  کی_متاسفانه مجبورم 
 نویع ی  پرس شما درگ

 یمار یب نیا smaهست به اسم  نخایع عصنر  یمار یب
 داره و پرس پیچهار ت
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 یلیخ یمار یهستش. روند پخش ب کی پیت ی  درگ شما 
 و متاسفانه عهیرس 
 و...  د یبه پزشک مراجعه کرد ر ید شما 
و  چرخد یدور رسم م ا ی. دند یگو یچه م گر ید شنومینم

 میزندگ انینقطه پا
 .*شود یگذاشته م  همانجا 
 نیبلند شدم و از آن ساختمان نفر  یچطور  دمینفهم
 دمیزدم. نفهم ونی  شده ب
 گفتند یکه م  ن  آدمها سام را برداشتم و همیه چطور 

 است را پشت ضیمر 
 یتمام شده بود.چشمها میبرا ا یگذاشتم و رفتم؛ دن  رس 
 سام یرو  سمیخ
بود.  مار ی. پرسم بشد یو دلم از غصه آب م د یچرخیم
 بود و ممکن بود مار یب
سوره را هم گرفتار کرده  لعننر  ناشناختیه یمار یب نیا

 هیباشد. تمام راه گر 
فشار  نهامیبه س نیی  و سام را مثل جان ش کنمیم
 دهمیم

 
 تلخمان . زندگ

بچهات دارد از  د یشن شود یبود و مگر م دهیاخر رس به
 و بلند ود ی  دستت م
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مطب  یو راه رفت و باز ادامه داد؟ من همانجا تو  شد 
 دکیر مرده بودم. مرده

باشد  مار یسوره هم ب نکهی از احتمال ادکیر  وقنر  بودم
 تن ی   و با هم گفتیم
حفظ پرسم  ی. برادنیجنگ یبلند شده بودم برا جانیب

 کی. منر یبه هر ق
به آن دکیر  د ی. بامی  گیرا م شگاهیراه آزما راست
 که  دادمینشان م یدوهزار 
ثابت  د ی... باد ی. باستین شیی   چ چیپاره تنم ه پرسم،

 که همهشان  کردمیم
چطور به  فهممیو پرسم سالم است! نم کنند یم اشتباه
 . سمی  م شگاهیآزما
 یدکیر تو  ی. صدادارمیخواب قدم برم یکه تو   انگار 

 و من ند ی   گوشم زنگ م
 نکهیاز ترس ا کوبمیم وار یخودم را به در و د مادرانه

 . د یایرسشان ب ن  بال
و  نمیبب خواهمیکه نم  ند ی   ته رسم چشمک م یی   چ

 شیبشنومش. هربار رو 
و قدرتمندتر  کند یم دا یپ اما باز رایه اندازمیم یی   چ

 . ند ی   چشمک م
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و  د ی  گیرا به طرفم م د یکه پرستار رس  گزمیرا م لبم
 : د یگو یم

. تا شما د یرو پرداخت کن د یمن و رس د ی_بچه رو بد

 رو شها یما آزما د یبرگرد
که متعجب نگاهم   میگو یم ی.نه بلندمیدیم انجام

 . کند یم
و  کند یخودم کنارش باشم.دست دراز م خوامی_م
 : د یگو یم

ه ب  اد ی. حال خودتون هم ز د یمنتظر باش ونی  _بهیر
 به د ی. بسیر ستیخوب ن

د یو م د ی  گی.سام را مما   کشمیصورتم م ی. دستم را رو یر
 . ومی  و به صندوق م

 یاما فدا کشد یآنقدر باال هست که رسم سوت م مبلغ
 پرسم.  یتار مو  کی

   ی   هم
 
 کنمیاست.پرداخت م که کنارم نفس بکشد کاف

 و به رسعت خودم را
 شی. دستم با تشو سانمی  م یی  در اتاق نمونهگ پشت

 و اشک چد یپیبه هم م
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و صورتم را  د ی  گیآب از گوشه چشمم راه م یجو  مثل
 . کند یتر م
. در اتاق را شود یطاقتم طاق م هاشی  گر   یصدا با 

 اما در را از داخل کشمیم
 کنمیو عاجزانه التماس م کوبمیکردهاند. به در م  قفل
 نکنند.بعد تشیکه اذ

و  شود یدر باز م گذرد یقرن م کیکه اندازه   قر یدقا از 
 همان پرستار با سام

و قربان  مشی  گی. فورا از آغوشش مد یآیم ونی  ب
 . ومی  صدقهاش م

 یقو  د یمامانش. پرسها با یلوس بارش آورد یلی_خ
 که از آمپول  یباشن. پرس 

سه طی  گونهاش  ی.و در ادامه حرفهاستیکه پرس ن  بیر
 : د یگو یشده و م یجد
شده و  تیرعا نکات بهداشنر  راحت. همیه التونی_خ

 شیی   گل پرسمون چ
 کیهم  شی. جواب آزماد یبیر  فیترس   د یتونی. مستین

ه.  گهیماه د  حاض 
 کشه؟یطول م نقدر ی_چرا ا
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 . با زمزمیههیعی. طبهیحساس شی_آزما

و  گذرد یبده. روز خوش.از کنارم م _خدا سالمنر 
 . ود ی  م

سست  یو با قدمها می  گیکه رفت م  یی  را از مس نگاهم
 از جانیو ب
 . نمی   م ونی  ب شگاهیآزما
* 

. ترس از دست دادن گذرد یچه بر من م داند ینم کیس

 یلهایتنها دل
اگر  دوانده که حنر  شهیدر تن و روحم ر  یجور  امیزندگ

 باشم دوار یبخواهم ام
 ی.هقهقم را تو شوند یمانع م لعننر  یحسها نیا هم

 و زمیی  م میدستها
 یب با 

 
 ستی. حکمتت چکوبمیم نهامیبه س چارگ

 ایدن نیدر ا عن  یپروردگارا... 
 ا یخدا ؟ینکرد دا یمعصوم من پ یاز طفلها گناهکارتر 

 من چطور رس کنم بعد
سخت  یباشم که امتحانها یقو  یدی... کجا دنیا از 

 ؟یی  گیسخت م
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. دلم داشت کوبمیم نهامیو به س نمی   ...هق ما یخدا

کیم  یی   . به هر چد ییر
 نی. اشد ینم دمیعا یی   اما جز رساب چ دمی   م چنگ

 یامتحان و آزمون فرا
توان من بود. ننو وار خودم را  یمن بود... فرا توان

 لب نذر ر یو ز  دهمیتکان م
و باز و بسته  د یچرخش کل یصدا .حنر کنمیم از ین و 

 شدن در هم باعث
آرام باشم  ی. چطور میبشو  میههای  دست از گر  شود ینم

 و ود ی  جانم م وقنر 
 . د یآیبرنم یکار   چیدستم از ه از 

 نه جوانر  چرخمیم ؟نهنشسنر  نجا ی_عاطفه... چرا ا
 یی   چ نی. آخر دهمیم
 یتوجه و لطف او ست. او که به بچهها خواهمیم که

 
 
 خودش انگ حرامزادگ

صفات زشت را در  نیبارها ا ن  عبا چیه و نر  ند ی   م
 صورتم تف کرده است
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غمم  ینه غمم را درک کند نه همپا تواند ینم
 دهیباشد.محکم شانهام کش

 . چرخمیو به عقب م شود یم
 ؟چه مرگته باز  شعور؟یب ی_کر 
 : کند یم دا یبه زور خودش را پ میصدا

 _برو... 
 _چرت نگو. 
. رس به رسم ستی...برو حالم خوب ن_برو عیل

 . ند ی   م ینذار...پوزخند بلند
 مادموازل ما گ د ی! ببخشستی_اوهوع! حالم خوب ن

 پاشو م؟یمزاحم بش
) دیگو یم غذامو آماده کن برام. (با دهان کخر  گمشو 

 . بهستیحالم خوب ن
 برا من آدم شده!  نمی...م. ا
و رو به تراس خودم  چرخمیو دوباره م دهمینم نر یاهم

 . دهمیرا تکان م
پنجرهها زودتر چشمش به من  نیاز پشت ا د یشا
 بندیه د یایب ادشیو  افتد یب

تنگنا  نیاز کوک در رفته و در ا شیرا که زندگ یگناهکار 
 را ندارد.  جز او کیس
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 : ند ی   و داد م کشد یرا م میموها
 یبلند غی. جشود یطاق م ستم؟طاقتمی_مگه با تو ن

 نه بخاطر درد کشمیم
 یجا کیکه از امروز   یبلکه بخاطر درد میموها
 میزده است.موها شهیر  نهامیس
و نفس نفس زنان  شومی. بلند مشود یدستش رها م از 

 . کشمیداد م
رس به رسم نذار؟  گمیاز جونم؟ مگه نم یخوایم _چر 

 بار آدم باش...دست هی
 آورد یم باال 

 
را آموخته  ی   فقط هم . از مردانیک

س زل م  در نمی   است.نیر
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که دارد با   . نه از ترس، از خشیملرزد ی. تنم مصورتش

 و د یآیرسعت باال م
 نمانده که منفجرم کند.  یی   چ

بزن خب...متعجب دستش را  ؟_بزن... چرا معطیل
 و قدیم اندازد یم یی   پا

 . د یآیم جلو 
 شده؟ چته؟ _چر 
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و با  گذارد یشانهام م یکه دستش را رو   کشمیم شانه
 فشار مجبور به ماندنم

 . کند یم
 . د یآیخشدار باال م میزخم شده و صدا میگلو 

 نمیو نب می  ... بذار بممی  _ولم کن بذار به درد خودم بم
 یکی یکیکه بچههام 

اض گال  نمی   .هق منی  از دستم م دارن  هیو با اعیر
 : کنمیم
رو تنگ  گ  یکرده بودن؟ جا  یادیبچهها ز  نیا ا یخدا_ 

 کرده بودن؟ منو
  نیو داغ به ا یکردی... منو خالص مکشنر یم

 
رو  بزرگ

 ... ذاشنر ینم نهامیس
 یچرا جفنگ م ؟ی_خوابنما شد

 
 ؟باف

 . کند یدوباره مقابلم قدعلم م دهمیجواب نم وقنر 
  یی   _با تو ام...چ

 
 ند ی   نگاهش موج م یتو  به اسم نگران

 کنم؟یمن اشتباه م ا ی
 خودش خوابنما شدهام!  هم به گفتیه د یشا

د یم شی...رنگ و رو ضهی_سام... سام مر   . یر
 ! چر هیبه چ زر زر نزن نکن بفهمم چر  قهیدق هی_ 

 ؟گفنر 
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خدا لعنتت  شون؟ینیبی_مگه برات مهمه؟ مگه اصال م
 ... چقدر گفتمکنه عیل

... چقدر گفتم بچهم  میبر  هست... تو  شیی   چ هیدکیر
 اون گفنر   ؟گفنر   چر 

 ... ... گفنر ستین شونیچیپدرسگ ه یحرومزادهها
 ی. رو کند یرا شل م میو ضعف دست و پا د ی  گیم نفسم

 و افتمیم ی   زم
 . ند ینشی.او هم مکنمیناله م تابانهیب

 یدار  آه و ناله نکن بفهمم چه گویه قهیدق هی_د 
 ! چرا لقمه رو دوریخور یم

 یم رست
 
اون توله سگ  گمیزن؟ دارم بهت م چرخون
 چه مرگشه؟فوران

 غیو با ج کنمیکوه آتشفشان فوران م  کی. مثل کنمیم
 و داد به جانش

 . افتمیم
_خفه شو... خفه شو و حرف نزن... خدا لعنتت کنه 

 ... خدا از روی   همه چ نر 
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 د یاون طفل معصوم تو رو با یبرت داره... جا ی   زم
 بکشه... بچه ام داره

 بگم دردمو...  به گ ا ی... خدا هی  میم
را هدف  میران پا و دودسنر  کشمیکنار م  خسته

 . می  گیم
... هی  گیم شیداره آت نهامی... سهی  می_بچهام داره م

 مگه رحم و مروت ا یخدا
اون هنوز نه  ده؟یبچه نه ماهه رس هیزورت به  ؟یندار 

 ماهشه... هنوز زوده
 میدار  یایتو چه گوهدون دونهینم ... هنوز حنر براش

 ... دمینی   دست و پا م
 ؟یمگه تو دل ندار  لعننر 
که کاسه چشمم را   . از پس اشیکافتد یم ی  گ  ن  جا دستم

 پر کرده نگاهش
 . کنمیم
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هم  پوزخند زدن ینا ...حنر _نزن خودتو کشنر 

 . افتمیندارم.به نفس نفس م
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 ی   را تم سمیجان صورت خ و من نر  کند یرا رها م دستم
 ی. صداکنمیم
رس بچرخانم و دنبال  شود یباعث م ق  یضع یهی  گر 

 سوره دنیصدا بگردم. با د
. ماند ینفسم در گلو م لرزد یو م ستادهیکنار در اتاق ا  که

 سیلباسش خ
 . د یآیم شیکه صدا  کشمیم ی   زم ی!خودم را رو بود 

که کنار   آنر  وانی.و نگاهم به لکنمی_من درستش م
 . ماند یدستم گذاشت م

م.بغلش م ستین یی   نکن بابا... چ هی_گر  و  کند یدخیر
د یبه حمام م  . یر

و نگاهم  افتمیدراز کش م ی   زم یرو  وانیبه ل توجهیب
 . ماند یبه سقف م
 شده؟ و اه و ناله بگو چر  هی_بدون گر 

پدر؟  ؟هسنر  یتو چه جور پدر  ؟یدی_هنوز نفهم
 یاصال م

 
 عن  ی یپدر  دون

 ؟چر 
 یوگرنه خوب م کنمی_دارم مراعاتتو م

 
 یکه چطور   دون

 در چاک تونمیم
 . نمی   م !پوزخند تلخ  می  گل بگ  دهنتو 
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 . کشد یم ی_اره... ضف شده!پوف کشدار 
  یخوای_م

 
 . شکند یم مینه؟صدا در گلو  ا ی بیک

...لبم را سام داره یم ؟بگم که بفهیم د یبا ی_چطور 

 و کشمیدهان م یتو 
 . شود یو باران م د یآیباال م بغض
  ی   همچ _گ

ر
 . ستین شیچیگفته؟ اون بچه ه  چرن
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 چر  دونمینم یمار یب هی. گفیر  _امروز بردمش دکیر عیل
 گفیر    ه،یچ

زنده بمونه تا  یلی. گفیر  خافتهیداره از کار م عضالتش
 ... گنی... مهیپنج سالگ

اشک و آهم ناله رس  ی   سوره هم...( ب د یشا گنیم
 چر  یدار  ا ی) خدادهمیم
 خر یو زمزمهکنان با گ کشد یام را م ؟شانهیار یرسم م به

 : د یگو یم یو ناباور 
 _دروغه مگه نه؟

 ... کاش دروغ بود. _کاش دروغ بود عیل
 : د یگو یو م کشد یصورتش م یرا رو  دستش
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؟ الیک
ً
سوننت و پول به  _از کجا مطمئنا خواسیر  بیر

 بزنن!  بیج
. تو ا  شی_آزما نتیگرفیر  ... ضهیخوندم. بچهم مر  نیر

 رید یلیخ گفتیدکیر م
 شیماهگ شیبچه از ش نیا گفتی! میشد متوجه

 سه ماهه بوده... عیل ضیمر 
روز و شب نداره... سه ماهه خواب راحت  بچهام

 ... شهیآب م صدا ینداره و داره ب
 چرا حواسم نبود؟ ... دمیچرا نفهم من

... می  گینم حیس چی. هکشد یصورتم م یرا رو  دستش

 ! حیس چیه
... بچه شهی... درست ممیکنی_اروم باش... درستش م

 توجهی!بستین شیچیه
 : کنمیمضحکانهاش زمزمه م یدلدار  به
 ... وقت دوستش نداشنر  چی_ه

 به سقف.  ند ی   و زل م شود ی. طاق باز مکند یم سکوت
برده. آنقدر آشفته و  شها یآزما یرا خودش برا سوره

 بدحال بودم که حنر 
دردناک  حرف زدن هم نداشتم چه برسد تجرب  یه ینا

  دوباریه
ر
 آن لحظان
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کرده بود و با   هیبود. گر  دهی.سوره ترسند ی  گیجان م که

 لجاجت گفته بود
کرده بودم   هی. من در سکوت فقط گر ود ی  نم ن  جا چیه

 خودش به و عیل
آرامش کرده بود و به مطب همان دکیر برده  سخنر 

 از رفتنشان بود. ساعنر 
. دستم را د یجوشیبه هم م یخیر یو دلم از ب گذشتیم

 و کشمیبه لباسم م
 گرب  یه  یکه صدا  اندازمیم ونی  از پنجره به ب نگایه

 . پاتندشود یسام بلند م
 دمشیدیم . وقنر کشمیدر آغوشش م عی    و رس  کنمیم

 . گرفتیجگرم آتش م
و  گذاشتیدلم م یدر آتش را تو  مشعیل کیس  انگار 
 .باختیی  م نیبی    شیرو 

 . چکد یو اشکم م بوسمیرا م شیگلو   ر یز  بغض
 ی  ... گشنهشه پرسم؟ االن سمی  بم ... الیهمی  بم _الیه

 ... االنیس  یم
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کرده بودند.   ر ی. داندازمیبه ساعت م .نگایهزدلمیعز 
 و رسکه ی  دلم مثل س

شده  ی  بود.سام س ختهیو معدهام به هم ر  د یجوشیم
 یو جلو  کنمیرا بغل م
که   ن  سالها نیا . مثل همیهستمیایبه انتظار م پنجره

 بودم اما منتظر عیل
وقتها حداقل دلم به حضور بچهها خوش بود و  آن

 حاال... 
 بارمیکه هر چه م  ستیبغض از چ نیجنس ا دانمینم

 . هنوزشود یتمام نم
 الیتار بسته و خ میبا سماجت به گلو  ن  یبه سنگ هم

 آب شدن ندارد.پلک به
به صورت  نگایه عیل ی   ماش دنیو با د کوبمیم هم

 و زمزمه اندازمیسام م
 : کنمیم

_دعا کن مامان... دعا کن خواهرت خوب باشه...لبم 

 و به سمت در لرزد یم
در  یو جلو  کنمیبرسند در را باز م نکهی. قبل از اومی  م

 . ستمیایبه انتظار م
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. سوره محکم به دستم کند ینگاهم م شد؟عیل _چر 

 . دستش راچسبد یم
 : د یگو یم و عیل کنمیم نوازش

 که چر   یسادیتو. تو راهرو وا ا ی_ب
 
و  کشمیم ؟پوف

 و شومیدنبالش داخل م
رس  یو من باال ود ی  . سوره به اتاقش مبندمیرا م در 
 . ستمیایم عیل
 ؟شد عیل _چر 

 . دسنر وار یکنار د  کند یو پرت م کند یرا گلوله م جورابش
 کشدیبه صورتش م

 . کند ینگاهم م و 
 ی  بگ ؟باال رسم که چر  یسادیوا دالشهدا ی_مثل علم س

 زانو شی.جلو ی   بش
 الیبه صورتش. اما خ دوزمیو منتظر چشم م نمی   م

 حرف زدن ندارد که
انگار کور  و عیل یخیر یاز ب خورد ی. دل دلم را مندارد 

 است که بال بال زدن
. طاقت از کف داده به حرف ند یبیرا نم میخودخور  و 

 . میآیم
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شد؟ بگو  چر  شی... جواب آزماگهیبگو د _عیل
 نگاهم چشیم ر ی.ز میکشت
 نقدر یانم چرا نگاهش ا۶ د ی. نمزد یی  قلبم فرو م کند یم

 است. دلم فرو ی   سنگ
 : کنمیزمزمه م یو ناباور  أسیو با  زد یی  م

 ضه؟ی_مر 
و ملتمسانه به صورتش  کنمیرها م ی   زم یرا رو  سام
 . نگاهشنمی   زل م
 . لرزاند یچهارستون بدنم را م ی   است و هم خایل
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 ینم خر یو ه د یکنی_چرا دهن باز نم
 
اره؟  ضه؟یمر  ؟یک

 ای ی  جونمو بگ ا یخدا
... دارم اد یبه رسم داره م . چر کشمیخودمو م خودم

 دمیرو پس م تقاص چر 
د یعز و جزم م ی   نه؟بیسنگ نقدر یا که  : د یگو یو م یر

و تنش  و دوخنر  یدی_من اصال حرف زدم که بر 
 ... ستین شیچیه ؟یکرد
ه.  از   . کنمیخورده نگاهش م کهیمنم سالمیر

 ؟_چر 
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بخورم  ار یب یی   چ هی_حالش خوبه. پاشو برو 
 سابمیهم م یگشنمه!دندان رو 

 : کنمیزمزمه م و 
 الیره به شکمت. من دارم از فکر و خکارد بخو   _الیه

 و تو فکر اون می  میم
 ؟واموندهنر  شکم
 . دهد یباال م شانه

ه م  د یبا نانیسوره سالمه اما محض اطم گفتی_دکیر
 هم بده. بردمش شیآزما
نشد که  تشیز یبود و  اد یز  یلی... اما خشگاهیآزما
 . کند یم ز یبده.چشم ر  شیآزما

 اصال با اجازه گ ؟ی_تو اون همه پول از کجا آورد
 و اونور؟ نور یا رفنر  یپاشد
 ؟و صاحنر  رس یب مگه
 : نالمیو توان م نا یب

 حالمونو؟ ن  یبیحرفهاست؟ نم نی_االن وقت ا
 . ند ی   م یپوزخند
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سمیحالتو که دارم آروم م نمیبی_االن دارم م و گرنه  یر
 یخودت م

 
 سگ دون

!پوزخندم را با گاز گرفیر  لبم پنهان شمیم چر  بشم

 دهمیم حیو ترج کنمیم
 است که حنر  فیندهم. آنقدر اعصابم ضع کشش
 صحبت ساده کیتحمل 

 : میگو یم تیاهمیو ب شومیندارم.بلند م هم
الزمت بشه.  د یمقدار پول بهم داد گفت شا هی د ی_وح

 یاز شوهرم که بخار 
هش و نگا خورند یگره کور م  شی!ابروهاشهینم بلند 

 . شود یغضبناک م
_از حال و روز خودت و من سواستفاده نکن که 

 
 
 تتیاذ خوامی... نمبتازون
 یدو شبه کتک نخورد هی! چیخار یاما خودت م کنم

 ؟یخمار شد
داخل  ی  از تحق کند یکاسه چشمم را پر م  اشک

 و می  گیکالمش.لبم را گاز م
خانه م عی    مشت کردن دستم رس  با  که   ومی  به آشیر 

 نباشد.  میههای  شاهد گر 
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 یو آنقدر آزارم داده که غرور  دهیچند که آنقدر د هر 
 نمانده که بخواهم

 یو سام را تو  گذارمیرا آماده م شیکنم.غذا  حفظش
 گهوارهاش

. سوره زانو در بغل گرفته و نگاهم چرخمی.مگذارمیم

 نمی   م ی.لبخندکند یم
 . کشمیم شیموها یرو  . دسنر نمیشیکنارش م  و 

و با بغض  کند یشده عروسک مامان؟رس بلند م _چر 
 : د یگو یم

 . نمی   م _مامان... سام...لبخند تلخ  
مامان... تو فکرشو نکن. برام  شهی_سام خوب م

 کن امروز با بابا کجا  فیتعر 
 . کند ی...اشکش را پاک مرفنر 

ه چند تا س می_اول رفت ... دکیر بهم  لهیو وس میدکیر
 یلیوصل کرد. من خ

 گفت ترس نداره. بابا هم گفت اگه اما دکیر  دمیترس
 نکنم برام بستن   هیگر 
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... بعدشم بابا بردم گهید یجا هی می. بعدش رفتخرهیم

 هم پارک. برام بستن  
 . د یخر 
 یو او با ذوق از باز  دهمیادامه م شینوازش موها به

 . خدا راد یگو یکردنش م
از دنده راستش بلند شده و حداقل  نبار یا عیل شکر 
 اش را یاز حق پدر  کیم
 کرده است!   ادا 

هم  شی. حاال دستهاشد یروز به روز بدتر م سام
 . او آبشد یم فیداشت ضع

 یههای  . گر میشدیو ما هم در کنارش آب م شد یم
 یدهایناتمامم قرار نبود فا

... انگار تمام میازهای... نذر و نمیباشد. دعاها داشته

 بسته میبه رو  ا یدن یدرها
 یبود.خودم با ته مانده حسابم سوره را برا شده
 برده بودم.  شیآزما
با حدس و گمان خودم را آرام نگه دارم.  توانستمینم
 شده باز هم شایک عیل
را نگرفته  شیسکوت کرده و پ تیاما در نها بود 

 . انگارداد یبود.کمیر آزارم م
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 ا یبه اسم وجدان  یی   از وجودش هنوز هم چ ن  کجای
 نفس تیانسان

اما بود و نفس  فی. هر چند کند و ضعد یکشیم
 و او کمیر به پر و د یکشیم
قرار نبود تمام شود.  شیرفتنها ونی  .بد یچیپیم میپا

 اوقاتش شیر یهنوز هم ب
 نیکوچکیر   نیا میو من برا گذارند یاز خانه م ونی  ب را 

 اینداشت. دن نر یاهم
فقط پرسم را  ا یاز تمام دن ... منشیآدمها یبرا بماند 

 نه گر ی. دخواهمیم
مهم نبودند.  میبرا . نه عروس تازهاش و نه عیلمحمد 

 تمام ذهنم را سام و
و  ومی  پر کرده بود.از کنار پنجره کنار م بشیعج یمار یب

 نگاهم را در خانه
هم به چشمم  ن  کمبود مواد غذا  گر ید . حنر چرخانمیم
 ی   هم . آدیمد یآینم

اما خدا نکند که  نالد یاست و م شایک ی   . از همه چست
 رسش یبدتر  یبال
است دوباره به همان حال قبل برگرد اما  راض   د یایب
ا نیا  سخت را طیرس 
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 گفتیم نبودم. اگر کیس نکند. من هم مستثن   تحمل
 دلم تنگ آن یروز 

 . شد یباورم نم شود یرسد م یروزها
 ی  مانده گ ونیز یتلو  ی   نار مکه ک  لمیبه موبا نگاهم

 و دارمی. برش مکند یم
که   کنمیرد م توجهیرا ب سکالها ی. مکنمیم روشنش
 . خورد یزنگ م گوش  

است. حوصله ندارم اما به اجبار تماس را باز  حانهیر 
 . کنمیم

از  میچرا تلفنت خاموشه؟ مرد ؟_عاطفه... خونر 
 
 
... کجا نگران  تو؟ ن  دخیر

 رو نداشتم.  _خوبم. حوصله گوش  
به  یس  یچه آت فهیمیتختت کمه. م هی_به وهللا که تو 

 ؟جون همه انداخنر 
 . سمی  م گهید کمیاونجا...  امیدارم م من

 . نمی   م تلخ   لبخند 
 . قدمت رس چشم. زمیعز  ا ی_ب
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ها خیر بدم که 
_چشمات سالمت. من به دخیر

 .تماس رانمتیبی... مخونر 
 می  گیرا م و شماره عیل کنمیم قطع

 
را  . خیر مهمان

 و او با هزار دهمیم
 . د یآیو م کند یم د یکه خر   د یگو یزبان م شیو ن منت
* 

در  یباز باز  و خدارو شکر که عیل کنمیرا آماده م شام
 را ی   و همه چ اوردهین

خانواده  یجلو  خواستیکرده! اصال دلم نم  ا یمح
 خواهرم خجل شوم.نگایه

کم   د ید و باتا غروب نمانده بو  یی   چ اندازمیم ونی  ب به
 ری. ز دند یسی  کم م
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رنگ  ی. بلوز رسمهاومی  و به اتاقم م کنمیرا کم م برنج

 را با دامن مشیک
 نمی   گلو محکم گره م  ر یرا ز  می. رورس پوشمیو م دارمیبرم

 قیهیطبق سل
. ماتم ومی  کنار م  نهیاز کنار آ ی   غمگ !با نگایهعیل

 
 
  جزن

 
 از جدا نشدن
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منبع تمام  کیانگار که  شد یمن بود. تمام نم زندگ
 
 
 پشتش گذاشته نشدن
به من وصلش کرده بودند.  و با لوله کیس   بودند 

 دانمیکجا بود را نم  شی  ش
که   کردمیمحکم سفتش م یجور  کردمیم شیدایپ اگر 
 یبرس   بن   چیه گر ید

بازش کند!با زنگ در افکار مسخرهام را رها  نتواند 
 به صورتم و دسنر  کنمیم
. از همانها که نمی   . نقاب لبخند به صورتم مکشمیم

 اما دمی   م شهیهم
شیواقع نبار یا رسش را  شد یزرنگ بود و نم حانهی... ر یر

 . د یمال هی  ش هیمثل بق
 اما او نه...  کرد یباور م هرکس
صورتم  یشده رو  و با لبخند نقاش   کنمیرا رها م نفسم

 به استقبالشان
حفظ  نیو من باز هم از ا د یگو یخوشآمد م .عیلومی  م

 ظاهرش تعجب
کند خصوصا   ها ی  ی   ناپره نیاز ا آمد یم شی. کم پکنمیم

 یبعد از آن دعوا
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از  میو خوشحال بوسمیرا م حانهیآخرمان.ر  بزرگ
  نبار یا دنشید

 
 و ساختیک

 بیشدهام عج ی   از دل سنگ ن  جا کی. ستین تصنیع
 با حضورش آرام گرفته

 . است
* 

دارم خورشت را مزه  نکهیا ی   شده؟ح یی   _عاطفه چ
 یلبخند محو  کنمیم
دفیر باز بودم و هر چه  کیمثل  شی. من برانمی   م
 باز هم دهان باز کردمیم

!طعم خوب خورشت د یفهمیرس دلم را م نکرده

 . کند یم عیر یلبخندم را وس
 : میگو یو م گذارمیم نکیس یرا تو  قاشق
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شیم نو ی_نه... تو چرا همش ا  ؟یر
هست. نگو  یی   چ هی. شناسمی_اخه من تو رو م

 ! شهیکه باورم نم  ستین
 . دهد یباشه؟شانه باال م د یبا . چر گهید شهی_مثل هم
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. چند مینداره بگذر  بیع ویل کن  یپنهون م ی_باز دار 

 مامان محمد شیروز پ
 . ماسد یلبم م یپاگشا کرد.لبخندم رو  رو 

ه چن ی_به منم گفت برم کمکش. وا  دهیان چسبدخیر
 بود به محمد که انگار

. شد یهم ازش دور نم هیثان هی! نشی  ازش بگ خوانیم

 پا نشد کمک کنه.  حنر 
یه س اونو تو ختیبدر  یی  کبیا دخیر  یجور  هی! بابا نیر
 که  یجادو کرد
 التیخ کنهیولت نم نهیبیجا رو نم چیه چشمش
 تخت! 
با شما راحت نبوده  د یشا حان؟یر  یدار  کارشونی_چ

 باشه، خب! 
 . کنمی.متعجب نگاهش مستی_محمد باهاش خوب ن

خوب نباشه؟  تونهیزنشه! مگه م ست؟ین چر  عن  ی_ 
 حرفها و نیبعدشم از ا

 همه جا هست.  یزن و شوهر  یبحثها
. کردمیمنم حس م نگاه محمد رو حنر  یرسد _اره ویل

 گفتیم یناز  حنر 
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. باورم دهمی.شانه باال مستیاصال مثل سابق ن محمد 

 محمد یروز  شود ینم
کس و   چیه گر یشود. اما شده. د تیاهمیب میبرا هم
 نر یاهم میبرا ی   چ چیه

 . ندارد 
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که مشکلشون حل بشه. محمد هم رس عقل   شاال ی_ا
 .مات و مبهوت زمزمهاد یم
 : کند یم

 ی   حرفارو تو م نیا شهی_باورم نم
 
 . نمی   م .لبخند تلخ  ن

 _مگه من چمه؟
 یهم تو عاطفیه گمی_م

 
هست  تیی   چ هی ،سنر ین شیک

 یم
 
 نمیا ا ینه. ب یک
 . نمی   م !لبخند تلخ  مدرک
. خوردن غم گذشته چه زمیعز  ستین میی   _چ

 که  یداره؟و جور  یدهایفا
 : کنمیزمزمه م نشوند 

 که گذشته توش گمه.   ادهیغم اآلنم ز  نقدر ی_ا
* 
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 می. نگاهش با لبخند رو نمینشیدکیر م یبه رو  رو 
و چرخد یم  ن  و با خورس 

سد یسام را م حال  . یر
... دستاش هم ضع ستی_خوب ن  فیخانم دکیر

 که راه گرفته را  شده...اشیک
 دوزمیلرزانم م یو نگاهم را به دستها می  گیانگشت م با 

 ستیکه انگار قرار ن
 نطور یکه انگار از ازل هم  لرزند یم ی. جور ند ی  بگ آرام

 وقت رنگ چیبودهاند و ه
 . دهاند یو سکون را به خود ند آرامش

 خیر  ی. با غصه خوردن و اشک ر زمی_غصه نخور عز 
 . شهیحل نم خر یه

؟ مگه کار   کار ی_چ هم ازم  یکنم پس خانم دکیر
 . کند یرا عوض م اد؟بحثیبرم
 افتادهام.  هی  باتالق گ ی   که من ب  داند یاو هم م حنر 

 
571 

 د؟یرو گرفت شی_جواب آزما
ش بلیه  کاغذ تاشدیه  فمیک  ی. از تو میگو یم پر اسیر
 ونی  را ب شیآزما
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 . دهمیم لشیو تحو  آورمیم
. با کوبد یدهانم م یو قلبم تو  لرزد یم دتر یشد دستم

 گشاد شده  یچشمها
 ی   هم گذرد یبه خانم دکیر و چقدر سخت م نمی   م زل

 که  یقهایچند دق
. حالت چهرهاش را شود یو رو م ر یدستش ز  یتو  کاغذ 

 نظر دارم و مطمئنا ر یز 
خودش  یاما اصال به رو  زد یی  تمرکزش را به هم م نیا
 .رسش را بلندآورد ینم
 ندارد.  ن  صورتش جا یرو  گر ی. لبخند دکند یم

ها ی_متاسفم خانم غفور   خونر  یاصال خیر
 روح از تنم کنمیندارم.حس م

باز و  حرفیو دهانم ب شومیشل م صندیل ی. رو ود ی  م
 بسته

از  میو اشکها افتد یهم م یلرزانم رو  ی.پلکهاشود یم
 . ند ی  گیهم سبقت م
 می  گی.لبم را گاز مد یآب بخور  کمیلطفا...  د ی_اروم باش
 تا بغضم کنمیو جان م

 ر یبه پا نکند و سکوت مطبش را ز  اهو یرس و صدا ه پر 
د.   سوال نیر
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 ی_خانم غفور 
 
. خودم را جمع کنم د یندارم اما با ...جان

 و کنمیدست بلند م
شده  النر یس هیچند ثان ی   را که در هم سمیخ صورت

 و با کنمیم ی   تم
و نگاهم  نوشمیم .قلونر می  گیرا م وانیل لنر  ر یز  یتشکر 

 را به دکیر 
 . د یآیانگار از قعر چاه باال م می.صدادوزمیم

صورتم  یتو  د ی.نگاهش با تردد ی_خوبم من... بهم بگ
 . چرخد یم

لبم هم کج  ستند؟حنر ی_همرستون چرا همراه شما ن
 . شود ینم
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.نفسش د یهست به من بگ . هر چر شونی_کار داشیر  ا

 و با کند یرا رها م
 : کند یبه من دهان باز م نگایه

کرد که پرستون   د ییهم تا شی_متاسفانه جواب آزما
 ست. با smaمبتال به 
از اون  عیر یرس  یلیخ یمار ید بما رون ناتیبه معا توجه

 که ما انتظارش  هیی   چ
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 ی.با لبخندستیاصال خوب ن نیو ا میداشت رو 
 به تنها مقی  معلق و ب ی   غمانگ

 یر 
 
 . نمی   که دم دستم است چنگ م  سمان
 . شهی... حتما با دارو حالش خوب مد یسی_دارو بنو 

و با رو گرفیر  از من زمزمه  دارد یرا برم شی   رقت انگ نگاه
 . کند یم

وجود نداره و  رانیوجود نداره. حداقل تو ا ن  _دارو
 اونقدر باالست که متشیق

دازه و وارد کنه. متاسفم خانم  ستیحاض  ن دولت بیر
 ... یغفور 

 _پس... 
  هی . حنر د یمراقبت کن د ی_فقط با

 
 رسماخوردگ

 اون رو تونهیهم م کیکوچ
 میر یکه هست وخ  ن  یاز ا تشیپا بندازه. اگر وضع از 

 تحت مارستانیشد تو ب
تو  یی  و متاسفانه اونم چندان تاث هی  گیقرار م نظر 

 حالش نخواهد داشت.دلم
 ر ی. ز سوزد یو م کند یجلز و ولز م شیآت یاسپند رو  مثل
 خیانگار م میپا
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مادر  شود ی. اصال مگر مجنبمیم قرار یکه ب  گذاشتهاند 
 طفلت یو بشنو  باش  
 سینگاه خ ؟و باز هم راحت باش   ود ی  از دستت م دارد 
 را باال انمی  و ح
 ی. نگاهش پر از دلسوز دوزمیو به صورتش م آورمیم

 شیاست. لبها
 : کند یو زمزمه م جنبند یم
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... نه از دست من... که ی_واقعا متاسفم خانم غفور 

 چیه چکسیاز دست ه
 هیرو بگم اما فقط  نا یا خواد ی. دلم نماد یبرنم یکار 

 سام رو تونهیمعجزه م
 بده.  نجات
و با بغل کردن  کنمیرعشه گرفتهام را مشت م یدستها

 ونی  سام از مطب ب
 ماندمینداشت. اصال م یدهایفا گر ی. ماندنم دنمی   م

 که چه
 یجا نهامیسوخته بود. س دمیام یشههایکردم؟ر یم

 دلم را نداشت و من

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

نجات بودم. اما نبود...  یبرا دنبال رایه مذبوحانه
 فرو مینبود...اشکها

 . فتی  و با هر قدمم جان از تنم م ختیی  م
با خدا هم  ... حنر ذارمی... نماد یرست ب ن  بال ذارمی_نم
 . جنگمیم
ده م ر یو لبم ز  نمی   .هق مجنگمیم تا  شود یدندانم فرس 

 هق هقم گوش یصدا
... چند نمی   شهر را کر نکند.به چند نفر تنه م نیا مردم

 چارینفر هو کشان ل
  کنند یم بارم

 
سند یحالم را م و چند نفر با نگران را  یر

 . انگار که گمدانمینم
. فقط نگاه فهممیکس را نم  چی. انگار که زبان هشدهام

 که  ی. جور کنمیم
  می!پاهاشنومیو نم نمیبیاصال نم انگار 

 
 از خستیک

 در آمده بود.  شانیصدا
خسته از بغل گرفیر  سام بود و دوشم خواب  میدستها

 ظهلح نیرفته بود اما ا
سی. مکردمیعوض نم یی   چ چیبا ه را   شود.  ر ید دمییر
سیم  یبرسد که حرست بغل گرفتنش رو  یروز  دمییر

 دلم بماند. 
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 »هومن  «
کف   ذارمیرو م همه چر  یبد امیپ گهیبار د هی بهخدا 

 »دست هاتف و 
و پوزخند لبم را به طرف باال  کنمیقروچه م دندان
 بابام«! . انگار دهد یقوس م
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نکن.  د یمنو با هاتف تهد نقدر ی... مال من. امال من   تو 
ساندیداشت بچه م».   یر

الزم « پس  یو موها گذارمیرا پشت گردنم م دستم
 شمیباشه از رو اونم رد م

 . کشمیرا به چنگ م رسم
. نگاهم را از خورد ی!تلفنم زنگ مهیزندگ _تف تو هر چر 

 آرام رو به یایدر 
به هم  میشماره ابروها دنی. با دمی  گیم میرو 
 . وندند یپیم

 باز؟ یخوایم _چر 
 حالم خرابه...  ا ی_ب

مگه من مسئول حال خوب و بد  که،ی_به ...م مرت
 توام؟
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 : میگو یفروکش کرده م و با حرض می  گیم نفیس
 . چد یپیم گوش    یپوزخندش تو  ی؟صدان  _کجا

هم جز اون  ن  باشم پرس؟ مگه جا یخوای_کجا م
 اریم؟ پاشو بردار بخرابه دار 
قطع  حرفی.تلفن را بشهیداره خورد م استخونام

 و نگایه چرخمی. مکنمیم
. محمد خودش از پسش بر اندازمیرستوران م به

 شومیم ی   . سوار ماشآمد یم
. با اخم خورد یبار دوم زنگ م ی.تلفنم براافتمیراه م و 

 . کنمیتماس را وصل م
 _بله؟
 ؟ی   هومن شاه ی_آقا

 د؟یی_خودم هستم. بفرما
 شتونی. جواب آزمامی  گیتماس م شگاهی_از آزما

ه. ترس    دیار یب فیحاض 
 هی  . نگاهم به رو به رو خکنمی.محکم ترمز مد یی  بگ
 دستم ر ی. فرمان ز ماند یم
 

574 
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اعصابم  یرو  نها یبوق ناهنجار ماش یو صدا شود یم له
 . عصنر کشد یخط م

 یی   را پا شهیکه به راه انداختهاند ش  ن  رس و صدا نیا از 
 و با داد کشمیم

لب فحش پدر و  ر ی.ز کنمیحوالهاشان م یبلند فحش
 کنمیزمزمه م یمادرتر 

و  چرخانمی. فرمان را با مهارت ماندازمیرا راه م ی   ماش و 
 کر کننده  یصدا
و  دهد یبا داد فحش م . کیسد یآیدر م کها یالست غیج

 دستم تیاهم من نر 
. درجه کشمیرا باال م شهیو ش دهمیتکان م شیبرا را 

 کنمیم شیر یکولر را ب
که حاض    یس  یفکر نکنم به جواب آزما کنمیم سیع و 

 که  یاست و بعد
 . شود یچه م دانمینم
. کنمیو روشنش م دارمیبرم یگار یدست آزادم س با 

 ونی  دودش را با مکث ب
 یاست اما مثل آدمها ابانی. نگاهم به خفرستمیم

 
 
 . کنمیم خوابآلود رانندگ
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 و هر گوشه از ذهنم بند مشکیل ستیجمع ن حواسم
 است! کجا بودند آن

! خیر از بازار اند؟یمردها تک بعد گفتند یکه م  هها ی  نظر 

 شام رس من نداشتند
 ی!روبه رو د یقصی  و گربه م د ی   سگ م شیهر کجا که
 کنمیترمز م شگاهیآزما
با شک نگاهم را  . اندازمیم ونی  را ب گارمیته مانده س و 

 به دور و اطرافش
رمق ندارند.  می.قدمهاشومیم ادهیو با مکث پ دوزمیم
 از دلم ن  کجای

و  دارمیرا محکمیر برم ی. قدم بعدند ی   جوش م شیتشو 
 به ایلیخیماسک ب
سم م چهره که از قبل   یپرستار  دنی.با دکوبمیپر اسیر

 باهاش هماهنگ کرده
.لبخند وند ی  عجوالنه به سمتش م میقدمها بودم

 م ن  بایز 
 . ند ی  

 . د ی_سالم خوش اومد
ه؟!لبخندش کمرنگ م _سالم. گفنر  . خوب شود یحاض 

 با د یکه نبا  دانمیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

م که از قضا چشمش تو را گرفته ا کی  نقدر یخانم محیر
 رسد و عبوس برخورد
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از  تواند یاست که نم ی  اما حاال ذهنم آنقدر درگ کرد 
 جنتلمن کیمن 

. لحنش رسما را د ینینشینگاهش به افول م !گریمبسازد 

 وقنر  د ی  گیبغل م
 : د یگو یم

ه. بفرما به دست دراز شدهاش  توجهی.بد یی_بله حاض 
 کیکه آن کاغذ مثل 

 : میگو یم ند ی   داخلش چشمک م ساعنر  بمب
به من  د ی_برام بخونش.نگاهش را با شک و ترد

 . سکوتش را کشدوزد یم
 : د یگو یرسش م و با تکان دهد ینم

و  کند یکاغذ را باز م  یباشه.تا د یخوایم ینطور ی_اگه ا
 گوشه پلکم

د یم سم پ شیتا تشو  کنمی.دستم را مشت میر  شیو اسیر
 چشمان نکتهسنج

 بر مال نشود.  نشیزبیر  و 
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* 
و  قاپدشیهوا م یسمتش.تو  کنمیمواد را پرت م بسته

 برق شیچشمها
 ب ن  .جاند ی   م

 دا یبه درد نخورش پ یخرت و پرتها ی  
 . نمیشیو م کنمیم
توجه به او که آب از لب  و نر  کنمیرا روشن م گارمیس

 ریو لوچهاش رساز 
از  ود ی  و دارد قربان صدقه آن چند گرم آشغال م شده
 قر یکام عم  گارمیس
 . می  گیم

میبب تو ی_اخ دستت طال... دوماد
ُ
 یعامو!پوزخند ن

 ونی  و دود را ب نمی   م
 . فرستمیم

 یو لبخند بزرگش دندانها آورد یگاهش را باال م_بگو...ن
 را اهشیخراب و س

 . دهد یم نشان
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از  نمیشیاول شارژ شم... بعد م به چشم... ویل ی_ا

 تا گمیب بسم هللا برات م
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صاب مرده رو  نیا د ی. فقط قبلش بای   و الظال نون
 . نمی   م یکنم.پوزخند  قیتزر 

  تی_که وسط نشئهگ
 
و چرت و پرت برام  توهم بزن

 
 
 دهدینم ؟جوانر بباف
مشغول رس هم کردن بساطش است!عرق از  چون

 . د ی  گیراه م قهامیکنار شق
چه برسد به  گر ید شد یدخمه سگ کباب م نیا در 
 .نگاهم رااد ی   آدم
بلند  یی   زوار دررفته رو م پنکیه دنیو با د چرخانمیم
 و روشنش شومیم
و با آه و ناله  خورد ی. باد گرمش به صورتم مکنمیم

 کندیم سیع سوزنایک
 را به انجام برساند.  فهاشیوظ

_اون مادر مرده خرابه... خاموشش کن. االن دل و 

 . ونی  ب نهی   رودهاش م
 مواد است.  یفور یاز ک کشدارش ناش    لحن
 :  میگو یو م کنمیرا خاموش م پنکه
و حالت  د یپر  تینشئگ نی. هر وقت ای   تو ماش می  _م

 .با همانا یجا اومد ب

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. رسم را به تاسف تکان د یگو یم یکشدار باشها  لحن

 که  یو از خرابها دهمیم
چند  ی   .لباسم در همنمی   م ونی  ب کشد ینفس م نشیب
ه گرفته  یبو  قهیدق

ُ
 گ

را باز  ی   .در ماششود یبا چندش جمع م مینی. ببود 
 دو دست شهی. همکنمیم

 داشتمینگه م ی   ماش یتو  لباس
ر
ت  . ن هفت  قهیرس 

 رنگم را اول بو د یسف
 . پوشمیو بعد م کشمیم

و با روشن کردن کولر رسم را به بالشتک  شومیم سوار 
 دهمیم هیتک صندیل

 . بندمیچشم م و 
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و  کنمیخستهام را باز م یباز شدن در پلکها یصدا با 

 
 
 دهیکه ند  چشمان

. با فراغ خاطر مثل دوزمیرسخ است را بهش م دانمیم

 آدم رسحال و کی
به در و نگاه نافذ و  دهد یم هی. تکشود یسوار م سالم

 به دوزد یبراقش را م
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او همان معتاد  کند ی.هر کس او را نشناسد باور نممن
 ست که در بدبخنر 
که اسمشان را   ن  آشغالها ی   دور از مردم ب یدخمها
 گذاشته روزگار  لهیوس
 : میگو ی.با پوزخند مگذراند یم

 الحمدهللا؟ _خونر 
لهم عوض شه که بشه  اتیادب نکهی_مگه ا

ُ
و کلمات ک

 حال گفت نیبه ا
نشئه  . تا وقنر شود یلبم پررنگیر م ی!پوزخند رو خوب

 افتادیبود به التماس م
چند گرم مواد خودش را هم بفروشد  یحاض  بود برا و 

 که رسحال  ی   اما هم
مرد با  کیبه  شد یم لیتبد د ییر یم اشیو خمار  شد یم

 که دلت  تیشخص
! روزگار بد گوش کن    شیو به حرفها ن  یبش خواستیم

 با او تا کرد و خودش
مقاومت دست به دستش داد و بدتر آتش  یبه جا هم

 به خرمن خودش زد. 
به اندازه  شیچشمها ر ی. ز گذرانمیرا از نظر م صورتش

 بند انگشت فرو کی
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 نیرنگ پوستش چند اد یاست. به واسطه اعت رفته
 شده است و هیر ی  رجه تد

 مردانه و جذانر  خوش حالتش کدر. چهریه یلبها رنگ
 داشت البته اگر

و با  کنمیرا آتش م گارمی.سد ی   نم شهیدر جانش ر  اد یاعت
 دستم دنیکش  شیپ

. کند ی. اما با باال انداخیر  رسش رد مکنمیم تعارف

 گاریپوزخند زنان دود س
 . دهمیم ونی  ب را 
 ! ق  یکه رد  نمیبی_م
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 _به لطف تو! 

. ستیدر کار ن جاست! لطق   ی   _نچ، اشتباهت هم

 یم بهیر از هر کیس
 
 دون

 . سونمی  رساغ من و من چرا دارم بهت م یچرا اومد که
به  نمی   .زل مامیراض نشمی_رست سالمت... من به هم

 مقدمه و نر  ونی  ب
 رس اصل مطلب:  ومی  راست م کی

 بگو...  ۶۶_از سال 
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. کشد ینامنظم صورتش م یشهایر  یرو  دسنر 

 مشخص است که
 بهداشت را فراموش کرده.  مدتهاست

 ؟یدخیر شهر  هی_از کجاش بگم؟ اومدن محمود با 
 زنشه؟ دعوا نکهیا

 ا ی یننه کیر  یخان و اشک و نالهها وبیا یکردنها
 دولت یمامورها خیر  یر 
خونهشون و کت بسته بردن زن و شوهر؟رسم به  تو 

 شدت به سمتش
رسم صدا  یترق و تروق کنان تو  یی   . چگردد یبرم
 جیگنگ و گ  دهد یم
 : میگو یم

 . دهد یتکان م ؟رس دولنر  ی_مامورها
 فیهیو ببند داغ بود. اما نه تو طا ی  _اون سالها بازار بگ

 خان وبیبزرگ ا
مسخر ! که به لطف محمود اونم شد. با تی   شاه
 چشمش و گوشیه خندد یم
را  دهامیبه ته رس گار ی.سافتد یو درشت م ز یر  ینهایچ

 و ونی  ب کنمیپرت م
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خشک رو به رو و گوشم با عطش  ی   به زم نمی   م زل
 . بلعد یکلماتش را م
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 خان رنگ به رخسارش نمونده بود. هر چر  وبی_ا

 که رفته  شیباشه پرس شهر 
درس خوندن رس از  یتهرون درس بخونه به جا بود 

 سازمانها و تودهها در
 بود.  آورده
. شود یو دستم دور فرمان مشت م نمی   پلک م ناباور 

 مغز رسم داغ کرده و
خودش را  یرو  خیر  یو ر  خیسطل آب  کی طلب

 حرارت نیا د یداشت. شا
. کشمیم دهامیلب خشک ی.زبان رو د یخوابیم جانسوز 

 ندازمیبهش م نگایه
 : میگو یم د یبا ترد و 

 یاثر اون آشغالها هنوزم هست. نشئها نکهی_مثل ا
؟بلند م  . خندد یاکیر

 ی_نه پرس جون. اون آشغالها که م
 
وقته که  یلیخ یک

 اثرشون رو گذاشیر  و
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 ؟بهکن  یچه م نجا یمنو پس ا . تو اگه باور نداشنر رفیر  
 توجیه شیحرفها
 . دهمینم نشان

شانه باال  الیخیاومد؟ب _رس محمود و زنش چر 
 . اندازد یم
تا االن استخوانهاشون  حتیم اد؟یب چر  خواسنر ی_م

 هم خاک شده و
به  . نگایهخورد یکه تلفنم زنگ م  کنمی.دهان باز مرفته
 . اندازمیم نیاسکر 

 انی. نچ گو د ی  گیاما دوباره تماس م کنمیم جکتیر 
 قطع کنم که خواهمیم

 . ند ی   اشاره م به گوش   اکیر 
 خ
ً
! دل جنس تهی  گیمهمه که پ یلی_جواب بده؛ حتما

 دینازک رو نبا
 . با لحن  کنمیو تماس را باز م نمی   م یشخندی!نشکوند 
 : میگو یکالفه م

 
581 

 گوش    یتو  هاشی  هق هق گر  ی.صدامی_بگو نس
 شی. نگران صداچد یپیم
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 . د یآیبه حرف م شیههای  گر   یکه البه ال  نمی   م
_هومن تو رو خدا خودتو برسون... مامان حالش بد 

 . مارستانیشده آوردنش ب
 شیتو رسمون شده.از حرفها چه خایک مینیبب ا یب پاشو 
 . فهممینم یی   چ
 : میگو یم گوش    یتو  تند و عصنر  تند 
 ینکن بفهمم من.نفس بلند هیدقه گر  هیشده؟  _چر 
 و با مکث کشد یم
 : د یگو یم

حالش بد شده افتاده  دمید ششیرس پ هی_اومده بودم 
 خونه. زنگ گوشیه

 . ا ی. تو رو خدا پاشو بمیمارستانیاورژانس اآلنم ب زدم
 نبود!  شیی   . مامان که چافتمی_االن راه م

 . نی  گیم شیمنم... دارن آزما دونمی_نم
 د؟یمارستانی_کدوم ب

.خم کنمیتماس را قطع م امی...با گفیر  االن مجی_خل

 و از داشبورد شومیم
 یرو  گذارمیو م دارمیگرفتهام برم  شیبرا که  یبستها

 . شیپا
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 یاز خمار  نبار یکه ا  نکن   یرو  ادهی_به اندازه مضفته. ز 
 نه اد یجونت هم در ب

کار دارم   یی   پا ز ی. اآلنم بر هیرساغت نه از مواد خیر  امیم
 برم.  د یبا

و  دارد ی. مواد را برمشود یستاره باران م چشمانش
 تشکر کند که خواهد یم
 . کنمیدر اشاره م به
  ی_ا

 
کمت نکنه. قربون   به چشم... خدا از بزرگ

 دست... 
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میو با عجله وسط حرفش م تند   : یر
...  ادهی_پ  شو اکیر

 . شود یم ادهیپ ی   و از ماش د یگو یرس هم چشم م پشت
 ند ی   م شهیبه ش یکه تقها  گذارمیگاز م  یرو  پا 

 
 .پوف

  کشمیم
 
 و با کالفیک

 یی   را پا شهی! با ادامه اشارهاش، شه؟یچ کنمیم اشاره
 : کشمیم

به حرف؟  یسادی_رس جدت اکیر کار دارم. تو هم وا
 باز؟ هیچ
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 هی  .همانطور خشهینم شیی   چ هی_آروم برو. سم
 . کنمینگاهش م

 ی_تو از کجا م
 
 . دهد یباال م ؟شانهدون

و  کنمی!چپ نگاهش مگهیحس ششم م دونمی_چه م
 شهیش دنیبا باال کش

 کنمیرا با رسعت از جا م ی   ماش
ر
 نمی   م شیبرا . تک بوف

 که ذهنم  و در حایل
و به  گذارمشیاطالعاتش جا مانده پشت رسم م شیپ

 مارستانیسمت ب
فکر  اشی.تمام طول راه به محمود و زن شهر ومی  م
 و آن کار کنمیم

را  ی   و ماش کنمینفسم را رها م انی. نچ گو بشانیعج
 پارگ یدر جا عی    رس 
را  میدر اورژانس نس ی.جلو گذارمیکردهام م  دا یپ که
 . نمیبیم

 شده؟ مامان چشه؟ _چر 
. بهش رسم ومدهین شاشیهنوز جواب آزما دونمی_نم

 . دهمیزدن.رس تکان م
 . اندازد یخیر ندارن؟رس باال م ما ی_هاتف و ن
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 رفت مسافرت. هاتف هم هر چر  شبیکه د  ما ی_ن
 زنگ زدم جواب نداد. حتما

. شکوفه هم تازه زنگ زد گفتم بهش. گفت رسکاره

 شیپ ذارهیاهورا رو م
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است با  ی.شکوفه؟ آمدن اسمش مساو اد یم مامانش

 کیهجوم آوردن هزار و 
 . میبه رسم و مشت شدن انگشتها فکر 

بمون شکوفه اومد  نجا یمامان. تو هم شی_من برم پ
 . با رفتنش پلکمشینیبب
 دنی. با دچرخانمیو رس م کنمیمحکم باز و بسته م را 
 از وار یکنار د  مکتین

 یهایو خستگ کنمیرها م شیو تا افتاده تنام را رو  تک
 امروز و بدو بدو

 ی.صدازمیی  م اشیرا به جان سخت و فلز  میکردنها
 رسم یپرستار جوان تو 

 . ند ی   م زنگ
 ندارن.  ... نمونهها مطابقنر ی   شاه یآقا هی_منف

 . کشمیم همان چشمان بسته آیه با 
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با حرص  شود یباعث م یکفش زنانها  یتق پاشنهها تق
 پلک باز کنم. رس

 شیو پ ود ی  و نگاهم با او که خرامان راه م چرخانمیم
  د یآیم

ر
 . کند یم تالف

  یمانتو 
 
 یموها ن  بایبه تن دارد و شالش به ز  زرد رنیک

 لختش را از نظر پنهان
و قد و  کشمیبم مل یاست. نوک زبانم را رو  کرده

 قامتش را دوباره رصد
صورتم جمع  ی. شلوار کوتاهش خون را تو کنمیم
ب از رو کند یم  ی. با ض 

 کهی دنمی.با دستمیایو مقابلش م شومیبلند م صندیل
 به عقب خورده قدیم

.گوشه شود یحرف باز و بسته م .دهانش نر دارد یبرم

 
 
 چشمم از شدت خستیک

. نگاه آشفته و آشوبم شود یسوزن سوزن م تیعصبان و 

 به چشمان دوزمیرا م
 . دهاشیترس
و  شود یگرد م  دنه؟چشمانشیچه طرز لباس پوش نی_ا

 باز مهیدهانش ن
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. ند ی   چشم م یتو  شیلبها یرو  غیج . نارنخر ماند یم

 
 
 آشکارم چشم چران
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و زبان  کند یاخم م عی    چون رس  د یآیمزاقش خوش نم به
 شیلبها یرو 
 کار سادهاش چه آتیس    ی   که با هم  فهمد یو نم کشد یم

 رس یبه هورمونها
و من چرا  شود ی.دستم مشت مند ی   گذاشتهام م  امیق به
میم اد یاز   نسبتم یر
که از کنارم رد شود اما   کشد یحرف شانه م با او؟نر  را 

 سد راهش
 . جنباند یو لب م کند ی.کالفه نگاهم مشومیم

 _برو کنار... 
پاچهات  ؟رس و صاحانر  مگه تو نر  ؟یدیپوش هیچ نا ی_ا

 ون،ی  تا کجا زده ب
 یتو  کنمیتا... ال اله هللا...نفسم را تند رها م قهاتی

 صورتش.صورتش جمع
 : د یگو یو با پوزخند م شود یم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 گهیها؟ بگو د ؟شناشی_ال اله هللا؟ مگه تو خدا م
  شناشیخدا م

 
 تو؟ اون

سنر یم که گفته راجع   یی   چ هیاگه راجع به حجاب  یر
 ی   به ناموس هزار تا چ

 . کوبد یم نهامی!نوک انگشتش را وسط سگفته
  ی  _گفته چشم بگ

 
که نامحرمته خصوصا اگر   از زن

 اون زن شوهر داشته
 . نمی   م ی.پوزخندباشه

و  نیکه د  که اهلشه نه من    کیس  ی_راست گفته اما برا
 فروختم به مونمو یا

 ! دلم
 : د یگو یو م د ی  گیرا م نگاهش
 نشو هومن. منو عصنر _رس را

 نکن. لعننر  ه من سیر 
 من زن ؟فهیمیچرا نم
مثل  آدیم یاگه نبودمم دلم برا ... برادرت! حنر برادرتم
 . دستفتی  تو نم

 
584 
  بردار 

 
شلم  از رس من و بذار تنها دغدغهام زندگ

 خودم باشه نه عشق یشوربا
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 برادرشوهرم بهم!  مسخره
 : کند یزمزمه م ی  شده؟با تح _چر 
 برات؟ خونمیشده؟ دارم روضه م که چر   چر  عن  ی_ 

و  ر ی. ز . هنوزم هسنر یتو محرم دل من بود نا ی_قبل ا
 دست مونیزندگ یرو 
 ؟کن  یشده که ازم پنهونش م بود. حاال چر  گهید هم
 قدم هی حنر  خوامینم
 . خندد ی!با تمسخر مازم دور بیس   هم

اومدم حال برو اونور  ا ی! بمی_بذار به حساب بچگ
سم و برم. بچهام  مادرتو بیر

 . هی  گیم بهانهمو 
 
 
 نکهی. به نفعته قبل ایچته محاله بذارم بر  _تا نیک

 ینطور یا نهیو بب اد یب مینس
خودت مثل  یکیتو ج کیبا من ج کیفاصله نزد نیا تو 
 دخیر خوب بهم هی

 
 
 ! کنهیناراحتت م که چر   بیک
جلوم  یسادیتو... خود تو که وا کنه؟یناراحتم م _چر 
 نیبا ا ستین تیو حال
 و خودت اسمشو گذاشنر  یکه کرد  یدو روزها تب

 رس یدار  ن  عشق چه بال
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 . یار یم میو زندگ من
 یب یلی_خ

 
که دوباره مقابلش   دارد یبرم ...قدیمانصاف

 وبا سماجت ستمیایم
زبانش بکشم که چه شده. حالت  ر یاز ز  خواهمیم

 چشمانش آزارم ی   غمگ
من به فکر غم النه  میزندگ و وسط بحبوحیه داد یم

 چشمان کیس انیکرده م
 بهم نداشت اما...  ربظ چیکه ه  بودم
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_هاتف که تا حاال از گل نازکیر بهت نگفته. پس چته؟ 

ه
ُ
 حرف بزن شکوفه گ

تو اعصابم. من امروز تا خرخره پرم تو نشو...با  نزن
 وسط حرفم عصنر  لحن  

د یم  : یر
 . تتی  نتت کنه هومن... تف به غ_خدا لع

و با  کند یاستفاده م ی  تح نیکه از ا  کنمینگاهش م مات
 و حرص تیعصبان

 ستیعطر  یاز او بو  ماندهیو تنها باق گذرد یکنارم م  از 
 که جامانده. اگر
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و  گرفتیبود دست عطر رستقش را هم م حواسش
 کشان کشان با خودش

د یم دستم  قیعم یو با پوزخند کشمیم قر ی.نفس عمیر
 چنگ میموها ی   ب
 . شود یم

 ا ی. گو د یآیم ن  غذا د یشد تیبا خیر مسموم دکیر 
 را خچالیمانده در  یغذاها
بال را رس خودش آورده. البته که  نیو ا خورده

 شیمعدهاش هم از سالها پ
سم بود اما  شیمانده برا یداشت و غذاها مشکل

 گوشش در بود و دروازه. هر
 ی   ! اهل پرهداد یانجام م خواستیکه دلش م  یکار 
 وجه نبود چیبه ه ن  غذا
خودش  یو برا کرد یآماده م آمد یاز هر چه خوشش م و 

 بزم راه
  ی.چند روز انداختیم

 
قبول  میاست و نس ماندن

 که بماند.   کند یزحمت م
مادر من اون همه غذا رو چرا درست  فهممی_من نم

 تو یذار یبعد م کن  یم
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. شما همش دو  خچال؟ی هزار بار گفتم به اندازه بیر 
 . مگه الزمه اندازه دهد ینفر 
که بمونه رو دستت.شکوفه آرنجش را   یبیر   نفر 
 . کشد یم

 یگذشت. بهیر   ی  خدا رو شکر به خ م،ی_باشه نس
 عمه؟

م... اهورا رو کجا گذاشنر   ؟_خوبم دخیر
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 م؟ی  برم بگ یالزم ندار  یی   مامانمه. چ شی_پ

هم  ض  یمر  نی. اهی  گی_نه مادر... برو بچهم بهونه م
 نکرده ن  خدا هیروسیو 
 : د یگو یتعارفاتشان شکوفه م ی   .بیی  گیم

با آژانس  کنمی_پس با اجازتون من برم. غذا رو آماده م
 . اگه هاتففرستمیم

 . ارهیب گمیتلفنشو جواب داد که م هم
تو زحمت. از رستوران  افنر ی_دستت درد نکنه. م

 . میی  گیم
رستوران رو عمه نخوره  یغذا ؟_نه بابا چه زحمنر 

ه. ه   یغذا خر یبهیر
 
 خونیک
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 . شهینم
حاض  شد زنگ  زحمت بکیس   یخوای_پس حاال که م

 بزن به هومن! هاتف
 ق  ی.شکوفه باشه ضعنجا یا اد یو کوفته پا نشه ب خسته

 حسن یو برا د یگو یم
 . کند یم سالمنر  یآرزو  شیحرفها ختام

 . گهیبده عمه. من برم د _خدا سالمنر 
_هومن زن داداشتو برسون.مردمک چشمم را 

 شدهچرخانمیم
ً
 . هومن رسما

 ! ی   شاه خانوادیه آژانس
 . شود یو او هم دنبالم روانه م افتمیجلو م حرفیب

 لباسا رو تو تنت شکوفه خانم.  نیا گهید نمی_نب
که با   اندازمیبهش م یی   شانه نگاه ت ی_برو بابا...از رو 

 : د یگو یغرغر م
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به تو  ؟کن  یم فیتکل یی   که برام تع  من   کارهی_تو چ

 چه؟! من به شوهرمم
 چه برسه به تو!  دمیپس نم جواب
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. یبه من بد د یاما با یدی_به شوهرت جواب نم

 کوفنر   یلباسا نیا ؟یدیفهم
دم . چشمام در اومد از بس به مر گهیتنت نکن د رو 

 چشم غره رفتم که چشم
 تن و بدنت نچرخونن.  رو 

خفه شو.  قهیخدا هومن دو دق ی_محض رضا
 ... ضتیبا افکار مر  یخستهام کرد

به  شود یم هی  . با اخم و بغض خمی  گی.زبان به دهان ماه
 و ناخن انگشت ونی  ب

.حالش خوب نبود. اصال د ی  گیرا به دندان م کوچکش

 خوب بود که حال گ
اصال  یی   چ کیاو باشد! اما مشخص بود  حال
 .*ستین شیرسجا
 ند ی  میاست که نه م یناتمام افکار  یکارزار جنگها  رسم

 . شوند یو نه تمام م
 ونی  از بغلشان ب گر ید یده تا با هر زخیم فقط

 ساحل ی.خودم را جلو ند ی   م
.اومدم نمی   به کانکس عامو قاسم م ی. تقهاکنمیم دا یپ

 و د یگو یم یبلند
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و خودش مقابلم قرار  شود یکه در باز م  کشد ینم طویل
 گل  دنمی. با دد ی  گیم
 . شکفتیگلش م  از 

تو... خوش  ا یپرسجون؟ ب ی_به به آقا هومن... چطور 
 . یاومد

اما االن  هی   وسوسه انگ یلیخ نکهی_خوبم عامو. با ا
 ایفقط دلم دل زدن به در 

م.اخم ال قو ی. اومدم قاخواد یم  شیابروها یبیر
 و کند یملبخندش را جمع 

 برد. ۶ یم
هم نزدن به دل  ها ی  گیماه هوا؟ امروز حنر  نی_تو ا
 آب. 
 عامو...  نهامیمونده رو س یی   چ هی... شمیدور نم اد ی_ز 
 

588 
 . میکنیکه هست حلش م  تو با حرف زدن هر چر  ا ی_ب

 نیا ر یز  خواد یتو دل آب م ن  کم تنها  هی_اگه بگم دلم 
 آسمون کبود

   ه؟لبخند یادبیب
 
 . دهد یرا کش م هاشی  ت یلبها کمرنیک
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خنده امروزم  ی   . اولد ی  گیقرمساق!خندهام م کهی_مرت
 او هستم.با ونیرا مد
و باز هم اخطار  کند یرا باز م قیقا ی  . زنجمیو ی  م هم
 و از آسمان بد دهد یم
 . دهمیو من فقط رس تکان م د یگو یم ا یدر 
به  دهیافسار در  و باد با خشیم نمی   را به آب م قیقا

 . ند ی   م یلیصورتم س
  کیکه انگار   یباد رحمانیه از هجوم نر  چشمم

 
 قربان

 کردن  خایل یبرا
 . سوزد یکرده، م  دا یپ خشمم
 ستین کیس  چیدور از ساحل که ه ن  جا ا،یدر  وسط

 . خشمشومیمتوقف م
 چیه میمال  مینس کیفروکش کرده و حاال جز  باد 
 از آن همه قهر و یخیر 

. کشمیم میههای  را به ر  ا یشور در  ی.بو ستین غضب

 آرام یایبه در  نگایه
پرش بلند خودم را به  کیو با کندن لباسم با  اندازمیم

 دی. شانمی   دل آب م
و چرکم پاک که  اهیخنک شود و افکار س داغم کیم رس 

 نه حداقل کمرنگ
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و نفس نفس زنان  می  گیم قیقا .دستم را به لبیهشوند 
 . کشمیخودم را باال م

به صورتم  . دسنر کند یچکه م میاز رس و رو  آب
 و درازکش و خسته کشمیم

که کم کم   یدیبه خورش نمی   . زل مافتمیم قیقا کف
 دیگو یآسمان را وداع م

. تلفنم زنگ بندد یهزارتو م یایدن نیا یچشمش را رو  و 

 . خودم راخورد یم
 . دهمیم کش

 _بگو... 
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 ؟رفنر  گذاشنر   ر یز  گاو کجا رس تو انداخنر   کیهی_مرت
 هزار تا کار ا یپاشو ب

 رسمون.  ختهیر 
 ... خودت بچرخون. ستمی_ن

جفتک ننداز.  ی   _رو اعصاب من مثل خر مش حس
  ا یبلند شو ب

 
 هر گورستون

 . رفنر 
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. امیامروز رو نم ی_خودتو از هزار جهت هم جر بد

 رسم داغه ممد.پوف
 . چد یپیم گوش    یتو  کالفهاش

 باز؟ یخورد _چر 
  هی_ 

 
 ... شات از زندگ

زده به رست. تا خرخره  راسنر  راسنر  نکهی_نه مثل ا
 رس  و یو دار  یخورد
 یم ور 

 
 . نمی   م ی.پوزخندباف

 . امیممد. فردا م امی_در 
تو  رفنر  یتک و تنها مست کرد ؟هسنر  یی   چ _...خیل
 یخوایآب؟ م

! یکه همش دردرس   یی  خو بگو. بم کن    خودکیس  

 . افتمیبمون االن راه م
 ... ا ی_ن

و من با همان  کند ی_ببند در گاله رو...تماس را قطع م
 به هی  باز خ یچشمها
 نارنخر  یرسم نقش لبها یو تو  مانمیآسمان م نارنخر 

 
 
 نقش رنگ زن

 . بندد یم
* 
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 »عاطفه  «
با  می. چشمهاآورمیم یی   را پا و رسگشته گوش   انی  ح
 خورندیتکان م خر یگ
ده م یتو  حواشیبا ب گوش    و   . شود یدستم فرس 
از جنس  یدشنها د یوسط دلم فرو رفته بود. شا یی   چ

 دیزنانه. شا ن  صدا
دستم  د ی...با تکان شدد یمستانه... شا یقهقهها نغمیه

 . سورهمیآیبه خودم م
 گشاد شده از ترس به من زل زده.   یچشمها با 

 .دسنر اد یداره خون م تینی_مامان... خون... خون... ب
 و با کشمیم مینیب ر یز 
.چشم کشد یم ی  رسم ت هگونهاشی  ت رسچ   دنید

 بلند و با سخنر  بندمیم
آب مانده هزار تکه  یشکسته و رو  قر ی. مثل قاشومیم

 شدهام. هر تکهام
 شیر یو ب شیر یو ب ند ی   مذبوحانه دست و پا م یگوشها

 .آنر ود ی  به قعر فرو م
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. د یایتا خون بند ب می  گیو رسم را باال م نمی   صورتم م به

 فت،ی  م جیرسم گ
فشار  نیکه مدتهاست با ا  هم فشارم باال رفته و من   باز 
 دست و ونی   نام

که از   .قطره اشیکد یآیدر نم میو صدا کنمینرم م پنجه
 گوشه چشمم رها

حواس  را نر  مینی.بنشاند یلبم م یپوزخند رو  شود یم
 و طعم کشمیباال م
بد صورت  . با حایلچد یپیدهانم م یخون تو  شور 

 یو تو  کنمیجمع م
 . نمی   عق م ن  روشو
 میو چشمها ند ی   را چنگ م ن  سنگ روشو لبیه دستم
 یبا ب

 
 . بارد یم چارگ
آن زن که  یهنوز هم بلند است. نه تنها صدا صداها 
  یصدا

 
 تک تک کسان

را  ندمانیبارها هشدار داده بودند.مکالمه ناخوشا که
 . آورمیم اد ی دوباره به
 _بله؟
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انگار اشتباه گرفتم من.و تلفن را قطع کردم.  د ی_ببخش
 ی  بار دوم با تح یبرا
همان زن  یشماره را گرفتم اما دوباره صدا شیتشو  و 
 . د یچیپ گوش    یتو 
 ی   زنگ م خانم یه هی_چ

 
 ؟ن

 . د یوسط حرفم پر  حوصلهی...ب_با... با... عیل
 _شما؟

 _من... من... زنشم... 
 ششیپ می  حمومه منم دارم م ! عیلن  _عه آها تو

 مزاحممون نشو.و تماش
ترک  ن  یچ کیکه ناباور مثل   قطع شد و من   که

 خورده پشت تلفن رها
 . شدم
. من خورمیرا م هامی  و هق گر  کشمیلرزانم را تو م یلبها

 که بارها حس کرده
دم پس چه آشکارش بو  یانتهای... بارها شاهد خبودم

 مرگم بود؟ تمام آن
 کبارهیبه  داد ینشان م گناهیرا ب که عیل  وایه یالهایخ

 شکسته بود و
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 یشانهها یشده بود. رو  انیزشت پشتش نما قتیحق
 زنده یزنانهام هربار درد

جانم را  یهی  . قطره قطره شکرد یو رشد م شد یم
 وبالش ر یو من ز  د یکمیم
دست از رسم  الشیشده بودم.فکر و خ له

 از دلم ی. گوشهاداشتیبرنم
و  ختیی  بزرگش اشک م انتیخ نیاز ا مظلومانه
 با حرص به باد گر یگوشه د
ا گرفته بودش. دلم تو  فحش  شد یبند نم نهیس یو نارس 

 نهایا همیه ی   و ب
 
 
 : گفتیکه م  وجدان
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... تقاص دل شکستهاش یدیتقاص پس م ی_دار 

 تدست از رس 
رسم دلهره به جانم  یتو  ی...زنگ صدادارهیبرنم
 و حالم را آشوبیر  ختیی  م
 کی و یط دارمی. تلفن را برمکرد یکه هست م  ن  یا از 

 یحرکت احمقانه رو 
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. درست سه بوق بعد تماس برقرار نمی   م شماره

 . اجازه صحبتشود یم
 : کنمیزمزمه م لرزد یکه م  ن  و با صدا دهمینم

 ؟یکرد  نمی_نفر 
. کند یبغضم را آب م شیصدا نی_عاطفه...آهنگ حز 

 می  گیلب را محکم گاز م
 . شوند یرها م میاشکها و 

دندانم  ر ی. لبم از ز شود ینکن...طاقتم طاق م هی_گر 
 دهدیخودش را نجات م

ال  ی  با تاخ شی.صداسد ی  به گوشش م هامی  گر   میصدا و 
 میههای  گر   یبه ال

 . کند یرا نوازش م گوشم
. دمیآه هم نکش نکردم دخیر خوب. حنر  نتی_من نفر 

 شده که فکر حاال چر 
 ؟نازک نارنخر  استی  گ  نقدر یمن ا نینفر  کن  یم
. بغض باال کند یم شیگفتنش دلم را ر   نازک نارنخر  با 

 . لرزد یو لبم م د یآیم
ندارد. آخر محمد از آن آدمها  یست قصد معلوم

 در و دشمن   نهینبود... ک
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  نینداشت. ا ن  پاکش جا قلب
 
دلش بدتر  و پایک مهربان

 .سکوتمد ی   آتشم م
 : د یآیو به حرف م شکند یانتظار را م ند یبیکه م  را 

که تو رو   ستیبزرگ ن یهم که هست اونقدر  _هر چر 
 ههاتوی  از پا بندازه. گر 

بعد  د یکه فروکش  جانتیه ،یآروم که شد ،یکرد  که
 به زانوتو ی  دست بگ

 شو.  بلند 
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خروار خروار  ر یرو زنده کن. نذار ز  یمیقد _عاطفیه

 خاک بپوسه. 
 . نمی   بغض و آهم لب م ی   ب

 وقته که مرده.  یلی_عاطفه مرد... خ
 ی_م

 
 . ستین ر ی... هنوزم دینجاتش بد تون

سمیچرا م دانمیش؟نمیببخش وقت تونسنر  چی_ه . یر

 سبک کردن یبرا د یشا
خودم. سکوتش قلبم را محکم فشار  ی   سنگ دل
 . از دردش لب گزهدهد یم
 . بارمیو م کنمیم
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اونقدر برام کمرنگ و  یروز  هی د ی... شادونمی_نم
 بره ادمیبشه که  تیاهمیب
 کرد.   کار یچ

مندهاش  ا ی. من تا آخر دنکنمیرا عوض م حرف رس 
 بودم. 

 _خانمت... 
 ... اسی_رسکارم 
. فراموشش شده بود که مدتهاست خورد یرا م حرفش

 گریپژمرده و د اسشی
 ستین او  گل

ر
را به هم  مانیلبها ی   سنگ . سکون

 یی   نه او چ گر یدوخته. د
  د یگو یم

 
حرف زدن دارم. با مشت  یبرا نه من توان
 کردن دستم تمامم را

 : میگو یو م کنمیم جمع
 یی   اجازه بدهم چ نکهی.و بدون اخوامی_معذرت م

 تماس را قطع د یبگو 
خشک  میرا با گوشه رورس  سمی. صورت خکنمیم
 ندارد.  یدهایاما فا کنمیم
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هستند که حاال  ایهیس یکهنه ابرها  بانی   چشمها م نیا
 حاال ها قصد رفیر  

 . ندارند 
* 
که   کنمیفکر م نیو به ا کنمیخودم را جمع م سخنر  به

 عادت کردهام به
خوردن و شکسیر  و بعد جمع کردن خودم و  ی   زم نیا

 بلند شدن دوبارهام. 
  چه

 
بود... آه  یگر یهستم من! هر کس د سگ جان

 و دستم دوباره کشمیم
 . شود یبلند م میپاک کردن اشکها یبرا

. شام سمی  و مثل هرروز به بچهها م شورمیرا م صورتم

 و دهمیسوره را م
. پوست گذارمیگهوارهاش م  یتو  اطیرا بااحت سام

 دهمیرا نوازش م فشیلط
.آسمان دهمیتلخ قورت م یبغضم را با لبخند و 

 از شود یم سیچشمم که خ
 ار ی. ستمیایو پشت پنجره م ومی  م ونی  ب اتاقشان

 یهم
 
 من...لبخند تلخم شیک
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به  شود یم هی  خ از هر حیس و نگاهم تیه شود یم تکرار 
 پر رفت و ابانیخ

از  نشیساعت دوازده شب است که ماش کی.نزدآمد 
 .پردهچد یپیکوچه م  چیپ
 . ومی  و از کنار پنجره کنار م کنمیرها م را 

. کنمیو خودم را مهمان اتاق بچهها م دارمیرا برم بالشم

 ندارد کنار یلیدل
حال و روزمان هم هوسش  نیدر ا بمانم که حنر  کیس

 تیبه خانوادهاش ارجح
عوض شده و  نقدر یچرا ا دمیوقت نفهم چی. هدارد 
 . ستیمثل سابق ن گر ید

نامحرم حاال  دنید یبرا آمد یکه نگاهش باال نم  یمرد
 حمام...حالم به هم

و  گذارمیدهانم م یاز تصورش. دستم را رو  خورد یم
 دیشا نمی   محکم پلک م

. د یآیدر م یآزاردهنده کنار بروند.صدا ر یتصاو  نیا

 و تظاهر بندمیچشمم را م
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هم ندارد  نر یاو اهم یبه خواب. هر چند که برا کنمیم
 خواهدیدلم نم چیاما ه

 شود یچشم تو چشم شوم. در اتاق بچهها باز م باهاش
 و من محکمیر پلکم را

اما  گذرد یچقدر م دانمی. نمدهمیهم فشار م یرو 
 و از بندد یباالخره در را م

و پوزخندزنان بلند  کنمی. پلک باز مشود یدور م اتاق
 به هیو با تک شومیم

باز هم  . کنمیشکمم جمع م یسام پاهام را تو  گهواریه
 ! گرفتمیم میتصم د یبا

مدام  نکهیگرفتنها... از ا  میتصم نیمتنفرم از ا چقدر 
 یی   افکارم را باال و پا

کس   چیکنم که به ه  دا یپ یی   بگردم تا چ نشانیو ب کنم
ر   چینزند اما ه یض 
بزرگ از دست دادن  یمهایتصم ی. بهاشود ینم وقت

 است. از دست دادن
 ... نگایهنشانیارزشمندتر  ها،ییدارا نیو بهیر  نیبزرگیر 

 . اندازمیبه بچهها م
را داشتم؟ اما دل، دل  دو مگر کیس نیاز ا باارزشیر 

 ی   کندن؟ نداشتم و هم
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کرده بود در   می  اس ی   را بسته بود. هم میو پا دست
 که نه تنها  یایزندگ

ممکن خوار  وهیش نیکه به بدتر   شد یحفظ نم حرمتم
 میو ارزش انسان شدمیم
از  یاگر به بها .حماقت کردم. حنر فتی  سوال م ر یز 
  ی   ب

 
 او هم رفیر  زندگ

... آه پر دادمیاجازه م د ی. نباگشتمیبرم د ینبا بود 

 میلبها انیافسوسم از م
 و ...  گذارمیم میپا ی.رسم را رو کند یرا آزاد م خودش
 یتماس عجوالنه خاطرهها نی. اند ی  گیجان م صداها 

 دهیخاک خورده و پوس
 ی   بود و دل آزردهام را محکمیر ب هدیجان تازه بخش را 

 شیمشت سنگ
د یم  .(فرس 

صورتم  یمگه نه؟نگاهش تو  _مواظب خودت هسنر 
 دو دو زد. 
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 نهی   شورمو م یپنبها دخیر نازک نارنخر  هیدل  _تا وقنر 
 و نگران منه مگه
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نباشم؟بغضم باران شد.دو طرف صورتم را با  تونمیم
 دست قاب گرفت. 

به  نهی   بد م یفکرها شهیطاقتم طاق م کن  یم هی_گر 
 رسم.لب جلو دادم و

 گفتم:   یبغض و کنجکاو  با 
 ؟_مثال چر 
همه و  یو بگم گور بابا می  دستتو بگ نکهی_مثال ا
مت   که دست  ن  جا هیبیر

 کس بهمون نرسه.   چیه
 زد.  ی...تک خندهامی_بخدا که راض

 ... یدی   م یگهاید یحرفا هی_قبلنا 
وقت حس نکرده  چیامروز عاشق نبودم. ه _به اندازه

 تونهیم یبودم که دور 
 وحشتناک باشه!  چقدر 

تنها چشمش که تمام صورتش چلچراغ شد.  نه
 . بوسهاشد یرا بوس میشانیپ

راه  می. دوباره اشکهاداد یم گس خداحافظ    طعم
 گرفت. دم گوشم زمزمه

 : کرد 
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. ستیاما اونقدراهم بد ن نهیترسناکه، سنگ ی_دور 

 کردنو،  صیر کردنو عاشقر 
الک  هی. مثل دهیم اد یاز راه دورو به آدم  یهایدلتنگ

 ی... عاشقهامونهیم
عشق  ن  یبیم هو ی. کنهیرو از نخالهها جدا م واقیع
 که  ابهیاونقدر کم واقیع

. اما من سهی  دست هم نم یبه انگشتها تعدادش

 مطمئنم که عشق ما هر
 .)ذارهیرو پشت رس م یفاصلها
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حاال... خوب  ویل دمینفهم شیاز حرفها یی   روز چ آن
 عن  یعشق  فهممیم

را  مییوفایچه بود. به محمد ب یو حکمت آن دور  چه
 شکل ممکن نیبه بدتر 
که   به قول محمد الک بود. الیک یداد. آن دور  نشان
 خوب نشان داد یلیخ
عاشقیر است. گفته بودم که او عاشقیر و وفادارتر  گ

 است! 
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چشم  دهیو با زدن سپ نمی   آغشته به بغض م یلبخند
 . گذارمیهم م یرو 
بلند تر از هر  شیصدا». عاطفه رو زنده کن ... «

 شودیگوشم اکو م  یتو  ن  صدا
نجاتش  شد یزندهاش کنم؟ چطور م توانستمیم چطور 

 یلیبدهم؟ عاطفه را خ
گم کرده   گذاشتمیم پا به خانه عیل .. وقنر . شیپ سالها 

 کیس  یبودم. برا
 شیر یرا ب د ینداشت. آنها عاطفه جد نر یاهم هم
 و من هم کم دند یپسندیم
  کم

 
. عاطفه خواهند یباشم که م عادت کردم که همان

 
 

 که قرار  در همان بایع
درس انتظار از بر کند، جامانده بود.آه کشان فکر  بود 
 یکه عزا برا  کنمیم
 ندارد. عیل یدهایکه از اول هم مال من نبود فا  یی   چ

 شیوقت پ یلیاز خ
  نیرا سوا کرده بود. با آخر  راهش

 
ورق  شبیکه د  برگ

 چیه یجا گر یخورد د
خودم و  ینمانده بود. دلم برا یدیو ترد شک

 . مدتهاسوزد یم میحماقتها
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برف فرو برده بودم و در خواب خوش  ر یرا ز  رسم
 یالهایخ امیزمستان

شده  دار یب و حاال... وقنر  دمیدیم خرگوش   گارنگرن
 بودم که تابستان گذشته

استخوان سوز  یرسما آنکه خودم را آمادیه نر  بود 
 زمستان کرده باشم. دست

بود و نگاهم پر از  مانده بودم... کلبهام پر از خایل خایل
 با طعم گس افسوش
 دهیکه فرا رس  ییی   پا زرد و نارنخر  یبه برگها حرست
 زمستان د یبود و نو 

 .*داد یم
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. انگار که نه انگار مچش را آورد یخودش نم یرو  به

 گرفته بودم  عیفج نقدر یا
 ر یکه ز   و تب و تانر  گفتیدو نفره م زن از حمایم کی و 

 دوش آب... تهش را
فکر کردن بهش هم حالم را به  چون تا حنر  خورمیم

 . آن زن آنقدرد ی   هم م
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وعش را با  نکهیاز ا بود که حنر  حیوق رابطه نامرس 
 جار بزند گر یشوهر کس د

از حمام کردنشان  یعاد ینداشت و جور  ن  ابا اصال 
 که انگار از مسائل  گفتیم
و  شود یجمع م مینی. ببد یگو یروزمرهاش م تیاهمیب

 لب و دهانم کج. 
 شوم،یو بلند م گذارمیانزجار بشقاب را مقابلش م با 

 از او هم حالم به حنر 
 . خورد یم هم
اعتنا به حضورش  و نر  کنمیرا حس م نشیسنگ نگاه

 و کشمیراهم را م
 نزند که عیل هیو کنا شی. اما اگر طعنه و نومی  م
 ! ستین

مثل گاو  کهیندادن. زن ادشی_دو زار ادب 
 کنمی...پوزخندم را تکرار ممونهیم
و  دهمیسام را ماساژ م ی.دست و پاسمی  به بچهها م و 

 دل میگلو   ی   بغض ب
 . ند ی   م

را پاک  امدهامین یو اشکها کشمیم مینیب ر یز  دسنر 
 لعننر  یمار ی. بکنمیم
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 شی. پاهاانداختیعضالتش را از کار م همیه داشت
 شده بود حرکتیکامال ب

 ... فیر یضع شیدستها و 
 چیباز هم رفته بود. بدون ه چرخم،یدر م یصدا با 

 ... چهخیحرف و توض
آنقدر خودش را محق  اشتم من! عیلکه ند  انتظارها 

 که حنر   دانستیم
دستش رو شده  نکهیبود. ا اوردهیخم به ابرو ن یذرها

 شیبود هم اصال برا
که   زشنر  قتینداشت. انگار از فاش شدن حق نر یاهم
 در پنهانش داشت سیع
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از دستم بر  یکه کار   دانستیهم ناخشنود نبود. م اد یز 
 بر ی   و همه چ اد ینم
و  فتد یکک به جانش ب  د یمن است. اصال چرا با هیعل

 دلش شور بزند؟ وقنر 
راهش را  نیو د عتیهمه جوره پشتش بود و رس   قانون

 گریباز گذاشته بود د
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 غهنامهیص کیداشت که به خودش بلرزد؟  یلیدل چه
 و دهان کرد یجور م
شک دارم که محرمش هم بوده  . حنر بستیرا م همه

 وقت یلیخ باشد... عیل
  نطرفیکه از ا  بود 

 
و دوباره  کشمیم بوم افتاده بود.پوف

 که از آن ته  ن  صدا
» عاطفه رو زنده کن «  خانه خایل یرا تو  نگاهم
 دیگو یرسم م یمهها
  چرخانمیم

 
 گر ی. دند ی   رسم چشمک م یتو  وچرایع

 عروسک کی خواهمینم
هر چه که  شیباشم. بها عیل یشب باز  مهیخ
 خواهمیباشد! م خواهد یم

وجودم را، حضورم را به  خواهمیکنم... م  دا یرا پ خودم
 یخودم ثابت کنم.تا

 کیچطور است با  کنمیو فکر م دهمیرا باال م میابرو 
وعش  گردش سه نفره رس 

 م؟ینداشت م؟یگردش را که داشت  کی کنم؟حق
. کنمیو بچهها را حاض  م پوشمی. لباس مشومیم بلند 

 که مدتها  یچادر 
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و با انزجار لب  اندازمیرا کنار م دمشیپوشیدوباره م بود 
 و دهانم را جمع

 ونی  و سوره را ب کشمی. سام را در آغوش مکنمیم
 . فرستمیم

به لحن رسارس شوقش  یم؟لبخندیی  _مامان کجا م
 . باد از سفرنمی   م

را با خودش  ا یدر  شور نوبرانیه یو بو  تاختیم برگشته
 آورده بود.  هیبه هد
 : میگو یو م می  گیم نفیس

 م؟یکجا بر   ی_تو دوست دار 
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) باشه دیگو یپارک؟ (با اضار و انتظار م می_بر 

 و میگو یم یمامان؟باشها
گم شده   دست عاطفیه د یکه با  کنمیفکر م لبخندزنان

 و با خودم می  را بگ
و گوشه کنارها را  کنمیخانه برگردانم. چشم چشم م به

 نمی   م د یبا دقت د
 شده باشد!  میقا ن  جا گوش  یباز هم با باز  د یشا
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. باخنده دود یم یباز  لیبا وجد به سمت وسا سوره

 . جنسکنمیم بشیتعق
 یهم یهایکیو پالست ها یزورک نیاز ا میلبخندها

 
 شیک

 بود، از آن نبود. واقیع
است  بی.عجکردمیم هم حسش مها که ته دل واقیع

 اما حالم خوب ست. 
صداها و افکار و  همیه شب،ید ر یتصاو  که همیه  انگار 

 متعلقاتش را با هم
بودم و به سطل  ختهیدر بسته ر  کیپالست کی یتو 

 آشغال انداخته بودم و
مسخره  یآن حس و عذابها همیه یبه جا حاال 

 اساسیب یورسزنش ها
 یبه خورد خودم داده بودم.سام را تو  خوشحایل کیم

 تاب مخصوص بچهها
با  دهد ی. دستش را تکان مدهمیو آرام هلش م گذارمیم

 ضعف است اما
  یبرا ی   هم

 
 گ  فهممیاست. نم خوشحال کردنم کاف

 اشک به کاسه چشمم
مهمان  نیاز ا ز یو تنگ چشمانم لیر  کند یرا کج م راهش

 و شود یناخوانده م
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ور از دست دادنش مو را به تنم . تصود ی  رس م ناچار 
 و قلبم را کند یراست م

 . خایل
  نیو از ا خندمیکشان م  آه

ر
که ترس تکرار   لحظان

 نشدنشان به ته دلم چنگ
میلذت م اندازد یم م. با د ی. بایر  ی...بچهها باز د یلذت بیر
 و وقنر  کنند یم

 ود ی  م رو به خاموش   شانیو باتر  کشد یته م شانیانرژ 
 می  گیراه خانه را م

پشمک  مرد پشمک فروش سوره بهانیه دنیبا د اما 
 و جانیو به ه د ی  گیم

 
ر
مرد پشمک  یکودکانه دستم را به طرف گار   ذوف

 . کشاند یفروش م
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...  ها یپشمک پنبها نی_مامان از ا

ً
برام بخر... لطفا

 لبم یخواهش...لبخند رو 
تمام شده که  اسم و هزار خاطریه کی. بازهم ماسد یم

 و وسط د یآیصاف م
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».  ن  کلمه اون روزها  هیحرف، با  هیبده که با  یلیخ
 کندیقلبت غوغا به پا م

لبخند تلخ  کیجز  خر یو تو ه اد یب ادتیرفته به  که
 نداشته باش   ی   رقت انگ

آدم اونقدر خاطره  هیبده که  یلی... خابراز کن   که
 نییر یمعمول بسازه که حنر 

باشه که  ن  خاطرهها و پر از رد کهنیهت یهم برا ها ی   چ
 خاطره تونستیم

آدم خودشو جا بذاره تو  هیبده که  یلی. خنباشه
 که قشنگ بود اما  یگذشتها

 یهم... «
 
 نه شیک

  لعنت
ر
که خاطره ماندند. لعنت به   به تمام خاطران

 که گوشم  من... به من  
و مثل ظبط  د یشنیگفتنش را م  یپنبها یصدا هنوز 
 
ر
 دهیچیکه نوارش پ  صون
به  نمیشدن آست دهی.با کشکرد یمرتب تکرارش م باشد 

 . لبخندمیآیخودم م
 لبم است.  یهنوز هم رو  میاز خاطره باز  ناش  
من  د یشده؟ باشه ببخش مامان؟ چر  کن  یم هی_گر 
 پشمک گهید
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 خوامینم
 
چشمم  ر ی. دست آزادم را ز نمی   م .لبخند لرزان

 و واقعا کشمیم
 ن  یسنگ میپشمک فروش رو است! نگاه مرد  سیخ
 . خودم را جمعکند یم
رفته  شیکه دل سوره برا  یو از پشمک پنبها کنمیم
 و به دستش خرمیم
 . ند ی   . چشمانش برق مدهمیم

 و دیل کنمیزمزمه م کوتایه  ؟نهی_مامان ناراحت شد
 انیکرده م  ی  که باز گ
 . میی  گیم شیخانه را در پ ی  مس خاطرهها 

 
612 
که من در به در   یگذشته بود. دو هفتها  یهفتها دو 

 عاطفه بودم و به گمانم
 یبودم. داشتم با زنده کردن خصلتها شیچند قدم در 

 راه را ی   شیعاطفه پ
کهنه و   یلباسها گر ی. دکردمیبرگشتش هموار م یبرا

 . دمیپوشیمندرس نم
 یهم نداشتم اما از همان لباسها ن  که لباس نو  البته
 را نشانیبهیر  یمیقد
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  لیو تبد دمیپوشیم
 
که در اوج فقر   شده بودم به زن

 پوش است. به کیش
چند بار  ی. روز دادمیم تیاهم شیر یب میو موها پوست

 یشانه به دست جلو 
را  یعاطفه شانزده سالها نهیآ یو تو  ستادمیایم نهیآ
 اشیکه دلخوش  دمیدیم

. سوره افتاد یبلندش بود و شانه از دستش نم یموها

 ذوقزده د یدیم قنر و 
 : گفتیو م چسباند یو صورتش را به صورتم م شد یم

 
 
...و من پر از خوشگلم... چقدر تو خوشگیل _مامان

 و دلم شدمیحس غرور م
تاب تاب  د،ی   تاب م فیدخیر بچهها که با تعر  مثل
 . خندهدار است اماکرد یم

بودم و سوره ناخواسته و با  دنیشن فیتعر  تشنیه من
 
 
 معصومانهاش بچیک

اول  یروزها .عیلکرد یدل مادرش را برآورده م خواسته
 متعجب بود اما بعد

که من چه بد باشم چه خوب   فهممی. حاال متفاوتیب
 مهم عیل یاصال برا
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راجعبه ظاهر  هم سوایل کبار ی . چون حنر ستین
س دمیجد  که  ونی  !بد ینیر
و به پارک  گرفتمیرا م میمن هم دست بچهها فت؛ی  م
دمیل مساح ا ی  . یر
 گر یبا زنان د بودن عیل ر یو تصاو  خوردمیغصه نم گر ید
 تهوعآور نبود.  میبرا
باره بدون تالش خاص و  کیبه  میزندگ از همیه عیل
 خط کشمکیس    حنر  ا ی

 بودم.  بود و راض   خورده
و صبحها آنقدر  دمیخوابیاتاق بچهها م یتو  شبها 

 هم یچشمم را رو 
به خواب تا گورش را گم  کردمیو وانمود م گذاشتمیم

 کند و از خانه برود. 
 

613 
ها، دوهفته پ گر ید بله چشم  میگو یرا م شیمثل قبلیر

 نبودم.  شیقربانگو 
است  شیشگیهم که کار هم ی   و توه ی  تحق د،ی   م داد 
 وقت قرار چیو ه
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آن  گر یبچرخد اما د نها یجز ا یی   زبانش به چ ستین
 خور یتو رس  عاطفیه

 ساکت مرد.  و 
. نه که دادمینم شیها ی   به توه هم جوانر  هنوز 

سم  م حنر  ا یبیر  حساب بیر
گرفته شدن از   دهیند نی! و اگرفتمشیم دهی. ندنه

 اشیکفر   طرف من حسانر 
و داغ  شد یکه صورتش از حرص رسخ م  یجور  کرد یم
 دیدیم . و وقنر کرد یم
تنگ  شیو دارد عرصه برا ستیبه نفعش ن ی   چ چیه
 و گذاشتیم ود شیم
 نکهیانجام داده. خب البته ا شهیکه هم  ی. کار فتی  م

 زنها انیم ونی  آن ب
 ! ستین ی  تاثیهم ب گذرد یخوش م شیر یب
بغلش  اطیو با احت ومی  سام به سمتش م ز ینق ر  با 
 بادام رهی. ظرف حر کنمیم

. هر دهمیو آرام به خوردش م دارمیشده را برم خنک

 چند که همه را پس
به  دهمی. اجازه نمکشمیاما دست از تالش نم ند ی   م

 نیرسعت به ا ی   هم
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ماندن و  یبرا د یبجنگد. با د یعادت کند. با تیوضع
 
 
 ی   کردن از هم  زندگ
مثل من  ق  یضع ی. آدمهاد ی  بگ اد یرا  دنیجنگ حاال 

 اما افتند یزود از پا م
پرسم هم رسنوشتش مشابهه من  گذارمینم

 و دهمیباشد.بغضم را قورت م
 گذارمیم نکیس ی. ظرف را تو کنمیم ی   را تم صورتش

 شهیکه بعد بشورم و ش
آب  که کیم  می  گیدهانش م یرا جلو  مخصوصش

 بخورد. 
 
 
 ی   و در همان ح گذارمیرا کنار م شهی...ش_مامان

 . دهمیجواب سوره را هم م
 _جانم قشنگم... 
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 کیبا و  گزمیلب م سه؟تولدش؟ی  م _تولد من گ
 متوجه حساب رسانگشنر 

غرق  نقدر یست و من ا گر یکه تولدش دو روز د  شومیم
 مشکالتم هستم که
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 عی    و رس  ماند یکردهام. منتظر جواب من نم  فراموش
 : د یگو یم

.  ونیز ی_امروز تو تلو  تو اون کارتونه هست تولد داشیر 
 آره ؟یی  گیبرام م

  مامان؟چه
 
هم آن کارتون مزخرف پخش شده.  زمان

 
 
 و دنبال کشمیم پوف
 
 
دست به رس کردنش هستم که تلفنم زنگ  یبرا حرف

 . لبخندزنانخورد یم
 : میگو یموقت م خالض نیخاطر ا به

و  د یگو یم ی.باشهاار یمامانو ب _قشنگم بدو گوش  
 . نفس راحنر ود ی  م
 گرفتم؟یتولد م یچطور  تیوضع نی. در اکشمیم

 اما آوردمیاز کجا م هیهد
. فکر ود ی  دلم به دلش را شکسیر  نم نها یهمه ا با 

 که بهیر است بعد  کنمیم
 دنیاما با شن اورمیو از دلش در ب می  بگ یهایهد شیبرا

 حواسم پرت شیصدا
 . شود یم

 _سالم خاله... 
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خوبم. مامانمم دستش بنده. باشه... عه تولد  _مرش
 خاله؟ راست

ً
 منه؟ واقعا

 یم
 
 . دمیباشه باشه االن م ؟یک
تنه گند زده  کی شانیکیکدام   . کشمیم یبلند پوف

 بود وسط تمام
رسعت نقش بر آبشان کرده  ی   و به هم م؟ینقشهها

 چشم بود؟با آوردن گوش  
 : میگو یو م ومی  به چهره خندانش م یغرها

 
615 

لبش  ی_مگه نگفتم تلفن رو جواب نده؟لبخند رو 
 . نگاهشود یخشک م
جلو آمدهاش  یو لبها دهیرا از چهره ماس شماتتبارم

 و تلفن را می  گیم
و دوباره  میکنی. زهرا است.صحبت مدهمیم جواب

 کیتولد سوره را تیر 
 . کنمیمن هم کوتاه تشکر م د یگو یم

 ر ی. لبم را ز لرزد ی...بغض کرده و چانهاش مد ی_ببخش
 و دلم کشمیدندان م
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 ی. سام را رو شود یم شیچهره معصومش ر  یبرا
 و خوابانمیدشکچهاش م

 . نمیشیم ی   زم یرو  بلشمقا
 
 
وقت تلفن  چیگوش کن. ه  گمیم یی   چ هی وقنر  _مامان

 به نکهیرو قبل از ا
جواب نده. باشه مامان؟با همان  ینشون ند من
 که به خودش گرفته  یگور یف

مقاومت  نیاز ا شیر یب توانمی. نمدهد یتکان م رس 
 و کشمیکنم.به آغوشش م

 : کنمی. دم گوشش زمزمه مبوسمیرا م لپش
_تولدت مبارک عروسک مامان.غنچه لبش به 

 . شود یباز م با یز  یلبخند
 ؟یخر یم کی_برام ک

م قول بدم که خودم براش ک درست  کی_اگه به دخیر
 
ً
 هیکنم و عوضش بعدا

خوب هم  یهیهد هیو  می  بزرگ و قشنگ بگ جشن
 کنه؟یبخرم قبول م

طعم  ؟لبخندمیخر ینم کیاالن برام کادو و ک عن  ی_ 
 دهدیم نیی  ش مو یل

 تلخ  همانها 
ً
 . شود یحس م شیکه آخرش حتما

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 
616 

. میکنیخوشگل دونفره درست م کیک  هی_االن نه. 

 
ً
 جشن بزرگ.  هیبعدا

 : د یگو یو م دهد یتکان م د یرا با ترد ه؟رسشیچ نظرت
دلم  یلیخ ؟درست کن   کمو یپس امروز ک شهی_م
 .صورتش را بوسهخواد یم
 . میگو یم یو باشها نمی   م

رو  ی_برو تو اتاقت هر کدوم از لباسات که دوست دار 
 میباهم بر  ا یبپوش بعد ب

و  کشد یم جانیاز رس ه یع  ی.جمیرو بخر  کتیک  لیوسا
 بدو بدو کنان به

 . ود ی  م اتاقش
 نبار یگذشته ا  یروزها چرا برعکس همیه دانمینم
 یرو  یسادها شیآرا

و  نمی   م دمیبه ظاهر جد ی. لبخندنشانمیم صورتم
 : میگو یزمزمه کنان م

.لبخندم بزرگیر یکرد  دا ی_عاطفه بالخره خودتو پ

 لپم یو چال رو  شود یم
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از اتاق  عی    و رس  گذارمیرا کنار م ی.خاطره باز دار یپد
 . اگرشومیخارج م

.به کردند یخودشان لهام م ی   خاطرات ب ماندمیم

 ی   که هم  فروشگایه
و با  خورمیرا م ازمی. مواد مورد نمیو ی  م ستیکینزد
 نگاه سوره به دنید

 یبسته از آنها هم رو  کیرنگارنگ  یلهایپاست
 و لبخند گذارمیم میدهایخر 
به صورت  ی.لبخندمیگر یم لیرا تحو  شیبایز 
 و با همان نمی   م جانزدهاشیه

 : میگو یم لبخند 
. کند یدور اسکنم م کی_خب، چقدر شد آقا؟کمال آقا 

 چینگاهش ه نیاز ا
 . وند ی  هم فرو م ی   ب عی    رس  می. ابروهاد یاینم خوشم
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کمال آقا که   شناختمش،ی؟مآبخر  محیل نی_اهل ا
 یادیز  شیپسوند آقا برا

 یو از آن آدمها کرد یفروشگاه کار م نیسالها در ا کرد یم
 ی   چشم چران و ه
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و کارتم را به سمتش  دهمیبه سوالش نم . جوانر بود 
 . می  گیم

را  لیو وسا د یگو یلطفا.تند تند چشم م د ی_حساب کن
 . کند یحساب م

. قابلتم نداره.پوزخند تومن آبخر *  ۶۸۵۱۱ شهی_م

 لب زمزمه ر یو ز  نمی   م
باباش  سهیقابلتو نداره... انگار داره از ک گهیم! «
 کنمیم»  بخشهیم

رو  لی_اگه سختتونه تا خونه بگم بچهها وسا
 .کمال آقا واقعا فکر کردهارنیب

خوش  نطور یرو به رو است که ا بیزن غر  کیبا  بود 
 تا به کرد یم خدمنر 
من همان  دانستیخودش مخش را بزند!اگر م حساب
 چیچادر پ عاطفیه

 یهم
 
رسش هم  یرو  یهستم همان چند تار مو  شیک

 خوش ی. رو ختیی  م
 ونی  از فروشگاه ب لیو با برداشیر  وسا دهمینم نشانش

 کنمیو فکر م نمی   م
و کم مانده رس به فلک  دهیشجنس باال ک متیق چقدر 

 به هوا بزند.با نگایه
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 دانمی. نمدارمیتند تندتر قدم برم ود ی  م یکیرو به تار  که
 از یچرا گوشها

که   نمی   به سوره م ی.ترس  ند ی   بدجور شور م دلم
 و خودم د یایراه ب عیر یرس 
به  عیر یکه رس   زمیی  م میپاها یچه جان دارم را تو  هر 

 خانه برسم.با گذشیر  
 : د یگو یاز کنارمان سوره م ن  یماش

د یبابا نبود؟رنگ از رخم م ی   _مامان اون ماش و  یر
 . تنهاشود یم د یصورتم سف

اشتباه کردنمان است. اما واقعا  خواهمیکه م  یی   چ
 گفتیکه سوره م  ن  یماش
دعا کنم که کاش ما را  خواهمیاست. م عیل ی   ماش
 بعد باشد اما وقنر  دهیند
 ی. کار بدشود یم رو مهمه جوره دست میاو ما برس از 

 نکهینکردهام اما ا
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 می  گی.لبم را گاز مداند یرا فقط خدا م ستیچ واکنشش
 شیر یب میو به پاها
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کند امشب را.لبم را تو   ی  . خدا به خآورمیم فشار 
 نفس دنیو با کش کشمیم
. دست به کمر وسط هال با کنمیدر را باز م قر یعم

 و رسخ عصنر  یچهرها
 . ستادهیا

 هست.  ۰۱۹۶براساس سال  متها ی*ق
آرام و محتاط  یو با قدمها دهمیدهانم را قورت م آب

 . در راشومیداخل م
زخم خورده به سمتم حمله  یکه مثل گاو   بندمیم
 غیج دهی. هراسکند یم

. دهمیو سام را محکم به خودم فشار م کشمیم یبلند

ب از آغوشم  اما به ض 
 یهی  گر   یو صدا افتد یم هی. سام به گر دشی  گیم

 . ند ی   دلم را آتش م فشیضع
 یب با 

 
 . کنمیو التماس م افتمیدنبالش راه م چارگ

 ؟رس کن    یخوایم کار یگوش کن... چ  ... عیل_عیل
 راهش دست سوره را هم

و با  افتد یم هی. سوره به گر کشد یو با خودش م د ی  گیم
 که به سمت  یرس 
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شده و تر  ن  . با چشمهاکند یچرخانده التماس م من
 . کنمیم بشانینگران تعق

 : کشد یو داد م بندد یم شانیاتاق را محکم رو  در 
 اد یو صداتون در نم د یتمرگیم نجا ی_هم

ر
 ...با صورن

 چرخدیکبود شده م
 . سمتم

 : د یگو یو م ود ی  _خب...دستش به سمت کمربندش م
در  ابونیو رس از کوچه خ یج*ه شد گهی_که د

به ی   ها؟اول ؟یار یم  ض 
. با درد و بغض د یآیم یی   شانهام پا یرو  کمربندش

 : میگو یم
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 نکهی... من...اما قبل از اشعور ی_حرف دهنتو بفهم ب
به  حرفم تمام شود ض 

 : کشد ی. داد مند ی   را م گرشید
بقال و قصاب  یو برا کن  یم دابی_که رسخاب سف

 ؟یآیم عشوه خرگ
و  کند یهرزه.کمربندش را بلند م کهیزن کنمیم آدمت

 بدنم فرود یمحکم رو 
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و دستم را سیر خودم  کشمیاز درد م یع  ی. جآرود یم
 یدهایاما فا کنمیم

بات کمربندش با نر  ندارد  تنم  یرو  رحیم ض 
 . نمی   داد م هی.با گر د ینشنیم

نکردم... من  ی... من کار بدحمی  _نزن ظالم... نزن ب
 نکردم.  یکار   چیه
 . شود یمصورتم خم  یتو 

کمال ...ش   لیبود لبخند تحو  ها؟ گ ی_که نکرد
 یچشمها ی   با هم داد؟یم

 ی  . بمیومدیبراش ادا م یکه چطور   دمید خودم
 هرزه.  ی  کثافت... بم

امشب. خونت بهم حالله پدرسگ  کشمتیم
 جسارت نیا دانمیحرومزاده...نم

به  هی  خ لرزد یکه از درد م  اما با تن   آورمیاز کجا م را 
 رسخش داد یچشمها

 : کشمیم
... تو که با وجود زن و بچه رس از عوض   ن  _هرزه تو

 هرزهیر از یحموم زنها
صورتم  یکه تو   اشی...چشمان وحشیار یدر م خودت

 زبانم الل شود یم خیم
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 شود یم
 
و رنگ  جهد یصورتش م یخون تو  . به آن
 
 
 . شود یم پوستش ارغوان

اما تالشم  کشمیعقب م ی   زم یخودم را رو  دهیترس
 ی   آم تیموفق ستیقرار ن
فرار به دلم بچسبد چون همان دم  ن  یی  و ش باشد 

 و کند یرا بلند م شیپا
از شدت  می. چشمهاند ینشیم نهامیوسط س لگدش
 . ود ی  م ایهیدرد س
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 یتخم حروم... هرزه اون داداشها کنمی_آدمت م
 قرمساقته...به نفس نفس

. درد کمربندش کم دارد یاما دست از زدن برنم افتاده

 ست که با مشت و لگد
جان  کنمیو حس م افتمی. از نفس مافتد یجانم م به

 ونی  دارد از تنم ب
 : کنمیو رمق زمزمه م نا ی. بود ی  م

بعدش چه  فهممی...و نمی... کار... بدچی_من... ه
 غار کی ی. انگار تو شود یم
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ها یکرده باشم. صداها از ک  ی  گ گوشم   یدورتر تو  لومیر
 و پژواکش چد یپیم

 پشت رسش.  بالفاصله
 _مامانم... مامانم چشماشو بسته... 

 دانمیکه م  یکودکانها  یههای  هقهق گر  یبعد صدا و 
م است.*  دخیر

 یرو  ستیکینزد ی   که هم  کیس  ی   ف ی   ف یصدا
 اعصابم است. با درد پلک

 ن  لویصد ک یوزنهها میپلکها ی. انگار رو نمی   م
 نقدریاند که اگذاشته

ب و زور چشم باز م ی   سنگ  طی. محکنمیاست. با ض 
 را مارستانیب یناآشنا

 حانهیر  یو نگاهم رو  کنمیدردناکم رصد م یچشمها با 
 که کنار تخت  افتد یم
 . زد یی  و اشک م ستادهیا

 ؟یشد دار ی_دورت بگردم من... ب
 : میگو یو م دهمیلب و دهانم را تکان م سخنر  به

 _بچ... بچهها... 
 ی   ف ی   و با ف کند یم ی   را تم سشیپر شالش صورت خ با 

 اعصاب خردکنش
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 : د یگو یم
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 . حالشون خوبه.نفیسزدلمی_خودتو خسته نکن عز 

 یتو  یکه درد  کشمیم
با ترس  حانهیر  شود ی. صورتم که جمع مچد یپیم بدنم

 . کند یپرستار را خیر م
 کنند،یرا چک م تمی. وضعند یآیم یو دکیر  پرستار 
 
ر
سند یم سواالن  و من یر

 میجز بچهها برا خر ی. حاال هدهمیجواب م شیو ب کم
 ندارد.  نر یاهم
 : د یگو یم عی    رس  حانهیمنتظره...ر  ونی  ب سی_پل
 ستیدکیر خواهرم چندان مساعد ن ی_اقا

ً
. لطفا

 بعد. االن اصال یبرا د یبذار 
و با  دهد یحرف بزنه.دکیر با شک رس تکان م تونهینم

 بده  خدا سالمنر گفیر  
. با ود ی  م ونی  پرستار همراهش از اتاق ب همراه

 : نالمیرفتنشان دوباره م
 _بچه... ها... 
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هم  نا یزهران... مامان ا شی_خوبن دورت بگردم. پ
 . اون مادر شوهرتوننی  ب

. د یآیپوزخند زدن هم کش نم یبرا هست.لبم حنر  هم

 مثال مرده پرسنر 
و  د یگز یککش نم  چکسیه روز یاالن من است. تا د حال

 حاال... 
زنگ  گرم بزندش وقنر   ی   _خدا لعنتش کنه. خدا به زم

 زدم و سوره گفت چه
خودمونو  یچطور  میدیرست اومده نفهم ن  بال

 کهی. مرتمیرسوند
. حس گذارمیهم م یدردناکم را رو  ی...چشمهاتی  غیب

 چشمم یتو  کنمیم
 هیگر   ا ی حانهی.ر سوزد یم نقدر یکه ا  کنند یفرو م خیس
 را فحش عیل ا ی کند یم
و او  ود ی  نجمه سادات باال م وار یهم از د . گایهدهد یم

 . کند یم ضیرا مستف
و زبان به لعنت خودش باز  گذرد یخودش هم نم از 
 نی.کالفه از اکند یم

پشت رس همش زمزمه  ینهایو لعن و نفر  یخودخور 
 : کنمیم
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 _بسه... 
 

612 
کهیلم داره مبسه قربونت برم؟ د ی_چطور  ... عایط یر

 نینبود... ا نیحق تو ا
 ی   من ب گذارد یو م د ی  گی.بالخره زبان به دهان منبود 

 جان یدره دردها
جرم  گر یدردها که د یتو  دنیپرسه بزنم. چرخ گدازم

 کیهست؟نزد ست؟ین
. نجمه شود یاتاق شلوغ م شود یمالقات که م ساعت

 می. ابراهن  سادات و کربال
 ... د یو گلبهار و مج خان

که فروخورده و   کبود شده از خشیم  د یمج صورت
 پر از خون شیچشمها
 هیدستش را مشت کرده و هر چند ثان ی. انگشتهااست

 با خشم و کبار ی
 نیدم دستش بود ا . اگر عیلکند یلب نچ نچ م ر یز  ظیغ

 مشت گره خورده
 ی   اول یبرا د ی.گلبهار شاگذاشتینم شیسالم برا یجا

ش یبار دلش برا  دخیر
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گرد و   یگونهها  یمرتب رو  شیکه اشکها  سوخته
هاش رس م  و خورند یسیر 

خان ساکت است  می. ابراهکنند یچانهاش چکه م ر یز  از 
 و میمستق با نگایه
  متصل

ر
ش که فرف    کیبا  به دخیر

 
ندارد!  گوشت قربان

 معلوم چیاز نگاهش ه
  ن  .کربالستین

 
مندگ از رس و  و سادات هم رس 

 چیو ه ود ی  گوششان باال م
  کی

 
گفیر  نداشتهاند. اصال مگر   یبرا جز سالم حرف

 
 
 هم حرف

. شکند یم حانهیاتاق را زنگ تلفن ر  ماند؟سکوتیم

 چشمم به سمتش کش
سمیحال م و نر  د یآیم  : یر

 _زهرائه؟
 . دهد یتکان م رس 
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... سالم ممنون. اره به هوش اومده. _جانم آبخر 

 حالش هم خدا رو شکر، به
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دهانش  یکم مونده بود...دست جلو   ا یبعض فلط
 یرا تو  زشیو هق ر  گذارد یم

بعد آرام شده مکالمهاش را ادامه  . کیمزد یی  م دستش
 . دهد یم

رو بده سوره. باشه  بچهها رو داره گوش   _بهانیه
 حرف تونهیباشه... نه نم

. هی  سوره رو بشنوه دلش آروم بگ ی. بده صدابزنه

 را دم .گوش  باشه مرش
 . گذارد یم گوشم

کد ی_الو... مامان...و بغضش م  . نمی   . با درد پلک میر
 نکن... داداشت؟ هیدلم... گر  ز ی_خوبم عز 

 
 
 ؟یایم . گ_خوبه مامان

 . نکن   تیمامان... خاله رو اذ امی_م
. خوامینم خر یه گهید ا ی. تو رو خدا بدمی_چشم قول م

 میبر  گمینم گهید
.با آشوب دمیبه حرفات گوش م گهی. بخدا دونی  ب

 فمیشدن حالم و هقهق ضع
 . دارد یرا از بغل گوشم برم گوش    عی    رس  حانهیر 

نکن... مامانت خوبه  هی_دورت بگردم خاله گر 
 نکن حالش هیخوشگلم. نه گر 
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 مارستانیکه خاله جون، ب  نجا یا یایب ذارنی. نمخوبه
 . دنیکه بچهها رو راه نم

 نی. آفر اد ینکن مامان هم م هیقربونت برم. تو گر  باشه
 دخیر خوشگلم. بوس. 

 ... یبا یبا
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که   کند یصورتش را پاک م یرو  ختهیاشک ر  حانهیر 

 نجمه سادات به حرف
 . د یآیم

م.ر  _خدا سالمنر   . دهد یامان نم حانهیبده دخیر
 یوونهایداده اگه آقازاده شما مثل ح _خدا سالمنر 

 به افتاد ینم وحیس  
خاله جون پرستون تو جنگل بزرگ  ی. جدجونش

 خان میشده؟ابراه
 ی حانهیاما ر  دهد یتذکر م حانهیبه ر  ی   اخطارآم

 
و  ایع

 . کند یرسکش توجه نم
د یباال م صدا   : د یگو یو م یر
 شیچند ساعت پ ی   مگه هم حانه؟یر  حانه،یر  هی_چ

 تن آش و الش خواهرمو
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 فتادهین ها یمگه مثل وحش م؟یاون خونه جمع نکرد از 
 بچههاش به جونش؟

ش هم مگه االن داشت پشت  ی   آواره نشدن؟ دخیر
 . کشتیتلفن خودشو م

ذره  هی ؟فهیمی. مدونهیذره بچه خودشو مقض م هی
 هنوز دست بچه که حنر 

خودشو مقض حال  دهینم صیو راستش رو تشخ چپ
 اون دونهیمادرش م

پرس شما... هه. دخیر خودت هم بود  وقت
 ؟یکردیسکوت م ینطور یهم

 . کند ینجمه سادات زبان باز م بالخره
م ن ی_عاطفه برا  حانهی!پوزخند ر ستیمن کم از دخیر
 و شود یجاندار تر م

 کالمش زهردارتر.   شین
 سهی_پس ادبش کن. پرستو آدم کن. خواهر من ک

 یبرس   بن   چیبوکس ه
 . ستین

 . گردد یبه سمت من برم نگاهها 
 

615 
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ت راستت شکسته. از دندههات شکسته. دس یکی_ 
 صورت و بدنت پر از زخم

تو راهرو  ونی  االنش هم ب ی   هم سی. پلهیکبود  و 
 و منتظره.نگاه نجمه سادهیوا

  سادات
 
م م رنیک  د؟یای. به چه کارم مد ی  گیاز ترس و رس 

 دندهام شکسته بود؟
درد را به آن صورت  نها یهم؟ به لطف مورف دستم

 به یو وا کردمیحس نم
 که اثر مسکنها برود.   یلحظها

 دیمج
 مارستانیب نی. عاطفه از ااد یداره م د ی_ زنگ زدم وح

 خونه بابام.  اد یم میمستق
 دونمی. بعدش من ممیاوردیخواهرمون رو از رس راه ن ما 

 کیهیو اون مرت
 .ساداتوز یپف

دو تا  کنند یخودشون صلح م د؛ی_ زن و شوهرن مج
 ن  بچه دارن. تخم جدا

 . ود ی  از کوره در م د یتو دهنشون!مج نکار 
 دونستمیوگرنه م د یسف ستیو گ یبزرگیر  فی_ح

 جوابتو بدم. زن یچطور 
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بچه  کهیمرت نیا ؟چه کشیک چه صلخ حسانر 
 از یی  تو بم نیا شه؟یحال
  هی. پرست روانستیها ن یی  تو بم اون

 
! که البته روان

 ذارمیخودم حسابشو م
رو.نگاه نجمه سادات با خصم از  دستش عوض   کف
 و به شود یکنده م  د یمج

 : کند ی. خواهشمندانه زمزمه مچرخد یمن م سمت
م؟ مگه نه؟ شما دو تا بچه  کن  یکه نم  تی_شکا دخیر
 .نگاهم را ازشد یدار 
. هرکس به فکر خودش است و به جهنم گردانمیبرم

 که عاطفه آش و الش 
 . کند یدارد جان م مارستانیتخت ب وسط

 : د یگو یاز سکوت پدرم با حرص م یکفر   حانهیر 
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  خر یه یخوای_نم

 
و  چرخاند یرا م شیبابا؟پدرم رو  بیک

 هی  خ ن  به کربال
  ن  . کربالشود یم

 
مندگ  یتو  حینگاهش را به تسب با رس 

 و دوزد یدستش م
 . لغزند یانگشتانش م ی   زرد رنگش ب یمهرهها
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م. عیل کن  یفکر م ی_هر کار   درسته انجام بده دخیر
 هک  یاون بچها گهید

 ستیبزرگ کردم ن من
 
مندگ  خر یه . االن هم جز رس 

 ندارم که بگم. حق
حرف  نی.نجمه سادات ایادامه بد یاگه نخوا یدار 

 آوردیهمرسش را تاب نم
د یوسط حرفش م که  : د یگو یو با جوش و خروش م یر

 یم _خدا مرگم بده چر 
 
جوونن، دو تا بچه  ؟ن  کربال  یک

 دارن به خدا، خدا
 . هی  گیم قهرش
 . دوزد ینگاهش را به سادات م ن  کربال
خدا  کرد یدست و پا له م ر یپرسمون زنشو ز  _وقنر 

 قهرش گرفت! طالق
هم شده. از همون دفعه  ر ی. دستیهم بد ن شهیهم
 دخیر اومد نیکه ا  شیپ

و  شد یخونده م نشونیخطبه طالق ب د یباباش با خونه
 ش فتی  م هرگ

 خودش
 
 . ستیسادات. ن ستین . پرس ما مرد زندگ

 قیعم و با اخیم کشد یسادات ابرو در هم م نجمه
 . کند یشوهرش را نگاه م
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 چیهمرسش ه ن  هوی میتصم نیاست که از ا معلوم
 . خب البتهامدهیخوشش ن

  خواهد یدلش م هم دارد گ حق
 
پرسش خراب  زندگ

 که  ن  شود و آبرو
ذره ذره جمع کرده به واسطه پرس ناخلفش به  سالها 

 باد برود. البته که
با لباس  یو مرد کند یم ونشانی  تار ب!پرسچکسیه

 یتو  یکه پروندها  نظایم
سالم  عی    رس  حانهی.ر شود یاست داخل م دستش

 . کند یم
 

617 
 حرفید؟بی. مساعد هستی   خانم شاه ی  _روز بخ
 . چهکنمینگاهش م

 د یحرف مج اد ی کردم؟یم د یاصال چه با گفتم؟یم
 داشت د ی. وحافتمیم
 . بهیر بود منتظر او بمانم. آمد یم

مرد  یرا به صورت جد هامی  خ ؟نگاهی   _خانم شاه
 دهینرس د ی. تا وحدوزمیم
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است.  دهیر ید ا یحرف بزنم. او عاقل و دن توانمینم
 یادیز  یقهایدوست و رف

. گذارد یم میپا یراه را جلو  نیو مطمئنم بهیر  دارد 

 آخرم طالق بود میتصم
دلم  چیه ردمکیصیر م د یتا آمدن وح د یبا اما 
 به آب بزنم.  گدار یب خواستینم
 ! گرفتمیحقم را م د یبا

. ستیسکوت شما اصال درست ن نیا ی   _خانم شاه

 بال رو نیا گ  د یبگ د یبا
 آورده.  رستون

 . اندازد یبه من م یدینگاه با ترد حانهیر 
 یمرد رو  ی   _شوهرش جناب. شوهر نامردش.نگاه ت

 و بعد ند ینشیم حانهیر 
از  کند ی.هر چه مشود یم دهیبه سمت من کش دوباره

 . د یآیدر نم ن  من صدا
و دم رفتنش  ود ی  م ونی  و کالفه از اتاق ب عصنر 

 : د یگو یم
ر خودتون تموم م  نی_ا . ی   خانم شاه شهیکار به ض 

 دیبگ د یبا عیر یهر چه رس 
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  ی   چرا همچ که
ر
ب و شتم  نیا لیافتاده و دل اتفاف ض 

 .آهی  بوده. روز بخ چر 
 . کشمیم

 کنمیاون نامرد افتاده به جونت؟نگاهش م _چرا نگفنر 
 : میگو یو کوتاه م

 برسه.  د ی_منتظرم وح
 

618 
  یخوای_نم

 
 چرا...  بیک

 یی   باز هم صیر کنم و چ د یتا آمدن وح دهمیم حیترج
 حالم چی. همینگو 

عذابآور  یبار از آن لحظهها نیکه چند  ستین مساعد 
 . میبگو 
. به سد ی  م مهرس یآس د یغروب است که وح کینزد

 و با کمک خواهر سخنر 
که رسپرستار بخش است اجازه مالقات   همکارش

 گرفته است و حاال با
  رسخ شده از خشم و نگایه یچهرها

 
 یباال پر از نگران

 . ستادهیرسم ا
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نقطه هم جا  کی . حنر میگو یرا مو به مو م ی   چ همه
 انیبا پا د ی. وحندازمینم

 . کشد یم شیموها ی   ب دسنر  میحرفها
از حد گذشته. اون دفه گفتم نکن با  گهید کهیمرت نی_ا

 . یخودت گوش نکرد
  ی   فقط بب ستین ر یحاال هم د اما 

 
به  چر  اول جوون

 ...نگاهیرس خودت آورد
. لحن آورد یدلش را رحم م می   و مالالنگ سیخ

 عتابآلودش به لحن  
 . کند یم یی  تغ یو جد خواهانهی  خ

دنبال دادخواست طالق.  می  کن منم فردا م  تی_شکا
  نبار یا

 
 مونیپش اگه بیک

  کماهیتو دهنت که تا  نمی   م یجور  شدم
 
حرف  نتون

 
 
یهبزن  احمق!با . دخیر
   ی   که به زور از ب  ن  و صدا بغض

 
 امیصوت یتارها گرفتیک

 ونی  خودش را ب
 : میگو یم دهیکش

 نجا یبود تا هم داداش. هرچر  گردمیبرنم گهی_من د
 . دهد یبود.رس تکان م
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و با دادن  بوسد یرا م امیشانیتذکر پرستار پ با 
 برادرانه از اتاق یهایدلگرم

دهان باز کند و  حانهیر  نکهی.با رفتنش قبل اود ی  م
 چشم عی    رس  د یبگو  یی   چ
. خودم د ی   . خسته بودم و دلم شور سام را مبندمیم

 نبودم و زهرا هم از پسش
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گرفتار شده   نجا یاما ا د یکشیپر م شانی. دلم براآمد یبرنم

  ی   بودم. ب
 
 دلتنیک

د یخوابم م میبچهها یدلشوره برا و   .*یر
   یصدا با 

 
 . لرزد یاز دور پلکم م گنیک
خدا... زهرا  یخدا، ا یکنه. ا  کارشونی_خدا بگم چ

 یکار   زدلمینکن عز  هیگر 
 یکه. پدرشه. مگه م  ومد یدست تو برنم از 

 
نه  ؟تون

 هنوز خوابه. اثر
تو  . اره، نه کیسکی   یم قیمرتب بهش تزر  مسکنهاست
 . دونهیرو مقض نم

 هیگر   نقدر یراحت باشه. باشه باشه... تو هم ا التیخ
 خب یلینکن. خ
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 ی. پلکهاد یآیپا م ی.با قطع تماس صداخداحافظ
 خستهام را از هم باز

و  ستادهی. کنار پنجره اگردمیم حانهیو دنبال ر  کنمیم
 است.  ونی  نگاهش به ب

 : میگو یو م دهمیرا تکان م نمیسنگ دهان
 شده؟ _چر 
  ی. با لبخندچرخاند یم رس 

 
 . د یآیجلو م ساختیک

 نهیس یتو  یقرار یبا ب زم؟دلمیعز  یشد دار ی_ب
 که  ن  . حرفهاجنبد یم
ها گفتیم پشت گوش   حانهیر   خونر  یحامل خیر

 نبود. نگران و آشفته زمزمه
 : کنمیم

. با ماسد یلبش م ی_زنگ بزن به زهرا.لبخند رو 

 زوزه مانند زمزمه یهای  گر 
 : کنمیم

 ... زنگ... بزن... حانی_زنگ بزن ر 
 

621 
. االن باهاش ار ی_باشه باشه تو به خودت فشار ن

 حرف زدم. بچهها حالشون
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.از پس پرده اشک نگاهش ی. باز خون دماغ شدخوبه

 . مکالمهاش باکنمیم
... نفسم به زد یی  و دلم فرو م آورمیم اد یرا به  زهرا 

 و درد د یآیباال م یکند
 . چد یپیم نهامیس یتو 

رسم  ی.زنگ باالستین خر ی_آروم باش... آروم باش. ه
 و دهد یرا فشار م
 ختهیبا دستمال خون ر  حانهی.ر ند یآیم عی    رس  پرستارها 

 ی   صورتم را تم یرو 
 . کند یم

مشوش و  حانهیفشار خون داره؟ر  ار میب د ی_چرا نگفت
 : د یگو یم شانیپر 

 . االن... االن چر می_فراموش کرد» رو خیر  دکیر 
 با زمزمیه شه؟پرستار یم
 کنمیم« . ود ی  م ونی  اتاق ب از 

با خودت عاطفه؟ بسه خواهر من...  کن  یم کار ی_چ
 بسه... 

مو... بشنوم.کالفه نگاهم  ی_زنگ بزن... صدا دخیر
 . کند یم

 . نمی   . بذار من زنگ مستی_االن حالت خوب ن
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 شده؟ شونیی   شده نه؟ چ یی   _چ
 یصبح زود اومده بچهها رو برده.صدا _نه... نه... عیل

 که از  یسوت قطار 
. مات و ناباور چد یپیگوشم م  یتو  د یآیها م دوردست

 . کنمینگاه م حانهیبه ر 
  پر از ناراحنر  صورتش

 
 است.  و نگران

 . گزد یمکرده؟لب   کار ی... چ_چر 
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_زهرا گفت به زور بچهها رو گرفته. گفته پدرشون منم 

 رس از دمیو اجازه نم
 . ارنیو اون در ب نیا خونه

. حالم را از شود یم دا یپ د یوح آه و فغانم رس و کلیه ی   ب

سد یم حانهیر   و یر
رسم  ی. دستش را رو دهد یجواب م وار یطوط او 
  کشد یم

 
 زمزمه و با مهربان

 . کند یم
من. خودم  ز یرس جاش. تو آروم باش عز  شونمشی_م

 رو درست همه چر 
 . کنمیم
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. التماس نیار ی... تو رو خدا... بچهها رو بد ی_وح

 . کنمیم
 . تو فقط صیر کن. ارمی... مارمی_م

ناله  یقرار یو با ب گذارمیصورتم م یآزادم را رو  دست
 ضی. سام مر کنمیم

 نکهیخیر نداشت فکر ا چکسیبود و ه ضی. مر بود 
 بند بند د یایرسش ب ن  بال

 . لرزاند یرا م وجودم
سمی. مارشیداداش... تو رو خدا برو ب ضهی_سام مر   یر

 . اد یرسش ب ن  بال
و متعجب نگاهم  شود یم کیبه هم نزد شیابروها

 . آب دهانم را فروکند یم
 . دهمیم
 افتهیناشناخته و نادره، عضالتش از کار م ض  یمر  هی_ 

 حانهیر و بعد... 
 ی   م هیحرفها چ نی_ حالت خوبه عاطفه؟ ا

 
بغض  ؟با ن

 . میگو یرا م ی   همه چ
 : د یگو یم خر یو با گ کشد یصورتش م یرو  دسنر  د یوح

 ؟_چرا از قبل نگفنر 
 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

622 
و با زنگ خوردن  کشد یم ی.پوف کشدار میدی_تازه فهم

 حواسش نر  لشیموبا
 . ود ی  م آن
که کار من   داند یدهد اما نم امیدارد دلدار  سیع حانهیر 

 یو دلسوز  یاز دلدار 
 یدوباره باال د ی.وحستادهامی. من ته خط اگذشته
 . ستد یایرسم م
 گهیساعت د میصحبت کردم. ن لتی_با وک

 . کنمینگاهش م ی  .متحنجاستیا
 گورم کجا بود که کفنم کجا باشد؟!   من
 ل؟ی_وک

 یدنبال کارها فتهیکه ب  کن  ی_وکالت نامه رو امضا م
 طالق. نگران نباش

 دسنر  شیپ حانهیآشناست.ر  ست،یهم ن بهیغر 
 . کند یم

 هست داداش؟ _گ
 . دهمی.لب جلو مشهی_اگه بگم باورتون نم

باشه، فقط  خواد یم نداره داداش. هر گ نر ی_برام اهم
 نیبتونه از پس ا
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 . هیبرام کاف اد یبرب کهیمرت
 . اد ی... خوب خوبم برماد ی_برم
لبخند  د یتو.وح د یآی پرستار مو رس  شود یاتاق باز م در 

 . ند ی   م یدوستانها
  د ی_خوش اومد

 
.زن با لبخند رس تکان خانم رحمان

 . دهد یم
ما چطوره؟و  ضی. خب حال مر ی   شاه ی_ممنونم آقا

 نگاهش به سمت من
. دهمیلبم را کش م . به سخنر شود یم دهیکش

 که  جوانر  نیکوچکیر 
 بدهم.  غشیدر یب یبه محبت و لطفها توانستمیم
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 ا یشما  ا یمنتظره، اما  یی   پا لتونیوک ی   شاه ی_آقا

 فیترس   د یخواهرتون با
االنش هم حضور هر دوتون با  ی   . چون همیی   پا د یبیر 

 ولو نهیهم خالف قوان
حضور خود شما هم تو بخش زنان درست  نکهیا
 . ستین
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  دونمی_م
 
بابت واقعا ممنونتونم.  نیو از ا خانم رحمان

 هی  االن خواهرم م
باال صحبتامون انجام بشه  اد یب لیوک د ی. اجازه بدیی   پا

 چشم.  یبعدش به رو 
ا انیکمیر مزاحم شما بشم. در جر   کنمیم سیع  طیرس 

 خواهرم که
 د یهست

 
رس تکان داده و با گفیر  بال به دور  .خانم رحمان

 . ود ی  م ونی  از اتاق ب
. وقتمون کمه، اد یب لیتو برو، وک ... پاشو حانی_پاشو ر 

 گفت؟  که چر   یدید
و با عجله از اتاق  حرفیو ب دهد یرس تکان م حانهیر 
 کشدینم .طویلود ی  م
. دهد یاذن ورود م د یبه در وح یبا خوردن تقها که

 و چرخانمیکنجکاو رس م
و نگاهم  چرخد یپاشنه م ی. در رو شومیم هی  در خ به
 افهاشی. قماند یم شیرو 
 . دهامشیکجا د  آمد ینم ادمیآشنا بود اما  یادیز 

و د یتو.وح ا ی. بی_سالم خوش اومد ازش  ن  با خورس 
 . کند یاستقبال م
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ک و در را  ند ی   م لبخند کوچیک زنقشیر  دخیر
 ستدیای.کنار تخت مبندد یم
 ار یاختی. بند ی   م مینیبب یعطرش تو  ی   تند وت یبو  و 

 کیبه مصاف  میابروها
 . وند ی  م گر ید

 . د ی_فکر کنم عاطفه منو نشناخته وح
و من متعجب نگاهم را  کند یم یتک خندها د یوح
 . کنمیجا به جا م نشانیب

کجه دخیر خاله. تو به   شیخواهر ما دوهزار  نی_نه، ا
 ! ی  دل نگ

 
624 
ک اجازه نم دخیر  و تعجبم  خر یگ  ی   ب دهد یخاله؟!دخیر

 دست نیاز ا شیر یب
 پا بزنم.  و 

ِ خاله پر  ممی_من مر 
! نگاهم م؟ی.مر یعاطفه. دخیر

 و سیع چرخد یم شیرو 
 ادمی! اما دهامشید بار گ نیآخر  اورمیب اد یبه  کنمیم
 .بعد از ازدواجد یآینم
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 میکه با اقوام داشت  یذره رفت و آمد کیهمان  عیل با 
 هم به کل قطع شد. 

از کجا با هم برخورد داشتهاند هنوز  د یو وح میمر  اما 
 مجهول است! 
وع کن استارت بشه طول  ی. عاطفه تا ر می_خب رس 

 ینخود می.مر کشهیم
 : د یگو یو م خندد یم

رو  گهیبه ده ساله هم د کی_حق داره، خب. نزد
 .آن وقتها تازه دانشجومیدیند

تا آسمان فرق  ی   با حاال زم افهاشیبود و ق شده
 بزرگش به لطف ن  یداشت. ب
سادهاش  یشده بود. لبها کوچک و عروسیک  جراچ

 یهم البد دستکار 
نگاه اول  یشده بود و تو  میحج نقدر یبود که ا کرده

 نگاه را یی   از هر چ شیپ
. اما در کل چهره خانومانه و در د یکشیخودش م به

انه و ی   ع  حال دخیر
نبود البته  ختیداشت. از همان موقع هم بد ر  ن  بایز 

 اگر دماغ گندهاش را
 ! میگرفتیم فاکتور 
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رو گفتم. وکالت عاطفه رو قبول کن  انی_بهت که جر 
 حق الزحمه هر چقدر

نداره. خودم پرداخت  نر یباشه برام اهم که
 نگاهش چپیک می.مر کنمیم
 . کند یم

 د؟یوح چر  گهی_آ آ د
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 ستمین ان. راض  ج می_حساب حسابه، کاکا بردار مر 

 . خودم دنبالینطور یا
. با خودم گفتم تا دمیخوب بودم که شما رو د لیوک هی

 دخیر خالم هست چرا
قوم  نیباشه تو هم به اندازه ما ا ... هر چر بهیغر 

 ! درشناشیرو م ی   الظالم
 . ستین باهاشون کار هرکیس افتادن

 . ند ی   از خنده م یپوزخند میمر 
 فهیو طا ی  از ت میکی... ستمین _منم هر کیس

 خودشون. بلدم به وقتش چر 
سد یسمت من و م چرخد یکنم.م  کار یو چ بشم  . یر
 . کنمیم سیرا خ ؟لبمگفنر   چر  سی_به پل
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 . خر ی_ه
مو به مو بهشون  گمیکه من م  _خوبه. حاال هر چر 

 یم
 
 ی. دروغ نمیک

 
 به ،یک

 عی    رس  یلیوجه! چون اون شوهر هفت خطت خ چیه
 پرونده رو از دستمون در

  ارهیم
 
کش   جهتیو ب خود یجلسات دادگاه ب و از طرف

 . بایس  یم تیو اذ اد یم
اما  دهیحق رو به تو م قاض   د یوح یبه حرفها توجه
 ... هییهم آدم ناتو  عیل
  نیبه ا شهینم

 
 فشیاز ک یناک اوتش کرد.کاغذ آسون

 . کشد یم ونی  ب
 ی_امضا هم که نم

 
  تون

 
. انگشت بزن من از امروز بزن

 یدنبال کارها فتمیب
  نمی   هم حرف م سی. با پلیادار 

 
هم  و پزشک قانون

 نی. آثار امی  م
طالقت بشه.تنها  پروندیه مهیضم د یبا شیگر یوحش
 بچهها بود.  مینگران

 . شود یم عی_بچههام...لبخندش وس
 

626 
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. اثبات عدم می  گیبچهها رو هم م زمی_نگران نباش عز 

 یبرا عیل تیصالح
.انگشت ستیاز بچهها چندان سخت هم ن ینگهدار 

 بعد از میو مر  نمی   م
.با رفتنش نگران به ود ی  م عی    آخرش رس  یههایتوص

 . دوزمیچشم م د یوح
 کارشو بلده.   مینگران نباش مر  زم؟یعز  هی_چ
بدون من... منو  ارنیبچههام اونجا دووم نم د ی_وح

م خونه.   مرخص کن بیر
مت عز  نی_نچ... با ا  کمیمن؟  ز یتن آش و الش کجا بیر

 صیر کن حداقل جون
و  یننه بابامون رو بشنو  یههایگوشه کنا  باش   داشته
 
 
 ... دم نزن
  میبدبخت یلی_ما خ

 
 تو بدبخنر  نه؟ از همون بچیک

 یشخندی.نمیبزرگ شد
 . ند ی   م

و  می... ما بدون ابراهیما هم بزرگه ته تغار  ی_خدا
 
 
 میساخت زنش زندگ

 نداره.  یکار   گهید هشیبق
 کنه؟ی... طالقمو... قبول معن  ی_من... 
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 . د ی  گیو نگاه از من م د ینشنیم شیابروها ی   ب یی   ت اخم
 یقبول کنه. نکرد هم فدا د ی_مجبوره که قبول کنه. با

متیرست. با خودم م  یر
 . غمت نباشه. اهواز 

  تونمی_بدون بچههام؟ من بدون بچههام نم
 
کنم   زندگ

 هی  داداش.نگاهش ت
 . وند ی  به سمت در م شیو پاها شود یم

. تو دمیانجام م اد یازم برب ی. هرکار نمیا شهی_درست م

احت کن و به فکر  اسیر
 نباش.  خر یه
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نجمه سادات و  مالقات است و باز رس و کلیه ساعت

 پدر و مادرم پ
ً
 دایمثال
 شده

 
ندارم که بزنم تمام مدت حضورشان  . حرف
 ه و به پنجریهسکوت کرد

 نیاز ا شیر یزل زدهام اما نجمه سادات انگار ب اتاق
 سکوت کند چون تواند ینم
و با  د یآیرب  ع از زمان مالقات به حرف م کیگذشت   با 

 یلحن دلسوزانها
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 : د یگو یم
م؟ حق دار  یکه کرد  هیچه کار  نی_اخه ا  یدخیر
 ویل از عیل یایعصبان
م .پدر و مادر نگاهشان به ستیکه راهش ن  نیا دخیر

 دهیسمت سادات کش
. حتما گوششان کنند ینگاهش م خر یو با گ شود یم

 یشده برا ی   ت حسانر 
ها دنیشن ند یکه ازش ب  یدیجد یخیر  ! خیر

سد یرا مادرم م نیکرده؟ا  کار ی_مگه چ .سادات رس و یر

 دهدیگردنش را تکان م
 : د یگو یمحکوم کننده اما مظلومانه م با حالنر  و 

لبم  یرو  ود ی  که م  یطالق داده.لبخند_دادخواست 
 اما خورمیرا م ند یبنش
را نشان  تمیبراقم رضا یدارم چشمها حتم
 زدن یلیمانند س ن  .صدادهند یم

چشم بچرخانم. مادرم دستش را محکم  شود یم باعث
 به گونهاش زده و

م و ح با حالنر  شیچشمها سادات  یرو  تی  از رس 
 . نمی   م یمانده.پوزخند
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و در سکوت واکنش تک به  دهمیرا ادامه م سکوتم
 . گذرانمیتکشان را از نظر م

افتاده است و  اشیشانیپ یباز هم رو  شیاخمها پدرم
 ی  مادرم همچنان متح

 خنن   هم در سکوت با نگایه ن  ناباور است. کربال و 
 .نجمهکند ینگاهم م
 . شکند یدوباره سکوت را م سادات
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بچهها نباش مثل چشمام مراقبشونم تا مرخص _نگران 
 یایو خودت ب بیس  
که   الها ی. چه خشود یلبم کج م ار یاخت .نر تیزندگ رس 

 نداشت مادرشوهرم. 
  کیتوقع داشت باز هم مثل  واقعا 

 
با  بره احمق قربان

 خودم به مسلخ یپا
 یمسخره برا یباز  کی نیهم فکر کرده ا د یشا ا ی بروم؟

 گوش عیل  چاندنیپ
 ! است
و  کنمیم سی. لبم را خدوزمیرا به صورتش م نگاهم

 : میگو یم
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. زد یی  مامان.صورتش به هم م گردمیبرنم گهی_من د

 و با کند یم ز یچشم ر 
 . کند یو تعجب نگاهم م تی  و ح صالیاست
م؟ تو واقعا م چر  عن  ی_   زمیعز  ؟جدا بیس   یخوایدخیر

 ... االن ناراحنر 
میحرفش م ی   ب  . یر

 فکر م
ً
بخاطر  کن  ی_حرف اول و آخرمه. مامان واقعا

 ... ی   منو بب ه؟یعل هیتنب
که   یاسفبار  تیوضع نینگاهم کن. من با ا خوب

 پرست برام رقم زده مگه
 
 
افتادم.  نجا یکردنش دارم؟ دو روزه ا  هیهم برا تنب جون
 خیر هم از هی حنر 

موش و  نیا یهم مونده برا ندارم. مگه حایل بچههام
 نیا ها؟ی  از گربه ب
 گرفتم.   میکه تو زندگ  یمیتصم نییر یجد

طناب  نی_پس... بچهها...شکست خورده به آخر 
 که مانده چنگ  یدهایپوس
 توانند یبچهها هم نم حنر  گر یکه د  داند یو نم ند ی   م

 را میدست و پا
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عقب  و او را کیم د ی  گیشانهاش را م ن  .کربالببندند 
 . نگاه آخرم راکشد یم
 : میگو یو م دوزمیتک تکشان م به
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  گهی_حرفامو زدم. من د

 
 لی. وکگردمیبرنم به اون زندگ

 گرفتم و به محض
 تیصالح . عیلمی  گیشدنم بچههامو پس م مرخص
 از اونا رو نداره.  ینگهدار 
مادرم  دهیکش  ی   معتقده بچههاش حرومزادهن!ه آخه
 بار یکه برا  یایلیو س
پوزخندم را پررنگیر  ند ی   به صورت خودش م دوم
 .نجمه سادات دهانکند یم
  دهد یاجازه نم ن  اما کربال کند یم باز 

 
بزند. دستش  حرف

 و زودتر د ی  گیرا م
 هی. با رفتنشان مادرم گر وند ی  م ونی  از اتاق ب روز ید از 
 را از رس اشیزار 
 : د یگو یم حوصلهیب حانهی. ر د ی  گیم

داره نه من از رسدرد  _مامان نه عاطفه حال خونر 
 . الیکشهیچشمام باز م
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 می.ابراهد یبر  د یپاش د یندار  ینکن. اگه کار  شلوغش
؟مادرم اجازه نم نی_ ا  دهد یچه طرز حرف زدنه دخیر

 . د یایب شیبحث پ
م با بابات برو خونه. خودت بچه دار  شوهر  ،ی_دخیر

 توی. دو روزه زندگیدار 
 . مونمیبه امون خدا... برو من خودم م یکرد  ول

 
 
تو رسش و  یبشه؟ که از االن تا فردا بر  که چر   _بمون

 وسط شیدوباره بنداز 
  خواد ینم جهنم؟

 
 . برو. تو بمون

 انیبه جر  عی    رس  میمر  یهای  ی  گیطالق به لطف پ پرونده
 از افتاده بود. کیس

هم خواسته بود که  د ینداشت. وح یخیر  میمر  حضور 
 خانواده یفعال اعضا

ند. م ن  بو بهیر  میخود مر  یبرا ینطور یا گفتینیر
 ما رسشان یلهایاست. فام

که   یبه روز  ی. واگر یکدیمتهم کردن  یکرد برا  یم درد 
 حتما دند،یفهمیم
را  بتشانیتهمت و غ چارهیو پشت رس آن ب نشستند یم
 .باکردند یم فیرد
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 گوش    یبه عکس سام و سوره که تو  نگایه دلتنیک

 . کنمیفاطمه است م
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را گرفته بود.  شیرفته بود و فاطمه جا حانهیر 

 مالقات اتاقم مثل یساعتها
دو روز اول شلوغ نبود. حاال پدر و مادر هم انگار  یکی

 ! آیهآمدند یبه اجبار م
به فاطمه که غرق خواب است  و نگایه کشمیم
 . تلفنش را خاموشاندازمیم
تخت تکان  یخودم را رو  . کیمگذارمیم یو کنار  کنمیم
 و با دهمیم
 میبدنم صورتم جمع شده و رس جا یتو  یدرد دنیچیپ

 . دندانممانمیثابت م
فاطمه  تا خواب شبانیه دهمیبه هم فشار م را 

 حرامش نشود.به سخنر 
اما درست  بندمیو چشم م کنمیرا درست م تمیوضع

 که حس  یلحظها
د یخواب دارد مرا با خودش م کنمیم به دلم  یی   . چیر

 . ند ی   چنگ م
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اتاق  یکیو در تار  شوند یرسعت باز مبه  میچشمها
 دست سالمم به سمت قلبم

شب دلم را هدف قرار  مهیناشناخته ن . حیسود ی  م
 داده و آرام و قرار را ازم

 است.  ربوده
که پشتم از   انداختیبه دلم چنگ م یدلشورها چنان

 .چشمد یلرز یم بتشیه
حس ترسناک و آزاردهنده را  نیا کنمیم و سیع بندمیم

 دور کنم اما تمام
و  شود یم دتر یو شد د یلحظه به لحظه شد شود،ینم

 بند نازک دلم را هربار
 دانمیکه نم  از اشیک یکیدر دل تار  می.پلکهالرزاند یم

 برق ستیبخاطر چ
از وجودش را  یرا دارم که تکها . حس کیسنند ی   م
 و به ناکجا بردهاند.  دهیبر 
 کنمیم و سیع خوانمی. دعا مفرستمیصلوات م رلبیز 

 به در آغوش گرفیر  
  بچهها 

 
راحت با آنها فکر کنم اما خودم را  و زندگ

 گول بزنم. شاگرد  توانمینم
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 یوعدهها بیعاقل شده که فر  ینفهم حاال آنقدر  زبان
 را پوچ و توخایل

 . خورد ینم
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وع شده بود. حاال هم درد و هم دلشوره  دردم رس 

 را باز کرده شانی   چنگال ت
 دفاعیو به جانم افتاده بودند. نامردها به منه ب بودند 

 حرب حمله کیبا هزار و 
ب  هها فیو من ضع کردند یم را به جان  شانیو ناتوان ض 
 دیهی.سپدمیخر یم

هر چه تمامیر آسمان  ن  بایبه ز  د یو خورش ند ی   م صبح
 کندیرا روشن م جیخل
هنوز هم از درد و حس ناشناخته اما ترسناکم به  اما 

 .کم کمچمیپیخودم م
 یرس  ند یآی. مشود یم دا یپرستارها هم پ و کلیه رس 
ح نند ی   م  و با رس 

 لیشب را تحو  فتیهمکارانشان ش یبرا تمیوضع
  دهند یم

 
 و با خستیک
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 وند ی  م
ر
و دردآور است.  قیعم . نگاهم به آنها با حرسن

 عاطفه حرست
دلش حمل  یرا تا ابد رو  د یآن روپوش سف دنیپوش
 کشمیم .آه تلخ  کند یم
 ی. فاطمه تو شود یم . اتاق خایلمی  گینگاهم را م و 
  شیجا

 
 و خورد یم تکان

و  کنمیم سی. لبم را خشود یکم کم باز م  شیپلکها
 کنمیمنتظر نگاهش م

صبح  عی    طاقت از دست داده رس  شیگشودن پلکها  با 
 دنیبا شن میگو یم ی  بخ
و جوابم  کند یخودش را جمع و جور م عیر یرس  میصدا

 گرفته  ن  را با صدا
 ود ی  م سیو به رسو  شود ی. بلند مدهد یم

 
 کشمیم . پوف

 و باز هم منتظر
فرصت از دست برود و  نکهی.با آمدنش قبل از امانمیم

 اعصاب دوباره با تنبیل
ردکنش

ُ
 : میگو یو شتابزده م عی    برود رس  یدنبال کار  خ

خشک خوردن  ی   دستانش ح ؟کن  یتلفن م هی _آبخر 
 خودشان با دستمال
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 مانند یم حرکتیب
 
و با  آورد یباال م . رسش را با تأن

 : د یگو یتعجب م
 ! ؟_به گ

. شود یاز تعجب گرد م شی_به نجمه سادات.چشمها

 . دهد یباال م ن  ابرو
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 شده؟ چر  ؟ی_خوابنما شد

رو بده بهم. تو رو خدا.التماسم را  _زنگ بزن... گوش  
 با همان ند یبیکه م

را به دستم  و گوش   د ی  گیشماره را م تی  و ح تعجب
 .هر چه منتظردهد یم
. تماس را ند یآیکش م  شیر یمسخره ب یبوقها مانمیم

 و با می  گیدوباره م
  شیتشو 

 
که بالخره تماس   جومیرا م میناخنها و نگران

 . باشود یباز م
 . میگو یالو م خوشحایل

 یههای  و گر  ونیش یصدا انیاز م دا یش گرفتیه  یصدا
 گوش    یبلند تو 

 . چد یپیم
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بد عالم با هم به  یتمام حسها کنمی_سالم...حس م
 . شوند یم ر یقلبم رساز 

 نیاز ا دهی.فاطمه ترسشود یو زبانم الل م لرزد یم دستم
 شودیم کیحالتم نزد

 نکهیو قبل ا میآیاما به خودم م د ی  را بگ گوش    که
 عی    فرصت بسوزد، رس 

 : میگو یم
اسمم  هی... من... من عاطفهام.با گر خونر  دا ی_سالم ش
 . کند یرا صدا م

باال  ی...نفسم به کندمی  بم الیه می  بم _عاطفه... الیه
 نیو از ا د یآیم
 بلند قالب تیه یونهایو ش دا یمجهول ش یههای  گر 
 با هزار زور و کنمیم

 . دهمیزبان چوب شدهام را تکان م زحمت
 ؟_چ...چر 

از دستم رها  سحر، محمدسام...گوش   کی_نزد
 با ا یدن کنمی. حس مشود یم

 ماند یم هی  است.چشمم خ نهامیس یرو  شیبزرگ همیه
 یوارهایبه د
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 یرا برا دا یش جملیه و معن   مارستانیب د یسف کدستی
 . کنمیخودم مرور م
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ام گرسنه شد؟ آره... حتما گرسنه شد. آخر س محمد 

 عادت داشت شبها چند
   هیگر   بار 

ً
کند و آغوشم را طلب کند. پرسکم حتما

  ا ی. گرفتهیرا م میبهانه
ً
 مثال

هر چه که  دا یش جملیه کرده! معن    سیرا خ شیجا
 ترسناک بود آن معن  

 کنان سیع  ی   ف ی   زشت نبود... نبود...فاطمه ف و 
 با من حرف بزند اما کرد یم
نیاپس کی بودم حنر  دهیکه دور خودم کش  یوار ید

ُ
 ل

 .باداد یاجازه نفوذ نم
 وار یلبم نگاه خاموش شدهام را از د یگرم رو   یسیخ
 ریز  و دسنر  دارمیبرم
درآورده و  یباز  باز هم فشارخون لعننر  کشمیم مینیب

 و پوچ باال چیرس ه
 دار یرا بگو آخر مگر ب دا ی. شنمی   م یشخندیبود.ن رفته

 شب بچه مهیشدن ن
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! راست د ی   پشت تلفن زار م ینطور یدارد که ا هیگر 

 لیفام یکه جار   ند یگو یم
من را تحمل  بچیه یهی  شب نتوانسته گر  کی. شود ینم

 کند. 
بگو  یی   چ هیمنو؟ حالت خوبه؟  ی   _عاطفه... بب

 دخیر جون به رسم
 به چهره برافروخته و نگران فاطمه .نگایهیکرد
 بود سی. صورتش خاندازمیم
 : کنمیزمزمه م جیو ترحم...گ ینگاهش پر از دلسوز  و 

و در  ند ی   م گفت؟هقیم چر  دا ی_محمد سام، ش
 . کشد یآغوشم م

حه  نهی. دلم در سدهد یچشمانم آزارم م یسیخ رس 
حه م  و خوب شود یرس 

 که سام...*  دانمیم
 . د یآیباال نم هیو گر  غیاز زور ج میصدا

 
634 

م... منو از ا او هم رسخ  ی.چشمهاد یبیر وح نجا ی_بیر
 . اهیاست و رخت تنش س
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 یو رو  دهیرا به دوش کش قیعم ترحیم نگاهش
 هیصورتش گرد ماتم سا

 . انداخته
مت؟ فشارت باالست. حنر  ی_چطور  با اجازه  بیر

 . کی   ینم صیخودت هم ترخ
 نمیلها بنشو به خدا که اگر سا لرزد یاز زور بغض م لبم
 کنم هم غمم  هیو گر 
دور از من بود.  . جگر گوشهام وقنر شود یسبک نم کیم
 نیا یمن تو  وقنر 

خواب  ی   گرفتار درد خودم بود ب  لعننر  مارستانیب
 نفسش قطع شده بود. 

شده بود و  نشده بود. آغوشم چه زود خایل دار یب
 فرصت حنر  عجل لعننر 

بار بغلش کنم و ببوسمش.  نیآخر  یبود برا نداده
 و آرزو کنم زودتر مشیببو 

 هامی  گر   غیو ج ند ی   شود.دستم ملحفه را چنگ م خوب
 . سوزاند یرا م میگلو 
آرامش  توانمیآرامم کند اما مگر م کند یم سیع د یوح

 از یمیداشته باشم؟ ن
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درد را  نیا ی. کدام مادر سوختیآتش م یتو  وجودم
 آورد که من تاب یم

 . اورمیب
 تو رو به هر گ د ی... وحدمیبه قرآن قسمت م_تو رو 

سنر یم  ... بیر منو از... یر
... سوختم... د یگرفته وح  شیآت گرمی... جنجا یا

 رسم را بوسه یسوختم...رو 
تازه  تازیه شیکه جا  زخیم ابد یم امیو مگر الت ند ی   م

 است؟
 » کیفصل  انیپا «

 شیو پ شود یم دهیکوب  ی   با صالبت به زم شیقدمها
 مشت ی   . کتش بد یآیم

تار و پود پارچه  یو صدا شود یکردهاش چالنده م  گره
 فکیس  یضع نیاز ا

مردانهاش را با  اهنی  پ ینهایدر آمده است. آست آشکار 
 باال زده و نظیمیب
 

635 
را پشت رس  چیاست.پ شینافذش به رو به رو  نگاه
 کندیو رس بلند م گذارد یم
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 یتا کی. متعجب کند یم ی  گ  ینگاهش به گوشها که
 دهدیرا باال م شیابرو 
زل  شیروبه رو  ر یشده به تصو  ز یر  یبا چشمها و 
 پشت به او .کیسند ی   م
. کند یبلندش را با دست شانه م یو موها ستادهیا

 زن یموها اهیخرمن س
با به دام خود  یقو  جاذبیه کیرا مثل  نگاهش آهی 

 از خیر ی. زن بکشاند یم
است.آب  شانشیپر  یزلفها ی  او همچنان درگ حضور 
 و ی   چ بلعد،یدهان م
شب مانند زن انگار دست و  یطرهها خواستن   شکن

 دلش را سست کرده
آمدن.  شیپ ی. نه دل رو گرفیر  دارد نه رو است

 یلمس آن تارها وسوسیه
مقابله با  ن  توانا گر یو د دهیرگش خز  ر یو دلربا ز  نازک

 هوس لمسشان را
 یباال یهای  و با گ کند یرا جمع م شی.زن موهاندارد 

 و انگار بندد یرسش م
. مقنعه به کند یم خیم ن  دل رم کرده او را به جا افسار 

 و با کشد یرس م
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  برداشیر  
ر
.با رفتنش شود یم بیچشمش غ شیاز پ ن

 تکان اشیدل سنگ
 بیو به تعق ند ی   م رسش یه یتو  یی   چ خورد یم تکان

 . کند یوادارش م
 افتد یراه م ند،یآیسست شدهاش به خودشان م یپاها

 شده.  ر یبه دنبالش اما د
. انگار که ستیاز او ن یخیر  گر یاست و د خایل رستوران

 توهم قهیچند دق نیا
  بوده

 
 ر ینبوده است اما تصو  نجا یا و از اول هم زن

 اشیپر و مشک یموها
بوده باشد. اتاقک مخصوص خدمه  الیخ توانستینم

 و چشمش کند یرا باز م
  به
ر
 . خورد یم ن
*** 
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دلباز را با  اطی. حکنمیو در را باز م اندازمیم د یکل

 بلند پشت رس یقدمها
را در  می.کفشهاچرخانمیدر را م هی  و دستگ گذارمیم
 و داخل آورمیم
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 . شومیم
 ... ی_مامان زر 

 ؟ی_جان مامان زر 
از اون شکالتها  میمشقامو نوشتم حاال بر  ی   _بب

 توانستمیم دهیند م؟و یبخور 
کش   ار یاختیمامان را. لبم ب یبزنم واکنش زر  حدس

 و همانجا د یآیم
 تا ادامه صحبتشان را گوش کنم.  ستمیایم

بچه. چند بار بگم مشق  شهی_دندونات خراب م
 خودته و دنبال ینوشتنت برا

تو.  نمیبراش نباش. حاال هم بده بب هیو هد پاداش  دفیر
جلو آمده و  . سوره با لنر شومیو داخل م خندمیم ز یر 

 نهیدست به س ناراض  
نگاهش  ظآلود یو غ ستادهیمامان ا یدست زر  کنار 
 .لبخندم پررنگیر کند یم
 . شود یم
و نگاهم  چرخاند یمامان گردن م یسالمم زر  یصدا با 
 ی. لبخندکند یم
و  بوسمی. سوره را مد یگو یم کیو سالمم را عل ند ی   م
 را همانجا رها فمیک
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 : میگو ی. با خنده مکند یکه اخمآلود نگاهم م  کنمیم
.رسش را به تاسف تکان دارمی_چشم... چشم االن برم

 . دهد یم
عاطفه!قهقههام به هوا  قراره بزرگ بیس   گ  فهممی_نم
 . سوره را درود ی  م

 : میگو یو م چالنمیم آغوشم
 

637 
 قربون دخیر گلم برم. مشقاتو نوشنر  ی_ا

 و من از کند یم د ییعروسک؟تا
و  دارمیرا بر م دهامیکه خر   یلیبسته پاست فمیک  بیج

 . دهمیبه دستش م
 شود یو بلند م ند ی   و هورا کشان صورتم را بوسه م غیج

 کنانیلیل یو با شاد
 . ود ی  م اطیسمت ح به

 _مراقب باش سوره... 
 _هستم. 

کم م رفتیه ی  مامان نگاه از مس یزر  و به من  د ی  گیدخیر
 . شود یم هی  خ
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عاطفه.لبخند نرم  کن  یاشتباه م تشیتو ترب ی_دار 
 . ماسد یلبم م ینرمک رو 
بار  ی   بار که نه چندم کیمنظورش هستم.  متوجه

 و دهد یاست که تذکر م
 . کنمیرا قرقره م یباز هم همان جمله تکرار  من
  یحرست به دل باشه.و زر  خوامی_نم

 
که مثل   مامان

 جمالت شهیهم
 نیاز ا شومی. نه من خسته مکند یرا تکرار م اشیتکرار 
 نیو نه او از ا دنیشن
حق با اوست اما دلم اجازه  دانمیتکرار. م همه
 . دهد ینم

که   ن  ای   چ یبرا هی  بگ اد ی د ی. باستیراهش ن نی_اما ا
 دهیخودش مف یبرا

خواه  ادهیلوس و ز  ینباشه. دار  هیپاداش و هد دنبال
 . بعدهایار یبارش م
 یفهایوظ چیه کنهیو فکر م دونهیرو لطف م فشیوظا

 در قبال کارها و
عاطفه.بلند  اد یبار م تیمسئولینداره. ب تهاشیمسول

 برداشیر   ی   و ح شومیم
 : میگو یم فمیک
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و  دهد ی.رس تکان ممامان. مرش کنمیدقت م شیر ی_ب
 مشغول خواندن کتاب

 . حق با اوست و من با کله شقر شود یدستش م داخل
 لیبه م خواهمیم
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و  کشمیبه صورت غرق فکرم م رفتار کنم.دسنر  خودم

 ضیمشغول تعو 
 . شومیم میلباسها
 اطیبه ح . از پنجره نگایهشومیبلند م شهیاز هم زودتر 

 ی. دهانم برااندازمیم
به خودم  . کش و قوششود یباز م ازهیخم دنیکش
 خسته و با تن   دهمیم
به رخت  وشیخواب دارد نگاه ما یهمچنان تمنا که

 و ندازمیم خواب گرمم
خانه به ومی  م ونی  اتاق ب از  .بعد از سامان دادن آشیر 

 را ی   م شهیعادت هم
با  ی  چند لقمه نان و پن و خودم هول هولیک نمیچیم

 داغ یاستکان چا
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به  . نگایهکند یگز گز م  شیکه زبانم از داغ  خورمیم
 یساعت صفحه گرد تو 

 . فتمی  کم کم م  د ی. باندازمیم سالن
 شیصدا دنیو با شن نمی   مامان م یبه در اتاق زر  تقر 

 ی  لبخند زنان صبح بخ
 : میگو یو از همان پشت در م میگو یم

 گهیساعت د کیسوره  سیبرم. رسو  د ی_مامان من با
ه. اد یم  . صبحانه هم حاض 

 
ً
. شود یصورتم باز م یکمک کن حاض  بشه.در تو   لطفا

 مامان با همان یزر 
 : د یگو یم یمادرانه اما سخت و جد نگاه

! من خرفت شدم  کن  یتکرار م یکه دار   _باز هم دخیر
 . گزمیبه نظرت؟لب م
 ! هیچه حرف نی_دور از جونت. ا

 ی   هر روز صبح تق تق در م ه؟یچه اضار  نی_پس ا
 
و  ن

 که  یدیسفارش م
خط و نشان  میو انگار که برا آورد یرا باال م شی؟عصاچر 
 هم د یشا کشد یم
قاطعانه بهم بفهماند که حواسش هنوز رس  خواهد یم
 هست!  شیجا
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 یدخیر رس به هوا نیبه ا نا یاز ا شیر ی_برو من حواسم ب
 یتو هست.لبخند

 . نمی   م
کم نکنه. پس من رفتم. مراقب خودتون   هتو ی_خدا سا

 . د یباش
 . د یآیم شیدر سالنم که صدا دم

دلچسب  بیعج شی_خدا پشت و پناهت.مادرانهها
  است. وقنر 

 
 یمثل زر  زن

است؟!افسار  اسمش مادر ست پس گلبهار گ مامان
 عی    رس  یلیذهنم را خ

کامم تلخ نشود. در   شانیادآور یتا دوباره با  کشمیم
 که با  بندمیرا م اطیح

مامان چشم تو  یزر  ن  روبه رو یهیهمسا نساخانم
 شومیچشم م

 
 . چادر رنیک

 دنمیرا گرفته. با د شیو رو  دهیچیتنگ به خودش پ را 
 شهیمثل هم شیاخمها

 . لبخند مصلحنر کند یو رو ترش م ود ی  هم م یتو 
 تکان یو رس  نمی   م
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را چنان از من  شیو رو  دهد ینم تیاما اهم دهمیم
 که انگار من  د ی  گیم

سد یدارم و م جزام به او منتقلش کنم!نفسم را رها  یر
 و پوزخند زنان کنمیم

 . کنمیگز م  ادهیپ یهرروزهام را با پا ی  مس
روگرفتنها و  نینگاهها... از ا نیبودم از ا دهیند کم
  یفرار 

 
  بودنها. بیک

 
 نیک

 نهامیس انیم ن  جا هم کرده بودم. فقط گایه عادت
 نکهی. نه از اسوختیم

هستم. نه!  فیو در نظرشان بد و کث کنند ینم تحملم
 گریبرعکس گذشته د

 یزر  م،دی   نم شیبه آب و آت گرانینظر د یرا برا خودم
 مامان معتقد بود

 کیکرم به درد نخور به   کیرا پاره کردهام و از  لهامیپ
 لیجسور تبد پروانیه
بدبخت هستند که به هم  نقدر یا نکهیاز ا شدهام،

 کی د یجنس خودشان به د
  دشمن

 
 میاز هم دور شد نقدر یا . از گکنند ینگاه م جان

 میکه فراموش کرد
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درد هم بودن درمان  یکاش جا  م؟یجنس کیاز  همه

 یشخندی.نمیهم بود
هستم.  در اصیل یروبه رو  آورمیو رسم را باال م زده
 . باز هممیگو یم نخر 
افکار و اوهامم غرق شده بودم و فراموش کرده  ی   ب

 داخل بودم از در پشنر 
ندارد،  یرادیکه ا  ی   گرفیر  قوان  دهیبار ناد کی. شوم

 و دهمیدارد؟در را هل م
 چرخد یم اد ی   کردن آدم  دا یپ یکه چشمم برا  همانطور 
 و عی    رس  یبا قدمها
و با  کنمی. لباس عوض مومی  به رختکن م شتابزده

 یمرتب کردن مقنعه رو 
خانه م رسم باز چشم  ا ی. ثر سانمی  خودم را به آشیر 

 دهیرا دور د یخانم گوهر 
لبخند زنان  دنمیکار ولو شده است. با د  ی   م یرو  و 
 : د یگو یم

_به به دلیر خانم. ماه دراومد عاطفه خانم خوش 

 به لحنش یاومد!لبخند
 . نمی   م
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 . دهد ی.رس تکان می  . صبح بخوونهی_د
 رسمون.  ختهیکار ر   که امروز حسانر   ا ی_ب

 : میگو یو م کشمیرا باال م نمیآست پوزخندزنان
 یبرا به در فرصنر  بود رسمون؟!با تقر  ختهیکار نر   _گ

 دایجواب دادن پ
شخص پشت در و  دنید یبرا کشد ی. گردن مکند ینم
 : د یگو یم

که   د یگو یم یبلند اهللای ر یرس به ز  ی   حسی  _بفرما تو.ام
 غش غش ا یثر 
 . خندد یم

از  گهیبساطه. ما د ی   _وا بده پرس... هر روز هم
 باور کن!چپ نگاهش م،یخودت

جا  نمانیب نگایه ی   حسی  .امدهد یکه شانه باال م  کنمیم
 و کند یبه جا م

 : د یگو یم محجوب
 

641 
 ی   از م ا یتو دست و بالتون هست خانما؟ثر  ن  چا هی_ 
د یم یی   پا  از عی    و رس  یر
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و به سمتش  زد یی  م یبزرگ مخصوص چا سماور 
 و نر  چرخمی.مد ی  گیم

صبحانه را  لیبه آن دو با شسیر  دستانم وسا توجه
 نجای. کم کم اکنمیآماده م
 . شد یم شلوغ

قرار  هی ا یآماده کن امروز گو  vipصبحانه  هی_عاطفه 
 هست.  نجا یا یکار 

 باشه.  لیتکم ی   همه چ خواسیر  
صبحانه  کیو مشغول حاض  کردن  دهمیتکان م رس 

 که رس  شومیم یالکچر 
 . شود یم دا یهم پ هیبق کلیه  و 

 یو مرتب رو  دهیخاص را دستمال کش ن  یچ ظروف
 تند ا ی. ثر گذارمیم ی   م
 نیدر بهیر  یی   م عی    رس  یلیو خ د یآیفرز به کمکم م و 

 قسمت رستوران رو به
 نی.خسته از امیکنیآماده م ژهیو  یمهمانها یبرا ا یدر 

 یبدو بدو خودم را رو 
. ناالن بلند د یآیکه زنگ به صدا در م  اندازمیم صندیل

 زیر  ا یکه ثر   شومیم
 . خندد یم
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پنچر  ینطور یساعت هم نشده ا کی_هنوز 
 : میگو ی.کالفه میشد
چه مرگم شده حال ندارم اصال. کمرم به زور  دونمی_نم

 . اد یدنبالم م
.لبخند پر می  نبات بخور من به جات م یچا هی ی   _بش

 که رس  نمی   م یتشکر 
اما هنوز قدم از قدم برنداشته که خانم  دهد یم تکان
 : ند ی   م شیصدا یگوهر 
 ... ها ینیزم بیس ا ی_ثر 
 

642 
منده و  نمی   به نشانه تشکر م پلیککه   کند ینگاهم م رس 

 خودم بلند
را از چهرهام دور  آثار بدحایل نیا کنمیم .سیعشومیم

 عیل ینگه دارم آقا
 فیرا رد شیباز تذکرها و خط و نشانها د یدیاگر م پور 
 و تهش کرد یم

لطفا حواستون به کار  گم؟یبار چندمه م ی   شاه خانم
 گفتیم» باشه تا مجبور 
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منده «! و ماسک لبخند به چهره  کشمیم پوف نشم رس 
 خانم بشم یزر 
و زم،یآو یم طش  ی   خوب اول یو خلق و خو  ن  خورس  رس 
 نجایکار در ا  یبرا
را  ها ی  با چهره و رفتار عبوستان مشیر  گفتی. مبود 
انیم  ! د ییر

 چرخاند یصورتم م ینگاهش را تو  د؟مرد یداشت ی_امر 
 : د یگو یو م
 . د یار یقهوه ب سیرسو  هیو  د یرو جمع کن ی   _م

 کنمیشده را تند و فرز جمع م خایل ی_بله حتما.ظرفها
خانه  و به آشیر 

میم آنقدر شلوغ شده بود که  . رستوران اول صبخیر
 ی  بچهها درگ همیه
می. قهوه را طبق خواستشان مبودند  و کنار دستشان  یر

 . کارم کهگذارمیم
 . ستمیایشق و رق م شود یم تمام
 د؟یندار  ی_امر 
 تشکر.  ،ی  _خ
خانه برم یرس   . گردمیتکان داده و دوباره به آشیر 
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 اد ی. ظرفها ز شود یمشغول م عی    ظرفشور رس  در یح آقا 
 است و دسته دسته

بودم  دهی. شنآورد یخم به ابرو نم در یاما آقا ح ند یآیم
 که شش رس عائله دارد

به خاطر شست  شیکار محتاج است. دستها  نیبه ا و 
 دهیمداوم چروک یو شو 

 یکلفت دستش جو   یترکها ی   از ب زبر شده بود. گایه و 
 گرفتیخون راه م

 
643 

 ینطور یا ظرف ها رو بشورد. وقنر  توانستینم و 
 و با کرد یسکوت م شد یم

مگ نگایه او  ی. دلم برافتی  م ونی  ب از در پشنر  ی   رس 
 . مردسوختیهم م

 یرو  فشیوظا نکهیاز ا د یکشیحتما خجالت م چارهیب
 . فتد یب یگر یدوش د
که تلفنم   کشمیدستمال م عی    که شسته را رس   ن  ظرفها
 . خورد یزنگ م

جا عوض  یخوایم ؟یخسته شد در ی_عمو ح
 و د یگو یرا م نیا ا یم؟ثر یکن
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 ا ی. ثر اندازد ی.مرد تنها رس باال مکند ینگاهش م منتظر 
 و ی   لبخند غمگ
خشک کردن  کنمی. بهش اشاره مند ی   م یدلسوزانها

 دی  ظرفها را به عهده بگ
 تلفنم را جواب بدهم.  تا 

 ونی  ب و از در پشنر  دارمی_حله تو برو.تلفنم را برم
 . ومی  م

 گوش    یخشک و بدون نرمش تو  شی_سالم.صدا
 . چد یپیم

. دو هفته مینیسوره رو بب میخوایسالم. م کی_عل

 یشخندی.نمشیدیست ند
 . ود ی  لباس فرمم فرو م بیج یو دستم تو  نمی   م

که از حرص رسخ   دانمیم دهید؟ندیدیو ند د ی_خواست
 یشده و گونهها
 خون جمع کرده است.  برآمدهاش

 دنبالش.  میای. ملهیشنبه تعط کی_ 
 . ند ی   م ی.پوزخندارمشی. خودم مستی_الزم ن

شی_هنوزم م   یر
 
   بیک

 
 ؟کن  یم کجا زندگ

سم؟! من فقط دنبال آرامشم.  د یبا _ترس؟! از گ بیر
 برام پرستون آرامیس  
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ر
  هینذاشته. حق ندارم  باف

 
 یآروم بدون آدمها زندگ

 گذشتهام داشته باشم؟
 

644 
اشتباه بزرگ  هیاز اولم  ی   _زن گرفیر  از خانواده شاه
 بود. شما در حد و اندازه

. هر وقت کنمیو سکوت م د ی  گی.خندهام مد ینبود ما 

 حرف حساب نداشته
کند اما   می  که تحق  کشد یم شیموضوع را پ نیا باشد 

 . ستیمهم ن میبرا گر ید
برعکس تصورش اصال  و حنر  خوردمینم حرص

 بودن ی  احساس حق
به آن زن مهربان  شباهنر  چیه گر ی. سادات دکردمینم

 نداشت. مثل پرسش
را رو کرده بود و از بعد از طالق  گرشید یرو  آن

 از میرا عمال برا شی  شمش
هم نداشت.  نر یاهم میبسته بود. البته که برا رو 

 گذشته در همان  یآدمها
 یمانده و تمام شده بودند. سادات که جا گذشته
 خود. 
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برگردم  د یبا کشنبهیو عض  ارمشی_عض شنبه م
 دنبالش.  امیخودم م

 روز؟!  کی_بعد دو هفته فقط 
 کی ی. قانون گفته هفتهاد ینیبب د ی_خودتون نخواست

 وقت چیروز و منم ه
 . زد یی  اعصابم را به هم م شینشدم.زنگ صدا مانع
 ی_نم

 
دور  گهیساله د کی. فقط هم مانع بیس   تون

 نیدست توئه. بعدش ا
ت التماس کن   دنید یبرا د یکه با  ن  تو  . دخیر

 من بزرگه. خدا نگهدارتون.  ی_خدا
تماس را قطع  شیخداحافظ یصدا دنیبدون شن و 
 قر ی. نفس عمکنمیم
 صورتم.  یرو  و دسنر  کشمیم

رسکارم. هر چه  گردمیبرم ی  آشوب و درگ یبافکر 
 خودم را از بند خواهمیم

لب غر  ر ی. ز شود یکه نم  شود یخالص کنم نم افکارم
 : نمی   م
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 شه؟یاز رس من کنده م نا یرس  ا پس گ ا ی_خدا
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سد یآرام م ن  و با صدا ستد یایبغل دستم م ا یثر   : یر
 : میگو یشده؟نفسم را رها کرده و زمزمه کنان م _باز چر 
 یون هم_هم

 
مو شیک ! اگه دست خودم بود دخیر

 کردمیو فرار م داشتمیبرم
 دهان کخر  ا یبهم نرسه.ثر  چکسیجا که دست ه هی
 : کند یم

 ؟یی  و م رشیز  یذار ی_ته مونده آبرو رو فندک م
 . د یآیبه لبم م لبخند 

 د یآبرو بود و د خان نر  می_که بعدش بگن دخیر ابراه
 جواب یخونه مجرد

به  و رفت؟هر دو با نگایه ختیشبه گر  هیکال   ستین
 ی   ب ا ی. ثر میخندیهم م

 : د یگو یم خندهاش
!با شمیاز ازدواج متنفر م نمیبی_حال و روز تو رو که م

 کمرنگ  یلبخند
 : میگو یم

. اما بگرد دنبال جفت ستی_ازدواج اونقدرا هم بد ن

 که فکر و  یکیخودت. 
تفاوت و  یتزها نیخودت باشه. گول ا هیشب ذکرش

 رو نخور.  چر  دونمینم
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مدت دلتو  هیاولش قشنگ باشه اما بعد  د یشا تفاوت
 . کنهیم تی. عصبنهی   م

جالب  ادمیاختالف نظر داشیر  ز  یی   و ناچ ی   هر چ رس 
 دلش ی   . آدم بستین
و اونجاست که  مونهیکه دوسش داره م  دل کیس و 
 اون از ند یخوشا یبرا

بره حرف گوش کن  هی. کم کم مثل گذرهیم خودش
 چیودش هکه از خ  شهیم
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 گمیاز من قبول کن. خواهرانه م نو ینداره. ا یار یاخت

 یحواست باشه دلت برا
و  کشمیم نیر ییرا پا میرس نخوره.و صدا اشتبایه آدم
 : میگو یم

دهن تو  لقمیه ی   حسی  ام گم؛ی_واضح م
 ودی  لبش وا م ی!لبخند رو ستین
 . شود یگرد م  شیچشمها و 
بابا!لبخند زنان  هیخر ک ی   حسی  ام ؟یشد وونهی_د
 : میگو یم
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 یصدا یبرا رش؟ینگاه رس به ز  ی_پس دلت نرفته برا
 یخوش آهنگش؟ برا

 اروم و محجوبش؟ صورت
از  و با حالنر  کند یو دهانش را کج و کوله م لب

 . ند ی   لب م ناخوش  
موضوع جالب و حل نشده ست. وگرنه  هی_فقط برام 

 یرس  چیه
 
 در کار دن

 یو با لبخند ند ی   اش م نهیس ی!دستش را رو ستین
 : د یگو یم ی   طنتآمیش
 هنوز رسجاشه.  ی   _بب

   لبخند 
 
 . نمی   م کمرنیک

رستوران  نیا یاز جنس مردها ی   حسی  .امدوارمی_ام
 نیو صداتر  رس ینبود. ب
من  اشیآرامش و پاک نیا گایه  فتی  و م آمد ی. آرام مبود 
 او اد یرا 
بود. انگار  هیشب یادیز  شانی. رفتارهاانداختیم
 محمد نوزده ساله حسنی  ام
نگاه محمد بود  یبود که تو  و تنها تفاوتشان عشقر  بود 
 اینه!ثر  ی   حسی  و ام
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خودش را به کج  توانستیانکار کند. م توانستیم
 شیپ بزند و حنر  فهیم

اف نکند اما من در نگاهش عاطفه پانزده  خودش اعیر
 که از  دمیدیساله را م

تلخ  یگذاشت.لبخند  یازگار اول با او رس ناس همان
 کنمیم و سیع نمی   م
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گذشته را فراموش کنم. چه او را چه آن مردک   تمام

 زبان نفهم را. از مرد
نهار نوبت به  می.بعد از تاسد ی  نم ی  به من خ جماعت

احت خودمان  اسیر
. خسته و کوفته ساعت سه بعد از ظهر تازه سد ی  م

 و نهار مینیبنش میتوانیم
 وسفی. شوند ی!پرسها با رس و صدا داخل ممیبخور 

 یرو  کند یخودش را پرت م
نگاهش  دهیترس خورد یلق م شیپا ر یکه ز   صندیل

 الیخیاما خودش ب کنمیم
اما  کند،یبا اخم نگاهش م یخنده.خانم گوهر  ر یز  ند ی   م
 . خندد یم توجهیب
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  هی_چ
 
 ی.خانم گوهر میکن  خاله شهربانو؟ بذار جوون

 و کند یچپ نگاهش م
 . گذارد یغذا را مقابلش م بشقاب

سمی_م   ی   ح یر
 
 یکردنت خودتو به کشیر  بد  جوون

 الیخیب وسفیبچه. 
وع م خندد یم . نگاهم نر  کند یو رس 

 به کل انداخیر 
 به سمت ار یاخت
. آرام نشسته بود و با آرامش و خورد یتاب م ی   حسی  ام

 هیشگیهم یخونرسد
دو نقطه  وسفیمشغول غذا خوردن بود او و  خودش

 بیر یمخالف بودند اما عج
بود!  نشانیب شهدار یو ر  قیعم دوسنر  یی   هر چ از 

 هم نجا یکه به ا  یایدوست
همان روز اول گفته بود با  وسفیبود و  دهیکش

 . میگردیداداشم دنبال کار م
جمله چنان  ی   کدوم! و هم  چیه ا یهردومون  ا ی نجا یا

 عیل یقاآ یرو  یی  تأث
هر دو را  شیپس و پ حرفیگذاشته بود که ب  پور 

 استخدام کرده بود! ***
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 یرا تو  شیبرم.با آرامش لباسها خوامی_مامان من نم
 کوله کوچکش جا

 : میگو یو م دهمیم
 . زدلمی_مامان بزرگت دلش برات تنگ شده عز 
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. من تحمل نمی   اونجا بمون!پلک م ا ی_خب تو هم ب

 را دنشانید قهیدق کی
 چه برسد ماندن!  ندارم

 بمونم.  تونمی_بهت گفته بودم که من نم
 : د یگو یم کالفه

اونجا بمونم،  خوامیاما مامان من نم _اره گفنر 
 فشیک  پیخصوصا بدون تو!ز 

 سمتش.  چرخمیو م کشمیم را 
که   ن  کسا  دنیبه د میدار  از یعروسک مامان ما ن ی   _بب

 . میدوستشون دار 
و آرامش  شهیحالمون خوب م مینیبیاونا رو م وقنر 
 هم زجونتی. عز میدار 

. تو هم حال و شهیحالش خوب م نهیبیتو رو م وقنر 

 . زنشهیهوات عوض م
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، آقا جون کربال دا یش عمو  هم  ن  و بچهها هم هسیر 
تتیم  و با هم ونی  ب یر

و ناخشنود و  دهد ی.لب جلو مد یگذرونیم خوش
 نهیدست به س ناراض  

 . شود یم
 خوامی_من فقط تو رو دوست دارم مامان، نم

 ... وقنر باشم. وقنر  ششونیپ
 ز ی... بابا... بابا منو دعوا کرد. عز یبود مارستانیب تو 

 جون گفت دخیر اون زنه
. ننی   به تو م یبد ی! مامان دوستشون ندارم حرفاست

 کیل  می  هر وقت م
سنیسوال م ازم  . شمیم تیاذ یر
داده  ی. بچه را خودشان از خودشان فرار کشمیم آه

 من یبودند و پا
 یبد نقدر یکردن سوره سخت است. ا  .راض  نوشتند یم
 که دل کوچکش  دهید

و  رسسخنر  نی. اخواهد یرا نم دنشانیبرداشته و د زخم
 ادیمن را  اشیلجباز 
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که بد تا کرد و از   یو روزگار  انداختیخودم م گذشتیه
  خر یآن ه

ر
 باف

به در  که سوره مثل من نشود!تقر   دوارمی. امنگذاشت
 . لبخند تلخ  خورد یم
 : میگو یو م نمی   م

 . ستد یایچارچوب در م یمامان تو  ی_بفرما مامان.زر 
؟ خسته شدم از تنها د یکنیم کار ی_چ  . ن  مادر و دخیر

 : میگو یو م نمی   م یلبخند
 ز یعز  شیروز بره پ هی کنمیم _دارم عروسک رو راض  
 یجونش.سوره با اخمها

 : د یگو یم درهم
. دوستشون ستیجون من ن ز یعز  گهی_اون د

 ندارم.مات و مبهوت نگاهش
. چه بر رسش آورده بودند؟ به جرم دخیر من کنمیم

 بودن... 
بت خنک درست م هی_عاطفه  برامون؟با  کن  یرس 

 مامان فرصنر  یزر  یصدا
بهش  . نگایهکنمینم دا یپ شانیرفتارها لیتحل یبرا
 و با همان بهت اندازمیم
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و  ومی  م ونی  . از اتاق بدهمیرس تکان م تی  ح و 
 . گذارمیم شانیتنها

بت تا  دهمیطول م شیر یو ب شیر یدرست کردنم را ب رس 
 شیمامان حرفها یزر 
با آرامش خاص  تواند یکه م  دانستمیبزند. خوب م را 

 خودش و جذبه کالمش
شش  یدخیر بچها د یکند. اما چرا با  را راض   سوره

 ساله از رفیر  رس باز بزند؟
 یصدا توانستند؟ی. چطور مشود یم ی   سنگ دلم

 گوشم زنگ  یسادات تو 
 . ند ی   م
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  نی_ا

 
 اقتیل زن که االن خودشو زده به موش مردگ

 از نوهمو نداره.  ینگهدار 
س ازش س د یبیر چرا  د یچرا شوهرش کتکش زده؟ بیر

 تانیپ تانینصفه شب چ
 برگشته خونه؟ کرده
 افتمیم ن  نگاهها اد یو  خورد یاز جملهاش به هم م حالم

 میکه با سوءظن رو 
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قابل  که از پس نگاهشان به راحنر   ن  و فکرها د یچرخیم
 خواندن بود.با بغض

 : کنمیو زمزمه م دارمیرا برم ن  یو س نمی   م لبخند 
_گذشت... تموم شد. تموم شد.تمام شده بود اما 

 بر جا ردش به همان قوت
 .***د یدر یو قلبم را م شد یم غیت و هر از گایه بود 
تنها  د یسف میگالب با چند شاخه مر   یشهایش

میم شیکه برا  ستیتحفها  . یر
 یبرا خایل و با آغوش   کنمیرا بغل م میمادرانهها

 می.قدمهامیآیم دنشید
و با هر قدمم حس  شوند یم دهیرمق به دنبالم کش نر 
 جان از تنم کنمیم
 یی   چ گر ید سمی  رنگ م د یبه سنگ سف وقنر  ود؛ی  م

 میازم نمانده. زانوها
. کاسه میز ی  فرو م شیخانه ابد یکیو در نزد شود یم شل

 چشمم پر و خایل
 .با دسنر د ی  گیصورتم راه م یاشک رو  یو جو  شود یم

 شیهیش لرزد یکه م
و با  نمی   . هق مزمیی  مزارش م یو رو  کنمیرا باز م گالب
 لرزان دسنر 
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مادرانه  یایو با دلتنگ نمی   . هق مکنمیم ی   را تم خانهاش
 مزارش را نوازش

را که او را از آغوشم  بخنر  کند یو دلم لعنت م کنمیم
 نیهیجدا کرد و س

 جا داد.  خاک
مانده.  نهامیس یسنگ رو  کیمثل  نشیسنگ غم
 یبغضها انیرا از م میصدا
ه  . کنمیم دا یپ میزده در گلو  چنیر
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_فاتحه بخونم؟ طلب آمرزش کنم؟ آخه تو که هنوز 

 عن  یگناه   دونسنر ینم
 هیخودم که  یکنم برا  کار یکنم برات؟ چ  کار یچ ؟چر 

 دلم رسد شیذره آت
تو  یسام. کاش من جا مردمیتو م یکاش من جا  بشه؟

 را مها ی.مر مردمیم
 . میز ی  م شیو رو  کنمیپر م پر 

... درد تنگ شده دنتیبغل کردن و بوس ی_دلم برا

 یاونم برا دنتیداشت ند
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دستم ازت کوتاهه  بار. چطور دلت اومد وقنر  نیآخر 
 ... یچشماتو ببند

. شد یداغ دلم تازه م آمدمیم نجا یبار که به ا هر 

 و کرد یرس باز م میزخمها
بال  شیدلم برا دنشیاول بعد از پر کش یروزها مثل
 دور .دسنر د ی   بال م
 . چد یپیم میبازو 

و  نمی   .پلک مگهی_پاشو خواهر من. پاشو بسه د
 : میگو یم

 . نمشیبار بب نیآخر  ینشد برا _حنر 
 ی   . بلند شو. سوره تو ماشزمیعز  دونمی_م

 و خم میگو یم یتنهاست.باشها
که تنها جا   یسنگ قیر رسد دنیبوس یبرا شومیم

 در د یمانده از اوست.مج
را پشت  ی   تا ماش ی  و با کمک او مس کشد یم آغوشم
 .سوار کهگذارمیرس م

  شهیش شومیم
 
و  دهد یرا به دستم م آب معدن

 : د یگو یم
.رس تکان ی_قرصاتو بخور تا کار دست خودت نداد

 قرص فمیو از ک دهمیم
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 آب روانیه و با قلونر  دارمیرا برم فشارم
 . کنمیمعدهامم

جان بدهم تا  میبه صدا کنمیم ؟سیع_مامان خونر 
  نیاز ا شیر یب

 
 بار نگران

م ن یرو  میزندگ  . فتد یدوش کوچک دخیر
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 دلم. خوبم.  ز ی_خوبم عز 

 برو سمت خونه کربال د ی_مج
ً
...نگاهش ن  جان لطفا

 . دندانشود یکدر م
 . ند ی   کنان غر م  قروچه
 . نمی   م یشخندیما.ن میشیخالص م نا یاز رس  ا _گ

 . کی   ی. ول نمد ی_جنسشون چسب داره مج
و  ساند ی  سوره را م د یآخرش!مج شهیاز ر  کنمشونی_م

 دهمیم حیمن ترج
 ینشوم که بخواهم چشم تو  ادهیپ ی   ماش از 

 ادنر یب د یچشمشان شوم. شا
دست تکان  ی   ماش یفقط از تو  ن  کربال  یاما برا باشد 

 . کاش درکدهمیم
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اکتیو ب ادنر یب یرا به پا نیو ا کند  . البته که سد یننو  میی  

 همرس و یاو سوا
. شود یبه رفیر  م راض   است.سوره به سخنر  فرزندش

 بار صورتم را نیچند
 ن  دست کربال یو با بغض دستش را تو  بوسد یم
 سیخ و با نگایه گذارد یم

  نی. اکند یبدرقهمان م شده
 
سهم دل کوچکش  آوارگ

 نبود... 
  دهمیم حیو ترج کشمیم آیه

ر
مانده تا  زمان باف

 را چشم ببندم دنمانیرس
 م. را رها کن ی   همه چ و 

 عاطفه؟ _خوانر 
 منو بذار خونه ر 

ً
 . منتظرمن. حانهی_نه. لطفا

.  شیپ یایبار م نی_فکر کردم ا  ما. بچهها دلتنگیر 
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رو که  ن  داداش. جا امی_فداشون بشم من، فردا م

 دیبا امیندارم هر بار که م
است اما  زشنر  خراب شم.شوچ   تونیکیرس  رو 

 میاست. ابراه ی   هم تیواقع
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 من را از خانوادهاش خط زده بود.  خان
 نا یاز ا شیر ی... بکهیکوچ  آبخر  ی_تو رو رسمون جا دار 

 حقته. 
. من چشمم هنوز هم به رحمت پدرم نمی   م یپوزخند

 ننگ بود و او...لکیه
را  ی   بزرگ خانواده شاه یکه تابو   کیس  ل،یفام

 شکست من بودم و جورش
که   شود یسوال م میبرا عمر طرد شدنم شد. گایه کی

 خوابند؟یراحت م
از دلشان،  ن  جا کی گذارند یبالش م یکه رس رو   شبها 

 از فکرشان ن  جا کی
االن  گفتند یبا خودشان نم شد؟ینم آبرو یب نیا ی  درگ

 کند؟یکجاست و چه م
دارد؟ وجدانشان چه؟ آسوده بود؟  رس پنایه اصال 
 کردیمالمتشان نم گایه
 د ی. بعکشمیم فرزند ناخلف؟ آیه نیرها کردن ا یبرا
 دلشان چنان دانم؛یم

. انگار از کرد ینرمش نم یی   چ چیشده بود که ه سنگ

 به یاولش هم دخیر 
 عاطفه نداشتند!* اسم
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 : میگو یکنان م  غرغر 
 . کند یچپ نگاهم م حانهیام؟ر ی_حاال واجبه منم ب

دستور داده همه  ؟شناشی_ننه جونت رو مگه نم
 جمع بشن خونهشون. 

عاشورا بخونن بعدشم  ارتیرو هم بزنن. ز  ینذر  میحل
 مشویسهم حل هرگ
. جذبهاش را نمی   م یو بره خونهش.لبخند برداره

 قتشیدوست داشتم. حق
  یبراش تنگ شده اما آدمها دلم

 
 اطرافش... شلویع

 پشت یامروز و سوالها
 . حانیر  بندهیم امو یدلتنگ یدست و پا لیهم فام رس 
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تو  نمی   حرف زد خودم م . هرگمی_پاشو، پاشو بر 

 دهنش. دو سال گذشته
ارضا نشده باشه خودم براشون جا  شونیفضول هنوز 

 ندازمیم
ً
 ادینم ادمی. ضمنا

تو  د یکه االن با  میداشته باش یخرده بردها باهاشون
 ! میفکر جواب دادن باش
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سه چه بر  میدیند ی  بابا؟ ما از ننه بابامون خ هیک  لیفام
!مانتو  به دو تا اونطرفیر

هست بعد از  . دو سایلپوشمیرنگم را م شلوار مشیک و 
  دنیپر کش

 
 او رنیک

 و کیم کنمیرا جمع م میتن نزدهام. موها جز مشیک به
 ونی  از شالم ب

پشت رسم  ی. برعکس تمام تهمتها و حرفهاگذارمیم
 من همان عاطفه

قرمز بود و نه صورت و لبم رنگ و  می! نه ناخنهابودم
 میلعاب داشت. مانتوها

تا ناکجا باال  میو بدن نما نشده بود. شلوارها کوتاه
 بود و شالم فقط دهینکش
سک را ا نقش قبل از ازدواجم  هی. شبکرد ینم فا یمیر

 کس  چیبودم اما انگار ه
نبود و همه فراموشش کرده بودند!  ادشیعاطفه را  آن

 و منی   م لبخند تلخ  
 نشیماش ی  .دزدگومی  م ونی  از خانه ب حانهیاز ر  جلوتر 
 : د یگو یو م ند ی   را م
.رس تکان داده بغل دستش میزودتر بر  ی   _بش

 دی  گی. آرسام بهانه منمینشیم
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  اد یمن باز دلم به  و 
 
. د ی  گینکردهام آتش م پرسک زندگ

 کنمیآرسام را بغل م
 . نمی   را بوسه م شییخرما یموها یرو  و 

 نه؟ اد،ینذاشت سوره ب تهی_اون عفر 
 . ی   ی... اونا هم حق دارن نوهشون رو ببحانیر  دهی_س
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ط  کهیبابا؟ اون مرت _چه حقر  اصال مگه آدمه؟ رس 

 که  یروز  کیاز  بندمیم
و  ستیهم خونه ن قشیدق کی نجاستیا سوره

ش رو نم  . فقط روحنهیبیدخیر
 . کی   یبچه رو دارن نابود م نیروان ا و 

قانون بچه رو داده بهشون و  حان؟ی_مگه دست منه ر 
 حقش تمام و کمال

کاش قبل هفت   گمیم گایه  شهیاوناست. باورت م یبرا
 که  می  بم شیسالگ
؟یازم جداش م یچطور  نمینب  دونمینم کن  یفکر م کی  

 چقدر بهش سخت
کردم. نجمه سادات   بچهمو به زور رایه گذره؟یم
 کنهیازش سوال م نقدر یا
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که بچه خون به جگر شده. هنوز   کشهیزبونش م ر یز  و 
 که هنوزه دست از رس

. هربار که زنگ م من  نکهیطعنه به ا هی نهی   برنداشیر 
 ستیجام مشخص ن

 من هر شب...  الشی. به خنهی   م
 شو یپرس عوض یغلط کرده... هی  داره جلو  یلی_خ
 ی   و ح کند ی.ترمز مهی  بگ
 : د یگو یم ترمز دسنر  دنیکش

جمع  نیرو پشت رست بذار و االن تو ا _همه چر 
 باش که کیس یاونقدر قو 
سه حالت چطوره د نکنه حنر  جرئت چه برسه  گهیبیر

 و سوال دنیحرف کش
شو. بعد از دو سال اونقدر  ادهیپ اال یجواب کردنت.  و 

 خودت رو جمع و جور
   یکرد

 
جمع بزرگ  هیراحت وارد  الیبا خ که بتون

 
 
 . بیس   خانوادگ

س دست با  میم هی  به دستگ اسیر . شومیم ادهیو پ یر

 دست پرسش را حانیر 
آرام باشم. زبان  ند ی   و با چشم و ابرو اشاره م د ی  گیم
 لب خشک شدهام یرو 
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 گذارمیم یخانها اطیپا به ح قیعم و با نفیس کشمیم
 نیکه سالها از آخر 

را به  ختهامیلجام گس ی. چشمهاگذرد یآمدنم م بار 
 تا کنمیموقع مهار م
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نروند.ننه فرش  یمیو کردن خاطرات قد ر یز  دنبال

 . اطیح یانداخته بود تو 
 ی   سنگ نقدر یا مانیکه هنوز دلها  یدور  یسالها مثل

 کینشده بود و همه 
همه را جمع کرده بود دور خودش.سالم  م،یبود رنگ
 که رسها  میگو یم یبلند
به هم با چشم و ابرو و  و بعد یه چرخد یسمتم م به

 و نند ی   دست اشاره م
و کفشم را  شومیزنان خم م شخند ی. ندهند یم نشانم
 . بدون نگاهآورمیدر م
شده بود  تر ی  . پومی  راست به طرف ننه م کی کیس  به

 یچشمها یو رو 
  نکیع شیکمسو 

 
گذاشته بود تا ضعفش را   ته استکان

ان کند. خم  جیر
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 . ند ی   م ی. لبخندبوسمیو دستش را م شومیم
م.انتظارش را ندارم. جا خورده  ی_خوش اومد دخیر

 که کنار  کنمینگاهش م
 : د یگو یو م کند یجا باز م خودش
جمع  یارادی  و سکوت غ نمیشیم ی  مادر.متح ی   _بش

 به خاطر حضور من را
 . شکند یم حانهیر  کیسالم و عل یصدا

 ننه؟ _خونر 
کار خودش را کرده   یی  . پچرخد یبه سمت ننه م نگاهم

 بود. صورتش پر از
حنا  شهیکه هم  ن  و شکن جور زمان بود. موها ی   چ

 داشت و رنگش نارنخر 
 ن  رنگش دلربا چارقد مشیک ر یبود و از ز  د یسف حاال 
 . بعد از فوتکرد یم

 زده باشد.  شیندارم حنا به موها اد ی اقاجونم
 ؟ی_خوبم ننه... حالم خوبه... شما چطور 
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_خدا رو شکر مادر... خدا رو شکر. شما که خوب 

تومیما هم خوب د یباش  . دخیر
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 مکالمیه ی   . گوشها تکنمیرا حفظ م ؟لبخندمیاوردین
 من و ننه بود و دنبال

  گشیر  
 
 . اتشانیپر و بال دادن به چرند یمن برا در زندگ

 مادر بزرگشه. امروز نوبت اوناست.  شی_پ
 . د یگو ینم یی   چ گر یو د ند ی   م پلک

باعث  ن  آشنا یرو...صدا میحل میخوای_حاج خانم م
 رسم را بلند شود یم

حرف  دنمی. با دشومی. چشم تو چشم مادرم مکنم
 . ماسد یدهانش م یتو 

باز است اما واژهها را انگار گم کرده است که  دهانش
 . ننهد یآیدر نم شیصدا
 . دهد ینم امان

 ؟چر  می_خب عروس؟ حل
.و به دنبال ا ی. شما اول بمیو هم بزنر  میحل گمی_ها... م

 نگاهش به شیحرفها
  دود یمن م سمت

 
 : د یگو یم دهیپر  و با رنیک

 : د یگو یننه بلند م دهمیکه نم  _عاطفه...جوانر 
... دستمو بگ  . گیو کمکم کن تا رس د ی  _پاشو دخیر

که اسم مادر را   به کیس تیو بدون اهم میگو یم چشیم
 دست کشد یم دکی
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میبال ننه م ر یز  . کنمیو به کمک خودش بلندش م یر

 کنمیم دا یپ یاییدمپا
 : میگو یبلند م و 

راحت  من امانت.کیس شیپ قهیپنچ دق تونیی_دمپا
 و من د یگو یم باش  
و با ننه به سمت  گذارمیخانم را پشت رس م گلبهار 

  گید
 
 که آب و  بزرگ
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مالقه را زن  . دسته چونر ومی  م ند ی   قل م شیتو  گندم

 به سمتش عمو مایه
لب صلوات و  ر ی.ننه ز د یگو یم کیو سالمم را عل د ی  گیم

 آقاجون یفاتحه برا
و  زد یی  اشک م گیهم زدن د ی   ح ی. قدر فرستد یم
 . کند یرا زنده م ادشی

و خودم دوباره  گردانمیبرش م شود یکه م  خسته
 نی.آخر گیرس د گردمیبرم
  شود یم بشینص که چوب دسنر   ینفر 

 
 من هستم. زن

 ارتیخواندن ز  یبرا
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آمده بود و من به خواست خودم ماندم تا  عاشورا 
 به دعا خواندنشان هیبق

.با توانستمیواجب داشت و من نم . سجدیهبرسند 

 . چرخمیم سالیم یصدا
به  نیدست هاتف و لبش مز  یبود دست تو  شکوفه
 . چشمانشقیعم یلبخند
 ر یدست ز  خواستی. از آن برقها که دلت مد ی   م برق

 
 
 و نگاهش چانه بزن

صاحبشان را  خوشبخنر  همانها که از صد فرسخ   کن  
 . لبخندمنند ی   داد م

 . کنمیو جواب سالمش را زمزمه م د یآیکش م  ار یاختیب
. هاتف با د یآیدست هاتف را رها کرده جلو م شکوفه

 : د یگو یخاص م یلبخند
من حاجت روا  نمی_بده من اون مالقه رو، بب

 نمی   به لحنش م ی.لبخندشمینم
 می  گیمالقه را به طرفش م چونر  که دستیه  ن  یح و 
 : میگو یم

گمونم حاجتت رو سالها   پرس عمه. ویل لی_با کمال م
 و االن گرفنر   شیپ
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به  قیعم یو لبخند اندازد یبه شکوفه م بغلته.نگایه تو 
 . آورد یلب م

... نسخه دومش رو ن  _اون که صد البته دخیر دا

 .چشمانم گردخوامیم
. با همان لبخند شومیو متوجه منظورش نم شود یم

 براق یو چشمها قیعم
 : کند یم زمزمه
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زمزمه  یخودش.انشاءاللها هیدخیر شب هی_ 
 که در  بوسمی.شکوفه را مکنمیم

 : د یگو یم گوشم
عاطفه. دلم برات  دمتیخوشحالم که د یلی_خ

 تنگ شده بود.لحنش حسانر 
 . شود ینم دهیدر آن د تملقر  چیاست و ه خالص

... خوشحالم که حالت خوبه.لبخندش زمی_منم عز 

 . اشارهامشود یپررنگیر م
 . شود یمتوجه شده و نگاهش به همرسش دوخته م را 

حرست از دل ما  یخوای_خب شکوفه خانم. نم
 ؟یبردار 
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.شکوفه دستش را خواند یانگار کبکش خروس م هاتف

 دست هاتف ر یز 
 : د یگو یزدار منا و با لحن   گذارد یم

 توجهی_مگه قرار نشد درسم تموم بشه بعد؟هاتف ب
 شیشانیبه حضور من پ

 : بوسد یم را 
هم  د یبا ینذر  گی_تا اون موقع من چند تا د

 : د یگو یو م خندد یبزنم؟شکوفه م
  د ی_حاال حاالها با

 
آقا هاتف. هر که طاووس  هم بزن
 خواهد جور هندوستان

. از ته نمی   که لبخند م  ند ی   به من م .و چشمیککشد 

 خوشحالم.  شانیدلم برا
 یپا ر یز  کنمیبه چشم... فرش قرمز پهن م ی_ا

 عروسک بابا.هاتف و شکوفه
داده و به  لیرا تحو  چوب دسنر  قهیاز چند دق بعد 

 . مالقهشوند یجمع ملحق م
و  چرخانمیم شود یکه دارد مغز پخت م  یمیحل یتو  را 

 که چقدر  کنمیفکر م
 عوض شده. خوب است. شکوفه انگا حالشان

ً
ر واقعا

 یایبه هاتف گو  شینگاهها
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را کنار گذاشته  اشیبود. انگار کدورت و لجباز  ی   چ همه
 شیو دل به دل زندگ
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قسمت  که دسنر   چرخانمیبود.مالقه را با فشار م داده
 باالتر کیم  ش،ییباال 
 . د ی  گیدست من، را م از 

 بیتا صاحب دست از غ کنمیرسم را بلند م متعجب
 . اخمنمیرا بب دهیرس

 
 
و  ر یرا خط انداخته و نگاهش به ز  اشیشانیپ پررنیک

 یحواسش به د
 
 ست یک

 دهیپوش مشیک اهن  ی  . پکند یقل قل م دتر یحاال شد که
 تا شینهایو آست
و تاب  چیدستش و پ یتا زده. رگها شیبازو  یکینزد
 هم یرو  شیچههایماه

بان د یزبان نفهم را باال م لعننر  نیا ض  .آب دهانم را یر

 که رس بلند  بلعمیم
وسط  یی   . چشومیو چشم در چشمش م کند یم
 کندیغوغا به پا م نهامیس
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آتش گرفته  می   مثل ه میرگها یبا همان رسعت تو  و 
 جلز و ولز کنان

 شیاست که با صدا هی  . نگاهم ناباور به او خچرخد یم
 و دست میآیبه خودم م

 ی  خ نیا از 
 
  گ

 
 . کشمیو حرست م همراه با دلتنیک

مثل  شیبرو کنار...آهنگ رسد صدا ست،ی_کار تو ن
 داغ از گوشم انیجر  کی

.نگاهش کند یرا مختل م مییو عصب شنوا کند یم عبور 

 و او هم دست کنمیم
 ند ی   و زل م کشد یدر حال جوش م گینگاه کردن به د از 

 به صورتم. نگاهش
خط به خط صورتم  یعجلها چیو آهسته بدون ه آرام
 . خواند یرا م

و دو  گید نیبه ا بسنر  لیکه دخ  هی_حاجتت چ
 ی   ساعته هم م

 
 شی؟صدان

و پر از رد پوزخند و تمسخر است. جاخورده  رسد 
 ی  و متح کنمیچشم گرد م

 : جنبانمیمتعجب لب م و 
که   چرخاند یو مالقه را م ند ی   م ی_حاجتم؟پوزخند

 دست من هم همراهش
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 . کند یگاه م.از باال بهم نچرخد یم
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؟ 
ً
  هی ا ی_شوهر پولدار مثال

 
از  دونمیخوب؟ چه م زندگ

 ... هر چر گهید نا یا
هنوزم مثل  نمی! ببیس  یاالن مطلقه محسوب م باشه

 نی! ا؟ن  نایقبل دنبال هم
که   زند یی  م میآب داغ رو  ؟انگار یماد ارزشیب یای   چ

 . سوزد یبندبند بدنم م
چشمم فرو  یکه پوزخندش تو   کنمینگاهش م مات
 . ود ی  م

 نیاز ا د یبرا ما بذار. شا کمشمی ؟ولش کن   یخوای_نم
 ماهم حاجت گید

که   ی   هم کهیکوچ  یلی. حاجت ما به خدا خمیگرفت
 انمونیخودمون و اطراف

 شیطعنه زدنها نی. اکنمی!اخم مهیکاف  میباش سالمت
 . کرد یم شیدلم را ر 

مال  میبگو  خواهمینبود! م هیو کنا شیکه آدم ن  او 
 کنمیخودت که حس م
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را رها  دسته چونر  انی. آخ گو سوزد یدستم م پوست
 و دستم را کنمیم
پوست دستم  یداغ رو  میاز حل ی.قطرهاچسبمیم

 و گزمیافتاده بود. لب م
 . شود یبلند م شیکه صدا  کنمیم فوتش

. شهیبال بال نزن. با فوت کردن درست نم خود ی_ب

 گهید یسوز یم وقنر 
خاموشت کنه.  تونهیهم نم خیآب  حنر ! سوخنر 

 درضمن بالخره حاجتتو
 دعوتم کن!  تیعروس یبرا گرفنر 

ً
نشه  یطور  هیحتما

 شیکه مثل ده سال پ
 نفر بشنوم و برسم.  نیآخر 
چه  یبرا می. اشکهاکند یبه دستم م یبا ابرو اشارها و 

 کنندیچشمم را پر م
 هی  . خد ی  گیحرف زدن را ازم م ن  . بغض توانادانمینم را 

 و کنمینگاهش م
به من  توجهی.باورد یفوج فوج به دلم هجوم م غصه

 ونی  ب میمالقه را ازحل
را  گیو در د کند یرا کم م رشیز  شود یو خم م کشد یم
 تا دم بکشد.  ند ی   م
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. شود ی. باورم نمکنمینگاه م شود یبه او که دور م ناباور 

 شباهنر  چیمحمد ه
هم  شیبه دو سال پ که نه حنر   شیمحمد ده سال پ به

 ندارد. دلش سنگ
قطب  یرسما شی... صدابود و نگاهش خایل شده

 دهیجنوب را در آغوش کش
بود و طفلک  شخند یو کلماتش پر از تمسخر و ر  بود 

 دل خاک بر رس و ساده
   من

 
بود!بغضم  اشیصوت یتارها که نگران رسماخوردگ

 . دهمیرا قورت م
شده. تاول زده بود و  ر یاما د می  گیم ی  ش ر یرا ز  دستم

 . آیهسوختیم
 خایل ی.تنها جادارمیو به سمت جمع قدم برم کشمیم

 کنار شکوفه است. به
به سوال و جواب شدن  ارزد یکنار او بودن م  نظرم

 ! کنارش جالیتوسط فام
 . کنمیو دستم را مشت م می  گیم
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و من تنها لبخند  د یگو ی...با لبخند م_حاجت روا بیس  
 
 
 در جوابش لرزان
 « و  کشمیم آیه

ً
 شیو صدا نمی   م». شوهر پولدار مثال

 چدیپیگوشم م  یتو 
و  ند یآی. حرفها تا تک زبانم ماندازمیبه شکوفه م نگایه
 . لبگردند یباز برم

دلم از حرفش  گردمیو با چشم دنبالش م گزمیم
 سوخته بود اما همان لعننر 

با هاتف دست  نمش؛یبی! مگشتیهم دنبالش م باز 
 و بعد بدون نگاه دهد یم
به سمت در  اشیبدون برداشیر  سهم نذر  حنر  ن  جا به
 . زن عموود ی  م

 . ند ی   م شیصدا مایه
 : د یگو یو م چرخد ی.م_محمد ظرفتو جا گذاشنر 

 هی. من ازمند یبه ن نی_دستت درد نکنه زن عمو. بد
 کاسه خوردم. روح آقاجون

.در برابر اضار زن عمو فقط دست تکان داده و با شاد 

 بلند خداحافظ   کی
 توانمینم گر یو د دهمیرا باال م میابرو  یتا کی. ود ی  م
س یبرا  مقاومت دنینیر
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 . کنم
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 .کیمد یگو یم و جانیم کند ی_شکوفه جان...نگاهم م

 و بعد با کنمیصیر م
 : میگو یو تعلل م د یترد

 بود؟ ومدهی_خانم محمد ن
 د یاگه اومده بود هم االن با ویل دمشی_من که ند
 . انگارگهید فتی  باهاش م

 ... شهها یم شیی   چ هیمحمد هم  نی. اومدهین کال 
 : میگو یم یکنجکاو   با 

 _چطور مگه؟
 . دهد یباال م شانه
خونمون  میبگم واال. چند بار دعوتشون کرد _چر 

 . هاتفومد یبهونه آورد و ن
 . کنهیبرخورد م یجور  هیعوض شده.  یلیخ گفتیم

. یکنجکاو   نیا ستیخودم ن ؟دستعن  ی ی_چطور 

 کندیوادارم م یی   چ
  شیر یب

 
سم و رس از زندگ که داشت در   یمرموزانها بیر

 دمیفهمیم د یشا اورم؛یب
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 . ستیچ شیزخم زبانها نیا لیدل
زده  خی یشده. مثل آدمها یطور  هیرفتارش  دونمی_نم

 خدا ممد یست. ا
 شهیبرا ما مغرور شده، رسد شده. باورت م هم

 را جمع و جور ؟خودمعایط
 : میگو یم د یو با ترد کنمیم

 .*کنند یم یی  بگم، آدمها تغ _چر 
برگشت  یداده بودم برا حی. ترجشومیم ادهیپ ی   ماش از 

 نشوم و مزاحم کیس
را هم رد کرده  حانهیو ر  د یآژانس برگردم. اضار مج با 

 به صورتم بودم. دسنر 
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 کشد ینم . طویلدهمیو دودل زنگ را فشار م کشمیم

 . آهشود یکه در باز م
 شیحرف پس و پ را نداشتم. نر  دنشیانتظار د کشمیم
 رس اصل ومی  م

 . مطلب
 . کشد یلبش را باال م ی.پوزخنداد ی_بگو سوره ب
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خانم؟  دتیو بازد د ی_به به مادر نمونه! چطور بود د
 خوش گذشت؟

و نگاه پر  د یآی.جلوتر ماد ی_آژانس منتظره بگو سوره ب
 میتمسخرش رو 

 . شود یچشمانم متوقف م یرو  تیو در نها چرخد یم
 هیهوم؟ تو  ؟یدل و جرئت رو از کجا آورد نی_ا
 که  بدبخنر  یوپا دستیب

؟ به  بایلیم خانوادهت هم ولت کردن به چر  حنر  دخیر
 مطلقه بودنت؟

زل  ثشیخب یبه چشمها میبودنت؟مستق بدبخت
 . نمی   م

 دست بردار از رس من.  ؟عیل هسنر  _دنبال چر 
اف م دهد یباال م شانه  . کند یو صادقانه اعیر
 ی... مراحنر  نقدر یا نمیبب تونمی_نم

 
تو  نکهیاز ا دون

 ادیو من باختم ز  یبرد
بود؟ انتظار  نی. دردش انمی   م ی.پوزخنداد ینم خوشم

 بدبخت کیداشت مثل 
هر چند کم خار چشمش  تمیشوم و حاال موفق آواره

 شده بود. 
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  یکرد  یبرو... خودت کار  _خودت گفنر 
 
م از زندگ  بیر

 رفته؟رس باال ادتی
 . اندازد یم

من که از سه  ؟نرفته، همون موقع چرا نرفنر  ادمی_نه 
 گفتمیم شیسال پ
 ؟یکشش داد  نقدر یو ا ی. چرا موندبرو 
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 ی_خودت بهیر م

 
 نرفتم. االن واسه چر  چر  یبرا دون

 شیگذشته رو پ  یدار 
رفتم و  تیاز زندگ خواسنر یکه م  یهمونطور  ؟کیس  یم

 تموم شد. پاکت
مو صدا کن بامیاز زندگ کردم  برم.  د ی. دخیر

. با حرص شود یم ز ی.کاسه خشمم لیر می  گی_سوره رو م

 و جوش و خروش
 : میگو یم

 یچرا نم ؟هسنر  یی   چ ض  یمر  ؟یدار  سمی_ساد
 
 تون

  هیبدون آزار بق
 
 زندگ

 ؟کن  

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

و  دوزد ینگاهش را به چشمانم م میبه حرفها توجهیب
 انگار که با خودش

 . سد ی  واضح به گوشم م شیبزند اما صدا حرف
و پا  دستی. بومد ی_از اولش هم از عاطفه خوشم نم

 ساده و آروم یادیبود. ز 
. خواستمیرو م حانهی. لقمه دهن من نبود. من ر بود 

 فه جسوراون برعکس عاط
که   ن  ای   . شجاع بود، رس و زبون داشت. همون چبود 

 دنبالش بودم.  شهیمن هم
 تشیاذ خواستمی. نمدنیعاطفه بره بود و آماده در  اما 

 بود اما فیکنم. اون ح
بخت بد من ول شد تو رسنوشتم. خواستم دوستش  از 

 داشته باشم. خواستم
  باهاش

 
دلمو زد.  لیکنم اما نشد. آخه همون اوا  زندگ

 مجبور بودم باهاش
که دلرسد   کردمیم ی   . توهکردمیم شی  بدم. تحق ادامه

 بشه و بذاره بره. 
 ر یز  یشدم و اونطور  وونهی... اونقدر نرفت تا دنرفت

 دست و پا لهش کردم. 
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آزارش  یهستم و اونطور  رفت گ ادمینرفت تا  اونقدر 
 دادم.دستم مشت

قفل شدهام  یدندانها ی   با خشم و غضب از ب شود یم
 : میگو یم
 

666 
  ضیمر  هی_تو 

 
مو صدا کن بهسنر  روان  . اد ی... دخیر

صورتش  یرو  دسنر  د یایکه تازه به خودش ب  انگار 
 . کشد یم

کجا   ؟کن  یم کار ی. چتیخوشبخت شهی_برام هضم نم
 یم

 
 خرجتو گ  ؟مون

صد بار از  یرو روز  نا یپشتت گرمه؟ ا به گ ده؟یم
سمیخودم م  اما جوانر  یر

 ی. مکنمینم دا یپ
 
جسارتت  نیوقتها از ا بعض   دون

 یس  یم ی. دار اد یخوشم م
  هیشب

 
 خواستم!  شهیکه من هم  زن

 ونی  ب ن  و سوره همراه کربال شود یباز م در 
 ندی   را کنار م عیل ن  .کربالد یآیم
. انگار که کشد یخط و نشان م شیبا چشم برا و 

 شیرا کم و ب شیحرفها
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از عرق  سیو تنم خ لرزمی. از حرص و خشم مدهیشن
 است. 

م خوش اومد  می  گیم تو...نگاه از عیل ا یب ی_سالم دخیر
 هی  خ ن  و به کربال

ام بود. برعکس  ز یعز  می. هنوزم براشومیم و قابل احیر
 همرسش او منطقش را

 کرده بود.   قاض  
 برگردم.  د یبابا حواسم نبود، سالم ممنونم با د ی_ببخش

 یم_هرطور صالح 
 
م.رس  دون و با  دهمیتکان م یدخیر

 دست خداحافظ  
و با  نمی   م .پلیکشومیم ی   و سوار ماش می  گیرا م سوره
 ینفسها دنیکش
خشمم را خاموش کنم.  کنمیم سیع در نر  نر  قیعم
 وقاحت را به عیل

 رسانده بود.  آخرش
 _حالتون خوبه خانم؟
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... ممنونم.مرد رس تکان داده و مشغول _خوبم حاچر 

 . شود یم شیرانندگ
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 . آورمیبه لب م ؟لبخند خونر  _مامان

 ؟دلم. تو خونر  ز ی_خوبم عز 
 
 
شد؟ بابا بردم پارک.انگشتانم  چر  _مامان اگه بدون

 و به شود یمشت م
دو سال  نی. در ادارمیلبم نگه م یلبخندم را رو  سخنر 

 بار است ی   اول د یشا
وقت  شیو برا ند یبیش را مچشمش دخیر  عیل که
 کم  ن  ! با صداگذارد یم

 : میگو یم جان
 _چه خوب. 

سوره را ندارم. رسم را  یگوش دادن به حرفها  حوصله
 به پشنر  دهمیم هیتک

مورد  یتا با باز  دهمی. تلفنم را به دست سوره مصندیل
 عالقهاش مشغول

چند  ی   ب شومیو رسدرگم رها م جیو خودم گ باشد 
 ...تلفنم زنگشیپ قهیدق
. شومیم هی  و به تلفن خ می  گیم ونی  . نگاه از بخورد یم

 سوره نکهیقبل از ا
 : میگو یبدهد م جواب
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 د ی_جواب نده مامان. االن حال حرف زدن ندارم.با ترد
 . کند ینگاهم م
  _چر 

 
حرف  یخوای... نمحانهستها یخاله ر  ؟شده مامان

 
 
 به نشانه ی؟رس بزن
. االن اصال ونی  به ب شومیم هی  و خ دهمیتکان م نه

 حرف بزنم.  توانستمینم
گوشم   یتو  گفتیم حانهیکه از خواسیر  ر   عیل یصدا

 .گذشته باد ی   زنگ م
و  داشتیگذشته بودنش دست از رس من برنم  همیه

 دمم یمدادم پا رو 
 یاز همان اول دلت برا . وقنر کشمیم .آیهگذاشتیم

 او رفته بود چرا من
و داد زدن  خیر  یر اشک  ی  دل س کیشدم؟دلم  چهیباز 
 ی. صداخواستیم
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 ینوار ظبط شده پشت رس هم تو  کیمثل  اشیلعنت

 . دسنر شد یرسم تکرار م
را بارها به  ی   . من همه چکشمیم نهامیقفسه س یرو 

 نیاما بار ا دمیجان خر 
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بلند شدن از  ینا گر یبود که د ی   آنچنان سنگ قتیحق
 آوارش را نداشتم.  ر یز 

  تلخ   قتیحق
 
خواهرم شده بودم.  بود اما من قربان

 تر ز یکه از جانم عز   کیس
 من بود.* و ناخواسته باعث تبایه بود 

آرام  و با زمزمیه دهمیرا به جلو هول م بشقاب
 "دستتون درد نکنه خوشمزه

 : د یگو یمامان م یبلند شوم که زر  خواهمی" مبود
 عاطفه.  ی   _بش

کرده و با دقت به صورتم زل   ز ی. چشم ر کنمیم نگاهش
 بهانه خواهمیزده. م

 . دهد یاما اجازه نم اورمیب
. نمینشیو به اجبار م حرفی.بمیحرف بزن د یبا ی   _بش

 بعد از تمام شدن
 گذارمیم نکیس یو تو  کنمیظرفها را جمع م شانیغذا

 که بعد بشورم. 
 : د یگو یدم کنم که م یچا خواهمیم

 صندیل یو رو  کنمی.عقب گرد می   بش ا ی. بستی_الزم ن
 . می  گیمقابلش جا م
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. اخم کنمیو نگاهش م کنمیم سی_خب؟لبم را خ

 شیشانیپ یرو  ق  یظر 
 و نکته سنج است.  قیو نگاهش همچنان دق نشسته
 خب مامان؟ _چر 
حالت نبود. از سه ساعت  نیا فنر ی  م شده؟ وقنر  _چر 

 که برگشنر   شیپ
  تو 

ر
 و حنر  ی. شام نخورداد یو صدات در نم خودن

 . ستیحواست به سوره هم ن
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م؟لبم جمع م چر   میگلو   ی   و بغض ب شود یشده دخیر
 رسباز آماده کیمثل 
تا حاال  . چرا گلبهار بلد نبود؟ گستد یایو رق م شق
 نه؟ ا ی خونر  دهیپرس
تا به حال حواسش بوده که دلمان گرفته  گ  اصال 
 نه!  ا یاست 

جملهام را کامل کنم بغضم  متوانی...نمی_مامان زر 
کد یناغافل م  و یر
و در سکوت و  کند ی.دست دراز مشود یروان م میاشکها

 ی   غمگ یبا چشمها

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

.با دستمال صورتم را خشک کند یرا نوازش م دستم

 : میگو یو م کنمیم
از اولش هم چشمش  خواست،ی_از اولش هم منو نم
 دنبال خواهرم بوده

 آنر  وانیدوسش داشت چرا من؟ل نقدر یا ... وقنر مامان
 . دهد یبه دستم م

 شده.قلونر  کن که چر   فی_اول آروم باش بعد برام تعر 
 و با نوشمیم وانیاز ل

را بازگو  میدههایشدنم پوزخند به لب تمام شن آرامیر 
 .اخمش پررنگیر کنمیم
 . شود یم

دستمال  حواسیو ب دهمی_خودش گفت؟رس تکان م
 زیر  ز یرا ر  یکاغذ

 . کنمیم
_انگار تو حال خودش نبود. داشت با خودش حرف 

 . د ی   م
عمر خواهرتو  هی کهیکه اون مرت  ناراحنر  نی_از ا

 خودت نکهیا ا یدوست داشته 
 
 
و  کشمیرا باال م میو ابر  سیخ ؟نگاهیشد قربان

 : میگو یم
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 نبود. وقنر  نی... حق من ادونمیمامان... نم دونمی_نم
 دوستش داشت نقدر یا

اضار نکرد... چرا رو حرف مادرش حرف  کمیچرا  چرا؟
 نزد و من رو تباه کرد. 

لحظاتم...  نیبهیر  م،یزندگ یروزها نیسال از بهیر  ده
 تونستمیکه م  ن  روزها
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   کیس  کنار 

 
کنم به خاطر اون دو تا   که عاشقشم زندگ

 خراب شد حنر 
 رو گرفتم.  چر  یاالن عزا دونمینم

افسارش دست  . عیلیر... حق دار ماد ی_حق دار 
 االن!  ی   هم مادرشه. حنر 

حرفش  ی   نشو. اون که از قصد...ب ی  خواهرت دلگ از 
میم  زخیم و با ناراحنر  یر
 : میگو یرسباز کرده م که

 
 
 حانهیمنو نابود کردن. ر  _از قصد نبود اما زندگ

 من منتظر دونستیم
و سکوت کرد. خودشو نجات  دونستی... ممحمدم

 دست یداد و من موندم ال
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خواهانش بوده  که از اول عیل  که کیس  پا در حایل و 
 اون بوده. 

عاطفه. مگه خودت  گهید کن  یم کم لطق    ی_دار 
 خواستهیکه م  نگفنر 

 قبول کن کوتایه ؟و خودت نذاشنر  هی  پس بگ حرفاشو 
 نیاز خودت بوده. ا

  عتهیطب قانون
 
و تو  یس  یطعمه م عاطفه. اگه نجنیک

 و تازه یاهل مبارزه نبود
که همه   یگردیمقض م هی!اگه دنبال یی  گیم اد ی یدار 
 یرو بنداز  چر 

 و خودت رو از عذاب وجدان خالص کن   گردنش
 
 
 حانهی. بگو ر ستین حرف

بگو مادر شوهر و خانوادهم مقضن اما در  مقضه،
 خودتو گول یدار  قتیحق
 ی   م

 
 . تو حنر یاز همه مقض  شیر ی. خودت بزدلمیعز  ن

 بار هم تالش کی
رو  راحت عیل یلی. خینخواستنتو نشون بد ینکرد
 .مات و مبهوترفنر یپذ
نحو به  نیبه بدتر  قتی. حقکنمیمامان نگاه م یزر  به

 شده بود.  دهیصورتم کوب
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 ... نمی   م شیصدا ناباور 
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که   یی   از چ شیر یب یلی. خیز یمن عز  ی_عاطفه تو برا

 . وقنر کن  یفکر م
 نشیار یاز حال و روزت برام گفت خودم گفتم ب طاهره

 ن  من. منم از تنها شیپ
و همدم و  یمدت تو برام دخیر بود نی. تو اامیم در 

 همرازم. بارها با هم حرف
دوستش  شهیکه هم  یاز مرد ،. از گذشته. از عیلمیزد

 اما دل و جرئتش داشنر 
و من با  از عشقتون دفاع کن   و نتونسنر  نداشنر  رو 

 توجه به حرفهات متوجه
 یکه قلبا م  شدم

 
باورش  یخوایاما نم یمقض بود دون

 و د ی  گیم .دیمکن  
 : دهد یم ادامه
 کیشو و اجازه نده دوباره بهت نزد عیل الیخی_ب

 پر از عقده ست.  بشه. عیل
  از کودگ پر 

 
  و حنر  و نوجوون

 
  جوون

 
 نکرده. عیل زندگ

 هیهم مثل تو 
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  قربان

 
مصلحت خانواده و صد البته  بود. قربان

 زبون و نر  بریه هیمادرش. 
تنش کرد. نتونست از  دنیبر  گوش کن که هر چر   حرف

 خودش دفاع کنه و
  نتونست

 
از  ی   هم یکنه برا  به دلخواه خودش زندگ

 و جسارتش حانهیر 
بوده که نقطه  اومده بود. اون دنبال کیس خوشش

 همقابل خودش باشه. بتون
و تو هم  یتو قسمتش شد دهید . وقنر هی  اونم بگ حق
 مثل خودش   یکی

  نتونسته
 
کنه. عقدههاش رس باز کردن و رس تو و   زندگ
 کرد.   بچههات خایل

بوده که از خودش شجاعیر  یکیدنبال  شهیهم اون
 اون هیسا ر یباشه تا بتونه ز 

 ی   برسه اما تو با ب خواد یکه م  ن  ای   چ به
 
 میو تسل بون

 امکان رو نیشدنت ا
 یخ یجذب زنها ی   هم ی. براگرفنر   ازش

 
و گستاخ  ابون

 ی   هم ی. براشد یم
  از 

 
 بود.  یفرار  خونه و زندگ
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بشه از جسارتت  کی_اجازه نده دوباره بهت نزد
 نهیخوشش اومده و دنبال ا

 چهتی... نذار باز تیدوباره پا باز کنه وسط زندگ که
 دور باش.  کنه عاطفه. ازش

 . نمی   م یپوزخند
آدم  نیاگه به ا دمی_من به گور هفت پشتم خند

 بشم.  کینزد
ه اصال بهش فکر نکن   و اون  ی. تازه رس پا شد_بهیر

 تموم یبا عقدهها تونهیم
  نشدهش

 
که   ادتیرو دوباره برات جهنم کنه.  زندگ
 رو شینرفته دوسال پ

 ! نه؟
پا به اون  گهیهم د می  _معلومه که نه مامان. من بم

 . هنوزذارمیجهنم نم
. تا هوا رسد کنهیلگداش رو پک و پهلوم درد م یجا

 غیاستخونام ج شهیم
 : میگو یو م کشمیم از درد.آیه کشنیم
 . ند ی   م یبا سوره...لبخند خواد ی_م
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بار  نیاز پا دراوردنت. تو که ا یراه برا نی_آسونیر 
 ی! اگه بخوا؟یس  ینم میتسل
عاطفه و  کنمیم تی  قفل و زنج یار یدرب یبچه باز  باز 

 ادیب د یوح نمی   زنگ م
ت.لبخند با  بود و از  یصورتش جد نمی   م یخودش بیر

 خواندمینگاهش م
به  . دسنر کند یکار را هم م  نیاگر الزم باشد ا که

 . اگر اوکشمیصورتم م
 نبود؟

_زنگ بزن به خواهرت. چندبار زنگ زد و جواب 

 . ینداد
 : میگو یو م مدار یصورتم برم یرا از رو  دستم
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سمی_م  دونمیم نکهیبگم دلش بشکنه. با ا یی   چ هی یر

 نداره یی  اون هم تقص
.دستانش که از هم اد یز  یلیپر مامان. خ یلیدلم خ اما 

 یبا لبخند شود یباز م
. عطر گل چسبانمیم نهاشیخودم را به س بغضآلود 

 از شهیکه هم  یمحمد

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

و خاطرات  ند ی   م مینیب ر یز  شود یاستشمام م تنش
 گذشتهام را دوباره زنده

وقت با هم  چیکه ه  قر ی. اشک و لبخند دو رفکند یم
 بار دست نیا آمدند ینم
 گر ید کیبه  ی   کرده و با دور زدن همه چ  یکی به
 . دهاند یرس

و  چارهیبود. من که از همون تولدم ب مو یل ی_عاشق بو 
 بدبخت بودم عطرم

یط شهیبود اخه؟ ننه دو تا ش کجا   عطر بهم داد به رس 
 جز خودم که کیس
و  د ی  گیرنگ خجالت م مینکنه. منم...صدا استفاده

 . شود یم قیر یلبخندم عم
 . گذارند یهم تندتر مسابقه م میاشکها

. کردمیباغ استفاده م فتمی  م _منم خب... وقنر 

 محمد هر طور دونستمیم
 یدارهای. دسونهی  هر جا که باشه خودشو بهم م بشه،

 رو به ونمیواشکی
 . کشمیرا باال م مینی.بداد ینم ا یدن خوش  

و  نمی   ...هق مد یبار نرس هی... فقط گهی_عاشق بود د
 : میگو یم
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من آدم دفاع کردن از عشقمون  گفتمی_کاش بهش م
 . کاش خودشستمین
که منه ترسو و بزدل دل و جرئت مقاومت   د یفهمیم

 یندارم. من 
 

 نبودم...  ایع
 _من بد کردم مامان... بد کردم.دستش به آرایم

 . کند ینوازشم م
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گذشت. ستارهتون جفت نبود. اگه   زمی_گذشت عز 

 بود هر طور شده به
که ستارهما   کنمیو فکر م نمی   م یشخندی.ند یدیسی  م

 جفت بود اگر من لگد
 هفته بعد) کی!*(دمی   نم ی   همه چ به
قصد  خواهمیم د یندار  یبا گفیر  امر  و  نمیچیرا م ی   م

 رفیر  کنم که مرد رس
 . کند یم بلند 
فقط  د یو شا کنمیلطفا.متعجب نگاهش م د ینی_بش

د یزمان م هیچند ثان  تا یر
از  و نگاهم خشک و خایل چند یبه هم بپ میاخمها

 انعطاف شود. 
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 _بله؟! 
 چند تا سوال داشتم.  د ینی_بش

ه از منیس   س _بهیر . روز د یرستوران سوالهاتون رو بیر

 بروم خواهمیخوش. م
 ی. با چشمهاشود یم دهیفرمم کش یگوشه مانتو   که

 و گرد شده و عصنر 
 . چرخمیبه سمتش م ی   خشمگ

ه جلب توجه  _چند تا سوال ساده ست. بهیر

 اندازمیبه اطراف م .نگایهد ینکن
و آن اخالق خاص و گندش ناچار  پور یعل یادآور یبا  و 
 . دستم را ازنمیشیم

 . مانمیمنتظر م میو با تکان دادن پا کنمیمشت م حرص
از  ید؟تکهایکنیکار م  نجا یوقته ا یلی_شما خ».  تو 

دیبه دهان م مایه  یر
 مردک گلوت بمونه الیه «

 یپ یرا محکمیر رو  میاخمها
 
 . نشانمیم شان

_متوجه »! به تو چه آخه مردک؟ به تو چه  ؟«

 نشدم
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ند یباال م می؟ابروهایی  گی_چقدر حقوق م .از یر

 به خونر  یبو  شیحرفها
با خودم کلنجار  نیاز ا شیر یب گذارد ی. نمسد ی  نم مشامم
 بروم. 

... و خب یمطلقها دونمیکردم. م  قی_راجع بهت تحق

 ازت خوشم اومده. اگه
پشت لبم را  میو نفسها شود ی...چشمم تار مباش   لیما
 . حسسوزاند یم
  کنمیم

ر
 کی.با ند ی   م ونی  را که از صورتم ب حرارن
 دست شومیحرکت بلند م

میم و صورتش را نشانه  دارمیو ظرف غذا را برم یر
 . اگر رسش رامی  گیم
حرف زدن اما از  یبرا کنمی...دهان باز مد یدزدینم

 یکه تو   شدت خشیم
  د ی   قل م رگم

 
 ی. چشمهاکنمینم دا یگفیر  پ  یبرا حرف

 از اشک میلعنت
 لرزد یکه م  ن  مشت شده و پاها ی. با دستهاسوختیم

 ی   اما محکم به زم
 کیس  نهیبه س نهیکه س  دارمیقدم برم شود یم دهیکوب
 .نگاهم را باالشومیم
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غبار زده بود اما آنقدرها هم کور  می. چشمهاکشمیم
 نشده بودم که
 ! نشناسمش

که تا به حال خودشان را نگه داشته بودند با   ن  اشکها
 یخود هوا یب دنشید

 چرخد یصورتم م ی.نگاه پر از اخمش رو دهند یم نشان
 به پشت تیو در نها

  دانیو م شود یم هی  خ رسم
 
   جنیک

ر
گذاشتهام.   که باف

 مقابل صورتم دستمایل
 حیس چیاز ه یخشک و عار  ن  و با صدا د ی  گیم
 : د یگو یم

او  دنی. دگذارمیدهانم م ی.دست رو تو ینیکن ب  ی   _تم
 نیو در ا نجا یآن هم ا
! با خواهمیست که م یی   چ نیاسفبارم آخر  تیوضع

 همان حال درب و داغان
رستوران  و با دو به سمت در پشنر  نمی   تنه م بهش

 رس ی   زم ی. رو ومی  م
 . کنمیم هیگر   بانهیبغلم غر  یپام تو  دنیو با کش خورمیم
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و رسم را بلند  دارمی_عاطفه...دست از صورتم برم
 ق  یخف غیکه ج  کنمیم
 . کشد یم

...پلکم را با درد رو  هم  ی_صورتت پر خونه دخیر
 هم نهامی. قفسه سگذارمیم

 . باز هم فشار خونم... کرد یم ن  یسنگ
که   ن  . بعدم برو خونه.با چشمهاسیرسو  می_پاشو بر 

 سیهنوز از اشک خ
 : میگو یزنان م شخند یو ن است

 _اخراج شدم؟
 . نمی. پاشو ببوونهی_معلومه که نه د

 مینیلب و ب ی. دستم را جلو شومیکمکش بلند م  با 
 کیس  تمیتا وضع می  گیم
خانه   ی   مشمی   نکند.بعد از تم را  کردن صورتم به آشیر 

 با خوردن گردمیبرم
 . دهمیم هیتک صندیل فشارم رسم را به پشنر  یداروها

آژانس.رس  نمی   زنگ م یبهیر که شد ی   بش نجا یا کمی_ 
 و بچهها دهمیتکان م
با ترس  به موقع شهربانو پچ پچ کنان به  که  ند یآیم جلو 

 . وند ی  دنبال کارشان م
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در چند  ی   حسی  . امکنمیباز م ؟پلکی   _خانم شاه
 ستادهیا ر یرس به ز  میقدم
 . است
 ا یکه ثر   کنمیپور منتظر شماست.دهان باز م عیل ی_اقا

 دی  گیم یس  یاز من پ
 : د یگو یم و 

 هی  و داره م ستی_بهش بگو حالش مساعد ن
 میبازو  ا یکه ثر   شومیخونه.بلند م

 . د ی  گیم را 
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 . ستی_االن نه، حالت خوب ن

االن  ی   جان. اگه قراره اخراجم کنه هم ا ی_خوبم ثر 
ه. با  دنبال د یبفهمم بهیر

 باشم.  کار 
 . نمی   م به دنبالش لبخند تلخ   و 

 چر  دونمی. من که نمیکار رو کرد  نی_به نظرم که بهیر 
 گفته اما هر چر 

 ال  بوده
ً
 بوده!  یی   چ ی   همچ قیحتما
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 ی. لبخندچرخد یم شیبعد از گفیر  حرفها شهربانو 
 . او با کیسنمی   م
الک خودش بود. کم  یرسش تو  شهیو هم د یجوشینم
 جز مواقع آمد یم شیپ

 که کیس  کنمیبار حس م ی   اول یحرف بزند. برا لزوم
 . فهمد یدردم را م

ت اتاق و به سم کنمیبراق تشکر م یهمان چشمها با 
 ای. ثر ومی  پور م عیل
 با دو قدم عقبیر به دنبالم.  هم

 ینه.خدا نکنها ا ی شمیاخراج م ا ی... ا ی_برو رسکارت ثر 
 هی  .دستگکند یزمزمه م

نگاه  دنی.همان دم در با دشومیو داخل م چرخانمیم را 
 خواهمیم هاشی  خ
 یمامان زر  یکه صدا  ندازمیب ر یرس به ز ». وقت  چیه
 ندی   گوشم زنگ م  یتو 

منده نشو. ا با توئه و از کارت مطمئن   حق  نیرس 
 
 
مندگ  آدم هیتو رو  رس 

خودش هم  که حنر   دهیاراده نشون م و نر  فیضع
 درسته چر  چر  دونهینم
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. دست از هم کنمینگاه م پور یبه عل میو مستق صاف

 غلط«! و  کند یباز م
 : د یگو یم

ه؟سکوت می   _خب خانم شاه که با   کنمی... چه خیر
 : د یگو یم عصنر  لحن  
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آب دهانم گوشه مانتو  دنیخانم؟با بلع د یندار  _حرف
 دستم فشار یرا تو 
 : میگو یو م دهمیم

  د یاخراجم کن د یخوای_اگه م
 
 ستین حرف

ر
که   . خسارن

 نیزدم رو از حقوق ا
 . د یکم کن  ماهم

 تند...  شیو نفسها شود یکبود م  صورتش
ب رو  دستش    کوبد یمقابلش م ی   م یرا به ض 

 
 که تکان

 . خورمیم
م اصال متوجیه  نجا یامروز؟ ا یکرد  کار یچ _خانم محیر

 از خسارت یسادیوا
 ی   م حرف

 
رستوران رو به گند  نیآبرو و اعتبار ا ؟ن

 . گزمیخانم.لب م یدیکش
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نگاه آغشته به  ی  و ت شود یبه کمر بلند م دست
 خشمش چشمانم را نشانه

 . اندازمیمن ر یاما باز هم رس به ز  ود ی  م
مگه هزار بار نگفتم  ؟یرفتار کرد یاونطور  چر  ی_برا
 ه؟یمشیر  تمیاولو 
 . ند ی   اما...داد م د ی_گفت

م؟ بهیر  ن  _چه اما رستوران  نیا یمشیر  نیخانم محیر
 . اصالد یرو پروند

  د یفهمیم
 
 گ  د یکه بشقاب به سمتش پرت کرد  اون
 هم یبود؟دندان رو 

م لیر   کشمیم  تحمل داد و نر  گر یشده و د ز یکاسه صیر
 پور را ندارم.  داد عیل

 که اون آدم گ  ستیپور برام مهم ن عیل یآقا د ینی_بب
 بود و چه سمنر 

اتفاق تو رستوران شما افتاد و شما  نی. باشه اداشت
 نیو من از ا د یحق دار 
  ی   اما اگه باز هم همچ خوامیمعذرت م بابت

ر
 اتفاف

 برو من نر  اد یب شیپ
انجام  د یذره ترد کی بدون حنر که کردم رو   یکار   برگرد 

 . دمیم
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شورش رو  گهی. شما دکنهیهم م _تازه داره بلبل زبون

 . ی   خانم شاه یدرآورد
 ! د یحاال به بعد اخراج از 

 شود ی. انگشتانم مشت مد ینشنیم شیناباور رو  نگاهم
 مثل میگلو   یو حرف تو 

 . ماند یم ی   ت غیت کی
 بدهم!  حیتوض دهد یامان نم حنر 

. دهمی.با همان بهت رس تکان میحسابدار  د یی_بفرما

 و به سمت چرخمیم
.بغضم کنمیرا لمس م هی  . دستگدارمیقدم برم در 

 یبرندهیر از حرفها
را محکمیر فشار  هی  . دستگدرد یرا م میگلو   نگفتهام

 چرخانمیو رس م دهمیم
. حتما کرد ینگاهم م هی  خ بیسمتش. دست به ج به

 از رفتنم خواستیم
که دامنش را گرفته   یاز رس   الشیشود و خ مطمی   

 محو یراحت. پوزخند
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 یتو  گفتمی. اگر نمدهد یرا به سمت باال سوق م لبم
 سنگ ماند،یم میگلو 
. سوختیدلم م شیادآور یو هربار با  شد یغده م شد،یم

 که آن  ن  مثل حرفها
 اما نگفتم!  گفتمیم د یباغ با یتو  روز 

پور اگه جرم  عیل یکردم آقا_من فقط از عفتم دفاع  
 اخراج تیثیدفاع از ح

 نیا ار یدور انداخته شدنه، باشه. شما صاحب اخت و 
 ... اما صاحبد یرستوران
 ونی  و از اتاقش ب میگو ی. روز خوش.مد یستین آدمها 

 پشت در با ا ی.ثر ومی  م
 
 
 . کشد یناراحت انتظارم را م چشمان

 ... د ی_عاطفه، بذار من حرف بزنم شا
نکردم که بخاطرش  _مبادا... من کار اشتبایه

 یکنم.لبش را رو   عذرخوایه
 . دهد یفشار م هم
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و با تکان رسم به سمت  دارمی_لجباز.لبخندم را نگه م

 . ومی  م یحسابدار 
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 . دهد یبه تاسف تکان م یرس  دنمیبا د جالیل یآقا
 نیروز از ماه رفته. حقوق ا ستیب ی   _خانم شاه

 روز جمع کردم البته ستیب
 
ر
 . می  گیحرف چک را م کرس شده.نر   د یکه زد  خسارن

.در د ینقدش کن د یتونیاالن م ی   _چک روزه. هم

 . دهمیسکوت رس تکان م
 ونی  و از اتاقش ب کنمیخوش را زمزمه م روز 
 را عوض می.لباسهاومی  م
که انگار پر از گرد و غبار   ن  و بعد با چشمها کنمیم

خانه م  . ومی  است به آشیر 
که   ا یثر  دنیو بعد از به آغوش کش کنمیم خداحافظ  
 است سیر  یآماده گر 
 ی.دستم را تو ومی  و م دهمیتکان م شانیبرا دسنر 

میفرو م میمانتو  بیج  یر
. ومی  آرام و بدون عجله به سمت خانه م یبا قدمها و 

 از ذهنم یگوشها
مالمتم. من هنوز هم  گر ید یو گوشها کرد یم نمیتحس
 کدام کارم  دانستمینم

تند  یادی. انگار که ز کشمیم و کدام بد است!آیه خوب
 اگر د یرفته بودم. شا
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و حداقل  د یکشینم نجا یکرده بودم کار به ا  عذرخوایه
 ن  کارم را داشتم.صدا

 : د یگو یطرف م آن
و قبول نکرد. اون  یکرد  ؟ینکرد _مگه عذرخوایه

 گرفته بود. از  مشو یتصم
مامان قبول کرد تو  یهم به زور و خواهش زر  اولش

 دنبال رستورانش کار کن  
و به  نمی   م بود که خب دستش اومد.پلیک بهونه
 . دهمیرسعت م میقدمها

 . دمی   مامان حرف م یبا زر  د یبا
سوره  اد ی. افتد یم به مغازه عروسک فروش   نگاهم

 . کیمآورد یلبخند به لبم م
حاال که  د ینداشت، داشت؟ شا که اشکایل  ولخرچر 

 شدهام احمقانه باشد کار یب
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هم ناراحت  اد ی. راستش ز کند یوسوسهام م حیس اما 
 نکهی. ته دلم از استمین
بار جسارت دفاع از خودم را داشتهام  ی   اول یبرا

 خوشحالم.لبخندم پررنگیر 
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 چرخانمی. چشم مگذارمیو پا به داخل مغازه م شود یم
 یو انگشت رو 

  نارنخر  خرش عروسک
 
. سوره عاشق گذارمیم رنیک

 ش،یبود. لباسها نارنخر 
 نارانخر  ا یهمه  شیمدرسهاش، کفش و گلرسها کوله
 نیاز ا قر یتلف ا یبود 
 . رنگ
بهیر  خندان و حیس و با لنر  میگر یم لیرا تحو  بسته
 . شومیخانه م رایه

 عاطفه.  ی_زود اومد
. سوره خوابه؟رس تکان گمی_لباس عوض کنم م

 یرا از رو  شی.موهادهد یم
. گذارمیو عروسک را کنار رسش م نمی   کنار م  صورتش

 دیدیو م شد یم دار یب
گونهاش از اتاق   دنی.با بوسشد یخوشحال م حتما 

 ی.مامان زر ومی  م ونی  ب
 : د یگو ینگاه به من م بدون

بت درست کردم تو  . نهار خچالهی_رس 

 بودم اما دلم به غذا هم رده؟نخو یخورد
 . فتی  نم
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 وانی.دو لد یگو یم ی.باشهامیبا هم بخور  ارمیم زمیی  _م
بت آبل  زمیی  م مو یرس 

 . می  گیکنارش جا م  و 
حرف پس و  و نر  دهمیرا به دستش م وانی_خب...ل

 : میگو یم شیپ
 _اخراج شدم. 
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به هم. چشم  خورند یو بعد گره م ود ی  باال م شیابروها

 را وانیو ل کند یم ز یر 
 . گرداند یبرم نهیس یتو 

 . کنمیم فی_چرا؟ماجرا را کوتاه و مختض تعر 
 . دهمیباال م ؟شانهکن  یم کار ی_خب چ

 کنم!   تونمیم کار ی. چگهیدنبال کار د گردمی_م
رفتار در  نیمورد. ا نیدر ا نمی   _من با حامد حرف م

 ستیشانش نبوده و ن
 ی   ...بهی  رو بگ شی   ه یهای  مشیر  یجلو  نکهیا یجا

میحرفش م  ادنر ی. بیر
 اما الزم!  است
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میم د ی_نه مامان. ببخش وسط حرفت اما حق داره.  یر
 رستورانش بخاطر من

 ختیهم ر  به
ر
که   . امروز شلوغ بود و خب... خسارن

 از شکسیر   شیر یمن زدم ب
 بشقاب بود.  هی

 . اد ی. داره کم کم ازت خوشم میکرد  _اما تو کار خونر 
و با نازک کردن پشت چشمم  چرخانمیم چشم

 : میگو یم
از  یو جرعها دارد یرا برم وانیومد؟لیقبال نم عن  ی_ 

بتش را م  . نوشد یرس 
 ی. مشیر یترحم بود ب ی_راستش رو بخوا

 
که بدم   دون

 و ن  یاز مقدمه چ اد یم
و  گمیتو حرف آوردن. حرفمو رک و راست م حرف

 ی  که ازم دلگ  دوارمیام
 . نمی   م یشخندی.ننیس  
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. حاال یحق دار  نا یاز ا شیر ی_نه مامان، تو به گردن من ب

 تو بگو ترحم اما من
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.چپ نگاهم یچقدر ته دلت دوسم دار  دونمیم که

 . کند یم
 ن  جا تونمیم نمی_مگه گفتم ندارم؟ بذار زنگ بزنم بب

 ایکنم   دا یبرات کار پ
 . نه

خودم  یوقتشه خودم رو پا گهی. دستی_نه الزم ن
 ی.لبخند. مرشسمیوا
 : د یگو یو با تکان رسش م ند ی   م

 نمیکه انتظارشو داشتم. بب  یهمون دخیر  یس  یم ی_دار 
 . کن  یم کار یچ

بتم را مزه مزه  نمی   م یلبخند و در سکوت رس 
 .***کنمیم

 یکی نی. ااندازمیبه شماره م است. نگایه دمیام نیآخر 
 جور کرده. سه ا یرا ثر 
کردن کار مثل گشیر    دا یو پ رد گذیاز اخراج شدنم م روز 

 در انبار کاه به دنبال
. خورمیبه در بسته م گردمیاست. هر چه م سوزن

 مورد نیمامان در ا یزر 
 را به عهده خودم گذاشته.  ی   کرده و همه چ  سکوت
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 گفتمیو نم شدمینم ی  جوگ نقدر یکاش ا  کشمیم پوف

 کار  خواهمیخودم م
 کنم.   دا یپ

که   ستین یکار   که رس نزده باشم. آگیه  ستین ن  جا
 پر ا یزنگ نزده باشم. 

مدرک  کیهزار و  ا ی ست،یسنم مناسب ن ا ی شده
 هم یآخر  نیا خواهند یم
مطلقهام چشمش مثل کفتار  د یتا فهم ی  مردک پ که

 یبرق زد و من عطا
و  دمیبخش شیکه صاحب کارش او باشد را به لقا  یکار 

 میپاها یتا جان تو 
کت و آن ر  بود  هرزهاش دور شدم.دودل  سییاز آن رس 

 اگر جوم،یلبم را م
خجالت  هم به در بسته بخورم چه؟ حنر  نجا یا
 چشم مامان نگاه یتو  کشمیم
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بودن عذابم  چیدست و پا بودن و ه . حس نر کنم
 . گوشه لبم را رهادهد یم
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. پلک مکنیو با توکل به خدا شماره را لمس م کرده

 و از ته دل دعا بندمیم
 نشوم.  د یناام نبار یکه ا  کنمیم

 . د یی_بفرما
 . نمی   کار زنگ م  ی. براد ی_سالم خسته نباش

 حنر  گفتمی...چطور مالتتونی_سالم ممنونم. تحص
 هم خشک و خایل پلمید

 : کنمیو آرام و خجل زمزمه م کشمیم ندارم؟آیه
 ! کلی_س

م؟ چه آدمها ی_منو مسخره کرد  دا یپ ن  خانم محیر
 را قطع ...و گوش  شنآ یم

و با دو دستم صورتم را  اندازمی. تلفن را کنار مکرد 
 . پوشانمیم

 دلگریم کیبودم. حداقل االن  دهیرا نبخش هیمهر  کاش
 دیو وح میداشتم. مر 

  گفتند یشدت مخالف بودند و م به
 
با او  حقم از زندگ

 نهاستیاز ا شیر یب حنر 
 یبرا رس  عیل که  کردمیفکر م نیمن فقط به ا اما 
 کنده  میاز زندگ شهیهم
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  گر ی. دشود یم
 
 هیبه دو کردن رس مهر  یکی یبرا جان

 
 
 و کشمیم نداشتم.پوف

از  یصدا». چند روز  ی   تو؟ هم عاقل بیس   یخواینم
 کندیرسم مالمتم م یتو 
االن دوباره  سم؟یخودم وا یرو پا خوامیم نگفنر  شیپ
 کوفنر   هیاون مهر  اد ی

با وجود  حنر  باش   که تا آخر عمر به اون متیک  ؟یافتاد
 اون یطالق؟ باز پا

و  هیمهر  باز بشه و به بهونیه تیبه زندگ کهیمرت ؟«
 سوره اوقات برات نذاره

قرار گرفته بود و  ن  رسباال یتو  می. زندگکشمیم آیه
 لطفا با یمدام تابلو 
. هر گرفتیباال م میرا برا د یحرکت کن ی   سنگ دندیه

 شدیچه رسعتم کمیر م
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 کشمیران پام م یرو  .دسنر شد یدشوارتر م میبرا ی  مس

 به ساعت و نگایه
. نه صبح بود. هنوز هم وقت داشتم. بلند اندازمیم

 و بعد از آماده شدن شومیم
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که   ن  .اول از همه به مغازههانمی   م ونی  خانه ب از 
 فروشنده هستند ازمند ین

  نمی   م رس 
ر
سوم حقوقم  کی حنر  دهند یکه م  اما حقوف

 رستوران هم یتو 
 حنر  کردم؟یرس م تیوضع نیبا ا د یبا ی. چطور ستین

 قناعت یلیاگر خ
صورتم  یرو  .دسنر د یسی  باز تا آخر ماه نم کردمیم
 و زمزمه کشمیم
 : کنمیم

فکر  نیعاطفه...خدا بزرگه.و با ا بیس   د ی_مبادا ناام
 .بهدادمیم یخودم را دلدار 

 گرفتهاند. آیه  و ی  اما ن نمی   دو تا رستوران هم رس م یکی
 و دست کشمیم
. خسته و آزرده از گارسون گذارمیصورتم م یرو 

 یرستوران تقاضا نیآخر 
  شهیش کی

 
چر کنمیم آب معدن . .هوا گرم بود و رس 

 اواخر مهرماه بود اما گرما
 بود.  دهیاز بوشهر نکش دست

پوش  کیه زن ش؟متعجب ب یگردی_شما دنبال کار م
 . کنمیمقابلم نگاه م
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مقابلم  متوجه نشدم گ فکر بودم که حنر  یتو  نقدر یا
 . ستادهیا

  شهیش گارسون
 
. تشکر دهد یرا به دستم م آب معدن

 : د یگو یکه زن م  کنمیم
با  صحبنر  هی ی   . بشزمیرستورانم عز  نی_من حسابدار ا
 ی.رس میهم داشته باش

 صندیل یخوشحال رو  و متعجب و کیم دهمیم تکان
 . انگار کهمی  گیجا م
 فرشته نجات من باشد!  زن
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که هم   میگردیپرستار م هیو دنبال  ضهی_مادرم مر 

 مراقبش باشه هم به
 یخونه رس یکارها

 
کنه.مسکوت و متفکر نگاهش   دگ

 چه دانمی. نمکنمیم
 خودش ادامه بدهد.  شود ی. سکوتم باعث ممیبگو  د یبا

 زمیعز  ی   _بب
 
و اونم  کنهیم . مادرم با برادرم زندگ

 تمام روز کنارش تونهینم
  د یبا ی. شما اگه قبول کردباشه

 
. چون شبانه روز بمون

 خونه برادرم گایه
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مادرم فلجه و  نکهیو خب مادرم تنهاست. هم ا ستین
 به مراقبت مداوم از ین

داره. حقوقش هم خوبه نگران اون مورد  یروز  شبانه
 دهمیال مبا ن  نباش.ابرو

. زن انگار که عجله داشته ماسد یلبم م یلبخند رو  و 

 یشمارها عی    باشد. رس 
 . دهد یو به دستم م سد ینو یکاغذ م  یرو 
شماره منه گلم. شما فکرات رو کن و تا امشب  نی_ا

 بهم خیر بده. اگه آره که
و  مینی   حرفامون رو م ها ی   چ هیحقوق و بق رس 

 می  گیتمام.مبهوت کاغذ را م
.برادرش مجرد بود؟ شبانه نمی   م ونی  از رستوران ب و 

 ماندم؟یم د یبا یروز 
به  شی   همه چ عن  یسوره؟ مادرش فلج بود؟  پس

 به عهده من بود؟دسنر 
 یآزاردهنده برا یگرما  نیو خسته از ا کشمیم صورتم
 دست تکان تاکیس

. اصال کردمیهم مشورت م یبا مامان زر  د ی. بادهمیم

 کار  نیدلم به ا
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را در شأن  چارهیاز آن زن ب ی. نه که پرستار تفی  نم
 نه. کار دمیدیخودم نم

 میرها میدهایفقط شک و ترد ستیمن عار ن یبرا
 زن مطلقه کی. من کرد ینم

کنم.با   اطیاحت نها یاز ا شیر یب کرد یو عقل حکم م بودم
 انیزنگ تلفنم از م

. کشمیم آیه ا یشماره ثر  دنی. با دشومیرها م افکارم

 حتما زنگ زده خیر 
 . د ی  بگ
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 _سالم... 

 شد؟ جور شد؟ عاطفه کار چر  ؟_سالم خونر 
 . کشد یم قر ی_نه، راستش.نفس عم

 : میگو یخدا رو شکر.اخم کرده با حرص م ی_وا
از صبح دارم  . من مثل چر اجونی_دستت درد نکنه ثر 

 گردمیدنبال کار م
 یتو م بعد 

 
 خدا رو شکر؟ یک

   گمیبرا اون نم وونهی_د
 
شد  چر  که. عاطفه اگه بدون

 شهی.در شیار یشاخ در م
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  آب
 
 . کنمیدست باز م کیرا با  معدن

و  دمید بیغر  بیعج یای   سه روز چ نیتو ا نقدر ی_ا
 خر یاز ه گهیکه د  دمیشن
 . نوشمیاز آب م .قلونر ارمیدر نم شاخ
شد. گفت زنگ بزنم  مونیپش مشیاز تصم پور ی_عل

 ی.آب تو یبهت که برگرد
د یم میگلو  نگاهم  نهی.راننده از آافتمیو به رسفه م یر
 و حالم را کند یم
سد یم ناباور  ی. با رسفه بلندمیگو یم که خوبیم  یر
 : میگو یم

 یم ی_جد
 
 ؟یک

 رسکارت.  ی_آره بخدا. گفت از فردا برگرد
 ؟_تو مطمئن  

 یمامان زر  د یشا نکهی. با فکر به اشود یباورم نم هنوزم
 باز رو انداخته باشد

و  کشمیصورتم م یرو  . دسنر دهمیرا خاتمه م تماس
 . حنر نمی   م یلبخند
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ندارد.  نر یدخالت کرده باشد هم اهم یمامان زر  اگر 
 که دوباره به کارم  ی   هم
   میبرا گردمیبرم

 
 است.  کاف

اظهار  یکه مامان زر   شود یمجهولیر م میبرا وقنر  انیجر 
 کرده و  اطالیعیب
 : د یگو یم

 
 
 نزدم!  _من طبق خواست تو اصال حرف

با آن  پور ی. علومی  افکارم فرو م یورسدرگم تو  جیمن گ و 
 و خشم تشیعصبان

 مشیکه نسبت به من داشت حاال از تصم  حرض و 
 برگشته بود و گفته بود

  برگردم؟
 
ممکن شده بود!رس و  ناممکن باورنکردن
 شانهام را به نشانه ندانسیر  

من  یبرا پور یعل میتصم نی. به هر حال ادهمیم تکان
 بود.  خوب که نه عایل

تن  یی   نبود دنبال کار باشم و به هر چ یاز ین گر ید
 خیر  نیبدهم.بخاطر ا

م  می  گیم میتصم خوش وقت آزادم را به دخیر
 شینیی  اختصاص بدهم. ش
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دو ساعته! از مامان  یکیکوتاه   حی    تفر  کی شود یم هم
 که  خواهمیهم م یزر 

و  کند یپادرد رد م باشد اما به بهانیه همراهمان
 : د یگو یم

و با گرفیر   کنمی.تشکر مد ی_مادر و دخیر خوش باش
 دست سوره از خانه

 . نمی   م ونی  ب
و رس کج  دهد یباال م م؟شانهی_خب عروسک کجا بر 

 . کند یم
 نیبه ا یه؟لبخندکه... اما پارک خوبه ن  دونمی_نم
 هی. شبنمی   م استشیس

کرده بودم اما رس   تشیکه من ترب  نیبود با ا مادربزرگش
 و زبانش کامال به او

برابر  نیشباهت چند نیبود. موقع حرف زدن ا دهیکش
 کشمیم . آیهشد یم

داشت و مثل من ساده و  استیمثل او س نکهیاز ا گایه
 خور نبود یتو رس 
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. من بلد نبودم گرگ باشم اما شدمیلذت م غرق

کم ا  را بهیر از من نیدخیر
اگر  د یشا کنمیو فکر م نمی   م بود. لبخند تلخ   آموخته

 حانهیمن هم مثل ر 
  ینجایوقت به ا چینجمه سادات بودم ه و 

 
 زندگ

 اگر قتیو در حق دمیسی  نم
 وقت طعمه ازدواج با عیل چیمثل آنها بودم ه من
 جمه سادات. نشدمینم
. هر چند که مامان گشتیپرس گرگش دنبال بره م یبرا

 معتقد بود عیل یزر 
 در لباس گرگ است!  یبرها هم

 یباز  لیو به سمت وسا کند یدستم را رها م سوره
 مکتین نیکیر ی. نزددود یم
.چشمم به سوره می  گیجا م شیو رو  کنمیم دا یپ را 

 ب ن  است اما ذهنم جا
 ی  

خودم  کرد؟ی. او آنجا چه مند ی   پرسه م شیروز پ سه
 جواب خودم را

مگه  ؟ن  تنها اومده غذا بخوره. اره ویل گه،ید هیبق مثل
 دهمیم». تو اصال 
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   یاومدنش شد متوجه
 
  ا یتنها بوده  که بدون

ً
نه؟ حتما

 دیشا ا یبا زنش اومده. 
«. . با نگاه شود یذهنم خاموش م یزنگ تلفنم صدا با 

 یی   چ هم با دوسنر 
تماس را  نیاسکر  دنیو بدون د کنمیم بیرا تعق سوره
 . کنمیباز م
 _بله. 

. اندازمیم و مبهوت به تلفن نگایه ؟مات_سالم. خونر 

 انتظارش را نداشتم. 
 و ارام!  میلحن مال  نیهم نه با ا آن
 یشخندی.نامیب ن  . بگو کجانمیسوره رو بب خوامی_م
 . نمی   م
 که آمادهاش کنم.   شی  م . بگو گونمی  _ب
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مش با خودم.  خوامی. بوشهرم، نمستی_الزم ن بیر
 باال می. ابرو نمشیفقط بب

و بدون حرف اضافه آدرس پارک را  ود ی  م
 .سوره خسته به سمتمدهمیم
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و با  چرخد یصورت گل انداختهاش م ی. نگاهم رو د یآیم
 : میگو یلبخند م

عروسکم؟نفس نفس زنان رس تکان  ی_خسته شد
 نمدار از ی. موهادهد یم

 : میگو یو م نمی   را کنار م عرقش
م  می_بر  . بابا هم داره می  بگ ن  ای   چ هیبرا دخیر

 . ود ی  هم م ی.صورتش تو اد یم
 . کشمیم .آیهاد یبرم مامان... بگو ن خوامی_نم
رس بزنه و بره باشه؟با  هیمامان. فقط اومده  یی  _نم

 همان صورت مچاله شده
و به  خرمیم یک.از دکه داخل پارک خورادهد یتکان م رس 

 . دهمیدستش م
 دا یاو هم پ که رس و کلیه  کشد یطول نم یی   چ
 می.نگاهش رو شود یم
. ند ی   به سوره زل م حرفیب تیو در نها چرخد یم

 چند ی   که تا هم  یسورها
 دانمیو حاال نم د یدیهم محبت پدرش را نم شیپ ماه

 به تخته یچه در 
 یو کفر  خدا شایک شیهیکه هم  کیس  که عیل  خورده

 بود از حضور بچهها،
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 فرزند!  دار یشده بود و طالب د پدر 
 امیم گهیساعت د کی. نمی   اطراف قدم م ی   _من هم
 دنبالش. 

و  ود ی  باال م میابرو  یتا کی_بمون باهات حرف دارم. 
 افتدینگاهم به سوره م

س ب که . حق شود یجا به جا م نمانینگاهش با اسیر

 کدام از  چیدارد. ه
خدا  شیهیهم نبوده. عیل آرایم نیبه ا قبیل یدارهاید

 طلبکار بوده و دنبال
 بحث و جدل و حاال...  یبهانه برا نیکوچکیر 
 یی   . قبل از هر چگردد یو برم کند یرا سوار تاب م سوره

 . دهمیهشدار م
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 . ند ی   م یگذشته رو اصال وسط نکش.پوزخند  ی_پا

داره که بخوام وسط  _گذشته با تو چه نقطه روشن  
 بکشمش؟ تو خودتو چر 

مه!بلند م ؟یکرد  فرض . خندمیهوم؟ حرف من دخیر

 میرو  ظینگاهش با غ
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. هنوز هم همان د یپایو دور و اطراف را م چرخد یم

 را داشت.  دهیافکار پوس
دهانش را باز کند و  در مکان عمویم د یزن نبا کی نکهیا

 بلند بلند بخندد. 
قهقههاش توجه جنس مخالف را  ینکرده صدا ن  خدا

 و بعد کند یجلب م
 ! شود یکه نم  چهها 

 : میگو یو م دهمیرس تکان م شخندزنانین
 . شنومی_خب. پدر نمونه! بگو م

دورت و مثل سگ دنبالت  خیر  یر  رسوپا ی_ چهارتا ب
 فکر کی   یموس موس م

 ... دنیر  ینه بدبخت... نه، اونا دنبال در  ه؟یخیر  یکرد
 ه تو چه؟! ب ؟یسوز یم ی_تو چرا دار 

مه تو اصال برام مهم ن  نر یو اهم سنر ی_من حرفم دخیر
 ی.با خندهایندار 

 : میگو یم ی   آم تمسخر 
تو د  هیاومد  ادتیو  یدی_خب الحمدهلل، بالخره دخیر

 گمی. میدخیر هم دار 
 ؟یسوره افتاد اد ی گ  از 
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بزن اما اونچه  شیخودتو به آب و آت یخوایم _هر چر 
 
 
 که مهمه قانونه. قانون

م رو به من!انگشتانم از  دهیحق رو به من م که و دخیر
 حرص و خشم مشت

 . شوند یم
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 . دهد یزنان رس تکان م شخند ینه؟نیا ی  _غ

 ی_به هر حال من پدرشم و خب قانونم که م
 
فقط  دون

 
 
 بچه تا هفت سالیک

 یو بعد تموم.دو دستش را محکم جلو  دهیبهت م رو 
 دکوبیچشمم به هم م

مضحکانه  و با لحن   خندد ی.مکشمیرسم را عقب م که
 : د یگو یم ی   و رقتآم

ت.  دنید یبرا التماس کن   د یبا شه؟یم _بعد چر  دخیر
 )کندی(صدا نازک م

مو بب تو رو خدا... عیل عیل التماس  نم،یبذار دخیر
 . چطوره؟کنمیم

 . شود یسد راهم م عی    و که رس  شومیم بلند 
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خوب خوبش  یبه جاها میکجا کجا... تازه دار   _یه
 عروسک.  میسی  م

دست از رسم بردار.شانه باال  ؟_چه مرگته لعننر 
 . دهد یم

ترس تو  دنی. فقط از آزار دادنت، از ددونمی_نم
میچشمات لذت م  . یر

مشکل داشت. به  . عیلکنمیو مبهوت نگاهش م مات
 خدا که مشکل داشت. 

 نقدر یو سالم مثل او ا یانسان عاد کی شود یم مگر 
 ستم و جفا به دنبال

بهش فروخته بودم  یتر  می   باشد؟ من چه ه گرانید
 حنر  کرد؟ینم میکه رها
از طالقمان گذشته بود هم دست از  کسالیکه   حاال 

 . داشتیرس من برنم
 درهم فرو رفته نگایه ن  و با ابروها نمی   را پس م افکارم

 اندازمیبه سوره م
و رسد و  کنمیبود. نگاهش م یمشغول باز  همچنان

 : میگو یم یجد
هدر  یبرا نه وقنر  دنیشن یدارم برا _من نه گوش  

 دادن و... 
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د یحرفم م ی   ب  . یر
 

693 
. قبال خورهی_هپ هپ هپ... چه زود بهت برم

 یم ویل آ؟ینبود ینطور یا
 
 دون

 . خندد یکه م  نمی   !کالفه پلک میقابل تحملیر  االن
 رس اصل مطلب.  می  _باشه عروسک م

 . اندازد یبه سوره م و نگایه چرخد یمعقب  به
. رهیکن منو بپذ  یکار   هیکن.   کی_سوره رو بهم نزد

سه ازم.مات نگاهش  نیر
 داشت؟ سوره مگه بچیه یواقعا چه انتظار  کنمیم

 دوساله بود که گولش بزنم
 شش سال گ نیقهرمان بسازم؟ در ا شیاز پدرش برا و 

 گ  ده؟یسوره را د
بندشان را  مهیکرده که من بتوانم رابطه ن  محبت

 محکم کنم؟
 شیبعد ش ؟االن عیل ؟یاومده دخیر دار  ادتی_االن 

 یدم از پدر  یسال اومد
 ی   م

 
مگه دوسالشه که براش داستان ببافم و از تو  ؟ن

 شیقهرمان بسازم؟ ش
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 یدوسال آخر اونقدر منفور شد نیو تو ا سالشه
 و شود یکه...اخمش قطور م

 رسناک. ت چشمانش
حرفا  نیرساغت که با ا ومدمی_برام ...شعر* نگو. ن

 
 
 به ته؟یحال منو رس بدوون

  شیمثل عاطفه دوسال پ نفعته
 
چشم و خالص.  بیک

 منو دوست د یاون بچه با
 . نمی   م یشخندی!ند یباشه. با داشته
دوست داشته شدن هم دنبال زور و  یبرا _حنر 
 هسنر  ... تو گیاجبار 
 چ ،ن  ایماف سیی! ر مگه؟

 کیرا نزد ؟رسشهسنر  یی  
 یو با چشمها کند یم

 به چشمم.  ند ی   زل م ترسناکش
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هم خطرناکیر بشم عروسک،  ا یماف سییاز ر  تونمی_م

 به نفعته پا رو دمم
خط و نشان  می.با چشمانش برااد ی. عزت ز ینذار 
 . رساغچرخد یو م کشد یم

 . ند ی   م ونی  از پارک ب دنشیو بعد از بوس ود ی  م سوره
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وا  مکتین یجنگ تن به تن رو  نیکم آورده از ا  نفس
 . از دستشومی  م

 ...***شدمی. نمشدمینم خالص
که با دست اشاره   ستمیایم پور یعل ی   م یبه رو  رو 
 باال ن  . ابرونمیبش کند یم
س رو  دهمیم  دمیفهمی. نممی  گیجا م صندیل یو با اسیر

س چر   را اسیر
دلشوره  نیه بود برگردم اما ا. خودش خواستداشتم

 . گذاشتیراحتم نم
 گفتیداشت و م ن  ایاز ذهنم تفکرات ماف یگوشها

 آن روز نتوانسته پور یعل
 خایل یبه حسابم برسد و حاال برا د یطور که با آن

 کردن تمام خشمش با
 من را به تله انداخته است!  ی   دروغ یوعدهها

را  شی. ابروهامیگو یم ...بله آرایمی   _خب خانم شاه
 . کند یم کیبه هم نزد

  نکهی_با ا
ر
انه اما تصم قابلی  غ یکه زد  خسارن  میجیر

 یگرفتم برگرد
  ی   همچ گهیکه د  دوارمی. امرسکارت

ر
درست  مشکالن

 اگه خدا نبار یکه ا  نکن  
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 ! نجا یا یکه برگرد  کنمیواسطه بشه قبول نم هم
و  جیخواسته بود؟ گ کیس  عن  یهم بخواهد؟  خدا 

 کنمیرسدرگم نگاهش م
فروخوردن خشم و  یبرا قیعم نفیس دنیبا کش که

 : دهد یغضبش ادامه م
 فرستمتیدوباره تکرار نشه م نکهی_به خاطر ا
خونه.   تمام روز عن  یآشیر 

  کمک
 
و به حضورت تو  هسنر  دست خانم رحمان

 . شبهاستین یاز یسالن ن
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جمع و جور کردن  تیبعد رفیر  همه، مسول هم

 رستوران به عهده
 : د یگو یکه م  کنمی!متعجب نگاهش مشماست
تا نصفه  توانستمیکه دارم. من نم  ؟بلهیدار  _مشکیل
م نجا یشب ا  باشم. دخیر

 داشت!  از یمن ن به
 : میگو یو م کنمیم سیرا خ لبم
به اون هم برسم.  د یدخیر دارم و با هیکه من   د یدونی_م
 تا من برم ینطور یا
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و  کند یفکر م .کیمشهیشب م کیساعت  خونه
 مینگاهش متفکر رو 

 . چرخد یم
  نی_ساعت دوازده تموم کن و برو. ا

 
به رسعت  بستیک

 عمل خودت داره. 
. اگه شهیشب تموم م ازدهیرستوران ساعت  سیرسو 

 تا دوازده، باش   عی    رس 
تمومه.ناچار تشکر کرده و از جا بلند  میو ن دوازده

 که دوباره اخطار  شومیم
. ومی  م ونی  و از اتاقش ب میگو یم و من چشیم هد دیم

 یهنوز هم گوشها
واسطه شده بود؟  ذهنم مشغول جملهاش بود. گ از 
 مامان که خیر  یزر 

شهربانو هم قدرتش را نداشتند.  و حنر  ا ی. ثر نداشت
 به یبود؟رس  پس گ

خانه م خر یگ  تی. تنها مز ومی  تکان داده و به آشیر 
 بود نیا دشیجد میتصم
خانه و رستوران در  ی   الزم نبود مدام ب گر ید که آشیر 

 رفت و آمد باشم. اما از
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باشم. کالفه  نجا یشب ا مهیطرف مجبور بودم تا ن آن
 . کنمیپلک جمع م

تا  دمیقصی  م پور یبه ساز عل د ینداشتم فعال با یچارها
 که خشمش فرو  وقنر 
دوشم بردارد.  یرا از رو  ی   سنگ تیمسول نیو ا ند یبنش

 یتو  متوجه بودم. 
و  شد یم دهیهنوز هم حرص و خشم د نگاهش

 به اجبار مشخص ست کیس
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و به رساغ کارم  دهمیکرده. شانه باال م  اشیراض
 از با خوشحایل ا ی.ثر ومی  م

 یو شهربانو تنها به خوش اومد ند ی   حرف م بازگشتم
 من ی. جاکند یاکتفا م

داده بودند. مرتب در رفت و آمد  ا یدر سالن به ثر  را 
اض    بود و البته که اعیر

و من  شد یم کینزد ی   حسی  به ام شیر یچون ب نداشت
 را از برق چشمانش نیا
 . دمیدیم

 : د یگو یو م دارد یرا برم شبندشیپ شهربانو 
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. بعد از پوشمیدستکش م ی.با زار د ی_خسته نباش

 شیشهربانو نوبت رفیر  پ
فکرش هم  حنر  نفر هم من.  نیو آخر  خدمتهاست

 . انداختیخوف به تنم م
 نی. تا قبل از اکشمیقابلمه م یحرص اسکاج را تو  با 

خانه  مرتب کردن آشیر 
 کی ی   هم پور یبه عهده شهربانو بود اما عل شهیهم

 یهی  رو  شیساعت پ
 یهم

 
را عوض کرد و دستور داد که از حاال به بعد  شیک

 جمع و جور کردن
خانه و به  کشمیم هم به عهده من است.آیه آشیر 

 دی. باآورمیدستم فشار م
 یبود و مامان زر  روقتی. دکردمیتمامش م عیر یرس 

 منتظرم. 
 ا ینگاه به ثر  ؟بدونیخوایکمک نم  ،_خسته نباش  
 گذارمیقابلمه رو کنار م

 . دارمیرا برم یبعد و 
 داره از من ب پور ی. عل_نه مرش

ً
 . کشهیم یگار یرسما

چرا  گهیها. حاال سالن با تو د شهیم شیی   چ هی_مردک 
 گهیم اد یلحظه آخر م
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خونه هم با توئه؟ باز خوبه شهربانو شلخته  آشیر 
 پشت رسش جا اد یو ز  ستین
 . ذارهینم

_دلت خوشهها، همه رو از من شست و جمع کرد و 

 بهش گفته.  پور یرفت. عل
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 . شومی_بذار من آب بکشم.مانع م

وقت هم  ر ی. دشهی.. مامانت نگرانت م_نه تو برو. 
 هست. 
 ست؟سماجتشیتو ن یبرا روقتهیمن د ی_برا

د یحوصلهام را رس م  . یر
 فهیوظ نیبه حرف، ا ی  منو نگ نقدر یبرو دخیر ا ا ی_ب

 منه و خودم از پسش
 . امیبرم
 : د یگو یزند و با تحکم م فشار کنارم یم با 

 . ونی  ب میی  در با هم م نیاز ا می_هستم، من و تو ندار 
 
 
 : میگو یو م کشمیم پوف

 ا ی. بیخودت خستها ؟پاسوز من ش   د ی_اخه تو چرا با
 ینطور یا زمیبرو عز 
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رنگش  یقهوها یهای  . گو کند ی.نگاهم مشمیم تیاذ
 نینگاه ا ی. تو درخشد یم

و  ند ی   برق م شهیانگار چلچراغ روشن است. هم دخیر 
 . ته دلم دعادرخشد یم
د. وقنر  ی   ز با یجنس نر  چیبرق نگاه را ه نیا کنمیم  نیر
 توجه به من نر 

 : کنمیزمزمه م دهد یرا ادامه م کارش
  یلی_تو خ

 
 . که هسنر   . مرشا یثر  مهربون

که غش غش   کنمینگاهش م ؟چپیس  ی_زنم م
 : د یگو یو م خندد یم

مگه؟ کار که دارم، پول که دارم، کمک دستت  هی_چ
 و همراه قیکه هستم، رف

هست...با حدس  مشکیل هیکه هستم فقط   هم
 قسمت دوم جملهاش، اسکاج

 شود یسمتش که قهقهه خندهاش بلند م کنمیپرت م را 
 و همانطور که

 : د یگو یم کند یم شیر یرا ب فاصلهاش
 

698 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 خواهمی.ما یب نجا یرساغ سالن. تو هم بعد ا می  _من م
 عی    باز اضار کنم که رس 

خودش  ونیمرا مد اشی. او با مهربانود ی  و م چرخد یم
 کرده بود. 

  بعد 
ر
سالن و جمع و جور کردن همه جا  دنیکش  از ن

 خسته و له شده آژانس
شب هم گذشته. کالفه و با  کی. ساعت از می  گیم

 ونی  عجله از رستوران ب
 دهمیرا م ا ی. آدرس خانه ثر میشو یم ی   و سوار ماش زده

 . کند یو مرد حرکت م
االن مامانت . ا یثر  یموندیشد، کاش نم ر ید یلی_خ

 دلش هزار راه رفته. همش
 من شد.  ی  تقص
وع کرد یشد وونهی_د ! من همون اول ؟یتو؟ باز رس 

 زنگ زدم خیر دادم تو
 . سمی  م ر یکار مونده د  رستوران
 شبه.  کی. ساعت ر ید نقدر ی_اما نه ا

 گهید می_باشه خب. باهم
 
بود و  کدندهی. کشمیم .پوف

 . شدمینم فشیمن حر 
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. ینطور یا تونمی. من نمنمی   حرف م پور ی_فردا با عل

 حداقل شهربانو
خونه من  هی  گی. اون پولشو مهی  رو به عهده بگ آشیر 

 بکشم؟ اگه شو یگار یب
 . ونی  ب نمی   کنه م  تمیاذ بخواد 

_تو رو خدا بدترش نکن. مردک افتاده رس دنده لج. 

 و به شوچ   میامشب زد
تموم بود، فردا  شیساعت پ میشد وگرنه ن ر ید خنده
 تند تند جمعشب 

 . میی  م میکنیم
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با  می. فرق ساعت دوازده و نستیدر کار ن _فرداشنر 

 ! به عمرمه؟یشب چ کی
اون  پور ینبودم که به لطف عل ابونیساعت تو خ نیا

 بهم یکیتار  یهم شد.تو 
 : د یگو یو با خنده م ند ی   م زل

 ! هامیشد. من که تا آخرش پا _اما تجربه خونر 
 یلی! خکیکنیپ می  انگار دارم م هامیپا گهیم یجور  هی_ 

 ممنونم امشب کمکم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. امیاز پسش برب د یمنه و خودم با فهیوظ نیاما ا یکرد

 هم نخواه نیاز ا شیر یب
 ! ؟پاسوز من بیس   د یبشم. تو چرا با ونتیمد که

وع نکن عایط . میحرفها ندار  نی... من و تو از ا_باز رس 

 من یده بار تو جا
 شهیم بار هم من! چر  هی و کار منو راه انداخنر  یموند
 مگه؟

 یکه م  ی_اون ده بار 
 
ان کرد ی   رو با هم یک . یامشب جیر

 دستت درد نکنه
 ... ویل
 . بوسد یخانم.صورتم را م میدی_رس
 ی  نکن من بهت وصلم، شب بخ خود یب ی_فکرا

 فشیک  یتو  کند ی.دست میبا
 . گذارمیدستش م یدست رو  که

اضار  خواهد یشد.م ر ید یی   پا _اصال حرفشم نزن. بیر 
 کند که ساعت را

طلبت"  یکی. رس تکان داده و با گفیر  "دهمیم نشانش
 ادهیپ ی   از ماش عی    رس 
 کند ی.راننده دوباره حرکت مشود یم

 
دستم  . با درماندگ

 صورتم یرا رو 
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...آرام در را باز دمی   حرف م پور یبا عل د ی. باکشمیم

 . شومیو داخل م کنمیم
جز سکوت به گوش  ن  خاموش ست و صدا چراغها 

 . سد ی  نم
 

711 
 کیو طالب  ستی  تنم خرد و خاکش کشم،یم آیه

 دوش با آب ولرم. از گریم
دوش  ر ینفسم ز  کردمیحس م آمد،یخوشم نم آب
 .عاجز و کوفتهد ی  گیم

س کتک خورد باشد دست به کمر  کیکه   کیس  مثل
ا
ف

 . ومی  به اتاقمان م
 یکیتار  بتیروشن کردن چراغ چشم در ه بدون

 سوره با چرخانم،یم
لب  ر یو ز  شود یاست.لبم جمع م دهیخواب عروسکش

 . کنمیرا لعنت م پور یعل
چند ماه را  ی   مانده بود و من هم گر یچندماه د فقط
 نهیبخاطر ک د یهم با
 آن رستوران لعننر  یشب تو  مهیتا ن پور یعل یشیر 
 دنیو از د گذراندمیم
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م  . شدمیوم ممحر  دخیر
. وقت حمام نبود، خواب بودند و کنمیعوض م لباس

 آب مزاحم خواب یصدا
را  شیو موها کشمی.کنارش دراز مشانیشبانگاه راحت
 . بوسهامنمی   کنار م

 یپ یرو 
 
 یطرهها ی   و دستم ب د ی  گیجا م فشیظر  شان

 . ود ی  فرو م اهشیس
  گ  فهممینم

 
 یو پلکها شود یم بهم مستویل خستیک

 هم یرو  نمیسنگ
بلندم  یموها یو با حوله رسرس  می  گی.دوش مافتند یم

 . کنمیرا خشک م
 یو رس د یسی  از کمرم م نیر ییتا پا شیبلند

 
بهش  دگ

 سخت و اما من
 بعد از سوره.لبخند تلخ   مییبودم. تنها دار  عاشقش

 از ن،یقبل از ا نمی   م
 یرا جور  میدعوا موها ی   بودم چون ح یبلند فرار  یمو 
 که تا مغز  د یکشیم

وقت  دهمی.دستپاچه رس تکان مسوختیم رسم
 خاطرات تلخ گذشته د یتجد
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با او  میو آن برهه از زندگ گرفتمیم . کاش فراموش  نبود 
 ادیرا کامال از 

دمیم و با  پوشمیلباس م می.بعد از جمع کردن موهایر
 سوره از اتاق دنیبوس
خانه متعجب  یمامان زر  دنی.با دنمی   م ونی  ب در آشیر 

 . میگو یم یی  ح بخصب
نشسیر   ی   و ح گذارد یم ی   م یرا رو  یچا استکان

 : د یگو یم
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 ! ؟برگشنر  گ  شبی_د

 . کنمیآماده م یلقمها
 ! میو ن کی_ساعت 
 نکهی. قبل ادارد یتنگ شده برم را با چشیم استکانش

سد خودم همه چ  ی   بیر
 اد یداغش را ز  از یکف دستش. مثل بچهها پ  گذارمیم را 
 چغویل کنمیم

ً
 و رسما

 را.  زشیعز  لیفام
نبود  ا ی. اگه ثر تونمیواقعا نم نمی   _امروز باهاش حرف م

 تا سه صبح هم د یشا
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مگه  ه؟ی  رو بگ انتقام چر  خواد ی. مشد ینم تموم
 رسد ششیاخراجم نکرد؟ آت

رسم؟ اونم بدون  زهیی  کار م  ینطور یکه ا  نشده
 حقوق؟! 

 نیوقت کار رو بدتر از ا هی_خونرسد باش. مراقب باش 
 دنده هی. حامد نکن  

چند روزه اما  یفقط برا د ی. شاستین حمی  اما ب هست
 زن هی یهمونم برا

 ی. متقاعدش کن با لحن آروم و نرم. همونطور سخته
 یدادم!لبخند ادتیکه 
اما با  ز یر  یدستم گاز  یتو  و به لقمیه کشمیلب م به
 اریهدوب یادآور ی
. طاقتم طاق دود یپوستم م ر یحرص و خشم ز  شبید

 و مثل بچهها شود یم
 . یبه جان مامان زر  نمی   م نق

مم نم _مامان حنر  که اومدم   شبی. دنمیبب سمی  دخیر
 خواب بود اآلنم که

و با گوش  کند یم یصبور  یباز خوابه.مامان زر  می  م
 شنوا شدنش اجازه

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

کنم.   را خایل شبمیحرص و جوش د همیه دهد یم
 دهانم از حرف زدن و
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 یچا قیعم خوردن خشک شدهاست با نفیس حرص

 رسد شدهام را رس
 : د یگو یکه لبخند به لب م  کشمیم

م؟خجالت زده لب م ی_آروم شد  نی. با اگزمیدخیر
 بچه هیسن و سالم شب

 شدهام.  ی  تخس و بهانهگ یها
غز رستو دارم م و یمثل راد رس صبخ د،ی_ببخش

 . خندد ی.آرام مخورمیم
. حرف که بمونه رس دل ستیدست خود آدم ن _گایه

 شهیغمباد، م شهیم
. نذار حرفات هی  گیسنگ و راه نفستو م شهیم عقده،

 عقده بشن. اگه گوش
 ن،یوفادار  یارهای. به سنگها بگو اونا ینکرد دا یپ شنوا 

 بدون قضاوت.  شنونیم
. دردتو تو دل منتیب شونتیبدون رسزنش. م شنونیم

 دنیجا م شونیسنگ
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 ن  یسنگ دنیاز با خودت کش یس  یتو راحت م و 
 یبرا که مجایل  ن  حرفها
نکردن و وسط گلوت موندن.با  دا یشدن پ صدا 

 بلند ی   تشکرآم یلبخند
 دنشیاز د وسیو ما نمی   . دوباره به سوره رس مشومیم

 که به زور  ن  با قدمها
. دستم را به نمی   م ونی  از خانه ب ند یآیدنبالم م به

 بمیج یتو  شهیعادت هم
به  د یکه با  ن  حرفها میو با شمردن قدمها کنمیم فرو 
 را با میبگو  پور یعل

. از شومیداخل م .از در پشنر کنمیمرور م خودم

خانه صدا  حرف زدن یآشیر 
. هنوز هم شومیرختکن م رایه دلودماغی. بد یآیم

 
 
 تنم یرو  شبید خستیک
خا کنمی.لباس عوض ماست . سالم ومی  نه مو به آشیر 

 ایکه ثر   میگو یم آرایم
مثل  ی   حسی  و ام دهند یجوابش را م یپرانرژ  وسفی و 

 آرام و موقر!  شهیهم
و  ا یتا ثر  آمدند یبه هم م شیر یب ا یو ثر  وسفینظرم  به
 شیر ی. آن دو بی   حسی  ام
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 ! گر یهم د ناجور بودند تا لنگیه دو وصلیه هیشب
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 ؟یخور یم ی_عاطفه چا
 
 
؟ب یدار  _چه جون که   دهد یشانه باال م الیخیتو دخیر

 با خنده وسفی
 : د یگو یم

. واال هرکس  نیا کنهیمضف م یی   _غلط نکنم چ برس 
 تو طول روز نیا یجا
 شد یجنازه م کرد یو فکش کار م کرد یبدو بدو م نقدر یا

 ی   به م ی...تقهانیاما ا
 . ند ی   م

 : میگو یروش.با خنده م اد یم کرمون یه  _مثل قایل
نیبه کار م گهید ی   چ هی یرو برا که تو گفنر   ن  ی_ا آقا  یر
 یچا ا ی!ثر وسفی
. شهربانو ند یشیم ی   م و خودش لبیه گذارد یمقابلم م را 

 حسابش با د یدیم
 بود!  ی   کرامالکاتب

. فضول وسفی_شما رست تو الک خودت باشه آقا 

 مگه؟!  من  
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 _اوف. چه جورم. 
بلند  وسفیو آماده حمله  شود یکه تنگ م  ا یثر  نگاه
 خنده.  ر یز  ند ی   م
 . دهد یبدون نگاه به ما، به دوستش اخطار م ی   حسی  ام

که   نکن.و من   تیرو اذ ن  ی. خانم ماهوسفی_بسه 
 رسم صد و هشتاد درجه

. چشمانش ستاره چرخد یم ا یواکنش ثر  دنید یبرا

 بارانست و هر کور
که هستند   دیل نیهیچشمها آ نیکه ا  فهمد یم یمادرزاد
 از شیمدتها پ
 داده.  کف
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 ی   حسی  حرف ام کی. با دهمیبه افسوس تکان م یرس 

 بافدیم ا یاالن هزار رو 
 بعد...  و 
 : میگو یو م کشمیرا کنار م ا یثر 

 اومد؟!  پور ی_عل
  ششیشو بذار آت الیخی_نه، عاطفه ب

 
که   بخوابه. اون

 یبهش بشقاب پرت کرد
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کت و  دمیبود. شن یکله گنده اقتصاد  هی چندتا رس 
 نجایکارخونه داره اطراف ا

کت اون تام گو یو م مایه و   ی   رستوران هم از رس 
 هم ی.دندان رو شهیم
 : میگو یم ظیو با غ سابمیم

من فقط از  ،ی   مردک کثافت ه هیک  ستی_برام مهم ن
 حق خودم دفاع

 : میگو یو م کنمی.حرف را عوض مکردم
م کن.رستکان داده و با  پور یعل م،ی_بگذر  اومد خیر
 . ود ی  زنگ با عجله م یصدا

تا دوباره ساعت  ود ی  بعد از بار گذاشیر  غذا م شهربانو 
 آماده کردن یسه برا
 د ی. ناامد یآینم پور یاما عل شمارمیبرگرد.ساعتها را م شام

 یاز آمدنش رو 
 یظرفها با چرخ دسنر  ی   حس ی  . امومی  وا م صندیل

 . بلندسد ی  م فیکث
 سطل خایل یخورده را تو  مهین یو ظرفها شومیم
 و کنار دست کنمیم

او هم  دنی. دلم با هربار دگذارمیم در یح عمو 
 . دوست داشتم هرسوختیم
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بود  یکم هم که شده کمکش کنم اما نه او مرد  چقدر 
 از کیس که کمیک

 . آمد یبرم یو نه من از دستم کار  رد یبپذ
 ر یظرف بشورم.ز  خواد یدلم م بی_عمو امروز عج

 و باز کند ینگاهم م چشیم
 . دهمیلب جلو م وسیسکوت. مأ هم
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کار کنمآ... قول   خوامیامروز من حال دارم م هی_حاال 

 شغلتو ازت دمیم
. کند یم شیر یلبش جرئتم را ب ی.لبخند کمرنگ رو می  نگ

 چرت و پرت نقدر یا
که نرم شده و ظرف شسیر    کبارهیو از هوس  میگو یم

 و کشد یکنار م  کیم
بود.  ی   کمکش کنم. کارش سخت و سنگ  دهد یم اجازه

  یساعتها
 
 طوالن

 پور یو آب باشد. عل ن  ایمیمواد ش یدستش تو  د یبا
 خواسته بود یچندبار 

مانع شده بود. مرد  در یاما عمو ح اورد یکمک ب  شیبرا
سیم چارهیب  کم  د ییر
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که ازش   یکهایآب بار  ی   کنار گذاشته شود و هم  کم
 هم کردند یم هیتغذ

او شده بود.  میتسل تیهمدر نها پور یشود. عل خشک
 به آن ظاهر خشک و

همه  یرا سوا در یاما عمو ح آمد ینم اشیغضبی  م
 دوست داشت. گهگایه

هر چند  فرستاد،یخانوادهاش م یغذا برا ا ی ن  غذا مواد 
 ادیز  در یکه عمو ح

که   ن  !ظرفها را تا آنجاکرد ینبود اما کارش را م راض  
 و کشمیبتوانم آب م

از  سنر یشام. ل ن  دنبال آماده کردن مواد غذا ومی  م بعد 
 میکه ندار   یمواد
تا  دهمیو به دست حسابدار م کنمیآماده م هم
 یرس

 
 کنند.   دگ

اصال امروز  کنمیو گمان نم امدهیهنوز هم ن پور یعل
 یرو  .کالفه دسنر د یایب

 : میگو یو با خودم م کشمیم صورتم
 امشب هم روش!  هی_ 

*** 
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را  پور یآمدن عل کیرا رها کرده و کش میو زندگ کار 
 . کشمیم
 گر یرا هم مثل روز قبلش گذراندم اما امروز را د روز ید
 . تاوانش هرتوانمینم
 ی   سنگ فهیوظ نیباشد. من از پس ا خواهد یکه م  چه
 . آمدمیبرنم
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به سمتش  کن.با باشه آرایم  لی_عاطفه گوشتها رو گر 

 و مشغول ومی  م
 عیر یو بچهها رس  آورد یرا م د یجد یسفارشها ا ی.ثر شومیم

 آخر کنند؛یکار م
منتظر  اد یز  زشیعز  یهای  مشیر  آمد یخوشش نم پور یعل

 بمانند. 
 . چرخمیبه سمتش م عی    اومد.رس  پور ی_عاطفه عل
 ی_راست م
 
 : د یگو یتکانده و با عجز و خواهش م ؟رس یک
که هست   ن  یآروم حرف بزن، وضع رو از ا_تو رو خدا 

 بدتر نکن، باشه؟ اگه
 ! ؟کنه چر   اخراجت
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به  راحت دسنر  التیو با گفیر  خ دهمیباال م شانه
 به نشانه تشکر شیبازو 
ظرف  ی.بعد از تمام شدن کار گوشتها تو نمی   م

 تا گذارمشانیمخصوص م
 . ند ی  را به عهده بگ شیکارها  یهیبق بچهها 

 حرف بزنم.  پور یعل یبا آقا می  _شهربانو خانم م
 یرا باال داده و با گفیر  زود برگرد رو  شیابرو  یتا کی

 نمک ها یماه
 یگفته و بعد از شسیر  دستم تو   ی.باشهاپاشد یم

 مقنعهام را مرتب سیرسو 
به در زده و با گفیر   .تقر ومی  و به طرف اتاقش م کنمیم

 داخل دشییبفرما
 . شومیم

 ی   نازک ب اخیم دنمیو با د آورد ی_سالم.رسش را باال م
 جا خوش شیابروها

 . کند یم
 شده؟!  . باز چر ی   خانم شاه بد ی_بفرما
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ل خودم و با نفیس  یبرا کنمیرا مشت م دستم  کنیر
 ومی  راست م کی قیعم
 اصل مطلب.  رس 
بمونم.  نجا یشب ا مهیتا ن تونمیمن نم پور یعل ی_اقا

 واقعا برام سخته. قبول،
خونه هم  تیچرا مسول ویل نهیمن ا هیتنب آشیر 

 به عهده من؟ من تا د یگذاشت
خونه  و با هزار ترس و لرز رایه نجامیشب ا مهین
 برادر من.  ی. شما جاشمیم
زن سخته و هزار و  هی یکه چقدر برا  د یدرک کن کمی
 جور مشکل ممکنه کی
 یو من که انگار فرجها کند ی.متفکر نگاهم ماد یم شیپ

 گرفته باشم زبان
و در آخر  میگو یکارها م  یادیو ز  ن  یو از سنگ چرخانمیم
 حداقل خواهمیم

خانه  ونی  ب نجا یبتوانم از ا عیر یرا حذف کند تا رس  آشیر 
 بزنم. 

.لبخند پت و دمیو بهت خیر م کنمی_راجعبهش فکر م

 ی   . همنمی   م پهن  
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از اول عذرم را نخواسته و دست به رسم نکرده بود  که
 قدم رو به کیخودش 

 . شد یمحسوب م جلو 
 .کیسنمی   م ونی  و از اتاقش ب کنمیتشکر م خوشحال

 . کوبد یبه شانهام م
 ! ؟یخانم. خامش کرد عایط خونهی_کبکت خروس م

 : میگو یو م دهمیزنان ابرو باال م لبخند 
و  خندد یم ا ی!ثر تشی  _چه جورم. دست گذاشتم رو غ

 : د یگو یم
 . نشده باش   دوار یام نرم شده باشه و الیک دوارمی_ام
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نقطه  شناسه،یخوب م ی_نچ. حامدخان رو مامان زر 

 ! اگهتشهی  ضعفش غ
و  گفتیمخالفت کنه همون اول م خواستیم
 نی. اکنمیفکرامو م گفتینم
 ! هیزبون جور موافقت با زبون نر  هی! ؟چر  عن  ی

به هم  با چهریه ا ی.چند ساعت بعد ثر دوارمی_ام
 جی. گکشد یدستم را م ختهیر 
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. در تراس کوچک ومی  متعجب به دنبالش م و 

خانه را باز م  و کند یآشیر 
تا لرزش  کشد یم . نفیساندازد یرا داخلش م خودش
ل شینفسها  را کنیر
 . کند 
 شده؟ چر  ا؟یثر  هیچه حال و روز  نی_ا

. خدا خودش میکه بدبخت شد  ی... وای_عاطفه... وا

 به دادمون برسه. 
س از چ با  و ته دلم  کنمیاخم م دانمیکه نم  یی   اسیر

 . شود یآشوب م
 یم _چر 

 
 . کمیتو؟ آروم باش  یک

زده با ترس و  تی  و ح جی؟گیکرد  کار ی_ عاطفه تو چ
 معطیل دلهره تند و نر 

 : میگو یم
 کردم مگه؟!   کار یچ ؟_چر 
 که دسنر   کنمیدنبالته!مات و مبهوت نگاهش م یکی_ 
 . کشد یصورتش م یرو 

و  دهیآرام و قرار. ترس شیبه رو ندارد و مردمکها رنگ
 ترسش بدتر من نیا
 . کند یآشفته و نگران م را 
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 ن  نجایتو تا نصف شب ا نکهی! استیکه ن  ی   _فقط هم
 ! اروئهیرس اون  ر یهم ز 
با اومدن اسمت  شدمیرد م پور یاز کنار اتاق عل داشتم

 کنجکاو شدم. رفتم
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من  گفتیم یکی. داشت به گنیم چر  نمیبب کیر ینزد
 کنهیقبول نم تمی  غ
 هو یباشه.  ابونیزن ساعت دو شب تو کوچه و خ هی
 در اومد گفت تو در یکی

. اون کن    خر یاز دستوراتم رس پ یکه بخوا  سنر ین یحد

 یهمونطور  د یزن با
. ونی  رستوران بزنه ب نینفر از در ا نیگفتم آخر   که

 ساعت دوازده خواد یم
 کنمیم صبح باشه.قالب تیه سه خواد یباشه م شب

 واریانگار. دستم را به د
به  شومیم هی  دگرگون خ و با حایل می  گیرسم م پشت
 که از دور  ا یدر  آنر 

 است.  مشخص
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نقشه  هی! عاطفه نکنه همش شه؟یم _حاال چر 
 است؟! نکنه اون مرده که

! ناست؟یا تو صورتش پشت همیه یپرت کرد بشقاب

 ن  بال خوانینکنه م
 ارن؟یب رست

 . کند ینگاهم م خر یکه با اخم و گ  خندمیبهت م با 
که آدم بفرسته   استی_دخیر مگه اون رسکرده ماف

 تیدنبال من؟ چه شخص
بودم و خودم خیر نداشتم.و در امتداد اضطراب  مهیم
 
 
 و تمسخر درون
 م ن  لبخند دنداننما امیظاهر 

که حرص به جانش   نمی  
 زد یی  م

ر
 ! با صورن

 : وپد تیشده از جوش و خروش م رسخ
دندان  ر یمن به فکر توام.لبم را ز  شعور یب ؟یخندی_م
 و با آرامیس   کشمیم

 : میگو یم تصنیع
! خورم؟یمن به چه دردشون م . ویلزمیعز  دونمی_م

 رنگ به صورتت ی   بب
 بخور...  یی   چ هی میبر  ا یب نمونده
 . ند ی   را محکم پس م دستم
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. چرا دمیخودم شن یگوشها  نیبا ا گمی_دارم م

 گفتیداشت م ؟فهیمینم
خراب  نیتو ا ی  ... عاطفه! مگه چند تا عاطفه غعاطفه

 دنیشده هست؟با شن
 کیو ترس مثل  ود ی  به قهقرا م میخوددار  جملهاش
 دهشتناک به اهیموج س

 : میگو یو تند تند م جومی. لبم را مند ی   م خونیشب تنم
کردم   کار یمن مگه چ ا یثر  . ویلخوامی_باشه معذرت م
 که آدم فرستادن

توان  دهد،یم هیبشقاب...کنارم تک هی! بخاطر دنبالم؟
 برده لیاو هم ترس تحل

 . بود 
 ر یداشت قانعش کنه اما مشخصه که ز  سیع پور ی_عل

 
ً
 سلطهشه طرف رسما

. دردرسها نمی   !محکم پلک مداد یبهش دستور م داشت

 اول و آخر رس و
را ازم و آرامش  شد یم دا یپ میوسط زندگ کلهشان

 من ی. آرامش براگرفتیم
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 و قلیه اها یدر قعر در  د یکه با  انر یبود گوهر نا شده
 کوهها در دوردستها

و  کنمیم دا یراه را پ نی.سادهیر گشتمیم دنبالش
 : میگو یم

 ی   همه چ ینطور یا د ی.شامی  م نجا یو از ا دمی_استعفا م
 به روال سابقش

 . برگردد 
ط ؟یس  یبا فرار از دستش خالص م کن  ی_فکر م ! رس 

 مردک ی   هم بندمیم
داره که  نو یرسکارت. اگه قدرت ا یشده برگرد باعث

 برت گردونه رسکارت
 نگه داشتنتم داره.  نجا یقدرت ا پس

 نجامیکه ا  سایل کی نی. تو استمین ی_من آدم دردساز 
 آسه اومدم و آسه

و  چرا و گ دونمیاما نم هی  که رس  دامنمو نگ  رفتم
 نیافتادم وسط ا یچطور 
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 نجا یاز ا نه،یا دونمیکه م  یی   مسخره... تنها چ یباز 

 منر یرفتنم اونم به هر ق
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س دستش را به هم م که  . چاند یپیشده.با اسیر
 ! شه؟یم _حاال چر 

و  دهیکش  آیه شود؟یخودمم هست. حاال چه م سوال
 : میگو یبا خواهش م

بعدش هم  ی. براشهیم چر  مینی_فعال آروم باش بب
 خدا بزرگه. 

 . د یگو یم ن  یآم دهیهراس هم با نگایه او 
افکارم مدام حول  ،رسکارمان اما چه برگشتن   میگردیبرم

 ضیآن مردک مر 
که صاف آمده بود وسط   یایآسمان یو بال د یچرخیم

 
 
 من!  یبلبشو  زندگ
و  ساختمیم و یرسم مرتب سنار  ینداشتم. تو  یتمرکز 

 هربار وهم و ترسم
 . شد یم شیر یو ب شیر یب

؟ کن  یم کار ی_چ  دخیر
گرد شده به ظرف پر از   یو با چشمها میآ خودم یم به

 . شومیم هی  آرد خ
و  زمیمانده بود آردها را داخل خورشت جا افتاده بر  کم

 کل زحمات امروزمان
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که شهربانو   کنمیم فنا برود.آرام معذرت خوایه به
 دی  گیظرف را از دستم م

 : د یگو یم و 
 شده؟ یی   چ ی_رنگ به رو ندار 

 . کند یم کیرا بهم نزد شیابروها امیمنف جواب
آب به دست و روت بزن اگه حالت خوب  هی_برو 

 برو خونه.  ستین
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 _اما من... 

 ادامه بدهم.  گذارد ینم
 نمی   حرف م پور یعل ی_من با آقا

 
گفته و   .باشه کم جان

 سیبه رسو 
 میو مست بودم. چشمها جیگ  ی.مثل آدمهاومی  م

 و آشفته و د ی   دودو م
سیبودم. مرتب از خودم سوال م رسدرگم  د یشا دمییر

 کجا به گ  د یایب ادمی
هستم اما مرتب به در  نیکردهام که حاال مستحق ا  بد 

 . رسمخوردمیبسته م
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هم  نامطبویع یکه بو   یندیهجوم افکار ناخوشا از 
 و نزار کرد یداشتند درد م

 خودم فرو رفته بودم. با آیه یبد حال گونه تو  و 
 دست و صورتم را قیعم
 کوبمیبار مشت پر آبم را به صورتم م نی. چندشورمیم

 . د یآیاما حالم جا نم
.دارم لباس عوض ومی  سست به رختکن م ن  قدمها با 

 یکه بعد از تقها  کنمیم
. دو شود یبدهم در باز م یاجازها نکهیبدون ا کوتاه

 طرف مانتو را به هم
 عی    بتوبپم که رس  ا یبه ثر  خواهمیو م چسبانمیم
 : د یگو یم

 فشو یوظا ی   _لباستو عوض کن و برگرد. گفت شاه
 انجام بده. درخواستت د یبا

 شیپ یمثل روزها د یرد کرد به شهربانو گفته با هم
 کارها رو تموم کنه  د یبا

 ! بعد 
و  کنمیلباس عوض م ا یبه ثر  توجهیب قیعم آیه با 

 . پوشمیدوباره لباس فرم م
 : میگو یم باال داده و با رسدرگیم ؟شانهکن  یم کار ی_چ
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منجالب که هر  هیمن؟ افتادم وسط  ز یکنم عز   کار ی_چ
 نمی   دست و پا م چر 
 یو توانمو جمع برا کنمیست. پس منم صیر م دهیفایب

 حمله آخر! 
 خوان؟یم از تو چر  ؟ی   آدما ک نیا ا ی_خدا
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 رسکار.  میبرگرد الیخی_سوال منم هست. ب
س م  نقدر یا یعاطفه. تو چطور  می  می_من دارم از اسیر

؟ آرویم  دخیر
سدهمیبه راهم ادامه م مسکوت  دهی. من هم کم نیر

 بودم اما ظاهرم همچنان
 نقدر یباشد و حداقل ا شهیهم داشت به محکیم اضار 

 زود دست خودش را
 ن  گرفته بودم خوف و ضعفم را جا  اد ینکند. من  رو 
 خودم یاختههای ی   ب

د اما ا ن  بو امیکنم تا مبادا دشمن احتمال  پنهان بار  نیبیر
 موفق نبودم. 

. شود یرنگم زردتر م شود یم کینزد ازدهیکه به   ساعت

س به  دستم از اسیر
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و مطمئنم که چشمانم هول و مراسم را لو  افتد یم لرز 
 نی. در ادهند یم

و  ماندمیشت با آن ظاهر مخوفش تنها مدرند رستوران
 آماده و چرب لقمیه

 د یکه دنبالم بودند!خسته نباش  ن  آنها یبرا نریم و 
 ن  شهربانو را با صدا

 دارمیرا برم گها یو بعد از رفیر  او د دهمیجواب م مقی  ب
 و آماده شسیر  

نشده بودم.  فشی. حر د یآیبا رس و صدا م ا ی.ثر شومیم
 با اضار خواسته وقنر 
دردرس نندازد و برود اخم کرده و  یخودش را تو  بودم

 با رسزنش و شماتت
سخت هم هستند و  یروزها ار یبود که دوستها  گفته

ا نیاگر در ا  طیرس 
! خورد یم وار ید یکند و برود به درد جرز ال  میرها

 بودنش خوب بود. حداقل
سم را کم م کیم بخاطر من  نکهیاما ترس ا کرد یاسیر
 به د یایرسش ب ن  بال

و نجوا  کشمیم .آیهد یچربیم المیاندک خ راحنر 
 : کنمیم
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 ر یبا من باعث دردرست نشه وگرنه ز  _خدا کنه دوسنر 
 عذاب کمرم نیوبال ا
 . شهینم راست

 میو بعد بر  میبخور  ن  چا هیدور هم  د یای_خب بچهها ب
 به جنگ رستوران! 
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هم با  وسفیو  ی   حسی  ام ا ی. ثر کشمیگردن م  متعجب
 خودش به همراه آورده

 . بود 
شانه  وسفیکه   کنمیم شانی_بچهها...مبهوت صدا

د یباال داده و م  یرو  یر
 . ی   م
خواهش کرد که کمکش  ن  یبیخاله سوسکه که م نی_ا
 رستوران رو میکن

 یکنه. منم که م  جمع
 
چقدر دل رحم و نازکم،  دون

 ی   نتونستم روشو زم
و  گذارد یم شانیرا جلو  یچا الیخیب ا ی.ثر بندازم

 : د یگو یم
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آقا  یرو جمع کرد نجا یکه ا  یبعد ی_جوابت بمونه برا
 !مات بهوسفی

 . د یآیبه سمتم م ا یکه ثر   کنمینگاه م ششانینما
،  _راسنر  عاطفه فرصت نشد بگم. دمت گرم دخیر
ب دستت اد یهنوز   اون ض 
 ناز شصتش!  گمیتو دلم م افتمیم که

رو تو هم امتحان  دور  هی تونهیم ی_اگه دوست دار 
 کنه که قشنگ دستت

 د ی  گیرا باال م شیشده استکان چا میتسل وسفی... اد یب
 : د یگو یو م

بهم ثابت شد. خالصه که  دم،ی_نه بابا من همون که د
 ! آبخر  یدار  کیال 
 : د یگو یو آرام م ستد یایبه او کنارم م تیاهمیب ا یثر 

کمک...   ی_مجبور شدم ازشون بخوام بمونن. نه برا
 المونیخ نکهیا یفقط برا
.آه کشان رس تکان میچندنفر  نجا یا نکهیباشه از ا راحت

 . چند نفر رادهمیم
 نیبابت در عذاب اما ا نیخودم کرده بودم و ازا ی  اس

 و عذاب وجدان ناراحنر 
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شوخ و  یهیبا آن روح وسفیچندان ندارد چون  دوایم
 نقدریرسزندهاش ا
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که تمام روز   یکه کم کم تمام افکار   ند ی   بامزه م حرکات
 مثل کنه به مغز

د یو م شورد یو فلجم کرده بودند را م دهیچسب رسم  . یر
و  ند ی   دو دو م میرو  شیکاغذ پ  یرو  می  مات و متح نگاه
 گوشم  یتو  شیصدا
. چقدر از لحن حق به جانبش متنفر بودم. چقدر زنگ

 وقنر  خواستیدلم م
 یبه تماشا شخندزنانیو ن گذاشتیکاغذ را مقابلم م  آن

 حانهامی  شکست ب
آن صورت  یمشت گره خوردهام را رو  نشستیم

 .چرااورمیب یی   مردانهاش پا
دور و برم  یرس و گردن از آدمها کیاو  کردمیم فکر 

 باالتر است؟ او هم مثل
و خشم عقب  ظیرا با غ سمی...نگاه خهمجنسانش

 ن  و با چشمها دهمیهول م
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را نقاب کردهاند نگاهش  بودن تصنیع یقو  کی که
 و متنفر...  ار ی   . بکنمیم

م. مگه ا ی_شما قرارداد امضا کرد  نجا یخانم محیر
 خونه خاله ست؟! 

  شیبه کاغذ و حرفها اعتنا یکه ب  من   و 
ر
که   از اتاف

 ی   سنگ یآنقدر  شیهوا
  یکه برا  است

 
و راه  نمی   م ونی  است ب خفه کردنم کاف

خانه را در پ  شیآشیر 
معنا ندارد. در خود  میترس هم برا حنر  گر ی.دمی  گیم

 را میفرو رفته کارها
میم شیپ رس از  خواهد یاست و مدام م ی  گیپ ا ی. ثر یر
 پوریاتاق عل یتو  نکهیا

 دشیعا یی   و جز سکوتم چ اورد یگذشت در ب  چه
 همه گر یبار د کی. شود ینم
 کنمیمجسم م ن  را از لحظه ورودم به آن اتاق کذا ی   چ
 نیحالم از ا شیر یو ب

  ضعف
 
.دست به هم خورد یخودم به هم م و زبون

 کردم لو  و سیع چاندمیپ
کار محتاجم و دلم گرمش.   نیکه چقدر به ا  ندهم

 خواستم فراموش کنم که
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 یبرا نجا یو ا شود یم دا یکار سخت پ  ونی  آن ب چقدر 
 است حنر  نیمن امنیر 

که دنبالم بود و نقشهاش به دام   وجود کیس با 
 بود یاز یانداختنم! دام؟! اصال ن
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من را آنقدر مفلوک و  ا یپهن کند و نقشه بکشد؟!  دام
 که  د یدیم چارهیب

 انداخت؟یرا به زحمت نم خودش
 میبه ذهن رس به هوا لعننر  قیعم یپوزخند با 
 لحظات به نی. در افرستمیم
 میبرا بودم که دایم نیکردن راه چاره دنبال ا  دا یپ یجا

 نه؟!  ا یپهن شده 
به  گردمیو دوباره برم شود یم دهیهم کش یرو  دندانم

 
ر
 که  آن اتاق و لحظان

و  دهمیروزها گذشت.گفته بودم استعفا م ن  یسنگ به
 پوزخند زنان پور یعل

که درست   یبود پس قرار دادت چه؟!قرداد گفته
 همان روز بعد از برگشتم
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امضا گذاشتم و فکر  شیپا بار دوم با خوشحایل یبرا
 برسم ن  به جا کردمینم
و  کشمیم را ببندد.آیه میبشود طناب و دست و پا که

 گوشتها را چنگ
تا مواد به خوردشان برود و مزهدار شوند.بعد از  نمی   م
 خوب ورز نکهیا
احت کند.دستم را  پوشانمیرا م شیرو  خورند یم تا اسیر
 توقف و نر  شورمیم
احت رساغ رسخ کردن س یلحظها و   ها ینیزم بیاسیر
 ذهنم را د ی. باومی  م

 پور یاعصاب خورد کن عل شخند یو آن ن کردمیم ی  درگ
 جا شیرا در پستو 

 و درش را قفل!  گذاشتمیم
و  بندمیشعله را م پور یبلند عل ی...با صداد ی_توجه کن

 . همه پرسنلچرخمیم
خانه  هستند.  آشیر 
 همه را جمع کند.  ینطور یا پور ینداشت عل سابقه
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 دوستان، از زحماتتون ممنونم و مرش د ی_خسته نباش
 رو گهیهم د یکه هوا

 گر یکدی!همه متعجب به ی   با دور زدن قوان حنر  د یدار 
 ایو ثر  کنند ینگاه م
متعجبش را به انتظار جواب به صورت من  نگاه
 : ند ی   لب م صدا ی. بدوزد یم

  ن؟یا گهیم _چر 
 
 ! ؟چه دور زدن

 ! ؟ن  ی_خانم ماه
 اد ی. ز د یآیکش م  پور یدوباره به سمت عل نگاهمان

 و با گذارد یمنتظرمان نم
 : د یگو یاز انعطاف م یبلند و عار  یصدا
 نجا یا یبه شما اجازه داده بعد از ساعت کار  _گ
 دیو شو راه بنداز  د یبمون

و هر دو به هم  می  گی!مات و مبهوت نگاه از او مخانم؟
 . منظورشمینی   زل م
ما و پرسها و جمع و جور کردن  شبیشو ماندن د از 
 که نبود، بود؟!   نجا یا
به خانم  یفهایوظ هیخاله ست؟!  خونیه نجا ی_ا

 شونیمحول شده و ا ی   شاه
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تو نبود ما  جا نیا نکهینه ا انیاز پسش برب د یبا خودشون
 
ر
 دیی  شبانه بگ پارن
با حضور دو تا مرد مجرد!لحنش آنقدر تند و  اونم

 زشت است که رسمان به
چشمم حس  ی. سوزش اشک را تو چسبد یم قهامانی
 ینه برا نبار یا کنمیم

 ینبود.دست رو  نیکه حقش ا  ن  ایبخاطر ثر  خودم
 و گذارد یدهانش که م

نگاه ناراحت و بغض آلود من هم به دنبالش  دود یم
 !هنوز چند قدیمدود یم

 . کند یمتوقفش م پور یعل یکه صدا  برنداشته
رس جاتون.انگشتانم از شدت  د یبمون ن  ی_خانم ماه

 فشار در حال له شدن
 در حال پودر شدن.  میو دندان ها هستند 
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مونه به جز ب نجا یحق نداره شب ا _من بعد کیس
 . فشونهیکه وظ  ی   خانم شاه

مکان  هی نجا ی... اینه دخیر مجرد ،یمرد مجرد نه
 ادیفردا اماکن ب هیعموم
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 ! د؟ییرو تخته کنه شما جوابگو  نجا یا
 یرو  د یو نگاهها با سوءظن و ترد د ی  گیها باال م پچپچ

 ما چند نفر در گردش
 . است

 نر یوضع ی   همچ گهید کنمی_حرفامو زدم و گمون نم
 چون اد یب شیپ

کس   چیبه اشک چشم ه نبار ی. اد یاخراج بالاستثنا 
 . حاال همکنمیرحم نم
 ند یآی...با رفتنش بچهها جلو ماال یرسکارتون.  د یبرگرد
 یارضا یبرا

سد،  یی   چ کیس  نکهیقبل از ا ا ی.ثر شانیکنجکاو  بیر
 تراس یخودش را تو 

 . من هم به دنبالش. اندازد یم
و با صدا زدنم  د یآیباال م سشیخ ی_ببخش...چشمها

 معصومانه شیاشکها
 . کنمی. بغض کرده بغلش مند ی  گیصورتش راه م یرو 

سیم شهی_ببخش، بخاطر من شد... هم که   دمییر
منده خوب  بشم... ویل اتیرس 

 ینطور یبخاطر من ا کردمیفکر نم چوقتیه
 و...  رسشکسته بیس  
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را رها کرده و به عقب  ا یکه ثر   شود یتراس باز م در 
 است با وسفی. چرخمیم

 . ی   رسخ و خشمگ نگاهش
 دونمیتخ*م حرو*م آمار داده من م نیبه ا _بفهمم گ

 و اون. 
 . نمی   م یپوزخند

زحمتشو  نها یآمار بده. دورب کیس  ستین یاز ی_ن
 . دنیکش
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مشت دستش را کف آن دستش فرو  انیگو   لعننر 

 و نگاهش به صورت آورد یم
 . خورد یگره م  ا یثر  سیخ
 فیضع نقدر یبچه تو ا وونه؟ید یکرد  هی... گر ا ی_ثر 
 ! ؟یکردیو قمیر  در م یبود
 . ند ی   هق م ا یثر 

 ... چر  هیهمه رفت. حاال بق ی_آبروم جلو 
 . دود یحرفش م ی   ب تیعصبان با 

در دهن تک تکشونو اگه بخوان از گل  می  گی_گل م
 کینازکیر بهت بگن. 
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 نی. اکنمیو مات نگاهش م ود ی  باال م میابرو  یتا
 صورت رسخ و رگ گردن

  شده که خیر از حیس قلمبه
 
 دهد،ینم درون

 نقدری!شدت تعجبمان ادهد؟یم
 . آورد یرا به خودش م وسفیاست که  اد یز 

به من؟! تو و عاطفه  نیزل زد ینطور یچرا ا ه؟ی_چ
 
ر
 یهم با خواهرها مگه فرف

 ! د؟یدار  من
 : کنمیو عذاب وجدان زمزمه م و با ناراحنر  کشمیم آیه

 به خاطر من...  خوامی_بچهها از همتون معذرت م
 وسفی

  _ نه آبخر 
ر
منده   میکرد  یما مگه کار  ؟چه معذرن که رس 

 م؟یهم بش
 ... ی   حسی  _ام
 . خندد یم
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نشده که... مماغتو پاک  یی   _اون حالش خوبه بابا. چ

 تو چقدر مفو ا یکن ثر 
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و با  کند یاشکش را پاک م ا ی!ثر دونستمیمن نم یبود
 خط و نشان شینگاه برا

 خنده.  ر یز  ند ی   که م  کشد یم
 کهیمرت نیبه ا یمن کار  . آبخر نهیهم کال ی_آ بار 
 ندارم امشب هم یدوهزار 

 نیکه به ا  ا یاخراج کنه؟ بکنه! دن خواد ی. ممونمیم
 اون محدود نشده!  فکستن  
. ونی  ب میکشیرو از آب م ممونیگل  یطور  هی آخرش

 دیشا یدیو چه دخدا ر 
 . میهم صاحب رستوران خودمون شد ما 
 ایثر 

هم  اشیحرفا رو  نی. اوسفی_ چرت و پرت نگو 
 و اندازد یدوره.شانه باال م

بحث را به  گذارمی. نمکند یبه جانب نگاهش م حق
 خواهندیکه م  ن  جا

 کنند.   منحرف
اما از حاال به  ا ی_از همتون ممنونم به خصوص تو ثر 

 به خاطر دمیبعد اجازه نم
مندتون شدم د یبشنو  ی   و توه د یبش ی  تحق من . رس 

 تونمیوقت نم چیامروز و ه
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از پس خودم  ن  رو پاک کنم اما من تنها امروز 
اض خواهند ی.مامیبرم  اعیر

 یکه امروز جلو   ی   . همکنمیاما قاطعانه رد م کنند 
 کیهمه بخاطر من سکه 

  پول
 
عاطفه  کیبه بعدش  نیاست. از ا شدند کاف

 کوه از مشکالت  کیاست و 
 رسش.  یرو  کند یم زشیمرتب ر  که
 : د یگو یکنار گوشم آرام م  ا یثر 

 الیخی.بپور ی. تو اتاق علنجاستیا اروئهی_باز هم اون 
 رسخ یهاینیزم بیس

 . آورمیم ونی  ب روچ تابهیرا از ماه شده
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 ارو؟ی_کدوم 
 
 
قرار مدار  پور یبسته با عل یکه پشت درها  _همون
 .دستمذارهیما رو م بدبخنر 

را زمزمه  خورده چر  کهیو  شود یخشک م ی  کفگ  یرو 
 یی   . صدا پاکنمیم
 . آورد یم
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 اهی  و بد و ب د ی   متوجه نشدم. داشت داد م یادیز  ی   _چ
 از ن  . صداگفتیم
 ! شهیموش م ششی. رسما پومد یهم در نم پور یعل
 ! ؟یدیشن _گ

 : د یگو یو با بغض م چرخاند یم چشم
و  جیکرد!گ  یز یآبرور  یاونطور  پور یعل نکهی_بعد ا

 . کنمیمتعجب نگاهش م
 یرستوران رو رو  نهیبب یی   چ گهیبار د گفتی_داشت م

 کنهیرسش خراب م
 به ما ربظ نبار یحواسش به پرسنلش باشه. ا و 

 . نمی   م ینداشت انگار. پوزخند
 پور یعل شیساعت پ کی! اگه ا؟یواضحیر ثر  نی_از ا

 شست نجا یما رو ا یاونطور 
به  ا یهمون آدم بود. رس جنگ داره با من، خدا بخاطر 

 ادیکردم؟ ب  یبد گ
 ی  . غیبگه فالن جا فالن کار رو کرد سهیجلوم وا صاف

 موش و گربه نیا نه؟یا
 با من راه انداخته؟ هیچ ها ی  باز 

پز شده  مین یهاینیزم بی. با حرص سدهد یباال م شانه
 تابهیماه یرا تو 
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 . زمیی  م
 جهنم خالص شم.  نیاز ا تونمینم _حنر 

صبح را با خشم و بغض  انیجر  اشینگاه پرسش با 
 . کنمیم فیتعر 
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 _خدا بزرگه... 

 آدم بزرگا نه ما!* یبرا _اره ویل
 
ر
ته  ی  انگار ق ها ی. لعنتکشمیم کها یرسام یرا با فشار رو  ن

 کفششان بود. 
!کالفه و شد یکه نم  شد یپاک نم یدیسابیچه م هر 

 و ناالن با ی  خسته، دلگ
را  میتار بسته دست و پا میگلو   یکه از ظهر تو   بعض  
 دهمیتکان م عیر یرس 
زمان  ا یبا وجود ثر  شهی. همشوند یکارها تمام نم  اما 

 و گذشتیزودتر م
اما امشب... انگار  آمد یبه چشم نم نقدر یا شیهایسخت

 سختیر و ی   همه چ
 وسفیو  ا یاست.باز هم ثر  شهیاز هم تر ی  نفسگ

 با اضار بمانند خواستند یم
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 هم آرام گفته بود:  ی   حس ی  ام حنر 
 » د یکمک من حساب کن  یرو  د یتونیم. «
هم ته دلم گرم  آوردند یبه زبان م وقنر  تیوضع نیا با 
   نی. اشد یم

 
 که کسان

خودشان در خطرند اما  دانند یم نکهیکه با ا  هستند 
 کنندیدست کمک دراز م

مثل پروانه  حیس کیاست.  ند یخوشا یادیز  تیبرا
 ندی   دلت بال بال م یتو 
 . اما با همیهیشو یغرق شوق م سنر یتنها ن نکهیاز ا و 
 نبودم راض   نها یا

دارند را از  از یچقدر بهش ن دانمیکه م  یمن کار  بخاطر 
 دست بدهند، با تحکم

د یم ن  کردم. اگر آن مردک بو  شانیراه و اخراجشان  یر
 چه؟!  کرد یم
  مقی  ب

ر
 صندیل یرو  قیعم را رها کرده وبا نفیس ن

 . رسم را باافتمیم
 
 
فقط  کنمیو ته ذهنم تکرار م گذارمیم ی   م یرو  خستیک
 ...*قهیپنج دق

و با لذت قهوهام را مزه  کنمیزنان نگاهش م شخند ین
 مزه...کالفه دور خودش
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را  کوفته و از پا افتاده صندیل  تیو در نها چرخد یم
 . ند یشیو م دهیعقب کش
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هم. عاجز و تنها  یو چشم رو  گذارد یم ی   م یرو  رس 
 نباریمانده بود. ا د یناام
 کس را نداشت. خودش بود و خودش... مثل من!   چیه
 الیخیبود که ب ربیع کی. شومیبلند م تور یپشت مان از 

 یرو  فهاشیکار و وظ
  ی   م

 
هم خوابش برده بود.خم  د یو شا کرد یدر م خستیک

 قیر یو دق شومیم
 ی. واقعا خوابش برده، بره کوچلو کنمیم نگاهش
 داشت که سیع  معصویم

ها را در ب یادا هم موفق  یو تا حدود اورد یبیر
 بود.صحنه بشقاب پرت کردنش

بلند  خواهد یدلم م د ی  گیمقابل چشمم قرار م که
 قهقهه بزنم.گوشه لبم باال

قابل  کیضعف و عجزش آن هم از نزد دنیو د ود ی  م
 مردیه ر یبا تصاو  اسیق
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و از اتاق  فرستمیم بمیج ی.دست تو ستین تور یمان
 راهرو چی. پومی  م ونی  ب
آرام و بدون عجله  یو با قدمها گذارمیپشت رس م را 

 ... آنقدر جلوومی  جلو م
 . شومیمتوقف م اشیمیر یدر فاصله سانت که

عقب  گذاشته، مقنعه کیم  ی   م یرا مظلومانه رو  رسش
 یرفته و زلفها

 یو مژهها گذارد یم شیبه نما شیر یب را کیم شیدلربا
 یبلند و تاب دارش رو 

 یانداخته است.نگاهم رو  هیبرجستهاش سا گونیه
 صورت زنانهاش چرخ

  تیو در نها خورد یم
 
که   ن  لبش... جا ر یز  فرورفتیک

 درشت و یلبها یهیسا
هم جذابیر و  شیاز لبها حالتش افتاده، حنر  خوش
 است، نر  یر یخواستن
مرد  کی یمردانه  یهورمونها تواند یم ن  به تنها شک
د یرا جور   باال بیر
معصوم خوابش  نقدر یا وقنر  کیس  نکهی...از فکر اکه

 فتدیب شیبرده نگاهش رو 
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مثبت  تخت خوانر  یهای  فانیر   اشیبعد آن ذهن لعنت و 
 کند  د یتول جدهیه

 مشت.  میو انگشتها شود یجمع م اخمم
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بشه و تو رسش...  کیبه تو نزد کیس  کنهی_غلط م

 کوبمیم یرسش رو جور 
 . نهیبچ السیطاق که تا سه روز آلبالو گ به

 میشانیپ ی. اخم رو افتد یدوباره به دامش م نگاهم
 نباریاما ا کند یم ن  یسنگ

و آرام  شومی! خم میگر ید ی   چ چیخودش نه ه بخاطر 
 : کنمیزمزمه م

االن تو رخت خواب گرم و نرمت با  تونسنر ی_م
ت خواب باش    اما دخیر

... با یشجاعت بردار  پیتر  و خواسنر  یکرد  چموش  

 بودنت از وحیس   نکهیا
 یاما خب م اد یاندازه مظلوم بودنت خوشم م به

 
 دون

 دلم مظلوم نبار یا ؟نر یب
 یگرب  ها  نینه ا خواد یمعصومت رو م یچشما شدنتو 

 پنجول که آمادیه
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 . دنهیکش
. ند ی   م مینیب ر یداغ ز  از یغذا و پ یو بو  کنمیچاق م نفس

 لبم دوباره کش
را اما حاال... راه و  دنیبار خند نیرفته آخر  ادمی. د یآیم
 سمنر  کیبه  اهی  ب

گند هم   یبو  نیبا ا حنر  کنم،ی.فکر مشوند یم دهیکش
 است و باز خواستن  

 و با نفیس بندمی! پلک مدنیتنش قابل شن یبو  هم
 از عطر تن او زمزمه قیعم
 : کنمیم

 رو در رو شدنمون بره کوچولو...  ی_هنوز زوده برا
 ر یپوست نرم حر  انگشت اشارهام با بدقلقر  نوک

 ی  صورتش را نقطه به نقطه س
از حرکت  شیلبها یبایقوس ز  یکیو در نزد کند یم
 . ستد یایم

و  زمیعز  مینیبیم یدار ینه تو خواب که تو ب ی_به زود
 نیلبها رو، ا نیمن ا

 
 
با لب و دهنم  یرو جور  رشیز  خواستن   فرورفتیک

 که  کنمیو مهر م بلعمیم
 زدنشون به رسش نزنه! * د یهوس د یمرد چیه
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. دستم را به کنمیچشم باز م یدیگردن درد شد  با 

 ی   سمت گردنم برده و ح
به  . متعجب و هول شده نگایهند ی   خشکم م ماساژش

 .سهاندازمیعت مسا
! چطور خوابم برد؟! اصال متوجه نشدم.لبم را صبح

 و با هول کشمیدندان م ر یز 
 
 
بود و  جی. رسم هنوزم گشومیاز جا بلند م شدگ

 چشمان خستهام طالب
مگر تمام  رستوران لعننر  نیا یاما کارها خواب

 و جنبمیخودم م شد؟بهیم
سالن را جمع  کنمیلب خودم را لعنت م ر یکه ز   همزمان
 . ساعتکنمیو جور م

. با شود یصبح است که تمام م میبه چهار و ن کینزد

 
 
 سیبه رسو  درماندگ

. بعد از زدن آب به دست و صورتم به نمازخانه ومی  م

 نیتا حداقل ا ومی  م
   زمان

ر
بخوابم. رفیر  به خانه آن  مانده را کیم کوتاه باف

 ساعت از نیهم در ا
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 لمیزنگ موبا ی!با صدابود و ترسناک معن  یب صبح
 داغ و خمارم را یپلکها
 دا یپ یبرا فرستمیم بمیج یکرده و دستم را تو   باز 

 لنگه چشم کیکردنش. با 
 اندازمیم نیبه اسکر  باز نگایه» .  یمامان زر  «
 قیعم را صاف کرده و با نفیس می. صدانمیشیم عی    رس 

 . کنمیتماس را باز م
 _جانم مامان. سالم. 

م. گ کی_عل  . گزمیم ؟لبرفنر  گ  ،یاومد سالم دخیر
شدم تا  دار یب _مامان خواب موندم تو رستوران وقنر 

 گهیساعت سه صبحه. د
کارها رو تموم کردم شد ساعت پنج. بعدم   هولیک هول
 گهیساعت د کی دمید
 . دمیتو نمازخونه خواب امیب د یبا باز 

 گرم شده نه؟!   ا ی_حتما چونهتون با ثر 
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گفت حق نداره بمونه. اون بنده   روز ید پور ی_نه... عل

 دست ی   خدا هم رفت. هم
 . د یطول کش نقدر یبودم که ا تنها 
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 نیکه ا  عن  ی نی. پس امشب منتظرتم.ازمی_باشه عز 
 تمام نجا یداستان ا

که با   میگو یم آرایم و باشیه دهیکش  .آیهشود ینم
 تمامش خداحافظ  

 . کند یم
 »شکوفه  «

شلوغش چشمم را به  ی   و م خورد یچرخ م نگاهم
 ادی. کند یم هی  خودش خ

 یبه هم ر  نیا ندارم
 
  ختیک

 
بار  ی   اول د یرا و شا و شلختیک

 دو نیا است یط
. سکوت کرده و با کشانمی. نگاهم را به صورتش مسال

 
 
 منتظر دهان زلزدگ

است.کلمات تا  میکردن من و ادامه دادن حرفها  باز 
 و باز ند یآیدهانم م یتو 
را که  می. دودلشوند یم دهیقورت بزرگ بلع کی با 
 به کند یم مییترغ ند یبیم

 زدن.  حرف
 ی_م

 
بمونن تو گلوت نه؟!کالفه  د یکه حرفات نبا  دون

 کف دو دستم را به هم
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و  دزدمیم شی  گیمنتظر و پ ی. چشم از چشمهاکشمیم
 قیعم با نفیس
 گر یکه د  عی    . آنقدر رس ونی  ب کنمیرا پرت م حرفم
 دست دست یبرا مجایل
 نماند.  کردن

دوست  . گایهشهیدلم براش تنگ م کنمی_حس م
 ندارم اصال ازم دور

 دهد یدستش را تکان م ی. خودکار تو ند ی   .لبخند مبشه
 بار به نیو نگاه من ا
م و خجالت آرام  هیشب . حیسکند یم ی  گ  خودکارش رس 

 رس و صدا داشت و نر 
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فراموش  شیدفعها کی. با سوال داد یرا نشان م خودش

 که از نگاه به  کنمیم
 ! میفرار  صورتش
 نقدر یفوقالعادهست اما تو چرا ا یکه دار   _حیس
 ! دوست داشتنش؟یکالفها
و بند  اندازمیم ر یو مستأصل رس به ز  جیده؟گیم آزارت

 دستم یتو  فمیک
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ده سد یکه دوباره م  شود یم فرس   : یر
 ؟گفنر   یکه دار   _بهش از احساش

 . کنمیشده رد م هول
 _نه... نه... معلومه که نه! 

 . نالمیآرام م عی    تند و رس  یدر ادامه حرفها و 
بگم! اما فکر  بگم و چر  د یبا یچطور  دونمی_اصال نم

 ن  ای   چ هیکنم خودش 
 شده.  متوجه

 یکه دار   . فقط چشماتو ببند و حیسستی_سخت ن
 زبونت مزه مزه ر یرو ز 
بدون فکر به گذشته به زبونش  تیو در نها کن
 .حالت صورتم عوضار یب
باشد و  دهیبه رسم کوب پتک محکیم . انگار کیسشود یم

 
ر
 که  تمام لحظان

کرده است.   ادآور یدر فراموشش داشتهام را بهم  سیع
 آرام ند یبیحالم را که م

 : د یگو یم
ش بسته شده درسته شکوفه جون؟!   _دفیر

ان مکنونات و زمزمه کن دهمیرس تکان م د یترد با 
 . کنمیرا بازگو م امیدرون
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  کنمی. حس مکنهی_احساس گناه رهام نم
 
 اگر حرف

 بزنم به خودم ظلم
 ی   و از ب دهد یتکان م ی   .رسش را به طرفکردم

 شدهاش کیبار  یچشمها
 : د یگو یم

 گهی. قرار شد دزمیعز  می_دفیر گذشته رو قبال بست
 و ورقش یرساغش نر 

 
 
 : میگو یو م کنمی!صادقانه نگاهش منزن
 صندیل و به پشنر  دهیکش  .آیهشهینم ویل خوامی_م

 هیتک اشیچرم مشک
 . ند ی   م

دوسال خسته  نیا نکهیفکر کن. به ا اشی_به خوب
 نشده و پا به پات اومده. 

کارها   یلیتو خ ند یبخاطر خوشا لشیبر خالف م نکهیا
 کمه شکوفه  نا یکرده. ا
 کم شده؟  یی   ! از احساسش چجون؟

  نه
 
 . کنمیزمزمه م لرزان
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  ی. زمانهازمیعز  میکرد  نی_ما باهم تمر 
 
حرف  طوالن

 و حاال وقتشه میزد
 د ی... خودت بااون حس بد رو از خودت بکن   خودت

 . بادست به کارش  
وع کن. مثال مراقب خودت  کیکوچ  یجملهها رس 

 یاز ی. نا یباش، مثال زود ب
  یار یبه خودت فشار ب ستین

 
و دوست  و از دلتنیک

 
 
 . اون معن  داشتنت بیک

... امتحان فهمهیخوب م یلیجملهها رو خ نیا پشت

 چقدر ی   کن بب
خشک شدهام  یلبها ی.زبان رو کن  یم خوشحالش

 ن  جا کی. انگار کشمیم
جامانده بودند. خشک بودند و ترک  ر یکو   یگرما  انیم

 هروقت ا یخورده. دن
 : گفتیو خنده م با شوچ   د یدیم
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 یکه با اخمها  !و من  ننی   _باز که لبات آقاتو صدا م

 با دست دهیدرهم کش
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. از بستمیبه نافش م لب چندش   ر یو ز  دمی   م کنارش

 بوسه متنفر بودم و
 یحس نوبرانها ! حنر کرد یعوض نم یی   چ چیرا ه نیا

 که داشت تمام قلبم
. با تکان رسم از لحظات کرد یخود م ی  اس چکوار یپ را 

میم ونی  ب  . نگایهیر
. وقت مشاوره تمام شده بود اندازمیم میساعت مچ به

 هم یقهایو ده دق
را  اما او صندیل کشمیبود. نگاه به سمتش م گذشته

 زل ونی  کج کرده و به ب
 . ود ی  باال م میابرو  یتا کیاست.  زده

را به حالت اولش  ...با تشکرم صندیل_مرش
 : د یگو یو م د گردانیبرم

 نی. ایایبا حال خوب ب خوامیم یای_جلسه بعد که م
س و اضطراب  اسیر

 
 
 شهیکه مانعت م  ن  ای   رو از خودت دور کن. چ درون

 با نجا ی. اسیرو برام بنو 
خالص  نمیو کمکم از رس  ا میکنیمرور م گهید هم
 وقته هاتف یلی.تو خیس  یم
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اجبار بهش نگاه  هیبه چشم  گهیو د رفنر یپذ رو 
 ی. هر بار حس کردکن  ینم
اون چهار سال  ی. چشم رو کن  یبه خودت ظلم م یدار 

 
 
ک ببند زندگ  مشیر

. د یکرد  یی  چقدر تغ ی   . ببار یب اد یرو به  شیدوسال پ و 

 نه هاتف اون مرد
لجباز و  و کله خرابه... نه تو اون دخیر بچیه خودخواه

 دنده. هر دو پخته هی
 هینکرده عشق یی  وسط تغ نیکه ا  یی   و تنها چ د یشد

 که بهت داره. درست
 گم؟ینم
 ر یو رسم به ز  اندازد یصورتم گل م مشیاشاره مستق با 
ها اافتد یم  نی. قبلیر

کان تازه به بلوغ رس نبودم اسم  دهیو حاال مثل دخیر
 صورتم آمد یعشق که م

  عیو ما کرد یرنگ عوض م هزار 
 

با  نهامیس ر یاز ز  دایع
 . شد یفشار رها م
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میدندان م ر یو لبم را ز  کنمیرا مشت م دستم . لحن یر

 پر از زنگ شیصدا
 : د یگو یم است وقنر  خنده

پاش سیر   ر یخدا علف ز  برو. بندیه گهی_حاال هم د
 شد.چشمان گرد شدهام

که   شومیم هی  و تعجب بهش خ ی  و با تح آورمیباال م را 
 با رس به پنجریه

 . کند یاشاره م اتاقش
 یقهایپارکه خودش هم ده دق ر یز  نیا نشی_ماش

 داده هیهست به کاپوت تک
 . کشهیانتظار م و 
با عجله و  میو پاها نمی   م ونی  تشکر از مطبش ب با 

 شتابان به سمتش
 دنش،یبا هربار د دا یجد نهامیوسط س یی   .چوند ی  م

 نگاه حرف زدنش و حنر 
 نیتا ا کشمیم قر ی. نفس عمکرد یم انیعص کردنش

 و نارآمم د یتنفس شد
ل کنم و ا  را  دستم  دنشید یعجله و شتاب برا نیکنیر
 رو نکند!  ششیرا پ

 . ستمیایم نشیماش یکیو نزد دارمیبرم یبلند یقدمها
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 _سالم. 
 آفتانر  نکی. عچرخد یسالمم آرام به سمتم م یصدا با 

 یمارکش چشمها
مهربانش را کاور کرده است. جواب سالمم را  شهیهم
 و با رس اشاره دهد یم
 هیشب شیر ی. بکشمی. باز هم نفس مسوار شوم ند ی   م

 تازه عقد کرده ینامزدها
شش ساله.با سوار شدنم  یتا زن و شوهر  میبود
 و دهد یرا باال م نکشیع

 . چرخد یبه سمتم م خودش
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 یرا از چشمها م؟حواسمیدلم؟ کجا بر  ز ی_خب عز 

 . کنمیگرمش پرت م
 د یسی  به منم م شانیمثل آهن داغ بودند. گرما ها یلعنت

 . گرفتمیو گر م
که نگاهش از صورتم کنده   کشمیم میبه بازو  دسنر 

 . شود یم
 کنه؟ی_درد م

 . می  گینگاهش را م رد 
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 خونه.  میبر  میجا. اهورا رو بردار  چی_ها؟ نه... ه
 میو بر  میبهیر دارم. اهورا رو بردار  شنهاد یپ هی_اما من 

 یم ساحل، چر 
 
 ؟یک

 حله!  کن  یمهمونم م ها ی  ی  نپ چی    _اگه شام از اون ساندو 
 _سواستفادگر کوچولو. 

. نگاهش به من رسشار از لطافت و نمی   قهقهه م بلند 

 یعطوفت است و لبخند
 کش داده است.   ن  بایلبش را به ز  کنج
 ! زم؟یعز  یدیدانشگاه رو نم ن  یی  _ش
 . کنمینگاهش م چپ
اون دانشگاه رو بهت  ن  یی  از ده بار ش شیر یمن ب ی   _بب

 هی  دادم. چشمتو بگ
دانشگاه ما تهش  نیا ؟شکم پرسنر  نقدر ی. چرا امرد 

 . یدراومد و تو ول نکرد
 ! گهید ونی  ب بکش
 . کشمیدندان م ر یکه لبم را دوباره ز   کند ینگاهم م چپ
دونهم  هی یکی ستیشما مناسب ن یبرا اتیادب نی_ا

 . هی  گیم اد یاهورا ازت 
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 کنمیم نگاه شماتت بارش شانه خایل ر یدرنگ از ز  بدون
 شتاب زده و با لحن  

 : میگو یم
 یقرار یکه.دست دراز کرده و با ب  گمی_من جلو اون نم

 . کشد یبه آغوشم م
و چشمانم به  لرزاند یرا م نهامیس قشیعم نفس
 ابانیکه خ  شهیاز ش ینقطها

 « . شود یخشک م دهد،ینشان م را 
 
پر رفت و »  سنیک

 آمد
بلبل زبونم. از دور زبون  نمیبب نجا یا ا ی... بشی_آخ
 یم

 
 ی   و چهچه م چرخون

 
 ن

 ینم
 
 لقمه چپت کنم؟!  هی خواد یدلم م یک
. چه مرگم شده بود. من که شش سال می  گیگر م  باز 

 است با او همبسیر و
اما حس و  کند یکه بغلم م  ستین ... بار اویلنمیهمبال

 را دارم که یحال دخیر 
بدنش را لمس نکرده. همانقدر خام  یمرد چیکنون ه  تا 

 تجربه...  و نر 
 شود یچطور م دانمیبکر و دست نخورده...نم همانقدر 

 شیر یب اما دلم کیم
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. با لحن خواهد یرا م دنشیکردن و ناز خر   طنتیش

 حال خودم که حنر   لوش
که به عمد نازک شده چشم   ن  و صدا ند ی   به هم م را 

 چرخانمیدر حدقه م
 : میگو یم و 

. د ی  گیفاصله م کیم  فشار محکیم ابون؟با ی_تو خ

 حاال از شیچشمها
 . ند ی   برق م طنتیش
شیمنو... تو نم ی   _بب از تنها موندنمون؟!شانه باال  یر
 و دل به دلش...  دهمیم
 به عمد نازک شده.  یباز همان صدا و 

سم؟حق د ی_چرا با سیم د یچرا با قتا یبیر آن هم  دم؟ییر
 
 
 بعد از شش سال زندگ

ک خنده دار و مضحک است.  یادیکه نه ز   ! کیممشیر
 چیکه ما ه  میبگذر 
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ما  یبرا ی   ! همه چمینبودها گر ید یزوجها هیشب وقت

 تفاوت کیمتفاوت است. 
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 در سال  ا یخوب است  دانمیکه نم  فاحش
ً
نه. مثال

 میتازه داشت مانیششم زندگ
را  گر ید کی یتازه نامزد شدهها خلق و خو  مثل
 دست کی!با میشناختیم

 . اندازد یرا راه م ی   و بدون رها کردنم ماش ند ی   م استارت
 خونه!  میی  م می_برنامه عوض شد. مستق

. دهمیم هیپهنش تک یو رسم را به بازو  نمیشیم راحتیر 

 
 
 : میگو یم با خستیک

و  میی  خستهم، اهورا رو از مامانم بگ یلی_باشه منم خ
 یثانهایخب شخند ی.نمیبر 
 . ند ی   م

... اونم بدون خوامیمن امشب زنمو م ؟ن  _چه اهورا

 مزاحم! 
 . کنمینگاهش م چپ

 _بچه من مزاحمه؟
مامان  شیامشب بمونه پ _بچه منم هست! ویل

 مگه؟!  شهیم بزرگش چر 
برگرده  د یباشه. با ن  _من دوست ندارم شب جا

 . کند یخونه.نفسش را فوت م
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از  یز یر  شگونی!نما یراحت باش میشب ما خواست هی_ 
 که بلند  می  گیم شیبازو 

 . ند ی   م قهقهه
که   ن  نهایبه ماش نمی   و زل م دهمیم هیرا راحتیر تک رسم

 کنارهم الک
سقف  ر یز  داند یم . گکنند یوار حرکت م پشت

 ... گذرد یکوتاهشان چه م
  نگاهم

 
نشسته گره  یکنار   ی   ماش یکه تو   به زن

 بودنش . عصنر خورد یم
هم  یشده چند درصد یدود یشههایاز پس ش حنر 

 مشخص است. مرتب
 

734 
داشته باشد  و انگار که سیع دهد یرا تکان م دستش

 را به کیس یی   چ
نوا  بوق نر  شاش ی. راه به راه دستش رو بفهماند 

 ظشیو حرص و غ ند ینشیم
دم غروب ست و  کی. ترافکند یکم م  ینطور یانگار ا را 
 یخ

 
 شهیکه هم  ابان
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  شیاز پ شیر یپررفت و آمد ست زن را ب و  شلوغ
 
 عصبان

 و می  گیکرده.نگاه م
را  نها یخطر ماش یبار چشمم نور قرمز چراغها نیا

 دو نی.تمام اکند یرصد م
که   ی. از آن لحظهاکنمیرا دوباره مزه مزه م سال

 سست شد مینرفتم... که پا
 ن  جا کینشد که محکم و قاطع از طالق حرف بزنم.  و 

  ی  از دلم گ
 
 آن زندگ

تکه از وجودم وصل  کیو آشوب شده بود و  آشفته
 که  یبود به مرد
که   ن  را به آخرش رسانده بود. اهورا! اهورا خودخوایه

 فقط دوسالش بود و
... محال بود رنگ پرسم را فتمی  نبود. اگر م نیا حقش

 یلجباز  نی. انمیبب
بود و کوچک و بزرگ هم  ی   خون خانواده شاه یتو 

 هم که از نداشت. هاتف
. هر چه د یکشیارث را به دوش م نیا شیر یما ب همه

 باشد هم پدر و هم مادرش
گوشم   یتو  شیکه صدا  کشمیم بودند!آیه ی   شاه

 . شود ینجوا م
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میدندان م ر ی_چرا آه قربونت برم؟لب ز   و سیع یر
 تمیر  می  بگ دهیناد کنمیم

را... سکوت  نهامیوسط س چهیماه کنواختیو نا تند 
 گریو او هم د کنمیم
از معجزات گذشت  گر ید یکیهم  نی. اشود ینم ی  گیپ

 روزها و ماهها و حنر 
 جوانر  منر یتا به هر ق شد ینم پانر  گر یست. د سالها 
 . د ی  بگ شیسوالها یبرا
 جوابیکه ب  ند یآیسوالها م یرس  کیبود  دهیفهم

 فقط ها ی  رس  کیبمانند. 
که پر از   ن  شکسیر  سکوت را دارند و امان از آنها جنبه

 یحرف بودند و تو 
 گفنر یکه اگر نم  ن  . همانهاشدند یکلمهها خالصه م  تک

 ... شدند یعقده م
. گذاشتند یو از خودشان رد به جا م شدند یم متورم

 کرده بود، پخته  یی  تغ
 

735 
. ساختیمن را م تیبود. حاال در وهله اول رضا شده

 گری... دیی   هر چ یبرا
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 که حرفش را به کرش  کرد ینم یقبل پافشار  مثل
 دیشنیرا م لمیبنشاند. دال 

و  د یکشیاگر قانع شده بود آرام از موضعش عقب م و 
 اگر نه فکر کردن و

 نیهاتف... ا نی.اکرد یگرفیر  را به بعد موکول م  میتصم
 که  یدیمرد جد

و به خودش  فشارد یم انیدرم کیقلبم را  دمیدیم
 . کرد یم کینزد

 دهیکش  میبازو  ینوازش وار و نامحسوس رو  دستش
 بندمیو من پلک م شود یم
که   ن  . شبهاآورمیبعد از آن روز را به خاطر م یشبها و 
 سکوت و ی   ب

تلخ وعذابآور گذشت. که او مدام دنبال  بغض  
 بود و شیو بخشا عذرخوایه

 از او...  یکه فرار   من  
. مادرم تا پشت در هم خورد یمرتب زنگ م مانیتلفنها

 آمده بود و من گفته
 : بودم
حرمت  وگرنه هر چر  نمیبب خوامیرو نم چکسی_ ه

 لحظه کیمونده تو 
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به هاتف رس به  سیخ ن  که با چشمها  ن  .و اوشکنمیم
منده زل زده ر یز   و رس 

   ی. مردبود 
 
برگردنمان بود اما  که تمام تالشش به زندگ

 یر یهربار دستش خال
 رفته بود. روزها وقنر  ی   .اعتمادم از بشد یم شیپ از 

 عن  ی کردمینبود فکر م
که مته   ن  سوالها نیاست؟ و ا کجاست؟ با گ  االن

 شده بود و رسم را سوراخ
دست خودم نبود که  گشتیبرم . شبها هم وقنر کرد یم

 لباسش را بو
دوبار موقع چک  یکی و حنر  شد ی. متوجه مدمیکشیم

 کردن تلفنش مچم را
نداشت. آخر  یسوردپ گر یکه د  بود. تلفن   گرفته

 هم نمانده بود که یی   چ
 اش کند. هر چه بود رو شده بود.  مخق   بخواهد 

 
736 
اما مرض گرفته بودم. مرض شک. کارم شده بود  من

 نظر ر یزل زدن بهش و ز 
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. به کدام زن کند یرا نگاه م . گخندد یم . با گگرفتنش

 . کند یتوجه م
... متوجه بود که چه از من ساخته و هر بار د یدیم

 نگاهش شکستهیر و نادمیر 
و لب  ختیی  خودش فرو م ی. هر بار تو شد یم شیپ از 

 نی. اکرد یاز لب باز نم
 حمانهی  ب شیتیر شده بود و رو  مییاعتنایو ب یاعتمادیب

 . اماآمد یفرود م
که جز سکوت   دانستیخودش را مستحق م انگار 
 . ماهها بهگفتینم یی   چ
ش رس آمد...  ی   هم منوال گذشت عاقبت کاسه صیر

 مرتب نکهیخسته شد از ا
 ر یشکاکم باشد. که با هر بار د یچشمها ی   ذره ب ر یز 

 کردنش ذهن مشکوکم
متهمش کند. اواخر  ی   و به همه چ سد یبنو  و یسنار 

 حالم بدتر شده بود و توهم
وعش را م یرابطهها تخت با...  یو او رو  دمی   نامرس 

کنر ب  که کار  ارها به رس 
  چیرس زده بودم، ه کرد یم

 
 طشیآنجا نبود. مح زن

 کامال مردانه بود اما ذهن
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دنبال متهم کردنش  مارگونهیو ب داشتیدست برنم من
 تو گوشم شیبود.صدا

 . چد یپیم
کارو با خودت نکن.   نیکارو نکن... ا  نی_شکوفه جانم ا

 من به جهنم... اهورا
 ی   . ببیبرد ی   ازب الیو خ درک... خودت رو با فکر  به

؟ بر  میمنو... بر   میدکیر
 داد یکه جبهه گرفته بودم و با داد و ب  من   زدلم؟و یعز 

 گفته بودم: 
انگ  یخوایم گهی... حاال دستمین وونهی_من د

 ید
 
  وونیک

 
 که  بهم بچسبون

 یهایاون عوض شیکه پ  ؟برش تیبه کثافت کار  راحتیر 
 
 
 زنم خراب بیک

 نی...استمین وونهینه آقا هاتف... نه من د ه؟یروان
 ... یکه مشکل دار   ن  تو

... مگه قرار خوب باش   خوامی_نه به خدا نه... فقط م

 نشد اگه نتونستم رهات
... نکن تا تو پرواز کن   شمیها؟ من دارم له م کنم

 ... شهیآخر  نیقربونت برم. ا
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737 
میاگه نشد من م بعدش . اهورا مال تو. خونه می  و م یر

 به نامت و نمی   رو م
 . شمیگم و گور م  تیچمدون از زندگ هیبا  خودم

هم نداشتم و  یبودم. البته که چارها رفتهیاجبار پذ به
 میرو به رو  ی  تنها مس

را بدون جنگ و  ی  مس نیبود و من خواستم ا ی   هم
 کنم. خودم  جدل یط

و مرافعه، از همه دعوا  نیخسته شده بودم. از ا هم
 ... ازد یهمه شک و ترد نیا
و آب  کرد یکه ذوبمان م  جهنیم یروزها نیا
 که با خباثت  یمی.تصممیشدیم

نرفت! با خودم  شیپ خواستمیگرفتم آنطور که م  کامل
 راه را نیگفتهبودم ا

ش خالص  د یشا کنمیامتحان م هم بتوانم راحتیر از رس 
 ریشوم! اما تقد

و مشاوره  گذشتیبود.روزها م دهید یگر ید یخوابها
 یعالرغم تالش من برا

به همراه داشت. رفته  یبهیر  جیو رفیر  نتا گسسیر  
 رفته از آن طوفان
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 د ینماند... آرام شدم و با د یی   درونم چ ی   سهمگ
 به اطرافم نگاه کردم.  یبهیر 
اتاق مشاور جا ماند و خودم  یتو  میها د یو ترد شک
 کیبازگشتم. مثل  خایل
 گذشته دردنایک  ایلیاز آغوش خ ی   با ترمز ماش... نوزاد 

 میکه پشت رس گذاشت
 . میآیم ونی  ب

 باال؟ می_بر 
 دهمینه تکان م یبه معنا یرس 

 
را  . حوصله شلویع

ش را بگو   مینداشتم. بهیر
و جواب شدن و کنکاش شدن. مدتها بود از  سوال
 دهیو خانوادهام بر  لیفام

ور  بودم جمع  یتو  کردمیم سیع یو به جز مواقع ض 
 الک یظاهر نشوم. تو 

 
 
به  . کیسمیخودم فرو رفته بودم و آرامیر بود زندگ

 یکه برا  نقطه امن  
هجوم  توانستیدست و پا کرده بودم نم خودمان

 نگهم راض   ی   و هم اورد یب
 یخیر  هها یمسخره و طعنه و کنا ی. از سوالهاداشتیم

 نیا مینبود. ساده بگو 
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738 
ال دلمان را خوب نگه داشته بود. به نظر ح یدور 
 نیهاتف هم از ا آمد یم

 نیاست؛ چون کوچکیر  راض   یعمد یگرفتنها  فاصله
اض    نداشت و اعیر
 . کرد یم میهمراه

 ادهی. اصال حوصله پمیکه بر   ا یو ب ی  _برو اهورا رو بگ
 شدن ندارم. مامانمم

 بگو رسدرد داره...  د یپرس
. نوک انگشتش را نمی   .شانه باال مزمیعز  شنی_نگران م

 کشدیم قهامیشق یرو 
  و 

 
 : د یگو یم با نگران

 حاال؟ کنهی_واقعا درد م
 . حوصلهامی_نه بابا... فقط ب

 چی    رسجاش؟ با ساندو  اد یساحل حوصلهت م می_بر 
 لبم یجلو  توانمی!نمیی  پن
 . ند یایکه کش ن  می  بگ را 

 باشه.  ی  آقا هاتف! خ یشد بی_دست به ج
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و  می  برم اهورا رو بگبودم عروسک؟  سیخس _من گ
 شام هی. بعدش امیب

 خواب دونفره!  هی تینفره و در نها سه
 به خدا.  یرو دار  یلی_خ

و  د یگو ی.مستیکرد؟ از تو گذشیر  کار من ن  شهی_چه م
 ادهیپ ی   از ماش

 . شود یم
نشدنم  ادهیاز پ ستد یایم ی   کنار ماش  وقنر  مامان

 . کشمیخجالت م
 . سالیمشومیم ادهیدندان برده و با تعلل پ ر یز  لب
 . دهد یکه جواب م  دهمیم
 

739 
 . یحال ندار  گهیشده شکوفه؟ هاتف م _چر 

دانشگاه  یخستهم بخاطر کارها کمی_خوبم مامان... 
 و دهد یست.رس تکان م

 : د یگو یم
گل گاو زبون بخور... هاتف مراقبش باش.با چشم   هی_ 

 هاتف ناراض   یبلند باال
 : د یگو یو م دهیکش  عقب
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 باال؟ د یای_نم
احت کنم. ا کمیخونه  می_نه مامان بر   هی شاال یاسیر

. به بابا و شا  انیوقت بهیر
 برسون.  سالم
نذار.رستکان  خیر یخدا به همراهتون. منو ب د ی_بر 
 و بعد از خداحافظ   دهمیم

 . شومیم سوار 
*** 
خواب و  ی   و ب نمی   خش خش آرام پلک م یصدا با 
 : میگو یم یدار یب

پچ  یو بعد صدا شود یم دهیبوس ونهامد؟گی_خواب
 پچوارش. 
و در  نمی   پلک م ؟چندبار بخوانر  یخوای. مد ی_خواب
 یارهایبا خم تینها

 : میگو یبه تمسخر م کشدار 
 ! ست؟ی_مشخص ن

و  شود یبا هم.چشمانم تا ته باز م میداشت ن  کارا  هی_ 
 به صورتش یکیتار  یتو 
و  کشد یکه دستم را م  نمی   شده زل م یکیتار  ی  اس که
 تن خودش یرو 
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اضآماندازد یم  : نمی   لب م ی   .اعیر
 

741 
 ؟کن  یم کار ی_چ

میمثل تو بهره م _دارم از حضور عروسیک  . زمیعز  یر
 ... ویل اد ی_خوابم م

بگم. بعدش  خوامیرو م ا ی   چ یرس  هی_باشه فقط 
 را می.کنجکاو موهامیبخواب
. کنمیکشامده آباژور را روشن م  و با دسنر  نمی   م کنار 

 یاز رو  نکهیبدون ا
 کنار بروم!   نهاشیس

 شده؟ چر  ؟_چر 
 ر یز  یخاک بررس  یبرا کارها دهیجون م گورتیف نی_ا

 !مشت محکممشکیم
 یو صدا د ینشنیم نهاشیس یرحم و مروت رو  بدون

 آخ خنده آلودش را بلند
 . کند یم

ب دستت سنگ حساب  هیشده... با  ی   _چه ض 
 هیمشت  نیاگه ا رسانگشنر 
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تا آخر عمر به اهورا قناعت  د یبا نشستیم گهید یجا
 ! نامسلمونمیکردیم

و  کنمی!چپ نگاهش مخواد یدلم هنوزم بچه م من
 شیحرفها نیکالفه از ا

 
 
 . کشمیم پوف

 یهاتف؟ نم ی_چه بچها
 
 شده؟ چر  یک

ازت...  خوامیدخیر م هی... خودیم ی_فضول کوچولو 
 . قسم خوردمی   هم
 کنم؟  کار یارت نکنم اما با دلم چاجب نبار یا

 . کند یبحث را عوض م عی    که رس   شود یجمع م لبم
 شکوه...  شهی_دلم برات تنگ م

 
741 
 . کنمیشده نگاهش م ز یر  با نگایه جیگ

و ندانسته  خزد یم میموها ی   _هاتف...دستش آرام ب
 . زد یی  عشق به دلم م

د یمرا به خلسه م ها یتار به تار مشک نوازش و او را به  یر
 عشق.  ار ید

  د ی_فردا با
ر
ون که ساخته دستان جادوگرش   برم.از هیر

 ونی  است محکم به ب
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 . شومیم پرت
 _کجا؟! 

به چشمانش.  نمی   .اخم کرده زل میکار   تیمامور  هی_ 
 از کجا یکار   تیمامور 
 شده بود؟!  سیر  

کت خودمونه... با ی_طرفها  د یاراک. شعبه دوم رس 
 بخش خودمو یبرم کارها
 کنم و برگردم.   ستیو ر  راست
 یکه نم  ی_جد

 
 ؟یک
ماه  کیمن. اومدن و رفتنم  ز یعز  می_معلومه که جد

 .مات وکشهیطول م
 د یبا ماه؟! من چر  کی. نمی   به صورتش زل م مبهوت

 کی نیدر ا کردمیم
 یخواستهها ا یکه تازگ  دیل نی... با اچیخودم ه ماه؟
 دیداشت چه با د یجد
 کردم؟یم

 از کجا اومد اخه؟ تیمامور  نی_هاتف... ا
و آرام  ند یشیگوشم م  یبه سوالم دستش رو  توجهیب

 . آبکند ینوازشش م
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و حض لمس  حد یب شود یو مگر م بلعمیرا م دهانم
 و دلت نلرزد؟ قلبم یشو 
  عیما کنمیو حس م تپد یم امانیب

 
 ر یرا که از ز  دایع

 و شود یرها م نهامیس
 

742 
و بعد  شود ینفسم تند م لمس خاض چیبدون ه من
 مطلق...  ن  یی  ش کی
ابرها رها شده  یحس داغ و پر حرارت انگار که رو  کی

 باشم. 
... اد یز  یلیشکوفه... خ شهیبرات تنگ م یلی_دلم خ

 مدت هی یبار برا ی   اول
 
 
. خورهیداره ذره ذره منو م نیازت دورم و ا طوالن

 . ستیاصال راحت ن المیخ
کم   امیاز نگران کمیحداقل  نا یمامانت ا شیبرو پ تو 

 بشه. باشه گلم؟! 
 . به نظرم اصال وقت مناسنر کنمینگاهش م هی  خ فقط
 . ستیحرف زدن ن یبرا
  من

 
 یجا یرو  خواستمیدستان بزرگش را م حاال دایع

 تنم. دستم را به یجا
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تشیت انیع و با لرزش   دهمیرس م یی   پا باال  را کیم رس 
 رسدمزده و دست 

.بدون نگاه به صورتش ند ینشیپوست شکمش م یرو 

 نهاشیس یرسم را رو 
 . نند ی   و نوک انگشتانم تنش را وجب م گذارمیم

خمار و  شیتحمل کنم هاتف...صدا تونمی_من نم
 . سد ی  گرفته به گوشم م

 رو قربونت برم؟ _چر 
 . ماه خونه نباش   کی نکهی_ا

 ! شه؟ی_دلت برام تنگ م
دلم تنگ نشود. از  شود ی... مگر مبندمیم چشم

 شودیسکوتم که خسته م
 . کشد یو جور مرا هم م شود یدست به کار م خودش

 میکه از دلتنگ  دونمیم ... نگو ویلسی_باشه خس
 هنوز ی   . ببیس  یم وونهید

 . کنهیم ی  دستات کجا س نرفتم
 

743 
. نور کنمیو رسم را بلند م کشمیدستم را عقب م فورا 

 باژور چهرهاش رازرد آ
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  دهد یم نشان
 
و خباثت برق  طنتیکه از ش  و چشمان

 . ند ی   م
 دخیر خوب؟ کیس  ی_چرا پس م

 : کنمیو زمزمه م میفراخش قا نهیس یرا دوباره تو  رسم
 . ار یهاتف... به روم ن کشمی_خجالت م

...چشمانم گرد ار یدر ب هنمو ی  پ اال یمن؟  ز یعز  _از چر 

 از خواهمی. مشود یم
تنش کنار بروم که دستش کمرم را به خودش  یرو 

 و اجازه دور دهد یفشار م
 . دهد ینم شدن
 یم چر  ی_وا

 
 هاتف؟ یک

 نی. من دوست دارم اار یدرب هنمو ی  پ زم؟یعز  گمیم _چر 
 . زودکارو کن  

میدندان م ر ی...لبم را ز باش  . یر
 ؟یبر  یخواینکن هاتف. فردا م تی_تو رو خدا اذ
 ! زمی_بن بسته عز 

 ! ؟_چر 
 ار یدرب هنمو ی  بن بسته. پ گم،یچپ رو م _کوچه عیل

 حرف ی  دل س هیبعدش 
 ! میبزن
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 . چرخانمیدر حدقه م چشم
رو بذار  یدهنتو بسته هاتف؟! مسخره باز  هنتی  _پ

 باش.  یکنار و جد
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 . گهید ار یفدات شم؟! درش ب نیاز ا یر ی_جد

که   گذارد یگردنم م  ی...دست رو تکرار کن   گهیبار د هی_ 
 دهانم یحرف تو 

به  هی  و خ آورد یفشار رسم را باال م . با کیمماسد یم
 . ند ی   چشمانم لب م

 یکیباشه  ادتیکردنات هم قشنگه جوجو.   د ی_تهد
 و ند ی   طلبت.کنارم م

 کشد یو م د ی  گی. دستم را مآورد یلباسش را در م خودش
 وسط آغوشش. 

بلندش  شیاخ یصدا افتد یاش م نهیس یکه رو   رسم
 . شود یگوشم اکو م  یتو 
 شکوه...  ادهیز  یلیماه خ کی_ 

 ی_نم
 
 ؟یایزودتر ب تون

. دلم شهیدوست دارم بگم آره اما نم یلی_خ

م. اما خواستیم  تو رو هم بیر
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 یم
 
تو رو اونجا  شهیمردونه ست و نم طیکه مح  دون

 تنها بذارم و برم دنبال
که لبش را به گوشم   میگو یم آرایم .باشیهکارام

 . کند یو پچ پچ م باند چسیم
و بمم را  ر یکه ز   من.و دسنر  یبهار  _عاشقتم شکوفیه

 ن  و صدا شکافد یم
 یکه جز صدا  ن  . تا جاشود یم دهیکش  ر یآرام به ز  که

 تند و داغش ینفسها
 آرامش، پلیک یصدا دنی...با شنشود ینم دهیشن یی   چ
 و زمزمه نمی   م
 : کنمیم

 _ساعت چنده؟
 . نمی   _پنج صبح.خوابآلود چندبار پلک م

 ؟یی  _االن م
 

745 
 ،صبحونه دبش مشنر  هیحموم دونفره و  هی_بعد 

 یآره.مشت کم جانم رو 
 . ند ینشیم نهاشیس

 . اد ی_من خوابم م
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 منو... فرصتو از دست نده.  ن  یبیماه نم کی_تا 
 . کنمیچشمم را باز م یال
در آغوشم  ن  کهویو  خندد ی...مبدجنیس یلی_خ
 یصدا فمیخف غی. جکشد یم

و همونطور که در آغوشش  کند یاش را بلند م خنده
 ونی  هستم از اتاق ب

و با پا  کند یصدا باز م نی. در حمام را با کمیر ود ی  م
 ... بندد یم
 . بوسد یرا م میشانیپ

 _مراقب خودت باش، باشه؟ برو خونه مامانت. 
 مونمی_خونه م

 
 هیصورتش سا یرو  .اخم به آن

 . اندازد یم
شکوفه. برو خونه مامانت.  امیمورد کوتاه نم نی_تو ا
 که گفتم.لب جلو  ی   هم
 : میگو یم و با ناراحنر  داده
باز  شیو ابروها کند ی.متفکر نگاهم مشمیپ اد یب انی_شا
 . شوند یم
اما  نمی   شد حرف حساب. خودم باهاش حرف م نی_ا

 اگه قبول نکرد بار و
 مادرت. باشه؟ شیپ یی  و م یبندیم لتو یبند
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که   یصورتم کولها دنیکه بعد از بوس  میگو یم یباشها
 چند دست لباس یحاو 
و با  دارد یاست را برم اشیملزومات بهداشت و 

 . ود ی  م خداحافظ  
 که...   یایخداحافظ

 
746 
*** 
 »عاطفه  «
س م کنمیم سیرا خ لبم  : میگو یو با اسیر

 ا؟یثر  _تو مطمئن  
تند تند رفت به  یی   _اره بابا چند بار بگم. مرده با رس پا

 حنر  پور یسمت عل
حرف  ی. بعدشم که صداد یو راستش هم ند چپ

 عجله کن اال یزدنشون اومد، 
 نرفته.  تا 

 . کشد یو دستم را م کند ی_رس  نشه؟چپ چپ نگاهم م
 نمینه؟! من که اگه بب ا ی هیآدم ک نیا بفهیم یخوای_م
 برو ا ی. بشناسمینم
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. میگو یم یدیپر ترد .باشیهاز صداش شناخنر  د یاش

 پشت ا یآرام با اشاره ثر 
خانه ج رسش  پور ی. به سمت اتاق علمینی   م میاز آشیر 

 و به من عالمت ود ی  م
س رصد مدهد یم و بعد  کنمی. دور و برم را با اسیر

 ای.ثر شومیدر اتاق م کینزد
 : د یگو یپچ کنان م پچ

شد  یی   . اگه چنمی   م د یبمون من اطرافو د نجا ی_تو ا
 .رسدمیبهت خیر م

و گوش  شومیم کیصدا به در اتاق نزد . نر دهمیم تکان
 اما کنمیم ی   ت

 . د یآینم ن  صدا
 ی   شده چرا حرف نم _چر 

 
داد و هورا  یخواینم ؟ن

 پر تمسخر ی؟صداکن  
 . شود یبلند م مرد 
 

747 
رفته  ادتی نکهی_داد و هوارامو قبال کردم. مثل ا

 رستوران نیشصت درصد ا
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از رستورانش را فروخته  یمیاز ن شیب پور یمنه.عل مال
 که  نجا یبود؟! آن هم ا

 جانش بند بود؟ چرا؟!  به
 . کنمیم ی   گوش ت  شیر یو ب دهیابرو در هم کش کنجکاو 

  نی_ا
 
به  رستوران فقط اسم در کرده. از داخل چنیک

 . افتضاحهنهی   دل نم
 ! افتضاح

 کشنر یخودتو م شیماه پ کی تو تا  _مرد حسانر 
 ... نجا یا

 موش داره، موش هم گوش!  وار ی... دشی_ه
 یم یدار  _چر 

 
 ؟یک

 یبه در... مزهاش چطور  دهیموش تپل چسب هی_ 
 باشه؟! اوم... البته که تونهیم
 ! به مزهش فکر کن   کن  یغلط م تو 

...شعر* گه؟یم _پاک زده به رست. معلوم هست چر 

 یچرا م
 
 به هم!  باف

 . شود یو خشدار م یمرد جد یصدا
 اهتو یبه در، داره زاغ س دهیاز کارگرات چسب یکی_ 

 خانم نه؛ی   چوب م
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دهانم  ی. دستم را رو کشمی!وحشت زده عقب ممارپل
 یو با قدمها گذارمیم

. حرف مرد مرموز ومی  شده عقب عقب م سست

 محکم تکانم داده بود. آن
 توانستیها هم م وار یانگار از پشت د مرد 
 سیرسو  یخودم را تو . د ینیبب
. تمامم کنمیترسان و لرزانم را رها م یو نفسها اندازمیم

 . د یلرز یم
بود که شب هنگام به تن  یزلزلها هیشب شیحرفها

 زده خونیخواب من شب
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 کنمیکه رعشه قرارش را برده باز م  را با دسنر  ی  .شبود 

 و مشت مشت آب به
 . نمی   م صورتم

مرموزانه  ی. صداچرخمیم دهی. ترسخورد یبه در م تقر 
 
 
 بود تا آن مرد کاف

به  شود.با تق دوم دسنر  شیر یلحظه به لحظه ب ترسم
 و سیع کشمیصورتم م

 را صاف کنم.  میصدا کنمیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 ؟ن  _عاطفه... اون تو
. شود یآتش ترس و وحشتم م یرو  آنر  ا یثر  یصدا

 . د یلرز یدستانم هنوز هم م
به صورت  دهیپر  ن  و با رنگ و رو کنمیرا باز م در 

 . نمی   نگرانش زل م
؟ چر  هیچه حال نی_ا  ؟یدیشن دخیر
آن  نکهیبودم جز ا دهینشن خاض ی   ! چدم؟یشن چر 

 صاحب یمرد موذ
را دارند  نیچشمانش قدرت ا نکهیاست، جز ا رستوران

 را بشکافند وارها یکه د
آن مرد و خبط و ربطش را  نکهی. جز انند یآن سو را بب و 

 دمیفهمیبا خودم نم
ساندمیبدتر م ی   هم و   . یر

 عاطفه؟ _خونر 
  دهمیرا تکان م رسم

 
 ؟اما چه خوب بودن

 ش؟یشناخت ؟یدیشن _چر 
هم  وارها یآدم پشت د نیا ا ی_نه... معلومه که نه. ثر 
 چشم داره. متوجه شد... 

 شیشانی.محکم به وسط پسادمیشد گوش وا متوجه
 . کوبد یم
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با رس  می! از هول حلمیرو فراموش کرد نها ی_پاک دورب
 .هرگیتو د میافتاد
 کینگاهمان  یو تو  مینی   زل م گر ید کیدو به ».  قیر 
 پررنگ است ی   چ
 میخودمونو کند «

 . می  گیکه حال و روزش بدتر از من است م  ا یاز ثر  چشم
 سدهید نها یرو از دورب ی   _همه چ

ً
رو  ستمشی. حتما

 وصله. آخه لشیموبا
 ستمیاز س ا یدستش نبود.  خر یتو اتاق ه فتی  م وقنر 
 چک کرده.  پور یعل

 دانستمیم د ی. بعدهمینه تکان م یرا به معنا رسم
 بوده پور یعل ستمیپشت س
 آمد یم شیعادتها نداشت. کم پ نیاز ا پور ی. علباشد 
 را چک کند نها یدورب
 نجا یمنحوسش به ا یکه قدمها  یآن مرد... از روز  اما 
 ی   از شده بود همه چب
 لشیبه موبا نها یدورب نکهیبود. فرض ا ختهیبه هم ر  را 

 بود.  یر یوصل باشد قو 
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 اهی  رستوران مگر چه داشت که راه و ب نیچرا؟! ا اما 
 نیا کرد؟یچکش م د یبا

از جان من چه  میبهیر بگو  ا یاز جان ما  مرد 
 !اوقاتمان در ترس وخواست؟یم

روز  کی. گذشتیم کشیو رس   پور یعکس العمل عل لرز 
 گذشته بود و همه

که بدتر   آرام بود. آرامیس   یبه طرز مشکوکانها ی   چ
 ترس و رعب را به دلمان

 یکه تو   انهیموذ ن  و صدا ختیی  م» آرامش  نیا
 گفتیو م د ی   گوشمان زنگ م

 یکه اگه طوفان بشه... وا  یقبل طوفانه... وا «
س دم گوشم م ا یثر  ی   ب نیا  : گفتیهم مرتب با اسیر

  نجا یتو ا کنهیم ینداره، هرکار  یا تو کار _ب
 
 ویل بمون

 من بدبخت شدم. گور
... ونی  ب ندازهیکندم. مردک حتما منو م  خودمو 

 کنم؟ برم بگم  کار یعاطفه چ
کنم.و   دا یبشم از کجا کار پ کار یخدا ب یکردم؟! وا  غلط
 یبرا شیر یکه ب  من  
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و درد خودم فراموشم شده بود.  خوردمیغصه م او 
 و پوچ چیحق داشت. رس ه

من اگر کارش را از دست  یبرا خوایهی  خ و 
 دفعه سوم بود نیا داد؟امروز یم
نادم و  همان جمالت را بغل گوشم با لحن   ی   ع که

 . آیهگفتیمظطرب م
 آرامش کنم.  کنمیم و سیع کشمیم

. آروم  ی. قرارداد دار شهینم یی   چ ی   _همچ تو دخیر
 . اگه تو رو بندازنی  بگ
. تنهات ونی  ب امیم نجا یهر طور شده منم از ا ونی  ب

 می. باشه؟لبخند نذارمینم
از ذهنش  ن  . انگار که جاکند یو سکوت م ند ی   م یبند

 مطمی   است که
به سان بردهها  د یو با سد ی  را ندارم. که زورم نم قدرتش

 هر چه که خواستند
و با  دارد یرا برم اشیزنگ نگاه ابر  ی.با صدامیکن  اطاعت
 که به زور  ن  قدمها
خانه ب شوند یم دهیکش  دنبالش  . ند ی   م ونی  از آشیر 

را کنار دستم  فیکث  یظرفها چرخ دسنر  وسفی
 ی. ظرفها را تو گذارد یم
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 . گذارمیم در یو دم دست عمو ح کنمیم خایل سطل
...همانطور که مشغول ظرفها ... آبخر سیپ سی_پ

 . میگو ی" مهستم "هویم
ه  نی_ا  یهست. تو م شیی   چ هیدخیر

 
 چشه؟ دون

 . گردمیبه دست به سمتش برم بشقاب
ه؟  _کدوم دخیر

 . دهد یباال م ابرو 
ه؟ بلق  ا یبابا ثر  یا گم؛یدخیر خالهمو م سی_کدوم دخیر

 هی. گهید گمیرو م
. اصال حوصله کل کشمیهست.ابرو به هم م شیمرگ

 را نداشتم.  وسفیکل با 
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نکن.  تشیاز االن بگم دور و برش نپلک و اذ ی   _بب

 شیر ی. بستیحالش خوب ن
  هیمنو تخل نسا یوا نجا یا نمیا از 

ر
کن. بدو برو   اطالعان

 رسکارت. 
مشکل زنونه  ست؟ی_چشم؛ چشه که حالش خوب ن

 ست؟!چشم درشت
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 دانمی. نمکند ینگاهم م یصورتش که جد یتو  کنمیم
وایب نیحرص ا  شیییر

 نقدر یتا حاال ا گ  وسفیفکر کنم که  نیبه ا ا یبخورم  را 
 بوده؟!  یجد

بشقاب به  نیبرو تا با ا ا ی_خجالت بکش بچه. ب
ب دستممدمیحسابت نرس  . ض 

 ! یدید که
 ی. مهیعیمسئله طب هیخجالت بکشم؟!  د ی_چرا با

 
 دون

 عاطفه من برا خواهرمم
 یلیتابو از نظرم خ نی. اخرمیم لوازم بهداشنر  خودم

 ن  مسخره ست. روزها
 خودم هواشو دارم. مامانم وقنر  ستین حالش اوگ که

 اونچه دمیبه بلوغ رس
. به ود ی  باال م میابرو  یتا کیرو بهم گفت.  د یبا که

 . دهینشن یهای   حق چ
پشت رسش  یبه موها دسنر  ند یبیرا که م تعجبم

 : کند یو زمزمه م کشد یم
 _مامانم روانشناس بود.بود؟ فعل جملهاش غیم

 . کشد یرا با خود م انتها یب
سمیم وقنر  ستیخودم ن دست  : یر
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 . کند یم یی   _بود؟رس باال پا
. میتو تصادف هر دو رو از دست داد شی_چند سال پ

 ...آیهلدا یمن موندم و 
که حاال به درون من هم نفوذ کرده   و با غیم دهیکش

 : جنبانمیلب م
 _خدا رحمتشون کنه و به شما صیر بده. 

 چشه؟ ا یثر  _ممنونم. نگفنر 
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رسش حک شده بود  ی. انگار تو بندمیچشم م کالفه

 که مرتب تکرارش
 . کرد یم

ول  کن    لهی. پوسفی آ،یچی_تو هم سه پ
 . ند ی   م د ی!اطراف را دکن  ینم

 _برام مهم آخه! 
. تا به حال او نمی   زل م اشیخورده به صورت جد کهی

 دمیدیم یرا پرس بچها
کار   گرانیجز آتش سوزاندن و دست انداخیر  د که
 ویل ستیبلد ن یگر ید
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. او نه تنها ود ی  م شیبرعکس تصورم پ ی   همه چ حاال 

 غمیب به قول ننه، عیل
  که غیم  نبود 

 
را به دوش  نشیفقدان والد به بزرگ

 خنده شهیو هم د یکشیم
 بود.  رو 

 من و تو بمونه.  ی   حرف ب نیا _آبخر 
 یحرفها اد یست؟یزود ن کمیراحت، فقط  التی_خ
 آن هم در افتمیم حانهیر 
  ی. لبخند غمگنانهاشیسال پ ده

 
خاطرات  از کهنیک

 . نمی   م
 بهش فکر نکنم.  تونمی_هست اما نم

 که دلش نر   ن  اینسوزد. ثر  . کاش تهش دیلکشمیم آیه
 بود و ی   حسی  ام
 یکیبود و  یکی او... باز هم قصیه که دلش نر   وسق  ی

 ینبود هم
 
 . باز همشیک

 ... عاشقر  طرفیه کی یجادهها
 چ
ً
 نگو بهش.  یی   _اومد. لطفا

 دانستمیم وقنر  میبگو  توانستمی. چطور متکانمیم رس 
 ته دلش به کس

 خوش است؟ یگر ید
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 اشیشگیهمان قالب شوخ و شنگ هم یتو  وسفی
 به و به شوچ   ود ی  فرو م
 . کند یاشاره م اشیبدحال

 _پشه لگدتون زده مادموازل؟
برو حوصله تو ندارم.نگاهم به رسعت به  ا یب وسفی_ 

 . چرخد یم وسفیسمت 
که   یو لبخند بازد یچشمانش رنگ م یتو  یی   چ

 رنگ گر یاست و د مصنویع
 اول را ندارد.  یبو  و 
و از  د ی  گیمتوجه باشد حالش را م نکهیبدون ا ا یثر 

 . دستگذرد یکنارش م
 یکه رسسختانه رو   یو لبخند وسفیشده  مشت

 لبش نگه داشته دلم را
 : میگو یم خوایهی  و با خ دهیکش  . آیهسوزاند یم
ه از اوسفی_   دست بکیس   وایه الیخ نی... بهیر

 ایرفته ثر  ی  برادرم.نگاه از مس
آتش  شیو باز ته دلم برا کند ی. مصمم نگاهم مد ی  گیم
 . د ی  گیم
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هر روز  دل بکنم وقنر  ینخواستم؟ چطور  کن  ی_فکر م
 از شونزده شیر یب

و  اندازمیبهش م یجلو چشممه.نگاه دلسوزانها ساعت
 . شورمیدستم را م

 تمام شده بودند.  ظرفها 
. فکر و ستیاصال تو باغ ن ا ی_گوش کن به من. ثر 

 . تو همضشهیذکرش مادر مر 
 آزاد کن. دور و زمونه...  فکرتو 

ه؟  _اونجا چه خیر
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 یدو به سمت ورود هر  پور یعل یصدا با 
 هم ی   باز هم ب شی.ابروهامیچرخیم

است و نگاهش  یرفتهاند و صورتش خشک و جد فرو 
 ملموس به با خشیم

 . هی  خ ما 
شدن با خانما  کیتو ج کیفرهمند شما جز ج ی_اقا
 هر ؟یندار  یگهایکار د
 وسفی... جا معرکه گرفنر  هیتا  چرخونمیرس م وقت

  چیهیب
 
 به سمتش حرف
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و بعد بدون  د یگو یآرام م ن  را با صدا یی   . چود ی  م
 به سالن پور یبه عل تیاهم
 . ود ی  م

چند بار بگم رستون به کار خودتون  ی   _خانم شاه
 باشه؟ هر جا شما هسنر 

 همونجاست.  مجلس
 نهی. با زنگ تلفنش نگاه ککنمیبهش نگاه م مبهوت

 و دارد یتوزانهاش را برم
خانه ب از  نگاهها قدم  ن  یسنگ ر ی.ز ند ی   م ونی  آشیر 
 ی   و خودم را به م دارمیبرم
پچ پچشان آنقدر بلند است که به  ی. صداسانمی  م کار 

 . سد ی  گوشم م
راست  هی  داده بهش. چپ م ی  هم گ پور یبابا عل ی_ا
 . ی   شاه گهیم اد یم

حرف بهش  پور یدفعه دومه عل نیا چارهی_دخیر ب
 کنمیم سی.لبم را خنهی   م
 : میگو یبه شهربانو م تیاهمیب و 
 کنم؟  د یبا کار یچ_ 

آتش  ینطور یا د ی. شاگذرانمیروز را در سکوت م تمام
 خشم آن مرد دامنم را
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را  انمینه تنها من را اطراف شیکه زبانهها  . خشیمد ی  نگ
 هم هدف قرار داده

  خواستیو م بود 
 
تنها و مسکوت بسازد.  از من زن

 از آن روز یی   هنوز هم چ
بدتر  ی   عنوان نشده بود و هم میپشت در بود که

 .هدفکرد یدلمان را آشوب م
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در انتظار من نبود و من  خونر  ی   مرد هر چه بود چ آن

 نداشتم.  یراه فرار 
. بستیرا م میکه امضا کرده بودم دست و پا  یقرارداد

 دوبار هم آمدم به یکی
اما بعد  میرستوران بگو  بیاز اتفاقات عج یزر  مامان

 نخواستم . دمیزبانم را گز 
از  چارهیب زنی  کنم. پ  شی  با مشکالتم درگ نیاز ا شیر یب

 من مهمان وقنر 
بود  ی  خانهاش شده بودم با مشکالت من درگ ناخوانده

 و پاک آرامشش را از
و دوباره فکرم مشغول آن  کشمیم داده بود.آیه دست

 . شود یمرد مجهول م
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بود که او من را  نیکه کامال واضح و روشن بود ا  یی   چ
 کی. خواستیتنها م
اض م ا یبه ثر  روز  ... و وسفیبه  گر یروز د کرد،یاعیر

 یگر یروز بعد حتما کس د
شده. دلم  کمیبه خودش جرئت داده و نزد که
 و می  را بگ قهاشی خواستیم

که دست از رسم   ستیبزنم دردت چ داد 
 ته رسم پوزخند ن  ...صدایدار یبرنم
 : د یگو یم زنان

بعد  دهیم تیداره باز  بفهم گ ،ی   دشو بب_تو اول خو 
 حسابشو برس.جمع و

 لیمثل اوا گر ی.دنمی   م ونی  و از رستوران ب کنمیم جور 
 ی  شب درگ میهیتا ن

کارها   شد یکه م  کیبه ساعت  کی. نزدشدمینم کارها 
 . باز همشد یهم تمام م

بود اما عادت کرده بودم. سوره را در طول روز  ر ید
 که  یی   و تنها چ دمیدینم

شدن  ر یکارها و نه د  بود. نه سخنر  ی   هم داد یم عذابم
 ... یگر ید ی   چ چیو نه ه
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پا و آن پا  نیسوره بوده و هست. ا شهیمن هم تیاولو 
 به و نگایه کنمیم

منتظر  شد یم یقهای. پنج دقاندازمیم لمیموبا ساعت
 از آژانس یبودم اما خیر 

دوباره تماس  خواهمیو م کنمیزمزمه م . کالفه نخر نبود 
 که از دور  می  بگ

و نور  شومیرو به جلو خم م . کیمد یآیم ی   ماش یصدا
 ی   زرد رنگ ماش ی   ت
 ی   بعد ماش و کیم کشمیعقب م خورد یچشمم م به

 . ند ی   ترمز م میپا یجلو 
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 قدیم دهیترس یی   آژانس نداشت.قبل از هر چ یتابلو 

 که  دارمیبه عقب برم
 . د یآیم یی   ت من پاسم شهیش

 شود،یباعث م گرمید د؟قدمیخواست ی   _شما ماش
 آژانس یتابلو  عی    راننده رس 

 . اورد یباال ب را 
سوار  د یی_از آژانس پرواز هستم خانم. بفرما

 و جلو کشمیم .نفس راحنر د یش
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 نیاز مشکالت من در ا بخیس   د یشا نی. اومی  م
 که هر شب  نیرستوران بود. ا

 ن  ناآشنا ی   مبادا سوار ماش نکهیو بدنم از ترس ا تن
 شوم بلرزد. 

  خر یبود که من ه از رسنوشنر  هم بخیس   نیا
 
 توان

 ی  به هم زدن س یبرا
اولم هم  ینداشتم. تالش مذبوحانه روزها اتفاقاتش
د و من ن  راه به جا  نیر
مرد کله خراب  کیکه   یر یشدم به تقد محکوم

 نوشته بود.  میناشناس برا
نگه  اشیرستوران لعنت یکه به عمد من را تو   یمرد
 شب مهیو تا ن داشتیم
 سادس  ی. مردد یکشیم یگار یب ازم

ً
داشت و  میکه قطعا

 خوشنود گرانیاز آزار د
. اگر آن کردمیرا با خودم درک نم شی! پدر کشتگشد یم

 بود که ی   مردک ه
هم حقش بود. تا او  نیاز ا شیر یبود و چه بسا ب حقش

 که چشمش  ی   باشد هم
  به

 
به رسش نزند و  بطی  ب الید فکر و ختنها افتا زن
 نکند.دسنر  ی   دندان ت

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 چیکه ه  کنمیو آه کشان فکر م کشمیصورتم م یرو 
 کدامش سختیر از

م ن دنیند که روزها به رسعت برق و   وقنر  ستیدخیر
 یی   و چ گذرند یباد م
شود و  کینزد ماهی  ت ستمیبه ب خی    بود که تار  نمانده

 لیکه تشک  بعد دادگایه
 اشیخانواده پدر  شکشیطبق پ یو سوره را تو  شود یم
 . بغضم را باکند یم

بود... نه  حیمی  چه قانون ب فرستمیم یی   دهانم پا آب
 دلت حمل یماه تو 
آغوشت جا  یو تو  یچشمت بگذار  ی. سالها رو کن  
 شی. بخاطر راحتبدیه
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  شیرا به آب و آت خودت
 
. به جرم مادر بودن تمام بزن

 را به ا یدن یدردها
 ند یبگو  تیو در نها یخار و خون بخور  ،بکیس   دوش

 پدرش است!  یبچه برا
 مهیمالک تمام و کمالش اوست و سهم تو از ن ند یبگو 

 و ستیجانت بشود ب
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از صد و شصت و هشت ساعت هفته!باز  چهارساعت
 هر دو شهیهم مثل هم

و کنار سوره  کنمیوض مکشدار لباس ع  . با آیهخوابند 
 . صورتکشمیدراز م

را نوازش  شیو موها بوسمیو معصومش را م کوچک
 کیم  د ی. شاکنمیم

دردش  د یو نداشتنش، شا دنیزخم ند ابد یب التهاب
 کمیر شود و فراموشم شود

. طبق شومیم دار یرا...صبح زود ب ماندهیباق یماهها

 صبحانه شهیمعمول هم
 یو برا خورمیرا رس پا م یدو لقمها یکی. کنمیحاض  م را 

 چمیپیسوره لقمه م
. گردمیشدنش بخورد. به اتاق برم دار یبعد از ب که

 و بعد پوشانمیرا م شیرو 
 هیو مثل سا دارمیرا برم میصورتش حرستها دنیبوس از 

 ونی  دوباره از خانه ب
 بی.با زنگ تلفنم دست از پوست کردن سنمی   م
 . دستم راکشمیم ها ینیزم
 . کنمیتماس را باز م عی    و رس  کنمیم ی   دستمال تم با 
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از مدرسه سوره جان تماس  ،ی_سالم خانم غفور 
 رس می  گیم

ً
 فیترس   عی    . لطفا

 لیو فرصت تحل ند ی   حرف م یمدرسه.زن رگبار  د یار یب
 . دهد یبه من نم
هر حرف  ا یو بدون سالم  چرخانمیزبان م مبهوت

سمیم یگر ید  : یر
 شده؟ یی   _چ

تب داره.تب... تب داشت؟  کمیفقط  د ی_نگران نش
 تب از کجا آمده بود؟ با

 : میگو یم عجله
 . امیاالن م ی   _هم
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 _ممنونم. روز خوش. 
لباس  عی    رس  یبدون اطالع و خیر  ،ن  یحرف و حد بدون

 و با کنمیعوض م
 ی.برانمی   م ونی  شتاب زده از رستوران ب یقدمها
 دست تکان ها یتاکس

 . شومیجله سوار مو با ع دهمیم
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حرف اطاعت کرده و  برو.مرد نر  عی    تو رو خدا رس  آقا 
 _دبستان«...» رسعت 

د یرا باال م نشیماش و نگران  چمیپی. دستم را به هم میر
 و آشفته به حالش

 وقنر  . او که صبح خوب بود. حنر کنمیم فکر 
 بدنش هم گریم دمشیبوسیم
از کجا راهش را  تب کوفنر  نیحس نکرده بودم. پس ا را 

 به سمت دردانه من
 کرده بود؟  کج
و  شستند یزن همزمان رخت م نیدلم انگار چند یتو 
 چارهیب چهیماه نیا

ده م ی   ب مدام  ی.صداشد یدستان کاردانشان فرس 
 آنقدر کرد یمالمتم م میدرون
   یتو 

 
فرو رفته  شیراحت برا کار و فراهم کردن زندگ

 بودم که فراموشم شده
 کشمیم دارد.آیه از یبه خودم ن یی   ر چاز ه شیر یب بود 

 و دستم را به هم
. کشاند ینگاهم را به خودش م شیکه خشک  کشمیم

 فراموش کرده بودم
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را حساب  هیچطور کرا فهممیرا بشورم...نم دستم
 و خودم را به دفیر  کنمیم
 . سانمی  م ر یمد

 شده؟ _سالم... سوره چر 
از  می.ابروهاد ینیبش د یی... بفرمای_سالم خانم غفور 

 هم هم یتو  یلفظ غفور 
. االن نمی   به رسعت افکارم را پس م ویل ود ی  م فرو 

 نداشت.  نر یاهم
 _سوره کجاست؟
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اما  میکرد  هشی  هم پاشو  کمینماز خونه،  مشی_برد

 نداشته.به یی  انگار تاث
تا به او  شومیجان م مهیو انگار ن کنمیتشکر م سخنر 

 برسم و در آغوشم
 . بکشم
 ر یلطفا؟مد د یخیر کن ی   ماش هی شهی... مشهی_م

 مدرسه رس تکان
 ی.پدهد یم

 
 . چکد یو اشکم م بوسمیداغش را م شان
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باز  پلکش را کیم یقربونت برم.ال یشد _اخه تو چر 
 . ند ی   م میو صدا کند یم

متی_جان مامان... جانم... م دکیر االن دردونه.  یر
 عروسکم...  یس  یخوب م
 . یس  یم خوب

 یو همانطور که تو  کنمیو دره.تشکر م_آژانس جل
 و شومیبغلم است بلند م

 . نمی   م ونی  مدرسه ب از 
* 

؟ _چر   شد خانم دکیر
 سم،ینو یدارو و تبیر م یرس  هی_انفوالنزا گرفته... 
 رسمش که تموم شد

و بعد  کنمی. بال به دور باشه.تشکر مدشیبیر  د یتونیم
 صندیل یاز رفتنش رو 

 یو دما نمی   را کنار م شی. موهانمینشیتخت م کنار 
 . کنمیبدنش را چک م

 . آمد یم یی   پا داشت
 . طویلکنمیو آرام نوازشش م بوسمیرا م دستش

 که چشمان خمار  کشد ینم
 . آمد یبه زور باال م شی.صداکند یتبدارش را باز م و 
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 _مامان... 
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 . شومیشده بلند م هول

 . نجامیا ی   _جانم عروسکم... جانم. بب
 _آب... 

. تو بخواب االن خرمیم می  . باشه. االن مزمی_باشه عز 

 . امیزود م
. با کند یباز و بسته م حایل را با نر  باشه؟چشمانش

 شتابان به بوفه یقدمها
  شهیش کی. ومی  م کینیکل

 
 عی    و رس  خرمیم آب معدن

 که  . کیمگردمیبرم
. رسمش که تمام شود یرسحالیر م شود یتر م شیگلو 

 و بعد ندمبیشده را م
 ونی  و از آنجا ب کنمیحساب دوباره بغلش م هیتسو  از 
 . مینی   م
 : د یگو یبلند شده و متعجب م دنمانیمامان با د یزر 

رخت خوابش  یشده مادر؟تو  شده؟ سوره چر  _چر 
 : میگو یو م خوابانمشیم
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_انفوالنزا گرفته مامان. حواستون بهش هست برم 

 برگردم؟ می  بگ وهیبراش م
 ش؟ی_البته که هست. دکیر برد

 : میگو یو م کشمیم ونی  ب فمیرا از ک شیداروها سهیک
جورابش را  ی   دارو داد.در همان ح یرس  هی_اره بردم. 

 و آورمیدر م
و لباس خنک تنش  کنمیرا هم عوض م شیلباسها

 . هنوز هوا آنقدرهاکنمیم
 آبان ماه بود و گه گایه لینشده بود. تازه اوا رسد 
 که  د یوز یم خنک یمینس
 . اورد یب ادمانیرا به  یی   پا

 _صبح خوب بود که. 
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بهش دست  فتمی  مامان. منم صبح داشتم م دونمی_نم

 نبود.  شیچیزدم ه
تازه عالئم نشون داده.رس تکان داده و کنارش  د یشا
 . د ینینشیم

م مگهی_برو د قلم هم بخر  ،ی  بگ وهی. برو برا دخیر
 براش سوپ درست
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 ونی  و از خانه ب میگو یم کوتایه  .باشیهکنم
 دفعه نی. الرزد ی.تلفنم منمی   م

 هم ندارد. تماسها نر  نر یاما اهم دانمیاست را نم چندم
 و مانند یپاسخ م

من  یهایسوره بخاطر کوتاه دارد وقنر  نر یاهم چه
 و بد حال است؟!  ضیمر 

  شومیآخر خسته م دفعه
 
و هر  شود یکه قطع نم  از زنیک

 بار کی هیچند ثان
خاموشش  کشد،یفرد پشت خط را به رخم م سماجت

 بهیر  و با حایل کنمیم
. کار گردمیبه خانه برم از یمورد ن لیوسا د یاز خر  بعد 

 برود به درک. تا سوره
 کار کردن بردارم.   یبرا نشده محال است قدیم خوب

 شفی_عروسکم... چشماتو باز کن مامان...بله ضع
 . کشد یهم م یاخمم را تو 

بخور. انار که  وهتو ی_فدات بشم عروسکم. پاشو آبم
 گرفتم. پاشو  یدوست دار 

و اشک را به  سوزاند یمامان.رسفه بلندش دلم را م ز یعز 
 ریچشمم. دست ز 

 . کنمیبلندش م برده و کیم رسش
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 مامان...  یبخور  د ی_داروهاتو با
وسطش  یی   چ هیمامان. انگار  کنهی_گلوم درد م

 "می  بم مونده.با بغض ا"لیه
 . کنمیزمزمه م را 
قشنگم. بخور  شهیزود درست م یرو بخور  نا ی_ا

 
 
 بخور...  دردات به جونم... با ن

 
 
 کیم  المی. خند ی   که مک م  می  گیدهانش م یرا جلو  ن

 شود،یآسوده م
 میپا یرسش را رو  نبار یو ا دهمیرا هم م شیداروها

 حرفی. بگذارد یم
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و خودم را شکنجه. از درون  کنمیرا نوازش م شیموها

 با خورمیخودم را م
م هستم.در با  نکهیبه ا فکر  من مقض حال بد دخیر
 . شود یصدا باز م نیکمیر 
 اومده مادر.  ا ی_ثر 
 گذارمیبالش م یو آرام رس سوره را رو  دهمیتکان م رس 

 . شومیو از جا بلند م
 ... ی_سالم خوش اومد
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چرا  تیگوش  ؟یی  م یذار یچرا م خیر یتو؟ ب ن  _کجا
 خاموشه؟

 دمی_از مدرسه زنگ زدن گفیر  سوره تب داره نفهم
 ی   رفتم... بش یچطور 
 : کند ینشسیر  زمزمه م ی   پا نمون.ح رس 

 دخیر قشنگم، االن حالش چطوره؟ _الیه
خانه مشهی. خوب مستی_بد ن و با  ومی  .به آشیر 
 . گردمیبرم ن  رایپذ لیوسا
 گذاشته بود.   مانیتنها یزر  مامان
. ومد یخونش در نم یدی   رو کارد م پور یعاطفه عل ی_وا

 چند بار داد و هوار
اما فقط لب و  ه،یهرک هر گ صاحبه،یب نجا یکه ا  زد 

 دهنه اون آدم مرموزه
سم  دونمیکنه. نم  یکار   ذارهینم ممنونش  ا یازش بیر

 هواتو ینطور یباشم که ا
رو روش  که زنگ زد و گوش    ی. دفعه آخر داره

 دود از کلهاش یخاموش کرد
 . رسخ شده بودا. ونی  ب د ی   م

م  که؟یداره مرت ی_چه انتظار  اآلنم بهشون بگو تا دخیر
 امیخوب نشده نم
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اخراج کنه،  خواد یکنه. م  خواد یدلش م ی. هرکار رسکار 
 نگه داره.  خواد یم
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خم . ستیبرام مهم ن خر یحقوق بزنه ه یکرس   خواد یم
بتش را شود یم  و رس 

 . دارد یبرم
بتها  گذشت.و چشمیک  شهینم یخاله زر  ی_از رس 

 شیحرفها مهیضم
 . دهمیمحو رس تکان م ی. با لبخندکند یم

 کنمیتلفنم را روشن م ا ی_نوش جونت.بعد از رفیر  ثر 
 که بالفاصله اسم عیل

و با دندان قروچه  کشمیم . آیهافتد یم نیاسکر  یرو 
 : میگو یم رلبیز 

 ستیآدم ن ن،یآفت جونه ا کردم،ی_کاش روشن نم
 . دهمیکه! با تعلل جواب م

 _بله... 
 : میگو یو م نمی   پلک م ؟محکم_چرا خاموش  

 . ومدهیمن به تو ن _حرفتو بزن. فضویل
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. من نمی   م یشخندی!نمیدخیر ابراه ی_بلبل زبون شد

 مدتها بود دخیر 
هنوز که هنوز  نبودم. کدام پدر و دخیر وقنر  میابراه

 کیاست بعد از دوسال 
ش نگرفته. من مدتها بود  خشک و خایل خیر  از دخیر

 تنها بودم و عاطفیه
 بس

 
 : میگو یم هیطعنه درشتش، با کنا !به تالف

هندوستون  اد ی لتیباز؟ ف یخوایم _پرس سادات چر 
 یزنگ زد ؟چر  ا یکرده 
هست زود بگو  هر چر  ؟یی  زهر چشم بگ التیخ به

 که اصال وقت ندارم. 
االن  ویل می  گی_اوهوع! وقت ندارم! بعد حالتو م

مه...   اونچه که مهمه دخیر
 . نمشیبب خوامیم
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 . دمیبرگشتم بهت خیر م . وقنر میستی_ن
مو کجا برداشنر  ؟ی   ستیکه ن  چر  عن  ی_  با  ؟یبرد دخیر

 توام؟
 : میگو یزنان م پوزخند 
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روزش سهم توئه؟!  کیهفته فقط  کیرفته از  ادتی_ 
 وقتمو نیاز ا شیر یاآلنم ب

 . ی  نگ
 . ی   و بب سا یفقط وا کهیزن دمی_نشونت م

لب  ر یو ز  کنمیقطع م شی_باشه منتظرم.و تلفنم را رو 
 . خورمیحرص م

اومده دخیر داره. برا من گلو باد  ادشیتازه  کهی_مرت
م کنهیم م دخیر  دخیر
 گرفتیاز دستش م یرفته چطور  ادمی. انگار کنهیم

 تو اتاق، کرد یپرتش م
به امون  کرد یرفته چند شبانه روز ولمون م ادمی انگار 

 خدا و خودش نر 
داره.  یاصال دخیر  فتی  م ادشیبود و  اشیکار   کثافت

م!   هه دخیر
 پور یاسم عل نبار یرا کنار بگذارم که ا لمیموبا خواهمیم
 . افتد یم نیاسکر  یرو 

 نی"ا و با زمزمیه کنمیم را خایل میههای  ر  یهوا کالفه
 از خواد یم چر  گهید

 . دهمی" جواب مجونم
 _سالم. 
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خوش  التی. تعطی   سالم خانم شاه کی_عل
 و گزمیلبم را م گذره؟گوشهیم
 ی   . همچد ی  گیلبم شکل م یاز خنده رو  یشخندین
 انگار التیتعط د یگو یم
کردهام! رس جمع چندساعت هم   بتیهفته غ کی

 نشده. 
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م خ  عی    بود مجبور شدم خودمو رس  ضیمر  یلی_دخیر

 برسونم به مدرسهش. 
 اطالع بدم.  نشد 

م...مکث م  یز یر  یبگو مگو  یو صدا کند ی_خانم محیر
 دیآیاز پشت خط م

. اخم کرده ستین دنیمن واضح و قابل شن یبرا که

 نباریکه ا  مانمیمنتظر م
 . د یآیآرامیر به حرف م لحن   با 

 . میکنیم صحبت د یخب خانم. فردا که اومد یلی_خ
گفتم که   ویل د ی. ببخشپور یعل یآقا امی_فردا هم نم

 تونمی... نمضهیمر  یلیخ
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 که ما جز هم کیس  د یدونیکنم به امون خدا. م  رهاش
 !کالفه نفسشمیرو ندار 

:  کند یرها م را   و با گفیر 
خانم. همه  ارمیرس در نم خر یاز ه گهی_من که د

 رسخود شدن برا من.و تق
 ایلیخیو با ب دهمیباال م ن  . ابروکند یرا قطع م گوش  
 را کنار گوش  

 نیآخر  پور یبودم که عل ی  درگ نقدر ی. اگذارمیم
 یبود که وقت برا موضویع

 یکه آماده شده را تو   کردن بهش داشتم. سونر   فکر 
 شیو برا زمیی  ظرف م

میم .با بغض قاشق کند یم شی.رسفه بلندش دلم را ر یر

 یقاشق سوپ تو 
 . زمیی  م دهانش

 مامان...  تونمی_بسه... نم
... زودتر خوب زمیبخور عز  گهید کمی_فدات بشم من 

 باشه؟با اکراه دهان ،بیس  
 تیو در نها خورد یهم م گر یدو قاشق د یکیو  کند یم باز 

 و دراز دهیعقب کش
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. باز هم داشت کشمیم شیشانیپ یرو  .دسنر کشد یم

 .بهشد یتنش داغ م
 

766 
شده  سیو خ ی   تم با حولیه عی    و رس  کوبمیم میشانیپ

 بدنش کنمیم سیع
و  خواند یرسش دعا م یباال یخنک کنم. مامان زر  را 

 . فرستاد یصلوات م
 نداره.  دهی... فاشهیم شیر ی_مامان داره ب

تبش  نمی_تب سنج تو کشوئه مادر، براش بذار بب
 چقدره. 

 مهین یو کشو  چرخمیمرغ رسکنده دور خودم م مثل
 ریبار ز  نیرا چند خایل

چشمم هست را  یکه جلو   تا تب سنخر  کنمیرو م و 
 کنم.   دا یپ
م م  دا یپ با  تب  یکه تو   سانمی  کردنش خودم را به دخیر

 من یهای  ندانم کار 
 . کنمیو چک م گذارمیبغلش م ر ی. ز سوزد یم

و نه... تشنج...  و نه مامان... ش _ش
 چه پشت رسهم به دمیفهمی...نمیوا
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 یلباسها یو رو  کنمیم دا یپ ن  .مانتوآورمیم زبان
 . پوشمیم امیخانگ

م... صیر کن آژانس خیر کنم.با وحشت 
س دخیر _نیر

 یی   . چدهمیرس تکان م
. کرد یم یادآور یرسم مدام مرگ زود هنگام سام را  یتو 

 ترس از دست دادن
ساخته  وبیبرده و ذهنم را مع لیتوانم را تحل سوره

 بود. آن روز و آن لحظه
 نبار یا کردمیچشمم بود که حس م یده جلو زن آنقدر 

 سوره را هم از دست
 یبه دست و پاها ترس قدرت مضاعق   نیو ا دهمیم

 . آنقدرداد یکرختم م
 ونی  و از خانه ب کنمیدرنگ بغلش م یبدون لحظها که
 مامان ی. صدانمی   م
گوشم   یتو  کرد یم میپشت رس هم صدا وقنر  یزر 
 دم نیو من در ا ماند یم
فقط به سالمت  دهد یتند مرگ م یبو  بیعج که

م فکر م  . کنمیدخیر
 مارستانیو خودم را به ب می  گیم ی   چطور ماش دانمینم
 به . وقنر سانمی  م
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و  کند یدعوتم م یکه پرستار به صبور   میآیم خودم
 دستش است.  یتو  رسیم
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. شهیحاض  م گهیتا دو ساعت د شاشی_جواب آزما

 هی  گیم میبعد دکیر تصم
 دهمیتکان م یمرخص بشه. بال به دور.رس  ا یبمونه  که

 تخت اورژانس و لبیه
را کور کرده بود و قلبم هنوز هم  دمی.اشک دمی  گیم جا 

 وقفهیاز ترس تند و ب
خوف و هراس از دست  د یکوبیو کر کننده م بلند 

 و جا دنیرس ر یدادن، د
که   ن  مرا از پا درآورده بود. م یی   زودتر از هر چ ماندن

 یخیر یب یبار تو  کی
سیبه آغوش خاک داده بودم، م یفرزند که باز   دمییر

 آغوش بدشگونش را باز
 . امیگرفیر  تمام هست  یباشد برا کرده

   ؟بلیهی_خانم غفور 
 
و با پاک کردن  میگو یم کم جان

 خودم سمیصورت خ
 . سانمی  به پرستار م را 
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تون اومده.  شی_جواب آزما مقدار عفونت  هیدخیر
 داده صیداره که دکیر تشخ

 بخش.  میکه بر   د یرو جمع کن لتونیبشه. وسا یبسیر 
 خطرناکه؟ یلی. خمیندار  یلی_وسا
دو روز بمونه  یکی. بخاطر آنفوالنزاست. زمی_نه عز 

 . نگرانشهیحالش خوب م
 نه؟ د،یندار  لیوسا د ی. گفتد ینباش
 که جلوتر از من به طرف تخت سوره  دهمیتکان م رس 
 . رسم را چکود ی  م
 . کند یم

 د یشد بگ دار یخوشگل خانم هروقت ب نی_پس ا
متون.   بیر
 خوابه.  میاومد از وقنر  شه؟ینم دار ی_چرا ب
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 ق  یضع .باشیهد ی_بخاطر داروهاست. نگران نباش
 یکه با لبخند  میگو یم

به رس و  .دسنر ود ی  کننده رس تکان داده و م  دلگرم
 . از آنکشمیصورتش م

 نبود.  یخیر  گر ید ی   آتش یگرما
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ته؟به دنبال صدا م  چرخمی_دخیر
 
 ن  مسن با رو . زن

 خندان منتظر نگاهم
که ناخودآگاه   باستیو ز  . آنقدر لبخندش واقیعکند یم

 نمی   من هم لبخند م
 : میگو یم اغراقیب و 

 _جونمه. 
. نگران یکردیم هیگر   یلیخ دمی_خداحفظش کنه. د

 نباش دخیر جون. 
ناز کی   و  خواد ی. دلشون مهی  گیم شونیباز  گایه  ا بچهه

 توجه بخرن. اون
شدنشون با خودشون  ضی. مر شنیم ضیکه مر   وقته

 اما ادا اطوارشون ستین
 ضیخودشونه. نگرانش نباش. خودتون کم مر  با 

  مهیو...لبخند ن د ینشد
 
 جان

 شود یم می. نبودنهاشنومیزن را نم یصدا گر یو د نمی   م
 طناب و دست و

. جود یقالده و خرخرهام را م شود ی. مبندد یرا م میپا

 قلبم یو تو  ی  ت شود یم
جاندار و  یزن تلنگر بود. تلنگر  ی. حرفهاود ی  م فرو 

 محکم که صاف وسط
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را گردنم انداخت. اما جز  ی  شد و تقص دهیکوب  امیشانیپ
 هم در گر ید یکیمن 
 شیر یکه سهمش از من ب  ماجرا مقض بود. کیس نیا

 یبود و من تاوان کارها
. دستم با فکر به مقض دادمیو مزخرف او را م مسخره

 حال و روز نیا اصیل
هم  یبا فشار رو  میو دندانها شود یمشت م سوره

 نه.  گر یبار د نی. اند یآیم
 نیو بعد تقاص تک تک ا کردمیم دا یآن مردک را پ د یبا

 لحظات را ازش
 . گرفتمیم
 

769 
 _ 

 
. شود یسوره عضالتم شل م یصدا دنی...با شنمامان

 
 
 به سمتش با نگران
میم هجوم  . یر

 _جانم. جانم عروسکم. 
و فورا  میگو یم یعیدارم.باشه رس  شی... جشی_ج

 و با برداشیر   کنمیبغلش م
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میم سیبه رسو  رسم . پرستار گوش زد کرده بود که یر

 دفعات دفع ادرارش د یبا
 شود.  هیعفونت از بدنش تخل عیر یبرود تا رس  باال 

و دوباره به همان تخت  نمی   را آب م شیو رو  دست
 خواهمی. مگردانمیبرم

 دا یرا خیر کنم که خودش رس و کلهاش پ پرستار 
 و بندد ی. رسم را مشود یم
آن زن رس  ی.براشود یبرداشیر  پرونده آماده رفیر  م با 

 و با گفیر   دهمیتکان م
 . شومیم به دور همراه پرستار رایه بال 

 شهی. مارهیب لهیوس یرس  هی. گفتم اد ی_مامانم داره م
 تو بخش اد یب د یاجازه بد

 د؟یرس وقنر 
باشه فقط نمونه و  . ویلستی_ساعت مالقت که ن

 و کنمیبره.تشکر م عی    رس 
رسم تمام شده  ضیبعد از نشان دادن اتاق و تعو  او 

 . ود ی  سوره م
بخش  یتو  شیاز سوپ که بو  یبا قابلمها یزر  مامان

 . اضارسد ی  م دهیچیپ
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بودم به خودش زحمت ندهد اما گوشش بدهکار  کرده
 نبود. 

 مارستانیب یغذا ؟یدیزحمت کش نقدر ی_مامان چرا ا
 فتمی  م ا ی گهیبود د

 . دمیخر یم
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 یغذا ؟یبخر  ونی  از ب ی_من مگه چالغم تو بر 

 به درد خودشون مارستانیب
خوب  یغذا د یشده با فیفقط. بچم ضع خورهیم

 . مگه نههی  بخوره جون بگ
و مامان  دهد یلبخند زنان رس تکان م عروسک؟سوره

 قربان صدقهاش یزر 
 . ود ی  م

خودت هم  ی_براتون دو دست لباس هم آوردم. برا
 یپلو گذاشتم، برا ا یلوب

مم  یکی خچالیسوپ قلم درست کردم. نذارش  دخیر
 بار بده هیدو ساعت 

 لتیموبا . راسنر هیهم بخوره کافکاسه   هیبخوره  بهش
 یهم فراموش کرده بود
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. بوسمی.با تشکر گونه گردش را مفتیتو ک گذاشتم

 زده ونی  آنقدر با عجله ب
متوجه جا  نجا ینبودم و تازه ا لمیموبا اد یکه اصال   بودم

 گذاشتنش شدم و به
 بهش خیر دادم.  با تلفن عمویم اجبار 

... ماشاال بزنم به تخته نر ی_چه مامان بزرگ خوش ت

 نوه اد یاصال بهتون نم
 یبه رس و گردنش و برا یقر  ی.مامان زر د یباش داشته

 که  دهد یمن ابرو باال م
 . خندمیم

ه کم کم خداحافظ    د یکن  _مامان بزرگ خوشگله بهیر
 چون ساعت مالقات

 ی.مامان زر د یایب د یتونی. فردا ساعت چهار مستین
 زیسوره و ر  دنیبعد از بوس

 . ود ی  دوباره سفارشاتش م کردن
 _مامان... 

 . کنهیدرد نم تییجا ؟_جان مامان عروسکم. خونر 
 . دمید خوانر  هی_من 

 خوشگلم؟ _چه خوانر 
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771 
اما  یبود کیتو بهم نزد میهست ن  جا هی دمی_خواب د
 کردمیصدات م هر چر 

 د یکشی... مامان بزرگم هم بود، دستمو میدیشنینم
 ... اما من توا یب گفتیم
و صدامو  یدیچرخی. دور خودت مخواستمیم رو 
 غیج نقدر ی... ایدیشنینم
... مامان بزرگ منو به زور با یدیاما تو اصال نشن زدم

 خودش برد و تو متوجه
خواب بودن مو  ی   که در ع  از خوانر  می...ابروهاینشد

 به کرد یبه تنم راست م
 نکهیاز ترس ا د شو یم . ته دلم خایلخورند یگره م  هم

 یمار یب انیخوابش، هذ
 ندهیباشد که خیر از آ یصادقها یایو رو  نباشد 

 است که . آنقدر واقیعدهد یم
 . زد یی  ترس به دل آدم م ناخودآگاه

آشوب و  نیا کنمیم و سیع کنمیرا نوازش م شیموها
 یهراس را ته دلم برا

 نگه دارم.  خودم
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خواب  کیل  شهیم ضیمر  گلکم... آدم وقنر   _تب داشنر 
 . نهیبیجور وا جور م

دلت برا مامان بزرگت تنگ شده. آره؟ دلت تنگ  د یشا
 شده؟با اخم رو

 . گرداند یبرم
 _اصال هم دلم براشون تنگ نشده. 

   با 
 
و او تحت  دهمیرا م شیغذا ی  درگ یو فکر  کالفیک

 داروها کم کم ی  تاث
د یم خوابش  یو اتاق ب مانمی. من میر

 
 شیکه هوا  مارستان

 خفه بود و فکر و
 .***داشتند یکه دست از رسم برنم  ن  الهایخ

رسکارش. اگه  اد ی_بهش زنگ بزن بگو فردا ب
 . ماند یدهانم م ی...حرف تو اد ین

 یاصال مگر م ؟کن  یچه؟ اخراجش م اد ین اگر 
 
 توان

 . نبودش را تحمل کن  
زنان کله تکان  شخند یکه ن  د یآیبه چشم حامد م ضعفم

 . دهد یم
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بگو  یی   چ هید آخه  ون؟ی  ب شینداز ی! م؟چر  اد ی_اگه ن
 . اد یکه بهت ب
  انگشتانم

 
 یپ یرو  را مشت و با اخم پررنیک

 
به  شان

 . کنمیاشاره م لشیموبا
 _زنگ بزن. 

وجدان ندارم؟ زنه پشت  ستم؟ی_بابا مگه من آدم ن
 تلفن صداش از بغض و

م مر  گهی. مد یلرز یم هیگر   وونمی. من مگه حضهیدخیر
 ادیمجبورش کنم ب

شب و روز براش  یاومد بابا؟ از وقنر  ی. چه کار رسکار 
 . آدم باشنذاشنر 

 . گهید
 ومدهیبه تو ن شی_فضول

 
 . زنگ بزن...کالفه پوف

 و ناچار اطاعت کشد یم
 . کند یم
فی_ب  کی. مکعب روبد یآی.لبم دوباره به باال کش مرس 
 یرا به باز  ی   م یرو 
 نمی   . اشاره مگذارد یرا دم گوشش م که گوش    می  گیم

 کریاسپ یتماس را رو 
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و همان  کند یرا روشن م کر یآبدار اسپ . با فحیس  بگذارد 
 گرفته  یلحظه صدا

 . چد یپیم گوش    یتو  یزنانها
و با دندان قروچه  کند ی.چپ نگاهم مپور یعل ی_بله آقا

 : د یگو یم گوش    یتو 
 ؟ی   رس کارت خانم شاه یبرگرد یخوای_شما نم

م مر  گمیم پور یعل ی_اقا ... امروز دوبار ضهیدخیر

 حالش بد شده و االن
شیشما باز م هیبسیر  مارستانیب  کمیرسکار؟  یایم گ  یر

 انصاف هم خوب
منو راحت بشم از  د ی. اخراج کنهیی   چ

 کنمیدستتون.پوزخندزنان نگاهش م
 : د یگو یم میر یمال  و با لحن   د ی  گینگاه ازم م که
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نداشتم خانم  _بله حق با شماست. من اطالیع

منده. االن حالشون ،ی   شاه  رس 
 چطوره؟

 ممنونم.  پور یعل یآقا ستی_بد ن
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 بده. شما اصال نگران کار و مرخض _خدا سالمنر 
 که سالمت  تا موقیع د ینباش
. شب خوش، خدا نگه کنمیرد م براتون مرخض بشن

 دار. 
 ؟یبد بهت اجازه داد رسخود بهش قول مرخض _گ
براش کنم.پوزخند  تونستمیبود که م یکار   نیکمیر   نی_ا

 زنان نگاهش
 . ند ی   م شیو زبانم ن کنمیم

ه؟ دو دسنر   ی   م نهیسنگشو به س _چه خیر
 
 ! ن

م مر  گهیتو؟ م سنر ی_آدم ن اصال  ؟فهیمیم ضه،یدخیر
 و جز خودت به کیس

 معلومه که نه!  ؟کن  یفکر م یی   چ
 کن  یرم م ن  یبیجنس ماده م هیکه تا   _نه فقط تو آدیم

 تو کار یی  و م
ب از جا م الس  د یزدن.به ض  قد علم  میو رو به رو  یر
 . صورتش از خشمکند یم

آشکار. بد گفتم. زبانم را  قهاشیاست و نبض شق رسخ
 که  طبق عادت وقنر 

صورتم  یکه رو   اما نقاب سخنر  گزمیم نمی   م گند 
 و افتد یگذاشتهام نم
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 هی  ر و پوزخند به او خهمچنان پر از تمسخ نگاهم
 است. 

... من زن و بچه دارم ناموسی_حرف دهنتو بفهم ب

. اون کارگر تهیحال
ً
 اصال

 . منه
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ب  یه یو دستم رو  کنمینگاهش م ی   ت  آرایم شانهاش ض 
 . خونرسدانهنوازد یم

 : کنمیم زمزمه
 ! پور یباشه حامد عل یگهاید ی   چ نیاز ا ی  غ تونهی_نم

  هی... به وهللا تو ض  ی_تو مر 
 
 ... هسنر  یفرار  روان

و به سمت در  دارمی!کالهم را برم؟_شک داشنر 
 . ومی  م

و  نمی   م ی.پوزخندشد یباز نم نجا ی_کاش هرگز پات به ا
 بچرخم نکهیبدون ا

 : میگو یضعفش، م دنید یبرا
 . نجاستیاون ا تا وقنر  هیمحال ی_آرزو 

به تنبونته مردک؟ دست از رسش بردار.  ی_چه درد
 اون زن آزارش به مورچه
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نداره به حال خودش  ی. خودش کم گرفتار سهی  نم هم
 تیبذارش.بدون اهم

و از  کشمیرسم م یجلز و ولزش کالهم را رو  به
 هیسا کیرستوران مثل 

 ... فتمی  م د ی. بانمی   م ونی  ب
*** 
از  از دو روز امروز پزشک دستور مرخض بعد 
 »عاطفه « را داده بود.  مارستانیب

 کیوتیب و آننر  نر یتقو  یاز داروها مانیپرو پ ینسخها
 هم به دستم داده و

کرده بود که حتما رس ساعت داروها را بخورد.   د یتاک
 چشم حرفیمن هم ب
از  رفته بودم.وقنر  صیترخ یو به دنبال کارها گفته
 باال و مارستانیب یپلهها
  یدردرسها فتمی  م یی   پا

 
را دوباره  میزندگ تمام نشدن

 . عیلکردمیمرور م
دو روز خواب و خوراک را ازم گرفته  نیمادرش ا و 

 ول کن نبود.  بودند. عیل
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کرده و راه به راه   یکیباهاش دست به  نبار یهم ا مادرش
 دیو تهد د ی   زنگ م
نبود بهش بفهماند  . کیسکرد یم فیرد د یتهد پشت
 ه غرق شدهام چهمن ک

آب  ر یکه رسش ز   وجب چه صد وجب... آدیم کی
سانیاست را از چه م  د؟ییر

شدم که  یاز دستشان کفر  نقدر یا شبید تینها در 
 شمارهشان را بالک کردم

 مزاحم آرامشم را به هم نزنند.  یمثل پشهها تا 
 ن  تو در تو یرسم، در داالن ها کیتار  یدر پستوها و 

 شدندیکه به هم باز م
با شک و  فیضع ن  نداشتند صدا ن  انگار که انتها و 

 و شد یگمان پژواک م
شهر و مردمش فرار  نیبغل بزن و از ا ر یسوره را ز ...  «

 گفتیم» کن و برو 
اما  فرستادمشیبه عقب م ی   ت بار با اخیم هر 

 موش کیوسوسهاش مثل 
که   کرد یم بمیو مرتب ترغ داد یخودش را نشان م یموذ
 راجع بهش شیر یب

 ازش رد نشوم.  یکنم و رسرس   ر فک
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تخت نشسته و مشغول  لبیه اندازمیبه سوره م نگایه
 با عروسک نارنخر  یباز 

و  ند ی  سال سوره را بگ کی نیبود. اگر بعد از ا رنگش
 حرستش به دلم بماند

شود و دستم  ی  تعب یبه زود دهیکه د  اگر خوانر  چه؟
 ازش کوتاه شهیهم یبرا

را از رسم  ضمیو افکار ضد و نق کشمیم چه؟آیه بماند 
 و بعد از کنمیدور م
 . کنمیم شیکفش سوره را پا  لیکردن وسا  جمع
 دلم.  ز یعز  می_بر 

 _مامان... 
.عروسکش را به د یایب یی   از تخت پا کنمیم کمک

 : د یگو یو م دهیآغوش کش
 پارک؟ مییر ی_م
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بهیر که  دمیعروسکم... قول م ی_تازه خوب شد

مت.لب بر م یشد  ندیچیبیر
. طاقت اندازد یم هیسا شیشانیپ یرو  اخم نازگ و 

 حالت نی. اآورمینم
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غنج بزند و  شیدلم برا شد یباعث م معصومش
 احساسات در چشمم ظهور

تنگ  یتو  باشد که به سخنر  ن  اشکها شانیو ردپا کنند 
 چشمم حبسش

سم از آن  کردمیم مام که داشت ت  سایل کیو ته دلم بیر
 قیعم . با آیهشد یم

 . شومیخواستهاش م میتسل
شب اگه حالت  ا ی. عض میخونه. حموم کن می_حاال بر 

 خوب بود... 
و  خندد یجملهام را تمام کنم هورا کشان م گذارد ینم

 . ند ی   دورم م چرچ  
و حال ندار  ضیاست مر  ینه انگار که چند روز  انگار 

 و قیعم یاست.با لبخند
صلوات  اشیسالمت یدار برا شهیو ر  رگ
 و از می  گی.دستش را مفرستمیم
 . مینی   م ونی  ب مارستانیب

زوم شده و  میچند جفت چشم رو  کردمیم حس
 . کند یم بیحرکاتمان را تعق

اما  نمی   م د یو اطراف را د چرخمیچند بار م دهیترس
 من ا ی. نمیبینم یی   چ
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آنها  ا یاو  ا ی شومیمتوجه نم یی   که چ  امیناش آنقدر 
 آنقدر قدر هستند که

هم بخاطر  د ی. شاکنند یخودشان را پنهان م راحنر  به
 گونهام  ضیافکار مر 
و تندتر  چسبمیزده ام!دست سوره را محکمیر م توهم

 .از رسدارمیقدم برم
  می  گیم تاکیس ابانیخ

 
که هنوز هم با شک   و با چشمان

 چرخدیمردم م یرو 
 شومیم ادهیپمانده به خانه  ابانی.چند خشومیم سوار 

 یو با عجله خودم را تو 
و با دور کردن راهم  اندازمیخلوت م یاز کوچهها یکی

 کیس  نکهیاحتمال ا
 ... نکهیاز ا خیر یب سانمی  کند به صفر م  دا یرا پ آدرسم
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 یو هر چه من و مامان زر  ستیدست بردار ن سوره
 یبا بهانهها میکنیم سیع

 یبا  میرفیر  به پارک را به بعد موکول کن مختلف
 
 کدندگ

 حرف خودش را
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 یو رس  اندازد یبه من م .مامان نگایهنشاند یم کرش  به
 صالیبه نشانه است

 . تکاند یم
 یلیخ مارستانیچند روز تو ب نینداره. ا دهی_فا

ش هم  ی   خستهاش کرده. بیر
. از هی  بخوره بلکه آروم بگ ن  هوا هیخونه  کینزد پارک

 بره مدرسه د یفردا هم با
 ی.ناچار باشهاشهیوقت نم گهیرسکار د یی  هم م تو 
 و نگران به سوره میگو یم
 . نمی   پا دارد زل م کیهمچنان مرغش  که

و داد کنان  غیمامان.ج می_سوره برو لباساتو بپوش بر 
 . ود ی  با دو به اتاق م

 : د یگو یو آرام م جنابند یبا لبخند رس م یزر  مامان
و  شومیم هی  کمرنگ بهش خ  زنگ زد.با اخیم د ی_وح
 . کنمیزمزمه م خنر 

کرده که فالن   د یبهش زنگ زده تهد کهی_اون مرت
 و کنهیبهمان م کنهیم

جواب تلفنشو  رفنر  سوره رو برداشنر  گفته
 . خندمیم .عصنر یدینم
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کردن که   تی_خودش و مادرش اونقدر اذ
 شمارههاشون رو بالک کردم. 

ش نتونسته کنه به اون زنگ   دا یپ به خودم دسیر
 . دهد یزده.شانه باال م

 یگفتم ب  د ی_به وح
 
 نخواسنر  مارستان

ً
بهشون  و حتما

 
 
 . بعد زنگ زد گفتبیک

 خاموشه.  تلفنت
 نا یبا ا د یبا ا ی_شارژ تموم کرده. حواس برام نمونده که. 

 ...باا یرس و کله بزنم 
که گوشش به ادامه   یشده مامان زر  ز ینگاه ر  دنید

 جملهم است حرفم را
چ شی. قرار نبود از وضع رستوران براخورمیم  ن  یخیر

 کنم و بعد او را به جان
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. ی   مهره بود، هم کیفقط  پور ی. علندازمیب لشیفام

 
 
 زده و لبخند کمرنیک

 : میگو یم
 د یی.تانمی   زدم شارژ، بعد بهش زنگ م مو ی_گوش

 ونی  سوره از اتاق بو  کند یم
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خودم  تیو با رضا اندازمیم شیبه لباسها . نگایهد یآیم
 تا ومی  به اتاق م

شماره  شود یم یمشغول باز  نکهیشوم.بعد از ا آماده
 و منتظر می  گیرا م د یوح
 . مانمیم

 _جانم. 
 طاهره و بچهها چطورن؟ ؟_سالم داداش. خونر 

 ضیسوره مر  دمیهمه. شن می. ما خوبزمی_سالم عز 
 یشده. االن چطوره؟خوب  ها

 . میگو یم
 . ی_مامان گفت زنگ زد

کنم. نگران شدم زنگ زدم   دا ی_اره، نتونستم خودتو پ
 شده.  خاله گفت چر 

و هوار  د ی   زنگ م ا ی داد یم جیمس ا یمردک هم  نیا
 کنم،یکه ال م  د یکشیم
 . کنمیم بل

 : میگو یزنان م پوزخند 
بود  مارستانیکنه داداش. سوره ب  تونهینم غلظ چی_ه

 منم از قصد نگفتم. 
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 ینم آخه
 
قشون  خواسیر  یم دنیفهمیکه، اگه م  دون

 . خدامارستانیبکشن ب
 . کردنیبعدش چهها که نم دونهیم

 شیپ یایب یدنبالتون چند روز  امی. بیکرد  _کار خونر 
 ما؟
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_نه داداش، قربونت برم. بچهم چند روزه مدرسه 

 شاالیا نرفته. خودمم رسکار. 
. شما اگه رست خلوته ب هی  . ا یفرصت بهیر

 می  گیم مرخض نم،ی   _خودم با حامد حرف م
 خیر نداشت حامد د یبرات.وح

 ر ی. لب ز د یآیبرنم چیو از دستش ه ستین یکارها
میدندان م  : میگو یو م یر

 ی  . تو دست طاهره و بچه ها رو بگ_نه داداش، مرش
 . ا یب

 زم؟یعز  یالزم ندار  یی   . چشهیم چر  نمی_بب
پر تعارف  خداحافظ   کی.و با _نه داداش. مرش

 .***شود یتماس قطع م
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اول وقت بعد از رساندن سوره به مدرسه و  صبح
 ازش به المیراحت شدن خ

خانه م پوشمی. لباس مومی  م رستوران . ومی  و به آشیر 

 جعبه کی هیشب ا یثر 
آمار  شود یپر از حرف است و تا دورمان خلوت م اهیس
 چند روز نبودنم را نیا
 می  دستگ شیاز حرفها قابل توجیه ی   . چدهد یم
 من دنبال آن شود،ینم

هم اطالع  ا یبودم که خب ثر  هیمرموز سا مردک
 
 
 مدت نینداشت. ا چندان
راحت  یرا تا حدود الشیو آن مرد خ پور یعل سکوت

 به یکرده بود که کار 
به  کیبود!نزد هیندارند البته فقط ظاهر قض کارمان

 که  ار است که با تلفن  نه
 . د یآیبه سمتم م دهیپر  ن  با رنگ و رو شود یم ا یثر  به

. مامانم  _مامانم... عاطفه بگو برام مرخض رد کی  
 هیحالش بد شده همسا

  عی    رس  د یزد. با زنگ
 
 . دهمیرس تکان م برم.با نگران

جات.مضطرب و  مونمیراحت. من م التی_برو خ
 آشفته با عجله بدون خیر به
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 . ند ی   م ونی  از رستوران ب کیس
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 : میگو یو م چرخانمی...چشم در حدقه م_آبخر 
 وسف؟یشده آقا  _باز چر 
  _نیم

 
 : میگو یو آرام م چرخمیچش شد؟م ا یثر  ؟دون

.کالفه نگاهم وسفی ونی  _فکرشو از رست بنداز ب

 . کند یم
فراموشش  ینگو فراموشش کن. چطور  نقدر ی_ا

 و با کند یم ز یکنم؟چشم ر 
 : ند ی   لب م د یبا ترد انهی  مچ گ حالنر 

رو دوست داره؟  یگهای_نکنه... نکنه کس د
 و من آه لرزد یم شیاره؟صدا

به دروغ  توانستمیاما نم شیبرا سوختی. دلم مکشمیم
 کنم.   دوارشیام
 ستیبا ل ی   حس ی  لحظه ام ه؟همانیاون ک ه؟ی_ک
 و سد ی  دستش م یتو 

. سکوت و نگاه من به کند یرا معطوف خودش م نگاهم

 ی   قیرا به  وسفیاو 
 . ساند ی  م
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 ؟ی   حسی  _ام
گنگ و ناباور است. هول و دستپاچه نگاهش   شیصدا
 کنمیم و سیع کنمیم

  گاف
 
 ر یکه ناخواسته دادهام را جمع کنم اما د  بزرگ
 انگار وسفیشده و 
 یهم از قبل حدس خودش

ر
 ی   قیبه  عی    داشته که رس  ان

 است.  دهیرس
را  یرس  تلخ   شخند ی.با نی_نه... نه اشتباه متوجه شد

 . دهد یتکان م
گرد   یخورده با چشمها کهینامزد داره.  ی   حسی  _ام

 جا نشانیشده نگاهم را ب
متوجه ما شده و با لبخند رس  ی   حسی  . امکنمیجا م به

 و من دهد یتکان م
 . فیرفع تکل یبرا دهمیدو طرف لبم را کش م فقط
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 یم _چر 

 
 تو؟ یک

و با  کند یم سیو لبش را خ کشد یصورتش م یرو  دسنر 
 همان حالت تلخ و

 : کند یزمزمه م ی   غمگ
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. ش ر یرو براش ز  یکی_خانوادهش   ن  یی  نظر گرفیر 
 غهیص هیخوردن و 

تموم بشه و بره رس  ی  خوندن تا دانشگاه ام تیمحرم
 کار درست و حسانر   هی
 . بعد عروش و 

 من...  ی_خدا
عاطفه... کاش زودتر  ی_کاش زودتر بهم گفته بود

 ...من من کناندمیفهمیم
 : میگو یم

 ند ی   از غم برق م ؟چشمانشکن    خواسنر یم کار ی_چ
 که دلم  یجور 
 کیغصه  د یکه با  ن  ایثر  یاو، هم برا ی. هم براسوزد یم

 طرفه کیعشق 
 . د یکشیرا با خودش م نافرجام

رو  نا یدلش بشکنه... ا ذاشتمینم ... ویلدونمی_نم
 بهش نگو... خودم کمکم

 دلش بشکنه.  خوامی. نمکنمیم شیحال
 . ند ی   م ...لبخند زهرنایکوسفی کن    تشی_مبادا اذ

آزارش بدم؟شانه باال  اد یمن دلم م ؟یشد وونهی_د
 : میگو یو م دهمیم
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 نیدار  خرگ وونهیرگ د هی. شما مردها دونمی_چه م
 تو د ینی   م که یه
 ! خایک جاده
 سهی  من م یو آسفالت نداره، تمام راهها اده خایک_ج
 ... ا یبه ثر 
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د یحرفم م ی   که داره...ب  _به خاطر حیس  . یر
. الل بشه زبونم اگه ارمیخودم ب ی_محاله به رو 

 
 
 بهش بزنم.با بخوام حرف

 وسانهیما وسفیو  دهمیکمرنگ رس تکان م  یلبخند
 : کند یزمزمه م
 یجلو  توانمیو نم کشمیم شده!آیه بهم چر  _نگفنر 

 . می  لبخندم را بگ
. بهش خیر دادن ضهینه؟ مامانش مر  هی  نم ادتی_ 

 حالش بد شده رفت. 
 : د یگو یو م کشد یصورتش م یرو  دسنر 
 . ارو ی نیبهم ا دهیم مرخض نمی_برم بب
 ؟یی  _کجا م

 _معلومه! 
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. لب ود ی  بلند م یبا قدمها میبگو  یی   که چ  ماند ینم

 و مشغول دهمیجلو م
.ساعت نهار است و رستوران شلوغ. با شومیم کارم

 زنگ چشم یصدا
خانه نمانده. با زنگ دوم  یتو  . کیسچرخانمیم آشیر 

 بهم شهربانو نگایه
 . اندازد یم

 کنمی.متعجب نگاهش مگهیبرو د ؟هسنر  _منتظر چر 
 که بلندتر حرفش را

رس تکان داده و بعد از شسیر   حرفی. بکند یم تکرار 
 را دستم چرخ دسنر 

 ی   م دنیو با د چرخانمیشماره ده.چشم م ی   . مکشمیم
 پشت به یکه مرد

. غذاها را ومی  اشغالش کرده به همان سمت م من

 و با باال گرفیر   نمیچیم
که کابوس تمام   شود یم یچشمم قفل صورت مرد رسم

 مدتم نیا
 . ند ی   م یشخندی.نبود 
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!خودم را عقب ونی  ب ی_چه عجب از سوراخت اومد

 پر که با لحن    کشمیم
 : د یگو یم تمسخر 

 اد یاوم... خوشم نم وحیس   ی_بهت گفته بودم از زنها
 ... کن  یاما تو فرق م

. نگاهت اونقدر مظلومه که ستیخالص ن جنست

 . اگه پنجولکنهیجذبم م
کنم!و   تیاضر  دمی... قول ممیحرف بزن ی   بش کیس  ینم

 چشمک چندشنایک
. مات و مبهوت بهش کند یم فشیکث  یحرفها مهیضم

 که با  مانمیم هی  خ
و  شود ی.انگشتانم که مشت منمیبنش کند یاشاره م رس 

 هم یدندانم که رو 
دو مرد قد بلند از کجا  دانمیحمله کردن نم یبرا ود ی  م

 دایرس و کلهاشان پ
که صورتش از   ند یگو یو بغل گوشش چه م شود یم

 ... شود یرسخ م تیعصبان
و بعد به زور آنها از جا  کند یروانهام م یدیپر تهد نگاه

 .منتظرشود یبلند م
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 یکنند و بعد با چشمها  ونشی  تا از رستوران ب مانمیم
 و رسخ و عصنر 

 یبا قدمها زند یکه کم مانده از شدت فشار بر   ن  دندانها
 بلند و محکم به

ته خط بود. محال بود  نجا ی. اومی  م پور یاتاق عل طرف
 شوم.  میتسل نبار یا

و  ستادهی. پشت پنجره اکنمیدر زدن، در را باز م بدون
 یدستش تو  کی
و با خشم و حرص داد  نمی   م شلوارش است.پلیک بیج
 . نمی   م

 ... پور یعل یاستعفا بدم آقا خوامیاالن م ی   _هم
دستم را محکمیر  شود یباعث م شییاعتنایو ب سکوت

 ی   فشار دهم و از ب
 شدهام داد بزنم.  د یکل  یدندانها
خراب شده  نیمحاله تو ا گهی... من دپور یعل ی_اقا

 بمونم.باز هم سکوت. نفسم
 . قدیمسوزاند یخشم داغ بود و پشت لبم را م از 
 آرام پور یکه عل  دارمیبرم
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 نیندارد. ا یعجلها چیانگار که ه چرخد یم آرام
 خونم را به اشیخونرسد
نفس  ستین پور یکه عل  کیس  دنی.با دآورد یم جوش
 . ود ی  از خاطرم م دنیکش

 ... نجا ی... انی_تو... تو... ا
حضورش  ی  و من هنوز درگ د یآ زنان جلو یم قدم

 چه نجا یهستم. او ا
 ر یز  یمیقد یآشنا یبو  گذرد یکنارم که م  خواست؟از یم
 . همانند ی   م مینیب
 د یکشیخود شده به آغوشم م که هربار از خود نر   ن  بو

 . داد یم یدلم را باز 
عطرش بعد از ده سال هنوز هم همان بود و  انگار 
 »بلک  تانیکاپ« تنها  د یشا

مرد اصال به محمد ده  نی. ایمیاز محمد قد جامانده
 نبود.  هیشب شیسال پ
که باز مانده را   یهم نه...در  شیبه دو سال پ حنر 
 و بعد رس کج کرده بندد یم
خودم را  شود ی.نگاهش باعث ماندازد یبهم م نگایه و 

 جمع و جور کنم و با
 : میکه رو به زوال است بگو   خشیم
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 شیابرو  یتا کیبه حرفم  تیاهمیکجاست؟ب  پور ی_عل
 و دهد یرا باال م

 : د یگو یم
تنده دخیر عمو. البته  یلیخ شتی! آت_اوه، چه عصنر 

 روز سخنر  ،یر حق دا
 . حنر کنمی.متعجب، مات و مبهوت فقط نگاه مداشنر 

 متوجه تمسخر البه
اما  فهممیهم م د ی. شاشومیهم نم شیحرفها یال

 و ی  ذهنم آنقدر درگ
 . دهد ینشان نم واکنیس   نیاست که به ا متعجب

باز  شود ی.سکوتم باعث می   بش ست،ی_رس پا درست ن
 خودش تنها متکلم

 ناخواستهمان باشد.  دونفریه جمع
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شده؟ زبونت کجا  که، االن چر   یدی   _خوب داد م

 رس تکان شخند یرفته؟با ن
. آزاد و راحت لم ود ی  م ها یو به سمت صندل دهد یم

 و من هنوز مات دهد یم
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خبط  کنمیم و سیع ستادهامیخودم ا یرس جا انی  ح و 
 نیو ربطش را به ا

پازل را  ختهیبفهمم. دارم قطعات به هم ر  رستوران
 که با  گذارمیکنار هم م

 . میآیبه خودم م شیصدا
 نیو به ا ستمی.مخاطبش من ننیبر  ی   تونی_خوبه... م

 که از آن  کنمیفکر م
که آن روز در خانه ننه با کالم   و حرض خشم
 دیبه رخم کش نشیزهرآگ
 بود اما...  دهیو انگار آتش تندش خواب ستین یخیر 
و رسدرگم  جینکن!گ نر یدخیر عمو... غر  گهید ی   _بش
 ... حنر نمی   م شیصدا
زدهام هستم.  شیکه صدا  هم متوجه لحن   خودم
 و آمد یکش م  میصدا
  ... از حیستی. نه از ترس و عصباند یلرز یم

 
که   درون

لش  توانستمینم  کنیر
  کی. از کنم

 
 ده ساله...  یمیقد جور دلتنیک

 _محمد... 
. شود یکه رنگ نگاهش عوض م  نمیبیوضوح م به

 و ند ی   م زهرنایک شخند ین
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و  ایطیاحتیب نیبه خاطر ا شوند یمن مشت م انگشتان
 دلم.  ن  رس به هوا

 
 
سمیتمام م _بله. با سادگ  : یر

 کو؟  پور یعل ؟کن  یم کار یچ نجا ی_ا
ب  ها  : د یگو یباال رفته م ن  و با ابرو ند ی   م شیپا یرو  یض 
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... عرضم به حضورت دخیر عمو، هین قض_اها او 

 رفته دنبال کار و بار پور یعل
خونه  یعمد یو بهداشت. منم... خب...مکثها آشیر 

 اعصابم شیصحبتها ی   ب
 هی  . نگاهم به صورت مردانهاش خزد یی  بهم م را 
 ب ن  . به جاماند یم

 ی  
جذابش  یهایکه دورش را سیر  عسل  شیمردمکها

 
 
 گرفتهاند و ته دلم دلتنیک

. محکم د ی  گیکه دارد جان م  کنمیرا احساس م یکهنها

 که  نمی   پلک م
 . شومیدم با جملهاش خشک م همان

رستوران.آنقدر  نیباشم! صاحب ا د یکه با  میی_منم جا
 که  د یگو یم الیخیب
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بلند و  مسئله است. چر  نیپا افتادهیر  شیپ انگار 
 لبش یمتعجبم پوزخند رو 

 . کند یپررنگ م را 
 . گهیدخیر عمو؟ کار و باره د کن  ی_چرا تعجب م

که   ... به کیسهیبه آن مرد مرموز سا ود ی  م حواسم
 تمام خونم چند هفتیه

ابلهانه فکر  ا یکرده بود و من و ثر   شهیش یتو  را 
 است ی   آن مردک ه میکردیم
بود، ناباور رس تکان  نها یا پشت همیه ... اما کیساما 
 ... امکان نداشتدهمیم
 کند! امکان نداشت...   ی   با من چن او 

هم کنار  میکه باهم داشت  یکه اگر تمام گذشتها  یمرد
 هم خون دمی   م

 توانستیانکار کنم چطور م توانستمیرا نم بودنمان
 نسبت به جزء نقدر یا

 باشد.  حمی  ب ی   شده خاندان شاه فراموش
 که سیع  ن  لحظهها دها،یو دار شک و ترد ی  گ  در 
ا کنم انگار کنمیم  او را میر
اف   گذرد یرسم م یچه تو  داند یم که که با اعیر

 به یدییقاطعانهاش مهر تا
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 . ند ی   م میشک و شبهها تمام
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 ی   با توپ سنگ _پشت همهش من بودم.انگار کیس

 بسکتبال محکم و به عمد
به زده باشد. م میشهایقلب ش به  یاز رسد لرزمیض 

 که  ن  نگاهش و چشمها
. که حاال پر از خشم و ستیخونرسد ن و  تفاوتیب گر ید

 بدتر نفرت است حنر 
 : نمی   لب م خانه ننه!به سخنر  یآن روز نذر  از 

ب از جا بلند م به سمتم  . قدیمشود ی_چرا؟با ض 
 مانیو انگار پش دارد یبرم
و پشت به  چرخاند یآلودش را م ظیکه نگاه غ  شود یم

 پنجریه یمن جلو 
اشتباهش  پور یکه لحظه اول با عل  ن  همان جا اتاق،

 شی. صداستد یایگرفتم، م
 خود نگه داشته است.  انیرا بغل بغل م رسما 

شانه نگاهم  یرو  ؟از سنر ین نجا ی_چرا؟! مگه کارگر ا
 انیم ی  و با تحق کند یم
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 چشمیه کیمثل  جوشد یچشمم م یاشک تو  کالمش
 روان... 

 _محمد... 
 . ماند یدهانم م ی!حرف تو ی   شاه ی_اقا

 یآقا ر،یمد یآقا ،ی   شاه ی_از حاال به بعد فقط آقا
 که  یی   هر چ س،ییر 

! حاال سنر ین خر یکارگر بدبخت ه  هیبده تو جز  نشون

 هم برگرد رسکارت. 
دلم  شکستیه ی   ت و تکیه لرزد یاز بغض م چانهام

 نهامیس وسط قفسیه
 کی. مثل مالد یخودش را م ن  و هربار به جا چرخد یم
دیالل که نم غیهیت  یر
 ی.بعد از زدن حرفهادهد یو زجر م ند ی   فقط زخم م و 
 ی  توزانه و تحق نهیک
گورم را   عیر یسکوت کرده و انگار منتظر بود رس  شی   آم

 از شیر یگم کنم و ب
مسموم نکنم.به  ارزشمیب یاتاق را با نفسها یهوا نیا

 خودم را جمع سخنر 
. ومی  م ونی  از اتاقش ب دهیخم یو با شانهها کنمیم

 شدیهنوز هم باورم نم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 
788 
 شیآنچنان با حرفها آن اتاق نحس لعننر  یکه تو   کیس

 بهم حمله کرد او
 ی  نبود. اهل تحق هیو کنا شیباشد... محمد اهل ن بوده
 و نهیهم، ک ی   و توه
 اما انگار محمد ده سال پ  غرور 

ً
مرده بود.  شیکه اصال

 افهاشیو ق ختیر  حنر 
  گر ید هم

 
 شیده سال پ تیو معصوم به آن سادگ

 نبود. عوض شده بود... 
که   و با بغض   چرخمی.مشناختمشینم گر یکه د  آنقدر 

 را دنمیراه نفس کش
و در  کنمی.کارها را هندل منمی   م ونی  از اتاق ب بسته

میم شیسکوت پ  . یر
هم من  شیدوباره باال گرفته و محور اصل پچپچها 

 که باز  یی   هستم و مرد ه
که   هیراهم سیر  شده و آن دو مورد مجهول الهو  رس 

 از کجا ستیمعلوم ن
انداختند. البته  ونی  شد و چرا او را ب شانیدایپ

 سخت میهم برا اد یحدسش ز 
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 نمی   احتمالش را خط م شیحرفها یادآور یاما با  ستین
 و به دلم با پوزخند

 : میگو یم
 ارزش   چیبراش ه گهیدلتو خوش نکن. تو د خود ی_ ب
 تماس کیبا  ! یندار 
سمیحالش را م ا یبه ثر  کوتاه آنقدر گرفته و  شی. صدایر

 خسته است که تماس
مادرش عفونت کرده بود و  یههای  . ر کنمیکوتاه م  را 
 . ماند یم یبسیر  د یبا

را جز مادرش نداشت.  چکسیکه ه  ن  ایثر  طفلک
 شیسالها پ ا یپدرش را در 

شب  کی یبود و تو  ی  گیماه چارهیبود. مرد ب گرفته
 ناآرام طعمه دهان بزرگ

متنفر شده  ا یکه بعد از آن از در   ن  ایشده بود و ثر  ا یدر 
 وسفیاز  یبود.خیر 

هم از  ا یتماسش را نداشتم و ثر  نبود. شماریه هم
 یی   نه چ ا ی دهیاو را د نکهیا

باز مثل خروس  تیوضع نیدر ا دوارمی. فقط امنگفت
 
 
 دهینیر  گر یکدیبه  جنیک
 . باشند 
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 ی. ساعت کار کنمیو دستکشها را دستم م کشمیم آیه

 تمام شده بود و
وع م کار   شد یمن تازه رس 

ر
 یو رو  دارمیرا برم . ن

 که  کشمیم کها یرسام
. افتد یو نگاهم بهش م کنمی. رس بلند مد یآیپا م یصدا

 کمر خم شدهام را
محو طبق خواستش  یو با پوزخند کنمیم راست

 : میگو یم
 ؟ی   شاه یآقا د یالزم دار  یی   _چ

  پوزخند 
 
 . ند ی   م پررنیک

بار چندم است که امروز  یفنجون قهوه تلخ!برا هی_ 
 را کند یمتعجبم م

 میبهیر بگو  ا ی آمد ی. محمد از قهوه خوشش نمدانمینم
 متنفر بود! معتقد بود

آن  داد،یو حاال درخواست قهوه م شود ینم یچا خر یه
 هم از نوع تلخش. 

قهوه مثل زهرمار است و  گفتیکه م  کیس  همان
 خوردنش کام آدم را تلخ
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 ...! کند یم
 شد چرا باز خشکت زد؟ نچ... اصال کارگر خونر  _چر 

 دهمی!رس تکان مسنر ین
  حرفیب و 

ر
خانه برم ن  د ی. باگردمیرا رها کرده و به آشیر 

 دل لعننر  نیبه ا
وگرنه محمد به  د یفهمیم د ینرنجد. با کردمیم حایل
 خودش نشانش ویهیش
و بعد از آماده شدن  کنمی.نفسم را با صدا فوت مد دایم

 فنجان یقهوه تو 
میم شیو برا زمیی  م یکیش  میرو  تیاهمی. نگاهش بیر
 تیو در نها چرخد یم
 کجاست.   دانمیکه نم  ماند یم هی  خ ینقطها به
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ر
. من از کار نمی   بهش زل م دانهیو نوم دارمیرا برم ن

 کردن خجالت
 هاشیو پر از طعنه و کنا ی   اما نگاه سنگ دمیکشینم

 را شل کرده میدست و پا
 . بود 
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و  چرخد یبه سمتش م ؟گردنمیکند  نقدر یا شهی_هم
 حرف باز دهانم نر 

 . ماند یم
 پور ی. من موندم علفهی_اوپس. گوشات هم که ضع

 با شماها کار یچطور 
دنبال  ا ی. نیبلد ینه کار  شهیرستون پ . نه نظیمکردهیم
 ای د یکردن  بتیغ

چ در بستیه پشت  ی  غ هی!کنان  یاتاقها دنبال خیر
 به آن روز مشیمستق
 : میگو ی. من من کنان مکند یرا رسخ م صورتم

 تمیکه داره اذ  کیس  خواستمی_من... من... من فقط م
 بشناسم!  کنهیم
  دانمینم

 
اف م چرا اما به سادگ  دانمیم نکهیبا ا کنمیاعیر

 یرفتار  یطبق الگو 
تمسخر و  یبرا دهمیخودم گزک دستش م دشیجد
 ... چشمانششخند یر 
 . کند ینگاهم م ی   و استهزاءآم قیو دق شوند یم ز یر 

 بشه؟ که چر   ؟_بشناش
به لحن مضحکش  تیاهمیو ب دهمیباال م شانه

 : میگو یصادقانه م
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سم چرا اذ  داره!  . چه مشکیلکنهیم تمی_که بیر
 . دارد یزنان فنجان قهوهاش را برم شخند ین

س_خب!  برق قدرت و  توانمیم ؟حنر یدیچرا نیر
 نگاهش یپوزخند را تو 

که تمام سواالتش را از عمد   دانمیم ... حنر نمیبب
سد یم  اما دانسته دل به یر
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 شد یوقت عوض نم چیکه ه  یی   . چدهمیم دلش

 قر یکهنه و حس عم  عالقیه
سم چه به  خواستیبه او داشتم بود. دلم م که بیر

 رسش آمده اما مطمی   
 ! د یایکه بعد جوابش به مذاقم خوش ب  نبودم
  حرفیو ب کنمیرا جمع م لبم

ر
 دنیکش  به ادامه ن

 کی.نزدسمی  رستوران م
 و او نر  شود یاست که کارها تمام م میو ن کیساعت  به

 
 
 همچنان خستیک

. بارها مچ کند ینشسته و نگاهم م همان صندیل یرو 

 گرفتهرا   نشینگاه سنگ
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اما اصال  میو با هم چشم تو چشم شده بود بودم
 مهم نبود. نه متوجه شیبرا

و  خورد یمن را م دیهیکه مغز پوس  یمن نه افکار  شدن
 که  نه حس اشتبایه

 . گرفتیجان م میلعنت نهیس ی   دوباره ب داشت
دل  شیآن حرفها بعد از همیه د ی. باشدمیمتنفر م د یبا

 شکستهام را
  اما حیس فتمی  و م داشتمیبرم

 
 کرد یوادارم م درون

 بمانم و مقاومت کنم. 
... نها یاز ا شیر یبه او بدهکار بودم. ب نها یاز ا شیر یب من

 که حاال  اد یآنقدر ز 
وسط تاهلش هم  نی. اشد یها حسابمان پاک نم حاال 
 بود که خودم به یدرد
جا  میگلو   ی   کرده بودم.بغض ب  لیو بعد خودم تحم او 
 توانستی. ماندازد یم
که او را   شد یکه سام زنده باشد. م  شد ینشود. م نیا

 داشته باشم اما باز هم
اشک باز  لرزد ی... لعنت به من...لب و دهانم که ممن

 . شود یم دا یرس و کلهاش پ
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است و  . چشمانش خایلند ی   دقت بهم زل م با 
 اما حالنر  چیه صورتش نر 

محمد  یرو  کیهمه  نیا د یآشکار است و شا اشیگی  خ
 است.انگار د یجد

کار کرده که جز   اشیخودش و چشمان لعنت یرو  آنقدر 
 یب

ر
 خر یه تفاون
 د یخورش یگرما  ی. نگاهش روز شود ینم دا یپ داخلشان

 نیهیآ یرا داشت. روز 
  یقد دلش بود و محال بود تو  تمام

 
و  چشمش زل بزن

 یبایز  انیغرق جر 
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 رس و ته خایل چاه نر  کیاما حاال... جز  ینشو  نگاهش

 نبود.  خر یه
عسل   شیهایسیر 

 
 . ن  داشت نه گرما نه رنیک

  قیعم آیه با 
ر
و در اتاق  دارمیرا برم سطل و ن
 . گذارمیمخصوص نظافت م

و همانطور  دارمیتلفنم را برم میلباسها ضیاز تعو  بعد 
 ومی  که به سالن م
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 یمدت آقا نیا ی. تو کنمیآژانس را لمس م شماره
 را میاهو  حسانر  یصبور 
هستم و  نجا یا روقتیکه تا د  دانستی. مداشت

 نیا یبرا ی   ماش کی شهیهم
 . داشتینگه م ساعت
 _سالم. 

م خسته نباش    ی   . االن ماش_سالم دخیر
 ن  .لبخند دندان نمافرستمیم
 . نمی   م

 . ممنونم ازتون. د یکنیلطف م یلی_خ
م. ده دق ی_کار  جلو دره.با تشکر  گهید قهینکردم دخیر

 تماس را خاتمه کوتایه
 . دهمیم

سمیکردن لبم م  سیو با خ ومی  زنان جلو م قدم  : یر
 ؟ی   شاه ی_اقا

و  د ی  گیگفتنم هم خندهام م  ی   شاه یآقا نیاز ا خودم
 . شومیم هم حرض

زحمت  نکهیو او بدون ا کشمیدندان م ر یرا ز  لبم
 به خودش بدهد دنیچرخ
 . د یگو یم یبلها
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هوا تکان  یرا تو  د؟دستشیندار  یبرم، امر  د ی_من با
 . با حرص چشمدهد یم
 ونی  خداحافظ از رستوران ب و با زمزمیه چرخانمیم
 . انگشتانم مشتنمی   م
 : میگو یلب م ر یو ز  شود یم

برداشته.  استیممد... برا من توهم ر  می  گی_حالتو م
 . اد یادا اصول م

 . کنمیجوش و خروش خودم را رسزنش م با 
اونقدر صادقانه  د ی. نبادمی   باهاش حرف م د ی_اصال نبا

 . کردمیهدفم رو، رو م
... (لبخند دندان ستیهم مهم ن اد ی... حاال ز د ینبا

 م ن  نما
 ) فردا هم روزنمی  

 دهیکه تازه رس  ن  یافکار سوار ماش نیست!و با ا خدا 
 . شومیم

 یخیر  ا یبه نه صبح است اما از ثر  کینزد ساعت
 . با دلشوره شمارهاشستین
و  چرخانمی. چشم مدهد یجواب نم اما کیس می  گیم را 

 کالفه و ناآرام پوست
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و  داد ی.شهربانو تند تند به همه دستور مجومیرا م لبم
 بهشان محول یکار 
 . افتد ی. نگاهش به من مکرد یم

م گ ؟یسادیوا خیس ینطور ی_چرا ا  د یبا دخیر
 نه؟یصبحونه رو بچ یبشقابها

من غذاها رو ول کنم کارها رو انجام بدم؟لب  یخوایم
 و چشم گزمیم

 و سیع ومی  . رساغ کارها ممیگو یلب م ر یز  یآهستها
 افکارم را پس کنمیم

 . بزنم
اومد. االنه که تو دلت  د یجد سیرسو  در ی_عمو ح
 یصدا دنی.با شنیفحشم بد

به اطراف کارم  . با نگایهکنمیرس بلند م عی    رس  وسفی
 طرفشرا رها کرده و به 

مسخرهاش  یهای. همچنان دارد با شوخکنمیتند م پا 
 مغز عمو یمثل مته تو 

   ی. مردود ی  م در یح
 
 وسفیاست اما  ار ی   ب که از پرحرف

 داندیرا م نیا نکهیبا ا
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و مثل زنان وراج بغل  اندازد یم شی  گ  ن  جا هربار 
 گوشش چرت و پرت

قاه قاه  نمکشیب یبه حرفها و خودش گه گایه د یگو یم
 . انگار کهخندد یم
کار او را به   نیبا ا کند یم عمد باهاش مخالفت و سیع به

 سمت اجتماع هول
گرد   یکه با چشمها  کشمیرا م نشی.گوشه آستبدهد 

 و با کند یشده نگاهم م
 : د یگو یم متعجنر  لحن

 : میگو یو م چرخانمی_جانم؟چشم در حدقه م
 ی  . آروم بگیرو خورد چارهی_جانم و کوفت. رس مرد ب

 و ند ی   م ی.لبخندگهید
بار بغل گوش من وز وز کند شتابزده  نیا د یآیم تا 
 : میگو یم

 ؟یدار  یخیر  ا ی_از ثر 
 . عفونت همیهستیخوب ن اد ی_اره... حال مامانش ز 

 کرده  ی  رو درگ هشی  ر 
و با  کشمیم باشه.آیه ژهیو  یتحت نظر مراقبتها د یبا

 
 
سمیم نگران  : یر

 _حالش چطور بود؟
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 نمی   بهش رس م می  و م می  گیم _بد... امروز باز مرخض
 می  شب هم م

که لبخند زنان   کنمیبمونم.متعجب نگاهش م ششیپ
 به گردنش داده و یقر 
 : د یگو یم

 نچ...  ؟یاوردین مانیشد؟ هنوز به ما ا _چر 
هست.با  یی   چ هیتا  خونهیکبکت خروس م  گمی_م

 زیچشم ر  بدجنیس
 وسط حال خوشش.  نمی   و م کنمیم
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... فردا که گهیست د ا یخوشحال نباش. ثر  اد ی_اما ز 

 تو نهی   شد بد م اوگ
.به وضوح مثل بادکنک سوزن خورده بادش برجکت

 . چشمم ازشود یم خایل
لبم را  گوشیه  یثانهایو لبخند خب ند ی   برق م طنتیش

 به سمت باال سوق
 . ماند یرهام از چشمش دور نمحالت چه یی  . تغدهد یم

که با لبخند رس   نمی   _بدجنس رذل...بلند قهقهه م
 . تکاند یم
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 _بخند عاطفه خانم... بخند. تو کوچه ماهم عروش
 ! شهیم

 . می  گیرا م ا یرا عوض کرده و دوباره رساغ ثر  حرف
 شیادآور یداغون بود نه؟صورت او هم با  یلیخ ا ی_ثر 
 . نفسششود یم زانیآو 
 . فرستد یم ونی  محکم ب را 

... چند بار زنگ زدم ستی_اره... حالش اصال خوب ن

 داد که بذارم امیآخر رس پ
 حال خودش باشه.  تو 

با تکان  حرفیرو داره؟!ب _حق داره. مگه جز مادرش گ
 کرده و  د ییرسش تا

 : د یگو یم
 قهیمن برم. تو هم برو شهربانو هر دو دق گهی_خب د

 با اخم چرخهیبار م کی
که با نگاه   چرخانمیو نگاه م گزمیم.لب کنهیم نگاهت
 شهربانو برخورد عصنر 

!با نگاه ستیرسکارم اما بشقاب ن ومی  .بدو بدو مکنمیم

 که  گردمیدنبالش م
 . شود یشهربانو بلند م یصدا
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منتظر بمونن عاطفه خانم! زودتر به  توننی_مردم نم
 ممنون کارت برش

 .*شومیمشغول م شی   هآمیو کنا ی   نگاه سنگ ر ی.ز شمیم
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 ی. کششومیم هی  قدرتش خ شیاخم به نما با 

 
لبانش  دگ

 به سمت باال
 پور ی. علستین ی   تمسخرآم یبه پوزخند شباهتیب

 و او را به عنوان د ی   حرف م
  اصیل صاحب

 
 یو او با چشمها کرد یم رستوران معرف

 و پوزخند خایل
انگار  کرد یلبش چهره تک به تکمان را رصد م گوشیه
 شینما نیکه از ا
د یلذت را م نیشیر یب مسخره ! البته چرا که نه! یر

 نیاو بود ا یهم جا هرکیس
قدرت و ثروتش را  شیکارها  نی. داشت با اکرد یرا م کار 

 و د یکشیبه رخم م
  نیا داد،یرا نشانم م گاهشیجا

 
 را مطمی   بودم!پوف

 انیکه بعد از پا  کشمیم
 : د یگو یبلند م پور یعل یصحبتها
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به من وقت  یقهایچند دق شمیدوستان ممنون م_ 
 هم ی.پچپچ لحظهاد یبد
چند  تیآرام در دل جمع پور یبه دنبال سکوت عل که

 نفره پرسنل رد انداخته
و همه رسا پا گوش زل  شود یجملهاش خاموش م با 
 به او. قدیم نند ی   م

وع م شیقاطع حرفها و با لحن   د یآیم جلوتر   . کند یرا رس 
و به  دنیکه حامد جان زحمت کش  نطور ی_هم

 تیر یعرضتون رسوندند مد
که   خوامینظر منه. م ر یاز حاال به بعد ز  رستوران

 همچنان کارهاتون رو به نحو
 د یانجام بد احسنت

 
ه  ارمی   ب نظیمیو ب . از شلویع و بهیر

 که راس ساعت مقرر
هر کس رس کار خودش باشه. اصال دوست ندارم  شده

 نمیبب چرخونمیتا رس م
. د یار یو م د ییر یخیر م د یو دار  د یگوشه مجلس گرفت  هی

 یمن ارتقا تیاولو 
 شیر یبه سطح باالتره. هر چقدر که رستوران ب رستوران

 رشد کنه شما هم
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 ی  مس نیکه ا  د یو مطمی   باش د یکنیرشد م همراهش
ط  دوطرفه است به رس 

 د یگیشکل. اگه تو دلتون م نیبه بهیر  فتونیوظا انجام
 دی! بای  چقدر سختگ

حساس.  نهیزم نیو به شدت تو ا می  بله سختگ بگم
 ازتون پس اهمال و سسنر 
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 ماه حضور نر  کی نیکه تو ا  ن  . خصوصا کسانمینب

 رستوران نیمن تو ا یصدا
!  نیچند  بار اخطار گرفیر 

 ی. با چشمهاامیشانیوسط پ خورد یصاف م حرفش
 ظآلودیشده غ کیبار 

  نمی   زل م بهش
 
 یکه برا  و او همچنان از اهداف

 .مصممد یگو یرستوران دارد م
 خاک کردن پوزش!  یبرا شومیم

عمره  هیمن  ی   محمد شاه ی_اگه تو دو روزه شد
 دمیعاطفهام. نشونت م

 ! یممد موتور  چر  عن  ی استیر 
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و  گذرد یشهاب از آسمان چشمم م کیمثل  خباثت
 . دستمد یآیلبم کش م

 ی  رده و با خلباس فرمم فرو ب بیج یتو  را 
 
نگاهش  گ

 خودم د ی.چرا باکنمیم
چند  ی   مقض بدانم؟ هر چه که بود و نبود را با هم را 

 دنیکش  یگار یهفته ب
 
 
 ی   تضم یاز طالق برا دنمیکرد و با آن پس کش  تالف

 شیبها اشیخوشبخت
دادم... به نظرم حاال وقتش است بداند من او  را 

 ! نه منمیهست یمساو 
 پور یهمراه با عل شی!بعد از گفیر  حرفهابدهکارش

 و میمانیو ما م وند ی  م
که مثل عقاب   نر یر یرسمان و مد یکارها رو   باران
 زوم کرده که مبادا مانیرو 

رستوران پادگان  ی. انگار که به جامیاز پا خطا کن دست
 نظایم
دهان همه را بسته و هر کس با  ماتومشی!اولتاست
 به کار خودش تیجد

 ر یاعصاب خورد کن و ز  یاز پچ پچها است.  مشغول
 ستین یهم خیر  رگیز 
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خاله  یکه اکی  اوقات محور حرفها  من   یبرا ی   هم و 
 هستم خوب شانیزنک
 است.  نه عایل که
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  با 

 
 یو رو  گذارمیم ی   م یرا رو  میبشقاب غذا خستیک
 . قاشقنمیشیم صندیل

 امکیپ نگید یکه همان دم صدا  می  گیدست م به
 بمی. از جد یآیم لمیموبا
 . آورمیم درش
زل  اتاقم!با اخم و حرص به گوش   ار یمنو ب ی_غذا

 و بعد رس بلند کرده نمی   م
خانه نگاه م ی   به دورب و  که مطمئنم   ن  . جاکنمیآشیر 

 . ند یبیرا م رمیدارد تصو 
را کنار دستم  گوش    تیاهمیو ب کنمیم کخر   دهان

 و مشغول گذارمیم
ندادهام که  یی   دوم را پا . هنوز لقمیهشومیم خوردن

 امکیپ یدوباره صدا
دندان قروچه کرده و تلفن را  ی. با اعصاب خوردد یآیم

 . نمی   چنگ م
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  می   م یرو  گهید قهی_غذام تا دو دق
 
و  دهیکش  باشه.پوف

 بشقاب غذا را به عقب
 . دو لقمه غذا را زهرمارم کرد. دهمیم هل
خانه است. لبخند  یکیشده؟ یی   _چ از پرسنل آشیر 

 و نمی   م یمهاینصف و ن
به هم  ن  .با ابرومیگو یدر جوابش م "نه" کوتایه

 زیر  یو چشمها دهیکش
 : د یگو یم یآشکار  یبا کنجکاو  شده
 بود؟ ی   تو شاه یلی_فام
چه  دانمیو ندانسته م دهمیرس تکان م ی  تاخ با 
سد. تند و رس  خواهد یم  عی    بیر
 : د یگو یم

نگاهم به سمت  ار یاختی؟بیدار  نسبنر  د یجد سیی_با ر 
 دهیکش  نها یدورب
زمزمه کرده و به سمت  نه محکیم تیو در نها شود یم

 آماده غذا یبشقابها
 نجا یبا او در ا امیلیفام عهیمانده بود شا نمی. همومی  م
 ! چد یبپ

 ؟یخوایم یی   _چ
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م اتاقشون!شهربانو   ی   شاه ی_آقا   غذاشونو بیر

گفیر
 متعجب رس تکان داده و

 . دهد یرا به دستم م شیغذا یحاو  ن  یس
 یی   ندارن.چ لیگفیر  م  ویل میغذا برد کی_ساعت 

  عن  ی. میگو ینم
 
 حرف

ندارد اما مثل بچهها دنبال فرصت  لیکه بزنم. م  ندارم
 و بهانه است تا زهرش

 که شده.   حاال با هر روش   زد یبر  را 
 عی    رس  وسفی دنیراه با د ی   . بستمیرا بلد ن تاقشا
سمیم  : یر

را  شیابرو  یتا کیکجاست؟  د یجد سییر  نی_اتاق ا
 باال داده و با انگشت

 : د یگو یو م کند یبه پشت رسم اشاره م اشاره
 _اون... 

 . ته راهرو. می  گیو رد دستش را م چرخمیم
که با سوءظن   دهمیباال م ؟شانهییر ی_تو چرا م

سد یم  : یر
 ست؟ین شتیکه قوم و خو   ارو ی نیا نمی_ب
   با 

 
 : میگو یم حوصلهیتند و ب کالفیک
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س نقدر یا ستیمن ن خر یه ارو ی نی_ا . نو یا یه ی   نیر

 و به سمت میگو یم
 . کنمیپا تند م اتاقش

را با نگاهش  میکه رس تا پا  گذارمیرا مقابلش م ن  یس
 . ند ی   دور م
رب  ع گذشته. به  کی یار یگفتم غذامو ب  از وقنر  قا ی_دق

 غذا قابل نینظرت ا
 . کنمیو سکوت م دهمیرا به هم فشار م خوردنه؟لبم

 
811 

م!   _با شما بودم خانم محیر
 ی. اگه با من کار ی   شاه ی_گرم شده غذاتون آقا

 برم.قاشقش را د،یندار 
 : د یگو یلب قاطعانه م ر یو ز  دارد یبرم

! یی  _خوش ندارم تو رستوران من با مردها گرم بگ

 خصوصا اگه اون جوجه
 شوند یباشه!چشمانم گرد م دهیتازه به دوران رس فکیل

 و مات و مبهوت بهش
حلقش  یو تو  کرد ی. با آرامش قاشقش را پر منمی   م زل
 .لقمهاشختیی  م
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 کند یکه قاشقش را دوباره پر م  ن  یو ح دهد یقورت م را 
 : د یگو یم
 ی...(پوزخندنجا یاما ا یرستوران آزاد نیا ونی  _ب
 طیمح خوامی) نمندی   م

مشت  نیاز ا شیر یآلوده بشه.دستانم ب رستوران
 بهش زل ی. جور شوند ینم
 ونی  که هر آن ممکن است چشمانم از کاسه ب  نمی   م

 میبزنند و دندانها
 ی  تحق ی  و ت کند یرا چرک م میگلو   ق  ی.بغض کثزند یبر 

 قلبم میکالمش مستق
 ود ی  نشانه م را 

ر
که   کرد یاستفاده م . او به قصد از کلمان

 رسارس اهانت و خفت
گوشه دهانم   شمی. بغضم را با فرو کردن دندان نبود 
 یو با چشمها بلعمیم

 شومیو خم م کوبمیم شی   م یاز اشک محکم رو  مملوء
 یرو 

اق مصورتش  یتو  شومی.برافروخته و بغضآلود برَّ
 : میگو یچشمش و م

 یم... اگه سکوت کردم و دار _حرف دهنتو بفه
 یم

 
 که  ستین نیا یبرا تازون
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 هی! شمیرس و زبون دو ساله پ عاطفه نر  ا یندارم  زبون
 نکن دهن باز کنم یکار 
 هیکنم.   کسانیمونده و نمونده رو با خاک  هر چر  و 

 پشت رست بذار که پیل
 معذرت خوایه و خواسنر  یشد مونیروز پش هی اگه
 راه برگشت هی کن  

.و در ! حداقل روت بشه تو چشام نگاه کن  باش   داشته

 که  ن  حرفها یانتها
 

811 
 یشخندیاست ن امیآتش خشم درون یخنک رو  آنر 
 را از میو اشکها نمی   م

.پوزخندزنان نگاه رقت فرستمیچشمم پس م کاسه

 صورتم یرا رو  شی   انگ
 . چرخاند یم

و  شود ی.مشتم محکمیر م_اشکاتو پاک کن نازک نارنخر 
 میفشار دندانها

گفتنش   از دلم با نازک نارنخر  ن  جا کی. شیر یهم ب یرو 
 و نالیه کشد یآه م
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دل و چشمها را  نی. گند بزنند ادهد یرس م یآلود درد 
 و دهیکه هر جا رس

و خودشان را لو  کنند یبقچه پهن م دهینرس
 و با ند ینشی.عقب نمدهند یم

 . کند یقوا حمله م تمام
الزمه که  . گایهستیخراب کردن هم بد ن شهی_هم
 برگشت یبرا رایه

که جا مونده ارزش برگشت نداره!   یی   . چباش   نداشته
 مثل االن که تو جز

 برام...  سنر ین خر یه بهیغر  هی
پر نفرت با تحکم  یو با چشمها کنمیم سیرا خ لبم
 : میگو یم

که چند   یی   بخاطر چ ی_رس راهم سیر  نشو. اگه بخوا
 تاوانشو دادم شیسال پ

د ی...مکن    تمیاذ  : د یگو یوسط حرفم و با تمسخر م یر
 . نمی   م یشخندی؟نکن  یم کار ی_چ

 . ند ی   !قهقهه میممد موتور  می_پس بچرخ تا بچرخ
 ؟گفنر   _چر 

 : میگو یم پوزخندزنان
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812 
خوشت اومد از لقبت.کله تکان  یلیخ نکهی_مثل ا

 ن  و با چشمها دهد یم
 : ند ی   شده لب م کیبار  و  خندان

نگاهش  تیخوشگلم.با عصبان _اوف چه جورم بریه
 که دوباره  کنمیم
" را تکرار یلب "ممد موتور  ر یبار ز  نیو چند خندد یم
 یادی. انگار ز کند یم
 یادآور یکه گذشتهاش را   دلش نشسته لقنر  به
 .لحنش را عوضکرد یم
 . استشیجلد ر  یتو  ود ی  و دوباره م کند یم

 پس هر چر  ستمییمن فقط ر  نجا یدخیر عمو... ا ی   _بب
 برو برگرد نر  گمیم

  باس
 
رستوران( چشمک  نیا ونی  چشم! ب بیک

 هر تونمی) مندی   م یثانهایخب
دندان  ر ی... (لبش را ز نجا یبشم اما ا یخوایکه تو م  چر 
دیم  ) نچ... حرفیر

 تمینشون دادن حسن ن یبرامون. برا شهیم درست
 امشب مهمون من. ساعت
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 دنیو با د ی   م یرو  کنمی.چشم چشم ممرخض هشت
 قطور بغل د یرس رس
 شیزودتر از من رو  که دسنر   کنمیدست دراز م دستم

 ظی. با غند ینشیم
. چشمانش نمی   و بهش زل م سابمیهم م یرو  دندان

 باال شیخندان و ابروها
 است.  رفته

بار اونم رو اون  هیحربه فقط  نی_آ...آ... نشد... ا
 . داد یق جواب مقرمسا کهیمرت
 ینم گهیمن که د رو 

 
 بریه دست بلند کن   تون

 که  کنمیقشنگم!سکوت م
خشک  و با لحن   شود یپررنگ م اشیشانیپ یرو  اخم

 . دهد یدستور م
را  انهامیجو  هی   _برگرد رسکارت.با قهر و غضب نگاه ست

 و از کنمیجمع م
 کوبمی. در را به عمد محکم به هم مومی  م ونی  ب اتاقش
 لب تازه به ر یو ز 

 . کنمیم هیواگو  یدهایرس دوران
 

813 
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 امکیپ یکه صدا  کنمیقهوه را حاض  م یفنجانها
 . بدوند یآیم لمیموبا
تمامم را رس صیر تمام  مهیبه تلفنم کار ن تیاهم
 .لبخند زنان فنجانهاکنمیم
 بانی.عضها به خاطر سانمیچیبا ظرافت کنارم م را 
 پشت پور یکه عل  یکیش

از  پاتوق بعض   نجا یبرپا کرده بود؛ ا ا یرو به در  رستوران
مندها  مشهور و یهی 
 
ر
 ن  ویو صدا و دنج با و  رس یب ظیکه دنبال مح  عشاف
 گذراندن  یبرا عایل

ازش خیر  که کمیر کیس  ن  بودند، بود. جا وقتشان
 داشت.محال بود کیس

 اشیکیدل بکند. نزد کند و بتواند به راحنر   دا یرا پ نجا یا
 یبه خود ا یبه در 
   یجذب مشیر  یبرا خود 

 
بود. تابستان کمیر اما  کاف

 یزوجها بانی   زمستان م
 گر یکدیرا با آغوش  ا یباد در  یبود که رسد عاشق

 و لبخند کردند یکمرنگ م
هم قصه  ینور ماه برا ر یز  شانیاهایاز رو  زنان
 زمستانش ی.شبهاگفتند یم
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تا  گذاشتند یم ها یو صندل ی   بزرگ آتش کنار م یدلهها
 تشانیهوا اذ یرسما
بساطش  پور یهم آقا اسدهللا با اجازه عل . گه گایهنکند 

 کردیرا آن پشت بر پا م
.لبخند گذاشتیرا به فروش م اشیلبو و بالل کباب و 

 . دلمنمی   م یمحو 
که   یرسد ی. شبهاخواستیرا م نجا یزمستان ا یشبها

 سکوتش را جلز و
و باد  شکستیآتش م یداخل دلهها یمهای   ه ولز 
 حمانهی  که ب  یرسد
با رس و صدا خودش را  ها یکه مثل کول  ن  ایو در  د یوز یم

 به تخته سنگها
و  میآی...با صدا زده شدنم به خودم مد یکوبیم

 را به سمت ن  یدستپاچه س
 . می  گیم ی   حسی  ام

ه.بله چشیم گفته و با برداشیر    _سفارش حاض 
 . هوس زمستانود ی  قهوهها م

تلفنم، نگاه  یادآور یو با  گذارمیاز ذهنم م یگوشها  را 
 نیبه اسکر  کوتایه

 . شومیم امکشیو متوجه پ اندازمیم
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814 

  ار ی_قهوه منو ب
 
ماگ  کیو با اخم  دهیکش  اتاقم.پوف

 رنگ از د یسف یکیرسام
با  خورد یکه او قهوه م  ینطور ی. ادارمیظرفها برم کمد 

 فنجان کارش راه
زهر هالهل را چطور پشت رس  نیا فهممی. نمافتاد ینم

 !ماگدهد یهم باال م
 : د یگو یکه شهربانو م  دارمیبرم را 

 ؟یی  م ن  _جا
میرو م د یجد سیی_قهوه ر  باال رفته نگاهم  ن  .با ابرویر

 که شانه باال  کند یم
بدخلق  د یجد سییخودم را به اتاق ر  حرفیو ب داده
 .هر آن منتظرمسانمی  م

را به سمتم رها کند اما در  شیهاحرف کیشل دوباره
 سکوت مشغول چک

و با  چرخانمیاست.چشم م لشیدر موبا یی   چ کردن
 گفیر  نوش جان به

 نیکه در ا  شود ی. همچنان باورم نمومی  در م سمت
 اتاق بدون کنتاکت هم
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. او عادت میتعامل داشته باش گر ید کیبا  میتوانیم

 کرده بود به زخم زبان... 
 : میگو یم د یسمتش و با ترد چرخمیدر اتاق م دم

 ... _راجع به مرخض
باال رفته  ن  و با ابرو دهیکش  ونی  ب لشیرا از موبا رسش

 . ازکند ینگاهم م
زبانش  شی. منتظرم دوباره نفهممینم یی   چ نگاهش

 که  زد یزهر به جانم بر 
سد یم  : یر

 . انگار گایهنمی   مسکوت بهش زل م ؟یکار دار   ن  _جا
 حافظهاش دچار

ندارد بهش  لزویم کرد یکه فراموش م  شد یم مشکل
 جواب پس بدهم!معن  

که با برداشیر    شود یرا خوب متوجه م نمیسنگ سکوت
 ماگ قهوهاش لبخند

 : د یگو یو برخالف انتظارم م ند ینشیلبش م یرو  یمحو 
 

815 
 یبودم. م ی_اره جد

 
 خونه.  یساعت هشت بر  تون

 . دهد یرا کش م میلبها پت و پهن   لبخند 
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. انگار آنقدرها هم بد ومی  م ونی  تشکر از اتاقش ب با 

 نبود و هنوز جزء کوچیک
 محمد سابق در وجودش زنده مانده بود و به سخنر  از 

 . د یکشینفس م
* 
 ژهیو  یهزار زور و زحمت خودم را به مراقبتها با 
 ی. از نگهبان جلو سانمی  م
و با  خنر گرفته تا حراست بخش و پرستارها... به س  در 
 خواهش و اضار کیل
خودم را به  انشانیاز م خیر  یجور زبان ر  کیهزار و  و 

 رو ا ی. ثر سانمی  بخش م
 ینشسته بود. با قدمها صندیل یرو  I C U یرو  به

 و ومی  آرام به سمتش م
که گردنش با شتاب   گذارمیشانهاش م یرو  دست

 چشمانش ر ی. ز چرخد یم
رسش  یبه رنگ شال رو  شیشده بود و چشمها هی  ت
 و تار بود. انگار آن هی  ت
، کالبد  نیبودند و ا دهیرا دزد طانیرس  و ش یایثر  دخیر

 بود.  اشیتو خال
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حرف  . نر دهد یدو طرف لبم را کش م ن  یغمگ لبخند 
 بلند شده و با در

گلو نگه داشته،   یبغضش که تو  دنمیکش  آغوش
 و تی. مظلومشکند یم

که   . کیمکند یاشک را مهمان چشمانم م تشیمعصوم
 ازم فاصله شود یآرام م

 . د ی  گیم
 یجاندارتر است. رو  نبار یعاطفه...لبخندم ا _مرش
 و نمیشیم صندیل

 : میگو یم
 _مامان چطوره؟

...با سکوتش به حرف اطیاحت یبرا _فعال خوبه... ویل

 . میآیم
 

816 
 . گذرهیروزها هم م نی_نگران نباش ا

 نیتو ا دنشی... هربار دیلیسخته عاطفه، خ یلی_خ
  نیتو ا ت،یوضع

 
 نگران

. کنهیرس و ته هست نصف عمرم م چاه نر  هیانگار  که

 هربار که حالش بد
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دووم  گهیدفعه د نیا گهیتو رسم م ن  صدا هی شهیم
 میتیواقعا  گهی... دارهینم
 : دهد ی...اشکش را پس زده و با بغض ادامه میس  یم

 ... گایهضیمادر مر  هی_بعد از بابا و خواهرم منم و 
 کاش منم تو همون  گمیم

 
 
. دمیدیروزها رو نم نیتا ا مردمیبا خواهرم م دوسالیک

 که شاهد مرگ
 . دهمیبغضم را قورت م باشم و...به سخنر  همشون

 یم . چر ششی_ه
 
... مامانت خدا رو شکر وونهید یک

 حالش خوبه، بهیر هم
 دونمیم ،کن  یچقدر فشار تحمل م دونمی. مشهیم

 با ا یاما دن یخسته شد
با چشم باز  هیهم داره. کاف ن  هایقشنگ هی اشیبد همیه

 . نگاه کن  
زنان با پر شالش صورت مرطوبش را پاک  پوزخند 

 . کند یم
؟شانه باال  اِل یخی_ب من. تو بگو از رستوران چه خیر
 گفتم؟یم د ی. چه بادهمیم
بسته  یتمام پشت درها که چند هفتیه  یمرد گفتمیم
 داده پرس مانیباز 
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 ست که از قضا عشق سابقم است؟آیه ن  عمو
 ... گفتنش تف رس باالکشمیم

 . بود 
اومده.چشم گرد  د یجد سییر  هیباشه؟  ی_چه خیر 

 ختهیآم و با لحن   کند یم
س و ه به  : د یگو یم جانیاسیر

اصال از  وسفی. انگار دهمیباال م اروئه؟رس ی_نکنه اون 
 نگفته شیرستوران برا

 . است
 

817 
) راستش پرس عموم کنمیزمزمه م د ی_نه...( با ترد

 صاحب رستوران
و قبل  شوند یگرد م  تی  از تعجب و ح شی.چشمهاشده
 دیبگو  یی   چ نکهیاز ا
 م،یچرخیهر دو م ن  سالم مردانه آشنا یصدا با 
 است. متعجب ابرو باال وسفی
 . دهد یم

باال  ؟شانهیاومد یچطور  ؟_عاطفه تو هم هسنر 
 . دهمیم
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 گرفتم.   منم مثل تو مرخض ؟یاومد ی_خودت چطور 
. تا گفتم هیخوب سییگند دماغه اما ر   نکهی_انصافا با ا

 گفت  حرفیب مرخض
کرد   یکار   هی د ی. به نظرم تو هم بهش بگو شابرو 

 . نمی   م یبرات.پوزخند
. من ستیمهم ن الیخیحرفها گذشته. ب نی_کار من از ا

 برم.  د یبا گهید
و  بوسمیرا م ا یثر  بود؟با لبخند گونیه ی   _قدم من سنگ

 وسفیدر جواب 
 : میگو یم

زودتر برم  د یدارم با شب مرخض هی_نه برادر من، 
م تنگ  خونه. دلم برا دخیر

که   فهمد یحالم را م ا یاز جملهام. ثر  د ی  گی.و دلم مشده
 با لبخند رس تکان

 : د یگو یو م دهد یم
 . از طرف منم ببوسش. زمی_برو عز 

 : د یگو یگرد شده م  با چشیم ا ی.ثر می_پس تو هم پاشو بر 
 یم _چر 

 
 عی    رس  خداحافظ   کی م؟با یتو؟ کجا بر  یک

 و گذارمیم شانیتنها
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 یهواخور  نیبه ا ا ی. ثر نمیکه کلکلشان را بب  مانمینم
 وسفیکوتاه و حضور 

 
818 

کند اما   یلجباز  خواستیاز مداشت. هر چند که ب از ین
 از پسش بر وسفی
را لمس  یبزرگ شماره مامان زر  ی.با لبخندآمد یم
 . کنمیم

 _جانم. 
شام  میکه بر   د ی_جانت سالمت قربونت برم. حاض  ش

 . ونی  ب
 ؟به سالمنر  هی_خیر 

گرفتم که خوش   . امشب مرخضزمی_نه عز 
 . میبگذرون

 کنمیمادر. سوره رو حاض  م کشهی_من حوصلهم نم
 .اضارم همد یبر  ن  دوتا
د ینم ن  به جا راه   ونی  اهل ب اد ی. ز یر

 
نبود.  رفیر  و شلویع

 دادیم حیترج
مختلفش پر کند. صبحها هم  یرا با کتابها وقتش

 ساعت هشت به پارک

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

هم  و گه گایه فتی  م یرو  ادهیپ یخانه برا کینزد
 دیخر  یعضها به هوا

 . کند یخانهاش م یوار یاز چهار د دل
و آرام  دهیسوره صورتش را بوس یندن رو از پوشا بعد 

 و از اتاق شومیبلند م
و بدو بدو  د یکش  غیج جانی. آنقدر با هومی  م ونی  ب

 به خانه دهیکرد که نرس
 کشم؛یبه سالن م کرد و خوابش برد.رسگ  خایل یباتر 

 داشت از یمامان زر 
بعد از  شهیهم نکهی. با اد یدیم ترگ الیرس  ونیز یتلو 
 کردیلب کج م دنشانید
پوزخندزنان لعنتشان اما باز فرداشب رس ساعت  و 

 را دنبال الیدوباره همان رس 
که بعد از   یعیوس ن  بخاطر فرار از تنها دانمی!نمکرد یم

 فوت همرسش
د یشده بود به آنها پناه م شی  درگ آنقدرها هم که  ا ی یر
 لعنت شده گفتیم

 ! نبودند 
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خانه م صدا یب کنارش   یچا خیر  یو بعد از ر  ومی  به آشیر 
 . می  گیجا م

 . شود یکنده م  الیاز رس  حواسش
 : میگو ی_دستت درد نکنه...لبخند زنان م

را  ونیز یمامان... تلو  یومدینکردم. کاش با ما م ی_کار 
 و کند یخاموش م

 الیهم دنبال کردن رس  اد یسمتم. انگار ز  چرخد یم
 مهم و لذت بخش شیبرا

دوست  ی   از همه چ یر شیاخالقش را ب نی. انبود 
 تیبرا شهیهم نکهیداشتم. ا

و حاض   چ دنیشن یداشته باشد و گوشش برا وقت
 باشد. اصال او دوست

  نییر یداشتن
 
 بودم.  دهیبود که به عمر د زن

شما  یمن حس و حال پا به پا د یرسحال د،ی_شما جوون
 هیاومدن رو ندارم. از 

 شهیو قدمام سست م شمیبه بعد من خسته م یی  مس
 و شما تو دلتون غر

رو دنبال خودمون نکشونده  زنی  پ نیکه کاش ا  د ینی   م
 ! تهش منمیبود

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

شما هم  دمیو تو دلم به خودم فحش م شمیم معذب
 و شهیاعصابتون خرد م

 : میگو یم و با ناراحنر  دهیخودتون...ابرو در هم کش به
 ی   همچ شهیمامان؟ مگه م هیچه حرف نی_ا
 . انگارند ی   لبخند م ؟فقطیی   چ
 ا  شیبه حرفها که

ً
 دارد.  مانیکامال

 یسکوت ما را تو  نکهیو قبل از ا کنمیم سیرا خ لبم
د  خودش حل کند و بیر

رس اصل مطلب و  ومی  م عی    رس  شهیهم مثل هم باز 
بنر   : میگو یم کوتاه و ض 

و منتظر  ود ی  باال م شیابرو  یتا کی_محمد برگشته... 
 میادامه حرفها

 . ماند یم
 

811 
_اومده رستوران... شصت درصد از رستوران رو 

 و شده همه کارش.  دهیخر 
 ضه،یکنم. رفتاراش ضد و نق  کار یچ د یبا دونمینم مامان

 کیساعت خوبه  کی
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بار  هیرس به تنم نباشه.  خواد یبار م هیبد...  ساعت
 و حرف دهیم لمیلبخند تحو 

 می  بار تحق هی. دهیم مرخض ومدهیدهنم در ن تو 
 دونمیبار هم... نم هی کنهیم

 دونمی... نممامان
ر
و  کند یغرق فکر نگاهم م .با صورن

 : د یگو یم ی   هشدارآم
نشو، بهش فکر نکن. فکر کن اونم حامده و  شی  _درگ

 . بهستیبرات غر 
 نکن متاهله...  فراموش
زل  دهامیچیو به انگشتان به هم پ دزدمیرا م نگاهم

 . فراموش کردهنمی   م
 و باز...  تاهلش را  بودم
 ونهیدرم گهیزن د هی یسختته... اما پا دونمی_م

 عاطفه... حواست به خودت
باشه. مبادا از قصد بهش  یدیکه انجام م  ن  کارها  و 

 ... یو دل بیر  بیس   کینزد
نشو... قصه شما  حمی  زن هم، هم جنس توئه، ب اون

 تموم شد. اما اونا دارن
 
 
 کی   یم زندگ

 
  چیه ... پاتو وسط زندگ

 
 باز نکن حنر  زن

 اگه اون مرد عشق
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 باشه.  تیمیقد
آغوش فرزند  انیم کشدمیکه م  دهمیرا قورت م بغضم

 مادرانهاش.مرا دیهیند
که نه ماه در بطنش پرورشم داده بود،   بود، کیس بلد 

 یهی  که ماهها از ش  کیس
 تیو ترب میتعل ر یکرده بودم و روزها ز   هیتغذ جانش
 وقت مرا چیه نش،یسنگ
دل و رسم  یوقت نتوانست بفهمد تو  چی... هد ینفهم
  گذرد یچه م

 
 هفت اما زن

کنارش   میکه فقط دوسال از زندگ  بهیغر  پشت
 کیمن را مثل  گذشتیم

 نکهیقبل از ا باز با چشم بسته هم بلد بود. حنر  کتاب
 خودم متوجه باشم

 
811 
متوجه  شوم،یم کیناخواسته دوباره به او نزد دارم

 اخطار شده بود و با آگایه
 بود.پلکم را محکم فشار داده و رسم را به شانیه داده
 اما محکمش فیظر 
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آمدنم را مرور  نجا یاول به ا یو روزها دهمیم هیتک
 که تازه  ن  . روزهاکنمیم

مرگ زود هنگام پرسم را به تن زده بودم.  اهیس رخت
 خان میکه ابراه  ن  روزها
  میخانهاش را به رو  در 

 
رس خود  ی   آست بست و به تالف

 شدن و دادخواست
دادنم هنوز طالق نگرفته طردم کرد و  طالق
 . د یکش  میرا از رو برا شی  شمش
که غم فرزند از دست دادهام از پا درم آورده   ن  روزها

 خواهر خانیه یبود و تو 
که هم   برادرانم حس رسبار بودن داشتم، در حایل و 

 خود و هم همرسانشان
مانه بودنم. اما من حالم  رفتهیخانهشان پذ یتو  محیر

 خوب نبود. معذب بودم
دور  د یاز چشمان مهربان و برادرانه وح نیا و 

 که گفت  د ینکش نماند.طویل
که هم   . کیسگردد یهمدم م کیخانمش دنبال  خاله

 کنارش باشد و هم در
 نجا یو به ا رفتمیخانه کمکش. و من با شوق پذ یکارها

 که  ن  اکوچ کردم. ج
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 وقت حس نکردم بار اضافه هستم.  چیه
 ؟کن  یفکر م _به چر 
 یلیخ کردم؟یم کار یاگه شما رو نداشتم چ نکهی_به ا

 نیسخت گذاشت ا
 . یلیمامان... خ دوسال

 یدار  ن  ترسها هی_اما تموم شد. االن حالت خوبه... 
 آدما تو که خب همیه

سه رس خودشو به   دارن. کیس ترش هی دلشون که نیر
 کشدار  .با آیهدهیباد م
 : دهد یم ادامه
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سال حرست مادر بودن رو از دلم  _تو بعد از ش
 عاطفه، فقط برام برداشنر 

همدم و  ی... شدسنر یو آشنا ن شیقوم و خو  هی
م. برا  که گایه  نهیا یدخیر

... چون تو مگیبهت م ا ی   چ یرس  هیو  کنمیدرازتر م پامو 

 نمیبیم یرو دخیر 
را با گاز  نمیآرزوشو داشتم.بغض سنگ شهیهم که

 و کنمیگرفیر  لبم مهار م
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 او مادرم بود. کاش به جا کاش
ً
که   فرزند ناخلق   یواقعا

 خان میگلبهار و ابراه
 دانیه کی یکی ارزد یبودند به لعنت خدا هم نم معتقد 

 مامان بودم...  یزر 
خاطره  نر  ود ی  و حواسم م بوسمیشانهاش را م یرو 
 دوبارهاش.  یباز 

 میتیوقت قبول نکرد از  چیرو... ه حاچر  امرزهی_خداب
 و میار یخونه بچه ب

بود و افکار  یمی. قدمیایظلمت در ب نیاز ا کمی حداقل
 خودش رو د یو عقا
هم پدر نشم حاض   اهیصد سال س گفتی. مداشت

 مردمو بزرگ بچیه ستمین
حرفاش بود که اون همه دوا  ی   بخاطر هم د ی! شاکنم

 درمون جواب نداد و بار
... منم رو دستامون.هیع ختیرو ر  دکیر آب پایک آخر 

 ونی  از فکرش ب گهید
 قسمت  گفتمیآروم کردن خودم م ی. برااومدم

ً
حتما

 ن  که تو تنها  نهیمنم ا
  خودم

 
و بزرگ  نمیبچههامو بب المیکنم و تو خ  زندگ
 طاهره از کنم. اما وقنر 
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که چقدر ته دلم خوشحال   دونهیت... خدا مگف  تو 
 آخر یدید یشدم.گفتم زر 

خدا بالخره تو رو هم به  یدی... دیتنها نموند یعمر 
 یتو  یحرست و آرزو 

 نیجز خودت تو ا یکی یرسوند؟ بالخره صدا دلت
 رنگ هیو  چهیپیخونه م

کنار شما   نقدر یدوسال ا نی. االن تو اهی  گیم ن  بو و 
 حالم خوب بوده که اگه

  اد یب عجل
 
 ی   ب عی    و رس  دهمیبه خودم م رساغم...تکان

میحرفش م  . یر
سال  ستی_نگو مامان... نگو، خدا نکنه. صد و ب

 رسمون باشه.  یباال هتیسا
 رو دارم جز شما...  مگه گ من
 

813 
. نی  م یروز  هیو  انیم یروز  هیعاطفه.  ی   ی_ادما هم

 به قول معروف از مرگ
هم  ا یدن نقطیه نیاگه تو کورتر  حنر  ستین اجتنانر 
 داتیو پ اد یباشه م
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 خوامی. تو بازم حواستو جمع کن. نممی. بگذر کنهیم
 الیک یموضوعها ی  درگ
. ستین خر یخودت ه یکه تهش جز عذاب برا  بیس  

 میحاال هم جمع کن بر 
 دهی.با لبخند صورتش را بوسپاش   د ی. صبح بامیبخواب

 .رسمیگو یم ی  و شب بخ
چشمم رد  یدو روز جلو  نی. اگذارمیبالش م یرو  که
 سقف ی.تو شود یم
سیر  و نگاه  یچشمها یمامان زر  یهای  اتاق عار  کیتار 

 . نمیبیرا م نشیخشمگ
نمانده بود.  شانیاز گذشته تو  یرد چیکه ه  ن  چشمها

 انگار که من و او دو
که حاال بر حسب اتفاق رس راه هم سیر    میبود بهیغر 

 نیو او از ا میشده بود
رسم تکان  ر یو ناخشنود بود.بالش را ز  عصنر  اتفاق

 امیو ذهن لعنت دهمیم
. گذشته را نه... که دارد یبرنم یاز خاطره باز  دست

 و ند ی   حال را شخم م
  و حنر  نگایه ،حیس دنبال

 
توجه  شده رس سوزن

 ایکه با آن رو   گردد یم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 یو به تن خودش بپوشاند اما جز نگاهها د بباف
 رسمازده که انگار سالها در

. شود ینم دشیعا یی   چ چیمانده بودند ه قطب

 یرسد دردناک است اما حنر 
 مهین یو دلم را مثل ارگ بم تو  کند یهم گرمم م نگاهش
 یکه انگار برا  شنر 
 ی.دل لرزهالرزاند یم نداشت و طلویع یسحر  شیاهال

 حنر  د یو ام میکه با ب
پوست و  ر یکرده بودم و ز   اشیخودم هم مخف از 

 تنگ و یگوشت و در راهها
 یمدفونش، اگر امشب مامان زر  نهامیقفسه س کیتار 

 میبه رو  حی    آنقدر ض 
در  جرئت کنم حنر  ها یزود نیمحال بود به ا د ی   نم
 خودم هم ن  تنها

افش بال و  گذارمیهم م یچشم رو  وسانهیکنم.مأ  اعیر
 حس نیپر دادن به ا

 گر ید شد یکه روز به روز به قدمتش افزوده م  یکهنها
 نینداشت. ا یدهایفا
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با من دفن  تیو در نها ماند یعشق با من م نیا حس،
 تیو به ابد شد یم
 . وستیپیم

اف غ بعد  قبهی  از آن اعیر از  شد یبه خودم تا م میر
 . گرفتمیمحمد فاصله م

سیم   ن  که هوا  از دیل دمییر
 
که   شده بود و چشمان

 دزدکانه به دنبالش
دنبال بن بست خلوت  ی   ه یو مثل مردها د یدو یم

 شی  بود که گ یکوچها
 یدلدارانه نگاهش کند.صدا ی  دل س کیو  ندازد یب

 دمیشنیحرف زدنش را م
. هر روز چند بار به نمشیکه بب  چرخمینم اما 

خانه رس م  و کارها را د ی   آشیر 
مدت  ی   . در همکرد یخودش دنبال م مینظر مستق ر یز 

 کم رستوران جان تازه
 پور یچند برابر شده بودند. عل ها ی  بود و مشیر  گرفته

 تیر یمد تیهم با رضا
ده بود و خودش از ا کامل همه  نیرستوران را به او سیر
 مثبت رسمست یی  تغ
 . کرد یفقط نگاه م فور یک  و 
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 د؟یتو انبار رو چک کرد ن  _مواد غذا
 . دهیتازه رس ی   همه چ ی   شاه ی_بله آقا

به منو  خوامیم د یجد یغذا یرس  کیخب...  یلی_خ
 دیایاضافه بشه بعد ب

 . میراجع بهش حرف بزن شیر یکه ب  اتاقم
خانه فکر م که رفته اما   کنمی_چشم.با سکوت آشیر 

 گوشم  ر یدرست ز  شیصدا
 . شود یم بلند 

و با  لرزمیقشنگم، آهو شده؟به خودم م _بریه
 گرد شده به  یچشمها
 یی   مقابلم که از تم د یدست سف کی یها کیرسام
 . نمی   زل م د ی   برق م

 . کنمیم که قایط  نکن   ر یاتاقم. د ار یب ز یقهوه بر  هی_ 
 

815 
از هر  ی. لحنش آرام بود اما عار نمی   پلک م محکم
 حس همان قا ی... دقحیس
که قبل از   کرد یرا درونم زنده م یبخت برگشتها بریه
 قربا
 
 شدن نوازشش ن
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 و بعد از مکن   می  گی.گوشه لبم را به دندان مکردند یم
 
 
 . چرخمیم طوالن
پر از  ینگاهها اشیبود و جامانده حرکت انتحار  رفته

 حرف و سوءظن پرسنل
خانه  نر  یکم بود که بخاطر رفتارها  نمیبود. هم آشیر 

 یالهایحد و مرزش خ
جماعت عالف بزند.نفسم را رها کرده  نیبه رس ا وایه

 عجلهیو مسکوت و ب
که انگار قصد   شانینگاهها ن  یسنگ ر یو ز  زمیی  را م قهوه

 حنر  ا یبرداشیر  و 
خانه ب  مخق   .با ومی  م ونی  کردنشان را نداشتند از آشیر 

 به وسفی دنید
 : میگو یو با عجله م کنمیپاتند م سمتش

 د؟یجد سییر  یبرا ییر یقهوه رو م نی_ا
 کند یرا باال داده و متعجب نگاهم م شیابرو  یتا کی

 مشیمنتظر تصم
و  گذارمیدستش م ی. هول شده قهوه را تو مانمینم

 را اشیچرخ دست
خانه برم یو با قدمها می  گیم .باز هم گردمیبلند به آشیر 

 نگاهها و
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و رساغ کار خودم  دهمینم نر ی...اهمشانیپچپچها
 . ومی  م

 امکیپ یکه صدا  کنمیدرس را حاض  م یهیاول مواد 
 دهی. ندد یآیم لمیموبا
مقاومت  امکشیاوست. با وسوسه خواندن پ دانمیم

 یکرده و خودم را با کارها
  تمام

 
خانه رسگرم م نشدن . مطمئنم کنمیآشیر 

 دنیبا به رخ کش خواهد یم
 بازخواستم کند.  استشیر 
 

816 
 نگید یهم در طول کار کردنم صدا گر یبار د چند 
 و من شود یبلند م لمیموبا
  با 

 
 تپد یم میگلو   یکه انگار تو   و قلنر  لرزد یکه م  دستان

 خودم را به سخنر 
ل را لمس نکنند و  لیتا انگشتانم موبا کنمیم کنیر

 . نند یرا نب امکشیپ
 یی   که آبنبات وسوسه انگ  یدخیر بچها هیشب درست

 مقابلش گذاشته و
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زهرآلود اجازه ندارد بهش دست بزند چون  گفتهاند 
 و حنر  کشمیاست.آه م

کردن به او هم خطرناک است و کشنده. سم   فکر 
 که رفته رفته از پا  مهلیک

  تیو در نها کرد یو فلجت م انداختیم
 
خاموش را  مرگ

 .ازد ی   رقم م تیبرا
که   یکاناپه زوار در رفتها  یو رو  ومی  م ونی  ب پشنر  در 

 از گ ستیمعلوم ن
سوزان آفتاب  غیت ر یبوده و چند تابستان ز  نجا یا

 ریگذرانده و چند زمستان ز 
غرق  یکیکه در تار   ن  ایبه در  نمی   و زل م نمینشیم باران

 شیشده و موجها
در سکوت  یخفتهاند.باد رسد تصنیع آرامیس   در 

 و وزد یمشکوک ساحل م
 ی  غ یآن از رسد کی. خزد یپوستم م ر یز  آرام

 . لرزمیمنتظرهاش به خودم م
. د ی  گیکنارم جا م  که کیس  کشمیم میبازو  یرو  دسنر 

 ی... بو چرخمینم
زودتر از خودش اعالم حضور کرده و چشم  عطرش

 که  دانمیبسته هم م
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توتون را با  یو بو  دهیکش  قر ینفس عم ار یاختی.باوست
 
ر
 حد و حض نر  لذن
 : د یگو یکه م  کشمیم هیر  به

به نظرم  یار یتو ب خوامیم عن  ی ار یتو ب گمیم _وقنر 
 عقل تو رست یاونقدر 

!طعنه  جملهها رو بفهیم که معن    سته خانم دکیر
 که  ی. طعنهاند ی   م

زخم است و پوزخند را مهمان لبان  یال استخوان
 . کند یم حالتمیصاف و ب
و در  کشاند یم نهامیرا به س قیعم که غیم  یطعنها

 کشاکش لحظهها
و  شود یم اداور ی میسخت گذشته را برا گذشتیه

 یآرزوها شود یتحفهاش م
 

817 
خواهش گونه به  .با لحن  دند یگند  دهیکه نرس  کایل

ب  هاشمیآیحرف م  . ض 
مجادله  یبرا حس و حایل گر یبود و من د یاز کار  یر یکار 

 مینداشتم. بگذر 
 زبانم را هم از کار انداخته بود!  میمکنونات قلب که
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 ی   _طعنه م
 
بگو... هر چقدر دلت  س؟ییر  یآقا ن

 برام حرف بگو ویل خواد یم
تا االن  که قهوه خواسنر   ینکن. از اون لحظها درست

 نگاهاشون مثل خنجر
 هی  فرو م مییجا هیبار  هر 

ر
... باشه اما . پر خشم و نفرن

 نداشته یبا آبروم کار 
 . باش

 ینکن... م ن  _مظلوم نما
 
 هی! ستمین ینهایکه ک  دون

 دیو با یدار  ق  یوظا
ت هم درد شناخ نی. انمی   !کالفه پلک میبد انجامش

 در ادامه شیداشت. صدا
 . د ی  گیرنگ تحکم م شیحرفها

 هی وجود داشته باشه. وقنر  ی_خوش ندارم بار بعد
 ... د یبا خوامیم یی   چ
ا د ی... باد یبا   یفور  هسنر  ظیتو هر رس 

 
. خودتو برسون

 رو گهید یکیبار بعد 
. آنقدر کنمی.نگاهش مکنمیاونو اخراج م بفرسنر 

 جنگل نگاهش یتو  تیجد
 یآنچه گفته را بدون لحظها کند یکه مطمئنم م  ختهیر 

 . دهد یانجام م د یترد
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 . سییر  ی_چشم آقا
 دانمیکه نم  ی_خوبه. کارات مونده.و به دنبال جملها

 ایبود  ی   اخطار آم
 . گردد یو به رستوران برم شود یبلند م دوستانه

 »فلش بک  «
 

818 
و منتظر به نقطه  چرخانمیدستم م یرا تو  گوش  

 . نمی   زل م ونیز یتلو  کیتار 
کفش و   یپاشنهها یو بعد صدا د یآیدر م یصدا

 مستانه و بلند یخندهها
 . زنانهاش
 را بشنوم.  اشیپچ پچ تلفن یتا صدا کنمیم ی   ت گوش
) ندی   خوش گذشت. اوهوم... (قهقهه م یلی_خ
 هستم. نه بابا ،... اوگوونهید

 ... اون
 یآرام تو  کند یتعجب نگاهم مجا خورده و م دنمید با 

 : کند یزمزمه م گوش  
را باال داده و نگاهم را  میابرو  یتا کی. ی. بانمی   _زنگ م

 ظاهر جلف و یرو 
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 یو مانتو  دهیپوش .تاپ کوتایهچرخانمیم زنندهاش
 که با سخاوت  یجلو باز 
از شکم لختش را به  زنانه و خصوصا قسمنر  اندام
 گذاشته  شینما

و  پیت نیبار به ا نی. چندنمی   م ی.پوزخنداست
اض کرده بودم  ظاهرش اعیر

 حیس یپا نکهیگوشش بدهکار نبود. نه به خاطر ا  اما 
 است نه... فقط انیدر م

و  د یکشیم دکیرا  ی   اسم زن محمد شاه نکهیا بخاطر 
 نیاز ا شد یعارم م
و با  شود یبه خودش مسلط م عی    ! رس دنشیپوش سبک
 ن  یاغواگر ح یلبخند
 : د یگو یم آورد،یرا در م شیشال و مانتو  که

 ؟یاومد . گزمی_سالم عز 
  ؟لبخند یهست! کجا بود _چند ساعنر 

ر
زده و  مان

 بهت و کند یم سیع
پنهان کند.پا برهنه  شیلبخند دنداننما ر یرا ز  تعجبش
 و کنارم د یآیجلو م

. بارها گفته د ی   عطرش حالم را بهم م ی. بو د ی  گیم جا 

 یبودم از عطر زنانها
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گوشش   یداشته باشد متنفرم اما تو  نیی  ش یبو  که
 . فتی  که نم  فتی  نم
 

819 
همان  شیکارها  نیمهم نبود که با ا شیاصال برا انگار 

 چند مثقال نسبت را هم
اند یم  . کند یرا بزرگیر م نمانیب یو درهها یر

گوشه   ؟از ی... چطور شد زود اومدگهید شهی_مثل هم
 . کنمیچشم نگاهش م

 لبش گرم!  یرسد بود و لبخند رو  شیچشمها
و نوک  دهد یاز تعجب باال م ن  _کارت داشتم.ابرو
 رسشانهام یانگشتانش را رو 

به  و با تانر  جنابند یرسخش را م ی. لبهادهد یم حرکت
 : د یگو یگردنش م

 
 
 چر  ونیرو مد ز یسوپرا نی... ا_اوه چه افتخار بزرگ

 م
ً
 چرخمیهستم آقا؟کامال

 شیبه چشمان آرا شوم،یو رخ به رخش م سمتش
 .نگاهنمی   شدهاش زل م

متعجب جواب  یرا با لبخند هامی  و خ میمستق
 . دهد یم
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 شده؟ یی   محمد؟ چ کن  ینگاه م ینطور ی_چرا ا
 . میجدا ش خوامی_م
 یو طرح لبخند از رو  کند یو مبهوت نگاهم م مات

 . شود یم دهیلبانش برچ
 یم یدار  _چر 

 
محمد؟! حالت خوبه؟رس تکان  یک

 : میگو یو با تحکم م دهمیم
  نیبه ا تونمی_نم

 
مسخره ادامه بدم.  تیهیفرمال زندگ

 هم یایمن و تو آدم دن
اشتباه بزرگ  هی. از اولش هم ازدواجمون میستین گهید

 درستش شهیبود. اما... م
 . خندد ی.بهت زده مکرد 

 
ر
 ؟_معلوم هست چته؟ چه طالف

 یو م هسنر  منو ساره. تو زن عاقیل ی   _بب
 
 دارم چر  دون

 کی نی. تو اگمیم
 گهید یزن و شوهرا هیچند بارش شب میو ن سال
 . ند ی   م یم؟پوزخندیبود
 

821 
که   کن  یو قبول نم ض  ی_مشکل از توئه محمد... تو مر 

 شخندی!با ندرمان بیس  
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 . دهمیتکان م رس 
  یبا مرد فهی_حق با توئه. اصال ح

 
. کن    مثل من زندگ

 التو تمام و کم هیمهر 
 . میجدا ش و توافقر  نکن   تمیاذ هیفقط کاف دمیم

 ی   حرف م ن  _چه راحت از جدا
 
. نمی   ...کالفه پلک من

 یچه اضار  فهممینم
  نیا به ادامیه دارد 

 
که   وقنر  مهینصف و ن زندگ

 مشکل اد یخودش بارها با فر 
ذره هم در  کی و حنر  دهیرسم کوب یرا تو  امیساختگ

  نیا
 
 مدت طوالن

راه  لیبه دست آوردن دلم نکرده است.اوا یبرا تالش  
 رابطه یبرا اهی  و ب

با  د یدیرا م امیی  و کنارهگ یرسد و وقنر  شد یم آماده
 دیکشیپس م ناراحنر 

 شیگرفت. من برا  شیرا در پ دشیجد یهی  بعد رو  و 
 کیشدم به  لیتبد
 د یبا گفتینم اد یبا فر  حنر  گر یپولساز... د ی   ماش
 را برطرف کنم!  شیازهاین

 شد یم ز یکه پول ماه به ماه به حسابش وار   ی   هم
 یی   . نه چبستیدهانش را م
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سیم سیم یی   و نه چ دمییر ... جز در مواقع لزوم با د ییر

 و میدی   هم حرف نم
وجود نداشته  یگر یخودمان انگار که د ن  دو در تنها هر 

 باشد روزگار
کار و او غرق   ی. من غرق شده بودم تو میگذراندیم

 دوست و ی   شده بود ب
 
 
هم آنقدر  رنگارنگش.گه گایه یو مسافرتها مهمان

 و نق فتی  نروم م یرو 
 خواستیرا که م یی   اما تا چ شدمیکه کالفه م  د ی   م
 دست گرفتینم

که آرام   شومیبار در ماه!بلند م کی د ی. شاداشتیبرنم
 : د یگو یم
به  ن  من با چه رو ؟یرسم آورد ن  چه بال فهیمی_م

 بابام بگم دارم بازم طالق
 . ستمیایو پشت بهش م نمی   .محکم پلک ممی  گیم
 

821 
 . نمی   _سختش نکن ساره. خودم باهاش حرف م

که دوستش   طالق! کیس یبرا یدار  ی_چه عجلها
 برگشته؟رسم با یدار 
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 کرد ی. پوزخند زنان نگاهم مچرخد یبه سمتش م شتاب
 ن  ین یو تو 

 بود که از درکش عاجز بودم.  ن  های   چ چشمانش
 یهم م _اصال مگه تو کیس

 
 ؟دوست داشیر  باش   تون

 چرا ترکت کرد؟ هوم؟
  د یفهم نکنه

 
و دمشو گذاشت رو کولش  یندار  مردونیک

 اما م؟یو د برو که رفت
کرده! احمقه که از تو گذشته!خونرسد نگاهش   اشتباه

 . کنمیم
 یرا از رو  فشی.کمیکنیدادگاه و تمومش م میی  _فردا م
 و دارد یمبل برم

 . کشد یم ونی  ش باز  یی   چ
 ی_نم

 
را  !پاکنر به خواستهات برش یزود نیبه ا تون

 و با لنر  د ی  گیباال م
 : د یگو یآمده م کش

 _چون من حاملهام. 
اتاق  یکه تو   شیصدا فیلط س؟آهنگییر  ی_آقا
 یو به گوشها چد یپیم

تا حرف بزند و  مانمیمسکوت منتظر م سد ی  م تشنهام
 بشنومش.  شیر یمن ب
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بود. اصال گوش که نه  شیدلتنگ صدا میگوشها
 
 
 . د ی   نبض م تمامم از دلتنیک

وسط  دومیم که عصنر   ستی_ُمح...دست خودم ن
 : غرمیکالمش و م

. گوشه ماسد یدهانش م ی_صدام نکن...حرف تو 

د یچشمم م  میو دندانها یر
نه  د ی  مشت و لگدم بگ ر ی. حقم بود ز وند ی  هم م یرو 
 با آن لحن آرام نکهیا
 مظلومش زمزمه کند:  و 
 

822 
لبم  یرو  .لکنتش لبخند تلخ  د ی_بب... ببخش

سی. هر وقت منشاند یم  ای د ییر
  نی... اد ی   زبانش لنگ م کرد یم بغض

 
با  هم تحفه زندگ

 
 
 بود آن مردک روان

و  آورد یزبانش کم م وقنر  شیبرا د ی   من دلم غنج م و 
 یخودش مثل جوجهها

 انیم کردمیحبسش م شد یو اگر م د یلرز یزده م رسما 
 آغوشم و تا جان داشتم
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درد کهنه ده  نیا د ی. شادمشیبوسیو م دمیبوسیم
 بالخره ن  جا کیساله 
سد یم اطیشود.آرام و با احت تمام  : یر
 برم؟ تونمی_م

 : د یگو ی_ساعت چنده؟آرامیر م
 ! ازدهی_ 

نه چندان  با مکن   ؟یبیر  فیترس   د یبا _شما چه ساعنر 
 
 
 زمزمه طوالن

 : کند یم
_حق با شماست. شب خوش.لحن آرام و گرفتهاش 

 لرزاندیرا م وانهامیدل د
و من دوباره  بندد ی.در اتاق را مگذارمیم شیدندان رو  اما 
 شومیم ظلمنر  ی  اس
 رقم زده بودند!  میبرا که
چنگ  میموها انیبودم. دستم م یخودم کفر  از 
 و محکم چشم شود یم
 د یکل  ینهادندا انیاز م رلبیز  ی  و با خشم و تغ بندمیم

 : میگو یشدهام م
 که؟یمرت کن  یم چه غلظ ی_دار 
*** 
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 (عاطفه)
 

823 
و بعد از  دهمیجا م ها ی   را پشت م ها یبغض صندل با 
 یکردنشان گلدانها  ی   تم
 ها ی   کوچک کاکتوس را وسط م  د یسف
 اما کنمیوار کار م کی.اتوماتگذارمیم

"صدام نکن" یاز ذهنم پاک کنم صدا شود یم مگر 
 گفتنش را؟ لب و چانهام

ه زده م  فشار بغض   از   لرزد یم میگلو   انیکه سخت چنیر
 یبار برا کیو کاش 

 دنیتحمل شن که حنر   ستیگناهم چ  د یبگو  شهیهم
 را میصدا
. شومیمتوقف م ،و با برداشیر  قدیم چرخمی.مندارد 

 مقابلم قد علم کرده و
فرو کرده  بیج یسد سخت دست تو  کی مثل
 است.متعجب نگاهم ستادهیا
افتاده بود که  یگره کور   شیابروها ی   . بکشمیباال م را 

 با چنگ و دندان هم
 خون بود.  یایو چشمانش در  شد ینم باز 
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 باهامون؟ یکرد  کار ی_چ
. د یسی  به گوش م شهیگرفته بود و بمیر از هم  شیصدا

 چشمان ی   نگاهم ب
 : میگو یو با لکنت م دود یخون نشستهاش م به

 ؟_چ...چر 
خودش هم اعتماد نداره.  یهیشدم که به سا آدیم هی_ 

 حواسش شهیکه هم
کرده پشتش   ی   با خنجر ت یکیپشت رسشه که مبادا  به

 رو نشونه رفته باشه. 
کم   نشیغم سنگ ر یز  میبا من؟شانهها د یکرد  کار یچ
 . افتند یو فرو م آورند یم

"صدام نکنش" را  بلند و عصنر  یصدا کنمیم فراموش
 و آزرده ی   و غمگ
 : نمی   م شیصدا

 _محمد... 
 

824 
را که از کوره در  تشیعصبان می   ه نمی   فندک م انگار 
 که  یو با داد ود ی  م
 : د یگو یم لرزاند یرا م شهها یش
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 کن  ی... صدام نکن... صدام که م_صدام نکن لعننر 
 . از وقنر اد یم ادمی تمیخر 

چپ و راستمو شناختم خواستمت و تو... توئه  دست
 همه عاشق نیا لعننر 
 دونستم؟یو من نم یبود پول
و حرص زده  و عصنر  کشد یم ونی  ب بشیرا از ج فشیک

 تا شده یتراولها
 . کند یپرت م نهامیس یتو  را 
سمیمن م هیچه سوال نیپول... کمه؟ ا نمی_ا معلومه  یر

 نیکه کمه! آخه ا
   هیچ چندرغاز 

 
! مات و هیراض با پرس پاپنر  که بمون

 کنمیمبهوت نگاهش م
صدا به  و من دل شکسته و نر  کشد یدستم را م که

 دهیدنبالش کش
تا  زمیی  دست آزادم م یرا تو  میههای  .هقهق گر شومیم

 هامی  گر   یصدا
را دو چندان نکند و از نوک پا تا فرق رسم  تشیعصبان

 میآتش حماقتها یتو 
اض دارم نه مقابله... نه حنر سوزد یم  . نه توان اعیر

 که داد  د یآیباال م میصدا
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  تها یواقع بزنم
ر
 متهیم کند؟یهم م را... اصال مگر فرف

 که ده سال است
هست هر چقدر  هشیشواهد و مدارک بر عل همیه

 هم خودش را به در و
 ند ی   را دور م کند؟دخلیحرفش را باور م بکوبد گ وار ید

 میآیکه به خودم م
 یاما انگار پنبه تو  نمی   م شیبا ترس و لرز صدا و 

 گوشش فرو کرده که
. کشد یم ونی  را ب ی   م ر یز  ی.خم شده و کشو شنود ینم

 هم یرو  یاسکناسها
 . زد یی  صورتم م یو تو  ند ی   را چنگ م انداخته

 
825 
موندنت بسه؟صورتم  یبرا ه؟یپول... کاف نمیا ا ی_ب

 از حس د ی  گیآتش م
 . داستیکه در کالمش هو   یانرجار 
و  کشمیم ونی  دستانش ب انیرا با فشار از م دستم

 صورتش یبرافروخته تو 
و نفس نفس زنان با  شود ی. صورتش کج مکوبمیم

 لرزدیکه از بغض م  ن  صدا
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 : میگو یولومش باال رفته م تیاز عصبان و 
 _خفه شو... 

که   رعشه بود و دسنر  یتنم از خشم و حرص رو  تمام
 یجرئت کرده بود رو 

و  بارند یم دتر ی... چشمانم شدشیر یب ند یبنش صورتش
کد یدلم م  دنیبا د یر

هاش. دستم را باال  یانگشتانم رو  رد  پوست سیر 
 و ناباور نگاهش آورمیم
 . کنمیم

 : د یگو یزنان م پوزخند 
راه؟ مگه واسه پول زن اون  مهین قیرف نهیا ی  _مگه غ

 تی  غیب کیهیمرت
که تمام اون دوماه   کثافت من    نیا مگه واسه ؟ینشد

 بودم که نیتو فکر ا
مگه خودتو  ؟یخودم بهت برسونم کنار نزد یچطور 

 بغض ؟از به پول نفروخنر 
بود که  . بار دویمآمد یدر نم میو صدا دمیلرز یخشم م و 

 حمانهی  ب قتها یحق
از دو طرف  می. اشکهاشد یم دهیصورتم کوب یتو 

 صورتم راه گرفته بودند و او
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من و زجرکش کردن خودش!  ی  از تحق آورد یکم م  انگار 
 جدال نیخسته از ا

 : نالد یم جهینتیب
 

826 
و چشم  خورد ی...حرفش را منمتیبیم _هنوز هم وقنر 

 دنیو با گز  بندمیم
شدن  دهیکه با کش  کنمیهق هقم را خفه م یصدا لبم

 دستم رسم محکم
 . ند ینشیم نهاشیس یرو 

 رستوران خایل یو تو  شود یرها م میههای  گر   میصدا
 ی. دستش رو چد یپیم

 . د ی  گیرسم جا م یچنگ شده و بوسهاش رو  میپهلو 
 باشد تکان محکیم دهیپاش میآب رسد رو  کیس  انگار 

 کنمیم خورده و سیع
 . افتد یاما نم شود یرا عقب بکشم. دستش شل م خودم

حرف گوش کن...  شهیهم یبار برا هی_نرو... 
 و جواب... ده سوالیب یلجباز یب

گفتم نرو و   شی... دو سال پگفتم نرو و رفنر   شیپ سال
 میدی... تهش رسرفنر 
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و بذار با خودت  ا یبار رو با دلم راه ب هی نی... انجا یا به
 درمون کنم درد و

 المصبو.  نیا یزخمها
 : د یگو یو آرامیر از قبل م د ی  گیطرف صورتم را م دو 

 نیامشب... صبح فردا تو همون کارگر ا ی   _فقط هم
 باش و رستوران لعننر 

 بدخلقر  سییمن همون ر »! امشب ماله من باش  هی
 یدی   م ی  با ت هشو یکه سا
 نداره که دستاش به جز دسته تو همرایه  یمرد ماله
تو  ی  قرارم دله من غ نر  یچجور  ارمیب ادتیبزار  …«

 نداره رایه
  دهیرا عقب کش خودم

 
 : میگو یم و با نگران

.رسش را به نشانه مثبت تکان ستی_حالت خوب ن

 . دهد یم
 

827 
_تو خوبم کن... تو بمون و بذار آروم بشم...رس به 

 چپ و راست تکان داده و
 . افتد یدارم که دستش م به عقب بریم قدیم
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و با مکث  کشد یصورتش م یافتادهاش رو  دست
 : د یگو یم

داغ و  یو پلکها د ینرو...با ترد کنمی_خواهش م
 چشمان نمزده نگاهش

  یبرا سوختیم نهامی. سکنمیم
 
که حاال   مرد نامهربان

 مثل بچهها بهانه
چه  دانستیخودش نم و حنر  گرفتیم
 را که دمی!مکث و تردخواهد یم
 نیو ا کشد ی. دستم را مدهد یاجازه مخالفت نم ند یبیم

 بار به سمت پشت
  ه ساحیل. همان کافود ی  م رستوران

 
 و کاناپیه پنهان

 یکه شب را تو   ن  تنها
زن و  بانی   م نبار یا ساند ی  به صبح م انشیپایب ن  تنها
 که  شود یم یمرد

خودشان غرقند و آن گوشه  یحرستها یتو  هرکدام
 کنارها به گناههان تمام

 . سوزانند یو دل م کنند یفکر م شانینشدن
  یبود و بو  نهاشیس یرو  رسم

 
 داد یکه لباسش م  توتون

 شهیاز هم دتر یشد
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. با ولع عطر تنش را به کام داد یرا نوازش م مشامم

 و او فقط نفس کشمیم
 یتکان بخورم. جلو  دهد یاجازه نم و حنر  ند ی   م نفس
 با فشار میتقالها

 کند یو قفلم م چد یپیو دستش محکم دورم م ستد یایم
 به خودش.آب دهانم

 : میگو یو آرام م دهیبلع را 
شوند سنگ  یزبانم جار  یکلمهها رو   گذارد ی_من...نم

 میبزرگش را جلو 
 . خشکاند ینطفه م یو کالمم را تو  اندازد یم

 یی   نه چ خوامینگو... امشب نه... نم خر ی... هشی_ه
 
 
 بگم. فقط یی   نه چ بیک
بره چه بالها که رسمون  ادمیآروم بشم. بذار  بذار 
 . ومد ین
 

828 
.حالش آنقدر بد و کند یرسم سکوت م دنیبوس با 

 آشفته است که حنر 
سمیم اض کنم به ا یر بوسه و آغوش  نیاعیر

 ... هر چند کهاشیلیتحم
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 انیاو درم یبود اگر پا ا یدن یلیتحم نیقشنگیر 
 باشد.سکوت همهجا را پر

و  اشیدر پ نر  یقهاینفس عم یبود و جز صدا کرده
 که  ن  کهای  جی  ج

که   ن  ایشده و در  شانیداینبود از کجا پ معلوم
 شو شبانه اجرا شیموجها

دو آدم  هی. در اصل هر دو شبآمد ینم ن  صدا کردند یم
 که زبانش  میالل بود
  ستیبه تکلم ن قادر 

 
 یپر لذتمان صدا و سمفون

 بود که سالها کیس  ینفسها
 میکرده بود  چشیگوشه از دلمان بقچه پ  کی عاشقانه

 که مبادا دست نامحریم
 انهیبرسد.تنم خشک شده بود و رسما وحش بهش

 دورهامان کرده بود. تمام
همان حالت مانده بود و اگر  یرا مثل سنگ تو  مدت
 دم و بازدمش یصدا
 کردمیفکر م نهاش،یشدن قفسه س یی   و باال و پا نبود 

 است که سنگ سخنر 
جا دادنم.  یساخته برا امن   میدل خودش حر  یتو 

 خودم یتو  شومیمچاله م
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. د یآیکه به خودش م  کشمیم میبازو  یرو  دسنر  و 

 از ته چاه باال شیصدا
 انگار ...  آمد یم

 قرار یب و با دیل کنمیرا ها م ؟نفسم_رسدته نازک نارنخر 
 التماس گونه

 : میگو یم
  گهید شهی_م

 
 ؟مثل گذشته صدام نزن

 قشنگم؟ بگم بریه _چر 
 ی. زبان رو د ی  گیکه دستانم را م  نمی   پلک م کالفه

 دیشا کشمیبرهوت لبم م
 شوند.  ابی  س کیم  قشیعم یترکها

 
829 

 _بذار برم. 
 ی_قرار شد ذکر رو لبت رفیر  نباشه. حاال که موند

  د یبا
 
 !باتا تهش بمون

سمتش. چشمانش هنوز  چرخمیگرد شده م  یچشمها
 ی   هم کدر بود و غمگ

 . کرد یم ن  لبش خودنما یشده رو  اتیب یلبخند اما 
 ! م بمونم تو به زور منو نگه داشنر _من نخواست
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 : د یگو یم عی    که رس   کنمی_حقم نبود؟دهان باز م
 . می. قرار شد حرفشو نزنمی_بگذر 
کف دستم   یکه کف دستش را رو   ود ی  باال م میابرو 
 یو با پوزخند کشد یم

 : د یگو یم تلخ
 ؟یپنبها یرس دستات آورد ن  _چه بال
که دوسال است   . دسنر کنمیزنان سکوت م پوزخند 

   یبرا
 
 و گذران زندگ

 شیبرا انجام داده مگر لطافنر  یخرج هر کار  درآوردن
 
ر
 ! چهماند؟یم باف

... با دهیتازه از گرد راه رس یبود پرسعمو  الیخ خوش

 خودش فکر کرده بود
 اهیدست به س ا یناز و نعمت غرق است؟  یتو  عاطفه
 چون ند ی   نم د یو سف

 ! شکند؟یم ناخنش
 کیجنس دستات.  از اون روزها نمونده... حنر  خر ی_ه

 طرف لبم به سمت
 . د ی  گیانحنا م باال 

 می_مسخره است اگه بعد ده سال دنبال قد
 و تمومش کن   شهی... میگردیم
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 برم؟ یبذار 
 

831 
س ته  ؟که برم برم راه انداخنر   کی   یم اتی  _حلوا خ نیر
 ی   من هم یتهش برا
 تو!  یبرا ستیاز من ن خطرتر یب نر ی... کیر آغوشه

که متعجب   شود ی! بلند مستین خطر یب نر یکیر   چی_ه
 . کشمینگاه باال م

جا بمون،  ی   . همارمیاز تو اتاق کتم رو برات ب می  _م
 باشه؟لحنش آنقدر

است که ناخودآگاه آدم را وادار به  مظلومانه
دار   . رس تکانکند یم یفرمانیر

 . ود ی  م د یپر ترد یکه با چشمها  دهمیم
. کشمیم میههای  از او را به ر  خایل یهوا قیعم نفیس با 

 هر چند که حس
  کردمیم

 
کرده و آلوده به   هوا هم باهاش تبان

 و انگشت بندمیاوست.چشم م
 یاما با لجباز  آورمیدل رستقم باال م یرا برا شماتتم

 شده و نهیدست به س
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از من  گر یهم د لعننر  چهیماه نیا . حنر چرخاند یم رو 
د یفرمان نم  ! رسخودیر

 شیکه رسبازها  ینهایس یاندازد تو  و کودتا راه یم شده
 ی  نگیزم یی  را پ

به داخل  و بلند شده و رسگ نمی   م است.پلیک کرده
 هاشیکه سا  کشمیم
 میو رسجا کشمی. عقب مافتد یم ی   زم یرو 
 داخل دستش ی.ماگهانمیشیم
 . دهد یو کتش را به دستم م گذارد یم چونر  ی   م یرو  را 

. کنمیاطاعت م حرفیشونهت!ب ی_تنت کن. ننداز رو 

 زبانم چه مرگش شده
و حرف  دنیانگار الل مادرزاد بودم. اصال به چرخ بود؟

 . همانفتی  زدن نم
افتاد!ماگ را به  ونی  از کجا ب دانمیکلمه هم نم  چند 

 عی    که رس   د ی  گیسمتم م
 : میگو یم

 : د یگو یم .با لبخند خورمی_من قهوه نم
 

831 
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" گفتنش دونمی!و چقدر آن "مستیقهوه ن دونم،ی_م
 میدرد داشت. چشمها

 ا ی. من چه کردم با خودمان؟ خداشوند یاشک کدر م از 
 آن روزها عقلم کجا

بود؟ اصال دلم کجا بود؟ مگر من عاشق نبودم؟  رفته
 چطور مثل گوسفند

 عقد؟ رس سفریه نشستم
! نگاه اشک آلودم کنهی_بخور تا رسد نشده... گرمت م

 را به چشمان رسخ
عمق نگاهش تکان  یتو  یی   . چنمی   م هیبخ شدهاش

 چشم عی    و رس  خورد یم
که دست دراز   آورد یاز من. دستش را جلوتر م د ی  گیم
 و با مکث کنمیم

 . ند ی   م مینی. عطر هات چاکلت به بمی  گیرا م ماگ
مات اصال بهت تو چش تی_بغض نکن... مظلوم

 . اد ینم
 . کشد یم یکه پوف کالفها  چکد یم ار یاختیب اشکم

با نوک انگشت اشک  هوا ی.و بگمینم خر یه گهی_باشه د
 پلکم را پاک ر یز 
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م و خجالت و رسم به ز  می  گی.گر مکند یم  ر یاز رس 
وایب نی. اافتد یم  شیییر
روابطش  ی. اصال تو کرد یهنوز هم با خود حمل م را 

 نداشت.  ن  حد و مرز جا
و رس و  د یکشیدر آغوش م ابا یب شیده سال پ مثل

 . کرد یصورتم را لمس م
چه  یمهم نبود که طرفش را تو  شیاصال برا انگار 
 که  و من   اندازد یم آتیس  

بود  دهیچند ساعت در آغوشش بودم دلم نلرز  نکهیا با 
 لمس کوتاه کیحاال با 
بود  جنبهیبام سقوط کرده بود! دل من ب یاز باال دلم
 لمس دستان او با ا ی

 کشمیم قر یفرق داشت؟ نفس عم ششیپ قهیدق چند 
 که  یمرد یهوا د یشا

ست از رسم  مانیقصدش زجر دادن هر دو  امشب
د. شا  کنم  ا یح کیم  د یبیر

 
832 

  د ی. شامی  ازش فاصله بگ و 
 
از زن از همه جا  رس سوزن

شیب  خجالت خیر
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 ... بروم... اما  نجا یو از ا بکشم
* 

 پراکندیه یاز دل ابرها د یخورش ن  طال یپنجهها
 نشان یآسمان شهر خود

.به دهمیکه کمر خشک شدهام را تکان م  دهند یم

  ی   هم
 
 شب کی سادگ

که در سکوت و حرست و بغض   بود. شنر  گذشته
 که هردو  گذشت. شنر 

 گذشتهمان را... شنر   یگذشته و آدمها  میکرد  فراموش
 که فکر کردن و دل

را ته رسم چال کردم.اما  گناهشیزن ب یبرا سوزاندن
 بود. از شبیهمان د

از به  کردمیرا خالص م مانیو هر دو  فتمی  م نجا یا
 دنیدنبال خود کش

 توانستینم ن  حاینفس مس چیکه ه  یمردها خاطرات
 زندهاشان

رسخ و خون افتادهاش را به چشمانم  ی.چشمهاکند 
 . دوزد یم

نداشت... بلند شو برسونمت  شب صبخ نی_کاش ا
 خونه. 
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 . می  . من خودم مستین یاز ی_ن
. ستین ی   ساعت صبح ماش نیرو بذار کنار. ا ی_لجباز 

 . سونمتی  پاشو من م
س خونهت  راه مهمون رس زدیه راه و نر  نیر
 و کند یدر ترمز م ی!جلو شمینم
 . ند ی   م د یاطراف را د یآشکار  یکنجکاو   با 

 _کدومه؟
 آورد یم شیسمتم. دست پ چرخد یم حرفی_مهمه؟!ب

 عقب م
ً
 کشمیکه فورا

و  اندازد یبه دستش م . نگایهماند یهوا م یدستش تو  و 
 را عوض شی  مس
 . کشد یلبش م ی. زبان رو ند ی   را چنگ م شیموها کرده

 
833 
احت  یایب خواد ی_نم رستوران امروز. بمون خونه اسیر

 کن. از فردا همه چر 
 به روال قبلش.  گردهیبرم
. چه شومیم ادهیو پ کنمیرا باز م نشیپوزخند در ماش با 

 بود که الیخوش خ
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باشد. ما هردو  تواند یهم م یما ادامها یبرا کرد یم فکر 
 نه میته خط بود

 گر ینفر د شیکه تو   یی  قرار بود باشد، نه مس ن  فردا
 حضور داشته باشد ما

. میباش یدو طرف دو خط مواز  میتوانستیم فقط

 و بس! نگاهش را ی   هم
. پشت در کنمیتا بعد از داخل رفیر  هم حس م میرو 

 و بعد از چند ستمیایم
.چانهام از د یآیم نشیحرکت ماش یتازه صدا هیثان

 یو با قدمها لرزد یبغض م
درآوردن  یبرا کنمیداخل.دست دراز م ومی  م جانیب

 یمانتوئم که نگاهم رو 
. فراموش کرده بودم شود یبلند کتش خشک م ی   آست

 قیهیپسش بدهم. 
و عطر جاماندهاش را  چسبانمیم مینیرا به ب لباس
 انی. از مکشمیبو م قیعم

تار و پود لباس  یو ال چکد یم داغم قطره اشیک یپلکها
 . شود یگم م
کمد   را در آورده و با بغض و حرست گوشیه کتش
 . لباسدهمیم شیجا
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که تمام   درحایل کشمیکرده و بغل سوره دراز م  عوض
 یزن و مرد ر یتصو 
 وحیس   یدر آن رسما را حنر  گر یکدیکه آغوش   ست

 رها نکردند. 
*** 
نزده بود.  میرا به رو  شبمیآمدن د ر ید یزر  مامان

 سکوت شهیبرخالف هم
 یماندنم تو  نیا یبرا نگفته بود حنر  یی   و چ کرده

س خانه هم سوایل  دهینیر
همه  شهیرا نداشتم که مثل هم شی. من هم رو بود 
 را بگذارم کف ی   چ

تمام  د یفهمیاگر م کرد یم ی... راجعبهم چه فکر دستش
 آغوش یشب را تو 

 
834 
ممنوعه  کتیات شیبه صبح رساندهام که رو  یمرد

 بودن زده بودند؟!از نگاهش
کمیر حرف بزنم و باهاش   کردمیم و سیع کردمیم فرار 

 چشم تو چشم شوم. 
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 گنایه  داند یرا داشتم که م یفرزند خطاکار  حس
 
 
 مرتکب شده و نابخشودن

 دارد.  میفاش شدن گناهش ب از 
و با  اوردمیبود که تاب ن د یگناهم آنقدر شد  احساس
 شیبرا د یلرز یکه م  دسنر 
برگرده به  از حاال به بعد همه چر  . گفنر ی  روز بخ سالم
 زدم امکیپ». روال 
 تمیدا اذرسکار. تو رو خ گردمیبرنم گهیاما من د قبلش

 نکن و نخواه که با
که امضام پاشه اهرم   یو با اتکا به اون قرارداد قدرتت

 میو برگردون فشارم بیس  
تا از اونجا برم.  کنمیبتونم م ی... چون هر کار اونجا 

 ازت ی   بخاطر همه چ
رس به تنم  خواد یدلت م دونمی. مخوامیم معذرت

 ببخش ما ینباشه اما مثل قد
و فراموش کن من چه «.  یرا تو  میپاها امکیارسال پ با 

 زدم... خداحافظ یگند
. گذارمیم میزانوها یجمع کرده و رسم را رو  شکمم

 و دهمیبغضم را قورت م
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که   یکار   نیو بهیر  نیکه عاقالنهیر   کنمیفکر م نیا به
 انجام بدهم توانستمیم

 است.  ی   هم
که   ی. از خودم و او و حس ممنوعهاگشتمیبرنم
سیبود م انمانیم  و دمییر
  توانستمینم

 
 شبیزن دراز کنم. د کی پا وسط زندگ

 یخطا کیخطا بود... 
ان اما قرار نبود تکرار  ی  غ  داشته باشد.  یقابل جیر

. با افتادن خورد یکه تلفنم زنگ م  کشد ینم طویل

 رد نیاسکر  یاسمش رو 
که   . با دسنر خورد یکه دوباره زنگ م  دهمیم تماس

 تلفنم را خاموش لرزد یم
را  ارتبایط یو تمام راهها گذارمیاتاق م و گوشیه کنمیم
 دیشا بندمیم

 از رسم بردارد.  دست
 

835 
. نه دل نمی   روز را مثل مرغ رسکنده بال بال م تمام

 گذشیر  دارم نه عذاب
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شوم و خودم را دوباره به  الیخیب گذارد یم امیدرون
 میحر  یآنجا برسانم و تو 

راحت روزگار بگذرانم. نه دلم  الینگاهش با خ امن
 و ستمیبا شیجلو  آمد یم
را فراموش  ی   دل به دلش بدهم و همه چ توانستمیم نه

 کنم. هر چند که
امشب است اما... خط نگاهش  کیبود فقط  گفته

 هیشب شیر ی. بگفتیرا نم نیا
و با  نمی   م بود که تازه آمده که بماند! پلیک کیس
 صورتم یرو  دسنر  دنیکش
از  حرفیو ب دهیلباش پوش ن  کهوی میتصم کی یط

 . نمی   م ونی  خانه ب
خلوت کردن حالم را خوب  قدم زدن، کیم کیم  د یشا

 دلم مثل نقدر یکند و ا
 ی   ماش ابانیو رسکه به هم نجوشد.از رس خ ی  س
 و در جواب راننده می  گیم

 : میگو یم کوتاه
 . شهر ی_ساحل ر 

و  گذارمیرا پشت رس م اشیسنگ یزنان پلهها قدم
 آب یکیخودم را به نزد
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 مینمناکش و پاها یماسهها یرو  شومی. رها مسانمی  م
 آغوشم جمع یرا تو 
و به  نشستیداشت به افول م د یخورش ی.زردکنمیم

  ی   هم
 
 روز تمام سادگ

 . فتی  و به خواب م شد یم
رو روم  و گوش   کن  ی_بار آخرت باشه منو رد تماس م

 زده تی  خاموش.ح
باال  یو با چشمها کنمیبلند م زانوانم یرا از رو  رسم
 قد و قامتش را دهیکش
. چرا گره کور خورده بود به رسنوشتم؟! ما کنمیم رصد 

 هم یایکه آدم دن
 انداختیفاصله م نمانیب یی   چ کی شهیو هم مینبود
 داشت که یلیچه دل
!زبانم باز داد؟یهم قرارمان م یمرتب رو به رو  روزگار 

 . لنگد یهم م
 

836 
 و با چشمک جذانر  د ی  گیکنارم جا م  الیخی_ت...تو...ب

 در برابر نگاه متعجبم
 : د یگو یم
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خان که  میدخیر ابراه ستی_ساحل که ارث پدرت ن
 زل زل نگاه ینطور یا
به خودم  قر ینفس عم دنیو با کش می  گی!نگاه مکن  یم

 . شومیمسلط م
تعجب و  ی   ب و با حالنر  اندازمیم میابروها ی   ب گریه
 : میگو یم نانیاطم

 ! ؟کن  یم بی_تو منو تعق
 : د یگو یشده م کیبار  کج کرده و با نگایه  رس 
دخیر عمو؟ به اندازه  یمنو فرض کرد کار یب نقدر ی_ا

 ختهیرست کار ر  یموها
 ! رسم

 : میگو یم پوزخندزنان
سالم  یاومد یدیو منو د یشدیرد م _اها حتما داشنر 

 مقابل !بشکن  یبد
 : د یگو یم شخند یو با ن ند ی   م صورتم
هوشتم  نیا فهم. کشته مردیه ی   آدم چ کال ی_آ بار 
 قشنگم...  بریه
 می  گینگاه م دهان کخر  با 

 
 یخودش برا . به اندازه کاف

 خودش نوشابه باز
 . کرد یم
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 _طلوع با تو... غروب با تو... اصال شبانه روز با تو... 
 . کند یآخر حرفش را رها م ی  نگاه متعجبم ت دنید با 
 یای! خواسیر  که کمه، رو خواستمیرو م نا یا یروز  هی_ 

 شبام بود... اما حاال... 
 

837 
 هیکه دارد شب  به افقر  دوزمیو چشم م می  گیم نگاه

 را د یمثلث برمودا خورش
می. مکشاند یکام خودش م  به وسط نطق کردنش و  یر
 : میگو یم

 ! میگذشته رو وسط نکش  ی_قرار شد پا
رو  شیچند ساعت پ یحق با توئه! پس پا_البته، 

 و اون دل و میوسط بکش
قشنگم!با تحکم  بریه یکرد  دا یپ هو یکه   جرئنر 

 : میگو یم
 ... گردمی_من برنم
خانم  یکنم قرارداد دار   یادآور ی_الزمه 
 سمتش و با چرخمی؟می   شاه

 : میگو یشده و نگاه مرموز م کیبار  چشمان
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و با غرور  د ی  گی!رس و گردنش را باال م_خودت خواسنر 
 : د یگو یم

 یجلو  دوار ی_خودم خواستم!انگشت اشارهام را تهد
 : دهمیصورتش تکان م

 ! کن  یم بی_دفعه آخرت باشه منو تعق
 : د یگو یو م ند ی   اخم انگشتم را پس م با 

برت داشته! بار  االت یخ یجد یجد نکهی_نه مثل ا
 آخرته انگشت برا من

مرموزانه  یچون دفعه بعد...(با پوزخند یدیم تکون
 ) به نفعته تکونشدیگو یم
و بلند  دهمی!با حرص لبم را به هم فشار میند
 . زهرمارم کرده بودشومیم
 خلوت تک نفره را.  نیا

 نی...چشمانم از اما یدی   حرف م می_کجا؟ داشت
 و با شوند یگرد م  اشییپرو 

 : میگو یم غضب
 
 
 لذت بردم. روز خوش.  _به اندازه کاف

 
838 
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  شی_فردا ساعت ش
 
وگرنه اون  صبح تو رستوران

 اداره ی   رو م هی  قرارداد م
  گهی! دکار 

 
 : نمی   م غی! دندان قروچه کنان جخود دان

 _ازت متنفرم... 
 : د یگو یزنان م چشمک
،ی_من ب هم که هست!با تکاندن لباسم  قبیل نهیزم شیر

 بهش پشت کرده و
ده م یتو  فیک  .بند چریمومی  م و  شود یدستم فرس 

 دردمندش را در نالیه
 : کنمیلب نجوا م ر ی. ز آورد یم

 ی...لبخندخودت خواسنر  ی_باشه ممد موتور 
 . دهد یدنداننما لبم را کش م

هنوزم همانجا نشسته بود.  کنمیرس کج م نامحسوس
 و با شتاب می  گیرو م
دادن به »: ... کنهی... داره باهام باز مکنهیم یباز  داره

 کنمیم هیواگو  میقدمها
 ی  لعنتت کنه محمد نه اونو چرا؟! همش تقص خدا 

 کن  یمنه... اه به من رحم نم
... آدم اگه دنبال کشهیزنت رحم کن... خجالتم نم به

 ینطور یانتقام باشه که ا
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 هیتو رسشه... آره  گهید ی   چ هی... اد یاصول نم ادا 
 تو رسشه. فقط گهید یای   چ

کباب نکشونده   یهمجنسات بو  هیکنه شب  خدا 
 باشدت سمت من که اون وقت

 یدیسال ند ستیب نیکه توا  شمیم یعاطفها هی! «
 میکه ن  به هشت شب است که تلفن   کینزد ساعت

 ساعت از روشن کردنش
 و باز هم عیل خورد یزنگ م گذرد یم

 
چرا  کشمیم ! پوف

 نداشتم من خالض
سیب توانستمیم بند گذشتهام؟ پس گ از    اسیر

 
 و نگران

 نفس راحت کی
 د؟یسی  م کردنم گ  ینوبت باز  بکشم؟

 
839 
 ی   و زنگ م افنر یمن م اد ی اهی  شده باز؟ راه و ب _چر 

 
 ؟ن

 کن  داتو یزود تهد
 . د یچیپیم گوش    یپوزخندش تو  یندارم!صدا وقت

اف کن  ا یبا تو کار داره؟ ب ! گ؟ی_باز تو توهم زد اعیر
 ی!پوزخندیمنتظرم بود

 . نمی   م
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 ؟یخوایم . چر دمی_من به گور هفت پشتم خند
 بوشهرم.  گهیساعت د می_سوره رو آماده کن ن
 _فردا مدرسه داره. 

رو اعصاب  نقدر ی_به جهنم... آمادهاش کن و ا
 نداشتهام خط نکش.چشم

 . کنمیرها م گوش    یو نفسم را تو  بندمیم
دو  ه؟یکنه. مگه بچه باز   بتیغ لیدلیب دنی_اجازه نم

 پنجشنبه گهیروز د
ش!  ا یبذار اون موقع ب گر ی. دندون رو جست  بیر

آماده نباشه  گهیساعت د می_گوه خوردن با تو. رس ن
 و ر یشهر رو ز  نیشده ا

مو ازت م کنمیم داتیو پ کنمیکنم م  رو  و  می  گیو دخیر
 داغشو رو دلت

  گهی. دذارمیم
 
را  .گوش  کند ی!و تلفن را قطع مخود دان

 کنمیمبل رها م یرو 
 . پوشانمیرا م صورتم و 

 ی   چون او کار من نبود. ب یوانهایو کله زدن با د رس 
 سوره یههای  اشک و گر 

با بغض و قهر  تیبرود و او در نها د یبا میگو یتحکم م با 
 پدرش ی   سوار ماش
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از دلم را با  یکه هربار گوشها  . رفتن  ود ی  و م شود یم
د یخود م  ی.نم رو یر
که منتظرم بود   یایو سوار تاکس کنمیرا پاک م صورتم

 . گردمیو برم شومیم
 

841 
من را به  شیر یافتاده بودم که روز به روز ب گردانر   وسط

 و کشاند یکام خود م
س  نیی  ش ن  ایرو  هیازش شب ن  رها و دور از دسیر

 بود.***
 دهد یسالم م یپر انرژ  ا یثر 

 
. آنقدر نمی   م . لبخند کمرنیک

 یوضع آشفتها
 می. هر رس زندگفتی  انم به کش آمدن نمکه لب  داشتم
 بود و خودم یکیدست 

منعطف بودم که هر کس با  کیپالست یتکها هیشب
 غالب و خواستیفشار م

د خاموش باشد.سکوتم به اشتباه  نیا وز ی  پ نیر
 . اندازتشیم

 ی... نم_اوه چه استقبال گریم
 
 خوشحایل نقدر یا یک

 ! شم؟یعاشقت م
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 : میگو یو م کنمینگاهش م چپ
  ا یثر  _خوش گذشت مرخض

 
رس تکان  خانم؟با سادگ

 . دهد یم
که چه   فتمی  _اوهوم... بد نبود اگه به دله خوش م

!با کوب  شیبه بازو  دنیبهیر
 : میگو یم

دو رس  و ینکن. برو خداتو شکر کن مثل د اد ی_روتو ز 
 نگفیر   باال رست یه

 کهیو اون مرت پور یبرگرد. من دو روز رفتم عل برگرد،
 شهیخونمو تو ش وونهید

 ! کردن
 : د یگو یم و با خوشحایل خندد یم

شدم عاطفه، اصال  دهیجد سییر  نی_اوف که عاشق ا
 نذاشت حرف تو دهنم

مامانم، گفت برو  ی   شاه یکه گفتم آقا  ی   هم اد یب در 
 یلیمادرت. خ شیپ

م مرد  سالمت باشه!با دهان  شهیهم شاال یا هیمحیر
  کخر 

 
 شده ز یر  و چشمان

 : میگو یم
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841 
همه مادره و  یپرس عمو برا نی_خدا بده شانس... ا

 ما زن بابا...با تعجب یبرا
 : د یگو یم

به  کرد؟یم تمونیهمونه که اذ نیا _عاطفه تو مطمئن  
 و پیخدا اصال به ت

داره. اصال  خاض تیمظلوم هی. نگاهش اد ینم ظاهرش
 هیبتونه  اد یبهش نم
 میچه برسه به من و تو!ابروها گهیرو له کنه د مورچه
د یباال م  نر یو با عصبان یر
 : میگو یاز کجا رسچشمه گرفته م دانمینم که

از دور بو هم  نیرو ا تی_اره ارواح عمههاش! مظلوم
 جمع کن

ً
 نکرده! ضمنا

 عصا قورت داده زن داره!  نیا خودتو 
 یحلقها نگفتم! ویل یی   _مبارک صاحابش... من که چ

 نه!شادمآ یتو دستش ند
 . دهمیم باال 

منم هر کدوم ده تا توله دارن و حلقه  ی_داداشا
 ی. کال مردهاندازنینم
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به انداخیر  حلقه ندارن!  یاعتقاد ی   شاه خانواده
 هم نداره.  کیبزرگ و کوچ

رو  سها یمردها رو ک نی_چه مارموذ و مارمولک! بنازم ا
 عنوان از دست چیبه ه
 ! دنینم

 دا یاگه تو کل بوشهر پ ی   شاه ی_باوفاتر از مردها
 ...باذارمیمن اسممو م یکرد
 . خندد یم جانیه

 ؟یذار یم _جووون اسمتو چر 
 خانما؟ ی   گرد گرفت  ی   _م
 : د یگو یو در جواب محمد م چرخد یم طنتیبا ش ا یثر 
 

842 
حق  ی   شاه یآقا دمیهفته ست همو ند هی_ 
 را شیابرو  یتا کی!محمد د یبد
 : د یگو یداده و م باال 

رد و بدل کردن  یجا نجا یرسکارتون... مگه ا د ی_برگرد
 اطالعاته؟

کرده رو به من   را خایل ا یکه باد ثر   شیدر ادامه حرفها و 
 : د یگو یم
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  یکی. ار ی_قهوهامو ب
 
ست لب  از پرسنل که دخیر جوان

 کج کرده و با طعنه
 : د یگو یم

هیم نیا سو ییر  _خدا بده شانس! هر روز قهویه  ! یر
گره   یابروها دنیو با د چرخمیم ا یمت ثر بهت به س با 

 
 
 که  خورده و دهان

هم  ینطور ی. هممی  گیفورا دستش را م شود یباز م دارد 
 کم پشت رسمان

 نبود.  حرف
 برم حسابشو بذارم کف دستش؟ یذار ی_چرا نم

م تا هاپو  نا ی_ولش کن. ا دنبال بهانهن. برم قهوهشو بیر
 یتو  طنتینشده.با ش

 : ند ی   لب م گوشم
 یهست!با چشمها یی   چ هیشما  ی   _من مطمئنم ب

 گرد شده نگاهش
 . کنمیم

 یم یدار  _چر 
 
االن بهت گفتم زن  ی   هم وونه؟یتو د یک

 داره. 
 . ند ی   م طننر یپر ش چشمک
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ک!و   هی_اوووم االن که نه... مثال  گذشته و عشق مشیر
 چشمش از تصوراتش

 . ند ی   م برق
 

843 
 بگو آره تو رو خدا؟!  ی_اره عاطفه؟ وا

 : میگو یو با اخم م نمی   م کنارش
م.   ا ی_تو پاک زده به رست. ب  کنار درست کنم بیر

 یآقا نیا ی   هست. همچ یی   چ هی دونمی_من که م
 سهی  به تو که م سییر 
 حیو ترج کنمی.چپ نگاهش مشهیم شییطورا هی
 مکالمه را کش دهمیم

مضف  خی    . گفیر  از عشق کپک زده و تار ندهم
 دهیدلم گند یکه تو   یگذشتها
دنبال کارش و من  ود ی  م ا ی!ثر ست؟یچ دهاشیفا است

 سییر  هم قهویه
میو به اتاقش م زمیی  رستوران را م بداخالق  . یر

 : میگو یگذاشیر  قهوه مقابلش، مظلومانه م  با 
  منو الیک قهیهر دق شهی_م

 
اتاقت؟چشمان  نکشون

 از خباثت.  ند ی   برق م
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 : د یگو یلبش را به دندان گرفته و م گوشه
 _چرا؟
 تمی... تو رو خدا اذکن  یبرام حرف درست م ی_دار 
 . نقدر ینکن ا

 . اندازمیم ر یو رس به ز  کشمیدهانم م یلبم را تو  و 
 یمن اگه تو  ؟ناراحنر  عن  یکنه! االن   یم کار یچ ی   _بب

 جونور رو نشناسم
و  کنمیکالهمو بندازم هوا...چشم گرد م  د یبا که
 : میگو یجب ممتع

 ! س؟ییر  یآقا هی_منظورتون چ
. د ی  گیتو رسته؟خندهم م هان؟ چر  سییر  ی_که آقا

 لبخند یجلو  به سخنر 
 : میگو یو م می  گیرا م پهنم

 
844 
بخدا... فقط به فکر آبرومم. مگه خودت  خر ی_ه

 یصدات کنم آقا نگفنر 
 س؟ییر 

که با   خورد یکه...تلفنم زنگ م  ستی_زبونشو... زبون ن
 یآشکار  یکنجکاو 
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نگاه  ر ی.ز ند ی   و منتظر بهم زل م خورد یرا م حرفش
 تلفنم را جواب نشیسنگ
 . دهمیم

 _جانم؟
 هیبرو  ی   آب دستته بذار زم ؟یرسکار  ؟ن  _عاطفه کجا

 خلوت... زود یجا
 : میگو یو دلهره م ی.با کنجکاو باش
 ی   حرف م ینطور یشده؟ چرا ا _چر 

 
 تو؟ ن

نگاه کنجکاو  ر یبه دو نکن. زود باش...ز  یکی_با من 
 ونی  محمد از اتاقش ب

 : میگو یو آرام م ستمیایراهرو م و گوشیه ومی  م
حرف  ینطور ی. چرا ایشده؟! جون به لبم کرد _چر 
 ی   م

 
 ؟ن

 _محمد زنشو طالق داده! 
" از "چر  هیشب ن  و آوا جنابنمیو مبهوت لب م مات

د یم ونی  دهانم ب  . یر
.تو  رس ی_ب ذهنم روزها را  یو صدا دو روزه طالق گرفیر 

 . گردمیبه عقب برم
! شود یم گ  شیدو روز پ دانمینم ندارم و حنر  تمرکز 

 تند تند حرف یصدا
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و  درد یم یگر یپس از د یکیرشته افکارم را  حانهیر  زدنه
 ادیبا فر  شد یکاش م
 خفه شو و بگذار محاسبه کنم و چهل و  میبگو 

ً
لطفا

 را به شیهشت ساعت پ
 شیو حال بدش پ نمی   .محکم پلک ماورمیب خاطر 

 . د یآیچشمم به رقص در م
 

845 
  آن

 
کلمات   یو تناقض، آن شور و نفرت تو  همه دوگانیک

 و نگاهش. پس... پس
 آن آفتانر  ،یلحظها ینبود آن حال بد و تنشها لیدلیب

 
 
 ش،یبودنها و باران
.با بلند شیزمردها بیجو حس ع د ی   که زبانش م  زخیم

 حانهیر  یشدن صدا
 و گوشم با ولیع شود یجمع م ناجمعم به سخنر  حواس
 دنیشن یبرا بیعج
 . ی   ت

 یم هیعاطفه... راض ی_وا
 
گفته؟ گفته تفاهم   چر  دون

 نداشیر  !! آخه زن
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رس  هی  م یتو چرا با هر مرد خواهر زادیه نیا حسانر 
 هی  گیدوسال طالق م

؟! هان؟ ما هم االغ  ی   گیم و  و  میتفاهم نداشیر 
 ی   ب گوشامون درازه؟اخیم

 یبد از حرفها و با حیس کند یجا خوش م میابروها
 : توپمیم حانیر 

 
 
پشت پلک  دانمیم دهیمردم؟!ند _ به ما چه زندگ

 نازک کرده و دستش را
 . دهد یهوا تکان م یتو 

 خانم گویه هیراض ی   _اتفاقا خوبم به ما ربط داره. هم
 نبود پشت رس تو

به حال خودش؟  ذارمشیم یباشه. فکر کرد نخورده
 آخ عاطفه... اخ که

 کنم. هم خودشو هم اون فرزانیه  کارشونیچ دونمیم
 مارمولکو. عه عه

پالس بود و دنبال  نجا یآفتاب پرست هر روز ا هیدخیر 
 کردیتو موس موس م

درآورد تو رسها و زن گرفت  یتا داداش جونش رس  بعد 
 رم کرد. تازه به هو ی
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...آرام چشمم را باز و بسته د یپد د یند دیهیرس دوران

 . کم کم داشتمکنمیم
 : میگو یم حوصلهیتند و ب گرفتمیرسدرد م شیحرفها از 
  ی   _بب

 
و به قول خودت  منو... الزم نکرده حرف بزن

 
 
 ! من از اونکن    تالف
کندم تا آرامش داشته   ثها یاز اون حرف و حد آدما،

 نه حانیر  باشم. خستم
 

846 
دارم نه چک و چونه زدن و  یی  و حوصله حال گ حال

 اهیباز کردن دفیر س
 شیگفته رو من همون دوسال پ  هر چر  . هر گگذشته

دم به خدا.   سیر
خاله زنک  نقدر یو آدماش. تو هم ا دونهیم خودش
 نباش! 
چقدر  فهممیتازه م کند یم مبهوت اسمم را هخر  وقنر 

 تند و نر  با لحن  
 گر یاما د دهامیصورتش کوب یرا تو  میحرفها مالحظه

 شده...  ر ید
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. کند یقطع م یرا با دلخور  _دستت درد نکنه...و گوش  

 هم شیصدا حنر 
لباسم فرو  بیج ی. لعنت به من.تلفن را تو د یلرز یم
 را با میشانیو پ کنمیم

 . د ی   نبض م قهامی. رگ شقچسبمیم دست
 یرا رو  ظمیحرص و غ ینطور یا د ی. نباگفته بودم..   بد 

 . کردمیم رسش خایل
 یتو  عیل دانستیم د ینداشت... از کجا با که گنایه  او 

 افکار رسارس لجنش
آن  داند یحاال هم نم ی   مطمئنم هم حنر  گذرد؟یم چه

 مردک زالو صفت
 شی   داشته و با آن زبان تند و ت شینقشهها برا چه

 را نقش ی   چطور همه چ
  بر 

 
 که عیل  ن  ایرو  آب کرده است و خودش را از زندگ

 دهیدیخوابش را م
 کیاما  دانستمیرا م نها یا است.همیه دهیکش  کنار 

 کننده  وانهیحس مرموز د
گذشته با او   هیباز هم شب گذاشتی... نمگذاشتینم
 یباشم. حرفها یمیصم
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 یهایخواهرانه ما سا رابطیه یغلط رو  ا یدرست  عیل
 و تار انداخته بود و هی  ت

. کرد یدور و دورتر م امیمیقد قیرا از همراز و رف من

 کوتاه شده  مانیتماسها
 نداشتم. وقنر  شیحرفها دنیبه شن یلیتما گر یو د بود 

 نیو از ا د ی   حرف م
چرخ  عیل یرسم حرفها یتو  گفتیو آن در م در 
 حس بد کیو  خورد یم
که هربار   . حیسد یگز یناخواسته قلبم را م یتنفر  و 

 دهاشیند کردمیم سیع
 ست،ین آدیم ی   همچ حانهیو به خودم بفهمانم ر  می  بگ

 که پاره تن من است،
 

847 
دنبال  دهامیندارد اما... قلب و روح زخم د یی  تقص که

 و حاال گشتیمقض م
 حانهیو فرار ر  مسخره عیل را از آن عالقیه ی   چ همه
 شده ی   .دلم سنگد یدیم

چرا من؟ چرا من  کردمیو مرتب با خودم تکرار م بود 
  د یبا

 
 یمرد قربان

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

بوده؟ چرا  یگر یکه از اولش هم خواهان کس د  شدمیم
 در د یمن با یبچهها

  آن
 
و  شد یخاک م شانیکیو سهم  کردند یم تنش زندگ

  یگر یسهم د
 

 آوارگ
 ... یدرب  هدر  و 

 کیبودم.  چهیباز  کیمن فقط  کردمیفکر م گایه
 یشب باز  مهیعروسک خ

 ن  ویو سنار  د یچ یبرنامها شیبرا د یهرکس از راه رس که
 الینوشت و بعد با خ

نجات از  یتالش مذبوحانهاش برا یبه تماشا راحت
 
ر
 که  باتالق نشست. باتالف

  توانستینم یی   چ چیبود و ه دهیرا بلع من
 
 از خفیک

 نجاتم دهد. 
و دوباره چشمانم را  د یآیم یی   پا میلبها یکیتا نزد دستم

 . ود ی  نشانه م
 کردمیو حاال حس م شد یم دتر یرفته رفته شد جهیرسگ

 معدهام، هم به هم
با  کنمیم و سیع می  گیم وار ی.دستم را به دجوشد یم

 چندبار پلک زدن حالم
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 ی   لباسم ه ی   شدن آست دهیخوب کنم اما با کش را 
 و قبل از دهیکش  ق  یخف
  نکهیا

ر
حال وقوع است به  در  متوجه باشم چه اتفاف

 
ر
 دهدیهولم م داخل اتاف

و به سمتش  نمی   پلک م خر ی.با گبندد یم میدر را رو  و 
 . چرخمیم

 وونه؟ید کن  یم کار ی_چ
 بود پشت خط؟!  _گ

که   کرد یبا خودش م ی. واقعا چه فکر ماند یباز م دهانم
 بازخواستم ینطور یا
 و منتظر جواب بود؟!  کرد یم
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پررنگ و  و با اخیم شود یچشمانم گشاد م مردمک

 که تو چشمانم  ظ  یغ
 : میگو یم کشد یم شعله

به لب نشانده و از باال  ی!پوزخندستی_به تو مربوط ن
 . کند ینگاهم م یی   به پا

که داشت روز به روز   یدیجد یاخالقها نیاز ا عصنر 
 شدیرو م شیر یب
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و مقابل  کشد یلباسم را م ی   که دوباره آست  چرخمیم
 . دارد یخودش نگه م

بهت گفیر  پشت تلفن؟ داشتم  منو... چر  ی   _بب
 رنگ عوض یه دمتیدیم
که   و با خشم و غضنر  کشمیهم م ی.دندان رو یکردیم
 دی   رگم قل م یتو 
را گرفته بود داد  بانمیگر   حانیکه بخاطر ر   یایناراحت و 
 : کشمیم

... بذارم به حال سییر  ی_دست از رسم بردار آقا

 انتقامتو که هزار بارخودم. 
و بعد در کمال  کند ی...مات نگاهم مگهیبس کن د گرفنر 

 خم یخونرسد
  شیهیو ش شود یم

 
که از رس و شکلش مشخص   آبمعدن

 خچالیاست تازه از 
 . دهد یآمده را به دستم م ونی  ب

ته؟ حرف آبرو رو مشی_ه  ی   ... چه خیر
 
بعد خودت  ن

 دست از کیس  یهوار م
یه رست شینم ؟کویل  بردارم دخیر رد بشه و  یکی یر

 بشنوه و اوه...لب
 . دهد یرا تکان م شهیو با مکث ش گزد یم
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 . مینی   بخوابه بعد حرف م شتی_بخور آت
 : میگو یم شیخونرسد نیگرفته از ا  گر 

 تمیاذ یدار  کن  یمحمد؟ درک م ی_بعد؟ چه بعد
 کن  یدرک م ؟کن  یم
 مینداز یو مرز مسخرهت م حد یب یبا رفتارها یدار  که

 جماعت نیارس زبون 
 کار؟یب

 
 : نالمیم !و با خستیک
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که   دارمیبه عقب برم ...قدیمگهی_تو رو خدا بسه د
 بالفاصله با دو گام بلند

انش  ! ستد یایحلقم م یکرده و مقابلم که نه تو   جیر
بهم  یخوایزده؟ هوم؟ نم شتیکه آت  یدیشن _چر 
 
 
 اشیلعنت ی؟صدابیک
شیلحن لعنت نیو با ا کیفاصله نزد نیاز ا وقنر   یتو  یر

 نشستیگوشم م
داد زدن و  یبرا کرد یو زبان را الل م شد یدلم پاره م بند 

 کمینزد نقدر یگفیر  ا
و او رس صیر  گردد یم شیزمردها یتو  می!مردمکهانباش

 ایهیدو دو زدن س
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مهم  نیجز ا ی. انگار که کار کند یم بیرا تعق چشمانم
 نداشته باشد. دست

 : کنمیبا آن لحن پر التماس زمزمه م وقنر  ستین خودم
 نکن...  تمی_اذ

 : ند ی   صادقانه لب م بالفاصله
 یقو  و نگاهم را از جاذبیه نمی   ...پلک متونمی_نم

 جدا چشمانش به سخنر 
 . کنمیم

 ی_ چرا؟ چرا نم
 
بمیر و  شیست؟صدایبسم ن ؟تون

 : سد ی  به گوشم م کیر ینزد
و من  خورد یم ... نه حاال که تازه...حرفش را ستی_ن

 از تصور شود یحالم بد م
رسش بود و از به زبان آوردنش  یتو  د یکه شا  ن  فکرها

مش شد.   رس 
و با  گذارمیم نهاشیس یبغض و خشم دستم را رو  با 
 فشار خودم را از کی

 . کشمیم ونی  تنش ب حصار 
دارم شمرده و با  دنیکه به دو   یلیرا عالرغم م میقدمها
 و دارمیبرم نهیطمان
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 لبم نگه داشتهام تا کیس یهم رو  یمسخرها لبخند 
د.  ن  بو  از درون آشوبم نیر
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کردن خشمم   خایل یو برا کشد یرا م میجور پاها دستم

 آنقدر محکم مشت
گوشت دستم فرو   یکوتاهم تو   یکه ناخنها  شود یم
 و ود ی  م
گوشه دنج تا   کیدنبال  گردد ی.چشمانم مسوزد یم

 قیهید دقچن ی   فقط هم
که گذشت را دوره کنم و   زمان کوتایه ی   را، هم شیپ

 بفهمم دور و برم چه
 
ر
  در حال وقوع است. من حنر  اتفاف

 
 هنوز طالق ناگهان

 پر یپرس عمو  نیا
و انگار  نمی   را هم هضم نکردهام.پلک م نهیک

 چشمم یتو  شهیش یخردهها
ب  ها فرو  به خودم  خورد یم میکه به بازو   یرفتهاند. با ض 
 و با حرص میآیم

 . گردمیبرم
 _چه مرگته بچه؟! 
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و  د ی  گیدوتا دستش را باال م میبه عالمت تسل وسفی
 دو قدم به عقب

 : د یگو یو متعجب م دهد ی. ابرو باال مدارد یبرم
 ی   _باشه باشه چرا م

 
؟ بب ن و با  د یآی...جلو منمیدخیر

 : د یگو یاخم م
 شده؟ چشمات شده کاسه خون!  یی   _چ

و از  دهد ی_امروز دم پرم نشو. حله؟رسش را تند تکان م
 .تمامگذرد یکنارم م

خفته  و حرص و خروش   تیرا در عصبان روز 
 و نمی   . لب به غذا نمگذرانمیم

را  ن  یبردن نهار و قهوهاش س یبرا کند یم میصدا وقنر 
 و دهمیم ا یدست ثر 
 یرو  لمیموبا امکیپ نگید نگی.دکشمیرا کنار م خودم

 اعصابم بود،
 امکیخودش است که مثل عالفها مرتب پ دانستمیم
 باز اما حنر  ند ی   م

 که بخوانم.   نکردم
ه؟ ی   _عاطفه سفارش م  شماره سه حاض 

 
851 
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 تا بشقابها را بردارد.  ومی  گفیر  آره کنار م  با 
پشت رس  یامکهایشده از دست پ . عاضلرزد یم تلفنم
 لنتشیسا شیهم

 . افتد یبودم.نگاهم به صفحه م کرده
 _بله؟
 : کنمیم کخر   ؟دهانن  _کجا

ش هی_چه اضار   ؟یو همون جوابو بشنو  هر دفعه بیر
 یخوابش برده.پوزخند ارمیبچه رو ب نی_آدرس بده ا

 . نمی   م
 دنبالش!  امی_زحمت نکش. برج بمون م

که   ارمشیتو شهر کار دارم. بگو کجا ب امیب خوامی_م
 م!خندهیایب ینخوا

 . د ی  گیم
همونجا بمون االن  ؟_عه االن نگران اومد و رفت من  

 . افتمیراه م
. مونمیمنتظر نم شیر یرب  ع ب هی. ومدهین _بهت خونر 

 گفته باشم! 
که   یو لعنت به روز  کنمیرا با حرص قطع م تلفن
 نداشت.  تمایم اشینحس
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 نیا اد یو لحظه آخر تازه  کنمیعجله لباس عوض م با 
 که اجازه خروج  افتمیم

به  و دو دل نگایه کشمیدندان م ر ی. لبم را ز نگرفتهام
 دوریدو طرف کر 

به اتاق محمد و بعد  د یسی  طرفش م کی. اندازمیم
 سالن بزرگ رستوران و

خانه و سپس در ورود و خروج  گرشید طرف به آشیر 
 مخصوص پرسنل و

راهرو به گوشه دنج  نیکوچک رختکن. از ا  اتاقک
 م راه داشتپشت رستوران ه

به ساعت  مخصوص آمد و رفت ما بود.نگایه که
 کدلیو  اندازمیم میمچ
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. زمان داشت از کنمیقدم تند م ونی  به سمت ب شده

 و وقنر  فتی  دست م
رسو کله زدن با محمد نداشتم. آن هم او که فقط  یبرا

 دنبال کش دادن
 یو با گامها کشمیبحثها بود.شالم را جلو م هودیهیب

 ابانیبلند خودم را به خ
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 ی   که ماش  کنمیبلند م تاکیس یو دستم را برا رسانده
 متوقف میجلو  ن  آشنا
 . د یآیم یی   پا شهاشیو ش شده

و تند و  شومیخم م یعجله؟با پوف بلند نی_کجا با ا
 : میگو یم عی    رس 

 . هیفور  یلی. کارم خستی_االن وقتش ن
و بعد  کنمینگاه م ابانی.ناچار به خسونمتی  م ی   _بش

 مصممش یبه چشمها
نداشتم که باهاش کل  . وقنر د ی   برق م یکیاز دل تار  که

 کل کنم و همان
  اندک

ر
مانده را هم از دست بدهم. ناچار  زمان باف

 را ی   که ماش  شومیسوار م
 . اندازد یم راه

 _خب کجا برم؟
 _برج. 

 نیموقعه شب؟ اونم تو ا نیا یدار  کار ی_اونجا چ
 دهمیم هیزاو  هوا!رسم را کیم

 . نمیرا بب شیآسمان و هوا نشیماش ی   تم شیهیاز ش تا 
و بارون داره  هیهوا ابر  یاز صبح متوجه نشد عن  ی_ 

 اندازمیامشب؟شانه باال م
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فکر  یبرا اصال موضویع یگذار یمگر تو م میگو ینم و 
 کردن داشته باشم؟ از

 فیرد میو درشتت برا ز یالطلوع سفارشات ر  عیل صبح
 و تا آخر شب شوند یم
هستم و آخرش هم جنازهام  ی  جان از تنم برود درگ که

 به خانه
آسمان نگاه  بیغر  ایهی.همانطور که به سسد ی  م
 : میگو یم کنمیم
 

853 
 ؟یبر  عیر یرس  شهی_م
و  کنمیآسمان م اهیس یابرها یکیسکوتش دل از تار  با 

 به سمتش رس
 . چرخانمیم

رسعت  ی   ؟ماشیبر  عیر یرس  شهی_محمد گفتم م
 : د یگو یو م د ی  گیم

 . نمیعجله رو بب نیا لیدوست دارم دل یلی_خ
 او هم مثل عیل نمی   م یپوزخند

ً
ناجور  یالهایخ حتما

 . کرد یرسش م یتو 
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پر  ناتمام ماندیه آن جملیه د یآیم ادمیبه  دوباره
 یمنظورش را و حس بد

 گرفته بودم.   که
 . دهمیو بغض درشتم را قورت م شود یمور مور م تنم
 ... . باز هم عیلمی  گیزنگ تلفنم نگاه از صورتش م با 

 _بله؟
بگو برش  یایب یخوایباشم؟ نم نجا یا د یبا _من تا گ

 شیگردونم خونه پ
 ! مگه من مچل توام؟مامانم
من سوار جتم؟ رس  ا ی... مگه دو قدم راهه امی_دارم م
 شلوغه.  ابونها یشب خ

 االن.  سمی  م گرتیبذار رو اون جدندون  قهیدق پنج
س قرار نارمشی_من که گفتم بذار ب  ستی! نیر
 بار هیباشه  بخورمت. هر چر 

و مزهش برام دلچسب نبوده!و خودش به  دمتیچش
 . خندد یم فشیکث  شوچ  

 
854 

 : غرمیم غضبناک
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 یبرا قیعم و با نفیس بندمی_دهنتو ببند.تلفن را م
ل خشمم و  کنیر

 : میگو یم خواهشآلود 
 نینرو االن شلوغه ا ابونیخ نیبرو محمد. از ا عیر ی_رس 

 دیازش بع عوض  
 بچهمو برگردونه.  ستین

 قایط یشد من. عصنر  ز یرو داره عز  یورود ی   _هم
 . شوهرت بود؟! یکرد
من" گفتنش به جانم بچسبد  زِ ی"عز  ن  یی  ش گذارد ینم

 یتو  عیل دنیو با کوب
 حی. با حرص تصحکند یکامم را تلخیر از زهرمار م  رسم
 . کنمیم

د ی_شوهر سابقم!مسکوت ولوم پخش را باال م  .(گیر
 با رُو؛یواسمون تقد

 نوشت؟ مشیک خودکار 
به عشقر  نیآخر ا گ  نوشت؟!  قصه رو با ض 

 بهش بندمیدل نم اد؛یسمتم ب کیس
 اعتقاد ندارم به عشق!  گهیتو عمرا د بعد 
 …یعشقو تو زرد زد دمیبرات سیر  کش من
 ! یرسد زد آنر  هیقرمِز دلت؛  یرو 
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 …شن همه رنگ با هم خایل نیا ؛خواسنر یم تو 
 شن که قایط  وقنر  شه؛یم مشیک دونسنر یم
 نوشت؟ با خودکار مشیک رُو؛یواسمون تقد گ
 

855 
به عشقر  نیآخر ا گ  نوشت؟!  قصه رو با ض 

 بهش بندمیدل نم اد؛یسمتم ب کیس
 اعتقاد ندارم به عشق!) گهیتو عمرا د بعد 
و بعد فندک  ختهیر  میگلو   یتو  نیگالون گالون بی     انگار 
 گرفته باشند.   رشیز 

هم.  چارهیقلب ب سوخت،یو چشمم با هم م گلو 
 قلبم با آیه یاز تو  ن  صدا
 یکرد  کار ی؟ تو چ«لب و پلک زدن بغض و  دنیگز   با 

 دیگو یکشدار م» عاطفه 
. اندازمیبه سمتش م نگایه میرا پس فرستاده و ن اشک

  لشیاز استا
 
 سادگ

دنده بود و با دست چپش  ی. دست راستش رو د یبار یم
ل  فرمان را کنیر

  ی   . ساده بود اما همکرد یم
 
 اشیشیآال نر  ی   هم ،سادگ

 و دلم د ی   آتشم م
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 ی. نگاه گرفته و اشک رسخود رها شده رو داد یتکان م را 
 گونهام را با نوک

و با  ابانیبه خ دوزمی.چشم مکنمیپاک م گشتان
 شدنمان لبم را کینزد
نلرزد و بغضم را لو  میصدا کنمیم کرده و سیع  سیخ

 ندهد. 
 می.نمیرسوند . مرششمیم ادهیدور و برا پ ی   _هم
 اندازدیبه صورتم م نگایه

 : د یگو یمکث م با کیم و 
 ؟یگردیبرم _با چر 
 . می  گیم _تاکیس

 خواممیاومدم، م نجا ی. من که تا امونمی_برو منتظر م
 برگردم. بهت بد گذشته

 : میگو یو صادقانه م گزمیاز من؟لب م هسنر  یفرار  که
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و چرت و پرت بگه.اخم در هم  نهیتو رو بب خوامی_نم
 را نشیو ماش کشد یم
 . دهد یجا م ی   دو ماش ی   ب فاصلیه در 
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منتظرتم.لبخند  نجا ی_بگو اسنپ گرفتم. برو من ا
 
 
 و زمزمه نمی   م کمرنیک

 . کنمیم
خوب از  و وقنر  شومیم ادهیپ نشی...از ماش_مرش
 به شومیدور م نشیماش
 . نمی   زنگ م عیل

 ؟ن  _کجا
و  ومی  جلوتر.جلو م ا یب ی   . سه تا ماشنمتیبی_دارم م

 که به در  دنشیبا د
انگشتانش است  ی   ب یگار یداده و س هیتک نشیماش

 چهرهام در هم
سوره را  در را باز کرده و اول کولیه حرفی.بشود یم
 دوشم و یرو  گذارمیم

خودش که با  دنیدر آغوش کش یبرا شومیخم م بعد 
 دستم متوقف سوال عیل

 . مانمیهمان حالت م یو خودم تو  شود یم
 ! ؟یدیرس عی    رس  نقدر یکه ا  یاومد _با گ

میم شیدستم را پ تیاهمیو ب میآیخودم م به که   یر
 : د یگو یم
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 دخیر منم قایط ؟ی_با تو بودم! با کدوم ننه...* اومد
 !برق از رسمی...* کرد

د یم اها دنیبا شن یر  یذرهایکه ب  ن  حرفها و نارس 
 . آورد یخجالت به زبان م

که به   ن  و با حرص و خشم و صدا چرخمیعقب م به
ل م  سخنر   کردمیکنیر

 : میگو یم
 

857 
... القاب خودتو به من _حرف دهنتو بفهم عوض  

 نچسبون... 
 یتو؟ نه آدرس مشخص دار  یبا خودت فکر کرد _چر 

 نه معلومه تو کدوم
و از کجا پول در  کن  ی* شبتو صبح می...خونها

 ی   ... االنم که از ماشیار یم
فردا  ی   و هم کنمیم تی! شکایشد دهیپ شخض
مو م  لحظه کی. می  گیدخیر

 دهیحمد را دم ی   که نکند ماش  افتد یبه دلم م ترس
 خودم را عی    رس  باشد ویل
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که محمد گفته بود را قرقره   یو جملها کنمیم جمع
 : کنمیم

  ضی_با اسنپ اومدم مر 
 
... با اسنپ اومدم. روان

 دست از رسم بردار. 
 _هه آره اسنپ! 

 ار،یبرو مامور ب ،بخور عوض   خواد یدلت م _هر گویه
 یی   برو دادگاه... من چ

و با بغل  نمی   پنهون کردن ندارم!با آرنج کنارش م یبرا
 کردن سوره هر چه

تا از او دور شوم. سوره  زمیی  م میپاها یدارم تو  جان
 یرسش را خوابآلود رو 

 قیو انگار دوباره خوابش عم دهد یتکان م نهامیس
 عقب صندیل ی.رو شود یم

 نهامی. سافتد یراه م حرفیکه ب  می  گیمحمد جا م ی   ماش
 یابخاطر نفسه

و  کند یرا روشن م یدی.چراغ ال.اسوختیو بلندم م تند 
 به سمتم:  چرخد یم

 دهیبر  دهیو بر  کنمیتازه م ست؟نفیسی_حالت خوب ن
 : میگو یم
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و با  ند یشی_خوبم... حواست... به جلو باشه.صاف م
 : د یگو یم نهیبه آ نگایه

 نیاز ا ی  . غنمی   م یشخندی.نستیازش ن ی_انگار خیر 
 تعجب د یبود با

 چی. فقط هارت و پورت اضافه بود وگرنه هکردمیم
 شکمش و ر یجز ز  یی   چ

 یشدن روحش با زنان خ ارضا 
 
مهم  شیو گستاخ برا ابان

م شینبود. نما  دخیر
 

858 
م  یی   هم جز نقشه مادرش چ شیکردنها  دخیر

 باشد.دهان باز توانستینم
 انگار.  د یآیاز قعر چاه باال م میو صدا کنمیم
 سمت خونه ما؟ یبر  شهی_م

 : نالمیم حالی!بی_نهار نخورد
 _محمد... 

 . ی_شامم نخورد
 : میگو یم ی   رقت انگ ن  دوخته و با صدا ابانیبه خ چشم

رس و کله زدن با  یانرژ  گهیمحمد... د کنمی_خواهش م
 میتو رو ندارم.صدا
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 حیو ترج کند یتمنا و التماس دارد که سکوت م آنقدر 
 حرف را نر  دهد یم
زخم زبان زدن مناسب  یهم وقت را برا د ی. شاد ی  نگ
 وگرنه که از او دهیند

متوقف شده  ی   ماش یاست!بعد از چند د یبع سکوت
 ادهیپ حرفیو خودش ب

اصال سمت خانه مامان  چرخانم،ی.نگاهم را مشود یم
 . آیهمینبود یزر 
که در سمت من   نمی   سوره را کنار م یو موها کشمیم

 .روشود یباز م
و  دهد یرا تکان م سمتش که بالشت کوچیک چرخانمیم

 خم شدن با کیم
 : د یگو یم ی   ماش یتو 
 رسش.  ر یبالش رو بذار ز  نی_ا
رسش  ر یبالش را ز  و به آرایم می  گیمکث از دستش م با 

 که  دهمیجا م
 : د یگو یم
 

859 
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که منتظر   کنمی.متعجب نگاهش میی   پا ا ی_حاال ب
 و با رس کند ینگاهم م
که نشان   شوم. واکنیس   ادهیپ ی   از ماش دهد یم عالمت

  دهمینم
 
 با پوف

 : د یگو یم کشدار 
 خوامی. انگار میدیبابا عاطفه چقدر کشش م ی_ا

 زیعز  یی   پا ا یبکشمش! ب
شوم. انگار  ادهیکه بتوانم پ  کشد ی.و خودش کنار ممن
 با آن وقنر  دانستیم

من  ند ی   من را لب م ز یو لحن آرام عز  ا ی  گ  یصدا
 میبرا میجز تسل یچارها

و با مکث مغلوب شده  کشمیهم م ی.لبم را رو ماند ینم
 . تازهشومیم ادهیپ

. شومیدستش م ینازک سیر  رنگ تو  یپتو  متوجه

 و خودش ند ی   کنارم م
فاصله  نی. در اکشد یسوره م یو پتو را رو  شود یم خم
 چشم ابانیخ یتو 
نور  ر یرو پشت شمشادها ز  ادهی. گوشه پچرخانمیم

 بساط کباب یچراغ مرد
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انداخته بود. دود و دمش به راه بود و چند مرد هم  راه
 بودند.  ستادهیمنتظر ا
 . کیمشد یم دهیهم شن شانیخنده و صحبتها یصدا

 با یآنطرفیر هم مرد
همه جا  شی. بو فروختیفالفل داغ م چیساند اشیگار 

 یرا برداشته بود. بو 
. آب دهانم دهد یو روغن داغ شده دلم را مالش م دود 

 . دهمیرا قورت م
 . داد یرا نشان م شیاتیداشت عالئم ح معدهم
گوشم تنم   ر یز  قا یدق شیم؟صدای  بگ یدوست دار  _چر 

 را منقبض و مور مور
 تا خشیک دهمی. آب دهانم را با ولع قورت مکند یم

 دهانم را تر کند و بتوانم
است. با  دهیفایاما ب ندازمیرا به کار ب امیصورت یتارها

 سکوتم دوباره زمزمه
 : کند یم
 

861 
 پلک زده و به سخنر  ؟محکمیایباهام ب یخوای_م
 سمتش.  چرخمیم
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گرد   یاست که با چشمها کیآنقدر نزد فاصلهامان
 به عقب بریم شده قدیم

 . شود یم لیکه گوشه لبش به سمت باال ما  دارم
 ا ی... کباب شهیغالف م ینطور ی_زبون درازت پس ا

 نیا دونمیفالفل؟ م
خانوم  هیشام با  ی   اول یبرا چندان جذانر  شنهاد یپ

م ن  ... ویلستآ یمحیر
. ی   تو ماش مشیکه تنها بذار   میتونیخوابه نم وروجک

 تو میایم می  گیم نجا یا
 . میخور یم ی   ماش

و  جیحالم کم است. مات و مبهوت، گ نیا یبرا تعجب
 به چشمان انی  ح

 . کند یکه در جلو را باز م  نمی   زل م براقش
 . گردمیاآلن برم ی   تو ماش ی   _بش

اض و تاک  هرچند   : میگو یم د یکه پر از تعجبم اما با اعیر
و  کشد یلباسم را م برم خونه!گوشیه خوامی_من م
 سوار شوم.  کند یوادارم م
اض با  تیو او درنها ماند یم جوابیهم ب میو تقال  اعیر
 خاص یخونرسد
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 ادهیبلند پا به پ یو با قدمها کوبد یم میدر را رو  خودش
 .با نفیسگذارد یرو م
مدام  نکهی. از ابندمیچشم م و کیم می  گینگاه م قیعم

 تحت فشار باشم و
س باشد حالم به  یتو  میاز روزها بخیس   تنش و اسیر
 مدام نکهی. اخورد یهم م
 نکهی... ایکیخودم باشم، هربار به  اثبات پایک دنبال

 بود ضیمحمد ضد و نق
 امیعصب گذرد یرسش چه م یبفهمم تو  وانستمتینم و 
 .من عادتکرد یم

. او نمیسخت و مجهول بب نقدر یمحمد را ا نداشتم

 کتاب باز و  کی شهیهم
 

861 
 چند مجهویل یاز معادلهها حنر  میبود و حاال برا خوانا 

 هم اض  یر 
 یکه برا  ن  همان معادلهها نم؛ی   م .لبخند تلخ  سختیر 

 حل کردنشان زمان
 
 
 غما یتمرکزم را به  شیتهایو او با اذ گذاشتمیم طوالن

د یم  و جواب یر
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پرت کردن کتاب و دفیر به سمتش  شد یم شیطنتهایش
 و پشت کردن بهش

کردنم به آچمز شدنم   از عصنر  وز ی  خودش که پ و 
 و دستم د یخندیم
هست که بتونه تو رو  ا یدن نیهم تو ا یی   چ هی عن  ی

 انداختیم». شکست 
مشغول جمع  تیو با عصبان دادمینم جوانر  وقنر  و 

 ؟ بده« لمیکردن وسا
و  د یکشیم شیآغوشش را پ یبا دست و دلباز  شدمیم
 گوشم زمزمهوار  یتو 
 یکه تو م  دونمیم من

 
قدرت  خر یکه ه  دونمیم ،تون

 گفتیم» شکست دادنتو 
وگرنه  ختهیو ذهنت به هم ر  یخستها کمیاالنم  نداره
 تو یبرا مسئله نیکه ا
آروم  کمیمنو... اول  ی   آب خوردنه. بب»«.  یلیخ... «

 شو بعد حلش کن
خباثتش  بدجنیس نیکه جواب ا  کردمینم دا یپ یوکلمها

 را بدهد و او
به دست آورده بود  یکه با رند  یایابیاز کام خوشحال

 دیخندیکنار گوشم م
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محض  یگرب  ها  چیبدون ه نو یا ویل دونمی! مخوبم
 کردیو زمزمه م»:  یرضا
 ببوسمت خوامی. مزمیعز  هی  گیخدا موش نم! «
اضم نریم توجهیب و  گونهام   یرو  شیلبها به اعیر
 و قیو عم گذاشتیم

 
 
و با پوزخند  کنمیرا بغل م می.بازوهاد یبوسیم طوالن
 : کنمیزمزمه م

خدا موش  یمحض رضا یگرب  ها  چی_به قول خودت ه
 تو ازم نمیبب ه،ی  گینم
 ! یخوایم چر 
 

862 
اتاقک  یدود تو  یو متعاقبا بو  شود یباز م ی   ماش در 

 با چد،یپیکوچکش م
 : د یگو یسوار شده و م عجله

 نیکه آخر   ی   بود که هم ار ی_بارون گرفت... شانس 
 رو از رو زغال خیس

وع کرد.  یال د یچیو پ برداشت  نون بارون رس 
باران  . دوزمیچشم م ونی  نگاه چرخانده و به ب حرفیب

 شهینرم نرمک به ش
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به و هر دو مرد مشغول جمع کردن بساطشان  د ی   م ض 
 بودند. 

. به نمی   _اخمات چرا تو همه؟به صورتش زل م

 چشمان خوش رنگ و برق
و  درخشد ینگاهش م یکه تو   یبه لبخند ش،یمردمکها

 لبش گوشیه  حنر 
 د ی.انگار از جواب دادنم ناامخورد یبه چشم م هم
 هم از نگاهم د یشا شود،یم
که   گذرد یرسم نم یتو  خونر  یهای   که چ  خواند یم
 کندیظرف را باز م عی    رس 
گرفته و به   مانیپر و پ لقمیه کیبا برداشیر  نان  و 

 و با د ی  گیسمتم م
 : ند ی   لب م طنتیش

لقمه  هی تونمی... من ته تهش مادآ ی_از تو من غذا در نم
 و بدم دستت.  می  بگ
 تو از چر  نمی. اصال ببفتادهیبخور تا از دهن ن پس
 از ظهر ؟کن  یم هیتغذ
  یی   لب به چ دمیند

 
 : میگو ی!با پوزخند مبزن
 یرو دار  _چه خوب آمار همه چر 

 
 !اخم کمرنیک

 کیرا به هم نزد شیابروها
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 . کند یم
توجه به  ...نر نهی. آ کن عمو ببپاد ی_آدم عاقل مالشو م

 که  یحالت مسخرها
و به  : میگو یم ن  خود گرفته با تررس 

 جنابعایل ن  پرسنل از دارا هی_مالشو؟! من و بق
 ! م؟یشیمحسوب م

 
863 
 
 
 : کشد یم پوف
 یم چی_ه

 
  کینزد پور یعل نکهیا لیدل دون

 
 ورشکستیک

 ! اصال تو ازه؟یبود چ
  یخوایم کجا 

 
 ؟کن  ینگاه م به چر  گهی... بخور دبدون

 !و بهستیزهر توش ن
از جوجه به دهان  یحرفش خودش تکها دنبال

 حرکتی. صامت و بگذارد یم
 : د یگو یم دهینجو  دهی. لقمه را جو کنمینگاهش م فقط
، از کبابها ی_نخور   یاز کفت رفته، از من گفیر 

 رستوران هم
ه  عی    رس  نقدر یا تواند یچطور م فهممی!نمخوشمزهیر

 نکهیرنگ عوض کند. با ا
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  فتی  مالش م شکمم
 
غرورم  اما ته ماندیه از گرسنیک

 لب به داد یاجازه نم
محال  گذرد یم رسش چر  یتو  دمیفهمیبزنم. تا نم غذا 

 بود بتوانم راحت بغل
  نمیبنش دستش

 
را  کرد یمستم م شیکه بو   و کباب دایع

 سق بزنم. 
 شن،یآدما بزرگ م گهیم ... گی_بخدا که هنوزم لجباز 

 تو چرا شن؟یعوض م
ه دوبار  ؟پوزخند یموند تیپونزده، شونزده سالگ تو 

 . کند یکنج لبم جا خوش م
...لقمه را رها ی_اما برعکس من تو خوب عوض شد

 ظرف. رها یتو  کند یم
 قر یعم ی   ! چآمد یبه پرت کردن م هیشب شیر ینه ب که

 اشیشانیوسط پ
 : د یگو یپررنگ م و با اخیم افتد یم

چرا لقمه رو  گهید ،_رک و پوست کنده بگو عوض  
 یم

 
 دور رست!  تابون
بدون  اشیبه نگاه عصب هی  خ انعطافیو ب خشک
 : میگو یم د یترد یلحظها
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 _صد رحمت به عوض  
 
رسخ  .رنگ پوستش به آن

 . شود یم
 . یگذر یاز حد م یدار  گهی_د
 

864 
ل هر چه رس  ظیو با غ دهمیخودم را از دست م کنیر

 صورتش یدلم مانده تو 
 . کوبمیم

ه مهربون شد ؟ی   تو جناب شاه ا ی_من   ؟یچه خیر
 ماه تمام خون منو تو کی
به  یتا االن چه در  شی... از دو روز پیکرد  شهیش

 تخته خورده که من مهم
 ! شدم؟
و دوباره خودش را مشغول لقمه  د ی  گیاز صورتم م نگاه

 . کند یگرفیر  م
گفته   !گمینی   بعد حرف م فتاده،ی_بخور تا از دهن ن
 یکیاگر وسط بحث 

که بهیر   شود یبدتر م خوابد؟یم یکیباشد آتش آن  آب
 شی. خونرسدشود ینم

 . کند یخشمم را منفجر م یجرقهها
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  ؟_چه حرف

 
را باال  ؟رسشیهم موند مگه حرف

 ریبه ز  ن  و با صدا کشد یم
 : کند یناباورانه زمزمه م دهیکش

پوستم راه گرفته بود  ی_چقدر دلت پره ازم...عرق رو 
 و از شدت فشار و خشم

 خورد یدستش به بدنم م گرفته بودم. اگر کیس  گر 
 از حرارتش شکیب
 ! سوختیم

باعث  تیبا انتقام مسخره و خودخواه _توئه لعننر 
  نیا یشد

ر
 چند ماه باف

بره  ادمی یرو هم از دست بدم. حاال انتظار دار  مونده
 نشده خر یو انگار که ه

 تو کباب سق بزنم و به به چه چه کنم ؟!  با 
 ی_م

 
 قهیو دو دق اون زبون مثل خنجرتو غالف کن   تون
 ای یی  آروم بگ

 که با خشیم  ود ی  م هی  !دستم به سمت دستگنه؟
ل شده م  : غرد یکنیر
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میم تی...با عصبان_اون در و باز کن    وسط حرفش.  یر
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تا نصف شب تو رستوران نگهم  ؟کن  یم کار ی_چ
 عروسک شمیم ؟یدار یم
که باهاش...با   یمعشوقها شمیم ا ی ت؟یشب باز  مهیخ

 دیهیترس یصدا
 . ند ی   خشکم م یکودکانها
 _مامان... 

.آب میچرخیدو به صورت خودکار به عقب م هر 

 می. گلو دهمیدهانم را قورت م
 کی یمحبوس شده خشک شده بود و برا یادهایفر  از 

 . د ی   جرعه آب له له م
خودم را جمع و جور کرده و دهان باز کنم  نکهیاز ا قبل
 کرده  دسنر  شیاو پ
 : د یگو یبم شده م یصداآرام و  با لحن   و 
خودش را  دهیوروجک عمو؟سوره ترس یشد دار ی_ب

 و با ترس کشد یعقب م
 : د یگو یم
 میآی.تا مود ی  مامان؟محمد به وضوح وا م هیک  نی_ا

 بدهم دوباره جوانر 
اما  کنمیجلو. با اخم نگاهش م اندازد یرا م خودش

 . دهد ینم نر یاهم
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 خواستیبود م بال؟ گ طونیش شناشیمنم نم گهی_د
 عروسم بشه؟! 

  با 
 
 . کنمیرد و بدل م نشانیگرد شده نگاهم را ب  چشمان

 یه یع  یکه با ج  آورد یانگار به خاطر م سوره
 
خودش  جان

 و با کشد یرا جلو م
 : د یگو یکردن دستش دور گردن محمد با ذوق م  حلقه

 _عمو محمد... 
ذره شده  هی_آ قربونت برم خوشگل عمو... دلم برات 

 بود وروجک. 
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دستش را دور گردن محمد حلقه زده و با ذوق  یجور 
 که دلم از  خندد یم

کد یم غصه  شیبخاطر کمبودها ش،یبخاطر حرستها یر
 که اصال  یو پدر 

 با شانه خایل ش،ینبود، که با نبودنها حواسش
 ی   حرست همه چ شیکردنها

بعد  داند یقلب کوچکش گذاشته بود و خدا م یرو  را 
 . وقنر شود یچه م نیا
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 پا به جامعه بگذارد و... حنر  بلوغ برسد... وقنر  به
 فکرش هم چهارستون بدنم

و حواسم را معطوف آن  نمی   . با درد پلک ملرزاند یم را 
 .محمدکنمیدو م
و محمد  کرد یناز م د،یخندیو او م فتی  صدقه م قربان
 و دل به د یخر یناز م
م از من ه . حنر نمی   م . لبخند کخر داد یکوچکش م  دل

 ن  قشنگیر دلربا
پانزده  یتو  میکه تمام و ناز و کرشمهها  بلد بود. من   را 

 دفن شد.  میسالگ
 یکه با کنجکاو   شود یانگار تازه حواسش جمع م سوره

سد یم  : یر
 خر یبابا نبودم؟!و با گ ی   _مامان مگه من تو ماش

 جا به جا نمانینگاهش را ب
باز زودتر از من جواب بدهد،  دهمی. اجازه نمکند یم

 مسابقه کی نیانگار که ا
 
 
 : میگو یم عی    بود! رس  نمانیب پنهان

نکردم. اآلنم  دارتیب گهید ی. خواب بودزمی_چرا عز 
 خونه.هنوز میی  م میدار 

 : د یگو یتمام نشده که م حرفم
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 ؟با یکباب دوست دار   ست؟ی_وروجک گشنهش ن
 . نمی   اخم به صورتش زل م

. مرد گنده انگار نه انگار که در کرد یبچهها رفتار م هیشب

  آستانه ش
 
 سالیک

 نیی  و با ش دهد یبه اخم و تخم من نم نر ی! اهماست
 
 
 اشیو مهربان زبان

و  د ی   سوره حرف م یبا گرفیر  لقمه برا همزمان
 از ته ی. خندهاد یخندیم
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بودم. حواسم  دهیصورتش ند یمدت رو  نیکه در ا  دل

 شودیم شیصداجمع 
 با ولوم پا که

ً
 : کرد یزمزمه م یی   داشت مثال

از دست تو  د یلقمه رو بده مامان اخموت شا نی_ا
 یخورد.نگاهم را که رو 

. سوره بچگانه شود یم قیر یلبخندش عم ند یبیم خودش

 لقمه را مقابلم
 : د یگو یو م د ی  گیم

 خوشمزهست.  یلیبخور. خ نو ی_ مامان ا
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درخشان  یبه گو  هی  نگاهم خ یهی  زاو  یی  تغ بدون
 : میگو ینگاهش، م

 راحنر  نیبه ا دانستی.انگار ممی  _من خوردم مامان س
 که  میآیکوتاه نم

 . کشد یم ونی  ب نشیاز آست جوانر  عی    رس 
 !سوره سیعکنهی_بهش بگو آدم با شکمش قهر نم

 او را جملیه ی   ع کند یم
 . ند ی   کند اما وسطش تپق م  تکرار 

د گونهاش را عمو؟!محم _مامان آدم که شکمش... چر 
 . بوسد یبا خنده م

 . کنهی_عمو قربونت بره. با شکمش قهر نم
. مگه کنهیبا شکمش قهر نم گهی_اها... مامان عمو م

 آدم با شکمش قهر
 ر یز  ند ی   م کنه؟محمد یقهر م یعمو؟ چطور  کنهیم

 اغراقیب یخنده. جور 
 ند یلبم بنش یکه رو   د یآیکه ناخودآگاه لبخند م  خندد یم

 اما با گاز گرفیر  
لش م گوشه  نکهیبه ا یوا د یقصی  . نزده مکنمیلبم کنیر

 خوش هم یرو 
 . ند یبب
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زبون عمو... مثل االن مامانت که ناراحته اما  نیی  _ش

 بهش از خوره،یغذا نم
از جاش  ی   ماش نیمن بگو اگه غذا نخوره محاله ا قول

 و ظیتکون بخوره.با غ
 . شومیم د یدست به دامن تهد قهر 

ه ب دو خط  یو بذار  یکشش ند  نیاز ا شیر ی_بهیر
 اعصاب برام بمونه. 

 : ند ی   لقمه اشاره م به
منم  ن  یخان شاه وبیا شیهی_بخور، اگه تو از رگ و ر 

 هستم! مرغمم بدتر
پا داره، بخور وگرنه تا صبح طول بکشه  هیخودت  از 
 از جاش تکون ی   ماش نیا
که با حدس فکرم قفل   چرخمی!با حرص مخورهینم

 . کمند ی   کودک را م
 میدندانها دنیبکشم. با کش غیاز زور حرص ج مانده
 نهیهم دست به س یرو 
از خشم و  که با جملهاش آتیس    دهمیم هیتک صندیل به

 غضب را به جانم
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 . اندازد یم
 ها ی  باز  نیا همیه کنمیفکر م راحت نشسنر  ینطور ی_ا

 که  رو راه انداخنر 
  شمیپ شیر یب

 
 ! بمون

از شدت  می. ابروهاچرخمیزده به سمتش م تی  ح
د یتوهمش باال م  و یر

 : میگو یم میخندهها ی   .مبهوت بخندمیم عصنر 
. کند ینگاهم م تیباال داده و با جد ؟شانه... گفنر _چر 

 انگار که از صحت
هم  یکذبش کامال مطمی   است.دندان رو   حرف

 : غرمیو با حرص م کشمیم
مو رس بیر  سیع ی   _بب . اگه دارم باهات .. ینکن صیر

 بخاطر نمی   آروم حرف م
مه سه، کار   دخیر آخر و  مینکن که بزنم به س یکه نیر

 رس یرو رو  ی   ماش نیا
 بزنم.  شیآت دوتامون
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  شی_آت

 
  ،خراب کن   ،بزن

 
 نیا یتا غذا نخورد بسوزون

 تکون ی   ماش
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  گهی. دخورهینم
 
به  دهد یم هی! کامل تکخود دان

 و با گرفیر  فرمان اشیصندل
. داشت با کرد یبه رو به رو.مقابله به مثل م ند ی   م زل

 خودم یتکرار رفتارها
.کالفه د یمکیرا تا قطره آخر م امیو انرژ  کرد یم امیعصب

 صورتم یرو  دسنر 
 داد یجواب نم شیرو  یو لجباز  د ی. خشم و تهدکشمیم

 و بدتر لجش را در
 . آورد یم

کردن؟ از آزار دادن؟ دست   تیاز اذ اد ی_خوشت م
 خستهم، گهیبردار. من د

به دو کردن هم ندارم... بس کن جان  یکیجون  حنر 
 . زتیعز 
 . کند یشانه نگاهم م یزنان از رو  شخند ین

. صبح تا حاال که خوب چنگ و نا ی_بره کوچولو رو بب

 ! چر یدیکشیدندون م
 کارخانه؟  ماتیبه تنظ باز برگشنر  شد 

 _محمد... 
 _جانم؟! 
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را  یی   چ چیو ه ماند یآن جانم گفتنش م یگوشم تو   و 
 . بغضم راشنود ینم

  دنیو با دزد دهمیم قورت
 
که انگار ستاره   چشمان

 یبارانش کردهاند جلو 
.با اخم می  گیرا م لعننر  چهیو ضعف آن تکه ماه غش

 نثارش ظ  یچشمغره غل
. لبم را د ی  گیآماده شده را به سمتم م که لقمیه  کنمیم

 . کنمیم سیخ
بچگانه را  یلجباز  نینمانده که ا یی   و چ لرزد یم دستم

 کنار بگذارم که با
 . کند یناک اوتم م جملهاش
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کرد و از دهن افتاد. بخور   خیکه   ینخورد نقدر ی_ا

  بعدش هر چر 
 
 . تو بیک

م از لحن آرام و دلجو  میآیم تا  ادامه  انهاشیلذت بیر
 : دهد یم

به خاطر من با خودش رس جنگ  کیس  خواد ی_دلم نم
 برداره و شکمشو
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رسم  یخام تو  یالهایبه خ یکنه!با پوزخند  میتحر 
 دستم را محکم مشت

کار را   ی   من بود باز هم هم یجا . اگر هر کیسکنمیم
 . محمد بود وکرد یم

 
 
هم  خواستیاگر م خاص خودش که حنر  مهربان

 رس شیرو  توانستینم
 . د ی  بگ دهاشیبگذارد و ناد پوش

_پس عذاب وجدان خفهت کرده.با لبخند شانه باال 

 . دهد یم
پرسنلم گشنه  ستی. تو مرامم نیی   چ ی   همچ هی_ 

 . ی  باشه و خودم س
 وز ی  پ یکه با لبخند  کشمیحرص لقمه را از دستش م با 

 . ند ی   به صورتم زل م
 : د یگو یبا ذوق م یگازم جور   ی   اول با 

. خودم را شود ی_خوشمزه ست؟که بند دلم پاره م

 دنیو و با کش کنمیم جمع
 دوزمیم ابانیبه خ شهیهم نگاهم را از ش یتو  میابروها
 زمزمیه شنومیو م
 را.  شیلب ر یز 
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از ته دل استارت  خوشگِل غِد لجباز... با آیه _بریه
 که بغضم را  . آیهند ی   م

و بغض را با  کشمیدهانم م ی. لبم را تو کند یم نیر یسنگ
 . فرستمیم یی   غذا پا
و  د یآیم شانیصحبتها ی. صداافتد یراه م ی   ماش

 و از ته ی   دلنش یخندهها
کم اما من کماکان ترج دل چشمم به  دهمیم حیدخیر

 ی.جلو فتد یصورتش ن
 : د یگو یو با مکث م کند یترمز م در 
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 بدخلق عوض   سییر  نی... از دست اگهی_خب د

 . یراحت شد
در  میبگو  یی   چ نکهیو بدون ا گزمیلبم را م گوشم

 ی   از ماش هاشیجواب گال 
و منتظر به سوره  کنمی. در عقب را باز مشومیم ادهیپ

 . نمی   زل م
 شو.  ادهی_سوره پ
 : د یگو یبدون توجه به من رو به محمد م سوره

 ؟یای_عمو باز هم م
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 : میگو یبا طعنه م د یبگو  یی   او چ نکهیاز ا قبل
 خایل یماشاهللا وقتش پره جا کاره؟ی_مگه عموت ب

 ی  ا خنداره!ب
 
 و تعجب گ

سد یم  : یر
 ه؟ی_منظورت چ

 ادهیکه پ  میگو یو دوباره به سوره م دهمیباال م شانه
 شود اما او منتظر قول

م و  یاز لجباز  کنمیاست. دندان قروچه م محمد  دخیر
 با حرص نگاهشان

 . کنمیم
باهم  امیشب م هی. امیدل عمو معلومه که م ز ی_اره عز 

 . حاالیشهرباز  میبر 
منو بده و مامانتو منتظر نذار...بالخره سوره دل  بوس

 نشیو از ماش کند یم
 . شود یم ادهیپ
محکم  شود ی!جوابم مشهیتموم نم نجا یقصه ا نی_ا
 به نشیدر ماش دنیکوب
 . هم
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. پوست لبم را کنمینگاه م حانهیدل به شماره ر  دو 

 دستم شیو با تشو  کنمیم
و  نمی   پلک م قیعم . با نفیسکشمیشمارهاش م یرو  را 

 کوبش  کنمیم سیع
. از عکس العملش می  بگ دهیقلبم را ند امانیب

سیم سم را ی   و هم دمییر  اسیر
  من نبود. وقنر  هیشب حانی.ر کرد یم شیر یب

 
 رسایع

 سکوت یو تو  گرفتینم
 نیا میبد دلش شکسته و ترم عن  ی شد یدور م ازت
 تا د یبند خورده شا ن  یچ
 چد یپیتلفن م یکه تو   شیادامه داشته باشد.صدا ابد 

 . لبم رامیآیبه خودم م
جواب  تفاوتیکه ب  دهمیو آرام سالم م گزمیم
 شده ی   .زبانم سنگدهد یم

 : کنمیزمزمه م . به سخنر داد ینم امیار یو  بود 
 ! ؟_خونر 

و  کشمیلب خشک شدهام م ی_خوبم ممنون.زبان رو 
 شیصدا د یبا ترد

 . نمی   م
 _بله! 
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...  یمن اون روز منظور . د ی_ببخش
ً
نداشتم واقعا

 بد حرف زدم.  دونمیم
و با  کوبمی!محکم پلک به هم م_اما دلمو شکسنر 

 : کنمیزمزمه م ناراحنر 
را پر  گوش    قشینفس عم ی.صداخوامی_معذرت م

 . کند یم
  گهیبار د هی ی   _بب

 
اگه  گهیبه من، د چرت و پرت بیک

 هم جوابتو خودتو بکیس  
االغ!با رها کردن نفسم  شعور ی. دفعه آخرته بدمینم

 . د یآیبه لبم م یلبخند
 ... د ی_ببخش

 _لوس نکن خودتو... سوره چطوره؟
 

873 
.با مکث و  شود یم ادامهاش خیر دادن و خیر گرفیر 

سمیم کبارهی د یترد  : یر
 جدا شدن؟!  _مطمئن  

و به جان پوستش  کشمیدندان م ر یگوشه لبم را ز   و 
 مکو مرد افتمیم

 . شوند یجا بند نم کی میچشمها
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 یچرا و چطور  دونمی. نمدهیترک لی_اره. گفتم که فام
 رس و صدا محمد نر 
داده. زنه هم تا بعد طالقش الم تا کام حرف  طالقش

 هینزده. بعد طالق با 
رفته خونه باباش گفته جدا شدم. طفلک  چمدون

 باباش همون لحظه فشارش
بود سکته کنه که رسوندنش  کیباال نزد رفته

 میبه موها می.ابروهامارستانیب
 . چسبد یم

 یم یدار  _چر 
 
 رس و صدا...  نر  نقدر یا شهیمگه م ؟یک

و فرزانه هم  هی... راضگهیبگم؟! شده د _چر 
 )دهدیم یی  را تغ شی(صداگنیم

.خندهام م تفاهم  از لحن پر تمسخرش.  د ی  گینداشیر 
بگن تف رس باالست.با  . هر چر گنیم نو ی_معلومه که ا

 . کشد یمکث آه م کیم
 گهیرساغت. حاال که د اد یممد ب خواد ی_چقدر دلم م

 . هرنیهم ندار  مانیع
 . وندند یپیبه هم م می!ابرو هانیمجرد دو 

 یم _چر 
 
تو خواهر من؟ طرف دو روزه زنشو طالق  یک

 فکر داده بعد تو چر 
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 ! کن  یم
خوشبخت  خواد ی. دلم مگهی... حرف ددونمی_چه م
 . بیس  
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  ستمیایمهد به انتظار م یجلو 

 
 به در نقاش   و با کالفیک

 »شکوفه «  شدیه
است. با  سی. صورتم از عرق خنمی   زل م بستهاش

 کنمیدستمال خشک م
 یکیپالست ندارد و انگار تفنگ آبپاش   یدهایفا اما 

 صورتم را نشانه رفته چرا
.با ند ی  گیپوستم راه م یبه رسعت قطرات عرق رو  که

 فرو دادن تند تند آب
از کجا  ستیکه معلوم ن  تهویع کنمیم سیع دهانم

 صبح تا با حاال چادر به
جا خوش کرده را پس  ختهامیبه هم ر  معدیه یتو  رس 

 بزنم اما مقاومت کرده
.بد حال و آشوب گذارد یجلو م شیر یرا ب شیهر بار پا و 

 هیتک وار یدستم را به د
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 قهی. ده دقاندازمیم امیبه ساعت مچ و نگایه داده
 مانده شانیلیتا تعط گر ید

 یکه تو   از درد و تهویع فتمی  م لیو من داشتم تحل بود 
 خونیشب یخیر یب

باال  شیرا برا ممیتسل د یپرچم سف نکهیبود. با ا زده
 گرفته بودم اما دست

را تار و مار  چارهیب د یسف یو گلبولها داشتیبرنم
 نمی   .محکم پلک مکرد یم
شکمم  یکه تو   یاما درد ستمیصاف با کنمیم سیع و 
 کمرم را  د یچیپیم
از کار افتاده تا کرده است.دوباره به  یزنهای  پ هیشب

 . کاشکنمیساعتم نگاه م
 . آمدند یم ونی  ب عیر یرس 

 _خانم... 
 کیش ی. مردچرخانمیپردرد و لرزان رس م یچشمها با 

 امیپوش در چند قدم
 ی  و با خ ستادهیا

 
عطرش را از  یبو  . حنر کرد یمنگاهم  گ

 فاصله هم نیا
 و به سخنر  کنمیحس کنم. خودم را جمع م توانستمیم

 امیشانیپ یاخم رو 
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 . نشانمیم
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شکمم که با دست  ی_حالتون خوبه؟نگاهش تا رو 

 دهینگهش داشته بودم کش
 ی  خ نیاز ا . عصنر ماند یو همانجا م شود یم

 
نگاهش  گ

 که انگار داشت مرز
را بشکافد با  شیتا ان سو  کرد یو لباس را رد م پارچهها 
 : میگو یغضب م

 ؟_شما مفتش حال مردیم
دوستانهام دوباره با  ی  و غ ند یبه لحن ناخوشا توجهیب

 آرام و کیم لحن  
سد یم مطمی     : یر

 کنه؟ی_شکمتون درد م
 _به شما چه؟! 

که با   کند یو دهان باز م دارد یبه جلو برم قدیم مرد 
 بابا گفیر  دخیر  یصدا
. رد نگاهش را دنبال چرخد یگردنش به عقب م  یبچها

 اهورا دنی.و با دکنمیم
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 یدخیر بچه مو فرفر  کیدست  یهم دست تو  آن
 از تعجب باال میابروها

د یم  . یر
 شومیو با ضعف خم م کشمی_مامان...خودم را جلو م

 . بوسمیو صورتش را م
 دلم.  ز ی_عز 
الم خاله جون من دوست اهورام، اسمم روجا _س

 ست. 
  نیی  ش نیا مات

 
د یباال م میابروها زبان . دست جلو یر

میم  گردش  و گونیه یر
 . کنمینوازش م را 

... منم شکوفهم مامان ن  یی  چقدر شما ش زمی_عز 

 اهورا... 
 . ند ینشیبه لبم م _خوشبخت شدم.لبخند پهن  
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 _روجا... 
 : د یگو یم عی    رس  ن  و با نگاه به جا دهیکش  گردن

سمت اهورا و با  چرخد ی...و بعد من  بابا امی_االن م
 : د یگو یصورتش م دنیبوس
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.اهورا اخم مینیبی... فردا باز همو م_خدافظ دوسنر 

 و با کند یکرده نگاهش م
شلوغ مهد  ابانیکم مانده وسط خ  د یگو یکه م  یجملها

 قهقهه بزنم. 
 یباز  اشار یبا  گهیاما تو د میکنیم یباز  شیر ی_فردا ب

 نکن.روجا با زمزمیه
 . ود ی  و م دهد یتکان م شیبرا دسنر  باشه

ک ش نیپدر ا نمیتا بب چرخمیم و  ستیزبان ک نیی  دخیر
 همان مرد دنیبا د
و با گرفیر   وند ی  هم م یتو  عی    رس  میابروها دهیدر  نگاه

 دست کوچک اهورا
 : کنمیلب زمزمه م ر یز 

چش  کهیمرت دخیر که تو پدرش   نیا فی_ح
 به رس دنیرس ی.برادهیدر 
در هم  ن  . با ابرومیکردیاز کنارشان عبور م د یبا ابانیخ
 کنمیپا تند م دهیکش
 : د یگو یمرد م که

 
ً
و  سابمیهم م ی.دندان رو د یدکیر بر  هی_خانم؟ حتما

 به خاطر حضور بچهها
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.اهورا رسش را باال آورده و کنمیاجبار سکوت م به

 : د یگو یم
 یشدهام نها د یکل  یدندانها یمامان؟از ال ض  ی_مر 
 و با چشم غره میگو یم

 . گذرمیبه مرد از کنارش م رفیر  
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 ستین یکی. کشهی... خحالتم نمشعور یب ی   ه کهی_مرت

 بهشون بگه زن خودتون
رو زن و دخیر مردم  صاحابتونیکه نگاه ب  چشه

 هرزه.  یهایعوض چرخه؟یم
 . اون دخیر دوست داشتن   کطفل

و با گرفیر   دهمیآشوبم را با دست فشار م معدیه
 آدرس ابانیاز رس خ تاکیس
مسافر  دنیجلوتر با د . مرد کیمکنمیرا زمزمه م خانه

 کندیرسعتش را کم م
 : میگو یم عی    رس  که

 ؟یبر  دربسنر  شهی_اقا م
 : میگو یو م کنمیم ی   _چشم خانم.صورتم را تم
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گفته و رسعت   کوتایه  لطفا.باشیه د یهم بر  عیر ی_رس 
د یرا باال م ی   ماش  . یر

 سیلرزان از رسو  و با تن   شورمیو صورتم را م دست
 . حوله راومی  م ونی  ب

 . کنمیو صورتم را خشک م دارمیبرم
خانه ب نمی   اهورا را صدا م حالیب  .بشقانر د یایتا به آشیر 

 و گذارمیمقابلش م
 . مانمیمنتظر خوردنش م حایلیب با 

  یخور ی_نم
 
 ؟مامان

. تو بخور...رس تکان داده و مشغول زمیعز  خورمی_م

 اما نگاهش هر از شود یم
و منتظر خوردنم است. قاشق  ند یشیمن م یرو  گایه

 جانمیرا با دست ب
 . فرستمیم یی   به زور آب پا یو چند لقمها دارمیبرم
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از  ه حنر و ن شینه از بو  فهممیم یی   از طعم غذا چ نه

 خوردنش. لقمهها را
 شیتا اهورا مشغول غذا دهمیبا اکراه قورت م دهینجو 

 شود و بهانه غذا نخوردنم
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تخت  یتن دردناکم را رو  ی   .بعد از جمع کردن مد ی  نگ را 
 و دستم کنمیرها م

  با 
 
کد ی. بغضم مکند یرا لمس م اشیخال یجا دلتنیک و  یر
 نیخسته از ا

 : میگو یم هیبا گر  تیوضع
 ؟یگردیبرم _پس گ
باره باال  کیمعدهام به  اتیتمام نشده محتو  حرفم

 و فقط فرصت د یآیم
سطل کنار تخت را چنگ بزنم.وحشت زده از  کنمیم
 یخون پلکم را رو  دنید

. احساس شکند یو بغضم پر رس و صدا م گذارمیم هم

 ن  و تنها پنایهیب
و  شد یم کیو دم بهم نزد شاخیو ب اهیس غویل هیشب

 واهمه و هراس را به دلم
هم که قوز باال قوز شده بود و  بد حایل نی. اختیی  م

 به آتش خشم و بغض
و  خواستی. دلم او را مد ی   حرصم بدتر دامن م و 

 نگرفته بودم اد ینبود... من 
نگرفته بودم که نباشد.  اد ی. اصال میایبودنش کنار ب با 
 و شهیبود. هم شهیهم
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ننه تو  ی.صدابارمیم تر دیو شد کشمیم ...آیهحاال 
 شهی. همچد یپیگوشم م

. دلش شود یبچه م شود یکه م  ضیآدم مر  گفتیم

 
 
 ناز و خواهد،یم بچیک
هم  د یو آن وقتهاست که شوهرت با خواهد یم نوازش

 پدر باشد، هم مادر،
خودش و نازت را بخرد. درمانت شود و آنقدر  هم

 قربان صدقه برود و ناز بکشد
و تمام فکر و ذکرت بشود ناز  فتد یاز رست ب ض  یمر  که

 کردن و دل بردن.اما
داشتم کجا بود؟ سه  از ینبود. اصال حاال که بهش ن او 

 گذشتیهفته از رفتنش م
حال بد و  نی. اد یکشیآخرش را م یتحملم نفسها و 

 گاهیگاه و ب  یتهوعها
هم خون به جگرم کرده بود. وزنم به  ن  اشتهایب و 

 دیشدت کم شده بود و شا
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مثبتش بود! مدتها بود قصدش را  تنها نکتیه نیا

 داشتم اما هربار هاتف با
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  چرب
 
از  ز یر  یشگونهای. و با گرفیر  ند ی   را م میرأ زبان
 ی   ح میبازو و پهلو 
 یآورد و بعد تو  را در یم غمیج یصدا معاشقهاش
 . د ی   گوشم لب م

 رو آب کن   نا یچلوندنت؟ اگه ا دهیم ق  یچه ک ی   _بب
 انگشتام ی   ب اد یم چر 
 ارم؟یباهاش صداتو در ب که

 یوار تو  ی   . جندهد یلبم را کش م یبغضآلود لبخند 
 و شومیخودم جمع م

را  سمیخ یمشتم پلکها یگرفیر  معده دردناکم تو   با 
 که  گذارمیهم م یرو 

را فشار  می. چشمهاخورمی. تکان نمخورد یزنگ م تلفنم
 و گوشم را دهمیم
سمج  یاما پشت خط انگار فرد بندمیفن مرنگ تل یرو 

 و کنه است که
  یرا رو  انگشتش

 
 شماره من گذاشته و بدون خستیک

 . د ی  گیفقط شماره م
. با دارمیرا برم و گوش   کنمیدست بلند م حالیب

 باز اسم مهین یچشمها
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به تاپ تاپ  نهیس ی. دلم تو خوانمیرا م نیاسکر  یرو 
 و باران چشمانم افتد یم

  . حیسبارد یم دتر یشد
 
تمامم را در  پر از بغض و دلتنیک

 و با د ی  گیبرم
 
 
تا زودتر  کنمیتماس را باز م عی    رس  تانر یو ب آشفتیک
 آرام و مردانهاش یصدا
 نیدست بردارد از ا قرارمیو دل ب چد یگوشم بپ  یتو 

 ن  اهویو ه یباز  کویل
 ششیدر نبودنش راه انداخته و رستقانه به نما که

 نگرانش ی. صدادهد یادامه م
 یکه تو   اظطرانر  یبرا لرزد یو دلم م کند یرا پر م گوش  

 ست.  دا یلحنش هو 
چرا  تو یگوش  زم؟یتو عز  ن  _الو... شکوفه جان کجا

 الو؟ شکوفه؟ ؟یدار یبرنم
 ی   حرف نم چرا 

 
 زم؟یعز  ن

 : کنمیخشدار زمزمه م ن  و با بغض و صدا گزمیرا م لبم
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 _خوبم... 
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 ؟یخودت درست کرد یبرا هییاچه صد نیا ؟_خونر 
 شده؟ حالت یی   چ

 شیی   نکنه... نکته اهورا چ ؟یرسماخورد خوبه؟
 شده؟ ها؟ باز تب

 شیهایخوددار باشم. نگران نیاز ا شیر یب توانمیکرده؟نم
 بغضم را قلنبهیر 

. آرام و نگران زمزمه شکند یو پر رس و صدا م کند یم

 : کند یم
 یشنو ینکن... شکوفه؟ م هی_قربونت برم من، گر 
 
 
 محض منو؟ مردم از نگران

 بگو.  یی   چ هیخدا  یرضا
 اد یفر  گوش    یتو  امانمیب یههای  گر   ی   حب و بغض ب با 
 : کشمیم

 زنگ نزن.  گهی_به من د
 : د یگو یم آرامیر 

زنگ بزنم  _فدات بشم، چرا؟ به تو زنگ نزنم به گ
 را مینیم؟ببیزندگ همیه
 . کنمیم هیو گال  کشمیم باال 

 ... خسته شدم. تونمینم گهیمن د ؟یگردیبرم _پس گ
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و  مکمیجانم... دلت برام تنگ شده؟لبم را م ی_ا
 روانم را با دست یاشکها
 میر یهر چه او مال  شوند؟یاما مگر تمام م نمی   م پس

 دلم ند ی   حرف م
. کاش شود یآساتر م لیس میو باران اشکها نیر یسنگ

 حرف ینطور یبفهمد ا
 نیحکمش، حکم بی    ست،یآتش ن یآب رو  زدنش

 آتش بغض و یاست رو 
 ! میدلتنگ
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اشک  ... چر هی  گیسکوتت آخرش جون منو م نی_ا

 خانممو در آورده برم به
به کالست  ا یبرسم؟ مانتوت چروک بوده  حسابش

 . لرزد یم ؟چانهامیدینرس
آنقدر مهماند که چشمانم  ها ی   چ نیا کند یفکر م چرا 
 رسه ببارند؟ چرا کی
  د یفهمینم

 
و  ی   سنگ میو نداشتنش آنقدر برا دلتنیک

 تحمل است که قابلی  غ
 حال و روز افتادهام.  نیا به
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و آزرده  یهایدلتنگ ی   ... به اولنها یاول به همیه لعنت
 که در  ن  هایدل

 یدستت کوتاهست جور  و وقنر  ند یآیم سکوت
 که مرگ  کنند یم چارهاتیب

 . شود یدردت نم یدوا هم
زبان  نیکاش الل شوم. کاش او   چرخد یبه دروغ م زبانم

 حلق ن  مغرور را جا
 یکنم تا دروغ را مثل نقل و نبات به خورد گوشها  ز یآو 

 تشنهاش ندهد و
که داشت خودش را   را نشانش...طفلک آن دیل رساب

 دیکوبیم وار یبه در و د
گوش نکن... من   عوض   نیبه ا گفتیو داد م غیبا ج و 

 از می  میدارم م
 
 
 ! دلتنیک
 . ستیکدوم، حالم خوب ن  چی_ه
  شیصدا

 
 . شود یم و دلواپیس پر از نگران

 شده؟ قربونت برم؟ چر  خونر  _تو که گفنر 
 یو با ب نمی   پلک م محکم

 
 : میگو یم چارگ

 هاتف... تو رو خدا...  ا ی... فقط با ی_ب
سونیم ی_دار  ه؟ مییر  شکوفه، اونجا چه خیر
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ه، تنها موندم.  یه نقدر ی_ا ه، چه خیر س چه خیر نیر
 رسه حالم بده و جام کی
تحمل کنم... تو رو خدا پاشو  تونمینم گهیتوالت. د تو 
 ... ا یب

 : میگو یچت شده؟با ناله م ؟_چر 
 . ستی_حالم خوب ن
 هوم؟ ؟کنم خوب ش    کار یدلم. چ ز ی_فدات بشم عز 

 : د یگو یو بعد با مکث م د یآیخش خش م ی...صداا ی_ب
 .. . تونمی_نم
اما  می  گیو با قطع تماس صورتم را با دستم م نمی   م هق
 ن  انزوا گذارد ینم
طول بکشد و  قهیدق کیاز  شیر یطالبش هستم ب که

 یدوباره اسمش رو 
.با حرص تماس دوبارهاش را د یآیبه رقص در م نیاسکر 

 . کنمیباز م
 زنگ نزن.  یه نقدر ی_ا

عروسکم؟  یشد عصنر  نقدر یچرا ا که؟ی_دورهت نزد
 خانمم؟ یها؟ دلدرد دار 
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 ! ی  _نه خ
چشماتو ببند و تصور کن کنارتم.  زم؟یعز  هی_پس چ

 تصور کن دارم شکم
 یتو  یی   ...چبوسمتیو م دمیماساژ م خوشگلتو 

 و بعد شود یشکمم مچاله م
 : نالمیو م بندمی... چشم مرها 

آرام  ی.صداخورمیگول حرفاتو نم  گهی_بسه هاتف... د
 خندهاش و بعد

 و لبخند را به لبم.  آورد یاشکم را بند م مهاشزمز 
 

883 
از  شد یکاش م  ؟یبار گول بخور  هی ی   هم شهی_حاال نم

 . د یبوس گوش    یتو 
هوس خوردن تو داره خانوم  دندونام

 و با د یآیکوچولوم.لبخندم کش م
 : میگو یخوب م و با حایل نمی   م بسته غلنر  یچشمها

 _بازم بگو... 
 ؟یخور یگول نم  گهید _تو که گفنر 

اما دستم به  می  گوشمو بگ  شد یکه... کاش م  دونمی_نم
 ... هی  گوشام نم
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کنم؟ اول دردتو   کارتیمن فدات بشم، خب؟ چ _الیه
 به حسابت ا یآروم کنم 
 برسم؟
 یرسه م کیمن ماهانهام که  گهیم _گ

 
 ؟یک

 چرا هاپو شد ؟سنر ی_ن
ا
آرامم  غیخانمم؟ج یپ

 . کند یمگوشش را نوازش 
 . شود یخندهاش بلند م یصدا

 _جان... جانم... 
 : میگو یبه سقف و م دوزمیم چشم
گوشم   قشینفس عم ی؟صدایتو زودتر برگرد شهی_م

 و من پلک کند یرا پر م
  نیتا ا بندمیم

 
 ی   را شده چند درصد با هم دلتنیک

 روزانه کم یمکالمهها
 . کنم

 دلم؟ ز یعز  _االن آرویم
 _راستشو بگم؟
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تو دلته بهم بگو جانم.  و پرسش؟ هر چر  یکی_ن

 و تو برام نمیدوست دارم بش

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

  حرف
 
 . بزن

 : میگو یو صادقانه م می  گیم قر یعم دم
معدهم  ستیمعلوم ن ،سنر یتو ن تم،ی_ خستهم، اذ

 خورمیم چه مرگشه هر چر 
. شهیباال... وزنم داره کم و کمیر م ارمیساعت م مین تو 

 ایخستهم هاتف... ب
...و دوباره می  برم بم خوامیم ی  بگ لیتحو  تو یزندگ

 یشکسیر  پر رس و صدا
 . بغضم

 ی   م هیچه حرف نی_ششش... ا
 
خدا نکنه قربونت  ؟ن

مندهتم شکوفه  برم. رس 
 دنینم ... بهم مرخضجان

 
و  کشد یم . راستش...پوف

 : د یگو یآرام م
و آشوب زمزمه  دهی_تو رو خدا آروم باش خب؟ترس

 : کنمیم
 شده؟ _چر 

تا دو هفته  د یبه هم... من... شا دهیچیپ نجا ی_کارها ا
 دو ام،یهم نشه ب گهید

هم نشه.تمام حال  گهیماه د کیتا  د یشا هیچ هفته
 رقم زده میکه برا  خونر 
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د یم  . یر
 یم _معلومه چر 

 
 کی حنر  تونمینم گمیمن دارم م ؟یک

 ساعت تحمل کنم تو
 ی   هفته و ماه برام حرف م از 

 
باشه پس برو با همون  ؟ن

 
 
 کار جونت زندگ

به کارم داشته  یبه بعد نه زنگ بزن نه کار  نی. از اکن
 باش. 

نداره. با  رایه چیگفتم ه  _ال اله هللا، خانومم؟ من گ
 مسئول پروژه صحبت

 امیروزه ب هیبشه  د ی. شادهیتا امشب بهم خیر م کردم
 و برگردم. 
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روز؟ اونم که  هیروز؟ هاتف بعد سه هفته فقط  هی_ 

 ! مگه راهیی  همش تو مس
 ؟یگردیو برم یایروزه م کیکه   هیکینزد

 یذار یبخدا... چرا نم یاومد ا یماهه دن شی_نچ تو ش
 من حرفمو کامل کنم؟! 

 ؟یدوز یو م ییر یم عی    رس 
 نه؟یا ی  _مگه غ
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 ا یبه دن ادمهی! نه بابا ؟یاومد ا یماهه دن شیش نکهی_ا
 اهیدخیر س هیاومدنتو... 

دخیر بچه  نیا گفتیو الغر... آقاجون م یبود زشت
 ! عوضشستیمسعود ن
... بعدشم یشد و تپیل . اما کم کم وزن گرفنر کردن

 نیی  شبا اونقدر ش بعض  
 
 
رو دوشم و دور خونه  ذاشتمتیکه م  یکردیم زبون

 ی   . بچرخوندمتیم
باهات  واشیکیخشکتو  ی  باشهها... سهم ش خودمون

 . المصباشدمیم کیرس  
مامانت بلند شه  دمییپایخوشمزه بودن. فقط م نقدر یا

 بره که دست برد بزنم
 ! قویط به

 شکمو!  _عوض  
 گهیفقط د شتمی... دو روز هم پامیم ما ی_با هواپ

 نکن! حس یقرار یب
آدم تنگ  یدلش برا یکیقشنگه که  یلی... خهها یقشنگ
 ی   زم ینطور یه و ابش
بخاطر من  ستمین زمان رو به هم بدوزه اما راض   و 

 یکیچشمات رسخ بشه 
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 دونهم.  هی
 خودت نوشابه باز کن هاتف...  ی_تو رو خدا کمیر برا

زر زرو خانم.  دمینوشابه رو نشونت م گهی_دو روز د
 یلیبگم خ نو یرفت ا ادمی
بود که  نیبرا ا کردمیبغلت م نکهی... ایزرو بود زر 
 بغل گوشم ونگ نقدر یا
 

886 
 
 
دلم. مراقب خودت  ز یعز  کی   ی... دارن صدام منزن

 هم واسه گهیباش و د
 اشک چشماتو حروم نکن!  اقتیلیمن ب خاطر 
*** 
 اندازمیم یی   و رس پا دزدمیبغلم؟نگاه م یایب یخوای_نم

 دور شیکه بازوها
 نهاشیس یو رسم رو  شوند یبرهنهام حلقه م شانیه

 . ند ینشیم
ذره شده بود خانوم کوچولوم...و  هی_دلم برات 

 محکمیر به خودش فشارم
اما  د یآیدر م میاستخوانها غیکه ج  ی. جور دهد یم

اض باز میلبها  به اعیر
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. کنمیعوض نم ا یدن درد را با خوش   نی. اشوند ینم

 بزرگش نهیس یلبخندم تو 
ارتعاش وا گوشم را به   پردیه شی. صداشود یم گم
 . دارد یم

عروسکم... آخرش کار خودتو  ی_چقدر الغر شد
 را ؟پلکمگرفنر   میرژ  ؟یکرد
اما  قیعم ینفسها دنیو با کش بندمیآرامش م با 

 تنش را به ینامحسوس بو 
 نقدر یا وقنر  شومی. پر از حال خوب مکشمیم مشام
 است و آغوشش کینزد

 . کند ی.با جواب ندادنم از خودش جدام مپناهگاهم
با خودت؟دست لرزانم را  یکرد  کار ی_آره؟ شکوفه چ

 نیهیس یرو  د یبا ترد
لباس هم  یاز رو  تنش حنر  . گریمگذارمیم سفتش

 ملموس است. مور مور
  شومیم

 
و با مکث زمزمه  نهاشیس از حرارت و دایع

 : کنمیم
و  د یآیبه رقص در م میموها ینگرفتم.دستش ال می_رژ 

 شیر یکه ب  با اخیم
 : ند ی   تا ترساندنم، لب م لرزاند یرا م دلم
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به  یپس؟! وا ی_چطور تو سه هفته نصف شد
 رس ن  حالت اگه بفهمم بال

هم  شیدنهایخط و نشان کش .حنر یآورد خودت
 است.  دوست داشتن  

که   نمیبیو م کشمیم نهاشیس یزنان دستم را رو  لبخند 
 حالت صورتش

 . یر یو رنگ نگاهش خواستن شود یعوض م چطور 
. من که بهت گفتم حالم اوردمیرس خودم ن ن  بال چی_ه

 . تو باورتستیخوب ن
 . بوسد یرا م قهامی!کنار شقشد ینم

از فکر و  مردمیباورم نشه؟ داشتم اونجا م شهی_مگه م
 ... اهورا کو؟الیخ

 . دهی_تازه خواب
تا خوابه!مشت کم  میار یاز عزا درب دیل هی می_پس بر 
 نهاشیس یجانم رو 

 . کند یپام و بلندم م ر یز  اندازد یکه دست م  ند ینشیم
! واقعا برات متاسفم هاتف!ب _بذار برش  تیاهمیبرس 

 
 
 به من با حرص و نگران

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 : د یگو یم
به حالت اگه  یوا ... ویلیکرد  یکار   هی_بخدا تو 

 میرژ  ا ی یبفهمم قرص خورد
  گرفنر   ی   سنگ

 
 ! نگفنر  شکوه... نیک

 یچمه.رو  ستینکردم... معلوم ن یکار   چی_بخدا ه
 و با گذاردمیتخت م
 . کند یزمزمه م مینینوک ب دنیبوس

و  دونمیمن م نمیبب یی   اگه چ ویل شهی_حاال معلوم م
 !کالفه؟تو اوگ

 : میگو یم
 : د یگو ینکردم!با جوش و خروش م یکار   گمی_م
 

888 
رستق خانم... االنم بحث تمومه  شناسمی_من تو رو م

 ی   خ میچون گشنمه!ن
 : میگو یو با عجله م شومیم
ه، اما مگه م ی   _م بمونه. اصال  ادشیآدم  یذار یحاض 

 کاریچ نجا یا میاومد
 یرو  دهد ی.با دست هولم ممی! پاشو بر ؟یگشنها  وقنر 

 تخت و دو دستش را
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 . ند ی   . نگاهش برق مگذارد یطرف رسم م دو 
االن...و  خوامیشکم کردن... من تو رو م ی_گور بابا
 میبگو  یی   چ نکهیقبل از ا
قفسه  یرو  شیو لبها درند یمرز لباسها را م دستانش

  نهامیس
 
 و با دلتنیک

 . قصند ی  م ولع
. انگار د یآیحرف زدنش م یکه صدا  کنمیرا جمع م ی   م

 ایشده  دار یاهورا ب
قربان صدقه  یکرده! چون صدا  دارشیب میبگو  بهیر 

 .لبخندد یآیرفتنش م
 
 
بود که  نیی  . حس حضورش آنقدر شنمی   م کمرنیک
 معده درد لعننر  حنر 
دست از رسم بردارد را کنار زده و  خواستیکه نم  هم

 خودش را سکان دار
که   گذارمیم ی   ماش یکرده بود.ظرفها را تو   تنم
 به کینزد ن  از جا شیصدا

 : سد ی  م گوشم
سمتش  ؟بهکیس  یپرسمون غذا م ی  ش یبرا زمی_عز 
 اهورا ی   . کنار مچرخمیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

نم دارم را کنار زده و با  یاست.موها ستادهیبغل ا به
 تکان رسم بشقانر 

معدهام به رسعت  اتیمحتو  کنمیکه حس م  دارمیبرم
 . بشقاب راند یآیباال م
 . کنمیپا تند م سیکرده و به سمت رسو   رها 

 _شکوفه... شکوفه چت شد؟! 
 . نمی   عق م قیدم عم کی و با  شومیم خم
 

889 
دستم  کیو  ند ی   را چنگ م ن  روشو دستم لبیه کی

 از میشکمم را.پاها
توانم را جمع  کنمیم و سیع نمی   م . پلیکلرزد یم ضعف

 کنم تا دهانم را آب
 . شود یدور کمرم حلقه م که دسنر   بکشم

. دهمیم هیبهش تک حالی؟بیشد _فدات بشم چر 

 شسیر   یدستم برا حنر 
. آب را باز کرده و صورت و کند ینم امیار یهم  صورتم

 . شورد یدستانم را م
به عقب و  چرخاند یکه رس م  نمیبیم نهیآ ی_بابا...از تو 

 : د یگو یم
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 . میکن  یباهم باز  ار یب نتو ی_جاِن بابا... برو ماش
 _مامان... 

تخت  لبیه کند ی. برو.کمک مزمی_مامان خوبه عز 
 . نمیبنش

. به سمت کمد دهمیرس تکان م حرفی؟بی_االن بهیر 

 و نگاهم ود ی  م
 : میگو یم حالی. با بکند یم بشیتعق
 ! ؟کن  یم کار ی_چ

.دراز کش م می_پاشو بر  تخت و با  یرو  افتمیدکیر
 : میگو یم بدخلقر 

 _اصال حرفشم نزن. 
 . ند یشیتخت م و لبیه کند یرا پرت م لباسم
 نکهینکن شکوه. پاشو قربونت برم... پاشو ا می_عصب

 نشد حال و روز... 
 . شمی_خودم خوب م
 ینطور ی. تو چند وقته انمیبب سا یوا ؟_د چه خونر 

 : میگو یم الیخی؟بیس  یم
 

891 
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به خودت؟!با پشت  یربطش بد یخوایباز م ه؟ی_چ
 انگشت گونهام را نوازش

 . کند یم
و با  نمی   ! آره؟دستش را پس مشم؟ی_نکنه دارم بابا م

 : میگو یحرص م
هم  یاگه بچها ولم کن حال ندارم. حنر  ؟ن  _چه بابا

 ستیباشه قرار ن
در هم  شیو ابروها ماسد یلبش م ی!لبخند رو اد یب
 . شوند یم

 ! ه؟ی_منظورت چ
 : میگو یم ظیحرص و غ با 

 نبود.  نی_منظورم واضحه آقا هاتف. قرارمون ا
 ستیقرار ن نکهیاز ا هیمنظورت چ _باشه ویل

 کنج لبم را به  یاد؟پوزخندیب
 . دهد یسوق م باال 

ش م نیبه اون راه؟! از ا ی_خودتو زد  شهیواضحیر
 اگه حامله باشم که نکهیا
!ناباور زمزمه ندازمشیبفهمم م نکهیبه محض ا ستمین

 : کند یم
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به طرف مخالفش و  چرخانمیم ؟رس کن    کار ی_چ
 : میگو یم عصنر 

 ال خودم باشم. _بسه هاتف بذار تو ح
احت  یپا ذارمیحرفاتو م نی_ا حال بدت. بخواب اسیر

 به خودت د یکن شا
 . کنمینگاهش م چشیم ر ی!ز یاومد
... تو بهم قول داده یایبه خودت ب د ی_تو با

 یبود
 
 . کشد یم !پوف
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 تیبخواب خودتو اذ زم؟یعز  رشی_مگه االن زدم ز 
 خینکن.چشمانم س

. مظلومانه کند یو اشک کاسه چشمم را پر م کشند یم

 : کنمیزمزمه م
 ... خوامشی_هاتف من نم

  ... باشه هر چر زمی_باشه عز 
 
 ... بخواب االن. تو بیک
 . چرخاند ی_قول بده!محکم پلک زده و رو م

 _هاتف قول بده. 
 خودم بکشم؟ یشکوه؟ بچهمو با دستها _چه قویل
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مجبورم  گهید ... گفنر خوامشی... نمخوامشی_نم
 ... قولکن  ینم
 ی. چشمانش پر از حسهاد ی  گی...صورتم را قاب میداد

 تلخ و عذابآور است
 کند.   شانیدارد مخف که سیع  قطرات اشیک حنر  و 

مگه زورت کردم؟  اد؟ی_مگه مجبورت کردم که بچه ب
 خواست خدا بوده

 . دهمیتکان م ...رسم را به نشانه نق  گلم
بازم  ،کن  ی_بازهم تکرار گذشته... تو بازم مجبورم م

 حیبچهتو به من ترج
. تو... اد یرسم م ن  که چه بال  ستی. برات مهم نیدیم

 ... یخوایتو... منو نم
_خدا منو لعنت کنه اگه بخوام مجبورت کنم. اما 

 یبا جونت باز  تونممینم
 ه؟ی... مگه کورتاژ الکنو یبفهم ا کنم
دست و پات شل  اد یبچه که مبهونهست، اسم  نا ی_ا
 دانستمی.خودم هم مشهیم

رسم  ن  چه بال دانمیغلط است اما نم شهیاز ر  میحرفها
 آمده بود، انگار فکر
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برده و از  غما یدر بطنم باشد عقلم را به  ن  یجن نکهیا به

 
 
 نفهم و من زن

 ساخته بود.  منطقیب
. کشش زمیعز  مینی   حرف م ی_تو بخواب آروم که شد

 نیاز ا شیر یکه ب  میند
 . باشه؟! میدلخور نش گهیهم د از 

. هاتف در د یآیلحظه هم خواب به چشمم نم کی حنر 

 اتاق را بسته بود تا
آرامشم را بهم نزند اما کدام  شانیاحتمال یصدا

 کیآرامش؟ احتمال حضور 
  هیشب ی   جن

 
را خراب  ی   آمده و همه چ ی   سهمگ طوفان

 نکرده بود. م
تحملش سختیر بود.دلم  نبار ی... اتوانستمینم
 هاتف بخاطر دل خواستیم

زود است  د یمن هم که شده قبولش نکند، بگو  خوش  
 اصال ساکت باشد و

نکند،  تیحما امدهاشین ی   فقط از جن د ینگو  خر یه
 دوستش نداشته باشد... 
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 . کاش کیمکرد یخامم را رد م یالهایواکنشش تمام خ اما 
 دوستم داشت. 

در وهله اول بودم... اما با تمام  شیمن برا گایه  کاش
 که ازش دم  یعالقها

وقت... من  چینبودم... ه تشیوقت اولو  چیمن ه د ی   م
سیم  ترس نیو ا دمییر
 یکه عذاب روزها  کرد یدرک نم د،یفهمینم چکسیه را 

 و ها یگذشته، تلخ
بوده که حاال تمام حس  ی   چقدر سنگ شیاجبارها

 ورمادرانهام را زنده به گ
  من تیه کیو  کرده

ر
و  دهی.خودم را باال کشگذارد یم باف

 کمرم را به تاج
وع شده دهمیم هیتک تخت . معدهام دوباره دردش رس 

 بود و نه تنها معدهام که
هاتف  یاما ترس از عکسالعملها کرد یهم درد م رسم
 را خفه کرده میصدا
سی. مبود  بزند.  شیباز هم دم از دکیر و آزما دمییر
سیم  با اثبات دمییر

را نشانم بدهد و دوباره برگردد به  شیآن رو  حضورش
 و شیهاتف چندسال پ
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فکر  ی   چ چیکه جز خودش به ه  خودخوایه مرد 
 و اگر کشمیم .آیهکند ینم
 

893 
 
ً
 دهید بیروان آس نیباشد؟ من با ا یبچها واقعا
 از پسش بر د یبا یچطور 

حشت داشتم... از لمس شکم هم و  ! حنر م؟یایب
سیم  حضورش را حس دمییر

عملم سست شود. من  یو دست و دلم بلرزد و پا کنم
 و شانیافکار پر  نیبا ا
بار دوم مادر  یبرا توانستمینم ضیو نق ضد 

 شکندیشوم.بغضم با رس و صدا م
 . کنمیساکت کردن صدام نم یبرا تالش   و 

 _منم آدمم بخدا، منم احساس دارم اما تو وقت خونر 
 اومدن انتخاب یرو برا
... کاش اونجا ستی... وقتش نستی... وقتش نینکرد

 هیو  ... کاش نباش  نباش  
باران اشکم را  می...زمزمههایرو دلم نذار  گهید داغ
 . محکم پلککند یم دتر یشد
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  حمانهی  ب میتصم کیو با  نمی   م
 
تلفنم را  و ناگهان

 و گوگل را باز دارمیبرم
 . کنمیم
 کنمیصورتم را پاک م یرو  ی. اشکهاد شو یاتاق باز م در 
 » ی   سقط جن« و 

بهش خودم را مشغول خواندن نشان  نگایه بدون
 به دهد یم هی.تکدهمیم

 : د یگو یم و با ناراحنر  چارچوب
 ؟یدی_نخواب
 
 
 خشک شدیه لحنش چشمیه انیو اندوه م مهربان

 چشمم یاشک را تو 
و  د ی  گیاز در م هیکه تک  کشمیرا باال م مینی. بجوشاند یم

 به سمتم گام
. تلفن را د ی  گی. تخت را دور زده و کنارم جا مدارد یبرم

 . بگذارکنمینم مخق  
 منضفم کند.  تواند ینم یی   چ چیو ه امیجد بفهمد 
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با خودت؟ هنوز که معلوم  کن  یم ینطور ی_چرا ا

 دکیر اصال میبر  ا ی. بستین
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. چرخانمیو دلخور رو م تیاهمی...بتهیمسموم د یشا

 دستش چانهام را لمس
 . کند یم

 نمیبب ؟کن  یم غی    من نگاتو ازم در  یبهار  _شکوفیه
 خانممو؟ فردا که رفتم

 برام.  شهیتنگ م دلت
 . کند یزمزمه م دهمیکه نم  جوانر 
 . کن  یکه ازش دل نم  هیتو گوش چر  نمی_بب
پر از بهت  شی. صدابندمیو محکم چشم م گزمیم لب

 است وقنر  یو ناباور 
 . ند ی   م صدام
با  کن  یم یدار  کار یبهم صیر بده. شکوفه چ ا ی_خدا

 خودت و من؟ بخدا گناه
 ؟کیس  ینقشه قتل م یو دار  سنر یهنوز مطمی   ن داره
و با حب و بغض نگاهم  کشد یصورتش م یرو  دسنر 

 . کند یم
... کشمیخودمو م مجبورم کن   نبار ی... اخوامشی_نم

 ... کیبخدا م
و  نمی   هق م نهاشیس یو من تو  کند یبغلم م محکم

 . بارمیم
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تو  ... قسم نخور... باشه هر چر _قسم نخور لعننر 
 
 
 ... یتو بخوا هر چر  ،بیک

 نهاشیس یچرت و پرت نگو...مشتم رو  گهید فقط
 . د یآیفرود م

 . یخوایبچه م ی... منو فقط برای_تو منو دوست ندار 
 : غرد یم تیگوشم با عصبان  کنار 
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همه لنگ  نیا عقل؟یب خوامیبچه م ی_من تو رو برا
 ساله با شیبچهم؟ ش

واسه خاطر بچه؟ تو  دوئمیدارم دنبالت م زنیم نکهیا
 اون رست عقل هست

بفهم خنگ خدا... بفهم اگه دنبالتم، اگه  اصال؟
 برام نمونده جلوت یغرور 

... هیخود زبون نفهمته... بخاطر توئه لعنت بخاطر 

 المصبمه که دل نیبخاطر ا
 کرده به تو... بفهم...   ی  گ

دستش تنگیر  حلقیه شود یکه بلندتر م  هامی  گر   یصدا
 . شود یم
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شکوفه... جونمو به لبم  ی_جونمو به لبم رسوند
 هق هق ی   .بیرسوند

 یبا ب میههای  گر 
 
 : کشمیم اد یفر  چارگ

سمی_م رسم را  خواهد یو م ند ی   را کنار م می...موهایر
 بلند کند تا صورتم را

و  کنمیپنهان م نهاشیس یاما با فشار خودم را تو  ند یبب
تیت میاشکها  رس 
 . کنند یرا لک م دشیسف

شیم _ا چر  اومدم که حالتو خوب کنم...  رسمی  خ ؟یر
 آروم

ً
 گفتم حتما

از لحظه اول...با اوج  یخوایم دونستمینم یس  یم
 
 
 . کشد یم گرفیر  صدام پوف
شکوفه.... تو رو خدا بس کن  ی_رسما بچه شد

 دلم کن  یم هیگر   یر نطو یا
تفنگ بردارم بذارم تو رس خودم تو رو  هی خواد یم

 راحت کنم... 
 ! و بدبخت کن   وهی_که منو ب

  هی! گذرهیتو رسش م چر  ی   _بب
 
 هی دور از جون نیک

 : میگو یوقت!با حرص م
 . شهینم تیچی_تو ه
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که از دست تو جون سالم   _اره من از فوالدم... کیس
ه آدم ن  ستیبه در بیر

رسارس طعنه  یبه حرفها نر یاز سنگ و فوالده.اهم که،
 و دهمیو گلهاش نم

 . نمی   صداش م شیتشو  با 
 یو بعد زمزمهاش تو  قشینفس عم ی_هاتف...صدا

 . چد یپ گوشم یم
 د یترد ه؟با یجون، بگو دردرس... باز چ ی_بگو بال

 : میگو یم
 آروم کردن من...  یبرا ا ی ؟ی_واقعا قبول کرد

نه  گمیبفهم من اگه م ؟هم برام گذاشنر  ی_مگه چارها
 دونمیبخاطر توئه... م

اون  دونمی... میخور یو غصه م یس  یم مونیپش بعدش
 طاقت کتیدل کوچ

 : میگو یو با بغض م بندمینداره.پلک م نو یا
سمی_م سمی... بخدا میر  ؟درکم کن   کمی شهیم ... چر یر

 حال و روزمون... از چر  نهیا _درکت کردم که االن
شیم  یتا پا وقنر  یر
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 می  بعد تو بم دمیحواسم بهت هست؟ قول م جونم
 ! هم نیس   وهیکه ب
و با  خندد یکه م  می  گیم نهاشیاز س یز یحرص گاز ر  با 

 داد به عقب هولم
 . دهد یم

و با مشت به  دهی...ابرو در هم کش_جونور وحیس  
 . افتمیجانش م

 چشماتو شده اندازه خط...با فرود آمدن مشنر  ی   _بب
 کمرم مات به هاتف  یرو 
 . مانمیم هی  خ

و کوچکش اش  در نر  نر  ی...و مشتهای_من بزنم... باز 
 کمرم. هاتف  یرو 

 از خنده.  کند یم غش
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تو  اوردمیشانس ن قربون خدا برم که تو هر چر  ی_ا

 بچه شانس داشتم. بزنش
 . کنمینگاهش م ی   ...تیی  بلکه انتقام منم بگ بابا 

 _که بزنش ها... 
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ببندم و اهورا  عی    دهانم را رس  شود یتهوع باعث م حس
 شکم هاتف یرا رو 
 برسانم.  سیکرده و خودم را به رسو   پرت
لباسم چنان ذوق زده  یقرمز خون رو  یلکهها دنید با 
 ضعف که حنر   شومیم

. بلند صداش د یآیهم به چشمم نم میو پاها دست

 سیدررسو  عی    که رس   نمی   م
 . کند یباز م را 

 : کشمیداد م فیخف یع  یج ؟با _جانم؟ خونر 
 . کند ی!مات نگاهم مادبی_نگاه نکن ب
 . ار یب ی   برو برام لباس تم ؟کن  ینگاه م و ی_بر و بر چ

 . دهمی_حالت خوبه؟رسم را به نشانه مثبت تکان م
 ! ستمی_حامله ن

 ها ی   و پشت م کنمیرا جمع م ها یحرص صندل با 
 »عاطفه « که رس و   گذارمیم

 . شود یم دا یپ کلهاش
فرو کرده و  اشیشلوار مشک بیج یرا تو  دستانش

 با نگایه دهیصاف و اتو کش
من  در نر  شهیو خط نگاهش هم مثل هم ستادهیا براق

 دارد نوا یب
ً
 ست. حتما
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که رسم   یبعد یکه بال  کند یفکر م نیرسش به ا یتو 
 چه باشد تا آورد یم
 با آن رسد کند! آتیس   و نفرت قلبش را کیم نهیک  شآت

 که حاال حاالها رسد
 

898 
که هرروز چشممان به هم   حداقل نه تا وقنر  شد ینم
 ناخواه ا یو خواه  افتاد یم

 ی   هرچ ا یکار   به واسطیه م،یبا هم در تماس بود مرتب
 . یگر ید
نه حرص و جوش  نشستیآتش قلب او به افول م نه

 !با خشمشد یمن تمام م
 دهاشیند کردمیقلبم حس م یکه تو   جوشیس   و 
 و خودم را مشغول می  گیم

ساعت هم  کیکه برود رد کارش. هنوز   دهمیم نشان
 در خواستم نگذشته و

 یتو  نهآلود یک  و خشیم ظینرفته چطور با غ ادمی
 صورتم براق شده و گفته

 : بود 
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 شب هرشب مرخضخالته که هر  خونیه نجا یا مگه
 »! برگرد برو ؟یخوایم

قدم از  هی یکارت، تا رستوران جمع نشده حق ندار   رس 
 ! یی  در فاصله بگ

 یم
 
و اگه به اداره کار برسه تو  یکه قرار داد دار   دون

 کارگر خایط  هی یس  یم
 یجا جیکه ه«! که انگشتان فلک زدهام باز   من   و 
 کار کنه  تونهینم یگهاید

 یو با ب دهیجور حرص از او را کش هم
 
مشت شده  چارگ

 که به  بودند. مشنر 
 کیتار  میهیچرا از آن ن دانمیو نم خورد ینم یدرد چیه

 وجودم اطاعت
و از  ند یصورت جذاب و مردانهاش بنش یتا رو  کرد ینم

 رد بنفش کیخودش 
 به جا بگذارد.  بیدلفر 
  با 

 
دستم  رستوران خایل یتو  شیصدا بلند شدن ناگهان

 خشک صندیل یرو 
. لرزد یو از رس ترس م یارادی  کمرم غ  یهی  و ت شود یم

 نیمردک زبان نفهم! ا
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بلند ترس  یطرز حرف زدن است؟!با دم و بازدمها چه
 و هراسم را پنهان

 یبرگردم سمتش جملهاش را تو  نکهیو بدون ا کنمیم
 . کنمیرسم مرور م
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نگاهش  چشیم ر ی_قهوه منو آماده کن!غضبناک ز 
 . چه غلطها! واقعاکنمیم
سیباز هم درخواست قهوه کند؟ نم شد یم شیرو   د ییر

 و نهیک  نیکه ا
کار   د ی   خون قل م یبه جا میرگها یکه تو   یایدشمن

 من ا یدستش دهد؟ 
 عرضیه کرد یکه فکر م  د یدیو مفلوک م چارهیآنقدر ب را 
 را یکار   چیه

!که خب البته حق هم داشت. دل واماندهام به ندارم

 که  سایل کیحرمت آن 
 ! بهار کوتایهگذاشتیعمرم بود نم یروزها نیباتر یز 

 
 
 رسارس که در زندگ

به بار نشست و توانست  کبار یمن فقط  زمستان
 خودش را از سوز رسد کوالک
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  یتازها ینجات بدهد و رنگ و رو  زمستان
 
 به زندگ

 من خیرسارس رسد و 
به دو کردن راه  یکیو بدون  کشمیم .آیهببخشد 

خانه را در پ  شیآشیر 
 یو او با رفتنم همانجا رو  شومی. از کنارش رد ممی  گیم
 هایاز صندل یکی

  نجا یا فهماند یو بهم م کند یم اتراق
 
ست و قصد  ماندن

 برگشت به اتاق
 را ندارد.  خودش
راهم را  و نگایه حرفیو ب گذارمیرا کنار دستش م قهوه

 . ومی  و م کشمیم
 
ر
 ر یو با حرص و غضب ز  کوبمیم ی   و سطل را به زم ن

وع نشیزبینگاه ر   رس 
   ی   کردن کف سالن. اما چه تم  ی   به تم کنمیم

 
! کردن

 یبا آن چشمها یجور 
نظرم داشت که انگار  ر یز  نانهیزبیمانندش ر  عقاب

 مطمی   شود که خواستیم
به  را  ی  امر خط نیو ا کنمینم کوتایه  فمیانجام وظا در 

 نحو احسنت به انجام
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 ی  ! خسانمی  م
 
. دست و پام را گم کرد یم تمینگاهش اذ گ

 و بدون کردمیم
م ب شیاز پ یبتوانم کار  نکهیا دور خودم  هدفیبیر
 . آنقدر به نگاهدمیچرخیم
. اصال د یآیکه صدام در م  دهد یادامه م نشیو سنگ ی   ت

 از یکار   توانستمینم
 

911 
م و فقط داشتم با درجا زدن رسجام خودم را  شیپ بیر
 خسته شیر یب
 ظآلود یغ و با لحن   گردمی.کالفه به سمتش برمکردمیم
 : میگو یم
تو اتاق خودت  یو بیر  یاون قهوه رو بردار  شهی_م

 ؟یبخور 
که حتم دارم از شدت   کنمیرا ادا م یبخور  یجور 
 به کار شیکه برا  یدیتشد

 که پشتش پنهان است نر   درشنر  یهیبه کنا بردهام
د یم  باز هم نیو با ا یر
دلم با  یو تو  شود یدلم خنک نم»:  کوفت کن  ! «

 میگو یقساوت تمام م
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 سنر یکنم که در حد ن  یادآور ی_الزمه باز بهت 
  ی   که...ب

ر
 حرفش با حرص ن

 : میگو یرها کرده و با زدن دستانم به کمرم م را 
 
 
و هر خودت! بر  _به درک... رستوران و کارت ارزون

 تیشکا یخوایم جهنیم
و در  ومی  بلند به سمت رختکن م ی.و با قدمهاکن

 یبرا کمال بدشانیس
از کنارش بگذرم.کم مانده از  د یبه رختکن با دنیرس

 شدت حرص و جوش
که چطور فراموش کردم   نیاز ا اورمیو خون باال ب کف

 شیر یراه ب کی ی  مس نیا
  ندارد 

 
کوتاه   و آن هم گذشیر  از کنار اوست!با پلک زدن

 خودم را دعوت
! و تصم کنمیم  اورمیخودم ن یبه رو  می  گیم میبه صیر

 بلند و با یو با قدمها
 کیبه  دنمیگرفتنش از کنارش بگذرم که با رس  دهیناد
 عی    رس  اشیقدم
  کیو راه را مثل  ستد یایم

 
 . کند یمسدود م سد سنیک

هم فرو رفته و  یتو  یا_برگرد رسکارت!با ابروه
 
 
 زنم زل یم چشمان عصبان
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به  ی  از شدت خشم و تغ مینیب یصورتش و پرهها به
 رسعت باز و بسته

  کشمیهم م ی.دندان رو شوند یم
 
 که به سخنر   و با زبان

لش یتو   دهانم کنیر
تنه زدن و گذشیر  از کنارش  یبرا کشمیشانه م کنمیم

 آن بازوم کیکه 
 

911 
خورده  کهیو  د ی  گی. آتش مشود ی. داغ مشود یم گرم

 خکوبیرس جام م
 . شومیم

و ناباورانه به سمتش کش  لغزد یم به آرایم نگاهم
 دستش عاجزم .گریمد یآیم
د یم لمیو تحل کند یم قدرت  شده و حنر  ی   . زبانم سنگیر

 فرو دادن آب دهانم
جرعه  کی یداغ در تمنا ر یمثل کو  میهم ندارم و گلو  را 

 سوزن سوزن آب
 . شود یم

 . می_بذار حرف بزن
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. سد ی  و به چشمانش م ود ی  از دستش باال م نگاهم

 که انگار  ستادهیا یجور 
 فلکزدهام را رها کند. آب نداشتیه یندارد بازو  الیخ

 دهانم را نامحسوس
 یب یدلم برا یو تو  دهمیم قورت

 
مفلوک  نیا چارگ

 گوشیه  فراموش شدیه
 ! سوزانمیدل م نهامیس

و با لرز زمزمه  کشمیم دهامیخشک یلبها یرو  زبان
 : کنمیم

که   ستمیخودم هم مطمی   ن _دستتو بردار.حنر 
 برداشیر  دستش را

 صالمیاز رس است زمزمیه نینه! کاش به ا ا ی خواهمیم
 نشان ندهد و توجیه
خودش را  خواستیه یچند وقت با قلدر  نیتمام ا مثل

 بنشاند!  به کرش
و  وند ی  باال م تی  از فرط ح می؟ابروهایی  _بردارم نم

 که  ستیدست خودم ن
 : میگو یلب با تمسخر م ر یز 

شی_از رفتنم م  . شنومیم ی!و در کمال ناباور ؟یر
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912 
فرمان  !انگار کیسکه فکرشو کن    یی   از چ شیر ی_ب
 زمان را صادر ستیا
و  مانمیم هی  مات و مبهوت به صورتش خ کند،یم

 و از شوچ   یدنبال رد
کمیر به   گردمیم شیر یب اما هر چر  گردمیم تمسخر 

 . باورمسمی  م جهینت
 آمده باشند. حنر  ونی  حرفها از دهانش ب نیا شود ینم

 خود یبه گوشها
درست کرده  میکه برا  به حایل توجهیشک دارم. ب هم

 : د یگو یآرام م
.کاش امان بدهد نفس ستیکردنت ن  تی_قصدم اذ

بات سنگ ر یز  می  بگ  ی   ض 
تاز  کهی. اما اضار دارد همچنان شیشوکآور حرفها و 
 خودش باشد و دانیم
رس  شیکه معلوم ست از مدتها پ  ن  گفیر  حرفها  با 

 دلش مانده خودش را
و با  د یآیو من را مدهوش کند. پوزخندم کش م خالص

 به برداشیر  قدیم
 : نمی   م هیکنا  سمتش
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  یی  شکم س ی_از رو 
 
دو ساعت بعد  یکینزن که  حرف

  د یکه بادت خواب
 
 نتون

 که فکرشو کن    یی   ! آدما زودتر از چحرفاتو بکیس   جور 
 . کی   یروت حساب م

 ! ؟کن  یروم حساب م ؟_تو چر 
که   به دسنر  ینگاه دوبارها ی   استهزاء آم یپوزخند با 

 یهمچنان بازوم را تو 
رس وقت  گردمیو برم اندازمینگه داشته م ی  اس خودش

 ن  چشمانش. چشمها
 حس و حال داخلشان را بخوانم.  توانمینم که

و  روز آفتانر  هیکه   ! رو آدیم؟کن  یفکر م _خودت چر 
 روز طوفان و رعد هی
 بهش اعتماد کرد؟ شهیحساب کرد؟! م شهیم
 

913 
  آدم چه تو آفتانر  نی_ا

 
 بودنش چه تو رعد و طوفان

 بودنش نتونسته به تو
چشمانم  دنیو با کوب چرخانمیبزنه.چشم م بیآس
 صورتش و رسزنشگر یتو 
 : کنمیشماتت آلود زمزمه م و 
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  رو تو چر  بی_تا آس
 
 ! سییر  یآقا بدون

 ؟راستشکن  یشدم باور م تیاذ شیر ی_اگه بگم خودم ب
 از حس خونر  یجدا
 شهیعقل هم کند یم ز یبه قلب تشنه ام رسر  که

 ... دو به شکدار یخاموشم را ب
 : کنمیشده زمزمه م ز یر  یچشمها با 

! با من دته؟یجد لمیمحمد؟ ف گذرهیتو رست م _چر 

 نکن.  ینکن... باز  یباز 
کردنمم؟!   یهنوز تو سن و سال باز  کن  ی_چرا فکر م

 من زود بزرگ شدم. 
تو آماده باشم. تا بهت  یکندم تا برا  یاز باز  زود 

 شیاز پ شومیم برسم...عصنر 
که دنبالهشان انگار تا ابد به ما وصل   ن  حرفها دنیکش

 که  ن  است. حرفها
از خودمان  ن  دلمان مانده بودند که جز یتو  آنقدر 

 شده بودند و اگر
شان خالص شو  میتوانستیهم نم میخواستیم  . میاز رس 

گذشته. بازم همون   ی_بازم همون بحث تکرار 
 حرفها... من خسته شدم از

 دن؟از تکرار کر  یدادن تو خسته نشد گوش
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 هیبه رسم اومده با  من چر  ی   سخته؟ بب دنشی_شن
 
 
 کردنش! تو  عمر زندگ

 هیاما من  یدوتا جملهشو بشنو  کن  یتحمل نم حنر 
 شیعمر زندگ

هوا خفه است. کالفه پلک به هم  کنمی!حس مکردم
 زمزمه ر یو ناگز  کوبمیم
 : کنمیم
 

914 
که تنها مسئله مهم ما   ؟انگار دستمو ول کن   یخوای_نم
 است! اما ی   هم

دستم ذق  یانگشتانش رو  گریم  ندارم تا وقنر  یچارها
 اصال کند یذق م
 کیرا  میحواسم را جمع کنم و دل رس به هوا توانمینم

 نگه دارم نهیگوشه س
 نباشد.  گوش  یباز  نر  که
سمی_م ... شی... مثل ده سال پیو بر  یبخور  ی   ل یر

سمیم  یکیزرق و برق  یر
 ی!دلم تو چشماتو کور کنه و منو باز فراموش کن   هگید
حه نهیس حه رس   رس 
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 یراهروها یتو  شیصدا ی   آهنگ غم انگ وقنر  شود یم
 کیتنگ و تار 
 میو شقاوتم را به رو  حیمی  و ب شود یاکو م میگوشها

 وقت تا به چی.هند ی   م
انجام داده  عقیلیکه در اوج حماقت و ب  یاز کار  امشب

منده نشده  بودم رس 
آن نامرد هم  یمشت و لگدها ر یز  وقنر  . حنر بودم
 یهم گوشها دادمیجان م

که حقم است! مستأصل   شد یاندیم نیذهنم به ا از 
 و خورمیگوشه لبم را م

 یپ یآزادم را رو  دست
 
 ز یو قطرات ر  کشمیداغم م شان

 عرق را با دست
 یتو  نکهیسالن با ا یتهای.هوا گرم نبود، اسپلمی  گیم

 تک و میآبانماه بود
  توک

 
 روشن بود اما من داغ کرده بودم. با کالفیک

 : نالمیم
ماست که ترسش به دلته محمد؟!و  ی   ب یی   _مگه چ

 دل خودم یدر اصل برا
سمیم بدون  قرار یشده بود و تند و ب ن  که باز هوا  . دیلیر

م و خجالت  رس 
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 . د یتپیم
لحن متوقع  نیکمه نامرد؟!آشفته از ا  _ده سال عاشقر 

 و آرزومندش پوزخند
 : زمیی  و زهر به جانش م نمی   م
 

915 
...انتظار رساغ دویم ا یبعد ب خالص ش   _بذار از اویل

 جوابیرا ب هامیندارم کنا
تا آسمان با  ی   محمد امشب انگار زم نیاما ا بگذارد 

 یمحمد هم
 
 فاصله شیک

 . دارد 
که حرست تموم   یتموم نشدها ی   _تو همون اول

 یدلمه!تو  یکردنش تا ابد رو 
 امیار یزبانم هم  حنر  گر ی. دمانمیحالت م همان
 تا با آن حرص و دهد ینم

و با آزار دادنش خودم  زمیخودم را به جانش بر  جوش
 را آرام کنم! 

... نه... آ یبمون... نه که بخوام کار کن نجا یا ن  شبها هی_ 

 یکار   چیاصال ه
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... فقط بمون... بمون چون به بودنت، به نکن

 دارم.با ضعف و از یحضورت ن
 
 
 : نالمیم رسگشتیک

 یم چر  ی_دار 
 
 محمد؟ ؟یک

 ی_جان محمد... نم
 
 نیازم دراومد تو ا یچه پدر  دون

 مدت. 
 . شود یدستش م ی  بازوم هم اس یکی آن

کردنت؟جملهاش احساس   تیآسونه اذ ی_فکر کرد
 که داشت  ن  یی  خوب و ش

.با پوزخند عقب خشکاند یرا م گرفتیو پر م بال

 ناغافل شیو دستها کشمیم
 . افتند یم یی   پا

چقدر آسون  یدی. دی_خوبه که، امتحان هم کرد
 بود؟! باز هم ادامه بده

... عاطفه جنسش از فوالده، هفتتا جون داره... نیآفر 

 باشه هشت سال هر چر 
 

916 
و  د یآینامرد دووم آورده.جلو م هی یشکنجهها ر یز 

 که  کند یدست بلند م
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 . کشمیعقب م شیر یرا ب خودم
... قصدم آزار دادنت ی_اشتباه متوجه شد

 و با حرص د ی  گینبود!خشمم باال م
 : کشمیم غیج

ماه  کیخراب شده  نیتو ا نجا ی... ای... دادی_اما داد
 و یتمام حبسم کرد

مو برام آرزو  دنی. دو روزمو ازم گرفنر  شب دخیر
 یکرد  می  . بارها تحقیکرد
رس زبونا... خواهش کردم، التماس  اسممو انداخنر  و 

 . کردم... اما گوشاتو گرفنر 
هم که فراموش کنم  هم که بگذرم، هر چر  یی   هر چ از 
 حرست هی  نم ادمی

  هی یبرا دنمیکش
 
مو... اصال   وقت گذرون کوتاه با دخیر

 یم
 
 ماه از اون کی دون
  چند 

ر
 شتیآزمون و آزما نیمونده رو رس ا ماه کوتاه باف
 از دست دادم؟! 

آرامش فقط  ی. انگار آن رو کشد یخودم داد م هیشب
 کوتاه بود که  یایرو  کی
  با 

 
 گذشت و رفت!   چشم به هم زدن
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 ی_تو که نم
 
... تو که بهم گذشته لعننر  چر  دون

 ینم
 
 یزد یچه گند دون

  به
 
 رسارس کثافت من...  زندگ
و  میکشیخط و نشان م مانینفس زنان با نگاها نفس
 کیحکم مرگ  د یشا
گرفته شدهامان   یرا در دادگاه احساسات به باز  گر ید

 ! او رامیکنیصادر م
بودم که  یو کفر  از دستش شایک نقدر یاما من ا دانمینم

 به یاگر اسلحها
دیب داند یم دستم  قساوت و سنگدیل تیو در نها د ییر

 کیو  دهیماشه را کش
که   کنمی!دهان باز مفتمی  از بدنش را نشانه م ن  جا
 داردیمفاصله را بر  عی    رس 
با مهر و موم کردن دهانم صدام را در نطفه خفه  و 
 .چشمانم از شدتکند یم
 

917 
 یکه تو   و با نفیس شوند یو تعجب گرد م تی  ح
 گره خورده دست و  نهامیس
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بزرگش دو طرف کمرم را چنگ زده  یاما دستها نمی   م پا 
 کام  یو جور 

از شدت درد و سوزش به ذق ذق  میکه لبها  د ی  گیم
 .قلبم رم کردهافتند یم
  انیو جر  تاختیم

 
  دایع

 
رها شده  نهامیس ر یاز ز  ناگهان

 شکمم یو تو 
  صالیاست یاز رو  می.پلکهاد یچیپیم

 
هم  یرو  و نشئیک

 و دست و افتند یم
منگ و خمار رها  یآدمها هیو شب شود یشل م پام
 دستانش.  ی   ب شومیم

به بچهها  و با نگایه دهمیرس م بمیج یرا تو  گوش  
 و صدا رس یآرام و ب
خانه ب بدون .لباس نمی   م ونی  جلب توجهشان از آشیر 

 عوض کرده و با
 کیمثل  میشگیرنگ هم مشیک یشال و مانتو  دنیپوش
 آرام از رستوران ه،یسا
به  نشیماش دنی.چشم چرخانده و با دخزمیم ونی  ب به

 کنمیسمتش پاتند م
سمیدنم مبالفاصله بعد از سوار ش و   : یر
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به سمتم  نگایه میون؟نی  ب ی_باز چرا منو کشوند
 و با چرخاندن اندازد یم

 . اندازد یم ابانیخ یرا تو  ی   ماش فرمان،
 . نمی   م ی!پوزخندفهیمی_خودت م

قشنگ متوجه  نقصت،یکامل و ب  حی_ممنونم از توض
 تو رست شدم چر 

 ! گذرهیم
بحث ندارد و  به ادامیه یلیم فهماند یسکوتش بهم م با 
 از شیر یب خواهد ینم
 و منتظر هم جوانر  هی  به نگاه خ حرف بزند. حنر  نیا
 و زمزمه دهد ینم
 : کند یم
 

918 
بگم که  د یبا یگردی_اگه تو صورتم دنبال جواب م

 ننوشته، اما یی   روش چ
اون بحثش فرق  دل بکن   ذارهینم تمیجذاب اگه

 
 
 و با حرص کشمیم داره!پوف

 : میگو یم
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 یخودش کمی نیبه ا کمی ا ی_خدا
 
 نیکن! ا  قیتزر  فتیک

 حجم از تواضع و
 گر یو د د یآی!فقط لبش کش مارمیرو تاب نم شیفروتن

 نمیبیم .وقنر چیه
لو بدهد نگاه گرفته و راحتیر  یی   قصد ندارد چ اصال 
 به پشنر  دهمیم هیتک

  نفیس دنیو با کش صندیل
 

را از تنم  راحت خستیک
 . نمتکایم
را دنبال  ابانها یپر نور خ یچشم چراغها با 
 کنمی.لبخندم را مهار مکنمیم
 کیشوم که با هر بار نزد منکر حس خونر  شود ینم اما 

 شدن بهش به قلبم
بودم و آن  ی   هنوز هم دلچرک نکهی. با اشود یم ر یرساز 

 مزخرف و یرفتارها
لب با  ر یز  را فراموش نکرده بودم و گایه کتاتورانهاشید
 ایهی  بدو ب شانیاداور ی

نشان  توجیه دهامیقلب افسار در  کردم،یم حوالهاش
  داد ینم

 
 بود زمان و کاف

رفته و از او  ورتمهیمغزم  یکند تا رو   دا یپ خایل
 اشباعش کند! 
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و گوشش به  فتی  رستقانه راه خودش را م د یسف چشم
 چارهیعقل ب نیا

 نبود که نبود.  بدهکار 
قشنگ قشنگ لبخند  ینطور یکه ا  کن  یفکر م _به چر 

 ی   م
 
 ؟ن

اما لبخندم را  کنمیخورده خودم را جمع م کهی
 هم انگار یکی نی. اتوانمینم

دست دلم بود که از عصب و مغز اطاعت  افسارش
 ! کرد ینم

 کجا...   _نگفنر 
 

919 
حرف  یمامان زر  اطیآشنا و در ح کوچیه  دنید با 
 جی. گماند یدهانم م یتو 

 : میگو یم د یده و با مکث و تردکر   نگاهش
 کار؟یچ نجا یا می_اومد

 میبر  ار یب ی  _برو لباس عوض کن، دست سوره هم بگ
 ... ن  جا هی

 _کجا؟! 
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و به  دهیعقب کش عی    سمتم که رس  کشد یرا م خودش
 . چسبمیم صندیل
درشت  ژاپن   یکاتورهایکار   هیبه رسعت شب میمردمکها
 و شود یو گرد م

 . به در و صندیل چسبانمیخودم را م شیر یکشان ب  ی   ه
 . کنمی_ششش... درو باز م

 : میگو یو با اخم و ترس  م میآیخودم م به
و  حی    _خودم چالق نشدم هنوز!شانه باال داده و با تفر 

 . کند یلبخند نگاهم م
بهش؟  گنیم دلم بخواد خودم انجام بدم... چر  د ی_شا

 جنتلمن باشم!خنده از
ن خودش ناهمگو  ن  به هم دوختهام با صدا یلبها ی   ب

 انداخته و ونی  را ب
. لبش ند ی   را امضا م شیرها شدن همقطارها مجوز 

 و او هم با د یآیکش م
که هنوز هم از   ن  . با صداخندد یکوتاه بلند م  مکن  

 : میگو یم لرزد یخنده م
 نیا اد یممد به تو نم الیخی_جنتلمن؟! ب

 نمی   م اداها...(چشمیک
ً
 ) ضمنا
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نو خودشونو  کی   یو در رو باز م شنیم ادهیپ جنتلمنها 
 رو طرف!با ندازنیم

 . کند ینگاهم م نیی  ش یلبخند
 

911 
 گهید یی   دو نشون بزنم. بیر پا ی  ت هیگفتم با   گهی_د

 خانم. سوره رو حاض  
 یکه هنوز رو   یکمرنگ و لبخند  ...با اخیما یو ب کن

 لبم خودش را حفظ کرده
 : میگو یم

  یخوای_نم
 
ه؟ بیک  چه خیر

س! پ نقدر ی_نچ... ا  ... گهیشو د ادهیسوال نیر
 ممد.  ونی  ب میانداخت ی   باشه از ماش ادتی_ 

 ر یممد گفتناتم تنگ شده بود.خون ز  نی_دلم برا ا
 و گونهام را دود یپوستم م

 و با نگایه گزمی. با خجالت لب مکند یم یو انار  رسخ
 فرار را بر چشیم ر یز 

که   شومیم ادهیپ ی   از ماش عی    داده و رس  حیترج قرار 
 بلند خندهاش یصدا
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و  دهیصورتم کش یرو  .دسنر شکند یکوچه را م  سکوت
 . گذارمیم اطیپا به ح
 . کند یدر را باز م یزر  مامان

 ؟یچقدر زود اومد ؟ن  _عاطفه تو
زود اومدم.  کمی_سالم مامان خوشگلم... آره امشب 

م خوامیم  سوره رو بیر
را باال  شیابرو  یتا کی! خواد ی... البته محمد مونی  ب
 عی    که رس   دهد یم
 : میگو یم

.رس تکان گمیرو براتون م _بعد که برگشتم همه چر 

 داده و از رس راهم کنار
 . ود ی  م

 کیلباسم به  ضیو با تعو  کنمیرا حاض  م سوره
 از خانه مشیک هیی   پا یمانتو 

 . مینی   م ونی  ب
 

911 
 م؟یی  _مامان کجا م

و لبخند  ند ی   _عمو اومده دنبالت...چشمانش برق م
 را کش شیلبها پهن  
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 . دهد یم
 ی_راست م
 
 مامان؟ یک

جواب سوالش را  دهمیم حیباز کردن در ترج با 
 شده و به ادهی.محمد پند یبب

و با  دود یداده است. به سمتش م هیتک ی   ماش کاپوت
 . کشد یم غیذوق ج

در  نشدی_عمو محمد...محمد بعد از بغل کردن و بوس
 باز شیعقب را برا

 : د یگو یم یو با لحن خندهدار  کند یم
 یو شاد جانیپرنسس عمو...صورتش از ه د یی_بفرما

 گل انداخته و آسمان
 است.  شهیپرستارهیر از هم چشمانش

را روشن  یدی.چراغ ال.اشومیگرفته و آرام سوار م  نگاه
 که متعحب به  کند یم

 . چرخمیم سمتش
 ؟ی_لباس عوض نکرد

و  کنمیگرد شده، از و دهانم را کج م  یچشمها با 
 ناخشنود و پرتمسخر زمزمه

 : کنمیم
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و با  کند یمحمد!چپ نگاهم م یخاله زنک شد یلی_خ
 خودش به دنیکش

 : د یگو یعقب م سمت
 مشیک نقدر یا گم،ی! واسه خودت م؟_چه خاله زنیک

 نپوش...چشم در حدقه
وع  دهی. هنوز از گرد راه نرسچرخانمیم اوامرش رس 

 چرا فهممینم شده بود. 
 

912 
دوبار خنده و  دهیو نرس دهیاز گرد راه رس انیآقا نیا

و   را که تییخورس 
و  دارد یتوهم آقا باال رس بودن برشان م نند یبیم

 را به رخت تشانیمالک
است و انگار مرد  ی   . اصال جنسشان همکشنیم

 معنا تشانیبودنشان با مالک
 ! کند یم دا یپ
 توهم زده باز...  نجا یا یکی_ 
 : میگو یبه سوره با خنده م با چشمیک و 

. با دهد ی_مگه نه عسلم؟!سوره با خنده رس تکان م

 حتم دارم معن   نکهیا
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که زدم را متوجه نشده اما بخاطر لبخند و لحن   حرف

 من به خنده
 د یسف ن  و مشما گردد یبرم شی.محمد رس جاافتد یم

 یقلبها شیرنگ که رو 
 . د ی  گیه شده به سمتم مقرمز نقش زد ز یر 

م؟! به جا
ُ
وه
ا
 هی! حاال میسی  خوب خوبشم م ی_چرا ت
 بنداز تا نیبه ا نگایه
هم وجود داره که  یگهاید یرنگها ا یتو دن بفهیم

 برازنده مادموازل باشه!لب
 . کنمیکرده و پشت چشمم را نازک م  کج

 _مسخره! 
نگاه از صورتش  د ی.با تردشی  خانم، بگ چونی_بحثو نپ

 گرفته و به دست دراز
  ند یبی. تعللم را که منمی   زل م شدهاش

 
کشدار   با پوف

 : د یگو یم
... بمب که توش ن گهید ی  _بگ .سوره از ستیدخیر

 خودش را ها یصندل انیم
 : د یگو یم جانیو با ه دهیکش  جلو 
 

913 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

د یباال م میعمو؟ابروها مامانم کادو گرفنر  ی_برا و  یر
 مات به محمد زل

. اصال دوست نداشتم سوره شاهد کادو گرفتنم نمی   م

 مرد باشد. آن کیاز 
 ستین انمانیم که نسبنر   یمرد هم

 
 یرو  . اخم کمرنیک

 هیسا میشانیپ
 . اندازد یم

عوض  گهید اهشو یلباس س د ی. مامانت بازمی_اره عز 
 رسمه هی نیکنه و خب ا

  ی   چ هی پوشهیم که مشیک  کیس  یبرا که
 
نیم رنیک که   یر

 مشیک گهید
خوشگلم.سوره بچگانه و بغضآلود زمزمه  نپوشه

 : کند یم
 شهیخدا هم شیسام رفت پ نکهی_مامانم بعد از ا

 ...صورتپوشهیم مشیک
صورتم  یچشمانش رو  ن  یو ن شود یمکدر م محمد 

 تا نمی   . پلک ملغزد یم
هجوم آورده به چشمم را عقب بزنم و سوگ  یاشکها

 یدلم را برا داغ تازیه
 نگهدارم.  خودم
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 . پوشهینم گهی_از االن د
 : کند یرو به من زمزمه م صدا یب محمد 

و  گزمی.گوشه لبم را مگهید شی  _کنجکاوش نکن. بگ
 ناچار مشما را از دستش

دم  کیو بغل گوشم  د یآیجلو م شیر ی. سوره بمی  گیم
 بازش کن د یگو یم
دد مشما را باز م گهید  پارچیه دنیو با د کنمیمامان!میر

 زرشیک تا شدیه
د یباال م میابروها رنگ انگشتانم لبخند  ر ی. لطافتش ز یر
 . آورد یبه لبم م یمحو 

 . کشمیم ونشی  ب کنجکاو 
 

914 
. اصال قصدش را ندارم. تا اد یبهت م ی   _رست کن بب

 تشکر کوتاه کیبا  میآیم
و با اضار  چسبد یو تهش را بزنم سوره به گردنم م رس 
 تحفه عمو خواهد یم

که   کنمیرا رس کنم!غضبناک به محمد نگاه م محمدش
 با خنده شال را از

 . کشد یم دستم
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! وا بده بابا... اصال خودم نقدر یا خ  ی_نچ دخیر تو چرا 

 رو ی  خط فهیوظ نیا
 چطوره!  قهمیسل نمیرست. بب ندازمیو م می  گیم گردن

 دهی. خودش را جلو کشستینه، الزم ن میبگو  میآیم تا 
 حرکت عجوالنه کیو با 
  جی.گاندازد یرسم م یرا رو  شال

 
باز  و گنگ با دهان

 یبرا ن  مانده که آوا
و نگاهم  مانمیم هی  بهش خ کند ینم دا یافتادن پ ونی  ب
 براق یچشمها یرو 
نگاهش به  . گریمشود یلبش جا به جا م یلبخند رو  و 

 یآفتاب تابستانها
نقدر حار* و داغ، همانقدر . همامانستیم نخلستان
 ...از سکته دادنی   تند و ت

رسم مرتب  یشال را رو  . به آرایمکشد یدست نم من
 و با نگایه کند یم

حرارت او  بلعم،یبراندازم.آب دهانم را با ولع م سوزان
 کرده  تیبه من هم رسا

 دا یپ تن خایک نیا ابانیب یتو  قطره آنر  کردمیحس م و 
ف*شود ینم

ا
 !تاب و ت
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عرق را  ز یر  یرا باال برده و شبنمها قمیتعر  چشمانش
 کمرم حس  یهی  ت یرو 
که زبان ترک   در حایل شدمیخودم آب م یو تو  کردمیم

 یخوردهام تمنا
 یرسو صداها ی   جرعه آب را داشت.گوشم از ب کی
 یسوره صدا ی   انگ جانیه
  او 

ر
با کیوافر مثل  را با لذن جذب کرده و  یقو  یآهی 

 تنگ یراهروها یتو 
 . بلعد یخودش م رسد  و 

دستم را به  انی  مبارکت باشه.ح اد،یبهت م یلی_خ
میسمت رسم م  ی   که ب  یر

 کشمی. گر گرفته دستم را عقب مد ی  گیدستم را م راه
 و دهد یاما اجازه نم

 
915 
 
 

متصلمان به  یدستها قیتنش را از طر  یو گرما دایع
 من منتقل

 کند یم
 
و  دهمیرا فرو م ستیکه ن  .ذوب شده آب دهان

 جیگنگ و گ  با نگایه
  به

ر
 . نمی   که حاال لبخند روشنش کرده زل م  صورن
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 رست.  ی_بذار بمونه رو 
 ی   حلقه شدن دست سوره دور گردنم حواسم از زم با 

 چمن پوش نگاهش پرت
درخشانش جا  یزمردها ی   اما دلم را مطمئنم ب شود یم
 .لبخندگذارمیم

 
 
و فرو افتاده تشکر لرزان  ن  و با صدا نمی   م کمرنیک

 . کنمیم
را  میلبها توانمی...فقط میخوشگل شد یلی_مامان خ

 کش بدهم.بالخره
 . اندازد یرا راه م ی   ماش

 خطرناکه.  رو صندیل ی   _خرگوش کوچولو بش
 یلی... خگرفنر   هیمامانم هد یبرا _باشه عمو... مرش

 خوشگله. 
 یقرار ی. خجالت زده با بد ی  گیبالفاصله گر م صورتم

 که  جنبمیجام م یتو 
 یو جور  اندازد یبه عقب م نگایه نهیآ میبا تنظ محمد 

 که به گوشم برسد
 : کند یم زمزمه

 مامانت.  یبرا دمیم امو یمن دن ست،ین یی   چ نکهی_ا
 *:گرمحار
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ف
ا
 *:حرارتت

 قیر یو عم قیسقف و لبخندم عم یدیبه سف نمی   م زل
 . امشب شبشود یم

و انتظار من  فراتر از عایل بود، خوب که نه حنر  خونر 
 قویل یبود.محمد پا

 
916 
به سوره داده بود مانده و طبق خواستهاش ما را به  که

 شیبرد. همپا یشهرباز 
که لحظات   ی. جور د یکرد و خند  یو بچگانه باز  شد 

 
 
 آخر هر دو از فرط خستیک

راه رفیر  هم نداشتند و صورتشان بخاطر  ینا
 چیبود. هگل انداخته   تشانیفعال
بودم.  دهیزده و خندان ند جانیه نقدر یسوره را ا وقت
 وقت... دردناک چیه

با  جالنر  ر یتصو  چیه اشیکه سوره در شش سالگ  است
 پدرش ندارد. خاطره

و دوباره حواسم پرت مهر  کشمیم ... آیهچیه که
 که محمد  یو اندازها حد یب
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 که حنر   . محبنر شود یم ختیی  نگاه و کالمش م یتو 
 شیپدرش هم برا

و از پارک و آتش سوزندانشان  نمی   م !پلیککرد ینم خرج
 یتو  شومیپرت م

آغوشش.خجالت زده از افکار  انیم ن  و جا رستوران
 یرسم دستم را رو  یتو 
لمس کوتاه دلم بدتر آشوب شده  نیاما با ا کشمیم لبم

 یتو  نیی  ش و حیس
خودم جمع  ی. گر گرفته تو شود یپمپاژ م میرگها
 اما ذهن منحرف شومیم
با آن  یاز خاطره باز  دارد یدست برنم دمیپد د یند و 

 پر تب و بوسیه
عاشقانه را  لیمیف نما یسقف مثل پرده س یدی.سفتاب

 گریکه باز   کند یاکران م
  ناش   یادیز  زنش

 
که با وجود   و کمتجربه است. زن

 
 
 هشت سال زندگ

عاشقانه نوازش  نقدر یا کبار ی ندارد حنر  اد یبه  ن  زناشو
 شده و طعم بوسه را

بوسه و لمس ساده دلش  کیبا  باشد. که حنر  دهیچش
 و با رد زد یفرو بر  یهر 
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کمرش به اوج برسد.   یمهرهها یانگشتان مرد رو  داغ
 خجالت زده با دست

و کاش متوجه علت لرزش و  پوشانمیرا م صورتم
 رخوتم را نشده باشد! لبم را

 : کنمیه مگرفته و داغ کرده زمزم  گاز 
خاک دو عالم تو  ی_خاک تو رست کی   عاطفه... ا

 هینوازش و  هیرست با 
 اخه؟!  بوسه

 
917 
مگ دلم  یجلو  توانمیاما نم بندمیو خجل چشم م ی   رس 
 که آن شب  می  را بگ
 لحظه به لحظهاش را مرور نکند!  را،
و توان پلک  نا یچسباند و من ب میشانیرا به پ شیشانیپ

 بستم. نگاهش حنر 
و  کرد یبستهام هم به درونم رخنه م یچشمها از 
 در کی می. نفسهاد یکاو یم
که   د یکوبیبلند م یو قلبم جور  فتی  و م آمد یم انیم

 قفسه خواستیانگار م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

تنگ و  کخانهیرا بدرد و خودش را از آن تار  نهامیس
 نجات دهد.  کیبار 

از توان من خارج بود و  میرگها یترشح شده تو  ی   ادرنال
 نمانده بود یی   چ
دستش غش کنم که محکم کمرم را به خودش  یرو  که

 چسباند. 
من  یحجم از احساس برا نی_دورت بگردم من.ا

 بود... به خدا که یادیز 
 نیتحملم آخر  شینوازش و گلبوسهها انیبود. م یادیز 

 دیرا کش شینفسها
 یکهاپل انیاز م صالیو است یاشکم از رس ناچار  و 

 گونهام راه  یبستهام رو 
 . گرفت

  نیا د یبا کردمیخودم را جمع و جور م د یبا
 
را  وارفتیک

 اما کردمیدرمان م
پلک زدن هم  ینا آغوش سکرآورش حنر  مست

 چه برسد به گر ینداشتم د
 ! یو جور کردن و خوددار  جمع

 دهیجون، طعم بهشت م مهیتن ن نی_درد و درمون ا
 . امیبچگ یلبات آرزو 
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توتون تنش  یکه بو   دمیکش  قر یکرده نفس عم  داغ
 .دلمد یچیپ میههای  ر  یتو 
لبم  ی. زبان رو گوش  یو باز  خواستیم طنتیش
 که زمزمه کرد:   دمیکش

بسته  ی_نکن المصب... نکن...با همان چشمها
 گفتم:   رلبیو ز  دمیخند

 ؟یدی_مگه طعم بهشت رو چش
 

918 
نازک  ستیاصال به نفعت ن خیر  یزبون ر  ینطور ی_ا

  یدید هو ی! نارنخر 
 
 زبون

 شیو منو آت شیبچرخون ینطور یکه ا  ستین گهید
 
 
 دندانم فرو ر ی...لبم ز بزن
 و تحمل زمزمه کرد:  تابیکن ب  رفت

من. بخدا که روا  یبه نابود _تو امشب کمر بسنر 
 . نکن نامسلمون... ستین

 ... دما یدستت م یکار   هی... نکن
 تند و طاقنر  آخرش که با لحن   گرفتم از جملیه  گر 

 گوشم  ر یتمام شده ز 
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که حالم خوب   ستمیفقط من ن نکهیشد. از ا نجوا 
  گوشیه  ستین

 
 لبم نافرمان

 کش آمد که گفت:   و کیم کرده
جواب  نمیتو وجود تو... ا شهی_بهشت من خالصه م

 سوالت. من با تو بهشتو
پلک  دهیکنار بالشم ترس  یی   چ دنیو رو کردم.با لرز  ر یز 

 کیباز کرده و با 
کمان. با  شومیمحکم پرت م هول به اتاق خواب مشیر

 
 
 دنبال دستپاچیک

کردنش چشمم قفل اسم   دا یو با پ گردمیم لمیموبا
 . با هول وشود یمحمد م
 : کنمیتماس را باز م هراس

 شده؟ یی   چ ؟_الو، خونر 
 دهی. ترسکند یگوشم را پر م  قشینفس عم یصدا

 که زمزمه  نمی   صداش م
 : ند کیم

س...نفس عم و با اخم و ترس   کشمیم قر ی_خوبم، نیر
 : میگو یم

 کارو نکن.   نیا گهی_لطفا د
 : کند یزمزمه م الیخیب
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919 
  یمن که کار  کار؟ی_چ

 
و با حرص و  دهیکش  نکردم!پوف

 که به سخنر   ن  صدا
ل  : میگو یم کنم،یم کنیر

  نیا نکهی_ا
 
  خر یو ه موقع شب زنگ بزن

 
 ! نیک

خواد  دلش یم که، گایه  ستی_دست خود آدم ن
 انشیاطراف یبفهمه برا

 داره.  تیاهم چقدر 
 یم هیچرت و پرتا چ نیممد؟ ا ی_خل شد

 
نصف  یک

 ؟شنر 
 
 
 : میگو یو آرامیر م کشمیم _گمونم...پوف

 ؟یدی_رس
شی_خوبه که ازم سوال م  ... یر

 : نمی   م یپوزخند
 _اما جنس شما از سوال و جواب شدن متنفره. 

 همجنسام...  هیکفه با بق  هی_منو نذار تو 
  یخوایالبد م ه؟ی_چ

 
 ی   رو زم یمرد چیبهیر از تو ه بیک

 را با نی.استین
 و تمسخر گفتم.  پوزخند 
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س _از بس کیس خرت به چند من که آرزو  دهیازم نیر
 شده برام.زبانم را گاز

با قضاوت عجوالنهام باز هم گند زدم به همه  می  گیم
 ! ی   چ

حرف زدن که خودش به  یبرا گردمیکلمات م  دنبال
 . د یآیحرف م

 د؟ی_وروجک خواب
 

921 
و حواسم  شومیکه مور مور م  د ی  گیم _اوهوم...نفیس

 حس نر  ود ی  م
و حرارت تنم را به نقطه  چرخد یدلم م یکه تو   ن  یی  ش

 . ساند ی  جوش م
 _عاطفه... 

 ویل کنمیاز کف داده حرف اول جانم را زمزمه م عنان
 زبانم هول دنیبا گز 
 . شومیم

 ... _ج... چر 
 : د یگو یخندهآلود م لحن   با 
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...اخم کرده ی! پاشو برو تا تر نزد؟یدار  شیج ؟_چر 

 را گاز امیزبان لعنت
 : میگو یو با حرص م می  گیم

 ! ادنر یب یلی... خی  _نه خ
 . کنمی...چشم گرد میدی_اوف کجاشو د

 یواقعا چرت و پرت م یدار  گهیمحمد د_ 
 
. برو یک

 بخواب. 
دنبالت.هول  امی_هوم... باشه. صبح حاض  باش م

 : میگو یشده با عجله م
 یتو  ی  با تاخ شیکنم.صدا  یادهرو یپ خوامی_من م
 : چد یپیم گوش  

 ! هرجور راحنر  _عجب! اوگ
آن گرما و شور را  گر ی. لحنش دمی  گیرا گاز م لبم

 نداشت انگار مخالفتم به
 شیو برودت و رسما را به صدا امدهیخوش ن مذاقش

 کرده بود. شب  قیتزر 
 

921 
 ی. با ابروهاکند یگفته و تماس را قطع م  یرسد ی  بخ

 را کنار باال رفته گوش  
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 : کنمیو زمزمه م گذارمیم بالشم
درست  نی.. ا. یس  یم کیبهم نزد یلیخ ی_دار 

 یو صدا کشمیم !آیهستین
 : چد یپیرسم م یتو  یزر  مامان

 شیکه ده سال پ  هیهنوزهم حسش همون _مطمئن  
 . د یبود؟ هردو عوض شد

. نه تو اون د یدیو کش د یدیو رسد روزگار رو چش گرم

 نه اون، اون یعاطفها
آدم هنوز ده روز هم از  نی. ار یعاشق و رس به ز  محمد 

 طالقش نگذشته و
عاطفه...  ستین یعیطب نیشده. ا کیبه تو نزد نقدر یا

 کنار  میکه بذار   نمیاصال ا
 یتهایو اذ یبعد از اون موش و گربه باز  هو ی چطور 
 ینطور یو بزرگ ا کیکوچ

به تخته خورد  یشد؟! چه در  شهیو عاشق پ مهربون
 که دست برداشت و بهت

با توجه  محمد خان رو ویل نیا دمیشد؟ من ند کینزد
 یفهایبه حرفها و تعر 

 . ستین یعیبه نظرم اصال طب تو 
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فکر  نیبه ا دهمیم حیو با بسیر  پلکم ترج کشمیم ایه
 نکنم که محمد دل

کاسه   مین ر یز  یزبانش با هم متفاوت است و کاسها و 
 اش! 
* 

 . کند ینگاهم م قیمامان...دق ی  _صبح بخ
. انگار مامان نمی   م ی!لبخند محو شب؟ید یدی_نخواب

 گلبهار  یبه جا یزر 
و بمم دستش  ر یآورده و بزرگ کرده که ز  ا یرا به دن من
 بود. 

د. تا خود صبح غلت خوردم.استکان چا  ی_خوابم نیر
 گذاشته و  ی   م یرا رو 
 : میگو یم
 

922 
 یرو  ی   زبیمامان...با مکث و همان نگاه ر  گهید ی   _بش

 . د ی  گیجا م صندیل
لقمه گرفیر  بلند  یکه برا  ؟دستمیکردیفکر م _به چر 
 ماندیهوا م یشده تو 

 . دوزمینگاهم را به صورتش م و 
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 : میگو یو با مکث م کشمیم میلبها یرو  زبان
  دزدمی.و نگاهم را م_به همه چر 

 
 . دارمیبرم و تکه نان

م؟ چر  عن  ی _همه چر   دخیر
 : نالمیم کالفه

 _مامان... 
از  عاطفه... من اون حرفها رو نزدم که خواب ی   _بب

 روزهاتو ا ی می  چشمات بگ
کنم. نه اصال... فقط خواستم با چشم باز پا تو   خراب

 ... یرابطه بذار  نیا
مرد  نی. اپوچ بیس   یایرو  هی ی  دوباره درگ خوامینم

 ستیهنوز مشخص ن
از تو پاره  شیر یب هنی  که دو تا پ  و عقل من   هیچ دنبال

 کنهیکردم حکم م
دخیر من شما  ی   . ببیمحتاطانه قدماتو بردار  که
ا  . حنر ستین یعاد طتیرس 
رابطه شد.  هیبا عجله وارد  د یهم بود نبا یعاد اگه
 به روز شده.  ده،یچرخ ا یدن

اون دوره که زن و مرد شب حجله تو رخت  گذشت
 . دنیدیخواب همو تازه م
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  االن
 
پرسک هم  نی. اسیر  یاون موقع ن آدما به سادگ

 انگار اون آدم ده سال
ازت  ی   هم یعوض شده. برا و حسانر  ستین شیپ
 با چشم باز نگاه خوامیم

 میخودت حر  یو از همه مهمیر برا کنکاش کن    ،کن  
 و به راحنر  یبذار 
اول ثابت کنه که  د یبشه، با متیوارد حر  یند اجازه

 داره آب دهانم اقتتو یل
م و خجالتم را تو  بلعمیم را   یو صورت رسخ شده از رس 

میگردنم فرم م  و یر
 

923 
 ینفهمد که برا یکاش مامان زر   کنمیفکر م نیا به

 شده و ر یاخطارش د
 و غبار لباس نتکانده...  دهیهنوز از راه نرس محمد 
اگر نخواهم هم آن  و من حنر  گزمیرا محکم م لبم

 چشمم یصحنهها از جلو 
بودم...  می. من در برابر محمد رس پا تسلوند ی  نم کنار 

 یاز همان شب تو 
 . میآیبه خودم م یمامان زر  ی!با صدارستوران
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م. د  ر ینشه.رس به ز  رتی_صبحونهتو بخور دخیر
 گفته و لقمه را  چشیم

به ساعت  نگایه می. نچرخانمیدستم م یتو  هدفیب
 و با اندازمیتلفنم م
 . شومیو شتاب بلند م عجله
که   کنمیخداحافظ پا تند م شد.و با زمزمیه رمی_د
خانه ب عی    رس   ونی  از آشیر 
 . شود یبلند م شیکه صدا  بزنم

زمزمه کرده و با  ی_مراقب خودت باش.چشم دوبارها
 : میگو یم فمیبرداشیر  ک

 یبرا شومیخم م _سوره با شما مامان. من رفتم.وقنر 
 میکفشها  دنیپوش
 : شنومیرا م شیصدا

راحت. عجله نکن. خدا به همراهت.باشه  التی_تو خ
 گفته و از خانه  یبلند
و  کنمیم میشانهام تنظ یرا رو  فمی.بند کنمی   م ونی  ب

 عیر یرا رس  میقدمها
 شومی.رس کوچه با نسا خانم چشم تو چشم مدارمیبرم

 نگاه گرفته عی    که رس 
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.لبخند د ی  گیدماغش را باال داده و چادرش را محکم م و 

 و طنتیزنان با ش
 : میگو یبلند م خباثت

 
924 

نازک  یمچش ؟پشتنسا جون، خونر  ی  _صبح بخ
 کرده و با محکم کردن پر

. دست خودم ود ی  تند تند راه م شیگلو   ر یز  چادرش

 . خندمیکه بلند م  ستین
هم بند  اهشی  بد و ب دنیبا شن که حنر   یخندها

 . د یآینم
  هیهمسا یکه با زنها  کن  ی_منو دک م

 
! ؟یو بخند بیک

 نقدریاونم ا
 نهامیقفسه س یکشان دستم را رو   ی   !هبلند؟

 . گذارمیم
 
 
و با  دهد یدو طرف لبش را انحنا م _تو؟لبخند قشنیک

 خم شده و لحن   یرس 
 : د یگو یم قلدرانه

 لیخز و خ یلیخ گهیتعجب کردن و تو گفتنت د نی_ا
 لول هیشده وقتشه 
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 یعکس العملها یرس  هی دنمیباالتر و به محض د میبر 
 قشنگیر از خودت

به  توجهیو ب شومیم نهی!دست به سیبد نشون
 یجد با لحن   شیحرفها

 : میگو یم
 بیج یکنم!دستش را تو   یرو  ادهیپ خوامی_گفتم م
 و با فرستد یشلوارش م

 
 
 : د یگو یجلو آمده چشمک زنان م گردن

 
 
به  و با نگایه کشمیم _باشه، مگه جلوتو گرفتم؟پوف

 : میگو یکوچه خلوت، م
 
 
 نهیبب یکیاگه  نجا،یا یاومد ینکرد _کار قشنیک

 به اطرافمان نگایه می؟نچر 
 . اندازد یم
 

925 
 
 
نه  یزبونت پاتو کار بنداز  یو جا _اگه کمیر حرف بزن

 نه کیس شهیم رتید
به ساعتم  نگایه عی    زمان، رس  یادآور ی.با نهیبیم
 دنیو با د اندازمیم
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 کوبمیکه انگار امروز مسابقه گذاشتهاند م  ن  عقرب  هها
 . میشانیوسط پ

 خدا...  ی_وا
گرد شده از   ی!با چشمهایردرو خو  یکرس   _نجننر 

 رس تا ظیتعجب و غ
 : میگو یرا رصد کرده و با حرص م شیپا

! خودت منو گرفنر  یچقدر رو دار  گهی_تو د به  برس 
 یحرف بعد انتظار دار 

 فمیبشم و رس موقع برسم به رستورانت؟!بند ک جت
 . انگار نه انگارکشد یرا م
 ! نمی   دارم حرف م که

 ی   _ننه غرغرو چقدر حرف م
 
 ! کلیهرس صبخ ن

 گنجشک بهت دادن؟
 یحجم در  نیاز ا زبانم

 
 رهیدا یو تو  شود یالل م دگ

 لغات ذهنم هرچه
 شییکه نشاندهنده پررو   کنمینم دا یپ یکلمها  گردمیم

 باشد و تنها از رس
 زمزمه کنم:  توانمیم تعجب

 _واقعا که... 
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دلربا؟! بیر سوار شو سه سوته  واقعا که بریه _چر 
 برسونمت! 

  مشیک ی   موتور سنگ دنید با 
 
دو قدم تا  قا یکه دق  رنیک

 خودش فاصله دارد و
انه چشم ناظرانش فرو  یرا تو  شی   تم برق بدنیه متکیر

 از یکجخند  کند یم
 . نمی   و تعجب م تی  ح رس 
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 رو گذاشنر  تیکه اون موتور داغون و زپرت  نمیبی_م

 تیکنار و آپد
 . کند یگوشه لبش جا خوش م  ی!لبخندیشد

دخیر عمو من عادت ندارم  یدی_د نه د... اشتباه فهم
 رو بندازم دور!  یی   چ

کهنه و به قول تو داغون شدهش رو! ته تهش   حنر 
 و هراز یانبار  ذارمشیم

. اما دور کشمیبه رس و گوشش م دسنر  هی گایه

 انداخیر  تو قاموس ممد
گره   میابروها ی   نشده است!اخم دوباره ب فیتعر 
 شیههای. گوشه کنااندازد یم
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! تا مغز چی. دل که هکرد یتن آدم را آب م گوشت

 . سوزاند یاستخوان آدم را م
 : میگو یم عصنر  و ناخشنود و کیم کنمیجمع م لب

 فیبرام تعر  لتیاز موتور و وسا یاومد _رس صبخ
 رمیبکش کنار د ؟کن  
 ! شد 

شیبار واقع نیاما ا ند ی   لبخند م دوباره  را...  یر
به عقب برداشته  ! قدیماده؟یپ ی_تا من هستم چرا پا
 و با گرفیر  منظورش

 : میگو یتکان داده و م رس 
ابرو باال انداخته و رسخوش  حی    _فکرشم نکن...با تفر 

 : د یگو یم
 عی    که رس   کنمی!دهان باز میدرصد کرس  ستی_ب
 : د یگو یم
مسخره که  یباز  نیاز ا یو پنج درصد!کفر  ستی_ب

 جز یبازندها چیانگار ه
 : میگو یزده و م چرچ   میندارد ن من
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 میلی. اتفاقا خخوابمیخونه م می  م گردمی_پس برم
 به جلو .قدیماد یخوابم م

به لحن من که پر  توجهی. بکند ینگاهم م قیو دق آمده
 است ظیاز حرص و غ

  و اندگ آرایم به
 
 : ند ی   لب م نگران

 یو به دکمهها دهیچرا؟!نگاه دزد شب،ید یدی_نخواب
 اشیبلوز مشک د یسف

 تیبه او هم رسا دنیپوش . انگار مشیکدوزمیم چشم
 کرده! 

 گهیمگه نگفتم د ؟یکرد  اهی_باز که رس تا پاتو س
 نپوش! 
  نیبخاطر ا میابروها

ر
ک باال م ذهن   تلپان و  وند ی  مشیر

 گرد شده  یبا چشمها
 . کنمیم نگاهش

 : میگو یتوامان م ظ  یباز کرده و با حرص و غ لب
  بخدا... گ یرو دار  یلی_خ

 
 به تو اجازه داده تو زندگ

 به ؟من دخالت کن  
 چه!  تو 

و برخالف  وند ی  به مصاف هم م عی    رس  شیابروها
 اش،یظاهر اخم آلود و عصبان
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 : ند ی   و پروا لب م اعتنا یب
 نقدر یا عن  ی... کنمی!مات نگاهش منهی   که برام م  _دیل
 که  کردمیم یرو باز 
نداشت  اصال شیک ا یرسعت متوجه شده بود؟  نیا به

 که بخواهد دنبالهاش را
 ! او مطمی   بود به احساس من! د ی  بگ

 داشونی_سوار شو، باهات کار دارم. االن کم کم همه پ
 اطراف انی.نچ گو شهیم
که کم   یوسط کوچها افتد یم ادمی. تازه نمی   م د ید را 

 میستادهایفضول ندارد ا
مدت  نیو هم مثل تمام ابه دو کردن! هر د یکی به
 دوباره فراموش دار ید
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که   از او هم من! من   شیر یرا. ب تمانیموقع میکردها
 هم کم حرف شینطور یهم

 : میگو یلجاجتش، آرامیر م نینبود!کالفه از ا دنبالم
ترک موتورت اخه؟  نمیبش یمحل چطور  نی_من تو ا

 ... بروا یگیم یی   چ هی
 ! مینی   رستوران حرف م امیم
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 نیار یم فیشما هم ترس   ابونیرس خ می  _نه جونم. م
 یقالم بذار  یاونجا. بخوا

 و تو!  دونمیم من
از کنارش رد شوم که  خواهمیو م میگو یم یتند باشیه
 . میجلو  کشد یشانه م

عاطفه، گفتم کار مهم دارم.ناچار  یذار ی_منو قال نم
 رس تکان عی    تند و رس 

انمیوا متو ه یو باشها داده آقا، شوهر نسا  ی   . حسیر
 سیخانم راننده رسو 

ساعتها از خانه  ی   بود. هر روز صبح در هم مدرسه
 که اگر  یو وا د ی   م ونی  ب

کالنیر   فی. زن و شوهر شغل رس  افتاد یبه ما م چشمش
 محل را به عهده

ها یر یساعت نشده رس ت کی! داشتند   کار یزنان ب یخیر
 محل عاطفه زن

چطور رس از خانه زن  ستیبود که معلوم ن یمطلقها
افتمند  یمثل زر  یرس 

 بهیغر  یوسط کوچه با مرد ن  ایحیدرآورده و با ب مامان
 دل داده و قلوه گرفته

 ! است
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از خانه دور  توانمیو تا م گذارمیرا پشت رس م ابانیخ
 یکه صدا  شومیم

. ند ی   را به هم م ابانیخ موتورش آرامش تصنیع غرش

 و چرخانمیچشم م
دل از  یزود نیکه صبح به ا  تک و توک مردیم نگاه

 رخت خواب کنده و
آمدهاند به او که نه به  ابانینان به خ یلقمها دنبال

 متشیموتور گران ق
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به عقب که  چرخمیم ن  خودنما نیاز ا !عصنر است

 موتورش را درست کنار
 . ند ی   و با اخم بهم زل م دارد ینگه م پام

 ؟باش   ابونی_رسکار خانم مگه قرار نشد رس خ
خب!با تکان رسش به موتورش  نهیبب یکی_ممکن بود 

 . ند ی   اشاره م
 . ی   _بش
 . ند ی   که اخمآلود بهم زل م  کنمینگاهش م د یترد با 

من، کارت دارم. چرا  زِ یعز  ی   عاطفه... بش ی   _بش
 من همون ؟کن  یم ینطور یا
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انگار صد  کن  یباهام رفتار م یجور  هی! چرا محمدم
 بهت؟دسنر  بهامیپشت غر 

و با گشاد کردن حلقه شالم  کشمیم میشانیپ به
 : میگو یم

 ؟یهمون محمد _مطمئن  
جز خشم و  که حیس  یجور  ند،ی   به چشمانم زل م ی   ت
 چشمان یاز تو  ی  تغ
اما باز هم آرام است.  شی. صدامی  گیآرامش نم شهیهم
 همه تناقض نیا

 . کند یو مستاصلم م جیگ  اشیرفتار 
نه؟ صیر  گهید فهیمیم ،کن  یاعصابمو خرد م ی_دار 
 داره به یحد هیمنم 
 یآخر...پوزخند زنان تو  می! نذار بزنم به سوهللا

 . شومیچشمش براق م
؟با ش کن  یم کار ی_چ

ً
ابرو باال داده و لبخند  طنتیمثال

 به لب یگل و گشاد
 . اند ی  م

نداره  یبرا من که کار  ؟بفهیم نجا یا یخوایم _مطمئن  
 نشونت بدم! 
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دندان قروچه کنان  شیگرفیر  منظور پشت حرفها  با 
 : میگو یم
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 ،یخنده عاد کیاما نه  خندد ی...مخیوق یلی_خ

 و زنگ دار!  عصنر 
شده و بالخره  تیی   چ هی! سنر ین شبی_تو آدم د

 ساعت کی! هیچ فهممیم
! اگه همون اول مثل کن  یبه دو م یکیبا من  یدار  تمام

 دخیر حرف گوش هی
از ذوقت بال  ترک موتور االن داشنر  ینشسته بود کن
 و جی!گیآوردیدر م
کرده و   کیرا بخاطر تعجب به هم نزد میابروها انی  ح

دد لب م  : نمی   میر
 ی_منظورت چ

 
و با باال بردن رسش  کشد یم ه؟پوف

  نگایه
 
 که  به آسمان

انداخته و از رس  درخشد یوسطش م د یخورش
  صالیاست

 
 : د یگو یم و درماندگ

خودت بهم صیر بده نوکرتم... دهنمو صاف  ا ی_خدا
 بنده زبون نفهمت!  نیکرد ا
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 : میگو یم د یهشدار و تهد با 
خب؟گاز موتورش را در آورده و کله تکان  ا،یی  _آروم م

 . دهد یم
. دستاتو حلقه شمآ یم کینکن بدتر تحر  د ی_منو تهد

 کن دورم بره
موتور را با  دهمیکه نشان نم  ...عکس العمیلکوچولوم

 کندیاز جا م کآفیت
که رسعت موتور   یباد یصدا یاز رس ترسم تو  غیج و 
 و اصطکاک شکافدشیم

.دستم را شود یآسفالت زمخت گم م یرو  شیکهایالست

 قالب دهیترس
که   فرار از باد رسد صبحگایه یدورش و برا کنمیم
 به صورتم حمانهی  ب
 قا ی. رسم دقمی  گیپشت کمرش پناه م واختنیم یلیس
 کتف چپش بود  یرو 
که خودش را   ن  گوشم. صدا  ر یکوبش قلبش ز   یصدا و 

 پوست و گوشت یاز ال
عاشق و  یصخره مانند به گوشها یاستخوانها و 
 و ساند ی  من م یدایش
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م و ذکر  فتی  . دلم از ضعف مالش مکرد یم مجنونیر
 بود نیدل آرزومندم ا

برسد. به  انیلحظه به پا ی   هم یتو  ا یکاش دن  که
 حرفها یلیجهنم که خ
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 ییی   صبح پا نیمن در ا یآرزو  یمانده. فرا نگفته
 و انیبود و بس... پا ی   هم
ناخواسته داد زده و  یکینزد نیبا او...رسخوش از ا ن  بقا

 : د یگو یخوب م با حایل
 یخودشه... اصال م نی_آها ا

 
 چر  یبرا موتور رو  دون

؟مثل خودش داد  ساخیر 
 تا صدام به گوشش برسد.  نمی   م

 لسوف؟یف یساخیر  آقا چر  ی_برا
و پناه  یگاز بد  نکهیدو نفره... ا ی_مخصوص گشتها

 از نکهیا ،عشقت بیس  
و محکم بغلت کنه؛ آخ که  هی  پشتت سنگر بگ ترسش

 ینم
 
 آدم چه حایل دون

...  شهیم  دخیر
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. رسم را به لرزاند یپر لذتش دلم را محکم م یصدا

 کمرش فشار داده و انگار
 ینه صدا گر یکرده که د  تیخوبش به من هم رسا حال

 و د ینه با ،یمامان زر 
 تواند یگوشم نم  یذهن داستان ساز تو  نیا یدهاینبا
 محکم یبشود برا یسد
 کردنش.   بغل

 شوند یمحکمیر م مارگونهیب با حرص و طمیع میدستها
 دورش. هر چند که

و او انگار  سند ی  دو دستم به هم نم نمی   چه زور م هر 
 تیوضع نیاز ا یادیز 

 یو صدا خندد یو خوشنود است که بلند م راض  
 را به نشیدلنش یخندهها
 دهی. از کنار شانهاش گردن کشسپارد یصبا* م یدستها
 ی  به مس و نگایه

 . د ی   م ونی  . داشت از شهر باندازمیم
 ؟یی  م ی_کجا دار 
تا  دانمیچون م مکنی...سکوت مفهیمی_خودت م

 از دهانش نخواهد کالیم
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 ینفسها دنیو با کش کنمی! سکوت مد یچک نخواهد 
 عطر در نر  و نر  قیعم
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  میههای  ر  یرا تو  تنش

 
. کجا بهیر از دل کنمیم زندان

 یمن برا چارهیو ب ی  اس
و من  چرخد یدادنشان؟!ساحل را با موتورش م جوالن
 که  ن  هوا یاز رسما
 . شومیمچاله م اندازد یلرز به بدن م بیعج امروز 
و خنک که در صبح در وقت طلوع  فیلط ی*: بادصبا

ق یم  افتاب از مرس 
 . وزد 
 پرتقایل کیبا ک یچا وانیدو ل همان حوایل یدکها از 
 یو کنارم رو  خرد یم

و  د ی  گیرو به ساحل جا م ابانیخ شدیه کییموزا لبیه
 داغ را به دستم وانیل
 . دهد یم

_صورتت گل انداخته...نگاه داغش پوستم را سوزن 

 یی   . نگاه پاکند یسوزن م
 : د یگو یکه با خنده م  کشمیم
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 چر  یوندی  ... اگه تو می_حاال خوبه پشت من بود
 انگشتش شد؟نوکیم
ب  ها خیپوست رسد و  یرو  و  نوازد یم یزده گونهام ض 

 همان نقطه آتش
 . شود یو خاکسیر م د ی  گیم
 کرد،یباد خشک و رسخ مخوشگلتو  یگونهها  نی_ا

 شدیپوست پوست م
خاطرات گذشتهام  انیم ن  هلو!حواسم جا ی   ع درست
 و دلم باز ند ی   پرسه م

  نیدر قشنگیر  هم
ر
تجربه کند  تواند یکه م  لحظان

 نمی   م یشخندی. ند ی  گیم
 : کنمیزمزمه م د یآیکه انگار از ته چاه باال م  ن  با صدا و 

 چه معن   گفتیوقت نذاشت. م چیخان ه می_ابراه
 دخیر سوار موتور و دهیم

 که همیه  یدوچرخه عاد هی بشه. حنر  دوچرخه
 من یبچهها داشیر  هم برا

تلخ  یبود. نذاشت.بدون نگاه به او با لبخند ممنوع
 : دهمیادامه م
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کردم و تو نبودش سوار موتورش   بارم که کله شقر  هی_ 
 شهیشدم از شانس هم

م
ا
ند
َ
کفشش از   ون لحظه از در اومد تو و با لنگیههم گ

 محکم اطیدم در ح
و دستش  کشد یبه شونهام...در آغوشم م د یکوب

 کتف و شانهام  ینوازشوار رو 
ب  یه یشده و جا دهیکش خان را  میابراه کهنیه  ض 
 اما مرهم؟ نه مالد یم
دور و دراز  یبا گذر سالها دردها حنر  . بعض  شود ینم

 هم درد
 یو مهربانانه تو  ند ی   به رسم م ی.بوسهاماندند یم

 : کند یگوشم زمزمه م
تو دلت بمونه؟ تو فقط لب تر  یی   چ ذارمی_مگه من م

 نمی   م یکن...پوزخند
. امروز ونی  خودم را از آغوشش بکشم ب کنمیم سیع و 

 یاز حد مرزها شیب
  ر یکردهام را ز   یی   تع

 
را  دم دسنر  پا گذاشته و نقش زن

 کرده بودم.با  فا یا
و من با  کند یدستش را شل م به راحنر  فمیضع یتقال

 فاصله گرفتنمان قلونر 
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 . نوشمیم ستیداغ و لب سوز ن گر یکه د  یچا از 
 خواهمی!با زمزمه کردن جملهام میکار مهم دار   _گفنر 

 ن  حواسم را به جا
 یخود برا یان سالها پرت کنم و لبخندش به خود جز 

 بردن هوش و حواسم
 
 
 است.  کاف
 یو صدا افتد یمهمیر از تو؟قلبم به تکاپو م ی_کار 
 یپروانهها یبالها شیسا
 
 
 جنبهیب یادیمن ز  دانمی. نمکند یگوشم را پر م  رنیک

 ناش   میبودم و گوشها
 ا ی ساختمیم اها یخودم رو  یبرا شیزود از جملهها که

 او خوش رس و زبان و
و به  کرد یجمله من را مسخ م کیبود که با  وارد 

  یدرهها
ر
 الیخ صورن

 . کشاند یم
مو به تنم  شیکه صدا  نمی   به رو به رو زل م مسکوت

 . کند یم خیس
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 کنم.   تیخواستگار  خوامی_م
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مکان  یی  . قلبم تغنمی   و ناباور به صورتش زل م خشک
 میگلو   یداده و تو 

و من  دهیدست کش دنیاز نفس کش میههای  . ر تپد یم
 کالبد تو خایل  کی هیشب
 . د یآیجز نگاه کردن از دستم بر نم یو گنگ کار  جیگ

و  شود یکنار گوشم زمزمه م  قرارشیو ب دا یش یصدا
 تشنهاش را یاختههای
 . دارد یجنبش وام به
دست دست کنم، من تو رو  نیاز ا شیر یب تونمی_نم
 شهیهم ی... براخوامیم

و زبانم را که  بلعمیزنم شو.آب دهانم را م خوام؛یم هم
 
ر
 تکه چوب کیبا  فرف

 . جنبانمیدهانم م یندارد تو  عرضهیب
  ی_من... من...صورتش جور 

 
که انگار   شود یم چراغان

 لحظات نیقشنگیر 
 نهامیمن... قفسه س یاما برا گذراند یرا دارد م شیزندگ
 است و حس ی   سنگ
به شماره  میافتاده که نفسها شیرو  یی   چ کنمیم

 دسنر  خر یافتادهاند. با گ
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بهیر  د یشا نمی   و چند بار پلک م دهیصورتم کش یرو 
 بتوانم درک کنم چه

 
ر
 . افتد یدارد م اتفاف

  هوم؟ هر چر  م؟یزندگ همیه _تو چر 
 
 هر چر  ،بیک

 چشم بسته رو یبخوا
و  دنیبر  نیچشمام جا داره!هول شده از ا تخم

میم شیدوختنها  وسط یر
اما  کند یپاره م ن  یی  جور ش کیکه بند دلم را   ن  حرفها
  ی   به هم

 
 سادگ

  راحنر  نیبه ا ی   چ چی. هبود ن
 
و  گفتیکه او م  و سادگ

 دلش برنامهاش یتو 
ازدواجش  شنهاد یبود، نبود. من منتظر پ ختهیر  را 

 از ذوق توانستمینبودم. نم
لبخند  توانستمی. نممیکرده و بلند بلند بله بگو   بغلش

 ... توانستمیبزنم... نم
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 یقرار ی_من...نگاه روشنش را به دهانم دوخته و با ب

 . پلیککشد یانتظار م
 : کنمیزمزمه م و به سخنر  نمی   م
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ناباور و  ینگاه از چشمها عی    برم...و رس  خوامی_من م
 متعجبش گرفته و بلند

و  کشد یرا م نمیآست که گوشیه  دارمیبرم . قدیمشومیم
 گرفته  ن  با صدا

داخلش هست،  خر یاز تعجب و گ یهنوز هم رد که
 : د یگو یم
نگاه کردن به  ی. رو دهمی.ناچار رس تکان مسونمتی  _م

 چشمانش را نداشتم. 
 ی  رسعت مس نیاز رسعت افتاده بود و با کمیر  موتورش

 . کرد یم برگشت را یط
سفت مشت کرده بودم که دورش  نبار یرا ا میدستها

 که  ن  و اشکها چند ینپ
 د یوز یکه همچنان م  یرا به باد کرد یگونهام چکه م  یرو 

 ربط داده بودم. 
دلم را هم...با توقف موتورش در  دم،ی   را گول م خودم

 کینزد کوچیه
 ی. براکشمیچشمم م ر یپر شالم را ز  عی    رس  رستوران

 ایشانه  د یشدن با ادهیپ
. فتی  اما دستم به لمس کردنش نم گرفتمیرا م شیبازو 

 داینگاهم به دنبال پ
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پهن و محکماش  ینههابه شا هی  خ یراه چارها کردن
 است. 
علت تعلل و مکثم را متوجه شده که طعنه  انگار 
 : ند ی   م

س!  ذارم،یجواب مثبتت نم ی_لمس کردنتو به پا نیر
 یاگه نم

 
 ادهیهم پ تون

. ناچار ماند ی.دهانم باز میی   بغلت کنم بذارمت پا شم

 دست رعشه گرفتهام را
 شخند ی.نشومیم ادهیشانهاش گذاشته و آرام پ یرو 
 یلبش مثل خار تو  یرو 

.به محض دو قدم فاصله گرفتنم گاز ود ی  فرو م چشمم

 موتورش را گرفته و
  یو دودم اگزوزش را برا ود ی  م

ر
 . گذارد یم من باف
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نوار زرد زده شده را  قهاشیرنگ که دور  مشیک لباس

 . مقنعهام همپوشمیم
 ونی  بخط پهن زرد رنگ داشت.از اتاق رختکن  کی

 رفته و خودم را به
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خانه و  کشمیمانتوم م یی   به پا . دسنر سانمی  م آشیر 
 سالم آرایم

. تک کند یو با اخم براندازم م دهی.شهربانو چرخمیگو یم

 و توک بچهها از جمله
 . شود یهم توجهشان به ما جلب م ا یثر 

ظهر  خواسنر یعاطفه خانم. م ی  _صبح بخ
 ی   اول عی    و رس  دهی.لب گز یومدیم
 : میگو یرا م سد ی  که به ذهنم م  یی   چ

گرفته بودم.   ساعنر  مرخض سییر  ی_از آقا
 .همچنان با همان اخمد یببخش

. خودم را از مرکز نگاهش کرد ینگاهم م قینگاه دق و 

 ایو کنار ثر  دهیکنار کش
 : نمی   و پچ م ستمیایم

 . دهد یشده؟شانه باال م _چر 
 . گهی. شهربانوئه ددونمی_چه م
 کنم؟  کار ی_من چ

تو کار منو تموم کن من برم کمک خودش. امروز  ا ی_ب
ه.با نباش   کشینزد  بهیر

در  شومیو مشغول م میگو یم یکمرنگ باشها  یلبخند
 که هوش و  حایل
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.روز با اخم و ند ی   ساحل پرسه م یتو  ن  جا حواسم

 شهربانو به ظهر یتخمها
م ام شیغذا خواهمیم نهار وقنر  کی. نزدسد ی  م  ی  را بیر

 جلو آمده ی   حس
 : د یگو یم و 

م! با _اگه اشکایل باهاشون حرف  د ینداره، من بیر
 را باال میابرو  یتا کیبزنم. 
 . می  گیرا از خدا خواسته به طرفش م ن  یو س داده

 
937 

. ود ی  تشکر کرده و م ز یر  ی...با لبخند_نه چه اشکایل

 می  گیجا م ا یکنار ثر 
 : د یگو یمتعجب م که

 ! _چه زود برگشنر 
گفت کار دارم، خودم   ی   حسی  _من نرفتم که... ام

میم  .متعجب نگاهمیر
 : کند یم
داره؟رس و شانهام را به نشانه نداشیر   کار یچ عن  ی_ 

 وسفی. دهمیتکان م
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 یرا برا و صندیل گذارد یم ی   م یکه بشقابش را رو   ن  یح
 نشستنش عقب

 : د یگو یم کشد یم
 بره.  خواد ی_م
  یو مظطرب تو  قرار یب ا یثر 

 
 . خورد یم جا تکان

و  اند ی  به لب م ن  یلبخند غمگ وسفیکجا؟  ؟_گ
 چشمان خسته و اندهبارش

و  کند یم شیکه دل من را هم ر   . نگایهدوزد یم ا یبه ثر  را 
 بدتر از یچه درد

  نکهیا
 
سنر یکه م  زن باشد.  اتیمیصم قیرف دلش نر  یر
 و دهیلبم را گز 
. صورتش رسخ دهمیسوق م ا یرا به طرف ثر  نگاهم

 اقششده و چشمان بر 
 . کند یرا رصد م وسفی ناباورانه
 وسفیکرده.متعجب نگاهم را باز به سمت   دا ی_کار پ

 که با همان  کشانمیم
 : دهد یادامه م لحن
کت خوب استخدامش  هیتو  الشونیاز فام یکی_  رس 

 کرده. درسش هم که
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 نمونده تموم بشه. بعدش به صورت رسیم یی   چ
 . کنهیاونجا کار م
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بشقابش  یتو  هدفیو قاشقش ب اندازد یرس فرو م ا یثر 
 نیا د یو شا چرخد یم
فکر  نیبه ا خواهد یدلم نم بهیر هم باشد. حنر  شیبرا

 کنم که اگر متوجه
رسش  ن  نامزد دارد چه بال ی   حسی  ام شد یم
 نگاه وسفیبه  ی   .غمگآمد یم
ندارد. چشمانش از  ا یاز ثر  که او هم دست کیم  کنمیم

 ه واندوه کدر شد
که دلش را   آتیس   ست. گریم ا یبه ثر  هی  خ نگاهش

 من هم حس سوزاند یم
.از لرزد یم بمیج یکه تلفنم تو   کشمیم . آیهکردمیم

 وسفیغمناک  ر یتصو 
نگاه ». به اون پرسه نگاه نکن و آه بکش،  ینجور یا

 کنمیگرفته و تلفنم را باز م
تو رول آدم  یکه برا  دمیبر  خیتا ب خیرسشو ب یدید هو ی

 شکست خورده رو
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رو مرد  کنهیمن غلط م ی  نکنه... نگاه تو، غ یباز 
 ای. پاشو بنهیبش یگهاید

 دلخور شده کنمیلبم پنهان م دنیرا با گز  لبخندم
ً
. مثال

 تا سگ نشدم شمیپ«. 
زماندار نبود. زود  شیهای  بود. دلخور  ی   اما... او هم بود 
 اما فراموش د یبخشیم
 شیزمردها انیرا آن غم النه کرده م نی. اکرد ینم
 . فراموش نکردهگفتیم

فراموش کند؟  تواند یچه کردم... اصال مگر م من
 بود با یمساو  اشیفراموش
و نفسم حبس  لرزد یخوردن من از قلبش.دستم م خط
 نکهیاز فکر ا شود یم

چشمانم زل زده و داد بزند  یبرسد که تو  یروز 
 نخواستنم را.پلک زده و رسم

 یوز ی  . لبخند پنمیبیرا م ی   حسی  که ام  رخانمچیم را 
 شیلبها یرو 

و چشمانش براق بود. کنارمان جا  کرد یم ن  خودنما
 حنر  ا یو ثر  د ی  گیم

را  ندمانی. سکوت ناخوشاکند یرا بلند هم نم رسش
 دانمی. نمشکند یم وسفی
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به  یهم باز انرژ  در اوج ناراحنر  تواند یم چطور 
 کند و  قیتزر  شیصدا

 لبخند بزند.  رسخوشانه
لبخند  ی   حس ی  روباه؟ام ا ی یی  _خب داداش؟ ش

 . ند ی   م قر یعم
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ب  یه وسفی. نجامی_قبول کردن. فقط تا امشب ا نه  ض 

 به پشتش چندان آرایم
 . نوازد یم

 . قیرف تتیموفق شاال ی. اکن  یچه م نمی_برو بب
 ... یومدیهمراهم م د ی_تو هم با

 . اندازد یرس باال م وسفی
_من کارم هنوز تموم نشده. وقتش که شد خراب 

 رست. بعدشم مردک شمیم
خودتو به زور قبول کردن. آسیر هم  یدوهزار 

 ن  چه رو گهیتو د ؟یخوایم
چون  شنومیرا نم شانیحرفها یهی...بقکهیمرت یدار 
 یدوباره تو  لیموبا

 . لرزد یم دستم
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ا نره دو ت نیبه بگو بخند با ا ... نشسنر گهید ا یب پاشو 
ش   یکیخر؟ اون   »که رس 

 ونی  بندازم ب د یهم با یکی نیکم شد. ا  ؟«
خانه  گردمیو با گفیر  االن برم شومیم بلند  فورا از آشیر 
 .راهرونمی   م ونی  ب
اتاقش  یمثل دزدها خودم را تو  عی    چک کرده و رس  را 
 که جلوم سیر    اندازمیم
د یم ونی  ب میلبها ی   از ب یکشدار   ی   . هشود یم و  یر
 به در و چسبمیم

و  طانیبه صورت ش دوزمیگرد شدهام را م  یچشمها
 . ثشیخب یچشمها

 یم نو یخودتم خوب ا م،ی_من آدم صبور 
 
 خود ی... بدون

 هم رگ گردن جر
   اما... اما نه تا وقنر  دمینم

 
 که با اون چشمات زل بزن

 یمرد و اونطور  هیبه 
درصد هم شک  کی ... حنر . اگه حنر کن    نگاهش

 فکر کهیداشتم که اون مرت
 
 
 کن  یبهش نگاه م گهیمدل د هیتو  ا یتو رسشه  سون

 آروم نبودم.لبم نقدر یا
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941 
میم را  و به  یی   پا خورد یم ی   دندانم که نگاهش ل ر یز  یر

 وضوح تکان خوردن
 : کنمیو زمزمه م زد یی  . دلم فرو منمیبیآدمش را م بیس

 . دوزد یم نگاهش را به چشمانم ؟دوباره_االن آرویم
 یم ؟ی_شک دار 

 
ل دارن که   هیآدما  همیه دون کنیر

 باهاش مهارشون شهیم
ل   نیو ا کرد  ل الکردار دست خودشونه! اما کنیر کنیر

 من دست توئه... حواست
ل باشه، دستت بره رو دکمه قرمز   نیا یدکمهها به کنیر

 بشه، د یاونچه که نبا
سمی.دوباره با همان لحن آرام مشهیم  : یر
سم؟لبخند کوچیک هی شهی_م که لبش را   سوال بیر
 با صورت کند یم نیمز 

 شیدندانها انیشدهاش در تضاد است. از م رسخ
 : غرد یم
س...  نقدر ی_ا  آروم حرف نزن، بیر
ل چند تا دکمه داره؟  نی_ا  کنیر

و  دمی   با همان لحن آرام و نازک شده حرف م همچنان
 بیتکان س دمیدیم
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. دلم ضعف میرا با هر بار غنچه کردن لبها ادمش

 نگاه خمار یبرا فتی  م
 می. تسلخواستمیو من به زانو درآمدنش را م شدهاش

 شدنش را... حنر 
. دهمیم دهیعق یی  چه مرگم شده که مرتب تغ دانمینم

 طرف پسش کیاز 
 ... گر یو از طرف د نمی   م

 گ  ی   حاال بب کنم،یلقمهت م هی_من تو رو 
 و خورمیگفتم...خنده ام را م

 . نمی   لبخند م فقط
ل آشنا نیس    نیا ی_به نفعته با دکمهها نازک  کنیر

 . نارنخر 
 

941 
 : میگو یو م خندمیم ز یر 

 ی_مگه نم
 
وقت دست  هیبدونم که  د یدست منه؟ با یک
 نذارم روش. 
یه نکن؟چشمانم را از  گمیرستق مگه نم _دخیر
 گرفته  صشیحر  یچشمها
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  نمی   به گردنش زل م و 
 
ده. آب دهانم را که ورم کر   و رگ

 . وسوسهبلعمیم
 غما یدلم را قلقلک داده و ارادهام را به  دنشیبوس
د یم  . یر
لقمهت کنم جانم، آب هم از آب  هی نجا یا تونمی_م

 تکون نخوره... اما منتظر
 تیخواستن یلبها ی   که از ب  امیسه حرف کلمیه  اون
ه ب  . اون موقعونی  بیر

 نه زوره نه اجبار...  اسمش
و  کشد یرا جلو م لسوف؟خودشیجناب ف هی_پس چ

 شیهرم داغ نفسها
بان قلبم گوش فلک را پر مند ی   م آتشم و  کند ی. ض 

 کهنه  یایدهانم را قحط
 . د ی  گیبر م در 

...لبانش د یداد کوچولوم، با حیتوض یتئور  د ی_اونو نبا

 شودیم میمماس لبها
 : کند یخمار زمزمه م و 

شه بهت ثابت ب قورتت داد که عمیل یجور  د ی_با
 اسمش عشقه! 
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  یخوای_نم
 
چانهام را تکان داده و  سخنر  ؟بهبهم بیک

 تاب و تب ر یداغ شده ز 
 : میگو یاز ته چاه باال آمده م ن  با صدا نگاهش

 و؟ی  _چ
 

942 
 یخوایتو هم م خوامتیکه من م  یاونقدر  نکهی_ا

 اگه امروز آهو نکهیمنو... ا
انتظارشو  نکهیبخاطر تعجبت بود و ا و در رفنر  یشد

 حالت نکهینه ا نداشنر 
 یلرز یم یتو چنگم دار  نجا یاگه االن ا نکهیشده ازم. ا بد 

 از ترس و نفرتت
دوطرفه ست و تو  گمیکه من م  هیکه از رس حس  ستین
 انکارش یخوایم

 نا ی. بکردمیپوستم حس م ی.رس خوردن عرق را رو کن  
 و توان التماس

 . کنمیم
؟ ی... بذار شهی_م

ً
 بعدا

 گذره؟یم دشیاز ص یادیکدوم ص  وونهام؟ی_مگه د
 شاه هی! یدیاونم نه هر ص
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  مایه
 
تا از چنگت در  ذره غافل ش   هی اغواگر که کاف

 و کنمیبره.جرئت م
 یکمرنگ رو   شیته ر  یکه ال  یکیبار  یرا از لبها نگاهم

 ن  صورتش خودنما
را تا چشمانش. برق نگاهش دلم  کشمیباال م کند،یم

 که  لرزاند یم یجور 
گشاد.دستم   میو مردمکها شود یدر چنگ م یرو  دستم
 یبرا د ی   له له م
که محکم فشارش بدهم   یزدن به شکمم. جور  چنگ
  عیآن ما د یشا

 
 که  دایع

مهار شود.  کرد یو کودتا م د یچرخیم شیتو  رسکشانه
 : نمی   صداش م تابانهیب

با آن نگاه مخمور و جذابش رصدم  حرفی_محمد...ب
 کرده و دستش را دو

. نگاهم به نوبت از دستانش عبور گذارد یرسم م طرف

 یکرده و رسانجام تو 
 . شود یبراق چشمانش متوقف م ن  ین

 ی_چطور م
 
 ؟با صدا و نگاتم افسونگر باش   حنر  تون

 اما شه؟یم یچطور 
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 یم
 
 ینه؟ نم ست،یکه به نفعت ن  دون

 
 ینطور یکه ا  دون

 بریه یز یی  ه مغمز 
 ی... نمقشنگم

 
که   کن  یم کمیتحر  یکه دار   دون

 دندونامو فرو کنم تو گوشت
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  شتیو به ن ذتیو لذ خوشمزه

 
که   بکشم.آب دهان

 و از بلعمیرا م ستین
 : میگو یبرافراشته م یقدرت با رس  موضع

سم ازت محمد؟ د ی_با  بیر
ش د ی_نبا  چرخاند یصورتم م یتو  عی    را رس  ؟نگاهشبیر

 باال رفته ن  و با ابرو
 : د یگو یم

سه بر  نقدر یحاال که ا _اوگ ادامه  یبرا میرست نیر
 به شیر یکارمون.خودم را ب

را  شیو خمار پلکها قیعم که با نگایه  چسبانمیم در 
 : غرد یبسته و م

قلبت گرفتم و تو...  ی_من جوابمو از چشمات و صدا
 وقت هیثان فقط ش
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  اون در رو باز کن   یدار 
 
 . فقط شونی  ب و از اتاق بزن

 هیثان
 
 هر چر  ... بمون

  یپا شد 
 
قدم  هی خودته و تا من نخواستم محاله بتون

  نیاز ا
 
 فاصله در بتون

. گردد یبرم میها هیبه ر  نی   اکس کشد ی.عقب که میی  بگ

 پلک قیعم با نفیس
که دو قدم از من فاصله گرفته و   نمشیبیو م نمی   م

 شیموها هیدستش ال 
نگاهم  ی   که ت  دهمیشده. آب دهانم را فرو م چنگ

 . کند یم
 _ده، نه، هشت، هفت... 

از چله رها  ی  که با گفیر  سه مثل ت  کنمینگاهش م جیگ
 ی   شده به سمتم خ

 ونی  در را باز کرده و خودم را ب عی    رس  دارد،یبرم
 .نفس نفس زناناندازمیم

 قیعم نفیس دنیو با کش گذرمیم نهامیس یرا رو  دستم
 
 
 پلک با آسودگ

 . نمی   م
 گذشت!   ی  _به خ
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و دستم را  دهیکش  ق  یخف غیه؟جییچه رنگ و رو  نی_ا

 ظیو با غ آورمیباال م
 . چرخمیم وسفیسمت  به

ه... ترسوند
َ
زده و با  ی.پوزخندمی_چه مرگته بچه؟ ا

 به اتاق محمد نگایه مین
 : د یگو یم
و  ون؟ماتی  ب یزد ینطور یکرده که ا  کارتیچ سیی_ر 

 . ند ی   مبهوت خشکم م
. قلبم می  گیبود. گوشه لبم را به دندان م دهید وسفی

 و د یتپیم میگلو   یتو 
 بود. مظطرب با لحن   دهیچیسخت به هم پ میابروها
 : میگو یتند م

تا همقدم  کند یرا خم م ؟رسش_برو بابا... مفتیس  
 شود. قلبم چهار نعل

حالت  نیبه گشادتر  میمهاو مردمک چش تاختیم
 همه نیبود. ا دهیخود رس
س تمام  یکی نیبود. ا یادیمن ز  یبرا جانیو ه اسیر

 رس و یکینشده آن 
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 ن  تند رس باال بیش یتو  می. زندگشد یم دا یپ کلهاش
 قرار گرفته بود و تا

رسم  یخودم را جمع کنم سنگ از آسمان رو  آمدمیم
 . اصال دلمختیی  م
د  ن  از رابطه من و محمد بو نجا یا کیس  خواستینم بیر

 اما با
همه را نسبت به خودمان کنجکاو  شیهایاطیاحتیب

 وسفیاز  نیکرده بود. ا
 کند.   ی  را به خ هاشیبق خدا 

 عایط فنر یکه پس ن  گرفنر   شی_دست پ
 ) تودهدیخانم؟(غضبناک ادامه م

کرده که   کارتیتو؟ چ یدار  کار یچ کهیمرت نیا اتاق
 یزد ینطور یا
پا  نیو با ا اندازمیبه اطرافمان م نگایه ون؟مستأصلی  ب

 و آن پا کردن از
چرا هر کس  فهممی.نمومی  دادن بهش طفره م جواب
 تشی  غ سد ی  به من م

و رگ گردن کلفت! پوزخند زنان دست به  کند یم گل
 . وقنر شومیم نهیس
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 د یایب ونی  که گرفته ب  قصد ندارد از آن موضیع نمیبیم

 با حرص زمزمه
 : کنمیم

 بهت جواب پس بدم؟ د ی_االن با
 : میگو یم عی    که رس   کند یباز م دهان

 ؟اوگ چ،یبه من نپ خود یب ناراحنر  ا ی_تو االن رس ثر 
 : د یگو یاز کنارش رد شوم که م خواهمیم

دندان  ر ی... لبم را ز دونمی_من تو رو خواهر خودم م
 چرخانمیو رس م دهیکش

. دلم کند یسستم م نشی. لحن آرام و غمگسمتش

 لحظات نیدر ا د یآینم
برنجانمش. هر  یمن هم با تند گذراند یکه م  سخنر 

 ندارد چند که به او ربظ
 : میگو یم اعتنا یو ب دهیکش  ... نفیساما 

. کند ی_پرس عمومه...ابرو باال داده و متعجب نگاهم م

 تکان د ییرسم را به تا
 . دهمیم

 ؟_پس چرا از اول نگفنر 
 شد؟ چر  ا ی_مهم نبود. ثر 
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 : د یگو یم زده و با اوقات تلخ   یپوزخند
 یجور  هی گردهیبرم قهیبشه. هر دو دق خواسنر یم _چر 

 کنهینگاهش م
 ... که

  دارمیبه سمتش برم قدیم
 
 : میگو یم و با نگران
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انداخته و غمگنانه  یی   ...رس پاکن  ینم تشیاذ _اما گفنر 
 : ند ی   لب م

عاطفه جان؟ هر نگاهش به  کنمیم تشی_االن گفتم اذ
 به قلب هیبیغ ی  اون ت
) من احمق فکر جنباندیآلود و تند لب م ظی...(غمن
 شیر یب هرچر  کردمیم

 کیر یو رس به رسش بذارم بهم نزد ارمیدرب یباز  دلقک
 دونستمی. چه مشهیم

که با   د ی  گیدوست داره.خندهم م ر یرس به ز  خانم
 : غرد یحرص و خشم م

همه  نی_نخند المصب... مثل خر تو گل موندم. ا
 دنبالش راه افتادم. تنهاش

 . شود یم عیر یاما اون...خندهام وس نذاشتم
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اگه دو روزه اونو از قلبش  وسف؟ی یدار  ی_چه انتظار 
 با تو اد یپاک کنه و ب

االن خوشحال  د یبهش شک کرد. در اصل تو با د یبا که
 . ستیکه دله ن  باش  
اونقدرا  ی   حسی  پاکه... حسش به ام که،یکوچ  دلش

 . ستیهم پررنگ ن
 رشتیه نیو ا هی  داره م ی   حسی  باش که ام خوشحال

 شهیهم پاره م کیبار 
 . اد یاون به خودش م و 

 یکه م  ینطور ی_اگه ا
 
اگه فراموشش  ؟نباشه چر  یک

 
 
 و با دهیکش  نکنه.پوف

 . پوشاند یصورتش را م دست
 نکهیاول با ا یکه تو اون روزها  وسق  یبابا کو اون  ی_ا
 ه،ی  دلش گ دونستیم
 داشت؟ د یام

نگاهشو به اون تحمل کردم که  نقدر یمدت ا نی_تو ا
 ازم نمونده.  یی   چ گهید

و  می  عشق رو بگ نیدندون لق ا گمیشبها م بعض  
 یتا پا بندازم دور. حنر 

 هم اومدم اما دلشو نداشتم.  استعفا 
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 ی. موسفی هیی   چ ی   همچ هی_عشق 
 
به  یدار  دون

 یم ،یی  قهقرا م
 
 دون

... یدو یبه سمتش م اقیاما با اشت یس  ینابود م یدار 

 اآلنم زودتر خودتو جمع
 یو تو م هی  جور کن. اون داره م و 

 
فرصت  نیاز ا تون

 . راسنر استفاده کن  
 هو؟یرفتنه از کجا سیر  شد  نیا

ه گفیر  با  فشونیهر چه زودتر تکل د ی_خانواده دخیر
 ص بشه. زشته تومشخ
 ی  ام ن  خوردن. دا ن  یی  چند ساله فقط ش هیو همسا در 

 از یکیهم با 
حرف زده قراره تا گرفیر  مدرکش موقت  دوستاش

 گهیاونجا کار کنه. بعدشم د
 . دهمی.رس تکان مرسیم

ه   هر چر  دوارمی. امبه سالمنر  شاال ی_ا که براشون بهیر
 مقدر بشه. 

 کی. میقرار بود هر دو بر  عن  ی_قرار بود منم باشم. 
 . دهمیرا باال م میابرو  یتا
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 یبهیر  ندهیبهیر بود و آ تشیاونجا موقع ؟_چرا نرفنر 
 کیدر انتظارت. شانس 

 پروندش.  د ی. نباوسفی نهی   در خونه ادمو م بار 
ه رو ا نیا تونمی_به نظرت من م ول کنم و  نجا یدخیر

 برم؟ برم که بشم از دل
 برفت؟ دهیهر آنکه ز د برود 
 . افتمیخنده راه م با 

 بچه؟ _مگه االن تو دلیس  
 . افتد یراه م کنارم

 
948 

سمیم ی   _از هم عاطفه...  نهیوقت منو نب چی. نکنه هیر
 
 
 که  نکنه اصال اون

 مدت حنر  نیکه تو ا  نهیهم یبرا د ینباشم. شا خواد یم
 ذره هم متوجهم هی

 . کنمی. از گوشه چشم با لبخند نگاهش منبوده
 ... مگه کیسوسفی مآ ینی   راجعبه تو حرف م می_دار 
 به تو نه بگه؟ تونهیم

که   یشد لهیپ نقدر یرفته؟ ا ادتیاول خودتو  یروزها
 داشتم از دستت ذله
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 . خندد ی.بالخره مشدمیم
ه چرا ا نیا گفتمی_تو دلم م ... اصال خهی نقدر یدخیر

 بودنت خیبخاطر همون 
وا  هیبهت. اگه تو هم مثل بق دادمیم ی  که گ  بود 
 یهایو به شوخ یدادیم
و با طعنه  خندمیشد؟میم مگه چر  د یخندیمن م مزهیب
 : میگو یم

! گفنر یچرت و پرت م یخودتم قبول دار  ی   _آ... بب

 آخه دلقک خاطرات
 تو به ما چه؟ ستانی  دب دوران
 . ند ی   م یلبخند
 . حس خونر رسیم یاز جاها اد ی. بدم مدونمی_چه م
 تکان ی.رس دهیبهم نم

 . دهمیم
 که مثل داداشم دوست دارم.   تهیمهربون ی   هم ی_برا

 . ند ی   م تلخ   لبخند 
 یو جلو  چرخانمیاونم داداشم؟!چشم م ی_نکنه برا

خانه یورود  آشیر 
 . ستمیایم
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949 
چند  نیتو ا ؟که چر   عن  ی_جمع کن خودتو... داداشم 

 شیر یب ندهیروز آ
 هیداداش! مثل  کتیبهش باشه. اما بدون ات حواست

 دهدیدوست.رس تکان م
 . شومیو داخل م چرخانمیرا م هی  دستگ که

 یباز همان بساط هم شبی***د
 
درست  را عیل شیک

 کرده بود. بردن سوره
کردن من با چرت و   و عصنر  قبیل برنامیه بدون
 که  ی. سورهاشیپرتها
که   کرد یم شهیش یو خون من را تو  گرفتیم بهانه

 دوست ندارد برود و من  
  که

 
 از همه طرف تحت فشار بودم و از زندگ

 . نهدمیفهمی.دردشان را نمی  س
را نه مادرش...سادات در عرض دوسال از آن  خودش

 و زن دوست داشتن  
  لیتبد مهربان

 
 کرد یم الیشده بود که خ منطقیب به زن

 هرزیه کیعاطفه 
 یخ

 
اش را ندارد و از نوه ینگهدار  اقتیاست که ل ابان
 درآمد نیا داند یخدا م
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  ی  را از چه راه غ ی  نم بخور 
ر
  اخالف

 
در  و انسان

 آورد یم
 
 مثل او طالق را !زن

  کرد یم که تابو شکن    و کیس دانستیم تابو 
 
 را زن

 که  میمشکلدار! بگذر 
  ونی  از آنجا ب وقنر  عاطفه

ر
جنازه که  کیبا  آمد فرف

 دیکشیفقط نفس م
 نداشت

 
سادات را  دردانیه ز یبا پرس عز  ! من تاوان زندگ

 با جانم دادم و انگار
  نیا

 
و به  کشمیم . آیهکرد ینم اشینبود و راض هم کاف

 کنمیفکر م نیا
 د یامثال او بد جا انداختهاند شا یطالق را برا معن   که

 اما دند یفهمیهم م
و  بود که خودشان را بزنند به نفهیم نیا حشانیترج

 را مارشانیافکار ذهن ب
 بداند.  تیواقع

و  ی   سنگ میبرا کرد یمنفورانه به من نگاه م نقدر یا نکهیا
 بود. گناه من لیثق
بود اما  سیمیو ساد وانهیاز دست آن زندانبان د فرار 

 نیامثال سادات فقط به ا
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رسش بلند شده! جمله  ر یکه حتما ز   کردند یم فکر 
 زن کی که وقنر   دردنایک

 
951 
و دردش آنقدر استخوان  د یشنیم اد یز  د یسی  خط م ته

 بود که قیسوز و عم
 یخمار  هی. دردش شبکردند یتحملش نم ها یلیخ

 بود که از درد به یمعتاد
 نیشده و ا ونیاف میتسل تیو در نها د یچیپیم خود 

 تا دهد یچرخه را ادامه م
و کپک بزند.همانطور  د ی  خودش بم اد یکه در اعت  وقنر 

 که دستانم تند و فرز
. رفیر  کند یرا مرور م عیذهنم وقا دهند یرا انجام م کارها 

 ن  ایو ثر  ی   حسی  ام
 یکندیجان م د یالک خودش فرو رفته بود و با یتو  که

 دیایدر ب شیتا صدا
 گفتیکه م  ی.دخیر د ینه بگو  ا یآره  کیبلکه  و 
 کیفقط  شیبرا ی   حسی  ام

از رفتنش  یمرموز ناشناخته است حاال جور  حس
 بدحال و گرفته شده بود
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هم  وسفیکرده است!   انگار صد سال عاشقر  که
 از او نداشت.  دست کیم

استفاده  یکینزد یبرا . از هر فرصنر د ی   بال بال م دورش
 داشت و سیع کرد یم

بکشد اما  ونی  او را از الکش ب قهیچند دق یبرا شده
 نداشت اصال توجیه ا یثر 
ک پر رس و به کار خودش مشغول بود. ا و  ز آن دخیر

 صدا و خوش رس و زبان
نمانده  خر یه فتی  و م آمد یکه آرام م  هیسا کی جز 

 که  وسفی چارهیبود.ب
و من از عاقبتش  شکستیم شیر یو ب شیر یهر بار ب دلش

سیم  . از تهدمییر
به عقب  چرخمیطرفه. م کی عاشقر  قصیه نیا خط

 که  ا یبه ثر  و نگایه
که چشمم به   اندازمیغذاست م یسهاید یی   تز  مشغول

 که  افتد یم وسفی
به  مشیاما نگاه مستق ستادهیقدم آنطرفیر ا چند 

 و رسم دهیکش  اوست.آیه
 ی   قصه غمانگ نی. کاش سکانس آخر ادهمیتکان م را 

 کشدینباشد.دلم پر م
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 کهو یکه او هم مثل پرسنلش   یمحمد... مرد سمت
 عوض شده شیحال و هوا

کرده بود. نه   میرهااتاقش  ی. از بعد از آن روز تو بود 
م د ی   صدام م  نه دمیر

 کیانکار...  نی. نه به آن همه اضار نه به اشد یم
 بود که دهیعقب کش یجور 
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 شیب آن لحظات خواب خوش   گفتمیخودم م با 

 نبود.دلم گرفته بود. حس
 دهینشن جواب منق   حنر  راحنر  ی   به هم کردمیم

 خسته شده و عقب
 نکهی. با فکر به الرزد یم بمیج یاست. تلفنم تو  دهیکش
 محمد باشد د یشا
بزرگ  یو با هول و لبخند کنمیم ی   دستم را تم عی    رس 

 . اسمدارمیتلفن را برم
. اندازمیم ی   به دورب یدی.نگاه ناامکند یپنچرم م د یوح

 کرده  مییآمده بود هوا
و قبل از قطع شدن تماس،  دهیو باز...لبم را گز  بود 

 . دهمیجواب م
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 _جانم داداش. 
 ؟ن  کجا  زم،ی_سالم عز 

 _سالم، رسکارم. 
 هی میآبج یکه من دلم برا  ی  بگ _برو از حامد مرخض

 ذره شده. 
 . کنمیسکوت م جیگ

منتظرتم خوشگل خانم.ذوقزده و پر  ی_خونه خاله زر 
 باخوشحایل جانیه
 : میگو یم

 ن؟یداداش... اومد ی_وا
 دنبالت؟ امی. بمیدیتازه رس زم،ی_اره عز 

 ؟یاومد خیر ی. فدات شم چرا بامی_نه... نه... خودم م
بهت زنگ بزنم.  خواستمی_خدا نکنه... حاال هم نم

 گهید یایم ر یخاله گفت د
 نم،یدست به کار شم. مگه من اون حامد رو نب گفتم

 خواهر کشهیخجالت نم
 . خندمیم داره؟تلخیتا بوق سگ اونجا نگه م منو 
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. من برم ستیداداش. خونه خاله که ن گهی_کاره د

 . امیب می  بگ مرخض
 . منتظرتم. زمی_باشه عز 

خانه ب با  و  نمی   م ونی  قطع تماس با شوق از آشیر 
 و ستادهیدر اتاقش ا یجلو 

برخورد و  ی   اول نی. اکنمیرا آرام باز و بسته م چشمم
 ما بعد از آن ن  تنها
که   کرد یتم مدلم شمات من بود. گایه مسخریه ز یگر 
 ! مگریماندیم
رستوران خودش که  یکند؟ تو   کار یچ خواستیم
 ... اصال محمدتوانستینم
هم شده باشد از کجا  د یحرفها نبود! شا نیاهل ا که

 معلوم؟! محمد که محمد
م و خجالت  می  گینبود...گر م سابق و صورتم از رس 
 . با خودمشود یداغ م

 : میگو یم
 ن  _گندت بزنن االن چه وقت فکر کردن به اون و تنها

 و اتفاقات بعدشه!دسنر 
به در  به اطراف تقر  و با نگایه کشمیم میشانیپ به
 آرامش یکه صدا  نمی   م
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 . سد ی  گوشم م  به
که مشت شده تا هر   و دسنر  قیعم تو...با نفیس ا ی_ب

 جور که هست اعضا و
ل کند که ا نیا جوارح باز و خوانا  نقدر یتن را کنیر

 ی   نباشند و با زبان ب
 
 بان

نزنند، در  اد یاسمش را، خواستنش را فر  خودشان
 اتاقش را باز کرده و رس به

که به همان   کنمیزمزمه م .سالم آرایمشومیداخل م ر یز 
 جواب آرایم

به من  توجهی. بکنمی. متعجب رسم را بلند مشنومیم
 یی   مشغول نوشیر  چ

از طرف او  ن  اعتنایب نیمقابلش بود. ا د یرس رس یتو 
 . حسختیی  بهمم م

رسم  یبا پتک محکم تو  و انگار که کیس داد یبهم م یبد
 و از د یکوبیم
 شیکه ده سال پ  . ته خظگفتیبه ته خط م دنیرس

وعش را  نقطه رس 
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و در همانجا متوقف شده بود حاال بعد از  گذاشته
 چند روز با عجله و شتاب

  ی   را به هم انشیو نقطه پا هدیدو 
 
گذاشته   آسان

 کشمیلبم م یبود.زبان رو 
 یاز دلخور  یمیکه موج عظ  ن  با مکث و آهنگ صدا و 
 خودش گنجانده یتو 
 : میگو یم

. کند یزودتر برم؟بالخره رسش را بلند م تونمی_من م

 بهم نگاه کوتایه
 به ساعت.  نگایه میباال رفته ن ن  و با ابرو اندازد یم

از  ها یزود نی. قرار نبود به اشومیرا متوجه م منظورش
 بروم.  ونی  رستوران ب

 دنیکش  یگار یب میبهیر بگو  ا ی یکار ی   تم تیمسول
 دوشم یرا از رو  لشیدلیب

زودتر بروم. تا  داد یبود اما همچنان اجازه نم برداشته
 نفر نگهم نیآخر 
. هر چه ساند ی  و آخر رس خودش به خانه م داشتیم

 ستیدرست ن گفتمیم
 کرد ینم ی   . اگر چنفتی  که نم  فتی  به گوشش نم اصال 
 تعجب داشت.  یجا
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 یو  یلجباز  نیا
 
بود! لبم  ی   ارث خاندان شاه کدندگ

 که  شود یم زانیآو 
 : د یگو یم

 بود؟ _قرار ما چر 
 ؟ی_چه قرار 

...نگاهش باش   نجام،یکه من ا  شما تا وقنر  نکهی_ا

 همان روز داغ هیدوباره شب
با من را به سمت خود  هیپرکشش بود و شب و  آهی 
 . زبانم را بهد یکشیم

ل م یتو  سخنر   هیکه نچرخد و گال   کنمیدهانم کنیر
 چند روز نینکند. ا
حس  کیکرده بود و   امیحالم را گرفته و عصب اشیرسد
 مدام به قلب یموذ
 . د ی   م شیر ین چارهامیب نفس افتادیه از 
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 _اخه... 

د یم  وسط حرفم.  یر
 شه،یشب که هزار شب نم کینداره.  بی_باشه ع

 که  دهمیباال م شه؟شانهیم
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سد ینم اما سوایل کند یبراندازم م قیدق نگایه با   .وقنر یر
 لحظات نمیبیم
 نمانیب ینطور یداشته باشند هم جالنر  جهینت آنکهیب

 عصنر  ند یآیکش م
 یکه به نشانه دلخور   ن  کرده و از اتاقش با قدمها  تشکر 

اض کیمو   اعیر
 . ومی  م ونی  ب شد یم دهیکوب  ی   بر زم شهیاز هم محکمیر 

  زانیآو  د یگردن وح  از 
 
صورتش را  نر یغر  شده و با دلتنیک

 . تنها کهبوسمیم
 یبرا ود ی  دلت م پشت و پناه که باش   نر  ،باش  
 مهینصف و ن یتهایحما
ها یکه ک  یبرادر  با تو فاصله دارد اما دستانش  لومیر
 رست یرو  تگرانهیحما
بهت  یرا جور  کیسیو طعم تلخ ب شود یم دهیکش
 که حنر   شود یم ادآور ی
 ینم

 
آغوش برادرانه و حس قشنگش لذت  نیاز ا توان

 نهاتیاز س ن  . جایبیر 
 تیبرا ها یخوش و همیه شهیاست. هم خایل شهیهم

 نیی  ش مو یطعم ل
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را زهر  ن  کذا  ن  یی  آن ش اشیکه تهش تلخ  دهد یم
 . کند یم

...  دلتنگیم نقدر یا دونستمی_نم  دخیر
نچلون برا ما هم بذار خب.با  نقدر یبابا عمه رو ا ی_وا

 و از خندمیبغض م
رو بوسه باران  اد ی. صورت شهکنمیدل م د یوح آغوش

 کرده و با طاهره
 شده بود.  یبزرگ و مرد اد ی. شهکنمیم روبوش
 . گذشتیم یبه تند زمان

 میبه لباسها .نگایها یجون لباس عوض کن و ب _عایط
 . اندازمیم
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 . دهد یم ی   چ ن  ی_چشونه مگه زن داداش؟طاهره ب

تو دلمون. پاشو  خنر ی_چشونه؟ دخیر غم عالمو ر 
 هایمشک نیعوض کن ا

 : د یگو یم د یکه وح  شود یم زانی.لبم آو رو 
قربونت برم. بسه  گهی_بخاطر من عوض کن لباساتو د

 مشیک
 
 . . تو هنوز جوون
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. پاشو هی  گی. دل اون بچه هم میدخیر کوچولو دار  هی

 .به اجبار و بخاطرزمیعز 
قبول کرده و وارد اتاقم  د یحرف وح نداخیر  ین ی   زم
 که طاهره پشت  شومیم

 . د ی  گیرا به طرفم م ی. بستهاشود یداخل م رسم
  نو یا خواد یدلمون م د ی_ناقابله. من و وح

 
. تن بزن

 مبارکت باشه و به شاال یا
 . بپوش   خوش  

 . می  گیگلگون شده بسته را م  یتشکر و گونهها با 
 . یدیزحمت کش یلینبود طاهره جان. خ یاز ی_ن

   اخم
 
 . اندازد یخط م اشیشانیپ یرو  کمرنیک
االن  ی   . همبپوش   به خوش   شاال یا ؟_چه زحمنر 

 به دسنر  هیبپوش و 
 انی  !مات و حهیچطور  نمیتو تنت بب صورتتبکش،
 رفتارها نی. اکنمینگاهش م

باشدآ نه...  یبود. نه که زنداداش بد د یطاهره بع از 
 هم کادو م

ً
 اما گرفتیقبال
. او و داد ینشان نم دنشیپوش یبرا یوقت اضار  چیه

 وقت دست چیه د یوح
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سم در  بتوانم سوایل نکهی. قبل از اآمدند ینم خایل بیر
 ونی  اتاق را باز کرده و ب

 میو با تعلل و ن چرخد یبسته م ی. نگاهم رو ود ی  م
 به در اتاق، بازش گایهن
که چند درجه از   بنفش رنگ و شایل ی   .شومکنمیم

 بود و هیر ی  ت ی   رنگ شوم
و  دهیرنگ داشت.لباسها را پوش یبراق نقرها یطرحها
 . ستمیایم نهیآ یجلو 
 

956 
. شود یکه در اتاق دوباره باز م  کنمیرا باز م میموها کش

 چرخمیبا حرص م
! چی. آداب در زدن هم که هشود یطاهره داخل م که

 یرا جور  میرس تا پا
 نقدر ی. چرا اشومیکه مور مور م  کند ینگاه م دارانهیخر 
 کرد؟ینگاه م قیدق

 مبارکت باشه...  اد،ی_بهت م
و  ی   برق تحس نمیبیو م افتد یم مینگاهش به موها و 
 چشمانش را.  تی  ح

.  یدار  ن  _ماشاهللا... چه موها  دخیر
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 : د یگو یتندتند م د یآیطور که جلو مهمان و 
 ستآ ی_ماشاهللا... بخدا چشمم شور ن

 
طاهره  ... بعد نیک

 چشمم زد.و خودش
 . خندد یم
باال داده و  ؟شانهکن  یم میقا یموها رو چطور  نی_ا

 همانطور که برس را
 : میگو یبهشان بکشم، م تا دسنر  دارمیبرم
 رسم.  یباال کنمیو جمع م بافمی_م
 رو مخق   ن  بایز  نی... آدم نعمت به اوونهی_د
 دهیبرس را کش کنه؟دستیهیم
. من فقط مبهوتانه آورد یبدون زحمت از دستم در م و 

 ب،یعج یرفتارها
. شود ی.مشغول شانه زدن مکنمیرا تماشا م بشیغر 

 
 
 زده و با لبخند کمرنیک

م  : میگو یم رس 
 نبود.  یاز ی_دستت درد نکنه زن داداش، ن

 اد؟یدلت م ینفس بکشن ظالم، چطور  نا ی_بود. بذار ا
 در جواب لحن شوخش

 شینما نیا انیزده و منتظر پا یلبخند محو  فقط
 . ته دلم حس خونر د یجد
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بهش  نهیطاهره نداشتم. مشکوک از آ یکارها  نیا به

 که کش  نمی   زل م
که   کنمی. دهان باز مبندد یرا م میبرداشته و موها ن  مو
 : د یگو یم عی    رس 

چشم  جیخدا بخواد؟گ ی_حرف نباشه. رژ لب که دارا
 . کنمیگرد م

 _رژ لب؟
به لباشون تا رنگ  مالنیکه م  یکی_بله، همون مات

 ! هی  بگ
 یم یدار  _چر 

 
 . دهد یباال م ؟شانهیک

 لشی_داداشت گفته خواهرشو مثل روز اولش تحو 
 بدم! 
 یای. مثل روز اولم؟ مگر دلخوشنمی   م تلخ   لبخند 

 روز اولم هیمانده که شب
اگر  من حنر  ش؟یاصال کدام روز اول؟ ده سال پ شوم؟

 هم خواستمیم
با  خصوصا وقنر  ستی. ده سال اصال کم نتوانستمینم

 رنج و عذاب گذشته
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 . باشد 
. البته تنها دارمیو خودم رژ قرمز را برم دهیکش  آیه

 ایبود که داشتم. ثر  یرژ 
کسالت و حالت   نیبود و اضار داشت که از ا دهیخر 
 اما میایب ونی  ب وحی  ب

نشده بود و حاال هم  کیبار هم به لبم نزد کی حنر 
 اما اضار دمیدینم لزویم
رفتنم مصادف  ونی  .از اتاق بکند یمغلوبم م طاهره

 با باز شدن در شود یم
 کهی. افتد یکه چشمم به محمد م  ومی  . جلوتر مسالن

 کنمیخورده نگاهشان م
 . شوند یو رس و صدا داخل م با شوچ   که

 . د یوح یبه هم زد _چه شکیم
 د یبه شکم وح _ببند دهنو... کو شکم؟محمد تقر 

 . ند ی   م
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... پول دولت و آها مثل رطب بیر تو گلو. فقط ناها ی_ا

 حواست باشه داش،
 خفهت نکنه.  هستهاش
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 یو حرف تو  خورد یبه من م د ی...چشم وحکهی_مرت
 . باماسد یش مدهان

محمد رد نگاهش را دنبال کرده  شیدفعها کی سکوت
 یجور  دنمیو با د

. آب دهانم شود یکه بند دلم پاره م  ند ی   برق م نگاهش

 و معذب و بلعمیرا م
و رس فرو  دهینگاه سوزانش چشم دزد ر یشده ز  داغ
 به ن  بفرما د ی.وحاندازمیم

. محمد را وند ی  و به سمت سالن م ند ی   م محمد 

 تو و خودش به فرستد یم
 : کند یبرگشته و آرام زمزمه م عقب

 . ا یشال بپوش بعد ب هی_ 
آن  ر ی. تمام مدت ز نمی   کشان گونهام را چنگ م  ی   ه

 ینگاه 
 

 و گرم با ایع
... لبم را ی  دل س کیبودم و او  ستادهیلخت ا یرس 

 و خجالت زده به گزمیم
 کشمیصورت داغ شدهام م یرو  .دسنر گردمیبرم اتاقم
 یجلو  صشیحر و نگاه 
 یاصال برا کرد؟یچه م نجا ی. اشود یپررنگ م چشمم

 چه آمده بود؟ آن هم
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 سکایلیو م امکیپ چی. هکنمیرا باز م لمی! موباخیر یب
 و متفکر جیندارم. گ
سمیو دوباره از خودم م چرخانمیرا م نگاهم چه  یبرا یر

 آمده؟در اتاق باز
 تو.  کشد یدر م یو طاهره رسش را از ال شده
 . شومیم هاشی  عاطفه؟مستأصل خ یای_نم

تو؟با رها کردن  دونسنر یم کنه؟یم کار یچ نجا ی_اون ا
 به داخل در قدیم

 . دارد یبرم اتاق
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_نه از کجا بدونم، منم االن متوجه شدم. حاال چرا 

 خودتو؟ پرس کن  یم میقا
نگاهش  هی  .همانطور خستیکه ن  بهیغر  عموته،

 . طاهره که خیر کنمیم
که   یدی. نه از گذشته نه از حال و محمد جدنداشت

 آدم نیمرموزتر  میبرا
 . تابد یبود.سکوتم را برنم ی   زم یرو 

و با  کنمیم سی!لبم را خگهید ا یب ؟هسنر  _منتظر چر 
 یتکان رس باشها

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 . میگو یم
 ود ی  و دستم م پوشمی. شالم را مکند ینگاهم م منتظر 

 جمع کردن یبرا
 . دهد یره اجازه نمکه طاه  موهام

به هم  خر ی_عه نکن... دوساعت شونه نزدم که باز بپ
 لباست.  ر یز  شیو بفرست
 _اخه... 

. خاله دست تنها داره گهید ا ی. بمی_اخه ماخه ندار 

 را د ی.تردکنهیم ن  رایپذ
 یکه گوشها  در حایل شومیگذاشته و همقدمش م  کنار 

 ی  از ذهنم هنوز درگ
 و حضور مشکوکانهاش است.سالم آرایم محمد 

 که هردو متوجه  میگو یم
. محمد همچنان با همان نگاه براق و شوند یم حضورم

 یبا لبخند د یو وح ا ی  گ
.گوشه لباسم را چنگ زده و با تکان رسم تیرضا از 

 بلند یبا قدمها د یوح یبرا
خانه م به  یو تو  کرد ی. حس نگاهش آشوبم مومی  آشیر 

 دلم طوفان به پا
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خانه م کشمیم .نفیسکرد یم . ستمیایو در درگاه آشیر 

 داشت یمامان زر 
بلند به سمتش  . با گایمد یچیظرف م یرا تو  وهها یم

 رفته و ظرف را از دستش
 . می  گیم
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چشمش  مامان، من هستم.گوشیه ی   _شما برو بش

 و با نگایه افتد یم ی   چ
 . کند یو مادرانه براندازم م براق

نپوش.  هی  رنگ ت گهی. داد یلباس بهت م نی_چقدر ا
 دل آدم هم هی  لباس ت
 مادر.  کنهیم کدر 

تو رو خدا... مو بلند  ی   . موهاشو ببدهی_دلشم پوس
 کرده برا رس قیر عمهاش... 

و  نمی   م تو لباسش.لبخند تلخ   ندازهیخانم م بافهیم
 دارم که سیع  ن  یح
 : میگو یم نمیظرف بچ یتو  قهیرا با سل وهها یم

. ها ی  جنگولک باز  نیگذشته ا  گهی_از من د

 حرف کیهزار و  شینطور یهم
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 شیو آرا ونی  ب زمیمو بر  نکهیبه حال ا یوا دنبالمه
 کنم. 

 نمیک نر  نیبه اندازهاش خوبه مادر. نه به ا _همه چر 
ا یتو، نه به شور   یدخیر

 وگرنه اونم حسانر  ستیبچهم ن ف،ی. حونی  ب اون
 شکیل نیذوق کرد مامانشو ا

 . د یدیم
 . د ی  گیرا م یحرف مامان زر  دنبالیه طاهره

_بچه رو عذاب نده عاطفه. اون طفل معصوم همه 

 چشمش به توئه!رس تکان
   دهمیم

 
مامان مات شده به ظرف  که با سوال ناگهان

 و دستم مانمیم هی  خ
 . شود یهوا خشک م یتو 
و  دهیجوون رعنا همون محمده؟آب دهانم را بلع نی_ا

 به طاهره تند نگایه
 و مشکوک است.  ی   . نگاهش سنگاندازمیم

_کدوم محمد؟!سکوت من و مامان به شک و 

 . ند ی   دامن م دشیترد
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یهیوا ی_وا داره هزار رنگ  گمیم رکاه،یآب ز  ... دخیر
 با داد د ی. وحشهیم

   حواس طاهره را از کشف جالنر  بلندش
ر
 که با سون

 خالهاش کرده، پرت
 . کند یم

! میایما سه تا هم ب د یبگ ی   گرد گرفت  ی   _اگه اونجا م

 دهنمون کف کرد از بس
حداقل؛ از  ار یبردار ب یاستکان چا هی. طاهره میزد زر 

 بلند یشما که بخار 
 . میکه خودمون بگ  نیمگه ا شه،ینم

 . چرخاند یدر کاسه چشم م طاهره
.و بعد بدون کش دادن د ی_شما فقط امر کن آقا وح

 بحث چند لحظه قبل
فرستاده و  ونی  .مامان را بود ی  م یچا یاستکانها رساغ

 را وهها یظرف م
و ته دلم هم. کالفه پلک به  لرزد ی. دستم مدارمیبرم

 که طاهره  کوبمیهم م
 : د یگو یم

؟ خواستگار  !بند ومدهیکه ن  تی_چرا ماتت برده دخیر

 از فکر شود یدلم پاره م
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 ن  یی  ش کیو چرا خودم را گول بزنم؟  موضوع نیا به
 دلچسب ته دلم را

که   یو لبخند دهیکش  قر ی. نفس عمدهد یم مالش
 میکه لبها  د یآیم موار ینس
 . خورمیطرح بزند م را 

. چرا رنگ پس شهیم تیی   چ هیعاطفه بخدا تو  ی_وا

 را باز و ؟چشممیدیم
   بسته

 
س خشک   کرده و با لب و دهان که از شدت اسیر

 : کنمیشده زمزمه م
. به خودم گذرد ی.رس تکان داده و از کنارم مامی_االن م

 و با دهمیجرئت م
  لرزند یکه م  ن  پاها

 
پا به  شود یرسد و گرم م که یه  و بدن

 سالن
که چشمم به جعبه   گذارمیم ی   م ی.ظرف را رو گذارمیم

 گل و باکس شکالت
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که   با لرزش  باال داده و  ن  .ابروشود یخشک م کنارش
 شده و قلنر  دتر یشد
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جا  یآرام کنار مامان زر  ند ی   م میگلو   یانگار تو  که
 . می  گیم

زودتر  د یو قصور از من بوده حاج خانم... با _کوتایه
 . دمیسی  خدمت م

هم خونه خودت بدون؛ خوش  نجا یپرسم ا ن  _آقا
 . یاومد
مانه رس کج م محمد   . کند یمحیر

 _خب ممد... چه خیر از کار و بار؟
 یهست که جا یروز مشیر  هیداداش.  گهید چرخهی_م

 . ستیسوزن انداخیر  ن
ونیروز هم با پرسنل مگس م هی  میستیمثل شما ن مییر

 ی   پشت م مینیبش
!لحنش چنان بامزه است که لبخند را میگنده کن  شکم

 . نشاند یلب همه م یرو 
کم کم به افول   د ی   بدنم موج م یکه تو   و لرزش   ضعف

 . ند ینشیم
 
 
مگه  ؟یبه شغل ما دار  _باز گفت... تو چه پدر کشتیک

 ! م؟یبابات زد بیاز ج
مردم و  نی. من بخوام از حق و حقوق اد یوح الیخی_ب

 که  سهمشون از نفنر 
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 بشونینص یی   داخله و جز دود و دمش چ د یتول
 بحث د یبگم تا صبح با شهینم
داداش... اگه  ستآ ی. حرف من تو و همقطارات نمیکن
 ه شوچ  ب گمیم یی   چ
 د یپره.وح یگهاید ی. دل ما از جای  تو به دل نگ گمیم

 محمد را یبحث جد
 . به در شوچ   ند ی   م

. محمد تنها به خندد ی_قربون اون دلت!و خودش م

 . کند یاکتفا م یلبخند
 .راسنر ند ی   بودنش داد م و تصنیع یکه رسد  یلبخند

 ؟باتو هنوز با هومن  
. من هم دوزمیمنتظر به محمد چشم م د یوح سوال

 وقت بود ازش یلیخ
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فرو  ی   آب شده و در دل زم ینداشتم. جور  رسایع
 رفته بود که انگار از اول

نداشته است. دو سال  هومن نایم ی   خاندان شاه هم
 و نشان، نامیب شیپ
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شبه گذاشت و رفت. نه از  کی و سخن   حرفیب
 داد نه از یخودش خیر 
 . داند یرا خدا م کند ی... کجا هست و چه ممقصدش

 یوقته ازش خیر  یلی_نه، سهمشو بهم فروخت. خ
 را شیابرو  یتا د یندارم.وح

 . دهد یم باال 
رو  نیاز ا هو ی واسه چر  دمی_عجب... آخرش هم نفهم

 به اون رو شد.محمد
  دهد یندانسیر  تکان م به نشانیه یشانها

ر
 کی و سکون

 سالن یفضا یبارها
  چکسی. انگار که هد ی  گیدربر م را 

 
گفیر    یبرا حرف

 نداشته باشد. حنر 
داشت مجلس به کسالت  سیع شهیکه هم  یدیوح

 نگایه چشیم ر ینگذرد.ز 
و متصل  میبرافراشته مستق ی. با رس اندازمیمحمد م به

 . نگایهکرد ینگاهم م
دلم به پرواز در  یکه پروانهها را تو   و خواستن   داغ
 ینقلها هیو شب آورد یم

 امیاطیاحتیب نی. هول شده بخاطر اشوند یآب م ننه
 و به دهینگاه دزد عی    رس 
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 . د یآیکه به حرف م  نمی   دستم زل م یانگشتها
من اگه امشب  قتشیجان، حاج خانم... حق د ی_وح

 مزاحمتون شدم بخاطر
 ونیدرم د یبود که از قبل با وح موضویع

 گذاشتم.شتابان رس بلند کرده و
 دوزمیم د یرا به وح نگاهم

 
به لب دارد و  . لبخند کمرنیک

 نگاهش با حظ
 . درخشد یم
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مطرح کردن  د یاز همرسم جدا شدم و شا _من به تازگ

 نیموضوع به ا نیا
 هر چر  هیقض نیچندان جالب نباشه اما ا رسعت

 دهیر یچیپ شهیکشدار م
 دنمو یرس ر یناخواسته تاوان د شی. من ده سال پشهیم

 که  خوامیدادم. نم
کهنه رو باز   یبکشم و دوباره زخمها شیپ نجا یا بحثشو 

 خوامیکنم، نه... م
ا مرهم است  ا یهر دو مه طیروش بذارم. االن که رس 

 مگه عقلم کم باشه که با
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گذشته فرصتمو بسوزنم. با کسب اجازه   یکردن پا  باز 
 دیاز حاج خانم و وح

کنم.قلبم از تپش   یعاطفه رو خواستگار  خوامیم من
 . شدتستد یایم

هست  اد یز  یبه قدر  میرگها یترشح شده تو  ی   آدرنال
 اعضا و تیکه فعال
به  می. مردمکهاکند یبدنم را به کل مختل م جوارح
 یدرجه از گشاد نیآخر 
او که همچنان لبخند  یو ناباورم رو  جیو نگاه گ سند ی  م
 . شود یم خیم ند ی   م

تون کجاست آقا محمد؟با صدا  یمامان زر  ی_بزرگیر
 زبان خشک شدهام را

 می  گیاز او چشم م و به سخنر  دهمیدهانم تکان م یتو 
 و با چرخاندن گردنم

 . دوزمیم یهمچنان ناباورم را به مامان زر  نگاه
 یاونقدر  گهی_بزرگیر من خودمم حاج خانم. سنم د

 صیهست که بتونم تشخ
االن گفتم  ی   بد! تنها اومدم چون هم خوبه چر  چر  بدم
 شتهگذ  یپا خوامینم
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باز کنم.قبل از  مونیزندگ یلحظات نوپا نیتو ا رو 
س نکهیا  من د یشما بیر
ک و تفاهیم چی. با همرس سابقم هگمیم  نقطه مشیر

 روز کی . حنر مینداشت
  هم

 
ک نداشت زندگ بد بودن و  شونیا گمی. نممیمشیر

ا م  کنم،یخودمو میر
. ما آدم دن نه

ً
 . دوسال سیعمینبود گهیهم د یایاصال

 نشد و وقنر  ویل میکرد
عمر تلف  میفقط دار  میدیکه د  میدیرس ینقطها به
 گهیکنار هم د  میکنیم

 . میجدا بش میداد حیترج
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جملهاش تمام شود، تند و  دهد یاجازه نم یزر  مامان
بنر  سد یم ض   : یر

 نیما به ا با عاطفیه گهی_از کجا معلوم دو سال د
 !نگاهم بهد؟یسی  نم جهینت

 خواستیچون دلم م شود یم دهیمحمد کش سمت
 جواب دادنش ی   ح
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. هر چند که او مدتهاست به نمیرا بب چشمانش

 را یگر یچشمانش موذ
 دا یاز نگاه سیر  رنگش پ حیس چیه گر یو د آموخته

 داغ می.گوشهاستین
تنگ و  یدر راهروها شیگرم صدا  انیجر  وقنر  شوند یم
 . کند یعبور م کشیبار 

عاطفه  گهیدلم م حاج خانم ویل دمیرو ند ندهی_من آ
 منه، ستاریه میهین

 ست،یحرفام بلوف ن نیا دونهیمنه. خودش م اقبال
 محض خام کردن اون و

چون همش  گمی... فقط مستیهم ن شما 
 به آرنجش و کوبد یم د ی.وحقتهیحق
 : د یگو یم تصنیع خشوننر  با 

_خجالت بکش مردک. جلو چشم من به خواهر من 

 ؟کن  یابراز عالقه م
ندارم.  ن  کس ابا  چی_من از ابراز عشقم به عاطفه از ه

 خود!و یجا گهیتو که د
.نگاهم را شود یم د یوح بیپر منظورش نص چشمک

 خجالت زده به انگشتان
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از شدت شوق  میپاها کنمیو حس م دوزمیم دستم
 . ستیبند ن ی   زم یرو 
  آب

 
چند  به اندازیه دهانم را فرو داده و با پلک زدن

 کوتاه غرق  لحظیه
   شومیم ن  ایدن

ر
وع شده باشد و لذن  قیعم که با او رس 

 میرگ و پ یتو 
 . چرخد یم

 کهو ی اد یشه ی.با صداخورهی_عمه تلفنتون داره زنگ م
 به خودم آمده و به

. همان لحظات اول بلند شده و به اتاق چرخمیم عقب

 من رفته بود تا راحت
برسد و حاال بخاطر زنگ تلفنم به سالن  اشیباز  به

 برگشته بود. 
 

966 
که هنوز هم باورم   می  گیم .تلفن را در حایلزمی_بده عز 

 مجلس، نیا شود ینم
 محمد از من است! شماره عیل یخواستگار  مجلس
 کیرا به هم نزد میابروها
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کامم را ناغافل   ن  یی  ش یمنتظرهای  غ و تلخ   کند یم
 . اسم او خودشد یبای  م
  یبرا

 
چه برسد به  گر یست د منقلب کردنم کاف

 ! شیتماسش و صدا
 _بله. 

تو بگ ا ی_بوشهرم. ب . چه زود نمی   م ی.پوزخندی  دخیر

 بود از دهیعقب کش
بود  یتب تند شیپدرانهاش! دخیر من گفتنها موضع
 زود رسد یلیکه خ
 بود. هر چند که از اولش هم مشخص بود!  شده
 . افتمیاالن راه م ؟ن  _کجا

 بخوره.  آوردمش بستن   ،_بابا بستن  
و  کنمی.تماس را قطع مافتمیخب. االن راه م یلی_خ

 تازه حواسم جمع
سد یم د یکه وح  شود یم  : یر

تک به تک  شانیو نگاهم رو  چرخمی؟میبر  د یبا ن  _جا
 عبور کرده و با تعلل

 : میگو یم
 برم دنبالش.  گهی_سوره رو آورده. م

 . شود یبلند م عی    رس  د یوح
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 اد ی.شهارمشیم می  من م د ی_تو و محمد حرفاتونو بزن
 .دهانار یرو ب چییبابا سو 

و اول رو  کند یکه با نگاه مطمئنش ساکتم م  کنمیم باز 
 به محمد و بعد من

 : د یگو یم
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تو رس  وقته رفنر  یلیتوئه مارمولک خ دونمی_من که م

 چه دخیر ویل نیا
. عاطفه میار یرسم و رسوم رو به جا ب د یبا گه؟ید کنم

 اتاق د یجان با محمد بر 
 . گردمیتا من برم د یبزن حرفاتونو 

 یو صدا ومی  به سمت اتاقم م ر یرس به ز  د یرفیر  وح با 
 را شیآرام قدمها

.در را باز کرده و خودم کنار شنومیرسم م پشت

 که با دست اشاره  ستمیایم
تو و او هم  ومی  م حرفیاول من داخل شوم. ب ند ی   م

 پشت رسم داخل شده
به در و اتاق را با نگاه  ند ی   م هی. تکبندد یدر را م و 
 .آبکند یبرانداز م قشیدق
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س دستها بلعمیرا م دهانم مرطوب از عرقم  یو از اسیر
 . کنمیرا مشت م

  یی   چ یخوای_نم
 
که   کنمیسکوت م دهیگز   ؟لببیک

 . دهد یادامه م
 یعیرم باهات.نگاه رس عمر حرف دا هی_من اما به اندازه 

 به صورتش انداخته و
 میدندان ها ر یز  شیر یو لبم را ب می  گیهمان رسعت م با 
 . کشمیم

  دمیکه د  یی   چ ی   _اول
 
قشنگ رز  تو صورتت برامدگ

 رسخ لبات بود و فرو
 
 
که از   که صاف دلم افتاد تو دامت.با حیس  رشیز  رفتیک
 می  گیم شیصدا

که بالفاصله   دارمیبا عقب برم قدیم ناخودآگاه
انش م  . کند یجیر

 
 
فقط...  ستمین ی   من ه ز ی... نه عز آ یی   چه مرد ه _نیک

 رو چشمام از رسچ  
وقت  چی. بهم قول بده... قول بده هشد یکنده نم  لبات

 
 
 ... رژ قرمز به لبات نزن

همجناسمم  یهیبق دمیرو که من د یی   چ خواد ینم دلم
 . ی   یبب
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 : میگو یپوزخند م با 
 

968 
 یای   . فکرتون جز چی   کرباس  هی_همتون رس و ته 

 منحرفانه اصال به سمت
و  گذارد یپا م ر ی!دستش مرزها را ز چرخهینم یگهاید

 . د ی  گیکمرم را در برم
 : د یگو یبه چشمان دو دو زنم م هی  براق خ نگایه با 

بودم االن در به در  شونیبق هی_د نه د... اگه من شب
 بله گفیر  رسکار خانم

دمتیصاف م دمنبو  که   ن  ایشب رو  هیتو تختم و  یر
 به هردومون ا یدن نیا

 ... ساختمیرو م بدهکاره
 گذارمیم نهاشیس یدر هم شده دستم را رو  ن  ابرو با 

 که محکمیر به کمرم
 . ستین یراه فرار  اشی. از آغوش سنگند ی   م چنگ

 _شش... قول بده بهم! 
! چه ؟یو تن منم کرد و دوخنر  یدیخودت بر  ی_برا

 دستت رو؟قویل
ً
 ! لطفا

 متوجه نم .انگار آن جملیهبردار 
ً
 . شود یآخرم را اصال
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من باشه و خلوت  یرژ قرمزت فقط و فقط برا نکهی_ا
 نیاز ا ظیدونفرمون!با غ

 کنمیحوالهاش م یاخم پررنگیر  اشینفهم زبان
 

 . دایع
 دستانش دلم را مالش

دم زود ضعف کرده بودم از خو  نقدر یا نکهیو از ا داد یم
 بودم اما او از عصنر 

حرص  و خرسند بود عصنر  راض   یادیز  تیوضع نیا
 : نمی   م
  اد ینم ادمی_ 

ر
همجنسات گذاشته  یهیتو و بق ی   ب فرف

 باشم! 
سمت  کیکه به   و با لنر  دود یصورتم م یتو  نگاهش

 : د یگو یانحنا گرفته م
 مطمی   ش   د یبا گهیاز االن د _اگه تا االن شک داشنر 

 چیه ذارمیکه نم
چه برسه به، به آغوش  گهیاز بغلت رد بشه د یمرد
 و لمس کردنت.  دنیکش
 

969 
 یادیرسش به گردنش و دستش به تنش ز  نکهیا مگه

 کرده باشه!چشم
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 : میگو یو با پوزخند م چرخانمیم
خرج  تی  تعصب و غ نیواسه ا ستیزود ن یادی_ز 

 زن آزادم هیکردنات؟ من 
د ی...مکه  : د یگو یوسط حرفم و با حرص م یر

زبون  نیو اون موقع ا میشی_نسبت دار هم م
 از تو ی  مثل شمش یشمیر یش
میم ته  یی  .لحنش به رسعت تغکه برا من نطق نکن    یر

 کرده و مالکانه زمزمه
 : کند یم

من بپوش.  ینپوش، برا ن  هر جا گهی_ لباس بنفش د
 موهات...دستش را باال

 . قصاند ی  را م میتار موها و شالم را کنار زده و  آورده
و با  نمی   من باز بذار...محکم پلک م ی_موهاتو فقط برا
 : میگو یدندان قروچه م
 : دهد یادامه م توجهی!بگه؟ی_چشم، امر د

پام  دمی_از در که اومدم تو و تو رو با اون رس و وضع د
 سست شد. بند دلم

دل المصب گذشت که فقط  نیبه ا حایل هیشد و  پاره
 ... نهدونهیخدا م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 ی... اما آدمهاخواستمینه م می  چشم بگ تونستمیم
 دور و برمون...نفس

رد قرمز  کیرسخ شده بود.  شی. گونههاکشد یم قر یعم
 پوست یجذاب رو 
هاش بوسه بارانش کند.  کرد یکه آدم را وسوسه م  سیر 

 چشمانم از آن رسچ  
 . شد یآلود کنده نم تب

  _تو که نیم
 
 یرنگ بنفش قشنگ رو  نیچقدر ا دون

 پوستت نشسته و چه
کردن   . وسوسه نقاش  ارهیآدم م مونیو ا نیرس د ن  بال

 به رنگ تیگردن بلور 
 

971 
گرفته و   قر ی.دم عمچهیپیمثل مار تو جونم م بنفش
 طاقت زمزمه تند و نر 

 : کند یم
 ببوسمت.  خوامیتحمل ندارم، م گهی_د
حصار آغوشش.  ی   ب کنمیگرد شده تقال م  یچشمها با 

 سد؟ی  اما مگر زورم م
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 شیر یباشد! ب هم واقیع میشک دارم که تقالها حنر 
 آمد،یناز کردن م هیشب
 کیر ی!رسش را نزددنیکش  شیدست پس زدن و با پا پ با 
 . آورد یم

و لبات رسخ و لباست بنفش و من  _تو بغلم باش  
 فقط نگات کنم؟ مگه پرس

میپ س خشک م غمیر و با  د شو یجونم؟!دهانم از اسیر
 : میگو یم د یترد
 یم یدار  _چر 

 
 ولم کن.  ؟یشد وونهیتو؟ د یک

را محکم و با  میرسانده و لبها چیرا به ه فاصله
 . د ی  گیم یخشونت به باز 

 ومی  و وا م شومیبه من که بالفاصله سست م لعنت
 آغوشش. کم مانده یتو 

...فاصله شیموها انیچنگ شوند م امیلعنت انگشتان

 گرفته و با نگاه داغش
 . کند یم رصدم
رسختو کبود کنم که  یرزها نیا یجور  گهیم طونهی_ش

 عالم و آدم بفهمن
 ... یدار  صاحب

 : کنمیترس لب باز م با 
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 دهآلهاتیاز ا یپاک زده به رست، االن دار  گهی_تو د
 یم
 
 ؟یک
 به گفتنش؟ هیاز یمن تو بغلمه جانم... چه ن دهآلی_ا
 

971 
شی_نم  . کند یم ز یر  ه؟چشمیمن چ دهآلیا یر
 باشه چشم بسته قبول!  هر چر  زدلم؟یعز  هی_چ

 . شوند یم کیبه هم نزد شی_نه...ابروها
 کنمیآزاد م شینه؟کمرم را از حصار دستها _نه؟ چر 

 خوب فاصله وقنر 
بنر  دهیآب دهانم نگاهم را دزد دنیبا بلع م،ی  گیم  و ض 
 : میگو یم

 _جوابم... 
و  کشمیصورت داغ شدهام م یرو  !کالفه دسنر ؟_چر 

 زبانم قلبم را سالچ  
 . کند یم

قدم فاصله را به رسعت  کی.آن هی_جوابم بهت منف
 تیپر کرده و با اخم و جد

  شود یم هی  خ
 
 از نگاه به او...  اند یکه فرار   به چشمان
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_بهم نگاه کن، تو چشام زل بزن و بگو نه... بعدش هم 

 کن برام...   فیرد لتو یدال 
  یبخوا عیل یوال به

 
 کیو  می  گیدستتو م چرت بیک

 محض  و میی  راست م
 : غرد یلب م ر ی.و ز کنمیم عقدت
 گهیتو بغل من وا رفته و م شیپ قهیدو دق ی   _هم

 و گزمینه!لبم را محکم م
بودنم را، محتاج  دهی. کاش ندچسبد یم قهامیبه  رسم

 رک نقدر یبودنم را ا
شانزده  ی. در من دخیر د ییکو یصورتم نم یتو  حی    وض 

 که  ستیی   ساله م
 یکه تو   ی. دخیر د یسی  روح بکرش به آسمان م وسعت

 
 
 و ستیب جسم زن

دردمندش  یساله و مطلقه حبس شده بود و صدا پنج
 . د یشنینم چکیسیرا ه
 ! حمشی  زندانبان ب حنر 

 
972 

به  نگایه می... منتظرم. بفرما بگو...نگهی_بگو د
 . اندازمیصورت رسخش م
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شده  یر یخون جمع کرده بود و خواستن شیگونهها
 بود. 

 . ند ی   م ی_من مطلقهام...پوزخند
بکر و  ی   . منم همچمیموضوع برابر  نی_فکر کنم تو ا

 !حرفش رسخمستمیتازه ن
م. رسم دوباره پا کند یم که   افتد یم یی   از خجالت و رس 

 بالفاصله دو دستم را
 . ند ی   م چنگ

... تو چشام زل بزن... چرا خجالت گمی_نگاهم کن م

 مگه منظورت ؟کیس  یم
خب منم هستم...  ،یآره تو مطلقها ست؟ین ی   هم به
 ؟چر  گهید

 : کنمیمن کنان زمزمه م من
 ساله هم دارم...  شیدخیر ش هی... هی_ 

وقته جاشو  یلیدخیر تو خ دمش؟ی_کور بودم که ند
 تو دل من باز کرده. 

 مثل مادرش...  درست
 : نالمیم کالفه

. هرم ساند ی  م چیاشتباهه محمد...فاصله را به ه نی_ا

 صورتم شیداغ نفسها
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 یگرم تابستانها  یهمان بادها هی. شبسوزاند یم را 
 یجنوب که همه ازش فرار 

 دادمیلحظات جان م نیدر ا هیرغم بق و من عیل بودند 
 که  ن  نفسها یبرا
 . د یکشیم

که ندونم... که   یی   چ هیتازه بگو،  ی   چ هی_تو رو خدا 
 لیدال  نینفهمم... با ا
 ینم مسخرهت

 
  تون

 
 ی! نمپسم بزن

 
از  منضفم کن   تون

 عمر هی
 

973 
کرده و   دسنر  شیکه پ  کنمی.دهان باز مخواستنت

 . کند یرا خفه م میصدا
انه م یجور  شیلبها که تاب و   لغزند یو م قصند ی  دلیر

د یم غما یتوانم را به   . یر
الل و  یآدمها هیو شب شود یم دهیدر هم کوب هاماراد
 و پا فقط منتظر دستیب
اف ممانمیم  عجلها  کنمی... ته دلم اعیر

ً
 یبرا یکه اصال

 ندارم! نرم انشیپا
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رسانده و مماس  انیتندش را به با پا بوسیه نرمک
 : ند ی   پچ م میلبها

 تموم نشدهم؟ ی   _هنوزم جوابت همونه اول
جواب  ند ی   که زجه م  و با دیل جنبانمیرا م سمیخ یلبها
 : دهمیم

 ی. صداافتد یدستم م ی_آره... نه.دستش از رو 
 گوشم اکو  یناباوارش تو 

 . شود یم
 یم یدار  _چر 

 
و لرزانم را باال  سیعاطفه؟ نه؟نگاه خ یک

 و با بغض کشمیم
 : میگو یم

مو م از  گهید یکی تونمیمحمد... من نم هی  گی_دخیر
 بچههامو هم از دست

. نه بخاطر مطلقه بودنمه، نه بخاطر تونمی... نمبدم

 نکهیخانوادههامون، نه ا
رساغ من؛  یطالقت و زرت اومد دهیبه ماه نرس هنوز 

 فقط بخاطر سورهست.... 
.سد بغض و می  میمن م کنم،یمن دق م هی  بگ اونو 

 . شکند یاشکم با هم م
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به آغوشش و دستش شالم را  کند یسنجاقم م یفور 
 مانیع چیه کنار زده و نر 

 . لغزد یم میموها یرو 
 نکن...  هیقربونت برم، گر  ذارمی... نمذارمی_نم
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تا نگاه پر تحکمش را  شود یفاصله گرفته و خم م کیم

 به چشمانم بدوزد. 
و انگشت  شود یدو طرف صورتم قاب م دستانش

 یسیخ شصتش به نریم
 . کند یرا پاک م میگونهها  یرو 

هر طور که شده... فقط بگو  کنم،یم دا یپ رایه هی_من 
 دلت با منه... بگو... 

نه که شک مثل خوره افتاده به جونم.  گفنر   نقدر یا
سمیم  عاطفه...نگاهم یر
م  ند ی   نگاه سیر  رنگش دو دو م یتو  و با مکث و رس 
 : نمی   لب م تابانهیب

و  می  گی_هست... دو... دوطرفهست...و فورا چشم م
 قیهیبه  دوزمینگاهم را م
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که نفس   دهد یبه خودش فشارم م ی...جور لباسش
 حبس نهامیس یآن تو  کی
که   خورمیدرشت شده تکان م ی. با چشمهاشود یم

 شل دستش را کیم
 : کند یموهام زمزمه م دنیو با بوس کند یم

...لبم را جون من   تو همیه ،من   نازک نارنخر  اسی_تو 

مگ  دندانم ر یز  ی   رس 
میم  : میگو یم فیضع ن  و با صدا یر

 _قول بده... 
 . یتو بخوا _هر چر 

. خوامینم خر ی... من اصال هخوامینم _من هر چر 

مو م  خوامیفقط دخیر
مو. محمد   ... فقط دخیر

بهت. سوره دخیر منم  دمی_مرد و مردونه قول م
 دست اون ذارمیهست، نم

 بهش برسه.  عوض  
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و با  مبندی...پلک ممیموها یرو  شیحرکت لبها دوباره

 قر یآرامش نفس عم
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و هول  دهی. ترسخورد یبه در اتاق م که تقر   کشمیم
 عقب کش

ً
 دهیشده فورا

رسم  یکه دور گردنم بال استفاده افتاده را رو   شایل و 
 نکهی. قبل از اکشمیم
و طاهره با خنده رسش را  شود یدر باز م مییبگو  یی   چ
 تو.  کشد یم

هم اومده. اگه  د یشما؟ وح د یکنیم غن   ومی_اوران
 گهیبحثتون تموم شده د

 . کند یاما دوباره باز م بندد ی.در را مونی  ب د یایب
خودتو درست کن. محمد  نهی_عاطفه قبلش جلو آ

 دارهها...  شلوار راحنر  د یوح
 شبو.  نجا یا بمون

 . کوبد یبا قهقهه در را به هم م و 
 یکه با چشمها  چرخمیو منگ به سمت محمد م جیگ
 ندی   زل م ثشیخب
 رج به رجش را.  کاود یم قیصورتم و دق هب

 . ود ی  خندهاش به هوا م کی_خاک به رسم...شل
عالم  د یتو... من که گفتم با ی_جونم چه خوشگل شد
 و آدم بفهمن صاحب
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 دنیبا د ستمیایکه م  نهیآ یقدم اول!جلو  نمیا ،یدار 
 رژ پخش شده دور لبم

م و حرص رسخ م از  . دستم مشت شومیخجالت، رس 

 که پشت رسم  شود یم
 کند یصورتم را رصد م نهیبا حظ از آ یو جور  ستد یایم

 . لرزمیکه به خودم م
به ما بدهکار بود... دندان قروچه  ا یلحظهها رو دن نی_ا

 : میگو یکنان با حرص م
 بکشمت!  یچطور  کنمی_االن فقط دارم فکر م
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 دنینشده که.با د یی   _حرص نخور قربونت برم. چ
 اهنی  پ یرسخ رو  لکیه
 . نمی   م یپوزخند دشیسف

 منه که لک شده.  هنی  نشده که. پ یی   _اره خب چ
 چرخمی. مکند یلبم پررنگیر م یگفتنش لبخند را رو   چر 

 اهنشی  سمتش. پ
 : غرد یو با حرص و اخم م دهد یاز تنش فاصله م را 

نوک انگشتم  دنیو با کش خندمی_گندت بزنن... اه.م
 : میگو یآن نقطه م یرو 
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 ی_هنوزم م
 
بهت بدهکاره؟رسش را باال آورده و با  ا یدن یک

 چشمک طنتیش
 . ند ی   م
   شیتفهم گهیبهت جور د یخوایم ست؟ی_ن

ً
کنم؟ مثال

 حرف زن داداشتو
تو اتاق تو و  د یوح کنم و شبو با شلوار راحنر   گوش

 بغلت رس کنم. هوم؟ چر 
 یم
 
م ب ؟با یک گفته و محکم به وسط   ن  ایحیحرص و رس 
 . کوبمیم نهاشیس
 و از کنارم دست دراز کرده و دستمایل خندد یم

 ی. با لطافت رو دارد یبرم
 . کشد یم چانهام

 انیگو   یهوم؟وا شه؟یکه پاک نم  هیچه جور رژ  نی_ا
 ... نهیسمت آ چرخمیم

صورتم  یو محکم رو  دهیرا از دستش کش دستمال
 فقط تیاما در نها کشمیم

 . زد یبر  می! کم مانده اشکهای   هم شود،یم کمرنگ
 آخه؟ هیچ نی... اا ی_خدا لعنتت کنه ثر 

تپل براش  پاداش   هیباشه  ادمی شونه؟ی_اوه، پس کار ا
 ثبت کنم. 
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 . ومی  بهش م یغرها چشم
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ه اول فکر   هنتی  خودت و پ یلبها یبرا ی_بهیر

 لبش یرو  !دسنر کن  
 : د یگو یو متفکر م کشد یم
 هنممی  . پکنهیکاورش م  شمی. ر ستین مشکیل نکهی_ا

 کتمو  که دکمیه
ندارم که  . اصال بفهمن. من خجالنر بندمیم

 و کنمیبکشم.چپ نگاهش م
 . نهیبه آ شومیم هی  خ یبا زار  دوباره
را به هم  میحرص ابروها ون؟با ی  ب میبر  یای_نم
 . سانمی  م

رسش را  .کیمونی  ب امیمحاله ب هیشکل نی_تا صورتم ا
 و بغل کند یخم م
 : کند یزمزمه م گوشم

 نجا یخب؟ از خدامه تا ابد با تو ا م،ی  _من قربونت م
 باشم البته بدون

 : د یگو یم عی    که رس   دارمیدستمال را برم .جعبیهمزاحم
 . ونی  ب میبر  د یاالن واقعا با _ویل
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 ...*امی... نمامی_نم
 . کشد یصورتم م یدستمال مرطوب را رو  طاهره
بودم تو  دهیشما دوتا... ند د ینوبر  ن  _خدا

 تا نمی   محکم پلک م... یخواستگار 
 چشمم را پس بزنم.  یجمع شده تو  اشک
تنده. خدا  ششیآت یلیباحاله... معلومه خ یلیخ _ویل

 به دادت برسه فقط. تو
 یکه معلومه نم  هم

 
لش کن    تون  ر یز  ند ی   .و دوباره مکنیر

 خنده. 
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اخم کرده  د ی. وحونی  ب میبر  ا یب گهی_پاک شد. د
 به توافق کنهینشسته فکر م

شازده تو جلسه  دونهینم ونی  ب یومدیکه ن  د یدینرس
 کارتو  ینطور یاول ا

 . ساخته
جواب نداد. به  شیاضار و قربان صدقه رفتنها وقنر 

 رفت و من ونی  اجبار ب
پوستم پاک  یجوره از رو  چیکه ه  یو رد رژ  ماندم

 بعد طاهره . کیمشد ینم
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شد دست به کار  ا ینرفتنم را جو  ونی  ب لیدل و وقنر  آمد 
 شده و از ساکش

مرطوب و محلول پاک کننده برداشت و  دستمال
 کرد.   شی   تم

و همراه با طاهره که  کنمیرسم مرتب م یرا رو  شالم
 چشمان و لبانش

و  می  گی. دست سوره را مگردمیبه سالن برم خندد یم
 کنار  دنشیبعد از بوس

نگ به دقت نگاهم کمر   با اخیم د ی.وحدهمیجا م خودم
 و من آرام کند یم

مبل جا به جا  یرو  و کیم دهد ی. رس تکان منمی   م پلک
 . شود یم

 یم _خب؟ عاطفه جان چر 
 
دهانم را قورت  ؟آبیک

 و به محمد زل دهمیم
 . ند ی   که رسخوشانه لبخند م  نمی   م

نه  د یکه شما بگ  _داداش... من... هر چر 
د یم د ی...وحارمینم  وسط حرفم و یر
 : د یگو یخنده م با 

 یگوالخ بشم که م  نیزن ا خوامی_د نه د... مگه من م
 
 یک

 من بگم؟!  هر چر 
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شیمنو م نظر  درصد بهش شک داشتم  هیاگه  ؟یر
 نیمحال بود پاش به ا

برام،  ستیبرسه. پرس عمومه، کم از برادر ن خونه
 یدوستش داشتم سوا شهیهم
خواهرمو بدبخت کنم.  شهینم لیدل نیاما ا همه
 و تو جمعخودش  یرو  یجلو 
 هی ق،یرف هی. من بهش مطمئنم اما به اندازه گمیم

 هی برادر... نه به اندازیه
 

979 
به  و نگایه کشمیبه شالم م .دسنر خندد ی...و مهمرس 

 که با لبخند  یمامان زر 
. پلکش را که با آرامش باز و اندازمیم کند یم نگاهم

 لبخند کند یبسته م
 
 
 : میگو یزده و با خجالت م کمرنیک

م جدا بشم.  تونمی_من فقط... نم  از دخیر
_منم گفتم جاش رو تخم چشمام و محاله بذارم آب 

 تو دلتون تکون بخوره.لب
م م دهیگز   : میگو یو با رس 

 . ستین نی_منظورم ا
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 . شکند یم یجمع را مامان زر  سکوت
به  بشه، ثبت بشه عیل _اگه ازدواج عاطفه رسیم

شو راحنر   دخیر
 . کشد یصورتش م یرو  دسنر  د ی.وحهی  گیم

بره سال  میخاله جون؟ به محمد بگ میکن  کار ی_پس چ
 ی!مامان زر اد؟یب گهید
 . ند ی   اشاره م ی   م یرو  یوههایم به

 هیموضوع هم  نیا یبرا د یکن  نیی  _فعال دهنتونو ش
 . میکنیم یفکر 

من بگم قبوله؟محمد  _خب... آقا محمد هر چر 
 به من و سپس مبهوت نگایه

" یو متفکر و رسدرگم "بلها اندازد یم یزر  مامان
 . د یگو یم
گرفیر    یبرا میکن  دا یپ رایه هیکه تا   نهیمن ا شنهاد ی_پ

 حضانت سوره فقط
شما  یهر دو  یبرا یدوره نامزد نیباشند. ا محرم

 دیآقا وح د یالزمه. ببخش
 . دمینظر م من
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 یبرا سنر ی... کم از مادر نیخاله زر  یدار  ار ی_اخت
 "زنده باش   یما.مامان زر 

 : دهد یگفته و رو به محمد ادامه م  د یبه وح پرسیم
 د یبا شما تنها حرف بزنم آقا محمد.وح د ی_پس من با

 را باال شیابرو  یتا کی
رس تکان داده و  تزدهی  و محمد با همان ظاهر ح دهد یم

 با گفیر  "باشه
 . شود ی" از جا بلند مچشم

از  حیس چیکه ه  بعد هر دو در حایل رب  ع کی
 به شود یصورتشان خوانده نم

دور تند افتاده  یرو  ی   .انگار که همه چگردند یبرم سالن
 باشد. بالفاصله به

با  ینهایر ید ن  عاقد که آشنا کیبا  یمامان زر  شنهاد یپ
 مامان دارد تماس

 یجار  یشش ماهها تیمحرم غیهیص و تلفن   گرفته
 و طاهره کیم د یکرد.وح

طاهره  یپدر  دادند امشب را به خانیه حیترج بعد 
 بروند، پشت رسشان مامان

  یزر 
 
را بهانه کرده و به اتاقش رفت. من  هم خستیک

 ماندم و محمد و سوره. 
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 شیو رها دهیکه سوره به آغوش محمد چسب  درحایل
کمکرد ینم  . دخیر

 دهیکش  از مهر. آیه ن  ایمحبت بود و محمد در  تشنیه
 به ساعت و با نگایه

 : میگو یم
 
 
.دستش را محکمیر روقتهید ،بخوانر  د یبا گهید _مامان

 دور گردن محمد حلقه
 . کند یم
 یلیبمونم مامان. دلم برا عمو محمد خ گهید کمی_ 

 تنگ شده. 
ذره  هیزبونم منم دلم برات  نیی  _عمو قربونت بره ش

 شده بود. 
  یومدی_پس چرا نم

 
را  شینینوک ب ؟محمد بهم رس بزن

 . کشد یم به نریم
 ر ید گهیاالن د ناز ویل جوجیه امیب شیر یب دمی_قول م
 . بخوانر  یبر  د یشده با

 
981 

  ی_عمو قصه بلد
 
 فهممیزود هدفش را م یلی؟خبخون

اض صدا  شیو با اعیر
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 ! دهد ینشان نم کدام توجیه  چیکه البته ه  نمی   م
به  انی.نچ گو خونمی_اره پرنسس، قصه هم برات م

 : نمی   سوره ترس  م
وقت خوابته؟محمد با  گمی_بدو برو تو اتاق... مگه نم

 به من سوره را نگایه
 . بوسد یم

 فیقصه خوب برات تعر  هیو  امیفردا ب دمی_قول م
 کنم. 
 : ند ی   لب م وسانهیو مأ دهیلب برچ سوره

محمد را که  ی  ...جواب شب بخی  _پس شب بخ
 به اجبار و اکراه از شنود یم

در  نیی  ش آرام و نگایه یشده و با قدمهاجا  آغوشش
 به عقب که یه  حایل
اول به  انداختیبه محمد م و نگایه گشتیبرم
 و بعد به اتاق خواب سیرسو 
 . ود ی  م
جاش را عوض  عی    که رس   چرخمیسمت محمد م به

 . د ی  گیکرده و بغلم جا م
 . چرخانمیصورتش م یدرشت شدهام را تو  یچشمها
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 کند یرا از پشت رسم رد م ؟دستشکن  یم کار ی... چ_یه
 تنمان و فاصلیه

 نیهیکه انگار آ  با نگایه توجهی. بساند ی  م چیبه ه را 
 قلبش است یتمام نما
 . کند یم براندازم

 خانمم شد گهی_د
ً
عا  و رس 

ً
شده و  ی  درگ .با ذهن  یرسما

 کیبار  نگایه
 : میگو یم
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. خندند یبهت؟چشمانش م گفتیم _مامان چر 

 کرده و با  کیصورتش را نزد
 : کند یزمزمه م میشانیپ دنیبوس

حرفا  نیا شی_آدم بعد از محرم شدن به عشق زندگ
 آخه؟!  نهی   رو م
 . چرخانمیدر حدقه م چشم

 نکن ئه.  اد ی_روتو ز 
به اندازه ده سال کم دارمت بره  شه؟یم بشه چر  اد ی_ز 

 کوچولوم.اخم در هم
 . کشمیم
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 ... که روم گذاشنر   لقنر  نیاز ا اد ی_بدم م
 تپلم.  ی_اما من عاشقشم... بره کوچولو 

 یمحمد. چرا نم چونی_نپ
 
 گذشته؟  نتونیب چر  یک

 یو با چهرها شومیم نهیمهمه؟دست به س یلی_خ
 : میگو یگرفته م

 هست که دارم م
ً
سمی_حتما و  ند ی   .شالم را کنار میر

 شیکه انگشتها  ن  یح
 دهیکش  ر یبه ز  ن  با صدا خزد یم میموها یال آرام
 : د یگو یم

   بشم تا وقنر  کی_گفیر  حق ندارم بهت نزد
ً
که رسما

 اما مگه میازدواج کن
ازم فاصله  ذارمیقدم؟ مگه م هیجونم؟ تو بگو  شهیم
 حق ندارم لمست ؟یی  بگ

... دنتیبوس یخام! لبام تشنهان برا الیخ کنم،

 دستام محتاجن به لمس
مت پ گنی. مکردنت خودم،  شیحق ندارم شبها بیر

 گهیموندنت د نجا یا
 یوار یمنه. تو چارد ... زن من جاش تو خونیهمحاله
 که ملکه شه. حق  امن  
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بمونم، که خب تا خونه خودم  نجا یشب ا ندارم
 کیس  د ینبا نجا؟یهست چرا ا
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 کهیاون مرت د ی. نباشهیتو بد م یبشه چون برا متوجه
 و خانوادهش عوض  
نیچون سوره رو م بفهمن کنم که   دا یراه پ هی د یو با یر

 . می  کامل حضانتشو بگ
 طنتیو نگاهش از خباثت و ش خندد ی؟مگفنر   _تو چر 
 . ند ی   برق م

 اویل یقبوله به جز اون چندتا _گفتم همه چر 
ً
. واقعا

 میمن آدم یفکر کرد
؟ که  برام مرز و محدوده مشخص کی  

را چنگ  میو پهلو  خورد یرس م میموها یاز ال دستش
 . ند ی   م

به  قفیل گهیبره کوچولوم. تو د _سخت در اشتبایه
 که  گزمیتن من.لب م

 : کند یزمزمه م صدا یو در گوشم ب دهیکش  یی   را پا رسش
 ... میزندگ _عاشقتم همیه
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و به  دهی.دست از کار کشد ی_دوستان خسته نباش
 . در درگاهمیچرخیعقب م

خانه تک  یو نگاهش به نوبت از رو  ستادهیا آشیر 
 کند یتکمان عبور م

ر
 . با تالف

چشمانش برق زده و با مکث نگاه  گر ید کیبه  نگاهمان
 . د ی  گیم

. د ینهار همه مرخص سی_بعد از جمع کردن رسو 

 ممنونم از زحماتتون، روزتون
را باال داده و متعجب نگاهش  میابرو  یتا کی. خوش

 تکان یکه رس   کنمیم
خانه ب شیحرف پس و پ و نر  داده . ند ی   م ونی  از آشیر 

 با رفتنش انشیسوالها
ه؟ سابقه  چر  عن  ی«! هم آن  یکی شده؟ چه خیر

 شودیم فیرد» . نداشت آخه 
اخراجمان  خواهد یکه نکند م  خواند یم اسی یهیآ وسط
 کند! 
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و مشغول جمع و جور کردن  کنمینگاهش م چپ
 بود.  . فرصت خونر شومیم
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جوابگو  گر ید هیی   پا یرسدتر شده بود و لباسها هوا 
 نبود. سوره چند دست

قبهی  غ مرخض نیاز ا شد یالزم داشت و م لباس  میر
 را استفاده کرد.  تینها
 : کند یبغل گوشم زمزمه م ا یثر 

!چپ نگاهش ونی  بندازمون ب خواد ی_نکنه واقعا م

 . کنمیم
 کار  نیدست ا ی_باز تو عقلتو داد

ً
 یخل و چلها؟ حتما

 داره، چه یی   چ
بده.رس تکان  فاز گرفته مرخض دمی. شادونمیم
 . دهد یم

 هیکه اومده   یتو از روز  یپرس عمو  نیا _اوهوم. ویل
 یادی   رفتار ادم
 : د یگو یکه با خنده م  کنمی!پشت پلکم را نازک منداشته

نگاهش  گر ی!دستین خر یما ه ی   _حاال باز بگو ب
 هم ا ی. هنوز به ثر کنمینم

اق اتف عی    آنقدر رس  ی   بودم. در واقع همه چ نگفته
 خودم هم افتاده بود که حنر 

 یکه روزگار بالخره دست از لجباز   شد یباورم نم هنوز 
 و با برآورده دهیکش
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کنار هم قرارمان داده   مانیهاینوجوان یآرزو  کردن
 است! البته با ده سال

هم به جمع  وسفیکه   گزمیو حرست... لب م اختالف
 دو نفرهمان ملحق

 . شود یم
 د؟یکارها  _خب چر 

 م؟یکارهایچ چر  عن  ی_ 
رنگ  مشیک یمانتو  بیج یبا فرو کردن دستش تو  ا یثر 

سد یکار م  وسفیو  یر
 : دهد یلبخند جواب م با 
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 کار یچند ساعته چ مرخض نیبا ا نکهیا عن  ی_ 
 من جواب نبار ید؟ایکنیم
 . دهمیم

هم با  ا ی.ثر گهیخونه د میی  م م؟یکن  میخوایم کار ی_چ
 دییتکان رس حرفم را تا

سطل  ی.دستکش را تو لرزد یم بمیج ی. تلفنم تو کند یم
 پرت کرده و بعد از

 : د یگو یم وسفیکه   دارمیدستم تلفنم را برم شسیر  
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 م،یبزن گشنر   هی میبهیر دارم. بر  شنهاد یپ هی_من 
 چشمم به کیچطوره؟
لب  یبه لبخند رو  گرمیاست و چشم د لیموبا صفحه

 . وسفی
منده. کیلامیب تونمی_من نم کار دارم.و همزمان   . رس 

 را امکیپ
 د یبمون تو رستوران با هم با« را باال  میابرو  متعجب

 خوانمیم»  ن  جا میبر 
 : د یگو یم ا یکه ثر   دهمیم

 . بندمیتلفن را م ه؟دستپاچهیشده؟ ک _چر 
 . ستین یی   _ها؟ چ

با گفیر   تیو در نها کنمیاما رد م کند یاضار م وسفی
 شانیتنها د یبر  ن  دوتا
اول آرامیر شده بود.  ینسبت به روزها ا ی. ثر گذارمیم

 داشت به خودش
 . گشتیبرم
 ی. کنجکاو کنمیرا آرام به سمت اتاقش کج م راهم

 بود.  دهیامانم را بر 
خودم دنبالش  یکند با پاها  یچطور کار  دانستیم

 بروم و من احمقانه هربار
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هم از آن لحظه به بعد،  د ی. شاکردمیم تکرارش
 بعد از م،یگو یرا م تیمحرم
دل طوفان زده رو کرده بود و حاال  نیآرامش به ا آن

 به د یجد یخواستهها
و به  کشمیم یی   در اتاقش را پا هی  !دستگد ی   م رسش

 : د یگو یمحض ورودم م
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کرده؟ ارث   تیدر نزدن زن داداشت به تو هم رسا نی_ا
 دهیازش؟لب برچ یبرد
. چشمم را از دهمیبه گردنم م یقر  یبا طناز  و 

 صورتش گرفته و مظلومانه
 : جنبانمیم لب

ورود به اتاق شوهرش هم اجازه  ی_مگه آدم برا
 نگاهش چشیم ر یخواد؟ز یم
و لبخند  دهیکش  ونی  ب وتر ی. رسش را از کامپکنمیم
 یو مرموزانها ثانهیخب
 . ند ی   م

 یاالن رو پا د یهمه فاصله جانم؟ نبا نی_پس چرا ا
 شوهرت و تو بغلش نشسته
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  تینرم و پنبها یبا اون دستها د ینه با ؟باش  
 
از  خستیک

 تن شوهرت در
و با  خندد یکه بلند م  کنمیخورده نگاهش م کهی؟کن  
 راغب کننده لحن  

 : د یگو یم
ندارم.چشمانش برق  تیکار   ا یبره کوچولوم، ب ا ی_ب
ارت ادام ند ی   م  هو با رس 
 : دهد یم
دندونام جون سالم  ر یو اون موقع از ز  امیمن م یای_ن

 به .قدیمییر یبه در نم
 غیسمتم. ج د ی  گیم ی   که بالفاصله خ  دارمیبر م عقب
 و دو دهیکش  ق  یخف
اتاقش  گوشیه  تیاما در نها دارمیبلندتر برم قدم
 وارید ی   به پنجره ب کینزد
 . کند یخودش قفلم م و 

 خانم؟ رسمش عایط نهیا ؟یی  تو در م ا یب گمی_من م
 . کنمیپلک نازک کرده و سکوت م پشت
و با همان ناز و  دهیباشه جانم؟لب برچ چر  هتی_تنب

 : نمی   لب م تیمظلوم
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987 
بهم  الزم باشم؟ تو داشنر  هیکردم که تنب  کار ی_مگه چ
 ! یکردیحمله م
 . فور یرسخوش و ک دود،یچشمانم م یتو  نگاهش

 هیمثل  به حمله وقنر  یاز ی_حمله؟ استغفرهللا! چه ن
 و خوشمزه تپیل بریه
 ؟مشتیم تو 
 بی؟سچه مشنر  ؟نکن محمد. چه گنایه تی_اذ

 و دلم خورد یآدمش تکان م
خش  یکه صدا  بلعمی. آب دهانم را مود ی  م ضعف

 گوشم  یگرفتهاش تو 
 . شود یم بلند 

 دهی_گناه باالتر از اطاعت نکردن از شوهر؟ از ند
 خانم؟ گرفتنش عایط

اض م کشمیلبم م یرو  زبان  . کنمیو بچگانه اعیر
 _ئه ممد! 

 یم ینطور یا _جون ممد که وقنر 
 
 هی خواد یدلم م یک

 لقمت کنم. تاب
ش را.  یحرفها آورمینم عاشقانه و نگاه عاشقانهیر
 بحث را عوض انهیناش
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 . کنمیم
 ؟یداد _چرا مرخض

حرفا رو ولش کن. دستاتو حلقه کن دور گردنم.  نی_ا
 گردن درد پدرمو

 زانیآروم گرفت.لبم آو  د ی. ماساژش بده شادرآورده
 اما د یکشی. درد مشود یم
 سالها...  نی. مثل تمام اآورد یخودش نم یرو  به

گردنش   یرا رو  میکه آرام نوک انگشت ها  همانطور 
 : میگو یم کشم،یم

 ون؟ی  ب میبر  شهیم ی_بهیر شد
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 _کجا؟
کمرنگ   یبه صورتم و من با لبخند دوزد یم چشم

 : کنمیزمزمه م
اصال مهم  یکار دار   ا ی یاگه خستها ،فهیمی_حاال م

 ... من مزاحمتستآ ین
 می  خودم م شم،ینم

 
 ی   را چ اشیشانیپ .اخم پررنیک

 . دهد یم
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 نکهیشما مثل ا ه؟یغهایمزاحمت چه ص ؟چر  گهی_د
 ! زنرفته زن من   ادتی

   یمن زنمه... گور بابا تی... اولو من
 
! اما کار و خستیک

 رسمش نبود. من نیا
 . گزمیگفتم کارت دارم.لب م  اول

_اصال به کل فراموشم شد. از بس حرف تو حرف 

 میخواستی. کجا میار یم
را رو  شیرا از دور گردنش باز کرده و رو  م؟دستمیبر 

 . مور مورند ی   بوسه م
قورت دادن آب دهانم دستم را مشت و با  شومیم
 : کند یکه زمزمه م  کنمیم

 خوشگلم...  اسی _مرش
 وسط حرفش.  دومیزده و م تلخ   لبخند 
تا  کند یصدام نکن...مسکوت نگاهم م اسی گهی_د

 ادامه بدهم. چانهام از فشار
 . لرزد یو حرست م بغض
 افتهیداغ م خیبا س یکی... انگار کن  یصدام م اسی _وقنر 

 اون گهیبه جونم. د
 آغوشش.  یتو  کشد یصدام نزن.رسم را م یطور 
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) دهدی_باشه قربونت برم... باشه.( با خنده ادامه م
 خواستمیم رفت چر  ادمی

  نمی   .لبخند مبگم
 
سمیم و با با نگران  : یر

 _گردنت آروم شد؟
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 ز یعز  میتو باشه و آروم نشه؟ خوبم، بر  ی_دستا

 دلم؟با تکان رس از آغوشش
و با  گردد یصورتم م ینگاهش به دقت تو  شومیم جدا 
 میشانیپ دنیبوس

 : کند یم زمزمه
 یهم _تو همون کوچیه

 
منتظرتم، لباساتو عوض  شیک

 .رس تکان دادها یکن و ب
 . نمی   م ونی  از اتاقش ب حرفیب و 

 . شود یداخل م ا یکه ثر   کنمیلباس عوض م دارم
 می؟نیومدیبا ما م شد یم چر  کنه،یول نم وسفی نی_ا

 بهش انداخته نگایه
 . بندمیرنگم را م طوش یمانتو  یتند تند دکمهها و 

 ن  . دوتاگهیفرصت د هی_گفتم که بهت کار دارم، حاال 
 خوش د یبر 
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 : د یگو یم حالی.شانه باال انداخته و بد یبگذرون
قبول  یداره، مجبور  وسفو ی حوصلیه _بابا گ

 میابروها ی   ب کردم.اخم نازگ
 وسق  ی! طفلک د یدیرا نم وسفیاصال  ا ی. ثر دهمیم جا 

 که خودش را به آب
تا نظرش را جلب کند. ناخواسته لحنم  د ی   م شیآت و 

 . شود یتند م
رو داره؟ پرسه بخاطر  وسفیحوصله  گ  چر  عن  ی_ 
 ادیحوصله خانم ب نکهیا

کارخانه داره خودش و   ماتیو برگرده به تنظ رسجاش
 نهی   م شیبه آب و آت

 یبا اخم و ب ا یجوابش!ثر  نهیا بعد 
 
 : د یگو یم حوصلیک

_مگه من ازش خواستم؟ مگه من گفتم دنبالم راه 

 !چپ نگاهش کرده وفتهیب
 : غرمیم میدندانها ی   شالم از ب دنیپوش با 

 کند ی...مات نگاهم میلیخ ا،یثر  ن  چشم و رو نر  یلی_خ
 . دهمیکه ادامه م
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 ؟براش مهیم کنه که بفهیم  کار یچ د یبا گهی_د
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گرد شده و ناباورش را پشت رسم جا   یچشمها ر یتصو 
 تیو با عصبان گذارمیم
 : نمی   غر م رلبی. ز نمی   م ونی  رستوران ب از 

یه داره پرسه  نهیبیخودخواه... کوره و نم فکر یب _دخیر
 خودش رو بخاطرش

مگه من خواستم؟!  گهیبعد م نهی   م شیآب و آت به
 . اه.درفی... حوسفی فیح

 . شومیسوار م را باز کرده و با همان ظاهر عصنر  ی   ماش
شده جانم؟با حرص  _اوه... اخماتو جمع کن، چر 

 : میگو یم
یه م،یبر  خر ی_ه  . اقتیلیب دخیر

را باال داده و متفکر و متعجب  شیابرو  یتا کی محمد 
 : د یگو یم

 د؟یگرمابه و گلستانتون که به هم نزد  قیبا رف انا ی_اح
 م؟یبر  شهی_چرا خود خودشه. ولش کن محمد، م

 وقنر  خواد ی. دلم نممیی  م اخمها رو جمع کن   نی_ا
 اخم رو کناریم

 یباشه و لب و لوچهتو با حرص بخور  تیشونیپ
 یبه آدمها خوامیعاطفه. نم
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که از حضورت کنارم   یبد نو یتصور ا ونی  ب اون
 ! دوست ندارم حنر یایناراض

فکر  نیکوتاه به ا  ظیهچند لح ینفر تورسش برا کی
 کنه که به اجبار کنار

را  میباعث آزارت شدم.ابروها ا ینگهت داشتم  خودم
 باال داده و با مکث کامل

 : میگو یشده م ز یر  یو با چشمها چرخمیسمتش م به
 اجتمایع بخاطر وجهیه ا یبخاطر منه  نی_االن ا

 نوک انگشت ؟با جنابعایل
ب  ها  . نوازد یم مینیب یرو  یض 
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که   دهمیحوالهاش م _هردوش...با لبخند بدجنیس
 . اندازد یرا راه م ی   ماش

 م؟ی_خب جانم، کجا بر 
 د یسوره خر  یبرا خوامیم ؟ن  جا ،یپاساژ  یبر  شهی_م

 گهیکنم. لباساش د
 . دهیرسما رو نم کفاف

 . اندازمیباال م م؟رس یآوردی_بهیر نبود خودش هم م
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سمی_نه بمونه خونه، م رس برسه  هو ی ن  جا هیاز  یکی یر
 ... داستاننهیو بب

.به میایو م میخر یم عی    . خودمون رس شهیم درست

 . تکاند یرس م د ییتا
س به جانم شبزمی_باشه عز  . ته دلم ند ی   م خونی.اسیر

ا م  میگو یبه خودم نارس 
با  د یو اشتباه. نبا یعجلها میتصم نیگرفیر  ا  بخاطر 
 . اگر کیسآمدمیمحمد م

... محکم ساند ی  م چه؟ اگر باد به گوش عیل د یدیم

 بد و با حایل نمی   پلک م
 چ دوزمیرا به مغازهها م نگاهم

ً
 یی   اما چشمم اصال

 . چه اشتبایهند یبینم
میکمرم از جا م  یرو  . با حس دسنر کردم  . یر
 ی؟مردمکهایشد ینطور ی... جانم... چرا اشی_ه
 یکجا  چیه قرارمیب

 . شوند یبند نم صورتش
... ننمونی. اگه... اگه ببمیومدیم د ی... نبامی_بر 

 ی...نامحسوس نگاهش را تو یوا
 . چرخاند یم پاساژ 
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شیم ینطور یا می_قاچاق که نکرد قربونت برم.  یر
 من ی   . ببنهیبینم کیس
ونه د  هیاون مغازه  تو   میبر  یخوایم دم،یکاپشن دخیر
 نگاه بنداز اگه خوبه هی

 . میی  بگ همونو 
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که   ومی  گفته و شتابان به همان سمت م  یتند باشیه
 آرامش خندیه یصدا

 . دهد یرا قلقلک م میگوشها
 ی   همچ ارمتیب شهیهم کنمیفکر م نی_دارم به ا

 تند و کمیبلکه  ن  جاها
که   اندازمیبه صورت خندانش م !با اخم نگایهش   فرز 
 به توجیهیبا ب

هاش انگشتان مردان ی   دست رسدم را ب تمانیوضع
 . هول شده دستمفشارد یم
 . کند یمشتش قفلش م ی   اما محکمیر ب دهمیتکان م را 

مون برا نقدر ی_لباسات چرا ا شما  ینازکه؟ بعد از دخیر
 میبخر  د یهم لباس با

 دلم.  ز یعز 
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.با لبخند میو بر  مینه تو رو خدا... فقط بخر  ی_وا

 نباریدستم را رها کرده و ا
 . د ی  گیکمرم را در بر م  دستش

_فعال برو تو جانم.با ورودم به مغازه همان اول چشمم 

 کاپشن خردیل  یرو 
   رنگ

 
 بود و داخلش پشیم که جنس پارچهاش کتان

 . لبخندشود یخشک م
از  نانیجنسش و اطم . بعد از وارشنمی   م نر یرضا پر 
 گرم است، همان  نکهیا

. محمد تمام دارمیبرم یرا با جوراب شلوار  کاپشن

 با لبخند کنارم د یمدت خر 
 . داد یپدر نظر م کیو درست مثل  ستادهیا

گفته که رو به   یزم؟نهایعز  ستیالزم ن یگهاید ی   _چ
 . کند یفروشنده م

 شهیخانم اون بافت پشت رستون رو م د ی_ببخش
 یبافتها عی    رس  نم؟زنیبب

انه . محمد دو رنگ سیر  و زرد ند یچیم ی   م یرا رو  دخیر

 را برداشته و ادامه
 : دهد یم
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اون که رنگش  دم،ید نییر یهم تو و  یست هود هی_ 

 و ست شال و هینارنج
اونم با شال و کاله  شهیکنارشه. م  د یسف کاله
 به ته مغازه رفته د؟فروشندهیار یب
 : د یگو یم و 
 نه.  ا ی میرو دار  ز یسا نیا نمیبب د یصیر کن کمی_ 
اض نگاهش م با  به زن که پشت  که با نگایه  کنمیاعیر

 به ما مشغول وارش
لبش گذاشته  یاست انگشت اشارهاش را رو  اجناسش

 و به سکوت دعوتم
ست دستکش هم داره.  نی. فروشنده با گفیر  "اکند یم

 " خودش را به ما
 . گذارد یم ی   م یو لباس و کاله را رو  رسانده

 همه رو حساب کنهم عایل یلی_خ
ً
 ی   .زن حد ی... لطفا

 از ا دهیخر  یبسته بند
دستم به  حوصلهی. بکند یم فیاجناسش تعر  جنس

 که  ود ی  م فمیسمت ک
انگشتانش محصور کرده و  ی   با اخم دستم را ب محمد 

 با دست آزادش کارت
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ود ی  گیرا به طرف زن م خودش قابل  ن  . زن با خورس 
 . د یگو یم یشما ندارها

 ۸۲۱ فیهزارتومان با تخف ۸۴۱ شهیشما م د ی_خر 
 . مبارکتونکنمیحساب م

 یی   چ میآیو تا م شود یگرد م  متها ی.چشمم از قباشه
 محمد دستم را میبگو 
را گرفته و  د یخر  ی. بستههادهد یداده و اجازه نم فشار 

 با گفیر  روز خوش به
 . کند یم تمیهدا ونی  ب
اض م ونی  محض پا گذاشیر  به ب به  . کنمیاز مغازه اعیر

حساب  چرا نذاشنر  د؟یهمه خر  نیبود به ا یاز ی_چه ن
 کارت  نیصال اکنم؟ ا
 نبود!  درست
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 دفعه دفعیه نی_سوره دخیر منم هست عاطفه و ا
 جمله رو نیکه ا  هیآخر 
هر  خواد یدلم. چون اصال دلم نم ز یعز  گمیم بهت

 که انجام  یدفعه رس هرکار 
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منه...  شیش دمیم بار بهت بگم آقا جان سوره دخیر
 کی   یباباها عشق م همیه
 لذتشو ازم  یبرا کی   یم د یخر  وقنر 

ً
بچههاشون... لطفا

 .پوزخند تلخ  ی  نگ
 . نمی   م

 باباها...  _نه همیه
 متی  و پاساژ بگ ابونیوسط خ اد یمنو خوشم نم ی   _بب

 تو بغلم و بچلونمت
 خونمون!  یبحث بمونه برا نیا یادامها پس

 : نمی   صدا لب م و نر  کنمیگرد م  چشم
به  نبار یفته و ا. دستم را گر ند ی   _خونمون؟تنها لبخند م

 یزنانها کیسمت بوت
خودش دو مدل پالتو و بافت  قیهی. به سلکشد یم

 و فقط اجازیه خرد یست م
اض  دهد یم پرو   . یگر ید ی   هر چ ا ینه اعیر

 ... گهی_محمد بسه د
 . می_کفش هم بخر 

در مغازه را  انی.نچ گو میبر  ا ی... بگهید می_کفش دار 
 هول داده و وارد
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 شود یم
 
انواع  ی   ب هدفیو نگاهم را ب کشمیم .پوف

 داخل قفسه یکفشها
رنگ را  بوت مشیک میبه انتخاب خودش ن چرخانم،یم

 از دست فروشنده
چه  گرخمیکه من م  ند ی   به پرسک زل م یو جور  گرفته

 برسد به آن بدبخت! 
 . ند ی   پام زانو م یجلو 
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 اندازهست.  نمی_بپوش بب

 : کنمیآرام زمزمه م ن  صدا با 
! اصال ستمیبپوشم محمد، چالق که ن تونمی_خودم م

 . بعد ازشنود یانگار نم
انه سف کیاندازه است  نکهیبه ا نانیاطم  د یبوت دخیر

 سوره یرنگ هم برا
 . میکه برگرد  دهد یم تیو بالخره رضا خرد یم

 الزم نبود.  د یهمه خر  نی_بخدا ا
 د یزنم خر  یمنو عاطفه، من حق ندارم برا _کشنر 

 کنم؟ حق ندارم ذوق
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داشته باشم؟  دمیکه خودم خر   رو تو لباش دنشید
 با یخوایچرا همش م

 ز یبابا عز  ؟بکیس   ونی  مخالف زدنت از دماغم ب ساز 
 مناعت گنینم نیمن به ا
... بدتر به من حس بد یی  چشم و دل س گنینم طبع،

 عاطفه... باور یدیم
 شیپا حرفیو ب دهیکش  . نفیسکنمی.مات نگاهش مکن
 پدال یرو  شیر یرا ب
 . فشارد یم گاز 

بهم  چشم نگایه نداشتم.از گوشیه ی_من... منظور 
 . اندازد یم

نداشتم...دست جلو  یقصد ی   _محمد بخدا همچ
 شیبرده و با لمس بازو 

 : کنمیم زمزمه
 یرو  آنر  هیلبش شب باشه؟لبخند گوشیه د،ی_ببخش

 میهایآتش دل نگران
 . د ی  گیدستش م ی   .دستم را باست
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کنم؟ اون همه تو   گ  یتو خرج نکنم برا ی_من اگه برا
 سالها سگ دو نیا

  هیکنم؟ من به تو قول   کارشیکه چ  زدم
 
خوب  زندگ

 خونیه هیرو داده بودم. 
  هی بزرگ،

 
 مرفه...  زندگ

  یکینه کوچ ست،یکدومش برام مهم ن  چی_االن ه
 
 بزرگ

 
 
 خونه، نه زندگ

م با تو، تو ی   نه پول و ماش مرفه،  هی... من حاض 
 یمیر  ش ست،یآلونک ب
 
 
کنم اما نگاهت تا ابد مثل امروز بهم باشه. من   زندگ

م با شکم گشنه  حاض 
 ر یبذارم رو دستت و بخوابم اما دستات بالش ز  رسمو 

 یرسم باشه و تنت پتو 
م تمام خدورم با تو  ادهیپ یرو با پا ابونها ی... من حاض 

  گز کنم،
 
 از خستیک

محمد  ؛. تو پا به پام باش  بزنم اما تو همپام باش   غر 
 من اشتباه کردم.... من... 

 : د یگو یدستم، م یبه انگشتها یفشار  با 
 میحرف نزن میکه ازش اومد  ی_در مورد گذشتها

 شهیعوض نم خر یعاطفه... ه
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 خوامی. من نمذارهیبدتر داغ رو دلمون م چیه که
 
 
 که با تو  لحظات قشنیک

ده سال  نیگذشته تلخ کنم. اونقدر ا  یبا روزها دارمو 
 که االن فقط  دمیکش

کلمه هم از اون   کی خواد یدلم نم آرامشم. حنر  دنبال
 بگم.  ا یروزها بشنوم 

سمیم نه نه  یبد حیتوض خوامیبگو... نه م یی   نه چ یر
 گوش کنم.   خوامیم
  د یشا

 
 نیچقدر خودخواه شدم اما من فقط به ا بیک
 مونیکه زندگ  کنمیفکر م
از  گودال بزرگ از گذشتهمون که هر چر   هی نشه

 میز یی  و م میکنیعمرمون م
و با تکان رسم  کشمیلبم م ی.زبان رو شهیپر نم توش

 دی. شاکنمیسکوت م
 خوش   یحق با اوست. تکرار گذشتها هم

ً
که اصال

 ما یهر دو  ینگذشته برا
 ابانها ینگاهم را به خ هدفیعذاب است. ب یرو  عذاب

 که محکم ترمز  دوزمیم
سمتش و منتظر و  چرخمیم دهیو ترس جی. گکند یم

 به صورتش زل پرسیس  
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 الیو انگار خ کند یزنم. نفسش را که محکم فوت م یم

 که در  یندارد از افکار 
. دست به کار د یبگو  یی   چ ند ی   با آنها رس و کله م رسش

 شده و با همان
سمیم تعجب  : یر
 شده؟ _چر 
از بغل گوشمان صورتم جمع  یبوق کشدار  یصدا با 
 گفته  یای. لعنتشود یم
 چد یپیدور برگردان م ی   . از اولاندازد یرا راه م ی   ماش و 

 که همچنان  در حایل
و منتظرم باعث  هی  زده. نگاه خ شیسکوت به لبها مهر 
 که  با لحن   شود یم
 : د ینه بگو  ا یاست  بدهم عصنر  صیتشخ توانمینم
گرد شده   یصندوق رو ببندم.با چشمهارفته گاو  ادمی_ 

 : میگو یو نگران م
حواست کجا  ؟یکرد  ی   چرا همچ ؟چر  عن  ی_ 

 بود؟رسعتش را باالتر برده و
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زده و گونهام را  یکوتاه به من لبخند پر مهر   نگایه با 
 دو انگشتش ی   ب
 . کشد یم

کرشمه و   ز یر  کی ؟یذار ی_جان دلم مگه شما حواس م
 را باال میغمزه...ابروها

 : میگو یو متعجب م داده
 شود یم ختم؟جوابمی_وا محمد؟ من کرشمه و غمزه ر 

 شدن شیر یب
با خنده  کند یرا پارک م ی   که ماش  ن  ی.حرسعتش

 : د یگو یم
شو، رس اون مورد هم به توافق  ادهی_حاال پ

 و باز سوال شومیم ادهی.پمیسی  م
سمیم  : یر

 . چرخاند یدر حدقه م ؟چشم_چرا در پشنر 
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 ا ی کنهیم یداره دلیر  ا ی ز یر  کی. نمیبب ا ی_ال اله هللا... ب

سهیم  ایچرا ! راه ب یر
 . میهزار تا کار دار  که

 ؟ی_چه کار 
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 خوب خوب!  ی_کارها
از او به سمت در  شیپلکم را نازک کرده و پ پشت
 . ومی  م یورود

فو،ی_نگاش کن ب راه رفتنش هم با کرشمه ست.دور  رس 
 از چشمش لبم را

 : دهمیجواب م یو با طناز  دهمیم کش
جناب  دل نگرون گاو صندوقت باش   د ی_االن نبا

 به یداد ی  چرا گ ؟ی   شاه
 رفیر  من؟ راه

که دل نگرون   شهیمهم زندگ یهای   چ ی_آدم برا
 شهیم

 
 یبرا . دل نگرون

کاغذ و سند و مدرک؟ پوزخند زنان دستانم را   چهارتا 
 به هم نهامیس یجلو 
 : میگو یبهش م نگایه میو با ن چمیپیم

دل غافل جا  یئه... ا یدیتو و د _اون موقع که رفنر 
 و آه ستیتره و بچه ن
همون چهارتا سند و  یگوش فلکو کر کرد برا  وفغانت
 جناب.  نمتیبیکاغذ م

کمال تعجب به که در    دهمیرا هول م یشهایش در 
 ی. دستم رو ود ی  عقب م
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  افتد یبه رعشه م در 
 
به سمتش  دهیپر  و با رنیک

 . چرخمیم
نکنه  ست؟یدر چرا قفل ن نی_بازه... بازه محمد... ا

 ی   ب دزد اومده؟دسنر 
به سمت در  قدیم دنمیو با عقب کش کشد یم شیموها
 یکه فور   دارد یبرم

 . نمی   را چنگ زده و ملتمسانه به صورتش زل م دستش
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اگه  ؟... خطرناکه، اگه مسلح باشن چر یبر  ذارمی_نم
 ... ارنیرسمون ب ن  بال
 ... سیکن زنگ بزنم به پل  صیر 
 : د یگو یتمسخرآلود م و با لحن   کشد یم یکالفها  نچ

سیدر بازه؟ ما م میبگ می_زنگ بزن تو؟ بمون  میبر  مییر
 من برم نگاه نجا یهم
 توجهیرفته ببنده. دهنشو...ب شادیحامد  د ی. شاکنم

 ریکه ز   یکیبه الفاظ رک
 . دهمیرسم را به چپ و راست تکان م کند،یغرغر م لب

 : د یگو یو با تحکم م کند ینگاهم م هی  ...خامی_منم م
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جلو رفته و با اضار  ...قدیمی   بش ی   _برو تو ماش
 : میگو یم
.کالفه پلک زده و میی  کدوم نم  چیه ا ی میی  با هم م ا ی_ 

 دییناچار به نشانه تا
. افتمیو پشت رسش راه م می  گی.دستش را متکاند یم رس 

 دوریاز دل کر 
.دستم را رها کرده و میو ی  گذشته و به اتاقش م  کیتار 

 راست به سمت کی
که به حتم گاو صندوقش را نگه   ن  . جاود ی  م شی   م
 ! اما نگاه منداشتهیم

 د ی. با شک و تردشود یم ی   م یبزرگ رو  جعبیه ی  درگ
 ی   خودم را به م

س رعشه گرفته  جانی. دستم از فرط هسانمی  م و اسیر
 سی. لبم را خلرزد یو م

به او که سخت مشغول گاو صندوقش  و با نگایه کرده
 است در جعبه را

جعبه و  اتیبه محتو  شود ی. چشمم خشک مدارمیبرم
 ینگاهم با ناباور 

 یو بو  چد یپیدور شکمم م که دسنر   کند یم رصدشان
 را نوازش مینیتوتون ب
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 . دهد یم
* 
 

1111 
نگاه به سمت در  نیرا مرتب کرده و با آخر  میموها

 در را هی  . دستگومی  م
. شومیکه بالفاصله چشم در چشمش م  چرخانمیم

  بلوز و شلوار مشیک
 
 رنیک

 . د ی   تن داشت و نگاهش برق م به
و انگار خواب است.  کند یرا به سمتم دراز م دستش
 ... هر لحظهاستیانگار رو 
گرفته از خواب   رنگ ببازد و با نفیس ی   همه چ منتظرم

م. دستش را تکان  بیر
دستش  یزدهام را تو  خیلرزان و  یکه انگشتها  دهد یم
 . گذارمیم
ش یبای_ز  که با   نمی   م شیبه رو  من...لبخند پراسیر

 به دستم به یفشار 
 . کند یم تمیوسط سالن هدا سمت
دو نفره  یی   . مکند یم تیکم سالن چشمم را اذ  نور 
 وسط سالن به قا یدق
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 خورد یم چشم
 
رسخ  یپر از رزها . که وسطش گلدان

 هیپا یداشت. شمع ها
 ی   قرمز که عطرشان فضا را معطر کرده دو طرف م بلند 

 صدایقرار داشتند و ب
که   یبطر  کی. چند مدل غذا، دو جام و سوختند یم

 نیرا از ا اتشیمحتو 
دو  تیبدهم و در نها صیتشخ توانستمینم فاصله
 که انتظار  خایل صندیل

 . کشند یم
دلربا زمزمه  یکه با لبخند  کنمیکج کرده نگاهش م  رس 
 : کند یم

لحظهها رو به هر دومون بدهکار بودم.  نی_جونم؟ ا
 در ینطور یحق ما نبود ا

 میو صدا که انگار دار  رس یب نقدر یمحرم شدن. ا خفا 
ع م  جلو.  میی  خالف رس 

 ن  یتا آخر عمر رو دلم سنگ کردمیکارو نم  نیا اگه
 . اما االن حالمکرد یم

 ... خوبه
 

1111 
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 امانیبا جمله به جملهاش و قلبم ب شود یدلم پاره م بند 
 . کوبد یم میگلو   یتو 

داشتند  یمیقد یوندیدر آغوش باد پ د یکه با ب  ن  دستها
 را بلند کرده و قاب

. اشک چشمم را مرطوب کرده و کنمیم صورتش

 شودیصورتم سوزن سوزن م
م جان بدهم برا  و حرارت نگایه گریم  از   . شیکه حاض 

 _من... من... 
 . ند ی   لبخند م ی   طنتآمیش

کرد بره   ی  باز که سوزنت گ ؟_جونم؟ تو چر 
 و دهیکوچولو...آب دهانم را بلع

به آغوشش... دستانش  کنمیخودم را وصل م تابیب
 چکواریپبالفاصله 
 دهند یرا برداشته و فشارم م نمانیب یمیر یلیم فاصلیه

 چیبه خودش. ه
 شیلحظات را، حال دلم را، برا نیا تواند ینم یکلمها

 بازگو کند جز آغوش  
 است.  ی   ناطق همه چ دانمیم که

اش جا به جا کرده و با  نهیس ی_برام برقص...رسم را رو 
 مکث و تعجب
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سمیم  : یر
 _االن؟

فردا از  د یلحظه هم به ام کی حنر  خوامینم گهی_د
 دست بدم. از فردا شدن

سمیم گایه صبح بشه و دستم  نکهیعاطفه... از ا یر
 ازت کوتاه... اخ که

 ینم
 
... بهم گذشت اون شب لعننر  چر  دون

 ینم
 
 بغض ی...بغض رو دون
و او هم  شود ی. آخرش زخم مکنمیمعدهام م روانیه

 و از کار مار یتن ب نیا
 گفتی. مشود یم ی   رده و خانه نشرا رها ک افتاده

 گفتیم ست،یگذشته مهم ن
شده بود  ی  ... گذشته غل و زنجشد یاما نم مینکن دوره
 را دشیما و کل یبه پا

 
1112 
انداخته بود.  اها ینامرد زمانه به قعر در  دست

 کی گذاشتیکه نم  یگذشتها
لحظاتمان  نیبرود و در بهیر  یی   پا مانیخوش از گلو  آب

 آمدیهم به عمد م
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و  کرد یزهرمارمان م داد،ینشان م یخود با بدجنیس و 
 .لبم از شدتفتی  م

طلب بخشش  یبرا چرخد یو زبانم نم لرزد یم بغض
 کردن دوباره. 

بغض نکن و نلرز...پلکم را که به هم  ینطور ی_نلرز... ا
 یو قطرها کوبمیم

از دور  می. صداخزد یم ونی  ب شیاز ال نگی  و ب درشت
 دستها به گوش

 است.  بیخودم هم غر  یبرا حنر  سد،ی  م
 _ببخش... 
ش رس تا  د ی... نبودم... باتهیبود که عروس دهی_خیر

 اون برجک و یصبح تو 
  آورد یآدم رو در م یکه داد استخونها  ن  رسما

 
 نگهبان

 دادمیم
 
 . تنها... اون

بود و من مجبور بودم  ضیهمراهم بود مر  شهیهم که
 ور هر دومونج ن  به تنها

بکشم. جون کندم اون شب عاطفه... جون کندم تا  رو 
 خود صبح. تصورت

 ن  خندون، با چشمها یبا لباس عروس، با لبها کردمیم
 پدریکه پدر از من ب
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بود.دستم هزار بار رفت رو ماشه که خودمو  درآورده
م ی   خالص کنم... از ب  بیر

من  نازک نارنخر  اسیتو،  نکهیرها بشم از عذاب ا د یشا
 یمرد پا به حجلیه

ها یکه من ک  در حایل شهیکه عروس م  ذاره،یم  لومیر
 ازش فاصله دارم. نشد،

هم نداشتم. تو اون  جرئت خودکیس   ... حنر نتونستم
 تو ک،یشب رسد و تار 

که با تکون شاخ و برگ   یتو باد ،لعننر  یرسما اون
 درختها ترس رو به دل

اون  یموجود زندها چیو ه ختیی  م یجنبندها هر 
 من شد ینم داشیاطراف پ

 بار مردم از تصور عروس شدنت...  هزار 
 

1113 
کرده بود   ی  زده بود. چشمام گ خیماشه  ی_دستم رو 

 که  ن  جا هیبه 
. تو رو... بهم پاتک د یدیکجاست و تو رو م  دونستمینم

 متوجه زدن و من حنر 
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ازش  د یکه من با  یمیکه وارد پادگان، حر   نشدم
 شدن.صبح کردم،یمحافظت م

تمسخر  یهیجونم رو جمع کردن و شدم ما مهین جسم
 چی... ههامیهم خدمت

رو  لیبهم گذشت. که عزرائ که چه حایل  د ینفهم کس
 تو اون دمیبه چشمم د

که من   یکه درد  د یکس نفهم  چی. هاهیرسد س شب
 هزار بار سختیر  دمیکش
رفیر  و  یبود. سختیر از انفراد هها یاون تمسخر و تنب از 
 چند گوشیه  هیتو 
به جون خودت افتادن و جون دادن و جون  یمیر 

 یدادن.رسم را از رو 
خون بود و  . چشمانش کاسیهکند یجدا م نهاشیس
 را ن  اشکها دمیدیم
 ار یاختیب می. اشکهاد یقصی  چشمش م یتو  که
 و صورتم را دند یبار یم
 . شستند یم

... زمیرو گفتم. عاطفه، عز  نا یچرا ا دمینفهم د ی_ببخش

 نکن باشه؟ بسه...  هیگر 
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 یبود تموم شد. الل شم من که نتونستم جلو  چر  هر 
 و می  رو بگ لعننر  نیا

 کنمیزدم به دلت.دستم را از دور گردنش جدا م زخم
 نگاهم وسانهیکه مأ

 نیو مضحکیر  کشمیم سمیخ یپلکها ر یز  . دسنر کند یم
 را ا یلبخند دن

 : میگو یم دهیکه بغض خراش  ن  دا.با صدهمیم لشیتحو 
محمد... دست از رسمون  کنهی_گذشته رهامون نم

 ... چرادارهیبرنم
 م؟یتمومش کن شهیهم یبار برا هی یخواینم
 . د ی  گیرسعت و شتابزده در برم م به
 

1114 
عاطفه. اصال فراموش کن  خر ینگو... ه خر ی_نه... ه

 شده باشه؟ از اول چر 
وع  د ی... از اول اولش... من... من...با تردمیکن  رس 

 و دستش را نمی   لبخند م
 قا ی. دقفتی  م شیو با تالطم پ یبه کند هها ی. ثانمی  گیم
 یکند  یچاقو  هیشب
 بود.  نیدردناکیر  د ی   که م  اما زخیم د ییر ینم که
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 شیر ی. لبم را بکند یکن.مات نگاهم م  آهنگ پیل هی_ 
 تا نشان دهمیکش م
  چیمثال ه دهم

ر
. اما افتاده... افتاده. فتادهین اتفاف

 زخم خورده و یصدا
 . کرد یروشن م میعمق فاجعه را برا سشیخ یچشمها

  دهد یتکان م رس 
 
و  و انگار بعد از آن درد و دل ناگهان

 خارج از برنامه زبانش
 چیبود که ه دهیدهانش به بند کش یتو  را 
 کشمیلبم م ی.زبان رو گفتینم
رستوران را  ردهندیهسکوت آزا کیموز  یصدا که
 .دستانم را بازشکند یم

میرسم م یو به طرف باال کرده . رس انگشتانم را با یر

 و دهمیظرافت تکان م
و  چرخانمیتنهام را م یی   اوج گرفیر  آهنگ کمر و پا با 

 .درشومیهمراهش م
 هی  خ یو جور  ستادهیا بیدست به ج میقدم چند 

 که انگار  کند ینگاهم م
خودش ظبط  یرا تمام و کمال برا رمیتصو  خواهد یم

 کرده و ببلعد.پلک
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با  ی. جور شود یم قیلبم عم یو لبخند رو  بندمیم
 شومیهمراه م ی   آهنگ مع

  که
 
رقص شاپرک  ی.رو قصد ی  با باد م انگار شاخ برگ

 بارون چشات دل ر یز 
 واسه بوسه رو لبات لرزهیم من
 تنها تک سوار ن  اسب باله دار تو یرو 

عشق  ن  عشق موندگار، تو ن  من تو ن  ایرو  عشقه
 موندگار

 
1115 
باز رقصم را ادامه  یزده و رو بهش با چشمها چرچ  

 ... نگاهش بادهمیم
 یش

 
  فتیک

ر
و تاب  چی. پند ی   دو دو م میرو  ی   پر تحس و برف

 هماهنگ دست و
را به عمد  می. موهاد یافزایرقصم م ن  بایبه ز  کمرم

 رقصانده و به صورت
.فصله بارونه و عشق رو غبار نمی   چشمک م مبهوتش

ن منو تو عاشق هم  نسیر
 خوابه گل شدن یتو 
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ترانه وسوسه  هیصدا  گناه و نر   عشق نر  وحیس   شعل
 رنگه رسخه غروبا

 لرزهیبارون چشات دل من م ر یرقص شاپرک ز  یرو 
 واسه بوسه رو لبات

فوت  شیبرا ن  هوا یرا غنچه کرده و بوسها میلبها
 . دستم را به نریمکنمیم

 . کنمیتنهاهم هماهنگ م یی   و با پا دهمیم تکان
 ن  ایتنها تک سوار عشقه رو  ن  اسب باله دار تو یرو 

 عشق موندگار ن  من تو
دم به دم هم قطاره خاطره  یحضور آرزو لحظه ها با 
 دنبال هم شهیهم

راه  یکیتار  یدور تو  یجاده ها یسیر  پا یجنگال کفش
 رنگ چشمات مثل

 نور
. لبم کش ومی  آغوشش فرو م یزده که تو  چرچ   مین

 و با لرزندان د یآیم
رقص  ی.رو دهمیادامه م یحرکاتم را با طناز  شانهام
 بارون چشات ر یشاپرک ز 

 واسه بوسه رو لبات لرزهیمن م دل
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 ن  ایتنها تک سوار عشقه رو  ن  اسب باله دار تو یرو 
 عشق موندگار ن  من تو

آهنگ چشمانم را به  انیپا و درست لحظیه چرخمیم
 صورتش

.رسش را خم کرده و دو دستش کمرم را چنگ دوزمیم

 . ند ی   م
 

1116 
رو چطوره االن  یرو که تو هوا فرستاد ی_اون بوسها

 رد کن   شو یواقع
تنگ شده  را باال انداخته و با نفیس میاد؟ابروهایب

 زمزمه تمیاز فعال ناش  
 : کنمیم

 جنبهی... تو که بزمیهنگ بود عز آ ی_اون اقتضا
 !و دستم را نوازش وارینبود
 . کشمیم نهاشیس قفسیه یرو 

که   ی.و درست لحظهازمیفضاست عز  ی_االنم اقتضا
 گرد  تی  چشمانم از ح

 . کارد یلبم م گل بوسهاش را گوشیه  شده
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لرزان به  یو با مردمکها بلعمیدهانم را محکم م آب
 . شومیم هی  صورتش خ
هر وقت موقعش شد بندازم دستت...  ی_گفته بود

 اومدم گفته بودم وقنر 
  ندازمیهمون لحظه م تیخواستگار 

 
 دستت که حرف

 یتوش نباشه... اما...هوا
. دستم را باال آورده و زمزمه کند یم را خایل نهاشیس

 : کند یم
 _اجازه هست؟

اما با هر بار از  دانستی. محمد نمنمی   م یتلخند
 گذشته گفتنش خنجرش

با  میبگو  یی   چ آمدمیو تا م کرد یدلم فرو م یتو  را 
 مختص خودخوایه

سی. ته دلم مکرد یساکتم م خودش همه  نیاز ا دمییر
 که  ظ  یحرص و غ

سیدلش داشت. م یبه گذشته تو  نسبت به  دمییر
 که نه تنها ادعا  عشقر 

 تیبچربد و در نها دمیدیکه خودم به وضوح م  کرد یم
 شود.نگاه منتظر وز ی  پ
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انگشیر  ی. نگاهم از او رو آورد یبه خودم م هاشی  خ و 
 که هنوز هم برق  یمیقد
 ونیکه طرح پاپ  ق  ی. انگشیر ظر کند یسقوط م د ی   م

 داشت و شک دارم حنر 
 نی. اکنمیدستم باشد. دوباره نگاهش م اندازیه

 نگاه مگر نیچشمها، ا
 

1117 
مجبورم زده و دلم  من را آزار دهند؟ پلیک توانند یم
 به اطاعت. مغزم کند یم
. دستم را باال شود یتنم م خفه کرده و فرماندیه را 

 که قوس لبش به  آورمیم
 . د ی  گیانحنا م ن  بایز 

با  یاحد ذارمینم گهی... دمن   وصلیه ،_تا ابد مال من  
 شیخودخواه
 نیا یاگه خودت بخوا ... حنر ذارمیکنه. نم  جدامون
 نهیتازه وصله پ رشتیه
. محاله ستهیمیسد محکم جلوت وا هی ،یرو بیر  شده

 اجازه بدم، محاله ازت
 . بگذرم
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اما از بند  کند یانگشت حلقهام فرو م یرا تو  انگشیر 
 . باود ی  نم نیر ییدوم پا
 . خندد یکه م  کنمینگاهش م خنده

شده باشه...  کی_اصال حواسم نبود که ممکنه کوچ
 به انتخاب نبار یا میی  م

نوک انگشت  یو رو  .رسم را تکان دادهمیخر یم خودت
 پام بلند شده و با

 : کنمیزبرش زمزمه م گونیه  دنیبوس
... محمد من...با خنده ابرو که هسنر   ... مرش_مرش

 . دهد یباال م
 . د ی_جان جان؟ بگو جونم به لبم رس

 . کشمیعقب م شخند ین با 
که   ن  به وقتش خوبه آقا محمد، مثل حرفها یی   _هر چ

 اگه به موقع زده
حرست و  شنیعقده، م شنی. مافیر  یاز دهن م نشن

 و شنیم اتیبغض... ب
به  شیارزش گفیر  و وقت گذاشتنو ندارن.ابروها گهید

 شوند،یم کیهم نزد
زده و با مکث  . پلیکنمی   از چه حرف م دهیفهم خوب

 لبش یلبخند رو 
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 یاز رس اجبار و عاد دانمیکه م  ی. لبخندنشاند یم
ا  طینشان دادن رس 
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. هر چقدر اضار د یایبه خودش ب خواستی.نماست

 هم تا خودش کردمیم
بود. شک مثل خوره به جانم  دهیفایب خواستینم

 افتاده و دل رستقم را
فراموش که  عی    رس  نقدر یا نکهیاز ا . حنر کرد یم مالمت
 بودم دهینه بخش
را  شی  دو ماه اخ یکی ی   هم ضیضد و نق یرفتارها

 به د یبودم. نبا مانیپش
که   . حداقل نه تا وقنر دادمیرسعت جواب مثبت م نیا

 را مانیسنگها
 یبود و عقدها اد یکه پر از فر   . نه تا وقنر میبود وانکنده

 که قلب مهربانش را
. کشد یم ی   بود.دستم را به سمت م دهیکش  ی  زنج به

 از عی    . رس داد یادامه نم
مثل  الشیو به خ د ییر یم گر ید به شاخیه یشاخها

 بچهها گول خورده و
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را اما بدتر تخم شک را  شیپ قیدقا شد یم فراموشم
 . کاشتیدلم م یتو 

 زد.  خیغذا  ی   _بش
  لباس بنفیس   دامن

 
داخل  ن  کذا  جعبیه یکه تو   رنیک

 اتاقش بود را جمع
 . چرخد یم می. که نگاهش با حظ رو کنمیم

با خودم  دم،یرنگ رو تو تنت د نی_از اون شب که ا
  چیگفتم ه

 
 نقدریا رنیک

رنگ باشه  نی. ااد یبهت نم اد یبنفش بهت م که
 مختص من. 

 : د یگو یم ن  ایحیو با ب ند ی   م چشمیک
 رمز هم م

ً
دو  یباشه. رمز خلوتها تونهی_مثال

 که بخوام تمام  نفرهمون، وقنر 
 بشه رنگ لباس تنت.  تنت
 ر یگفیر  ز   ا یح . نر دهمیو پس م می  گیخجالت رنگ م با 
 و شنود یرا م میلب

 . دهد یخنده رس م فور یو ک بلند 
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مت خونه... اون خونه و مرد  خوامی_م بردارمت و بیر
 ملکه که هیتنهاش به 
 یو موها یس  یبنفش باشه، لباش رسخ آت لباسش

 ختهیرو شونهاش ر  اهشیس
و نگاه  لغزد یم میموها ی   داره.دستش ب از ین باشه

 از یلحظها گرمش حنر 
پس زده  ن  اشتهای. شام را با بشود یکنده نم  صورتم

 . انگار هر دو وانمودمیبود
خوب است اما در باطن، در  ی   که همه چ  میکردیم
 درونمان یچالهها اهیس

و هر  چد یپیزخم خورده به خودش م یمثل مار  عقده
 دیکشیلحظه نقشه م

  ششیکجا ن  که
ر
 نیبهیر  شد یکه م  را فرو کند. ساعان

 یهاباشد با ترس و دلهر 
 گذشته بود.   نهتوزانهیک  با خشم و رقنر  عذابآور،

. چشمانش ند ی   م یثانهای!لبخند خبی_اما تو قول داد

 مرموز و پر از حالنر 
که ته   کنند ینگاهم م یو راز به خود گرفته و جور  رمز 

 نی. اشود یم دلم خایل
 اصال آشنا نبود...  شینگاهها

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 _قول رو بذار در کوزه آبشو بخور... تو زن من  
 کنار  یعاطفه... زنم و من برا

 نیاز ا .عصنر دمیجواب پس نم یبودن به احد زنم
 و اعصاب د یجد یرفتارها

 . می  گیبا اخم و تحکم جبهه م خردکنش
 یکه م  ی_اون احد

 
داداشمه که بهت اعتماد  شونیکی یک

  یکیکرد و اون 
 
 زن

 سنر یخودت ن از مادره. به فکر وجهیه زتر یبرام عز  که
 حداقل منو خراب

 . کشد یصورتم خط م ی...با نوک انگشت رو نکن
مگه من گفتم  ؟یس  یم جوش   هو ی_جان دلم چرا 

مت؟ینم  ریز  نمی   م ا ی یر
   حرفام؟

 
متیخب شبها م شم،یپ گفت شبها نمون  یر

 خونهتون. اما روز رو
 

1111 
!  که  وح عن  یازمون نگرفیر 

ً
خانم فکر  یو زر  د یواقعا

 که شب  یکار   کی   یم
 نهاشیبه وسط س شه؟محکمیانجام داد روز نم شهیم
 . کوبمیم
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 دهد یم ؟فشارمبیس   ا یحیب نقدر یا یوقت کرد _تو گ
 به خودش و
 : د یگو یم رسخوشانه

حرفها  نی... از اگرفنر یم اد یرو  یکه شما طناز   _وقنر 
 خوامی. ممیکه بگذر 

.ابرو باال یار یبهت بگم و دوست دارم که نه ن یی   چ هی

 داده و همانطور که
که   کشمیاست چشمم را باال م نهاشیس یرو  رسم
 . نمشیبب
 دستور دادنه آقا محمد؟ د یجد ویهیش نمی_ا

  خواد یدلم نم ویل ستی_دستور ن
 
 ی...با کنجکاو نه بیک

 به را کیم میابروها
سمیم د یکرده و با ترد  کینزد هم  : یر

 : د یگو یو م دهیلبش کش یرو  ه؟زبانی_جانم؟ چ
از آغوشش جدا  عی    رستوران.رس  یایب خوامینم گهی_د

 نمینشیشده و صاف م
خوردهاند  وند یکه محکم به هم پ  ن  با ابروها و 
 : میگو یم

 ؟_چر 
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... دوست ندارم خسته بیس   ،_دوست ندارم کار کن  

 دوست ندارم تمام روز
. من اون پول رو تمام و و کار کن   یسیپاهات وا یرو 

 به حسابت زمیی  کمال م
که   یگهاید ی   و هر چ از خرچر  ی  به غ خب؟
 . نمی   پوزخند م ...عصنر فهمهیوظ

  ی_انتظار نداشتم مثل مردها
ر
کار رو عار   عهد بوف

 
 
 ! بدون

 
1111 
مردم بودم؟  یکار عاره؟ من که خودم پادو   گمی_من م

 یایکه حرف و تورس 
نم دوست ندارم ز  گمینخورده باشم؟ من دارم م نبوده

 تاج ا یخسته بشه. تو ب
میو قهر م ظیمن شو، خان...وسط حرفش با غ رس   . یر

 یم ن  تو نو ی_خسته نشم؟ ا
 
ماه تمام خون  کیکه   یک

 کرد؟ تو  شهیمنو تو ش
 بگو که باورم بشه.  یی   چ هیخدا  رو 
 ی  خ با 

 
 : د یگو یو با سکوتم آرام م کند ینگاهم م گ
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  _ازت دلخور که نه عصبان

 
 بودم. تو رو باعث و بان

 شکستها و همیه
 ی...پوزخنددونستمیکه خرمو گرفته بود م  ن  هایبدبخت

 . نمی   م
 شد نظرت عوض شد؟ چطور عامل همیه _چر 

 دوست شکستات رو تونسنر 
 یداخل آغوشش و صدا کشدمیم ؟دوبارهباش   داشته

 گوشم  یمخمورش را تو 
 . کند یم رها 

اب کهنیه ،نازک نارنخر  جون من   ی_تو بال  تو رس 
 . مگهمن   سالیه ستیب
 در بند توام.  هست؟ من بندیه یز یتو گر  از 
 ساله؟ ستی_ب

  ستی_اره ب
 
از همون  ،ساله.... از همون بچیک

 یدخیر پشمالو  هیکه   یلحظها
و بدون اجازه به من  بوسد ی.رسم را میبود زشت

 : دهد یادامه م کهتازانهی
  یی   چ خوامی_نم

 
فقط در  زمیسابقم عز  بگم از زندگ

 حد بدون که ی   هم
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 خوامیمرگ بود برام. اآلنم نم ی   به لحظهاش ع لحظه
 کش بدم  نیاز ا شیر یب

 والسالم.  ... دوست ندارم کار کن  جهمونو ینتیب بحث
 

1112 
باش. اگه ازگرد راه  الیخ ی   _منم گفتم چشم! به هم

 آقا باال یبخوا دهینرس
لبم  یبرا من...انگشتش را رو  یار یدر ب یباز  رس 
 یکشدار   سیو ه گذارد یم
 . د یگو یم

_ادامه نده. اون جملهت ادامه نداره نازک 

 که درهم  ن  با ابروها ...عصنر نارنخر 
 : میگو یم شدهاند 

...حرفم ی... دار کن  یبا زور گفتنت محدودم م ی_دار 

 خواستمی. مخورمیرا م
 یار د«! محمد  نکهیفکر به ا . حنر د یزبانم نچرخ اما 
 میبگو »  یس  یاون م هیشب
چه  گر ید کرد یم وانهامیباشد د نسخه از عیل کی هم

 برسد به، به زبان
 ! آوردنش
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جلوتو  خوامینم زم،یمحدودت کنم عز  خوامی_من نم
 کار  گمی. دارم ممی  بگ
بغل خودم؟  یایب یخوای. میس  یم تیسخته. اذ نجا یا
 اصال کمک دست ا یب

 دونمیانبار رو چک کن، چه م ،ی  بگ ستیشو. ل خودم
 . تازهگهیکارها د  نیا

 تی.با همان تحکم و جدنمتیبیهم م شیر یموقع ب اون
 : میگو یم

بهش ادامه  خوامی_من کارمو دوست دارم و م
 بدم.مصمم به چشمانش زل

 . تکاند یرس م هی  خ . با نگایهنمی   م
کنم   تی  اس ا ی می  که جلوتو بگ  ستین نی_من هدفم ا

 تو خونه عاطفه. اگه
  گهیباشه د ،یادامه بد یدوست دار  خودت

 
 حرف

 هیندارم. اما... اما فقط 
. بعدش ی   نهار. هم می. صبح تا بعد از تافتیش

 خونمون و ییر یم فتو یترس  
 یم منتظرم

 
 ! مون
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 ینره تو م گمیمحمد من دارم م ی_وا
 
 به دوش؟ یک

. بعدش ی   ط عاطفه... همش همدو ساعت فق یکی_ 

متیم  خانم.  یخونه زر  یر
از حدم  دمی)قول مدهدیگول زنک ادامه م  ( با لحن  

 نگذرم.چشم در کاسه
 . چرخانمیم

به  یآقا محمد، وا ی   االن هم از حد گذشت ی   _شما هم
 ...با خندهنکهیحال ا
 . بوسد یرا پر رس و صدا م گونهام
نرسه.  کیبار  یبحثها به جاها نیته ا دمی_قول نم

 میپاشو جانم... پاشو بر 
مم جلو  گهیساعت د میعقرب  هها ن نی. که انمیبب دخیر

 یزر  مو ی  بره حکم ت
شو ب خانمتون ط کرده دخیر نگه  ونی  امضا کرده. رس 

 ندارم.با مهر و تشکر
که به   ن  وقتها یبرا ود ی  . دلم ضعف مکنمیم نگاهش

 سوره پدرانه یپا
. طاقتم خواندشیو دخیر خودش م زد یی  م محبت

 آخرش را ینفسها
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لبم را چفت  طاقتی. رسم را جلو برده و بکشد یم
 شداریر  به گونیه کنمیم
 . گذارد یدست پشت گردنم م یزبرش.با تک خندها و 
 ها ی  ی   ناپره نیبود بره کوچولو؟ از ا چر  یبرا نی_ا
 ... آ یکردینم

بلند  میشانیپ دنیدلم خواست.با بوس ینجور ی_هم
 شده و منتظر نگاهم

 . کند یم
که عوض کنم.با   ونی  محمد؟ برو ب امیلباسها ب نی_با ا
 دست به طنتیش
 . شود یم نهیس

نگاه نکنم.چپ  دمی_عوض کن خب، من قول م
 . شومینگاهش کرده و بلند م

 : میگو یگذاشته و با فشار م  نهاشیس یرا رو  دستم
 

1114 
خنده  ؟با یشب شد. مگه تو بچها مهین ونی  برو ب ا ی_ب

 ونی  به زور ب و شوچ  
زمزمه  د یپر ترد یو با لبخند د یآی. لبم کش مود ی  م
 : کنمیم
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 . شهی_تهش خوب تموم م
 »محمد  «

و لبخند  دهمیم را فشار کوچیک فشیلط یانگشتها
 یی   لبم را تز  یمحو 
 ... تپیل ی. بره کوچولو کند یم

س دارم. م  ؟ش   الیخیب شهی_محمد اسیر
. قدش تا کنمیده نگاهش مش کیبار  یباال با چشمها از 

 و د یسی  م نهامیس
کرده و کوتاهیر   شیر یرا ب د ید یبودن اندامش خطا پر 

 . با آنداد ینشانش م
دلم مثل  د ی   به چشمم زل م معصومش وقنر  نگاه

 پرسکان نوجوان تازه به
. مردمک چشمم را تنگ کرده ختیی  فرو م دهیرس بلوغ

 : میگو یو م
خانم. اون  _قرار شد نه و نو تو کارت نباشه عایط

 پوک دونیه هیخونه توش 
.و به طعنه شهینم دا یخدا پ یهم محض رضا هل

 : دهمیادامه م
س من زن ند دنج  گوشیه  هیکه دنبال   ستمین دهی_نیر

 ی   زم یباشم برا
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 . دزدد یو نگاه م چرخاند ی!با خجالت چشم مزدنت
 : نمی   لب مو  دهی.لبم را تو کشن  ایحیب یلی_خ
که   ستیجاش ن ابونیوسط خ منو نازک نارنخر  ی   _بب

 در یز یشما غمزه بر 
اض  که من دستم بسته است!با لحن    حایل نازک اعیر
 : کند یم

 . نیذکر رو لبت شده ا ختم؟یغمزه ر  _محمد؟ من گ
 

1115 
 : د یگو یم حرف زدن که کیس یبرا کنمیباز م دهان

را با مکث از عاطفه گرفته  ؟نگاهمن  تو ی   _محمد شاه
 و به صاحب صدا زل

 ن  از آشنا یرا جمع کرده و دنبال رد می. ابروهانمی   م
 مرد مقابلم یتو 
. با شک رس تکان داده و سمی  نم ن  اما به جا کردمیم

 : میگو یم
 . د یی_خودمم بفرما

 میشانیوسط پ می. اخمهامیتنها حرف بزن خوامی_م
 . انگاراندازند یخط م
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 کینداشت که  ن  و آشنا ن  یمقدمه چ حوصلیه
 راست رفته بود رس اصل

 . مطلب
 داداش.  اوردمی_من شما رو به جا ن

 . عقونر ی الیدان الم،ی_من دان
لب زمزمه  ر یکرده و اسمش را چند بار ز   ز یر  چشم

 نکهی. آشناست اما اکنمیم
. دوباره چهرهاش از نظر د یآینم ادمیرا  دهامیشن کجا 

 یی   چ نر و وق گذرانمیم
 صالیاز رس است یلبخند خر یبا گ شود ینم می  دستگ

 . نمی   م
 شما رو 

ً
 داداش. همکالش ستین ادمی_من واقعا

 همکار؟ ؟همخدمنر  م؟یبود
 _من شوهر سابق سارهام. 

ند یباال م میابروها . شوهر ساره؟ نگاهم به رسعت به یر

 دهیسمت عاطفه کش
  چی. مسلما هشود یم

 
دوست ندارد از همرس سابق  زن
 شوهرش بشنود و عاطفه

نبود. با فشارم به  حساس مستثن   یهیبا آن روح هم
 نوک انگشتانش
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گرد شدهاش را از آن مرد گرفته و به صورتم   یچشمها
 ی. تو ند ی   زل م

 
1116 
. با کند یم داد یمعصومش هراس و وحشت ب یچشمها

 نانینگاهم بهش اطم
. ساره فتد یب یاتفاق بد چیه ستیکه قرار ن  همدیم

 یلیتمام شده بود، از خ
 . شیپ وقت

گوشش زمرمه   ر یو ز  کنمیبه مرد رسم را خم م توجهیب
 : کنمیم

 شیبه آدمها نگاه نکن؟ابروها ینطور ی_نگفته بودم ا
 و شود یکه جمع م
زده و نگاهم را  یلبخند د،ی  گیم تی  که رنگ ح  نگاهش
 به نزد

کشدار شده است.   یادیز  انمانی.سوکت مدوزمیم
 
 
 دایگفیر  پ  یبرا حرف
 مکنمینم

ً
 گفتمیم ا یخوشبختم؟  گفتمی. مثال

 که خب  دنش؟یخوشحالم از د
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را نداشتم که از  دنشینبودم! من اصال انتظار د مسلما 
 خوشحال هم دنشید

بهم  خط و ربظ چی! آن هم حاال که ساره هبشوم
 اگر روزگار نداشت. حنر 

نسبت  ن  تارمو کرده و هنوز هم به اندازیه  بدقلقر 
 بود باز هم انتظار انمانیم
شوهر سابقش را نداشتم! در خاطرات ته  دنید

 را شانیذهنم عروس گرفتیه
به گذشتهاش نداشت.  . اصال شباهنر آورمیخاطر م به

 با کیلیآن مرد ه
 یمرد الغر با چهرها نیمجذوب کننده کجا و ا یمایس

 فرتوت و خسته کجا! 
فشار  م؟با یتنها حرف بزن یقهایچند دق میتونی_م

 عاطفه فینح یانگشتها
 شود یپا بلند م پنجیه ی. رو میآیدستم به خودم م به

 رسم را خم عی    که رس 
 . کنمیم

تکان داده و  ی.رس مونمیمنتظرت م ی   _من تو ماش
 به حرفیرا ب چییسو 

 . دهمیم دستش
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. آفتاب ومی  م ی   دست داده و به سمت ماش الیدان با 

 شهیاز هم تر ی   به نظرم ت
داغ کرده بود.  شیهم رس من از حرفها د یشا د یتابیم

 کشمیهم م یدندان رو 
ا گفیر  و لعنت کردن هم نم حنر  و  . پلک ارزد یبه نارس 

 که  کوبمیبه هم م
 . شود یرس راهم سیر  م کیس

 م؟یفتی. راه بمیبار زد لو ی_آقا وسا
رو  هیکه اثاث  ار یچند تا کارگر هم ب هی_ممنون داداش. 

 کنه.   خایل
و  دهمیتکان م شیبرا یراحت.رس  التی_باشه شما خ
 ی   به سمت ماش

 لشیبا تمام وسا شیوقت پ یلی. خانه را خومی  م
 فروخته بودم. حالم را بهم

 یاز ل گرفتیدلم نم و حنر  د ی   م
 
که دستش خورده   وان

 آب بخورم و امروز
  نیکه ا  دمیفهم

ر
 لیدلیو ب همه نفرت و انزجار اتفاف

 نبوده. آن زن ذاتا منفور
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 یهی  چشمان ت یعبور کرده و رو  شهی.نگاهم از شبود 
 . حنر افتد ینگرانش م

آتش دل سوختهام  یرو  کردن بهشان هم آنر   نگاه
 میموها ی   ب است. دسنر 

. شومیو لبخند زنان در را باز کرده و سوار م دهیکش

 ط حفظکه فق  یلبخند
و  یاست و بس. به محض نشستنم با کنجکاو  ظاهر 

 
 
سد یم آشفتیک  : یر

 چرخمیسمتش م گفت؟بهیم شده؟ چر  _محمد؟ چر 
 یدستم را رو  کیو 

 گذارمیم فرمان
 
 . کند یچکه م . از نگاهش نگران

  نقدر ی_شما اول بگو چرا ا
 
و  بازد یرنگ م ؟نگاهشنگران

 را شیبه رسعت رو 
تا حسش را از چشمش نخوانم. دستم را  چرخاند یم

 دراز کرده و چانهاش را
 . چرخانمیسمت خودم م به
 

1118 
نگاهش را ازم پنهان  یمن خانممو...با لجباز  نمی_بب
 دهدیو اجازه نم کند یم
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 بار واقیع نی. اد یآیکش م  شیر ی. لبم بنمیرا بب چشمانش
 و از ته دل.انگشت

و نرمش  فیلط چانیه یشوار رو را نواز  شصتم
 . کشمیم

  ز یبر  هاتو یدل محمد نگران ز ی_عز 
 
که   دور چون اون زن

 اسمش باعث شده
ش دلت  کینزد ممونیجرئت نداره به حر  بلرزه و بیر

 رس ستیبشه. قرار هم ن
بشه عاطفه. تموم شد.  دا یپ مونیکلهش وسط زندگ  و 

 اگه خدا هم بگه حنر 
 انیپا نقطیه گذارد یمحاله دلم صاف بشه.نم ببخشش
 را بگذارم میحرفها
 : د یگو یم عی    رس 

. مثل بازنیرنگ م یروز  هیو نفرتها  نهیک  _همیه

 
ر
 که بهم  همون نفرن

 و االن... االن...  داشنر 
نفرت رو تو رس خوشگلت  نیا گ  زم؟یعز  _االن چر 

 کرده؟ من از تو متنفر
 یلیتو دل منو خ ؟یی   چ ی   همچ شهیمگه م شم؟یم

 قفله شیش شیسال پ
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 چیه گهی. دنشیشاهنش یبانو  یو خودت شد یکرد
 وقت فکر نکن ازت متنفر

ماهه  کیکم خواستمت. اگه منظورت به اون   ا ی بودم
 که آقا من گوه خوردم. 

شده  ی  لبش ش یلبخند محو رو  دنیشد؟با د خوب
 : میگو یو م خندمیم
رس  نقدر یگوه خوردن من ا  نیا دونستمیجان... نم ی_ا
 نهوگر  ارهیم فتیک

 : د یگو ی.دستم را کنار زده و با خجالت مگفتمیم زودتر 
 محمد.  ادنر یب یلی_خ
جانم.استارت زده و  دمیتو خونمون نشونت م ادبو ی_ب
 . اندازمیرا راه م ی   ماش
که مبادا به سمت   کشمیم ی  راه افکارم را به زنج تمام

 آن زن پرواز کنند و
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 شمیکه شش دانگ حواسش پ  یاز عاطفها حواسم

 بود پرت شود. اصال دلم
پوچ کند و داستان  یالهایخودش خ شیپ خواستینم

 ببافد. امان از داستان
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 ... شانیهایباف
به  و با نگایه کنمیپارک م ونیرا پشت کام ی   ماش

 ونی  عاطفه که مغموم به ب
 : میگو یزده م زل
 بانو؟ ش   ادهیپ یخوای_نم
که   ود ی  م هی  سمت دستگتکان داده و دستش به  یرس 
 را شیبازو  عی    رس 
 اد یز  میحواسم هست که فشار انگشتها م،ی  گیم

 یادینشود، آخر پوستش ز 
. نگاهش که به سمتم شد یکبود م  عی    بود و رس  حساس

 : میگو یم چرخد یم
قربونت برم؟ من مگه  هیچ یحالت گرفته برا نی_ا

 کامل ندادم؟  نانیبهت اطم
  ن  زن جا اون

 
من نداره. از اول هم نداشته. چرا  تو زندگ

 یز یی  م ینطور یا
  خودت؟ از چر  تو 

 
و  ؟چانهکن  ینگامم نم که حنر   نگران

 لرزدیلبش که م
در آغوش  یبرا شود یم قرار یب نهیس یتو  دلم
 ماه کی. چطور آن دنشیکش
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از ذهنش پاک کنم؟ چطور بهش بفهمانم که آن  را 
 بودم و دهیبر  ا یروزها از دن

شد؟ لبم را از تو  دا یهم بد موقع رس و کلهاش پ او 
 از ته رسم ن  و صدا گزمیم

 : د یگو یم بلند 
 رساغش؟ تو باز رفنر  ا یشد  داشی_اون پ

 : میگو یو رو به عاطفه م دهمیخودم تکان م یبرا یرس 
تو خونمون.  یحال گرفته پا بذار  نیبا ا خوامی_نم
 دلت، لبت، چشات خوامیم

 گنیم . چر ته باش  نداش یحس بد چیو ه بخنده
 شگون نداره. اآلنم ا؟یمیقد
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وگرنه خودم  ونی  ب ز یاالن بر  ی   تو دلته هم چر  هر 

 .دهانشمیدست به کار م
ب  ها  کند یم باز  به  شهیکوتاه به ش  یکه با خوردن ض 

 ندی   پشت رسم اشاره م
 : د یگو یم و 

 . مینی   بعد حرف م میش ادهی_فعال پ
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. ستمی... من نامرد ن_دلتو باهام صاف کن نازک نارنخر 

 همون محمد سابقم
را پشت رس  هاشی  برات.نگاه خ فتی  جونم م که

 کشمیرا م شهیگذاشته و ش
 . یی   پا

 . میکن  بار رو خایل د ی_آقا با
شانه رس  یو از رو  کنمی.در را باز مامی_شما برو االن م

 : میگو یکج کرده و م
 . زمیشو عز  ادهی_پ
* 
 افتمیکنارش م  ی   زم یرو 

 
نا نداشت اما  . از خستیک

 همچنان اضار داشت
 یرو  تابانهیرا سامان دهد. بوسهام ب ی   همه چ خودش

 و د ی  گیگونهاش جا م
 : میگو یم قیعم نفیس با 

 قر یدر اومد به وهللا.نفس عم می... خستگشی_اخ
 و نگاهم با حظ کشد یم
. خسته چرخد یرسخ و گل انداختهاش م یگونهها  یرو 

 به رسعت شد یکه م
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ماه دلم هر بار  کی. تمام آن کرد یخون جمع م صورتش
 یلپها دنیبا د
 ی. نوک انگشتم را آرام رو د یلرز یشدهاش م یانار 

 و با جک کشمیگونهاش م
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و نگاه  دهیرسم خودم را باال کش ر یدستم ز  زدن

 به دوزمیرا م ممیمستق
 . صورتش

 ... شنومی_خب خانم، م
 رو؟ _چر 
. من تو رو به اون رو بیس   نیباعث شده از ا چر  نکهی_ا

 رو از خودمم بهیر 
عاطفه. حفظ حفظم خط به خط  شناسمیم

 تو دل و نگاهتو... بهم بگو چر 
به چشمانم  د ی.نگاهش را با مکث و تردگذرهیم رست

 . دهان بازدوزد یم
که دهانش را   شود یم مانیاما انگار به رسعت پش کند یم

 بسته و نگاهش را
 . دزدد یم
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 مانمیو منتظر م نمی   کننده بهش زل م  بیترغ نگایه با 
 ونی  که از الکش ب

بار باز و بسته کردن  نی. بالخره بعد از چندد یایب
 دهانش زبان جیهینتیب
 . د یآیو به حرف م چرخاند یم

سمی_محمد من م . هم از تو و افکار تو اد یز  یلی. خیر

 تونمیرست که نم
... هم، هم از زن سابقت. هم... از بفهممش

 خانوادههامون. 
ترس افتاده به دلت.  ینطور یمقض منم که ا دونمی_م
 به جون خودت ویل
. ستیجز دوست داشتنت تو رسم ن یفکر  چیه قسم

 وقتها بعض   دونمیم
 هی . حنر شمیکردم، دلتو شکستم... منکرش نم  تتیاذ

 از قصد بوده.  شییوقتا
 نیفراموش کن. فقط با ا گمیببخشم. نم گمینم اآلنم

 دیپر ترد یچشمها
که دوست ندارم   فتهینکن. فقط به دلت شک ن نگاهم

 ای دمیم تیدارم باز  ا ی
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نه  انتقامم... به جون خودت که قسم راستیم دنبال

 و تیدنبال انتقامم نه اذ
تو  یتو  دونمیکه گم کردم و م  می... دنبال آرامشآزار 
 ی. مکنمیم داشیپ

 
 یک

. اصال شهیما نم یبرا یدیتهد چیسابقم؟ اون زن ه زن

 جرئت نداره که بخواد
 د یجد یبشه. غلط اضافهست. با حرفها د یتهد

 کال گور  گهیشوهرش هم که د
. زبان د ی  گیکند.با زنگ تلفنش نگاهش را ازم م  خودشو 

 به دهان گرفته و
فاصله  . کیمحانهستی. با گفیر  ر کنمینگاهش م منتظر 

 تا تلفن را د ی  گیم
خانه م یو رس  شومیدهد.بلند م جواب . نمی   به آشیر 

 که  خچایلیدر  هدفیب
و نگاهم را داخلش  کنمیبه برق زده بودم را باز م تازه
 یو حرفها چرخانمیم

 کشمیم ی... پوف کالفهامرد 
 
 . از خودم و آن سادگ

 هستم.  یمسخرهام کفر 
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دست ساره را  بر چه اساس و منطقر  دانمینم اصال 
 امیگرفته و وارد زندگ

آب را  ی  ش خچالی.با بسیر  در نیکه تهش شد ا  کردم
 به باز کرده و آنر 

به دست  گوش    گردمی. به سالن که برمنمی   م صورتم
 تلفن ینگاهش رو 
 چیه تو خایل یمات مانده و انگار که جز کالبد خاموش
 میابرو  یتا کینبود! 

سمیم د یده و با شک و تردباال دا را   : یر
د یجا م یشده؟تو  یی   _چ . نگاهش با ترس و وحشت یر

 به رسعت به عقب
نگاه نگرانم قفل  یلرزانش تو  یو مردمکها دهیچرخ

 . منتظر نگاهششود یم
   کنمیم

 
 : دهد یجواب م که با دستپاچیک

...رس تکان سیها... نه... نه... من برم رسو  ؟_چر 

 که بلند شده و مثل  دهمیم
به  . دسنر کند یپا تند م سیپا به سمت رسو  ز یگر   غزایل

 و دور دهیصورتم کش
چه گفته بود؟  حانهی. ر کنمیبار لمس م نیرا چند لبم
 چه خواستیباز م
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و با  فرستمیم ونی  بزند؟ نفسم را با شتاب ب یگند

 ریمشت کردن دستم ز 
 : غرمیم لب
 بیخاله خرست بهمون آس با دوسنر  ذارمیبار نم نی_ا

 
 
 ی.صداحانهیر  بزن
. داشت با کشاند ینگاهم را به آن سمت م سیرسو  در 

 پر شالش صورتش را
 ی  . با همان خکرد یم خشک

 
 د ی. بامانمیمنتظر م گ

 دهیچه شن دمیفهمیم
 . ختهیبه همش ر  نقدر یا که

 . دهد ینگاه به من رس تکان م زم؟بدونیعز  _خونر 
.لبم میحرفامون برس به ادامیه میتونی_خوبم. م

 . د یآیکش م  مصنویع
 یم عن  ی_ 

 
هرطور که  د یندارم و با امروز راه خالض یک
 ن  شده بازجو

 لرزد یکه م  ن  به لحن شوخم با صدا توجهیبشم؟ب
 : د یگو یم
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به رسعت  می.اخمهاشمیم تی_محمد من واقعا دارم اذ
 وندی  در دل هم فرو م

 : میگو یبا قدم برداشیر  سمتش م و 
 
 
 : د یگو یم _از من؟ از حضور من؟با کالفیک
ندارم که همش دلم  نو ی_معلومه که نه... من تحمل ا

 
 
 بلرزه. به اندازه کاف

تو رو خدا  لرزونن،یو خانوادهش تن و بدنمو م عیل
 حداقل تو باهام رو راست

 . می  گیانگشتانم م ی   را ب شی.بازو باش
 . ند ی   دستم را پس م حوصلهی_غلط کرده اون...ب

 خواستیم حرفها روشنم کن، بهم بگو چر  نیا ی_جا
 ازت شوهر سابقش. 

 ؟ی   ... اصال چرا طالق گرفتاصال 
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که از صبح   آورد یچشمم م یرا جلو  ن  صحنهها سوالش

 شانیاداور ی یبرا
 و ته ذهنم رانده بودمشان.  دهیتراش بهانه

 ن  یکه خیر از حضور جن  یس  یخورده به جواب آزما کهی
 »فلش بک «  یتو 
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نگاه کردم. نگاه ناباورم را به نگاه و لبخند  داد یم بطنش
 دوختم و با وزشی  پ

 گفتم:   تمسخر 
باور کنم؟ اصال از کجا معلوم  ی_چطور 
 و با د یرا از دستم کش ؟کاغذ یحاملها
 و قهر گفت:  حرص

 
 
 دمیالبد، شا کنمیم _از کجا حاملهام؟ گرده افشان
 خودم خودمو حامله کردم. 

. فتی  چشمم م یلبش مثل خار تو  یرو  پوزخند 

 دستش را کنار زده و گفتم: 
  میی  _م

 
 . سونوگراف
  یی  م ؟ی   جناب شاه نهی_ته مهر پدرانهت ا

 
 ؟سونگراف

 یبرا نقدر یا عن  ی
 ینم که حنر   یعجله دار  طالق

 
خودتم  بچیه تون

 ؟بادوست داشته باش  
 . د یشکم تختش کش یرو  مسخره دسنر  نر یمظلوم
... بابات برات مادر که مثل مادرت بد شانیس می  _بم

 . اگهخواد یما رو نم
را که به  می   االن...نگاه ت یبود کهیاون زن بچیه

 صورتش دوختم زبان به دهان
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 . با تمسخر گفتم: گرفت
ها بگو  ؟یحاملها یکه ناتوانه چطور   ی_از مرد

 را شیخشم دندانها گه؟با ید
 زد:  غیجو  د یهم کش یرو 
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 کن  یمتهم م منو به چر  ی. تو دار یشعور یب یلی_خ

 ت؟فاصلهی  غیب عوض  
را  میبرداشته و با گرفیر  چانهاش فشار انگشتها را 
 کردم و  شیر یو ب شیر یب
 : دمیصورتش غر  یتو 

 ی   با من حرف م _وقنر 
 
دور حرفاتو مزه مزه کن و  هی ن

 . ونی  ب زشیبعد بر 
  گهیبار د هی

 
  زبونتو بچرخون

 
به  و چرت و پرت بیک

 رست ن  بال عیل یوال
.اشک  میی  . حاض  شو مدا یاون رسش ناپ ارمیم دکیر

 چشمش را پر کاسیه
 د ی   بودنش حالم را بهم م که تصنیع  و با بغض   کرد 

 گفت: 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

فکر  ؟ی_برات متاسفم محمد... تو به من شک دار 
 من یکرد

 حوالهاش کردم.  یهرزهام؟پوزخند
از سالمت بچه مطمی   بشم. نه که  خوامی_نه م
 راه اال یمثل توئه.  یکیننهش 

که   یمسخرها یمبل مانتو  ی.خم شدم و از رو فتیب
 درآورده شیپ قهیچند دق

بغلش انداختم.با حرص و بغض  یبرداشتم و تو  بود 
 شیپاها دنیو با کوب د یپوش
 دهیپشت گردنم کش به سمت در رفت.دسنر  ی   زم به

 ریزدم. ز  و محکم پلک
 : دمیدندان قروچه کنان غر  لب

از ندونم  کشمیم _خدا لعنتت کنه عاطفه، هر چر 
 توئه...مقابل یهای  کار 
 پا انداختم.  ینشسته و پا رو  دکیر 

 ه؟یمشکلتون چ د یی_بفرما
مرد تو مطب  هیحضور  د یبفهمون تونی_اول به منش

ع ن  . ستیزنان خالف رس 
اگه بخوام از سالمت زن و بچهم مطمی   بشم کجا  من
 برم؟دکیر نگاه د یبا
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 را به صورتم دوخت و رس تکان داد.  هاشی  خ
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ع ن یدعوا دار  نکهی_شما مثل ا  ستیجناب! خالف رس 

 خانمها راحنر  یبرا ویل
ساختمون  یتو راهرو  ونی  ب ونیآقا نکهیا عرفش

 زده یمنتظر بمونن.پوزخند
 یبا ب و 

 
 گفتم:   حوصلیک
کاغذ   د ینشونشون بده.ساره با ترد شتو ی_جواب آزما

 ونی  ب فشیرا از ک شیآزما
 و بلند شد به سمت دکیر گرفت.  د یکش

.دکیر تا شی_امروز آزما کاغذ را باز   یدادم خانم دکیر
 کرد و با طعنه گفت: 

شما  یباردار از خیر  اد یشوهرتون ز  نکهی_مثل ا
 یی   چ هیخوشحال نشدن. 

بچهدار  ینخوا . وقنر یی  شگیهست به اسم پ هم
 ،کن  یازش استفاده م بیس  
 نجا یکه االن ا  بهش نداشنر  یانگار شما کال اعتقاد که

 انگار ارث خون باباتو
 ! یدار  طلب
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 و تنگ شدهام را به صورتش دوختم.  ی   حرص نگاه ت با 
  یی  شگیکه از راه و رسم پ  ومدمین نجا ی_ا

 
.  برام بیک دکیر

 چک کن و بهم بگو
 چند وقتشه.  بچه
 عصنر  نقدر ی. اآمد یخونش در نم یدی   را سنگ م دکیر 

 یبودم و افکارم تو 
ت را از  رسم برده بودم و با  اد یشناور که آداب معارس 
 ی  و غ ادبانهیب لحن  

مانه که تا به حال نبودهام!   ی. جور دمی   حرف م محیر
 به تاسف یدکیر رس 

خجالت زدهام کرد. ته دلم از  تکان داد که کیم میبرا
 رفتار زشتم از خودم نیا

منده  کیشدم اما همچنان اضار داشتم که نقش  رس 
 کنم.   یرا باز  مرد عصنر 

که ساره حامله باشد. بعد   فتی  جوره تو کتم نم چیه
 
 
 را جهینت از سونوگراف

. زن انگار اصال دلش میهمان دکیر برد یبرا دوباره

 کارمان را راه  خواستینم
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  ندازد یب
 
که در   ق  یهم پزشک بودنش و وظا اما از طرف

 داشت مارانشیقبال ب
اکراه  ی. به اجبار و از رو بستیرا م شیو پا دست

 گزارش سونو را گرفت و
 کرد.   نگاه

 لیخوبه. هشت هفتهشه، قلبش هم تشک _ همه چر 
 شیآزما یرس  هیشده. 

که برات   ار یرو برام ب جهیو بعدش نت یانجام بد د یبا
 کنم. کم خون  ز یدارو تجو 

 ؟سنر ین که
 _هستم. 
 . ار یرو انجام بده و ب شا یآزما عیر ی_پس رس 

صورت دکیر چرخاندم. حامله بود  ینگاهم را رو  ناباور 
 
 
 و االن در هشت هفتیک

د؟یرس م به  نشیآخر  آمد ینم ادمیچرا  شد؟یمگر م یر
 ذهن یرا؟ هر چه تو 

انگار که به دنبال سوزن در  گشتمیم ختهامیهم ر  به
 چیانبار کاه باشم، به ه

 . دمیسی  نم یجهاینت
*** 
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 . اندازمیبه صورت منتظر عاطفه م نگایه
مجبور شدم صیر کنم تا وقتش  شی_بعد از اون آزما

 یبرسه. م
 
 که نه  دون

وب و تا االن لب هم  اهل مست کردنم نه اهل مرس 
 مستنزدم که بگم آره 

واقعا  . ویلاد ینم ادمیکرده بودم و   یادهرو ی. آره ز بودم
 ی. رابطهاومد ینم ادمی

گرد   یبود.چشمها ی   و توه ی  رسارس تحق میداشت که
 شدهاش و نگاه متعجب

 مشیک ی. در هزار تو کند یم ناباورش ته دلم را خایل و 
 یی   چ چیچشمانش ه

 یبار من از درک نگاه دخیر  ی   اول ینبود و امروز برا دا یپ
 یکه همباز 
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 یعاجز بودم.زبان رو  میبود و عشق نوجوان میهایچگی
 و به کشمیلبم م
 . دهمیادامه م سخنر 

 سیتو رسو  ی   و مال ی   ماه بعد خون کی_ درست 
 بچه گفتیکردم. م  داشیپ
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که بهش کمک کنم و نجاتش   د ی   شده و زار م سقط
 یبدم. م

 
 عاطفه اون دون

به  حس تعلقر  چیبود. من ه یبد برام دو رایه شب
 اون بچه نداشتم. نه به

که ولش   خوند یتو گوشم م طونیو نه به ساره. ش بچه
 سیکنم تو همون رسو 

هم  جون سخنر  اونقدر لفتش بدم تا اگه بچیه و 
ش  هست تلف شه و از رس 

نشده بودم.  اهیشم. اما هنوز اونقدرها هم س خالص
 ته دلم نکهی. با اومد یدلم ن

و  هینسبت بهشون نداشتم اما بخاطر گر  حیس چیه
 زجههاش دلم نرم شد. 

و گفیر  سقط  میبود دهیرس ر ی. دمارستانیب بردمش
 . ستین یشده اما عاد

 ی   دارو مضف کرده و خودش باعث سقط جن انگار 
 شده. من برام مهم نبود،

بردن برگ  ی   ساره خودش باعث از ب نکهیا ویل ابدا 
 بیبرندهش شده باشه عج

 گفتیقابل باور بود. با پرستارش حرف زدم. م ی  غ و 
 بچه خوب نبوده.  یسونو 
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که نسبت بهش داشتم   داشته. شیک تیمعلول انگار 
 بدتر شعله گرفت. شک

که   یو اون حس بد خورد یخوره داشت مغزمو م مثل
 از اول داشتم حاال

. می  جلوشو بگ تونستمیشده بود که نمبزرگ  اونقدر 

 از رسم کردمیم یهرکار 
 میمن بودم که تسل نیا تی. در نهافتی  که نم  فتی  نم

 تو رسم یصداها
سقط  ی   از پرستار خواستم که از جن انهیو مخف شدم
 . نی  بگ DNAشده 
. لبخند شود یگوشم اکو م  یکشدارش که تو   چر  یصدا

 و دستم نمی   م تلخ  
شانهاش  یرنگ رها شده رو  اهیس یشمهایابر  تابیب
و یپ  و نوک کنند یم یرس 

لمس  د یسی  کمرش م  یبلندش را که تا رو  یموها
 . کنند یم
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 ی_نم

 
 مارستانیاون ب یکه نگاه دکیر و پرستارها  دون
 داشت...  یچه درد
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و  داد یکه تو نگاهشون بود بهم حس حماقت م  ترحیم
 دو یکیطرف  هیاز 

افکار  نیا یهم اظهار تأسف کرده بودن برا نتاشو 
 که  یسارها یو برا ضمیمر 

دل سوزنده بودن.  کند یتخت جون م یرو  داشت
 که خورده بود  ن  داروها
شده بود و اگه موفق  دشیشد یز یخونر  باعث

لش کی   با  شدنینم  دیکنیر
که خب اصال برام مهم نبود. اون   آورنیرو در م رحمش

 یچوب حماقتها
و زود  و من چوب سادهلوچ خورد یرو م خودش

 . اخ عاطفه آخ کهمیباور 
و  نمی   بود نه که بفهمم...محکم پلک م نا یهم کاش

 : میگو یم
.نگاه اد یبوش در م شیر یب نمی   هم م گند رو هر چر   نی_ا

 و معصومش سیخ
 . نشاند یلبم م یرو  یصورتم تلخند به

و  کشد یپلکش م ر یز  بمون...دسنر  ینطور یا شهی_ هم
 که بغض به  ن  با صدا
 : کند یبرده زمزمه م اسارت
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 ؟ی_چطور 
معصوم... مثل فرشتهها...  نقدر یپاک، هم نقدر ی_هم

 که  شهیمثل تو م یکی
و دست از  ارهیرسش م تونهیم ن  کثافتش هر بال  شوهر 

 یکی. کنهیپا خطا نم
براش  که همه چر   شهی...* من  مثل اون عوض هم
 اما کرم تو جونش استیمه
معدهام به هم  کنم،ی...دستم را مشت مخورهیم وول
 یادآور یو  د یجوشیم

  گند 
 
.با حس د ی   که ساره زده بود حالم را به هم م  بزرگ

 حرکت انگشتان
مشت بستهام نگاهم را به صورتش  یرو  دستش

 . نگاهش را به دستمدوزمیم
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 یرو  بود و با نوک انگشت اشارهاش به نریم دوخته

 ورم کردهام خط یارگه
 . د یکشیم
آغوشم  یو تو  دهیشده دستش را کش خود یخود ب از 

 گرفتمش. رسش که
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 شیبه لشکر موها ار یاختیب مینینشست ب نهامیس یرو 
 شد و دم گرفت کینزد
و چه بهم  دهیخواستم فراموش کنم که چه شن و 

 گذشته است. خودش را
 . شود یم اهنمی  آغوشم جمع کرده و دستش بند پ یتو 

_ساره رو درمون کردن و جز همون چند روز اول که 

 خودش بدحال بود و
 یبود برا شینما شیر یبچهش که ب یبرا د ی   زار م مرتب

 خر کردن مِن احمق،
رفتناشو از رس  ونی  و ب ها یرس پا شد و مهمون عی    رس 

 دو بار یکیگرفت. 
 الیخینشد. منم ب می  دستگ یی   کردم که چ  بشیتعق

 نیشدم و فکر کردم ا
منده  شیبودم که بهش تهمت زدم و پ نم خودم رس 

 نتونستم شدم که حنر 
درد  گفتیمعلولم ناراحت بشم. ساره م بچیه یبرا

 الیک ینطور یداشته و هم
رو  قدیم چیخورده. اما کذب محض بود. اون ه مسکن

 بدون هدف
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جواب  ا ی. تو همون روزها زنگ زدن که بداشتیبرنم
. خدا شتو یآزما  بیر
بار تو عمرم  ی   اول یبهم گذشت. برا چه حایل دونهیم

 خواستم ساره اون زن
که ازش تو ذهنم ساختم نباشه. اما بود...   یمنفور 

 پرستار با ترحم کاغذ رو تو
 مطابقنر  چیگذاشت و گفت متاسفانه نمونهها ه  دستم

 ی   ه یندارن.صدا
 . شود یخفه م نهامیس یتو  مبهوتانهاش

 . کشمیم شیموها یرا رو  دستم
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که حس   میبهم گذشت. بگذر  که چه حایل  می_بگذر 

 افتاده رو رسم ا یکردم دن
گرفت و کم   شیقلب المصبم شل کن سفت کن باز  و 

 مونده بود سکته کنم و
که   د یتو صورتم د چر  دونمی... پرستار نما یاون دن برم
 کرد و با  میبسیر  یفور 
 ادمیدوساعت کوتاه  یرسم و آرام بخش برا قیتزر 

 چه رفت که اون عوض  
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جواب  زده. بعد از اون وقنر  یو چه گند هیهرزها
 تو کردمیرا پرت م شیآزما

نفس هم  و حنر  تیم هیرنگش شده بود شب صورتش
 . هرگز فکرد یکشینم
که   گویه  که منه کودن و زودباور دنبالیه  کرد ینم

 و دستش می  خورده رو بگ
اولش به التماس افتاد و به  رسعت رو بشه برام.  نیا به

 نمیغلط کردن اما ا
خر،  نینداره و ا دهیفا د ید از نقشهاش بود وقنر  بخیس  

 شهینم نیخرتر از ا
وع رذالت  تی. نهاهاشی  کردن با مهر   د یکرد به تهد  رس 

 خودش رو نشون داد. 
گم کنه و   میو صدا گورشو از زندگ رس یب خواستمیم من

 نقدریبره اما خانم ا
 هیداشت که به  یو برده بود و دندون گرد خورده

 رس و صدا راض   طالق نر 
 یباز  . تا گردن تو باتالق بود اما دست از عوض  شد ینم
 . جواب اوند یکشینم
بودن شدن  انیکه در جر   یو پرستار و دکیر  شیآزما

 من. در برگ برندیه
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شدن و جنگ و جدل  یی   باال و پا بعد کیل تینها
 طالقش دادم و گورشو از

بخاطر پدر  اوردمیگم کرد. اگه صداشو درن  میزندگ
 بود و ته موندیه چارهاشیب

خانوادههامون بمونه.  ی   ب خواستمیکه م  حرمنر 
 دو بار رس راهم یکیبرادرش 

 هیجلومو گرفت که رس بسته  یشد و با قلدر  سیر  
 بهش گفتم و ردش ن  ای   چ

آب رو  یو شد دمیرفت. بعد از اون تو رو د کردم
 ... شمیآت
 

1132 
...سکوت یزد شیخاموش کردن دلت منو آت ی_برا

 ی   . حرفش عکنمیم
 یخودم، حماقتها ن  و پا دستیبود. انتقام ب قتیحق

 پشت رس همم را از
 روزگار بود گرفته بودم.  که خودش زخم خوردیه  کیس

زمزمه  و جانیم بوسمیرا م شیموها ی_محمد...رو 
 . کنمیم
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از  ؟قلبمداشنر  مشکل خاض عن  ی... عن  ی_تو... تو... 
 نهامیس یتپش تو 

 ن  دندانها انیاز م د؟ی   . از کدام مشکل حرف مستد یایم
 دهیهم کش یکه رو 

سمیم شوند یم  : یر
 ه؟ی_منظورت چ

بحث را  ... چرت و پرت گفتم.نر خر ی... هخر ی_ه
 یدلم برا یو تو  می  گینم
 . کشمیخط و نشان م عوض   هرزیه آن

 ؟یخور یم _نهار چر 
حال رس به رسش  شهیمثل هم و حنر  دهد یباال م شانه

 گذاشیر  را هم
و  کنمی. از آغوشم جداش مکنمی.نفسم را فوت مندارم

 با گرفیر  شماریه
 غذا بفرستد.  میگو یم حامد 
*** 
 »عاطفه  «

... یهم خستها ؟_حاال الزمه امروز همه رو آماده کن  

 هم... هم اون
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تخت را  یچهایکه دارد پ  ...بدون نگاه درحایلحرفها 
 با لحن   کند یسفت م

 : د یگو یم ند ی   موج م طنتیتهش ش که
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دستم را به  _همه رو نه، تخت رو الزمه.حولیه

 که به  کنمیسمتش پرت م
 چها ی. با فارغ شدن از پافتد یم یی   و پا خورد یم شانهاش

 حوله را برداشته و
 ی. نگاهم رو کند یعرق کردهاش را خشک م صورت

 و چرخد یصورتش م
 . ند ی   گوشم زنگ م  یتو  حانهیر  یصدا
 ،یشدیعاطفه وگرنه بدبخت م ینشد ارو یزن  خوبه

 »نشد  هر چر  گنیم
ممد مرغ  میکردیفکر م میدارهها... ما ابله بود تیی  خ

 سعادته نگو آقا خروس
  شهی! باورت مستین هم

 
 جنیس زنش گفته ناتوان

 داره؟ گفته عرضه نداشته... 
چه زود و  گمی. مشنوهیکه نم  ن  ای   اله هللا آدم چه چ ال 
 رس و صدا طالق نر 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 ینم خر ی! چرا هگرفیر  
 
رساغت  اد یپرسه ن نیا گمیم ؟یک

 ... بهآ یخرش بش
   اندازه

 
دندون لق رو بکن  نی... ایدیکش  از عیل کاف

 بنداز دور. ممد مرد
«. که با نگاهش من را تا رس حد   ی. محمدگزمیرا م لبم

 
 
 ستیتو ن زندگ

 ید
 
د یم وانیک   ی   همچ شد یمگر م یر

 
داشته  مشکل بزرگ

 یرو  باشد؟ دسنر 
. قدم افتد یم هاشی  و چشمم به نگاه خ کشمیم صورتم

 . د یآیزنان جلو م
 یهست اما دار  تیی   چ هیکه   دمی_ فکر نکن نفهم

 عایط کن  یپنهونش م
  یایحرف ب که خودت به  گمینم یی   . چخانم

 
 و بهم بیک

 تو رس خوشگلت چر 
لرزانم  ی. انگشتهاد ی  گی.و حوله را به سمتم مگذرهیم

 نندی   حوله را چنگ م
. رس ود ی  م ونی  را برداشته و از اتاق ب هاشی  نگاه خ که

 خورده و همانجا کنار
و نگاهم به  کنمیشکمم جمع م یرا تو  میپاها وار ید

 رو به تخت لخت و خایل
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  نیماند. موضوع به ا یم هی  خ میرو 
 
بردار  شوچ   بزرگ

 که  ینبود اما محمد
که زن سابقش   یو حس کرده بودم آن مرد دهید من

 نبود.  د ی   ازش دم م
میب نقدر یواقعا چطور توانسته ا چ،یه نکهیا  ا یو ح رس 

 انتیباشد که نه تنها خ
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یر  پول هم به دنبال گرف شینفسها نیو که در آخر  کند 

 یباشد. نگاهم رو 
رسم انگار بازار  یو تو  ماند یم هی  پام خ نگی  ب یناخنها
 راه یمسگر 

 آمد یاتاق م ونی  که از ب  ن  .رس و صداانداختهاند 
 . کند یم دتر یرسدردم را شد

امروز رس و  ی   را هم ی   همت بسته که همه چ کمر 
 یسامان بدهد. دو سه روز 

  خیر   بود 
پاساژ به  نینبود. از ا یکه از به رستوران رفیر

 و فتی  آن پاساژ م
من هم به دنبال  د یخر یخانه را م لیو وسا اسباب

 . انگارد یکشیخودش م
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وع ز  یبرا مدت را کجا  نیا نکهیعجله داشت. ا یادیرس 
 سوال یجا ماندهیم

  یفکر  یی  درگ نقدر یاما ا داشت
 
آمده  شیپ و آشفتیک

 از میبود و پر بود
که کجا شبش   کوچیک  نیبه ا بزرگ که سوایل یسوالها

 در کردهیرا صبح م
 میزانوها ی.رسم را رو گرفتیسواالتم قرار م فیرد ته
 . دلم حکمشگذارمیم
چه با آن  خواستیامضا کرده بود. محمد را م را 

 که  یمسخرها یحرفها
  مشخص

 
و چه با  ستین یی   شاخدار چ بود جز درویع

 که  یکیتار  گذشتیه
 شود ینم میال حاالها ترمحا دانمیکه م  و روچ گذرانده

 
ر
 که سد  و مشکالن

. محمد تک ورق حکم دلم بود و شوند یم راهمان

 دیآی. لبم کش مماند یم
ند یباال م میشانهها شیبا صدا که  . یر

 ترسوندمت...  د ی_ببخش
 . فرستمیم ونی  ب قیرا بلند کرده و نفسم را عم رسم

 آره.  عن  ی_نه... 
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 کمی یخوای_چقدر چشمات خستهست. م
 که  کنمیگرد م  م؟چشمیبخواب
 : د یگو یم تخس
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نه؟!رسخ شده از  ا یبه استفاده برسه  د یتخت با نی_ا
م تند و رس   : میگو یم عی    رس 
.لبش گهی. شب شده دمینمونده بر  ی_نه اگه کار 

 هی. درست شبشود یم زانیآو 
 . بچهها 

روشن  نو یماش بخشکه شانس. تا آماده بیس   ی_ا
 که  میگو یم یکردم.باشها

. چشم ود ی  م ونی  و پرحرف از اتاق ب هی  همان نگاه خ با 

 . چرخانمیاتاق م یتو 
با  یوار یکه سمت راستش کمد د  یایمیر  ستیب اتاق
 به چشم د یسف یدرها
و  ن  طال یوار یبا کاغذ د شیوارهاید یهیو بق خورد یم
 پوشانده شده ن  مویل

. تخت را وسط اتاق گذاشته بود، رو به بودند 

 که هنوز فرصت نشده  ن  هاپنجره
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اتاق ته  نی. انمی   م ونی  . از اتاق بمیپرده بزن بود 
 کوتاه و کم عرض    یراهرو 
. سمت راست اتاقمان، شد یکه به سالن متصل م  بود 

 بود که یاتاق کوچکیر 
اتاق سوره و خواهرش «!  سیهم رسو  شیرو به رو  و 

 گفته بود  طنتیبا ش» باشه 
و با برداشیر  مانتو و  کنمی.از راهرو عبور مبهداشنر 
 چراغ ها را د یشالم کل
آسانسور را  د ی. کلنمی   م ونی  داده و از خانه ب فشار 

 . طبقیهدهمیفشار م
که در هر طبقه   میآپارتمان پنج طبقه بود کی سوم
 واحد داشت.  کیفقط 

طبقهاش پر بود و  کیکه جز ما فقط   ینوساز  آپارتمان
 در د یو شا خایل هیبق

را راه  ی   ماش حرفین.با سوار شدنم بصاحبانشا انتظار 
 .***اندازد یم

و سوره هم از  د ی  گیم لشیتحو  حسانر  دنشیبا د مامان
 زانیهمان اول آو 

تا  ومی  زده و به اتاقم م .لبخند تلخ  شود یم گردنش
 لباس عوض کنم. دسنر 
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رسم  یتو  حانهیر  یو دوباره صدا کشمیصورتم م یرو 
 . رس دردمند ی   زنگ م

و طاقتم  شد یم دتر یلحظه به لحظه شد چ،یکه ه  کم
 . ساند ی  م انیرا به پا
 قتیاگر حق حنر  گفتیم ست،یمهم ن گفتیم دلم

 هم داشته باشد محال
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که   ستین مشکیل چیاز محمد دل بکند و ه است

 نتوان حلش کرد اما عقلم
.با کرد یم کتهید میرا برا حانهیر  یحرفها بدجنیس با 

 شالم را قیعم نفیس
 . گردمیانداخته و به سالن برم میموها یرو  آزادانه

.مامان د یگو یم یخوبه؟محمد خدا را شکر  _همه چر 

 افتدیچشمش به من م
 : د یگو یشدهاند م کیکه بهم نزد  ن  با ابروها و 

شده؟رس  یی   چ ،حایلیو ب دهی_عاطفه انگار رنگت پر 
 محمد به رسعت به

  گردد،یبرم سمتم
 
. ند ی   سو سو م ته نگاهش نگران

 یایلبخند مصلحت
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 . نمی   م
 . شمیم قرص بخورم اوگ هی ست،ین مهیم ی   _نه چ
. چرا بهم نگفنر  میی  _نه، م مبل  ی!سوره را رو دکیر

 نشانده و خودش بلند
 : میگو ی. کالفه مشود یم

االن مسکن  ه،یرسدرد معمول هی ؟ی_محمد چه دکیر 
 . خورمیم

. امروز  میبر  ا ی. بی_تو فشار خون دار  فشارتو چک کی  
 یشد تیاذ یلیخ

 نی. اند ی   لب به جان خودش غر م ر ی.ز نهیهم بخاطر 
 میبرا نقدر یحالش ا

د یاست که ته دلم را ضعف م نیی  ش . لبخندم را یر

 پنهان کنم.مامان توانمینم
 . شود یبلند م یزر 

االن براش گل گاوزبون دم  ی   مادر، بش ی   نی_ بش
 به دکیر  هیاز ی. نه نکنمیم
از خانم  ستیرسمش ن نیآقا محمد ا مسکن. ویل نه

 کار بکیس    نقدر یخودت ا
 اد یحال و روز ب نیکه هر روز با ا  خستهاش کن   و 

 خونه. 
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منده دسنر  محمد  و با گفیر  حق  کشد یپس رسش م رس 

 با شماست نگاه
خانه  د یاز خر  ی. مامان زر دوزد یرا به صورتم م نگرانش
 خیر  شلیو وسا
باور  ،یایمامان جونت بفهمه محاله بذاره باهام ب اگه
 گفتینداشت. محمد م» 
که دستم بهت نرسه   کنهیم تیتو خونه زندون کن
 وقت هینکرده و  ن  خدا
اض م وقنر  و  خش و خط روت «! که حق   کردمیاعیر
 کم نشه  ارتیو از ع فتهین
 شوچ   یندارد با مامان زر » شانسه که من دارم؟  نمیا

 دی   کند با حرص غر م
 یهیتمام مادر زنها عاشق دومادشونن مال ما سا! «

 نهی   م ی  منو با ت
شانهام گذاشته و  یدست رو  یفور  یرفیر  مامان زر  با 

 کندیبا فشار مجبورم م
  ی. مردمکهانمیبنش

 
 یتو  شب رنگ سوره با نگران

 . دود یصورتم م
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و کنار  کشمیزنان دستش را م ؟لبخند _مامان خونر 
 . دهمیجا مخودم 

شلوغش کرده.  _معلومه که خوبم نفسم. عمو الیک
 خوشگل خانم نمیبب

 . دهد یتکان م ؟رس نوشنر  مشقاتو 
_مامان جون کمکم کرد. هم نوشتم هم شعرمو حفظ 

 کردم. 
 
 
 ... _چه وروجک درسخون

که انگار   یایو با نگران دهیسوره کش یبه موها دسنر 
 : د یگو یکم نشده م  یذرها

خون دماغ  دمیچند بار د ست؟یندکیر الزم  _مطمئن  
 نکهیقبل ا می. بر یشد

قوت  ی. در اصل برامی  گیبدتر بشه.دستش را م حالت
 قلب دادن به خودم،

کنم محمد چه با   به عقل المصبم حایل نکهیا یبرا
 میمشکل برا مشکل چه نر 

 است که بود!  همان
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مقض ندون من حالم  _بخدا خوبم محمد، خودتو الیک
 خوبه.رسش را خم

 : کند یو در گوشم زمزمه م کرده
 دونمیم م،ینی   حالت مفصل حرف م نی_بعدا راجعبه ا

 هست تیی   چ هیکه 
  و 

 
نباشه.آب  گذرهیکه داره تو رسم م  خدا کنه اون

 و با بلعمیدهانم را م
به صورت  نگایه شوند یجا بند نم چیکه ه  ن  مردمکها

 . اندازمیغرق فکرش م
با  تیبعد از خوردن شامش با اضار و در نها سوره
 خواندن یمحمد را برا هیگر 

 . دارد ینگه م قصه
 یشب م هی عمو... گفنر  ی_قول داده بود

 
 خون

 به با نگایه یبرام.مامان زر 
 : کند یبارش است لب باز م سوره که آمادیه یچشمها

راه  لیخانم االنه که س یناز  نی_باهاش برو پرسم. ا
 .محمد بانجا یبندازه ا
 : ند ی   به سوره لبخند م نگایه

خوشگلم. ( با مکث  میی  _باشه چشم االن م
 ؟)عاطفه خونر دیگو یم
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 نجا یا کنمیمن جمع و جور م د ی_خوبم محمد، شما بر 
 گفته و  یرو.باشها
به  ی.مامان زر ود ی  در دست سوره به اتاقمان م دست

 محض بسته شدن در
 . چرخد یبه سمتم م اتاق

 : میگو یم نشیی  حالت ش نی_خب؟با خنده از ا
 _جانم؟

 . د ی  گیکرده؟لبخندم عمق م  تتیشده؟ اذ _چر 
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. چرا اد یز  یلیخوبه... خ یلی_مامان به خدا محمد خ

 نسبت بهش نقدر یا
 : د یگو یم ن  یب ز یباال داده و با ر  ؟شانهن  یبدب
فراموش  یزود نیبه ا تو چطور تونسنر  دونم،ی_نم
 رست ن  چه بال کن  

 . آورده
_فراموش نکردم مامان، نه فراموش کردم و نه 

 یفقط دلم برا دمیبخش
که باهامون رس   یروزگار  یبرا سوزه،یم خودمون
 برداشته و یناسازگار 
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شده مامان،  تیاذ یلیتو کاسهمون. خ ذارهیم ینطور یا
 که  ن  بالها نیبدتر 
رو با پوست و گوشتش حس  اد یمرد ب کیرس  تونهیم

 کرده و رس پا مونده. 
ا حق  ی   نداشت، از همه چ خونر  روچ طیداشت، رس 
 بود و به چشمش دهیبر 

اول! شما که  فیمقض بودن و منم که متهم رد همه
 یم

 
 من بد کردم دون
رو  ن  قصه تخم جدا نیمن بودم که از اول ا نی. امامان

 کاشتم و با ازدواجم
و با اخم  افتد یخط م شیشانیپ یدادم.رو  پرورشش
 
 
 : د یگو یم کمرنیک
کوتاه   نی. تو با اد یعاطفه! نبا یایکوتاه ب  نقدر یا د ی_نبا

 اومدنات، با انداخیر  
به خودتون  گهید یجا هیگردن خودت از   ها ی  تقص

 ی   لطمه م
 
 دیخوای. اگه من

 کیگذشتتون رو.   د یفراموش کن د یبا د یهم ادامه بد با 
 !بغض  شهیهم یبار برا
 . دهد ینشان م یمانده خود میگلو   یاز ظهر تو  که
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. که اون به میشد ینطور یمن بود که ا ی  _همش تقص

 که خدا  فتهیب حایل نیا
 یبرا می  . بمخواد یدشمنش هم نم یآدم برا دونهیم

 دلش...دست دراز کرده
 . کند یصورتم را نوازش م به آرایم و 
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بود،  نیشما ا ر یتقد ؟یدیدلم چرا خودتو آزار م ز ی_عز 
 اگه اون موقع د یشا
  د یدیسی  م بهم

 
و عادت به  عشقتون رنگ روزمرگ

 و االن گرفتیخودش م
 هی یکه مرد  داشنر  نو ی. تو طاقت اموند یازش نم خر یه

 روز عاشقت بوده
نگاه کنه؟ معلومه  شیاتفاق زندگ نییر یمثل عاد بهت

 که نه. 
 : دهد یدامه ما با لحن شوچ   و 

 و حنر  ینرم شد عی    رس  نقدر یگفته که ا  چر  دونمی_نم
 کن  یبغض هم م

 شهیپرس صاف نم نی! اما من حاال حاالها دلم با ابراش
 خودشو بهم نکهیمگه ا
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 : میگو یکنه.بغضم را قورت داده و با خنده م  ثابت
منو با  هیمامانت سا گهیم شهی_گناه داره مامان، هم

 باهاش کمی! نهی   م ی  ت
 نیتو ا نقدر یمهربونه. ا یلیباش. محمد خ مهربون

 مدت کم هوامو داشته و
برام  یدیشک و ترد چیبهم بوده که ه حواسش
دیحرفم م ی   ب عی    نمونده.رس   یر

 : د یگو یم و 
   ی   بوده. همچ فشی_وظ

ر
هم نکرده! تو هم  کار شاف

 بهش رو نده و هر نقدر یا
 خودت بزرگ نکن.  یرو برا کشیکوچ  کار 

حرف در جواب مامان  نیبطیر ی  ب میگو یکه م  یجملها
 است اما به یزر 

عقل سنگ اندازم را  یتا با گفتنش جلو  آورمیم زبانش
 و اجازه ندهم می  بگ
 . زد یاعصابم را بهم بر  نیاز ا شیر یب

رو هم داشته باشه  ا یمشکل دن نی_محمد اگه بزرگیر 
 من همون یبرا

   هیمحمد
 
 دلمو برد.  که تو بچیک
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1141 
بلند  عی    که رس   کند ینگاهم م ن  یزبیبا دقت و ر  مامان

 ریفرار از ز  یشده و برا
 : میگو یم نگاهش
 مامان؟ یخور یم ی_چا
نفوس بد  خواممیسنگ بندازم مادر، نم خوامی_نم

 بزنم فقط با هر مشکیل
  شهینم

 
 که هر چر   شاال یکرد و ساخت! ا  تا ابد زندگ

 . اد یب شیصالحتونه پ
بیر که  ز یخودت و شوهرت بر  یبرا ز،ینر  یمن چا یبرا

 باز نگه مامانت منو با
خندهام به  کی. بهش هم بگو شب نمونه!شلنهی   م ی  ت

 که مامان  ود ی  هوا م
 یزده و با برداشیر  کتابش همانجا تو  یلبخند

خانه مشغول مطالعه  آشیر 
خانه ب ،یچا خیر  ی. بعد از ر شود یم . نمی   م ونی  از آشیر 

 در اتاق را که باز
. محمد زد یی  مقابلم دلم فرو م صحنیه دنیبا د مکنیم

 سوره را بغل کرده و
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و  ومی  لب قربان صدقهشان م ر یدو خواب بودند. ز  هر 
 ن  یس صدا یآرام و ب

باال داده و  ن  ابرو دنمی. مامان با دگردانمیرا برم یچا
 : د یگو یمتعجب م

 ؟_چطور شد برگشنر 
 _خوابشون برده. 

 . دهد یرا باال م شیخنده ابرو  با 
 ونشی  ب میکه نتون  دهیجلب. گرفته خواب پرسیه ی_ا
 ! همون شبمیکن

لش کرد و مرد  شهینم دمیفهم یخواستگار   یکنیر
 که به حرف کیس  ستین

سمیکرده م  ی  که ذهنم را درگ  .سوایلباشه  : یر
ط رو براش گذاشت  ؟ی   _پس چرا اون رس 
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به  تونهیم نمی_خواستم بسنجمش. خواستم بب
 رو تحمل کنه خاطرت سخنر 

 دهیم حیخودش رو ترج خوش   ا ی
 
نزد  . اون شب حرف

 گفتم جز  و هر چر 
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  چشم
 
 خوندمیاما از چشماش م اورد یبه زبون ن حرف
 و گهیکه رو هوا م

سهیم با قبول نکردنش بگم نه و دستش ازت کوتاه  یر
 ا
ً
 نیبشه. قصدم واقعا

ا ود و که براتون گذاشتم نب  سفت و سخنر  طیرس 
 و زنشو اد یب تونهی. مستین
 د یباهاتون وقت بگذرونه اما با تونهیم نه،یبب

 . درستهد یحواستون رو جمع کن
که   دونمیو م ستین نتونیب مانیع چیو ه زنیس   االن

 همه سال از هم دور نیا
و هر دو پر از حس  د یدار  از ین یرس  هیو  نیبود

 اما مراقب باش. اول د یخواستن
و بعد برو دنبال  یس  ینم مونیاز انتخابش پش ی   بب

 دلت. اول عقلت، بعد دلت. 
و برو بخواب. خودشو که بهمون  ز یهم بر  ها ییچا نیا

 قالب کرد امشب، حداقل
 طنتبار یش یفرصت استفاده کن.و با لبخند نیا از 

 کتابش را باز کرد تا به
را  ن  مطالعهاش برسد. رسخ شده چا ادامیه

 آرام در یمهاو با قد گردانمیبرم
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کمرم به راه افتاده به اتاق   یهی  ت یکه عرق رو   حایل
 و بندمی.در را مومی  م
و  لرزد ی. دلم مشومیم کیبرداشیر  شالم بهشان نزد با 

 شیاشک به چشمم ن
وقت  چیوقت سوره را بغل نکرد. ه چیه . عیلند ی   م
 چیقصه نخواند، ه شیبرا

 چیه نکهیوقت نگذاشت و محمد... با ا شیبرا وقت
 در قبال دخیر  نر یمسول
.پتو را ختیی  م شینداشت پدرانه محبت به پا من

 یو آرام رو  دارمیبرم
از کمد برداشته و  ن  . تشک و پتوکشمیم تنشان

 . کنمیآنطرف سوره پهن م
محمد شده بود.چشم  بیهم که نص میو پتو  بالش

  بندمیم
 
 به و خستیک

 . کند یرسوخ م میپلکها ینشان داده و ال یخود رسعت
 

1143 
خسته و خمارم را  یصورتم پلکها یرو  حس نوازش   با 

 ی   و اول کنمیباز م
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کش آمدهاش است. با   یلبها ند یبیکه چشمم م  یی   چ
 
 
 حایلیو ب کالفیک
گوشم بلند   ر یز  شیکه صدا  گذارمیهم م یرا رو  پلکم
 و با خوردن شود یم

د یبه گوشم خواب به کل از رسم م شینفسها و  یر
 . شود یپوستم مور مور م
 نیبا جارو دنبالم، از ا ومدهین تی_پاشو تا مامان زر 

 استفاده نیلحظهها بهیر 
 . خندد یم صدا یکه ب  کنمی.چپ نگاهش ممیبیر  رو 

 زم؟یعز  ی_بهیر 
م م ی_اگه بذار   . شمیبخوابم، بهیر
دست  ر یشب از ز  هی ی   محاله... هم گهی_اون که د

 مامانت در رفته و مگه
باشم که ازش بگذرم و با خواب حرومش کنم.  وونهید

 وسط قصه گ  دمینفهم
 دمیرو د یشدم صحنها دار یب خوابم برد اما وقنر  گفیر  
 آرزوشو شهیکه هم
 . داشتم

هم زمزمه  یرو  میو با گذاشیر  پلکها کشمیرا باال م پتو 
 : کنمیم
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که   ند ی   خب، بذار من بخوابم.پتو را کنار م یلی_خ
 باز میبالفاصله چشمها

 و گرد شدهام به سخنر  جیمقابل نگاه گ شوند،یم
 دهدیپتو جا م ر یخودش را ز 

 : توپمیخفه م ن  با صدا که
رسم رد  ر یرا از ز  وونه؟دستشید کن  یم کار ی... چی   _ه
 و با چسباندنم کند یم
براقش را به صورت  یچشمها نهاشیس قفسیه به

 . دوزد یمبهوتم م
م نگاه  دود یپوستم م ر ی.خون ز می_االن بخواب و با رس 

 . دزدمیم
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مامان ممکن  شه،یم دار یخودت. سوره ب ی_برو رسجا

 . اد یب
 هر چر  اد،ینه مامان جانت م شهیم دار ی_نه سوره ب

 که نصف  دونهیباشه م
بره وسط اتاق خواب زن و شوهر!مشت کم  د ینبا شب

 نهاشیجانم وسط س
 : میگو یو با حرص و خجالت م ند ینشیم
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خندهاش  یلبش صدا دنیمحمد.با گز  ن  ایحیب یلی_خ
ل م  و کند یرا کنیر

 . به آرایمآورد یرا به رقص در م میدست موها با 
سد یم  : یر

  یخوای_نم
 
تو  یبر  یباعث شد اونطور  چر  بهم بیک

 ی   خودت؟نفسم را سنگ
و خجالت زده دستم را  و به سخنر  فرستمیم ونی  ب
 گذارمیگردنش م  یرو 
گردنش درست   . نبض تپندیهکشد یم قر ینفس عم که
 دی   انگشتانم دل م ر یز 
بوسه باران کردنش له له. نگاهم را به  یبرا میلبها و 
 یکمرنگ رو   شیر 

  دوزمیم صورتش
ر
 : میگو یم و با حواس پرن

برات  ن  و اتفاقا که بهم گفنر   ن  _اولش به خاطر حرفها
 افتاده بود، بعدش

سد یم .وقنر حانهیر  یبهخاطر حرفها هم  : یر
. هول میآیخودم م هیگفت مگه؟تازه   چر  حانهی_ ر 

 دستم را خواهمیشده م
 . دهد یکه اجازه نم  بردارم
 . بغیل بریه شنومی... بذار باشه. خب مشی_ه
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 : میگو یمن کنان م من
خب... ولش کن  عن  ینبود.  مهیم ی   چ ،خر ی... هچی_ه

 محمد... برام اصال
 . ستین مهم
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جانم، االن  میاز هم پنهون کن یی   چ اد خو ی_دلم نم
 ویل ارمیبهت فشار نم

 ا ی کنهیکه ناراحتت م  دارم خودت هر چر  دوست
  دهیآزارت م

 
 .دیمبهم بیک

 : کند یزمزمه م طنتیو با ش د ی  گیم
م!ج کیر ینزد ا یکردن. ب  ا ی_گور پدر دن از  غمیخف غیدخیر

 ونی  ب میلبها ی   ب
د یم  . تازد یو قلبم با تمام قوا م یر

باال  اد یکن که مامانت ب  غی    و و  غیج نقدر ی_جانم... ا
 که  تیرسمون. بابا کار 

 . ندارم
آتش  یتمام بدنم تو  کردمیگرفته بودم. حس م  گر 
 پتو دهی. نفس بر سوزد یم
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که با فشار انگشتان دستش به گردنم   نمی   کنار م  را 
 یکیبه نزد کند یناچارم م

 . شیر یب
و  کشد یم شیپ شیر یجواب رسش را ب ی_محمد...به جا
 یبا چسباندن لبها

 حمانهیر ی  ب نبار یآتش ا یبه گونهام. شعلهها داغش
 جانم را

 چیهیرا کنار زده و ب اهنمی  پ .دستش لبیهسوزانند یم
 میپهلو  یرو  مانیع

که قطع شده   گرد و باز و نفیس  ی. با چشمهاند ینشیم
 که رم کرده  و قلنر 

اما با فشار دادن  کشمیخودم را عقب م تازد یم
 پر میپهلو  یتانش رو انگش
و آن نقطه از پوستم  دارد ینگهم م میرس جا قدرت

 از لمس انگشتانش.  سوزد یم
 میچشمها کشد،یرا از گونه تا گوشم م شیلبها

 و دهیتحملشان به صفر رس
از  مذبوحانه در آخر با شکسنر  پس از تالش   میپلکها

 دانسته عقب شیپ
 . نند ی   و انگشتانش ماهرانه تنم را وجب م نند ینشیم
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 ر یو ز  سد ی  م شی   ت ینامفهوم اسمش به گوشها صوت
 : کند یلب زمزمه م
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و  نمی   _جانم، جانم قربونت برم. حالت خوبه؟پلک م
 با تکان رسم جواب مثبت

 یپ نبار یا شی. لبهادهمیم
 
به عرق نشستهام را فتح  شان

 ریو من ز  کنند یم
 معن   کنمیکر مف نیدلچسبش به ا یبوسهها آماج
 
 
 یچه؟ مرد عن  ی ناتوان
و  د یبوسیبا شور و حرارت م شیپ قهیچند دق ی   هم که

 مگر کرد ینوازش م
که با لمس دستانش   یناتوان باشد؟ مرد توانستیم
 نقطه به نقطه تنم یرو 
 نیاز ا شیر ی...بکرد یم خود یرا مدهوش و از خود ب من
 را میحرفها توانمینم
 قر یو نفس عم شود یدلم نگه دارم. طاق باز که م یتو 

م لب کشد یکه م  با رس 
و  دنیاصال به خودش فکر نکرده و جز بوس گزم،یم

 نوازش کردنم پا فراتر
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 دهیند منه تشنیِه  یبود اما همان ها هم برا نگذاشته
 از حس بود.دستم ن  ایدر 
که با لبخند   کشمیرسم جک زده و خودم را باال م ر یز  را 

 . کند یمنگاهم 
پوستم  ر یبخواب.خون به ز  ی  ... بگدما ی_کار دستت م

 و حرارت به افول دود یم
. من گردد یجوش برم بدنم دوباره به نقطیه ننشستیه

 من کنان لب باز
 : کنمیم
سم.با ش یی   چ هی خوامی_م و  گزد یلب م طنتیبیر

 پر از برق یچشمها
 . قصاند ی  گردنم م  یرا رو  خباثتش

 ،_ته حرف زدنمون شد کبود شدنت نازک نارنخر 
 ته سوال و دمینم ی   تضم

نرسه.کالفه پلک  یکیر یبار  یکردنت به جاها  جواب
 به لحن توجهیو ب نمی   م

 : میگو یم طانشیو ش رس  
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باش محمد. سوالم مهمه.  یخدا جد ی_محض رضا
  خوامیاما م

 
 جوابت بدون

به رابطمون  یلطمها نیکه باشه کوچکیر   چر  هر 
 کیم  شی.ابروهاخورهینم
اما دست از  ند ی  گیو فرم اخم م شوند یم کیهم نزد به
 . کشد ینم طنتیش

 نهامیرو رس وس انداخنر  ینطور یموهات رو ا _تا وقنر 
 به ییر یدل م یو دار 
جواب بدم چون مغزم  تونمینم یایسوال جد چیه

 ی   چ هیفقط حول 
و دهانم  شوند یچشمانم که گشاد م. مردمک چرخهیم

 تک ماند یکه باز م
 دهد یو به رسعت خندهاش را قورت م ند ی   م یخندها
 بلند نشود.  شیکه صدا

را به  می.با تکان شانهام موهاشنومی. جانم منمیی  _ش
 که  دهمیعقب هل م

 نداشته باشد.  یبهانها
 تو مشکل خاض گمی... مگمی_محمد... م

 به دل هم شیر یب شی؟ابروهایدار 
 . دزدمیکه لبم را گاز گرفته و نگاهم را م  وند ی  م فرو 
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 ،یبود دهیهم پرس گهیبار د هیسوال رو  نی_ا
 ه؟یمنظورت چ

آمده بودم  نجا ی. حاال که تا انمی   پلک م محکم
 دوباره عقب بکشم.  توانستمینم
 . کردمیرا روشن م هیقض د یبا شهیهم یبار برا کی
 دهی...خودش را باال کشگهید ی   چ عن  ی... آخه... عن  ی_ 

 از من د یو به تقل
پر حرفش را  یلههایو ت ند ی   رسش جک م ر یرا ز  دستش

 . دوزد یبه صورتم م
من مشکل دارم؟ تته پته کنان چشم  کن  ی_تو فکر م

 نکهیو قبل از ا دهیدزد
 : میگو یشود م لیتبد تیبه واقع شکش

 
1148 

نداره. فقط...  نر ی_نه به خدا. گفتم که اصال برام اهم
 که  ن  فقط آخه حرفها

 ینطور یا عن  ی... عن  ی... اد یبه... به تو نم گنیم هیبق
 که با من رفتار

 . کند یرا راحت م المیخ دنشیو خند خندد ی...مکن  یم
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مگبغیل بریه کنمیبا تو رفتار م ی_مگه چطور   ی   ؟رس 
 رسم به گردنم

 . کشد یکه ارام رسم را باال م  چسبد یم
هر چه بوده را  کند یوادارم م ؟نگاهشیدیشن _از گ

 . اورمیصادقانه به زبان ب
و  دهیچیپ لیتو فام گفتی... مگفتی. محانهی_از ر 

 خب... خب همه دارن
سد یبه حرفم م تیاهمی.بگنیم  : یر

 ؟بهش گفنر  یی   _مگه چ
دهنش چفت و بست  حانهی_نه معلومه که نه... ر 

 نداره، عصنر  و حسانر  درست
 هی یکی دمی. ترسسوزونهیتر و خشکو با هم م بشه
 از دهنش نمیبگه ا یی   چ
ه  مسئلیه شی. انگار اصال برادهد ی.رسش را تکان مبیر

 که همه  ستین مهیم
 دنیو با کش کشد ی.راحت دراز مکنند یم قضاوتش

 یدستم، رسم را رو 
 میموها هیکه دستش ال   ن  یو ح گذارد یم نهاشیس
 . کند یزبان باز م چرخد یم
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پوشوندن  یبرا شه؛یپا م از گور گ شیآت نیا دونمی_م
  ن  ایحیب

 
 و هرزگ

 ی... حالشو جور چسبونهیداره به من انگ م خودش
 رسجاش که تا ابد ارمیم

متفاوتیر زمزمه  کرده و با لحن    نکنه.مکن   فراموش
 : کند یم

هم  هیبا بق کنمیکه با تو رفتار م  یاونطور  ی_انتظار دار 
 باشم؟ اگه مشکیل

که   می  گیم نهاشیاز س یز یر  شگونی.نمیمن اوک یندار 
 میموها یبا خنده رو 

 . بوسد یم را 
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ب دستتو  ی_دست بزن هم که دار   هیخانمم، البته ض 

 دهیهم د گهیبار د
 شوند،یم کیبه هم نزد یبا کنجکاو  می.ابروهابودم

 و به دهینگاهم را باال کش
 . نمی   زل م صورتش
 _کجا؟
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 رو گذاشنر  کهی_اون روز که با بشقاب حساب اون مرت
 میکف دستش!اخمها

 . شوند یم شیر یب
 ؟یکردیم کار ی_اونجا چ
با حامد  میبودم نصف رستوران رو، داشت دهی_تازه خر 

 راجعبه برنامههامون
اتاقش چشمم افتاد به  تور یکه از مان  میدی   م حرف

 رستوران و بعدم که بشقابو
اومدم تو  یچطور  دمیسمتش نفهم یکرد  پرت

 . نمی   م یسالن.پوزخند
  ی_اومد

 
 نبار یو ا دهد ی...فشارم مدلمو بسوزون

 . شهیمحکمیر از هم
مندهتم... حقت نبود من  کی _به اندازیه عمر رس 

 تتیاذ ینطور یا وجدانیب
 . کنم

رسم  یتو  دن موضویعو با پررنگ ش کنمیم سکوت
 رسم را بلند کرده عی    رس 
 : میگو یم و 

ه االن به تو تهمت زده بهش  نیمحمد... ا ی_وا دخیر
 بچه از کجا گنینم
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 ؟یآورد
 . شود یخیر نداشت.چشمانم گرد م شیاز حاملگ _کیس

 _چطور ممکنه؟
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 نکهیخودمم نداشتم چه برسه به ا _من که حوصلیه

 
 
 خانمو بدم.  خیر حاملیک

کرده و از ترسش   که چه غلظ  دونستهیخودش م ا یگو 
 . ومدهیصداش در نم

مدت کوتاه  ی یمطمئنم که اون بچه رو فقط برا االن
 یو سونو  خواستهیم

داده همون  حیکه بهش گفته معلوله ترج  سالمت
ه تا  نشیموقع از ب  هیبیر
 یرو دستش و جلو  فتهیب ضیمعلول و مر  بچیه
 . هی  بگ شو یهرزگ
 . شود یرسم دود بلند م از 
 القلبیقس نقدر یا تونهیمادر... چطور م هیزن...  هی_ 

 تونهیم یباشه؟ چطور 
با افتخار نشون بده و  شو یکنه و مدرک کثافتکار   انتیخ

 یلیبعد... بعد خ
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 جگر گوشهشو...  راحت
 
ر
 _بهش فکر نکن قربونت برم. اون کال مشکل اخالف

 شداشته. از شوهر سابق
جدا شده و چون شوهرش مدرکس  ی   به خاطر هم هم

 نداشته که اثبات کنه
که مرد   یدی. ددهیباال کش هیو ندارشو به اسم مهر  دار 
 مغازهها یرو، پادو  چارهیب

سکوت  دهمیم حیو ترج دهیکش  قر ی.نفس عمشده
 کنم. گند را هر چه هم

 . شد یبلند م شیبو  شیر یب میدی   م
 اندازمیبه پنجره م و نگایه چرخد ی_صبح شد.رسم م

 یازهایخوابآلود خم
 . کشمیم

 بخوابم.  _نذاشنر 
. هر گهیکردم د  دا ی. راهشو پنهیبه بعد هم نی_از ا

 نثارش ن  .پررونجامیشب ا
بخوابم اگر اجازه  که کیم  بندمیو چشم م کرده

 کشان پلک باز  ازهیبدهد!خم
هست  ی. نه از سوره خیر چرخد یم جی. نگاهم گکنمیم

 ند شدهنه از محمد. بل
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کشم را برداشته و دورش   میموها نر  دسنر  دنیبا کش و 
 . تنم له وچانمیپیم

یم از یبود و ن خسته  شد یبه حمام داشتم اما مگر م میر
 زیر  یچشمها یجلو 
  از ده قدیم یمامان زر  ی   ب

 
و  دهیکش  حمام گذشت!پوف

 با همان ظاهر به هم
رسم انداختهام از اتاق  یکه شل و ول رو   و شایل ختهیر 
 ی. صدانمی   م ونی  ب

خانه م  صحبنر  را شتاب  میقدمها د یآیکه از آشیر 
 . بخشد یم

 ؟_نرفنر 
با دقت  ی. مامان زر چرخد یهر دو به سمتم م رس 

 را ختهامیظاهر به هم ر 
 کنمیو حس م کشمیکه خجالت م  یجور  کند،یم رصد 

 به که از ظاهرم نر 
 ی   ب شبید خواند یکه از چشمانم م  برده و انگار  حالم

 
ر
 افتاده ما چه اتفاف

 . دارمیبرم قدیم ر یو رس به ز  بلعمی. آب دهانم را ماست
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با  ش   دار یمنتظر بودم ب ،ی   بش ا ی. بزمیعز  ی  _صبح بخ
 انگار می.به پاهامیهم بر 
و  سانمی  خودم را به محمد م بستهاند. به سخنر  وزنه

 . می  گیکنارش جا م
م.لب م ی  _صبح بخ به خودم  و لعننر  گزمیدخیر

 . فرستمیم
پرت  ی.( و برای  حواسم نبود، صبحتون بخ د ی_ببخش

 کردن حواسشان از خودم
سمیم عی    رس  ) من خواب موندم امروز سوره که یر
 ن  ینشد؟ محمد ح رشید
 : دهد یجواب م گذارد،یرا بغل دستم م یاستکان چا که

هش _نه، تلفنت که زنگ خورد من پا شدم. خودم را
 داریتو رو ب گهیانداختم د

احت کن   شیر ی. گفتم امروز بنکردم .لبخند مهربان اسیر

 لبش کامم را یرو 
 . چسبد یبه تنم م بیو عج کند یم نیی  ش
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شد. زحمت سوره هم افتاد گردنت، االن  ر ید یلی_خ

 بچهها هم صداشون
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 یکردیم دارمیکاش ب  دراومده
 
 لمیتحو  ...اخم کمرنیک

 . دهد یم
 ؟که چر   نی  گی. حقوق ماد ی_غلط کردن صداشون در ب

 تو اون ختمیده نفر ر 
خونه که باز لنگ بمونن؟ تو بخور صبحونهتو به   آشیر 

 فکر نکن. سوره ا ی   چ نیا
رحمته!و دوباره حس  ست،یمن زحمت ن یبرا هم
 وار دورم چکیکه پ  ن  یی  ش
گفته و با   آرایم .باشیهکند یو حالم را خوب م چد یپیم

 خوردن چند لقمه
 . کشمیم عقب
جمع  امیبعد م د،یخور یحاض  بشم تا شما م می  _م
 ی.محمد باشهاکنمیم

 عی    رس  دارد ی. استکانها را که برمشود یو بلند م گفته
 : میگو یم

.مامان کنمی_دست نزن تو، گفتم که خودم جمع م

 . شود یهم بلند م یزر 
درد . دستت کنمی. من جمع مد یکدوم دست نزن  چی_ه

 نکنه پرسم صبح زود
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کارها افتاد گردنت روز   . همیهیرو آماده کرد صبحونه
 . اویل

 . ند ی   م یلبخند محو  محمد 
 نکیس ینکردم حاج خانم.و استکانها را تو  ی_کار 
 . گذارد یم
و با عجله لباس  کنمیفرار م ینگاه مامان زر  ر یز  از 
 و همراه محمد پوشمیم
 ند ی   استارت م نکهی. به محض امینی   م ونی  خانه ب از 
 : د یگو یم

 . کنمیخونمون؟چشم گرد م می_بر 
 میکدوم نرفت  چی_تو رو خدا محمد... چند روزه ه

 رستوران. من چقدر بگم
 هی  کرده آخرش لو م  لهیبد پ ا یدارم؟ ثر  مرخض
 ! همهخر 
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خونه مونده خب. من دوست دارم همراهم  ی_کارها
 ادی. نصاب هم مباش  

که   میبعد بر  میکن  د یمقدار خر  هی میرو بزنه، بر  ردهها پ
 خونه سهی  م وقنر 
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 . میباش
به من گفتنت  گهی... دو دوخنر  یدی_خودت که بر 

ب  هایچ  به نوک یه؟ض 
 . ند ی   م مینیب

. مشخص نبود؟با خنده دستش را گهی_آمار دادم د

 که رسعتش  نمی   پس م
 . میبه مقصد مد نظرش برس عیر یتا رس  کند یم شیر یب را 
که داشتند   یزنگ تلفنم نگاهم را از محمد و دو مرد با 

 پردهها را نصب
 که جواب بدهم.   ومی  گرفته و به اتاق م  کردند یم

 ... ا ی_جانم ثر 
 مرخض هفته ست؟ رفنر  هی ن  _جانم و کوفت، کجا

 ینم
 
  هی تون

 
 زنگ بزن

سم زندها ون؟ی  باهم ب میساعت بر  دو   ا ی یمن نیر
 حایل هی د یمرده تو هم نبا

ش از   نامرد؟ من بیر
. حاال اومدم رستوران بهت می  ... به خدا درگا یثر  ی_وا

 ظیو غ .عصنر گمیم
 : د یگو یم آلود 
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 یلحظها کنه؟درستیم تتیداره اذ کهی_ بازم اون مرت
 جواب خواهمیکه م
 : د یگو یو بلند م دهیرس بیمحمد از غ بدهم
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 بندمی.محکم چشم م.. یایلحظه م هی زم،ی_عاطفه عز 
 ن  . صداکنمیو باز م

.به دهیکه شن  کند یمطمئنم م د یآیدر نم ا یاز ثر  که

 و دهیسمت محمد چرخ
را باال  شیابرو  یتا کیکه   گذارمیم مینیب یرو  انگشت

 . دهد یم
 هی  به محمد خ یو با زار  گزمیبود اون؟لب م _گ
 به جلو . قدیمشومیم

 : ند ی   لب م صدا یو ب دارد یبرم
 ه؟ی_ک

تند و با  ا یداده و در جواب ثر  لشیتحو  یغرها چشم
 فیعجله بهانهام را رد

 : کنمیم
. االن دستم بنده. مظطرب ا یثر  میکنی_بعد صحبت م

 و اخمالود گزمیلب م
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 نر  دوارمی. امنمی   نگران به صورت آرام محمد زل م و 
 اما د ی  بحث را نگ
 : د یگو یم رسخوشانه

نه؟ صداش هم،  گهیبود د ی   _مارمولک... جناب شاه
 بود، با هیشب ی   همچ
میزده...تند تند وسط حرفش م بتونیکه غ  همم و با  یر
 از اظطراب و حالنر 

 : میگو یم تیو عصبان جانیه
حرف  دمتیتو... د یدار  ی_چه ذهن داستان ساز 

 برم کار د ی. االن بامینی   م
 . دارم

جون رو منتظر نذار که هاپو بشه  ی   _آره آره، برو شاه
 به جونت!و فتهیب

 . چد یپیگوشم م  یآزاد که تو  یبوقها
 د؟ی_فهم
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 : میگو یو م دهیکش  پوف

 نیمحمد ا ویل ستین مشکیل ا ی_گمونم. حاال ثر 
 دایکش پ  تیوضع
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 . د ی  گیرا در بر م میجلو آمده و بازوها ...قدیمکنه
من  گهیساعت د کی... تو بگو زمی_من که آمادهام عز 

 حاض  و آماده تو رخت
 تواند یلحن شوخش هم نم در خدمتمم.حنر  یدوماد

 لبم بنشاند.  یلبخند رو 
از  شود یرا به هم دوخته و نگاهم تار م میگلو   بغض

 اشک. انگار که آن اتفاق
 . افتاد یداشت زودتر از موعد م نحس

مو م بخشش گوشم را  نانی.لحن آرام و اطمهی  گی_دخیر
 . کند یپر م

 نی. انمی   حرف م کنمیم دا یخوب پ لیوک هی می  _فردا م
 ی  مدت هم تقص

 به تو حواس برام نذاشت ویل دنیبود، شوق رس من
 از یمطمی   باش هرکار 

 یتا سوره کنارمون باشه.زبان رو  کنمیم اد یبرب دستم
 : میگو یو م کشمیلبم م
بود اگه  لمیهست، دخیر خالم، اون وک می_مر 
 ... یبخوا

 . کشد یپلکم م ر یرا نرم ز  دستش
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_باشه قربونت برم تو االن بهش فکر نکن. بعد با هم 

ش. نازک میی  م  دفیر
که   یز یی  اشک م ینطور ینشده ا خر یهنوز ه نارنخر 
 میی  بگ دمیقول م ؟چر 

 رو...  سوره
 : میگو یو م دهیکش  قیعم نفیس

 ؟داشنر  کارمی_من بهت اعتماد دارم محمد. چ
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 مونیپش یذرها یکه بهم دار   یاز اعتماد ذارمی_نم
 گهی. نصاب مبیس  

نداره جمع کنه بره.  یکه اگه کم و کرس   نهیبب خانمتون
 ینم

 
 که چه  دون

... خانم خونه که تو داره خانم خونه تو باش   ق  یک

 هم درست هاشیبق باش  
 . شهیم

 میبه بازوها یو او با فشار  ود ی  دندانم فرو م ر یز  لبم
 دست پشت کمرم گذاشته

 : د یگو یم و 
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اما  د ی  گیخانم.لبخندم عمق م یپسندیم مینیبب می_بر 
 بد سو ته دلم حیس

ف وقوع  ی. انگار که حادثهاند ی   م سو  شوم در رس 
 صورتم یرو  باشد. دسنر 

بد را از خودم  الیخ کنمیم سیع شیو با تشو  کشمیم
 دور کنم.پرده را چک

ب کرده بودم و . طرح سادهاش را خودم انتخاکنمیم
 حاال که حاض  شده بود

 یدلیر  سالن حسانر  یو رسمها د یرنگ سف بیترک با 
 . لبخند ذوق زدهکرد یم
و با  چرخانمیم شینگاهم را رو  قیر یدق نبار یو ا نمی   م یا

 یرس  مشکیل دنیند
محمد  کنمی.تشکر که مدهمیتکان م د یینشانه تا به
 را به عهده هاشیبق
و برخالف  ستمیایسالن م و من همانجا گوشیه د ی  گیم

 که  یحس بد
 یانهایاز نگاه کردن به آش کنمیم را گرفته سیع بانمیگر 

 که متعلق به من
م.  است  لذت بیر

 : میگو یم عی    رفتنشان رس  با 
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 م؟ی_بر 
 . دوزد یمرموزش را به صورتم م نگاه
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شی_م  می  دوش بگ هی می  برم برم؟ م بخورمت؟ یه یر

 که بسماهلل  یایاگه م
 . امیبذار تا م یچا هینه که  اگه

گشاد   ن  و با چشمها سد ی  اوج م تنم به نقطیه حرارت
 : میگو یلب م ر یشده ز 

انه. ند ی   ...قهقهه ما یحی_ب  . بلند و دلیر
فالن شده  یایحیقصهها ما ب _باشه، تو نازک نارنخر 

ک ی  که گ  داده به دخیر
رو لبش گولش بزنه و ذکر   خواد یلپح قصه و م ساده

 .و با مکثاستیحیب
 : دهد یم ادامه

و مشت و  د یکشیم سهیپشتمو ک کمیبود  یکی_اخ کاش 
 .همانطورداد یمالم م
خانه بروم   می  گیرو م که از  میبهیر بگو  ا یکه به آشیر 

 دستش فرار کنم،
 : میگو یم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 
 
 ی   هم، همچ نجا یکار دالک، ا  یخوایکه شما م  _اون
 ! بهمیرو ندار  کیس
 . مینازک نارنج یادیمن ز  ن  آقا هی قول

و با  کشمیدندان م ر ی_اون آقاهه غلط کرده...لبم را ز 
ل شده  یخندها  کنیر

 : نمی   م داد 
 به خودش فحش بده.  بودم کیس دهی_ند

م  امیب کن  یم ی_اخرش کار  دستتو بکشم با خودم بیر
 . نمیی  دوش، ش ر یز 

به چه چه زدنت ادامه بده به نفع من،  ینطور یهم
 یبه قدر  دشی.تهدنیآفر 

و او رسخوشانه در  د یآیدر نم کمیاست که ج کارساز 
 که ممتد سوت  حایل
و بعد از  چرخانمی.نگاهم را مشود یحمام م رایه ند ی   م

 با ساز یپر کردن چا
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 ی   . اولنمی   م ز یدوشاخهاش را به پر  لنر  ر یز  بسماللیه

 که  یلیاستفاده از وسا
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لبخند را به لبم  مینس شانییو رنگ نو  بو 
 و با کنمیرا دم م ی.چاکشاند یم

پشتش جا گرفته  ینهار خور  ی   م صندیل دنیکش  عقب
 . مانمیو منتظرش م

که   د یچرخیم لیوسا یرو  جانیو ه یبا ناباور  نگاهم
 . باخورد یتلفنم زنگ م

دندان شکنم را آماده  یجوابها استیثر  نکهیبه ا فکر 
 اما به محض کنمیم

 . شود یخشک م نام عیل یچشمم رو  لیموبا برداشیر  
گشاد شده و بهت زده به   میو مردمکها لرزد یم دستم

 . مانند یم هی  نامش خ
و تهش  آورد یفکر به رسم هجوم م کیهزار و  هیثان در 
 نکهیبه ا سمی  م

 زودتر از موعد لو رفته.  ی   و همه چ دهیفهم
که انگشتانم   شود یم اد یدستم آنقدر ز  و رعشیه لرزش

 مغلوب شده تا
 ی   از دستم رها شده و محکم به م لیو موبا شوند یم

 اما قطع کند یبرخورد م
 شود ینم

 
 یهیناح کیکه انگار از   . با همان دستان

 خاکشان را ی   زلزلهخ
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 یو اشک به چشمها پوشانمیصورتم را م برداشتهاند 
 و مبهوتم هجوم دهیهراس

 ونی  . آن حس بد قوت گرفته و حاال از درون و بآورد یم
 به دست یدیمثل ب
 . لرزمیم باد 
 ر یز  قطع تماس خودم را جمع و جور کرده و دسنر  با 

 مرطوبم یپلکها
که دوباره زنگ   شومیو بلند م دارمی. تلفن را برمکشمیم
 نباری. اخورد یم

دی. بکنمینم تعلل و با صاف  دهیکش  قیعم نفیس د ییر
 کونیآ میکردن صدا

 . کشمیرا م سیر  
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که ماسماسکتو جواب   هسنر  ی_کدوم گور 

 دهانم را به رسعت ؟آبیدینم
جواب  دهیبر  دهی. بر لرزد یاما نفسم همچنان م بلعمیم
 : دهمیم

 _دستم بند بود... 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

مش.ترس ته دلم موج  خوامیم ار ی_سوره رو بردار ب بیر
 . با دست لبیهند ی   م

سمیم و به سخنر  می  گیرا م صندیل  : یر
 کرد،یدلم را آشوب مکه جوابش ته   _چرا؟سوایل
 پلک شانیآشفته و پر 

 یکه صدا  افتمیو با دندان به جان پوست لبم م نمی   م
 پردیه اشیعصب
 . لرزاند یرا م گوشم

مه، دل تنگشم.آسمان پرتالطم دلم  _چرا داره؟ دخیر

 و د ی  گیبالخره آرام م
هم  یآسوده پلک رو  تابد،یهر چند دور اما م د یخورش

 دیو با ترد گذرامیم
سمیم  : یر

 دل تنگیس  
ً
 ؟_واقعا

مه هر چند که از ننهش متنفرم اما دوستش  _دخیر

 . نمی   م دارم.پوزخند تلخ  
ت ننو  یرو پا گناهی_گناه من ب  دونمی. مسیدخیر

 و احساش یعاطفهایب
ت...ب یاما حداقل برا نداره د یم حوصلهیدخیر وسط  یر
 حرفم. 
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من بده. تو  اد یرو  یراه و رسم پدر  خواد ی_زر نزن تو، م
 یمادر بود ،یبود زن
. بچههاتو آواره تیرس خونه زندگ یدیتمرگیم

 وقنر  شونیکیکه   یکردینم
و  رو آواره کن   یکیاز دست بره و اون  نر یهرزگ نر 

 معلوم نباشه کجا شب
و  نمی   .محکم پلک مخوابهیو م ی   زم ذارهیم رسشو 

 ادامه کنمیسکوت م
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نداشت. اگر  یجهایمرد نت نیبه بحث با ا دادن

 نیا بفهمد یط خواستیم
 مینیب یپرهها کشد یبلند که م . با نفیسد یفهمیم سالها 
 و شوند یجمع م
هم حالم را  دنشینفس کش . حنر خورد یم ی   چ صورتم
 . د ی   بهم م

به  .با نگایهسمی  م گهیساعت د کی_آمادهاش کن 
 دستم یرو  ساعت مخر 

 : میگو یم عی    رس 
 . شهیم لی_مدرسه ست، ساعت دوازده تعط
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 امیآدرس بده ب ک،یخب. ساعت  یلی_خ
 
 دهیکش  .پوف

 : میگو یو با مکث م
 _اون موقع ظهر آخه؟ بچه خسته... 

منتظرتم.  ی. رس عاشور باش   خواد ی_تو نگران اونش نم
 به حالت بامبول یوا

 . کند یقطع م می.و تلفن را رو یدرار 
حمد بلند م فور یک  یصدا شود یکه قطع م  تماس

 . شود یم
و با  چرخانمیحولهمو...چشم در کاسه م ار یب نم،یی  _ش

 یرو  رها کردن گوش  
خانه به سمت حمام م ی   م . با حرص به در ومی  آشیر 

 : میگو یو م کوبمیم
وع شد؟ خر ی_هنوز ه  نشده اوامرت رس 

 حوله رو.  ار یبدو ب ،کردم عایط  خی_ 
 کجاست آخه؟  دونمی_مگه من م

_تو کولهم، تو کمد اتاق خودمون. بدو 

 بلند یگفته و با قدمها  یقربونت.باشها
اتاق رفته و بعد از برداشیر  حولهاش به در  به
 .در را باز کرده و قبل ازکوبمیم
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دستش و  یتو  کنمیحوله را پرت م د ی  کلکش بگ  نکهیا
 خودم را عقب
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را  شیو مات ابروها ند شو یگرد م  شی. مردمکهاکشمیم
 . لبخنداندازد یباال م
 . دهمیم لشیتحو  ن  و دندان نما بزرگ
 د یبا ا یشدن محمد خان. زود ب یمیقد گهیکلکها د  نی_ا

 . میحرف بزن
 
ر
 ونی  ب امیبذار ب _پدر صلوان

ر
 کیتمیزده و ر  .( سون

 نی) من و تو و ادیگو یم
و همانطور که راهم  نمی   م ی...پوزخندن  و تنها خونه

خانه کج  به سمت آشیر 
 : میگو یم کنمیم
و  د یخوشحال نباش چون ابر و ماه و خورش ادمی_ز 

 فلک در کارند تا تو به
 . میبر  د ی. زود باش بانرش یکه در رس دار   شویم افکار 

سد یم متعجب  : یر
 _کجا
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خونه حرف م ا یبا گفیر  "ب که " حرفم را تمام مینی   آشیر 
 را نتی. کابکنمیم
و دنبال  زمیی  م ی. چادارمیکرده و دو فنجان برم  باز 

 که در  گردمیقندان م
 . دهمی. شانه باال مکنمیم داشیپ خایل تینها

در جا  شی.که صداشهیم _حاال تلخ بخوره مگه چر 
 . دهد یتکانم م

 : غرمیم ضالود یزده غ _چرا تلخ بخورم؟پلیک
بار  ی   هزارم یظاهر نشو. برا ینطور ی_پشت رس من ا

سمیم  .دستش دوریر
مرطوبش گوشم  یکه لبها  ن  یو ح شود یحلقه م شکمم

 کنندیرا لمس م
که استفاده کرده لبخند را به لبم   ن  شامپو یبو 
 به کند یو وادارم م نشاند یم
 . دنیبو کش شیر یب
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 ام،یچون من هروقت بخوام م گهید عادت کن   د ی_با

 هر جا که بخوام رو لمس
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به گوشم  شی.هرم داغ نفسهابوسمیو م کنمیم
 دهد،یو قلقلکم م خورد یم

  یبرا شیصدا آهنگ
 
است و لمس  مجنون کردنم کاف

 شکمم...  یدستانش رو 
 : میگو یآرام و لرزان م ن  و با صدا کشمیم قر یعم نفس
 ؟یبخور  تو یچا ن  یبش شهی_م

 . دهمیعجله؟مستأصل جواب م نی_کجا با ا
و  شود یگ مشکمم چن یزنگ زد.دستش رو  _عیل
 و خشنش عصنر  یصدا
 گوشم اکو.   یتو 

 بهت زنگ بزنه؟ د یچرا با _اون عوض  
 ینشو. تو بهیر از من م عصنر  _الیک

 
که سوره   دون

ک و اتصال نقطیه  مشیر
 یو تا ابد خواهد بود. اگه نم ماست

 
کنار   تون

 : غرد یگوشم م  یتو  ...عصنر یایب
 : میگو ی! باش...کالفه ما ی... کنار بکنمآ یلهت م می  گی_م

 قر یعم ؟نفسکن  یبرخورد م منطقر  ی  _محمد چرا غ
 که مور مور  کشد یم

خودم جمع  یو تو  کنمیگردنم را کج م  عی    رس  شده
 . شومیم
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کنم از حاال به بعد که زبونت کوتاه   کارتیچ دمی_فهم
 در شه.و با بدجنیس

. طاقتم تمام شده و کشد ینفس م وقفهیتند و ب گوشم

 که با  کشمیم غیج
 . کند یم میگوشم را گاز گرفته و رها  خنده

 . _وحیس  
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و با پر  کنمیم خایل نکیس یرسد شده را تو  یهایچا

 کردن دوباریه
. می  گیمحمد جا م یرو به رو  ی   پشت م فنجانها 

 طنتیرا به ش شیابروها
  دهد یخودش باال م مختص

 
که دور لبش   و با زبان

 : د یگو یم کشد یم
 ود شده. _اوف، کب

را دم دستش  شیبهش رفته و فنجان چا یغرها چشم
 : میگو یو م گذارمیم

 . می_قند ندار 
 گهید نجا یا . ناسالمنر کنمیم د ی_امروز فردا خر 
 از...  خچالشیخونمونه. زشته 
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 باشه.  پاکیر 
 ی. تو نمادبی_اه ب

 
  تون

 
خنده  ؟با درست حرف بزن

 و با دهد یشانه باال م
 فنجان خطوط فرض   لبیه یاشارهاش رو  انگشت

 سی. دودل لبم را خکشد یم
 : میگو یم شود یبلند م یکه از چا  یبه بخار  هی  و خ کرده

سوره رو  د یبرم خونه و بعدش هم با د یبا نی_بعد از ا
م.   بیر
و به صورتش  دهی!نگاهم را باال کشمییر یم ؟ی_بیر 
 . مردمکدوزمیم

 یاز خشم و دلخور  را تنگ کرده و با حالنر  چشمانش
 . آبکرد یمنگاهم 
 : میگو یم عی    و رس  دهمیرا فرو م دهانم

 شیبرم پ د یبرم محمد. عض هم با د ی_من خودم با
 رو گفتم که نا ی. امیمر 

بذارمت تو  نکهینه ا از برنامهام خیر داشته باش   فقط
 ،که همراهم باش    قهیمض
 . امیمشکالت منه و خودم از پسش برم نا یا
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با خشونت باهات رفتار کنم گل  ی_چرا دوست دار 
 با
ً
 با د یمن؟ هان؟ حتما

 بگم زر نزن؟ تند و عصنر  لحن
و ترسناک شده  هی  ت یبه دو گو  لیتبد شیچشمها

 چیصورتش ه یبودند و تو 
. نوک زبانم را دمیدینم یگر ید ی   هر چ ا ی از شوچ   یاثر 

 کشمیلبم م یرو 
 : میگو یتته پته کنان م و 

 تی  باعث آزارت بشم، درگ خوامی_من... من فقط نم
 کنم با مشکالت

و رو به مخاطب  ند ی   را چنگ م شیموها .عصنر خودم
 : غرد یم اشیفرض

را  شی   لهش کنم؟و نگاه ت ی  _اخ... اخ... اخ... بگ
 رس به عی    به من. رس  دوزد یم
. شمرده شمرده شومیخودم جمع م یانداخته و تو  ر یز 

 : د یگو یبا تحکم م
. مشکالت تو زتیجان عز  نو ی... بفهم ان من  _تو ز 

 مشکالت منم هست. سوره
 ستیسخت ن نقدر یا نا یا دنیمنم هست. فهم دخیر 
 دربرابرشون نقدر یکه ا
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 . کن  یم مقاومت
اما اجازه بده امروز خودم کارهامو  دمی_باشه... فهم

 گره  شیانجام بدم.ابروها
 . خورند یم یکورتر 

 بشه؟ _که چر 
 ! فهمهیم که عیل  _خب... خب... تو اگه همراهم باش  

 د؟یفهم یی   _مگه اون دفعه که بردمت چ
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بود. االن عالوه بر  کی_اون موقع شب بود، هوا تار 

 خودت سوره هم هست. 
نگه. سادات هر دفعه  یی   بهش بفهمونم که چ د یبا من
 ... کشهیزبونشو م ر یز 

 . دهد ینگه.رس تکان م یی   وقت چ هیبچهست.  اونم
 : میگو یم عی    .تند و رس نمی   _من خودم با سوره حرف م

  خوامینم خر ی_نه... ه
 
باهاش حرف  د ی. خودم بابیک
 بزنم. تو لطف کن فقط

رسوندش خونه  سیرسو  برسون خونه که وقنر  منو 
 رسد شدهاش یباشم.چا

 : میگو یکه شتابان م  دارد یبرم را 
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   خی_ 
ر
 . کشد یم کرد باز. بده عوض کنم.متفکر هورن

 ی. از شما به ما چاخورمیم نو یهم ست،ی_مهم ن
 . سهی  نم

 یمقنعهاش را گوشها حوصلهی. بسد ی  که از راه م  سوره
 و با کند یپرت م
تکان  یرس  ی. مامان زر ود ی  م سیبلند به رسو  یقدمها

 : د یگو یداده و م
 یبهش م _چر 

 
 ؟یک

بهش بفهمونم که  یجور  هیبگم مامان؟ مجبورم  _چر 
 چیاز حضور محمد ه

 
 
 . ارهیبه زبون ن حرف
پرسک به من قول داده بود زود کارها رو راست و  نی_ا
 نیکنه که ا  ستیر 
اما انگار باد هوا  میرو نداشته باش ها ی  موشک باز  میقا

 صورتم یبوده.دستم را رو 
  کشمیم

 
 : نالمیم و با کالفیک
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  _مامان اون که گنایه
 
رسارس  نداره پا گذاشته تو زندگ

 من. مشکل بدبخنر 
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برم دنبال راه چارهاش. زنگ زدم از  د یو خودم با منه
 وقت گرفتم، عض میمر 

ش.با ب می  پنج م ساعت آمدن سوره مامان  ونی  دفیر
 : د یگو یم
و با صدا زدن  دهمیتکان م یمادر.رس  هی  که خ  شاال ی_ا

 : میگو یسوره م
  زم،یدنبالت عز  اد یت م_بابا

 
و  دهیکش  حاض  شو.پوف

 و به اجبار به حوصلهیب
لباس  ضیو بعد از تعو  ود ی  اتاق م سمت
 را شانه زده و شی.موهاگردد یبرم
آرام  شیموها یرو  دنی. با بوسبندمیرسش م یباال

 : کنمیزمزمه م
اومده  نکهیدلم اونجا اصال از عمو محمد و ا ز ی_عز 

 
 
 نزن باشه؟به خونمون حرف

سد یو متعجب م چرخد یم سمتم  : یر
 _چرا؟

بفهمه  اصال هر کیس ا یبابات  ا ی زجونی_چون اگه عز 
 ادیکه عمو محمد م

مامان.  مینیعمو رو بب میتونینم گهیما، د شیپ
 دهی. ترسگزمیباشه؟لبم را م
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 . ند یچیناراحت لب برم و 
 کشم،یم کرده؟آیه  کار ی_اخه چرا؟ عمو محمد مگه چ

 سوره هم با تمام حنر 
 یرو  ندارد. دسنر  گنایه  چیمحمد ه د یفهمیم شیبچگ

 و با کشمیصورتم م
 : میگو یلرزان م ن  صدا

و دوسش  اد ی_چون از عمو محمد خوششون نم
 یی   ندارن. باشه سوره؟ چ

 ینم
 
که گونهاش را   د یگو یم آرایم مامان؟باشیه یک

 حاال ی   . از همبوسمیم
لم حس مرموز و ته د جوشد یو رسکه م ی  مثل س دلم
 نیآخر  نیکه ا  د یگو یم
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م است. فکر  دار ید    یمن و دخیر

 
 یایبه رو  که به آن

 ندی   م خونیشب میپوشال
 . خواند یفرا م دهامیاشک را به د و 

و محکم به خودم فشارش  می  گیرا در آغوش م سوره
 . دهمیم
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_تو رو خدا حواستو جمع کن سوره... باشه قربونت 

 به چکسیبرم؟ به ه
 نگو.  خر یه چکسیه

 . گذارد یگونهام م  یرا رو  دستش
مامان.اشکم را پس زده و رسم را به عالمت  دمی_قول م

 . دهمیتکان م د ییتا
. کنمیراه برگشت را با افکارم دست و پنجه نرم م تمام

 یبازارچها هیذهنم شب
و طرفش را دست فروشها گرفته بودند بود که د لیطو 

 فروش یو هر کدام برا
تفاوت که افکار من  نیبا ا کردند یگلو پاره م  اجناسشان

 خودشان خواستند یم
به اطاعت  را راض   هینشسته بق استیر  کرش  به

 کنند. 
 نگایه ی   طنتآمیش یکه با لبخند  نمیشیم میمر  مقابل

 به محمد انداخته و
 . چرخاند یرا به سمت من م چشمانش

ما  اد ی هاتی  و گرفتار  ی  دخیر خاله؟ موقع گ خیر ی_چه ب
 فقط؟دسنر  افنر یم
 . کشمیصورتم م یرو 
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 یی   چ جان. کیس میمر  انهیدر جر  د ی_فقط وح
 رس همون مسئله دونه،ینم

در  شیر یو خونوادههامون که خودت ب حضانت
 یجر 

 
 . دهد یتکان م ی.رس ان

. خب، جانم؟نگاه لرزانم را به د ی_خوشبخت باش

 لمی. عالرغم مدوزمیمحمد م
رسانده بود که تنها  میرا به زمان مالقاتم با مر  خودش

 مینمانم اما کار را برا
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 یاز احتماالت مسخرها توانستمیکرده بود. نم  سخت

 رسم یکه از ظهر تو 
 گرفته بود مقابلش حرف بزنم.   شکل

.با _تو صو  رت شوهرت نوشته؟ به من نگاه کن دخیر
 نگاه از محمد میمر  یصدا
. خندان ابرو چرخانمیو نگاهم را به سمتش م گرفته

 راست کیکه   دهد یباال م
 رس اصل مطلب.  ومی  م

به هم  شین؟ابروهای  کنم که سوره رو ازم نگ  کار ی_چ
 تیو با جد وندند یپیم
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منشانهاش فرو  لیجلد وک یو تو  دهیرا جلو کش خودش
 . ود ی  م

عاطفه اما قانون کشورمون  گمیم نو ی_متاسفم که ا
 و متاسفانه از دست نهیا

که   ستیساخته ن یکار   یگهاید چکسیو ه من
 حضانت به مادر برسه مگه

 ینطور یپدر ثابت بشه که هم تیعدم صالح نکهیا
 با د یو با ستیهم ن الیک

 یو مدرک به دادگاه اثبات بشه.دستم را رو  شاهد 
دد کشمیصورتم م  و میر

و زبانم به جیر و  تپد یم میگلو   یکه قلبم تو   حایل در 
 : میگو یم چرخد،یاکراه م

بود که  دوار یام شهی_اگه... اگه ازدواج نکرده باشم... م
 ه؟ی  سوره رو نگ عیل

. نمیتا صورتش را بب چرخانمیرسم را نم _عاطفه؟حنر 

 بهت انی   م شیصدا
من هم راحت نبود  ی. براداد یخشمش را نشان م و 

 گفتنش، به خدا که نبود
به عقل  یی   چ گر یبودم و د دهیبه بن بست رس اما 

 می.مر د یسی  ناقصم نم
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 . کند یجا به جا م نمانیرا ب نگاهش
بهت  وجود نداره که اگه ازدواج نکن   ن  یتضم چی_ه

 سوره رو بدن. تو خاله
 عاطفه؟ مگه خودت نگفنر  شناشیرو نم سادات

 که  نکهیل ااآلنم دنبا ی   هم
نکردنت  ا یازدواج کردن  ی. فکر کردهی  سوره رو بگ کال 
 تو روند پرونده یی  تاث
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 یباز  بهیننه من غر  یرفته چطور  ادتیتو دادگاه  داره؟

 هم هست د یدراورد؟ س
 
ً
 میکه مر   دهمی!پلکم را محکم به هم فشار ممثال
 : د یگو یم

از دست نده عاطفه. من االن  دتو یام یزود نی_به ا
 که باعث  یموارد ستیل
و بعد فکر  گمیرو برات م شهیپدر م تیصالح رد 
 شهیم یکه چطور   میکنیم

 کشمیم قر یانداخت.نفس عم ی  گ  نها یاز ا یکیرو با  عیل
 دهمیو رس تکان م
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  هیشب اما 
 
آب شناور مانده بودم. افکارم  یرو  تکه برگ
 معلق بودند و رسم

شلوغ و پر رس و صدا. با آن جملهام  بازارچیه همان
 را نداشتم نیجرئت ا حنر 
 تند و پر حرض ینفسها یبه محمد نگاه کنم. صدا که

 یتو  د یکشیکه م
 . حق داشت. لرزاند یو ته دلم را م شد یاکو م گوشم
 یبه الکل و مواد مخدر و قمار...رسم را به معنا اد ی_اعت

 نه تکان دادم. 
وب م _فقط گایه ازش استفاده  شهیم خوره،یمرس 

 کرد؟
 باشه نه!  _اگه تفنن  
 
ر
مورد قبول دادگاهست که دائم الخمر  _درصورن

 یباشه و اصال حالت عاد
 آدیم ی   باشه که خب اون جونور همچ نداشته

 ابتال نه،یا ی. مورد بعدستین
  یمار یب به

 
  پزشیک هی  که خب م  روان

 
و اونجا  قانون

 نکهی. با اشهیچکاپ م
افکار مسموم و ذهن  نیاز نظر قانون ا ویل هیضیمر  آدم

 خرابش مشکل به
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تا  گذارمیداغم م یپلکها ی.دستم را رو اد ینم حساب
 میاشکها زشیر  یجلو 
 دستم به همی  بگ را 

ً
 ن  بند نبود. هر ادعا چجا ی. عمال

ر توانستیم  به ض 
 . شد یاو بود که برنده م نیتمام شود و بعد ا خودمان
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  ،ی_مورد بعد
ر
 کیو فحشا...نگاه بار  فساد اخالف

 صورتم یشدهاش را تو 
 . چرخاند یم

ازش به عنوان  شهیمورد و م نی_سابقهاش خرابه تو ا
 مدرک استفاده کرد اما

 ا یمدرک معتیر و محکمه پسند.  هی ا ی خواد،یم شاهد 
 مرد و هی ا یدو تا مرد 

 یتا زن. م دو 
 
ا مرده یهوا شهیقانونمون هم گهید دون

 داشته. حنر  شیر یرو ب
 ! ستیهم قابل قبول ن شهادتمون

و  کند یم ز یکرده چشم ر   ارم؟سکوتی_شاهد از کجا ب
 با مکث یهایبعد از ثان

 : د یگو یم
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 ی_م
 
 : میگو یباال زده و م مونه؟شانهیکجا م  دون
 سادات...  _خونیه
ه؟یسادات دخیر م _خونیه سادات  عن  ینه بابا؟  یر

 شده که تیآپد نقدر یا
خونهش و آب از آب  ارهیجلو چشمش دخیر م پرسش
 نیا خوره؟یتکون نم
 نجا یداره. من مطمئنم ا یگهاید یجا مارمولک
 میداره. اگه بتون یی   چ یخونها
ارتباط  ههاشیو با همسا میکن  دا یخونهش رو پ آدرس

 یکار   هشیبق میی  بگ
 . نداره
 کنم؟  بشیتعق د ی_با
 . دهد یرس تکان م میمر 
پرس پاک و طاهر  نمی... ببمونهینم رایه نیا ی  غ گهی_د

 خاله سادات داره چه
 : کنمیزمزمه م د ی!با تردرگیرز یز  کنهیم غلظ
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را  شی   م یکتاب رو   می_اگه... اگه نشه ثابت کنم؟مر 
 . دهد یهول م یبه کنار 
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که نذارم   کنمی_فعال نفوس بد نزن. من تمام تالشمو م
  ی   همچ

ر
 فتهیب اتفاف

مثل خودش  با عیل کنمیم که بشه سیع  ن  تا جا و 
 مقابله کنم. 

کنه و آمارشو دراره. کجا   بشیکه تعق  فرستمیرو م یکی_ 
 ...آباد یکجا م  ه،ی  م

به محمد نگاه  توانمیهمچنان نم دهمیرا فرو م دهانم
 با کنمیکنم. حس م

که   نمی   م نابود کردهام.پایک خیرا از ب دشیجملهام ام آن
 ادهرس تکان د میمر 
 : د یگو یم اشیچرم صندل بر پشنر  هیتک با 

من  شی... سالها پیخوبه که کنار عاطفها یلی_خ
 بودم قصیه دهیدورادور شن

  هیاما در حد  تو یدلدادگ
ر
موند. خوشحالم که  قصه باف

 االن دوباره فرصنر 
 نی. عاطفه رو درک کن. تو ای   اومده که باهم باش شیپ

ا  روچ تیوضع طیرس 
... فقط ی  به دل نگ گهیم یی   نداره، اگه چ درسنر 

 از گهید یکی خواد ینم
 از دست بده.  بچههاشو 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

رابطه  نیمنو خط بزنه و ا خواد یم با هر مشکیل نکهی_ا
 رو تموم کنه به نظر

عا زن منه و اگه تا االن صیر  شما  درسته؟ اون االن رس 
 کردم فقط و فقط به

ا خاطر  و  کشمیدندان م ر یکه داره.لبم را ز   هیطیرس 
 میمر  یهی  چشم از نگاه خ

که کاسه چشمم را پر کرده بود عقب   تا اشیک دزدمیم
 بزنم. کاش محمد

... که کند یم وانهامیاز او هم د ن  فکر جدا حنر  بفهمد 

 از رس نخواستنش
 یکیبه بار  پیل ی. رو ستادهامیبرزخ ا انی. من مستین
 تار مو که هر دو کی

 بمینص بهشنر  ستیو قرار ن کشد یآتش زبانه م طرفش
 شود. 
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ش ب میاز هماهنگ کردن برنامه با مر  بعد   ونی  از دفیر
 شی. اخمهامینی   م

صورت مهربانش را پوشانده بودند و نگاهش  تمام
 بود که ی   چنان غضبناک و ت
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رس باال آوردن و نگاه کردن بهش را نداشتم.به  جرئت
 محض سوار شدنم،

لرزانم را به هم چفت  ی.لبهاکند یم را از جا  ی   ماش
 و نگاه مظطربم کنمیم
  را 

 
 د یدر یکه داشت پوستش را م  به ساعد دستش و رگ

 . به خودمدوزمیم
گردن   دنیو با د کشمیداده و نگاهم را باالتر م جرئت

 بیرسخ شده و س
و  دهیکه منقبض شده بود آب دهانم را بلع  آدمش

 . به محضکنمیدست دراز م
 چرخد یدست گرمش رسش به شدت به سمتم م لمس

 تا عمق شی   و نگاه ت
 . سوزاند یرا م وجودم

... معذرت... م  ... خوامی_ما
 : ند ی   خشدار لب م ن  گرفته و با صدا  چشم

بدون  دهم،یادامه م هامی  _کمربندتو ببند.به نگاه خ
 . عکس العمل خاض چیه
صداش  د یو با مکث و ترد کشمیدهانم م یرا تو  لبم
 . نمی   م

 : غرد یتند م _محمد...که بالفاصله با لحن  
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 یکه انگشتانم رو   ن  یو ح کنمی_کوفت...لبم را جمع م
 لغزندیدستش م
 : کنمیم زمزمه

. شمیم وونهیدارم د ست،ی_به خدا دست خودم ن

 که  حایل کن  یدرک نم
از بچهم جدا بشم  تونمی... وسط برزخم... نه مدارمو 
 تو رو رها کنم.  تونمینه م
 م؟یمن چه حال فهیمیم
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 دنیکه تو آدم جنگ  فهممیم نو ی. فقط افهممی_نه نم

 درست مثل ده ،سنر ین
 یی   و زحمت چ دنیبدون جنگ یخوایم شتیپ سال
 رو به دست یخوایکه م

. با فشار لرزاند یاز بغض م میشد؟لبها . تهش چر یار یب

 به هم میدندان ها
را  ی   . ماشکنمیومت مبرابر شکسیر  بغضم مقا در 

 متوقف کرده و به رو به رو
  با نگایه ند ی   م زل

ر
که با   ن  رسخ و ابروها خسته، صورن

 یجنگ و جدل برا
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 . کشند یخط و نشان م هم
عاقل  کردمی_بزرگ شو عاطفه... بزرگ شو. فکر م

 یتجربه کسب کرد ،یشد
راه رو انتخاب  نیآسونیر  د ینبا یی   رس هر چ فهیمیم و 

 دیبه عکس با کن  
 
 
  نه... تا تقر  دمیاما د بجنیک

ر
 یگردیبرم خورهیم به توف

 به همون آدم سابق
رو پاک  و همه چر  گرفتیپاککن دستش م هی عی    رس  که
 نی. با اکرد یم

پا  یخوایم یترس چطور  نیاعتماد به نفس، با ا کمبود 
 من مقابل یبه پا

هوم؟ بابات دوتا داد زد،  ؟سنر یبا خانوادههامون
 یخوایدوتا فحش داد م د یمج
  مثل

 
در  ؟ارادهامباشه قبول و تمومش کن   امروز بیک

 و شود یم دهیهم کوب
را  میچشمها یگر یپس از د یکیپشت رس هم  میاشکها

 نامعلوم یبه مقصد
 : دهد یادامه م حمانهی  . بکنند یم ترک

 یترس و ضعف نم نی_تو با ا
 
 یبرا مادر خونر  تون

ت باش    . من بهدخیر
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 هشمیال از عمرم تلف شد بذار بق... ده سجهنم
 اصال وجودم کنمیبشه... فکر م

نداشته اما اون طفل معصوم چه  معن   ا یدن نیا تو 
 میداره؟اشکها گنایه
 یدندانم رها شده و صدا ر یو لبم از ز  بارند یم دتر یشد

 یرا تو  هامی  سوزناک گر 
 . کند یپخش م ی   کوچک ماش  یفضا

 . کند یم خایل نهیاز س ی   را با فشار و سنگ نفسش
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دل المصب زبون نفهم برات  نیکه ا  فیح ف،ی_ح
 وگرنه نشونت تپهیم
که تو اون مغز   یعواقب افکار احمقانها دادمیم

 و به گذرهیم تینخود
 . هیچ یار یم زبونشون

و  کند یباز م میخودش آغوشش را برا دنیبا جلو کش و 
 که خسته و آزرده  من  
میم پناه  به آغوشش.  یر
برات آغوش باز  خراب کن و من یه ... تو یهن  یبی_م

 کنم... نه من خسته
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 نهیمنم ا ر یکنم. تقد  کار ی. چیس  یو نه تو عاقل م شمیم
 که پدر نشده زن

 بزرگ کنم!  گندهمو 
 نهامیس یرو  یصخرها ی   ت یسنگها هیشب یی   چ

 ی   و دلم ب کرد یم ن  یسنگ
. الندنشچیم حمانهی  مشت گرفتار بود که ب نیچند

 
 
 و محکم دهیکش  پوف
 کردند،ینم میبد و آزاردهنده رها ی. حسهانمی   م پلک
 از یلشکر  ی   انگار ب
  اشباح

 
گرفتار شده باشم که رفته رفته   نامرن

 .باشد یم شیر یب شانیرسبازها
 یرا برا ا یثر  شنهاد ی. پدارمیپام برم یدر رس از رو  یصدا

 رفیر  رد کرده ونی  ب
بود  دهیکه امانم را بر   یحال و دلشورها نی. با ابودم

 رفیر  را به کام او ونی  ب
و با  ستد یایچارچوب م ی. محمد تو کردمیزهر م هم

 زمزمه هی  خ نگایه
 : کند یم

 : میگو یم حالیتکان داده و ب یون؟رس ی  ب یای_نم
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رسم  یو رو  نمی   االن.ناچار شالم را چنگ م امی_م
 . عضالتم موقعاندازمیم

که   کیس  هیشب و با سسنر  ند یآیشدن کش م بلند 
 استخوان و اسکلنر 

بدنش داشته باشد خودم را  یتو  فیو ضع یی  خم
 . ستمیایو م کنمیجمع م
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که به   و درست وقنر  دارد یرا برنم هاشی  خ نگاه
 زمزمه سمی  م کشاشینزد
 : کند یم

خودتو جمع  یخوایمن باد هوا بود؟ چرا نم ی_حرفها
 ا دستچر  ؟کن  
؟آب دهانم را  شیپ شیپ نیاز ا یدار یبرنم عزا گرفیر 
 نیو به ا دهمیفرو م
به  یرفتارها نقدر یکه دلش سنگ شده و ا  کنمیم فکر 

 زعم خودش مسخریه
 شیرا تحمل کرده که خسته شده و حاال... صدا من

 ن  ایخولیافکار مال رشتیه
 . کند یذهنم را پاره م داخل
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ازت  کن  یفکر م ا ی کنم؟یمن درکت نم کن  ی_فکر م
 یخسته شدم؟چشمها

 . ند ی   م یپوزخند ند یبیشدهام را که م گرد 
دخیر عمو... بدون  یکتاب باز   هی_گفته بودم تو برام 

 شیپ شیخودتو پ نکهیا
. اگه قرار کنهیرو درست نم خر یه کن    گر یبه ج خون

 با غصه باشه هر آدیم
که   هی  بد رو بگ یاتفاق ها یجلو  شیپ شیپ خوردن

 هی شنیهمه جمع م
دلش بسوزه  ا یتا دن ننی   و اونقدر خودشون رو م گوشه

 و براشون گلستون
اگه خوشحال  ،یبدون که االن اگه بخند نو ی. ابشه
 به خودت، به دلت، باش  
ت خ به مادر  هی. بدون که اون به ینکرد انتیدخیر
 داره که از یو محکم ن یقو 

از ترسش  نکهیو ازش دفاع کنه. نه ا سهیوا پشتش
 خودش را پنهون کنه تو

 ن  تو نیاما ا گردهی. سوره برمهی  و مجلس عزا بگ دخمه
 . یدیکه از دستش م
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رفتارهات،  نیسادات. نه، تو با ا ا ی هی  بگ عیل نکهیا نه
 ضعفها و نیبا ا

اشتباهت از خودت  یمهایو تصم هاتی  خودخور 
 . دوستیدیم شیفرار 

 یگذاشته. م  باقایل یمامان زر  ون،ی  ب ا یب داشنر 
 
که   دون

 بخورم تونمیمن نم
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تو همون  ی   هم برو بش . خواسنر تو دوست داشنر  اما 

 اتاقت و امشب تا فردا
اونقدر زار بزن که چشمات بشه اندازه خط و باز به  رو 

 اشتباهت ادامه بده. 
و تکاندهنده است که تا  ی   آنقدر سنگ شیحرفها
 پس از رفتنش قر یدقا
به صورتم  .دسنر ماند یم شانی  همچنان ذهنم درگ هم،
 یو با قدمها کشمیم

خانه م بلند  از  کبارهیدلم به  دنشیاما با ند ومی  به آشیر 
 . افتد یم نهامیبام س
 یو ناباور رو  جیو نگاهم گ شوند یسست م میپاها

 . انگارچرخد یم یمامان زر 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

ابلهانهام او را از  یهای  که با ندانم کار   شومیمتوجه م تازه
 و وسیخودم ما
 کردهام.   دلرسد 

برات  کاسه باقایل  هی ی   بش ا ی_چرا ماتت برده؟ ب
 .آب دهانم را با بهت وارمیب

 : کنمیو من من کنان زمزمه م بلعمیم سسنر 
 . ماند ی_محمد رفت؟لبخندش از چشمم دور نم

شی_چطور؟ شوهر توئه از من م دندانم  ر یرا ز  ؟لبمیر
 و و مغموم کشمیم

 : میگو یصادقانه م گرفته
بره.بلند  ی_ازم ناراحت شد. دوست ندارم با دلخور 

 شده و مقابل اجاق
 . ستد یایم

اما اون پرس  نتونهیکه ب  ن  نداره حرفها _به من ربظ
 یعاشق چشم و ابرو 

 یو داره ترکها نجاستینشده که از عض تا االن ا من
 . شمارهیخونه رو م وار ید

 مونده به خاطر رسکار خانم بوده که رفنر  نجا یا اگه
 تو اون اتاق و در یدیچپ
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دو  ،ن  ساعت تنها کی. خودت بسنر  یهم رو  رو 
 نه چهار ن  ساعت تنها

 
1177 
 نکهیاما اون شد و تهش شد ا ی. تو خسته نشدساعت
 بذاره و یبا دلخور 

 : کنمی.ناباور زمزمه مبره
کاسه لبو   کی؟بدون نگاه به من _واقعا... واقعا رفت

 ندی   م ونی  که بخار ازش ب
 : د یگو یو م گذارد یم ن  یداغ داخل س کاسه باقایل  کی و 

بلکه رسما عقلت رو آورد  ی   بش اطیبرو تو ح ی  _بگ
 چیه یدیرسجاش و فهم

 ن  ی.سدهینم یشوهرش رو فرار  شیتو نامزد عاقیل آدم
 دستم یرا به اجبار تو 

به اجبار و ناچار  ونی  و با اشاره کردنش به ب دهد یم جا 
 را به سمت در میپاها
پلهها  یکه رو   دنشی. با باز کردن در و دکشانمیم

 ندی   نشسته چشمانم برق م
و چنان حس  کنمیخودم هم حس م که حنر   یجور 

 
ر
 دلم یتو  شفع و شوف
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همان چند قدم کوتاه را انگار که  میکه پاها  جوشد یم
 تا بهش برسند.  دوند یم

. کند ینگاهمم نم حنر  می  گی!کنارش که جا م_نرفنر 

 نفسم را رها کرده و
 : کنمیم زمزمه

 . حنر چرخاند یرس م حوصلهی_محمد، بهم نگاه کن.ب
 حالت چهرهاش هم

. لبخند آورمیخودم نم یو گرفته است، به رو  خسته

 زده ن  پهن و دندان نما
 . می  گیلبو را به طرفش م کاسیه  و 

چقدر دوست داره، برات لبو فرستاده. منو بگو  ی   _بب
 مامان چرا دوتا گفتمیم

 داده.  کاسه
و تمام شوق و  ماسد یلبم م ی.لبخند رو خورمی_نم
 
ر
 که داشتم فروکش  ذوف

و به  کنمیلبوها فرو م ی. با مکث چنگال را تو کند یم
 . می  گیسمتش م

 ؟کن  ی_دست منو که رد نم
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. دوزد یبه دستم انداخته و سپس به چشمانم م نگایه

 کشدیرسش را جلو م
لبم نشسته چنگال را به  یکه دوباره رو   یبا لبخند که

میطرف دهانش م  یر
 : کنمیزمزمه م ی   در همان ح و 

سامم  ینبودم. نه برا _حق با توئه. من... مادر خونر 
 نقدریسوره. ا ینه برا
 دمیبودم و روزهامو گم کرده بودم، که ند عیل ی  درگ

 بچهم داره جلو چشمم
 نقدر یو آخرش داغش موند رو دلم. اآلنم ا شهیم آب
 و ترس از عیل ی  درگ

 نیو دارم با ا نمیبیشدم که ضعفهامو نم مادرش
 بچگانهم تو رو هم یکارها
که بتونم... که   ؟کن  ی. تو... تو کمکم مکنمیم تیاذ

 یابر  بتونم مادر خونر 
بغلش  یتو  دنمیباشم.دستش را باز کرده و با کش سوره
 . بوسد یرا م قهامیشق
  هیکاف  ،یتو بخوا هی_کاف

 
بودن  فیضع نقدر یکه ا  بدون

 داره به خودتم لطمه
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ت. تو  اهات،یبه رو  تت،ی. به شخصنهی   م به دخیر
 . باش   فیضع نقدر یا د ینبا

 یبا هر باد د یاومده نبا ها یمثل تو که از دل سخت کیس
 فوالد آب د یبلرزه. با

آماده  نیبدتر از ا یروزها یباشه و خودش رو برا دهید
 کنه. نگران سوره نباش؛

و سوره  کنمیمدرک جور م هشیهرطور که شده عل من
 . فردا کهمی  گیرو م
 میبره دنبالش، جاش رو که بفهم ذارمیرو م یکی اومد 
 یحله. تو برا هشیبق
بچه  یکه اونطور   عاطفه. چه وقنر  یز یعز  شهیهم من
 مهارت شهیکه نم  یس  یم

 یس  یو باعث م کن  یبرخورد م که منطقر   چه وقنر  کرد 
م از  ته دلم حظ بیر

 . داشتنت
 . دهمیم هیتک نهاشیرا آسوده خاطر به س رسم

 ... _چقدر خوبه که هسنر 
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لبم جا  یرو  ؟لبخند لبو مهمونم کن   یخوای_هنوزم م
 کاسه  کند،یخوش م

 : د یگو یگرفتنش م  ی   که ح  می  گیبه طرفش م را 
 کرد.   خی هاتی_باقال
چشمش  .گوشیهخورمشونی. نمستی_مهم ن

 . افتد یم ز یر  ینهایچ
 . شود یم قیر ی!لبخندم عم_تو که دوست داشنر 

 دوست دارم.  شیر یشدن با تو رو ب کی_رس  
*** 
رس تکان  میکه برا  اندازمیمحمد م ی   به ماش نگایه

 زده و ی. لبخنددهد یم
که زودتر به   دارمیرا بلندتر برم میخاطر قدمها آسوده

م برسم. د  شبیدخیر
را دور زد و او هم به  یمامان زر  ی   هم محمد قوان باز 

 رد یلیسب ر یاجبار ز 
تا مجبور نشود با محمد چشم در  د ی. زودتر خوابکرد 

 شیچشم شود و به رو 
بود و گوشم  نهاشیس یرسم رو  ماندنش را!وقنر  بزند 
 ی   دالنگ یاز تپشها پر 
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را  میکه انگشتانش تار به تار موها  ن  یح قلبش
 زمزمه ندهیاز آ میبرا نواختیم
  یروزها سد،ی  که م  خونر  ی. روزهاکرد یم

 
که   قشنیک

 
 
 کنار هم زندگ

غد  نیاز ا کجا یکه بالخره   ن  هایکرد. سخت  میخواه
 و آورند یبودنمان کم م

 قیر ی. لبخندم عمگذارند یرا به حال خودمان وام ما 
 شبید شود،یم
از  بود، حنر  میخواب تمام زندگ نیو آرامیر  نیقیر یعم

 خواب خوش
 . نیر یی  هم ش میهایبچگ
که   نمی   م شهیبه ش . تقر سمی  که م  عیل ی   ماش به

 لشیرسش را از موبا
را باال داده و زمزمه  شیابرو  یتا کی. کشد یم ونی  ب
 : کند یم
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لحن رسارس  آوردن.حنر  فی_چه عجب مادموازل ترس  

 شخندشیتمسخر و ر 
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که   یلبخند را از لبم جمع کند. لبخند تواند ینم هم
 در یمنبعش مرد

جلو  ها یصندل ی   بود.سوره رسش را از ب میکینزد
 با شور دنمیو با د کشد یم
 . کشد یم غیج

 
 
 ... _مامان
 نر ی. اهمتر ی   ت و نگاه عیل شود یبزرگیر م لبخندم

 . در عقب را کهدهمینم
و با حلقه  کند یآغوشم پرت م یخودش را تو  کنمیم باز 

 کردن دستانش دور
 . چسباند یگونهاش را به صورتم م  گردنم

 ؟خونر  زدلم،ی_فدات بشم عز 
 : کنمیزمزمه م دنشی_خوبم مامان.با بوس

 _وروجک دلش تنگ شده؟
محمد  ی. صداند یآیدوباره کش م می...لبهایلیخ یلی_خ
 گوشم اکو  یتو 
عزا گرفیر  داشتم  یخودی. حق با او بود. من با بشود یم

 
 
 خودم یرا برا زندگ

  کردمیزهر م انمیاطراف و 
ر
 که اصال لزویم  درصورن

 نداشت. 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 : میگو یکه رو به سوره م  شود یم ادهیپ ی   از ماش عیل
 دنیگفته و با پوش  آرایم .باشیهزمیشو عز  ادهی_پ

 یی   پا ی   از ماش شیکفشها
د یم خم  . عیلمی  گیم را از عیل لشیو وسا فی. کیر
 دنیو با بوس شود یم

 : کند یزمزمه م سوره
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کنه؟سوره   با من خداحافظ   خواد ی_خوشگل خانم نم

 دو طرف صورت پدرش
 . گذارد یگونهاش م  یرو  ن  پر صدا گرفته و بوسیه  را 

سوره حالت  شه؟سکوتیبابا تنگ نم ی_دلت برا
 . کند یعوض مچهرهاش را 

رس تکان  و با تلخ   کنند یرا بغل م گر یهم د شیابروها
 . خودش مقضدهد یم
ش بود. خود مهینصف و ن رابطیه نیا که   یبا دخیر
 وقت مهر و محبتش چیه
. تعداد بغل کردن سام به کرد ینم میتقس شیبا بچهها را 

 دست یانگشتها
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دوست  شیر یاو را ب د یو سوره... شا د یسی  نم هم
 به عکس شهیداشت. چون هم

 . کرد یم میو سام توجهش را هر چند کم با او تقس من
رس  دنبالت.سوره به آرایم امی_گل خوشگل بابا باز م

 و با گرفیر   دهد یتکان م
 : کند یزمزمه م دستم

و  میچرخی. مدهد یرس تکان م _خداحافظ بابا...عیل
 قدم هم فاصله کیهنوز 
 : د یگو یکه سوره م  مینگرفتها

 ومده؟یعمو محمد کو؟ چرا ن _مامان راسنر 
و  لرزد یکمرم م  غیهی. تستد یایآن از تپش م کی قلبم

 نگاهم ناباور و مبهوت
و با  کنمیخودم را جمع م عی    .رس ماند یم هی  سوره خ به

 به دست سوره یفشار 
مو به  عیل عصنر  یکه با صدا  دهمیحرکت م میپاها به

 تنم راست شده و
وسط  شومیعرضه خشک م نر  یمجسمها هیشب
 بود.  دهی. شنابانیخ

باز و  صالیو است یناچار  ی.پلکم را از رو نمی_صیر کن بب
 که  کنمیبسته م
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. ستد یای. مقابلمان مساند ی  را به ما م خودش

 رسخ است و نگاهش شیچشمها
 . ی   و خشمگ غضبناک
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که   دارد یبه عقب برم قدیم دهیترس ؟سورهگفنر   _چر 
 : غرد یم عیل

 ؟گفنر   _با توام بچه... چر 
و بغض  کشد یخودش را پشت من م شیر یب سوره

کاند یم  میآی. به خودم میر
 : میگو یم نلرزد، عصنر  نمی   که زور م  ن  با صدا و 

 ! یدار  کار یبه بچه چ وونه؟ید کن  یم کار ی_چ
 . دوزد یبه خون نشستهاش را به صورتم م نگاه
هم  یندان رو که عمو محمد هان؟د  عوض   کیهی_زن
 و با گرفیر   کشد یم

او  یههای  و گر  غیج یصدا یسوره گوشش را رو  یبازو 
 من یو التماسها

 . بندد یم
 ...وقنر وونیدست بچهمو... با توام ح _شکسنر 
 غیج کند،ینم توجیه
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 : کشمیم
به  هیو با گر  د ی.سوره به عقب چرخ_ولش کن عوض  

 : کند یسمتم دست دراز م
 
 
... با قساوت تمام سوره را خوامی... نم_مامان... مامان

 انداخته و ی   ماش یتو 
 چرخاند یم ی   . رسش را تند و تکوبد یم شیمحکم رو  درا 

 کبود شده از حرص
 : میگو یم ظیغ و 

م نداشته باش. بذار ب ی_کار   اد یبه کار دخیر
 و نر  ند ی   م ی.پوزخندیی   پا

 . قفسیهدوزد ینگاه رسخش را به صورتم م توجه
 از شدت خشم و نهامیس

که   ن  و نفسها شود یم یی   به شدت باال و پا غصب
 داغ و سوزان کشمیم

 . است
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 که دخیر منم قایط  دهیرس ن  _حاال کارت به جا

 ؟عوض   کن  یم تیهرزگ
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 کیهی... زنآبرو یبه فاسقت بگه عمو؟ ب یداد اد ی بهش
 ... آبرو یب هرزیه
م به چشمان هی  خ ی  و با خشم و تغ کشد یم نفیس

 : د یگو یپوزخندزنان م
هزار  یکه روز   ارمیب کهیرس تو و اون مرت ن  _چنان بال

 
 
 گه خوردم.   بار بیک
نکردم که بخوام به تو جواب پس بدم.و تنه  ی_من کار 

 جلو تا در را کشمیم
رحم و  چی. بدون هشود یکنم که مقابلم سد م  باز 

 
ر
 محکم به عقب هولم مرون

و  شود یم پام خایل ر یز  کشم،یم ق  یخف غیج دهد،یم
 ی   محکم به زم

 . شخورمیم
تو بب گهی_مگه د  ن  هر جا ،ن  یتو خوابت دخیر

 .آب دهانش را تفآبرو یب
 یکه تو   یدرد کنمیم به من که سیع توجهیو ب کند یم

 لگن یاستخوانها
. شود یم ی   سوار ماش می  بگ دهیرا ناد دهیچیکمرم پ  و 

 کوبدیم شهیسوره به ش

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. لبم کند یم شیمامان مامان گفتنش دلم را ر  یصدا و 

 و لرزد یاز بغض م
بلند  انینه گو  کند،یچشمم را پر م کاسیه  اشک

 نشیو به سمت ماش شومیم
نگاه  شود یو سهم من م کند یرا از جا م ی   اما ماش دومیم
 و اشکبار سیخ

م و ضجه  د یکوبیعقب م شیهیکه به ش  دخیر
 به توجهیب ابانی.وسط خد ی   م

که   یی  و به مس ستمیایم رلنر یز  یپچ پچهاو  نگاهها 
 ی  رفته با خ عیل

 
 و گ

اما  شود یم چشمم پر و خایل . کاسیهنمی   زل م یناباور 
 میگلو   یکه تو   بغض  
 . شود ینم خایل کند یم رشد 

 _عاطفه... 
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 توانمینم و من حنر  ستیهمآغوش نگران شیصدا

 گردنم را به سمتش
به  هها یو نگاهم بعد از ثان ستد یای. جلوم مبچرخانم

 اهنی  به پ ابانیخ یجا
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 . شود یم هی  رنگ او خ خایک
 شده؟ _عاطفه؟ چر 

 یبه مردمکها هی  و خ کشمیرا باال م سمیخ یچشمها
 دو دوزنش با بغض و

 : میگو یم لکنت
 _بردش... بچهمو برد محمد... بچهمو گرفت. 

سد یو متعجب م شود یم کیبه هم نزد شیابروها  : یر
 یم _چر 

 
نوار ظبط شده  کیبرد؟ سوره کو؟مثل  گ  ؟یک

 با همان آهنگ
 : کنمیزمزمه م ی   غمگ
مو گرفت.دست رو  _عیل  یبردش. بچهمو برد... دخیر

 و هق گذارمیدهانم م
 . کنمیم را داخل دستم خایل میههای  گر   هق

رسش نگاه  دنیکش  یی   و با پا د ی  گیرا م میبازوها
 مبهوتش را به چشمم

 . دوزد یم
و با بعض  کشمیپلکم م ر یز  ؟دسنر چر  یبرا ؟یچطور _ 

 خفه یو صدا
 : میگو یم
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 د ی_سوره، سوره گفت عمو محمد... اونم... اونم تا شن
 زدن. دست ششیانگار آت
مو ی   انداخت تو ماش د یکش  بچهمو  ... محمد، دخیر

 عی    زده و تند و رس  برد.پلیک
 : د یگو یم
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هر طور  ؛ی   . عاطفه منو ببدمیقول م م،ی  گی_پسش م

 . می  گیشده پسش م
 . دهمیرا به چپ و راست تکان م باشه؟رسم

 . ن  یرنگشو بب ذارمی. گفت نمدهی. پس نمدهی_نم
فی_غلط کرده ب  هی. مگه دست اونه؟ آروم باش، گر رس 

 . کنمینکن... درستش م
 . کنمیم درستش

*** 
 هیرو. پاشو  هی. بس کن گر ی_بسه عاطفه، کور شد

 به صورتت بزن.  آنر 
 دتر یشد میو اشکها گذارمیم میزانو  یرسم را رو  اعتنا یب
 . بارند یم
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باالها...  هی  فشارت باز م شه؟یمگه درست م هی_با گر 
.با  کم منو دق بده دخیر

 : میگو یم سد ی  به گوش م که به سخنر   ن  صدا
 _بذار تو حال خودم باشم مامان. 

شو پا ؟یخودت درست کرد یحال و روزه که برا نی_ا
 برو حداقل با دخیر 

 یحرف بزن، راه و چاه رو نشونت بده.با ب خالهت
 
 چارگ

 . نمی   هق م
 گرفت.   شهیهم ی... بچهمو گرفت. برا_چه راه و چایه

پا برداشته و انگار  ی_ال اله هللا.با زنگ تلفنم رس از رو 
 
 
 دوباره به تن که جان
برگشته باشد خودم را به رسعت به سمتش  مردهام

 دنیا با دام کشانمیم
 . د یآیباال م ینفسم به کند د یوح شماره

 _جانم داداش. 
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 هامی  گر   یتا صدا گزمیرا محکم م ؟لبم_عاطفه؟ خونر 

 نگرانش نکند. سکوتم
 : د یخودش بگو  شود یم باعث
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هقهقم  یو صدا افتد یهم م ی_پس راسته!پلکم رو 
 آزادانه به گوشش

 . سد ی  م
اونجا. به  امی. من دارم مشهیکه حل نم  یو زار  هی_با گر 

 محمد هم زنگ زدم
 لو رفت؟ ینداد. چطور  جواب

 یکنم حاال؟ چطور   کار یداداش. چ د ی_از دهن سوره پر 
 بچهمو؟ می  بگ

 کهیمرت نینکن تا خودمو برسونم. ا یکار   چی_فعال ه
 رو خیر  ا یزنگ زده دن

 خان رو با فاسقش گرفتم.  میکه مچ دخیر ابراه  کرده
خدا اگه برام مهم باشه. تمام فکر و ذکر من االن _به 

مه... وح  . د یدخیر
 امیتو آروم باش من خودم م زمی_جونم، باشه عز 

 . باکنمیاوضاع رو درست م
ش م میمر  خانم،  یخونه زر  اد یحرف زدم. بعد از دفیر

 . دمیتا اون موقع منم رس
 کرد.   شهیم چر  نمیبب امیم

گفته و   کوتایه  _مراقب خودت باش داداش.باشیه
 . کند یتماس را قطع م
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. خاموش حانهیبار ر  نیا لرزد یدستم م یدوباره تو  تلفن

 یکرده و کنار 
ها به گوششان رساندازمشیم  نر یاما اهم دهی. خیر

 شومیندارد.از جا بلند م
رفته و بعد از  ونی  .از اتاق بند ی   م یمامان لبخند که

 یشسیر  صورتم تو 
 نمیشیرسما مبه  توجهیمقابل در ب یسکو  یرو  اطیح

 به دوزمیو چشم م
 . در 
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 یکه توقع داشته باشم آن جسم سخت و فلز   انگار 

 و وقنر  د یایدلش به رحم ب
کم در قابش ا باز   نیازا ی  باشد. غ ستادهیشود که دخیر

 تمام با خودخوایه
پاشنه نچرخد و باز  یوقت رو  چیه دادمیم حیترج

 و کشمیم نشود.آیه
و انگار  می  گیصورتم را با دست م یرو  ختهیر  یاشکها

 یپر از بوتهها ی   زم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

کالفه   تیو در نها کنند یذق ذق م میاست که پاها خار 
 اطیو ح شومیبلند م
. دلشوره و دل کنمیرا میر م یمامان زر  کوچک

 راحتم آشوب  هام دیم
 یوارهایدر د یمظطربانه از رو  میو مردمکها گذارد ینم
 کنندیعبور م جانیب

 و وقنر  کنمیدر شتابان به سمتش پرواز م یبا صدا که
 صورت ینگاهم رو 
 : کنمیزمزمه م وسیو ما د یناام ماند،یمحمد م خستیه

 ی. زبانم تو شود یتکان داده و داخل م یتو.رس  ا ی_ب
 . کند یم یقرار یدهانم ب

 چیکه دارد مشخص است که دستش به ه  حایل از 
 اما مگر دهینرس یی   چ
مغلوب شده  تیا نگه دارم؟ در نهاخودم ر  توانمیم

 جوابش شیکه از پ  سوایل
سمیم دانمیم را   : یر

و جنگل  دهد ینه؟رسش را تکان م خر یبه ه خر ی_ه
 نگاهش خسته و پژمرده

. لحن غضب آلودش گوشم را پر سند ی  نظر م به

 . کند یم
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کس نه   چیکه ه  مونهیکجا م  ستیمعلوم ن کهی_مرت
 ازش داره نه یخیر 
سمیو آشفته م قرار ی.بدتشید  : یر

محمد؟نگاهش را به صورت گرفته و  شهیم _حاال چر 
 و دوزد یم دهمیترس
 قر یعم یزمرد رنگش ترحم و دلسوز  یچشمها یتو 

 که  شود یپررنگ م
که   یی   لحظهها به تنها چ نیاما در ا ستین ندمیخوشا
 ی   هم کنمیفکر نم
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با  کینزد یو در فاصلها دهی. خودش را جلو کشاست
 مطمی   زمزمه لحن  

 : کند یم
 نقدر یبد تموم بشه. تو ا ذارمیبشه نم خواد یم _هر چر 

 ذارمیغصه نخور. نم
 ی   اونم به هم گرده،یازمون دور بمونه. برم سوره
 و با کشمیم .آیهیزود
 
 
که به سمت ساختمان   ن  یح مهجانمین یبه پاها تکان
 : میگو یم ومی  م
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 یرا با مکث همراه با صدا شیصدا. اد یداره م د ی_وح
 : شنومیم شیقدمها

انداخیر  به دل  شی_زنگ زد بهم. سادات و پرسش آت
 خونواده.پلک بهم

 : میگو یبه سمتش م دنیو با چرخ کوبمیم
که از   یخونوادها الیخیآبروم شدم، ب الیخی_من ب

 خوانواده بودن اسمش
م نم فقط  . گذرمیمونده بود برام شدم اما از دخیر
 . افتهیاتفاق هرگز نم نی_ا

 : میگو یرس تکان داده و م مردد 
 ؟یحاض  کنم بخور. نهار نخورد یی   چ هیبرات  ا ی_ب

 ؟_نخوردم، تو چر 
(دوباره بغض ه؟ی  م یی   از گلوم پا یی   _مگه چ

 بچهم ستی) معلوم نجوشدیم
 . عذاب بکیس   نقدر یا د یکه با  می  نه. بم ا یخورده  یی   چ

نرم و آرام زمزمه  و با لحن   ند ینشیکمرم م  یرو  دستش
 : کند یم

 ی.چشمهافنر یو از پا ب یار یزود کم ب نقدر ی_قرار نبود ا
 را به سمیرسخ و خ
 . دوزمیخسته و رسخش م چشمان
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 . هی  بگ مو یتنها دل خوش ا ی_قرار هم نبود دن
چند روزهست و به  یاردو  هیفکر کن که  ینطور ی_ا
 .حرستگردهیبرم یزود
 : کنمیزمزمه م زده
 . کوبد یمگه نه؟با آرامش پلک م گردهی_برم
 . گردهی_برم

به صدا  فونیبه هشت شب است که آ کینزد ساعت
 دیوح نبار یو ا د یآیدرم
 شی. تنها آمده و از رس و رو سند ی  از راه م میمر  و 

 
 
 . کند یچکه م خستیک
 یایطوالن ی  تنها مس اشیخستگ لیاست دل مشخص

 که پشت رس گذاشته
و زهردار  ی   سنگ شیو از تماس اهل خانه و ن نبوده

 شانیحرفها انیم
و  کند یرا رد نم یمامان زر  ینمانده است.چا بینصیب
 که  یبه بخار  توجهیب

 صدا یو ب چسباند یاستکان را به لبش م د یآیباال م ازش
 . کشد یهورت م
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 بیج ی. از تو ند ی   و کالفه پلک م خورد یزنگ م تلفنش
 شلوارش ناراض  

از هم  کیم  شیشماره ابروها دنیو با د کشد یم ونشی  ب
 . ند ی  گیفاصله م

 _جانم طاهره جان؟
. من بعد باهات . سالمت باش  دمیتازه رس زم،ی_بله عز 

 . زمیعز  می  گیتماس م
. خدافظ.تلفن را با باش. اوگ اد یخودت و شه مراقب

 یب
 
 رها ن  جا حوصلیک

 : د یگو یو م کند یم
 

1191 
زنگ خورده که صداش برام رسدرد  قدر نی_از صبح ا

 خاموش تو ی. گوشارهیم
به جون  و ماجوج رو انداخنر  اجوجیقوم  یکرد

 . همهاندازمیم ر یمن؟رسم را ز 
تمام  میکه قرار نبود دردرسها  بخاطر من بود. من   ی   چ

 قر یشود و هر بار به طر 
 . شدمیرنجش و عذاب او م باعث
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 تیاذ یداداش. بخاطر من همش دار  د ی_ببخش
  ،یس  یم

 
 انداختمت.  از زندگ

. حاال حاالها مونده ار یب گهید یچا هی_پاشو 

 ببخشمت. شوهرت هم دادم و
.لحنش شوخ است و لبخند را کیس  یاز من دست نم باز 

 نشاندیلب همه م یرو 
دل من حس رسبار بودن را پررنگ تر  یتو  اما 
 را به ی.استکان چاکند یم

بنر  میکه مر   دهمیم دستش صل مطلب رس ا تند و ض 
 : د یگو یرفته و م

ندارم. به عاطفه گفتم اآلنم به تو  یدی_من حرف جد
 . عاطفه قبلد یوح گمیم
  از 

 
سوره ازدواج کرده و قانون سوره رو به  هفت سالیک

 نکهیمگر ا دهیپدرش م
نامه  غهیشما عقدنامه، ص ثابت بشه. راسنر  خالفش

 که نشون بده  یی   هر چ ا ی
من و محمد جابه  ی   نگاهش را ب د؟و یدار  د یو شوهر  زن

 . سکوتکند یجا م
 د ی. وحود ی  را نشانه م د یبار وح نیکه نگاهش ا  میکنیم

 
 
 یکه برا  استکان
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گذاشته و با مکث   ی   م یشده را رو  دوم خایل دفعیه
 : دهد یاخم آلود جواب م

 خانم حاچر  یندارن. رو حساب اعتبار زر  خر ی_نه ه
 غهیص براشون تلفن  

 : د یگو یم عی    رس  می.مر خوند 
 یی   چ یکاغذ  مدرگ هی د ی. باشهیکه نم  ینطور ی_هم

 باشه. وگرنه عاطفه رو
به روابط  گمیکه رک م  خوامیمعذرت م کنهیم متهم

وع و زنا! شما  نامرس 
 نامه بده؟ غهیص هیبه ما  تونهیم حاچر  نیا د ینیبب
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 یمیقد یاز آشناها ن  یحس . حاچر ستین _اون مشکیل
 که  ن  منه و از اونجا

م دهینامه رو م غهیرو خونده ص غهیص خودش . دخیر

 مشکل حل نها یحاال با ا
 شه؟یم

رد  شهیبه زنا رو م عیل ینامه فقط ادعا غهیص نی_با ا
 کرد و در اصل مشکل

  یگرفیر  سوره همونطور   عن  ی بزرگ
ر
 . مونهیم باف
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 : د یگو یکه م  کشمیم آیه
 هشیو بق د یی  نامه رو بگ غهی_فردا صبح اول وقت ص

 به عهده من.  د یرو بذار 
 که پدر بدون اجازیه  کنمیم میتنظ تنامهیشکا هی فعال 

 دادگاه بچه رو
) آقا دهدیو رو به محمد ادامه م کند یم .(مکن  برده

 ؟یکرد  کار یمحمد شما چ
ده بودم برن دنبالش. فعال که خونه مادرشه و از  _سیر

 اونجا جم نخورده. به
 . کی   یم بشیبچهها تعق ونی  بزنه ب نکهیا محض
هم  ها ی   چ هیبا شما، دادگاه و بق خب. پس عیل یلی_خ

 با من. 
 » د یوح «
 رسش با آیه یبه باال و با نگایه ستد یایم اطیح یتو 
 ی   ب دسنر  قیعم

رسش را به  ن  لخ لخ دمپا یکه صدا  کشد یم شیموها
 . چرخاند یعقب م
 و با فرستادن ستد یایدوشادوشش م حرفیب محمد 

 شلوار بیج یدستش تو 
سد یم نشیج  : یر
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خطوط  ی   زم یرو  ن  نوک دمپا ؟با یدی_چرا نخواب
 : د یگو یو م کشد یم فرض  

 
1192 

 
 
هیخوابم نم _از خستیک  ؟محمد یدی. تو چطور نخوابیر

 گردنش را چرخانده و
 : د یگو یبه ساختمان م نگایه با 

کرد که مجبور شدم   تانر یب نقدر ی_نتونستم بخوابم. ا
 تو زمیقرص خواب بر 

بخوابه. داره خودشو  کمیبه خوردش بدم که  وهیآبم
 . کنهیهالک م

 ود ی  آرام به سمت سکو م یتکان داده و با قدمها یرس 
 یبه رسد توجهیو ب
. ند ینشیبستهاند م لیکه انگار قند  کها یو رسام ی   زم

 خوردیم ی   صورتش چ
 : د یگو یم توجهیرسما و ب نیا از 

 فیراحت تعر  الیو با خ یخور کرد ی   _خواهر ما رو چ
 ؟محمدکن  یهم م
 : د یگو یم قیعم و با آیه د ی  گیجا م کنارش
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 ی_تو م
 
 فرستد یم ونی  ب قیکنم؟نفسش را عم  کار یچ یک

 : د یگو یو م
  نیو بش ا شی_من خودمم تو ش

 
موندم  زندگ

 یداداش.به دنبال حرفش تو 
. کشد یم ونی  را ب گارشیو پاکت س گردد یم بشیج

 نخ را به آتش ی   اول
 . د ی  گیکام م  قیو عم کشد یم
  هی_ 

 
به محمد که  گوشه چشم نگایه  ؟از تعارف نزن

 را باال داده شیابرو  یتا
 . اندازد یم کند ینگاهش م هی  خ هی  خ و 

به دومادش دود تعارف کنه که من  یدیرو د _گ
 نکهیباشم؟ مگه ا شیدوم

خواهرمو بدبخت کنم اول  دسنر  دسنر  بخوام
 جوو
 
 !محمد چپ چپ نگاهشن

 . د ی  گیکه خندان پاکت را به سمتش م  کند یم
 نخور منو...  ا ی_ب
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 و دود پشت دود؟ گار یبه جون س یشده که افتاد _چر 
 خان زنگ زد.  می_ابراه
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به  هی  فرستاده و خ ونی  را ب گارشیدود س محمد 
 رسش یآسمان صاف باال

 : د یگو یم
و تبارش  لیخانم و ا هیچطور از راض بهی_برام عج

 دی. االن من باستین یخیر 
و  نها یو بعدشم که نفر  دادمیتلفن حساب پس م پشت
 شینما
 یهم

 
و با پوزخند  تکاند یرا م گارشی...خاکسیر سشیک

 : د یگو یم
 _دلت براشون تنگ شده؟! 

عمو به تو  لو رفته، حنر  هیقض نیا گمیم ؟ی_بچه شد
 بیعج نیزنگ زده، ا

 ومده؟یکه صداشون در ن  ستین
و  کند یپا به م ر یرا ز  گارشیس دیهیبه آخر رس لیر یف
 دوم را گار یکه س  ن  یح
 : د یگو یم ند ی   م پک
عاطفه  دونهینم چکسیکه هنوز ه  نهیا یبرا دمی_شا
 ازدواج با گ
و  ود ی  باال م تی  محمد از فرط ح ی.ابروهاکرده

سد یمتعجب و مبهوت م  : یر
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 ی   را ب گار یو س د نی   م یشخندی!ن؟کن  یم _شوچ  
 دهدیانگشتانش تکان م

ش بر  تا  . انگار که چرخاند یزبان م ار یاختیو ب زد یخاکسیر

 یادیتماس پدرش ز 
کرده و نتوانسته باشد هضمش   ن  یدلش سنگ یرو 

 با گذشت کند، حنر 
پدرش همانقدر زنده  یساعت هنوز هم صدا نیچند
 گوشش بود و باعث  یتو 

 . آزارش
 

1194 
 میتی  خوش غ نی_زنگ زده که کالهمو بذارم باالتر با ا

 که خواهرم معلوم
و رسش به کجا گرمه که  کنهیم چه غلظ نجا یا ستین

 رو منم آب پایک
 ن  بو تی  رو دستش و گفتم خدا رو شکر از غ ختمیر 

دم وگرنه راسنر   نیر
کنه.   یم کار یخیر نداشتم خواهرم کجاست و چ راسنر 

 راحت خوش التیخ
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 ازدواج کرده و داره دور از شما مثل همیه تی  غ
ها و زنها زندگ  شویدخیر

س ماکنهیم  تیز یآبرور  یهی. حالل حالل بوده، نیر
 تو دهن نمی   ! مشهینم

انگار بد  د یکه شن  نو یکه بخواد گناهشو بشوره. ا  هرگ
 دیشد چون توپ جوش  

و کاره که  کسیحق نداشته ازدواج کنه. مگه ب که
 شوهر واشیکی

 گارشیاز س و با کام کوتایه ند ی   م ی!پوزخندکرده؟
 : د یگو یم

دم؟  ا یشاخ داره  یو کار  کسی_گفتم آره هست. مگه ب
 که از درد و  موقیع
کجا   کند یداشت جون م مارستانیبچهش تو ب داغ
 که آواریه  . وقنر یبود

که به قول خودت تو   بچههات شده بود. وقنر  خونیه
 شهر دراندشت نیا

و از کجا  ی   زم ذارهینبود شب کجا رسشو م معلوم
 . یکجا بود  خورهیم ارهیم

س که چرا شوهر کرد و ن اآلنم دست بوست  ومد ینیر
 چون همون سالها تو
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ش ک د ی. نه پرسیتموم کرد تو یپدر  و نه  هیشوهر دخیر
 دادم.  من جوانر 

 مشیقطع کرد.رس کج کرده و نگاه مستق خداحافظ  یب
 را به صورت محمد

 . دوزد یم
 یرس عاطفه با احد ،_مبادا دل خواهرمو بشکن  

 ندارم. اگه پاتو باز شوچ  
 یفقط و فقط بخاطر اون عالقها شیبه زندگ کردم

 ریز  شیبود که سالها پ
اگه مثل  د یو شا د یبه هم داشت انهیمن مخف گوش
 یومدیآدم از اولش م بچیه

 . افتاد یاتفاقا هرگز نم نیخودم ا شیپ
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برخورد  منطقر  نقدر یاون موقع مثل امروز ا دمی_شا
 و به جاش یکردینم

 یلبها یرو  موار ینس .لبخند پهن  شکسنر یم گردنمو 
 درشت و کبودش

 . د ینشنیم
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 ی_نم
 
خرد شدن  یصدا دنیداره شن ق  یکه چه ک  دون

 استخونات.محمد
 . اندازد یم ی   را به زم گارشیس

 ! یعقدها کیهی_مرت
  نکن   تی_خواهرمو اذ

 
گذشته و   ممد، تورسش نزن

 شی  حالشو... تنها تقص
 
 
 . ی   بود، هم شیو بچگ نادون

که با   کنمی. دهان باز منمی   زل م و ناباور به قاض   جیگ
 شقاوت و سنگدیل

تمام  هیکه انگار شب  ن  هایصندل یکه رو   توجه به من   نر 
 آدمها و در

وا رفتهام ختم جلسه  وحاند،ی  رسد و ب نجا یا یوارهاید
 و تمام کند یرا اعالم م

و  دهامیکه نه ماه به شکم کش  یمن از فرزند حق
 شودیسالها زحمتش را م

  کی
 
مثل  شبانه روز در هفته که تا چشم به هم بزن

 برق و باد آمده و گذشته
 میبازو  ر یز  میمر  شود یباعث م میحالیو ب .سسنر است
 و بلندم کند.  د ی  را بگ
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د یجان را از تنم م عیل ی   سنگ شخند ین  میو قدمها یر
 سست و سستیر 

 ته دلم با سنگدیل ن  و جا لرزد یکمرم م  غیهیت شوند،یم
 به آن مرد عبوس

ا م و  که   در حایل د یگو یخشک کت و شلوار پوش نارس 
 هنوز هم باورم نشده. 

 . چد یپیگوشم م  یانگار از دور دستها تو  قاض   یصدا
 
 
  _طبق ماده قانون

 
 قانون مدن
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  حضانت
 
مادر است اما بعد  به عهدیه فرزند تا سالیک
 از آن حضانت به عهدیه

خانم عاطفه  عن  یمادر  نکهیا لیاست اما به دل پدر 
 ازدواج کردهاند با ی   شاه

  گر یچند ماه د نکهیا
ر
مانده  از مدت زمان حضانت باف

 شانیاست، حضانت از ا
ده یم یغفور  عیل یقاآ عن  یشده و به پدر  سلب  سیر

 شود.پلکم را محکم
کردهام   امیق یاشکها زشیر  یتا جلو  دهمیم فشار 

 جیر و زور و نیبهخاطر ا
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محمد به  میو ی  م ونی  .از اتاق که بمی  را بگ عدالنر یب
 و کند یسمتم پا تند م

 دستش را حائل کمرم.  نگران
که اشک کدرشان کرده به   ن  شده؟با چشمها _چر 

 نگرانش زل یچشمها
 : د یگو یو م کشد یجور من را م می. مر نمی   م

 .  _حضانت رو از عاطفه گرفیر 
 _چطور ممکنه؟

 : د یگو یکالفه م  میمر 
عاطفه رو من  ونی  ب د ی_به خاطر ازدواجتون. شما بیر 

اض یرو   حکم اعیر
م.محمد تشکر م می  م نجا یو از ا نمی   م که   کند یدفیر

 ناقوس هیشب عیل یصدا
 : چد یپیگوشم م  یتو  مرگ

دادگاه  یتو؟ فکر کرد یفکر کرد _نچ نچ... آخه چر 
 که بدوبدو  هیبچه باز 

 ؟یبیر  تیشکا
که نگاه   دهمیدست محمد را فشار م تیاهمیب

 گرفته و  اخمالودش را از عیل
 . ند ی   زل م بهم
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 بهها یغر  ؟یقاپ پرس عموتو بدزد یوقت کرد _گ

 یدیبهت نساخیر  نه؟ فهم
 نیبه ا یخودتو چسبوند اد یوشون شوهر در مت از 

 بچه گاگول که عرضه نداره
 غیمحمد به سمتش ج یدفعها کی...با هجوم حنر 
 ایهیو چشمم س کشمیم
از  و به سخنر  اندازد یچنگ م وار ی. دستم به دود ی  م
 مهین یچشمها یال

لباسش را چنگ زده و به  قیهیکه محمد   نمیبیم بازم
 خشیم وار ید
:  می.مر کند یم  با گفیر 

و محمد رسش را  کند ی_عاطفه...به سمتم قدم تند م
 . چرخاند یبه عقب م

بلند و  یرا با فشار رها کرده و با قدمها عیل لباس
 . د یآیشتاب زده به سمتم م
که با به   نمی   م زم؟پلیکیعز  _عاطفه، عاطفه خونر 

 دستش را دنمیآغوش کش
 . کند یکمرم حلقه م  دور 
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بلند و پر  یندههاخ ی. باشه...صدازمی_باشه عز 
 گوشم را  پردیه تمسخر عیل

پر حرص و  یخندهها ی. ال به الد ی  گیم یباز  به
 چاریل اشیعصب

و رگ گردنش  شود ی.فک محمد سفت مد یگو یم
 قدم کلفت... به سخنر 

. دلنگران و شود یکه نگاهش از او کنده م  دارمیبرم

سد یم شانیپر   : یر
 : میگو یم تابیو ب ؟مظطرب_خونر 

 . می... تو رو خدا بر می_بر 
حل  ی_باشه قربونت برم... باشه...از ساختمان شورا

 و مینی   م ونی  اختالف ب
شوم در  ی   سوار ماش کند یکمک م  نکهیمحض ا به

 داشبورد را باز کرده و
 
ر
 . د ی  گیبه سمتم م شکالن
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 کنمیحالت بهیر بشه.دستش را رد م کمیبخور  نو ی_ا
 زده و با که کالفه پلیک
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. شکالت را شود یرا دور زده و سوار م ی   در. ماش بسیر  

 باز کرده و به زور و
 به خوردنش.  کند یوادارم م د یتهد

مگه حرف  م؟ی_مگه از اول احتمالش رو نداده بود
 چشمم یتو  م؟اشکینزد
 . جوشد یم

 ؟وقت نشه چر  چی_اگه ه
 سالیمآدم، نه روان  نی. اشهیمن مطمئنم که م _ویل

 درست تیداره نه شخص
صورت  یرو  باشه.دسنر  مدرگ هی. فقط کافحسانر  و 

 شدهام سیاز عرق خ
 : میگو یو لرزان م کشمیم

آب خوردن... بدون  _از کجا؟ امروز... امروز به راحنر 
 یی   از من چ حنر  نکهیا

سن ازدواج کردم حکم رو صادر کردن. تو  دنیتا شن بیر
 که عدالت  مملکنر 

 چکسیدل خوش کنم محمد؟ چرا ه من به چر  نهیا
 شنوه؟یمنو نم یصدا
 خودشونو خایل یپشت همجنسها نا یباشه ا مدرگ

 منو کی   ینم
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که   ن  یو ح د یآی.دستش به سمت رسم مبچسیر  
 که  یمقنعه ا یانگشتش رو 

 دهاستیهوا از عرق به رسم چسب یوجود رسد با 
 : کند یزمزمه م گردد یم

اونا  ست،ین هم الیک ینطور یجانم. ا ی_آمیر چسبوند
 قسم خوردن که عدالت

.پوزخند رو   : د یگو یکه م  نمی   م یاجرا کی  
عاطفه خانم.  میاحتمالو داده بود نی_ما از قبل ا
 . میکرده بود  یکیحرفامونو 

 هی. تو فقط کافمیمدارهامون رو هم گذاشته بود قرار 
 یو بسیر  کن    یصبور 
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و قطراتش  کند یچشمم را پر م من.اشک کاسیه به
 یگونهها  یعجوالنه رو 

 . زند یی  م رسدم
مو  هیهفته شد محمد...  هی_  هفتهست که دخیر
 ارم؟یتاب ب ی. چطور دمیند

 صیر کنم؟ یچطور 
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متی_م  شونیا نمی   حرف م یغفور  یامروز. با آقا یر
 یدهایو فهم فیمرد رس  
، سوره  دنید یبرا رایه هیو  کنند یحتما درک م هسیر 

 پامون شیپ
تن گر  خنیک میو نس لرزد ی.دلم از شوق مذارنیم

 . دهد یگرفتهام را نوازش م
 : دهد یکه ادامه م  بندمیآرامش پلک م با 

 هی. کنمیرو درست م _تو فقط آروم باش، من همه چر 
 که از اولش  یجور 

...با یو صبور  بهم اعتماد کن   هیبشه. کاف قشنگیر 

 بسته یهمان چشمها
 : کنمیم زمزمه

م داره نفسها_من بهت   یاعتماد دارم محمد اما صیر
 نوی. اکشهیآخرشو م

بندازم رو دوشت،  نیاز ا شیر یکه مشکالتمو ب  گمینم
  خوامینه... فقط م

 
 بدون

ا که . تو تا نمی   دارم دست و پا م ظیتو چه رس 

  نجاهمیهم
 
 یکرد  مردونیک

 باشه.  میمر  به عهدیه هشیبذار بق اما 
 . نمی_اون چشماتو وا کن بب
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چشم باز  عی    رس  شود یآلودش باعث م ظیتند و غ لحن
 زدهام تی  کنم و نگاه ح

 به صورتش بدوزم.  را 
از زبونت بشنوم جانم، زبونتو  گهیجمله رو بار د نی_ا
میم  یجلو  ندازمیم یر

که   زهیی  خانم براش غذا م یکه زر   اههیگربه س  اون
 ی   مدتش تام هی یغذا
 

1111 
. اآلنم چشماتو ببند و بذار من کار خودمو کنم. باشه

 مشکالت من، مشکالت
 ... مشکل دار شده واسه من! من

. به دارد ینگاهش را از من برم خورد یکه زنگ م  تلفنش

 تلفن را از سخنر 
به شماره  با نگایه کشد،یم ونی  ب نشیشلوار ج بیج

 رسش را باال آورده و
و با  اندازد یم ونی  رو به رو به ب شیهیاز ش نگایه مین

 مکث جواب کیم
 : دهد یم
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که   خانم. مضطرب و نگران درحایل میمر  د یی_بفرما
 وقت فوتیب میانگشتها

چه  عن  ی. دوزمیبه دهانش چشم م چند یپیهم م به
 نیبه ا میشده که مر 

که محمد   کنمیم ی   تماس گرفته؟ گوش ت رسعت
 : د یگو یم

اض زد التونی_خ ز شما؟ باشه ممنون ا د یراحت. اعیر
 لطفتون. روز خوش،

 کشمی.با قطع تماس، نگران خودم را جلو مخدانگهدار 
 بتوانم خودم آنکهیو ب
ل کنم آشفته و پر   را  سمیم شانیکنیر  : یر

و  گذارد یم ی   ماش یشده؟تلفن را با حوصله جلو  _چر 
 استارت زدن که ی   ح
لب باز  کشد یساعت طول م کی من اندازیه یبرا
 : د یگو یو م کند یم

بره دنبال  آدم گذاشنر  گهی. مزمینشده عز  یی   _چ
 . ی   گفتم آره. هم  ؟عیل

اض چر   شد؟ _اعیر
اض هم حله. هم ازت  شیپ قهیچند دق ی   _اعیر
 هی. خواستم نگران نباش  

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

دروازه.آرام رس  گهشید یکیحرفام دره  یبرا گوشت
 و با رها نمیشیجام م
 : میگو یم طاقتیب نهامیس یهوا کردن
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 کنم خب؟  کار ی_چ

زل  ونی  تکان داده و ب ی.رس ی   _آروم باش، فقط هم
 . نمی   م

 ماند یکه به گهواره م  ی   ماش یبا تکان تکانها همراه
 خسته و خمار یپلکها
را به  عیاما ذهن فعالم وقا افتد یهم م یرو  خوابم

 .ازکند یرسعت مرور م
 ینداشتم جز اخبار سانسور شدها یخیر  خانوادهام

 به گوشم د یکه محمد و وح
کوتاه. من هم   آن هم در حد چند جملیه ساندند ی  م
 نبودم. تمام فکر ی  گیپ

کم بود و بغض و رشیک ی  درگ وذکرم دلم  یکه تو   دخیر
 و دل د یجوشیم

. در گذاشتیراحتم نم که دیم  یو دلشورها آشوبه

 از جنس آرامش حبانر 
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دار شدن مج  میستیی   م از حضور محمد و  د یکه با خیر
 با کمانینسبت نزد

  ی   و از ب د یترک گر یکدی
 
را  مشیکه ب  رفت. طوفان

 با تمام قوا در میداشت
 ما را در برگرفت.  یخیر یب

که   یایکه نجمه سادات در مولود  یلحظها درست
 دست بر قضا خواهران

  د یهمرس مج ی   و نازن من
 
 هم حضور داشتند با زبان

 تند و آکنده از نفرت لب
 ن  جوش آورده و با رکگو ی   نازن کند یباز م ن  بدگو به

 
 
 پرده از ازدواج پنهان

بهت و تعجب  تیو محمد برداشته و در نها من
 را با دانستهیسادات هر چه م

 
 
و بعد از آن اخبار  کوبد یصورتش م یتند تو  زبان

 چرخدیدست به دست م
آذرماه با  یاز روزها ی...راس ساعت پنج عض روز و 

 زنگ خوردن همزمان
نگاه مبهوت من و  انیدر م د یمحمد و وح یتلفنها

 هر دو به یمامان زر 
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  قر یرفته و تا دقا ونی  از سالن ب رسعت
 
 یخیر  طوالن

 هم ازشان نشد. وقنر 
ساختمان  کی ن  یبه سنگ که هر دو اخیم  برگشتند 

 یچندطبقه رو 
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د و صورتشان پر از بهت و خشم و داشتن شانیشانیپ
 که حنر   یبود جور  ظیغ

 هم نداشتم.  دنیپرس جرئت
 یکیآن  شد یقطع م یکی. تلفن شدند یتمام نم تماسها 
 . هر دوخورد یزنگ م

 دادند یجواب پس م د یمرتب پشت تلفن با نکهیا از 
 شده بودند کالفه و عصنر 

داد  حیتلفنش را خاموش کرد و ترج د یکه وح  ن  جا تا 
 یصدا گر ید
را نشنود و دو روز بعد هم به خاطر  چکدامشانیه

 یایمهم و کار  یتماسها
 شد و به اهواز برگشت.  داشت به اجبار رایه که
 : د یگو یکه محمد م  کشمیرسم را جلو م ی   توقف ماش با 
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که   ن  یو ح نمی   م ی!پوزخندیدیخواب کردمی_فکر م
 رسم یمقنعهام را رو 

 : میگو یم کنمیم مرتب
ست. مگه  بهیباهام غر  اد یسوره ن _خواب تا وقنر 

 مغزم اونقدر خسته نکهیا
 هم.  یرو  فتهیکه چشمام ب  بشه

 ادهی. پشهیدرست نم خر ی_با عذاب دادن به خودت ه
 ی   .از ماشزمیشو عز 

 . میو ی  و دوشادوشش به سمت خانه م شومیم ادهیپ
.مقنعهام را از ارنیغذا ب نمی   تا زنگ م ی  دوش بگ هی_ 

 : میگو یرسم برداشته و م
 ی   زنگ نم ن  _به کربال

 
خانه م یجلو  ؟از ن  چرخد یآشیر 

 : د یگو یسمتم و م
من همه رو درست  یی  . تا دوش بگزمیعز  نمی   _م
 دهمیتکان م ی.رس کنمیم
همانطور که به سمت اتاق خواب استفاده  و 

 : میگو یم ومی  نشدهمان م
؟ نجا یا می_چرا اومد

ً
 اصال
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 ... گمی_بعد بهت م
   یاز کمد حرفیب

 
چند دست لباس زنانه  که به تازگ

 خودش جا داده، یتو 
. بعد از شومیحمام م و رایه دارمیبرم یی   تم حولیه

 دوش کوتاه ده کی
که محمد در حال   نمی   م ونی  از حمام ب وقنر  یقهایدق

 لشیصحبت با موبا
 نکهی. با اکند یتشکرش پر م یو گوشم را صدا است

 مالشته دلم را  یکنجکاو 
را به سمت سالن  میپاها نر یعج یو ی  و ن دهد یم
 . کنمیمقاومت م کشانند یم

اق  دهامیچیکه دور خودم پ  کوتایه  حولیه مانع از اسیر
میسمع ب  شودیم شیر
سمیم چون به محض تمام شدن مکالمهاش  یر
 سمت کش نیبه ا شیقدمها

بافت نازک  عی    و رس  ومی  به اتاقمان م ی.فور ند یایب
 ی   رنگ را با ج ینخود
از  سمیخ یو بدون خشک کردن موها پوشمیم مشیک
 که  ومی  م ونی  اتاق ب

 . شومیم نهاشیبه س نهیس
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 عی    رس  یگر یهر حرف د یعجله؟به جا نی_کجا با ا
سمیم  : یر

 ؟یدی   حرف م _با گ
  خندیه تک

ر
 . ند ی   م مبهون
 اد یخوشم م سوال و جوابم کن   نکهی_درسته گفتم از ا

 نه گهید ویل
به نگاه ممتد و منتظرم ادامه  نهی!دست به سنقدر یا
 . دهمیم

 سشوار که تو کشو بود.  ؟ی_موهاتو چرا خشک نکرد
 : د یگو یکه م  اندازمیباال م شانه

 ! یخور ی_رسما م
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 ؟. نگفنر ستی_اونقدراهم رسد ن

 کند یگوشم را پر م  دنشیخند یصدا
 
 . لبخند کمرنیک

 زده و از کنارش رد
 : د یگو یکه م  شومیم

شانه رسم را  ی...از رو ها یمی_الحق که راست گفتند قد
 چرخانده و چپ
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 ی. ال به الد ی  گیکه خندهاش شدت م  کنمیم نگاهش
 گوش نوازش  یخندهها

 : د یگو یم
 . طویلشود یصیر کن.و وارد اتاق م قهیدق کی_ 
 اشی که با حولیه  کشد ینم

 
 
و همانطور که  ساند ی  به دست خودش را بهم م رنیک

 یرو  فتهاشینگاه ش
 یدست باال آورده و حوله را رو  چرخد،یم میموها
 . اندازد یم میموها
 . کنهیحواسمو پرت م ستیخ ی_موها
قلب  نیی  ش و حیس ماند یلبخندش م یرو  نگاهم

 . کند یآشوبم را آرام م
به سمتش  حرف زدم.عجوالنه گایم ن  _با کربال

 رساندن چیو با به ه دارمیبرم
نگرانم را به چشمان آرامش وصل  یمردمک ها فاصله

 . کنمیم
 _خب؟

پارک  _قبول کردن، گفت عض سوره رو به بهانیه
 . ماهم همونونی  ب ارهیم

 : میگو ی.مضطرب ممشونینیکه بب  میبر  ساعتها 
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؟!  یی   چ گهی_د  نگفیر 
 . کوبد یهم م یرو  پلک
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) دیگو یم دارانهیخر  گفت.(بدون مکث با نگایه  کی_تیر 

 لباس چقدر بهت نیا
تاب و تف  ر یبودم.ز  دهیبنفششو خر  هی. کاش اد یم

 و با می  گینگاهش گر م
 ونی  که رسکشانه از حوله ب  مزاحیم یتار مو  خجالت

 که  نمی   زده را کنار م
 . خورد یزنگ م تلفنش

خونه من بگ  می  _حتما غذا فرستادن. برو آشیر 
 میگو یم کوتایه  .باشیهامیب

 . کند یتماس را وصل م که
به  هیازش چشم برندار، سا ؟_الو... خب؟ مطمئن  

 برو دنبالش. باشه.  هیسا
خب تو حواست جمع  یلینرفته تو خونه؟! خ کیس

 باشه و مطمی   شو خونه
به کاهدون! اون حله. خدافظ.آب  میخودشه. نزن یبرا

 و با دهیدهانم را بلع
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  یکنجکاو 
 
 : میگو یم و نگران

شلوارش رس  بیج یده؟تلفن را تو ش یخیر  _از عیل
 و همانطور که دهد یم

 : د یگو یهم قدمش شوم م کند یم وادارم
 ستمیخب مطمی   ن کردن ویل  دا یآدرس پ هی_اره. 

 نه. محض ا یخونه خودشه 
 ادامه بدن.  بشیگفتم به تعق  نانیاطم

 _کجاست حاال؟
 .***_سمت بهمن  

سم   یو برا چرخد یاطرافم م یتو  نگاهم ل اسیر کنیر
 را به هم میدستها

 : میگو یو کالفه م چمیپیم
چشم نگاهم  گوشیه  ان؟از یکردن محمد، نکنه ن  ر ی_د
 . کند یم
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دورت بگردم. صیر کن شم... آها اومدن.نگاهم  انی_م

 به رسعت رد نگاهش را
. سوره از زد یی  قلبم فرو م دنشانیو با د کند یم دنبال

 دی  گیچشم م ن  کربال

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

نگاهم را کدر  می. اشکهاشود یبا من چشم در چشم م و 
 . شتابان بهکنند یم

 ن  مکث دستش را از دست کربال با کیم ومی  م سمتش
 جدا کرده و به سمتم

  یکه صدا  درحایل دود یم
 
گفتنش   پر از شوق مامان

 دهدیگوشم را نوازش م
.به محض بغل کردنش فشارد یم نهیس یقلبم را تو  و 

 . شوند یرها م میاشکها
و نفس نفس زنان عطر  چسبد یبه گردنش م مینیبب

 میههای  ر  یتنش را تو 
 . فرستمیم

_فدات بشم عروسک مامان... فدات بشم. 

 نفسم؟ عروسکم... جونم... خونر 
با ولع  سمیخ یو چشمها گردد یتنش م یرو  دستم
 را میرو به رو  ر یتصو 
 میصورتش تمام خوددار  یرو  یاشکها دنی. دبلعند یم

د یم غما یرا به   ی   ب یر
 : میگو یبلندم م یهقهقها

نکن  هی_جونم... مامان قربون اشکات بشه. گر 
 ازت گهینفسم... اومدم... اومدم د
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 . شمینم جدا 
 ؟یخواینم گهیمنو د ؟یولم کرد ؟ی_مامان کجا بود

و کدرم  سیو نگاه خ خورد یگره م  نهیس یتو  نفسم
ک گر  یرو   انمیدخیر
و با  ختهیدلم ر  یرو  نیی   ب کیس  کردمی. حس مماند یم

 فندک به آتشش
تمام بدنم مثل زغال گداخته  کردمی. حس مدهیکش
 سوزدی. قلبم مسوزد یم
. محمد با زانو زادنش بارند یم دتر یشد میچشمها و 

 سوره را از آغوشم جدا
 . کند یم
 

1117 
 خوشگل عمو.  نمیبب نجا یا ا ی_ب

 : د یگو یم هیبا بعض و گال  سوره
دوستم  گهی. دد یدنبالم... ولم کرد نیومدی_ن
 دهانم یبا فشار رو  ن؟دستمیندار 
 . ند ینشیم

 میداشت زدلم؟یعز  میدوست نداشته باش شهی_مگه م
 هیگل خوشگلمون   یبرا
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 اومد حسانر  که وقنر   میکردیآماده م ژهیو  ز یسورپرا
 خوشحال شه.از پس

شده  کیتحر  یکه با کنجکاو   نمیبیکدر اشک م  پردیه
 دستش را دور گردن

 . اندازد یم محمد 
 ز؟ی_سوپرا

 ن  آقاجون کربال شیپ د ی. تا اون موقع باز ی_اره سورپرا
 
 
 که به وقتش ما  بمون

 دنبالت.  میایب
مامانم... مامان  شیبرگردم پ خوامیمن م _ویل

 خر یه خوام،ینم ز یسورپرا
. خوامینم  ... تو رو خدا منم بیر
 ن  . کربالشومیوار مآ ی   زم یو رو  شود یسست م میپاها

 بازوم ر یدست ز 
 . اندازد یم

م... پاشو...م هق هقم ملتمسانه  انی_پاشو دخیر
 : میگو یم

مش. به پاتون م نی_تو رو خدا بذار  بابا...خم  افتمیبیر
 که  در حایل شود یم

 . ند ی   از اشک برق م شیچشمها
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 دهی_قسم نده بابا... قسم نده. من اجازه بدم چه فا
هیم اد یداره؟ با مامور م  . یر

م. فقط کاف نشیاز ا سختیر  هر وقت دلت  هینکن دخیر
 
 
 هواشو کرد زنگ بزن

م   ن  را از کربال سمیخ ی.چشمهابهم گرفته و به دخیر
 . من چطوردوزمیم

م بعد من چه  فتم؟ی  و م گذاشتمیرا پشت رسم م دخیر
 آمد؟یمبر رسش 

نکنه به جرم دخیر  تشیاذ د ی_تو رو خدا به سادات بگ
 من بودن. اون بچهست. 
م. جاش رو  می_ما سوره رو دوست دار  رس و  یدخیر

 نمی   م چشم ماست.پلیک
. انگار محمد کشانمیخودم را به سمتشان م به سخنر  و 

 آرامش کرده که
 یصدا یبرا ود ی  . دلم مند ی   و حرف م خندد یم

 یخندهها یقشنگش، برا
 و به سخنر  بلعمیو از ته دلش. بغضم را م معصومانه
 در حایل نمی   لبخند م
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 . سوزد یقلبم م که
 »محمد  «
  توجهیب

 
 ادهیپ ی   از ماش د یبار یکه نرم نرمک م  به باران
 شده و نگاهش را

وقت از روز خلوت بود و باران  نیا ابانی. خچرخاند یم
 به تیهم مز  ییی   پا

گذشته و مقابل   ابانیشده بود.از عرض خ علت
 سنگ مشیک یساختمان با نما

 کشد یکرده و به اطرافش رسک م  ز ی. چشم ر ستد یایم
 یبه درد بخور  ی   اما چ
 . شود ینم دشیعا
 د ی  گیصورتش را با کف دست م یرو  یسیخ انیگو   نچ

 و دوباره نگاهش را به
اما از  ماند یم نجا یا . گفته بودند عیلدوزد یم ساختمان

 کدام طبقه و  نکهیا
از  د یچطور با دانستینداشت و نم یاست خیر  واحد 

 . پوفاورد یرس در ب نیا
که چند   که چشمش به سوپر مارکنر   کشد یم یکالفها

 میر جلوتر است
 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

1119 
 افتد یم

 
 دهد؛یطرف لبش را انحنا م کی . لبخند کمرنیک

 که در  تنها رایه
بود.قدم زنان و  ی   هم د یسی  حاض  به ذهنش م حال

 . ود ی  بدون عجله جلو م
. داد یادامه م دنیهمچنان نرم و آهسته به بار  باران

 یخاک نم خورده تو  یبو 
 یو از پلهها دهیکش  قر ینفس عم چد،یپیم شینیب

 . ود ی  مغازه باال م یجلو 
که پشت دخل نشسته   ورودش به مغازه جوانیک با 

 ونی  ب لشیرسش را از موبا
کوتاه   . با نگایهد یگو یم کیو سالمش را عل کشد یم
 . کند یم دا یرا پ خچالی
دلسیر بدون  شهیش کیراست به سمتش رفته و  کی

 داردینگاه به طعمش برم
پرسک  ستد یایکه م  شخوانیپ ی. جلو گردد یبرم و 
 : د یگو یم

  خواسنر  نیم یگهاید ی   _چ
 
به  داداش؟لبخند کمرنیک

 زده و تشیمیصم نیا
 : د یگو یتکان رسش م با 
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محل رو  نیا شما اهایل گمی_نه قربون دستت، م
 یموها ؟پرسکشناشیم

 چدیپیم و لختش را که سیع بلند 
رس  اشیشانیپ یدارد باال نگه دارد و رسکشانه رو  سیع
 را با دست خورند یم

 : د یگو یو م ند ی   م کنار 
که رسوش نشناسه. با   ستیمحل ن نیتو ا _کیس

 یکدومش کار دار 
 یعاد با لحن   کند یم و سیع ند ی   برق م حاال؟چشمش

سد:   بیر
 عیل ،اسمش عیل ه،ی_از اون ساختمون مشک

 .پرسک فورا رس تکانیغفور 
 . دهد یم

 نجا یخونهشو از ا د یخر  هر از گایه شناسمش،ی_آره م
 . کال انگارخرهیم
. نمشیبینم شیر یدو سه بار ب ی. هفتهاستین

 پرسک نکهیخوشحال از ا
 

1111 
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نام اطالعات را بدون سوال و جواب در  رسوش
 خواهدیم گذارد یم ارشیاخت
سد که جوانک با اخیم یی   چ کمرنگ انگار که تازه   بیر
 افتاده باشد ادشی
 دادهیاطالعات م عی    رس  نقدر یا بهیغر  کیبه  د ینبا
 : د یگو یم

  یدار  کارشی_چ
 

که در لحظه به   حاال؟تنها درویع
 را تند و سد ی  ذهنش م

 . آورد یزبان م فکر به بدون
 کند ی_خواستگار خواهرمه!جوانک متعجب نگاهش م

 و با مکث و تعجب
 : د یگو یم

 _آهان، مبارک باشه. 
که در تالش   تصنیع و با اخیم کند یم ز یچشم ر  یس  ینما

 به نظر است واقیع
 : د یگو یم برسد،

 : د یگو یم مکثیتند و ب ؟جوانکی_چرا تعجب کرد
  کند ی!حس مینطور یهم ،خر ی_ها؟ ه

 
 پرسک از زندگ

 خیر یب عیل انهیمخف
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 ی.رس د یبگو  یی   چ خواهد ینم یلیاما به هر دل ستین
 خودش تکان یبرا
و همانطور که کارتش را به سمتش گرفته تا پول  دهد یم

 دلسیر را حساب
 : د یگو یم کند،

دونه خواهر،  هی ی   و هم میی. ماگفتمی_اره داشتم م
 شیبابامم چند سال پ

کاره دست   هیآقا  عیل نی اداد به شما. حاال  عمرشو 
 گذاشته رو تک خواهر ما. 

ه، رسش  خوامیم ی   هم یبرا بدونم دور و برش چه خیر
 ای ارزهیبه تنش م

نوار ضبط  کیو مثل  ند ی   را کنار م شی!پرس موهانه
 شده پشت رسهم غرغره

 : کند یم
 

1111 
خوشبخت بشن.  شاال یراحت، ا التونی_خوبه، خ

 رمز؟لبش را به هم فشار
 کند یلب زمزمه م ر یو با حرص رمز را ز  دهد یم»  گندت
 غردیدلش م یو تو 
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بزنن پرس، تا االن داشت «... را که به طرفش  کارت
 دآی   مثل بلبل چهچه م

کردنش   چیماندن و سوال پ یبرا یبهانها گر ید د ی  گیم
 
 
 و دهیکش  ندارد. پوف

. پا دارد یسمت در گام برمبه  کیچنگ زدن پالست با 

 پله که ی   اول یرو 
 : د یگو یپرسک هول و دستپاچه م گذارد یم

. ند ی   زده و چشمانش برق م یشخندی_آقا... صیر کن.ن

 و دهیبه عقب چرخ
 انی. دوباره دستش ماندازد یبه جوانک م نگایه
 است پرسک مو شیموها

 ! قشنگ
  تو مغازه. با اخم و تعجنر  ا ی_ب

 
 گردد،یبرم ساختیک

 به آن ند ی   خودش را م
 : د یگو یو م راه

 ؟یدیشده؟ اشتباه کارت کش _چر 
مغازهاش که  یشهایاو و در ش ی   مردد نگاهش را ب پرس 
 دادندیرا نشان م ونی  ب

  و با مکن   کند یبه جا م جا 
 
که دارد حوصلهاش   طوالن

د یرا رس م  : د یگو یم یر
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 _نه، راجع به اون آقا... خواهرتو بدبخت نکن. 
را باال داده و متعجب و مشکوک  شیابرو  یتا کی
 : د یگو یم

!پرسک گفنر یم گهید ی   چ هی شیپ قهیچند دق ی   _هم

 یرا برا شیموها
. کم کشد یهم م یکه دندان رو   ند ی   بار کنار م ی   چندم

 ندازدیمانده چنگ ب
پرسک را با دست باال نگه دارد! مو قشنگ با  یموها و 

 : د یگو یم قیعم نفیس
 

1112 
،ین _اشتباه کردم. آدم خونر  نه خودش نه  سیر 

 رفقاش! 
 . قاپد یهوا م یرا تو  شیحرفها عی    و رس  دهد ینم امان

 _رفقاش؟
تو اون خونه. خودش نباشه  ارنی_اره. مرتب زن م

. انگار هیبق  دوستاش هسیر 
 ی. صدایکثافت کار   یدرست کردن برا یمیخونه ت هی

 ههایاهل محل و همسا
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ملکمه صاحب  گهی. مسیر  یاومده اما خدا رو بنده ن در 
 به شی!ابروهاارشمیاخت
گور نداشت که کفن داشته   . عیلچسبد یرسش م فرق

 باشد! 
و متعجب نگاهش و  کند یمکث م _ملکش؟پرسک کیم
 بعد با تکان رسش

 زد یی  م شیشانیپ یلختش را دوباره رو  یموها که
 : د یگو یم

 ؟دونسنر ی_بله، صاحب واحد . شما نم
زبان چوب شدهاش  . به سخنر د یچه بگو  د یبا داند ینم

 دهان یرا تو 
 . دهد یپرسک م یگوشها  لیتحو  یو بلها چرخاند یم

آدم.  نی_خالصه که داداش خواهرتو بدبخت نکن با ا
 نهیآدم ظاهرش ا نیا
به حال باطنش.با پرسک دست داده و ضمن  یوا

 ونی  تشکر از مغازهاش ب
. همان نم نم باران هم تمام شده و تنها ردش ند ی   م

 کمرنگ جامانده  یسیخ
به  گرفته و نگایه  است. دیم ابانیسنگفرش خ یرو 

 . بااندازد یساختمان م
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 نشیکردن ابرو و لبش همانطور که به سمت ماش  جمع
 تلفنش را ود ی  م
. به محض وصل شدن د ی  تا شماره بگ کشد یم ونی  ب

 دیگو یم ن  تماس الو
 : د یگو یم مکثیت خط بفرد پش که
 

1113 
 _سالم... 
منده من مزاحم شدم.صدا می_سالم مر   یخانم، رس 

 یدخیر با نرمش تو 
 . ند ینشیم گوشش

راست  کیشده؟ یی   . چد ییبفرما کنم،ی_نه خواهش م
بنر   رس ود ی  م و ض 
 مطلب.  اصل

  ی   .هممیعل خونیه ی_من جلو 
 
است تا  تک جمله کاف

 میمر  یکنجکاو 
سد:  کیتحر   شده و به رسعت بیر

 شد؟ تونی  هم دست گ یی   _خب؟ چ
 یحرفها ی   و ع چرخاند یرا به طرف ساختمان م رسش

 پرسک مو قشنگ را
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 ی"خدا ی.صداگذارد یو کاست کف دستش م کمیب
 من" گفیر  ناباور و

انگار  یو بعد از لحظها چد یپیم گوش    یتو  مبهوتش
 که به خودش آمده باشد

 : د یگو یم
. مگه نگفته میحرف بزن ههاشیبا همسا د ی_با

 گرفیر    کنمیفکر نم ؟ی   ناراض
پرسک کمک  نیباشه. ا ازشون کار سخنر  استشهاد 

 به ته کنه؟دسنر یم
 . کشد یم ششیر 

جلب اعتمادش و قلقلک دادن  یواال. برا دونمی_ نم
 احساساتش مجبور شدم

خواستگار خواهرمه و االن  دروغ بگم که عیل به
 روغم درآد،که اگه د  دونمینم

ه  نه!  ا یبهمون اعتماد کنه و حرف بزنه  حاض 
 

1114 
. نمی   من. باهاش حرف م به عهدیه د یبذار  _ اوگ

 دیآدرس رو برام بفرست
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جونور آفتاب  نیبار ا نیا نمی. ببافتمیاالن راه م ی   هم
 خوادیم یپرست چطور 

به لب  یو لبخند محو  دهد یبره!رسش را تکان م در 
 نمانده یی   . چاند ی  م

 مثل آن مردک عوض   یمیاز دردرس عظ ی. به زودبود 
 اما...  شدند یراحت م

*** 
از  خچالی یو با جا دادنش تو  بندمیظرف را م در 

خانه ب  »شکوفه «  ونی  آشیر 
را کنار زده و به  می. موهاد یآیدر م یکه صدا  نمی   م

 که  ومی  همان سمت م
با تکان رسش  ند ی   ف مباز شده و همانطور که حر  در 

 . دهد یجواب سالمم را م
جمع  گه،یخب؟ بابا بسه د ؟یبرگرد یخوای_حاال نم

 ... دوساله ولا یکن ب
 حایل هیبار زنگ زدن و  هی کارت شده مایه  ،رفنر  یکرد
 که بخوره  دنیپرس
 هیچشمش اشکه  هیاالغ. مامان  کیهیرست مرت تو 

 زنی  چشمش خون. پ
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تو رو بخوره هومن؟ زر نزن بابا... برا من  غصیه چقدر 
 فاز برداشته. گم شو

 ... ا یکن ب  جمع
 دلم با خودخوایه یو تو  دهمیرا باال م میابرو  یتا کی

 هر جا کنم،یدعا م
وع  هست همانجا بماند. حنر  که فکر برگشتنش و رس 

 هم شیتهایآزار و اذ
.هاتف دستش را دور شانهام انداختیدلم چنگ م به

 ه و بوسیهحلقه کرد
 ند ی   م قهامیبه شق کوتایه

 
به  نم،ی   م . لبخند لرزان

 حنر  شهیعکس هم
  توانمینم

 
م! ته دلم انگار زنان چادر  از بوسهاش لذت بیر

 یبه کمر بسته و قو 
. شستند یبا تمام توانشان رخت چنگ زده و م الجثه

 که  بلعمیآب دهانم را م
 . شود یدوباره بلند م شیصدا

 
1115 
  یای_نم

 
ستون !با میایب میما پاش رفنر  نه؟ بگو کدوم قیر

 به خنده چشمیک
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 . ند ی   م میرو 
 یبهت!جلو  سونهی  سالم م نجاست،ی_اتفاقا ا
 را به سخنر  میمردمکها

و  ی  تا گرد نشوند. من به گور خودم و تمام ت می  گیم
 ی   شاه فیهیطا

مثل او سالم برسانم! مردک  اگر به کیس دهامیخند
 . عوض  

 هی. قول شهیبلند نم ی. از تو که بخار گمی_حاال بهش م
 مسافرت داده بودم

 د یهم فاِل هم تماشا. شا م،یایبود که م اگه اوگ بهش،
 تو اون خراب دمیفهم

 سنر یرسگرمت کرده که حاض  ن چر  که رفنر   یشدها
 . باشه. گمشودل بکن  

 ی   زر م یدار  گهید
 
. کند یقطع م یپربار  .با خداحافظ  ن

 البته که تمام
 یفحشها یتو  شد یآخرشان خالصه م یحرفها

 !آب دهانم را فروکیرک
باز و  ن  با رو بشیج یتو  لیکه با رس دادن موبا  دهمیم

 : د یگو یخندان م
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 ی  _خانم خودم چطوره؟لبخند ب
 
. دهمیم لشیتحو  نیک

 توانستمیچطور م
. شد یمانع م یی   چ کینفس بکشم  آمدمیتا م باشم؟

 حاال هم که رس و کلیه
 یدوباره باز شده بود. مرد رمیو زشت تقد اهیس غول

 چرا و چطور دمیکه نفهم
 یخیر  چیه گر یاز من و د د یدست کش کبارهیبه  اما 

 ازش نشد. تا مدتها
سیم آرامش قبل از طوفان  نیا کردمیو فکر م دمییر

 مثل یاست و به زود
  بیمه سونایم کی

 
. اما ند ی   تازه بند شدهام م به زندگ

 دیرفته بود... طول کش
رفته و با هر بار آمدن  شهیهم یمتوجه شوم که برا تا 

 نامش دلم نلرزد و ترس
سمیرا نشانم دهد.نم هاشی  کر   بتیه از تماسش  یر

 خواهدیچون اصال دلم نم
وقت به خواست من  چیه ر یاز او بدانم اما تقد یی   چ

 رقم نخورده است.به سالن
صورت اهورا  یرو  یخم شده و بوسها سد ی  م که
 . کارد یم
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 ارم؟یب ی_چا
 : د یگو یکم کردن توجهش از پرسش م  بدون
خانه م  کوتایه  .باشیهزمیعز  ار ی_ب  وم،ی  گفته و به آشیر 

 زمیی  م یدارم چا
 خچالیراست رس  کی. شود یم دا یرس و کلهاش پ که

 که تا کمر  ن  یرفته و ح
 یبرا لشیباب م یی   تا چ دهیرا داخل کش خودش
 : د یگو یکند م  دا یخوردن پ

 ؟به مسافرت هسنر  یهی_پا
 ند یبیپشتش به من است و حالم را نم نکهیاز ا چقدر 
 و خشنودم.  راض  
 یرا رو  یباز ماندهام را جمع کرده و فنجان چا یلبها
 . دستمگذارمیم ی   م

. کف دستم را به دهد یآزارم م شیسیکرده و خ  عرق

 و به کشمیدامنم م
تا شدت اضطراب و  شوند یانگشتانم مشت م دنبالش

 دلهرهام را لو ندهند. 
 : میگو یخشک شدهام را تکان داده و م زبان
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 خچالیرا از  ؟رسشیدار  ی. تو برنامهادونمی_ام... نم
 و با کشد یم ونی  ب

. چشمانش وجبم چرخد یراست شده به طرفم م یکمر 

 و با جمع نند ی   م
 : د یگو یلبش م کردن
را رها کرده و  هو؟نفسمیتو  یالغر شد نقدر ی_چرا ا

 را عقب که صندیل  ن  یح
 : میگو یم نمیتا بنش کشمیم
تو چرا  دونمیو نم مو یالغر  نیدوست دارم ا نقدر ی_ا
 من قبول کن   یخواینم

و بعد  ند ی   باد کرده م یبا لپها یشدم!لبخند خوشگل
 عی    از قورت دادنش رس 

 : د یگو یم
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تو  شکوفه خانم. بحث خوشگیل ی_تو خوشگل بود

 که  تهی! بحث سالمتستین
چکاپ ساده  هیدو قدم تا دکیر و  یایب سنر ین حاض  
 چرا میکه بفهم  بیس  

 ! یشد ینطور یا
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وع نکن باز، من ه . ستین میچی_تو رو خدا هاتف رس 

 هیشده  معدهم عصنر 
 نقدر یرو ا یکیکوچ  نی. موضوع به ای   فقط هم مدت،

 بزرگ نکن. 
 د ی. باشمیالف بچه نم هیتو  فیچرا حر  دونمی_من نم

 مثل اهورا بغلت کنم و
م؟نفسم را ب به را  یکه فنجان چا  دهمیم ونی  زور بیر

 یبرداشته و جرعها
 . نوشد یم

 _رسد شده؟ بده عوض کنم. 
مسافرت؟نگاهم را  میآخرش، بر  _نه خوبه. نگفنر 

 که سیع  و با لحن   دزدمیم
 : میگو ینباشد م لیمیب دارم

 _کجا؟
 میهم بر  . گفتم اگه تو موافق باش  ز ی_هومن رفته تیر 

 حی    تفر  هیهم  مشینیبب
مد نظرت  یگهاید یروزه ست. البته اگه تو جا چند 

 
 
 ندارم.  باشه من حرف

رس به اون  هیاونجا و موقع برگشت  میی  م
 لبم ی.کنجکاو زبان رو مینی   م
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 . کشمیم
 . دهد یرا تکان م ش؟رسشینیبب د ی_حتما با
که حرف   باهاش حرف بزنم. تو گوش   د ی_اره با
 تونستم د ی. شاشهینم شیحال
کنم برگرده. دوساله رفته، مامان رو که خودت   شیراض
 . آخرشن  یبیم یدار 
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برس  زبون نفهم.پلکم را محکم  نیاز دست ا کنهیم دق

 و کنمیباز و بسته م
 ی   نلرزد با زبان ب کنمیم که سیع  ن  صدا با 

 
موافق  بان

 . کنمینبودنم را اعالم م
به سنگ نخورده و هاتف از  می  که حداقل ت  دوارمیام

 ن  که به تنها  یمیتصم
بعد از  خواهد یدلم نم چیشود. ه مانیپش گرفته

 دوسال با او رو به رو شوم،
 . و خوشحالم از نبودنش راض   نقدر یا وقنر  آنهم
آخه.  سازهیرسده، به ما نم یلیموقع سال خ نیا ز ی_تیر 
 مینی   م خی

 
  .ن
 
 ن
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و  شی. با باال دادن ابروهاند ی   برق م طنتیاز ش نگاهش
 کج کردن گوشیه

 : د یگو یم لبش
همراهت  ار یس یبخار  هی_تو نگران رسما نباش. 

 لبم ی.لبخند رو یدار 
اگر  میگو یبا خودم م باطل. گایه الیخ . زیهماسد یم

دیبو م یهاتف روز   یر
هومن را  د؟ی   م نهیسنگ داداش جانش را به س نقدر یا

 شیر یهم ب ما یاز ن حنر 
 اقتیداشت. اما افسوس که او انسان نبود و ل دوست
 و مهر خالصانیه ها یخوب

 را نداشت.  هاتف
 هاتف.  گمیدارم م ی_جد

 نمی. من عاشق ازمیعز  نمی   حرف م ی_منم دارم جد
 گرمت کنم.با گرفیر  

رسخ شده و متعرض نامش را  شیپشت حرفها منظور 
 . خندد یکه م  خوانمیم

رو  ی   و ماش می  بگ _اگه نظرت مثبته فردا برم مرخض
م چک. تو هم امروز  بیر
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. کنمی.لب و دهانم را کج مرو حاض  کن   لیفردا وسا و 

 را گرفته و مشیتصم
 . کنمینم ا دینرفیر  پ یبرا یبهانها کنمیهرچه فکر م من
 

1119 
خانه حواسش تمام و کمال  با    اهورا به آشیر 

پا گذاشیر
 . شود یمعطوف پرسش م

آمده استفاده  شیفرصت پ نیاز ا شوم؛یجا بلند م از 
 خودم را یکرده و فور 

بار پشت هم  نی. صورتم را چندسانمی  م اطیح به
 ذهنم یو تو  کشمیدست م
که حس   بنر یفرار از مص یبرا گردمیراه چاره م دنبال

 نمیدر کم کردمیم
 .دسنر شومیم دهیاما مدام محکم به در بسته کوب است
 کشمیم میبازو  یرو 
. دلم اندازمیبه ساختمان م کج شده نگایه  یبا رس  و 

 هاتف هم یبرا
 یوقت نفهمد برادر خائنش تو  چی. کاش هسوختیم

 به چهها ضشیذهن مر 
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ا باز شدن در کامل !بمردک عوض   کند یفکر نم که
 بتیدر ه ی. از الچرخمیم

 اشیشانیپ یرو  فیظر  . اخیمکشد یم ونی  را ب بزرگش
 . کند یم ن  خودنما
 ضیخودتو مر  ونی  ب یرسما اومد نیلباسها تو ا نی_با ا
  ا یب ؟کن  

ً
 تو، ضمنا

بلند  یپلهها حرفیپشت خط منتظرته.ب ن  دا زن
 ساختمان را باال یجلو 
به  یمبندیاز دستش لبخند ن لیو با گرفیر  موبا رفته

 . پاشمیصورتش م
 _الو... سالم. 
 ؟_سالم، خونر 

 _خوبم مامان، شما چطور؟
 هی یومدیخدا رو شکر. چند روز ن م،یگذرونیم ی_ا

 
 
 ... نگرانترس بزن
 . کنمیمبل رها م ی.لبخندم را تکرار و تنم را رو شدم
. امیفردا پس فردا حتما م شاال یدرسامم. ا ی  درگ کمی_ 

ا د  گه؟یچه خیر
  هی یبگم. خواستم اگه وقت دار  _چر 

 
 نجا یبه ا رس بزن

 انیشا ن  یبب
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و متعجب  شوند یم کیبه هم نزد می.ابروهاچشه
سمیم  : یر
 

1121 
 _مگه چشه؟

 یایم ر یچرا د میگی. ماد یبوق سگ م هی  _صبح م
 زبونش سه میر درازه. زنگ

 نشیجواب تو آست هی میگیم . هر چر کنهیقطع م نمی   م
 داره.به لحن پر

 . خندمیو خاموش م صدا یب حرصش
مدت  هیسنشه.  ی_حرص نخور مامان اقتضا

 . شهیبعد درست م هینطور یا
. اونم که ساد یبابات وا یتو رو  شبیبگم. د _چر 

 ارهیزود جوش م شناشیم
بلند کرد روش که خودمو انداختم وسط،  دست

 را گوش    انینذاشتم. نچ گو 
 . دهمیدستم م یکیآن  به

. بابا هم از دستش شهی_آخه با کتک که درست نم

 باال بردن یفقط بلده برا
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که   د یآیکنه.طعنهام به مذاق مامان خوش نم  استفاده
 : د یگو یم عی    رس 

رو شما دست بلند  _وا، شکوفه؟ بابات گ
 ی   . همنمی   م کرده؟پوزخند تلخ  

 ا یدن ا یبود. رس نخواسیر  هاتف. دن شیسال پ چند 
 . شود یبگذرد فراموشم نم

دردانهاش  ز یعز  کرد یکه ادعا م  من   یبار، رو  ی   اول یبرا
 هستم به خاطر پرس

 ... خواهرش
رس  هی. فردا صبح ستیمامان مهم ن الیخی_کم نه. ب
 . نمی   بهتون م

_باشه مادر منتظرتم. به هاتف سالم برسون.با 

 آورده یی   تلفن را پا خداحافظ  
 . گذارمیمقابلم م ی   م یرو 

 ؟ن  زندا گهیم _چر 
 
 
 : میگو یو م کشمیم پوف
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را به دست  لشیرسکش شده.موبا گهی. مانهی_با شا

 دی   نق م ز یر  کیاهورا که 
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 : د یگو یو م دهد یم
 من حرف بزنم؟ یخوای_م

  لبخند 
 
 . نمی   م پررنیک

 می. اگه نتونستنمی   . خودم باهاش حرف مزمی_نه عز 
 با میحرف همو بفهم

 .***تو 
رنگ  یکه مامان با چهرها  کنمیزمزمه م کوتایه  سالم
 ی   مخین حالیو ب دهیپر 
 کنمی. متعجب و هول شده به سمتش پا تند مشود یم

 : میگو یو م
جمله  ی   شده مامان؟ پا نشو.انگار منتظر هم _چر 

 است که دوباره دراز کش
  می  گی.کنارش جا مافتد یخانه م گوشیه

 
 و با نگران

 : میگو یم
 ؟شده _چر 
 . نمی   را صدا م هیبلندتر هان و 

داره  گهیامروز د کنه،یشکمم درد م روز ی. از ددونمی_نم
 ارهیجونمو درم

 
 .پوف

 : میگو یو م کشمیم
 بابا کو؟ ؟چرا نگفنر  میکه حرف زد  شبی_د
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نگرانت نکنم.و با  خود ی. نخواستم بتی_رفته مامور 
 بلند شکمش را با اچ  

و از درد به خودش  دهد یمحکم فشار م دست
 هم ی. دندان رو چد یپیم
 : غرمیم یو تند ظیو با غ کشمیم

 
 
 ؟یکجا موند  _هان

 
1122 
 سشیخ یو بعد خودش که دارد دستها د یآیپا م یصدا

 را با لباسش خشک
 . کند یم

.نفسم را رها ن  رفته بودم دستشو ،_اومدم آبخر 

 : میگو یو م کنمیم
. تو چرا نرفنر  می_مامان پاشو حاض  شو بر   دکیر

 و با ند یچیمدرسه؟لب برم
 : د یگو یحرست م بغض

 _رفیر  اردو، فقط من نرفتم. 
. می  گیرا از او م نمینگاه غمگ د یآیتا پشت لبم م پوزخند 

 ی   همه چ شهیهم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

ان خانواده شاه یبرا ممنوع بوده و هست.  ی   دخیر
 که  ن  اردو ی   مثل هم

 نه!  هیمن و هان یهمه مجاز بود و برا یبرا
 من زنگ بزنم آژانس.  ار ی_بدو لباس مامان رو ب

نگرانم  ی. چشمهاود ی  به اتاق م عی    گفته و رس   یباشها
 و دوزمیرا به مامان م

 : میگو یم
فقط رس  حالیقا؟بیدق کنهی_مامان... کجات درد م

 . صورتشدهد یتکان م
و خشک.با  د یاز شدت درد سف شیشده بود و لبها زرد 

 یفور  هیآمدن هان
 . کنمیو بلندش م پوشانمیبه تنش م را به سخنر  لباس
 
 
چه ب _هان . درها رو قفل کن و ار یهم ب مهشیبدو دفیر

 .رس تکانیی   پا ا یب
 ی   ماش یمامان را تا تو  . به سخنر ود ی  و م داده
 . سد ی  هم م هیکه هان  کشانمیم
 : میگو یبه مرد م رو 
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. دهد یپدال فشار م یپا رو  حرفی.بمارستانی_اقا برو ب

 به صورت عرق دسنر 
  کشمیمامان م کردیه

 
 : میگو یم و با بغض و نگران

 مامان...  یس  ی_خوب م
و با  چرخد یجلو م صندیل یاز رو  هیکه هان  لرزد یم لبم

 ن  بغض و چشمها
 
 
 : د یگو یاز اشک م شفاف

لب  ر یز  دونیمی؟نمشده آبخر  ینطور ی_مامان چرا ا
 و با کف دست میگو یم

 . کنمیم ی   صورتش را تم یعرقها
. با رخوت و ومی  وا م ها یصندل یدر اتاق عمل رو  پشت

 به دسنر  سسنر 
شانهام  یرسش را رو  هیکه هان  کشمیم صورتم

 . گذارد یم
 شه؟یمامان خوب م _آبخر 

 . شهی. معلومه که خوب مزمیعز  شهی_خوب م
 دنیو با بوس اندازمیم فشیرا دور کمر ظر  دستم
 یز  یموها

 
 رنگش که از تون

آرامش کنم.دکیر  کنمیم به ارث برده بود سیع مامان
 مامان نهیبعد از معا
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به اتاق عمل  داده و اورژانیس صیرا تشخ تیسیآپاند
 اگر گفتیبرده بود. م

و دست آزادم  گزمی...زبانم را ممیبود دهیرس رتر ید کیم
 صورتم یرا دوباره رو 

 . کشمیم
  نیا در 

 
 چیو ترس ه لحظات رسارس اضطراب و نگران

 امیکدام از مردان زندگ
س ن در   ی. نه هاتف، نه بابا و نه شاستند یدسیر

 
که   ان

 کجا رسگرم  ستیمعلوم ن
و رس دردناکم را  کشمیم که تلفنش خاموش!آیه  است

 رسد یکهایبه رسام
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التهابش  کیم  د یشا دهمیم هیرسم تک پشت

 خوردیبخوابد.تلفنم که زنگ م
 هی. هانکنمیگرفته و چشم باز م  وار یرا از د هامیتک

 خمار و رسخش یپلکها
  یهایباز کرده و عسل را 

 
بهم  خونبارش را با نگران

 . تماس را وصلدوزد یم
 : چد یپیگوشم م  یهاتف تو  یکه صدا  کنمیم
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رس دستگاهها بودم  ی. جانم؟ زنگ زدزمی_سالم عز 
 تلفنم تو اتاقم جا مونده

نفس تخت گاز رفتنش  کی نیشده؟به ا یی   . چبود 
 و با لحن   نمی   م یلبخند
 : میگو یدارم نگرانش نکند م سیع که

 ی_سالم، آره. م
 
 مین ؟یی  اهورا رو از مهد بگ یبر  تون

 شده، لیساعته تعط
 . مامان حالش بد شده. مارستانمیب من
 : کشد یکه داد م  شنود یرا نم میهاحرف ادامیه انگار 
 ی_ب

 
 . شود یبلندش جمع م یاز صدا ؟صورتممارستان
مامان  گمیگفتم هاتف؟ م  من چر  یدی_اصال شن

 قر ی. نفس عممارستانهیب
 : د یگو یو آرامیر م کشد یم

 باشم خونر 
 چشه؟ ن  زندا ؟_مطمی  
 برد اتاق عمل.  . دکیر اورژانیسسشی_آپاند

 ن  . داارهیکاملشو به دست م  سالمنر  شاال یبابا، ا ی_ا
 هم اونجاست؟

با  ا ی. بمیینجایا هی. منو هانتی_نه، بابا رفته مامور 
ش خونه.رس   عی    خودت بیر

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

ضانه که با چشم غرهام ساکت   ند ی   صدام م معیر
 و دست دهی. لب برچشود یم
 . ند ی   و اخم آلود به رو به رو زل م نهیس به
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 می  گیاهورا رو م می  . مافتمی. من االن راه مزمی_باشه عز 

 . مینس شیپ ذارمیم
 : میگو یم عی    .رس شتیپ امیم خودمم

 . ستی_نه الزم ن
 انیگفته و تماس را پا  کوتایه  _حرف نباشه.باشیه

 . دهمیم
و  کنمیخونه.کالفه چپ چپ نگاهش م می  _من نم

 : میگو یم
ت که ترش کرد خواد یهم نم _کیس . مامان که یبیر

 با هاتف ونی  اومد ب
 ؟خونه ما. اوگ یی  م
 بمونم!  خوامی_م
  یخوای_م

 
تو اتاق؟  دنیبشه؟ مگه رات م که چر   بمون

 شهینم شیر ینفر ب هی
 خونه.  ییر یم فیترس   یکه اونم منم. شما بچها  بمونه
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 و با خایل کوبمی_من دوازده سالمه!کالفه پلک به هم م
 میههای  ر  یکردن هوا

 : میگو یم
  یکی_با من 

 
همون که گفتم. با هاتف  ،به دو نکن هان

 خونه.  یی  م
به نگاه  توجهیکه ب  شومیهاتف بلند م دنیرس با 

 مانیکه روبه ر   یپرستار 
را  میشانیحواسش به ماست پ چشیم ر یو ز  ستادهیا
 . بوسد یم

.لبخند کن  یشده ازم پنهون م تیی   _فکر کردم چ

 
 
 . نمی   م کمرنیک

 ؟یبرد راحت. اهورا رو  التی_نه من خوبم. خ
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راحت نشد  المیبره دنبالش. خ می_نه. گفتم نس
 . نجا یرسوندم ا یخودمو فور 

 چطوره؟ ن  زندا حاال 
تکان داده و  ی.رس دونمی_هنوز که اتاق عمله. نم

 به سمت کند یم تمیهدا
 . یفلز  مکتین
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 . دهیرنگت پر  م؟ی  بگ یخوایم یی   _چ
  ی   _نه خوبم. بب

 
 یلیخ خواد،ینم یی   چ هان

 چرخاندی.نگاهش را مدهیترس
 : د یگو یم و 

 
 
 بوفه.  میپاشو بر  _هان
ض صداش م امی_نم    نمی   من.معیر

 
و  دهیکش  که پوف

 . هاتف باشود یبلند م
دست پشت کمرش گذاشته و با خودش  ز یر  چشمیک

د یم  . یر
شتاب زده خودم را  د،یآیم ونی  که از اتاق عمل ب  دکیر 

 . سانمی  بهش م
؟ _چر   شد خانم دکیر

 گهیحالشون خوبه. تا چند ساعت د د،ی_نگران نباش
 به بخش.  شنیمنتقل م

و از رس راهش کنار  کنمیبه دور باشه.تشکر م بال 
 هم ی. پلک رو ومی  م
 : کنمیو از ته دل زمزمه م گذارمیم

 شکرت.*** ا ی_خدا
را گم کرده  شیخیر عمل مامان دست و پا دنیبا شن بابا 

 و هر چند ساعت
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دو بار  یکی. شد یحالش م یایو جو  گرفتیتماس م بار کی
 کال  و یدیهم و 
و  ند یمامان را بب تیخودش وضع یتا با چشمها گرفت

 راحت شود.  الشیخ
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 داد یچقدر که با ما زمخت و رسد بود، جانش را م هر 
 جانش!  مایه یبرا
و  احساسیب یداشت خودش را مرد سیع شهیهم

 چیزورگو نشان دهد اما ه
. نه توانست خودش باشد با آن امد یاز پسش برن وقت

 که از  ق  یلط یهیروح
رنگش را  پنهانش کرده بود و جز مامان کیس همه
 توانستیبود و نه م دهیند

و آسمان  ی   زم انیو رسدمزاج باشد. م کتاتور ید آنقدر 
 شیمعلق بود و رفتارها

حساسش باال  یهیحرو  وقت تعادل نداشت. گایه چیه
 بچهها با هیو شب د ی   م

و  آنقدر عصنر  و گایه کرد یبغض م یتلنگر  نیکوچکیر 
 که  شد یم کدندهی
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بابا که  کردمیوقت فکر نم چی. هکرد یم متعجبمان
 به ازدواج من اضار نقدر یا
رسخ شود و بغض  شیشب ازدواجم چشمها کند یم

 با آب دهان را یه شیگلو 
و با خواباندن اهورا آرام از  کشمیم بفرستد.آیه یی   پا

 جا بلند شده و خودم
 که به هاتف زنگ بزنم.   سانمی  م اطیبه ح را 

 _جانم؟
 ؟ی_خواب نبود

 ز یبخوابم شکوه.ر  تونمی_نه منتظر زنگت بودم. نم
  خندمیم

ر
 و منکر حس لذن

 . شومینم دود یپوستم م ر یز  که
 . رفنر  یما. پا شد _من که گفتم بمون خونیه

 یم ستم،ی_اونجا راحت ن
 
 یلبها انیکه؟از م  دون

 که  میگو یم بستهام هویم
سد یم  : یر

 ده؟ی_اهورا خواب
 ؟یجمع کرد لتو ی. وسادهی_اره خواب
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ده و م خواستی_دلم نم  : میگو یتنها برم.لبم را بهم فرس 
مامان رو. تازه مرخص  تیوضع ن  یبی_خودت که م

 . ستیشده. بابا هم که ن
 یکه م  گذرهیبهت خوش م نقدر یاونجا ا یی  م حاال 

 
 یک

 چه خوب شد
 ! اوردمشونین

اون  هی_بدون تو محاله بهم خوش بگذره، اگه قض
 هومن فالن نشده نبود محال

  د یبا برم ویل بود 
 
 برم جمعش کنم و با چهارتا پس گردن

 و لقد(لگد) برش
 . کند یخندهام را آزاد م ی.لحنش صداگردونم

 _باشه. مراقب خودت باش. 
بابات  گمیبمونم. م تونمی. نمگردمی_سه روزه برم

 از اد یب خواد ینم
 . نمی   قهقهه م ت؟بلندتر یمأمور 

.نفسش را اد یم گهیهفته د هی_نه حاال حاالها هست. 

 . کند یکشدار رها م
االن؟با  هیچ رفنر  یمن با تو که منو ول کرد فی_تکل

 دهانم را یدست جلو 
 بلند نشود.  نیاز ا شیر یخندهام ب یتا صدا می  گیم
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مثل بچهها  ؟یشد ینطور یتا حاال تو ا _هاتف؟ از گ
 ی   غر م یهمش دار 

 
 . ن

 . نمتیبیم امیبخواب. صبح م ی  _برو بگ
 . دمی   م خیبده داشتم  تی  _باشه، خدا خ

 : کند یغر غر م گوش    یتو  عصنر 
 اط؟یتو ح ) لباس رفنر هیال (ال  هی_باز با 
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 . ی  _شب بخ
که شب   کنمی_مگه دستم بهت نرسه.با خنده تکرار م

 گفته  پر حرض ی  بخ
 . کند یتماس را قطع م و 
 »عاطفه  «

در هم  یبا ابروها شود یمکرر زنگ در باعث م یصدا
 آب را ببندم ی  شده ش

کانیر و خشک کردن   یاز رو  با برداشیر  دستمایل و 
 دستم تندتند به سمت

لود زن عمو از و قهرا عصنر  چهریه دنیبروم.با د در 
 میدست و پا فونیداخل آ
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که   نمی   گرد شده بهش زل م  ی. با چشمهاکنمیگم م  را 
 از داخل شی   نگاه ت
. انگار که شود یعبور کرده و به تخم چشمم وارد م لی   

 طرف پشت نیا داند یم
 زل زدهام.  تشیو به عصبان ستادهیا فونیآ

. لبم دهمیرا فشار م و مردد شاش دهیدهانم را بلع آب

 و دسنر  گزمیرا م
  ی. هودکشمیم میرس و رو  به

 
 ی   با شلوار ج بنفش رنیک

 که ساق  کوتایه
بودم.  دهیپوش گذاشتیم د یرا در معرض د میپاها

 با ضعف میدست و پاها
 یو ی  ن کی. انگار ومی  به سمت در م وقنر  ند یآیم کش
 
 
 من را به سمت درون
. ومی  و من با زور و چنگ و دندان جلو م کشد یم عقب

 کنمیدر را که باز م
و زن عمو با  شود یلحظه در آسانسور هم باز م همان
 کبود و رسخ  یچهرها
که به جنگ هم رفتهاند و   یتتو شدها یابروها شده،
 که به اعماق  یی   نگاه ت
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. تکاند ی. چادرش را مد یآیم ونی  ب کند یرسوخ م چشمانم

 زمزمه سالم آرایم
و  ومی  کنار م  . از رس راهشماند یم جوابیکه ب  کنمیم

 " رادی"خوش اومد
 .دسنر شود یم بمینص شی   که نگاه ت  کنمیلب نجوا م ر یز 

 به گردن لختم
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 ی. رفتارش جور بندمیو در را پشت رسش م کشمیم

 است که زبانم را الل
و  ود ی  راست به سمت مبلها م کی. خودش کرده

 . ند یشیم
خانه م حرفیب  کی یچا خیر  یو بعد از ر  ومی  به آشیر 

 که  یکیبرش از ک
بشقاب گذاشته و به  یمحمد گرفته بود را تو  صبح

میم شیبرا یهمراه چا  . یر
 یو چپ چپ نگاهم.رو  کند یدوباره اخم م دنمید با 

 جا شییمبل رو به رو 
که   کنمیکوتاهم م  یبا ناخنها یو رسم را گرم باز  می  گیم

 گوشم  شیصدا
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 . لرزاند یم را 
  _خوب خودتو انداخنر 

 
محمِد من. آخرش  تو زندگ

 . مثل بختکیکارتو کرد
 که با لحن    آورمیبهش.رسم را متعجب باال م یدیچسب
 مالحظهیتند و ب
 : دهد یم ادامه

که االن به لطف   یایزندگ نیخوابت هم ا ی_تو، تو 
 یدیدیرو نم یمحمد دار 

من. خوب  دونیه هی یکی خونیه ملکیه یاالن شد و 
 جلدش.آب ر یز  رفنر 

 . دانمینم ز یجا گر یرا قورت داده و سکوت را د دهانم
محمد بود که  نینرفتم زن عمو. ا جلد کیس ر ی_من ز 

 یاومد رساغ من.پوزخند
 . ند ی   م

 
 
دخیر جون؟ من تو رو بزرگت کردم  _با هالو طرف

 یبعد م میابراه عاطفیه
 
 یک

 ینداشتم؟ محمل چرا م یاز محمد خیر  من
 
!کالفه ؟باف

 میبه موها دسنر 
 : میگو یبه صورت رسخش م هی  و خ کشمیم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

هم  ینداشتم و اصال خیر  ی_زن عمو من با محمد کار 
 اون نیازش نداشتم. ا

 د یدوست داشت دونمیکه سیر  شد رس راه من م  بود 
 . ستیباشه اما ن یاونطور 
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رس و وضع تو  نیو االن با ا نداشنر  ی_خیر 

 یم متعجب رو (نگاه؟خونهیس  
بعد  دهیو به ماه نکش ) خیر نداشنر گرددیبرم خودم

 طالق زنش اومده تو رو
ت تشت ؟یتو در حد محمد گرفته؟ ! اگه دخیر

 حاال د ی   نم ی   زم تو ییرسوا
دور از چشم همه...پلکم را با حرص باز و بسته  حاالها 

میکرده و حرفش را م  . یر
م تشت رسوا _من کار اشتبایه  و میینکردم که دخیر

 بزنه! محمد شوهر ی   زم
یعمنه   و رسیم . رس 

 
... شاهدش هست، و قانون

 مدرکش هم هست. محمد
اومد رساغ من که از خانمش جدا شده بود.و با  وقنر 

 . دهمیادامه م یپوزخند
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  ا ی_گو 
 
خورده من نبودم!  ی   زم شییکه تشت رسوا  اون

 خواهرزادهتون
د ی.رنگش مبوده  : د یگو یو من من کنان م یر

 ه؟ی_منظورت چ
 . کارمیلبم م گوشیه  یو لبخند دهمیباال م شانه
که   ود ی  بهم م یکرد.چشم غرها  خی تونییچا د یی_بفرما

 قیر یلبخندم را عم
خندان  بلند شده و با لنر  د یآیدر که م ی.صداکند یم
 : میگو یم

از  شهیخوشحال م یلی_محمد اومد.حتما خ
 .و به سمت در پاتنددنتونید
و نگاهم به کارتن  پاشمیم شیبه رو  ی. لبخندکنمیم

 افتد،یداخل دستش م
 اما کالیم کنمیرا باال داده و بهش نگاه م میابرو  کنجکاو 

 . آورد یبه زبان نم
مادرش  وقنر  توانمیو نم ستیسوال و جواب ن وقت
 آنطرفیر با کیم

را ارضا  میکنجکاو   کشد یشده انتظار م ی   ت یگوشها
 کنم. 

 . دهد یرا باال م شی.ابروهای_خوش اومد
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 ه؟ی! خیر ی_مهربون شد
 : نمی   لب پچ م ر یو ز  دهمیباال م شانه

. دهد ی!ابرو باال داده و رس تکان منجاستی_مامانت ا

 دی  گیجعبه را به سمتم م
 : د یگو یم و 

برام  فوالد زره چه خوانر  هیراض نمی_برم بب
 ندیبیلبم را که م ی.لبخند رو دهید
 . کشد یدو انگشت لپم را م با 

نفسش را  کنمیکه بهت نگفت؟سکوت که م  یی   _چ
 رها کرده و با دادن جعبه

 : د یگو یدستم م به
 _مراقبش باش. 

 ی  . کنجکاو نگاه از مسود ی  خودش به طرف سالن م و 
 رفتهاش گرفته و به

 نمی   زل م جعبیه
 
 نهیس ی. نفسم تو خورد یم . که تکان

 و شود یحبس م
 : د یگو یند مکه محمد بل  کنمیجعبه را پرت م دهیترس
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به عقب  عاطفه. نگفتم مراقبش باش؟قدیم شی_کشت
 که خودش را  ومی  م

 یپشمالو  دنی. با ددارد یو در جعبه را برم ساند ی  م بهم
 رنگ داخل د یسف

 ونی  ب میلبها ی   از ب یو ذوق زدها فیخف غیج جعبه
د یم  . یر

اما انگار  کنمی...دستم را به طرفش دراز مد ی_مروار 
 خطر را حس کرده که

آن طرف جعبه  و با جسنر  کشد یرا عقب م خودش
 یو چشمها ستد یایم
. دوباره به سمتش دوزد یو گردش را به صورتم م با یز 

 و به کنمیدست دراز م
دستم اشک چشمم را پر  ر یلمس تن نرمش ز  محض

 . کند یم
 

1133 
پر  وانیح یادآور یبا  شود ی...اشکم رها مد ی_مروار 

 که در  یدیپرزدهام... مروار 
س و تشنج از ما جدا شد. انگار که  یروزها آن پر اسیر

 طاقت غم فشیتن نح
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 گر یکه تن به اجبارها داده بودم و د  من   یغصهها و 
 توانستمیمثل سابق نم

آبانماه،  روز ظهر... حوایل کیبرسم را نداشت و  بهش
 آلونکش دراز گوشیه

 پلک باز نکرد.  گر یو د د یکش
 . دوزمیرا به محمد م سمیخ یچشمها

 ی_نم
 
 هی شهیچقدر غصه خوردم محمد... هم دون

 بود ی   گوشه از دلم سنگ
 به خاطر من تلف شد.  د یعذابش وبالم که مروار  و 

زمزمه  میشانیپ دنیرسش را و با بوس کشد یم جلو 
 : کند یم

بشه.با اشک  شیی   چ میذار ی... نمنبار یا می_مراقبش
 که بوسیه  نمی   لبخند م
 : د یگو یو م ند ی   به رسم م یگر ید کوتاه

 لشی. قفس و وساهیهم اوک شی_واکسن زده، همه چ
 فعال نهیهم تو ماش

 .باشیهارمیم لشو یوسا می  رسگرم باش بعد م باهاش
 گفته و رس تکان  کوتایه

 : د یگو یکه با طعنه م  د یآیزن عمو م ی.صدادهمیم
 : د یگو ی.محمد با خنده می_چه عجب. بالخره دل کند
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 د یسلطان، تو که بهیر با هیازش دل کند راض هشی_نم
 
 
 ! بدون
 
 
 . نمی   باهات حرف م ینکن محمد. دارم جد _لودگ
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چه جالب!زن  ه؟یحرف جد هیو کنا شی_طعنه و ن
 "محمد"غردیم عمو عصنر 

 : دهد یمحمد جواب م و 
من  یبه خواستهها شهیهم یبار برا هی_مامان... 

ام بذار و تموم کن ا  نیاحیر
اومدم گفتم  شیرو. دوازده سال پ یمیقد نیهیک

 دهنت ،یبچها عاطفه گفنر 
. دو سال بعدش ا یب یبرو بزرگ شد ده،یم ی  ش یبو 

 یمیگفتم مامان پرس کر 
اگه ستاره  کن. گفنر   یکار   هی شیخواستگار  اومده

 نیباشه ا یکیبختتون 
باهاش  می. آخرش هم رس کتک کار شهینم ازدواج

 گهیگورشونو گم کردن و د
... ا یبرو ب گفتم، گفنر   میرساغش. قبل رسباز  ومدنین

 دارن دمیرفتم و اومدم د
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به من نامرد  ! حنر نگفنر  خر یو تو ه دنیم شوهرش
 که  نیخیر نداد تونیکی

و  د یکنم. همتون دهنتون رو بست  غلظ هی خودم
 از دستم بره.  د یگذاشت

  هی_بد کردم از 
 
 نیبدبختانه نجاتت دادم؟ تو با ا زندگ

 دخیر خوشبخت
 ؟شناشیرو نم میمحمد. ابراه یشدینم

 دمیشما؟ د کنه؟یم فیتعر  رو گ _خوشبخنر 
 که برام لقمه  یایخوشبخت
و تو گلوم موند. آخرش هم با جون  غی... شد تگرفنر 

 کیکندن و هزار و 
 باال آوردمش.  بتیمص

چقدر گفتم برو دکیر اما گوش  ،ی_خودت باعث شد
 نعریه ی...صداینکرد
 . لرزاند یخانه را م محمد 

حکم خداست و  نهی   م کهیاون زن یهر زر  ؟ی_چه دکیر 
 باورت شه؟ نذار د یبا

رو باال  کنهیم ن  یرس دلم سنگ باز کنم و هر چر  دهنمو 
 . ارمیب
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1135 
زن  یو صدا شمکیم د یرس مروار  یرو  را به آرایم دستم
 خانه یعمو تو 

 . چد یپیم
_اتفاقا دهنتو باز کن و بگو... چه کرده ساره؟ جز 

 چه کرده ؟نجابت و خانویم
تو و صیر کردن باهات؟ دوسال  یاز موندن به پا ی  غ

 خوش یرو  هیزنت بود 
با فکر به  یکرد  شهی. خونشو تو شینشون نداد بهش

 ند،ی   .محمد قهقهه منیا
 ... و عصنر  بلند 
 می. نمردرتیخوب و رس به ز  خواهرزادیه یبرا می  _بم

 نجابت و و معن  
بهخاطر اون  نمونی. نذار حرمت بدمیهم فهم خانیم

 بره ی   کثافت از ب  کهیزن
خانم. نذار. عاطفه  هیروم تو روت باز شه راض و 
 بلند شده و خودم یزم؟فور یعز 
و از  ستادهیهم ا ی. هر دو رو به رو سانمی  بهشان م را 

 نفس نفس تیعصبان
 . نند ی   م
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بت برام درست م هی_   : کنمیزمزمه م ؟مبهوتکن  یرس 
محمد.رس چرخانده از  کن  یپهلو م نهیرسما؟ س نی_تو ا

 چشم نگاهم گوشیه
و با  لرزد یخون شناورند. دلم م انیم شی. زمردهاکند یم

 تکان رسم به
خانه بت آبل عی    .تند و رس ومی  م آشیر  را حاض   مو یرس 
 شانیبرا وانیکرده دو ل

میم  . یر
 
 
و با  دهمیم لشیتحو  _قربون دستت.لبخند کم جان

 "نوش جان" زمزمیه
. نگاه غضبناکش را به می  گیرا به طرف زن عمو م ن  یس

 که  دوزد یصورتم م
 : د یگو یم محمد 
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س، نمک گ . ختهی. زهر هم توش نر کنهینم تی  _نیر

 چرت و نیاهل دعا و ا
که به خوردت بده بلکه محبتت گل   ستیهم ن پرتها 

 کنه! اگه بود همون
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بچه دورش  ی   و االن دو ج گرفتیم شیسال پ دوازده
 بود! 
که   زمیی  ظرف م یرسخ شده را تو  یهاینیزم بیس

 میدستش از کنار پهلو 
و حرارتشان چند خالل  به گریم توجهیو ب شود یم رد 
 و همانطور دارد یبرم
را متعجب  میوها. ابر شود یداغ مشغول خوردن م داغ
 گاز را  ر ی.ز دهمیباال م

 ر یکه ز   در حایل ومی  م نکیکرده و به طرف س  خاموش
 حواسم به چشیم
را باز  خچالیاست. با همان دست چرب در  حرکاتش

 یتو  ن  که صدا  کند یم
و  دهاند یکامال به هم چسب  میاما لبها کشد یم غیج رسم

 در سکوت حرکاتش
 یآب با ب شیهی. با برداشیر  شکنمیدنبال م را 

 
 مالحظیک

 لبهاش را به دهان
جمع  می. ابروهاکشد ینفس رس م کیو  چسباند یم
 و بعد از شسیر   شوند یم

لباسم  خوردنها دستم را شسته و با گوشیه یسیر  
 شیهی. شکنمیخشکش م
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را  نتها یدر کاب نبار یو ا گذارد یم ی   م یشده را رو  خایل
 باز و بسته هدفیب
که   دارمیرا برم مهیق . چشم گرفته و در قابلمیهکند یم
 : د یگو یم

و  کنمیرا محکم باز و بسته م می_حاض  نشد؟چشمها
 با گذاشیر  در قابلمه

 : میگو یم
بمونه، دم  گهید قهی_خورشت آره. برنج ده دق

 . دهینکش
 نکیو مقابل س دارمیشده را برم خایل شیهیش
 رسم یکه از باال  ستمیایم

 ود ی  برداشته و به طرف گاز م یکاسها
 
و  کشمیم . پوف

 با اخم بهش زل
 

1137 
به نگاه  توجهیو ب زد یی  خودش خورشت م ی. برانمی   م

 من ی   متصل و سنگ
 ی. زبانم تو شود یمشغول م ده،یرا عقب کش صندیل

 . د ی  گیدهانم جا نم
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داخل  .لقمیهشد یحاض  م ،یکردیصیر م قهی_دو دق
 دهانش را قورت

 چرخاند یکاسه م  یو همانطور که قاشق را تو  دهد یم
 : د یگو یم

تنها  خورم،ی_گشنمه خب. حاض  شد با تو هم م
 ینم

 
 تنگ یشخندی.و نمون

. گرسنه نبود، کالفه بود. قفس نشاند یچربش م یلبها

 را آورده و د یمروار 
ظرف  یرا تو  شیرا مشخص کرده بود. غذا شیجا

 و داده ختهیمخصوص ر 
خانه  یشد مثل مرغ رسکنده تو  که تمام  شی. کارهابود 

 دور خودش
قاشق به  الیخی. بکنمی.متفکر نگاهش مد یچرخیم

 حلقش یقاشق غذا تو 
 : میگو یو مردد م مالمیهم م یرا رو  می. لبهازد یی  م
دستش  یتو  ارم؟قاشقیبرات آرام بخش ب یخوای_م

 . رسششود یخشک م
که کنج لبش را اشغال کرده   یو با لبخند کشد یباال م را 
 : د یگو یم
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را باال داده و  میابرو  یتا کیناآرومم از نظرت؟ نقدر ی_ا
 قرمز یدیبه سف هی  خ

 . جنبانمیچشمانش لب م شدیه
مثل مرغ  ی. بعد از رفیر  زن عمو دار _ آره هسنر 

 رسکنده دور خودت
 یی  کلنجار م  . با همه چر چرچ  یم

 
رس دلت  . اگه حرف

 مونده، بگو خب. 
. کمرم را کنمیخواستهاش را اجابت م حرفی...بی   _بش

 هیتک به صندیل
 . دوزمیو به دهانش چشم م دهمیم

را جلو  میجون.لبها از محاالته عایط ؟_با تو و ناآرویم
 و پوزخندزنان دهمیم
 : میگو یم
 

1138 
هم به غذا  کبار یمدت، تو  نیتو ا زمیعز  ؟_آرویم

 و امروز از یناخنک نزد
خونه پشت رسم  لحظه اول که من پا گذاشتم تو آشیر 
 و دستت مثل یاومد
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که   هیچطور آرامش نی. اچسبهیبه غذاها م چسب
 رو یکه ازش متنفر   یکار 
و  قیعم ؟لبخندشیدیراحت انجام م الیبا خ یدار 

 . قاشق راشود یدندان م
. چرخاند یم دهاشیرس مهیبه ن کاسیه  یتو  هدفیب

 نیاز ا شومیکالفه م
 حرف نزدن.  یبرا اشیرسسخت

تو خونه نگهش داشت. از  شهی. نمدمی_از مرِد پرس
 اول هم گفت اگه تو

اون لحظه  ویل یسخته ازش نگه دار  د یمونیم آپارتمان
 من فقط به خوشحایل

 آوردمش.  ی   هم ی. براکردمیفکر م تو 
. مانمیو منتظر م وند ی  فرو م گر یکدیبه دل  میابروها

  نیا
 
 نبود که من حرف
بود. با  یگر ید ی   بودم. محمد دردش چ منتظرش

 سکوتم خودش ادامه
 : دهد یم

 کوچولو درست کنم؟  لونیه هی_تو تراس براش 
 . شود یکوتاه پرت م  لحظیه کی یبرا حواسم

 . شهی_رسدش م
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قبلم را  یرد جملهها توجهی؟بیدار  یبهیر  شنهاد ی_تو پ
 و مضانه می  گیم
 : میگو یم

  یخوای_نم
 
 کرده؟  شونتیپر  ینطور یا چر  بهم بیک

 : د یگو یو م دهیکش  یکالفها  نچ
 

1139 
گاز را   ر یو ز  شومی_برنجت بوش بلند شد.ناچار بلند م

 . رسمکنمیخاموش م
. همچنان با کنمیو مسکوت نگاهش م چرخانمیم را 

 کاسه گشت  یقاشق تو 
آن  انیسفر تک نفره، انگار که م کی. کند یگذار م  و 

 یلیقرمز چرب و چ
وجود دارد که تمام حواسش را به خودش  یی   چ

 سیمعطوف کرده است.د
 فهممی.نممی  گیو کنارش جا م گذارمیم ی   م یرا رو  برنج

 چطور لقمهها را
و  شود یبه دهانم زهر م مهی. قدهمیو قورت م جومیم

 میطعم تلخش ابروها
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از من ندارد.  . او هم دست کیمکند یم کیبه هم نزد را 
 سو به نیقاشقش از ا

و در سفر کوتاهش شمال و جنوب،  ود ی  و مس آن
ق و غرب را م  . د یمایپیرس 

چرخش همهجا را رسخوشانه  کیخوش شانس. با  چه
 . ند ی   دور م

. از ماند یم هی  و نگاه من بهش خ کند یرا رها م قاشقش

 شودیبلند م ی   پشت م
خوشمزه بود دستت درد نکنه" با  یلیبا گفیر  "خ و 

 از ی   سنگ یقدمها
خانه . چرخانمیم ی   م ی. نگاهم را رو ند ی   م ونی  ب آشیر 

 یبرنج تو  یدیسف
رسجمع  د ی. شاکند یم به چشمانم دهان کخر  بشقابش

 سه قاشق هم نخورده
  ی   . مباشد 

 
و بعد از گذاشیر   کنمیجمع م را با کالفیک

 نکیظرفها داخل س
که   گذارمیم خچالیدست نخورده را به  یقابلمهها

 زرد رنگ چشمم لکیه
که نشان   بیار  . چند لکیهافتد یم خچالیدر  یرو 

 طرح انگشتانش دهندیه
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 شی   مخصوص را برداشته و تم پارچیه نتی.از کاباست
 کارم که تمام  کنم،یم
خانه ب شود یم و با  چرخانمی. چشم منمی   م ونی  از آشیر 
 سالن یتو  دنشیند

.در باز است و کنمیرا به سمت اتاقمان کج م راهم

 تخت افتاده یخودش رو 
به عقب  است. قدیم اشیشانیپ یدستش رو  و 

 : د یگو یکه م  دارمیبرم
 
 
 خانم.  عایط ستین _فرار کار قشنیک
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ان کرده و با مکث به اتاق پا  قدم عقب رفته را جیر
 . همچنان دستشگذارمیم
 شیآرا ی   مقابل م صندیل است. لبیه شیچشمها یرو 
 : د یگو یکه م  نمیشیم

 ر یکه ز   در حایل دهم،یدور؟شانه باال م نقدر ی_چرا ا
 حواسم بهش چشیم
 . هست
کنارت باشم، درک   ینخوا د ی. گفتم شادونمی_نم
 و شود یم ی   خ می.نکنمیم
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 یهمچنان رسخ و گرفته است. چرا قرمز  نگاهش
 د؟یخوابیچشمانش نم

. ند ی  گیدوباره به سمت باال حالت م می_عجب!شانهها

 بافته شدهام را یموها
. چه کشمیم انشانیو شانه را م کنمیم باز  هدفیب

 . شدند یآسان باز م
 گفتند یمرتب م میسوره بودم. محمد و مر  دلتنگ

 که دستش  شود،یدرست م
دادگاه که  جلسیه ی   در اول یو به زود شود یم رو 
 هم بود کینزد خشیتار 

. اما من تمامم را شود یاثبات م عیل تیصالح عدم

 را با میباخته بودم.اشکها
را به  یقرار یو ب تانر ی. افسار بکشمیبه بند م سماجت
 بودم و دهیعقب کش

 نیدر ا خواستمی. نمکردمیم نیرا تمر  یخودم صبور  با 
ا  هیبغرنج با گر  طیرس 
ا میاز رس دلتنگ ینالهها و  محمد را سختیر کنم.  طیرس 

 یکارها رو   همیه
و تنها مشکالت من را هم با  کهیافتاده بود و او  دوشش

 . رد کیخودش حمل م
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از  ینفسم به تند شود یم دهیکه از دستم کش  شانه
 پرتاب ونی  به ب نهامیس
. شانه شود یم دهیو نگاه گرد شدهام به باال کش شود یم

 . گذارد یم ی   م یرا رو 
 . چسباند یم میرا به موها شینیرا خم کرده و ب رسش

اگه نخوام تو کنارم  دمی_من به گور هفت پشتم خند
 نزن خود ی. زر بباش  
 : د یگو یکه م  شود یجمع م می؟ابروهااوگ
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دمیداشتم لذت م گمینم خر یه یدی_اگه د . از تک یر

 ن  یتکشون. سنگ
حرف نزدن و مکث کردنت، دقت کردنت و  نگاهت،

  یتالشت برا
 
 . موشکاف

شد خانم مارپل؟زنگ  تی  هم دست گ یی   چ حاال 
 گوشم به  یخانم مارپل تو 

 ی. خاطرهاشود یو حواسم کامال پرت م د یآیدر م صدا 
 نه چندان کهنه مقابل

سمیو متفکر م د یآیبه رقص در م چشمانم  : یر
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به  . تانر کند یمنم؟رس بلند م یدی_اون روز، از کجا فهم
 داده و شیابروها

 : د یگو یم
سوالت  نیوقته منتظر ا یلیجون، خ عایط یکرد  ر ی_د

 . منق   از یبودم. پنج امت
 نچ...  نچ

 : د یگو یکه با خنده م  شومیم بلند  کالفه
  خواسنر ی_کجا؟ مگه نم

 
 اعتنا یدم؟بیاز کجا فهم بدون

 : میگو یم
 ی. تو که عادت دار ستیاونقدرا هم برام مهم ن گهی_د

 به حرفها رو تو دلت
، ا نگه  د یشا کنمیرا شل م میروش.قدمها نمیداشیر 

 یباز  نیدست بکشد از ا
را به هم  می. با حرص لبهاکند یکلمات اما سکوت م  با 

 و با دهمیفشار م
. ومی  م د یراست به رساغ مروار  کیشتاب زده  یقدمها

 را شیغذا بستیه
مخصوصش  یکیرسام داخل کاسیه شیو برا برداشته

 یکه صدا  زمیی  م
 . دهد یگوشم را نوازش م  گرفتهاش
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 .(با آیه_از سن قهر کردنمون گذشته نازک نارنخر 
 ) دلمدهدیکشدار ادامه م

 هیو با  ونی  نفسمو بدم ب لمها یف یهمثل هم خواستیم
 لبخند بگم چقدر زود

 عمر، ش کی... اما نگذشته. زود نگذشته. گذشت
 مگه ستیسال... کم ن
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. نگاهم ستد یایاز حرکت م د یرس مروار  یرو  نه؟دستم

 . شانیهکند یم شیدایپ
 بیداده و دستانش داخل ج هیتک وار یرا به د راستش

 یشلوارش است. موها
 یرسش از آن حالت هم یجلو 

 
 یخارج شده و رو  شیک

  شیشانیپ
 
 با آشفتیک

. د یآیم یی   رها شدهاند. نگاهم تا چشمانش پا جذانر 

 هنوز هم درمانده و قرمز
 چند مجهویل یو من به دنبال حل معما است

   د یچشمانش و کل
 
 کلون بزرگ

بازش کند. با حرص و  خواهد یبه دهانش زده و نم که
 : توپمیم ظیغ
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 ی_چرا رک و پوست کنده بهم نم
 
شده؟دهان باز  چر  یک

 که تند و  کند یم
 : میگو یم عی    رس 
  یخوای_م

 
 دونمیچه م ا یمحافظت از منه؟  یبرا بیک

 نگران نکردنم؟ به خدا
 نی. بهم بگو محمد. اکن  ینگرانم م یبدتر دار  تو 

 کردنت  یلجباز  نیسکوتت، ا
 ی   ب زاردهندهست برام.دسنر حرف نزدن آ یبرا

 کشدیرها شدهاش م یموها
 . جنباند یبا مکث لب م و 

... نم د یفردا... شا د ی_شا
ً
. اما االن وقتش دونمیبعدا

 ،عایط تونمی. نمستین
. مقابل زد یی  دلهره به جانم م شی...زنگ صداتونمینم

 می  نگاه مات و متح
ها ی. کنارم اما در کد ی  گیآمده و کنارم جا م جلو   لومیر

 فاصله... 
   بدم به اندازیه خوامیکه االن م  ی_خیر 

 
 تیبد و اذ کاف

 کننده هست که
 یزهرمارشم برات. بسه برا هیشب گهید یای   با چ نخوام

 به هم میتو.ابروها
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بان قلبم تند مشوند یم کینزد  نیاز ا شود،ی. ض 
 که از درک معن    ن  حرفها

  پشتشان
 
 : میگو یالکن شده م عاجز هستم. با زبان
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... شده؟لکنتم لبخندش را وسعت ... چر _چر 

 که  ی. لبخندبخشد یم
. ود ی  چشمم فرو م یبودنش مثل خار تو  واقیعی  غ

 کی ن  یبدون مقدمه چ
 . ود ی  رساغ اصل مطلب م راست
 چیشهادت بدن. ه سیر  یحاض  ن هها ی_همسا

 . ومی  وا م ی   زم یکدومشون.رو 
 ایهیو غم س کنمیچشمم را حس م یاشک تو  هجوم

 که چادرش را باز کرده
 . کند یهمه جا را فتح م و 

... مگه... م اض... ی   مگه... نگفت شه؟ی_ما ... اعیر

 و دهد یکردن؟رسش را تکان م
 . خورند یتکان م به آرایم اشیشانیپ یرو  شیموها

امروز  . اما وقنر کنند ی_گفتم. مطمی   بودم که قبول م
 تا برگیه م،یرفت
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و حرف دادگاه و شهادت اومد  دنیرو د استشهاد 
 عقب.  دنیوسط همه کش

سیم گنیم . زن و سیر  ین درسنر  یازشون. آدمها مییر

 می. مر میبچه دار 
رو  کنه. آب پایک  شونیکرد نتونست راض  یهرکار 

 رو دستمون. قبول خیر  یر 
 . کی   ینم

*** 
  د یسف یبخارها به

 
که مقابل چشمانش به رقص   رنیک

 »هومن «  ند یآیدر م
و  کند ی. پوست صورتش گز گز مشود یم هی  خ

 . دهد یآزارش م اشیخشک
و دنبال  د ینالیپوستش م از چرنر  شهیکه هم  ن  او

 درمان بود حاال از خشیک
 هیشب شیگونهها  یرسخ رو  یستوه آمده بود. گرد به

 یمیقد ینوعروسها
 بود.  ن  یچ
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کاپشن   قیهیو با باالتر دادن  کشد یرا باال م شینیب
 که  کاله بافنر   اشیباد
رسش  یکرده بود را رو   شکششیپ شیسالها پ مینس
 اما کند یم پیر یک
هم رسوخ  شیاست. رسما تا مغز استخوانها دهیفایب

 کرده و تن و بدنش را
 . لرزاند یم
 گارشیکاپشنش دنبال س  بیج یتو  اعتنا ی؟بن  نجای_ا
 . به محضگردد یم
. کند یمطبوع داخل کاپشن م یکردنش دل از گرما  دا یپ

ب  ها  به ته یبا ض 
. کند یو با فندک روشنش م دهیکش  ونی  ب نخ   پاکت

 یرس استخوانها
رسخ شده و نوک انگشتانش کبود. با گذشت  دستش

 رسما نیماهها هنوز به ا
خرچ خرچ آزاردهنده  ینکرده است. صدا عادت

 و سد ی  م انیبالخره به پا
گرفته و تو   یبا صدا ستادنشیبه محض ا هاتف
 : د یگو یم اشیدماغ
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نونت کم  ؟ده کوره که چر  نیتو ا یاومد دمی_من نفهم
 بود، آبت کم بود؟

 ؟خاکسیر و رفنر  یشبه ول کرد هیمرگت بود که  چه
 و تکاند یرا م گارشیس
که رسما بهش   چشم نگاهش را به هاتق   گوشیه  از 

 سازگار نبوده و همان روز
 ی. پوزخنددوزد یرسماخورده م دنشیبه محض رس اول
 جلز و ولز یادآور یبا 

ک کم مانده بود پشت تلفن ند ی   م شکوفه . دخیر

 خودش را تکه پاره کند. 
دارد پوزخندش. آب دهانش را با فشار  تلخ   طعم

 را شیو پلکها بلعد یم
 ششیدوسال پ یاز رفتارها . گایهکوبد یبه هم م محکم
 . شد یمتنفر م
. نه دل، خواهد یچه م د یفهمیکه نم  ایهیس یروزها

 دل کندن از عشق
بود را داشت  دهیقد کش نهاشیکه وسط س  یممنوعها
 چشم توانستیو نه م

به لفظ  یخودش و هاتف ببندد. پوزخند یبرادر  یرو 
 . هر چندند ی   برادر م
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و آن دلیر چموش را به  ی  عدو شده بود سبب خ که
 
 
 برگردانده بود.  زندگ
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ش که همه را   میعظ تحویل را داشت. شکوفه یط خیر

 متعجب کرده بود از
شبه عشق هاتف به دلش  کیرو به آن رو شده و  نیا

 شدیافتاده بود. باورش نم
 تیهم باورش کند اما واقع خواستیدلش نم و 

ک از لجباز   یداشت. دخیر
عشق  یرا به رو  شیداده و بالخره چشمها استعفا 

 یهاتف باز کرده بود. تو 
نشود؟ هاتف با  توانستیمگر م ند،ی   م یپوزخند شدل

 مثبت از یآن همه امت
هاتف  گرفتیه  ی. صدانشستیزود به دل او م ا ی ر ید

 دوباره بغل گوشش بلند
 . زد یی  و افکارش را به هم م شود یم

 ی   واسه خودت لبخند م _به چر 
 
حرف  وار یبا د ؟ن

 من؟دود را با فشار نمی   م
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 ی   زم یرا رو  دهاشیبه ته رس گار یو س فرستد یم ونی  ب
 شیپا ر یپوش ز  د یسف
 . کند یو له م اندازد یم

 ی   حرف نم وار ی_نه داداش با د
 
. برو تو منم االن ن

 تو، تو ی. رسماخوردامیم
واسه  کشهیلشکر م لیا هیبشه  تیی   نمون. چ رسمان
 من. 

 _هومن... 
را در دم  شیو خلطدار هاتف صدا چرگ یرسفهها
 . نگرانکند یخفه م

 دهیفایاما ب کوبد یو چند بار به پشتش م رخد چیم
 لب غر ر یاست. با حرص ز 

 : کند یلند م و 
 که چر   ونی  ب یحال و روز اومد نیبا ا فهممی_من نم

 گارینخ س هیبشه ها؟ 
.هاتف دستش را به نشانه گهید ومدمیم کردم،یم دود 

 و د ی  گیباال م میتسل
 انی. از مند ی   خمار و رسخش را به هم م یپلکها
 تند و خس خس ینفسها

 : نالد یم نهاشیس
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لبش  گوشیه  شخند ینسخه دوم شکوفه.ن ی_شد

 . دستش ازشود یخشک م
لبش  . گوشیهخورد یرس م یی   هاتف به پا شانیه یرو 
 . حسگزد یرا م

 بانشیتلخ و گزنده که گر  گناهکار را دارد. حیس  یآدمها
 را محکم گرفته و

خفهاش  تیباتالق گناه و معص یمانده تو  کم
 ونی  کند.نفسش را تند ب

برگردند.  تییتا به سو  خواهد یو از هاتف م فرستد یم
 هوا به نیماندنش در ا
را شدت  شیمار یو ب د ی   دامن م اشیرسماخوردگ

کد یبخشیم  . و البد دخیر
بال بال  مارشیهمرس ب یبرا ی   رسزم آن گوشیه هم
 راه شیو اشکها د ی   م
د یرا آب م ا یو دن شد یم لیو س گرفتیم ! دست یر

 وقنر  ستیخودش ن
که   فتی  کتش نم  یجوره تو  چی. هند ی   م پوزخند 

 شکوفه با آن همه حس
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که داشت بتواند عوض شود و هاتف را   ینهایو ک تنفر 
 دوست داشتنش رد،یبپذ
. تمام رسش پر کند ی!نفسش را کالفه رها مشکشیپ که

 شده از شکوفه، شکوفه
  و 

 
فقط از دور نگاهش کرد.  شد یکه م  شکوفه... زن

 که فقط  سیتند کی هیشب
 و حنر  یو از دور حظش را بیر  سنر یمقابلش با شد یم

 با اجازه نداشته باش  
را باز کرده و  تیی.در سو انگشت هم لمسش کن   نوک

 با هول دادن هاتف به
. گذارد یم یبلندش را در آورده و گوشها یبوتها داخل

 کاپشنش را به رخت
راست به سمت  کیکرده و   زانیآو کنار در   ز یآو 

خانیه  جمع و جور آشیر 
و  ختهیآب ر  . کیمود ی  م شیاجارها یمیر  ش تییسو 
 یداروها یسههایبا ک

و  نهی.کز کرده مقابل شومود ی  به رساغش م هاتف
 پوستش رسخ شده و تنش

حس  میتسل تیو در نها کند ینگاهش م هی  . خلرزد یم
 برادرانهاش شده و با
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 : جنباند یکه در خودش رساغ ندارد لب م  یایمهربان
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 ی  گ  یی   چ آش   ،سونر  نمیداروهاتو بخور، برم بب ا ی_ب
 وانیبخرم برات.ل ارمینم
رنگ  طوش کاناپیه  یو از رو  دهد یبه دستش م را 

 اتاق که معلوم گوشیه
نشسته و بلند شدهاند و چه  شیچند نفر رو  ستین

 خاطرهها که به خودش
دوش هاتف  یو رو  دارد یبرم یمیضخ یپتو  دهاستید
 . اندازد یم

خشک و  یکه صدا  دهینرس اولش به دویم قدم
 هاتف که حاصل گرفتیه
 . شود یاست بلند م شیرسفهها

گردن   ی.رسش را رو میحرف بزن د ی_بمون... با
 به هاتف نگایه میچرخانده و ن

 . اندازد یم
بخواب. تشک  کمی امی. تا مادهیحرف ز  ی_وقت برا

 برات پهن کنم؟هاتف
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خودش را  حالی. باندازد یزده و رسش را باال م یعطسها
 کشاندیتا کاناپه م

 . کند یرها م شیرا رو  حالشیتن ب و 
هم شد جا  نجا ی... اکهیمرت کنهی_تا استخونام درد م

 "زر نزن،...*؟با زمزمیه
 . ند ی   م ونی  ب تیی" از سو ادهیرست هم ز  از 

هاتف خان.  کن  یبرام ناز م ینطور یا ستمی_من زنت ن
 گمشو تن لشتو جمع

و من شدم  ی. دو روزه مثل بچهها افتادنمیبب کن
 لهلهت. درد و مرضتو

به لحن  اعتنا یبرا من؟هاتف ب یآورد برداشنر 
 کاناپیه  یغضبناکش خود را رو 

بلند  شی  ج ی  ج یدر رفته که با هر حرکتش صدا زوار 
 دهد،یتکان م شد یم
باال  نهاشیس یکهنه را تا رو   یتنهاش پتو  دنیباال کش با 
 ن  و با صدا کشد یم

 : د یگو یو گرفته م مخمور 
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دست من  یکاسه آش داد  هی_دهن ما رو ...* تو، 
 کرده که  کار ی. انگار چد یز ی

گوشت آلودش   یلبها گوشیه  یشخندی.نذارهیم منت
 یو تکهها ند ینشیم
 . زد یی  م نهیشوم یرا تو  می   ه

 نیا یپا شد شاال،یا یس  یخالص م د یز ی نی_فردا از ا
 یاومد یدیهمه راه کوب

 رو دل من؟ فنر یو ب بیس   ضیکه مر   نجا یا
 : د یگو یو درشتش تنها م ز یر  یههایدر جواب کنا هاتف

و تک  چرخاند یدادا... رسش را مبهوت م میی  _با هم م
 به متعجنر  خندیه
شود و  لهیهاتف پ نکهی. فکر اند ی   م الیخوش خ هاتف

 با آن لحن بچه
کند به   اشیگوشش بخواند و راض  یتو  خرکنش

 برگشت تند و باعجله
 : کند یم فیرا رد جمالتش

باشه. من هستم حاال  ی  خ یدی_نه دادا، خواب د
 حاالها... دلتنگ زننر 

 یم
 
که   یمونطور و ه جل و پالستو جمع کن   تون
  یاومد

 
 به بزن
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تک  اما با لحن تند و پر حرض ستی...متوجه نچاک
 تک کلماتش را ادا

. خورد یو از درون خودش را م گزد ی. زبانش را مکند یم

 نیبه ا خواستینم
گزک دست هاتف بدهد. او مرموز بود و   رسعت

 شیکارها  رگیرز یز  شهیهم
 . کرد یم را 

 اندازد،یبه هاتف م و نگایه ود ی  را باال م کشیپ کالفه
 کرده و با  کینگاه بار 
 نیانگشتانش از ا ی   را ب وانیبهش زل زده است. ل دقت

 گاف بد موقع فشار
 و سوختنشان.  مها ی   به جلز و ولز ه ند ی   و زل م دهد یم
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  یایناراض ؟یحرص دار  نقدر ی_حاال چرا ا

 
 هومن؟پوف

  کشد یم
 
 و دنبال حرف

کرده و   دسنر  شیکه هاتف پ  گردد ی مگفیر    یبرا
 : د یگو یم

 کار یچ نجا ی. چته؟ ایقفله کرد شیکه ش  ی_وا کن در 
 تو؟ د بنال یدار 
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تا  کند یو رو م ر یرا برداشته و چوب  ها را ز  خی.سگهید
 ریخوب بسوزند. تصاو 

. از آن لحظه که اکیر باهاش چرخند یرسش م یتو 

 یتماس گرفت تا روزها
 د یو بر  د یکه قرارش به ته رس  شیدوسال پ ی   هم آخر 

 از خانه و
به  هی  و خ چرخاند یدست م یرا تو  کشی.پخانوادهاش

 زرد رنگ مادیه
 : ند ی   لب م داخلش

،  گهیپرس د هی یخان و ننه کیر  وبی_ا هم داشیر 
 رس ؟و دونسنر یم
. هاتف مات ندازد یبه برادرش ب تا نگایه چرخاند یم

 متعجب شده و با نگایه
ته  عیزده و ما یبهش زل زده است. پوزخند جیگ  و 
 نفس باال کیرا  کیپ
 شیو گلو  افتد یم ی   چشمانش چ . گوشیهود ی  م
 و .به تلخ  سوزد یم
 : دهد یادامه م کهتازانهی

 یدیاسمش هم نشن ،ی   _محمود... محمود شاه
 رسش را خر ینه؟هاتف با گ
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و دستش  بندد یرا با درد م شی. چشمهادهد یم تکان
 یرا برا شیبهایج
پرت شدن  یکه صدا  گردند یم گارشیکردن س  دا یپ
 نگاهش را یی   چ
 شیو فندکش را برا گار یس . هاتف بستیهچرخاند یم

 حرفیپرت کرده است. ب
که   گذارد یکنج لبش م  گار یرا چنگ زده و س بسته
 هاتف پردیه یصدا

 . لرزاند یرا م گوشش
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 یاز کجا م نو ی_تو ا

 
لبش  گوشیه  ؟پوزخندشدون

 چون دست جلو ماند یم
. به محض روشن د ی  گیم گار یس ر یو فندک را ز  برده

 و پر قیشدنش پک عم
 
ر
و با مکث و تکه  افتد یهم م یرو  شی. پلکهاند ی   م لذن

 تکه دود را بدون
 . دهد یم ونی  ب یعجلها چیه

گوشش   یکاناپه تو   ی  ج ی  ج یو صدا ند ینشیم هاتف
 نشان . توجیهچد یپیم
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سکوت بد موقعش با  نیکه هاتف کالفه از ا  دهد ینم
 درش یکه کنجکاو   لحن  
 : د یگو یم ند؛ی   م موج

 ی   _چرا حرف نم
 
به هاتف  چشم نگایه گوشیه  ؟از ن

 اعتنایو ب اندازد یم
دن پلکها کند؛یدومش را روشن م گار یس  یرو  شیبا فرس 

 یپارکتها یهم رو 
 تشیاذ اشینه سفت افتد،یچوب درازکش م طرح
 نه رسد بودنش.  کند،یم

 یآتش است و رسش پر ازخاطرهها کوریه  تنش
 دوزدینداشتهاش. چشم م

را و  شیدههایشن کند یرسش و دوره م یسقف باال به
 نوار ضبط کیمثل 
 . دهد یاکیر را به خورد هاتف م یحرفها شده

خان رس  وبی_محمود رفت تهرون که درس بخونه... ا
 گفتیو م گرفتیباال م

نبود که، افتخار  ... الیکشهیبل م شه،یمن ال م محمود 
 وبیبود. ا فهیطا هی

.  یو ننه کیر  خان بود و  فهیطا هیآرزوها براش داشیر 
 خان که به وبیا هی
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. بعد تموم شدن درسش برگشت اما د یناز یم محمودش

 دخیر  هینه تنها... با 
زن که نه از جنس محمود بود نه از جنس  هیبا  ،یشهر 
 ... بای   شاه فیهیطا
 نیخان با ا وبی... موند تا انیدخیر ترک، نگار  هی

 . اد یپرسش کنار ب یز یآبرور 
که هزارتا آرزو براش   یتا قبول کنه که محمود موند 

 داشته حاال زن داره. اونم
  نه

 
دخیر  هیرس داشت، که  ر یکه اون براش ز   زن
 تا ی   . به دخیر که زمیشهر 

 
1151 
حرفش که  ینجایوته.به اباهاشون متفا آسمون

 . کند یسکوت م سد،ی  م
بار که هزاران بار. روز و  کیبود، نه  دهیرا د عکسش

 یدار یشب، وقت خواب و ب
 یی   آن دو زل زده بود و بغض پشت بغض پا به

 رسش یتو  فرستاده بود. گایه
 چیبه ه تیو در نها گشتیاز آن دو م ن  ردپا دنبال

 چیه کی... د یسی  م
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 . مطلق
  ن،ینگار 

 
 یبلند بود که بلند یالغر و قد با اندایم زن

 محمود یقدش تا شانهها
. چهرهاش را، رج به رج به خاطر دارد. از کمان د یسی  م

 یتا چشمها شیابروها
و سیر  رنگش که انگار از داخل عکس بهش  درشت
 ن  یتا ب د،ی   لبخند م

... گردن بلند و شیکوچک و غنچها  یو لبها کیبار 

 ندگردنب  کیکه   ق  یظر 
 ی. موهاکرد یم ن  خودنما شیرسخ رو  ینهاینگ با 

 و کوتاهش و یمض 
... در آغوش محمود، اشیشانیپ یرو  یدلربا یهای  چیر 

 . د یخندیاز ته دل م
 مشیک یرنگ بود و محمود کت و شلوار  عنانر  لباسش

 رنگ به تن داشت با
 
ر
 اش،یمشک یست لباس همرسش. چشم و ابرو  کراوان
 اشیشانیپ یاخم رو 

و لبخند کمرنگ  انداختیخان م میابراه اد یرا به  او 
 لبش آشنا بود.  یرو 
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خان با پرس ناخلف و زن  وبیخوب بود، ا _همه چر 
 کنار اومده بود.   شیشهر 

که کدورت و   یتازه بابا شده بود... بچها محمود 
 رو با تولدش یمیقد ینههایک
 برده بود.  ی   ب از 

هانش آب د کند،یرا محاضه م اشیصوت یتارها بغض
 بلعد،یرا با فشار م

 یکه جمع شده و رو   ن  رسخ شده از اشکها شیچشمها
 هم تلنبار شدهاند. 

 یشدنش از بطر  ی   مخیو با ن دهد یرا کش م خودش
وب تو   وانشیل یمرس 

 یپر و پ و جرعیه زد یی  م
 
. کند یروانه معدهاش م مان

 و دوباره کند ینم تیکفا
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به  . وقنر چسباند یرا به دهانش م وانیرسد ل بدنیه
 شیصدا د یآیحرف م

 : کند یبم و خمار زمزمه م لرزد،یم
تو  خیر  یسالش هم نشده بود که ر  کیهنوز  _حنر 

 خونه محمود و خودش و
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... به جرم فعال زنش ... به جرم اشیس تیرو گرفیر 

 دولت هیعل یکیچر  تیفعال
کردن. کشتنشون...   ستشونیانقالب. رس به ن و 

 کشتنشون...بغضش آب و قطره
به ته  گار ی. سشود یم زانیچشمش آو  از گوشیه اشیک
 انگشتش را دهیرس
. ته ماندهاش را پرت د یآیکه به خودش م  سوزاند یم

 یو خاکسیر رو  کند یم
را  یدرد کند ی. حس مسوزد یرا فوت.قلبش م انگشتش

 نهاشیکه نه تنها س
. دستش کند یتمام تنش را در خود حل کرده و له م که

 چنگ نهاشیس یرو 
 د یسایهم م ی. دندان رو کند یو اشکش چکه م شود یم

 از ته یو با عربدها
  وانیل دل

 
نامشخص پرت  داخل دستش را به هدف

 "خدا" ی. صداکند یم
 ی.با حس دست هاتف رو سد ی  به آسمان م گفتنش

 . کند یشانهاش رس بلند م
 گذراند یدرهم و چشمان مبهوتش را از نظر م یابروها

 لب یو با تک خندها
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 : ند ی   م
 _رحم نکردن... رحم نکردن بهشون... 

را به هم فشار  شی. چشمهاکند یرسش را بغل م هاتف
 که اشیک  دهد یم
. شود یو از آغوش هاتف جدا م د ی  گیم . دیمزد ینر 

 آمدیبهش م شیر یب ن  تنها
ه تنش به تن ک  آغوش کیس یکردن خودش تو   خایل تا 

 
 
 خورده بود که زن
عطر زنانه را  یبو  بود. حنر  ا یدن نیخواستهاش از ا تنها 
 از تار و توانستیم

 اشینیبرادرش به مشام بکشد. ب اسیک قهیبافت  پود 
 و معدهاش افتد یم ی   چ
که   کوبد یدردناکش را به هم م ی.پلکهاجوشد یهم م به

 به یگار یهاتف س
 

1153 
 از ی. بهش نکند ی. دستش را رد نمد ی  گیم سمتش

 الغر د یسف نیداشت. به ا
و به  شد یکه خودش داشت دود م  یدر لحظها اندام
 داشت.  از ین فتی  هوا م
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  نکهیا به
 
نباشد؛ کام  لعننر  یایدن نیا خودش تنها قربان

 . د ی  گیم قر یعم
 . شنود یهاتف را انگار از دور دستها م یصدا

شد؟ اآلن کجاست؟رس کج کرده و  _بچه... اون چر 
 . اندازد یبهش م نگایه

 هی  و خ دهد یلبش را به باال سوق م گوشیه  یپوزخند
 به نگاه متعجب و ناباور

دادن دود جمع شده در دهانش  ونی  ب ی   ح برادرش
 یزبانش را به تند

 : چرخاند یم
پا گذاشت تو خونه عمهاش و شد  ست؟ی_معلوم ن
ش، نس یی  برادر ش  . میدخیر

و  هیآرکا شد هومن... پدر و مادرش شدن سم از 
 بردن اد ی... همه از ضا ی  عل

 بچهشون...  رو... همه... حنر  نیو نگار  محمود 
. از شود یگوشش اکو م  یمبهوت هاتف تو  چر  یصدا

 چشم نگاهش گوشیه
و منگ بهش زل زده  جیوا رفته و گ ی   زم ی. رو کند یم

 است. 
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 یایدن نیا یکجا  چیکه ه  یو مادر  پدر ی_منم... اون ب
 نداشت سهیم لعننر 
 منم

 
کردن و   ستیکه پدر و مادرش رو رس به ن  ... اون

 االن عرضه نداره حنر 
شون بگرده منم...و تند و ب دنبال به  وقفهیسنگ قیر

 . ند ی   پک م گارشیس
خانه تن در  یتحمل کند. گرما تواند ینم کند یم حس

 حال جوشش را زخم
تعادل  و نر  نهیشوم یتو  کند یرا پرت م گارشی. سکرد یم

 . درشود یبلند م
از رسما به پوست داغش  موچر  کند یکه باز م  را 
 . پلکش را باز وخورد یم

 یو بدون اعتنا و توجه به صدا زدنها کند یم بسته
 دهیهاتف در را به هم کوب
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آسمان کدر و  ر یز  کند،یخودش را مهمان رسما م و 
 که تا چشم کار  ینور یب
قطره قطره و  شیظلمت بود و ظلمت...اشکها کرد یم
 از یعجلها چیهیب
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 ونی  پولش را ب فی. کزند یی  چشمش فرو م کاسیه
 و به عکس کشد یم

 . انگشت شصتش را به نریمند ی   زل م نیو نگار  محمود 
  گونیه  یرو 

 
 که  زن

. کشد یاسم بود و عکس م کیداشتهاش از او  تنها 

 ونی  ب ی   نفسش را سنگ
 : ند ی   و لب م فرستد یم

 ی   که داشت  ... هر جریمنیکه کرده بود  ی_هرکار 
 نبود... حق من نیحقتون ا

 نبود.  نیا
. کند ینگاهشان م هی  به عکس زده و خ کوتایه  بوسیه

 که انگار  یجور 
و در  دهیکش  ونشانی  از دل عکس ب خواهد یم

 آغوششان بکشد.***
زده و  شیکه هاتف صدا  فشارد یپدال م یرا رو  شیپا

 توجیه دهد،یاخطار م
. با زنگ دوزد یمقابلش چشم م ی  نداده و به مس نشان

 یتلفن هاتف پوزخند
دفعه  ی   سوم نی. از صبح که راه افتاده بودند اند ی   م

 بود که تلفنش زنگ
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ک نگران هم مخورد یم حسادت به  شد؟عقربی. دخیر
 و ند ی   م شیقلبش ن

. لب و دهانش را تکان زد یی  رشک به جانش م زهر 

 را پخش یو صدا دهد یم
د یعمد باال م به  یزدنها کیج کیج یتا صدا یر

 یچندشناک هاتف تو 
و آب  د ی   که حالش را به هم م  ن  . صداچد ینپ گوشش

 دهانش را پشت لبش
را از دست  اشیو کم مانده بود تا خوددار  کرد یم جمع

 بدهد و عق بزند. 
 نی. سهمش از افرستد یم ونی  را تلخ و تند ب نفسش

  حنر  ا یدن
 
 که  زن

داشت هم نبود. رسش پر بود از افکار مرموز  دوستش
 که داشت  و مسمویم

 . کرد یم لیکم عقلش را زا  کم
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را  چیپدال گاز پ یرو  شیپاها شیر یو با فشار ب ند ی   م پلیک
 چدیپیم هوا یب
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"مراقب باش"  اد یفر  یصدا شنود یکه م  ن  تنها صدا و 
 هاتف است و ... 

. ود ی  بغلش گذاشته و لنگان جلو م ر یرا ز  دسنر  چوپ

 صورتش از درد کبود
درد  افراگمشید شدن پردیه یی   و با هر باال پا شده
 نهاشیس قفسیه یتو 
 . کند یمچاله م شیر یو صورتش را ب چد یپیم
منحوسش را  یهیکه درد سا  د ی  گیم قر یدم عم حواسیب
 تنش یرو 
د یو نفسش را م اندازد یم نداشت  سالیم یکه جا  . تن  یر
 یپر بود از زخمهاو 

که هنوز خون پس   ن  پر از شکافها ق،یو عم درشت
 دیو بانداژ سف دادند یم

که   ن  . زخمهادند ی   را به رنگ خودشان نقش م رنگ
 یرا رو  شینهایبزرگیر 
 ماهیروز د ی   اول ی.هواکرد یپارهپارهاش حمل م قلب

 در ساخت؛یبهش نم
مشمی   کننده خون و  یرسما عرق کرده بود و بو  نیا

 .  د ی   م شینیعرق به ب
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اما  کند یتف م ونی  بد آب دهانش را به ب حایل با 
 خون یندارد. بو  یدهایفا

گرفته بود و روحش را به آن روز   یرا به باز  روانش
د یم  را با شی. پلکهایر

 یرو  به سخنر  ی   سنگ و با نفیس فشارد یبه هم م درد 
 چوب ستد،یایپا م کی

که   و با دسنر  دهد یم هیکوفتهاش تک  یرا به پهلو  دسنر 
 بهش هیرد زشت بخ

صورتش را با  یعرق راه گرفته رو  ند ی   م پوزخند 
 .نفسش راد ی  گیدستمال م

 تیتا جمع نجا ی. فاصلهاش از ادهد یم ونی  ب اسی با 
 یکه صدا  اهپوش  یس
و به  ند ی   م ی   تخم کرد یگوش فلک را کر م  ونشانیش

 تا با ند یبیخودش نم
 یهمهمه و مرد یجلوتر برود.صدا تن آش و الش  نیا

 خواندیکه با سوز م
 یاز چشمها . اشیککند یم شیشکستهاش را ر  دل
 و خستهاش فرو حالیب
جلو  اشیو با کمک چوب دست و به سخنر  چکد یم
 به خودش . وقنر ود ی  م
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را کنار زده و مقابل تل بلند خاک  تیکه جمع  د یآیم
 . نگاهش ناباورانهستادهیا
. به ماند یم هی  که عکس او را در برگرفته خ  تاج گیل به

 
 
 که به خاطر  چشمان

  ز یر  نور 
 
 هی  از داخل عکس خ شده بودند و با مهربان

 . بهکردند ینگاهش م
که به دو طرف انحنا گرفته بود و   کشیبار  یلبها
 به شهیکه مثل هم  ن  موها
 
 
  سادگ

 
  به باال شانه شده بود. به بلوز آسمان

 
که   رنیک

 یرسمها ی   ج یرو 
بود... قد و قامتش را از داخل عکس  دهیپوش رنگ
 به تل و با نگایه بلعد یم

است.  دهیخواب ر یچطور آن ز  گذرد یاز ذهنش م خاک
 ست؟یتنگ ن شیجا
  تواند یرا؟ م نفیسیتحمل کند ب تواند یم

 
 تحمل کند تنیک

 یرا؟چشمها
 به شانیه حالیاو که ب دنیو با د چرخد یم رسخش

 داده و از هیمادرش تک
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. افتد یبه تکاپو م قرار یدلش محکم و ب لرزد یم ضعف

 نگاهش به صورت رنگ
که از دو   اهشیس ی. به موهاشود یاو خشک م دیهیپر 

 طرف شال مشیک
 یرسخ رو  بیار  یزده بودند، به ردها ونی  ب رنگش

 ذوق یصورتش که تو 
 یو شهر ب د ی   م

 
نگاهش  یتو  کبارهیکه انگار به   فرویع
 خاموش شده بود.آب

. د ی  گیتنگ شده چشم م و با نفیس بلعد یرا م دهانش

 . باورششد یباورش نم
خروارها خاک خفته باشد و امروز...  ر یکه او ز   شد ینم

 روز ختمش!پلک به هم
. چرخاند یرسش را م نگایه ن  یکه با حس سنگ  کوبد یم

 نگاه مات و دنیبا د
 عکس العمیل چیه خودش نر  یه او رو شد خشک

 . طویلند ی   بهش زل م
و به سمتش قدم تند  دهیکه مثل برق از جا پر   کشد ینم
 . با برخوردکند یم
تعادل  نر  نهاشیزنانه به س یقدرت کف دستها پر 

 که  ود ی  به عقب م قدیم
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تعادلش  کند یو کمک م د ی  گیرا م شیبه موقع بازو  ما ین
 را حفظ کند تا زن
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از  شی.صداد ی  حسابش را پس بگ به خونر  برادرش

 و لرزد یو نفرت م نهیک
 خشک شده از خونابه است.  یاچهایدر  شیچشمها

... خدا شی... کشتشیقاتل... تو کشت _قاتل... عوض  

 ... لعنتت کنه عوض  
که قاتل   یزنانها فیظر  یو صدا افتد یم یی   پا رسش
 یتو  کرد یم شیصدا
که لفظ قاتل   کند یفکر م نیو به ا خورد یتاب م رسش
 یادیز  شیشانهها یبرا

 به دفاع از خودش.  چرخد یاست اما زبانش نم ی   سنگ
رسش را باال  شود یباعث م یزمخت و مردانها یصدا
 د ی  بگ

ر
 . مسعود با صورن

اخم تمام عضالت صورتش را به سلطه درآورده و  که
 جمع کرده مقابلش

لب  یاست و به محض شکار نگاهش با تند ستادهیا
 : جنباند یم
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ند،یباال نم شیمردک؟ابروها نجا یا یخوایم _چر   یر
 ماند،یدهانش باز نم

لبش را  کهنه گوشیه  یو تنها پوزخند کند ینم تعجب
 . کشاند یطرف م کیبه 
ها یبود. قد ی   مسعود هم آمد یم ادشی تا   دانستینم میر

 حاال... خوب چرا ویل
 نوشتند،یاو م یه پدر و مادرش را پاکه گنا  دانستیم

 خانوادهاش.  یتمام اعضا
 شیهوا شهیخان گرفته تا مسعود. ننه اما هم وبیا از 

 هم دلش د یرا داشت. شا
و نشان و سنگ  نامیب پرس جوان مرگ شدیه یبرا

ش م  که  سوختیقیر
تا درد  داد ینشان م مشیتیهم به طفل  چشیم گوشه

 قلبش را سبک کند و
 یکوله بار   شیاز محمودش هم کرده باشد!صدا یادی

 یاز غم را در خود جا
 ی   سنگ شیهاتف هم برا یلفظ مرگ برا . حنر داده
 شیگلو   ی. صدا تو آمد یم
 قیکه خیر از اندوه عم  ن  و با مکث و صدا شکند یم

 : د یگو یدارد م اشیدرون
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 . ن  برادر منه دا ده،یخواب ر یکه اون ز   _اون
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 م ن  از لفظ برادر پوزخند پر رس و صدا مسعود 

و  ند ی  
 داندیم بهیر از هرکیس

  ما یپوزخند و تمسخر نگاهش را.ن یمعنا
 
 با نگران

 و با کشد یخودش را جلو م
 یعاد ی  غ مکالمیه نیا کند یم سیع انهیصلح جو  لحن  

 را در نطفه خفه
 . کند 
. اگه برا ،ن  _دا

ً
 یبه حرمت برادرمون بس کن، لطفا

 ما یشما دوماد بوده، برا
  یبزرگیر  داداش

 
پر پر شد. که  بود که تو جوون

 تل نیا ر یز  شهیباورمون نم
که هست   ن  یجاش داده باشن. داغ ما رو از ا خاک
 . ماد ینکن نیر یسنگ
که به   شنود ینم یی   .مسعود انگار کر است و چمیعزادار 
 صورت یتو  یتند
 : غرد یم ما ین
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لحن آرام و صلح  ما یپرپرش کردن؟ن ا ی_پر پر شد؟ 
 گذاردیطلبش را کنار م

  و 
 
 : د یگو یکالفه م  با پوف

. تصادف بود. تصادف... اتفاق ن  دا یی  تند م ی_دار 

 . هومنکنهیکه خیر نم
  خودش

 
عذاب وجدان و غم داره و حاال با  به اندازه کاف

 شما...مسعود یحرفها
د یم ما ین وسط نطق جانبدارانیه ظیغ با   و با لحن   یر

 : توپد یتند و غضبناک م
 حقشه. گه خورد وقنر  نا یاز ا شیر یبشنوه. ب د ی_با

 مست بود نشست پشت
خورده و نشسته پشت رل.  ی. تا خرخره زهرمار فرمون

 اآلنم راست راست پا
 داغ ما رو تازه کنه!  نجا یاومده ا شده

ض  و با لحن   کشد یدست مسعود را م ن  حی معیر
 به سکوت.  کند یدعوتش م
 یو لبها دوزد یبارش را بهش م د ینگاه تهد مسعود 

 را به هم هاشی  کلفت و ت
جمع شده  شی. انگار که کلمات پشت لبهاکوبد یم

 باشند و منتظر فرصت
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مانعشان شده  یی   و چ خیر  یر  ونی  ب یبرا باشند 

 که باال  غیج یباشد.صدا
طرب مض انیکه شا  دهد یم هیزاو  رسش را کیم د ی  گیم

 ونی  ب تیاز دل جمع
 : د یگو یم دهیترس و با لحن   د یآیم

 _شکوفه غش کرده. 
از او قدم  عیر یرس  ن  حی ود،ی  غرو لند کنان م مسعود 

 تا خودش را دارد یبرم
 یرو  برادر زادهاش برساند.با قرار گرفیر  دسنر  به

 . چرخاند یشانهاش رسش م
لبش را  محمد لبخند تلخ   ی   نگاه رسخ و غمگ دنید با 

 . با بهود ی  نشانه م
 : کند یگوشش زمزمه م  ر یز  دنشیکش  آغوش
که او   . تنها کیسند ی   م یداداش.پوزخند گمیم تی_تسل
 دهید تیتسل قیرا ال 
 دهد یرا به هم فشار م سشیخ یمحمد بود.پلکها بود 

 زمزمه یو با زهرخند
 : کند یم
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ممد... اون رفته باشه و من  شهی_باورم نم
 کشدیم ...محمد آه سوزنایکنجا یا
با انگشت شصت و اشاره دوطرف چشمش را فشار  و 
 . دهد یم

. هاتف یدیند بی_خودتو مقض ندون، تو هم کم آس

 ... امرزهیرو خدا ب
گلو   یتو  شیگفتنش صدا  امرزد یلفظ خدا ب ی   ح و 
 . کند یو سکوت م شکند یم

هم عادت به  شانیو گوشها د یچرخینم زبانشان
 و لفظ زشت نیا دنیشن

را گرفته و  قهاشینداشت. عذاب وجدان  بیبدترک
 . مدام بهکرد ینم شیرها
 . کرد یو به آن لحظه فکر م گشتیروز برم آن
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. کشاند یم ونشی  افکار درهمش ب انیمحمد از م یصدا

 نیاضار دارد دل از ا
خاندان  همهمیه یرسد که سکوتش را صدا گورستان

 کنده  شکند یم ی   شاه
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. کجا؟ کجا را داشت؟ زبان ند ی   م یبرود. پوزخند و 

 ریلبش که به کو  یرو 
شوهر  هنوز هم در خانیه دانستی. نمکشد یم ماند یم

 ضا،ی  عمهاش، عل
. دهد یهم فشار م یرا رو  شینه.پلکها ا یداشت  ن  جا

 سالمش از ضعف یپا
تحمل وزنش را ندارد. صورتش از درد  گر یو د لرزد یم
 شودیمهم جمع  یتو 
و  د ی  گیکمرش راه م  یهی  ت یزمستان عرق رو  نیدر ا و 

 تازهاش را یزخمها
 ر یز  شی   رقتانگ تیوضع دنی.محمد با دسوزاند یم

 را گرفته و با شیبازو 
  خودش

 
اض کشاند یم به طرف . زبانش به اعیر

 . درد کالفهاش کرده،چرخد ینم
ها یکی ینمانده رو  یی   چ که انگار   ن  از سنگ قیر

 بهشان سالهاست کیس
را پوشانده ولو  شینزده و خاک و خل نوشتهها یرس 

 ی   ماش دنیشود.با د
. شود یسوار م حرفیرا کنار گذاشته و ب یلجباز  محمد،

 دندان ر یلبش را ز 
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 شی. چشمهادهد یم هیتک و کمرش را به صندیل کشد یم
 را از درد محکم

 . کند یو نفسش را فوت م بندد یم
 ؟_خونر 
و با مکث، نفس نفس زنان  د ی  گیم یگر ید نفس

 : د یگو یم
 کوبد یتکان داده و در را به هم م ی_خوبم...محمد رس 
 و چند قدم آنطرفیر 

 . شود یتلفنش مشغول م با 
و آب دهانش را  کشد یبه بانداژ دور رسش م دسنر 

 طعم نیا د یشا بلعد یم
کم آورده و گورش   ن  جا کیکه کامش را زهر کرده   تلخ  

 را گم کند.در عقب
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 یسالم گفیر  عاطفه تو  یو صدا شود یباز م ی   ماش

 . چد یپیگوشش م
که محمد هم   دهد یکشدار جواب م  را با آیه تشیتسل

 . به محضشود یسوار م
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. خیر اندازد یبه زنش م نگایه نهیاز آ ی   انداخیر  ماش راه

 هم یکی نیا
 . کند یم کیرا تحر  شیمحمد کنجکاو  ی.صداداشت

گرفته   هیکه از گر   ن  شد؟عاطفه با صدا _شکوفه چر 
 : کند یزمزمه م

بود رسش اومد؟  ن  چه بال نی_دلم کبابه محمد. ا
 یروز نذر  اد ی وقنر  ا یخدا
هاتف تو  ی. همش صداهی  گیم شیدلم آت افتمیم ننه

 گفتیرسمه که م
...هق هق گر  دلش را به تاراج  شیصدا هاشی  دخیر

د یم  . محمد از جعبیهیر
 ونی  داشتبوردش چند دستمال ب یجلو  دستمال

 . دهد یو به دستش م دهیکش
کردن حاال؟با همان   کار ی_آروم باش شما. شکوفه رو چ

 گرفته و تو  یصدا
 : د یگو یم اشیدماغ

و پوست  کشد یبه رسش م .دسنر مارستانی_بردند ب
 . گند زدهکند یلبش را م

  واقیع ی. به معنابود 
 
همه گند زده بود.  به زندگ
 مسعود حق داشت. شکوفه
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داشت. همه حق داشتند.پرواز هاتف به خاطر  حق
ا  دیو مه شد یجو  طیرس 

کنسل شده بود اما هاتف از رفیر  منضف   ز یتیر  آسمان
 شده نینشده بود. ا

سفر ناخواسته و  نیکه وادارش کند به ا  یبهانها بود 
 برش گرداند به جنوب،

. آنقدرها هم مست نبود. د کشیم زادگاهش...آیه به

 خورده کیصبح فقط دو پ
اما رسش هنوز بهخاطر شب گذشته گرم بود.  بود 

 که به  خر یرسعت باال و پ
 یو کام د یچیپ یتند

 
که رانندهاش منگ خواب بود،   ون
 همه دست به دست

و هاتف را گرفتند.  دند یدادن و آن اتفاق را آفر  هم
 . فرستد یبه خودش م لعننر 
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  شیگلو 

 
 ی. پلکهاسوختیم خشک شده و از تشنیک

 داغ و دردناکش را به
و به زحمت لب جنبانده و طلب آب  کوبد یم هم
 . کند یم
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دارم، صیر کن.به محض گرفیر   شهیش هی فمی_من تو ک
 از دست عاطفه، یبطر 
تا  چسباند یتشنهاش را بهش م یرا برداشته و لبها درش

 عطشش را برطرف
 . اندازد یم ی  به مس . نگایهکند 

 ؟یی  م ی_کجا دار 
. عاطفه هر از د یآیدر نم شیسکوت کرده و صدا محمد 

 و کشد یم آیه گایه
و خودش... خودش  فرستد یم ونی  را لرزان ب نفسش

 شود از وانهیکم مانده د
 نیکردن آن روز و آن لحظات. مسبب تمام ا  دوره
 نازل شده یبتهایمص

کرده بود، اهورا را   همرس یبود. شکوفه را ب خودش
 ... داغ فرزند را به دلپدر یب

بودند  دهیکه سالها زحمتش را کش  یو مادر  پدر 
 گذاشته بود و خودش

 نیرا... به کام مرگ فرستاده بود. ا قشیرا، رف برادرش
 افکار مغزش را مثل

 یمی.چشمش به در ساختمان قددند یجو یم انهیمور 
 یو پارچهها خورد یم
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ها اهیس زده  تیتسل یکه دوست و آشنا برا  ن  و بی 
 یاکیر تو  یبودند؛ صدا

 : چد یپیم گوشش
  ر ی_تو رو گرفیر  ز 

 
 هاتف نر  ،بال و پرشون اما نه مجان

 مزد و منت شد صاحب
و تو روحت هم خیر نداشت که اون  تو یپدر  خونیه

 خونه حق توئه نه کس
داشت... کاش او  نر ی. چه اهمند ی   م یشخندی.نگهید

 با گرفیر   بود، حنر 
 با غصب خانیه که دوستش داشت. حنر   یدخیر 
 ...نفسش را رهااشیپدر 
. به کمک د یکشینم شی. پاهاشود یم ادهیو پ کند یم

 و از ود ی  محمد جلو م
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بود و  دهیچیغذا و دود پ ی. بو گذرد یم اطیباز ح در 

 همه را در کرد یحس م
 . از جنس هند یبیاز مه م یهالها

 
 شیکه چند روز پ  مان

 را ی   آسمان و زم
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پا به داخل ساختمان بگذارد.  تواند یبود.نم پوشانده
 به توجهیسکو ب لبیه
 اطیکف ح  یکهاییو به موزا ند ینشیم هی  خ ینگاهها

 .با قرارشود یم هی  خ
دراز شدهاش رسش را  یپاها یزنانه جلو  کفیس    گرفیر  
 . نسبتشآورد یباال م

 شیصدا داند یرا گم کرده است. نم شیزن رو به رو  با 
 عمه؟!  ا یبزند مادر 

 ند ی   م شیصدا هیزن که با بغض و گر  نالیه یصدا
 به خودش شود یباعث م

و چشم از نگاه آبدار زن گرفته و بلند شود. به  د یایب
 هیسم ستادنشیمحض ا
و بلند هق  کند یرا دور گردنش حلقه م دستش

 کوبدی.پلکش را به هم مند ی   م
به د  دسنر  و  و رنجور  فیرا دور تن نح دهیکه کمیر ض 

 . کند یزن حلقه م
تا هق  ود ی  دندانش فرو م ر یو لبش ز  چکد یم اشکش

 یهق مردانهاش تو 
 در نر  نر  یغهایج یمحبوس بماند.صدا دهانش
 را از هیسم یکودکانها
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. اهورا با چرخد یم . به سخنر کند یجدا م آغوشش

 در یجلو  سیخ یچشمها
و  دود یاز کنارش م . کیسکوبد یم ی   و پا به زم ستادهیا

 مرخی. نکند یبغلش م
 قربان صدقیه هیکه با گر   دهد یم صیرا تشخ مینس

 شده میتیطفلک تازه 
 هیسم یو صدا بندد ی. بغضش راه نفسش را مود ی  م
 : ند ی   گوشش زنگ م  یتو 
شد... کاش  پدر یهاتفم ب چهارسالیه که بچیه  می  _بم
 هاتف...  مردمیمن م
منو بکش...نگاهش به  ا ی. خدافتمی  من جات م کاش

 و شود یاهورا خشک م
 داد؟ی. جواب او را چطور مد یآیباال نم نفسش
 دهی. به کل وجودش را نادکرد ینگاهش نم شکوفه

 از آن، شی. البته پگرفتیم
 هیپولش کرده و شب کی دوست و آشنا سکیه یجلو 

 آشغال دورش انداخته
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ابود  مقض و  نها یاز ا شیر ینداشت. خودش را ب ض  . اعیر
 . دانستیگناهکار م

ک تنفر عم ی. تو داد یحق م حنر  نسبت  قر ینگاه دخیر
 که  د یدیبه خودش م

 سالن بزرگ خانیه .گوشیهسوزاند یدلش را م یژرفا
 هاتف نشسته و به

چشم  کند یم ن  کنجش خودنما  ایهیکه نوار س  عکسش
 دوخته است. مسعود

 نظرش دارد و با حرص گوشیه ر یو برنده ز  ی   ت نگایه با 
 پشت لیلب و سب

نگاهش است و ناخواسته  رسی  . در تجود یرا م لبش
 گوشیه  یعصبها
او را ضبط و ربط کرده و به مغزش  ر یتصو  چشمش

 ندی   .حدس مفرستند یم
پا بند  یباشد چون رو  یی   چ پونیس ،خ  یم شیپا ر یز 
 هم از د ی! شاستین

مشت  گرفتند یرا نم شیو اگر جلو  کد ی   به خود م خشم
 یکه رو   یگره کردها

صورتش  یگذاشته بود را تو   شیزانوها
 . چشم ازند ی   م یشخندی.ند یکوبیم
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 شود یگرفته که همان لحظه در اتاق خواب باز م  هاتف
 و شکوفه دوان دوان

 ی   چ اشیشانی.پاندازد یم سیرا داخل رسو  خودش
 . قیدرشت و عم افتد،یم
ک با ب  بار بود  ی   چندم نیا که در   و شتانر  حایلیکه دخیر

 پارادوکس بودند
زنانه  ز یر  ی. حواسش جمع صداشتافتیم سیرسو  به

 که  شود یم ن  و اشنا
 : کرد یم فیتعر  اشیبغل دست یبرا

 شیمتعجب به موها شی_فکر کنم حامله است.ابروها
 ی   گوش ت  چسبد،یم
 : دهد یادامه م ز یر  یو زن با همان صدا کند یم

 ر یز  ا ی نهی   داره عق م سی_حال نداره، همش تو رسو 
 ن  آشنا یرسمه.صدا

 : دهد یم جواب
ه تو شوکه لع تازه شوهرش مرده.  ا،ی_چه حرفها. دخیر

 ریشبه ز  هی شیزندگ
به  ینگذره.پوزخند شیرو شده. خدا از باعث و بان و 

 پورانش ن  زن دا نینفر 
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خانواده فروخته  نیبه ا یتر  می   چه ه د یفهمی. نمند ی   م

 که بزرگ و کوچکش
 ا یپدرش؟  . به جرم ناخلق  کردند یمرگ م یآرزو  شیبرا
 مادرش از نکهیا

 عمیه نبوده؟ حنر  جنسشان
ً
هم  ا یلع اشیناتن مثال

 تا د یآیدر نم شیصدا
پوران  نیاز نفر  نکهیاز ا شیر ی. و انگار بد یبگو  یی   چ

 نکهیمکدر شده باشد از ا
 کند یمکدر شده! چون رو ترش م ستین دهاشیعق هم

 و حق به جانب
 : د یگو یم

 م ن  حرفها هی_تو هم 
 ی  
 
دخیر حاملهست.  نیپوران. ا ن

 نشون.  نمیخط ا نیا
غذا بهش خورده عق زده و  یتا بو  دمیبار د چند 
 می  . بمسیتو رسو  دهییدو 
پرس شاخ و شمشاد داداشم. هاتف جواهر بود...  یبرا

 خودت ا یجواهر. خدا
 صیر بده.  بهمون
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خاک.  ر یطفلک اون که رفت ز  ؟_آخرش که چر 
 شکوفه هم جوونه، بر و رو

. با کشنیخواستگاراش صف م گهی. دو صباح دداره

 فی. حهی  از همونا م یکی
به  توجهیهاتف جوون مرگ شد.انگشتانش را ب از 

 دستش یکه تو   یدرد
دهان  یمشتش را تو  شد یو کاش م کند یگره م  د یچیپیم

 بکوبد ا یپوران و لع
را ببندد. عاطفه، محبت و عشق  شانیگو   اوهیدهان  و 

 خانواده مرده نیدر ا
. انگار که نه انگار هاتف را سه روز بود دفن است

 یکردهاند. از پوران انتظار 
رسش عمهشان بود  ی  که خ  ا یاما لع نداشت

 ونی  چه؟!نفسش را با تعلل ب
 . بندد یدو م آن یصدا یو گوشش را رو  فرستد یم

به شهر خودش و خانهاش  خواهد یبا اضار م ننه
 حال شیبرگردد. برا

پا دارد وال  کیندارد. مرغش  نر یهم اهم انشیاطراف
 . ی  غ
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 ما یکه ن  شود یبلند م لیو پرحرف فام ی   نگاه سنگ ر یز 

د یاز جا م عی    رس   .دریر
و نگاه  ند ی   "خونه خودم" را لب م ما ین ی"کجا" جواب
 دهانش را اشیجد
. با چوب بندد یم هودهیحرف اضافه و اضار ب یبرا

 که لنگ  ن  و پا دسنر 
 . ود ی  به طرف ننه م ند ی   م

و؟چ یس  ی_مهمون من م صورتش  یرو  ینهایامشیر
 . شود یکمرنگیر م

که   ن  و اشک مردمکها شود یپر م زنی  چشم پ کاسه
 کدر شده  شانیاهیس
 تار کرده است.  را 

. من شکرت که سالیم ا یدورت بگردم ننه. خدا _الیه

 موندم و هاتفم رفته... 
بچههام جلو  نمیمنم بکش تا نب ؟خدا... داغ تا گ اخ

 .خداشنیچشمم پرپر م
که   ند ی   زل م زنی  و منتظر به پ کند یزمزمه م ینکنها

 : د یگو یبالخره م
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و با اشاره  ند ی   م یشخندی_بربم قربون قد و باالت.ن
 در حایل ما یرسش به ن

 دهیدنبالش کش به سخنر  شیو پاها ند ی   لنگ م که
 هاتف، از خانیه شوند یم
.با صدا زده شدنش ود ی  م ونی  هم محمود ب د یشا

 پلهها را می. نسستد یایم
بهشان. ظرف غذا را به  دنیو با رس کند یم یکی دوتا 

 . د ی  گیم ما یطرف ن
به  می_غذا براتون آوردم. مراقب هومن باش.نس

 . ند ی   و هق م چرخد یطرفش م
آغوشش جا  یکه خودش را تو   کند یرا باز م دستش

 و بلند ناله رس دهد یم
 . دهد یم

هومن... خدا رو شکر که  _خدا رو شکر که هسنر 
 حالت خوبه. هاتف رفت

کرد، ما رو   ی... ولمون کرد. داداش بزرگه نامردهومن
 ول کرد هومن... ولمون
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 بوسد یرس خواهرش را م ی. رو د یآی...نفسش باال نمکرد 
 به زور از ما یکه ن

 . کند یم شیجدا آغوشش
بهش  ینطور یو تو ا سادهیبه زور رو پا وا نی_ا

 ششونیمن پ ؟یدیچسب
امشب رو. خداحافظ.و به طرف خانه هولش  مونمیم
 . دهد یم

. همه جا گذارد یو جمع و جورش م نقیل تیی*پا به سو 

 را خاک برداشته و
غرغرکنان پنجرهها را باز  ما ی. ند یآینا از خانه م یبو 
 و مالفه ها را از کند یم
رسد  تییتا ننه راحت باشد. سو  کشد یمبلها م یرو 

 یفور  ما یاست و ن
 مشیک مبل سه نفریه ی.رو کند یرا روشن م شوفاژها 

 رنگش تن دردناکش را
در  ما یو ن ود ی  . ننه قربان صدقهاش مکند یم رها 

خانه رسش گرم است.   آشیر 
رس  یاز سوپر  می  ! من  چا . حنر یتو خونه ندار  خر ی_ه
 کنمیم د یخر  ابونیخ
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که دنبالش بوده بالخره به دست   .فرصنر گردمیبرم و 
 . تعارف را کنارد یآیم

با گفیر   ما ی. ندهد یرس تکان م تیو بارضا گذاشته
 شانی"فعال" تنها

 : ند ی   به ننه لب م هی  .نفسش را رها کرده و خگذارد یم
 بود؟ _بابام چه طور آدیم

. مبهوت و متعجب بهش زل شود یو مات م شیک  زنی  پ

 و بعد انگار ند ی   م
چشمش  به خودش آمده باشد، اشک از گوشیه که
 ی   و ب د ی  گیراه م

 . شود یپوستش گم م قیعم یچروکها
 . ند ی   م یبهت گفت؟پوزخند ... گیدی_پس فهم
 ...  _اکیر
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و حرف ننه را با  کشد یبه رس دردناکش م ...دسنر ی_ا
 . کند یم خر یق ادنر یب

اما  هرچر  ا یپول موادش بود  ی_ازش ممنونم... برا
 که  یی   ممنونم ازش. چ
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و در  حرفیگفت!ننه ب  میناتن یعمو  گفنر یم د یبا شما 
 سکوت هق هق

 : ند ی   لب م میمال  و با لحن   ند ی   م . کالفه پلیککرد یم
 یاز بابام نم ؟کن  یم هی_قربونت برم چرا گر 

 
با پر  ؟ننهیک

 چادرش اشکش را
 . د ی  گیم

. قد و باالت. حرف زدنت... نگاه کردنت. _بهش رفنر 

 جز رنگ چشمات که به
منو  ا ی... خدامحمودیم شدیه ... تو کنر دهیکش  مادرت
 دق ؟کیس  یچرا نم
شدم. داغ بچهم کم بود که داغ نوهمم رو دلم  مرگ

 شیههای  گر   انی؟مگذاشنر 
 . کند یاز گذشتهها م یادی

بود. رسش تو الک  ر یبود، رس به ز  _محمود بچه آرویم
 خودش بود. آسه

صد سال عمرش  ؟ن  یبی. محمدو مومد یاسه م فت،ی  م
 باباته.  هیباشه، شب

درس بخونم.  می  دانشگاه، م می  تهرون. گفت م رفت
 . التیتعط ومد یبه زور م
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بود که رس جاش بند  یفکر  نقدر یا ومد یهم م وقنر 
 . چند روزه جمعشد ینم
زن بستونه درست  گفتیخان م وبی. افتی  م کرد،یم
 می. بهش که گفتشهیم

آورد. محمود آروم صداش باال رفت و گفت  جوش
 میو اگه زورش کن خواد ینم
اجبارش  می. گفتگردهیبرنم گهیتهرون و د گردهیبرم
 . درس خوندهست،مینکن
 هیبرگشت دست  اما وقنر  به دل خودش باشه.  میبذار 

 دخیر تو دستش بود. 
خان بهش  وبیساله... ا کی گفتیزنمه. م گفتیم
 . اونم دست زنشود یتوپ
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 نجا یاومد ا حرفیو ب گرفت

 
راه  . خونه گرفت. زندگ

 انداخت، بدون ما...ننه
 : د یگو ی. تنها مکند یرا رها م نفسش

 _مادرم... 
بابا  هی_خوشگل بود، خانم بود، رس و زبون داشت. 

 ده تا بابا گفتیم وبیا
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 خواستیخان نم وبی. اختیی  از دهنش م وبیا
 نشون بده اما از نگاهش

 افهیتو ق فتی  م ومدنیم بود که نرم شده. وقنر  معلوم
 و با اخم و تخم

 ومد ی. اما خدا نکنه اگه محمود نمکرد یم نگاهشون
 که  کرد یم تلخ   نقدر یا
بود،  خوردش. زن خونر  شد یمن عسل هم نم هی با 
 زود یلیخودشو خ یجا
کوتاه اومد. تو   کمیخان  وبیکرد. با حامله شدنش ا  باز 

 قهر یاومد ا یکه دن
  ی   شد. کدورتها ازب تموم

 
رو  رفت. خدا لعنت کنه اون

 انداخت به شیکه آت
 
 
 بود.  گناهی... بشناختمیبچهم... من بچهمو م زندگ

 . کند یناله م زنی  کجاست؟پ  _مزارشون
زنده  د یشا گمیم ن  وقتا هی... دونمیننه... نم دونمی_نم

 یروز  هی د یست. شا
 ... ***دونمی. نماد یب بالخره
آش و  یبه پاها شود یو زنانهاش باعث م فیظر  اندام

 شیر یالش شدهاش ب
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 د یآورده و با وجود درد خودش را بهش برساند. با فشار 
 ...بهد ی. باد ی   حرف م

خط  شیههای  گر   ز یر  یصدا سد ی  که م  اشیکینزد
 یوارهاید یرو  کشد یم

. خودش را جلو جود ی. لبش را با حرص ممغزش

 . ستد یایو مقابلش م کشد یم
 یرو  هاشیو سا ند ی   کم جان زمستان را پس م  آفتاب

ک که رو   خاک یدخیر
. افتد یم ند ی   نامفهوم هق م یشده و با زمزمها خم

 مبهوت رسش را باال
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شتابان به جنگ  شیابروها دنش،یو با د کشد یم
 سی. نگاه خوند ی  م گر یکدی
 یفکش رو  یو آروارهها کند یقرمزش را نفرت پر م و 

 . نگاهشود یهم قفل م
 : ند ی   را بهش دوخته و لب م اندوهبارش

 . ند ی   م ی.پوزخندمیحرف بزن د ی_با
ک_حرف؟ از چر   نیهیو برق ک کند یمکث م ؟دخیر

 نگاهش چشمش را
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 : دهد یادامه م حمانهی  بغض دارد اما ب ند،ی   م
را به  شی؟پلکهایقاتل داداشت شد یچطور  نکهی_از ا
 و با کوبد یهم م

 : غرد یم خشونت
 . ستمین _من قاتل کیس

ک و تند و با حرص به صورتش  د یآیکوتاه نم  دخیر
 . کوبد یم

. فرستد یم ونی  !نفسش را لرزان ب_باعثش که هسنر 

 یرو  اد یز  توانستینم
 بماند اما مجبور بود.  پا 

بهش غبطه  شهی. همشد یم میبهش حسود شهی_هم
 با شهی. همخوردمیم

 ه؟یهاتف بودن چه شکل یجا کردمیفکر م خودم
 که همه از  کیس  ه؟یچطور 
باشه؟  تونهیم یو بزرگ قبولش دارن چطور  کیکوچ
 اگه گفتمیم شهیهم

 تو سهمم م جاش
ً
.. من . نا یا . با همیهیشدیبودم حتما

 بودم.  هومن الابایل
هفت خط،  کردنیو بزرگ صداش م کیکه کوچ  کیس
 کاه و  ر یآب ز  ،یموذ
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بره.  ی   وقت نخواستم از ب چیپرس خوبه بود. اما ه اون
 نخواستم خار به پاش

بود...  قیمن. رف ی. هاتف فقط برادر نبود برابره
 بود. بفهم پشت بود...همه چر 

 که من خودم تو جهنمم.   نو یا
 

1171 
مدت کم. آب  نی. آب رفته در استد یایم شود یم بلند 

 و به بلعد یدهانش را م
 . ند ی   پر آبش زل م چشمان

که زن و   ش؟یبه کام مرگ فرستاد ی   هم ی_برا
 و صاحب ش   شو یزندگ

گردن   داره؟ اره؟عصنر  اون بودن چه حایل یجا بفهیم
 دردناکش را جلو

 . کشد یو داد م کشد یم
 ی   گوه م  یبفهم شکوه دار _ 

 
تو اعصابم. بفهم که با  ن

 
 
 . منسنر یطرف ن جان
 . حنر ستمیو هفت خط روزگار قاتل برادرم ن نامرد 

 . ستمیهم ن شیباعث و بان
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اگه بودم اونقدر وجود داشتم که حداقل با خودم  که
 و تو رو راست باشم و

و بمم دستته و من  ر یکه ز   ن  کردم. تو  چه غلظ بگم
 اگه به خودم دروغ بگم

 مونمی. از دوست داشتنت پشگمیتو راستشو م به
ک با پوزخند  ینکن.دخیر

 . نفیسکند ینگاهش م هی  لبش سکوت کرده و خ یرو 
 که بالخره  کشد یم

 . د یآیباال م شیصدا
وقت نخواستم.  چیه ،_نگفتم دوستم داشته باش  

 کابوس و  نخواستم بیس  
که ازت ساختمو   . نخواستم بنر یاز چشمام بیر  خواب
 . ... اما شکسنر بشکن  
 یشخندی... ازت متنفرم...نی   متنفرم هومن شاه ازت

 نتیلبش را ز  گوشیه
 . دهد یم

. تو هم رو  که تو،   یاونا. اون لحظها ی_همه که هسیر 
 غلظت نیتو چشمم با ا

  نهیبغض و ک و 
 
 ی   برام درست ع یازم متنفر  بیک

 مرگه... 
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 از من؟ یخوایم _چر 
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سیم شی_اگه دو سال پ هزار تا جواب داشتم  یدییر

 کنم...با خم  فیبرات رد
دستش  کی. ماسد یدهانش م یشکوفه حرف تو  شدن
 شکمش است و یرو 

جرقه  یی   رسش چ یدهانش. تو  یجلو  گرشید دست
 که  یی   چ خورد،یم

 یباورش کند. خودش را با همان پا خواهد ینم دلش
 لنگ به سمتش

ک را کوتاه لمس  یو نوک انگشتش بازو  کشاند یم دخیر
 که مثل برق  کند یم

درشت  یبا چشمها کشد،یخودش را عقب م گرفتهها 
 و پر سوظن بهش زل

 یترس النه کرده کنج مردمکها نینگاه... ا نی. اند ی   م
 حالش را از هاشی  ت

 یمعدهاش تا تو  اتی. محتو ند ی   به هم م خودش
 هی  . خند یآیباال م شیگلو 
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تا  بلعد ینگاه مشوک او آب دهانش را با فشار م به
 معدهاش را به اتیمحتو 
ب و زور صدا شانیرسجا  دا یرا پ شیبرگرداند. به ض 

 . کند یم
. کند یخورده نگاهش م کهیراسته؟شکوفه  ؟ی_حاملها

 بار است ی   انگار اول
. ناباور و متعجب با آن شنود یم یجملها ی   همچ

 درشت شده که یمردمکها
است.  هاشی  خ انداخت،یرا به تکاپو م اشیلعنت دل

 که به  کشد ینم طویل
 : کند یغرش م تند و عصنر  و با لحن   د یآیم خودش

. کند ینگاهش م میزده؟مستق یزر  ی   همچ _گ

 چشمان پر از آتش خشمش
 یرا به آتش بکشد با رنگ و رو  ن  ایدن تواند یم که
 در تضاد است.  دهاشیر پ

 . د ی  گیحالت م لبش کیم گوشیه
دور و  یخاله زنکها خوره؟یاز کجا آب م کن  ی_فکر م

 برمون تو شب سوم
 یزدن و حال و احوالتو برا دتینشسیر  د هاتف

 ی  و تفس لیخودشون تحل
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 هیکه   یکه حتما حاملها  دنیرس جهینت نیو به ا کرن
 عق سیرسه تو رسو 
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 ی   م
 
ک دستش را رو یی  و از حال م ن  نهیس ی.دخیر

 و با کند یقالب م
 : د یگو یم تیاهمی. بند ی   م د یرا د شیرس تا پا یپوزخند

  _اگه هسنر 
 
ه زودتر بیک  ی. مبهیر

 
جماعت  نیکه ا  دون

 آمادهان حرف بسازن
 ضشونیذهن مر  اتیاز کاه کوه. صد البته که چرند و 

 نخواهد جالنر  یحرفها
 تواند ینم کند یحس م کشد،یبه کاپشنش م .دسنر بود 
 بماند و نیاز ا شیر یب
هاتف راهکار بدهد و روشنش کند از  ویهیزن ب به

 که پشت رسش  ن  حرفها
سیو م د یچرخیبه زبان م زبان  نیاز عاقبتش، از ا د ییر

 و نادان.  کار یجماعت ب
پوف  یکه صدا  کند یم پر بادش را خایل یلپها یهوا

 . دهد یم یکشدار 
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که   دارد یبرم قدیم اشیو با کمک چوب دست چرخد یم
ک صدا  شیدخیر

 . ند ی   م
هلک و  نیا یبرا ؟ی   هومن شاه سهی  به تو م _چر 

 رس یاومد یهلک پاشد
  قیر 

 
پشت  داداش جوون مرگ شدهت که به زنش بیک

ه؟به  رسش چه خیر
چشم لب  از گوشیه و با نگایه کند یرس کج م سخنر 

 : ند ی   م
   حایل یمیقد قیرف هی_اومدم به 

 
 کنم من باعث و بان

 ! ستمیمرگ شوهرش ن
و درشت زبون نچرخونه و صدام نزنه  ز یر  یجلو  که

 قاتل گفتنش نیقاتل. که ا
هیدور گردنم و نفسمو م شهیم طناب  یرس  هی. یر
 هم داشتم گهید یحرفها
بعد،  یروزا یاالن نه وقتشه نه موقعش. بمونه برا که

 یالبته اگه عمر 
از قیر برادر تازه  نند ی   که لنگ م  ن  و با پاها د یگو ی.مموند 

 خاک شدهاش و
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داشت دور  یژهایو  گاهیقلبش جا یکه هنوز هم تو   زن
 .***شود یم
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و داد زنانه  غیبا باال گرفیر  ج لیکم  یدعا وسط

 رسخش را به یچشمها
  پردیه

 
 میکه مسجد را به دو قسمت تقس  سیر  رنیک

 انی. شادوزد یم کرد،یم
که   کشد یطول نم یی   و چ دوند یم ونی  به ب ما ین و 
 هراسان و وحشت انیشا
 دنیو با د کند ی. چشم چشم مگردد یبه مردانه برم زده

 راست کیمسعود 
و  شود یکه مسعود بلند م  د یگو یم یی   رفته و چ رساغش
 بلند و یبا قدمها
بغل  ر یتازهاش را ز  قی.رفود ی  م ونی  از مسجد ب شتابان

 ونی  زده و لنگان ب
 . ود ی  م

  مسعود 
 
شکوفه  ند ی   که حدس م  با درآغوش داشیر  زن

 باشد از مسجد دوان
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از  شیو پاها شود یم . ته دلش خایلود ی  م ونی  ب دوان
 . بالرزد یضعف م

 یب
 
و بتواند  ند یرا بب کیس  د یشا چرخاند یچشم م چارگ

 نیدنبالشان برود. ا
 یحالت تهوعها، استفراغها نیو ضعف کردنها، ا غش
 رنگ زرد و ،در نر  نر 
 نبود؟ بود؟!  یعیکه طب  مارگونهیب

و با  کشد یلب پوسته پوسته شدهاش م یرو  زبان
 که به سمتش  ما ین دنید
 . دارد یبرم قدیم به سخنر  د یآیم

رسجات.نفسش را از  ی   برو بش ا یب ؟ی_تو چرا پا شد
 . کند یم خایل نهیس

 نگایه ما یشده؟ مسعود کجا رفت با اون عجله؟ن _چر 
 ی   که هم  یی  به مس
و شانهاش  اندازد یمسعود رفته بود م شیپ قهیدق چند 

 به سمت باال کمانه
 . شوند یم
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ه زرت و زرت از حال  نی_شکوفه باز غش کرده. ا دخیر
 هی. گمونم هی  م
تو. رس پا نمون، برات خوب  میبر  ا یهست. ب شیی   چ
 .مضطرب و عجولستین

 : ند ی   م لب
باال رفته از تعجب  یبا ابروها ما یدنبالشون.ن می_بر 
 " با تحکم؟"چر نالدیم

و غر و لند کنان  دهد یکه رس تکان م  ند ی   زل م بهش
 : د یگو یم

پر  نجا یا م؟یبگ چر  می. ما بر مارستانیبردن ب ن  حی_با 
 باشه د یبا یکیآدمه. 

 د یکل  یدندانها انینه؟از م ا یبه مجلس باشه  حواسش
 : غرد یشدهاش م
اون هنوز هم زن  ن؟یدخطش ز  یزود ی   _به هم

 تتی  هاتفه، مادر بچهشه... غ
 . اد یبرو بگو محمد ب یایرفته؟ نم کجا 

 گمیم ؟یبر  یخوایوضع کجا م نیحال و ا نی_تو با ا
 باباش و عموش بردنش. 

 ی   !تستین یپر دکیر و پرستاره با من و تو کار  مارستانیب
 و با کند ینگاهش م
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 : د یگو یبه طعنه م د یآیمحمد که به سمتشان م دنید
بچسب که از دستت  مجلس رو دودسنر  نیا سا ی_وا

 که  می  در نره. من م
باباشو خاک نکرده مامانش هم از دست  برادرزادهام
 . اد ینده. عزت ز 

   یبرا کند یدهان باز م ما ین
 
 دهد یکه اجازه نم  گفیر  حرف

 و پشت رسش
 یبه ب دنشانی. تا رسگذارد یم

 
که شکوفه را   مارستان

 ابردهاند درد امانش ر 
د یم  ی. رس دردش پیر

 
 بینصیرا هم ب شیو چشمها شان

 نگذاشته و گوشه به
اردو زده و پرچم رسخ رنگش را باال گرفته  گوشهاش

 دنشانیاست.مسعود با د
دن  و تخم پهن و کلفنر  اخم نثارشان کرده بود. با فرس 

 دنیهم و جو  یلبش رو 
را خورده بود که از مسعود  شیلبش حرفها گوشیه

 یدیبود! سف د یبع
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من  کیچشمانش را با  رسخ بود و عسیل چشمانش
 خورد!  شد یعسل هم نم

و به مسعود  ود ی  سالن وا م گوشیه  یفلز  مکتین یرو 
 که  کند ینگاه م

و به رسدردش دامن  ود ی  و قرار راهرو را قدمرو م تابیب
 بنددی. پلک مند ی   م
که به   شنود یو م د ی  گیمحمد هم کنارش جا م که

 ندیبنش د یگو یمسعود م
نکند. مسعود انگار دنبال  تیخودش را اذ نقدر یا و 

 عی    جمله بوده که رس  ی   هم
و به  کند ی.پلک باز مد ی  گیجا م ها یصندل یرو  کنارشان

 که  ن  راهرو یانتها
. شود یم هی  خ دهیو برادرزادهاش را بلع ن  حی انگار 

 که  کشد یطول نم یی   چ
 ستی. دست خودش ند یآیم ونی  از دل راهرو ب ن  حی

 که شتابان از جا  وقنر 
د یم  : د یگو یم لرزد یکه م  ن  و با صدا یر

 ؟ن  شد دا _چر 
 : کند یو زمزمه م اندازد یبه مسعود م نگایه ن  حی
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 ستین قطیع خر یتکرار باشه. ه شاشیازما د ی_با
د یم طاقتیاما...ب  وسط یر
 و من کردنش.  من

 ؟_اما چر 
به ته  . دسنر کند ینگاهشان م وسیمسکوت و ما ن  حی
 چند روزیه شیر 
 : ند ی   و رو به مسعود لب م کشد یصورتش م یرو 

ه صیر کنستیمعلوم ن خر ی_هنوز ه
تا جواب  می. بهیر

 و شاشیآزما
هم انجام  آندوسکونر  د ی. احتماال بااد یب ها یسونوگراف

 
 
 بده.مسعود با نگران

تنها سکوت  ن  حیو  کند یشده" را زمزمه م "چر 
 .از نگاه و حالتکند یم

. کالفه نفسش را سد ی  نم خونر  یهای   به چ چهرهاش

 ی. رو کند یرها م
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. رسش را به کند یناله م و صندیل افتد یم یفلز  صندیل

 پس رسش وار ید
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  هی  و خ دهد یم هیتک
 
 یکه دخیر مسعود را تو   به داالن

 خودش حل کرده
 به گذشته.  ند ی   فلش بک م ذهنش
با  ییر  رنگ، دخیر س دوچرخیه نگیز  نگیز  یصدا
 که  یقهوها یموها

. د یخندیبسته شده بود و از ته دل م خرگوش  

 از شدت عرق به شیهای  چیر 
برق  د یخورش ی   نور ت ر یبودند و ز  دهیچسب اشیشانیپ
 نکهی. از ادند ی   م
خوب پدال بزند کالفه شده بود. خسته  توانستینم
 دیکوب  ی   را به زم شیپاها
چشمانش  دنشیگردش را چرخاند. با د  یچشمها و 

 برق زد و با خوشحایل
 : گفت
بهش انداخت و با  هولم بده هومن. تخس نگایه ا ی_ب

 اخم چوب داخل دستش
 . د یکش  ی   زم یرو  را 

ک لبها را جمع کرد و پا به  فشیظر  ی_به من چه؟دخیر
 . توجیهد یکوب  ی   زم
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  کیم  ستاد،یکه هاتف کنارش ا  نکرد 
 
 خم شد و با مهربان

 لب زد: 
تکان  من کمکت کنم؟رسش را با خوشحایل یخوای_م

 داد و فرمان را دو
ک رس   کرد ینگاهشان م ی   . تد یچسب دسنر  که دخیر

 ونی  چرخاند و زبانش را ب
 ی   بار تکانش داد. چوب ب نیچند ثانهیو خب د یکش

 دستش مشت شد و هاتف
به هر دو انداخت و لبش را  ظ  ی. نگاه پر غد یخند بلند 

 هممحکم به 
د  دوچرخه را  نی.مقابل چشمانش هاتف پشت ز فرس 

 گرفت و با خم شدنش
ک شد و دوچرخه را به حرکت درآورد. او با  همقد  دخیر

 دیخندیم خوشحایل
 : د ی   م غیج و 
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_تندتر، تندتر داداش هاتف... تکه چوب را پرت کرد و 

 که به ذهنش  یبا فکر 
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لبش نشست. به  یرو  یی   آم طنتیلبخند ش د یرس
 هاتف رفت، نکهیمحض ا
ک بهش انداخت و با لب و  نگایه دانهینوم دخیر
 ن  به دستشو زانیآو  یلوچها
.سوزن را داخل دو چرخش فرو کرد و با رفت

 یش یشخندین
 
 زمزمه کرد:  طان

یه ... حالتو م _دخیر
ی ُ
ُ
 ی. برا من زبون دراز می  گیلوِس ن

 االن که ؟کن  یم
به زر زدن درس  یشد و افتاد و ُمفت باهم قایط اشک

ت م  دفعه یبرا شهیعیر
 بیج ی. دستش را تو د یکش  ونی  .سوزن را بتیبعد

 رنگش فرو کرد شلوار آنر 
 رفت.  ونی  خان ب وبیسوت زنان از خانه باغ ا و 

  یروز  کرد یفکرش را نم ند،ی   م یلبخند
ی ُ
ُ
دخیر ن

 یمسعود دلش را جور 
خودش و هاتف هم  یبرادر  یکه چشمش را رو   بلرزاند 

 از یببندد و در برهها
 خواستیمحال که م ن  ایخواسیر  او شود رو  شیزندگ

 تیهر جور شده به واقع
 کند.   لشیتبد
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 دور یکه در کر   . وقنر ود ی  م شیپ شهیکندتر از هم  زمان
 مارستانیرسد ب

 یخیر یهمچنان به آن داالن است و در ب چشمش
 . ند ی   مطلق دست و پا م

کرده و رفته بود.   با زنگ تلفنش عذرخوایه محمد 
 بار ی   اول یمسعود برا

به هم  یبا لبها هیو کنا طعنهینشسته بود و ب کنارش
 دوخته شده به

. هر از کرد ینگاه م ی   کف زم  چرک شدیه یکهایرسام

 تلفنش زنگ گایه
 یرا با ب که پشت خظ  خورد یم

 
و با  کرد یرد م حوصلیک

 رس باال یجوابها
داد زده  آخر رس مایه . دفعیهداد یرا خاتمه م تماس

 زنگ نزند نقدر یبود که ا
. بعد از آن دهد یشد خودش اطالع م یاگر خیر  و 

 گوشیه  صدا یتلفنش ب
 کتش افتاده بود.   بیج
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رسد بکند و با  یفلز  یهایصندل نینبود دل از ا حاض  
 جاندار به من چیه کی

دخیر مسعود ببند و  یشم رو چ شیهایبچگ مثل
 پوست خشک یبرود.رو 
چقدر  افتد یم ادشیو تازه  کشد یلبش زبان م شدیه

 شیتشنه است! درد پاها
به هم  شیو با فشار دندانها دهیمغز استخوان رس به

ل  خودش را کنیر
و به سمتشان  شود یراهرو رد م چیاز پ ن  حی. کند یم
 . د یآیم

خونه. رسما اصال  فنر ی  م د یپرس؟ با ن  نجای_تو هنوز ا
 پات خوب یبرا
و با  کوبد یبار بهم م نیدردناکش را چند ی.پلکهاستین

 که سیع  ن  صدا
 : د یگو یاز شدت درد نلرزد م دارد 

نگاهش را  ن  حیشد؟ . شکوفه چر ن  _منو ول کن دا
 کندیجابه جا م نشانیب
 : د یگو یبا مکث م و 

کردن. شما   شی_فعال حالش خوبه. تو بخش بسیر 
 اد،یادرش بخونه. م نیبر 
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 صندیل یتو بخش زنان.مسعود از رو  د یبر  دنینم اجازه
 و خودش شود یبلند م

 . کشد یجلو م را 
 کردن؟  شی_چرا بسیر 

 داداش.  ستی_مسعود جان گفتم که مشخص ن
معطل  نجا ی! سه ساعت تمام ما رو ایرست دکیر  ی  _خ
   یکرد

 
 هنوز که بیک

 ؟یکارهایچ نجا یپس تو ا ست؟ین مشخص
 یهی  . پوست تکند ینگاهش م بسته کیم یبا لبها ن  حی

 مسعود رسخ شده
 ورم کرده است.  قهاشیرگ کنار شق و 
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بگم من برادر  چر  ستیمعلوم ن یی   هنوز چ _وقنر 

 شاشیمن؟ جواب آزما
مدتش پزشکش  نیا . به خاطر بدحایلاد یم صبح
 داده امشب تحت صیتشخ
 ؟یخور یحرص م ینطور یباشه. تو چرا ا نظر 
 بره مجبورم تو شیپ ینطور یهم
 بخوابونم.  هم
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ش تو ن   ن  حی؟سنر ی_مگه دکیر
 
 . کشد یم پوف

 ونی. پزشک معالجش دکیر هماستمی_نه داداش من ن
. از پزشکها  یهسیر 

که فقط دو روز در هفته   مارستانیب نیا حاذق
 . نجاستیا

 ؟یی  پرونده برادر زادهتو به عهده بگ _نتونسنر 
 ینره تو م گمی مسعود من م_ال اله هللا

 
بدوش؟ من  یک

 تونمیجراحم. مگه م
 یانجام بدم؟و برا ستین اراتمیاخت طیهیکه تو ح  یکار 
 مسعود را از رس نکهیا

 : د یگو یکند رو بهش کرده و م  باز 
رسما، برو  نینمون تو ا نجا یجون. پاشو ا ن  _پاشو دا

 یخونه. با شما کار 
 . ستین

 : د یگو یو م اندازد یبه سمتش م نگایه مین مسعود 
که خدا بخواد   نو یا ،ن  حیخیر از بچهم بده  هی_حداقل 

 یم
 
 ؟تون

. شهیرسمه. حالش بهیر هم م ر یخوبه داداش. ز  گمی_م

 اد،یشما برو مادرش ب
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 چ ،ن  داشته باشه. دستشو یکار   د یشا
.مسعود یی  

 . بردهد یناچار رس تکان م
  شیچشمها اشیظاهر سخت و جد خالف

 
 یبرا نگران

ش   را لودخیر
رفیر  ندارد. نگاهش را  ی. واضح است که پادادند یم

 خودش یرو  وقنر 
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که   ند ی   زل م یگر یچشم گرفته و به طرف د ند یبیم

 یراهرو  یتو  شیصدا
 : چد یپیم مارستانیب خایل

 ی. پاشو برسونمت.جلو می_ظاهرا باس برگرد
ند.  د ی  گیرا م شیابروها  تا باال نیر

از قلبش را  یمیکه ن  و در حایل شود یبلند م حرفیب
 جا مارستانیب گوشیه

 . شود یهم قدم مسعود م گذارد یم
 یکه لبخند  اندازمیم ینگاه موشکافانها ن  حیعمو  به

 »شکوفه « کج و کوله 
 . دهد یم لمیتحو 
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  یخوای_عمو نم
 
ه؟لبخند  نجا یا بیک چه خیر

م  دستپاچهاش مشکوکیر
 . کند یم

 یم عمو جون؟ مرخض ی_چه خیر 
 
 خونه...  یبر  تون

 . کند یم یایزورک نجام؟خندیهی_چرا دو روزه ا
 مشغول  _بهت بد گذشته؟نگایه

ً
به مامان که مثال

 جمع کردن معدود
ماست،  شیو پ نجا یاست اما تمام حواسش ا لوازممان

 که  نمیبی. ماندازمیم
و چشمانش  دهد یبغض پشت بغض فرو م چطور 

 ی. ذکرهاشود یمرتب پر م
سیر   حیتسب یا خدا گفتنش و مهرههاخد ش،یلب ر یز 

 
 
 ی   که مرتب ب  رنیک

 دزدد یکه از من م  نگایه شود،یم یی   باال و پا انگشتانش
 رس یو جوابها

هم  ن  حیلب بابا و خودش است.  یکه ذکر رو   ن  باال
 که بدتر از همه دهانش

سکوت کند تا من را  دهد یم حیقفل و کلون زده و ترج را 
 ابهام نیاز ا
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نجات دهد.  نمی   دست و پا م نشیکه ب  وحشتنایک
 ن  حینگاهم را دوباره به 

لبش حالم را آشوب  یرو  و لبخند تصنیع دوزمیم
 . کند یم
 

1182 
موندگار شدم؟  نجا یا بدونم چرا دو روزه الیک د ی_نبا

 تن منو اهیعمو لباس س
. چکد یمن م ارادهیو اشکم ب د یآیباال م ؟بغضن  یبینم

 نیا لیدل یادآور ی
. کرد یم ی  تمام ارادهام را خرد و خاکش اهیس رخت

 صورتم یدستم را جلو 
. چطور کنمیم دستم خایل یرا تو  میههای  و گر  می  گیم

 که  کردمیباور م
 ماندم؟یچطور بعد او رس پا م رفته؟

ل   _آروم، آروم... شکوفه جان؟خودم را به سخنر  کنیر
 که  . دستمایلکنمیم
و صورتم را خشک  می  گیمبه طرفم گرفته را  ن  حی
 . دستمال چروککنمیم
 . شود یم ز یر  ز یانگشتانم ر  ی   ب حواسینمدار ب و 
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 تیکه از سالمت  میانجام داد شیآزما یرس  هی_فقط 
 نی. تو امیمطمی   بش

درسته؟مامان هق  ،یاز دست داد یادیماه وزن ز  چند 
 که رسم به  ند ی   م

ض "زنداداش" را   ن  حی. گردد یبرم سمتش کالفه و معیر
 . مامانکند ینجوا م

 ی  . نگاهم به مسود ی  م ونی  بلند از اتاق ب یقدمها با 
 شودیرفتهاش خشک م

چشم گرفته و به  حواسیب ن  حی ز یبا بشکن ر  که
 . دوزمیصورتش م

 ؟_چر 
 نیا ی  که تمام فکر و ذکرم درگ  تکرار سوالش درحایل با 

 مامان د یحال جد
 . دهمیمثبت تکان م به نشانیه یرس  است

درسته؟دوباره با تکان رسم  _و دنبالش هم نرفنر 
 . کنمیجواب قبلم را تکرار م

و  یباهات رک حرف بزنم شکوفه.نگاه جد خوامی_م
 لحن محکمش ترس به

و منتظر  دهمیوجود رس تکان م نیبا ا زد یی  م دلم
 . کنمینگاهش م
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 یرس  هیشده و  . عصنر زمیعز  ختهی_معدهت به هم ر 
 که با  گهیمشکالت د

ت تجو   ن  مداوم داروها مضف  کرده اوگ  ز یکه دکیر
 .مات و متعجبیس  یم

سمیباال داده و م ن  ابرو  : یر
و رس  کند یکج و معوجش را تکرار م  ؟لبخند ی   _هم

 . باشیهدهد یتکان م
 . میآیم یی   گفته و از تخت پا  کوتایه

. کردند یم را مخق   یی   چ کیمامان، بابا... همه  ،ن  حی

 من مطمی   بودم اما
 
 
کنکاش و   یبرا بودم اصال وقنر  شی  که درگ  بحران
 میبرا یکنجکاو 

 فیتحر  قتیحق سمانی. ناچار بودم به ر گذاشتینم
 شده چنگ بزنم. 

 »محمد  «
و رسش را به عالمت  دهی_رفت؟پرس به سمتش چرخ

 . دهد یمثبت تکان م
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و با کنار  زد دو یشدهاش را به ساختمان م کیبار  نگاه
 زدن دو طرف کاپشن

 . کند یشلوارش فرو م بیج یدستش را تو  چرمش
 _االن چند نفر تو خونهن روزبه؟

از صبح سه تا مرد و  میکه ما حساب کرد  ی_اونطور 
 دوتا زن رفیر  داخل که

. با ونی  االن زد ب ی   زن هم هیمورد نظر شما با  سوژه

 حساب االن سه نفر نیا
. دهد یرسش را تکان م قیعم خونهن.با نفیس تو 

 شیلبها ی   ب یگار یس
دهانش نگه داشته  یو همانطور که دود را تو  گذارد یم

 : ند ی   لب م
وع م _گ رنگش را  یقهوها یچشمها ؟روزبهی   کنیرس 

 . دوزد یبهش م
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داداش.نگاهش را از  ی_هر وقت شما رخصت بد

 . دارد یساختمان برنم
 : د یگو یکج شده م  یو با رس  ند ی   م یشخندین
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...پرس من من کنان اهللای ؟ی   هست _پس معطل چر 

 : کند یزمزمه م
. دود چرخاند ی_فقط...رسش را کامل به سمتش م

 کندیرا فوت م گارشیس
 . دهد یپرس را از من من کردن نجات م و 

تو  خودمه. نه کیس یپا شیراحت. همه چ التی_خ
 شناسه نه اسیم رو یم
هم نشسته به حسابت.  میکرد  که یط  . پویلاد یم ازت
 یم

 
 .پرسچک کن   تون
لب  ر یو "دمت گرم" را ز  دهیکش  نیر ییقرمزش را پا کاله

 .روزبهکند یزمزمه م
 و طویل د ی  گیتماس م با کیس اشیمیقد یایتلفن نوک با 
 که موتور  کشد ینم

ا یپ . دو جعبیهکند یترمز م شانیپا یجلو  یسوار  را به  یر 
 دهدیدست روزبه م

که آمده از آنجا دور   کان رسش به همان رسعنر با ت و 
 .با اشاریهشود یم

زمزمه کرده و با  یی   چ رلبیبه روزبه، پرس ز  چشمش
 بلند و به طرف یقدمها
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به دو  .با داخل رفیر  روزبه، نگایهود ی  م ساختمان
 . اندازد یم ابانیطرف خ
 دهیکوب  ی   به زم کیتمینامحسوس و ر  شیپا پنجیه

 راه نی. آخر شود یم
 ... خوردند یبود اگر به در بسته م حلشان

 یپر و پ کام
 
 یتو  میمر  یو صدا د ی  گیم گارشیاز س مان
 . ند ی   گوشش زنگ م

 ؟یانجامش بد یخوایم کار جرمه! مطمئن    نی_ا
 لب جنباند:  هاشی  نگاه خ ر یز 

 ه؟ی_و مجازاتش چ
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 یشخندیکنه؟نیم ییی  تغ متی_اگه بگم زندان تصم

 یجد زده و با نگایه
 همرسش گفت:  لیوک ی   نکته ب یچشمها به

که   _معلومه که نه! شالق، زندان، حبس... هر چر 
 باشه من براش آمادهام. 

لبش را جمع کرد و  میاون حالش خوب باشه.مر  هیکاف
 
 
 گفت:   با زرنیک
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و  یانهایتاز  ر یتو ز  خوشحال باشه وقنر  تونهی_چطور م
 شانه د یتو حبس؟الق

 اخت. اند باال 
  هی یی   _هر چ

 
تاوان رو  نی... من الیداره خانم وک تاوان

 تا خرمیبه جون م
 
 
 شیپ تیکه عاشقشم، آرامش داشته باشه.وضع  زن
 را دوباره بهش شانیرو 

د   کرد.   گورس  
 ! کی   ی_برات پرونده درست م

 ! د یکه نشه خر   ستین ا یدن نیتو ا خر ی_ه
 د؟یمجازاتتو خر  شهیم کن  ی_فکر م
 گفت:   اعتنا یزد و ب یلبخند

 . لینداره خانِم وک نر ی_برام اهم
و صد البته  حد غد باش   نیتا ا کردمی_فکر نم

 خودخواه! 
داد و  هیتک .به صندیللیماست خانِم وک اثی  م نی_ا

 کالفه و دلسوزانه گفت: 
 _بدا به حال همرسانتون پس! 
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که   میکنیم ی_به عکس، خوشا به حالشون! ما هر کار 
 آرامش داشته باشن،

 ! یهرکار 
 هی  زده و خ تن و بدنشون مرتب بلرزه؟چشمیک د ی_با

 گفت:   میبه نگاه مر 
 ینطور یا د،ینگاهش کن طنتیش هی_به چشم 

 هضمش راحت تره. 
رسد  کمرش را از بدنیه  خورد یم شهیکه به ش  تقر  با 

 و کند یجدا م ی   ماش
 : ند ی   لب م شهیدادن ش یی   .سامان با پاچرخد یم

گرفته   دهاشیرس مهیبه ن گار ی_تمومه.کام اخر را از س
 پرتش ی   و به زم

جسم الغر و  یرو  حمانهی  ب شیپاها کند،یم
 و لهش چرخند یبدقوارهاش م

 . کند یصورت سامان رها م ی. دود را تو کنند یم
 ؟یرو دار  رشونی_خب؟ تصو 

نصب کرده. فکر نکنم  یگاگول دم در ورود  کهی_مرت
 تی  دست گ یادیز  ی   چ

ده و از ال شیمحمد.لبها بشه  یدندانها یرا به هم فرس 
 شدهاش د یکل
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 : غرد یم
از چهرهاش را  یمیلپ تاپ ن شگر ی! نور نما_لعننر 

 روشن کرده است، با کیم
 : د یگو یرسش را باال آورده و م مکث
 نیا نکهیفقط. مگه ا میرو دار  یورود یجلو  ی_فضا
 یاز همون جلو  کهیمرت
وع کنه! که امکانش خ در  کمه.دست مشت   یلیرس 

 بار به نیشدهاش را چند
ورد  کلمه لعننر   کهیدر حال کوبد،یم ی   ماش سقف

 زبانش است.با آمدن روزبه
. به محض سوار شدنش د ی  گیپشت رل جا م عصنر 

 . کند یرا از جا م ی   ماش
 

1187 
کجاست   نیا که؟یمرت ینکرد دا ی_سوراخ پ
 قر ینفس عم ؟روزبهیچسبوند

جواب سامان را  دهیبه عقب چرخ یو با رس  کشد یم
 : دهد یم

در رفت کنار  یلحظه که مرده از جلو  هی نمی_هم
 ه

َّ
 . جونچیچسبوندم و اَل
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لحظه قلبم افتاد تو شورتم، گفتم کارم  هی داداش
 داد زد شما ی   تمومه. همچ

ا یپ اونا هم گفیر  نه که پشم مشمام همه با  ی   خواست یر 
 . خواستمختیهم ر 
شتباه شده که پوزخند زد و گفت بمون برم پول ا بگم
  ارمیب

 
 برات. انگار گشنیک

کرده بود. منم تو همون فاصله با هزارتا نذر و   شلشون
 چسبوندمش. جون از ین

لحظه قفل کردم.با فوت کردن نفسش  هی داداش
 : د یگو یم

 ؟یخور یم _باشه روزبه، دستت درد نکنه. چر 
و رسعتش را باالتر  دهد یتکان م یکرمته.رس   _هر چر 

د یم  نهیاز ا . نگایهیر
سامان که همچنان مشغول لپ تاپش است  به
 . اندازد یم

 _خب؟
 در. کیم یندارم، جز سالن جلو  یر یتصو  چی_فعال ه

 سمت خودش شیهیش
 تا هوا به پوست گر گرفتهاش برسد.  کشد یم یی   پا را 
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که اگر مهمانش رفته به خانه   ند ی   عاطفه زنگ م به
 برگردد. 
 . آورد یبه لب م یخستها زم؟لبخند ینم عز _جا

خش  ی_جانت سالمت خانم. مهمونت رفت؟صدا
 خش تلفن هم باعث

را نشنود.  قشیبلند و عم ینفسها یکه صدا  شود ینم
 پس رسش را به

. بندد یو با آرامش پلک م دهد یم هیتک صندیل

  نیقشنگیر 
 
 استیدن سمفون
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خش  یو از ال به ال کند یم ی   . گوش تشینفسها یصدا

 خش اعصاب خردکن
شده تا  دا یاز کجا رس و کلهاش پ ستیکه معلوم ن  تلفن

 کوتاهشان  به مکالمیه
 . شنود یرا با گوش جان م شیبزند، صدا گند 
 ی  تا االن ب نیا ی_برا

 
 یباز شدهاش برا ؟دهانون

 از ناش   ازیهیخم دنیکش
 
 
 خندیه و تک شود یدر همان حالت خشک م خستیک
 
ر
 یبه صدا مبهون
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 انشانیو از م افتد ی. به رسفه مند ی   عاطفه م کنجکاو 
 کرده و  دا یرا پ شیصدا
 : د یگو یم

و  ا یب ؟راحت باش   قتیشف قی_بده خواستم با رف
 بار گیکن! چند تا د  خونر 
ض صدا ؟عاطفهی   گذاشت  یکه خندهها  ند ی   م شیمعیر

 گوش    یبلندش را تو 
. روزبه و سامان بعد از اندازد یرا راه م ی   .ماشکند یم رها 

 خوردن شامشان رفته
ازش  یبه درد بخور  ر یبرنگشته بود و تصو  . عیلبودند 

 نداشتند و حاال از
 
 
و  د ی   پا بند نبود. رسش هم نبض م یرو  خستیک

 که امشب با  ن  گارهایس
کنار هومن دود کرده بود عاملش بود.   یی   ناپره

 او پر یگوشش از صدا
 . شود یم

 ن  حدسها هیاز قبل  نکهیتعجب کرد! با ا یلی_خ
 خودم وقنر  زدهبود ویل

که   ن  یو ح چرخاند یگفتم خشکش زد.فرمان را م  بهش
 حواسش نهها یاز آ
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و دور  چرخاند یرا کامل م ی   اطرافش است ماش به
 . باچد یپیبرگردان را م
 : د یگو یم حواسیب سکوتش
 _خب؟

 
1189 
 ی. محمد من حاض  شم که اومدی   هم گه،ید خر ی_ه

 شی؟ابروهامعطل نیس  
چراغ  ی   کشدار و نور ت  ی. بوقهاشوند یم کیهم نزد به

 مثل مته نها یماش
را  نشیظبط ماش . عصنر ود ی  رس دردناکش فرو م یتو 

 و کند یخاموش م
 ی. رسدرد پند ی   پلک م در نر  بار نر  نیچند

 
و گردنش  شان

 را هم قرق کرده
. کند یم کیرا به هم نزد شیابروها ن  ی. اخم سنگاست

 به گردنش دسنر 
کامال مشهود است   اشیتیکه نارضا  و با لحن   کشد یم
 : د یگو یم
 ؟یبر  یخوای_م
  با 

 
 : د یگو یم و عصنر  دهیکش  من من کردنش پوف
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تموم بشه؟ االن  خواد یخانم نم ی_قول و قرار ما با زر 
 همه متوجه گهیکه د
برم تو غار خودم تنها  د ی. من چرا باشدن
 خندهاش گوشش ز یر  یابم؟صدابخو 
 ند ی  گیاز هم فاصله م کیم  شی. ابروهادهد یقلقلک م را 

 به دو شیو لبها
 قوس.  طرف

بهش خودم. حداقل اش نخورده  نمی   _االن زنگ م
 نمی! ببمیدهن سوخته نش

 از شامت مونده؟ یی   نازم چ بریه
گفته و بعد از   ی.باشهاتا برش کنمی_گرم م

 . کند یتلفن را قطع م خداحافظ  
د یرا باالتر م رسعتش رسدرد  نیبرسد و از ا عیر یتا رس  یر
 ازیرها شود. ن لعننر 
 امیو زنانهاش تا دردش را الت فیلط یبه دستها داشت

 شیدههایداده و شن
و  کشد یم یی   را پا شهیپرت کند.ش ونی  از رسش ب را 

 باد رسد دهد یاجازه م
 بزند.  یلیبه پوست صورتش س حمانهی  خشک ب و 
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1191 
خانه  یبا پاها ن  دمپا دنیپوش بدون برهنه به آشیر 

 . رسگرم شسیر  ود ی  م
که به   کند یرا زمزمه م یی   لب چ ر یاست و ز  ظرفها 

 گوشش نامفهوم است. 
 غی. جکشد یشده و در آغوشش م کشینزد صدا یب

 با شود یکشدارش باعث م
. بلند و د ی  از گردنش بگ یز یبخندد و گاز ر  خباثت

 و کشد ینفس م درنر یپ
 دهی. نفس بر شود یم یی   دستش باال و پا ر یز  شکمش
 : ند ی   لب م

و زمزمه  بوسد یرا م شیدندانها ی.جامی_ترسوند
 : کند یم

 ؟داشتم بهش. خونر  اجی_دست خودم نبود. احت
به لحن پر  یآره.لبخند ،_اگه تو گوشم نفس نکیس  

 و ند ی   و قهرش م ظیغ
 کشد یکوتاه عقب م  یبوسها با 

 
 صندیل یرو  . با خستیک

 و چیی. سو افتد یم
.عاطفه دستش را دهد یرس م ی   م یرا رو  لشیموبا

 شسته و به سمتش
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 . چرخد یم
بذار شامتو بدم بعدش  ؟یخستها نقدر ی_چرا ا

 دور طنتیبخواب!زبانش را با ش
 . ند ی   رسخش برق م یو چشمها کشد یم لبش

ک به  خر یاون سکانس.گ یبرا می  می_من م نگاه دخیر
 . اندازدشیخنده م
 شیکه بشقاب برنج را جلو   کشد یبه صورتش م دسنر 
ک د ی  گیقرار م  و دخیر
 . ند یچیرا م ی   و فرز م تند 

اما  د ی  گیخودتم.کنارش جا م ی   _قربون دستات. بش
 . ند ی   لب به غذا نم

به غذا ندارد.لقمهاش را به  یلیاست و م ی  س د یگو یم
 قورت داده و سخنر 

که   یدست زنانها. کشد یآب را پشت بندش رس م وانیل
 گردنش  یرو 
 . ند ی   پلک م ند،ینشیم
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که دستش را برداشته و   کند یم د ییاره؟تا ،ی_رسدرد دار 

 همانطور که با عجله
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 : د یگو یم شود یبلند م صندیل یرو  از 
گفته و   کوتایه  .باشیهارمی_برو بخواب برات مسکن م

 . ود ی  به اتاقشان م
. با دهند یم ی   را تسک شیاتاق درد چشمها یکیتار 

 کندیلباسش را م تیرضا
 ی. انگشتانش رو اندازد یتخت م یتن برهنهاش را رو  و 
 رژه اشیشانیپ
درد دست بردار و عقب بکشد اما  د یشا وند،ی  م
 است.  دهیفایب

دست به  نکهیو قبل از ا دهد یم صیرا تشخ هاشیسا
 سمت چراغ برده و آرامش

د با صدا ی   را از ب یلحظها  : د یگو یبم شده م ن  بیر
.تخت گذارد یهم م یرا رو  شی_روشنش نکن.و چشمها

 و خورد یتکان م
که   کشد یم قر ی. نفس عمند ی   م اشینیب ر یز  عطرش
 یتو  فشیلط یصدا

 . چد یپیم گوشش
.به دمیمسکن رو بخور. بعدش ماساژت م نی_پاشو ا

 جملهاش دنیمحض شن
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 دهی.عاطفه ترسکشد یشده و رسش را جلو م ی   خ مین
 که کوتاه  کشد یعقب م

 . خندد یم
 یعاطفه تو  خندیه ی_لولو اومده بخورت.صدا

 .قرص راشود یگوشش اکو م
 . گذارد یم شیپاها یو رسش را رو  خورده

را لب زده و دستانش با مهارت  ن  پررو یلی_منتظرم.خ
 اشیشانیپ یرو 
 . چرخند یم
 

1192 
و  دهیکش  قر یعم ؟نفسیشد ینطور یشده که ا _چر 

 . ند ی   به صورتش زل م
از صورتش را روشن  یمیراهرو روشن بود و ن المپ

  هی  . خکرد یم
 
 به فرورفتیک

 : د یگو یو م دهیلبش آب دهانش را بلع ر یز 
 شهیسنگه از آسمون پرت م هر چر  هو یکه   شهیم _چر 
 ؟دستشیکیرس  یرو 

 . افتد یو دوباره راه م ستد یایاز حرکت م یلحظها
 شده؟ یی   _چ
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نشود.  هیقض عاطفه پانر  شود یباعث م سکوتش
 به آرایم شیانگشتها

از معجزه  داند ی. نمنند ی   و درد را پس م چرخند یم
 دستان شفابخش اوست

که خورده اما کم کم دردش ارام شده و عقب   مسکن   ا ی
 . پرچمکند یم ن  ینش
 کند یو با چشم و ابرو اشاره م د ی  گیصلح را باال م د یسف

 ندست از دستا
ک براق  و با نگایه دهد یبردارد. تخس ابرو باال م دخیر

 فهماندیشده بهشان م
 یایبهیر است گورشان را گم کنند. درد نگاه چپک که

 بهش انداخته و با باال
عاطفه له شده و  یانگشتها ر یکه ز   شیشانهها دادن
 سدی  به نظر م دهیخم

و با آرامش  ند ی   م ی. لبخندود ی  و م دهیکش  عقب
 هم یرا رو  شیپلکها

 . گذارد یم
همچنان بم و گرفته است.  شیم؟صدای_حرف بزن

 عاطفه دست از ماساژ و
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 یلبها شود،یصورتش خم م یو رو  دهیکش  نوازش
 یسکراورش را به پ

 
 شان

 یعاطفه رو  ی. لبهابوسد یچسبانده و م بلندش
 وقنر  قصد ی  م اشیشانیپ

 : کند یلحن ممکن زمزمه م نیبا آرامیر  که
 

1193 
و  د یآیکش م  ؟لبشی_شما جون بخواه. آروم شد
 مست شده گردنش را بلند

  کرده
 
. بازدمش را همانجا بوسد یرا م لعننر  و فرورفتیک

 و به وضوح کند یرها م
 شده بوسیه فور ی. ککند یهمرسش را حس م دنیلرز 

 و ند ی   م یدوبارها
 : کند یزمزمه م تابیب

 خندد،یم ز یبعد؟عاطفه ر  ی_حرفهامون بمونه برا
 عی    و رس  دهد ینم مجایل
تخت درازش  یبا کف دست رو  شده و به آرایم بلند 
 به نگاه هی  . خکند یم

و روشن  کیو در تار  دهیکش  یی   همرسش چشم پا براق
 اتاق چشمش به رد
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دندانش فرو  ر ی.لبش ز افتد یگردنش م  یرو  ز یر  یکبود
 طنتیو با ش ود ی  م

که عاطفه   کشد یطه مهمان نق یانگشتش را رو  نوک
  ر یز 

 
 خورده دستش تکان

تا دستش را کوتاه کند.لبش  کند یگردنش را کج م  و 
 دندانش فرو ر یز  شیر یب
 . ند ی   و چشمانش برق م ود ی  م
 یم بهت نازک نارنخر  گمی_م

 
بوسه ناقابل  هیچرا! با  یک

 کبود  یچطور  ی   بب
 . شده
 : غرد یو با حرص م دهد یبه بدنش م و تانر  چیپ کالفه

 _دستتو بردار محمد... نکن. 
 کند اما صورت رسخ شدیه  یباز  خواهد یم دلش

 کندیم مشیمحبوبش تسل
بچگانهاش را سفت و محکم  یطنتهایش یدست و پا و 

 با طناب
 ر یبه او دستش را ز  هی  و خ کشد ی.کنارش دراز مبندد یم

 . ند ی   رسش جک م
و  کشد یگونه تا گوشش م  یرو  نبار یرا با عشق ا شیلبها

 نرم نرمک
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و یپ شیبوسهها  ی  جمع از خ . با حواشکنند یم یرس 
 . گذرد یگردنش م
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و بدون مکث  ند یشیم اشیبلوز پشم لبیه یرو  دستش

 بلوز را از تنش در
مقابلش  ر یتصو  یرو  ی. نگاهش به کندآورد یم
 زی. انگار که بخواهد ر چرخد یم
درشتش را ضبط و ربط کند. انگار که بخواهد نقطه  و 

 به نقطهاش را به خاطر
د  درشت و خوش  یلبها یمکث رو  نر  شی. لبهابسیر

 فرم عاطفه فرود
را به سلطه در  شیپهلو  و انگشتانش به نریم د یآیم
 .***آورند یم

 نبار یو بوسهاش ا ند ی   عاطفه را با عشق کنار م یموها
 نبض تند یرو 
" "اش، "خوبیم. در جواب "خونر ند ینشیم قهاشیشق

 گفته و نفس بلند و
تخت  .از کنارش خودش را تا لبیهکشد یم یکشدار 

 . شود یکشانده و خم م
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 یو دستش را تو  دارد یتخت افتاده را برم یی   که پا  کتش
 . کند یفرو م بشیج
زده و  یپوست انگشتانش لبخند ر یز  اشیحس رسد با 
 مشتش فشارش یتو 
 نکهیو نگران از ا گردد ی.به سمت عاطفه برمدهد یم

 رسما به تن به عرق
. کشد یباال م شیرسوخ کند پتو را رو  نشستهاش

 را به تاج تخت هاشیتک
سد یبار چندم م یو برا دهد یم  : یر

. مشتش را باز کند یم افتیهمان جواب را در  ؟و _خونر 

 به هی  و خ کند یم
به عاطفه که  و درخشندهاش نگایه فیظر  جسم

 و اندازد یبهش زل زده م
. انگار جسم داخل دستش ند ی   م ی   غمانگ یلبخند

 شانیمیخاطرات کهنه و قد
 شیرا برا شیده سال پ نیی  ش ینشانه رفته و روزها را 
 . شود یم ادآور ی

 د یهللا را به او بخش ز یکه با سخاوت گردن آو   یلحظها
 تا نگه دارش باشد و
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و  ز یر  یهای  ادگار یکه آن گردنبند و تمام   د ینکش طویل
 پس داده درشتش را 

.نفس د یبود خط بطالن کش انشانیکه م  حیس یرو  و 

 و کشد یم قر یعم
بهش نگاه  خر یکه با گ  شود یجمع او م حواسش

 .دستش را تا مقابلکند یم
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باال  کیم  یکه خودش را با کنجکاو   آورد یم یی   او پا چشم
 و به دستش دهیکش
 . ند ی   م را 
 ... نی_ا

 گهیبار د هی_خودشه. امروز رفتم از خونه آوردمش. 
 از گردنت درآد...انگشت

و با بغض لب  ند ینشیدهانش م یشتابان رو  عاطفه
 : ند ی   م

 ... د ی_ببخش
عاطفه حلقه کرده و به  برهنیه را دور شانیه دستش

 تن لخت خودش
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دلچسب  شیبدنشان برا ی. اختالف دماچسباند یم
 است و لبخند را کنج لبش

کردن احساساتش است که   یی   باال پا ی  . درگنشاند یم
 . د یآیعاطفه به حرف م

 ینم گهیدفعه د نی_ا
 
. من دارم غمباد ساکتم کن   تون

 نیبا ا می  گیم
. بذار خورهیکه رس دلم مونده و داره منو م  ن  حرفها

 بگم و تموم بشه محمد. 
مثل  که با آدیم  یدیرس جهینت نی... به اد ی... شاد یشا

 هیرو به من که عشق 
  یایرو 

ر
 یفروخت نم پوچ صورن

 
  تون

 
و  کن    زندگ

 شی.لبهایبساز  یندهایآ
 : کند یو با آرامش زمزمه م ند یشیمحبوب م یموها یرو 

 چر  دونمیکنم. من م  یفکر  ی   همچ کنمی_من غلط م
 شده و چرا شده و

 یبازهم بگو.تو  کنهیاگه آرومت م شده. ویل یچطور 
 خوردیآغوشش تکان م

  و 
ر
 : د یگو ینگاهشان متعجب م به محض تالف

 ی_م
 
 . ند ینشیلبش م یرو  یاز کجا؟پوزخند ؟دون
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اون روز  ی   خاندان شاه ش نر  از کجا؟ نر  کن  ی_فکر م

 نجایکه مامانم ا
رو  هیزنگ زد و با ناله و هزار تا عز و جز قض بود 
 عذاب گفتیکرد. م  فیتعر 

و بخوابه  ی   شب رسشو بذار زم تونهیداره و نم وجدان
 یبهونهها نیو از ا

 یراستش من اصال تو  و نخ نما شده ویل مسخره
 رو حس لحنش عذانر 

راحت بشه و  الشیبود که خ نیا هیشب شیر ی! بکردمینم
 خوش و خرم به

 برسه.  شیزندگ ادامیه
و کوتاه  دهیکش  نفیس ند یبیعاطفه را که م دنیبرچ لب

 . ند ی   پلک م
باهام رفتار  ینطور یا دنشیبعد از شن کردمی_فکر نم

 خندهاش ی.صداکن  
 . اندازد یم ی   اتاق طن یتو 

 دونمیچه م ا یکنم؟   داد بزنم؟ بدخلقر  _انتظار داشنر 
 برو همه چر  ا یبگم ب
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رو دارم رد  عاطفه؟ ش میتمومه؟ مگه ما بچها نمونیب
 نی. تمام اکنمیم

تو حرستت سوختم و حاال مگه مهمه که تو  سالها 
 
 
 تمام چه گذشته با بچیک

 کنمیدر خونه رو باز م که وقنر   ی   هم ؟یکرد  خبظ
 که  ی   هم نمت،یبیم

بوده  چر  هی  م ادمی چهیپیخونه م نیقدمات تو ا یصدا
 گمیشده. نم و چر 
 نو یتو دلم حرست ا گایه  گمی. نمکنمیفکر نم بهش
 نیکه اگه ا  خورمینم

 م،یکردیبچهمونو بزرگ م میاالن داشت افتاد ینم اتفاقها 
 چون خواه ناخواه آدم

و حرست  افتهیم ن  روزها ی   همچ اد ی ن  وقتا هی
 بدون که نو ی. اما اخورهیم

زبونم بچرخه و تو رو مقض بدونم. منم کم  محاله
 اگه از د ی. شاستمیمقض ن
  یاول به جا همون

 
از آقاجون و ننه کمک  الپوشون

 ینطور یا خواستمیم
. اونا به روش خودشون هم دهن مادر منو و شد ینم

 . بسیر  یتو رو م یهم بابا
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من خواستم تو و مادرم رو باهم داشته باشم  اما 
 تاوانش دونستمیعاطفه. نم
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 ختهیگونهاش ر   یرو  یده سال نداشیر  تو.اشکها شهیم
 و ند ی   را بوسه م
. به نظرش االن وقتش بود کند یهللا را باز م گردنبند 

 شیگردنبند رسجا
قفلش را  ند،ی   را کنار م شی. عاطفه موهابرگردد 

 را اشیشانی.پبندد یم
 : د یگو یو م بوسد یم

آسوده  الشیخ دنشیخند م؟با یحلقه بخر  می_فردا بر 
 یشده و تنش را رو 

که   گذارد یهم م ی. خسته پلک رو کند یرها م تخت
سد یعاطفه م  : یر

اون جملهته. سنگ از  هی  رگمن ذهنم هنوز د _ویل
 خته؟یر  آسمون رو رس گ

به دهان  دلش لعننر  یو تو  ونی  را کشدار ب نفسش
 و در خودش چاکیب
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 یاوقات جملهها رو  چطور گایه د یفهمی. نمفرستد یم
 شدندیم یزبانش جار 

 یی   چ ی   . اولانداختند یم شی  در مخمصه گ ی   چن نیا و 
 که رس زبانش

 . دهد یمنتظر عاطفه م یرا به خورد گوشها د یآیم
فکر  خر ی. بخواب و به ه_مهم نبود نازک نارنخر 
 نکن.عاطفه با مکث در

  جوابش
 
 د یگو ی" م"آهان

ر
 یحرف تو  ا یدن کیکه   . صون

 خودش جا داده و
کامال مشهود است. با   یدلخور  شیگوشه کنارهها  آن

 چشمان بسته تن عاطفه
 شیموها دنیو با بوس دهد یدر آغوش خودش جا م را 

 . به تابکند یت مسکو 
 نیا د یشا سپارد،یمنظم قلب محبوبش گوش م تاب

 
 
  سمفون

 
 بخش زندگ

خط بطالن بکشند و رسش پر نشود  شیدههایشن یرو 
 زار و لحن یاز صدا
  فرجامیکه از عشق ب  هومن وقنر  دردمند 

 
که   و مرگ

 یهیانگار قرار نبود سا
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. انگار گفتیبردارد، م شانیرا از رو  نشیو سنگ نحس

 مرگ آمده بود یهیسا
   یکیرفیر  هم نداشت.  الیجان بستاند و خ که

 
 کاف

 نبود و دندان طمعش
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فکر  نیگرد شده بود.نفسش را فوت و به ا  حسانر 

 یادیکه اهورا ز   کند یم
 فیظر  یو مادر شدن. شانهها پدر یب یاست برا فینح

 بار نیا ر یو کوچکش ز 
 یی   چ کند ی.حس مشوند یو تا م آورند یتاب نم ی   سنگ
 مانده شیگلو   یتو 

است. رس خم  دهیفایاما ب بلعد ی. آب دهانش را ماست
 به عاطفه کرده و نگایه

منظمش خیر از  ی. چشمان بسته و نفسهااندازد یم
 خواب بودنش

و با  کشد یم ونی  رسش ب ر ی.آرام دستش را از ز دهد یم
 یمرتب کردن پتو رو 

و فندکش را از  گار یسته س. بد یآیم یی   از تخت پا تنش
 شلوارش بیج
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. ود ی  به طرف کمد م صدا یو آرام و ب برداشته

 خوشبختانه بخت همراهش
تا  شود ی" کمد بلند نمی   ناهنجار "ق یو صدا است

 خواب محبوبش را حرام
و به  پوشد یرا م د یآیکه به دستش م  یشلوار  ی   .اولکند 

 از اتاق همان آرایم
 . ود ی  م ونی  ب
خانه رفته و بدون روشن کردن چراغ  به  کیآشیر 

 راست رساغ آبرسدکن
قل قل  یکه صدا  د ی  گیم شی  ش ر یرا ز  وانی. لود ی  م
 آب یحبابها دنیترک

 نیو به ا چد یپیگوشش م  یمخزن آبرسدکن تو  داخل
 که کاش  کند یفکر م
حبابها با صدا  ی   هم هیداخل رسش هم شب افکار 
کیم  شیو رها دند ییر
تازه کند و کنج  نفیس توانستیتازه م د ی. شاکردند یم

 که  خانهاش در حایل
 
 
ستد یکه م  زن مورد عالقهاش  لمیف دنیهنگام د یر
ها را تحل  شیبرا  لیکاراکیر
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نگش را جرعه جرعه  یچا کند یم لب سوز و خورس 
 بنوشد. و خودش با حظ

 یمقابلش را تو  ر یرا نگاه کرده و تمام تصو  عاطفه
 قلبش قفل و کلون نهیگنج
مدتها بود که با  . خوشبخنر ند ی   م ی.پوزخندکند 

 قهر کرده ی   جوانان شاه
 سنگ و بوتیه ر یبود، ز  دهیفایرفته بود. گشیر  ب و 

 ! شد ینم شیدایخارها هم پ
 

1199 
. دستش را د یآیبه خودش م شود یم ز یکه رسر   وانشیل

 و دهیفورا عقب کش
 رشیکو   هیتشنه و شب یرا به لبها وانیل لبیه

 نفس رس کیو  چسباند یم
. به وضوح رد حرکت آب از دهان تا معدهاش کشد یم

 . "رسطانکند یرا حس م
 یرا رو  وانیحواس ل . نر شود ی" آب زهرمارش ممعده
 و با کوبد یم نتیکاب

بلند به سالن رفته و در  یبا قدم ها لش،یموبا برداشیر  
 تراس کوچکشان را باز
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برهنهاش را  تنیه میرا آتش زده و ن گارشی. سکند یم
 کشدیم ونی  ب شیر یب
 هی  نکند.خ دار یو عاطفه را ب چد یدود در خانه نپ یبو  تا 

 خلوت و ابانیبه خ
زرد روشن شده از  یمقابلش که با نور چراغها آرام

 که کاش  گذرد یذهنش م
 شانیار ی ی  امر خط نیبود تا در ا انر ییخوشبخت دستگاه

 در د ی! شاکرد یم
رنگ  شانیکرده و زندگ  دا یگمشدهشان را پ  ی   زم قعر 

 . وند یرا بب سیر  خوش  
رنگ بالخره بقچهاش را  حزن و حرست نارنخر  یی   پا نیا

 جمع کرده و از
از اهورا،  شود یبرود.دوباره فکرش پر م شانیزندگ

 شکوفه کودک چهارسالیه
 کند یهاتف. نگاه معصومش قلب زمختش را مچاله م و 

 شودیو گوشش پر م
که همه را به   یمظلومانها یههای  صدا کردن و گر  بابا  از 
 . دستانداختیم هیگر 
ب   یآورده و قطره اشک افتاده رو  باال  گونهاش را با ض 

 . تلفنشکند یپاک م
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 . د ی  گیروشن کرده و شماره م را 
 به خونر  شی. صداد یگو یالو م یگرفته و خشدار   یصدا

 عمق نشاندهندیه
سد یاست اما م اندوهش  : یر
حدس بزند در حال تکان  تواند یاما م ند یبی؟نم_آرویم

 رسش است. مرد
گوشش   یبالخره تو  شیو صدا دهیرا باال کش شینیب
 : چد یپیم
 

1211 
 یلیممد. خدا وک شمیآروم باشم؟ دارم له م ی_چطور 

 منو زنده زنده گذاشته
کرده بودن دردش کمیر   زمیر  ز یتو چرخ گوشت ر  بودن

 را باال شینیبود.و باز ب
 : توپد ی.صورتش جمع شده و با حرص مکشد یم

  نکهیا یداداش. جا ی_اوج غمتو نشونم داد
 
تو  بتمرگ

 اون لونه و فرت و فرت
 کن.   یفکر  هی ی   باال بش یبد یو زهرمار  دود کن   گار یس

 ی. تو مرد مومد یاز دستم برم ی   _من هم
 
بفرما،  ؟دون

 و یگو   نیبسم هللا... ا
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قد  نتونیمگه ب ست؟ی. مگه دخیر عموت ندونیم نیا
 و بزرگ نشده، دهینکش
 ینم مگه

 
به رس  یزد هر گیل ه؟یکیبرام با فرزانه  یک
 یخودت زد
) ندی   کرده و زار م  یی  .(لحنش به رسعت تغداداش
 ... من بهستیهاتف ن
کردم. اآلنم... اآلنم اون   میتیدادم. اهورا رو  کشتنش
 چشمام از یداره جلو 
 یبخورم.و صدا گیه  چیه تونمیو من نم هی  م دست

 بلند و یههای  گر 
و  کند یرا پرت م گار ی.سچد یپیم گوش    یتو  مردانهاش

 : توپد یم
ه رو بغل شوهرش چال کرد دسنر  _دسنر   گهید یدخیر

 نه؟ دستخوش... 
  دستت

 
برات؟  ارمیرو ب درد نکنه داداش. کاپ قهرمان

 رسعت خودتو نیبه ا
 : د یگو یم وقنر  لرزد یم شی؟صداباخنر 

 
 
برام مونده؟ جونمه ممد... جون از تنم  _مگه جون
 شیبه گلو  رفته.دسنر 
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. دردناک و متورم شده است. آب دهانش را کشد یم

 . دهد یفرو م هم به سخنر 
را از همان روز ختم هاتف  نیته خط است و ا هومن
 که  بود. با لحن   دهیفهم
 : د یگو یرا داخلش زنده نگه دارد، م د یدارد ام سیع
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نه؟انگار با  گهیداره د یگفته؟ راه و چارها  _دکیر چر 
 آتش یرو  نیسوالش بی   

چون از کوره در رفته و داد  زد یی  هومن م یهای  قرار یب
 : کشد یم

 نهی   رسطان درمون داشته باشه؟ زر مفت م یدید _گ
 دتونیتخ*م*سگ. ام

من  خدا باشه! کو خدا؟ کجاست؟ کجا بود وقنر  به
 کجاست  شدم؟یم میتی

 نیمن؟ با من از ا گذشتیه  شهیکه اهورا داره م  االن
 دهیک....شعرا نگو.لب گز 

چشمش را فشار  یبا نوک انگشتانش گوشهها و 
 . هومن نه تنها خودشدهد یم
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 یبود که اعتقادتش هم نفسها دهیته خط رس به
 زرد دند،یکشیآخرشان را م

چرک و کثافت داشتند جان  نیشده در ا مار یب و 
 ن  یبه ماش هی  .خدادند یم
 : ند ی   لب م دهیچیتازه داخل کوچه پ که

 دا یدکیر خوب پ هی میگردیدنبالت. م امی_صبح م
 نشد هر نجا ی. امیکنیم
 جنگه،یپنج ساله داره با رسطان م . بچیهگهید یجا

 ستیشکوفه که همش ب
بذار رو  ها ی  کن اون زهرمار   لطق   هیدو سالشه! تو هم  و 

 کنار برو بکپ. صبح
 دنبالت.  امیم

 ؟_به زنت که نگفنر 
 . شود یگرفتهیر م  شی_چطور؟صدا

... گفیر   معده درد ساده ست. منم  هی_بهش نگفیر 
 ن  حیکه   دمیرس وقنر 

ش حرف م داشت  د ی   با دکیر
 
 . محمد..."هوم" کم جان

 به شیلبها انیاز م
د یم ونی  ب است  ی   به ماش هی  و همچنان نگاهش خ یر

 در یی   پا که با رسعنر 
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 گذر از کوچه است.   حال
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سد یم یچنان لحن مظلومانها مونه؟با ی_زنده م که   یر

 سست شیپاها
 : د یگو یم بطی  و ب کشد یبه صورتش م . دسنر شوند یم

 ... یعاشق شد نقدر یا _تو گ
 _حسابش از دست خودمم در رفته. 

 »شکوفه  «
  دهیمعده امانم را بر  درد 

ر
 یتلخ و اخمها است. با اوقان

 ظیدرهم شده نگاه پر غ
است  که چند وقنر   ن  داروها ن  یبه س خشیم و 

 یخودش را به جیر و زور رو 
کنار تختم مهمان کردهاست و هر چه چپ   پاتخنر 

 به کنمیچپ نگاهش م
. انگار که اندازمیم آورد؛یکه نم  آورد یخودش نم یرو 

 و اخم ظیپر غ ینگاهها
ندارد که خم به ابرو  نر یاهم نیکوچکیر   میتخمها و 
 ن  اعتنایو با ب اوردهین
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.دست راستم را به شکمم گذرد یاز کنارم م یشکنجهآور 

 فشار داده و با دست
نگاهش  . کیمنمی   قرص را چنگ م د یسف قویط چپم
 تیو بعد در نها کنمیم

و با  دارمیبرم یکی. چرخانمیدرد شده درش را م مغلوب
 معدیه آب روانیه

به مغزم فرستاده  رکشانیکه فرمان دردش آژ   دردنایک
 دی. شاکنمیم شد؛یم
و بگذارد نفسم به  دهیدست کش یباز  کویل  نیا از 

 . هر چندد یایباال ب راحنر 
و سه روز بود که نفسم باال  ستیب قا یدق که
 ن  یرا به س وانی!قرص و لآمد ینم
نفرهمان خشک عکس دو  یکه نگاهم رو   گردانمیبرم
 از . نگاهش حنر شود یم

  توانستیعکس هم م داخل
 
را به قلب  مهربان

 کند و مرهیم  قیسوختهام تزر 
روزگار.لبخند زنان  خنجر ناجوانمردانیه نیا یبرا باشد 

 یآه حرست آلود
به تاج تخت  هی. قاب عکس را برداشته و با تککشمیم

 رج به رج صورت
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 نمی   م د یرا د مردانهاش
 
امانم را برده و با  . دلتنیک

 خودش را نشان میاشکها
. چرخد یصورتش م ی. نوک انگشت شصتم رو دهد یم

 وقت لمسش چیه
 چیو نه دستانش... ه شی. نه صورتش، نه موهانکردم

 دنشیبوس یوقت برا
و  رسد و آبیک میبوسهها شهیقدم نشده بودم. هم شیپ
 بود فیرفع تکل یبرا
ال... حاال که نداشتمش... حرست مثل عقرب به حا و 

 و جگرم د ی   م شیتنم ن
 عی    .با باز شدن در و آمدن اهورا... تند و رس سوزاند یم را 

 را پاک میاشکها
 دهیکه شن  ن  و سه روز تنها صدا ستیب نی. در اکنمیم

 و داد و هق غیبود، ج
بود  دهیکه به چشم د  یر یبلند بود. تنها تصو  یهقها
 جماعت رس کی ر یتصو 
صورتشان خشک  یپوش که اشک رو  پا مشیک تا 
 یلومیر یو خنده از ک شد ینم
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 قر ی.آغوش باز کرده و لبخند عمگذشتینم شانیلبها
 ی. رسش را رو نمی   م

 . گذارد یم شانهام
. شود یم دا یدوباره رس و کلهاش پ اد؟بغضیم _بابا گ

  غدیه هیشب
 
 رسطان

 یاما چند کردند یدرمانش م ایلیکه با خوش خ  یمیبدخ
 کی ثانهیبعد خب

او هم گاه و  داد،یاز بدن خودش را نشان م یگر ید یجا
 مهمان گاهیب

 د یکه شا  کردمیفکر م . گایهشد یگلو م  نیا ناخواندیه
 پر حرست تودیه نیا

را از  یباشک باز  میقا کند یگلو رشد م  انیکه م  میبدخ
 بر است. که گرگ

 . امیاحمق صوت یگوسفندها  گلیه  یبرا شود یم
 دور...  یلیسفر خ هیبابا رفته سفر اهورا، _ 

ل کرده و با تند تند پلک  میاشکها را رسسختانه کنیر
 کنمیم زدن سیع

 یلجاجتشان ا مقابل
 
شانهام  یکنم. رسش را رو   ستادگ

 . دهد یتکان م
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 یگر گرفتها  یزغالها کیس  ؟انگار چر  عن  ی میتی_مامان 

 که از شدت رسچ  
باشد. پوستم  ختهیتنم ر  یرو  ند ی   گرما چشم را م  و 

 جلز و ولز کنان جمع
. اهورا را سوزاند یو حرارتش تا مغز استخوانم را م شده

 . کنمیاز خودم جدا م
 کنمیچشمانم گشاده شده است و حس م مردمک

 . ستیتنفس ن یبرا ن  هوا
  همیه با 

ر
 با همیه فشارد،یکه قلبم را م  خشم و نفرن

 که  ینهایانزجار و ک
لحن  نیرا زمخت کردهاست؛ با آرامیر  میصدا آهنگ
سمیممکن م  : یر

  ی   همچ _گ
 
زده پرسم؟بچگانه مشت کوچکش  حرف

 دهیچشمش کش ر یرا ز 
 . کشد یم یازهایخم و 

 یی   و چ کنند یبا هم دوئل م می...دندانهاا ی_عمه لع
 نمانده که فک باال و

خرد شوند!  آوردند یکه به هم م  یاز شدت فشار  نمییپا
میاز جا م  و تازه یر

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. لبم افتد یم کند ینگاهم م دهیکه ترس  ن  به اهورا نگاهم

 را کش داده و لبخند
سد.  نیاز ا شیر یتا ب نمی   م کخر   نیر
. امیکن تا من ب  یو با تبلتت باز  زمیبمون عز  نجا ی_هم

 یاهورا اوگ
. بغضم را دهد یرا معصومانه تکان م مامان؟رسش

 و شومیقورت داده، خم م
 گذرم،ی.از کنار اهورا که مبوسمیرا م شیموها یرو 

 نگاهم دوباره هماغوش
رفته  ونی  بلند از اتاق ب ی. با قدمهاشود یم ی   و ک بغض

 یرو  و در را به آرایم
در  هیو عمه سم ا ی.لعچرخانمی.چشم مکوبمیم هم

 و میسالن نشستهاند. نس
خانه و هان مامان  سالن مشغوالند.  گوشیه  هیدر آشیر 
گفته و به   اهورا.چشم کوتایه شیپاشو برو پ هی_هان

 . گذرد یرسعت از کنارم م
 یرو  . لبخند مسخریهدوزمیم ا یرسخم را به لع نگاه

 . سوزاند یلبش جگرم را م
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 شیبه دهانش چنگ زده و آن زبان ن خواهد یم دلم
 عقربش را از حلقومش

 بکشم.  ونی  ب
. ند یبگو  یی   التماس کرده بودم، مبادا به اهورا چ بارها 

 
 
 از مرگ و مبادا حرف

 نیاما انگار که گل لگد کرده باشم.ا اورند یب انیبه م ی  م
 یجماعت کرها
هستند که هر چه را دوست داشته  یخودمختار 
 هر چه را شنوند یباشند م

 ستیلیطو  یدروازهها شانی! گوشهاشنوند ینه، نم که
 یاخواهش و تمن یبرا

رسش  یرو  ش،یو سه روز پ ستیب یط ا یکه دن  یمادر 
 یآوار شده و غارها

 یشعور ی. بمارشانیخزعبالت ذهن ب یبرا یکیو بار  تنگ
 که شاخ و دم

 تیآرام نشدهام و تنم از عصبان ی!ذرهانداشت
 . لرزد یم

 م؟یتیمن گفته  به بچیه _گ
. کوبد یم نهاشیکنان به رس و س  ونیش هیسم عمه

 . تاکنمیکالفه نگاهش م
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. انگار فتی  از دست م ارشیاخت آمد یهاتف م اسم

 که به رسمان  بنر یمص
  آمده

 
رسش آوار  یروز اول رو  بود دوباره به تازگ

 . شد یم
به دست  آنر  وانیو ل شود یبا عجله از کنارم رد م مینس

 مادر رنجورش
 . شنومیمامان را از پشت رسم م ی.صدادهد یم

. نگاه پر از خشم و چرخانمیشده شکوفه؟رس نم _چر 

 دوزمیم ا یعتابم را به لع
همچنان لبخند مسخرهاش را حفظ کرده است.  که
 کوتاه تکان داده و  یرس 
تا با چنگ زدن به او،  هیبه طرف سم شود یم خم

 خودش را از مهلکه نجات
 است. مامان به نریم شانیهمچنان رو  می   .نگاه تدهد 
 دهدیرا فشار م میبازو 
 نگ شیچشم از نما که

 
 یبرا ا یلع مضحکانیه ران

 . می  گیعروسشان م
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  _چر 
 
جا خوش  شده؟در نگاهش خروار خروار نگران

 کرده است. 
چنان صاف و  شیو لبها لرزند یم شیمردمکها

 اصال ن  که گو  حرکتاند یب
و  کشمیبه صورتم م نداشتهاند! دسنر  ن  لبخند آشنا با 

 ن  تند و صدا با لحن  
 : میگو یم خفه

... مراعات یشد میتیمن گفته تو  _برداشته به بچیه

 کردم و  دشو یسف سیگ
 هاتف بودنش وگرنه...  خونیه مهمون
هم چفت.  یرو  میو لبها شود یمشت م دستم

 فکم جور چشمانم یآروارهها
که آماده   بغض   گر ید کیو با فشارشان به  کشند یم را 

 بارش است را عقب
و انگار که  کند یذر م.نگاه مامان از من گفرستند یم
 شخص مجهول داند یم

 . ستیک  میحرفها پشت
  یی   چ خواد ی_تو نم

 
 ا ی. بدمیخودم جوابشو م ،بیک

خونه برات غذا آماده  آشیر 
 . کردم

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 . دارمیبرم قدیم
 خایل ی. چشمانش دو گو د ی  گیندارم.دستم را م لی_م

 است که نگاه کردنش
از  . انگار که موچر زد یی  و هراس را به جانم م ترس
 به رسد شمایل یبادها
 . کنمیو متعجب نگاهش م لرزمیخورده باشد، م تنم
غذاتو  ی   منو دق نده شکوفه. برو بش نقدر ی_ا

 میبه موها میبخور.ابروها
به او که دستم را رها  انی  و نگاهم مات و ح چسبد یم

 بلند یکرده و با قدمها
خانه م به . رسم را به نشانه ماند یم ود ی  طرف آشیر 

 تکان داده و به دنینفهم
مادرش را  یشانهها می. نساندازمیم رسم نگایه پشت

 هم ا یو لع مالد یم
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 ی. پوزخندد یآیپچ پچشان م ینشسته و صدا کنارش
 و کالفه حالیزده و ب
 . کنمیم بیمامان را تعق ی  مس
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و  اندازمیم ی   م یرو  شدیه یدود به مایه نگایه
 جمع ار یاختیصورتم ب

 . شود یم
 مامان...  ی   _بش

نفهم باشم، کور و کر  د یرا شسته و من با صورتش
 از شیباشم که نفهمم پ

رسخ به  یهجوم لکهها نیو ا ختهیاشک ر  آمدنم
 یچشمانش حاصل بغضها

عرض اندام  یبرا که مجایل  ستیفروخوردها
 میشانیبه پ نداشتهاند.دسنر 

 : میگو ینشسیر  م ی   و ح کشمیم
رسم را بلند کنم.  شود یباعث نم ؟سکوتشیکرد  هی_گر 

 جوابش مشخص
 کیو من جز  شود یمچاله م نهیس ی. دلم تو است
 که  پوچ و توخایل گر یباز 

 خر یکند ه  یزن رس پا را باز  کیاست نقش  مجبور 
 ستمین

 
 که مجبور  . زن

و سه روز بعد از مرگ نا به هنگام  ستیدرست ب است
 همرسش دست به زانوان
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 خایل یند شود. مجبور است جاگرفته و بل  فشینح
 کودکش پر  یپدر را برا

 . اشییتنها یوقتها یرا جمع کند برا شیو اشکها کند 
 یو پچپچها حیمی  ب ترحمها و حنر  ها،ی  دلسوز  صداها،
 که انگار  در گوش  

 ر یتا به گوشم برسد، ز  شد یبه عمد بلند م شانیصدا
 دوباره رفیر   ی   ذرهب
اما خودم  دمیدیهمه را م دم،یشنیهمه را م مان،یزندگ

 
ر
 ژرف و را با سکون

 . دمی   به آن راه م کشدار 
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را  شیغههایفرو و با کمک دستم ت مایه یرا تو  چنگالم
 . نگاه بهکنمیجدا م
 چرخانمیچنگال را م یلیمی. با بافتد یم ی   م یرو  نمکدان
 داخل یو تکها
 کیم  مو یآبل فیو ضع ز ی. با حس طعم ر گذارمیم دهانم
 از هم باز میابروها

راحت شده، چشم  الشی. مامان که انگار خشود یم
 شیگرفته و مشغول کارها
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 پاشمیم ها یماه یرو  . نمکدان را برداشته و کیمشود یم
 که حداقل قابل

خانه م  میشود.نس تحمل  نگایه گذارد یکه پا به آشیر 
 : میگو یبهش انداخته و م
و با مکث  اندازد یبهم م نگایه می_عمه چطوره؟ن

 : دهد یجواب م
  ی   دلش اومده به اهورا همچ . گستی_بد ن

 
 حرف

 ما خودمون ا یبزنه؟ خدا
 و ادامیه دهیکش  قر یخونه مردم هم...آه عم دلمون
 . خورد یرا م شیحرفها

.با کنمیزده و رسم را گرم بشقاب مقابلم م یشخندین

 بابا از یصدا دنیشن
خانه و چادرش  فیدستپاچه ک ا ی. لعومی  م ونی  ب آشیر 

 را برداشته و عزم رفیر  
. کنمی. با پوزخند به حرکات شتابزدهاش نگاه مکند یم

 در جواب اضار عمه
 : د یگو یم عی    ماندنش تند و رس  شیر یب یبرا

ه. حاچر  گهی_برم د  سنی  و بچهها هم کم کم م بهیر
 هیخونه... اومده بودم 
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سم.و چادرش را رو  حایل و از  رسش انداخته یازتون بیر
 . ود ی  م ونی  خانه ب
 دهیبه هم کوب ا یکه توسط لع  یبابا؟چشم از در  _خونر 
 و به بابا می  گیشده م
 لبش، حرست و ندامنر  . لبخند تلخ گوشیهکنمیم نگاه

 که نگاهش را پر
قلنبه شده  بیروزها عج نیکه ا  یایو مهربان کرده

 است، رسدرگم و نگرانم
خودش ساخته و  یکه مامان برا  . آن از وضیعکند یم
 هم از بابا؛ تا به نیا

 دهیدر خود فرو رفته و نادم ند نقدر یاو را ا حال
 خاص خودش یهیبودم.بابا روح
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وقت محسوس و واضح  چیه شیهایداشت. مهربان را 
 چینبود اما حاال... از ه

. کم کرد ینم غی    خرج کردن محبتش در  یبرا فرصنر 

 حرفکم   د،یخندیم
من پدر  یبرا نها،یا با همیه کرد یو کم محبت م د ی   م
 گرفته  اد ینبود.  یبد
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را نخواهم و طالبش هم نبودم. اما با  نیاز ا شیر یب بودم
 یآن اجبار مسخره رو 

انها تمام که بهش داشتم خط   یاحساس دخیر
 . نمی   م ی.در دل پوزخندد یکش
ش نازل   بنر یهم خودش را در مص د یشا که بر رس دخیر

 ! داند یشده، مقض م
رو  نیرا تکان داده که از ا اشیاحساس گناه قلب سنگ ا ی

 به آن رو شده
مهربان  یهایعسل نی. انمی   .به چشمانش زل ماست
 بودند.  بیمن غر  یبرا
  یکه از سفر   یبهایغر 

 
 دور و دراز آمده و کاش ماندن

 است اما بهیباشد. غر 
 . دوستداشتن   بیعج

 _خوبم بابا، ممنون. 
...و شهیبابا، هم خوب باش   شهی_خدا رو شکر... هم

 قر یبه دنبال حرفش آه عم
کوتاه   یو به ناخنها می  گیمبل جا م ی. گوشه کشد یم

 . نمی   دستم زل م
. بابا و مامان انگار ستیوسط درست ن نیا یی   چ کی

 رسشان آوار یرو  ا یدن
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  شده
 
حال  نیاست اما ا است. مرگ هاتف شوک بزرگ

 مامان و بابا... 
 به بابا که غرق فکر نگاهش به نقطیه چشیم ر یز 

 کرده نگایه  ی  گ  نامعلویم
  ی. صدااندازمیم

ر
ون که با چشمان باز   زنگ بابا را از هیر

 ونی  است ب شی  درگ
با  انی. شاکنمی. مشکوک و مردد لبم را جمع مکشد یم

 "ن  حیگفیر  "عمو 
 . ستد یایو همانجا م کند یدر سالن را باز م است
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 بیو غر  بیروزها عج نیخانواده ا نیا یاعضا همیه

 هر روز ن  حیشدهاند. 
سیو حالم را م د ی   م رس  را  امییغذا می. داروها و رژ د ییر

 هیتوص کرد،یچک م
 و بعد پشت در بستیه شود یم ادآور یسفارشاتش را  و 

 اتاق اهورا، با بابا و
که   دند ی   . آنقدر آرام حرف مد ی   حرف م مامان

 نامفهومشان به یزمزمهها
 . انداختیم ونی  در ب د یکندن خودش را از درز کل  جان
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گفته و به محض نشسیر  حالم   کیسالمم را عل ن  حی
سد یرا م  که به  یر

عادت  کی که فقط یط  . خونر کنمی" اکتفا م"خوبیم
 مسخره به زبان

اصال خوب نبودم. چطور  قتیو در حق آوردمیم
 خوب باشم؟ توانستمیم

. عمه کنمینگاهش م ن  حی ی_باهات کار دارم.با صدا

 هم رس بلند کرده و
نشان نداده  توجیه ن  حی. کند یبه برادرش نگاه م هی  خ

 . باشود یو بلند م
بلند شده و  حرفینگاه منتظرش، ب ن  یسنگ حس

 . درومی  پشت رسش م
 . لبخند کخر ماند یرا باز کرده و منتظر ورود من م اتاق

 لبم را به باال گوشیه
خاندان  افتیهیتحول  نمونیه ن  حی. دهد یم سوق
 جدا بود. تافتیه ی   شاه

که کوچک و بزرگ دوستش   یایدوست داشتن بافتیه
 داشتند. 

 . اندازد یداروها م ن  یبه س که نگایه  نمیشیتخت م یرو 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

به چشمان منتظرش  هی  ؟خی_خب؟ امروز چطور 
 : میگو یم

. کنارم جا کند ی_من چمه عمو؟کالفه نفسش را فوت م

 و با انگشت د ی  گیم
ب  هها نیراستش چند دست و کم جان  متوایل یبار ض 
 . کوبد یم شیبه زانو 
 کامال مشهود و مشخص است.   اشیکالفگ
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، تو همیه هسنر  زبون نفهیم ضی_عجب مر   تو دخیر
 که دارم  ن  سالها
تو  یس  یو رس  به زبون نفهیم ض  یمر  مکنیم طبابت

 و نگی  .لبخند بدمیند
 م ن  رو

 : د یگو یم قیعم که با آیه  نمی  
چندتا پزشک داشته  نها یدوست داشتم شاه یلی_خ

 باشن. اما خب رو هر
. تو هم د یکرد  دمیکردم، ناام  یگذار   هیرسما کدومتون

 دنبال که رفنر 
 دهامیکه تا به حال نشن  از اسیم می!ابروهامحمود 
 : نمی   و لب م شود یجمع م
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 ونی  . نفسش را تلخ بدهد ی_محمود؟ رسش را تکان م
 فرستاده و با دراز

 یبه نوک انگشت شصت پاها هی  خ شیپاها کردن
 : د یگو یجوراب پوشش، م

. اونم خوند یم یتو. معمار  ی_محمود، داداشم... عمو 

 دانشگاه نیتو بهیر 
نگاه  انی  و ح جی. گوند ی  با تعجب باال م می.ابروهاتهران

 مبهوتم را به صورتش
 . دوزمیم

را باال داده و  شیمن؟ االن کجاست؟شانهها ی_عمو 
 : د یگو یم

حساب کرده  یلی. رو عاطفه هم خمی. بگذر دونمی_نم
 بودم که اونم تو زرد از

سمیو مات شده م زد یی  دراومد.افکارم به هم م آب  : یر
 : د یگو یو کوتاه م ند ی   م یچرا؟پوزخند گهی_اون د

بنر  ی  فکرم درگ گذارد ی_عاشق شد.نم بحث را  شود. ض 
 و با کند یعوض م
که انگار به   . جوانر سد ی  کردنم به جواب م  چیپ سوال

 د،یآیمذاقش خوش نم
 : د یگو یو م وند ی  هم فرو م ی   ب شیاخمها
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. نمی   . االن با مسعود هم حرف ممارستانیب ا ی_فردا ب

 عمل فیداروها ضع
از معدهت باشه.  یبه نمونه بردار  اجیاحت د ی. شاکردن

 حرف ونیبا دکیر هما
 ب  نمی   م

ً
 . مارستانیب اد یکه فردا حتما

 ی_چرا نم
 
  یک

 
فشار  من چمه عمو؟چشمش را با خستیک

 . دوباره هماندهد یم
 یرا تکرار کرده و برا اشیشگیو هم یتکرار  یحرفها

 : د یگو یحسن ختام م
 با
ً
که   کنمی. چراغ رو خاموش میایب د ی_فردا حتما

 ،. کم خوانر بخوانر 
س، . کنهیمعدهتو حساس م جانیو ه تیعصبان اسیر

 کن از تنش دور  سیع
 یو غصه نخور  باش  

ر
 ستین کیکه افتاده کوچ  . اتفاف

  د یاما تو با
 
 . کن    زندگ

 د ی. نگاهش را با تاککنمیم امیق شیکه به پا  شود یم بلند 
 . دوزد یبه چشمانم م
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و دو سالته،  ستی_اول بخاطر خودت که فقط ب
 
 
 و یو هزارتا آرزو دار  جوون
رو نداره. هاتف رو  که جز تو کیس  ن  بخاطر اهورا بعد 

 ... اون رفتهامرزهیخدا ب
. کیس  ینفس م یو دار  یکه هنوز زندها  ن  تو نیا اما 

 تیزندگ یپس برا
 و آرزوهات بجنگ.  سالمنر  یبرا بجنگ،

" از اتاق ی  و با گفیر  "شب بخ برق را فشار داده د یکل
 . ود ی  م ونی  ب

در اتاق عبور  یباال شیهیسالن از ش یچراغها نور 
 یکیکرده و اتاق را از تار 

تخت  ی.شالم را برداشته و رو دهد ینجات م مطلق
 . نگاهم به سمتنمیشیم
دور مغزم  انهوار ی. افکارم مور د یآیداروها کش م ن  یس

 . آبشوند یجمع م
دستم  د یشده، با مکث و ترد می. تسلبلعمیرا م دهانم
 برداشیر  قویط یرا برا
دارو که  ی. به نام تجار کنمیرنگ بدقواره دراز م د یسف

 با حروف درشت مشیک
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. آهنگ تند دوزمیحک شده چشم م شیرو  رنگ

 تنها قمیعم ینفسها
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. نگاهم را باال شود یکه در گوشم اکو م  ستییصدا

 که  یشهایبه ش و  دهیکش
اتاق را به داخل منتقل  ونی  ب ن  از روشنا یروزنها تنها 
 . دوزمیچشم م کند یم
. چشم کنمیرها م قیر یگرفته و بازدمم را عم  قر یعم دم

 گرفته و  شهیاز ش
.ترس انگشتانم را فلج کرده و دارمیرا برم لمیموبا

 فراخ شدهام یمردمکها
 میخشک شدهاند. گلو  لیروشن موبا شگر ینما یرو 
 ر،یکو   یتابستانها هیشب
به  وانهوار یو داغ و ترک خورده است و قلبم د گرم

 نهامیتنگ س قفسیه
و محکم است که بدنم  قیچنان عم شی. تپشهاکوبد یم

 می.پلکهالرزاند یرا م
 امیق یهورمونها کنمیم . سیعدهمیبه هم فشار م را 

 را نینفر  انر  کردیه
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ل  غلبه کنم.  جانمیو به ه کنیر
خاموش شده  صفحیه یمرتعشم را رو  انگشتان

 و با روشن شدنش، کشمیم
دندانم فرو  ر ی. لبم ز کنمیگوگل را باز م  معطیل بدون

 مکثیو انگشتم ب ود ی  م
 ی   ذرهب ی. رو گذارد یرا کنار هم م یسیانگل حروف

 صفحه یی   کوچک پا
. کنمیلبم را با دندان م و پوست خشک شدیه نمی   م

 رنگ جستجو خط آنر 
و هراسم را  جانیه توانمیو نه تنها نم سد ی  م مهین به

ل کنم که چ  یی   کنیر
کوبش   ی   بزند. طن ونی  ب نهامیکه قلبم از س  نمانده
 یقلبم همنوا چیهیماه

که   ن  و تنها صدا کند یرا پر م میبلندم گوشها مینفسها
 مغزم پردازش

اعضا و جوارح انقالب کردهام  یصدا کند،یم
 رنگ اهیاست.نگاهم به خطوط س

 کنمی. حس مشود یخشک م شانینوشتهها و 
 موتور جست و یچرخدندهها
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. صفحهها چرخند یم مغزم زنگ زده و به سخنر  جوگر 

 و کنمیو رو م ر یرا ز 
. درد کنند یروشن م میرا با تمام قوا برا ی   چ کی همه

 یب
 
 که به جانم  درمان
رس شدهام رها  یانگشتها یاز ال لمیاست.موبا افتاده

 .تنم کرخت استشود یم
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آب شناور است. آب  یرا دارم که رو  حس کیس و 

 به ناکجا شی  که مس  زالیل
. نه توان بلند شدن کشاند یو من هم با خودش م ود ی  م

 و نجات خودم را
 یاینه توان کمک خواسیر  و صدا زدن. با رسخوش دارم

 احمقانه دل به نغمیه
بستهام که  ن  گنشجککها  کیج کیآب و ج آرام

 عاجز دنشانیچشمانم از د
  ن  . نور طالاست

 
کرده و   ی  تمام نگاهم را تسخ رنیک

 به خودش واداشته هی  خ
. کنند یو معلق در رسم شنا م وزنی. افکارم باست

 و ند یآیحبابها باال م
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شانیت».  یدار  درشت نوشته شده  را که با خظ یر
 دهندیاست نشانم م

 یی  میم ؟«
کد یبا جواب ندادنم م»... کر بهش ف ؟اهورا چر  پس . یر

 نمی   کودکانه لبخند م
 یکرد  ؟«

. شوند یتر م میو چشمها ماسد یلبم م یرو  لبخند 

 زده و اهورا...لبخند تلخ  
دفعه  کی یهای. آن مهربانخورمیتخت غلت م یرو 

 حرص و نیقلنبه شده، ا
پر ترحم و گناهالود، رس  ینگاهها ،رگیز  ر یز  یجوشها
 وقت و یزدنها

 ی. من هم به زودداد یم معن   کی... تنها ن  حی وقتیب
 شدمیم یمسافر سفر 

 یزده و پتو را رو  ی.پوزخندد یکشیانتظارم را م کیس  که
 . کشمیصورتم م
که   کنمیفکر م نیو به ا شورند یصورتم را م میاشکها

 چقدر وقت دارم؟
 نی. متعجب از ادوزمیم ن  حیرسدم را به لبخند  نگاه
 یلبخند رو  تمیوضع
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. با مکث وند ی  هم فرو م ی   ب شیو ابروها ماسد یم لبش

سد یو تعلل م  : یر
 دهمیرسم را به نشانه نه تکان م حرفیشده؟ب یی   _چ

 و با فرستادن دستان
 نیا یایکه همرنگ دن  ن  پالتو بیداخل ج رسدم
 است نگاهم را به میروزها
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 د یآیاز دور م یلچر ی. و دوزمیم مارستانیو کنار ب گوشه
 نرم حرکت یو صدا
نگاهم با مکث از  شود یباعث م ی   زم یرو  چرخش

 ن  چرخها باالتر برود تا جا
  یمو یبه صورت ب که

ر
 یپوش برسم. ابروها زن صورن

 بدون یو پلکها ختهیر 
باالتر  ی. نگاهم با لجباز کند یرا سست م میپاها مژهاش

 و با نشسیر   ود ی  م
 یو ساده ا د یسف یکه با رورس   شیرس بدون مو  یرو 

 پوشانده شده قلبم از
 میو گلو  افتد یبه شماره م می. نفسهاستد یایم تپش

 چنان تلخ و خشک
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مشت خاک داخلش  کیکه انگار   شود یم
 .نگاهم همچنان به زنختهاند یر 

به نظر مضحکانه به لب دارد و  یکه لبخند  است
 چشمانش در صورت

است که چشم  ا ی  . آنقدر نگاهش گدرخشد یم اشیخال
 هی  را به خود خ

 شیو صورت بدون ابرو  مو یو حواس را از رس ب کند یم
 . پرستارکند یپرت م

و او دنداننما لبخند  کند یم فیتعر  یی   خنده چ با 
 نگاهم ن  ی. سنگند ی   م

 دنیرس بچرخاند و دنبالم بگردد. با د شود یم باعث
 نگاه مات و خشک شدهام

و من  کند یعبور م از کنارم لچرشی. و ند ی   م تلخ   لبخند 
 هستم یمردها هیشب
را  میبازو  ن  حیکه   شوند یتا م می. پاهاکشد ینفس م که

 صندیل یگرفته و رو 
 شیصدا حنر  نم،یبیرا م شی. تکان خوردن لبهانشاند یم

 رسم اکو یهم تو 
 ی. نگاههاستمین عکس العمیل چیاما قادر به ه شود یم

 آن زن فلجم کرده
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همان  یبعد رو  یمن هم چند نکهی. فکر به ااست
 مو را به نمیبنش صندیل

 هیکه بدون خواست من شب  ن  . موهاکرد یراست م تنم
 برگ در خزان

 . زند یی  م
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 گر ید کیدر رقابت با  هها یو ثان گذرد یچقدر م فهممینم

 زمان را تا چه حد
ند،یم جلو  در حال  یکه پرستار   میآیبه خودم م وقنر  یر
 یرسم رو  میتنظ

 . نمی   است. نگاهم را برداشته و به سقف زل م دستم
تا طبق عادت  چرخد یزبانم نم شکوفه؟حنر  _خونر 

 بله، خوبم، مثل میبگو 
 درد زبانم را هم الل کردهاست.  نی... اشهیهم

کش   کطرفهی.لبم ستین مشکل مهیم ،ی_ضعف کرد
 تا گ ن  حی. د یآیم
بدهد؟ تا  مسخره را ادامه ن  کذا  شینما نیا خواستیم
 به خواستیم گ
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 ستین مهیم ی   چ ست؟ین مهیم ی   چ چیبقبوالند ه من
 یو من دارم نفسها

.با بازشدن در اتاق از جواب دادن من کشمیرا م آخرم

 . نفسشود یم د یناام
 . دارد یو نگاهش را برم دهیکش  قر یعم

.صدا  میمردانه هم کنجکاو  ی_دکیر جون کارت داشیر 
 . کند ینم کیرا تحر 
 ن  حیکه   شنومیو م گذارمیهم م یرا رو  میها پلک
 : د یگو یم
 نمیبرادر زاده بدقلق ما دستت امانت. من برم بب نی_ا

ه.   باز چه خیر
کف دست. و   هیشب د،یبه هم آ یی   چ دنیکوب  یصدا

 که از من  ن  بعد قدمها
 . شود یکه بسته م  یو در  دور 

. شنود یرا م بهیمرد غر  یقدمها یصدا نبار یا گوشم

 تختم که کینزد
و اعصاب  ند ی   م امینیبب ر ی. عطر گرمش ز ستد یایم
 را به جنب و امییایبو 

 . دارد یوا م جوش
 . کند یم ی...با سکوتم تک خندهای   _خانم شاه

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 
1217 
خواب زدن  هیتو  یی  نظیبهتون بگم استعداد ب د ی_با

 ویل د یخودتون دار 
 اگه مساعدخورمیمن گول نم متاسفانه

ً
 د ی. لطفا

 حرف د یبا د،یماتونو باز کنچش
 . میبزن

به  و با فشار محکیم گزمیرا نامحسوس م زبانم
 چشمانم به ناچار پلک باز

که   به کیس می. گردنم را چرخانده و مستقکنمیم
م است چشم ند یگو یم  دکیر
  یلبها . با شکار نگاهم، لبخند پت و پهن  دوزمیم

ً
نسبتا

 را کش کشیبار 
 . دهد یم

دراز کش افتادهام  نکهی_حالتون چطوره؟معذب از ا
 
 
 خودم خورده و کیم تکان
. " تکون چد یپیگوشم م  یتو  شیکه صدا  کشمیباال م را 

 نخور" با مکث خودم
دندانم نجات داده و نگاهم با  ر ی. لبم را از ز کنمیرها م را 

 
 
 یمسخرها دستپاچیک
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 است.  ینگاه کردن به او فرار  از 
م و   یراجع به درد یکنجکاو  که به جانم افتاده، به رس 

 . شود یم هی  خجالتم چ
به چشمان  میو مستق دهینگاهم را باال کش رسانجام
 . نمی   رنگش زل م مشیک

به  میبارها در گوشم خواندهاند از نگاه مستق نکهیا با 
ه بهیغر  یمردها  ! می   بیر

خودم نگه داشته و کوتاه و خشک  یرا برا پوزخندم
 : میگو یم

را باال داده و با  شی!ابرو د یدار  مهیم یحرفها د ی_گفت
 تکان رس و جمع کردن

دهان باز  نکهی. قبل از اکند ی" زمزمه می"البتها لبش
 د،یبگو  یی   کند و چ

را به زبان  ختهاند یروانم را به هم ر  شبیکه از د  یافکار 
 . آورمیم

ند یدوباره باال م شی_من چقدر وقت دارم؟ابروها و  یر
 لبش گوشیه  یلبخند

 نشیشلوار ج بی. دستش را داخل جد ی  گیم یاز به ب را 
 . فرستد یم
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که دنبال وقت و   یی  گفته شما قراره بم  _گ

 زده و نگاهم ی!پوزخند؟زمانیس  
انکار تمام شود.  شینما نی. انگار قرار نبود ادارمیبرم را 

 نیا دند یفهمیکاش م
به حالم  مسخرهاشان نه تنها کمیک یهای  کار یمخف
 که بدتر عذابم  کرد ینم
چوب به  یکه بو   ن  انههایمور  هی. افکارم شبداد یم

 مشامشان خورده باشد به
 شانیو رس و صداها کنند یحمله م چارهامیب مغز 
 اعصاب ز یبه و  شباهتیب

 یپاشنهها ی.صداستیسطل زباله ن یمگسها خردکن
 گوشم  یکفشش تو 

 خیتوب یبه نجواها اعتنا یکنجکاوم ب  ی. چشمهاچد یپیم
 مغزم، در کنندیه

. رد نگاهش کنند یم شیدایتخت پ یی   و پا دوند یم اشیپ

 کنم،یرا دنبال م
  به

ر
 چکند یم یی   پا فیضع ن  که با صدا  رسم و قطران

 شده است. نگاه هی  خ
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چشمانش  قیعم یچالهها اهیدوباره به س منتظرم
 خشک شی. صداگردد یبرم
 . د یآیبه حرف م است وقنر  یجد و 

ا ی   _خانم شاه و فوت  د یکه داشت  ظیبا توجه به رس 
 همرستون. معذرت

 یبگم.( تک رسفها تیمن فراموش کردم تسل خوام،یم
 ) بله با توجه بهندی   م

ا با  د،یو هست د یبود شی  که درگ  یایروح طیرس 
 میمشورت خانوادهتون تصم

رو  هتونیتا روح مینگ یی   شد که فعال بهتون چ نیا بر 
 رسعت نیو به ا د ینباز 
. د یخودتون متوجه شد ا ی. اما گو د ینش یمار یب میتسل

 از کجا چون ستیمهم ن
 ا ی   چ یلیساده تو گوگل خ یجستوجو  هیبا  امروز 

 دی. اما باشهیروشن م
 همیه یداخل گوگل برا یکه اون مقالهها  د یبدون

 و کنهیصدق نم مارها یب
که هست نشون   یی   از چ یر یرو بحران تیوضع گایه

 . مثل االن که بادهیم
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که چقدر   یفکر افتاد نیچند تا مقاله به ا خوندن
 نقدریاز زمانت مونده! ا گهید

و به من زل  چرخاند ی!و نگاهش را مد یقضاوت نکن زود 
 . معذب شده درند ی   م
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آخرش  از جملیه کنمی. حس مشومیجمع م خودم

 دارد یگر یو قصد د تین
 نی.کالفه از امن مجهول و نامشخص است یبرا که

 که  اتفاقات متوایل
زده و با  پلیک شدند یم دهیبه صورتم کوب نووار یدوم
 قیعم نفیس دنیکش

 یاما به رو  لرزد یم می. صداکنمیم فیرا رد سواالتم
 . آورمیخودم نم

 _رسطان معدهست، درسته؟
. نمی   م مثبت لبخند تلخ   یتکان رسش به معنا با 

 نگاهش همچنان با دقت
  ر یز  گر ینظرم دارد و د ر یز 

ر
که از چشمانش   حرارن

 معذب شود یساطع م
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که او   رفتهامیپذ قهیچند دق ی   . انگار در همستمین
 پزشکم است و محرمم! 

  میدردها
 
 ن  . دردهاگذارند ینم حایل شانیپر  یبرا زمان

 که آنقدر ژرف و
جوان که از  بیهیمرد غر  یهستند که نگاهها شهدار یر 

 میقضا پزشکم است، برا
 روزم است.  مسئلیه نیپا افتادهیر  شیپ

که   . سوایلکنمیحس م میرگها یرا تو  ی   ادرنال ترشح
 نوک زبانم است،

انداخته و گوشم پر از  انیهورمونها را به قل نگفته
 کوبش تند و آشوبگر  یصدا
سمیم است. پلک بسته و به سخنر  قلبم  : یر
 م؟ی_بدخ

و بعدش با  میکن  ینمونه بردار  د ی. بامیستی_مطمی   ن
فتیتوجه به پ  رس 

وع م یمار یب  . میکنیدرمان رو رس 
درآمده  قبل از آن خشیک قیکه عالرغم دقا  لحنش
 کم کم تنم  شود یباعث م

برگردد.  یآن حالت تنش خارج شده و به حالت عاد از 
 نفسم را فوت کرده و
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 پردیه شیکه صدا  دوزمیاتاق م گر یرا به طرف د نگاهم
 . لرزاند یگوشم را م
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که   نهی_تنها دستور من به عنوان پزشک معالجت ا
 چی. هنیس   میتسل
یط  ستین یایمار یب که   که نشه درمانش کرد، به رس 
 باشه و باهاش یقو  مار یب
 یآمادهت کی   برا انیب گمیلحظه آخر بجنگه. م تا 

 . ینمونه بردار 
 ی   که محکم و با صالبت به زم  یبلند یبا قدمها و 

 از اتاق شود یم دهیکوب
 . ود ی  م ونی  ب
 کند،یاست که اتاق کوچکش را میر م یبار  ی   چندم نیا
 »محمد « . داند ینم

 کیو نگاه بار  کشد یم شیموها ی   ب دسنر  عصنر 
 شدهاش را به سامان

. وزن نگاهش رس سامان را از داخل لپتاپش دوزد یم

 کشد یم ونی  ب
 
 . به تازگ
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. ند ی   م نکیچشمانش باال رفته و به اجبار ع نمریه

 شهیش مشیک میفر  نکیع
 . آمد یتپلش م یکه به گونهها  یگرد
و من من کنان به  دهیشد؟سامان نگاهش را دزد _چر 

 لپ تاپش زل صفحیه
  خورد یکه به در م  .با تقر ند ی   م

 
 یکه باز شده برا  دهان

 کردن آن  ضیمستف
نان و  یفحشها همیه یو به جا شود یبسته م مردک
 شیکه برا  یآبدار 
بلندش را به گوش فرد پشت در  یتو  ا یکرده ب  فیرد
 پاشنه ی.در رو ساند ی  م
 ی. قهوهها را رو گذارد یپا به اتاق م وسفیو  چرخد یم
 و در حایل ند یچیم ی   م
.با رفیر  ود ی  به طرف در م کند ینگاهش م رگیز  ر یز  که

 نفسش را وسفی
 . افتد یمبل م یداده و رو  ونی  ب تند 
 نه؟ خر یزم ه_با

که روزبه چسبونده   ن  _بهت گفتم که داداش، جا
 یلینقطه کوره. احتمالش خ
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وع کنه. تازه  شو یاز دم در کثافت کار  ارو ی نیا کمه رس 
 اصال از اون موقع تا االن

 
1221 

. فقط دوستاش رفت و آمد ستین داشیپ

 بلندش را مشت ی.انگشتهاکی   یم
 : غرد یکردهاش م  د یکل  یلبها انیو از م کرده

رسش به  ستی_حرومزاده عابد و زاهد شده، معلوم ن
 گرمه که  یکدوم آخور 

تو  میبفرست گهید ی   دورب هی. باس ستین داشیپ
 خودش دهیخونه؟سامان ترس

سامان  شود یباعث م شی   . نگاه تکند یجمع و جور م را 
 : د یبگو  عی    رس 
و  شنیباالست داداش. حساس م یلیخ سکشی_ر 

 لو بره.  ه همه چر ممکن
ه  ی   را به زم شیانگشتان پا .عصنر میصیر کن بهیر

 . کوبد یم
 د یبا دادگاه دارم مردک، دست خایل گهی_دو روزه د
 بخورم؟ چه گیه
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کرده و با فرو کردن رسش در لپتاپش   نخر  سامان
 : د یگو یم

... اون بار سکهیهم ر  گهید ی   دورب هی_فرستادن 

 بود و قرس در ار یشانس با ما 
 آدم بفرسنر  یخوایم یدفعه به چه بهونها نی. امیرفت
 تو؟

. با اندازد یرا به مرد م شی   زده و نگاه تند و ت یپوزخند

 : د یگو یو طعنه م ظیغ
دوتاتون...سامان  نیدیر  ن،ی_نه که از پسش براومد

 و خسته کش و دهیلب گز 
 . دهد یبه تنش م قوش
تا از  میصیر کن نکهیاز ا ی  نمونده، غ یگهای_راه د

 ...عصنر ونی  ب اد یسوراخش ب
 یکه شانهها  کوبد یم صندیل را به دستیه مشتش

 و با دهیسامان باال پر 
 . کند یگرد شده نگاهش م  یچشمها
پرونده رو ببازم، روزگار تو و اون روزبه رو  نی_من ا

 . اندازه کلکنمیم اهیس
به شانس و  د یکه منو حواله بد  ی   پول گرفت کلتونیه

؟ م  صیر  خواستمیصیر
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. سامان کهیکنم مرت  نهیهز  نقدر ینبود ا از یکه ن  کنم

 که  اخم کرده با لحن  
 : د یگو یدعوتش کند به آرامش م خواهد یم

 ی   حرف م منطقر  ی  غ ی_داداش تو هم دار 
 
! مگه ن

 دست من و روزبه ست؟
مکه...  حاچر  از اون شب تا االن رفته حاچر  ارو ی گمیم
 بار هم برنگشته.  کی
 شود یباعث م شی   ت ؟نگاهیدار  یمن چه انتظار  از 

 سامان خودش را جمع و
 کند.   جور 
وع نکنه  اد یآدم ب نی_ا به  یجور  هیو از جلو در رس 

 حساب شما من برسم که
تماس را  عصنر  لشی...با زنگ موبادا یرسش ناپ اون

 : د یگو یوصل کرده و م
گوشش   و متعجب عاطفه پردیه فیظر  ی_بله...صدا

 . لرزاند یرا م
 _محمد؟
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 بندد،یرا م دنشیداد کش آمادیه باز ماندیه دهان
 بلند یشهایبه ر  دسنر 
. نفسش را کشدار و کشد یصورتش م یرو  شدیه

 فرستاده و با ونی  ب قیعم
و پشت به او روبه  شود یبه سامان بلند م یغرها چشم

 . باستد یایپنجره م
است لب  شیمقابل حال و هوا آرام که نقطیه لحن  

 : ند ی   م
 _جانم... 
 د ی. انگار که در به زبان آوردنش تردکند یمکث م عاطفه

 داشته باشد. سپس
سد یو مردد م اطیاحت با   : یر

 شده؟ یی   _چ
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حس کند که  تواند ی. مکشد یم قیبار دوم نفس عم یبرا

ک گوشش را  دخیر
   فاصله داده تا مورمورش نشود. لبخند  گوش    از 

 
 کمرنیک

 . ند ی   م
 زم؟یعز  ... خونر هی_نه جانم، موضوع کار 
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. ساکت به سد ی  "خوبم" آرام عاطفه به گوشش م

 گوش  شینفسها یصدا
ادامه دادن ندارد،  یبرا یلیتما ند یبیم و وقنر  دهد یم

 اشیشانیپ یاخم رو 
 . اندازد یم هیسا
  یی   چ یخوای_نم

 
  ؟عاطفهبیک

 
فوت  نفسش را با کالفیک

 . حسکند یم
س و اضطرابش را  یو بو  ستیرو به راه ن کند یم اسیر
 از داخل تلفن تواند یم
شانه رس  یحس کند. از رو  شینفسها یال به ال و 

 به سامان چرخانده و نگایه
 مشغول خوردن قهوهاش است م که

ً
. اندازد یمثال

 را تا حد ممکن شیصدا
 : کند یو زمزمه م آورد یم یی   پا

که هست به هم   هر چر  زم؟یبود عز  _قرار ما چر 
 میذار ینم م،یگیم

 قرار را همان شب وقنر  نیسد بشه.ا نگفتههامون
ک در آغوشش خز   دهیدخیر

 قشانیعم ینفسها انیبود، م نهاشیس یرسش رو  و 
 را گر ید کی یکه بو 
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بودند از  دهیند بیگذاشته بودند. کم آس  داد،یم
 نگفتهها. 

... فقط... محمد دادگاه دو روزه ستین یی   _چ

 . نگرانم...دوباره محضگهستید
. اندازد یبه سامان م رس کج کرده و نگایه اطیاحت

 فنجان را کنار گذاشته و با
 . کند یکار م  لپتاپ

روز  کی یتو بغلته... اونم نه برا گهی_سوره دو روزه د
 و چهار ساعت، ستیو ب
 ... شهیهم یبرا
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 ی   _چقدر مطمی   حرف م

 
محمد تو که  ی! وان

 یم ینطور یا
 
 ایمن رو  یک

... شهیتا آخرش نم کنمیبهش فکر م نقدر یو ا بافمیم

 محمد نکنه نشه؟ ها؟
 یپر 

 
سش را درک م شان  . کند یو اسیر

_تو به من اعتماد کن جانم... من هر طور شده 

 ذارمی. نمکنمیدرستش م
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  شیپ سوره
 
... اونا قد بکشه و تو، تو حرستش بمون

 ن  اکار   هیاآلنم  ی   هم
 . دهیم جهیخدا نت د ی. به امکردم
 . دهد یم نتیرا ز  شی...لبخند لبهان  چه کارا ؟_چر 

تموم شد  و خوش   کارها به خونر   نکهی_بعد از ا
 . تویس  یخودت متوجه م

. مراقب خودت ی   آروم باش و دعا کن... هم فقط

 گه؟ید هسنر 
 یعاطفه به قدر  یصدا ؟لحنیای_هستم... نم
 است که زبانش ی   وسوسه انگ

 ی. اما به فکر به کارهاکند یبله دادن شل م یبرا را 
 رسش یکه رو   ناتمایم

کجا گورش را گم   ستیو آن مردک که معلوم ن ختهیر 
 وشیکرده با لحن ما

 : د یگو یم
 ی_م

 
رسم.  ختهیکار ر   کیل  نه بگم ویل تونمیکه نم  دون

 فرستم،یرو م ن  یماه
خودتو خسته  خواد ینم ذارمینهار هم م برات
ض عاطفه در ی...صداکن    معیر

 : د یچیپیم گوش  
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 تصور کند که گوشیه تواند یکه...م  شهینم ینطور ی_ا
 دندانش فرو ر یلبش ز 
افتاده است. رسخوش پلک  ر یو نگاهش به ز  رفته
 دخیر را از بر نی. اند ی   م

کف دست، رج به رجش، خط به خطش   هی. شباست
 . شناسد یرا م
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با اون  یغذا هست باز تو بر  نجا یا _چرا نشه؟ وقنر 

 حالت جلو گاز؟ قرصاتو
 گه؟ید یخورد

 بود.  شی_خوردم... آخر 
 . کشد یبه صورتش م دسنر 
الزم  یگهاید ی   بخره. چ اد یداره م ن  یماه گمی_م
 ؟یندار 
 ینطور یمحمد... مگه خدمتکار خونهته که ا ی_وا

 اون ؟یدیبهش دستور م
 . چرخاند یمنه!چشم در حدقه م دوست

  ی   همچ ... من گگهی_دوستته د
 
 اد،یزدم؟ داره م حرف

 رس راهش داروخانه
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حرفها رو  نیهست، دوتا قرص فشار که ا هم
 نداره.عاطفه نفسش را رها کرده

. با قطع تماس د یگو یم کوتایه  یشده "باشه" میتسل و 

 صورتش یلبخند رو 
.تلفن چرخد یم پاک کرده و با اخم به طرف سامان را 

 را برداشته شی   م یرو 
خانه را م و   . د ی  گیبا لمس شماره دو، آشیر 

 _بله؟
 اتاقم.  د یرو بفرست ن  ی_ماه
 : د یگو یو م گرداند یبرم شیرا رس جا تلفن

تو؟سامان رس بلند کرده و همان نگاه  ی_چه کرد
 چشمان را روانیه یتکرار 
 .***کند یخشم و منتظرش م پر 
 »عاطفه  «
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و با  کند یچپ نگاهم م ا یتو زحمت.ثر  یافتاد د ی_ببخش

 مبلها یولو شدن رو 
 . کشد یم یکشدار   آه
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از  می  میعاطفه از صبح دارم م ی_انگار کوه کندم. وا
 درد، پرسعموت، نچ

بال درآوردم. خدا  عن  یکه گفت بروها...   شوهرت
 . بده دسته جمیع تونی  خ
تو، حقوقمم  شیپ امیمن هر روز ب شهینم

 از د یو به تقل نمی   م یبده؟لبخند
. خسته دهمیم هیمبل ها تک کمرم را راحت به پشنر   او 

 ن  الهایاز فکر و خ
سمیم نند،ی   در رسم نبض م که  : یر

بهم  چپ نگایه _چه خیر از رستوران؟از گوشیه
 و غر و لند کنان اندازد یم
 : د یگو یم

باشه؟ شوهرت شده هاپو...  یخوایم ی_چه خیر 
 دست از پا خط یکیمنتظره 

از راه صاف کج شه تا خون همه رو کنه تو  کمیو  کنه
 ... هی. نافرم عصبشهیش

داشته داد  گفتیقهوه برد براش، م وسفیکه   امروزم
 . خالصهکردهیم داد یو ب
 یقرمزه. کاش برگرد یلیتو رستوران خ تیوضع که

ل  کمیبلکه   کنیر
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سمیزده و م یرها!لبخند مسخشه  : یر
 و از کاسیه شود یم ن؟خمیدیبه کجا رس وسفی_با 
 مقابلش مشنر  لیآج
 : د یگو یتخمه شکستنش م یرس و صدا ی   . بدارد یبرم

نگاه منتظر و حق به  م؟و یبرس ن  _مگه قرار بود به جا
 جانبش را به من

 . دوزد یم
است که زبان را در دهانم  تند و عصنر  یبه حد لحنش

 . دارد یبالاستفاده نگه م
ندارم جز باال  یو خشم نگاهش چارها ظیرگبار غ ر یز 

 و د یآوردن پرچم سف
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را دوا  یدرد چیدرجه چندمم که ه یسالحها انداخیر  

 .با اوقاتکنند ینم
. نوک گرداند یرا به ظرف برم لشیمشت پر از اج تلخ  

 انش با خشم پرانگشت
جگر  اد یفر  یکه صدا  کشند یرا م یکاغذ  دستمال

 . شود یسوزش بلند م
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 شیکرده و دستمال گلوله شده را در پ  ی   را تم دستش
 مقابلش دسنر 

. کند یم بیحرکاتش را تعق هوار یسا تی. عصباناندازد یم

 بلند و یپاها
و نگاهم به الک  اندازد یهم م یرا رو  دهاشیکش

 . افتد یم شیپا یناخنها
 . آمد یقرمز به پوست گندم گونش م رنگ
شود، من  دوباره از کوره در رفته و آتیس   نکهیترس ا از 

 : میگو یمن کنان م
تو مثل  تون،یدخالت کنم تو زندگ خوامینم ا یثر  ی   _بب

یمیخواهر کوچ  ... کیر
از عالقهش به تو  برادرمه. وقنر  یهم جا وسفی

 گفت، همون لحظه آب پایک
... قصه شهینم هیقض نیرو دستش و گفتم ا ختمیر  رو 

ک نم  . شهیشما دوتا مشیر
نشده خودتو  ر یدوره. تا د یادیتو ز  یایاز دن ا یثر  یایدن

 بکش کنار... اما گوش
عشقها که از اول دو  شد. همیه د ی. گفت شانداد 

 طرفه نبودن! اصال عشقر 
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! خالصه ستیکه عشق ن  براش زحمت نکیس   که

 که من با همیه  کنمیم
 د یفهم وقنر  کنم. حنر   دشینتونستم ناام حرفهام

 دوستشه باز چشم تو نر 
سم،یم یی   چ هینشد. االن فقط  د یناام هم بذار به  یر
  یپا

 
 خواهر هی نگران

شیخواهر و برادر کوچ یبرا  یمیاز تصم . مطمئن  کیر
 ؟انگشتانشکه گرفنر 

 یرو  دسنر  شیبه پ هی  و خ کند یهم گره م ی   ب را 
 : کند یلب باز م شیزانو 
. بلعمینامزد کرده؟آب دهانم را م ی   حسی  ام یدی_شن

 از همان د یفهمیاگر م
کش   میهم نامزد داشته... نگاه منتظرش رو  اولش

 رسم را به نشانیه د،یآیم
سد ی. نمدهمیتکان م بله ندارم  یلیاز کجا و من هم تما یر

 که  ن  تا از رازها
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 شی. صدامیبگو  شیبماند برا وسفیمن و  ی   بود ب قرار 

 مهیرا به ن امیخط فکر 
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 . کند یقطع م ده،ینرس
. مثل االن من چربهیم زور دلت به همه چر  ن  وقتا هی_ 

 هی میکه عقل لعنت
 هیو دلم  کن    دا یپ یخوایبهیر کجا م وسفیاز  گهیم ز یر 

 گوشش در و اون
 وسفیمثل  یکه مرد  فهمهیدروازه. زبون نفهم، نم یکی

 یسهرک بینص
  شهینم

 
تو رسنوشتش دوبله  فتهیپرس ب نیکه ا  و اون

 سود کرده. بازم حرف
 ن  وقتا هیکردم.   سیع یلی. به خدا خنهی   م خودشو 

 هیکردم،   د یخودمو تهد
دلمو اجبار کردم که دوسش داشته باشه، که  ن  وقتا
 شهیکنه اما نم  نشیتمر 
 ی. مشهیجا نم دل لعننر  نی... تو اشهی... نمگهید

 
 دون

 گمیم عاطفه گایه
گنده و آمادهست، اندازه   یادیز  لقمیه هی وسفی

 نمیهم ی. براستیدهن من ن
کوتاه   .(با مکن  اد یدل کوتاه نم نیرقمه ا چیکه ه  هست
 ادامه
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 نگاه تلخ   ه؟و ی  داره از رستوران م دونسنر ی)مدهدیم
 لبش یکه با لبخند رو 

. مات و متعجب دوزد یتضاد است را به چشمانم م در 

 . کشمیخودم را جلو م
 
 
را  شی. پاهاند ی   م _بره؟ کجا بره؟پوزخند پررنیک

 در آغوشش و کشد یم
 . چسباند یم شیرا به زانوها گونهاش
 یی   چ کنهیبهش گفتم نه، وانمود م یجد _از وقنر 

 و ستینشده. دلخور ن
اون برق  گهی... نگاهش دستیآدم سابقه اما ن همون

 نم کهسابق رو نداره... اآل 
و  کشمیم بره.ایه خواد یگرفته و م  یبهیر  شنهاد یپ گهیم
 وسفیکه   میگو ینم
 بهیر مطابق با رشتیه یکا  شنهاد یمدتها قبل پ از 

 داشته و لنگ اشیلیتحص
کمیر باشد. هر چند   کشد یکه م  بوده... بگذار عذانر  تو 

 که از همان اولش
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 خواستینم وسفیاما  شود،یم ی   بود که چن مشخص
 کفیر   ا یکه ثر   رد یبپذ
 که به دنبالش بود، نبود.   یجلد
. وجدانش کردمیرا حس م د یکشیکه از درون م  عذانر 

 و خودش کرد یدرد م
افکار  یآن گوشه کنارها د ی. شادانستیمقض م را 

 گونهاش دلش  منطقر 
که   به دیل توجهیبه عقب برگشته و ب خواستیم

 ابهانهاش عدم عالقه بود، ب
  یو زور  جیر 

 
بگذارد.  وسفی خودخواهانه پا به زندگ

 داریب میهیاما آن ن
و با باال  ستاد یایمقابل نفس رسکشش م وجدانش

 ورود ست،یا یگرفیر  تابلو 
 نیبهیر  نیا د یشا کرد؛یدورش م وسفی از حوایل ممنوع
 بود که یمیتصم
. سوختیهم م وسفی. دلم به حال د ی  بگ توانستیم

 دلش شکسته بود و
  توانستمیم

 
 حس کنم پر از بغض و حرست و رسخوردگ

 است. اما از هر طرف
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 ا یثر  دمیدیم کردمیکوتاهشان نگاه م  به قصیه که
 را گرفته میتصم نیبهیر 
که دلت خواهانش   یای. پا گذاشیر  به زندگاست

 قرار گرفیر   هینباشد، شب
تن و بدنت  د یاست. مرتب با ی   نوار زلزله خ کی یرو 

 یبلرزد و نقش ستونها
که   ن  تا جا کن    یرا باز  ختهیاما از تو فرور  محکم
 نیو چند قیعم یزلزلها

مذبوحانه را صادر کند و  شینما نیا انیحکم پا یشیر یر 
 فرو یرسانجام جور 

. کنمی! نگاهش میکه انگار از اول هم نبودها  یز یبر 

 همچنان در همان حالت
 فرو رفت نشیو غمگ افرسده

 
 یهم ابروها ه و اخم پررنیک

انهاش را به هم  دخیر
از هر حس  یعار  میصدا کنمیم است. سیع چسبانده
 باشد وقنر  بد و تلخ  

 : میگو یم
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 شیپ قهیدو دق ی   هم ؟غم بغل گرفنر  ی_حاال چرا زانو 
 منو خواسنر یم

ناراحت  ی   حاال همچ وسف،ی گمیکه چرا م  یبخور 
 که آدم به شک  رفتنیس  

در حالتش بدهد جوابم را  ییی  تغ نکهی.بدون اافتهیم
 : دهد یم

و با هم کار  می_ناراحت رفتنشم چون چند ساله دوست
 . رس اون موردمیکنیم

و دست خودم  میشدم چون از خودم عصب عصنر  هم
 . عاطفه نکنه آهستین

 : میگو یم زورگ ینگاهش کرده و با خندها بکشه؟چپ
را باال  شیه؟شانههایآدم ی   همچ وسفی... وونهی_د

 ونی  داده و از آن حالتش ب
 . کشد یمبل دراز م ی. رو د یآیم

باشه. همه  ودممیداغونم، فکر کنم بخاطر پر  یلی_خ
 شده.  باهم قایط می   چ
 بخوابم من؟ کمی

تو اتاق... پاشو...رستقانه رس باال  ا یچرا؟ پاشو ب نجا ی_ ا
 داده و با گذاشیر  
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وار در خودش جمع شده و  ی   رسش، جن ر یز  کوسن  
 . نگاه اربندد یپلک م
. می  گیبلندش م یهم فرورفیر  مژهها ی   ب یبایز  نقش

 رسم را متاسف تکان
 . اورمیپتو ب شیکه برا  شومیو بلند م داده
* 

 
 
و دم بست کنج خانه  شاخیغول ب کی هیشب نگران

 خط و مینشسته و برا
دو روز به رسعت  نیا خواستی. دلم مد یکشیم نشان

 برق و باد بگذرد،
نباشد و زود  صبحگایه نیی  ش یاهایمحمد رو  یحرفها
 . وندند یبپ قتیبه حق

مثل سوزن در تخم  اشیخال یبودم و جا دلتنگش
 اما فتی  چشمم فرو م
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و چهار ساعت از صد و شصت  ستیاز او جز ب سهمم

 و هشت ساعت هفته
 . نبود 
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 گذارمیو پا به اتاقش م چرخانمیرا م هی  دستگ
ر
که   . اتاف

 روز در کیتنها 
  یرایپذ هفته

 
و بغض کالف  صاحبش بود.دلتنیک

 را باز کرده و با امینگران
. نگاهم دوزند یدراز و بلند رسنوشت به هم م یلههایم

 و دلتنگ چرخانمیرا م
. گوشه گوشهاش هر چند کم، هر کشمیرا نفس م اتاق

 حفظ چند کوتاه او را 
و  دهیرنگش کش به تاج تخت نارنخر  است. دسنر  کرده

 . ومی  رساغ پنجره م
و  ساند ی  تازه خودش را به اتاق م یباز کردنش هوا با 

 .تلفنمکند یفتحش م
 ر یبه تصو  انگشتانم فشار داده و مردد نگایه ی   ب را 

 نی. ااندازمیخندانش م
 
 
. شماره را انداختیمن را زودتر از موعد از پا م نگران

 را لمس کرده و گوش  
که در   ن  کربال  ی. صداچسبانمیگوش دلتنگم م  به

 سالم و چد،یپیگوشم م
 . می  گیکرده و رساغش را م  کوتایه  پرش احوال
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مش ب بهت  گهید قهیبابا... ده دق ونی  _اجازه بده بیر
 لیمی.بنمی   زنگ م
نبود  نی. حق من اکنمیگفته و تماس را قطع م  یباشها

 داریکه در حرست د
 یقهایتماس کوتاه چند دق کی یبسوزم و برا فرزندم

 راه متوسل کیبه هزار و 
مک در  د ی. خورشدوزمی.نگاهم را به اسمان مشوم نرمی 

 . شود یافق محو م
و  ند ی   م خونیبه قلب من هم شب شیهاینارنج یی  دلگ
 که  آورد یم ادمی

کم   شیر یب دخیر
 
ارد.بغض را دوست د نارنخر  از هر رنیک

 کنمیآلود لب جمع م
. گذرد ی. زمان کشدار ممانمیم ن  منتظر تماس کربال و 

 انگار رس لج دارد که
. با شود یو دور م دود یما شتابان م ی  خالف مس شهیهم

 در لیموبا دنیلرز 
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. به دهد یکنج لبم را انحنا م  یجانزدهایلبخند ه دستم

 محض وصل تماس
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انهاش در راهروها فیظر  یصدا گوشم اکو   یو دخیر
 . ود ی  م شیو پ شود یم

 یزده و دستم را رو  ی_مامان...لبخند بغض آلود
 . گذارمیم نهامیس

ِ نازم...بغض صدا
و  کند یرا خفه م می_جون مامان دخیر

 چند حنر  توانمینم
م حرف بزنم.گوش ت  کلمیه تا  کنمیم ی   کوتاه با دخیر
 را بشنوم و شیصدا
محمد  یحرفها کنمیاز ته دل دعا م کنم.   هاشی  ذخ
 نباشد و دو وایه د یام
 هیبرگردد. لحنش پر از گال  شهیهم یسوره برا گر ید روز 

 : د یگو یم است وقنر 
دنبالم... عمو  ا یباشم. ب نجا یا خوامی_مامان من نم

 محمد بهم قول داد.با نوک
 دهیاز دستم کش لیکه موبا  می  گیرا م میاشکها انگشت

 ق  یخف غی. جشود یم
. دست آزادش را چرخد یو رسم به عقب م دهیکش

 و کند یدورم حلقه م
 : د یگو یم
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ِ  _جوجیه  ا یما چطوره؟ تپل مپل شده  نارنخر
 تلفن آنقدر بلند ینه؟صدا
 ذوق زده و بلند سوره را بشنوم.  یکه صدا  هست

 _عمو... 
 امیتا پس فردا که م خوامیکه؟ م  _جوِن عمو، نگفنر 

 تپل دنبالت حسانر 
 بتونم بخورمت.  که  باش   شده
 دنبالم؟ یایب یخوای_م
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 امیدردونه... پس فردا تا ظهر م امی_معلومه که م

 یدنبالت.گوشم از صدا
. شود یو ذوقش پر م یرسارس شاد در نر  نر  یغهایج

 محمد خم شده و با
 : ند ی   لب م صدا یب دنمیبوس

اومدم، ترک عادت موجب مرض  خیر ی_من بازم ب
 است. تو عادت کن به

 اومدنام.  ینطور یا
  با 

 
و بغض آه  قطع شدن تماس کوتاهمان، با دلتنیک

 یو رو  دهیکش  قیعم
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سیر  رنگ کنار بالشش را  ی. هزارپانمینشیم تختش
 برداشته و در آغوشم

که عطر به جا   کنمیفکر م نی. احمقانه به اکشمیم
 مانده از سوره را با خود

که رسم را   کنمیرا حس م نشی. نگاه سنگکشد یم دکی
 به طرفش چرخانده

 : نمی   مغموم لب م و 
و  شود یمحمد؟از کنار پنجره کنده م شهیم _آخرش چر 

 یهوا دهد یاجازه م
و یهمچنان به داخل اتاق پ رسد   ی   کند.هزارپا ب  یرس 

 شودیانگشتانم چالنده م
  و 

 
بلندش را دراز  ی. پاهاکند یتمام ذهنم را پر م نگران

 و با عقب کند یم
 بیرا در ج دهاشیکمرش، انگشتان کش  دنیکش

 و پاکت فرستد یشلوارش م
 . دارد یو فندکش را برم گار یس

بشه؟هزارپا را در  چر  ی_آخرشو تو بگو... دوست دار 
 . دهمیآغوشم فشار م

. لب به ند ینشیتق تق فندک زدنش در گوشم م یصدا

ده و از گوشیه  هم فرس 
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.بالخره کنمیم بیتلخ حرکاتش را تعق یهبا نگا چشم

 روشن گارشیس
است که دستش را  گار یته س . چشمم به نارنخر شود یم

 و کند یدورم حلقه م
 : د یگو یکردنم به خودش م  کینزد با 
 

1234 
 میدارم.لبها از ینگاهش نکن. االن بهش ن ینطور ی_ا

 و شود یبچگانه جمع م
 یحواسم پرت مرد میهایو آشفتگ ها یتمام دلنگران انیم
 که دارد به  شود یم

و  ند ی   مشکالت من خودش را به آب و آتش م خاطر 
 من فراموشش کردهام. 

چشمم  یجلو  نکهیهستم که با ا ی  آنقدر درگ عن  ی
 دیاست اما آنطور که با

منده از انمشیبینم  ،یعمدی  غ یگرفتنها  دهیند نی. رس 
 : میگو یم

  ی_من برا
 
خندهاش  ستم؟قهقهیهین آروم کردنت کاف

 . شود یم کیبه هوا شل
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و  دهند یفشار م صانهیرا محکم و حر  میبازو  انگشتانش
 با چسباندن رسش به

 . دهد یرا گهوارهوار تکان م مانیهردو  رسم،
بد، االن  یعادتها ی... بذار پایادی_تو از رسمم ز 

 .رسش راکنمیخاموش م
 : دهد یادامه م یعیکوتاه و رس   و با بوسیه کشد یم جلو 

ل کردن ا  ،ن  یچی_لب که برم سخت  سمت چنر  نیکنیر
 ... تو گوشمشهیم
مگشیببوس د یبا گهیاالن د گهیم یه  گوشیه  ی   . رس 

 و خودم را دهیلبم را گز 
و گردن  کند ی. دستش را از دورم باز مکنمیم جمع

 کردن  دا یپ یبرا کشد یم
را از  گارشیبلند شده و س دنشیزبانه، با ند سطل

 ونی  باز مانده ب پنجریه
و با گرفیر   ند ینشیم شیزانوها ی.مقابلم رو کند یم پرت

 مشت یدستها
  شدهام

 
و مهربانش را به چشمان مضطربم  نگاه رنیک

 . دوزد یم
بهت دادم و پاشم هستم تا تهش. از راه  قویل هی_من 

 درستش نشد، از راه
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 ی. براشهیم تهش چر  نکهیندارم از ا ن  . ابامی  م غلطش
 که تو...   ی   من هم

از ترس  لبهات بخنده و چشمات خایل ،امش باش  آر  تو 
 
 
 . هیباشه کاف و نگران

من خوِد  یبرا باش   ینطور یکه تو ا  یلحظها اون
 یبو  شیبهشته...از حرفها
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آرام کردنم به  ی. به جاسد ی  به مشامم نم خوش  
 . ند ی   دامن م میهایآشفتگ
و به انگشتانش چنگ  دهیدستش کش ر یرا از ز  دستم

 . نمی   م
 منر یرو به هر ق خوش   نی... اخوامینم نو ی_اما من ا

 از راه غلطش خوام،ینم
تو رو هم تو کالف  خوامی. محمد من نمخوامینم

 کنم.   ی  مشکالتم اس
انگشتانم که چسب شدهاند  انیراستش را از م دست

 به هم، نجات داده و دم
 . د ی  گیم یبافتهام را به باز  یموها

 _بازشون کنم؟
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. دست به کار شده و کش ماند یجواب من نم منتظر 

 
ر
 یی   پا فیرنگ ظر  صورن
جا  انشانیم . انگشتانش را به نریمکند یرا باز م میموها

 . به اخمدهد یم
تمرکزش  که نشان دهندیه  اشیشانیپ یرو  کمرنگ
 . شومیم هی  است خ

 چر  یکه نشده برا  یی   واسه چ ؟هسنر  _نگران چر 
 ؟ابرهایخور یغصه م
 . کنند یچشمم را پر م آسمان

... محمد فنر یتو دردرس ب خوامیمشکل منه و نم نی_ا

 اگه به خاطر من و
من... من  اد یرست ب ن  تو بال ،ن  یبب بیتو آس مشکالتم
 به چشمات یچطور 
 یدید بیکنم؟ کم به خاطر من و حماقتهام آس  نگاه

 دیکه هنوز که هنوزه با
 ؟بکیس   امو یعقلیجور منو ب باز 

 . دهد یدندان نما دو طرف لبش را امتداد م یلبخند
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نگات  نقدر یمن ا آب خوردن. تو نگاه نکن   _به راحنر 
 تا خودت کنمیم

سمتم اون موقع ست  یایو ب بکیس   خجالت
 که  یمرد یبا صدا شیکه...صدا
 : کند یپاره م حنجره
اره آهن پ م،یخر ینون خشک م م،یخر یکهنه م  لی_وسا

 ...حرف درمیخر یم
مکث نگاه متعجبمان به  . با کیمماسد یم دهانش

 . چرخد یسمت پنجره م
 یخندهها یو صدا کند یرا شکار م گر ید کی دوباره

 بلند و از ته دلمان در
و  شود یاز چله رها شده بلند م ی  .مثل تچد یپیم اتاق

 . ستد یایمقابل پنجره م
. رسخوش رس خم کرده شوند یدنباله دار م میخندهها

 : ند ی   و داد م
مرد در بلندگو اکو  ی؟صدایخر یم چر  گهی_عمو د

 . شود یم
 ؟یدار  _چر 
نه که  عن  یرو اعصابمه.  یلیهست خ یکهایمرت هی_ 

 خط عرضیه فکر کن  
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 یادیکردن اعصابمو دارهها... نه وهللا. فقط ز   خظ
 حرومزادهست. تو

. کنمیمرد را از جواب ندادنش حس م ؟تعجبیخر یم

 یخندهها انیم
 : کنمیزمزمه م دمیشد
 ... یمحمد آبرومونو برد نطرفیا ا ی_ب
 یخدا شفات بده.پشت رسش جور  ؟یوونهای_د
 دهید ونی  که از ب  ستمیایم

 : د یگو یم توجهیکه ب  کشمی. آرنجش را منشوم
سم،یسواله من م ؟یخر ی_نم رو  وز یپف کیهیمرت نیا یر

 یجلو سگ بنداز 
 هی گمی! مآدیم گهینگاش کنه، تو که د کنهینم رغبت
 دارم، ده سالهست...  چر 

 ؟یخر یشده، اونو م کهنه
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 ... مآ یکرد  یی  بده. عجب گ گهید یجا تو ی_برو خدا روز 

 ی   گاز ماش  کند،یاما اعتنا نم ند ی   با خنده داد م محمد 
 رنگش را گرفته آنر 
 . ود ی  از کوچه م و 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

.محمد دست از تقال گزمیرا محکم م ؟لبمی   شاه ی_اقا

 به نبار یبرداشته و ا
 . شود یپنجره خم م گر ید طرف

مرد  ن،ی. جونم؟زر میهم هست نیزر  ی_مخلص آقا
نر 

 نیکه چند  خوش مرس 
کرده بودم. با   ارتشیساختمان ز  النر  ا یدر آسانسور  بار 

 همرس و دو فرزندش
  یی   پا طبقیه در 

 
و صدا  رس یب ی. انسانهاکردند یم زندگ

 بودند و یو آزار 
به آنها بچسبانم  توانستمیکه م  یصهایخص نیمهمیر 

 بود که مدام نیا
  دماغشان

 
و آن نبود و به اصطالح رسشان  نیا در زندگ
 در الک خودشان

 . بود 
پنجره را با  شود یکه فارق م  نیبا زر  احوال پرش از 

 . ند یبیخنده م
 که گوشیه  کنمینموند.چشم گرد م نی_پشم به تن زر 

 دندان یس  یلبش را نما
سیر  رنگش را  یاز من چشمها د یو به تقل د ی  گیم

 . خندهامکند یدرشت م
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 : میگو یم لرزد یکه از خنده م  ن  با صدا د،یآینم بند 
که دنبالم   ومی  _پاک زده به رست.و به طرف در اتاق م

 . افتد یراه م
. چسبد یم ی   به زم می_نکنه از عالئم کرونا باشه؟پاها

 مات و مبهوت به سمتش
به لرزه درآوردن  ینامش هم برا . حنر چرخمیم

 به است،یکاف  میاستخوانها
 : نمی   لب م سخنر 
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. فاصله را صفر کرده و دهد یرس تکان م ی_کرونا؟جد

 یبا بلند شدن رو 
و با  چسبانمیم اشیشانیدستم را به پ میپاها یانگشتها
 
 
 و وحشت نگران
 : نمی   م لب

...  می. بر یتب هم که ندار  ؟_چرا از اول نگفنر  دکیر
 خندهاش به هوا کیشل
. خندد ی. رسش را عقب فرستاده و از ته دل مود ی  م

 یلبم از خندهها گوشیه
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 یخندهها ی   طن انی. مد یآیو غشش کش م غلیب
 دهیبر  دهیبلندش بر 

 : د یگو یم
ه که ا ...نفسم را به عاشقیم ینطور ی_عاشقتم دخیر

 فرستمیم ونی  ب راحنر 
  و 

 
که   در حایل نشانمیم میابروها انیم اخم کمرنیک

 من را هم شیخندهها
 داده و به خنده انداخته است.  قلقلک

 . د ی  گی.دو طرف صورتم را قاب مدمیترس وونه،ی_د
خنگ و کوچولوم کرونا اصال به بوشهر  _اخه بریه

 هول ینطور یکه تو ا  دهیرس
 نهامیاز س .نفسم به راحنر دهیسف تیوضع ؟یکرد
د یم ونی  ب  و با گفیر   یر

به طرف  خواهمی" مادیوقت هم ن چیه دوارمی"ام
خانه بروم که پهلو   میآشیر 

 . دارد یچنگ زده و مقابل خودش نگهم م را 
پر  یلیبهم زنگ زد. توپش هم خ تونی_مامان زر 

 کنمیبود.متعجب نگاهش م
است ادامه  شیکه جامانده از خندهها  یبا لبخند که
 : دهد یم
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 گ  _از پشت تلفن منو بست به رگبار که با اجازیه
شو بردم و پس  دخیر

ه عادت کن   ی. گفتم زر اوردمین  گهیچون د جون، بهیر
 محاله پسش بدم... من
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تو بردم که تا ابد تو بغل خودم باشه.مقابل  نیا دخیر
 جمینگاه گرد شده و گ

 : دهد یگشاد ادامه م  یزده و با لبخند چشمک
. پشت تلفن میبهش بزن یرس  هی می_حاض  شو بر 

 کرده  فیبرام رد داشو یتهد
هیو م هی  گیدستتو م اد یم یگفته اگه نر   و   دونهی. نمیر

 دنیتو نفس کش که نر 
 بهم حرومه...  هم
*** 
. زمان کند یو رسدرگم طول و عرض اتاق را میر م شانیپر 

 »محمد « عجوالنه 
را  دشیام فتی  م شیپ شیر یو هرچه ب گذشتیم

 تا یی   . چکرد یم دتر یناام
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 لعننر  ی   فردا نمانده بود و هنوز آن دورب صبح
 که دنبالش بودند را  یر یتصاو 
اگر  دانستیبود و نم دهینکرده بود.خسته و بر  ثبت

 به سنگ شی  ت نبار یا
  تواند یچطور م بخورد 

 
را  د یام که دانیه  به چشمان زن

 کاشته بود  انشانیم
بعد از شکست بزرگش به  توانستیکند. چطور م  نگاه

 دیاو نگاه کرده و بگو 
 نخواهد داشت.  یثمر  چیپوچ بوده و ه بذرش
. لرزند یم تیخودش از عصبان هیهم شب شیدستها

 گرددیرا م شیبهایج
کف دست   انیگو   لعننر  گارشیپاکت س افیر  یبا ن و 

 راستش را به دست چپش
نخ را در رستوران  نیکه آخر   آورد یم اد یتازه به  کوبد،یم

 دود کرده و هنگام
به خانه فراموش کرده که بخرد.نگاه آشفته و  برگشت

 ساعت یرو  شانشیپر 
اتاق  وار یبه د دهیرنگ چسب مشیک سادیه یوار ید
 به نه شب کی. نزدماند یم
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 لیدادگاه تشک گر یکمیر از دوازده ساعت د  است،
 سند و مدرگ چیو ه شود یم
 یکه به پ  ستین

 
 آن مردک رذل بکوبد و خوشحایل شان

 گرفته  یرا به چشمها
 

1241 
و  چرخد یهمرسش برگرداند. زبانش تند تند م یابر  و 

 هر چه به ذهنش
 کیم  د یشا دهد ینسبت م را بدون فکر به عیل سد ی  م

 التهاب خشم و
رنگ ببازد.حمام عاطفه که  لهیوس نیبه ا تشیعصبان
 
 
 نگران شود یم طوالن
 . ند ی   م شیو صدا ستد یایمقابل حمام م شده

 اشیار یکش آمدن   یلبش برا یچههای_جان؟ماه
 . حاال که چشمانکنند ینم

 تواند یراحتیر م کنند ینم بیحرکاتش را تعق عاطفه
 خودش باشد. با تقر 

 : د یگو یبه در، م کوتاه
خوبم"ش، "عجله " دنیشن ؟با _جانت سالمت. خونر 

 " گفته و به اتاقنکن  
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را به عرض  شی. پاهاند ینشیتخت م . لبیهگردد یبرم
 شانهاش باز کرده و دو

. تپش تند نبض دهد یم هیتک شیرا به زانوها دستش

 را در چشمش قهاشیشق
و نگاهش به  دهیپلک به هم کوب . عصنر کند یم حس
 هی  خ شیپا ر یفرش ز 

  را گوشیه یدیفردا ناام نکهی. فکر به اماند یم
 
 چشم زن

ستدیکه عاشقانه م  یر
 . ند ی   به رسدردش دامن م ند یبب

 . نگاهش به صفحیهکشد یم ونی  ب بشیرا از ج تلفنش
 از تماس که خایل
تخت پرت  نفسش را تند فوت کرده و گوشیه افتد یم
 . رس دردناکشکند یم
 . ساند ی  گرفته و کمرش را به وصال تخت م  را 

تلفن را  مقر ی  زده و با ب . پلیکلرزد یکنار گوشش م  تلفن
 نگایه دارد،یبرم
فورا  شود یصفحه باعث م ی. نام رو اندازد یشماره م به
 یشود، جور  ی   خ مین

خم شدن  گفته و با کیم  یای. لعنتکشد یم ی  رسش ت که
 نگاهش را از در باز
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آب قطع  ی. صدادوزد یعبور داده و به راهرو م اتاق

 از یشده بود اما خیر 
 . کند یباز م شیر ینبود. تماس را بدون تعلل ب عاطفه

به  تانر  ه؟عاطفهیگشت شبونه چ  هی_نظرت با 
 یداده و فنجانها شیابروها

 . گذارد یرا متعجب مقابلشان م یچا
کج   داده و کیم هیهوا؟آرنجش را به کانیر تک نی_تو ا

 و لبخند به لب شود یم
رنگش  حولیه یخیر که از النمدار د یموها به سیر 

 . ند ی   زل م نند،ی   برق م
 . دهد یمثبت تکان م یرا به معنا رسش

باشه چرا که  ساحیل ابونی_اگه مقصدت خ
 . رسچ  د ی  گینه!لبخندش عمق م

گاز   دردانهاش وسوسیه ز یعز  گرد و برجستیه  گونیه
 یزدنشان را به دندانها

شکارش را غالف  آمادیه ی. دندانهااندازد یم شی   ت
 کرده و با پرت کردن

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

که هنوز هم داغ بودند و   ن  هاینگاهش به چا حواس
  د یبخار سف

 
 از رنیک

 شد،یو در هوا محو م آمد یحرارتشان باال م شدت
 : د یگو یم

بانو. ساحل، جنوب، شمال...  _هرجا که شما امر کن  
 قاف... تو فقط اصال قلیه

ک  یلبها یکه رو   تر کن.لبخند پت و پهن   لب دخیر
 را با نگاه ند ینشیم

 : جنباند یو مست از او لب م بلعد یعقابش م مثل
 یلیو گرم بپوش که خ اد یز  یلباسها ،ی_حموم بود

 کارها باهات دارم.عاطفه
 خود یکه از خود ب  کشد یدندان م ر یشده لب ز  رسخ

 : ند ی   شده لب م
 یعیرس  و بوسیه دهی...خودش را جلو کشنمیی  _ش
 گرد و  یلپها یرو 
 . کارد یم اشیانار 
 

1242 
و  میو برگرد میالحساب تا بر  داشته باش ایل نو ی_ا

 کنم.   هیحسابمو باهات تسو 
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 ؟_چه حسانر 
 : ند ی   لب م طنتیرا باال داده و پرش شیابرو  یتا

 تا نظرت رو کدومش باشه... ویل اده،ی_حساب که ز 
 چییشدم!سو  مونیپش

 یکه صدا  دهد یانگشتانش تاب م ی   را ب موتورش
 
 
 متعجب عاطفه در حلزون

 . ند ینشیخوش م گوشش
 ؟_از چر 

. منم ضفهیرفیر  نم ونی  ب کنمیحساب م ی_هر جور 

 یکه م
 
 بچیه ،دون

به  ی.ابروهاکشمیسود رو بو م و از صد فرسخ   بازارم
 دلیر به هم فرو رفتیه

و  کرد یبا دقت نگاهش م ی. جور اندازدشیم خنده
 که انگار از  داد یگوش م

 : دهد یادامه م رکانهی! ز ند ی   حرف م مهیم مسئلیه چه
  گهیم می_شم بازار 

 
 ،یخونه سوبله سود کرد بمون

 دو رسه ونی  ب یبر 
 ... باخنر 

هم نگه  یرو  را به سخنر  شی_عجب! چرا خب؟لبها
ند و دارد یم  تا هرز نیر

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 که پنهانش کرده است را لو ندهند.   یلبخند
 هفتگانیه بیرو به روم به اندازه تموم عجا _منظریه
 یجهان د

 
 هست که دن

مفت و ارزون از دستش بدم و تو  نقدر یا نخوام
 ی   رسد ساحل ب یابونهایخ

باشم  کیخلوت و تار  یجا هیچشم، دنبال  کیو  هزار 
 تا زنمو بکشم تو بغلم

 
1243 

 یبهایس نیبه حساب ا می   ت یگرمش کنم و دندونها  و 
 صورتش یرسخ رو 
رفیر   ونی  تو ب نفیع کنمیحساب م یجور  . هر برسه

 . دهیبرام نخواب
ک چ مات شدیه نگاه نمانده تمام ارادهاش را  یی   دخیر

 در هم بکوبد و باخنر 
 یز یبه ثبت برساند.چشمک ر  نهاشیشیرا در پ ی   سنگ

 زده و منتظر نگاهش
 . کند یم

ِر من؟ هسنر  سنر ین _تو که راض   عاطفه  ؟به ض 
انه نگاه متعجبش را  دلیر
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 . چرخاند یو جور کردع و تخس زبان م جمع
چرا از اول  اننر یبه فکر سود و ز  نقدر یا _شما وقنر 

 من که ؟یداد شنهاد یپ
 . د ی  گیرا م شیکش آمدن لبها  ی!جلو نخواستم
  هی ی_بذار به پا

ر
 گهی... االن که دموقعیب حواس پرن

 و خواستمیمن نم یبرا
دارم برات.عاطفه پشت  شنهاد یپ هی! رهید نگفتم

 یپلکش را نازک کرده و با قر 
 : جنباند یگردن بلندش لب م  به

ه اصال عنوان  انتهی_اگه دوباره حرف از سود و ز  بهیر
 . منی   جناب شاه نکن  
 بخوابم!  می  برم بگ دمیم حیترج

هم با من  گم،یدارم م نو یساعته هم کی_د من که 
 ی   چونه م

 
 میهم مستق ن

...گرد شدن چشمها و دهان تو تخت؟ اوووف یی  م

 چیهیباز ماندهاش ماه مهین
. آب دهانش اندازد یرا به تکاپو م نهاشیچپ س سمت

 و نگاه عاطفه بلعد یرا م
 فیظر  بکی. تکان خوردن سد یآیم یی   پا شیگلو   یرو  تا 

 همرسش تمام
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و با  دهیخودش را جلو کش تابی. بکند یرا له م ارادهاش
 یچسباندن لبها

. بندد یاو پلک م سیقرمز و خ اقوتیبه  تشنهاش

 او را چنگ یانگشتانش پهلو 
 

1244 
زده و به  یگر ید و با چسباندن به خودش بوسیه زده

 . کند یدل م سخنر 
 یپلکها فیو تکان خوردن ظر  کند یپلک باز م خمار 

 عاطفه لبش را کش
 . کشد یلبش م ی. زبان رو دهد یم

ر... آماده شو بر   . ونی  ب می_جهنمو ض 
 . چسباند یرا به گوش کوچک او م رسش

 می  گیحقمو تمام و کمال ازت م میبرگشت _اما وقنر 
 البته با ،نازک نارنخر 

ر   شی  و تفس فیتعر  شیر یکه ب  ستین از ی! نانشیو ز  ض 
 کنم جونم؟ هوم؟

 یم
 
شدن بناگوش  ه؟قرمز یمنظورم چ قا یکه دق  دون

ک را م  و ند یبیدخیر
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قرمز و  یلبها ی. انگشتش را رو لرزد یسخت م دلش
 که  کشد یمرطوب او م

دستانش خودش را نجات  انیبا لرز از م عاطفه
 بلعدی.آب دهانش را مدهد یم
 که مثل غزایل  ن  به گوش او شیصدا دنیرس یبرا و 
 پا به اتاق فرار کرده ز یگر 

 : کشد یداد م است،
رسما  ،ی_لباس گرم بپوش. تازه حموم بود

 جور .خودش را جمع و یخور یم
به  . نگایهمالد یگردنش را م  یو با انگشت مهرهها کرده

 خی یچا یفنجانها
 توجهی. بکند یم خایل نکیانداخته و هر دو را در س زده

 به طعم تلخ آب لوله
 یل کیس  

 
خاموش کردن  یپر کرده و برا ی  از ش وان

 یهورمونها شعلیه
 . کشد ینفس رس م کی مردانهاش

التهابش آرام گرفته به سالن رفته و  بعد وقنر  کیم
 و با دهیکاپشنش را پوش

 : د یگو یبلند م بشیدر ج لشیو موبا چییدادن سو  جا 
 م؟یکال کنسل کن  یخوایم زمی_عز 
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1245 
 . شنود یرا م شیبا باز شدن در اتاق صدا همزمان

 ی   _چقدر غر م
 
 شنهاد یمحمد. خوبه من پ ن

 رسش را تکان حرفیندادم!ب
 . ود ی  و به سمت در م داده

. غول جذاب کند یرا به سمت موتورش کج م راهش

 رنگش گوشیه مشیک
خاموشش  ی. چشمهاکشد یانتظارش را م نگیپارک

 سوارش کنند یالتماس م
 به بدنیه نجاتش بدهد. دسنر  تحرگیب نیو از ا شده

 الیو  دهیرسدش کش
 . دهد یکوپالش را نوازش م  و 

و  ستد یایبا؟ عاطفه متعجب کنارش مپرس با ی_چطور 
 : ند ی   لب م

 ! مینی   م خی_ 
 یشخندین چرخاند،یرا به سمت محبوبش م رسش

 لبش را به باال کش
 . دهد یم
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فول  کیچهارده هزار درجه  یبخار  هی_جلوت 
ه تا  سادهیامکانات وا  که حاض 

... ساخت نالیاورج دود،یعمر خدمات بده. ب آخر 

 . رانیا
 . خندد یآخرش م با جملیه و 

باشه که از  رانیساخت ا یجنسها یهی_اگه مثل بق
 خدا گمیاالن م ی   هم
 ! امرزهیب منو 
کم   ها یراحت ی   فرق داره جونم. به هم یکی نی_ا
 یز ی.(چشمک ر ارهینم
 ی) مندی   م

 
 ! امتحان کن   تون

 
1246 
حرکت  کی. سوار شده و با ماند یجوابش نم منتظر 

 . خواباند یجک موتور را م
است را  زانیموتور آو  که از دستیه  کاسکنر   کاله

 برداشته و به طرف عاطفه
 کند یم شیو تماشا ستادهیلنگه پا ا کیهمچنان  که
 . با انگشت اشارهد ی  گیم
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شود. باال تنهاش را بلند کرده و کاله  کینزد ند ی   م
 رسش یکاسکت را رو 

 : ند ی   محکم کرده و لب م شیگلو   ر ی. بندش را ز گذارد یم
 ادتینرفته... بعد از گرفیر  سوره،  ادمی_حرفامو 

 عاطفه برق ی.چشمهادمیم
را  شی. ابروهاشوند یزده و به رسعت خاموش م ق  یضع

 جمع کرده و متعجب
 . کند یم نگاهش

 ی_م
 
مثل روز  چسبهیشده، نم اتیمحمد؛ ب دون

 از تو اولش. االن وقنر 
تو خودم  لبخند بزنم. هر چر  هی تونمیفقط م شنومیم
 اون شور و گردمیم

چشمام  ی. ارزوهامو جلو کنمینم دا یسابق رو پ شوق
 ذوقمو کور دن،یرس بر 
  نر یچه اهم گهیو حاال د کردن

 
 چر  داره تو پونزده سالیک

 و چر  خواستمیم
 نقدر یدوست داشتم ا ن  روزها هیداشتم؟  دوست

 درس بخونم که بتونم از
 ن  جا هی ،یکشور   ،یشهر  هیخراب شده برم. برم  نیا
 گناه نباشه...   دنیه رقصک
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مختص مردها  یو دوچرخه سوار  یسوار  موتور 
 دیبابام د نباشه... که وقنر 

بهم حمله  انهیو وحش ا یحیموتورشم داد نکشه ب سوار 
 بهم زور نکنه... کیس

م و جنس ضع  نگه بگم چشم و  د یبا فیکه چون دخیر
 خفه شم. محمد من

 اها یرو  یلی...خمیخواستم تو پونزده سالگ ها ی   چ یلیخ
 وقت به هیبافتم اما 
و  هیکه خودمم شدم همدست بق  دمیاومدم و د خودم

 دارم همهشونو شبونه و
... من خودم کنمیصدا تو خواب خفه م رسو یب

 یکشتم تا داغ رو   اهامو یرو 
 نشن.  دلم
 

1247 
صورت  فیلط ر یحر  یرو  شصتش به نریم انگشت

 . شود یم دهیمحبوبش کش
 . دوزد یمقابلش م یقهوها یهای  مصممش را به گو  نگاه

دلت خودشون رو به مرگ زدن و  گوشیه  هی_نمردن، 
 اشارهن...  هیمنتظر 
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 خواد یکه دلت م  یبهم تا هر جور  یخودتو بسیر  هیکاف
 
 
 نجای. امیکن  زندگ
  ؟یدوست ندار  رو 

 
. تو فقط لب تر کن... ستین حرف

 بگو کجا من همه چر 
 میی  و م کنمیدرست م رو 

 
 ؟. نذاشیر  درس بخون

 خودم نوکرتم. تو فقط
تا به  کنمیآموزشگاه ثبت نامت م نی. بهیر بخواه

 خواسنر ی. مآرزوهات برش
؟ اوگ برقض ... زن حامد کالس رقص داره، و نذاشیر 

 اون.  شیپ فرستمتیم
مو به مو برام اجرا  گرفنر   اد ی به شبم هرچر  شب

 من!  ی. اما فقط براکن  یم
و تاب خوشگل  چیپ کنم که کیس  دلمو راض   تونمینم

 ... که تکوننهیبدنتو بب
عاطفه را که  یهی  و...نگاه خ نهیو کمرتو بب دست

 یاخم کرده رو  ند یبیم
با آن دو جمله آخرش هر  کند ی. حس مند ینشیم موتور 

 چه گفته را خراب
اول راه دل او را به دروغ  ی   هم تواند یاست. اما نم کرده

 و اورد یرس شوق ب
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 . ستد یبا شیود و مقابل خواستههاسد ش بعد 
د یحرفش م ی   _اگه ناراحتت کردم...ب  : یر
 . کند یو نگاهش م دهی_نه...چشم باال کش
االن جز  خواستم،یرو م نا یا یروز  هی_ناراحت نشدم. 
 خر یآرامش کنار تو ه

 ... خوامینم
و گرد  کشد یشمار موتورش م لومیر یک  یرا رو  انگشتش
 را پاک شیو غبارها

 . کند یم
 

1248 
 ی_م
 
 نمیبیمن ته چشمات حرست رو م ویل یخواینم یک

 عاطفه... از من  
نکن. بگو که االن  مینگفته حرف چشماتو از برم قا که

 گند زدم به شبمون و
بوده رو خراب  تنه هر چر  هیآخرم  اون جملیه با 

 کردم. 
زبرش حس  شیته ر  یاو را رو  فیلط یرسانگشتها

 کانه رس کج. کود کند یم
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نرم او  یبه انگشتها شیر یو گونهاش را ب کرده
 دهی. چشم باال کشچسباند یم
و خلوت به او  خایل نگیپارک یکینگاهش را در تار  و 
 لبش . گوشیهدوزد یم

 و بغض است.  یاز دلخور  یرفته و نگاهش عار  باال 
 ی_م

 
 خی    تار  هیآدمها  یایمحمد؟ آرزوها و رو  هیچ دون

 مضف داره. اگه ازش
قابل استفاده  گهی. دگندهیو م نهی   کپک م  بگذره،

 ستین
 
 چیمن ه . زندگ

 ن  تو رسباال ا یصاف و هموار نبوده  نقطیه هیتو  وقت
 و ن  ییتو رس پا ا یبودم 

 مینوجون دوریه یباعث شده که کم کم آرزوها نیا
 بشن. االن تیاهمیبرام ب
مو از دست   نهیا ی  تمام فکر و ذکرم درگ وقنر  که دخیر
 پست فطرت نجاتاون 
به رقص و آواز فکر کنم؟ اصال  تونمیم یچطور  بدم

 داره؟ تو یدهایچه فا
 یم
 
  گمیمن م یدوست ندار  یک

 
 باشه و به نظرم زندگ

ک   . ی   هم عن  یمشیر
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اگه  من. تو حنر  ن  جاها هیو  یایتو کوتاه ب ن  جاها هی
 به حرف هم باشه بهم

و هر جا بخوام  کن  یدل م نجا یبه خاطر من از ا گفنر 
 ینطور یا ... وقنر یایم

کهنه و   یآرزو  هیرس  سمیوا تونمیمگه م یدار  هوامو 
 شده باهات بحث اتیب

در و اون در  نیبه خاطر من خودتو به ا نقدر یتو ا کنم؟
 خجالت که گایه  یزد
مشکالتم پا به  من با همیه نکهیازت. ا کشمیم

 گذاشتم از تو منو  تیزندگ
 . د یآی.با سکوت عاطفه به حرف مخورهیم
 

1249 
 ؟لبخند یمیزندگ بار هزارم بگم تو همیه ی_الزمه برا
 شودیم عیعاطفه وس

باز شدن در آسانسور  ی. صداند ی   چشمانش برق م و 
 پر کششان ینگاهها انیم
 . عاطفه به عقب نگایهاندازد یم تیهم پاراز  به
 ردن. از کنار عاطفه گاندازد یم
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لش و مدل  پیاست. با آن ت نیزر  یپرس آقا کشد،یم
 . بشیو غر  بیعج یموها
آرام قربان  ن  را به گوشش چسبانده و با صدا گوش  

 فرد پشت خط صدقیه
.عاطفه به طرفش ود ی  جنس مونث م شکیب که

 . چرخد یم
که حاال سوار   نیزده و نگاه از پرس زر  م؟پلیکی_بر 
 و شش پدرش ستیدو 

 . د ی  گیم شده
 شانیه ی.عاطفه دست رو میبر  ی   _البته مادموازل. بش
 پهنش گذاشته و با

و شش  ستیدو  ی. چراغهاشود یسوار موتور م کمکش
 نگیروشن شده و پارک

 نیکه پرس زر   ند ی   .استارت مکند یرا روشن م کمنور 
 گوش  ن  را با صدا ی   ماش

. موتورش ند ی   م ونی  چرخانده و از داالن ب خراش

 ستیقرمز دو  یچراغها
بعد با باال  و کیم کند یم بیرنگ را تعق مشیک شش

 بردن رسعتش از کنار
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باد و  ی.هوهو ند ی   و به دل جاده م گذرد یم نیزر  ی   ماش
 نهایبوق ماش یصدا
گشت شبانهاشان است. ذرات نازک باد   نیهیزم پس
 ایطیخ یسوزنها هیشب
 یتا اشکها ند ی   . پلک موند ی  در چشمش فرو م کیبار 

 گوشیه  جمع شدیه
را از دست ندهد.  دشیرا پس بفرستد و د چشمش

 مثل ساحیل ابانیخ
 ن  شلوغ و پر رفت و آمد است. از کنار دکهها شهیهم

 هیکه دوچرخه کرا
شب با او  کی کند یفکر م نیو به ا گذرد یم دهند یم

 را یدوچرخه سوار 
 . کند یم امتحان

 
1251 
کاپشنش   پیز  یاز درزها نبار یخودش را ا انهیموذ رسما 

 عبور داده و به تنش
نبود اما  یهوا اصال مناسب موتورسوار  نی. اکشاند یم

 ن  هایافکار و دل نگران
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نگذاشته  شیبرا یذهنش را قرق کرده بودند چارها که
 اما داد یبود. نشان نم

اگر با  دانستیدادگاه نگرانش کرده بود و نم یو را فردا 
 باز هم نها یا همیه
  تواند یبدهد چطور م عیل را به یرا دادگاه

 
 به زندگ

 باشد.  دوار یام شانینوپا
که   .آیهداد یاز دست م اوردهیرا به دست ن عاطفه

 را د یسف یبخارها کشد یم
 شانیهایبچگ اد ی. آورد یچشمانش به رقص در م مقابل

 ن  . زمستانهاافتد یم
. رسد کرد یهم با حاال فرق م شانیانگار جنس رسما که

 بود اما گرمش
کهنه و   یخاطرهها یادآور یبا  . لبخند تلخ  کردند یم
 . ند ی   م شانیمیقد

میو س بلوط  انداختند یپر از زغال م را در گودایل ها ینییر 
 و تا مغز پخت

بلند و  ی. به عمد نفس هادند ی   حرف م شدنشان
 و دند یکشیم قیعم

ادا اصول  د ی   م ونی  که از دهانشان ب  یاز بخار  رسخوش
 یدنهایکش  گار یس

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. هاتف مقابل آوردند یرا در م ونیز یتلو  یگرهایباز 

 . شود یچشمش پررنگ م
  شهیبود و هم بزرگیر 

 
گفیر  در چنته داشت.   یبرا حرف

 یاز بحث و جدلها
   یتا موتور  شیهایبا همکالس خندهدار 

 
 اد ی که به تازگ

 واشیکیگرفته بود و 
 شیگوشها  یرو  گریم  ی.حس دستهاشد یم سوار 

 . کند یحواسش را جمع م
را به کف دست  شیکردن رسش لبهازده و با کج   پلک
 قیو عم چسباند یاو م
 . بوسد یم
د یرا باال م شیصاف کردن رسش صدا با  تا به  یر

 او برسد.  یگوشها
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رسخ و  ی.و نگاهش به انگشتهابمی_دستاتو بذار تو ج

 خودش کرخت شدیه
 ن  ی. نوک بکشد یبار چندم باال م یرا برا شینی. بافتد یم

 هم شیو گوشها
 حتم قرمز شدهاند.  به
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چهارده هزار  یبخار  یآقا خی کهیت هی_گوشات شده 
 فول امکانات. بعد بگو

ک رو  قیعم ی.نفسهاستیبنجل ن رانیا جنس  یدخیر
 شدیگردنش پخش م

به لحنش  ی. لبخندد یکشیرسما خط و نشان م یبرا و 
 . ند ی   م

 و االن مگه رسدته؟ کنمی_گفتم گرمت م
 گردنش.   یاو رو  یهرم نفسها دوباره

سمیاما خودت رسدته... م ستی_رسدم ن  ضیمر  یر
 . ش  

 . کند ی_اون روز بهشت منه... تعجبش را حس م
 ؟یخستها نقدر یا می  _بم

 
 
خانم  هی ی. بحث پرستار ستین _بحث خستیک

مه که آدم مرده رو هم  محیر
  به

 
واضحیر  نبار یعاطفه را ا ی.صداگردونهیبرم زندگ

 . دست چپششنود یم
را به گوشش چسبانده و در  شیبرداشته و لبها را 

 . پلکند ی   گوشش حرف م
 . کوبد یهم م به
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وقت کهنه و فاسد  چیکه ه  هسنر  ن  _تو تنها آرزو
 نشد... 

 »عاطفه  «
  یصدا

 
دادگاه به  یحاکم در راهروها همهمه و شلویع

 دآلشوب  هام دامن
س شبند ی   م  کرس یدستگاه م هی. معدهام از اسیر
 و چرخد یو م د چرخیم
 

1252 
. نگاه نگرانم را به محمد کند یو رو م ر یرا ز  اتشیمحتو 

 رسم یباال تفاوتیکه ب
 د ی. کاش بگو دوزمیم کند،یو اطرافش را نگاه م ستادهیا

 چه در چنته دارد که
  دهیکش  خونرسد و آرام است.آیه نقدر یا

ر
 و نگاهم اتفاف

 پوش   کیبه زن ش
و  کوبد یم ی   که محکم و با صالبت قدم به زم  افتد یم

 . گردنش راود ی  راه م
پر رمز  یدو گو  هینگاه داشته است و چشمانش شب باال 

 ریو راز اطرافش را ز 
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 نی. به اکنمیم یو نشناخته حسود دهیدارد. ند نظر 
 صالبنر  نیقدرت، به ا

نگاه  شیر یاز نگاهش هم مشخص است.تحمل ب که
 فتهکردن را ندارم. چشم گر 

. رسم کنمینگاه م میو رو  نگی  کوتاه و ب  یبه ناخنها و 

 شودیدوباره بلند م
از  فرق شدهاش کیم ی. موهاگردد یدنبال زن م و 

 رنگش یرسمها مقنعیه
 یمن، رو  یاست. آنطرف راهرو رو به رو  مشخص
 . پاند ینشیم یفلز  صندیل

 شیپاها یکوچکش را رو   فیپا انداخته و ک یرو 
 رنگ ی. نگاهم رو گذارد یم
 کنمی.ابلهانه با خودم فکر مماند یم شیناخنها ی  س آنر 
 که  یروز  سد ی  م

کس،   چیبه ه از یباشم که بدون ن یآنقدر قو  بتوانم
 خودم مشکالتم را حل

خودش را  حرفیکه ب  یبه مرد از یبدون ن حنر  کنم؟
 وارد مشکالت من کرده

 . بود 
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نگاه گرفته و رسم را  شود یباعث م ن  سالم آشنا یصدا
 به سمتش بچرخانم. 

و لبخند به  کند یرا در دست جا به جا م فشیک  میمر 
 به میلب نگاهم.ابروها

 : میگو یو مضطرب م شوند یم کینزد هم
با  چرخد یجست و جو گرش م شه؟نگاهیم _چر 

 یآزاردهندها یخونرسد
 : د یگو یم
 

1253 
 چرخانمی؟چشم مکو شوهرت  نمی. ببشهی_درست م

 چند ی   که هم  ن  به جا
از کنارم گذشت که  بود. گ ستادهیا شیپ قهیدق

 خواهمیمتوجه نشدم؟ م
. شود یسالم محمد مانع م یکه صدا  میبگو  یی   چ

 . بندمیبازم را م مهیدهان ن
چه  دانمی. نمکنند یگوش هم پچ پچ م  ر یدو ز  آن
 هم نر یو اهم ند یگو یم

و تپش تند قلبم تمام گوشم را پر  ند ی   . دلم شور مندارد 
 یکرده است، جور 
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داخل راهرو هم از دور دستها به  یرس و صدا که
 به .دسنر سد ی  گوشم م
 دهمیرا محکم به هم فشار م میو لبها کشمیم صورتم
 باال اتیتا محتو 
 ی   کنم اما هم  تیهدا شانیمعدهام را به رس جا آمدیه

 که نگاهم به عیل
 . پوزخند گوشیهود ی  م ی   از ب امیتمام خوددار  افتد یم

 یلبش و چشمها
. دلم به هم کند یرا خشک م میو ترسناکش گلو  مرموز 

 . دستم راچد یپیم
 در یو پ قیعم ینفسها دنیو با کش گذارمیدهانم م یرو 
 کنمیم سیع نر 

  امیو آشفتگ تهوع
ر
مقابل چشمم  را پس بزنم.شکالن

 . نگاهم راشود یگرفته م
 . کشمیم باال 

 د یبا گهید ی. من چطور ی_بخور، خودتو هالک کرد
 بار پوزشو نیبهت بگم ا

که سهم من بوده اما با   یی   و هر چ مالمیخاک م به
 
 
 تصاحب کرده رو زرنیک
 م؟ی  گیپس م ازش
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مشتم فشار  ی   شکالت را از دستش گرفته و ب حرفیب
 چرق ی. صدادهمیم
راهرو  یاهو یه انیاز م اشیکیپالست چروق بستیه و 

 .باند ینشیدر گوشم م
. قلبم کر کننده در شومینوبتمان از جا بلند م دنیرس

 میو پاها کوبد یم میگلو 
  هی. شبلرزد یدرون م از 

 
 یبودم که در روز  ساختمان

 زلزله بند بندش را اه،یس
 دهی. نگاهم ناخواسته به طرف آن زن کشلرزاند یم
 . هنوز نشسته وشود یم
 

1254 
. به می  گیبه ته راهرو است. رد نگاهش را م نگاهش

 دستبند دور دست جوانیک
محمد نگاهم را  یسن و سال زل زده است.صدا کم

 دستپاچه از آنها جدا
و  قیعم نفیس دنیو با کش بندمی. پلکم را مکند یم

 را میکشدار لرزش پاها
ل  یقو  شد یکاش م  کنمیفکر م نیو به ا کنمیم کنیر

 بودن را با رسنگ به
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 ذ یلذ طعمیه یبرها چیه گر ید د یکرد. شا  قیتزر  آدمها 
   چیه

 
 . شد ینم گرگ

 قیاما آرام و آهسته. آنقدر که انگار دقا ومی  م راه
 
 
 تا کشد یطول م طوالن
 م؛ی  اول جا بگ فیرد یهایصندل یسالن شده و رو  وارد 

 
 
 همچنان ترس، نگران

 یپر  و 
 
 .دسنر مکند یو خونم را م دهاند یبه تنم چسب شان

 و کشمیبه صورتم م
لبش  یرو  . آن پوزخند مسخریهاندازمیم به عیل نگایه

 . سوزاند یجگرم را م
قرار گرفته و به عقب هولم  نهامیس یرو  دسنر 

 فرو . کامال در صندیلدهد یم
.خونرسد اندازمیم میبه مر  . متعجب نگایهومی  م

 و دهد یرا باال م شیابروها
 : د یگو یلب م ر یز 
نگاهش نکن. اون داره از ضعف تو قدرت  نقدر ی_ا
 معجزه ستی. قرار نهی  گیم

آدم بشه و بگه بفرما عاطفه جون،  هو ی و عیل بشه
ت مال تو. عیل  چیه دخیر
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چون چون ذاتش مشکل داره و  شهیعوض نم وقت
 که ذاتش خرابه رو  آدیم
 درست کرد. قدر شوهرتو بدون...  شهیجوره نم چیه
 که با ورود قاض    کنمیو متعجب نگاهش م جیگ

 . ماند یادامه نم یبرا فرصنر 
که در راس   یو نگاهم را به مرد چمیپیرا به هم م دستم

 . دوزمینشسته م
دارد. پوستش گندمگون  و پر پشنر  جو گندیم یموها

 شیاست و ابروها
که در نگاهش   نر ی. جداهیهنوز س شیموها برخالف
 ته دل آدم را ند ی   موج م
با  خواهد یاست که انگار م ی. نگاهش جور کند یم خایل

 نظر درونت را کی
 

1255 
.آب دهانم را اورد یرس در ب ی   و از همه چ بشکافد 

 رسم را و کیم دهیبلع
 کنمیو به محمد نگاه م چرخانده

ر
 . به محض تالف

 زده و با ینگاهمان لبخند
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 ند ی   پلک به هم م آرامش
 
داده و  لشیتحو  . لبخند لرزان

 گردنم را صاف
محکم و با صالبت در گوشم  قاض   ی. صداکنمیم
 . ند ینشیم

 می_بسم هللا الرحمن الرح
وع م خدا جلسیه اد ینام و  با  . میکنیدادگاه رو رس 

 خواهان رس کار خانم عاطفه
. طبق پرونده از یغفور  عیل یخوانده آقا ،ی   شاه

 بر مبن   یغفور  عیل یآقا
 نکهیا

و حضانت از فرزندشان سوره  یدار نگه تیصالح
 تیرا ندارند، شکا یغفور 
 : دهد یکوتاه ادامه م  .با مکن  شده

 میخوایم لشونیوک ا یو  ی   _از رس کار خانم عاطفه شاه
 که مدارکشون رو به

 بشه.  ارائه بدهند تا صدق ادله و مدارک بررش دادگاه
را  . حس مجریمکند یمو به تنم راست م قاض   نگاه

 ی   دارم که پشت م
و با  لرزمی. مشود ینشسته و سوال و جواب م ن  بازجو

میفرو رفیر  ب  در شیر
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 . شود یبلند م میمر  صندیل
وع م مسلط  یبه گفیر  همان حرفها کند یو محکم رس 
 که  یو ادلها یتکرار 
شب  نیا انیشده بودم. پا دوار یام خود یشده بود. ب رد 
 دهدیمیسپ چیه هیس
 ... نگاهم به عیلایهیبود و س ایهیانتظارم نبود. س در 
 که حاال  افتد یم

پر کرده است. نگاهش را به  یوز ی  را برق پ چشمانش
 و دوزد یصورتم م
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ته دلم را  هاشی  . برق نگاه تدهد یرا عمق م پوزخندش
 شیشاپی. پلرزاند یم
 را جشن گرفته است.  اشیوز ی  پ

که همچنان   میانگشتانم را مشت کرده و به مر  عصنر 
 نگاه ند،ی   دارد حرف م

 . دوزمیم
م دادگاه م که صدق   مدارگ خوامی_از محض  محیر

 دییمن رو تا یگفتهها
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رو مشاهده  دهیامروز به دستمون رس ی   و هم کنهیم
 شده نگاهم جیکنند.گ

 . از چه مدارگکنمیجا به جا م و قاض   میمر  ی   ب را 
 د؟ی   حرف م

. دوزد یم نگاهش را به عیل می؟مر _چه مدارگ

ب  یه یپوزخند  آخر زده و ض 
 . ند ی   م را 

.نگاهم دوباره یغفور  عیل یآقا ی_مدارک زنا و فحشا

 کش  به طرف عیل
لبش را حفظ کرده است.  ی. همچنان پوزخند رو د یآیم

 به خودش یادیانگار ز 
 ما مطمی   است.  خایل یدستها و 

 . د ید_مدارک رو به دادگاه ارائه ب
م دادگاه م  یکه فلش حاو   خوامی_از محض  محیر

 مدارک مورد نظر رو از
. نگاه مات و مبهوتم به ند ی  بگ لیسالن تحو  یورود

 . چرخد یم طرف عیل
ب  یه و رو  ر یرا ز  ی   آخر همه چ در لحظیه میمر  یکار   ض 

 صندیل ی. رو کند یم
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. رنگ از ستیاز آن پوزخندش ن یرفته است و خیر  وا 

 است و دهیرخش پر 
 یرا برا یمامور  .قاض  جود یلبش را با حرص م گوشیه

 آوردن فلش
به  و نگایه چمیپی. انگشتانم را به هم مفرستد یم

 . لبخنداندازمیمحمد م
 نانی. آن اطمکند یروشن م میرا برا ی   لبش همه چ یرو 

 و راحنر  یو خونرسد
 

1257 
در  دهیشپو  یبود. مامور  لیدل ی   به هم الشیخ
 سیر  رنگ وارد سالن فرمیونی

  اهیو فلش س شده
 
 لیدادگاه تحو  را به منیس   رنیک

 تنفس را . قاض  دهد یم
 یرسسامآور راهرو بازو  همهمیه انی.مکند یم اعالم

 و دهیمحمد را کش
 . ستمیایم مقابلش
 . خورد یم ی   چشمانش چ ه؟گوشیهیچ هی_قض

که   یدید کنم،ی_گفته بودم نگران نباش و حلش م
 کردم!آب دهانم را فرو
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چرا دلم هنوز  دانمیخشک شده و نم می. گلو دهمیم
 . تته پتهند ی   هم شور م

 : میگو یم کنان
هست حاال؟رسش را خم کرده و  مدرک چر  نی... انی_ا
 : ند ی   گوشم لب م  ر یز 

که شانه باال   کنمیرا زمزمه م !ناباور چر _ پورن وطن  
 دنیداده و با گز 
 . کند یلبش، لبخندش را پنهان م گوشیه

 تو محمد؟ یکرد  کار ی_چ
که   کردم؟ دستشو رو کردم. انتظار نداشنر   کار ی_چ

 تا به سمیمثل ماست وا
. مردمک کنمیبخنده؟هاج و واج نگاهش م شمیر 

 گشادتر  نیچشمانم از ا
 . شود ینم
 ؟ینطور ی_ا
 . لرزاند یتنم را م عیل ی   خشمگ یکه صدا  کند یباز م لب

 . وز یپف کیهیمرت شونمی_من ننهتو به عزات م
 . شود یجا به جا م نشانیب دهامیمضطرب و ترس نگاه
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 ی   _گندهیر از دهنت حرف م
 
 ی. خفهت نکنه لقمهان

 دندان !عیلکه برداشنر 
 : د یگو یو خشم م ظیهم فشار داده و با حرص و غ یرو 
از کجا...محمد با  که نفهیم  ی   بکوبمت زم یجور  هی_ 

 حرصدار یخندها
د یم  وسط حرفش.  یر

 
 
االن حالت  ؟یزد ی   زم شبیکه د  _مثل اون دوتا داف

 پرس گهید هیعاد
باال  شیچند تا؟انگشت وسطش را برا نیا سادات؟

 . دهد یگرفته و نشانش م
 تیاز عصبان . گردن و صورت عیلمی  گیرا گاز م لبم

 پوست یرسخ شده و رو 
و  کند یه است.به محمد حمله معرق آبله زد صورتش

 با باال گرفیر  مشتش
 : غرد یم

حرومزاده...محمد مشتش را در  کشمی_من تو رو م
 . نگاهکند یهوا مهار م

 . دوزد یم را به صورت عیل شی   ت
 ی... همونطور ارو ی سنر یکارها ن  نیا _هم قد و قواریه

 فرستادم تو ی   که دورب
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هم  یرو آب، همونطور  ختمیو پتهتو ر  خونهت
 هی. کنمیو رو م ر یز  تو یزندگ
 جوانر  د یآیکه آب هم از آب تکون نخوره.تا م  یجور 

 مانیبدهد مامور صدا
را در دست جا به جا کرده و  فشیک  می. مر ند ی   م

 : د یگو یخونرسد م
ب از دست محمد  تو...عیل می_بر  دستش را به ض 
 و دندان قروچه کشد یم

 . گذرد یاز کنارمان م کنان
 : ند ی   م یشخندی؟ن_خونر 

و  دهیبه صورتم کش _خوبیر از خوب!با مکث دسنر 
 . شومیم میهمگام مر 

 : کنمیلب نجوا م ر یز 
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ه؟ ا نجا ی_تو رو خدا بگو ا از کجا  هو ی لمیف نیچه خیر

 : ند ی   دراومد؟پچ م
 .قاض  ی   بش شه،ی. االن نمگمیرو بهت م _بعد همه چر 

 را به هم شیابروها
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و برنده است که انگار  ی   و نگاهش چنان ت چسبانده
 تا به شکافد،یبدن را م
 نفوذ کند.  درونش

صحت مدارک  د ییتا یشده و برا _فلش مذکور بررش
 به کارشناس دادگاه

 لمیف نیکه ا  نهیداده شده. سوال من از شما ا ارجاع
 چطور به دست شما

و انگشتانم به جان هم  کنمیلبم را م ده؟پوستیرس
 . افتند یم
 رو من آوردم.  لمیف نی_ا

رس کج  دنشید یمحکم و قاطع است. برا شیصدا
 جلو داده و نهی. سکنمیم

 کند ینگاه م به قاض   میمستق
 
به هم  . معدهام از نگران

 . دلمجوشد یم
 ی   شوم که همه چ دار یب چشم ببندم و وقنر  خواهد یم

 تمام شده است. 
 . د یبد حی_توض
کردم تا   یر غفو  یآقا رو من وارد خونیه ی   _دورب

 یمدرک محکمه پسند
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به دادگاه ارائه  شونیا تینشون دادن عدم صالح یبرا
 بدم. 

 تون؟یی_و حکم قضا
 : د یگو یو محمد م شود ی. نگاهم تار مزد یی  فرو م دلم

رسد و  یدادگاه را صدا قی_ندارم.سکوت کوتاه و عم
 دادگاه منیس   یجد
 . شکند یم
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و ضبط لحظات  گرانید شخض می_ورود به حر 

 جرم محسوب شونیخصوص
 . شهیقاطعانه برخورد م و با شخص خایط شده
گوشم خورده و پژواک   یوارههایرسد مرد به د یصدا
 . شود یم

موضوع در دستور کار دادگاه  نیوجود ا نی_اما با ا
 یو رس ستیامروز ن

 
 به دگ

قرار خواهد  مورد بررش یگهایشما در دادگاه د جرم
 .پلک به همگرفت

چشمم فرو  ناغافل از گوشیه و قطره اشیک کوبمیم
 . نگاه محمد بهزد یی  م

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

لبخند  خورد یادمش تکان م بی. سشود یم دهیکش  ر یز 
 .قاض  ند ی   م تلخ  
موکول کرده و  یگر ید حکم را به جلسیه صدور 
 یرس

 
 محمد به پروندیه دگ

 . دهد یارجاع م یگر یبه دادگاه د را 
اعالم ختم جلسه، تن آش و الشم را بغل گرفته و از  با 

 ونی  سالن دادگاه ب
تا به  کند یم همان لحظه خداحافظ   می. مر نمی   م

 اشیدادگاه بعد
. نگاهم به ند ی   زمستان چشمم را م ی   .آفتاب تبرسد 

 که خصمانه  افتد یم عیل
تکان  میبرا د یو انگشتش را به تهد کشد یبه هم م دندان

 اعتنای. بدهد یم
بلند مقابل محمد  گرفته و با برداشیر  قدیم  شمچ
 . ستمیایم

. د یآیلبش باال م با خودت؟گوشیه یکرد  کار ی_چ

 به صورتش میآفتاب مستق
را تنگ تا  شیرا جمع کرده و مردمکها شی. ابروهاتابد یم

 هی   از رس  رسبازان ن
 در امان بماند.  د یدست خورش به
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کردم که به نظر خودم درست بود. و نه   ی_من کار 
 االن که تا آخر عمرم از

 کند ی.بغض خفهام مشمینم مونیپش کارم
 
مندگ  . رس 

 میگلو   خیگلوله شده و ب
 . چسبد یم را 
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با تو خطر انداخیر  خودت؟ پرونده  ؟ینطور ی_ا

 خودت به یبرا یدرست کرد
 نیرو... ا شحایلخو  نیا خوامیگفتم نم  ؟منر یق چه

 مدل بردن که ته تهش
طاقت  ی... من چطور خوامیهم من بازندهام رو نم باز 
 تحمل یچطور  ارم؟یب

چشمام بهت دستبند  یکه به خاطر من، جلو   کنم
نت؟گوشیه  بزنن و بیر

. د یآیکش م  قیر یو لبش عم افتد یم ی   چ چشمش

 نمناکم را به هم یمژهها
 . میگو یچه م شنود ی. انگار نمنمی   م

ما  هبارگیخانم؟  چر  گهیو ببند، د ی  _اوه دستبند و بگ
 رو زندان هم بفرست
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از  گذارد یگونهام و رد م  یرو  خورد ی.اشک رس مگهید
 را مینیخودش. آب ب

که بغض دورگهاش کرده   ن  و با صدا دهیکش  باال 
 : میگو یم

؟ز   چر  یدینشن نه؟یا ی  _مگه غ اطراف  چشیم ر یگفیر 
 . ند ی   م د یرا د
 انیاز م کیخط بار  کی سیر  رنگش به اندازیه یلههایت

 که به  شیپلکها
شدهاند، مشخص  کیآفتاب به هم نزد یتند خاطر 

 است. حالت صورتش هر
 یجز پش دهد یرا نشان م حیس

 
جز  ،مان

 مشتش ی   را ب می...بازوهاناراحنر 
. افتد یصورتم م یرو  هاشی. ساکند یو رس خم م د ی  گیم

 چشمانش روشنیر 
 یرو  ند ی   که در نگاه زاللش موج م  و حیس شده
 و دل آشوب  هام خط شیتشو 

 . کشد یم بطالن
نه؟لبخند تلخ و  گهید ادتهی. نمی   به آب نم گدار ی_من ب

 به لب یشدها اتیب
 . آورمیم
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تا  نهیبا اون فرقش زم نیبره؟ اما ا ادمی شهی_مگه م
 آسمون... 
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م که لباس انار  هی_من هنوزم منتظر   دهیپوش یدخیر
 یباشه و رو دستاش حنا

 باشه.  من
عبور از  ی   آغشته به رشک و حرستش ح لحن

 گوشم  کیتنگ و تار  یراهروها
بلند و  یرا با ناخنها شیوارههایو د دهیکش  پنجول

 . کند یم زشتش خط خظ
. چند قطره شود یو بغض آب م ستد یایاز تپش م قلبم

 از بند اسارت خودشان
 . افتند یپلکم م ر یرها کرده و ز  را 
که   درخنر  یخش خش برگها یو صدا وزد یم یرسد باد 

 چند قدم آنطرفیر 
 نیگز یجا دهد،یادامه م اتشیو استوار به ح سیر  
 او حرستزدیه یصدا
 . شود یم
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 مروز یدر ن د یو خورش سوزد یدستش م ر یز  دستم
 زمستان همچنان از پس

   یابر  یپنبها یتکهها
 
 دا یشان پرس و کله که به تازگ

 . تابد یشده پر قوا م
 ن  آفتاب به کهربا مینور مستق ر یچشمانش ز  رنگ
 . ند ی   م

شلوغ و پر رفت و آمد  در محوطیه میکردها  فراموش
 . میستادهایدادگاه ا
ندارد.  نر یاما اهم کنمیرا گه گاه حس م ی   سنگ ینگاهها

 در میمردمکها
... انگار از تابیو ب قرار ی. بنند ی   دو دو م چشمانش

سند یم یی   چ  شی. لبهایر
و  افتد یم ر یبه ز  ی. دلم از بلندکنند یرا لمس م امیشانیپ

 انیتند و پرشور م
 . ند ی   دست و پا م خال 
 . کند یگرمش تن رسمازدهام را ذق ذق م  یصدا
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 یکنم، چه درست و چه غلط کار   ی_من هر کار 
 یکه تو رو برا  کنمینم
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 نیخودم. به ا یبار از دست بدم. اونم با دستها ی   دوم
 التیمطمی   باش و خ

 باشه.  راحت
. آب نند ی   کهربا حاال برق م  یو سنگها د ی  گیم فاصله

 . بلعمیدهانم را م
عظمتش  با همیه ر ی. کو سوزد یخشک شده و م میگلو 

 حلقم به قائدیه
 . جنبانمیلب م است. به سخنر  درآمده

 که...   _اما... جریم
 . کند یم خر یرا ق حرفم
 مشورت کردم.  گهید لیو دوتا وک می_با مر 
 ادامیه یبرا نند ی   له له م میو گوشها کند یم مکث
 . شیگفتهها
 . ند ی   باال داده و پوزخند م ابرو 

رفتم رساغ دو  ی   هم یگفت باورم نشد برا  میمر  _وقنر 
 نیو به ا گهینفر د

 یرس جا خر یمملکت ه نیکه تو ا  دمیرس جهینت
 . ستیخودش ن

 : نمی   لب م تابیب
 _خب؟
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 و تموم.  ینقد میهیحله... جر  _پول باشه همهخر 
 و گوشیه د یای. لبش کشمد یآیباال م به راحنر  نفسم

 ی   چشم و لبش چ
 . خورد یم
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 م؟یسور و سات حنابندون رو آماده کن می_بر 
 با بغض و اشک...  خندم،یم

 _االن؟
تو که منتظره  یهام براآماد شهیرسباز هم هی_من 

 تا اجابت کنه، یدستور بد
مون اول برگرده به خونهش. سال هاتف هم  اما  دخیر

 بگذره. بعدش منم و تو
که جاش رو بند انگشتته و   نر ینهایو ب یاون لباس انار  و 

 حک ر یاسمم که ز 
 یتا هم شهیم

 
 باشه...  شیک

 _تتوش کنم؟
و دنداننما... برق نگاهش دلم را  قیعم ند،ی   م لبخند 
 گرما  یمولکولها هیشب
 . اندازد یبه تکاپو م دهید
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 بهیر براش رساغ دارم.  یجا هینه اونجا...  _اره ویل
. جزء به جزء صورتش کنمیابرو جمع م متعجب

 . دهد یرا نشان م طنتشیش
 : میگو یم مبهوت
 _کجا؟
 . کند یم ز یتخسش را ر  ی. چشمهاد یپایرا م اطراف

 ... داشنر  خال هی_ 
 . کنمیم ز یخودش چشم ر  مثل

 _خب؟
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 _همونجا... 

و تمام تنم  می  گی. گر مشود یپارچه آتش م کی صورتم
 . شود ینبض م

 م؟ی... بر شدنت نازک نارنخر  د یرسخ و سف ی_زوده برا
 . د یآیم یی   بازم پا مهین یلبها یاز چشمم تا رو  نگاهش
خان،  میابراه یتهش دخیر ته تغار  کرد یفکرشو م _گ

 فتیهیعاشق و ش
 شه؟ هیراض پاپنر  پرس 
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کس جز تو   چیافتاده رو ه لی_در اصل اون از دماغ ف
 دوست تونستینم

 باشه.  داشته
 »هومن  «

 ینازک در راهروها یی   در با ق یلوالها نالیه یصدا
 ساکت و خلوت

 . چد یپیم مارستانیب
. دوند یبه داخل اتاق م شیاز پاها عیر یرس  چشمانش

 تخت یرو  فیجسم ظر 
 بکی. سکند یحنجرهاش م را مهمان ناخواندیه بغض
 یی   باال و پا شیگلو 
 چشمانش.  در کاسیه بندد یو اشک تار م شود یم

 . د یآیپا م یصدا
 تو؟ یی  _چرا نم

 . ند ی   گوشش آرام پچ م  ر یز  ن  حی
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بغض  د ی. شادهد یو آب دهانش را فرو م بندد یم پلک
 دست از رسش لعننر 
 را رها کند.  شیگلو   خیو ب دهیکش
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 . اد ی... پام دنبالم نمن  دا کشهی_پام نم
 . کند یشانهاش حس م یرا رو  ن  حی دست

 یبزنمت که دوتا از من بخور  یجور  هی_حقت بود 
 تا چشمت وار یسه تا از د

حال  نیتو ا نره دنبال ناموس برادرت... اما وقنر  هرز 
 ... نمتیبیم

 یو کشدار  قینفس عم شود یم ن  حی یحرفها ادامیه
 . کشد یکه آهش م

که   ن  . به اوند ی   زده و از پس نگاه تارش به او زل م پلیک
 در دل خیر یب
افتاده و آرام و منظم نفس  تخنر  یاتاق رو  یکیتار 
 که  ن  . به اوکشد یم

چند میر آنطرفیر  یمرد شود یهم خیر دار نم روحش
 شیو تنها آرزو  ستادهیا
 . ند یبیمرگ م گره خوردیه  یمشتها انیم ی   چن نیا را 

 اشیار ی. زبانش د یآیباال م انیدرم کی شینفسها
 یو دلش گوشها دهد ینم
را به هم  شی. پلکهاتپد یم جانیکرده و کند و ب  کز 

ده و زبان خشک  فرس 
 : د یگو یتکان خورده و م به سخنر  شدهاش
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 حالش... حالش...  شه؟یم _فردا... فردا چر 
 شی. قلبش حاال در گلو چرخد یالکن شده و نم زبانش

 ... تابی. تند و بتپد یم
ده. صدا دهیترس را با تمام جانش  ن  حی یو وحشیر 
 . بلعد یم

 ... مونهی... زنده مشهی_خوب م
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رسخش را به  یو چشمها چرخد یشتابزده م رسش

 تا از دوزد یم ن  حی
انگار  ن  حیمطمی   شود.  شیقم گفتههاو س صحت

 شیر یدلش سوخته که ب
 . گذارد یمنتظرش نم نیا از 

. توده رو با مهیرسطان خوشبختانه خوش خ _تودیه

 بعد دارن،یبرم جراچ
  یمیش د یبا هم

 
  درمان

 
بشه. بعد از اون  و پرتو درمان

  گردهیبرم
 
 به زندگ

 ... شیعاد
 . شود یدخیر مسعود تمام نم یبرا شیهاینگران

 ؟_عملش چر 

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 . کند ینگاهش م میمستق ن  حی
 پرس...  ی  . آروم بگکنهینم دشیتهد ی_خطر 
را گرفته و  هاشی  نگاه خ ن  حی. دهد یرا تکان م رسش

 : د یگو یم
 اد ینمون. ممکنه مسعود بزنه به رسش و پاشه ب اد ی_ز 

دم اجازه  داخل. سیر
 بازم حواستو جمع کن.  ویل ندن

 . کنمیوقت فراموش نم چی_لطفتو ه
  ن  حی

 
 : د یگو یزده و با تکان رسش م لبخند رسد و کمرنیک

 برادرزادهم...  یبرا ومد یکه از دستم برم  ی_تنها کار 
 شانینگاه آخرش را به هر دو  ن  حی. ند ی   م تلخ   پوزخند 

 انداخته و لب
 : ند ی   م
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 نکن.  دارشی. بستی_حالش خوب ن

ده و م شانهاش خشک  ی. نگاه گرفته و پاهاود ی  را فرس 
 شدهاش را تکان

. زودتر از موعد خودش را از رس  گچ خالص دهد یم

 کرده بود و حاال
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که   ی. دردش در مقابل دردکشد یم ی  ت شیاستخوانها
 بود.  چیه د یکشیاو م
از حرکت  اشیکیبه طرف تخت رفته و در نزد لنگان

 . نگاهش باستد یایم
 
 
تخت را  یرو  خیر یو حرست، موجود خواب و ب دلتنیک
 . کند یرصد م

کم   یو روشن اتاق از ابروها کیبا ولع در تار  چشمانش
 پشت و کمرنگش گذر

 افتد،یبسته و گود رفتهاش م یو به چشمها کرده
 زدیه ونی  ب یاستخوانها
. پلک به هم کند یم نیر یبغضش را سنگ گونهاش

 یو نگاهش را تا رو  دهیکوب
. دستش کشد یم یی   خشک و ترک خوردهاش پا یلبها

 را به حفاظ تخت
 . کشد یدستش را به صورتش م یکیداده و آن  هیتک

 مارگونیهیو زرد و ب دهیاز صورت رنگ پر  نگاهش
ک جم نم  . خورد یدخیر

 . کشنده و درناک. کشد یم ی  ت نهاشیوسط س یی   چ
و بغض است که با بزاق دهانش به  کند یخم م رس 
 . دلشفرستد یم یی   پا
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 شیپ قهیچند دق ی   هم ن  حیاما  خواهد یرا م گارشیس
 و گار یپاکت س
تحمل  تواند ینم دانستیرا گرفته بود. انگار م فندکش
 کند. 
ده م ی   تخت ب حفاظ . نگاهش به شود یمشتش فرس 

 افتد،یدستش که م
گونهاش چکه   ی. اشک رو شود یتمام م یخوددار 

 و رسش را ناباور کند یم
 یپر از جا دهاشیو رنگ پر  فی. دست ظر دهد یم تکان
 زن بود. سو  یکبود

. آمد یکه اصال به دست او نم  زشنر  یکبود  یحلقهها

 دندان به هم فشار
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  یکه داشت تارها  یادیفر  یتا جلو  دهد یم

ر
 صون

 کیحنجرهاش را تحر 
گردنش شتابزده   ق  یضع یصدا دنی. با شند ی  بگ کرد یم

 ی. جور د یآیباال م
 . شنود یرا م شیترق و تروق مهرهها یصدا که

 ؟ی_اومد
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او منتظرش  کند ی. باور نمچسبد یبه تخت م شیر یب
 شیبوده باشد. چشمها

 پر شده در کاسیه یو اشکها یکیباز است و تار  مهین
 دشید یچشمش جلو 

 . دهد یزبان تکان م گرفته است. به سخنر   را 
 ؟ی_منتظرم بود

 _اره... 
 اشیلبش، زبان لعنت گوشیه  کند یجا خوش م پوزخند 
 . د ی  گیآرام نم

من؟  یانتظار اونم برا ها؟ی  ی   ناپره نی_دخیر مسعود و ا
 که  منه هفت خظ

 ندارن؟ دنمو یو آدم چشم د عالم
ک  یبه گوشها یکینگاه گرفته و نگاهش را در تار  دخیر

 نامعلوم دوخت و دوز
 . کند یم

. کاش فرستد یرا گاز گرفته و به خودش لعنت م زبانش

 الل شود... کاش زبان
 انش بتمرگد. ده عقربش گوشیه شین

 شده بودم از اومدنت...  د ی_ناام
 . کند ینگاهش م میرس چرخانده و مستق شکوفه

https://t.me/vip_roman


 فائزه سعیدی                                                                          ما محکومیم 

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 
1271 

 کشهیآخرش رو م ی_دخیر مسعود داره نفسها
 ینفسها نیهومن... و تو ا

 منتظر توئه...  آخر 
 انی. از مخورد یتکان م شیگلو   بکیو س لرزد یم چانهاش
 دیکل  یدندانها
 : غرد یم شدهاش

 _نذار بهت بگم خفه شو... 
ک که کش م لب چنگ  شیموها انیدستش م د یآیدخیر
 . گردنش راشود یم

به هم کشدار نفس  شیپلکها دنیداده و با کوب عقب
 . کشد یم
ل کرده باش   اد ینم ادمی_   هر چر  شهی! همزبونتو کنیر

 به رس زبونت اومده
 ! گفنر 

و  به او  چشم نگایه زده و از گوشیه تلخ   شخند ین
 . اندازد یحال نزارش م

ل کردم. افسارشو خ ی_برا جاها گرفتم  یلیتو کنیر
 دستم که نچرخه و از
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وقتها  یلیداشتنت نگه، خفه خون گرفتم و خ دوست
 تو دلم گفتم کوفت و

 و زبونم گفته جون داداش...  داداش
دست  یرا به هم فشار داده و نگاهش تا رو  شیلبها

 یی   کبود شدهاش پا
 . د یآیم

 م؟ی  _دستتو بگ
از  گ  لعننر  نی. افسار اند ی   و خشکش م دهیرا گز  زبانش

 دستش در رفت
 د؟ینفهم که
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گشاد   شیمثبت مردمکها یتکان رس شکوفه به معنا با 

 شده و قلبش در
 . تپد یم شیگلو 

 ؟_مطمئن  
سد یم کند،یبار دوم معطل نم یتکان رسش برا با   یر
 ستششود! د مانیپش

و تکان  لرزد یبه دست باد م یدیب هیگرفته و شب  رعشه
 . فاصلیهخورد یم
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به نظر  افتن  یدستانشان دور و دست ن انیم کوتاه
 . سد ی  م
ک م یمحض لمس دستها به دستانش  انیرسد دخیر

 وقفهیدلش تند و ب
است که انگار دست  فی. چنان الغر و ضعکوبد یم

 پنج سالهاست نه کودگ
 
 
 یو دو ساله. انگشت شصتش نوازشوار رو  ستیب زن

 دهیکش  ها یرد کبود
 . سوزد یفرو خورده م یاز بغضها شی. گلو شود یم

 حرف دارم باهات.  ،ی   _رو پات نمون... بش
 صندیل یو گنگ رس تکان داده و خودش را رو  جیگ

 . اندازد یکنار تخت م
نگاه  تا مبادا رشتیه کشد یرا آنقدر جلو م خودش

 ود. متصلش با او پاره ش
و حرستزده پشت دست او  تابیانگشتش ب همچنان

 . شود یم دهیکش
 _هومن... 

 شوند،یم فیجانمها پشت لبش رد شیصدا دنیشن با 
 را از دست اشیخوددار 
 : د یگو یو م داده
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 _جون هومن... 
 رسم اومد...  ن  _اگه... اگه بال
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 : غرد یشده و م ی   مخین
 نیحالت، رو ا نیرو ا بندمی_بزنم تو دهنت؟ چشم م

 دل المصب خودم و
  چهیتو دهنت که زبونت بپ نمی   م یجور 

 
 به هم تا نیک

 از مردن برام... تا
 تموم شه.  شب لعننر  نیا یو بذار  یببند دهنتو 
ک مثل ت یلبها گوشیه  خستیه لبخند  در  ی  دخیر

 . ود ی  فرو م نهاشیس
  ستین یز ی_از مرگ گر 

 
  ،هومن... چه بزن

 
من  چه نزن

 ... تونمی   حرفامو م
ه گوشاتو باز کن   یحاال که اومد هم  . میو بشنو  بهیر

 . ند ی   م یتک خندها مبهوت
شکوفه... هنوز هم  _هنوز هم خودخوایه

 ... خودخوایه
برق اشک جمع شده در  ا یرا باور کند  لبخندش
 چشمانش را؟ گوشیه
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تنها  ش؟یشنو یخواهش داره، م هیخودخواه ازت  نی_ا
 من از توئه خواستیه
 گوش کن بهم...   هومن،
 . د ی  گیراه م شیمژهها یو اشک از ال خندد یم مبهوت
 دل هومن؟ زِ یعز  کن  یم تیوص ی_دار 

 : دهد یتلخ ادامه م یو با خندها کشد یرا باال م اشینیب
وقت  چیصدات کردم، ه ینطور یا شهیهم المی_تو خ

 وقت چینگفتم شکوفه، ه
 حنر  اله،یاگه تو خ حنر  خواستمیروت نذاشتم. م اسم

 ست،ین اگه واقیع
 ... من باش   یبرا
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 . لبخند تلخ  افتد یاو م گونیه  یرو  یبه اشکها نگاهش

 : ند ی   زده و لب م
 چرا قربونت برم؟ هی_گر 

دستش  یکیو با پشت آن  دهیرا جلو کش خودش
 آب رفتهاش را یگونهها
نوک انگشتانش گز . خواب است انگار... کند یم نوازش
 و باورش کند یگز م
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 . کند یخودش است که او را نوازش م نیا شود ینم
 هیگفتم   شهیوقت باورت نکردم هومن... هم چی_ه

 تو کارشه... به دوز و کلیک
راست تو  رودیه هیبابا، هومن هفت خط که  قول

 هی. بازم داره ستیشکمش ن
 . کنهیسوار م کلیک

 . ند ی   م یپوزخند
آدم، تهش از جنس  نیوسط نگفت ا نیکس ا  چی_ه

 خود شماست... اگه هفت
که هست از رگ و   اگه نامرده، اگه هر گیه خطه،

 خودتونه... من مگه شیهیر 
 یهاتف ذکر رو  دمید که وقنر   خواستم؟ منه لعننر  چر 

 لبش اسم توئه
که پا گذاشتم   ... من  سادمیگوشه وا  هیکنار و   دمیکش
 دلم و برادر شدم یرو 
 که عاشقشم...   کیس  یبرا

 انیشکوفه م کند،یاز اشکش را نوازش م سیخ صورت
 زمان شیههای  گر 
 : د یگو یو با لرز و بغض م دهیخر 
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اف کرد کابوس شبام؟   یچرا شد ؟ی_پس چرا اعیر
 یچرا؟ مگه نم
 
 کنار  یک

 ی... مگه نمیدیکش
 
 ؟پا رو دلت گذاشنر  یک

 _مست بودم... 
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و به  دوزد یاو م سیرسخش را به نگاه خ یچشمها
 : ند ی   لب م سخنر 

 امتو ی. پخورمیم دارم چه گیه دمی_مست بودم، نفهم
 وسوسه شدم دمیکه د

کردم. حتما   رس دلم مونده بود رو خایل هر چر  و 
  یخوایم

 
 از کجا بیک

بچگانه باشه  د یمسخره باشه، شا د ینه؟ شا دم،یفهم
 اما همون اول اولش وقنر 

وع . دمیدادنت فهم امیبه حرف زدن از مدل پ یکرد  رس 

 گرفته  اد یاز خودم 
... ن  اون مدل نوشیر  رو... مطمی   بودم تو یبود

 مطمی   بودم. بعدش وقنر 
 یخودم اومدم وسوسه شدم. وسوسه شدم و برا به
 بار تو تموم عمرم هی
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کس جز خودم فکر نکردم.   چیشدم و به ه خودخواه
 . دونمیکردم، م  تتیاذ

... اما دست خودم نبود. انگار دونمیشدم، م کابوست

 ادمیخودم نبودم. انگار 
 ادمی... رفته بود تو زنیس   ادمیبود هاتف برادره،  رفته

 رفته بود و جز دل خودم
 . کردمیفکر نم خر یه به
ک که اوج م هق د یاز جا م تابی. بد ی  گیهق دخیر . یر

 دو طرف شیدستها
نهاش را . انگشتان شصتش گو د ی  گیرا قاب م صورتش

 و کنند یم ی   تم
 . زند یی  همراه با او م شیاشکها

نگام  منو... لعننر  ی   _خدا لعنت کنه منو... شکوفه، بب
 شمیکن؟ من گم م

و پشت رسمم نگاه  می  م شی... مثل دوسال پاالن
 . کنمینم

 یی   . نگاه پاکند یدستش حس م یشکوفه را رو  دست
 و به مچ دستش دهیکش
. با تحکم ند ی   اوست زل م فیظر  یانگشتها ی  اس که

 : د یگو یم
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می... من اهورا رو به تو میبر  ی_حق ندار  هومن...  سیر
 اهورا رو به ؟یدیفهم
میم تو  بچهمو...  ... مبادا ول کن  اد یرسم ب ن  اگه بال سیر

 نیا ی   ب یمبادا بذار 
 تنها بزرگ شه.  آدمها 
 لب ترک خوردیه یو انگشت رو  دهیباال کش نگاه

 و دهد یشکوفه فشار م
 . کند یم ساکتش

رس بچهت...  یباال یگردیو برم یس  ی_خودت خوب م
 من نه پدر بودن بلدم

و خودت بچهتو بزرگ  یس  یمادر بودن. خوب م نه
 دست من ر یتا ز  کن  یم

ازت راحت  المیخط بزرگ نشه. منم فردا که خ هفت
 . می  شد، م
حه م خندد یم زورگ حه رس   . شود یو دلش رس 
... هومن من... یلیبگم بمون... خ خواد یدلم م یلی_خ

 متاسفم... 
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را باال  اشینی. بآورد یدر م دنیخند یهم به زور ادا باز 
 و لعنت به کشد یم

 . بارند یرسه م کیکه   شیچشمها
اگه دلت  شه؟یم شه؟ینم عشق که زورگ ؟چر  ی_برا

 گفتمیباهام بود. م
و م نها یلق آدمها، شاه کون دمیو م گرفتمیو دستیر  یر

 که  ن  جا هی
 ستینکنه... اما ن یی   برام بکن نکن تع چکسیه
 باهام تی... دل لعنتگهید
 . ستین

 . ند ی   زل م یگر ید یبا مکث نگاه گرفته و به جا شکوفه
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 نهی. قلبش رسسام آور در سکشد یلب م یرو  زبان
 خم ار یاختی. بتپد یم
 یرا به پ شیو لبها شود یم

 
. اشکش چسباند یاو م شان

 یو ال کند یچکه م
ک گم م اهیس یموها  . شود یدخیر
 . د ی  گیم فاصله
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منو راه  نکهیاز ا یس  یم مونیو تهش پش یس  ی_خوب م
 به اتاقت...  یداد
اما تو منو فراموش کن هومن...  شمینم مونی_پش

 
 
 کن...   فراموشم کن... زندگ

  تو ی_ب
 
 ... هیکه، اسمش مردگ  ستین زندگ

 . فرستد یم ونی  ب نهیاز س ی   آهش را سنگ و 
 _حواست به اهورا هست؟

به او که با لجاجت حرف خودش  یی   کرده نگاه ت  اخم
 . اندازد یم ند ی   را م
ب دستمو نشونت بدم.  گهیبار د هی_  زر بزن تا ض 

 درسته مثل سگ عاشقتم
 چرت و پرتاتو گوش کنم.  نمیبش شهیباعث نم نیا اما 

. کشد یم نهاشیس یکرده و پتو را تا رو   شیر یرا ب فاصله

 . ند ی   لبخند م
 یفردا از اتاق عمل اومد وقنر  خوامی_بخواب... م

 همون شکوفه شده ونی  ب
ه،یعقرب کار  شیکه زبونش از ن  . همون آدیمباش    یر

 همون دخیر 
که هاتف رو با اون همه ادعا به چپش   خودخوایه

 و محل سگ گرفتیم
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که درد و دالش رو   ی. همون دخیر لوس و نی  داد ینم
 و آورد یمن م یبرا

 کرد یدر گوش من زمزمه م نگفتههاشو 
 
که با رد   . همون

 لیر یرژ لبش رو ف
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داره به زور  فتی  م ادشیو  شد یخوشحال م گار یس

 ... همونکشهینفس م
 من بود.  یبد بودنش تنها آرزو  که با همیه  یبد

 _اگه برنگشتم... 
 یچشمها را روانیه ظآلودشیبه خون نشسته و غ نگاه

 . چراکند یپر آب او م
مسخره به  جملیه نیکه با هر بار تکرار ا  فهمد ینم

 متفاوت جانش یشکلها
 د؟ی  گیم را 

 : ند ی   لب م زده و به سخنر  هق
 م،ی  _بهم قول بده... تو رو خدا... بذار اگه قراره بم

 حتاز پاره تنم را المیخ
 . باشه
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نمناکش را به هم  ی. مژههاشوند یمشت م انگشتانش
 و با جان کندن ند ی   م

 : ند ی   م لب
که تو کم   ستین معن   نیبه ا نی... اما ادمی_قول م

 یرو بذار  و همه چر  یار یب
اهورا نه پدر  ی. من برایدوش من و چشماتو ببند رو 
 نه مادر... خودت شمیم
 یایزنده از اون اتاق ب د ی. خودت باخوب ش   د یبا
 مارستانیب نیوگرنه ا ونی  ب
 . کنمیرس دکیر و پرستارهاش خراب م رو 

 . دهد یبا بغض و لبخند رس تکان م شکوفه
. چرخد یاو م اهیس یموها یرو  شیدایواله و ش نگاه

 موها نیبودند ا فیح
. صدا ی   و از ب خیر  یر  یبرا شکوفه نگاه خشک  یرفیر 

 شدهاش را تکان
 . دهد یم
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 ؟کن  یبه کچل شدنم فکر م ی_دار 
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ک موج  شیدرد در صدا ا یدن ا یاما دن د ی   لبخند م دخیر
 . د ی   م

مده. به نظرت  که خوبه کچیل  کنمیفکر م نی_نه، به ا
 اد؟یبهم م
ک که بلند م یخندهها یصدا  شیهمپا شود،یدخیر
 که  در حایل شود؛یم
 نهاشیس یرو  لوگریمیصد ک یوزنهها ن  یبه سنگ یی   چ

 افتاده و دارد از پا
 . آورد یم درش
دارد  که سیع  یو با لبخند دهیرا ته دلش کش آهش
 باشد دل به دلش واقیع

صحنهها تکرار شود. او  نیبعدها ا داند یم د ی. بعدهد یم
انه ی   چن نیا  دلیر

 محل و ناممکن نباشد.  یامر  شیو تماشا بخندد 
*** 

 یدر سیر  رنگ و عالمت ورود ممنوعها یاز رو  نگاهش
 . خورد یتکان نم شیرو 

کش   خرش یآدامسها هیبود و زمان انگار شب منتظر 
 . آمد یم
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 مسعود را هر از گایه چشیم ر یپر حرف و ز  ینگاهها
 و خم به ابرو د یدیم
تا از  د یکشیبه فحشش م و حنر  د ی   . اگر داد مآورد ینم

 حال او مطمی   نشده
 در تکان بخورد.  نیار امحال بود از کن بود،

به بخش  منتیه یراهرو  ی   نه چندان سنگ سکوت
 یرو  ز یر  یرا صدا جراچ
. شکستیم رنگ مایه یوزهای  ف یافتادن مهرهها هم

 دعا خواندن و یصدا
را از  اشیهم خوددار  . گایهآمد یکردنش هم م  التماس
 یو صدا داد یدست م

. با شد یو "خدا خدا" کردنش بلند م هیهق گر  هق

 از مسعود دل خوش   نکهیا
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 گذاشت،یکفه م  کیرا با او در  و حساب مایه نداشت

 او یاما امروز دلش برا
 یانگار از آسمان رو  یار ی. تشت بدبسوختیم هم

 رسشان آوار شده بود. ابتدا
 و بعد هم...  هاتف
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. کف دستش را د ی  گیو نگاه از در م دهیکش  آیه

 به گردن چسباند یم
 . دهد یو با انگشتانش ماساژ م دردناکش

ابرو باال  شود یمسعود باعث م یهی  نگاه خ ن  یسنگ
 داده و مات نگاهش کند. 

 یگر ینگاه پرحرفش را جمع کرده و به طرف د مسعود 
 . ند ی   زل م
. نگاه د ی  گیزده و نگاه از او م یزنگ تلفنش پوزخند با 

 مسعود دوباره به
 . کند یاس محمد را وصل متم اعتنا ی. بچرخد یم سمتش
 _بله؟
 شد؟ تموم شد؟ _چر 
 انیم ند ی   م ونی  شده و لنگان لنگان از راهرو ب بلند 

 دهیبر  نشیسنگ ینفسها
 : ند ی   لب م دهیبر 

 _نه هنوز. 
نشده موتورت به پرت پرت افتاده،  خر ی_خوبه هنوز ه

 یکه بخوا  یبه روز  یوا
 به خودت!  و بندش کن   یبیر  دلشو 
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 کند؛یلبش جا خوش م گوشیه  یزهر دار  پوزخند 
سد یم انهیناش  : یر

 _زنت چطوره؟
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گردن تو.   میبنداز  د ی_مدال عوض کردن بحث رو هم با

 اگه تو اون دل المصبت
ه رفته  یبرا که   هیاون دخیر

 
 یکی نیا یبرا ذره نگران

 دیبا یدار  تییدخیر دا
 . گردهیه برمسور  که گ  شمارهیخوبه. روزها رو م بگم

. افتد یسالن م گوشیه  یکیپالست صندیل یرو  خسته

 نیاز ا شیر یب شیپاها
پوستش را پاک کرده و با  ی. عرق رو کردند ینم اشیار ی

 لب قیعم نفیس
 . ند ی   م

 _خوبه... 
 ه؟ی_برنامهت چ
 . کند یرا تکرار م پوزخندش
 بخش.  ارنشی_منتظرم ب
 _و بعدش؟
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رو  یبلند سالن که پنجریه به گوشیه دوزد یم چشم
 ی  دلگ اطیبه ح

که کنار هم   ن  دارد. نگاهش را به درختها مارستانیب
 . دوزد یشدهاند م فیرد

 _بعدش به خودم مربوطه. 
 _هومن! 
 : جنباند یلب م کالفه

 برام نخون که خودم آخر همیه بتی_ذکر مص
 و هیسم ن  روضههام. از تنها

آدم تنهاست رو  هر چر  یهم برام ننال که رو  شوهرش
 ردم. بهشک  د یسف
 . مونمیدادم نمونم و نم قول
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وجب بچه  میدست ن ی_خاک تو رست که عقلتو داد
 رس انگشت ینطور یکه ا
فاز بله  عی    رس  د یزد تو با یزر  هی. اون گردوندتیم

 و گازتو پر یچشم بردار 
 ؟عیل ا یو  کن  
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و شاخ و برگ درخت را محکم به  دهیوز  یدیشد باد 
 . د ی  گیم یباز 

! نه تو دلش و نه تو ن  پرس دا شهینم _خواسیر  زورگ

 ذره جا هی شیزندگ
 . ستیمن ن یبرا

دست بذاره  گهیکه دو روز د  کن  ینگاه م یسیمی_پس وا
 نرهخر هیتو دست 

 ده؟یاز راه رس تازه
سخت تکان  شیگلو   بکیو س کشد یم ی  ت نهاشیس
 . محمد چهخورد یم
 . د ی   م شیرا به رو  قیحقا حمانهی  ب

  ی_اگه اونطور 
 
. من نداشتنشو ستین خوشحاله حرف

 یوقته بلدم. برا یلیخ
  . دفعیهدمیبار د کیشدنشم هم  گهید یکی

ً
دوم حتما

 دفعه اول به سخنر 
 ! ستین
 ... ابو یمنطقت. برا من فاز گرفته  نیبه ا دمی_ر 
 : نالد یم حالیب

 ؟یندار  ی_کار 
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 _بمون آدم، بمون زبون نفهم. بمون االغ... آخرش که
 ؟چر 

وقته  یلینداره. من خ _محمد رفتنم به اون ربظ
 گرفتم. قطع کن  ممو یتصم
 . د یعملش به کجا رس نمیبب برم
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 منتظر بماند تماس را قطع کرده و نفیس نکهیبدون ا و 

 آلودیه یاز هوا
رسد پشت  وار ی. رس دردناکش را به دد ی  گیم مارستانیب

 داده و هیرسش تک
 تیباد و مظلوم یگر   نگاهش به هوچر  همچنان
 
 
 است که مقابلش درختان

 خم کردهاند.  رس 
محمد است، با  نکهیا الی. به خلرزد یدر دستش م تلفن

 را مقابل لیمکث موبا
نفس در  ن  حی شماریه دنیاما با د د؛ی  گیم چشمش

 حبس نهاشیس
وصل  لرزد یکه م  . تماس را با عجله و دسنر شود یم
 . کند یم
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 _عملش تموم شد. 
 : د یگو یم قرار یزده و ب پلک

 _خب؟
بوده. اآلنم  ی   آم تی_تومور رو برداشیر  و عملش موفق

 ... هیکاور یتو ر 
 یپلکها انیاز م و قطره اشیک افتد یهم م یرو  پلکش

 گونهاش  یبستهاش رو 
 یو بغض تارها جانی. هد یآی. لبش کش مچکد یم

 را هم دست اشیصوت
 کرده است.   یی  تغ خوش
 خوبه...  یلی.. خ_خوبه. 
 ؟یایتو؟ نم ن  _کجا
 . ند ی   م گیس  لبخند 
به هوش که اومد  ،ن  دا ستیاونجا منتظر من ن _کیس

م کن.   خیر
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پات جوش  یتو هنوز استخوانها گم؟یم ن  _کجا

 جا آروم هینخورده چرا 
 ؟یی  گینم
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کن. بگو   . از طرف من ازش خداحافظ  می  _دارم م
 از من راحت باشه.  الشیخ
 . شهینم دا یپ شیرس و کلهم وسط زندگ گهید

با قطع کردن تماس  شود یمصادف م ن  حیگفیر    هومن
 و خاموش کرنش. 

به  توجهی. بد یآیباال م نهاشیحاال راحتیر از س نفسش
 
 
 که تازه راه  باران

 . افتد یراه م به سمت خروچر  گرفته،
که   ن  پاهاو  خایل ینهایشالق باران تک و تنها با س ر یز 

 دنبالش به سخنر 
و  گذارد یپشت رس م اعتنا ی. آدمها را بود ی  راه م ند یآیم

 کندیفکر م نیبه ا
 نکهیا یبرا شوند یاز آدمها از ازل ساخته م بعض   که
 گرانید یرا برا ن  تنها
در  یجور  ندارند، مارک ندارند ویل کتیکنند. ات  معنا 

 ی  خود فرو رفته و اس
به  میما محکوم نند ی   داد م که از صد فرسخ    هستند 
 ... ن  تنها
و  لوفرها یعاطفهها، شکوفهها و ن به همیه میتقد

  همیه
 
 که محکوم  زنان
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 بدانند چرا...  انکهیب شدند 

 ��  انیپا ❤
 روز از آذر ماه سال هزار و چهارصد ی   هفدهم بامداد 
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 ماندیعشق به مرگ م و 
 ما را در» کنار هم «  کند یم جمع

 از هم» جدا «  کند یم
 و ما را»  یار یاخت« ...!  ستین

 دةی#فاروق_جو 
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